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چكيده
سرزمين ايران از اولين و مهم ترين مراکز توليد ظروف سفالي متنوع است. نقاشي روي سفال قدمتي 
طوالني دارد. هنرمند سفالگر در طول تاريخ شکل گيري سفال از شيوه هاي مختلف نقش اندازي و نقوش 
متفاوت استفاده کرده است. بعضي از نقوش جنبة مقدس و آييني دارند و از اعتقادات و باورهاي مردم 
سرچشمه گرفته اند. اين نقوش به صورت طبيعي يا تجريدي زينت بخش سفال ها شده اند. يکي از نقوشي 
که در آثار هنري ايران از ديرباز تاکنون به کار رفته نقش مايه ماهي است که از بن مايه هاي بسيار ماندگار 
در هنر ايران است، هنرمندان ايراني آرزوي آب و تقدس آب را با نماد ماهي بر سفال نقش بستند، نقشي 
که يادآور برکت و روزي است. هدف از اين پژوهش بررسي ويژگي هاي بصري نقوش ماهي و مضامين 
اين نقش روي سفال هاي قبل از اسالم در ايران است. سوال هاي تحقيق از اين قرار است:۱- ويژگي هاي 
بصري نقوش ماهي ها روي سفال ها چيست؟ ۲-نقش ماهي بر سفال هاي قبل از اسالم در ايران داراي چه 
مضاميني بوده است؟ روش تحقيق در اين مقاله ، تحليلي - توصيفي و روش گردآوري اطالعات متن، از 
منابع كتابخانه اي سايت هاي معتبر جهت تهيه مقاالت، شکل ها و کتاب هاي الکترونيکي استفاده شده است. 
روش تجزيه و تحليل شکل ها به صورت کيفي مي باشد و از لحاظ بصري، مضموني و مفاهيم به توضيح 
نقوش روي سفال، با تأکيد بر نقش ماهي، پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق  اين که، نقش ماهي به 
علت فرم انعطاف پذير و متنوعي که دارد، هم از لحاظ بصري و هم از لحاظ نمادين و مفهومي مورد توجه 
هنرمندان سفالگر ايراني بوده که به صورت انتزاعي و نزديک به طبيعت نقش اندازي شده و استفاده از اين 

نقش بر ظروف سفالي نشانة حيات انسان بوده که از خاک، آب و ِگل شکل گرفته است.
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مقدمه
اکثريت نقوش به کاررفته روي آثار سفالي معنا و مفهوم 
خاصي  منظور  و  پيام  رساندن  براي  و  دارند  خاصي 
جامعه  فرهنگ۱،  جريان  در  و  بوده  هنرمند  نظر  مد  که 
و سنت حضوري پر رنگ داشته اند، مورد استفاده قرار 
فرم  در  فوق العاده  زيبايي  بر  عالوه  ماهي،  گرفته اند. 
ظاهري، در بردارنده معاني عميق و نماديني است که به 
شناخت بهتر و بيشتر باورها، اعتقادات مذهبي، آيين ها 
و اعتقادات هنرمندان و خالقان اين آثار ياري مي رساند. 
با توجه به اينکه ايران سرزميني است با پشتوانه غني از 
آثار باستاني اقوام ديرين و ساکنان اوليه اين سرزمين، 
ايرانيان، از همان ابتدا داراي روحي معنوي و سنتي غني 
بوده اند، آثار هنري خويش را نيز بر پايه باورها، عقايد و 
سنت هايي که به آن ها پايبند بودند،خلق مي کردند. گرچه 
غرض اصلي اين نقوش روي سفال ها استمداد از قواي 
طبيعت بوده، اما در بعضي از نمونه ها به نهايت زيبايي 
و  برجسته  و  بسيار صريح  سادگي  عين  در  و  رسيده 
از لحاظ بصري بسيار زيبا و هنرمندانه نقاشي شده اند. 
ماهي نماد عنصر آب است، يعني نماد جايي که در آن 
توليد  در  عجيبش  شيوه   دليل  به  ماهي  مي کند.  زندگي 
زندگي  نماد  مي ريزد،  که  تخمي  بي شمار  تعداد  و  مثل 
زمينة  به  مي تواند  حق  به  که  نمادي  است.  باروري  و 
روحي و باطني منتقل شود. بشر بسياري از نقوش را 
به صورت ناخودآگاه، نمادين ترسيم مي کند، او آرزوها 
از  گوناگون  صورت هاي  به  را  خويش  خواست هاي  و 
نمادهاي  از  ماهي  مي کند.  بيان  موجودات  اشکال  جمله 
حيواني است که از زمان هاي قديم تا به امروز هم از نظر 
فرم بصري و هم از نظر اعتقادي مورد توجه هنرمندان 
قرار گرفته است. انسان با تمايلي که به نمادپردازي دارد، 
اشياء و اشکال را به نمادها تبديل و آن ها را در مذهب 
از  هدف  مي کند.  بيان  بصري  هنرهاي  ويژه  به  هنر،  و 
اين پژوهش بررسي ويژگي هاي بصري نقوش ماهي و 
مضامين اين نقش روي سفال هاي قبل از اسالم در ايران 
است: ۱-ويژگي هاي  قرار  اين  از  تحقيق  سواالت  است. 
چيست؟۲-نقش  سفال ها  روي  ماهي ها  نقوش  بصري 
چه  داراي  ايران  در  اسالم  از  قبل  سفال هاي  بر  ماهي 
تحقيق:  اهميت  و  ضرورت  است؟  بوده  مضاميني 
ياد شده کار  اين زمينه کمتر تحقيقي مشابه تحقيق  در 
لحاظ بصري  از  ماهي  نقش  به  توجه  با  همچنين  شده، 
و مضمون بر سفال هاي قبل از اسالم در ادوار مختلف، 
ضروري به نظر مي رسد که در اين زمينه بررسي هاي 

بيشتري انجام گيرد.

روش تحقيق
توصيفي- صورت  به  تحقيق  روش  حاضر،  مقاله  در 

اطالعاِت  گردآوري  جهت  است.  پذيرفته  انجام  تحليلي 

تهيه  معتبر جهت  کتابخانه اي، سايت هاي  منابع  از  متن، 
شده  استفاده  الکترونيکي  کتاب هاي  و  شکل ها  مقاالت، 
شکل  نمونه   ۹ از  متشکل  تحقيق  آماري  جامعه  است. 
و ۱۵ طرح خطي از نقش ماهي بر آثار سفالي در بازه 
در  ميالد  از  قبل  سال   ۱۰۰۰ تا  سال   ۴۰۰۰ بين  زماني 
ايران مي باشد، که   به تحليل شکل ها و طرح ها بر اساس 
موضوع و مفاهيم با تأکيد بر نقش ماهي پرداخته شده 
است و روش تجزيه و تحليل شکل ها به صورت کيفي 

است.

پيشينه تحقيق
ويژگي هاي  بررسي  زمينة  در  صورت گرفته  تحقيقات 
سفال هاي  روي  ماهي  نقوش  مفاهيم  تحليل  و  بصري 
ايران بسيار نادر است. تحقيق کنوني  قبل از اسالم در 
از معدود  اين موضوع پرداخته است.  به  به طور جامع 
پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه به مقاله مهران 
ملک (۱۳۸۴) با عنوان «نقش ماهي بر سفالينه هاي پيش 
تاريخ» که در فصلنامه تخصصي سفال و سراميک  از 
شماره يک، به چاپ رسيده اشاره کرد، که به نقش ماهي 
اساس  بر  ايران  تاريخ  از  پيش  سفالين  پيکره هاي  بر 
تپه هاي باستاني که آثاري از نقوش ماهي در آن ها يافت 
شده، پرداخته است. مقاله مشترک آذر موخواه و عطيه 
يوزباشي (۱۳۹۶)، با عنوان «بررسي نقش ماهي و معناي 
نمادين آن در سفالينه هاي دوره اسالمي ايران»، در اولين 
کنفرانس ملي نمادشناسي به چاپ رسيده، ابتدا به معرفي 
پرداخته  ايران  جايگاه نقش ماهي در فرهنگ و اساطير 
سفال  نقش زني  شيوة  و  سبک  معرفي  به  ادامه  در  و 
کاشان و ساوه سده ۶ و ۷ هجري قمري و کاشي هايي 
از امام زاده جعفر دامغان و تخت سليمان پرداخته است. 
البته  نماد ماهي داشته اند،  به  از مقاالت ديگر که نگاهي 
مي توان  دارند،  قرار  فرش  حوزه  در  که  تفاوت  اين  با 
فرش  در  ماهي  «هويت   ،(۱۳۸۷) الهي  محبوبه  مقاله  به 
ايراني» در فصلنامه علمي پژوهشي گلجام شماره ۱۰، 
اشاره کرد که به توصيف ماهي در ديدگاه هاي مختلف، 
ايراني و هويت ماهي در  فرهنگ  نمادشناسي ماهي در 
فرش ايراني پرداخته است. مقاله مشترک طيبه صباغ پور 
معاني  تفسير  و  « تأويل   (۱۳۸۸) شايسته فر  مهناز  و 
نمادين نقش مايه ماهي در قالي هاي دوره صفويه با نظر 
پژوهشي  علمي  فصلنامه  در  موالنا»،  معنوي  مثنوي  به 
اعتقادات  در  ماهي  بررسي  به  رسيده،  چاپ  به  گلجام 
ايران باستان و قرآن و معاني نمادين ماهي برگرفته از 
مثنوي معنوي در قالي هاي صفويه پرداخته است. مقاله 
در  درهم  «بنمايةماهي هاي   (۱۳۸۸) طاهري  صدرالدين 
قالي ايراني»، که در فصلنامه فروزش شماره ۲۰ به چاپ 
رسيده، به معاني نمادين ماهي و نقش ماهي در هم روي 
قالي، تفسير بن نگارةماهيان چرخان سفالينه هايي با اين 

است  مانند دستگاهي  ۱.««فرهنگ» 
که گمانه مي زند و چون سرچشمه 
بيرون  خاک  دل  از  را  آن  يافت  را 
مي کشد. پس، «فرهنگ» يعني بيرون 
کشيدن دانش، معرفت، استعداد هاي 
و  نو  تراوش هاي  و  پديده ها  نهفته، 
نو پديد انساني از نهاد و درون انسان 
جهان  در  آن ها  ساختن  جلوه گر  و 
انساني» (سامانيان و ديگران،۱۳۹۱: 

.(۳۷
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نقش پرداخته است. مقاله غالمعلي حاتم (۱۳۷۴) با عنوان 
ايران»، در فصلنامه  «نقش و نماد در سفالينه هاي کهن 
هنر، شماره ۲۸ به چاپ رسيده به سفال و نقوش روي 
«باستان  واندنبرگ  لوئي  کتاب  است.  پرداخته  سفال 
در  باستان شناسي  به   ،(۱۳۴۸) باستان»  ايران  شناسي 
حوزه ايران از آغاز ايجاد تمدن، تا هجوم اعراب، واقع 
کرده  صحبت  تاريخي  از  پيش  دوران هاي  از  و  شده 
است. اين کتاب در مورد سفال و محوطه هاي باستاني و 

پرداختن به نقوش سفالينه کتابي بسيار ارزنده است. 

 طراحي و نقش اندازي روي سفال ها در ايراِن قبل از 
اسالم

بر  مختلف  تمدن هاي  نقوش  سابقه  از  مهمي  بخش 
معتبر  اسنادي  عنوان  به  که  است  نهفته  پيکرةآثاري 
آثار  اين  از  يکي  بي شک  مي گيرند.  قرار  مطالعه  مورد 
مهمترين  از  خود  که  است  مختلف  جوامع  سفالينه هاي 
منابع در اين خصوص است. سفال و نقوش ثبت شده 
موارد  اين  از  يکي  ايران  تمدن  تاريخي  ادوار  در  آن  بر 
است. «نبوغ و روح خاص ايران کامل ترين تجسم خود 
را در هنرهاي به اصطالح تزئيني به دست آورده است؛ 
يعني هنرهايي که راز تأثير آن ها در زيبايي نقش و طرح 
ايران به تسلطي رسيد که  نهفته است. در اين رشته ها، 
در طول بي مانند تاريخ فرهنگ اين سرزمين کمتر تزلزلي 
و  آراستن  استعداد  و  قريحه  اين  است.  يافته  راه  بدان 
تزئين، در همة آفرينش هاي هنري ايران تابان است. مردم 
ايران گويي بر حسب مفاهيم تزئيني مي انديشند، زيرا که 
همين روشني و دقت طرح و وزن در شعر و موسيقي 
 .(۵ اکرمن،۱۳۸۷:  و  (پوپ  مي شود»  ديده  نيز  آنان 
باستان شناسان، ايران را زادگاه ظروف منقوش مي دانند 
و پيدايش نخستين آن را توسط سفال سازان ايراني به 
معِرِف  و  زاييده  ظروف  اين  نقش هاي  مي آورند.  شمار 
دانش و اعتقادات مردمي است که از توانايي خواندن و 
نوشتن بي بهره بوده اند. هنرمندان ايران که همواره ذوق 
شکوه و جالل را دارا بوده اند، ظروف سفاليِن منقوشي به 
وجود آوردند که ظرافت و جذبه آن ها دلرباترين هنري 
ايران  هنر  است.  آمده  پديد  باستان  جهان  در  که  است 
بزرگ ترين سرمايه اين کشور بوده و هيچ مملکت متمدني 
نداشته  را  ايران  هنري  آثار  از  مجموعه هايي  که  نيست 
باشد، مجموعه هايي که صاحب نظران را به تحسين وا 
بيان کرده  مي دارد (حاتم، ۱۳۷۴: ۳۷۸). پوپ و آکرمن 
اند: «به راستي، اهميت خاِص هنر ايراني در اين است که 
معتبرترين نمايندة اين نظر است که غرض نخستين هنر 
بازنمايي نيست، بلکه تزئين و زينت بخشي است» (پوپ 
ِگلي  که دست ساخته هاي  زماني  از   .(۶: اکرمن،۱۳۸۷  و 
حيواني  نقوش  شد،  آراسته  گوناگون  اشکال  با  انسان 
ساير  و  آبزيان  خزندگان،  پرندگان،  درندگان،  مانند 

حيوانات که در منظر بشر قرار داشت روي سفال طراحي 
و نقاشي شد. «نقوش روي سفال هاي پيش از تاريخ را 
نمي توان خالي از پيام دانست نخستين ظروف سفالي با 
نقش  از مدتي  آذين بسته مي شد و پس  نقوش هندسي 
حيوانات معمول گشت و پس از آن هنرمندان براي بيان 
اعتقادات و گاه براي توصيف وضعيت محيط زندگي و 
بر سفال ها  نقوش  با  را  روايت کردن موضوعي خاص 
نقش مي   زدند. براي هنرمندان گذشته هر احساسي نسبت 
باشد  الهام بخش  مي توانست  اطراف  واشياي  اجسام  به 
زيرا با ترسيم اين نقوش مي توانستند با همنوعان خود 
ارتباط برقرار کند و پيامي رامنتقل سازد. اين نوع انتقال 
داشته  وجود  غارنشين  انسان  زمان  از  تصويري  پيام 
انسان  خط،  اختراع  از  قبل   .(۶ (سراواني،۱۳۹۴:  است» 
اوليه منويات و مشاهدات خود را بر ديوارة غارها نقش 
مي کرده و آن چه را مي خواسته، با طبيعت سازي کامل به 
ديگران مي فهمانيده است. همين نقوش مقدمة اولين خط 
تصويري، ايدئوگرام و يا هيروگليف و انديشه نگاري بوده 
است. بايد گفت که نقوش روي سفال هاي پيش از تاريخ 
در واقع خط و نوشته مردم آن روزگار بوده است. بعدها 
نيز از خالصه شدن و شکل گرفتن اين نقوش خطوط اوليه 
به وجود آمد، و امروزه همين يادگارها، شناسايي تمدن ها 
را آسان تر ساخته اند. سفال براي مردم دوران دور دست 
امانت دار و نگهدارندةپيام آنان بوده است. اين نقوش زيبا 
و دلپذير گوياي اين است که صورتگر سفال ها را تنها از 
حيث يک وسيله برآورنده نيازهاي عادي نمي نگريسته، 
بلکه آن ها را بهانه اي براي بقاي پيام خود مي دانسته، و 
به آن به مثابه هنري مي نگريسته است. به هرحال بعضي 
از باستان شناسان تصور مي کنند که اين نقوش مفاهيمي 
دارند و چيزي شبيه به خطوط هستند زيرا که: هنرمندان 
يافته هاي  بند  پاي  قانع و  نقاشان آن هيچ گاه  سفالگر و 
خود در زمينةنقش و رنگ و شکل نبوده و پيوسته در 
پي نوجويي و ابداع روش هاي تازه در اين زمينه بوده اند 
(حاتم، ۱۳۷۴: ۳۶۰).با ديدن تصويرها، شکل ها و خطوط 
و  حس ها  گوناگون،  توصيف هاي  شنيدن  يا  مختلف 
حالت هاي روحي متفاوت و متناسب با آن ديده و شنيده ها 
و  تداعي ها  ميان  اين  در  انسان شکل مي گيرد.  ذهن  در 
کمترين  در  تا  مي کند  ياري  را  انسان  قبلي،  ذهنيت هاي 
زمان، مفاهيم و معاني در وجودش زنده شوند. در حقيقت 
اين از مشخصه هاي نماد است که بار معاني را به دوش 
بکشد و آن را به ذهن انسان متبادر مي کند. اين تحويل و 
تحول حالت به تغيير نماد اکثر مواقع به اندازه اي همگاني 
نمادين  بيان هاي  مي شود  احساس  که  است  مشترک  و 
با فطرت انساني، هم خواني و هم سويي ژرف و مرموز 
دارد  (الهي، ۱۳۸۷: ۱۰۲). نقوش به کاررفته در آثار هنري 
ايران از ديرباز تا امروز، همواره عالوه بر برخورداري 
از جنبه تزييني و زيبايي شناختي، معاني نمادين را نيز در 



خود گنجانده است. « انسان ها تنها موجودات کره خاکي 
هستند که قادر به نماد سازي اند. به طور متعارف نماد ها 
نوعي  به  که  پرداخته اند  و  انساني ساخته  گروه هاي  را 
آن هاست»(طاليي،  به وجود آورندگان  هويت  نشان دهنده 
و  نگاره  معناي  به  موتيف  يا  ۱۶۱).نقش مايه   :١٣٩٢
معنا  پر  حال  درعين  و  ساده  که  است  هنري  مضمون 
در  و  کلي  فرم  بيان ساده شده  ديگر،  عبارت  به  است؛ 
معناي عمده تر از کل به جزء رسيدن است.کلمه نقش به 
پيکره، فرم، شکل، هيکل و غيره اطالق مي شود و به طور 
تصويري  و  کشيدن  را  چيزي  يا  کلي، صورت شخص 
عباسي،  (آقا  مي شود  نقش  تعريف  نمودن،  ترسيم  را 
۱۳۸۷: ۴-۳). «نماد به سادگي چيزي است که به جاي 
چيز ديگر به کار مي رود و نشانةآن است يا بر آن داللت 
دارد » (هال،۱۳۸۰: ۱۴). نقوش نمادين نقوشي هستند که 
داراي معاني خاص اند و ما را قادر مي سازندکه عقايد و 
انديشه هاي مختلف را شناسايي کنيم. نقش در بسياري 
« نقش مايه،  است.  آورده شده  نقش مايه  نام  با  منابع  از 
ترکيبي  يا  اثر هنري. عنصر  بارز در يک  مايه اصلي و 
از عناصر بصري که در يک ترکيب بندي تکرار مي شود 
(پاکباز،  دارد»  ويژگي  و  برجستگي  هنرمند  بيان  در  و 
۱۳۸۷: ۵۹۸). در اين تعريف مشخص است که نقش بر 
خالف نماد، ظاهِر چيزي را نشان مي دهد و نيز در يک اثر 
هنري آن چه بارز و مشهود است، نقش يا همان نقش مايه 
آن است، که شامل تمامي عناصري است که در يک اثر 

خود را نمايان مي سازند.

جايگاه نقش ماهي در فرهنگ و اساطير ايران قبل از 
اسالم

قدرت باالي بيان بصري نقش ماهي باعث شده که اين 
پيچيده  و  خاص  طرح  يک  به  ساده  طرح  يک  از  نقش 
بسيار  نقوش  و  گوناگون  اندازه هاي  در  و  شود  تبديل 
تبديل  شود«يکي  نمادين  به طرحي اسطوره اي و  متنوع 
آن  نگارين  و  گونةتصويري  اساطير،  جلوه هاي  از 
روايت  و  حکايت  صورت  به  هميشه  اسطوره۱  است. 
نيست، بلکه مي تواند به گونه نقش و نگار در آيد. بيان 
تصويري بيان نمادين است » (اسماعيل پور،۱۳۸۷: ۳۰). 
يافته،  انعکاس  ايران  که درآثار هنري  نمادهايي  ازجمله 
نيست  بسيط  حسي  واژه  «ماهي  است.  ماهي  نقش مايه 
حس  عالم  از  که  ممتد  و  گسترش يافته  تصويري  بلکه 
تا دنياي ناشناخته جان و روان را در بر گرفته است» 
نقوش  بررسي  در   .(۱۶۷ همکاران،۱۳۹۴:  و  (گلي زاده 
سفالينه ها، نقوش ماهي نسبت به نقوش ساير موجودات 
کمتر به چشم مي خورد که احتماًال چند دليل داشته است، 
يکي مسئله استفاده  چندگانه بشر از ساير موجودات از 
جمله پوست، پر، استخوان و ... که باعث شده است اين 
حيوانات مورد توجه بيشتري قرار گيرد و مسئله ديگر 

محل زندگي ماهيان است که نسبت به ديگر حيوانات کمتر 
ماهي  ۲۲).  نقش   :۱۳۸۴ بوده اند(ملک،  ديد  دسترس  در 
سفالينه  تزيين  در  تجريدي  و  هندسي  به صورت  غالبًا 
ايراني خودنمايي مي کند، نگارةماهي از پيشينه فرهنگي 
و  اسطوره  در  ريشه  و  است  برخوردار  زيادي  بسيار 
باورهاي اين سرزمين دارد (موخواه و يوزباشي، ۱۳۹۶: ۱). 
ايراني  فرهنگ  در  ماهي  خاص  نام هاي  و  نقش ها  تنوع 
بيانگر اين نکته است که اين نقش مايه نمادين با مفاهيم و 
برداشت هاي متنوع در ميان اقوام مختلف به لحاظ طرح 
و شکل چنان جا افتاده که با وجود يگانگي طرح از نظر 
اصول و پايه، به لحاظ جزييات بسيار متنوع است و اين 
مسلمًا نشان دهنده قدرت جذابيت و بيان بصري باالي آن 
است (الهي، ۱۳۸۷: ۱۳۲). واژه «جانورنگاري» معادل کلمه    
zoomorphism است و به سبک هنري اطالق مي شود 

که اساس آن بر کاربرد صور ياخصوصيات حيوانات در 
آثار مختلف استوار است. در اين گونه آثار، در شکل هاي 
مختلف از نقوش يا فرم هايي از کل يا بخشي ازبدني کيا 
چند حيوان استفاده شده و يا در برخي ديگر اصوال فرم 
است  بدن حيوانات مجسم گشته  فرم  به شکل  اثر  کلي 
(سراواني،۱۳۹۴: ۳). «ميتفورد» درباره مفهوم ماهي و 
نماد پردازي آن گفته است که «مخلوقات آبي به عنوان 
خدايان، در طول دوره ها و زمان هايي پرستيده شده اند. 
خوف  و  ترس  مورد  آب ها  اعماق  هيوالهاي  عنوان  به 
بوده اند و به خاطر گوشت، پوست، روغن، استخوان ها، 
تخم و صدفشان صيد شده اند. نمادپردازي آن ها به طور 
نزديکي به رفتار و ظاهر آن ها، بر تأثيري که بر فرهنگ 
انسان داشته اند و محل زيست شان مقيد شده است. در 
مخلوقات  اين  نمادپردازي هاي  از  زيادي  مقدار  نتيجه، 
آفرينش  تولد،  موضوعات  ويژه  به  است  مرتبط  آب  با 
معنوي،  خرد  با  گسترده اي  طور  به  ماهي ها  ماه.  و 
آزادانه  شناي  و  دارند  پيوند  حيات  تجديد  و  باروري 
آن ها در آب، اغلب حکايت از هماهنگي و سعادت معنوي 
مي کند (ميتفورد، ۱۳۹۴: ۶۸).«اژدها، مار، صدف، دلفين، 
اقيانوس  ژرفاي  در  که  آبند،  نشانه هاي  غيره،  و  ماهي، 
پنهانند، و انباشته از نيروي قدسي اعماق؛ در درياچه ها 
خوابيده اند يا از رودخانه ها مي گذرند، و اين چنين موجب 
نمناکي و سرازير شدن سيالب مي شوند و  بارندگي و 
و  و حيطة ضبط  قدرت  يِد  در  باروري جهان،  بنابراين 
۲۰۵).افسانه  ـ   ۲۰۴  : (الياده،۱۳۷۲  آن هاست»  اختيار 
نهادن جهان بر شاخ گاو و جاي گرفتن گاو بر ماهي از 
مهم ترين اسطوره هاي ايراني است. گاو در نماد شناسي 
ايراني نشانةرازآلود زمين يا جهان فرودين پيکرينه است 
که در ادب پارسي، جهان آب و گل خوانده مي شود، در 
برابر شير که نماد خورشيد و آسمان است. از آنجاست 
يا  پايگاه زمين  و  بنياد  و  ايستاده  ماهي  بر  گاو  اين  که 
جهان پيکري نه آب و گل است (الهي، ۱۳۸۷: ۱۰۵). «در 

١.« اسطوره ها آئينه هايي هستند که 
هزاره ها  وراي  از  را  تصويرهايي 
منعکس مي کنند و آنجا که تاريخ و 
مي مانند  خاموش  باستان شناسي 
و  مي آيند  در  سخن  به  اسطوره ها 
دوردست ها  از  را  آدميان  فرهنگ 
به زمان ما مي آورند و افکار بلند و 
ناشناخته  مردماني  گسترة   منطق 
ما  دسترس  در  را  انديشمند  ولي 

مي گذارند» (هينلز،۱۳۶۸: ۷).

ويژگي هاي بصري و تحليل مفاهيم 
نقوش  ماهي روي سفال هاي قبل از 

اسالم در ايران/ ١٢١- ١٣٧



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

زبان سانسکريت خداي عشق: «با عالمت ماهي» خوانده 
مي شود. در مذاهب آشوري، ماهي مختصةخداي بانوي 
عشق است. در آسياي صغير، اناکسيماندروس (فيلسوف 
يوناني۵۴۷ ـ۶۱۷  ق.م)، تصريح داشت که ماهي پدر و 
مادر تمامي نسل بشر است، و به همين دليل خوردن آن 
ممنوع بود. ماهي را به خصوص روي استوانه هاي بابلي 
اغلب در ارتباط با رومبوس (لوز) مي يابيم» (شواليه و 
گربران، ۱۳۸۷: ۱۴۲). از زمان هاي قديم پيشکش ماهي 
رودخانه هاي  و  مي گرفته  صورت  بين النهرين  تمدن  در 
ابزو سرچشمه  از  گويي  که  فرات،  و  دجله  شيرين  آب 
گرفته اند، مملو از ماهي، به خصوص ماهي کپور بودند. 
ارتباط ماهي با خداي آب، يعني اِنکي۱، رابطه اي طبيعي 
به شمار مي رفت. از آنجا که اِنکي خداي خردمندي بود، 
ماهي نيز نماد عقل و خرد محسوب مي شد (بلک و گرين، 
آبزي-زندگي  از جانوران  نوعي  نام  ۱۳۸۵: ۱۴۱).«َکَر» 
کننده در آب- است. عالوه بر اين، در چند مورد ديگر 
در اوستا، نام اين جانور دريايي آمده است. در يشت ۱۶ 
بند ۷ «دين يشت» زرتشت، «چيستا» را ستايش مي کند و 
چيستا: به او راست ترين علم مزدا آفريدةمقدس، قوت در 
پاها و شنوايي درگوش ها و نيرو در بازوان و تندرستي 
در سراسر تن و دوام در تن بخشيد و آن چنان نيروي 
بينايي که ماهي َکَر در آب داراست که موجي را به اندازه 
مويي در رودخانةپهن َرنَگه به عمق هزار قد آدمي تواند 
ديد. به موجب اين يشت و يشت چهارم «بهرام يشت، بند 
۲۹، ويژگي ماهي َکَر، عمق، تيزبيني وي در دريا و ژرفاي 
آب است و به موجب ونديداد، جانوري است، که در عمق 
آفرينش  درباره  «بندهشن»  در  مي کند.  زندگي  درياها 
جانوران، از آبزيان گويد که: نخست َکَر ماهي و َارز، به 
آب اروند، فرود به َسَوه (کشور َسَوه) شدند و َکَر ماهي 
را هر بار دويست هزار بچه آيد. جايي چنين به نظر آيد که 
َکَر ماهي- َارِز آبي باشد: گويد به دين که «هوم سپيد» که 
گوَکَرن درخت خوانند در درياي فراخکرت، بدان درياي 
زيرا  دربايد؛  سازي  فَرشکرد  براي  است،  رسته  ژرف، 
انوشگي (بي مرگي، جاودانگي) را از او آرايند. اهريمن به 
دشمني با او، در آن ژرف آب وزغي آفريده است که آن 
هوم را از ميان َبَرد. بازداشتن آن وزغ را، هرمزد دو يا 
ده ماهي َکر آنجا بيافريده است که پيرامون هوم همواره 
مي گردند يکي از آن ماهيان را هميشه سر به سوي آن 
وزغ است هم ايان، ماهيان، مينو خورش اند که ايشان را 
خورش نبايد، تا فَرشکرد به نبرد ايستند. در ونديداد، که 
گوِکِرن يا هوم سپيد ياد شده است، از َکَر ماهي نيز شرحي 
است». گئوِکِرَنه و آن نام درختي مقدسي است. در درياي 
فراخکرت که َکَرماهي که موجودي است اساطيري، از آن 
نگهداري مي کند. «اين درخت را هوم سپيد دانسته اند که 
در رستاخيز از آن براي جاودانگي استفاده مي کنند که 
دشمن پيري، زنده گر مردگان و انوشه گر (جاويد کننده) 

زندگان است. گئوِکِرَنه منشأ و ياري دهندة همة نباتات 
و گياهان است» (پاشايي، ۱۳۹۳: ۱۱۱). ماهيان چرخان 
دوران  از  ايران،  هنر  در  ماندگار  بسيار  بن مايه   هاي  از 
پيش از تاريخ تا امروز هستند که بارها روي سفالينه ها 
-۹۹  :۱۳۸۸ (طاهري،  شده اند  تصوير  فلزي  ظروف  و 

۱۰۸). هنگامي که اهورامزدا درخت گوَکَرن را در درياي 
مي دارد  گسيل  چلپاسه  اي  اهريمن  مي آفريند،  فراخکرت 
نابود  زمين  را روي  حيات  و  بجود  را  درخت  ريشه  تا 
کند. اما در اطراف ريشه درخت در اعماق فراخکرت دو 
َکرماهي خانه دارند که پيوسته به  دور ريشه مي چرخند و 
چنان که در مينوي خرد آمده وزغ و ديگر حيوانات موذي 
اهريمن  زاده را از آن دور نگاه مي دارند. اين دو ماهي همه 
جهات را با چشم باز محافظت مي کنند و نيروي ديد آن  ها 
دراوستابسيار ستوده شده  است(همان). عالوه بر اين، 
در طلسم، ماهي از موضوع هاي دلخواه ايرانيان است و 
نماد رواني و پاکي است. وجود يک ماهي با نوشته هاي 
طلسمي از قرون گذشته نشان مي دهد اين شکل از ديرباز 
کاربرد طلسمي داشته است(تناولي، ۱۳۸۵: ۹۰-۹۱).در 
آئين مهر، باور بر اين بوده که مهر (ميثره/ميترا) درون 
آب متولد شده است. به همين دليل در آثار اين آئين، مهر 
را به صورت کودکي روي نيلوفر آبي و در حال بيرون 
آمدن از آب با دو ماهي دلفين تصوير مي کنند(صباغ پور 
ايزدان  از  يكي  (ميترا)  ۳۳).مهر   :۱۳۸۸ شايسته فر،  و 
باستان است. «سنت پرستش مهر به دوران هاي بسيار 
كهن بر مي گردد. او خداي پيمان است و پيمان ها و نظم 
بر  نظارت  او  نگاهباني مي كند. وظيفه مهم  را  و راستي 
ديني  آيين هاي  در  نقش بسيار مهمي  پيمان هاست. مهر 
داشته است بازمانده اي از آن ها جشن مهرگان است كه 
در روز مهر (شانزده همين روزماه) از ماه مهر برگزار 
مي  شده است و در گاهشماري ايران باستان قرينةنوروز 
است»(آموزگار،۱۳۸۰: ۱۹ ـ۲۰).حضور ماهي در سفره 
هفت سين در جشن نوروز نشان ازجايگاه ويژه آن نزد 
ايرانيان دارد.«ماهي زنده بر سفرة نوروزي نشانة تازگي 
بايد يادآور شد که اسفند ماه  و شادابي است؛ همچنين 
برابر «حوت» به معني «ماهي» است» (اسماعيل پور،۱۳۸۷ 
:۱۰۸).قدحي آب كه ماهي در آن مي چرخد، نماد شادكامي 
در موقع سال تحويل است. اين كه رنگ ماهي قرمز باشد 
رسمي جديد است (روح االميني ،۱۳۷۸: ۵۶).« در بعضي 
مناطق نيز ماهي را درون كاسه اي آب مي اندازند كه ماهي 
(برومند سعيد، ۱۳۷۷: ۳۲۹).  نشان روزي حالل است» 
كاسة آب زالل به نشانة همه آب هاي خوب جهان و ماهي 
زنده در آب به نشانة تازگي و شادابي است (همان: ۳۳۱).

تحليل نقش ماهي روي سفال هاي قبل از اسالم در ايران   
در اين بخش به تحليل نقوش ۹ نمونه از آثار سفالي با 
تأکيد بر نقش ماهي، در بازه زماني ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰ سال 

enki .۱ انکی به معنی خداِی آب 
و خدای خردمندی(بلک و گرين، 

(۱۴۱ :۱۳۸۵



قبل از ميالد در ايران مي پردازيم.  
تصوير ۱: روي اين ريتون سه ماهي نزديك به پايه ظرف 
اين  از  استفاده  احتماًال  تيره رنگ اند.  كه  بسته اند  نقش 
ريتون براي آب، باعث شده که نقش ماهي بر بدنه اش به 
کار رفته باشد. بدن ماهي ها با خطوط مورب كشيده شده 
كه نشاني از پولك ماهي است. دم ماهي نيز با دو خط 
مورب نشان داده شده و به نظر مي رسد در طرف ديگر 
اين ريتون نقش ها تکرار شده باشند. ماهي ها در دو جهت 
به  ماهي  يک  و  يک سمت  به  ماهي  دو  کشيده شده اند. 
سمت ديگر در حرکت اند. از لحاظ بصري مي توان ريتم و 
توازن را در ماهي ها ديد،ماهي نماد زندگي و زمان است، 
بنابراين ماهي ها در اين ريتون با حرکت خود نشان دهنده 
وجه نمادين ماهي زمان و زندگي مي باشند. به احتمال 
زياد ماهي ها به صورت چرخان در قسمت پايين ظرف 
قرار گرفته اند و از دو جهت در حرکت اند و در يک نقطه 
به هم مي رسند.دادور درباره سفال هاي تل باکون بيان 
رايج ترين  تل باکون دست سازند.  که: سفال هاي  مي دارد 
اين نقش ها را نقوش تزئيني تجريدي تشکيل مي دهند که 
از طبيعت الهام گرفته شده اند و به صورت تکراري، روي 
ظروف را مي پوشانند (دادور و همکاران، ۱۳۹۳: ۳).يک 
عده از نقوش نمايندة نباتات وحيوانات هستندماهي، مار، 
عقرب، مرغ هاي آبي، عقاب، آهو، گوزن با شاخ هاي خيلي 
بلند وپيچيده که به صورت مصنوعي نقش شده، ببر و 
نظير  بي  نمونه اي  ۴۱).ريتون   :۱۳۴۸ (واندنبرگ،  پلنگ 
در دنياي هنر و سفال است که هم از لحاظ فرم و هم 
است.  مي گرفته  قرار  استفاده  مورد  بودنش  کاربردي 
«ريتون، تکوک يا جام شاخي، ظرفي است که در دوران 
کهن از فرم پيکره جانوران يا انسان الگو گرفته و کاربرد 
اين  پور، ۱۳۹۳: ۱۵۱). روي  (مقدم  داشته است»  آييني 
دو  از  متشکل  زنانگي است،  نماد  لوزي  نقش  سفالينه، 

مثلث متساوي الساقين که از پايه به هم چسبيده اند، نشانة 
عالم  و  باال  عالم  زمين،  و  آسمان  ميان  تبادل  و  تالقي 
پايين، و حتي گاه نشانة وصلت دو جنس است. از خطوط 
افقي استفاده شده که لوزي ها را در بر دارند، خط افقي 
از سکوت و سکون، آرامش و  نمادي  «خط احساس و 
نمادي از جنس مؤنث در مقابل خط عمودي است که نماد 
مذکر است. در هماهنگي با تاريک روشني، خط عمودي 
سفيد و نمادي از روز در مقابل خط افقي است که سياه و 

نمادي از شب است» (نوزايي و شه بخش، ۱۳۹۳: ۱۳۵).
تصوير ۲: در اين بشقاب سفالي دو ماهي در وسط و 
در کنار هم قرار گرفته اند و دايره هاي متحد المرکزي اين 
درجات  متحدالمرکز،  کرده اند.دواير  احاطه  را  ماهي  دو 
موجودات و سلسله مراتب مخلوقات را نشان مي دهد. براي 
تمامي مخلوقات اين دواير تجليات جهاني وجود واحد و نا 
آشکار را آشکار مي سازد. درکل مخلوقات دايره در کليت 
تقسيم ناشده اش ملحوظ مي شود. حرکت دوراني، کامل، 
تغيير ناپذير، بدون شروع و انتها، و بدون نوسان است؛ 
و اين همه دايره را آماده مي کند تا نماد زمان باشد. زيرا 
زمان نيز توالي مداوم و بي تغيير لحظات است، لحظاتي 
که هر يک مشابه ديگري است. از سوي ديگر، دايره نماد 
آسمان است با حرکت دوراني و بدوِن زوالش (شواليه 
و گربران، ۱۳۸۲: ۱۶۵).ماهيان چرخان به دوِر دو ماهي 
در حال حرکت هستند. دو ماهي که در وسط قرار دارند 
ارتباط هستند زيرا دم ماهي هاي  با ماهيان چرخان در 
ارتباط  باعث  و  قرارگرفته  اطرافشان  دايرة  روي  وسط 
باعث چرخش  و  ماهيان چرخان شده  با  ماهي  دو  اين 
صورت  به  وسط  در  ماهي  دو  است.  اطراف  به  چشم 
داراي  ماهيان چرخان  اما  ديده مي شوند  آرام  و  ساکن 
حرکت هستند. ماهيان چرخان نشان دهنده نگاهباني ابدي 
نيروي اهورايي از زندگي مينويي هستند که تصويرگري 

تصوير ۱. ريتون سفالي با نقش ماهي، تل باکون، هزاره چهارم ق.م، مأخذ: طاهري،۱۳۸۸: ۱۰۸-۹۹

ويژگي هاي بصري و تحليل مفاهيم 
نقوش  ماهي روي سفال هاي قبل از 

اسالم در ايران/ ١٢١- ١٣٧



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

ديد. ماهي نماد حيات و زندگي است و نمادي از آب و 
آباداني. در اين بشقاب ۱۲ ماهي نقش شده اند. که احتماًال 
نشان دهنده ۱۲ ماه در يک سال هستند. به نظر مي رسد در 
شهر سوخته نقش ماهي نمادي از آب و آباداني و حيات 
مانند  باستان  ايران  کتاب هاي  از  برخي  در  است.  بوده 
کتاب پهلوي بندهشن که نام پهلوي برج هاي دوازده گانه 
در آن آمده، نام برج دوازدهم سال، «ماهي»يا «دوماهي» 
است. طرح دو ماهي با هم به ماهي در هم معروف است. 
در  موجود  واقعيت هاي  از  همواره  گذشته  انسان هاي 
اطراف خود الهام گرفته اند و فرهنگ و تمدن ساخته اند. 
نقش  هستند.  معنوي  و  مادي  نيروهاي  معرف  ماهي ها 
نمادين  هم  و  داشته  طبيعي  جنبه  هم  ماهي ها  کردن 
بودند. و ماهي از آب جدايي ناپذيراست. روي بسياري از 
آثار هنري همة دوران هاي تاريخ ايران تصوير انتزاعي 
ديده  يکديگر  برابر  در  ماهي  چند  يا  دو  کوتاه  شدة  و 
مي شود. اين نشان يکي از تصويرهاي منطقة البروج نيز 
البروج، يک جفت ماهي  هست. دوازدهمين نشانه منطقة 
يا در  باال است که هم جهت  در  ديگري  يکي در زير و 
جهت مخالف هم قرار گرفته اند و گاه به وسيله رشته اي 
به هم متصل شده اند. مختاريان به نقل از جان راجرز، 
در پژوهش درباره اصل و ريشه صورت هاي فلکي کهن 
در سنت بين النهريني درباره اين صورت فلکي مي نويسد:

به  آن ها  دم  که  است  دوماهي  شامل  فلکي  اين صورت 
به  احتماًال  که  است  هم متصل شده  به  وسيله رشته اي 
ماهي گيري و به دام انداختن ماهي اشاره دارد. دو ماهي 
از صور فلکي آبي و در ارتباط با ايزد آب ها است. دو 
است  شده  ايجاد  فلکي  صورت هاي  آخرين  از  ماهي 
تقابل هاي موجود در  (مختاريان و صرامي،۱۳۹۳: ۷۳). 
منطقه البروج همانند آن چه در نقش دو ماهي مي بينيم به 
شب  تاريکي،  و  روشني  چون  طبيعي  تقابل هاي  همان 
(غروب) و روز (طلوع) نسبت داده مي شود. نقش دوماهي 
نماد وجوه دنيوي/روحاني، جهان فرودين (مرگ)/ جهان 
فرازين (زندگي)، گذشته/ آينده و پايان چرخه اي و شروع 

چرخه اي ديگر است (همان: ۷۴-۷۳).
شکل  با   ،۲ تصوير  مانند  بشقاب،  اين  در   :۳ تصوير 
دايره  هستيم.  رو به رو  ماهي ها  دوراني  حرکت  و  دايره 
عالمت وحدانيت اصيل، و عالمت آسمان است. بدين گونه 
پيشرفت  دايره  است.  دوراني  و حرکات  فعاليت  نشانگر 
نقطة مرکزي و تجلي آن است (شواليه و گربران، ۱۳۸۲ 
اين بشقاب نقش سه ماهي و سه برگ ديده  :۱۶۷). در 
شده اند.  نقش  چرخان  صورت  به  ماهي ها  مي شود، 
«در بين ظروف سفالي به دست آمده از شهر سوخته، 
بشقابي با نقش سه برگ انجير معبد و سه ماهي به دست 
آمده، که برگ انجير به صورت قلبي شکل نقش گرديده 
و با تشکيل محوري دايره اي شکل، همراه با حرکت مدور 
ماهيان، نقشي از حرکت کائنات را در ذهن تداعي کرده 

آن به هنرمند ايراني آرامش مي بخشيده است (مختاريان 
ِمهر  آيين  به  در هم  ماهي  نقش   .(۷۱ و صرامي، ۱۳۹۳: 
رهنمون مي شود که در آن برخي از روايت ها ومناسک و 
آثار با آب ارتباط دارد. مهر از مادرش که از آب درياچه 
و  مي شود  متولد  دريا  آب  در  بود  باربرداشته  هامون 
مادرش او را روي گل نيلوفر مي نهد، پس ماهي اي مهر 
فرهنگ  در  «ِمهر  (همان:۷۰).  مي رساند»  خشکي  به  را 
ايران باستان مظهر نيکوکاري، راستي، درستي، عدالت و 
واسطه ميان خدا و مردم است. در فرهنگ ايران باستان 
کار دنيا و آخرت در اختيار مهر است. مهر، گاهي خالق 
خداست»  و  ميان  واسطة  جايي  در  و  مخلوق  زماني  و 
(پاشايي، ۱۳۹۳: ۱۱۴). روي دو ماهي که در وسط قرار 
مورد  نقطه  تمرکز،  «نقطه  است.  بيشتر  تأکيد  گرفته اند 
توجه در اثر را مي گويند که با استفاده از عناصر بصري 
مانند رنگ، نور و غيره و همچنين از طريق قابليت هاي 
براي  طبيعي چشم  تمايل  مانند  بصري  ادراکات  طبيعي 
نگاه کردن به مرکز چيزها امکان پذير است و عاملي است 
براي ايجاد هماهنگي و تنوع» (تقي يار،۱۳۹۲ :۴۱). تناسب 
با تمرکز، تعادل و تقارن ديده مي شود، تناسب با تمرکز 
در مفهومي به نام ترکيب بندي مقامي ارتباط دارد. تناسب 
از اين نظر که مربوط به مقياس و اندازه ها و رابطه بين 
آنهاست با تعادل و تقارن در ارتباط است. تناسب، مربوط 
به حجم، شکل و اندازه است؛ وقتي دو يا چند اندازه در 
ارتباطي خاص قرار مي گيرند. تناسب ديد بصري مؤثري 
را به دست مي دهد که تناسب خوشايند خوانده مي شود 
(Helo, 2005:22)هنرمند از شکل دايره اي ظرف براي 
کرده  استفاده  هوشمندانه  ماهيان  حرکت  دادن  نشان 
است. دايره چون داراي آغاز و پاياني نيست، داللت بر 
ابديت دارد. رمز حيات و زندگي را مي توان در اين نقش 

با نقش ماهي. شهر سوخته. هزاره  تصوير ۲. بشقاب سفالي، 
سوم ق.م ، مأخذ: همان



و دربرگيرندة   مفاهيمي چون وحدت و يکپارچگي است. 
به نظر مي رسد اين نقش ها عالوه بر اينکه از نشانه هاي 
آب و باروري محسوب مي شوند از قداستي خاص نيز 
 .(۵۵ دادور،۱۳۹۰:  و  (حسين آبادي  بوده اند»  برخوردار 
سه ماهي، در سه قسمت بشقاب با فاصله هاي يک اندازه 
قرار داده شده و به نظر مي رسد که ماهي ها در يک جهت 
چرخش  اين  باشند  حرکت  حال  در  مدور  صورت  به 
مي گيرد.«تقارن  صورت  ساعت  عقربه هاي  جهت  در 
نقطه  حول  را  چيزي  انتقال  که  است  تقارني  چرخشي: 
انجام  ناميده مي شود،  و مرکز چرخش  که محور  ثابت 
مي دهد. شيء و چرخش آن داراي شکل و اندازه يکسان 
چرخش  مختلف  جهات  در  مي تواند  شيء  ولي  است، 
قسمت  در   (Rosa et al, 2009:65-66) باشد.  داشته 
مرکز يا محور بشقاب، يک دايره قرار گرفته که به سه 
طرف اين دايره به صورت مساوي، ساقه هاي سه برگ 
درخت انجير معبد (پيپال) متصل شده است. داخل دايره 
(احتماًال  دوک مانند  شکل  سه  ماهي ها،  راستاي  در  نيز 
ماهي) به کناره هاي دايره متصل شده اند. همةاين اشکال 
با خطوط عمودي مواج که حالت هاشور دارند پر شده 
است. برگ ها نيز که به وسيلة ساقة مرکزي به دو قسمت 
تقسيم شده، از دو طرف به وسيلةخطوط مايل هاشور 
گرفته،  قرار  نقطه  يک  ظرف  مرکز  و  وسط  خورده اند. 
به شمار مي رود. جابز،  دايره  نقطه شکل فشرده اي  که 
بيان مي دارد که ماهي به عنوان محافظ درخت زندگي يا 
معرفت ترسيم شده است (حسين آبادي و دادور،۱۳۹۰: 
۵۵ ـ ۵۶). فرم دايره وار ظروف و چرخش ماهيان،حس 
مي کند.  القا  مخاطب  به  را  بي پاياني  و  تماميت  کمال، 

ازسوي ديگر، نقطه يا عنصر بصري که در مرکز ظرف 
واقع شدهاست، به نوعي با ايجاد تمرکز بر خود، گويي 
هدايت  خود  در  تماميتي  و  وحدت  به سوي  را  همه چيز 
مي کند «دايره، با يک خال در مرکز، مظهر چرخه کامل يا 
کمال دايره وار استکه هدف همه ممکنات در هستي است» 
نماد  را  انجير  نمادها،  فرهنگ  در   .(۱۴۱  :۱۳۸۶ (کوپر، 
نمادگرايي  در  «برگ  دانسته اند.  برتر  فهم  و  جاودانگي 
کلي سلسلة رستني ها شرکت دارد. در خاور دور برگ 
از نمادهاي خوشبختي و سعادت است. يک دسته  يکي 
برگ يا يک حلقه  برگ نشانة مجموعة يک جمعيت است 
و  (شواليه  شده اند»  مرتبط  تفکر  يک  و  فعل  يک  با  که 
گربران،۱۳۷۹: ۷۷). در سنت هاي ايراني، عدد سه اغلب 
داراي شخصيت هاي جادويي-مذهبي است. اين عدد را 
در سه جملة رمز دين باستان ايران مي بينيم: پندار نيک، 
گفتار نيک، کردار نيک(شواليه و گربران، ۱۳۸۲: ۶۶۴ ـ 
۶۶۵).شباهت دو بشقاب سفالي (تصاوير ۲و۳) اين است 
که هر دو از شهر سوخته کشف شده اند.عالقه هنرمندان 
شهر سوخته به پويايي و حرکت در نقوش ايستا، نشانگر 
توانايي و استعداد هنرمندان آن زمان است. استفاده از 
استفاده  دايره  به شکل  از زمينه  دايره در هر دو  شکل 
انتزاع  و  تجريد  فرم،  اغراق در  قلم،  شده است. «رواني 
از خصوصيات بارز تزئينات سفال هاي مکشوفه از اين 
نظر  به   .(۲ (سراواني،۱۳۹۴:  است»  باستاني  محوطه 
حوضه  تمدن هاي  در  رنگارنگ  ظرف هاي  که  مي رسد 
رودخانه هيرمند به نوعي نشان و نمادي از زنانگي بوده 
شهر  سفالگران  مهارت  به   .(۲۳ (موگاورو،۱۳۸۷:  است 
پي  تصاوير  به  کردن حرکت  وارد  از  مي توان  سوخته، 

تصوير ۳. بشقاب سفالي، با نقش سه برگ انجير معبد و سه ماهي، هزاره سوم ق.م، 
مأخذ: حسين آبادي و دادور، ۱۳۹۰: ۵۶
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برد. نشان دادن پويايي در نقوش حيواني نياز به دقت 
بايد  نظر، هوش و توانايي زياد در ترسيم نقوش دارد. 
اين را هم در نظر گرفت که منعکس کردن اين نقوش کار 
هنرمند را سخت تر مي  کند و از آنجا که امکان پاک کردن 

نقوش ميسر نيست، مهارت او بايد زياد باشد.
در  ماهي ها  شکل  پايه دار  ظرف  اين  در  تصوير۴: 
انتزاع ترين حالت مي باشند، لوزي هايي که حالِت کشيده 
دارند نقش ماهي را القا مي کنند. همان طور که گفته شد 
لوزي نماد زنانگي است. ماهي نماد بارآوري و حياتکه 
را  مفهوم  اين  آن چه  و  پيوند خورده  اينجا  در  لوزي  با 
روي  ماهي  است.  افقي  خط  از  استفاده  مي کند  قوي تر 
پيدا کرده است و چه  اين ظرف نقشي نمادين و منتزع 
زيبا هنرمند توانسته ريتم و توازن در اين طرح را به جا 
همه  زيبايي شناختي  جوهره  که  کليدي  «عنصر  بياورد. 
چيزها،اشيا و موقعيت ها را ايجاد مي کند، ريتم و توازن 
در  بصري  عناصر  تمام  با  ريتم  و  توازن  است.گويي 
ارتباط است. چهارعنصر تعادل، تقارن، تناسب و توازن 
 Helu, 2005:). مي انجامد»  هنري  زيبايي  به  نهايت  در 
22,32)حرکت ماهي ها بسيار زيبا نشان داده شده است. 
يا عمودي که گاهي ساده و گاهي موج دار  افقي و  خط 
مي شود  ديده  باستان  ايران  سفالي  ظروف  اغلب  روي 
از رودخانه و آب در حال حرکت است و داراي  نشان 
زيبايي شناسانه  معيارهاي  به  توجه  است.  بوده  زيبايي 
در نقوش سفال هاي پيش از تاريخ ايران درنهايت زيبايي، 

ظرافت و پيشرفت بصري خود قرار دارد.
تصوير ۵: در اين سفالينه شباهت هاي فراواني با تصوير 
اما  کشيده شده  لوزي  به شکل  ماهي  مي شود.  ديده   ۴

نقاطي بر بدن ماهي ها ديده مي شود که به نظر نگارندگان 
مي توانند نشاني از فلس ماهي باشند. ماهي ها بين دو خط 
افقي موازي نقش شده اند، دو خط موازي نشاني از جريان 
آب مي توانند باشند. شکل ظروف و نقوش، با توجه به 
نيازهاي مادي و معنوي بشر، متحول مي شود. اشيايي 
زندگي  در  را  بدوي  انسان  مي شد،  ساخته  خاک  از  که 
روزمره و سفر آخرت همراهي مي کرد. «تقارن انتقالي: 
و  ثابت  فاصله  آن شيءيا عارضه،  در  که  تقارن  نوعي 
اندازه  و  آن، شکل  انتقال  و  دارند. شيء  يکساني  جهت 
يکساني دارند و داراي جهت همساني اند. اين نوع تقارن 
به معناي انتقال سراسري است. در واقع انتقال يک شکل 
و شيء بدون هيچ تغييري در جهت و امتداد آن، تقارن 
است».(Rosa et al, 2009:65-66)ويژگي هاي  انتقالي 
بصري و زيبايي شناسانه تقارن شامل آرامش و سکون، 
انعطاف ناپذيري،  و  اجبار  محدوديت،  اتصال،  و  اتحاد 

ماللت و يکنواختي، ثبات، تعادل و سادگي است.
تصوير۶. اين شکل يک نمونه ظرف سفالي دسته دار را 
نشان مي دهد که در کاوش هاي تپه گيان نهاوند به دست 
آمده است. بر ديواره خارجي ظرف نقش مثلث با پرندگاني 
ماهي  چند  نقش  همين طور  و  دارند  قرار  آن  روي  که 
ما بين مثلث ها ديده مي شود. به کارگيري طرح ها و نقوش 
هندسي شامل خطوط شکسته، خطوط موازي، موج دار، 
مثلث، مربع و دايره با ريتمي هماهنگ و موزون نشان 
مي دهد که هنرمندان سفالگر پيش از تاريخ ايران با کيفيت 
عناصر بصري چون توازن، کشش،ريتم و نيروهاي آن، 
آشنايي کامل داشتند و آن را در جهت برقراري تعادل، 
متناسب با شکل و حجم سفال به کار مي بستند(خضائي 

تصوير ۴. قدح سفالي، تپه حصار، هزاره سوم  ق.م ، مأخذ: طاهري، 
۱۰۸-۹۹ :۱۳۸۸

تصوير ۵. قدح سفالي،تپه حصار، هزاره سوم  ق.م، مأخذ: همان



و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۹). هنرمند براي تجسم دريا روي 
اين ليوان نقش چند ماهي را در حد فاصل کوه ها طرح 
اين  به  و  شده)  داده  نشان  مثلث  شکل  به  (کوه  کرده 
وسيله کوه و دريا را کنار هم مجسم ساخته است. نقش 
انواع پرنده روي بسياري از ظروف سفالي که از نواحي 
مختلف ايران به دست آمده ديده مي شود، که گاهي تقليد 
کاملي از طبيعت اند و گاهي به صورت نمادين و انتزاعي 
نقش شده اند. «ماهي نماد پارسايان و مريداني هستند که 
در آب هاي حيات شنا مي کنند. ماهي ها در کنار پرندگان 
با ايزدان جهان زيرين و آيين تدفين پيوند دارند و مظهر 
اميد به رستاخيز هستند» (کوپر،۱۳۷۹: ۳۴۲). مثلثي که 
کوه  ُمبين  شده  (شطرنجي)  بندي  چهارخانه  آن  سطح 
است (حاتم، ۱۳۷۴: ۳۶۴). هنرمند به اين ترتيب پرندگان 
را روي کوه ها نشان داده است. در ايجاد اين نقش اصول 
پرسپکتيو کامال رعايت شده پرندگاني که نزديکتر به قله 
کوه هستند بزرگ تر و هر چه دورتر مي شوند کوچک تر 
نمايش داده شده اند. نمادهاي پرندگان زماني به تنهايي و 
گاهي در جمع روي ظروف سفالين، از هزاره هاي قبل از 
ميالد رايج بوده است. هريک از اين نمادها داراي مفاهيم 
نقوش  بر  عالوه  پرندگان  از  بسياري  است.  ويژه اي 
تزئيني، نمادي از فرهنگ عامه و نجوم داشته اند. پرواز 
پرندگان هم نمادي از پرواز انسان هاست. پرندگان آبي 
نشان از وجود آب فراوان داشته و پرندگان گردن دراز 

با آب و در نتيجه ماه مرتبط بودند. مرغان درازپا که در 
مرداب ها زندگي مي کنند، اشاره اي به اهميت آب است که 
همکاران،۱۳۹۳:  و  (دادور  است  آباداني ضروري  براي 
۷). پس در اين جا مي توان قرار گرفتن ماهي ها و پرندگان 
در آسمان را نشاني از نجوم دانسته و همين طور هر دو 
به نماد آب اشاره دارند. شايد منظور هنرمنِد اين نقوش 

اين بوده است که به يک آرمان عالي برسد.
تصوير ۷: آميه در کتابش با عنوان «تاريخ عيالم» در 
مورد اين سفالينه گفته است: «از هزاره دوم ق.م ظروف 
ظروف  از  يكي  است.  شده  كشف  قبري  از  بسياري 
پرنده اي در حال صيد ماهي را نشان مي دهد كه از جنس 
گل به رنگ خاكستري مايل به سياه است و تزئينات آن 
عبارت است از نقوش گودي كه گودي ها را با خمير سفيد 
به كار  نيز در آن  پر مي كردند و گاهي خطوط قرمزي 
مي بردند» (آميه، ۱۳۷۲: ۴۶). «در هنر عيالم موضوعات 
حيواني كه هميشه مبين قدرت هاي طبيعي پر بركت و در 
عين حال موحش بوده، بر موضوعات ديگر هنر برتري 
داشته است» (همان: ۲۷). با توجه به سخن آميه مي توان 
استفاده  کردن  نقش  براي  خراشکاري  تکنيک  از  گفت 
کرده اند چون اين سفالينه داراي زمينه سياه و نقش سفيد 
است. نقش ماهي و پرنده در قسمت وسط ظرف وجود 
دارد كه ماهي در پايين و پرنده باالي ماهي و به حالت 
اينكه ماهي را صيد کرده است، نقش شده است. پولك 

نقش  با  اي،  دکمه  کف  با  دار  دسته  سفالي  ظرف  تصوير۶. 
www.tabnak.ir :ماهي و پرنده، تپه گيان، مأخذ

تصوير ۷. ظرف سفالي با نقش ماهي و پرنده، عيالم، ابتداي هزاره 
دوم ق.م، مأخذ: واندنبرگ، ۱۳۴۸: ٣٧٢
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ماهي به صورت مربع هايي سفيد نقش بسته كه مانند اين 
مربع ها در سه قسمت پايين ظرف وجود دارد. يكي از آن 
قسمت ها درست زير بدن ماهي كه احتماًال نمادي از آب 

و درياست و بدن ماهي را در آب نشان مي دهد.
تصوير ۸. در قسمت زير دهانه اين خمره سفالي، به نظر 

رديف ماهياني متصل به هم و به رنگ تيره کشيده شده 
که مي تواند همان معني ماهيان چرخان را داشته باشد، 
نشاني از دوار بودن زمان و هستي است. در پايين اين 
رديف ماهيان نزديک به دهانة ظرف، نقش يک ماهي ديده 
مي شود که داراي چهار باله تقريبا مثلثي شکل است و 
خط هاي روي بدن ماهي همان نشان پولک ماهي است. 
ماهي  زير  است.  شده  کشيده  ماهي  دم  براي  خط هايي 
رديفي از خطوط افقي و منحني ديده مي شود که نشاني 
و  عمودي  افقي خطوط  بين خطوط  و  موج اند  و  آب  از 
منحني ديده مي شود که مي توان عنصر تضاد را در اين 
قسمت ديد. روبروي ماهي شکل يک برگ احتماًال کشيده 
شده است، برگ نشاني از خوشبختي است. به طور کلي 
اين خمره داراي نقوش خطي مختلف است و نقش ماهي 
در بين اين خطوط بسيار زيبا و به جا کشيده شده که 
مي تواند نقطه تمرکزي روي اين خمره به حساب بيايد. 
هنرمندان سفالگر ايراني براي ايجاد ريتم و حرکت، همراه 
بانظمي موزون از خطوط و اشکال هندسي، زيگزاگ ها، 
موج ها و عناصر هندسي ديگر به خوبي بهره گرفته اند. 
و  تعادل  تکرار،  تناسب،  تمرکز،  چون  بصري  عناصر 

توازن روي اين کوزه سفالي به کار برده شده است.
از لرستان  تصوير ۹: ريتون سفالي به شکل ماهي که 
اثِر  کشف شده، در نوع خود بي نظير است. هنرمنِد اين 
بسيار زيباي هنري، هوشمندانه از شکل باله براي پايه 
و  بدنه  بر  شکسته  خطوط  است.  کرده  استفاده  ظرف 
مثلث ها احتماًال نمادي از پولک بدن ماهي دارند و داراي 
ريتم هستند. فرم منحني ماهي با خطوط شکسته ايجاد 

تضاد کرده است.  
در ادامه طرح هاي به دست آمده از سفالينه با نقش ماهي 
بر بدنه سفالينه هاي قبل از اسالم در ايران آمده است، که 

به تحليل آن ها در جدول ۱ مي پردازيم:

تصوير ۸. خمره سفالي، خفجه. هزاره دوم ق.م، مأخذ: همان

 www.tabnak.ir :تصوير ۹. ريتون سفالي به شکل ماهي، لرستان، هزاره اول ق.م، مأخذ
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طرح ماهي روي سفال، تل باکون، 
هزاره چهارم ق.م.، مأخذ: واندنبرگ، 

۴۲ :۱۳۴۸

گمان  است.  شده  کار  مانندي  نوار  صورت  به  ماهي  نقش  سفالي  روي 
مي رود اين طرح روي لبه يا شکم ظرف قرار داشته است. ماهي در يک 
قاب بيضي شکل قرار گرفته و اطرافش خطوط عمود بر هم در بر گرفته 
سفال  روي  نقش  اين  تأکيد  به  قاب  در  ماهي  گذاشتن  با  هنرمند  است. 

پرداخته است.

۲ 

نقش ماهي، تل باکون، هزاره چهارم 
ق.م، مأخذ: دادور و همکاران،۱۳۹۳: ۱۰

اين ماهي ها نزديک به طبيعت  چند طرح ماهي بر سفالينه در تل باکون. 
کشيده شده اند.

۳

نقشمايه ماهي، شوش I . هزاره چهارم 
ق.م، مأخذ: پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷ :۲۲۰

ماهي با خطوط مورب بر بدنه و چهار باله.

۴

طرحي از ظرف پايه دار سفالي. شهر 
سوخته، هزاره سوم ق.م، مأخذ: 

سراواني،۱۳۹۴: ۹

براي  تالش  ماهي.  نقش  تکرار  با  پويايي  و  حرکت  توهم  از  اي  نمونه 
قابل  حيواني  ازنقوش  بسياري  در  ايستا  درنقوش  حرکت  ايجادتوهم 
مشاهده است. با آن که سفالگران وهنرمندان شهرسوخته کمتربه نقوش 
هستند.  زبده اي  نگاران  طبيعت  اندکه  امانشانداد ه  اند  پرداخته  حيواني 
نشان دادن پويايي درنقوش حيواني نيازبه دقت نظر، هوش وتوانايي زياد 

درترسيم نقوش دارد(سراواني،۱۳۹۴: ۸).

۵

طرحي از بشقاب سفالي. شهر سوخته، 
هزاره سوم ق.م، مأخذ: همان

در  تمرکز  نقطه  پويايي.  و  حرکت  توهم  و  چرخان  ماهيان  از  اي  نمونه 
وسط بشقاب است. با تکرار ماهيان به دور نقطه مرکزي حرکت و پويايي 

را مي بينيم.

۶

شکل ماهي در کنار شکل عقرب روي 
کوزه در شهداد، هزاره سوم ق.م، 

مأخذ: جانبازي، ۱۳۹۱: ۲۴

اين ظرف بدنه کروي با دهانة باريک دارد. با توجه به نماد عقرب مي توان 
گفت عنصر تضاد را در نقوش اين ظرف مي توان ديد. بادرکنارهم قرار

دادن دو يا چند عنصر متضاد وناهمسان، تضاد به وجود مي آيد.«عقرب 
جانوري متعلق به خورشيد و زيان کار است لذا کشتن آن واجب و نيکو 
و باعث خوشنودي مزدا مي شود. در هندوستان نشانة عشق و در صور 
خرابي  شيطان،  با  وسيعي  ارتباط  عقرب  است.  تاريکي  از  نمادي  فلکي 
نماد حسادت، نفرت و  و مرگ دارد. چون در زير زمين زندگي مي کند، 

همچنين ظلمت است»(دادور و همکاران، ۱۳۹۳).



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

۷

طرحي از يک عقرب و ماهي و دو 
حيوان چهارپا روي کوزه، در شهداد، 

هزاره سوم ق.م، مأخذ: همان

روي اين کوزه ماهي نزديک به طبيعت کشيده شده است. در بين آثاري 
که از شهداد به دست آمده، يک کوزة قرمز با دهانة باريک و پاية تخت و 
بدنة کروي وجود دارد که يک ظرف سفالي است و تزيينات مشکي در آن 
کار شده و طرحي از يک عقرب و ماهي و دو حيوان چهارپا روي آن نقش 

شده است(جانبازي، ۱۳۹۱: ۲۳).

۸

طرح بشقاب سفالي با نقش ماهيان 
چرخان، شهر سوخته، هزاره سوم 
ق.م، مأخذ: طاهري، ۱۳۸۸: ۱۰۸-۹۹

اين طرح شباهت بسياري به بشقاب سفالي با نقش سه ماهي و سه برگ 
دارد (شکل ۳-جدول۱). در اين بشقاب به جاي برگ سه خط قرار گرفته 
زياد  احتمال  به  مي شود.  ديده  موج دار  خط هاي  خطوط،  طرف  دو  که 

مي تواند نماد جوي آب يا رودخانه مواج باشند. 

۹

طرح دو ماهي بر سفالي کشف شده از 
تپه موسيان، هزاره سوم ق.م، مأخذ: 

واندنبرگ، ۱۳۴۸: ۸۴

دو ماهي به صورت قرينه رو به روي هم قرار دارند، « تقارن در هر فرهنگ 
متناسب و متعادل و ديگر  يکي هرچيز  بر دو معنا است:  ناظر  و زباني 
با کل مجموعه. زيبايي  انطباق و هماهنگي قسمت هاي مختلف  به معناي 
شکل  به  ماهي ها  است(Weyl, 1952:3)بدن  قرينگي  ناپذير  جزءجدايي 
لوزي و نقاطي دقيقًا روي قطر لوزي ها ديده مي شود که به احتمال زياد 
نشاني  که  دارد  وجود  مثلث هايي  ماهي ها  بدن  روي  ماهي هاست.  چشم 
از باله هاي ماهي مي تواند باشد. ماهي ها بين دو خط افقي که در بيشتر 

طرح هاي ماهي ديده مي شود قرار دارد چون نماد زن و آباست.  

۱۰

بشقاب سفالي، با نقش سه برگ انجير 
معبد و سه ماهي (نمونه خطي شکل 
۳)، مأخذ: حسين آبادي و دادور، 

۵۶ :۱۳۹۰

زندگي  از  اهورايي  نيروي  ابدي  نگاهباني  نشان دهندة  چرخان  ماهيان 
ايراني آرامش مي بخشيده  به هنرمند  مينويي هستند که تصويرگري آن 
است. ماهيان چرخان به  دليل کارکردي که در حفظ زندگي مينوي از گزند 
اهريمن دارند از دوران پيش از تاريخ تا امروز همواره جايگاهي استوار 
روي آثار هنري ايرانيان داشته اند. به نظر مي رسد استمرار به کارگيري 
اين نقش مايه نشانگر اعتماد ايرانيان به نگاهباني ابدي نيروي اهورايي از 

زندگي زميني است.

۱۱

طرحي از کوزه سفالي، خفجه، هزاره 
دوم ق.م، مأخذ: واندنبرگ، ۱۳۴۸: ۷۹

ماهي در قسمت پايين ظرف قرار گرفته، بدنش با خطوط مورب پوشانده 
و  بلند  ظروف  و  کوچک  خمره هاي  «خفجه»  ميان سفال  در  است.  شده 
تخم مرغي شکل، با شانه هاي برجسته، ديده مي شود. نقوش گاهي روي 
شانة خمره قرار داده شده و گاهي روي تمام ظرف را پوشانده است و از 
نقوش هندسي و نقش موجودات، مانند نباتات و حيوانات (رديف ماهي، يا 
حيوانات شاخدار و عقاب که بال هاي خود را باز کرده يا پرندگاني را در 

منقار دارد) و نقش انسان ترکيب يافته است(واندنبرگ، ۱۳۴۸: ۷۸).

ادامه جدول ۱.  



نتيجه
هر چيزي در نظام آفرينش نمادي است و داللت بر حقيقت وجود دارد که بايد آن را جستجو کرد 
و براي دريافت آن از دايرة موجوديت آن خارج و يا در عمق آن وارد شد. مظهر نماد را مي توان از 
طبيعت يا منتزع از آن دانست، گرايش به زيبايي و زيبا پسندي همواره الهام بخش روح زيباي آدمي 
بوده و تا جايي که ظروف مورد استفادة روزمره بشر از اين امر مستثني نبوده و همان مردمي که 
در ابتدايي ترين وضع، زندگي مي کردند با الهام از طبيعت و روح زيباي خود، نقوش زيبايي را روي 
ظروف سفالي نقش مي کردند. هنرمند سفالگرايراني، درطول تاريخ شکل گيري سفال،ازشيوه هاي 
مي آراست،  راباعناصربصري  مختلف  نقش هاي  سفالگر،  است.  گرفته  بهره  اندازي  نقش  مختلف 
عناصر زيبايي شناسانه و هارمونيکي چون تکرار، تقارن، تعادل، تناسب ،تمرکز، توازن و غيره روي 

۱۲

طرح  ماهي روي سفال، تل شغا، هزاره 
دوم ق.م، مأخذ: همان

در  ماهي  داشته.  قرار  يا شکم سفالينه  لبه  اين طرح روي  گمان مي رود 
وسط دو خط موازي قرار گرفته است. روي بدن ماهي خطوط متقاطع 
کشيده شده که همان فلس ماهي است. در اطراف ماهي زائده هايي ديده 
مي شود که باله هاي ماهي را نشان مي دهد. سر ماهي به شکل مثلث است. 

برداشت هنرمندان تل شغا  از يك ماهي طبيعي به اين شكل بوده است.

۱۳

طرح دو ماهي روي سفال، تل شغا، 
هزاره دوم ق.م، مأخذ:ملک،۱۳۸۴: ۱

طرح دو ماهي که به هم متصل هستند، يکي در باال و ديگري در پايين 
قرار دارد. بدن ماهي ها به صورت لوزي، خطوط مورب و متقاطع براي 
تزئين بدن ماهي رسم شده است. دم ماهي نزديک به طبيعت کشيده شده 
و با بدن ماهي که با خطوط منظم و شکل هندسياست در تضاد است و 
اين تمدن مخصوص  حرکت را به ذهن متبادر مي کند.«سفال مربوط به 
همين ناحيه است و جداره آن چندان ظريف نيست و در کوره خوب پخته 
نشده است. نقش اين ظروف بيشتر از عالم حيوانات و نباتات الهام گرفته 

است» (ملک،۱۳۸۴: ۱).

۱۴

طرح چند ماهي روي سفال، تل شغا، 
هزاره دوم ق.م، مأخذ: واندنبرگ، 

۴۵ :۱۳۴۸

يک  در  هم  روي  ماهي  چهار  است.  بوده  سفالينه  بدنه  روي  طرح  اين 
رديف کشيده شده اند و بين خطوط افقي با خطوط منحني و شکسته قرار 
گرفته اند. به نظر مي رسد رودخانه عريضي را مي خواسته اند نشان دهند 
که اطرافش را دشت ها فرا گرفته اند. نقوش ماهي ها در حالت توازن است. 
به گفته واندنبرگ: «نقش موضوع هاي مربوط به نباتات و حيوانات (ماهي، 
عقرب، مار، حشرات، مرغ هاي آبي، مرغ هاي در حال پرواز) ونقش انسان 

روي ظروف تمدن تل شقا ديده مي شود»(واندنبرگ، ۱۳۴۸: ۴۴).

۱۵

ريتون سفالي به شکل ماهي و نقش 
پولک،ساساني، مأخذ: توحيدي، ۱۳۷۹: 

۲۵۲

به گفته توحيدي « اين ريتون از کيش عراق کشف شده است و در موزه 
فيالدلفيا نگهداري مي شود»(توحيدي، ۱۳۷۹: ۲۵۲). طرح كلي اثر يك ماهي 
با جزئيات نسبي است. هنرمند با خالقيت خود ايستايي آن را با باله هايش 

مستحكم ساخته است.

ادامه جدول ۱.  

ويژگي هاي بصري و تحليل مفاهيم 
نقوش  ماهي روي سفال هاي قبل از 

اسالم در ايران/ ١٢١- ١٣٧
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۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

سفال هاي پيش از تاريخ ايران به وفور ديده مي شوند و بازگو کننده اين نکته مهم هستند که بشر 
عالوه بر جنبه کاربردي سفال در زندگي روزمره، با نقوش مختلف هندسي، انساني، گياهي، حيواني، 
موضوعي و نمادين که بر سفال ها ايجاد مي کرده، سعي در ارضا کردن نياز هاي زيبايي شناسانه خود 
داشته است.نقش ماهي يکي از نقوشي است که در مناطق مختلف ايران با اشکال و نقش هاي متفاوتي 
روي سفال ها کار شده است. با توجه به سؤاالت اين پژوهش: «ويژگي هاي بصري نقوش ماهي ها 
روي سفال ها چيست؟» و«نقش ماهي بر سفال هاي قبل از اسالم در ايران داراي چه مضاميني بوده 
است؟»، ظروف سفالين در دسترس ترين وفراوان ترين سطوح صاف را براي نقش اندازي دراختيار 
مردمان ادوارمختلف پيش ازتاريخ قرارمي داد،و چون هميشه در معرض ديد مردمان پيش از تاريخ 
بوده است، لذت بصري را تأمين مي کرده است. بررسي ها نشان مي دهد که نقش ماهي قابليت و 
توانايي تبديل شدن و تغيير حالت به طرح ها و نقوش متفاوت را داراست و نزد اقوام مختلف به لحاظ 
فرهنگي و هنري برداشت ها و بيان خاص خود را دارد، ماهي در اعتقادات و فرهنگ ايران از جايگاه 
قابل توجهي برخوردار بوده است. در پرداخت به فرم ماهي الهام از طبيعت مشهود است ولي درجه 
نرمي و خشونت استفاده از خطوط در طراحي آن ها متفاوت است. اين نقش مايه روي سفال ايران 
نيز به صورت هاي مختلف نمودپيدا کرده وهم به صورت انتزاعي وتغييرشکل يافته وهم به صورت 
نزديک به طبيعت ديده مي شود. مهم ترين وپرکاربردترين عناصر بصري و زيبايي شناسانه که براي 
نقش ماهي به کاررفته برسفا ل  هاي پيش ازاسالم ايران عبارت اند از:تناسب،تمرکز،تقارن،تعادل، ريتم، 
تو از نوتضاد. ماهي عالوه بر فرم زيبايي که برخوردار است در بردارنده معاني نمادين و عميقي 
است که به شناخت بهتر و بيشتر باورها و اعتقادات مذهبي و آئيني مردمان و خالقان زمان خودش 
ياري مي رساند. نقش هاي نمادين ماهي اشاره به حيات، باروري و آب که رمز زندگي است، دارند که 
با نقش آن روي سفال، به آن روح و جان مي بخشند. درنهايت مي توان گفت که نقش ماهي بر ظروف 

سفالي نشانه حيات انسان بوده که از خاک، آب و ِگل شکل گرفته است.
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method of this research is analytical-descriptive. Library sources, reputable sites for articles, forms, 

and e-books have been used to collect textual information. The statistical population of the research 

consisted of 9 shapes and 15 linear designs of fish motifs on pottery in the period between 4000 

and 1000 BC in Iran. The method of analyzing the shapes is qualitative which have been described 

visually and thematically, alongside explaining the motifs on the pottery as well as emphasizing the 

role of the fish. The result is that everything in the system of creation is a symbol that implies the 

truth that one must seek out and enter into or out of the circle of existence to get it. The embodiment 

of the symbol can be understood as or derived from nature. The tendency for beauty has always 

inspired the beautiful human spirit, to the extent that the utensils of everyday use were no exception; 

the people who lived in the most primitive state depicted what inspired their beautiful nature and 

spirit as beautiful designs that they used on pottery. Pottery provides the most accessible and the 

most abundant surface for the motif, as well as visual pleasure, for various prehistoric peoples. The 

motif of the fish has the potential to transform into different designs and motifs, and has its own 

cultural and artistic expression among different ethnic groups. Fish have had a significant place in 

Iranian beliefs and culture. Due to its beautiful, flexible and varied form, the motif of the fish has 

been of interest, both visually and symbolically, to Iranian pottery artists who have approached 

nature in order to better understand and further their religious beliefs, to which the ritual of the 

people and the creators of their time helped. The symbolic motifs of fish refer to life, fertility, and 

water, which are the secrets of life and their depictions on earthenware objects give them life and 

spirit. The use of this motif on earthenware is a sign of human life formed of soil, water and mud. 

Keywords: Pre-Islamic Iran, Pottery, Symbol, Fish
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The land of Iran is one of the first and most important centers of production of various earthenware 

items. Painting on pottery has a long history. Pottery wares, as concrete examples, can lead us to 

the widest possible understanding of the life and civilization of different periods of the Iranian 

people with the least possible error. Most of the motifs used on pottery have a special meaning. 

Pottery artists have used different styles and motifs throughout the history of pottery making. 

Pottery artists have mixed different motifs with aesthetic and harmonic elements such as repetition, 

symmetry, balance, proportion, concentration, focus, parity, etc., on pre-historic pottery of Iran, 

and it is important to point out that in addition to the functional aspect of pottery in everyday 

life, with various geometrical, human, plant, animal, thematic and symbolic motifs they created 

on pottery, they sought to satisfy their aesthetic needs. The ingenious spirit of Iran has acquired 

its most complete embodiment in the so-called decorative arts; the arts which secret lies in the 

beauty of the role and design. These adornments and ornaments are prevalent in all of Iran,s artistic 

creations. Some of the motifs are sacred and ritual, and originate from people,s beliefs. These 

motifs have been naturally or abstractly depicted as ornaments on pottery. One of the motifs that 

have been used in Iranian artworks for a long time is the fish pattern, which is one of the most 

enduring themes in Iranian art. Man draws many motifs unconsciously, symbolically, he expresses 

his wishes and desires in various forms, including forms of beings. Iranian artists manifested the 

desire for water and the sacredness of the water with the symbol of fish on the pottery; a motif 

reminiscent of blessing and livelihood. Fish are widely associated with spiritual wisdom, fertility, 

and regeneration. The motif of the fish is often geometric and abstract in the decoration of Iranian 

pottery; this imagery conveys a rich cultural background and is rooted in the myths and beliefs of 

this land. The variety of the specific motifs and names of fish in Iranian culture indicates that this 

symbolic motif has varied in terms of design and form across diverse ethnicities and understandings. 

As a matter of fact, despite the unity of design in terms of principles and bases, it is very varied 

in depiction of details, and it definitely demonstrates its strong appeal and visual expression. The 

purpose of this study was to investigate the visual characteristics of fish motifs and their themes on 

pre-Islamic pottery in Iran. The research questions are as follows: 1- What are the visual features 

of fish motifs on pottery? 2- What are the themes of fish motif on pre-Islamic pottery in Iran? The 
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