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چكيده
از دورة عباسي تحوالتي در نقش سفال هاي ايران پديد آمد که گفته مي شود يکي از داليل آن سفال هاي وارداتي 
چين بوده است. از رايج ترين تزييناتي که روي اين سفالينه ها در ايران و چين مشاهده مي شود نقش پرنده است. 
به همين سبب در اين پژوهش مقايسه اي بر اساس الگوهاي فرمي نقوش پرندگان سفالينه هاي ايران، در دورة 
عباسي (٩ تا ١٣ميالدي) و سفال هاي وارداتي قرن ٩ ميالدي چين جهت يافتن تأثيرات متقابل سفالگري اين دو 

تمدن بر يکديگر صورت مي گيرد. 
پرسش  اين است که ويژگي هاي ظاهري نقوش پرنده در سفال هاي قرون اوليه اسالمي ايران چيست؟ و آيا 
نقوش چيني (به ويژه نقوش پرنده) به طور مستقيم و بدون تغيير ماهيت وارد حيطة سفالگري ايراني شده اند؟
گردآوري داده ها با استفاده از روش کتابخانه اي و مراجعه به موزه ها يا سايت هاي اينترنتي آنها صورت گرفته 
است. جامعه آماري  سفالينه هاي مراکز مهم سفالگري ايران شامل گرگان، نيشابور، کاشان، ري، ساوه، آمل و 

کردستان و سفال هاي پيداشده در کشتي تجاري بليتانگ چين است. 
در بررسي ريخت شناسي نقوش پرنده در سفال هاي چيني و مقايسه با نمونه هاي ايراني که هم عصر يا متأخرتر 
بودند، شباهت هايي مشاهده مي شود. حرکت آزاد قلم و هماهنگ  شدن نقش با ظرف به کمک خم شدن يا پيچش 
دايره وار پرنده از ويژگي هايي است که در هر دو مشاهده مي شود. اما تفاوت هاي زيادي نيز با مقايسة نمونه ها 
آشکار مي گردد. با وجود اينکه روابط تجاري بين دو تمدن همسايه سبب متأثر شدن متقابل هنرهاي دو منطقه 
شدند، اما هيچ کدام نسخة کپي از ديگري نيست و وجود خصوصيات منحصر به فرد در نقوش هر دو منطقه 

تأثيرات متقابل بين دو فرهنگ با حفظ هويت خويش را نشان  مي دهد.  
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مقدمه
استفاده  و  تجمالت  رواج  با  اسالم،  از  قبل  در سده هاي 
از ظروف فلزي، جايگاه سفالگري تحت تأثير قرار گرفت. 
و  نقره  ظروف  منع  و  ايران  شدن  اسالمي  از  پس  اما 
تا  يافت.  جلوه گري  براي  دوباره  عرصه اي  سفال  طال، 
دو قرن سفالينه ها طبق سنت هاي پيشين همچنان ساده 
ساخته مي شدند و تزيينات اندکي روي آنها ديده مي شد. 
اما از قرن سوم تحوالتي در سفالينه ها به وجود آمد و 
دوباره پر از تزيينات و نقوش شدند. در بين اين نقوش، 
ورود  با  تحوالت  اين  مي شود.  ديده  فراوان  پرنده  انواع 
سفال هاي منقوش چيني به ايران همزمان بوده است. حال 
پرسش  اين است که ويژگي هاي ظاهري نقوش پرنده در 
سفال هاي قرون اوليه اسالمي ايران چيست؟ و آيا نقوش 
چيني (به ويژه نقوش پرنده) به طور مستقيم و بدون تغيير 
ماهيت وارد حيطة سفالگري ايراني شده اند؟ با توجه به 
نقوش  بودن  متأثر  چين،  و  ايران  تجاري  رابطة  قدمت 
سفالينه هاي دو منطقه از يکديگر محتمل است. اين سفال ها 
از طريق کاروان ها يا کشتي هاي تجاري بين چين و ايران 
مبادله مي شدند. اخيرًا کشتي شکسته اي مربوط به قرن ۹ 
ميالدي (اواخر سلسلة تانگ در چين) در اعماق آب ها يافته 
شده است. اين کشتي حامل ظروف سفالين صادراتي به 
اين  از  يافت شده  است. سفال هاي  بوده  حکومت عباسي 
کشتي به تعداد زياد در خمره هاي بزرگ و روي هم چيده 
و بسته بندي شده اند و اکثرًا سالم مانده اند. اين سفال ها 
داراي نقوشي متنوع و زيبا هستند که در بين آنها نقش 
پرنده بسيار است. در سفال هاي ايراني نيز تعدد و تنوع اين 
نقش آشکارا به چشم مي آيد. به همين سبب، براي يافتن 
سفال هاي  و  چين  صارداتي  سفال هاي  متقابل  تأثيرات 
ايران، ابتدا الگوهاي فرمي نقوش پرنده در سفال هاي ايران 
از قرن ۹ ميالدي (شروع صادرات سفال چين) تا چند قرن 
بعد (۱۳ ميالدي، قبل از حملة مغول) جهت يافتن تأثيرات 
ماندگار هنر چين شناسايي و بررسي مي شوند. پس از 
دستيابي به الگوهاي فرمي نقوش پرنده در سفالينه هاي 
 ۹) به  مربوط  چيني  نمونه هاي  با  آنها  تطبيق  و  ايران  
ميالدي)، شباهت ها، تفاوت ها و وسعت تأثيرات  سفال هاي 
وارداتي چين بر نمونه هاي ايراني هم عصر يا متاخر مورد 

تحقيق قرار مي گيرد. 

روش تحقيق 
روش تحقيق اين مقاله، روش توصيفي- تحليلي و شيوه 
جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است و براي پيشبرد روند 
سفال ها  مکاني  و  زماني  محدودة  ابتدا  در  پژوهش  اين 
کتابخانه اي  شيوة  به  منظور  بدين  است.  شده  مشخص 
تاريخچة سياسي ايران در قرون ۹ تا ۱۳ ميالدي (دورة 
خلفاي عباسي) به صورت اجمالي مرور گشته و محدودة 
مرزي کشور در هر دوره اي بر اساس سلسله هاي حاکم بر 

ايران تصوير مي شود. به مهم ترين مراکز سفالگري ايران 
نيز به طور مختصر پرداخته مي شود. در مرحلة بعد، جهت 
شناسايي و دسته بندي نقوش پرندگان، به دليل پراکنده 
موزه هاي  در  ايران  اسالمي  دورة  سفالين  آثار  بودن 
مختلف، از تصاوير منتشر شده از اين آثار در کتاب ها و 
مقاالت و همچنين سايت هاي اينترنتي معتبر بهره گرفته 
شده است. از تعداد نقوش پرندة کار شده بر سفالينه هاي 
سر  شکل  با  ظروف  شامل  کمي  شمار  ذکر شده،  قرون 
تصاوير  از  کمي  تعدادي  بودند.  دهانه  قسمت  در  پرنده 
دسته بندي  در  و  نبودند  برخوردار  کافي  از وضوح  نيز 
نقوش اين پژوهش آورده نشده اند. سفال هاي چيني نيز 
به شيوة کتابخانه اي و با مراجعه به سايت اينترنتي موزة 
الکترونيکي جمع آوري شده اند. اين  چين، کتب و مقاالت 
نمونه ها مربوط به کشتي تجاري بليتانگ چين هستند که 
با محموله اي حدود ۵۷۵۰۰ عدد سفال عازم سفر تجاري 
دسته بندي،  مرحلة  در  است.  بوده  خاورميانه  منطقة  به 
نقوش ايراني بر اساس انواع پرندگان و دوره هاي زماني 
بررسي و سپس  الگوهاي فرمي پرنده در سفال هاي اين 
دوران مشخص شده اند. در نهايت الگوي خاص طراحي 
اين نقوش با نقوش پرنده در سفال هاي چين (۹ ميالدي) 

مقايسه گشته است. 

پيشينة تحقيق 
در سال هاي گذشته محققان بسياري در زمينة سفالگري 
کريمي  داده اند.  انجام  پژوهش هايي  و  مطالعات  ايران 
 (۱۳۷۹) ايران  اسالمي  دورة  سفالگري  هنر  کتاب  در 
توضيحاتي کلي در مورد سفالينه هاي يافت شده بعد از 
اسالم ايراني، همراه ذکر مشخصات و نحوة نقش اندازي و 
لعاب کار شده روي آنها بيان کرده است. خزايي و سماوکي 
بررسي هايي در خصوص مفهوم نقوش پرندگان کار شده 
بر سفالينه هاي دورة اسالمي ايران انجام داده اند(۱۳۸۱)؛ 
با اين حال، به مطالعة ريخت شناسي و دسته بندي نقوش به 
شکل اختصاصي پرداخته نشده است. در مقاله اي با عنوان 
«بررسي نقش پرنده در سالن سفال دوران اسالمي موزة 
ملي ايران» نويسنده، زينب وصال، با معرفي بخش هاي 
گوناگون موزه و اشياي ارزشمند نگهداري شده در آن به 
۶۸ سفال موجود در بخش دوران اسالمي اشاره مي کند 
که در ۱۳ مورد از آنها نقش پرنده به کار رفته است. پس 
از بررسي جايگاه معنوي نقش پرنده در هنر ايران، در 
آخر وي به اين نتيجه مي رسد که «نقوش پرنده تنها براي 
تزيين نيستند، اين نقوش و طرح ها که فاقد تعينات نازل 
ذي جان هستند آدمي را به واسطة صورت تنزيهي به فقر 
ذاتي خويش آشنا مي کنند» (وصال، ۱۳۸۶: ۹۲). در برخي 
منابع معتبر در مورد تأثيرات هنر چين بر سفال هاي قرن 
۹ ميالدي به بعد سخن گفته شده است؛ اما ميزان و شدت 
اثر آن مورد بحث قرار نگرفته است. در اين تحقيق، عالوه 
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بر شناسايي الگوي نقوش پرندگان در ايران، اين تأثيرات 
نيز بررسي مي شوند. 

مراکز مهم سفالگري ايران در قرون ۹ تا ۱۳ ميالدي 
منطقة جغرافيايي ايران در طي اين قرون خاص همواره ثابت 
نبوده است و با روي کار آمدن هر خاندان سلطنتي نقشه 
و محدودة مرزي ايران تغيير يافته است (تصوير۱). دوران 
مورد بررسي، مقارن با سلسله هاي ساماني، سلجوقي و 
خوارزمشاهي است که از ادوار رونق سفالگري محسوب 
مي شوند. «سلسلة ساماني يکي از مهم ترين سلسله هاي اوليه 
ايران بعد از حملة اعراب است. در دورة پادشاهي سامانيان 
شهرهاي بخارا، سمرقند، مرو، نيشابور و کرمان به مراکز 
مهم هنري شرق جهان اسالم تبديل شدند و هنرهاي مختلف 
چون معماري و سفال سازي از اهميت ويژه اي برخوردار 
گرديدند»( کياني، ۱۳۵۷: ۱۵و۱۶). سلجوقيان نيز با گسترش 
قلمرو خود نواحي مركزي ايران را به تصرف در آورده و در 
مراكزي چون زنجان، نيشابور، آمل، ري، كاشان و گرگان، 
سفالگري را رونق دادند(رفيعي، ۱۳۷۸: ۸۳). گرچه با يورش 
مغوالن در اوايل قرن ۱۳ ميالدي، فعاليت هاي هنري مدتي 
دچار ركود گرديد، ولي بتدريج شاهان مغول تحت تأثير 
فرهنگ ايراني و اسالمي قرار گرفته و با پذيرش دين اسالم به 
تشويق هنرمندان در رشته هاي گوناگون پرداختند. مهم ترين 
مراکز سفالگري در طي قرون ذکرشده که از آن زمان تاکنون 
نيشابور، ري،  مانده اند شامل  ايران  مرزي  جزو محدودة 

جرجان(گرگان) و کاشان است. 

انواع پرندگان در سفال هاي ايران
تنوعي که در طراحي پرندگان کار شده بر سفال ها ديده 

مي شود چشمگير است. با اين حال، الگوي طراحي مشابهي 
را مي توان در مجموعة اين نقوش مشاهده کرد. در اين 
ظاهري  خصوصيات  گرفتن  نظر  در  با  مقاله،  از  بخش 
و ريخت شناسي، انواع نقوش پرندگان کار شده بر روي 
اين سفالينه ها مشخص و الگوهاي طراحي در اين نقوش 
اعم از نوع تزيينات، مدل چشم ها و خطوط دورگيري که 
در برخي نقوش تکرار شده اند، بررسي مي شود. سپس 
سفالگري  مراکز  و  زماني  دوره هاي  طبق  پرنده  نقوش 
ايران، دسته بندي و ويژگي هاي ريخت شناسي غالب مورد 

پژوهش قرار مي گيرد. 
تزييني  نقوش  گاه  به دست آمده،  سفالينه هاي  روي  بر   
پرندگاني  پيدا مي كند.  اختصاص  پرنده  انواع مختلف  به 
همچون غاز، لک لک، مرغابي و اردک شامل گروه پرندگان 
در  ويژه اي  نقش  پرندگان  از  اين دسته  آبزي مي شوند. 
خانگي  مرغان  به صورت  يا  داشته اند؛  مردم  زندگي 
نگهداري مي شدند، يا هدف شکار بوده اند. از نشانه هاي 
که  منحني  با خطوط  پهن  نوک  به  مي توان  آنها  ظاهري 
معرف غاز و اردک است و استفاده از پاهاي کشيده و بلند 

که مخصوص پرندگان آبزي است، اشاره نمود. 
و  سيمرغ  طراحي  در  که  ظاهري  شباهت هاي  دليل  به 
هم  از  پرنده  نوع  دو  اين  تمايز  مي شود،  ديده  طاووس 
اما اگر هر دو در يک گروه مشترک قرار  دشوار است. 
گيرند، پرنده با دم تزيين شده بلند و پهن و تاج بر سر، 
ظروف  در  طاووس  است.  طاووس  يا  سيمرغ  معرف 
نيشابور، بيشتر به صورت پرنده اي است كه رأس بدن و 
ُدم، در يک نقطه به هم متصل شده اند. اين پرندگان، اغلب 
به گفتة ويلکينسون  نقطه اي هستند.  تاِج توپي سه  داراي 
اين تاج، نمادي از طاووس است»(چنگيز و رضالو، ۱۳۹۱: ۲). 

تصوير١. مرز ايران طي قرون ٩ تا ١٣ ميالدي، مأخذ: نگارندگان

سامانيان (٩ تا ١١م)
سلجوقيان(١١تا ١٢م)

خوارزمشاهيان(١١تا ١٣م)
نقشه ايران كنوني
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انواع پرنده در سفال نمونه نقوش سفال ايران پيشينه نقوش

پرندگان با تاج و دم بلند

کامبخش، ١٣٨٠: ٤٩٧

 
پرندگان   از  آب  با  زندگي  و  «ارتباط 
بوده  ساخته  آب  و  آباداني  از  نمادي  آبي 
واقع  در   .(٩٠-٨٦  :١٣٨٦ است»(وصال، 
در  مردم،  زندگي  در  پرندگان  کاربردي ترين 
نقوش  اين  استفاده شده در  پرندگان  انواع  بين 

همين پرندگان آبزي هستند. 

پرندگان با تاج و دم بلند

گروبه، ١٣٨٤: ٨٣

 

با  و  اندام  نيرومند، درشت  سيمرغ  اوستا  «در 
عرفان  در  و  شده  ترسيم  انساني  ويژگي هاي 
و  دارد  منان  ايزد  از  جلوه اي  ايران  اسالمي 
نمادي از عارف يا انسان کامل است»(نجفي پور 
و مطيعي، ١٣٨٩: ١١٠). در دوره هاي اسالمي 
سيمرغي جديد خلق مي شود كه بيشتر حالتي 

واقع گرا دارد» (خزايي و فربود، ١٣٨٢: ٤).

پرندگان شکاري 

گروبه، ١٣٨٤: ٨٣

طرح عقاب نيز از گذشته نشان دهندة اقتدار و 
علم ايرانيان بوده است. در شاهنامه از درفش 
عقاب پيکر ايران ياد شده است»(چيت سازيان 
و روستايي، ١٣٩٢: ١٣). سلجوقيان هم نمادي 
از عقاب دو سر را نشان حكومتي خود كرده 

بودند(خزائي و سماوکي، ١٣٨١: ١٠).

كبوتر

کامبخش، ١٣٨٠: ٤٩٧

کبوترها نماد صلح و دوستي به حساب مي آيند 
و همچنين كبوتر نماد بركت و خوش خبري 
است. کبوتر از رايج ترين نقوشي است که گاه 
در  مرکزي،  دايرة  به صورت تک، در وسط 
نقشي تکرار شونده  به صورت  يا  کف کاسه 
در  ظرف  مرکزي  دايره  حول  چرخشي،  و 

سفالينه ها ديده مي شود.

خروس

کامبخش، ١٣٨٠: ٥٢٧

 
در اوستا از خروس با صفت پيشگو ياد شده 
تجسمي  هنرهاي  در  خروس  نقش  است. 
ايران از ديرباز حضور داشته است و مي توان 
دانست» (چنگيز  نماد خورشيد و روز  را  آن 
و رضالو،١٣٩٠: ٢). نقوش اين پرنده بيشتر به 
واقع نمايي گرايش دارد و نوع پرنده از ظاهرش 

(مدل تاج و دم پرنده) نمايان است.

کالغ 

 گروبه، ١٣٨٤: ١١٥

 

در  و  است  و خورشيد  پيك خداوند  «كالغ 
عين حال كه كالغ را نماد آب مي دانند، در 
برخي جاها به دليل سياهي رنگ پرهايش آن 
را پرنده اي منفور و نحس بر شمرده اند»(خزائي 
و سماوکي، ١٣٨١: ٦). از ديگر پرندگاني که 
جزو خانوادة کالغ اند مثل مينا و زاغ نيز در بين 

اين آثار موجود است.

جدول١. دسته بندي انواع نقوش پرندگان در سفالينه هاي قرون ٩تا ١٣ ميالدي مربوط به ايران، مأخذ: نگارندگان.
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که  است  ايران  هنر  عرصه  در  افسانه اي  پرندة  سيمرغ، 
نخستين بار نام   او  در اوستا و متون پهلوي زرتشتي آمده 
اسالم تصوير  از ظهور  پس  است(جعفري، ۱۳۸۲: ۱۵). 
سيمرغ با نقش اساطيري و باستاني اش متفاوت گرديد و 
با تأثير گذاشتن هنر چين بر سفالگري ايران به مرور به 

شکل پرندگان چيني درآمد.
که  هستند  شکاري  پرندگان  از  باز  يا  عقاب  شاهين،   
سفالينه هاي  در  شده اند.  نقش  ايران  سفالينه هاي  روي 
مذکور، معموًال عقاب يا شاهين در باالي سر سوارکار يا 
به صورت نشسته بر روي بازوي سوارکار درحال شکار، 
پنجه هاي  طراحي  نقوش،  اين  تشابه  وجه  شده اند.  کار 
از بدن و  با پرهاي متمايز  قوي، مجزا کردن سر پرنده 
منقار ظريف و در عين حال با قدرت و تيز است. نقش 
کبوتر، خروس و كالغ نيز از ديگر نقوش پرندگان است 
كه بر روي سفال ها به چشم مي خورد. در جدول ۱، انواع 
دسته بندي نقوش به همراه پيشينة هر کدام در هنر ايران 

ارائه گرديده است. 

بررسي الگوي طراحي بر اساس مراکز سفالگري ايران
متعددي  سفالگري  مراکز  ميالدي   ۱۳ تا   ۹ قرون  طي 
شهرهاي  به  آنها  مهم ترين  از  داشتند.  فعاليت  ايران  در 
نيشابور، ري، گرگان (جرجان) و کاشان مي توان اشاره 
کرد. در بين آنها، بيشترين تعداد نقش پرنده در سفالينه ها 
مربوط به نيشابور، قرن نهم و دهم ميالدي (۳و۴ هجري) 

است. 
طراحي پرندگان در اين سفال ها متنوع است، اما با وجود 
ترسيم  شيوة  آنها،  طراحي  و  پرندگان  انواع  در  تنوع 
مشابهي را مي توان در مجموعة اين نقوش مشاهده کرد. 
بهره بردن از خطوط ضخيم دورگيري، تعادل فضاهاي 
مثبت و منفي، طرز قرارگيري پرنده در ترکيب  کلي طراحي 
استفاده  و  دايره وار  در مسيري  پرندگان  تکرار  ظروف، 
از تزيينات برگ کنگري و اسليمي وار بر روي بدن پرنده 
در  است.  پرندگان  نقوش  طراحي  در  مشترک  موارد  از 
اين بخش، نقوش پرنده بر اساس شهرهاي مهم سفالگري 

بررسي مي شوند (جدول ۲). 

جدول ٢. دسته بندي نقوش پرنده بر اساس مراکز مهم سفالگري و دورة زماني، مأخذ: نگارندگان.

١٣ ميالدي توضيحات ١١ و ١٢ 
ميالدي

٩ و ١٠ ميالدي شهر       

تاريخ

پرنده  نقوش  بيشترين  جدول  اين  در 
يافت شده مربوط به نيشابور ، قرن ٩ و 
١٠ ميالدي است. اکثر آنها در مرکز و 
باشند.  مي  ظرف  اصلي  نقش  عنوان  به 
از  تعدادي  است.  مشهود  پرندگان  تنوع 
ترسيم  گشوده  بال  صورت  به  پرندگان 
شده اند، بدون آنکه حس پرواز را منتقل 

نمايند.   

نيشابور

نقوش گرگان در قرون ٩ و١٠ ميالدي پر 
از تزيينات دم و تاج هستند و به تدريج در 

قرون بعد واقعي و طبيعي تر مي شوند.
گرگان

پرندگان شکاري  از  هاي ري  سفال  در 
بيشتر استفاده شده است. ري

نيشابور،  خالف  بر  کاشان  نقوش  در 
در  فرعي  نقش  عنوان  به  پرنده  نقوش 

ترکيب بندي قرار دارد.
كاشان



نيشابور: نيشابور در قرون نهم و دهم ميالدي (۳ و۴ 
از  يکي  به  ساماني  حاکمان  حمايِت  به واسطة  هجري) 
ايران تبديل شد. همچنين، به دليل  مراکز مهم سفالگري 
دروازه هاي  از  يکي  ابريشم،  راه  مسير  در  داشتن  قرار 
از  مي گشت.  محسوب  ايران  به  چيني  سفال هاي  ورود 
نقش پرندگان در سفال نيشابور زياد استفاده شده است. 
طبيعت  پرندگان  تنوع  مي تواند  پرندگان  زياد  نقش  علت 
نيشابور باشد. همچنين از ديرباز، پرندگان مختلف  نماد 
رضالو،  و  مي شده اند(چنگيز  تلقي  مفاهيم  از  بسياري 
۱۳۹۰: ۳۵). ويژگي هاي شاخص آنها استفاده از تزيينات 
گياهي، دورگيري نقوش با ضخامت هاي خطي متفاوت و 
در تعدادي از نقوش، رسم چشمان درشت و دايره اي شکل 

براي پرنده از خصوصيات نقوش پرندگان است. از انواع 
پرندگان متداول در اين سفالينه ها سيمرغ، کبوتر، پرندگان 

آبزي و عقاب هستند.  
ري: اين شهر از مراکز مهم هنر و فرهنگ در دوران گذشته 
بوده است. عصر سلجوقي دورة اوج شهر ري در زمينة 
سفالگري محسوب مي شده و در آن زمان يکي از مراکز 
مهم توليد سفال هاي منقوش بوده است(کامبخش،۱۳۸۰: 
۳۰). بهره گيري از خطوط دورگيري با ضخامت متغير از 
شاخصه هاي نقوش پرندگان در سفالينه هاي اين منطقه 
است. بيشترين نقش نيز به ترتيب مربوط به عقاب، کبوتر 

و پرندگان آبزي است.
سفالگري  معروف  مراکز  از  گرگان  يا  جرجان  جرجان: 

در  پرنده  نقوش  تطبيقي  مطالعة 
سفالينه هاي  ايران دورة عباسي و 
سفال هاي چين  (مربوط به قرن ٩ 

ميالدي)

 Krahl, 2011:529 :تصوير٢. سفالينه هاي دورة تانگ، چين، قرن ٩ ميالدي. مأخذ

تصوير٣ الف. نقوش پرنده در سفال هاي چيني به همراه محور فرضي حرکت بدن پرنده ب. محور حرکت منحني در ترسيم نقوش 
ايران، مأخذ: ترسيم از نگارندگان. 

بالف
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بوده که در اوايل قرن دهم ميالدي (۷ هجري) با حمالت 
مغول ويران شد و در دورة تيموري کم و بيش سفالگري 
در اين شهر احيا گرديد. اما شهرت و اعتبار آن به دوران 
قبل از حمله مغول نرسيد (سفالينه هاي جرجان، ۱۳۷۹). 
سبک طراحي نقش پرنده در قرون نهم و دهم ميالدي در 
اين شهر متفاوت از دوران متأخر است. تزيينات روي تاج 
و دم، چشمان درشت دايره اي شکل که شبيه به طرح پر 
طاووس است و بازي با فضاي مثبت و منفي در طراحي ها 

از ويژگي هاي نقوش سفال جرجان در اين دوره است.
با  که  بوده  سفالگري  پر رونق  مراکز  از  کاشان  کاشان: 
آغار قرن نهم ميالدي به تدريج تغييراتي در نقوش و تزيين 
ظروف با الهام از عناصر تزييني چيني همچون اژدها و 
سيمرغ صورت گرفته است (کياني، ۱۳۷۹: ۲۱). استفاده 
از تزيينات گياهي روي بدن پرنده و دورگيري نقوش نيز 
پرندة  نقوش  بر خالف  منطقه مشاهده مي شود.  اين  در 
پرکنندة  به عنوان  پرنده  کاشان  سفال هاي  در  نيشابور، 

فضا و در اندازه اي کوچک در ترکيب نقوش قرار دارد. 

و  زماني  محدودة  اساس  بر  نقوش  طراحي  الگوي 
مکاني

دراين دسته بندي، نقوش بر اساس مکان و زمان ساخت 
و۱۲،   ۱۱ قرون   ،۱۰ ۹و  قرون  دسته هاي  به  سفالينه ها 

قرن۱۳ تقسيم بندي شده اند (جدول۲).
قرن ۹ و۱۰ميالدي: در اين دورة زماني، شاهد بيشترين 
هستيم.  سفالينه ها  تزيين  در  پرنده  نقش  از  استفاده 
و سپس  نيشابور  به  مربوط  يافت شده  نقوش  بيشترين 
تزيينات  و  دورگيري  خطوط  از  استفاده  است.  گرگان 
دوره  اين  بارز  خصوصيات  از  اسليمي وار  و  گياهي 
بر مي خوريم  تعدادي طرح  به  نقوش  اين  ميان  در  است. 
ترسيم  است.  معطوف  پرنده  بر چشمان  نقش  تأکيد  که 
چشمان دايره شکل و درشت تر از حد طبيعي براي نقوش 
اسمر  تل  مجسمه هاي  درشت  چشمان  ياد آور  پرندگان 
متعلق به تمدن بين النهرين هستند و مي تواند نشانه اي از 
تأثيرپذيري اين نقوش از هنر بين النهرين باشد. از انواع 
پرندگان نيز سيمرغ، طاووس و پس از آن کبوتر در بين 

نقوش بيشترين تعداد را دارا بودند. 
قرن ۱۱ و۱۲ميالدي: از مراکز سفالگري اين عهد که از 
نقش پرنده بيشتر از ساير مناطق اين دوره بهره برده اند 
گرگان و ري هستند. استفاده از خطوط دورگيري همچنان 
مورد استفاده است و نقوش غالب در بين انواع پرندگان، 

نقوش کبوتر و عقاب هستند. 
قرن ۱۳ميالدي: در ميان انواع پرندگان، شاهد ظهور نقش 
کالغ در اين دوره هستيم. استفاده از نقش پرندگان آبي 
ترسيم  شيوة  مي شود.  ديده  دوره  اين  در  نيز  عقاب  و 
اما  است.  قبلي  قرون  همانند  پرندگان  فرمي  الگوي  و 
اصلي  نقش  به عنوان  داشتن  قرار  از  پرنده  نقش  جايگاه 

در ترکيب بندي ها به نقش فرعي و کوچک تر تغيير کرده 
است.

در بعضي پرندگان از خطوط مواج با حرکت اسليمي گونه 
براي تزيين تاج پرنده استفاده شده است. در برخي نيز 
برگ کنگري)  يا  نخلي  (برگ  برگ  به شکل  پرنده  بال هاي 
استفاده  پيشينة  شده اند.  ترسيم  بادبزني  به صورت  يا 
باز مي گردد.  از اسالم  قبل  به دوران  تزيينات گياهي  از 
براي مثال، در آثار بازمانده از گچبري ساساني مشاهده 
مي شود که قسمت اعظم آنها را نقوش گياهي تشکيل داده 
ترکيبي  فرم هاي  در  و  گشته اند  آثار  اين  زينت بخش  و 
به  را  خود  جاي  هندسي  طرح هاي  تا حدودي  گياهي 

طرح هاي گياهي داده اند (انصاري، ۱۳۶۵: ۳۱۹).  
روش ديگري که در بخش لعاب کاري و ترسيم نقوش با 
لعاب انجام شده است، استفاده از خطوط دورگيري است، 
سنتي که در نگارگري ايراني نيز مشاهده مي گردد. هنرمند 
مورد  لعاب هاي  با  نقوش،  رنگ آميزي  از  پس  لعاب کار، 
با لعابي تيره تر،  از دورگيري نقوش  با استفاده  نظرش، 
نقش پرنده را از زمينة سفال بيرون مي آورد. البته اجراي 
اين خطوط دورگيري همانند دورگيري در نگارگري ايراني 
با ظرافت و دقت در تميزي و حفظ ضخامت خطوط در 

همة نقاط نقش نبوده است. 
 

سفالينه هاي چين
در اوايل قرن ۹ ميالدي معروف ترين سفال هاي چين در 
کيلن۱ در همسايگي چانگ شا۲ ساخته و صادر  منطقة 
مي شده است. اين ظروف مربوط به دورة آخر حکومت 
تانگ۳ هستند. دورة سوم يا آخر تانگ اوج شکوفايي سفال 
چيني بوده است که ظهور کتيبه بر روي سفال ها نيز از 
همين دوران آغاز مي شود. شواهد اعم از تعداد ظروف 
نوع بسته بندي و نقوش سفالينه ها حاکي از آن است که 
اين سفال ها جهت صادرات به کشورهاي همسايه، از جمله 
قلمرو حکام عباسي، از راه دريا حمل و نقل مي شدند. تنوع 
ترسيم  از  است؛  اين سفال ها چشمگير  تزيين  در  نقوش 
به شيوة تقريبًا واقع گرايانة کوه و امواج رودخانه گرفته 
تا مردان روستايي در حال کار در کنار نقوش هندسي 
مشاهده مي گردد. يکي از انواع نقوشي که به شکل متعدد 

روي سفال هاي چيني مشاهده مي شود پرندگان هستند. 
در تصوير۲، همانند تعداد ديگري از سفال هاي چانگ شا 
لبة  چهار  گرفته اند.  قرار  ظروف  مرکز  در  پرنده  نقوش 
ظروف با لکه هاي لعاب رنگ شده و فضاي مياني را شبيه 
پرنده  ظروف،  اين  در  است.  درآورده  مربعي  کادري 
هماهنگ با نقوش پيچ دار اطرافش طرح شده است. رسم 
و  انجام شده  قلم  آزاد  حرکت  و  نرمي  با  لعابي،  خطوط 
چشم پرنده با يک برخورد قلم و به شکل لکه اي تيره قرار 
گرفته است. يکي از نشانه هاي نوع پرنده منقار آن است. 
با وجود اين، در بيشتر نقوش سفالينه هاي مذکور، منقار 

1. Kiln
2.Chang Sha
3.Late tang



پرندگان به شکل دقيق ترسيم نشده است و تنها با ضربة 
قلم شکل گرفته است. بعضي از پرنده ها نيز گياهي به منقار 
خود دارند. در سفال هاي چين، اکثر نقوش پرنده در حال پرواز 

رسم شده اند. صورت آنها نيم رخ و بدنشان تمام رخ است. 
 

مقايسة الگوي طراحي نقوش 
در تصوير۳.الف، با محور فرضي که در راستاي حرکت 
نقش قرار مي گيرد مي توان الگويي از رسم نقوش پرنده 
که در سفال هاي چين تکرار شده است را مشاهده کرد. 
محور حرکت نقوش  به صورت يک يا چند منحني ترکيبي 
با  خميدگي ها  اين  مي رسد  به نظر  شده  است.  کشيده 
زاويه هاي مختلف جهت هماهنگي با شکل دايره اي ظرف 
و نقوش پيچان اطراف پرنده باشد. در برخي نقوش نيز 
زاوية  با  نقش  مياني  محور  در  خميدگي  يک  تنها  شاهد 
تقريبًا نود درجه هستيم. اين پرنده ها نيز در حال پرواز 
اين  سر  شده اند.  خم  کمر  قسمت  از  و  شده اند  ترسيم 
پرنده ها همانند ديگر نمونه ها از نيم رخ کشيده شده است. 
بال هايي که در امتداد يک محور باز شده به همراه دمي 
کشيده و بلند از ويژگي هاي اين نقوش هستند. بر اساس 
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ميالدي)

جدول٣. مقايسة شاخصه هاي نقوش پرنده در سفال هاي چين و ايران، ترسيم از نگارندگان.

همين محور فرضي، تعدادي از پرنده هاي منقوش روي 
اين سفال ها با محورخط مستقيم رسم شده اند. نقوش با 

قلمي روان و بسيار شبيه به طبيعت طرح شده اند. 
مانند مي توان  نيز  ايران  سفالينه هاي  نقوش  مورد  در 

تصوير ۳.ب با محور فرضي خميدگي هايي در فرم طراحي 
نقوش(همانند  در  الگو  اين  تکرار  به  توجه  با  که  يافت 
نمونه هاي چيني) تالش هايي براي هماهنگي نقش با فرم 
آزادي  عين  در  اما  است.  گرفته  ظرف صورت  دايره اي 
حرکت و واقعي تر رسم شدن نقش پرنده نسبت به دوران 
برخي  در  و  هندسي  نظم  هنوز  ايران،  در  اسالم  از  قبل 

قسمت ها اغراق در طراحي پرندگان مشاهده مي گردد. 
در مقايسة نقوش سفالينه هاي چانگ شا قرن ۹ ميالدي، با 
نمونه هاي دورة عباسي ايران، که شامل نقش سفال هاي 
ايران  قرن ۹ تا ۱۳ ميالدي است، نقوش قرن ۹ ميالدي 
بيشترين شباهت را با نمونه هاي چيني داشتند. اين نقوش 
تقريبا هم دوره هستند. عالوه بر شباهت، تفاوت هايي نيز 
مشاهده مي گردد که مي توانند متمايز کنندة سبک و سياق 
منحصر به فرد نقوش در هر منطقه باشند. در جدول ۳ اين 

شاخصه ها معرفي و بين دو منطقه مقايسه مي شود.   
 

سفال ايران سفال چين شاخصه ها 

باخطوط  نقوش  دورگيري  از  استفاده 
ضخيم لعابي تيره تر.

نقوش  دورگيري  از  استفاده 
باخطوط ضخيم لعابي تيره تر.

دورگيري نقوش

منقار  و  چشم  ترسيم  به  دادن  اهميت 
طبيعي  حد  از  تر  درشت  چشم  ورسم 

براي پرنده .

برخورد  يک  با  منقارپرنده  و  چشم  
قلم و به شکل لکه اي تيره قرار گرفته 

است.

چشم  و 
منقارپرنده

يا  محور مياني نقوش  به صورت يک 
چند منحني ترکيبي کشيده شده اند.

محور مياني نقوش  به صورت يک يا 
چند منحني ترکيبي کشيده شده اند.

ساختار نقش

نيم رخ  بدن  و  نقوش صورت  اکثر  در 
هستند.

صورت نيم رخ و بدن تمام رخ.  زاويه پرنده
نسبت به بيننده

پر گشوده  يا  نشسته  ايستاده،  در حالت 
هستند.

اکثرشان در حال پرواز ترسيم شده اند. حالت پرنده

کادر نقوش اغلب دايره اي شکل ترسيم 
شده است.

جهار لبه ظرف با لکه هاي لعاب رنگ 
شده و فضاي مياني آن را شبيه کادري 

مربعي درآورده است.

کادر محيط نقش

پرندگان آبزي( غاز، اردك، لك لك، 
پرندگان  مرغابي )، سيمرغ و طاووس، 

شکاري، كالغ، خروس، كبوتر.

خوار،  مگس  مرغ  آبزي،  پرندگان 
طوطي، طاووس.

انواع پرنده
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نتيجه
از متداول ترين نقوش کار شده در سفالينه هاي ايران در اين دوران پرنده است. در بيشتر موارد، پرنده 
به عنوان نقش اصلي کار شده است، به شکلي که اکثراً در مرکز ظرف قرار گرفته، يا در حلقه اي به صورت 
متناوب تکرار شده است. حمايِت حاکمان ساماني از هنر و هنرمندان از مواردي بود که رشِد سفالگري 
در نيشابور طي قرون ٩ و ١٠ ميالدي را موجب شد و در اين مکان و محدودة زماني است که ما شاهد 
بيشترين بهره گيري از نقوش پرنده هستيم. استفاده از تزيينات گياهي، دورگيري نقوش با خطوط 
ضخيم و در تعدادي از نقوش، رسم چشمان درشت و دايره اي شکل براي پرنده از خصوصيات نقوش 
پرندگان در سفالينه هاي اين قرون ياد شده است و بيشترين تعداد نقوش پرندگان با چشمان درشت 
متعلق به گرگان است. از انواع پرندگان در اين سفالينه ها از نقش سيمرغ و طاووس، کبوتر، پرندگان 

آبزي و عقاب بيشتر از انواع ديگر استفاده شده است. 
از مشخصات طراحي پرنده بر سفالينه هاي اين ادوار استفاده از تزيينات گياهي است که سابقة آن 
به عهد ساسانيان باز مي گردد. اين تزيينات در نقش دم، بال ها و بدن پرنده به کار رفته اند. همچنين 
هنرمندان سفالگر، با ساده کردن نقوش و تنها با حفظ اشتراکاتي در دم، تاج يا نوک پرنده، انواع پرنده 
را از هم متمايز کرده اند. به طور مثال، تشخيص طاووس از دم و تاج پرنده يا عقاب از پاهاي نيرومند و 
نوک ظريف و تيز ممکن است، اما اين خصوصيت در نقوش سفال هاي چين ديده نمي شود و تشخيص 
نوع پرنده دشوار است. اين نقوش به عنوان تزيينات متداول در ظروف مورد استفاده مي شده است. نکتة 
حائز اهميت ديگر در نقوش ايران طرز نقش اندازي و بهره گيري از خطوط ضخيم جهت دورگيري نقوش 
است. اين مسئله نشانگر اين مطلب است که اين نقوش صرفًا جنبة تزييني نداشته اند، زيرا در طرح و 

نقش اندازي آنها ظرافت به خرج داده نشده مگر در قسمت هايي که نشانگر نوع پرنده بوده باشد. 
با بررسي تعدادي از نقوش پرنده در سفال هاي چيني و مقايسه با نمونه هاي ايراني، که مربوط به قرن 
٩ تا ١٣ميالدي (هم عصر يا متأخرتر از سفال هاي چيني مورد بررسي) بودند، شباهت هايي مشاهده 
مي شود. حرکت آزاد قلم براي طراحي پرنده، ايجاد کادر براي محاط کردن نقش، قرارگرفتن پرنده 
به عنوان نقش اصلي در ترکيب بندي، استفاده از دورگيري نقوش با خطوط ضخيم تر، رسم پيکر پرنده 
از زاوية روبه رو همراه سر نيم رخ و هماهنگ شدن نقش با ظرف به کمک خم شدن يا پيچش دايره وار 
پرنده از ويژگي هايي است که در سفال هاي هر دو منطقه مشاهده مي شود. اما تفاوت هاي زيادي نيز با 
مقايسة نمونه ها آشکار مي گردد. با وجود آنکه روابط تجاري بين دو تمدن همسايه سبب متأثر شدن 
متقابل هنرهاي دو منطقه شدند، هيچ کدام نسخة کپي از ديگري نيستند. براي مثال، با اينکه در خصوص 
رواني و آزادي رسم خطوط در نمونه هاي ايراني سخن گفته شد، ولي اين ترسيمات، نسبت به نقوش 
چيني، محدوديت و چارچوبي منظم تر دارد که خاص نقوش سفالينه هاي ايراني اين دوره است. اين گونه 
نظم دهي و ساده نگاري يا اغراق در برخي قسمت هاي نقوش، ميراث هنر قبل از اسالم ايران است که 
همچنان با تحوالتي که در سفال و نقش اندازي سفال به وجود آمد باقي مانده و تأثيرات خود را بر 
جا گذاشته است. بر خالف نقوش چيني که آزادي حرکت قلم هنگام کشيدن خطوط لعابي نقش کامًال 
محسوس است. تفاوت ديگر در شيوة ترسيم چشم و منقار پرنده است. در نمونه هاي چيني با يک 
ضربة قلم مو لکه اي جهت نشان دادن چشم يا خطي تيره به جاي منقار پرنده گذاشته شده است. اما در 

سفال هاي ايران رسم چشم و منقار با دقت و ظرافت بيشتري ترسيم شده است. 
در بررسي نقوش ايراني که بر اساس شهرهاي مهم و محدوده هاي زماني انجام شد. نقوش نيشابور 
مربوط به قرن ٩ و ١٠ ميالدي بيشترين شباهت را با نمونه هاي چيني هم عصر خود يعني ٩ ميالدي 
ايراني کم کم حال و هواي خاص خود را مي يابد و سبکي مشخص و  دارند. در قرون بعدي نقوش 
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منحصر به فرد پيش مي گيرد. البته چندان نمي گذرد که با حملة مغول در قرن ١٣ ميالدي و ايجاد تحوالت ميالدي)
نو، نقوش سفالينه ها تأثير بسياري از نمونه هاي چيني مي گيرند. 
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Since the Abbasid period, ceramic motifs in Iran has undergone changes which allegedly were 
partly due to the imported ceramics from China. One of the commonest decorations of these 
ceramics in Iran and China was the bird motif. Thus in this study, a comparison based on the 
formal patterns of the motifs of birds on Iran’s ceramics in the Abbasid period (9-13 A.D.) and the 
imported ceramics of the 9th century A.D. from China is drawn to find out the reciprocal influences 
of the ceramics of these two civilizations. Data was collected through library research, referring 
to the museums and websites. To collect the samples, the ceramics from main ceramic centers of 
Iran, including Gorgan, Nishapur, Kashan, Rey, Saveh, Amol and Kurdestan, and the ceramics 
found from the China’s Belitung commercial ship were  used. The descriptive-analytical method 
is used to study the motifs. Morphological study of the bird motifs in Chinese ceramics and their 
comparison with the Iranian contemporaneous or latter examples, indicate some similarities. The 
free movement of the pen and the harmony of the motif with the vessel through the curves and 
circular bends of the bird’s shape are common characteristics apparent in both of them. But there 
are many differences as well, which become evident through the comparison of the samples. 
Though the commercial relations between two neighboring civilizations have led to reciprocal 
influences, but their unique qualities of motifs in both locations, indicate reciprocal influences 
between two cultures, yet the maintenance of their identities.

Keywords: Iran’s Ceramic, Abbasid Period, China’sCeramic, Bird Motifs, Morphology of 
Motifs.
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