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چکیده
هنر ایرانی بازتاب نمادین و رمزگونۀ واقعیات و حقایق است. فرهنگ اسطوره ای-نمادین ایران با طبیعت 
و عناصر زمینی و آسمانی آن پیوند تنگاتنگ دارد. از دیرباز شرایط زندگی کشاورزی در مرز و بوم ایران 
موجب وابستگی مردم به آب و در نتیجه تکریم این عنصر مقدس بوده است. حضور عناصر مرتبط با ّآب، 
مانند گیاه و پرنده، و به ویژه مرغابی، در ادوار مختلف تاریخ هنر ایران حاکی از پررنگ بودن باورهای مبتنی بر 
طبیعت نزد ایرانیان است از آنجا که نقش این پرنده در دوران ساسانی و اوج آناهیتاپرستی به وضوح در 
هنرها جلوه گر شده است می توان این فرضیه را مطرح کرد که مرغابی نمادی از آناهیتا، ایزدبانوی باروری، 
و ّآب های پاک باشد. از سوی دیگر، با توجه به گذشته های دورتر، مرغابی می تواند به منزلۀ پرنده ای نقش 
شده باشد که در نی زارهای ایران فراوان بوده و پرندۀ بومی منطقه محسوب می شده است. نقش مرغابی 
بر ظروف و اشیا در هنرهای تزئینی و کاربردی ایرانیان دیده می شود و تداوم آن در هنر دوران اسالمی تا 
عصر صفویه نیز مشهود است. این نقش در تاریخ بارها تکرار شده است، اما چندان به چرایی حضور مداوم 

آن توجه نشده است. 
در این مقاله سعی شده است با نگاهی اجمالی، ضمن شناسایی نقش مرغابی در هر دوره، به این سؤال پاسخ 
داده شود که معانی و فرم نقش مرغابی در هنر مردم ایران از دوران باستان تا دوران اسالمی چه تغییراتی 

کرده است. 
این پژوهش از نوع نظری و اکتشافی، و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای 
و الکترونیکی ای است که تصاویر تکرارشدۀ مرغابی سانان را در هنرهای تزئینی و کاربردی ادوار گوناگون 

تاریخی شامل می شود. 
به نظر می رسد هنرمندان در ابتدا دیدی واقع گرا به مرغابی سانان داشته اند و آنچه در محیط خود مشاهده 
می کرده اند را به تصویر می کشیده اند و به مرور زمان نقش مرغابی به صورت نمادین درآمده و دارای بار معنوی 
و سلطنتی شده است تا آنجا که در اوج این فرایند مرغابی به صورت نمادی ایزدی نقش شده است. در نهایت 

با گذشت زمان و تحول باورهای مردمان به نقشی صرفاً تزئینی افول می کند.

واژگان کلیدی
 نماد، هنر، ایران، آناهیتا، آب، نقش، مرغابی سانان.
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مقدمه
اهمیت آب برای انسان ها و وابستگی آنان به آب، به ویژه در 
عنصر  این  تکریم  و  تقدس  موجب  کشاورزی محور،  جوامع 
آب  با  مرتبط  ایزدان  و  اسطوره ها  خلق  است.  شده  حیاتی 
یکی  آب  می شود.  دیده  جهان  ملل  و  اقوام  تمام  میان  در 
ایرانیان  نزد  و خاک  آتش  باد،  کنار  در  عناصر چهارگانه  از 
با  تاریخی  دوران  در  است.  بوده  ستایش  مورد  همواره 
و دریاچه های  تاالب ها  ایران و وجود  اقلیم  تفاوت  به  توجه 
است،  اولیه  تمدن های  تشکیل دهندۀ  عوامل  از  که  فراوان، 
اهداف  از  و  می زیسته اند  ایران  در  به وفور  مرغابی سانان 
این  از  می شدند.  محسوب  غذایی  اولیۀ  منابع  و  شکاری 
نقش  داشته اند.  خاصی  اهمیت  زمان  آن  مردمان  برای  رو 
ترکیب  گاه در  و  به تنهایی  گاه  اشکال گوناگون،  به  مرغابی 
می خورد.  به چشم  آب،  جمله  از  نقوش  و  نمادها  دیگر  با 
برای  اسطوره ها،  و  باورها  تکامل  و  مردم  متمدن تر شدن  با 
ایزدبانو  می شود.  گرفته  نظر  در  ایزدانی  طبیعی  عناصر 
آناهیتا، مظهر آب های پاک و باروری و برکت، پا به عرصه 
که  است  فرشته ای  »ناهید  می نویسد:  پورداوود  می گذارد. 
باران  فرشتۀ  تیشتر  چنان که  اوست،  با  آب  عنصر  نگهبانی 
کلیۀ  برای  مزدیسنا  آیین  در  است.  فروغ  فرشتۀ  میترا  و 
و  فرشته  است،  نیک  و  مفید  آنچه  یعنی  اهورا،  مخلوقات 
که  نیست  تعجب  جای  ابداً  بنابراین  هستند،  قائل  موکلی 
داشته  فرشته ای  باشد  آب  که  عنصر  مهمترین  برای  از 
باشد« ارجمندی  و  بلند  مقام  دارای  فرشته  این  و   باشیم 

کنار  در  زرتشت  ظهور  با  بعدها   .)162  ،1377 )پورداوود، 
ایزدان بزرگ است، این دو یار اهورامزدا  از  میترا، که خود 
شده اند. در »آبان یشت« اوستا این ایزدبانو توصیف و تقدیس 
قربانی هایی  او  حمایت  جلب  برای  قهرمانان  و  است  شده 
معبد  پاسداران  از  که  ساسانیان  از  قهرمانانی  می کرده اند، 
گام های  او  باشکوه  نیایشگاه های  برپایی  در  و  بودند  آناهیتا 
رونق  را   ... و  کنگاور  نیشابور،  معابد  و  برداشتند  عظیمی 
و  آب  با  ارتباط  در  که  نمادهایی  با  الهه  این  بخشیدند. 
باروری است، مانند نیلوفر، صدف، مرغابی، ماهی و مروارید، 
از  خارج  و  ایران  در  او  معابد  تزئین  در  می شود.  شناخته 
تاریخی، جایگاه  دوران  اگرچه طی  است.  دیده شده  مرزها 
اساطیری الهۀ آب ها رو به افول رفت اما نفوذ آناهیتا در باور 
مردم به قدری قوی بود که نشانه های خود را در هنر ایران تا 
دوران متأخر حفظ کرد و عناصر مرتبط با آن در تاریخ هنر 
متنوع  نقش های  نشانه ها  این  جملۀ  از  شد.  ماندگار  ایران 
مرغابی سانان است که در هنر ایران قبل از اسالم و دوران 
امر  این  می شود.  دیده  متفاوتی  معانی  و  فرم ها  با  اسالمی 

حاکی از اهمیت داشتن آب و ایزد آن، آناهیتا، در ناخودآگاه 
مردمان این مرز و بوم است. ایزدبانوی آب ها تاکنون نیز در 
باورهای اسالمی برجاست و نمادهای آن در تزئینات  قالب 
معماری، به ویژه نقاشی های دوران قاجار، به چشم می خورد. 

پیشینۀ پژوهش
و  آناهیتا  الهه  دربارۀ  فراوانی  کتاب های  و  مقاالت  تاکنون 
باورهای مربوط به او نوشته شده است. از جمله کتاب هایی 
که در آنها به اختصار دربارۀ نقش مرغابی سانان سخن گفته 
در  دیگر  ایزدبانوان  و  آناهیتا  کتاب  می توان  است  شده 
برد  نام  را   )1392 )طاهری،  ایرانیان  باورهای  و  اسطوره ها 
آنها مرغابی  از  را، که یکی  الهه  این  با  نمادهای مرتبط  که 
ایزدبانوی  آناهیتا  مقاالت  در  همچنین  برمی شمارد.  است، 
 ،)1370 )لومل،  هندی ها  ایزدبانوی  سرسوتی  و  ایرانی 
و  )جوادی  باستان  ارمنستان  و  ایران  در  آناهیتا  اسطورۀ 
نیکویی، 1396( و سنگ نگارۀ خسرو پرویز در طاق بستان 
پرندگان  نقوش  و  آناهیتا  ارتباط  دربارۀ   )1385 )جوادی، 
است.  شده  گفته  مختصری  مطالب  مرغابی سانان  جمله  از 
بستار،  و  )جوادی  ساسانی  هنر  در  منظر  عناصر  مقالۀ  در 
به ویژه  ایرانیان  باور  در  طبیعت  اهمیت  دربارۀ  نیز   )1383
در دورۀ ساسانی و تداوم اندیشۀ آناهیتا در دیگر ادوار بحث 
در  داستان واره ها  و  اساطیر  فرهنگ  کتاب  در  و  است  شده 
نمادهای  و  آناهیتا  دربارۀ   )1386 )یاحقی،  فارسی  ادبیات 
است.  شده  گفته  سخن  مرغابی،  مانند  الهه،  این  با  مرتبط 
نیز  اکرمن، 1387(  و  ایران )پوپ  در کتاب سیری در هنر 
دوران  از  ایرانی  پارچه های  در  مرغابی  نقش  تداوم  دربارۀ 
باستان تا دوران اسالمی مطالبی آمده است. البته هیچ یک 
از این منابع مختص به نماد و نقش مرغابی سانان نبوده اند و 
فقدانی در تحقیق دربارۀ مفهوم نقش این پرنده و تغییرات 
نگارنده  می شود.  مشاهده  ایران  هنر  تاریخ  در  آن  فرم 
ایران  تاریخی  مختلف  دوران  هنرهای  انواع  از  مورد   182
یا  اصلی  نقش  به صورت  مرغابی سانان  نقش  دارای  که  را، 
اسناد  یا  شخصی  کلکسیو های  موزه ها،  در  و  بوده اند  فرعی 
کتابخانه ای موجودند، طی یک سال بررسی کرده و به نتایج 
حاصل از این پژوهش دست یافته است که مشخصاً به نماد 

مرغابی سانان اختصاص دارد.

 آناهیتا و نماد مرغابی سانان در دوران پیش از هخامنشی
در  بسیاری  سفالینه های  هخامنشی  از  پیش  تمدن های  از 
کشفیات تپه های کاشان، تپه حصار، استرآباد، چشمه علی 
و دیگر مناطق به دست آمده که در آنها کاماًل مشهود است 
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مردمان این دوران روی ظروف سفالی نقاشی می کرده اند. اکثر 
این نقاشی ها دارای خصوصیات بومی و محلی بودند. در این 
نقوش پرنده روی کوه  و نمادهای زراعی که خطوط شطرنجی 
بودند رسم می شد تا ارتباطش با محصوالت کشاورزی نشان 
داده شود. همین طور پرندگان بر آب، یعنی خطوط موج دار 
افقی یا عمودی، کشیده می شدند. از جمله این پرندگان مرغ، 
غاز، اردک، لک لک، مرغابی، عقاب، کالغ، هما، خروس، کبوتر 
ادوار مکان های  ایران در آن  اقلیم  بوده است. در  و طاووس 
این  و  است  بوده  فراوان  مرغابی سانان  برای  مناسب  زیستی 
اماکن با آب ارتباط داشته اند و در نزدیکی تمدن ها بوده اند. 
انسان های  و  بین مرغابی سانان  نوعی همزیستی  این شرایط 
آن زمان به وجود آورده بود. پس می توان گفت پرندگان آبی 

تصویر 1. تصویر پرندۀ آبی از سفالینه های تپه حصار دامغان. مأخذ: خسروی، 1391. 

تصویر 2. تصویر پرندۀ آبی ار تپۀ حصار. مأخذ:  خسروی، 1391.

... پرندگانی بودند که به علت  همچون غاز، اردک، مرغابی و 
وفور در نزدیکی مردم شکار می شدند و از منابع اولیۀ غذایی 
مختلف  مناطق  سفال های  روی  پرندگان  این  نقش  بودند. 
در  پرندگان  این  گاه  نقوش  این  در  به چشم می خورد.  ایران 
حال شنا و گاه به شکل مرغانی درازپا در مرداب ها هستند که 
این نشان دهندۀ دیدی واقع گرا به این پرندگان است. ارتباط 
و زندگی با آب از این پرندگان نمادی از آبادانی و آب ساخته 
از  که  آن،  برکات  و  عنصر  این  تکریم  برای  هنرمند  و  است 
مهمترین آنها بقای مردمانش بوده است، به شکل نمادین و با 
انتزاعی در ظروفی که محل نگهداری آب و محصوالت  فرم 
مرتبط با آن بوده نماد مرغابی سانان را نقاشی می کرده است 

)تصاویر 1 و 2(.
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تصویر 3. حلقۀ مهری هخامنشی با طرح اردک، موزۀ میهو ژاپن. 
www.miho.or.jp :مأخذ

تصویر 4. حلقۀ مهری هخامنشی با نقش مرغابی.
www.christies.com :مأخذ

در آن دوران انسان ها عناصر طبیعی را مقدس می شمردند 
باروری  رب النوع  یا  زن  را  زندگی  که  بودند  باور  این  بر  و 
از  پیش  دوم  هزارۀ  تا  فرهنگ  این  و  است  آورده  به وجود 
از  نامی  تمدن ها  این  در  اما  داشت،  ادامه  ایالم  در  میالد 
آناهیتا، الهۀ آب ها، به میان نمی آید و نمی توان در این دوره 
ارتباطی قائل شد )طاهری، 1392،  او و مرغابی سانان  بین 

.)33

آناهیتا و نماد مرغابی سانان در دورۀ هخامنشیان
با سنگ نوشتۀ اردشیر دوم هخامنشی در همدان و شوش، 

آناهیتا وارد میدان می شود. اردشیر اعالم می کند:
»به خواست اهورا مزدا، آناهیتا و میترا این کاخ را من ساختم، 
باشد که اهورامزدا، آناهیتا و میترا مرا از همۀ گزندها بپایند 

و آنچه من ساخته ام نشکند و آسیب نبیند...«.
آناهیتا  معبد  شهر  چند  در  معمول  برخالف  او  زمان  در 
ساخته و مجسمۀ این الهه در شوش، همدان، بابل و دیگر 
باور گیرشمن نصب  به  بزرگ شاهنشاهی نصب شد.  مراکز 
مجسمۀ آناهیتا در بلخ، سارد و دمشق با اندیشۀ پدیدآمدن 
آیینی مشترک میان قوم های گوناگون صورت گرفته است. 
شاید زندگی براساس اصل کشاورزی در قالب سرزمین های 
اعتقاد عمیق تری  آناهیتا  به  تا  واداشت  را  مردم  هخامنشی 
چنین  پراکنده  گزارش های  از   .)45 )همان،  باشند  داشته 
برمی آید که در این دوره معبدهای آناهیتا از ثروت زیادی 
همدان،  معبد  مانند  بزرگی  معبد های  و  بودند  برخوردار 
کنگاور یا نهاوند، افزون بر هدیه هایی که نثارشان می کردند، 
اعتقاد  نشان دهندۀ  این  بودند.  هم  زیادی  زمین های  دارای 
از  و  است  بوده  آناهیتا  به  زمان هخامنشیان  راسخ مردمان 
آناهیتا  نمادهای  وجود  شاهد  دوران  این  هنر  در  رو  این 
هستیم که گاه در همراهی با نماد دیگر خدایان مانند میترا 
فرشتۀ  و  نگهبان  آناهیتا  است  شده  گفته  می رود.  به کار 
آبها از تخمه ای که در آب بوده است آبستن شده و فرزند 
خود مهر یا میترا را به دنیا می آورد. شاید این خود دلیل بر 
برای  این دوران است.  ایزد در  این دو  همزیستی نمادهای 
پیمان  به خدای عهد و  مثال در حلقه های مهر که مربوط 
تخت  پیش کش کنندگان  و  فروهر  دستان  در  و  میتراست 
از  مرغابی  که  آناهیتا  از  نمادی  گاه  می شود  دیده  جمشید 

جمله آنهاست به کار می رود )تصاویر 3 و 4(.
طرح ها و نقوش این دوره نه تنها برداشت صادقانه از طبیعت، 
بلکه متأثر از ادبیات و اساطیری بود که در خلق جنبه های 
ایرانی  تا طرح های  به هنرمندان کمک می کرد  آن  نمادین 
را در عین جذابیت با عمیق ترین تأثیرات رسم کنند. نقوش 

این دوره عبارت اند از شیر، انسان، بز، گاو، ماهی، مار، عقرب، 
 مرغابی، قو، گل رز، نیلوفر آبی، درخت نخل و موجودات ترکیبی 
)محمد ابراهیمی، دادور، خجسته و خالصی، 1390، 4(. این 
می رفتند.  به کار  یکدیگر  درکنار  گاه  و  به تنهایی  گاه  نقوش 
نقش مرغابی در این دوره ویژگی اساطیری و ایزدی به خود 
ماورایی تر  دوره  این  در  نقش  این  مفهوم  هرچه  می گیرد. 
انتزاعی  ازحالت  و  نزدیک تر  واقعیت  به  فرمش  می شود، 

محض دوره های پیشین خود خارج می شود.
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تصویر 5. الف: مهر سلطنتی نرسه با نمادهای آناهیتا . ب: مهر عقیق ساسانی 
www.instagram.com/sasanian_heritage :با نقش مرغابی. مأخذ

الف

ب

آناهیتا و نماد مرغابی سانان در دورۀ ساسانیان
تغییر در شیوۀ پرستش آناهیتا و برگزاری مراسم در معبد 
آناهیتا از دورۀ اردشیر بنیان گذار ساسانیان شروع می شود، 
به  را  دشمن  بریدۀ  سر  دوم  شاپور  زمان  در  که  به طوری 
آناهیتای جنگجو پیشکش می کرده اند. همچنین ستایش از 
آناهیتا را در سنگ نوشتۀ نرسی اول می بینیم که خویش را 
این  به  باور  بیشتر  در گسترش  و  آناهیتا می داند  ستایشگر 
هالل  از  نیز  خود  سلطنتی  مهر  در  او  می کند.  تالش  الهه 
است  کرده  استفاده  بوده  آناهیتا  نشانۀ  که  مرغابی  و  ماه 
)طاهری، 1392، 61(. همچنین مهر ساسانی از عقیق سرخ 
با رگه های مشکی در بافت سنگ وجود دارد که نقش روی 
را  مرغابی  یک  پاها،  شکل  به  توجه  با  زیاد  به احتمال  آن 
نشان می دهد )ده پهلوان و قنواتی هندیجانی، 1394، 63(؛ 

)تصویر 5(.
در طاق بستان که مراسم دیهیم ستانی خسرو پرویز است با چهرۀ 
انسانی آناهیتا روبه رو می شویم. همچنین در این طاق نقش برجستۀ 
اردشیر دوم را می بینیم که در دو طرفش میترا و اهورا قرار 
دارند و در زیر پای میترا نیلوفر آبی یا گل آفتابگردان که 
ازنمادهای اوست دیده می شود و این امر را مشخص می کند 
که در این دوران نیز حضور خدایان در کنار هم تداوم داشته 
است. در سکه های ساسانی نیز می بینیم که آناهیتا نیرومند 
شده است و در هاله ای از آتش قرار گرفته است. نقش نیلوفر 
آبی، مرغابی و مرغان ماهی خوار به علت قدرت گرفتن آناهیتا 
این دوره در سینی های سیمین، گچبری ها و جواهرات  در 
به  مروارید  از  رشته ای  پرندگان  این  می شود.  دیده  بسیار 
منقار یا دیهیم به گردن دارند، که نشانۀ آنها در ارتباط با 
بانو آناهیتا الهۀ آب و سلطنت بوده است )جوادی، 1394، 
برگ  و  شاخ  یا  نوار  به صورت  که  دیهیم،   .)6 )تصویر  36(؛ 
بوده، از نشانه هایی است که دارندۀ آن یا دارای قدرت بوده 
این رو حیوان های  از  ارتباط است،  به نوعی در  پادشاه  با  یا 
با دیهیم شناخته می شوند )تصاویر 7، 8 و 9(.  خاص شاه 
به  اشاره  نه تنها  مرغابی سانان  دوره  این  در  می رسد  به نظر 
قرار می گیرند  نزدیکی شاه  در  بلکه  دارند،  اسطوره  و  ماورا 
که خود سایه ای از خدا تصور می شده است. این نقوش در 
البسۀ شاه  از جمله در طاق بستان، روی  صحنه های شکار 
نشان  را  نی زاری  که  شکار  محل  همچنین  و  اطرافیانش  و 
این است که  به وفور دیده می شود. نکتۀ جالب در  می دهد 
همراه  بلکه  طعمه،  عنوان  به  نه  صحنه ها  این  در  مرغابی 
این  ساسانی  ظروف  در  می شود.  دیده  مالزمانانش  و  شاه 
نقش یا به صورت منفرد آمده یا در کنار نماد دیگر خدایان 
کنار  در  یا  میتراست،  نماد  که  شیر  جمله  از  گرفته،  قرار 

از  یکی  در  است.  نقش شده  آناهیتا  و حیوانی  انسانی  نماد 
ظروف ساسانی دو مرغابی درهم تنیده دیده می شود که طرز 
قرارگیری بال هایشان یادآور بال هایی است که در سکه های 

این دوره بر سر پادشاه حک می شده است )تصویر 10(.
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تصویر 8. دستبند طالی ساسانی با نقش اردک، موزۀ متروپولیتن.
www.metmuseum.org :مأخذ

تصویر 9.گچبری ساسانی با نقش اردک، موزۀ لوور. 
www.louvre.fr :مأخذ

www.pinterest.com :تصویر 7. ظرف فلزی ساسانی با نقش مرغابی. مأخذ تصویر 6. ظرف سیمین ساسانی با نشانه های آناهیتا همچون مرغابی، ماهی، آب و 
www.hermitagemuseum.org :شیر. مأخذ

بارها در آن به کار رفته  از هنرهای دیگری که نقش مرغابی 
آن  واقع  در  است.  ساسانیان  دورۀ  زربفت  و  ابریشم بافی  هنر 
طور که »آرتور پوپ« می گوید انواع پارچه های ساسانی، مانند 
هنرهایی که با مواد دیگر ایجاد شده است، همه دنبالۀ نقوش 
سفالینه های کهن به شمار می رود )پوپ، 1338، 77(؛ )تصاویر 

11تا 14(.
نام  به  سازی  دوره  این  در  شاهنامه  براساس  همچنین 
آن  نوازنده های  که   )451 )فردوسی،  دارد  وجود  بربط 
هستند.   ... و  نکیسا  باربد،  جمله  از  دربار  موسیقی دانان 

بر،  از  متشکل  »بِربت«(  )به صورت  را  بربط  خوارزمی 
 به معنای سینه، و بت، به معنای مرغابی، در نظر گرفته است

)خوارزمی، 1342، 137(.
نقش مرغابی در این دوره به فرمی کاماًل واقع گرا ظاهر شده 
دوره های  از  بسیار سهل تر  پرندگان  دیگر  از  آن  و تشخیص 

پیشین است.

آناهیتا و نماد مرغابی سانان در دوران اسالمی
در سال های پس از ورود اسالم به ایران پرستش آناهیتا نیز 
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www.pinterest.com :تصویر 10. ظرف فلزی ساسانی با نقش سر مرغابی. مأخذ

www.dualtonart.com :تصویر 11. پارچۀ ساسانی. مأخذ

www.metmuseum.org :تصویر 12. پارچۀ ساسانی. مأخذ

www.metmuseum.org :تصویر 13. پارچۀ ساسانی. مأخذ

چون دیگر باورهای ایرانی از رونق افتاد و تنها بخشی از آیین 
و فرهنگ پرستش این ایزدبانو و نمادهایش چاشنی رسوم و 
هنر ایرانی شد. برای مثال روی سفالینه های به دست آمده از 
انواع مختلف پرنده، از  دوران عباسی گاه نقوش تزیینی به 
جمله غاز، لک لک، مرغابی و اردک، و در کل پرندگان آبزی 

اختصاص پیدا می کند.
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www.pinterest.com :تصویر 14. پارچۀ ساسانی. مأخذ

این دسته از پرندگان نقش ویژه ای در زندگی مردم داشتند؛ 
گاه هدف شکار  می شدند،  نگهداری  خانگی  مرغان  به شکل 
بودند و گاه به مثابۀ نمادی از آبادانی و آب مورد توجه بودند. 
خطوط  با  پهن  نوک  به  می توان  آنها  ظاهری  نشانه های  از 
منحنی اشاره کرد که معرف مرغابی سانان بوده و همچنین 
درواقع  است.  آبزی  پرندگان  به  مربوط  که  کشیده  پاهای 
کاربردی ترین پرنده در زندگی مردم از میان انواع پرندگان 
نقش شده در هنرهای تزئینی همین پرندگان آبزی هستند. 
سفال هایی از ساری، آمل و آستانۀ اشرفیه به دست آمده است 
که مربوط به قرن های چهارم و پنجم هجری بوده و نقوش 
اشکال حیوانی  با  برگ  و  از گل  دایره هایی  اغلب  آنها  روی 
مازندران  در  است.  عقاب  و  غاز  مانند طاووس،  پرندگانی  و 
نقش های  ظروف  زمینۀ  روی  به کار رفته  نقوش  بیشتر  نیز 
از این  غاز، مرغابی، ماهی و دیگر حیوانات است که برخی 
ساسانی  پارچه های  و  فلزات  نقوش  به  شبیه  بسیار  نقوش 
دسته  دو  به  نیز  نیشابور  حفاری شدۀ  ظرف های  هستند. 
تقسیم می شود: گروهی ظروف سفالین که رنگین و پرنقش 
گروه  و  می کنند  بازگو  را  اساطیری  داستان های  و  هستند 
دیگر ظروف سفید با طرح های سیاه مشهور به ظروف سیاه 
و سفید که تزئینات مرکزی دارند و پرندگانی مانند اردک 
و درنا روی آن نقش بسته شده است. نقش مرغابی معموالً 
کوچک و ممکن است با دو حرکت متصل سیاه قلم و گاهی 
نیز با یک اضافۀ منقار کشیده شود. در بشقاب های سلجوقی 
کشیده  به تصویر  مرغابی  نقش  اصلی  داستان  کنار  در  نیز 
)محمدی راد،  4(؛   ،1392 سماوکی،  و  )خزایی  است  شده 
نوعی  و   )18 15تا  )تصاویر  1397(؛  دستان،  و  سامانیان 
تداوم حضور مرغابی سانان در صحنۀ شکار که گویا سنتی از 

دورۀ ساسانیان است را به تصویر می کشد.
تیموری  و  ایلخانی  دوران  شروع  و  مغول ها  آمدن  از  پس 
پررنگ تر  مرغابی سانان  نقش  چینی،  هنر  از  تأثیرپذیری  و 
شد. بر نگاره های این دوره از جمله نقش تشییع اسفندیار 
چینی  عناصر  با  همراه  نقش  این  ایلخانی  دورۀ  به  مربوط 
بر  تیموری  دورۀ  در  که  نقوشی  از  )همان(.  می شود  دیده 
شده  ظاهر  چشمگیری  به صورت  اطرافیانش  و  شاه  البسۀ 
نقش مرغابی است که پیشینۀ طوالنی در نقش پارچه های 

ایرانی دارد )تصویر 19(.
به نظر می رسد نقش مرغابی در پارچه ها تداوم سنتی بومی 
و محلی باشد که سابقۀ آن دست کم به پارچه های ساسانی 
دیگر  تزئینی  نقش  با  همراه  مرغابی  دوره  این  در  می رسد. 
دیده می شود. اگرچه نقش مرغابی در این دوره ادامۀ نقش 
تغییراتی  اما  است،  یا سلجوقی  دورۀ ساسانی  مرغابی سانان 

در طراحی آن روی داده است و سطحی و ناقص اجرا شده 
است. همین مرغابی ها در سدۀ دهم با مهارت بیشتری دیده 
می شوند به طوری که یکی در میان در حالت شنا و پروازند. 
البته این نقش در دوخت دوزی های چین به صورت واقع گرا 
دیده می شود که ارتباط با چین باعث رواج بیشتر این نقش 
کنار  در  اغلب  مرغابی سانان  می شود.  ایران  دوخته های  در 
در  ریشه  که  می گیرند  قرار  آبی1  نیلوفر  جمله  از  گیاهانی 
باورهای قدیمی ایران دارد )پوپ و اکرمن، 1378، 2382؛ 

براری و رحمتی، 1396(.
در نگارگری های دوران اسالمی نیز نقش مرغابی در صحنۀ 
شکار یا در حوض آبی دیده می شود که درجوار آن شخص 
دارند.  حضور  دینی  عالمان  یا  پیامبر  شاه،  جمله  از  مهمی 
لباس  یا  پرچم  روی  حماسی  نگارگری های  در  طور  همین 
تصدیق  از  نشانی  گویا  دارد.  قرار  داستان  اصلی  جنگجوی 
است شده  تصویر  که  بوده  شخصی  قدرت  و   قداست 

)تصویر 20(.
نقش مرغابی سانان در این دوره، بسته به نوع هنری که در 
برای مثال در نساجی  به کار رفته، متفاوت بوده است.  آن 
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www.flickr.com :تصویر 15. بشقاب نیشابور. مأخذ

www.islamic-arts.org :تصویر 16. بشقاب نیشابور. مأخذ

www.louvre.fr :تصویر 17. بشقاب نیشابور. مأخذ

تصویر 18. بشقاب سلجوقی. داستان بهرام گور و آزاده.
www.metmuseum.org :مأخذ

در  شده،  داده  نشان  انتزاعی  به صورت  غالباً  اسالمی  دورۀ 
در  است.  بوده  واقع گرا  کاماًل  کاشی کاری ها  در  که  حالی 
بعضی هنرها مانند سفال گری نیز فرم این پرنده هم انتزاعی 

و هم واقع گرا به کار می رفته است.
در  مرغابی  یا  عربی  به  بط  نیز،  اسالمی  دوران  ادبیات  در 
بسیار  دریا  و  آب  با  ارتباط داشتن  لحاظ  به  فارسی  ادبیات 
مثال  برای  دارد.  زیادی  نمودهای  و  است  بوده  توجه  مورد 
نماد  مرغابی  و  معناست  عالم  آب  که  دارد  اعتقاد  سنایی 
جانی است که اصل و مبدأ خود را فراموش کرده و به کشتی 

دنیا دل سپرده است )شجاعی، 1396، 89(.
طبقه  آن  نمود  عطار  منطق الطیر  در  بط  یا  مرغابی  همچنین، 
در  و  بودند  مبتال  تطهیر  در  وسواس  به  که  است  عباد  از 
مدعی  زاهدان  مانند  می کنند،  صرف  عمر  ظاهر  شست وشوی 
 کرامت هستند که عبادت قشری را به بهای بهشت می دانند

)آذرگون، 1383(.
هفت اورنگ جامی هم از آثاری است که از پرندگان به مثابۀ 
نماد در بطن داستان هایش برای آموختن درس های حکمی 
و اخالقی استفاده کرده است، برای مثال در این اثر نگاره ای 
وجود دارد با عنوان»پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی 
و  مرغابی ها  شامل  پرندگان  نگاره  این  در  مرید«.  اهدایی 
بازهای شکاری اند و مرغابی های اهدایی می توانند نمادی از 
اهدا  فرزانه  پیر  به  او  به دست  باشد که  پادشاه  خلوص روح 
شده است، اما چون پیر خلوص کافی در پادشاه نمی بیند از 
59(؛   ،1396 رحمتی،  و  )براری  آن حذر می کند  پذیرفتن 

)تصویر 21(.
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تصویر 19. نقوش مرغابی سانان در البسۀ نگاره های تیموری. مأخذ: راست:  پوپ، 1388 و چپ: کهریزی، 1394.

به نظر می رسد که این رویکرد ها تا حدودی نشان دهندۀ آن 
پرنده،  این  مقابل  در  به نوعی  عرفانی  ادبیات  در  که  باشد 
که در طی تاریخ همواره در کنار پادشاه بوده است، جبهه 
به  به نوعی  یا  زمینی اش سرکوب  گرفته شده و خصوصیات 

قدرت پادشاه و اطرافیانش اعتراض شده باشد.

نتیجه گیری
ایرانی  هنر  اولیۀ  اصول  از  می توان  را  رمزپردازی  و  نماد 
طبیعت  از  آن  به واسطۀ  ایرانی  هنرمند  که  آورد  به شمار 
محسوس برای بیان مفهومی واال بهره می گرفته است. نماد 
مداوم  تاریخی  سیر  یک  در  ایرانی  هنر  در  مرغابی سانان 
و  اعتقادی  اقتضای  به  توجه  با  برهه  هر  در  و  گرفته  قرار 
اعتقادات  البته  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  زمانه  باور 

ریشه  است  آن  الهۀ  و  آب  تقدیس  که  نماد  این  با  مرتبط 
لزوماً  باور  یک  ازبین رفتن  زیرا  دارد،  ایرانیان  ناخودآگاه  در 
ایرانیان  زندگی  بطن  از  آن  نمودهای  پاک شدن  به معنی 
نبوده و تنها تفاوت دید و عقیده در آن حاصل شده است. 
این نقش در ابتدا خاصیتی واقع گرا داشته و نماد آن چیزی 
پیشبرد  در  و  می دیدند  خود  اطراف  در  مردم  که  است 
تولد  و  باورها  تکاملی  روند  با  است.  بوده  موثر  زندگی شان 
اساطیری شده است  و  فراواقعی  نماد مرغابی سانان  ایزدان، 
ایران،  ایزدبانوان  بزرگ ترین  از  یکی  نمایندۀ  پرنده  این  و 
و  اتفاق در دورۀ هخامنشیان می افتد  این  آناهیتا، می شود. 
به اوج خود می رسد، به طوری که نمادها  در دورۀ ساسانی 
نمایش  برای  یا  می شوند  شاه  قدرت  نشان دادن  پی  در  یا 
تقدس ایزدان. اما با ورود اسالم و تحول در باور ایرانیان نماد 
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تصویر 20. برزویه کتاب کلیله و دمنه را نزد انوشیروان می برد. نقش مرغابی در حوض 
نمایان است. مأخذ: پوپ، 1388.

تصویر 21. پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید. مأخذ: موزۀ هنرهای 
معاصر، 1384.

مرغابی سانان نیز، اگرچه همچنان به حیات خود ادامه می دهد، 
بیشتر جنبۀ تزئینی در هنر ایرانی به خود می گیرد که با معنی 
اولیۀ آن تفاوت دارد. هنرمند ایرانی دانسته یا نادانسته از این 
بوده در  بوم  و  این مرز  باور کهن مردم  از  وام گرفته  نماد که 
به تصویر کشیدن  برای  استفاده کرده  و حتی  آثار خود  تزیین 

فرم  است.  برده  بهره  مرغابی سانان  نماد  از  قدرت  و  تقدس 
این نقش از انتزاعی محض در تاریخ به واقع گرا و سرانجام 
با  انتزاعی و واقع گرایی رسیده است. آشنایی  از  به ترکیبی 
میسر  نقش ها  این  مطالعۀ  با  جز  ایرانیان  نمادین  باورهای 

نیست.

پی نوشت
1. نیلوفر آبی گیاهی است که ریشه در لجن دارد و ساقه اش از سطح آب باال می آید 
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