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Article Info Abstract 
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Research Article 

Human-bird hybrid motifs have broad and sometimes conflicting meanings in many parts of the 

world. In the Islamic era, despite the prohibition of human and animal motifs, this motif is still 

used in works such as rings of the Seljuk period with a female-bird nature. The Seljuks were one 

of the first Muslim governments in Iran to achieve cultural prosperity. The ring, which has a 

special prestige in Islamic culture, reflects the hidden cultural features of this period. The issue is 

what identity the bird-with-female-head motif in the rings reflects in the Seljuk Semiosphere. In 

this regard, Semiosphere theory is used in the analytical method of cultural semiotics. The main 

question is, what is the belief in the representation of the bird-with-female-head phenomenon in 

the intercultural communications of the Seljuk semiosphere? This article has been done by a 

descriptive-analytical method. Four samples of rings with bird-female motifs with intertextual 

symbols on pottery and metal objects of this period were adapted, and the concepts of 

accompanying motifs were read with it. The result was that the motif of bird-with-the-head-of-

woman on the Seljuk semiosphere rings was drawn in two ways. The Seljuks semiosphere of Iran 

consists of three Iranian, Islamic and Turkish sphere within themselves. They have reached a 

semantic and morphological agreement through intra-cultural dialogue. Companion designs often 

refer to the concepts of goodness, blessing and fertility, which reinforce the femininity of this type 

of ring. 
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سپهر  یفلز های یپرنده با سر زن در انگشتر یبیترک یۀما نقش یفرهنگ درون یشناس نشانه
 *یرانا یانسلجوق یا نشانه
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 چکیده اطالعات مقاله
با  یدارند. در دوران اسالم یدر تمدن بشر یگسترده و گاه متضاد یمپرنده مفاه-انسان یبیترک های یهما نقش پژوهشی نوع مقاله:

 یبوده و در آثار یآثار هنر اسالم یناتتزئ یۀدستما یوانی،و ح یهمچنان نقوش انسان ی،صورتگر یموجود تحر
خاص دارد و  یاعتبار یاسالم گکار رفته است. انگشتر در فرهن مختلف به یها به صورت یچون انگشتر

از  یانسلجوق یران،مسلمان در ا یها حکومت یانمستور در آن است. در م یو باور یفرهنگ یصخصا ۀدهند بازتاب
و در سپهر  یدندرس یفرهنگ ییخود به شکوفا یاییجغراف یهستند که با گستردگ ییها حکومت ینجمله اول

مقاله در ارتباطات  یناعتنا داشت. ا قابل یتیهو ها یانگشتر درپرنده با سر زن  یۀما آنان، نقش یا نشانه
دوره را مطالعه  ینا یپرنده با سر زن در انگشتر یۀما نقش یداریدپ یان،سلجوق یا سپهر نشانه یفرهنگ درون

 یا از منظر سپهر نشانه یباورمدار یچه معنا ینهنقش ینکه در بازنمود ا دهد یپرسش پاسخ م ینو به ا کند یم
 یا سپهر نشانه یۀمکتب تارتو با استفاده از نظر یفرهنگ یشناس نشانه یلمجال، از روش تحل یناست. در ا مستتر
 یرانا یانتمدن سلجوق یچندفرهنگ یطمعنا منتج شد که مح ینبحث بد یافتلوتمان استفاده شده است. ره یوری

موجب  یفرهنگ درون یوگو است. گفت یرانیو ا یترک ی،اسالم یا در درون خود متشکل از سه سپهر نشانه
 ی،بارور یمبه مفاه یهما نقش ینبا ا ینش همنششد. نقو یبصر یبپرنده با سر زن با دو ترک ینۀنقش یداریپد

. بخشد یزنانه قوت م یها را با خاستگاه یانگشتر گونه یناشاره دارد که ارتباط ا خواهی یکقدرت، رشد و ن
 های یشهو اند یترک یتفکرات قوم ی،اسالم یمذهب یمستتر در باورها رهنگیاشتراکات ف یدۀتن ارتباطات درهم

 شده است. یرانا یانسلجوق یدر انگشترها یکپارچه یتیوه یجادموجب ا یرانیا

 تاریخ دریافت:

 1411 خرداد 1
 

 : پذیرشتاریخ 
 1411 تیر 11

 :ی کلیدیها واژه
 یان،سلجوق ی،ا سپهر نشانه

 انگشتر، پرنده با سر زن. یران،ا

 های یپرنده با سر زن در انگشتر یبیترک یۀما نقش یفرهنگ درون یشناس نشانه(. 1411)یسا پر ،ینیشاد قزوو  السادات ینهمع ،یحجاز ه این مقاله:ب استناد
 .943-915(، 4)14، زن در فرهنگ و هنر. یرانا یانسلجوق یا سپهر نشانه یفلز
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  مقدمه

اجتماعی و فرهنگی غیرزبانی، متشکل از  يها نظام ۀمثاب زیورآالت در جهان اشیا و آثار هنري به

است. از آنجا که آثار هنري بر  یشناس علم نشانه ةنشانگان هستند. خوانش این نشانگان برعهد

فرهنگی را روش  یشناس نشانه توان یطور خاص م به یابند، یبستر فرهنگ یک جامعه نمود م

گوناگون براي  يها اشیا و آثار هنري از جمله زیورآالت دانست. فرهنگ خوانش براي یمناسب

. از آن جمله فرهنگ ندگیر یکار م حفظ هویت خویش، نشانگان متمایزي را در آثار هنري خود به

تاریخی، جغرافیا و  ةاما دور ،اسالمی روحی واحد داشتند هاي یناسالمی است که در سراسر سرزم

نژاد حاکمان، مذهب، باورها و... روابط بینافرهنگی  مانند یفرهنگ پیشین، مسائل درون يها تمدن

آن  یته در ساختارمندي هورا ایجاد کرد ک اي یچیده، ارتباطات پها تبا همسایگان و سایر دول

یک نظام را به  ةهستند که اجزاي پراکند یشناخت نشانه-یاجتماع ییها نظام ها یتهو«مؤثر بود. 

 ییها نوعی متن، متشکل از نشانه ۀمثاب زیور به ).Castell, 2011: 22( »رسانند یهمبستگی م

ملموس  اي است. انگشتر پدیده یدهیافته رس است که در بستر فرهنگ جمعی به یک نظام هویت

مادي، حامل  ۀاجتماعی و فرهنگی ضمن داشتن سوی ةدر بستر فرهنگ و اجتماع است. هر پدید

اجتماعی و فرهنگی در  هاي یدهاز روابط درونی و بیرونی به پد ییها شبکه« .استمعانی ضمنی 

 ةرهاي اسالمی دور). انگشت25-24 :1392 (سرفراز، »دهند یشکل م يا نشانه يها قالب نظام

سلجوقی در هنر  ةفرهنگی دور یتهو يها سلجوقی محمل نشانگان، رمزگان و واجد ارزش

 اهمیت ،ایران هستند. عهد سالجقه که قرون میانی اسالمی در تاریخ تمدن ایران است یاسالم

  است. در تکوین زبان هنرها در گذر از پیش از اسالم به دوران اسالمی داشته زیادي

نقوش ترکیبی هستند.  شوند، یمایه در آثار هنري دیده م عنوان نقش نشانگانی که به لهجم از

اند. از  کهن بسیار مورد توجه بوده يها و در تمدن ندرازآمیز هاي یژگیاین ترکیبات داراي و

ترکیب اجزاي بدن انسان با یک یا چند حیوان است.  ،مختلف يها ترکیبات رایج در هنر تمدن

اجزاي بدن انسان گاه مذکر، گاه مؤنث و گاه بدون هویت جنسی مشخص با اجزاي بدن 

است. در  کردهو مفاهیم فراطبیعی را به مخاطب منتقل  یافتهحیوانات چهارپا یا پرندگان امتزاج 

بدن زن و  یژهو استفاده از نقوش انسانی به که براي هایی یمبا توجه به تحر ،هنر دوران اسالمی

اغلب با تحریم یا با احتیاط در اماکن  ها مایه این نقش یريکارگ نقوش جانوري وجود داشت، به

مسلمانان آزادي عمل بیشتري  ،اما در آثار و اشیاي کاربردي و روزمره شود، یمذهبی دیده م

 گونه ینش ترکیبی پرنده با سر زن، بیشتر در ابنابراین نقوش انسانی و جانوري مانند نق ؛داشتند

اخیر با نام یونانی آن  ۀدو ده يها مایه در بسیاري از پژوهش کار گرفته شد. این نقش آثار به

مفهوم آن در هنر  بامتفاوت  ،معرفی شده است. از آنجا که معناي هارپی در یونان »هارپی«

پرهیز کاربردن این واژه  ین مقاله از بها ، درشرقی است يها ایرانی و اغلب تمدن-اسالمی

 يزمامدار ةجغرافیایی ایران در دور ۀ. با توجه به باورهاي اسالمی که در منطقکنیم می
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مایه از  شناخت هویت بصري و مفهومی این نقش ،حاضر ۀسلجوقیان شکل گرفت، هدف مقال

  تارتو است. یفرهنگ یشناس نشانه یوري لوتمان در مکتب يا سپهر نشانه ۀطریق نظری
  

  پژوهش یشینۀپ

 يها هنرهاي گوناگون دورة سلجوقی تاکنون موضوع پژوهش ترکیبی پرنده با سر زن در ۀمای نقش

پژوهشی صورت نگرفته است.  ها يزیورآالت و انگشتر ۀدر زمین حال ینچندي بوده است. باا

پرنده در هنر ایران عصر سلجوقی با - موجود ترکیبی زن ۀمای تطبیقی نقش ۀمطالع«جدیدترین مقاله 

) است. این مقاله با روش 1400(» ، یونان، هند و آسیاي جنوب شرقیالنهرین ینب يها هنر تمدن

 هاي متن یشپرنده در تمدن سلجوقی با پ- ترکیبی زن ۀمای بینامتنیت به بررسی تطبیقی نقش

که از لحاظ صوري و محتوایی  اي یسهاخته است. طی مقا، یونان، هند و آسیاي شرقی پردالنهرین ینب

هندي  هاي متن یشآن را بیشتر متأثر از پ ،مشابه انجام دادند يها مایه با هنر تمدن براي این نقش

یونانی هارپی که در زبان فارسی براي این  ةآن بر این امر است که واژ یداند تا یونانی. تأک دانسته

و از نظر محتوا متناظر با تصویر  داردمعاصر مصطلح شده، بار معنایی منفی  يها مایه در پژوهش نقش

  پرنده در هنر ایران نیست.- موجود ترکیبی زن

 »بررسی سیر تحول نقش هارپی در هنر ایران (از دورة پیش از تاریخ تا دوران معاصر)« ۀدر مقال

زمان تا هنر دورة معاصر بررسی شد.  ینتر هارپی در هنر ایران از کهن ۀمای تحول نقش یر) س1396(

در پیوند با مفاهیم معنوي و  اش یمایه با حفظ فرم اصل آن است که این نقش بیانگردستاورد مقاله 

 آسمانی همواره در هنر ایران مورد توجه هنرمندان بوده است.

 ».ق) ا ششم هبا تکیه بر آثار فلزي و سفال (قرون پنجم ت یتصویر هارپی در هنر اسالم« ۀدر مقال

که گسترش  رسیدند.ق به این نتیجه  ه 8تا  5) نویسندگان با بررسی آثار سفالی و فلزي قرون 1393(

  عرفان اسالمی و علم نجوم از جمله عوامل مؤثر در پیدایش این نماد در دورة سلجوقی بوده است.

تداوم حیات «) و 1391( »نقوش موجودات ترکیبی در هنر سفالگري دوران اسالمی«مقاالت 

صوري و مفهومی  ۀ) به شرح پیشین1388( »اسالمی ةباستانی در هنر دور هاي یها و هارپ اسفنکس

تغییرات مفهومی و صوري آن را در  و ها پرداختند پرنده در هنر ایران باستان و سایر تمدن- ترکیب زن

  .طالعه کردندمفرهنگ و تمدن دوران اسالمی، در آثار هنري گوناگون از جمله ظروف فلزي 

فرهنگی است. درخصوص  یشناس نشانه هرویکرد این مقال ،اشاره شد تر یشطور که پ همان

 يها فرهنگی نقوش در آثار هنري، دو مقاله با موضوعیت نقش کوه و درخت در نگاره یشناس نشانه

مغولی با - ارتباط اساطیر ترکی ۀمطالع«دورة ایلخانی با مشخصات زیر توسط به چاپ رسیده است: 

 و )1398( »فرهنگی) یشناس (رویکرد نشانه یخالتوار دموت و جامع ۀشاهنام يها نقش کوه در نگاره

با  یخالتوار دموت و جامع ۀشاهنام يها نگاره مغولی با نقش درخت- ارتباط اساطیر ترکی ۀمطالع«

یوري لوتمان براي  يا سپهر نشانه ۀنظری از ،). در این مقاالت1399( »فرهنگی یشناس رویکرد نشانه
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نگارگري ایلخانی بهره  يا درك صحیح از مفهوم و کارکرد معنایی نقش کوه و درخت در سپهر نشانه

مایه در زیورآالت از جمله انگشتري  این نقش ،شده انجام يها است. با وجود پژوهش گرفته شده

عنوان اشیاي کاربردي  رآالت و انگشتري بهتاکنون مورد مطالعه نبوده است. نظر به اهمیت زیو

 یشناس حاضر به نشانه ۀبسا مفهومی باشد، مقال که داراي تمایزات بصري، تکنیکی و چه یزسا کوچک

  .پردازد یسلجوقی ایران م هاي يترکیبی پرنده با سر زن در انگشتر ۀمای نقش یفرهنگ درون
  

  يچارچوب نظر

و به الگوهاي ذهنی و مادي که  پردازد یماهیت فرهنگ م ۀفرهنگی به مطالع یشناس نشانه«

). از 126: 1390(لیونگبرگ،  »دهد یبشر براي فهم فرهنگ خود و دیگري ساخته توجه نشان م

) است. وي از 1993-1922( 1فرهنگی یوري لوتمان یشناس نشانه پردازان یهنظر ینتر شده شناخته

) است. به اعتقاد 1984( 3يا سپهر نشانه یۀنظر ةدهند رائهو ا 2تارتو یشناس مکتب نشانه گذاران یهپا

وگو یا  و گفت یده منظور سازمان فرهنگ عبارت از اطالعات غیروراثتی و ابزاري به ،لوتمان

در نظرگاه لوتمان هر فرهنگ، متنی قلمداد  .)87: 1396 ران،همکاارتباط است (سرفراز و 

تفسیر صورت گیرد. این فضا یا بافت خاص، سپهر آن  یدشدةکه باید در فضاي خاص تول شود یم

 ،فرهنگی یشناس ). یکی از مفاهیم اصلی نشانهLotman, 2005: 2( شود ینامیده م 4يا نشانه

بشر وجود دارد ارائه  جهان یستکه توصیفی از هر آنچه در ز استالگوساز  يا نشانه يها نظام

زبان طبیعی، نظام «اند.  شده بندي یماولیه و ثانویه تقس ۀالگوساز به دو دست يها . نظامدهند یم

شامل فرهنگ و انواع  6الگوساز ثانویه يا ) و نظام نشانه19: 1390 (توروپ، »است 5الگوساز اولیه

 يا نشانه يها تنها حاصل جمع نظام نه يا سپهر نشانه«نمودهاي فرهنگی از جمله هنرها هستند. 

که برحسب مفهوم مرز، در کنار  وقوع هر نوع کنش ارتباطی استبلکه عالوه بر آن، شرط الزم 

  ).87: 1396ران، همکا(سرفراز و  »شود یماهیت دیالوژیک آن ترسیم م
  

  روش پژوهش

گردآوري و با رویکرد کیفی تحلیل  ياسناد-يا کتابخانه ۀها طی مطالع داده ،در این مقاله

در هنر دوران اسالمی ایران طی دوران  . هدف دستیابی به الگوهاي فکري و عملکرديشود یم

نشانگان بر  ۀست. روش خوانش آثار با مطالعا فرهنگی انگشترها یشناس سلجوقی از طریق نشانه

                                                           

1. Yuri Lotman 
2. Tartu semiotic school 
3. semiosphere 

 مرتبط زمانی ژرفاي به بنابراین و یابد می موجودیت و شود می تعیین پیچیده اي حافظه نظام واسطۀ به اي نشانه . سپهر4

  .گیرد دربرمی را جمعی حافظۀ و) Lotman, 2005: 219( شود می

5. first modeling system 
6. second modeling system 
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سلجوقیان صورت خواهد گرفت. از این روي چهار نمونه انگشتر دورة  یبستر سپهر فرهنگ

زن -پرنده ۀمای راي نقشمتروپولیتن دا ةهنر اسالمی ناصر خلیلی و موز ۀسلجوقی از مجموع

زمان را (که  درزمان و هم یفرهنگ برون يها ذکر است این مقاله گزاره شایانانتخاب شد. 

  موضوع پژوهشی دیگر باشد) مدنظر ندارد. تواند یم
  

  یانسلجوق یو روابط فرهنگ یاجتماع یبترک

در  شدند ووارد ماوراءالنهر و خراسان  یجتدر اینان به .ترکان سلجوقی ساکن آسیاي مرکزي بودند

تشکیل سلطنت وسیع  ۀ). زمین5-4 :1395 ایام حکومت امراي سامانی مسلمان شدند (طاهري،

 431حدود سال  دانست یکه خود را حافظ ممالک اسالمی م یکب سلجوقیان به رهبري طغرل

ا غرب ایران حاکمیت ). سلجوقیان در ایران از خراسان ت5-4: 1395 .ق فراهم شد (طاهري، ه

ارکان حکومتش  یکب سلطان طغرل«. 1م بودند 13و  11.ق/ ه 7و  5قرون  یرگذارقدرتمند و تأث

). 98: 1364(راوندي،  »کرد ریزي یهنظام حکومتی اردشیر بابکان پادشاه ساسانی، پا يبرمبنا

ی خواجه وزیر دوران سلجوق ینتر سیاسی ایران باستان توسط مهم هاي یشههمچنین اند

ارسالن و پسرش ملکشاه در دربار سلجوقیان گسترش  الملک طوسی در دوران حکومت آلب نظام

). در دوران سلجوقی، با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادي 31: 1332یافت (نیشابوري، 

 یبنابراین هنر اسالم ؛وجودآمده، زمینه براي رشد و شکوفایی علوم و هنرها مختلف فراهم شد به

. شدطور مشخص از هنر پیشااسالمی متمایز  طور رسمی هویت خود را یافت و به از این دوره به

در این دوران علم نجوم و مفاهیم آن با وجود دانشمندانی همچون خیام مورد توجه قرار گرفت. 

علوم مختلف صنایع از جمله فلزکاري و سفالگري تحوالت  ۀدر عهد سلجوقی همگام با توسع

یافتند. از آن جمله صنایع فلزي و زیورآالت رشد کمی و کیفی یافتند. انواع ظروف  يا ارزنده

وفور در این دوران ساخته شده است. به اعتقاد  ینات پرکار مرصع نقره و مس بهئبرنجی با تز

-137: 1389 (دیماند، »طال و زیورسازي نیز در این دوره به نحوي عالی شکل گرفت«دیماند 

: 1396(زاویه و مرادي،  دانند یجوقی را عصر طالیی فلزکاري در هنر ایران م). دورة سل138

  مختلف از هنر صنعت زیورسازي این دوره حائز اهمیت است. يها جنبه ۀ). بدین دلیل مطالع82

 ۀاز جایگاه زن در این بره يا استفاده از تصویر سر زن در ترکیب نقش مورد بحث نشانه

اجتماعی زنان در دورة سلجوقی زد. - گریزي نیز به وضعیت فرهنگی دبایبنابراین  ؛تاریخی است

 ،ترکان سلجوقی بر ایران يدار با حکومت دهد یبررسی تاریخ اجتماعی دورة سلجوقی نشان م

شدن  نژاد آسیاي مرکزي نیز در دربار ایران تسري یافت. با کمرنگ پیشین قبایل ترك يها سنت

در جامعه  يتر ی بیشتري با زمامداران داشتند، نقش پررنگتعصبات مذهبی، زنان ترك که نزدیک

                                                           

  .یافت ادامه ق. ه 1308/708 تا ق. ه 1078/470 از روم در سالجقه مجزاي . سلطنت1
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 توان ی). از آن جمله م38: 1397ران، همکاو حکومت یافتند و از پستوها به در آمدند (دانشجو و 

به ترکان خاتون همسر ملکشاه سلجوقی و زاهد خاتون همسر اتابک بوزابه اشاره کرد که در 

بوده و یا وظایف مهمی را برعهده داشتند (صیادزاده،  در کنار همسران خود شریک يدار حکومت

  ).29-28: 1391مرزبانیان،  ؛43-45: 1390
  

  یرانپرنده در ا-انسان یۀما نقش ۀسابق

هاي پیش از اسالم در ایران نیز نقوش پرندگان،  هاي باستانی و تمدن آمده از تپه دست در اشیاي به

شود. امتزاج  از اجزاي بدن انسان و پرندگان دیده میهاي ترکیبی  نقش انسان و نیز انواع نقشینه

روي دسته ظروف برنزي لرستان «بدن انسان با بال پرندگان از نقوش متداول دورة باستان است. 

هاي اورارتو وجود  اي که بر روي دستۀ قوري پرنده- دار ترسیم شده و با مرد و همدان مردي ریش

با توجه به غلبۀ  ،). در ایران دورة اشکانی238: 1364(گریشمن، » دارد، داراي مشابهت است

 ،ماند پرنده بیشتر به شمایل فرشتگان بیزانسی می-فرهنگ یونانی در ایران نقش ترکیبی انسان

شوند  پرندگان هخامنشی احیا می-دوباره انسان ،اما در دورة ساسانی و بازگشت به هنر هخامنشی

نقوش  ،ظروف زرین و سیمین ،ن فلزکاريو حتی نقش پرندگان در هنرهاي مختلف همچو

 1). تصویر 56: 1396رود (رحمانی و محمودي،  اي می سمت خاستگاه اسطوره منسوجات و... به

در کنارش نقش هالل  ورخ  مهري از دورة ساسانی است که نقش پرنده با سر انسان از نماي نیم

  اي در هنر ایران است. مایه ج چنین نقشاي از روا نمونه که دار وجود دارد ماه و دو ساقه گیاه برگ
  

  

  

  

  

  

  
  پرنده روي مهر ساسانی-. نقش انسان1تصویر 

  Brunner, 1978: 66-68منبع: 
  

پرنده با صورت ظاهري مرکب از سر زن و بدن پرنده -موجود ترکیبی انسان ،در دورة اسالمی

پرنده با سر زن ضمن  ،دار سفالین و فلزي منقش شده است. در این دوران اغلب روي ظروف لعاب

هاي پیشینی که  هاي بصري، احتماالً با تحوالت محتوایی نیز همراه بوده است. پژوهش دگرگونی

انتصاب آن به  یکی :دربرداردسه گروه مفهومی را  ،نجام یافته استمایه ا درخصوص این نقش

صورت ضمنی آزادشدن  ترین معناي نمادین پرنده را به مهم«هاي عرفانی و تصوف که  گرایش
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 ،بنابراین از این دیدگاه ؛)34: 1393 (کشتگر و طاهري،» داند روح از اسارت جسم خاکی می

به این  دوممایۀ پرنده با سر زن نشانۀ عروج روح انسان به عالم معنا و ملکوت است. دیدگاه  نقش

شناختی و  مایه با برخی مفاهیم کیهان این نقش ،صورت است که در تزئینات فلزات دورة سلجوقی

رواج  شناسی ارتباط پیدا کرد و در قالب صورت فلکی برج جوزا و نمادي براي سیارة عطارد ستاره

گروه سوم دربرگیرندة همنشینی نقش پرنده با سر زن ). 90: 1388پور،  یافت (عابددوست و کاظم

عنوان  مذکور مذکور به همراه درخت زندگی، بر زمینۀ گیاهی، به مایۀ و درخت زندگی است. نقش

نقش مرکزي ظرف، به همراه نقوش انسانی و نقوش نجومی روي ظروف سفالی و فلزي در هنر 

). در 34: 1393هجري قمري نقش بسته است (کشتگر و طاهري،  8تا  5رة اسالمی قرون دو

البروج حکاکی  هاي عربی و دوازده عالمت منطقه مفرغی با نوارهاي تزئینی و کتیبه 1، دلو2تصویر 

دایره  گانۀ نقش پرنده با سر زن است که داراي کالهی با کلگی نیم شده است. یکی از بروج دوازده

هالۀ نور ریشه در جایگاه نور در «شود.  اي نیز دور سر آن دیده می برگردان است و هاله بهو ل

عنوان فلسفه اعتقادي مطرح شده است.  هاي کهن دارد. در فلسفۀ اسالمی و مسیحی نیز به تمدن

شود که  در دورة سلجوقی هالۀ نورانی دور سر در اطراف برخی از پرندگان و حیوانات هم دیده می

مند  اي که همۀ موجودات از آن بهره دلیل حضور دو فره در فرهنگ زرتشتی است. فره ین بها

  ).68- 67: 1395زاده و احمدي،  (بایرام» اي دیگر که خاص شاهان و بزرگان است هستند و فره
  

 

م. محفوظ در موزۀ دیوید.  ۱۲.ق/ ه ۶. دلو مفرغی، تزئینات مس، ایران شرقی یا افغانستان؛ قرن ۲تصویر 

   No.30of39: کاری با مس، شمارۀ ثبت تکنیک تزئین حکاکی و مرصع

 https://www.davidmus.dkمنبع: 
  

نقشینۀ پرنده با سر زن در برخی از آثار در کنار درخت کیهانی زندگانی، به مفاهیم مرتبط با برکت 

اي از  نمونه 3). کاسۀ مینایی تصویر 90: 1388پور،  د (عابددوست و کاظمشو مرتبط میو باروري 

  زن در دو سوي درخت زندگی است.-  ترکیب نقش پرنده
 

                                                           

  .بکشند چاه از آب آن با که چرمی یا ظرف کشی؛ آب ظرف سطل؛ /dalv/ . دلو1
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موزة  ی،اصفهان، دورة سلجوق ی،درخت زندگ يزن در دو سو-با نقش پرنده یناییکاسۀ م .3 یرتصو

  هنر هاروارد 

  https://harvardartmuseums.org/collections/object/216883?position=1منبع: 
  

  زن- نقش پرنده يدارا يانگشترها یمعرف

ها انگشتر است.  هاي بشري براي همۀ سنین و جنسیت یکی از انواع زیورآالت پرکاربرد در تمدن

روایاتی  انگشترپوشیدن یک سنت اسالمی نیز هست که در احادیث بر آن تأکید شده است.

هایی شده  ها و نقوش آن توصیه سنگ، زمان ساخت، متن کتیبه درخصوص جنس انگشتر، نوع

دست راست پوشیدن  هایی ظاهري از جمله انگشتر به اهل ایمان در اسالم نیز با نشانه« است.

 ). در ابتداي ورود اسالم به ایران، با ترویج تفکرات اسالمی1: 1378(زارعی، » شوند شناخته می

زیستی و دوري از تجمالت، تحریم کاربست طال و ابریشم براي مردان و گسترش  مبنی بر ساده

هاي پیشین تغییراتی در زیورآالت  هاي دیگري از اعتقادات مذهبی، با وجود ادامۀ سبک جنبه

اي پرهیزها  مصرف نقره در عموم موارد مجاز بود و کراهتی نداشت، ولی طال با پاره«ایجاد شد. 

). در این 191: 1374(فریه، » رفت و براي مردان ممنوعیت داشت کار می هاي زنانه به آرایهدر 

پس از طرح وضعیت استعمال زیورآالت و انگشتر از منظر اسالمی، چهار نمونۀ موردي  ،مبحث

  این مقاله معرفی خواهد شد.

ه در فواصل وجهی است. چهار چنگ دارد ک انگشتري نقره داراي تاج شش 1انگشتر نمونۀ 

مایۀ شیر  نقش ،قلم حکاکی شده است. روي تاج انگشتر با فن سیاه» العز و االقبال«ها کتیبۀ  آن

نقشی از بدن دو پرنده با یک سر  ،هاي رکاب شده است. بر شانه 1کاري برجسته تکه طور نیم به

فاده و مرور شده بر اثر است کاري ). دیگر نقوش تکه4انسانی مشترك قرار گرفته است (تصویر 

  شناسایی نیستند. و قابل اند زمان ساییده شده
 

                                                           

  جوشکاري و حکاکی . برش،1
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  میالدی محفوظ در مجموعۀ ناصر خلیلی  ۱۳. انگشتر نقره، شمال شرق ایران، قرن ۴تصویر 

  ۵۷: ۱۳۸۶منبع: ونزل، 
  

ضلعی منتظم است که حاشیۀ زیگزاگ دارد. در مرکز  انگشتر نقره داراي تاج شش :2انگشتر نمونۀ 

رکاب داراي  ۀشده نامفهومی وجود دارد. دو شان کاري ساییده ها و تکه صفحه در میان یک دایره از گوي

پرنده با دو بدن پرنده و یک سر انسانی لحیم شده است. دم این جانوران - کاري به شکل زن تکه

شود.  پرنده با یک سر و یک بدن دیده می-زن نقشري شده است. بر دو بازوي رکاب نیز کا مشبک

شکل فاقد تزئینات است. جوانب حلقه مزین به  قسمت انتهاي رکاب نیز مزین به یک طرح لوزي

  ).5شود (تصویر  شکل ختم می هاي نخلی برگ است که به نیم Sصفحاتی شامل طرح 

  

  میالدی محفوظ در مجموعۀ ناصر خلیلی  ۱۳. انگشتر نقره، آناتولی یا ایران، قرن ۵تصویر 

  ۵۷: ۱۳۸۶منبع: ونزل، 
  

وجهی دارد. داراي یک قاب متشکل از خطوط  گري، تاج شش انگشتر نقرة ریخته :3انگشتر نمونۀ 

اي از  چهارپاي محاط در دایره یکمرکزي آن احتماالً طرح  ۀپیچیده به هم است که خوانایی ندارد و تک

پرنده با یک سر انسانی - ست که ساییده شده و وضوح ندارد. دو شانۀ رکاب از نقش ترکیبی زنا ها گوي

مایۀ  نقش ،کاري شده است. در بازوي رکاب مشبک و دو بدن پرنده تشکیل شده که دم این جانوران

 ).6ی کیفیت بصري مشخص ندارد (تصویر پرنده در دو سوي لوزي قرار دارد که بر اثر فرسودگ- زن
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  میالدی، محفوظ در مجموعۀ ناصر خلیلی  ۱۳. انگشتر نقره، آناتولی یا شمال ایران، قرن ۶تصویر 

  ۵۷: ۱۳۸۶منبع: ونزل، 
  

سازي ساخته  گري، حکاکی و گوارسه این انگشتر از جنس طال با تکنیک ریخته :4انگشتر نمونۀ 

ضلعی است که از نقوش هندسی مشبک روي آن استفاده شده است.  شده است. تاج انگشتر به فرم شش

ضلعی  مایۀ ترکیبی سر زن و بدن دو پرنده بر دو سوي شانۀ رکاب نقش شده است. در رئوس شش نقش

وار در فواصل بین نقوش انسانی و  شده است. نقوش گیاهی اسلیمی حکنقش سر زن  چهار ،تاج انگشتر

هاي قبلی در محور مرکزي پایین رکاب یک لوزي قرار دارد که با  اند. مانند نمونه پرندگان قرار گرفته- زن

موجودات ترکیبی دیگر با سر زن و  ،نقوش هندسی و انتزاعی پیچان حکاکی شده است. در دو سوي آن

  ).7طور برجسته قرار دارد (تصویر  بدن پرنده به
  

  

 . انگشتر طال، دورة سلجوقی، منسوب به ایران، محفوظ در موزة متروپولیتن نیویورك7تصویر 

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452831?img=2منبع: 
1  

  یسلجوق يزن در انگشترها-پرنده ۀنشان يپرداز صورت

مایه در ابتدا نیاز به شناخت دقیق صورت بصري آن است تا از صورت به  براي تحلیل یک نقش

و در ادامه با درنظرگرفتن  کردیممعنا رسید. براي ورود به این مبحث از توصیف ظاهر آغاز 

تري از نحوة  تشابهات این نقشینه در انگشتر با آثاري از هنر سفالگري و فلزکاري درك کامل

دست خواهد آمد. در  طور خاص در انگشترها به دازي آن در هنر دورة سلجوقی و بهپر صورت

باسرزن در انگشترهاي دورة  مایۀ ترکیبی پرنده معرفی چهار نمونۀ موردي مشخص شد که نقش

اند. صورت بصري نوع اول از ترکیب بدن دو پرنده از  پردازي شده سلجوقی به دو صورت نقش
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شود. محل قرارگیري  رو ختم می هه سر مشترك یک انسان (زن) از روبکه بتشکیل شده رخ  نیم

هاي آن است. صورت بصري نوع دوم، نقش  این نوع نقش در دو سوي تاج انگشتر بر روي شانه

ها ساییده  صورت ،رو است. در دو نمونه تک بدن پرنده از پهلو با سر و صورت انسان (زن) از روبه

است که تصویر صورت پرنده با سر  4و  2اما در انگشتر نمونۀ  ،تخوانش نیس شده و چندان قابل

دو  1زن همچنان کیفیت ساختاري خود را در سطح محدود انگشتر حفظ کرده است. در جدول 

  اند. هاي مورد مطالعه معرفی شده مایۀ پرنده با سر زن در نمونه صورت بصري نقش

  

  یسلجوق ةدور ير انگشترهاپرنده د-زن یبیترک یۀما نقش ي. صورت بصر1جدول 
محل قرارگیري نقشینۀ 

  پرنده با سر زن
  4انگشتر نمونۀ   3انگشتر نمونۀ   2انگشتر نمونۀ   1انگشتر نمونۀ 

  

  :1نوع 

  شانۀ رکاب

  

      

  

  

  :2نوع 

  بازوي رکاب

  

  شده کلی ساییده به

  یا بدون نقش

  

  

  

  

    
  

کاملی از یک پرنده با سر زن است. در بسیاري از مایۀ پرنده با سر زن ترکیبی از بدن  نقش

زیرا شامل مغز است. سر  ؛شود ترین بخش بدن انسان درنظر گرفته می ها، سر مهم فرهنگ

گونه است که  نمادي از نیروي حیات و جایگاه عقل، خرد، هوش و معنویت است. اهمیت آن این

» سران«قدرت را با نام  صاحباندهند و  یها را بر سر پادشاهان قرار م نمادي از زندگی است، تاج

مایه نحوة  ). نکتۀ حائز اهمیت دیگر در صورت بصري این نقش106: 1394شناسند (میتفورد،  می

شود موي سر یا کاله یا تاجی است که در انتها،  آنچه روي سر دیده می .آرایش موي سر است

پرنده با سر زن در دیگر صنایع ها داراي فرمی شبیه به حلقۀ مو هستند. بررسی نقش  گوشه

تاج و یا کاله  پوشش سر عموماً تاج، نیم«دهد در این دوره  مستظرفۀ دورة سلجوقی نشان می

هایی که زنان این دوره بر سر گذاشتند،  است که نشان از مقام این موجود ترکیبی دارد. از کاله

اي متصل  باالي آن زائده دایره و ساده است که گاهی بر صورت کلگی نیم یک نوع کاله به
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 ).281: 1379ساز،  (چیت» شد می

) مشاهده 8برنزي پرنده با سر زن از دورة سلجوقی (تصویر  ۀسر در مجسم ۀنوع دیگر آرای

مانند مو باالي سرش شباهت بیشتري با  هاي آویزشده از گوش و فرم حلقه شود که حلقه می

اي است که در  الگوهاي تکرارشونده ةدهند نهاي مورد مطالعه در انگشتر دارد که نشا نمونه

 3و  2آثار نمونۀ  ،1پردازي گردن نقوش نوع  فلزکاري سلجوقیان نیز رواج داشته است. در نقش

تندیس  8طوقی دور گردن را دربرگرفته است. مشابه این طوق در برخی آثار همچون تصویر 

دهندة سنت بصري این دوره  شانبرنزي نیز بر گردن پرنده با سر زن آویخته شده است که ن

  است.
  

  
  متر، محفوظ در موزۀ هنر کلیولند سانتی ۵/۶. مجسمۀ برنزی پرنده با سر زن، ایران، دورۀ سلجوقی، ابعاد ۸تصویر 

  https://www.clevelandart.org/art/1933.171منبع: 
 

دو سوي باالي سر هایی در انتها یا در  در این نقوش ارتفاع موي سر تا شانه است و پیچش

رساند. در نمونۀ تندیس فلزي موزة  شود که احتمال نمایش تاج، کاله یا سربند را می دیده می

هایی در انتهاي مو دیده  کلیولند نیز نمونۀ مشابه این نوع آرایش موي سر همراه با پیچش

رایش مو به دهد شیوة آ هاي دورة سلجوقی نشان می شود. مطالعۀ نقاشی لعابی روي سفالینه می

) وجود داشته که در نقوش 9) و نیز گیس بلند (تصویر 8دو شیوة موي کوتاه تا شانه (تصویر 

  انگشتري موي سر تا شانه نقش شده است.
  

 
  م، موزة متروپولیتن 13-12زن، قرن - پیکرة پرنده .9تصویر 

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451390منبع: 
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یک بال و  فقطاز نماي جانبی است. در این نما  2و  1زاویۀ تصویرپردازي بدن در هردو نوع 

یک پاي هر پرنده مشخص است. بال نیز بر روي بدن قرار گرفته و با شیارهاي ظریفی سعی در 

صورت ضخیم طراحی شده، یک خط کوتاه  بازنمایی پر پرندگان شده است. پاي پرندگان به

مایه با نقوش مشابه در آثار  شود. مطابقت این نقش هالل یا هشتی ختم می ضخیم که به فرم

دهد عموماً دو پاي  تري در اختیار طراح بوده است، نشان می سفالین و فلزکاري که سطح وسیع

جانور ترسیم شده و در طراحی بال و دم نیز آزادي عمل بیشتري وجود داشته است. طراحی دم 

علت تفاوت فرم بدنۀ رکاب و سطح انگشتر متفاوت است. فضاي بیشتر  به 2و  1در نمونۀ نوع 

چرخد و در انتها با بسمت باال  سطح در قسمت شانۀ رکاب انگشتر موجب شده تا دم پرندگان به

بازوي  رويکه  2نقوش نوع  درصورت حلقه یا توپکی کوچک درآمده است.  پیچش تمام به

سمت پایین پیچیده و در انتها به حلقه یا توپکی  با سر زن بهاند، دم پرنده  پایین رکاب قرار گرفته

کوچک ختم شده است. مشابه این نوع پیچش در طراحی دم پرنده با سر زن در دلو فلزي 

  شود. نیز دیده می 2تصویر 
  

  زن-پرنده ینۀبر مفهوم نقش یفرهنگ روابط درون یرتأث

و هرکدام از  اند که داراي ارتباط متقابل اي داراي سطوحی است به عقیدة لوتمان سپهرهاي نشانه

بنابراین  ؛)222: 1390اي کل هستند (لوتمان،  وگو با یکدیگر بخشی از سپهر نشانه ها در گفت آن

اي که در  اي کل درنظر گرفته شده و سطوح سپهر نشانه اي سلجوقیان، سپهر نشانه سپهر نشانه

وگو با یکدیگر هستند در سه سطح باورهاي اسالمی، تفکرات قومی ترکی  درونش در حال گفت

با زن و نقوش همنشین -شود. در ادامه تحلیل نقشینۀ پرنده هاي ایرانی درنظر گرفته می و سنت

وگوي میان سپهرهاي درونی آن مورد تحلیل  آن بر انگشترهاي دورة سلجوقی براساس گفت

  قرار خواهد گرفت.

بررسی نقوش همنشین در این آثار نشان از پنج گروه شامل نقوش انسانی، حیوانی، نقوش 

ل دلی هندسی، نقوش اسلیمی و نقش کتیبه دارد. برخی از نقوش در انگشترهاي مورد مطالعه به

بنابراین ممکن است نقوش دیگري نیز همنشین این آثار  ؛شود درستی خوانش نمی فرسایش به

هاي فرهنگی  اند. در ادامه نشانه بوده باشند که امروزه کیفیت فرمی و بصري خود را از دست داده

ضلعی و  شیر، نقوش هندسی گره شش مایۀ حیوانی مایۀ انسانی سردیس زن، نقش شامل نقش

نگارة مورد  هشتی، نقوش اسلیمی و گیاهی و درنهایت کتیبه قۀ مدور، خطوط هفتلوزي، حل

  شناسانه قرار خواهند گرفت. مطالعۀ نشانه

چهار رأس از اضالع باالیی  روي، نقشی از سر انسان (زن) چهار مرتبه 4روي انگشتر نمونۀ 

پرندگان -ه به موي زناند. نحوة آرایش موي سر این چهار زن شبی و پایینی انگشتر تکرار شده

هایی که روي تاج آن قرار گرفته و نیز  هاي هندسی و گوارسه با وجود مشبک 4است. نمونۀ 
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وار حک شده، یادآور همنشینی  ها نقوش اسلیمی قلب نقش مکرر سر زن که در فواصل میان آن

وجود  هاي فلزي نگهداري مایعات دورة ساسانی است که با نقوش گیاهی و پیکرة زن در جام

کار رفته است و  ها به هاي زنان که گیاه تاك در دست دارند یا نقوش گیاهی در تزئینات آن پیکره

تصویرپردازي ایزدبانوي نگهبان آب  اکاربرد آن که نگهداري مایعات مقدس بوده، ببراساس 

 Court and Cosmos: The Great Age of theباي در کتاب ( . کننقش شده استآناهیتا 

Seljuqsکند که با تزئینات پیکرة زن،  ) به ظرف سفالین آب مربوط به دورة سلجوقی اشاره می

پرنده در همنشینی با تزئینات گیاهی، پیوند میان زن، آب و گیاه را در دورة -نقوش ترکیبی زن

تر درخصوص  طور که پیش ). همانCanby et al., 2016: 131دهد ( اسالمی نیز نشان می

سر زن بر انگشترهاي  ۀمیان ترکان سالجقه صحبت به میان آمده، حضور نقشین جایگاه زنان در

  ترکی نیز باشد. در سپهر تواند برگرفته از جایگاه زنان سلجوقی می
  

  
  ، موزۀ متروپولیتن۴ضلعی تاج انگشتر، نمونۀ  . سر زن بر چهار رأس از شش۱۰تصویر 

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452831?img=2منبع: 
  

کاري شده است.  اي طال تکه شیري نشسته با قطعه ،11تصویر  1روي تاج انگشتر نقرة نمونۀ 

هاي سفالین دورة سلجوقی نشان از آن دارد که پیکرة  ها و نیز تندیس بررسی ظروف فلزي، سفالینه

بخشی از گردن ابریق برنجی  12ر هنر این دوره است. تصویر شیر نشسته از نقوش مطرح د

صورت  شده، از ظروف متداول دورة سلجوقی است که بر گردن آن نقش شیر نشسته به کوبی نقره

کاري شده است. همچنین عالئم صور فلکی، نقوش اسلیمی، خرگوش، پرندگان و  برجسته چکش نیم

  اند. دهکراند، بدنۀ این ظرف را مزین  نیز دوازده جفت پرنده با سر زن که پشت به پشت هم قرار گرفته
  

  
  1. نقش شیر روي تاج انگشتر نقرة نمونۀ 11 رتصوی

  ۵۷: ۱۳۸۶منبع: ونزل، 
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  کوبی شده، دورة سلجوقی، محفوظ در موزة متروپولیتن نیویورك . ابریق برنجی نقره12 تصویر

  https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/DP368505.jpgمنبع: 
  

سلطان جنگل، نماد «ها نمادي از قدرت و  شیر در روایات و باورهاي بسیاري از فرهنگ 

خورشید درخشان است. دو سویۀ مثبت و منفی در نمادشناسی شیر وجود دارد. از یک سو شیر 

(شوالیه و » نمادي از قدرت تعقل و عدالت است، از سوي دیگر نمادي از غرور و خودپرستی است

عنوان نماد  هاي خاور نزدیک به ). تصویر این جانور تقریباً در اکثر تمدن111: 1387 گربران،

). شیر نماد خورشید، آتش، ابدیت، 76: 1370 کار رفته است (جابز، قدرت، سلطنت و پادشاهی به

نظر  ). به98: 1385 مثابۀ نماد میترا درنظر گرفته شده است (خودي، نگهبان و در آیین مهر به

دوران آغازینش نگهداري شده و در دوران  باهرپرستی کهن در شکلی متفاوت رسد آیین م می

 اسالمی با باورهاي کامالً اسالمی درآمیخته و به شکلی جدید روي کار آمده است (بهرامی،

). شیر در فرهنگ ایرانی پس از اسالم به معناي حمایت علیه بدي و نیز نماد قدرت، 56: 1378

). از سوي دیگر در اخترشناسی 243-235: 1379 نور است (کوپر،سلطنت، نیروي خورشیدي و 

کهن برج شیر، خانۀ خورشید بوده است. ارتباط گرماي برج شیر (مردادماه) و سرشت آتشین این 

برج با خورشید یا شاید حتی همسانی یال و کوپال شیر نر به پرتوهاي خورشید بر استحکام این 

). درواقع در نقش خورشیدي معرف گرماي خورشید، 89: 1391 ،اندیشه افزوده است (طاهري

رحمی است. در نقش قمري، شیر ماده است  شکوه، عظمت، قدرت، دلیري، شهامت، عدالت و بی

). کنکاش در سپهر 115: 1387 مادري و الهی زمین است (شوالیه و گرابران، یزةغر ۀنشان که

ترین نقوش روي پرچم پادشاهان  از متداولکند که نماد شیر  اي سلجوقیان مشخص می نشانه

ایرانیان به هنگام لشکرکشی و ). «108: 1348 (بختورتاش، استترك دورة غزنوي و سلجوقی 

افراشتند تا شجاعت، نیرو و برتري خود را به رخ  هایی از پیکرة این حیوان برمی جنگ، بیرق

ارسالن محمد  بابوشجاع آل ). همچنین عضدالدین70: 1387 (صلواتی،» سپاهان دشمن بکشند

دومین شاه دورة سلجوقی در ایران است که افتخارات بزرگی در میان شاهان سلجوقی با خود 

را با فتح 		امپراتوري سلجوقی		، قلمرونبرد مالزگرد		در		امپراتوري بیزانس		دارد. وي با پیروزي بر

است که » ارسالن بآل«ام گسترش داد و داراي لقب تمجیدي به ن		آناتولی		گرجستان، ارمنستان و
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استفاده از این لقب براي پادشاه و همچنین در  1دهد. را می» شیر شجاع«به زبان ترکی معناي 

مایه در باورهاي اسالمی  دهندة جایگاه معنایی این نقش هاي این سپهر تاریخی نشان پرچم

  ترکان سلجوقی دارد.

وقوع پیوست که  سلجوقی بههاي مختلفی در هنر و معماري دورة  تحوالت و تکامل		

 ۀبافت ساز هنر این دورة تاریخی در ایران پس از اسالم شد. استفاده از انواع نقوش درهم هویت

چینی و... که از مشخصات هنر  بري، گره کاري، گچ هندسی در هنرهاي گوناگون آجرچینی، کاشی

نیز گره  4در انگشتر نمونۀ  د.شو می نمایاندهاي به طرز بارزي  اسالمی است، در این سپهر نشانه

ها بر نقاط  هندسی بر پایۀ شبکۀ مثلث سراسر تاج را با تکنیک مشبک پوشانده است و گوارسه

). پوپ 13کنند (تصویر  صورت گوي مرکزي و خط مدور پیرامون خودنمایی می تالقی خطوط به

تنیده که به  درهمدر بررسی تزئینات هندسی سلجوقی، توصیفات خود را از این ساختار هندسی 

هاي هنر عصر سلجوقی داشته را با  گفتۀ خودش نقشی چشمگیر در معماري و بسیاري رشته

هاي پیش از آن درنظر گرفته است (پوپ و  ترسیماتی همراه ساخته و منشأ این اسلوب را دوره

اي  رهدانان این عصر بر پا ). گرابار به تأثیر احتمالی ریاضی1531-1513 :3، ج 1387 آکرمن،

  ).Grabar, 1992: 147ترسیمات هندسی اشاره دارد (
  

  
  ضلعی بر سطح تاج انگشتر . گره شش13 تصویر

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452831?img=2منبع: 
  

پوپ و آکرمن بیان داشتند که طراحان عصر سلجوقی با دراختیارداشتن یکی از سه شکل 

انتشار  اي براي طرح نقوش هندسی بر زمینۀ قابل گوش، مربع و دایره، شبکه سهناپذیر  تحول

: 3، ج 1387ایجاد کردند که از نظر وي ریشه در الگوهاي کهن ساسانی دارد (پوپ و آکرمن، 

هاي منتظم، الگویی قابل تکرار از یک نقش را با دقت  ). شبکۀ جداول چندضلعی1513-1531

اي  با وجود تداول نقوش گره در سایر متون هنري سپهر نشانهسازد؛ بنابراین  میسر می

  توجیه است. سلجوقیان، حضور این نقش روي تاج انگشتر نیز قابل

) در انتهاي پایینی رکاب داراي نقش 14هاي موردي مجموعۀ خلیلی (مجموعه تصویر  نمونه

د لوزي آن با یک رس نظر می با وجود ساییدگی فراوانی که دارد به 1لوزي هستند. نمونۀ 

                                                           

1. https://www.britannica.com/biography/Alp-Arslan 
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ها داراي فرم دقیق لوزي در  اي شده است، اما سایر نمونه ضلعی کشیده کشیدگی تبدیل به شش

طور  به 2ها، نقش پرنده با سر زن از نوع  مرکز انتهایی رکاب انگشتر هستند و در دو سوي آن

و بدون تزئینات ها ساده  کاري شده است. در سه نمونه نقره از مجموعۀ خلیلی، لوزي برجسته تکه

شوند که ممکن است این امر بر اثر ساییدگی و فرسایش بدنۀ انگشتر باشد، اما نمونۀ  دیده می

) که هم از جنس طال است و هم اینکه در معرض فرسایش نبوده، 15موزة متروپولیتن (تصویر 

  تزئیناتی را به شکل دایره و نقطه دارد.
  

      
  3 ۀنمون  2 ۀنمون  1 ۀنمون

  ۳و  ۲، ۱. نقش لوزی روی زیر رکاب انگشترهای نمونۀ ۱۴تصویر 
  

  
 ۴. نقش لوزی و تزئینات آن روی زیر رکاب انگشتر نمونۀ ۱۵تصویر 

 

نقش هندسی لوزي در هنر برخی از مناطق ایران مربوط به دوران پیش از تاریخ در کنار 

تاریخ ایران است، وجود دارد. این نگاره در طول  ترین نقش نگارهاي بز کوهی که فراوان سنگ

کند. این لوزي  نقش مربوط به مجموعه خطوط ایالم کهن بوده و بر معناي تقدیس داللت می

: 1391روي شاخ بز کوهی ممکن است بازماندة نشانۀ مقدس طلب باران باشد (افضل طوسی، 

ح لوزي قرار شود که در باالي آن طر ). در یک مهر ایالمی نقش درختی مشاهده می57-61

). حضور نمادهاي 325: 1379دارد و به عقیدة کوپر نماد زندگی و ایزدبانوي باروري است (کوپر، 

شده در اطراف نقش درخت همگی سمبل باروري، زایش و حیات است که عاملی براي  نقش

اي براي حفاظت از نابودي درخت زندگی است (نوري،  هاي ویرانگر اهریمن و نشانه مهار قدرت

کار رفته است.  هاي شبکۀ نقوش هندسی دوران اسالمی بسیار به ). لوزي در طراحی156: 1400

هاي  همچنین در هنر ترکان نیز داراي اهمیت است و تا جایی که در هنر زیورآالت و قالی

  ها که از ریشۀ ترکان آغوز هستند نیز فرم طراحی بسیاري از نقوش است. ترکمن

کاري  نقش مرکزي نامفهومی به قالب دایره تکه 3و  2هاي  نهضلعی نمو هاي شش روي تاج

) دیده 16هاي مروارید (تصویر  اي متشکل از دانه شده است. در محیط این نقوش، قاب دایره
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شود که یادآور طرح مدالیون در هنر ساسانی است. مدالیون یکی از نقوش تزئینی ویژة  می

کار رفته  ها و تزئینات بدنۀ ظروف فلزي به بري ، گچها شود و بیشتر در پارچه ساسانی محسوب می

نمونۀ مدالیون با  17و در هنر پساساسانی و پیشااسالمی نیز همچنان تکرار شده است. تصویر 

سر گراز از نمادهاي دورة ساسانی است. در این نقش، اغلب طرح حیوانی در مرکز قرار گرفته و 

دایرة نماد آسمانی، آزادي و به معناي چرخ زندگی « پیرامون آن با فرم دایره محصور شده است.

) و قاب مدور پیرامون آن ضمن تزئین احتماالً تأکیدي بر 22: 1367است (صمدي، » و حیات

اند  اهمیت نگارة درون قاب است. در هنر ساسانی عوامل تزئینی که فرم دایره را مزین کرده

مرواریدي هستند. همچنین در فرهنگ شامل تکرار خطوط مثلثی، زیگزاگ، زنجیري و نقاط 

تجلی مفهوم قداست، آفرینش «هاي آثار بسیاري  ها و طراحی بندي اسالمی، فرم دایره در ترکیب

  ) را با خود به همراه دارد.79: 1386(بیگدلی و همکاران، » کیهانی و جاودانگی
  

  
  ۳و  ۲نۀ . مدالیون دانۀ مروارید بر نمای باالی تاج انگشترهای نمو۱۶تصویر 

  

  
شدة ساسانی با نقش مرکزي سرگزار در منطقۀ چال ترخان  گیري . قطعات گچی قالب17تصویر 

  آباد ترکمنستان عشق

 ۷۹: ۱۳۹۴منبع: اقبال و همکاران، 
 

با وجود سطح بسیار محدود اثر، نقوش اسلیمی در دو  4در انگشترهاي مورد مطالعۀ نمونۀ 

). یک طرح روي 18هاي کم روي اثر حکاکی شده است (تصویر  ها و گردش طرح با پیچش

اي است.  افقی چرخیده و در انتها داراي برگ گل ساده Sصورت  رکاب قرار دارد. ساقه اسلیمی به

ضلعی تاج به شکل نوارهایی افقی  کنارة ضخامت تاج انگشتر بین رئوس ششطرح دوم نیز در 

شود. برخی  شکل که در داخل به نقش گیاهی انتزاعی تبدیل می است که در میانه به قاب قلبی

دانند. در هنر اسالمی،  محققان واژة اسلیمی یا هنر آرابسک را مترادف اسالمی و عربانه می

صورت انتزاعی ترسیم  هاي مدور به فراوان اغلب براساس فرمهاي  نقوش گیاهی با اغراق
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سوي  گیاه رمزي بود از تعالی و رشد، نمادي از انسان که ریشه در خاك و سر به«شوند.  می

). با وجود اینکه در هنر اسالمی نقش اسلیمی بسیار مورد استفاده 8: 1396(بهمنی، » آسمان دارد

ة خود دست یافت، اما این طرح پیشینۀ قوي در هنر پیش از قرار گرفت و به رشد و بالندگی ویژ

  ویژه نقوش دورة ساسانی داشته و نباید آن را صرفاً یک طرح اسالمی پنداشت. اسالم به
  

  
 ۴گیاهی روی بدنۀ انگشتر نمونۀ -. نقوش اسلیمی١٨ تصویر

  

در دورة ها است.  نگاره هایی که به هنر اسالمی هویت خاص داده است کتیبه از طرح

 1شد. در انگشترهاي مورد مطالعۀ نمونۀ  سلجوقی دو خط کوفی و نسخ در آثار فلزي استفاده می

ها در قسمت ضخامت  در فواصل میان چنگ» العزواالقبال«داراي کتیبه به خط کوفی به عبارت 

دورة  قلم حک شده است. عبارت العز و االقبال در انگشتر و نیز ظروف صورت سیاه تاج انگشتر به

دهندة معانی  نشان» عزیز شد و نیکبختی به وي روي آورد«اللفظی  سلجوقی که به معنی تحت

دهندة اثر در تالش براي انتقال آن به صاحب شیء  خیر و برکتی است که سازنده یا سفارش

است. این عبارت در بسیاري از ظروف فلزي دورة سلجوقی به همراه دیگر عبارات خیرخواهانه و 

اسالمی در هنرهاي دیگر این دوره نیز تکرار -کار رفته است. این عبارت عربی طلبانه به برکت

هاي مختلف این ظرف فلزي با  روي قسمت 12شده است؛ براي مثال در ابریق تصویر 

هاي خط نسخ و کوفی تزئین شده است. در این اثر عبارت العز و االقبال به همراه عبارات  کتیبه

  ۀ دیگر هفت مرتبه تکرار شده است.دعایی و خیرخواهان

دهد در انگشترهاي دورة  مطالعۀ نقشینۀ پرنده با سر زن در هنرهاي سفال و فلز نشان می

مایۀ ترکیب بصري ویژة خود را دارد و با سایر متون  پردازي این نقش سلجوقی، شیوة صورت

(دو  1پردازي نوع  صورتاند، متفاوت است.  هاي فلزي ایجاد شده حتی فلزکاري که با کار ماده

گونه دیگر از انواع آثار هنري این دوره تاکنون دیده نشده  پرنده با یک سر مشترك) در هیچ

پرنده) در بسیاري از آثار مورد مطالعه چه روي سطوح  (تک 2پردازي نوع  است، اما شیوة صورت

سبب  ر انگشتر بهشود. با این تمایزات که د بعدي دیده می هاي سه دوبعدي و چه بر تندیس

شود، طراحی  اي که در محدودة بازوي انگشتر دیده می فضاي محدود و با قاب ذوزنقۀ کشیده

پرندة محصور در فضاي فرمی بدنۀ رکاب انگشتر است؛ بنابراین پیچش دم، برخالف سایر آثار 

دلیل سطح وسیع،  سوي پایین چرخیده است. در نقاشی روي سفال به شده به هنري مطالعه

شود به  دیده می 9که در تصویر  نحوي هنرمند آزادي عمل بیشتري داشته و بال پشت را به
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هاي سفالین و فلزي، سر پرنده در راستاي بدنش قرار دارد، اما در  گذارد. در مجسمه نمایش می

سوي پهلو چرخش دارد تا نماي  هاي دوبعدي چه نقش لعابی دوبعدي و چه انگشتر سر به نمونه

زمان ارائه دهد. روشی که در بسیاري از آثار هنري  صورت هم از بدن و سر پرنده را به تري کامل

خصوص نگارگري ایرانی متداول بوده است تا با توجه به فضا گویاترین وجوه اثر  ایران، به

  زمان به نمایش درآیند. هم

آثار فلزي و سفالی شده، میان نقش پرنده با سر زن در انگشترها با  با توجه به مطالعات انجام

عنوان عالمت نجومی سیارة  مایه در بیشتر آثار فلزي به سلجوقی مشخص شد که این نقش

کار رفته است. از  ها در دو سوي درخت زندگی نمادي از برکت و باروري به عطارد، در سفالینه

است،  پرنده همانند آثار سفالی و فلزي داراي جنسیت زن-سوي دیگر در انگشترها نقش انسان

متنی  شود. بررسی نقوش همنشین درون اما نقشی از عالئم نجومی و نیز درخت زندگی دیده نمی

) آمده، بیانگر آن 2کار رفته است و چکیدة آن در (جدول  که روي انگشترهاي مورد مطالعه به

اي در  هاي همنشین متعلق به ساحت یک یا چند سپهر نشانه است که هرکدام از نشانه

  اي سلجوقیان هستند. ر نشانهسپه کالن
  

  اي سلجوقی سپهر نشانه متنی انگشتري در کالن . مطالعۀ نقوش همنشین درون2جدول 

 انگشتر متنی درون نقوش همنشین مطالعۀ  سلجوقی اي نشانه سپهر

  مایه نقش ضمنی مفهوم  ایرانی سپهر  ترکی سپهر  اسالمی سپهر

 زن سر: انسان باروري الهۀ  *  *  

 حیوان: شیر نشسته قدرت، گرما، نیروي مادري  *  *  *

 گیاهی-اسلیمی معنوي نیروي به مادي حیات از رشد  *  *  *

 مرواریدي مدالیون زندگی چرخ نماد آسمان، دایرة  *    *

 االقبال و العز کتیبۀ بختی نیک خیرخواهی و      *

 ضلعی شش ریاضیات پایۀ هندسی بر دهندة نظام نقش  *    *

  لوزي باروري ایزدبانوي نماد  *  *  *
  

سپهر فرهنگی،  اي اسالمی، ایرانی و ترکی در یک کالن تنیدگی سپهرهاي نشانه این درهم

اند که هویتی واحد را  نشان از آن دارد که باورهاي مشترك و سازگار با هم، چنان به وفاق رسیده

 یافته، این نقشینه داراي تقدس است و با توجه به هاي انجام تابانند. طبق توصیف و تحلیل بازمی

یمنی  نقوش همنشین آن احتماالً براي دورکردن شر با نقش لوزي و براي کسب برکت و خوش

گیاهی، کتیبۀ العز، براي طلب قدرت با شیر همراه -هاي منظم هندسی، نقوش اسلیمی با گره

سبب اینکه یال و کوپالی براي شیر ترسیم نشده و احتماالً شیر ماده است  شده است. همچنین به

ند به نیروهاي مادري و زنانه نیز اشاره داشته باشد. از آنجا که دو نمونه از چهار انگشتر، توا که می

اي طال روي تاج دارد و در اسالم استعمال طال براي  تکه 1کامل از طال است و نمونۀ  4نمونۀ 

با  اي، انگشترهایی تواند بر این مسئله صحه بگذارد که در این سپهر نشانه مردان حرام است، می
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  نقش پرنده با سر زن انگشترهایی متعلق به زنان بوده است.
  

  گیري یجهنت

انگشتر در فرهنگ اسالمی داراي اهمیت مضاعف نسبت به سایر زیورآالت است. سلجوقیان 

اولین تمدن مقتدر و یکپارچۀ دوران اسالمی در ایران هستند که در زمینۀ علوم و صنایع مختلف 

ایی رسیدند. محیط چندفرهنگی سلجوقیان متشکل از سه سپهر از جمله فلزکاري به شکوف

هاي قومی  اي باورهاي اسالمی، ترکی و ایرانی در دل خود بود. مذهب رسمی اسالم، ریشه نشانه

حکام ترك و نیز جغرافیاي فرهنگی ایران با پیشینۀ کهن فرهنگی در یک سپهر گرد هم آمدند 

در این محیط به نظامی هویت یافته رسید. بررسی چهار و انگشتر مانند بسیاري دیگر از هنرها 

شناسی فرهنگی  اي نشانه مایۀ پرنده با سر زن با رویکرد سپهر نشانه نمونه انگشتر داراي نقش

فرهنگی میان سه سپهر اسالمی، ترکی و ایرانی  وگوي درون مکتب تارتو مشخص کرد که گفت

بصري در انگشتر منجر شده است. مطالعات  اي با دو صورت مایه درگرفته که به ایجاد نقش

در سایر صنایع سفالین و  2خاص انگشترها است و گونۀ  1پردازي گونۀ  نشان داد شیوة طرح

عین نیست؛ چرا  به نیز تقلید عین 2فلزي این دوره متداول بوده است. با وجود این، طراحی گونۀ 

هایی را براي طراح ایجاد کرده  ر محدودیتها، اشیاي کاربردي و ابعاد اث که تفاوت در کار ماده

دلیل فضاي بسیار مختصر و کوچکی که این زیور دارد و نیز نوع فرمی که  است. در انگشتر به

دهد، فضا و کادر متغیر، محدود و با کادري نامتعارف است؛  بدنۀ انگشتر در اختیار طراح قرار می

ا به محل قرارگیري روي انگشتر، برمبناي بنابراین دو گونه نقش پرنده با سر زن هرکدام بن

مایۀ  اند. مطالعۀ نقوش همنشین با نقش موقعیت خود طراحی متناسب با فرم رکاب انگشتر داشته

پرنده با سر زن بر انگشترها به مفاهیمی مانند الهۀ باروري، قدرت، رشد، چرخ زندگی، 

ورها یا حافظۀ تاریخی چند سپهر خواهی و دیگر مفاهیم خیر اشاره دارد که هرکدام از با نیک

اند. در برخی موارد این  هاي ایرانی و قومیت ترکی برخاسته اندیشه اي مذهب اسالمی، نشانه

اي یک سپهر به سپهر دیگر وارد و مورد پذیرش واقع شده و  نقوش از طریق مرزهاي حاشیه

توان دریافت که  میتفکیک نیستند؛ بنابراین  اند که قابل چنان در سپهر دیگر جذب شده

تنیده و  فرهنگی سپهرهاي ایرانی، ترکی و اسالمی در این آثار چنان درهم وگوي درون گفت

که در تضاد با  نحوي اند؛ به یکپارچه شدند که به یک هویت واحد بصري و مفهومی دست یافته

. یافتۀ داد، نباشد مدار سلجوقی را تشکیل می باورهاي اسالمی که محور فکري دربار اسالم

سازد این است که نقش پرنده با سر زن در همنشینی با سایر  دیگري که این جستار روشن می

نقوش که مفاهیم باروري، رشد، زندگی و از این دست داشتند، همچنین کار مادة طال در ساخت 

  تواند دال بر خاستگاه زنانۀ این نوع انگشتري باشد. بدنۀ انگشتر می
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