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چکیده
با مشاهده مقاالت منتشرشده در حوزه سفالينه های نيشابور به روشنی می توان دریافت که بسياری از این مقاالت 

بر روی تأثير این نقوش از آثار و مفاهيم نمادین از جمله منظومه منطق الطير عطار متمرکز شده اند اما آیا سفالگر 

نيشابوری هنگام تزئين اثر خود تنها متأثر از اینگونه آثار بوده است؟ آیا وجود انواع گونه های مختلف پرندگان در 

زیست بوم منطقه باعث تأثيرپذیری هنرمند در منقوش نمودن ظروف سفالی خود با نقش پرنده نداشته است؟ 

با طرح این پرسش ها با انجام یک پژوهش از نوع توصيفی- تطبيقی سعی شده است تا با بازطراحی انواع نقوش  

به کاررفته در تصاویر ظروف سفالی منتشرشده و مقایسه ویژگی های ظاهری آن ها با گونه های مختلف پرندگان 

موجود در منطقه، تأثير زیست بوم در توليدات سفالی نيشابور نشان داده شود. در این پژوهش با بررسی سفالينه ها 

بيش از 2۹ نقش شناسایی گردید. بعد از مطالعه ویژگی های ظاهری نقوش و مقایسه آنان با گونه های مشابه 

مشخص گردید که تمامی نقوش در غالب 8 راسته و 2۳ گونه مختلف قرار دارند از این بين حجم عمده مربوط به 

پرندگانی است که عموماً در مناطق مسکونی زیست و پرورش دارند و انسان ارتباط نزدیکی با آنان دارد. از نکات 

مهم نبود هيچ گونه پرنده شکاری در بين نقوش مورد بررسی است.
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مقد  مه
و  نمادین  مفاهيم  از  ایران سرشار  ادبيات  و  هنر  در  پرنده  نقش   
رمز گونه است. از این نقش به شکل گسترده و متنوع در آثار هنری 
است  شده  استفاده  آن،  از  بعد  چه  و  اسالم  از  قبل  چه  ایران  تاریخ 
به  توجه  با  سرزمين  این  تاریخ  از  دوره  هر  در  پرنده  نقش  واقع  در 
برای  اعتقادات( عاملی  و  باورها  )از جمله  بسترهای مختلف فرهنگی 
اسالمی  دوران  در  است.  بوده  هنرمندان  مدنظر  بلند  مفاهيم  انتقال 
از  بسياری  اسالم  تعاليم دین مبين  تأثير  ایرانی تحت  نيز هنرمندان 
مفاهيم معنوی مدنظر خود را در قالب نقش تزئينی پرنده و مبتنی بر 
می توان  را  نيشابور  سفالينه های  می کردند.  ارائه  زیباشناختی  اصول 
بهترین نمونه این نوع نمایش دانست. مطالعات صورت گرفته بر روی 
نقوش پرنده این سفالينه ها، تأثير آموزه های هنری قبل و بعد از اسالم 
نيز  دیگری  عامل  می رسد  نظر  به  اما  است  نموده  آشکار  به خوبی  را 
هنرمندان سفالگر نيشابوری را در استفاده گسترده از این نقش، تحت 
تأثير خود قرار داده و آن وجود پرندگان گوناگون در زیست بوم منطقه 

و ایران است چراکه وجود مناطقی با شرایط مساعد زیستی به شکل 
واحه و قرارگيری این مناطق در مسير پرندگان مهاجر باعث گردیده 
که منطقه نيشابور و به طور کلی حوزه خراسان بزرگ به عنوان یکی از 
زیست گاه های انواع پرندگان شناخته شود بدین دليل در این مقاله با 
نيشابوری در طراحی نقش  آیا هنرمند سفالگر  این پرسش که  طرح 
پرنده متأثر از زیست بوم منطقه خود بوده است؟ تالش شده است تا 
با این فرضيه که؛ سفالگر نيشابوری عالوه بر مفاهيم نمادین در ایجاد 
نقوش از انواع پرندگان موجود در زیست محيط اطراف خود نيز متأثر 
بوده و تالش کرده است تا هر نوع پرنده ای را که مشاهده می نموده 
با ویژگی های طبيعی اش بر روی سفال طراحی کند، مقایسه تطبيقی 
منطقه،  زیست بوم  در  موجود  پرندگان  گونه های  و  پرنده  نقوش  بين 
تأثيرپذیری الگوهای تزئينی سفالينه های نيشابور را از این زاویه مورد 

بررسی و تجزیه و تحليل قرار دهد.

پیشینه تحقیق
عمده تحقيقات صورت گرفته در حوزه سفالينه های نيشابور مربوط 
به نقوش و آرایه های  به کاررفته در آن ها است. تمرکز این مطالعات 
نيز عموماً بر روی کتيبه ها و نقوش انسانی آن است و مطالعه بر روی 
نقوش حيوانی و به ویژه نقش پرنده به صورت پراکنده صورت گرفته 
است. باید متذکر شد که این مطالعات نيز عموماً بر اساس سفالينه های 
از  بسياری  و  نيامده اند  به دست  علمی  کاوش های  در  که  انجام شده 
و  نيشابور بوده  به  منصوب  که  هستند  سفالينه های  به  مربوط  آن ها 
امروزه در موزه ها و مجموعه های خصوصی نگه داری می شوند. عالوه بر 
این، پژوهش های مذکور نقوش پرندگان را تنها از بعد مفاهيم نمادین 
ارتباط  به  متمرکز  به صورت  یک  هيچ  و  نموده  بررسی  سمبليک،  و 
بين نوع نقش و گونه شبيه آن در زیست بوم منطقه، نپرداخته است. 
براساس سفالينه هایی است که در  این مقاله  نقوش مورد مطالعه در 
حفاری های موزه متروپليتين در طول سال های ۱۹۳5 تا ۱۹40 و یک 
فصل در سال ۱۹47 ميالدی کشف شده است. سفالينه های مذکور در 
قالب کتابی تحت عنوان "سفالينه های اوایل اسالمی نيشابور"۱ توسط 
چارلز ویلکنسون سرپرست این کاوش ها در سال ۱۹7۳، منتشر شده 
است. این کتاب را در واقع می توان بهترین و کامل ترین اثر در مورد 

سفالينه های نيشابور دانست که تاکنون انتشار یافته است. 

روش تحقیق
و  است  توصيفی-تطبيقی  نوع  از  پژوهش  این  در  تحقيق  روش 
سفالينه های  تصاویر  بررسی  از  استفاده  با  آن  اطالعات  گردآوری 
منتشرشده در کتاب "سفالينه های اوایل اسالمی نيشابور" تأليف چارلز 
ویلکنسون انجام شده است. در این پژوهش نقش پرنده روی سفالينه ها 
انجام  بازطراحی شده و به منظور  از نرم افزارهای طراحی،  با استفاده 
مطالعات تطبيقی نيز نقوش طراحی شده با تصاویر گونه های پرندگان 

منتشرشده در کتب، در داخل یک جدول و درکنار هم برای مقایسه 
قرار داده شده است عالوه بر این برای آشنایی با منطقه زیست پرنده 
مورد نظر در داخل کشور نيز نقشه پراکندگی آن ها در داخل همان 

جدول معرفی شده است. 

نقش پرندگان
در  متروپليتين  موزه  کاوش های  سرپرست  ویلکينسون  چارلز 
نيشابور، سفال های مکشوفه را مجموعاً در ۱2 گونه تقسيم بندی کرده 
است. ۳ گروه از این سفالينه ها شامل؛ سفال های لعاب گلی نخودی2 
که بزرگ ترین گروه از سفال های مکشوفه از نيشابور را شامل می شوند، 
سفال های سبک سامانی با نقوش سياه بر روی زمينه سفيد۳ و سفالينه 
لعاب مات سفيد4، بيش ترین و بزرگ ترین گونه های سفال های نيشابور 
هستند که حاوی نقوش پرنده می باشند. عالوه بر این، در سفالينه های 
لکه     زرد5  و  سياه  نقش  با  منقوش  سفالينه های  و  چند رنگ  منقوش 
نيز به شکل محدود از نقش پرنده استفاده شده است. اما بيش ترین 
حجم نقش پرنده در بين تمامی گونه های سفال نيشابور را می توان بر 
روی سفالينه های نخودی مشاهده نمود. در      سفالينه های نخودی که 
به عنوان سفال شاخص نيشابور نيز شناخته می شود گاهی نقش پرنده 
به عنوان عنصر اصلی در تزئين ظرف به کاررفته است در حالی که در 
نقوشی  به همراه  فرعی  و  پرکننده  نقشی  به عنوان  آن  از  دیگر،  انواع 
مانند کتيبه های کوفی، پيکره های انسانی و حيوانی، تزئينات گياهی 
و گاهی با ترکيبی از تمامی آن ها، استفاده شده است. البته باید خاطر 
نشان کرد که سفالگر جدای از نوع ظرف و یا سبک تزئينی آن تقریباً 
در هرجا که خواسته و توانسته از نقش پرنده به عنوان عنصری تزئينی 
سبک های  بين  ارتباطی  نمی توان  نظر  این  از  و  است  کرده  استفاده 

مختلف سفال نيشابور و نقش پرنده جستجو نمود. 
را  دقت  بيش ترین  گاه  پرنده  نقش  طراحی  در  نيشابوری  سفالگر 
نموده و آن را به شکل طبيعت گرایانه ای بر روی اثر خود ایجاد کرده 
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در زیست بوم منطقه

و گاه در استليزه و خالصه سازی آن تالش نموده و نقش را در قالب 
فرمی پرنده وار به تصویر کشيده است اما در هر دو حالت او برای بيان 
وجود تفاوت بين نقوش تغييراتی را در شکل و توپوگرافی بدن پرنده 
پاها، دم، گردن  در شکل بدن،  این تغييرات عموماًً  نشان داده است. 
طبيعی  تفاوت های  تغييرات  این  وجود  با  و  دارد  قرار  پرنده  منقار  و 
بين راسته های مختلف پرندگان را می توان تشخيص داد. بسياری از 
نقوش نيز تغييراتی در تاج و بال ها را نشان می دهند اما این تغييرات 
پرنده  گونه  و  نوع  ویژگی های  نمایش  به جای  و  بوده  استليزه  بسيار 
عموماً جنبه تزئينی دارند. برای نمونه در بسياری از این نقوش، سفالگر 
بال های پرنده را به صورت باز طراحی کرده و یا این بخش از بدن پرنده 
این شکل  بر  عالوه  است.  نموده  متصل  آن  باالی سر  یا  گردن  به  را 
ظروف نيز بر روی نقش تأثير گذاشته و در برخی از موارد باعث تغيير 
به  نيز در سطح ظروف  نقوش  قرارگيری  فرم نقش شده است. محل 
جز گونه های موسوم به سفالينه های منقوش سياه روی زمينه سفيد، 
از قانون خاصی پيروی نمی کند و به تأثير از نقوش دیگر در قسمت 
اما در ظروف  دارد.  قرار  آن  تحتانی  یا قسمت  و  فوقانی، شکم ظرف 
سياه روی زمينه سفيد که عموماًً با استفاده از کتيبه های کوفی تزئين 
شده اند، نقش پرنده در کف ظرف و به صورت لکه ای سياه رنگ و اغلب 

به شکل کاماًل استليزه کار شده است.
در ميان تصاویر سفالينه های منتشرشده در کتاب، تعداد 2۹ نقش 
مورد بررسی قرار گرفته است این تعداد از نقوش بدون تکرار است و 
هر یک از آن ها دارای ویژگی هایی متفاوت در فرم ظاهری بوده و نشان 
از تفاوت در راسته و تيره پرنده گان دارند. از این بين تعداد 4 نقش 
انواع  با دیگر  تفاوت های بسيار جزئی در شکل بدن و منقار و یا تاج 
پرندگان تيره خود دارند و تشخيص گونه پرنده تنها در حد حدس و 
گمان است اما مابقی نقوش کاماًل قابل مقایسه با گونه طبيعی خود 
پرنده بوده و بين آن ها تفاوت فاحشی در راسته  و تيره ای که به آن 
تعلق دارند، وجود دارد. این تعداد از نقوش به صورت جزء به جزء در 
شکل بدن، منقار، دم و پاها با گونه مشابه خود در طبيعت قابل مقایسه 
می باشند. براساس تقسيم بندی مختلف پرندگان این نقوش را می توان 

در 8 راسته و ۱6 تيره مختلف تقسيم نمود.
1- راسته گنجشک سانان6

گنجشک سانان تقریباًً نيمی از پرندگان شناخته شده دنيا را تشکيل 

می دهند )Higgins at al., 2001, 51(. در ایران نيز این نوع پرندگان 
برخوردار هستند. گنجشک سانان  گونه  و  خانواده  تعداد  بيش ترین  از 
نقاط  با رنگ های گوناگون، در بيشتر  تا متوسط و  با جثه ای کوچک 
دنيا از جمله ایران توانایی زیست دارند )ادهمی ميرحسينی، ۱۳87، 
۱66(. با وجود گستردگی انواع گنجشک سانان، تنها 2 تيره از نقوش 
شده  کشيده  تصویر  به  نيشابور  سفالينه های  روی  بر  پرندگان  این 
است تمامی این پرندگان از بوميان ایران بوده و در بيشتر نقاط ایران 

پراکنده اند. 
1-1- توکای گلوسیاه7

داده  نشان  پرواز  آماده  شکل  در  که  پرنده  این  به  مربوط  نقش 
شده است، بر روی قطعه سفال مکشوفه از تپه مدرسه دیده می شود 
از جمله؛  نقش  این  ویژگی های ظاهری   .)Wilkinson, 1973, 28(
گلوی  و  سينه   همراه  به  کوتاه  پاهای  راست،  قامت  کوچک،  جثه ای 
سياه رنگ، بسيار شبيه به ویژگی های توکای گلوسياه است )جدول۱(. 
توکایان بيش تر در مناطقی با آب و هوای گرم از جمله مناطق شرقی 

.)Perrins, 1991, 186( ایران مانند منطقه نيشابور پراکنده اند
1-2- زاغ اوراسیایی8

گونه  و  کالغ  تيره  به  مربوط  گنجشک سانان  از  بعدی  نقش   
بين  در  را  جثه  بزرگ ترین  که  است  زاغی  همان  یا  اوراسيایی  زاغ 
گنجشک سانان دارند )اسکات    و   دیگران،   ۱۳54،   255(. شکل توپوگرافی 
مشابه  ویژگی های  آن  کشيده  و  بلند  دم  همراه  به  نقش،  این  بدن 
آشکاری هستند که با زاغ اوراسيایی دارد. عالوه براین پاهای کشيده و 
پرهای سفيدرنگ شکم این پرنده نيز بخوبی در این نقش دیده می شود 
)جدول2(. این نوع پرنده نيز به مانند دیگر پرندگان گنجشک سانان، 

توانایی زیست در بيش تر نقاط ایران از جمله منطقه نيشابور را دارد. 

2- راسته ماکیان سانان9  
انواع پرندگان این راسته بيشتر جثه ای کوچک تا متوسط دارند و 
به صورت خشک زی زندگی  دارای سيخک  اغلب  و  پر  بدون  پاهای  با 
می کنند. در اغلب ماکيانيان به دليل وجود بال های کوتاه و گرد، ميلی 
به پرواز دیده نمی شود )ادهمی ميرحسينی، ۱۳87، ۱55(. این  پرندگان 
Dyke & Gu- )در بيش تر نقاط مختلف دنيا و ایران زیست می کنند 

جدول 1- تصویر توکای گلوسیاه به همراه نقشه پراکندگی.

  

 

 

 :سفالینه. ماخذ تصویر توکای گلوسیاه بر روی

(Wilkinson, 1973, 52,PL. 85) 
بر روی  نقش توکای گلوسیاه

  .سفالینه
 ماخذ:. تصویر توکای گلوسیاه

 (321، 1354)اسکات و دیگران، 
نقشه پراکندگی توکا . 

 (.316، 1379ماخذ:)منصوری، 
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.)las, 2003, 137

2-1- طاووس10

طاووس ازجمله معروف ترین پرندگان راسته ماکيان است. نقش این 
پرنده با تغييرات بسيار اندکی بر روی چندین سفالينه نيشابور دیده 
می شود. در تمامی این نقوش سفالگر با تأکيد و تمرکز بر روی دم و 
تاج این پرنده که زیباترین اعضای آن است نقش آن را به وضوح از 
دیگر نقوش متمایز کرده است )جدول۳(. طاوس بومی ایران نيست اما 
به نظر می رسد در گذشته به دليل زیبایی اش، از مناطق بومی خود در 
شرق ایران، به خصوص از سرزمين هند وارد مناطق مختلف از جمله 

منطقه نيشابور در ایران و مناطق غربی تر از جمله اروپا می شده است 
)دهخدا، جلد ۳۳، ۱۳۳5، 6۳(. 

2-2- مرغ خانگی11

مرغ  آشنای  پرنده  ماکيان سانان،  راسته  پرندگان  معروف ترین  از 
خانگی است. نر این پرنده که خروس ناميده می شود یکی از پرندگان 
و  )چنگيز  است  ایران  جمله  از  مختلف  کشورهای  تاریخ  محبوب 
رضالو، ۱۳۹0، 2(. انواع مختلف بومی این نوع پرنده تقریباً در تمامی 
نقاط ایران پراکنده اند. گوناگونی انواع این پرنده بومی در بين نقوش 
دو  تعداد  که  به صورتی  دیده می شود  نيز  بررسی  مورد  سفالينه های 

جدول 2- تصویر زاغ اوراسیایی به همراه نقشه پراکندگی.

جدول 3- تصویر طاووس به همراه نقشه پراکندگی. 

    

تصویر زاغ اوراسیایی بر روی  
 (Wilkinson, 1973, 201,PL. 40):.ماخذسفالینه

نقش زاغی )زاغ 
بر روی اوراسیایی( 

 . سفالینه

)اسکات و دیگران،  .ماخذ:زاغ اوراسیاییتصویر 
1354، 248) 

 .ماخذ:نقشه پراکندگی زاغی
 (380 ،1354، دیگران و اسکات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر طاووس بر روی سفالینه.ماخذ:

 (Wilkinson, 1986, 45,PL. 62) 

 

 تصویر طاووس بر روی سفالینه.ماخذ: 

 (Wilkinson, 1973, 52,PL. 82) 

  

 تصویر طاووس بر روی سفالینه.ماخذ: 

 (Wilkinson, 1973, 200,PL. 39) 
 نقشه پراکندگی طاووس.  تصویر تصویر طاووس.  بر روی سفالینه.نقش طاووس 
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نقش متفاوت از این پرنده که هریک با تفاوت هایی در فرم بدن قرار 
دارند، وجود دارد. در هر دو نقش، شکل بدن، منقار، تاج، پاها و دم 

پرنده قابل مقایسه با گونه طبيعی خود است )جدول 4(.
2-3- کبک۱2

نقش بعدی از این راسته مربوط به کبک است. این نقش بر روی 
بدنه داخلی یک کاسه سفالی به تصویر کشيده شده  است. کبک پرنده 
و  کوهستان  دامنه های  در  پرنده  این  است.  شکارچيان  عالقه  مورد 
و  ایران  در  بومی  به صورت  و  می برد  به سر  مناطق شيبدار صخره ای 
به  فراوان است )منصوری، ۱۳7۹، ۱06(. حالت بدن  نيشابور  منطقه 
همراه شکل پاها، دم و به ویژه منقار قوس دار این نقش شباهت فراوانی 

با کبک دارد )جدول 5(. 
3- راسته کبوترسانان13

این نوع از پرندگان اغلب بدنی با آناتومی توپر یا گوشت آلود دارند 
و نسبت به ماکيانيان از جثه ای کوچک تری برخوردارند. کبوترسانان 
سری کوچک و پاهای پوشيده از نوعی فلس دارند و با چينه دانی بزرگ 

و سنگدانی عضالنی، نسبت به انواع پرندگان دیگر مشخص می شوند 
زیستگاه های  پرندگان  این  انواع  ميرحسينی، ۱۳87، ۱5۹(.  )ادهمی 
 Baptista,( متنوعی دارند و تقریباً در بيشتر نقاط دنيا دیده  می شوند
et al., 1992(. تيره های مختلفی از این پرندگان نيز در ایران زیست 

می کنند. 
3-1- تیره کبوتر14

نيشابور  سفال های  پرندگان  نقوش  به  مربوطه  گونه  فراوان ترین 
گروه  این  از  نقش   6 بين  از  که  به صورتی  است  تيره  این  به  مربوط 
تعداد 5 نقش آن مربوط به دو پرنده کبوتر و قمری است. در بين انواع 
این خانواده، گونه هایی مانند؛ قمری خانگی، قمری معمولی، یاکریم، 
کبوتر و کبوتر چاهی به تصویر کشيده شده اند. نقوش مذکور تغييراتی 
تمامی  تقریباً  نقوش  این  زیرتيره خود دارند. در  انواع  بين  اندکی در 
شواهد ظاهری ازجمله؛ شکل بدن، منقار، بال ها، دم، پاها و پنجه ها 
تمامی  )جدول6(.  هستند  خود  طبيعی  مشابه  گونه  با  مقایسه  قابل 
ایران  نقاط  تمامی  در  تقریباًً  و  ایران هستند  بومی  مذکور  پرنده های 

توانایی زیست دارند.

جدول 5- تصویر کبک به همراه نقشه پراکندگی.

جدول  4- تصویر مرغ خانگی به همراه نقشه پراکندگی.

 
  

 

 

 

 .تصویر مرغ خانگی بر روی سفالینه

 (Wilkinson, 1973, 47,PL. 64) مأخذ:

  

  .تصویر مرغ خانگی بر روی سفالینه

 (Wilkinson, 1973, 52, PL. 87) مأخذ:
 .نقشه پراکندگی خروس تصویر .تصویر خروس  .بر روی سفالینهنقش خروس یا مرغ 

 

 
   

 تصویر کبک بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 50,PL. 73)ماخذ: 

 .تصویر کبک .بر روی سفالینه نقش کبک
 نقشه پراکندگی کبک. تصویر

 (106 ،1379، منصوری)مأخذ: 

 

بررسی و تحليل نقوش پرنده سفالينه های اسالمی نيشابور با پرندگان موجود 
در زیست بوم منطقه
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جدول 6- تصاویر تیره کبوتر به همراه نقشه پراکندگی.

جدول 7- تصویر کوکر گندمی به همراه نقشه پراکندگی.

 
 

 

 

 صویر قمری خانگی بر روی سفالینه.ت 
 تصویر قمری خانگی.  قمری خانگی بر روی سفالینه.نقش  (Wilkinson, 1973, 46,PL. 63) :مأخذ

  (191 ،1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ

 خانگی.  قمری پراکندگی نقشه
 (273 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ

  

 
 

 تصویر یاکریم بر روی سفالینه.  
 تصویر یاکریم.  .بر روی سفالینه نقش یاکریم (Wilkinson, 1973, 45,PL. 62) :مأخذ

  (191 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ
  یاکریم. پراکندگی نقشه

 ( 1354،273 دیگران، و اسکات): مأخذ

    
 تصویر قمری معمولی بر روی سفالینه.  

 قمری معمولی.تصویر  .بر روی سفالینه نقش قمری معمولی (Wilkinson, 1973, 154,PL. 46) :مأخذ
 (189 ،1354 دیگران، و اسکات): مأخذ

 معمولی. قمری پراکندگی نقشه
 (273 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ

    
 تصویر کبوتر بر روی سفالینه. 

 کبوتر. پراکندگی نقشه تصویر تصویر کبوتر.   .بر روی سفالینه کبوترنقش  (Wilkinson, 1973, 192,PL. 47): مأخذ

 
   

 تصویر کبوتر چاهی بر روی سفالینه.
 :مأخذکبوتر چاهی.تصویر   .بر روی سفالینه نقش کبوتر چاهی (Wilkinson, 1973, 45,PL. 62) :مأخذ

 (190 ،1354 دیگران، و اسکات) 
 چاهی. کبوتر پراکندگی نقشه

 (273 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ

 

  
 

 

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 45,PL. 62) :مأخذ

 نقش کوکرگندمی
 .بر روی سفالینه

 تصویر کوکر گندمی.
 (189 ،1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ

 گندمی. کوکر پراکندگی نقشه
 ( 273 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ
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3-2- کوکر گندمی15

دیده  کبوترسانان  انواع  بين  در  باقرقریيان  تيره  از  نقش  تنها یک 
می شود. این نقش از خانواده کوکر و گونه مشخص کوکر گندمی است. 
در این تصویر سفالگر با الگوبرداری از شکل بدن، پر و دم راهراه و پاهای 
کوتاه آن، نقش خود را طراحی کرده است )جدول7(. کوکر پرنده بومی 
ایران است و بيشتر در مناطق بيابانی و لم یزرع از جمله مناطق بيابانی 

نيشابور زیست می کند )اسکات و دیگران، ۱۳54، ۱84(.
4- راسته درناسانان16

هستند.  زیاد  تنوع  با  بزرگ  پرندگانی  شامل  اغلب  راسته  این 
درناسانان با پاها و گردن دراز، دم نسبتاً کوتاه، بال های دراز و منقاری 
و  از سياه  ترکيبی  با  بال هایی  و  پر  همراه  به  اغلب  و ضخيم  کشيده 
دیگران،  و  )اسکات  دارند  پرندگان  دیگران  با  آشکاری  تفاوت  سفيد، 
۱۳54، ۱۱6(. بيشتر درناسانان از جمله پرندگان مهاجری هستند که 
با تغييرات فصلی به صورت دسته جمعی از شمالگان به مناطق جنوبی تر 
پرواز می کنند. هر چند برخی از گونه های این راسته مانند هوبره در 
مناطق بيابانی و نيمه بيابانی هم قادر به زیست هستند اما باتالق زارها 
نيز  ایران  در  می باشد.  درناسانان  عالقه  مورد  مکان های  از  تاالب ها  و 
گونه های مختلف این پرندگان به صورت فصلی و پيوسته دیده می شوند. 

4-1- هوبره17

از جمله پرندگان این راسته که تصویر آن بر روی ظروف سفالی 
نيشابور دیده  می شود هوبره یا شاه هوبره است. این پرنده از نظر شکل 
ظاهری شبيه بوقلمون بوده و اغلب در تپه ماهورها، دشت ها و ریگزارها 
و شن زارها زندگی می کند )منصوری، ۱۳7۹، ۱22(. گردن و پاهای 
نسبتاً بلند و حجيم )نسبت به گردن پرندگانی مانند غو( بال هایی پر 
از پرهای راهراه و دم نسبتاً کوتاه از جمله ویژگی های سيمای هوبره 
است که سفالگر در طراحی نقش روی سفال به آن توجه کرده است 
منطقه  در  که  است  درناسانان  راسته  از  گونه  تنها  هوبره  )جدول8(. 

نيشابور به صورت بومی زیست می کند.
4-2- درنای خاکستری18

پرنده بعدی از این راسته که نقش آن بر روی دو ظروف سفالی با 

تفاوت های اندکی تکرار شده است از خانواده درنا و مربوط به درنای 
خاکستری است. درنا از جمله پرندگان مهاجر ایران است. این پرنده با 
گردن و پاهای بلند شبيه لک لک بوده و تنها اندکی بزرگ تر و منقارش 
کوچک تر است )دیانی، ۱۳76، ۱۱4(، از نشانه های ظاهری این پرنده 
افتادگی شاه پرهای دم و زیر گردن به همراه پاهای بلند و کشيده است 
که سفالگر در طرح های خود نيز آن ها را لحاظ کرده است )جدول    ۹(.

خصيصه های  تمامی  که  دارد  وجود  گروه  این  در  دیگری  نقش 
سيمای این راسته از پرندگان از جمله؛ شکل بدن، گردن دراز و پاهای 
بلند و کشيده را دارد اما به دليل خالصه سازی بيش از حد، نمی توان 
 Wilkinson,( داد  نسبت  راسته  این  از  به گونه خاصی  را  نقش  این 

.)1986, 159,   PL. 25

5- راسته غازسانان19
غازسانان به طور کلی به دو گروه اصلی تقسيم می شوند؛ گروه اول 
مربوط به قوها و غازها و گروه دوم نيز انواع اردک ها را شامل می شوند 
راسته  این  پرندگان  بدنی  ساختمان  نظر  از   .)۳4  ،۱۳7۹ )منصوری، 
خصوصيات  وجود  با  اردک ها  دارند.  چشمگيری  ظاهری  تفاوت های 
و  تخت  منقار  متوسط،  گردنی  کوتاه،  پاهایی  ازجمله؛  مشابه  ظاهری 
جثه نسبتاً بزرگ، خود به چند گروه تقسيم می شوند. در مقابل غازها 
نسبت به اردک ها گردنی بلندتر و جثه ای بزرگتر دارند و پاهای آن ها 
تقریباً در وسط سطح شکمی آن ها قرار دارد )اسکات و دیگران، ۱۳54، 
46(. قوها از تمامی انواع این راسته بزرگترند و گردن دراز و باریک، 

آن ها را از مرغابی های دیگر متمایز می کند. 
بسياری از غازسانان پرندگان بومی ایران نيستند اما تعدادی از انواع 
آن ها در مسير مهاجرت خود از شمالگان وارد مناطقی از ایران شده و 
بخشی از سال را در آن سپری می کنند. اغلب انواع پرندگان این راسته 
از قبيل کناره آبگيرها، دریاچه های دائمی و  آب زی هستند و نواحی 
فصلی و باتالق ها را ترجيح می دهند )دیانی، ۱۳76، 85-2۳( نواحی 
که در زیست بوم نيشابور کم تر دیده می شود به همين دليل هيچ یک 
از گونه های پرندگان این راسته به صورت وحشی در این منطقه زیست 

نمی کنند.
5-1- اردک  کله سبز20

در بين نقوش پرندگان راسته غازسانان تنها یک نقش بيش ترین 

    

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 تصویر هوبره. .بر روی سفالینه نقش هوبره (Wilkinson, 1973, 87,PL. 59)  :مأخذ

 (112 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ
 هوبره. پراکندگی نقشه

 (369 ،1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ
 

جدول 8- تصویر هوبره به همراه نقشه پراکندگی.

بررسی و تحليل نقوش پرنده سفالينه های اسالمی نيشابور با پرندگان موجود 
در زیست بوم منطقه
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قرابت را با انواع اردک ها به ویژه اردک کله سبز دارد. این پرنده با پاهای 
کوتاه، منقار پهن و سيمای بدن، تمام ویژگی های خانواده اردک سانان 
را نشان می دهد. هرچند نقش مذکور به احتمال زیاد مربوط به اردک  
کله سبز است اما باید خاطرنشان کرد به دليل تفاوت های ظاهری ناچيز 
بين انواع اردک ها ممکن است مربوط به گونه ای دیگر از انواع این نوع 

پرنده  باشد )جدول۱0(. 
5-2- غازها21

این  به غازسانان است.  این راسته مربوط  پرندگان  از  بعدی  نقش 
با  زیادی  بسيار  پرنده، شباهت  منقار  و  به سيمای سر  توجه  با  نقش 
نوع غاز پازرد دارد. عالوه بر این نسبت طول گردن به بدن در نقش 
مذکور نشان می دهد که سفالگر در طراحی این نقش در ذهن خود 
تصویری از یک غاز را مجسم کرده بوده است. از انواع دیگر غازها که 
نقش آن بر روی ظروف سفالی نيشابور دیده می شود غاز خاکستری 
است )جدول۱۱(. به لحاظ ویژگی های ظاهری، غاز خاکستری و پازرد 
تفاوت چشمگيری با یکدیگر ندارند اما عالوه بر بلندای گردن در نوع 
خاکستری، دليل تفکيک آن ها، وجود ترکيب رنگی در طراحی این دو 
نوع غاز است. برای نمونه سطح شکم و سينه غاز خاکستری کم رنگ تر 
از بال و پرهای پشتی آن است و پرهای روی قسمت فوقانی گردن آن 
پررنگ تر از قسمت تحتانی است در صورتی که این ترکيب رنگی در 

نوع پازرد خيلی چشمگير نيست. 

5-3- قوها22

در مجموع تعداد 4 نقش از پرندگان این راسته مربوط به خانواده 
ویژگی های  از  برخی  مذکور  نقوش  از  نقش  دو  تعداد  هستند.  غوها 
ظاهری از قبيل؛ آناتومی بدن، شکل سر و درازی گردن، قوی ساکت 
قوی ساکت  بارز  ویژگی های  از  یکی  نشان می دهند.  را  )قوی گنگ( 
 S نسبت به سایر هم خانواده های خود داشتن گردنی به حالت حرف
انگليسی برعکس است که سفالگر در طراحی خود به آن توجه نموده 
است. نقش بعدی از این تيره مربوط به قوی فریاد کش است. این قو 
جثه بزرگتری نسبت به قوهای دیگر دارد. عالوه بر این از مشخصه های 
این قو نبود قوس مشخصی در گردن، پاهای کوتاه و منقار نسبتاً بلند 
است که باعث تفاوت ظاهری با قوی کوچک یا قوی ساکت می شود. 
تمامی این تفاوت های ظاهری را سفالگر در طراحی خود اعمال نموده 
است )جدول۱2(. نقش بعدی از خانواده قوها مربوط به قوی کوچک 
)قوی تندرا( است. مشخصه ظاهری این قو از جمله جثه کوچک نسبت 
به سایر هم خانواده های خود و داشتن قوس زیاد در ستون فقرات است 
توجه  آن  به  طراحی خود  در  سفالگر  که  است  ویژگی هایی  از جمله 

نموده است )جدول۱2(.
6- راسته سبزقباسانان23

دارند.  بسيار مشخصی  ویژگی های ظاهری  پرندگان  از  راسته  این 
جثه نسبتاً کوچک، پر و بال های رنگين و منقار نسبتاً بزرگ و سخت 

 
 

 
 

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 113,PL. 13) :مأخذ

  
 تصویر پرنده بر روی سفالینه.

 (Wilkinson, 1973, 114,PL. 15) :مأخذ
 خاکستری درنای نقش

  بر روی سفالینه.
 خاکستری. درنای تصویر

 (111 ،1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ
 خاکستری. درنای پراکندگی نقشه

 (369 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ
 

جدول 9- تصویر درنای خاکستری به همراه نقشه پراکندگی.

جدول 10- تصویر اردک کله سبز به همراه نقشه پراکندگی.

    
 تصویر پرنده بر روی سفالینه.

 (Wilkinson, 1973, 52,PL. 75) :مأخذ
 سبز. کله اردکتصویر   بر روی سفالینه. سبز کله نقش اردک

 (61 ،1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ
 سبز. کله پراکندگی نقشه

 (365 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ
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جدول 11- تصاویر انواع غاز به همراه نقشه پراکندگی.

جدول 12- تصاویر انواع قو به همراه نقشه پراکندگی.

    
 تصویر پرنده بر روی سفالینه.

 غاز پازرد. پراکندگی نقشه (URL1): مأخذ غاز پازرد.تصویر   بر روی سفالینه. پازرد نقش غاز (Wilkinson, 1973, 52,PL. 84) :مأخذ
 (428 ،1379 منصوری،): مأخذ

    
 تصویر پرنده بر روی سفالینه.

                      غاز خاکستر.تصویر  .بر روی سفالینه نقش غاز خاکستری (Wilkinson, 1973, 112,PL. 10): مأخذ
 (51 ،1354 دیگران، و اسکات): مأخذ

             خاکستری. غاز پراکندگی نقشه
 (364 ،1354 دیگران، و اسکات) :مأخذ

 

 

 

  

 

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973,124,PL. 64) :مأخذ

  
 

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 124,PL. 70) :مأخذ

 (URL 1)قوی ساکت تصویر  .بر روی سفالینه ساکت نقش قوی
 قوی ساکت. پراکندگی نقشه
 (36 ،1379 منصوری،): مأخذ

 
 

 
 

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 204,PL. 51): مأخذ

 فریادکش نقش قوی
 .بر روی سفالینه

 قوی فریادکش.تصویر 
 (52 ،1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ

 قوی فریادکش.نقشه پراکندگی  تصویر

    
 تصویر پرنده بر روی سفالینه.

 (Wilkinson, 1973, 200,PL. 35) :مأخذ
 تندرا قوی یا کوچک نقش قوی

 .بر روی سفالینه
 قوی کوچک یا قوی تندرا.تصویر 

 (URL1) :مأخذ
 قوی کوچک. پراکندگی نقشه
 (38 ،1379 منصوری،): مأخذ

 

بررسی و تحليل نقوش پرنده سفالينه های اسالمی نيشابور با پرندگان موجود 
در زیست بوم منطقه
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می کند  مشخص  پرندگان  دیگر  از  را  آنان  که  است  ویژگی هایی  از 
)منصوری، ۱۳7۹، 228(. پرندگان این راسته را می توان به جز قسمت 
و  آب بند  در هر جایی که  بيابانی،  و  مناطق کویری  و  مرکزی کشور 
تاالبی وجود دارد، مشاهده نمود. در بين نقوش مورد بررسی تنها در 

یک نقش تمامی ویژگی های این راسته از پرندگان دیده می شود. 

6-1- ماهی خورک24 

 ماهی خورک تمامی ویژگی های سبزقباسانان را دارد. چثه کوچک، 
پرنده  این  از جمله ویزگی های  رنگارنگ  بال های  و  پر  و  بزرگ  منقار 
پرنده  این  نقش  شاخصه ها،  این  به  علم  با  نيشابوری  سفالگر  است. 
نقشه  براساس  )جدول۱۳(.  است  نموده  طراحی  سفالينه  روی  بر  را 
ایران، ماهی خورک )نوع کوچک  پراکندگی و آخرین ليست پرندگان 
 Scott and( در منطقه نيشابور به صورت وحشی دیده شده است )آن

.)Adhami, 2006, 9

7- راسته آبچلیک سانان25
آبچيلک سانان پرندگانی در اشکال و اندازه های متنوع و با ویژگی های 
زیستی متفاوت هستند )Higgins and Davies, 1996, 648(. انواع 
تيره های این پرندگان در سواحل و کناره های آب زندگی می کنند به 
کشيده  منقاری  و  پاها  دارای  آنها  گونه های  از  بسياری  دليل  همين 
 Scott( هستند. برخی از گونه های این راسته در ایران زیست می کنند
and Adhami, 2006, 7( در بين نقوش مورد بررسی تعداد دو نقش 
ویژگی های این راسته از پرندگان را به نمایش می گذارد. یکی از این 
است.  معمولی  پاشلک  گونه  احتماال  و  پاشلک  تيره  به  مربوط  نقوش 

ویژگی های  است  آن مشخص  در  پرنده  تنها سر  نيز که  بعدی  نقش 
ظاهری گونه خروس کولی را نشان می دهد.

7-1- پاشلک معمولی26 

خانواده پاشلک با پاهایی کشيده، منقار بلند و راست و دم نامشخص 
در کنار آب و مناطق باتالقی زیست می کنند. انواع گونه های این نوع 
پرندگان اختالف ظاهری بسيار کمی با یکدیگر دارند به همين دليل 
ممکن است گونه نقاشی شده مربوط به نوع دیگری از خانواده پاشلک 
باشد اما در هر صورت تصویر پرنده طراحی شده با تأکيد بر ویژگی های 
ظاهری تيره پاشلک به روشنی به این خانواده از پرندگان اشاره دارد 

)جدول۱4(.
7-2- خروس کولی27

این گونه از پرندگان راسته آبچيلک سانان، جثه نسبتاً بزرگی دارند 
و به  واسطه کاکل باریک و دراز سياه رنگ و بال های بلند و نسبتاً گرد 
خود، از دیگر گونه های این راسته متمایز می شوند )منصوری، ۱۳7۹، 
۱۳4(. خروس کولی در یک منطقه وسيعی از افریقا تا بخش هایی از 
چين زیست می کند و در این محدوده اغلب در دسته های بزرگ به 
پرنده در منطقه  این   .)Godfrey, 1986, 179( مهاجرت می پردازد 
اراضی  در فصل زمستان در علفزارها، کشتزارها و  نيز عموماً  نيشابور 
خيس و باتالقی دیده می شود. همانطور که ذکر شد تنها بخشی از سر 
این پرنده که شباهت زیادی به ویژگی های ظاهری خروس کولی دارد 

به تصویر کشيده شده است )جدول۱5(.

 
 

  

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 200,PL. 35) :مأخذ

 کوچک خورک نقش ماهی
 .بر روی سفالینه

 خورک کوچک. ماهیتصویر 
 (204 ،1354 ،دیگران و اسکات) :مأخذ

 .خورک ماهی پراکندگی نقشه
 (230 ،1379 منصوری،) :مأخذکوچک.

 

    

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1973, 200,PL. 35)  :مأخذ

 نقش پاشلگ بزرگ
 بر روی سفالینه.

 پاشلگ بزرگ.تصویر 
 (154 ،1354، دیگران و اسکات) :مأخذ

 پاشلگ بزرگ. پراکندگی نقشه
 (162 ،1379 منصوری،) :مأخذ

 

جدول-13 تصویر ماهی خورک به همراه نقشه پراکندگی.

جدول14- تصویر پاشلک معمولی به همراه نقشه پراکندگی.
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جدول 15- تصویر خروس کولی به همراه نقشه پراکندگی.

 
  

 

 تصویر پرنده بر روی سفالینه.
 (Wilkinson, 1986, 202,PL. 45) :مأخذ

 نقش خروس کولی
 .بر روی سفالینه

 خروس کولی.تصویر 
 (1354،123، دیگران و اسکات): مأخذ

 خروس کولی. پراکندگی نقشه
 (370 ،1354 دیگران، و اسکات): مأخذ

 
جدول 16- تصویر فالمینگو به همراه نقشه پراکندگی.

 
 

  
 تصویر پرنده بر روی سفالینه.

 فالمینگو.تصویر  بر روی سفالینه.نقش فالمینگو  (Wilkinson, 1986, 124,PL. 68)  :مأخذ
 (50، 1354، دیگران و اسکات): مأخذ

 فالمینگو. پراکندگی نقشه
 (364، 1354 دیگران، و اسکات)  :مأخذ

 

نتیجه

8- راسته لک لک سانان28
تا متوسطی دارند و  این راسته، جثه های بزرگ  تيره های مختلف 
با منقار کشيده و پاهای بلند و گردنی دراز از دیگر پرندگان متمایز 
و  ساحلی  مناطق  در  راسته  این  تيره های  تمامی  تقریباً  می شوند. 
به  دریاچه های شور و کم عمق زیست می کنند. راسته لک لک سانان 
از  تيره   4 صورت گرفته  مطالعات  اساس  بر  می شوند  تقسيم  تيره   5
و   )۱4  ،۱۳7۹ )منصوری،  می شود  یافت  ایران  در  پرندگان  نوع  این 
تنها تعداد یک نقش از این راسته بر روی سفالينه های نيشابور وجود 
دارد. بر اساس شواهد این نقش از تيره فالمينگویيان و از نوع فالمينگو 

بزرگ است.
8-1- فالمینگو بزرگ29

به  دراز  گردن  و  بلند  پاهای  که  است  بزرگی  پرنده  فالمينگو   
این از  بر  )Audubon, 1838, 28( عالوه  رنگ  قرمز و صورتی دارد 
ویژگی های ظاهری شاخص این پرنده شکل آویزان و به پایين برگشته 
منقار و دم کوتاه بریده آن است که سفالگر نيشابوری تمامی آن ها را 
در طراحی خود بر روی سفال نشان داده است )جدول۱6(. فالمينگو 
بزرگ پرنده ای است که در مسير مهاجرت خود در منطقه نيشابور در 

کنار آبگيرها به صورت موقت زیست می کند.

بررسی و تحليل نقوش پرنده سفالينه های اسالمی نيشابور با پرندگان موجود 
در زیست بوم منطقه

از مطالعات صورت گرفته بر روی نقوش پرندگان  هرچند بسياری 
متمرکز  سمبليک  و  نمادین  مباحث  روی  بر  نيشابور  سفالينه های 
شده اند اما با مقایسه انواع این نقوش با گونه های مشابه خود در طبيعت 
می توان دریافت که تنها عوامل فرهنگی در توليد و تزئين این گونه 
سفالينه ها تأثيرگذار نبوده و عواملی همچون زیست بوم نيز سفالگر را 
در تزئين آثار خود متأثر نموده اند. برای نمونه وجود نقوش پرندگانی از 
قبيل انواع غازسانان، آبچيلک سانان، درناسانان و سبزقباسانان که هيچ 
نوع ارتباطی بين گونه های مختلف آن ها و عالم نمادین در فرهنگ و 
هنر ایرانی وجود ندارد نشانه ای بر وجود تأثيرات زیست بوم منطقه در 
تزئين سفالينه ها است عالوه بر این عدم وجود نقش پرندگانی مانند 
منظومه  مانند  آثاری  در  که  آن  امثال  و  شاهين  باز،  هدهد، طوطی، 
منطق الطير عطار نيشابوری نقش اصلی دارند، تأکيد بر تأثير زیست بوم 
در توليدات هنری از جمله آرایه های تزئينی سفالينه های نيشابور دارد.

کتاب،  در  موجود  پرنده  نقوش  انواع  بررسی  طول  در  مجموع  در 
تعداد 2۹ نقش در غالب 8 راسته و 2۳ گونه مختلف از مجموع 5۱7 
گونه پرنده شناسایی شده در ایران به تصویر کشيده شده است. از این 
بين بيش ترین تعداد گونه ها مربوط به راسته کبوترسانان و غازسانان 
سبزقباسانان  راسته  به  مربوط  آن ها  کم ترین  و  گونه   6 با  کدام  هر 
از  زیادی  تعداد  وجود  است.  گونه  یک  تنها  تعداد  با  لک لک سانان  و 
گونه های کبوترسانان )از جمله انواع کبوتر،   قمری و یاکریم( و غازسانان 
از  این گونه  تا  باعث گشته  )به صورت پرورشی( در مناطق مسکونی 
پرندگان به صورت روزمره بيشتر در دید سفالگر قرار گرفته و در نتيجه 
نقش آن ها نيز بيشتر بر روی سفالينه ها قرار گيرد. در واقع می توان 
اظهار نمود نقش آن دسته از انواع پرندگانی که در بافت مسکونی و در 
کنار انسان قابليت زیست دارند بيشتر بر روی سفالينه ها دیده می شود. 
وجود دو گونه متفاوت از نقش خروس نيز که در بافت مسکونی بسيار 
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در  این  بر  عالوه  می باشد  موضوع  این  بر  تأکيدی  می خورد  به چشم 
بين تمامی گونه ها، تنها تعداد 5 گونه مربوط به پرندگان مهاجر بوده 
و در منطقه تنها به صورت فصلی دیده می شوند. این درحالی است که 
به جزء طاووس مابقی پرندگان به صورت بومی در منطقه وجود دارند در 
واقع طاووس تنها پرنده ای است که نه به صورت مهاجر و نه  به صورت 
بومی در منطقه دیده می شود با این حال تعداد 4 نقش از مجموع 25 
نقش مورد بررسی مربوط به این گونه است. به نظر می رسد در ایران 
و در قرون اسالمی به مانند دوران قبل از آن، طاووس به دليل زیبایی 
ظاهریش از جمله پرندگان کم یاب و مورد عالقه بوده و به صورت غير 
بومی در نواحی مختلف از جمله منطقه نيشابور پرورش داده می شده 

پرنده  نقش  گونه  هيچ  نبود  دیگر  تامل  قابل  نکات  جمله  از  است. 
شکاری در ميان نقوش است در واقع در بين بيش از 2۹ نقش پرنده 
مورد بررسی هيچ یک از آنان ارتباطی با یک گونه شکاری ندارند این 
درحالی است که انواع پرندگان شکاری از جمله؛ عقاب، شاهين، قرقی، 
دال، جغد و غيره در منطقه به صورت بومی وجود دارند عالوه بر این 
در دوران ساسانی تقریباً بسياری از نقوش پرنده مورد استفاده در آثار 
مانند  انواع گونه های شکاری است در منظومه هایی  به  هنری مربوط 
اسالمی  عرفان  تمثيلی  مثنوی های  از  که  عطار  منطق الطير  منظومه 

است نيز تعدادی از پرندگان مربوط به گونه های شکاری هستند.

پی نوشت ها

1. Nishapur Pottery of the Early Islamic Period.
2. Buff Ware.  3. Black on White Ware.
4. Opaue White Ware.

5. نگ. به نقش B10 صفحه 226 و 22 صص 228.
6. Passeriformes.  7. Black-throated Thrush.
8. Eurasian magpie. 9. Galliformes.
10. Peafowl.  11. Chicken.
12. Partridge.  13. Columbiformes.
14. Columbidae.  15. Crowned sandgrouse.
16. Gruiformes.  17. Bustard.
18. Grey Crowned Crane. 19. Anseriformes.
20. Mallard.  21. Geese.
22. Swans.  23. Coraciiformes.
24. Alcedinidae.  25. Charadriiformes.
26. Common snipe. 27. Northern lapwing.
28. Ciconiiformes. 29. Greater Flamingo.
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By observing the articles published in the area of 
Nishapur pottery and especially the decorative patterns 
of this type of Islamic pottery, which is among the works 
of art of the Islamic era of Iran, it can be easily seen 
that many of these papers and studies on the effect of 
these designs on symbolic works and concepts And the 
mysteries of the logical system are focused, but was the 
pottery maker Nishapur when decorating its handmade 
only influenced by the magic and mysterious works? 
Did there be any variety of birds around the artist living 
in his ecosystem that he encountered on a daily basis did 
not affect his ability to design and catalog his pottery 
with the role of a bird? By analyzing these questions, 
an analytical approach has been attempted to investigate 
the hypothesis that there are good biological conditions 
for migratory and non-migratory birds in general in the 
great Khorasan, and in particular in the Nishapur area, 
it seems that the Nishapur potter In addition to the sym-
bolic concepts, it was also affected by the creation of 
motifs from the types of birds present in its environment, 
and attempted to design images of any type of bird to 
be observed with its natural features on the pottery, by 
redesigning the types of patterns used in clay dishes In 
the book “early Islamic pottery of Nishapur” Compi-
lation to Charles Wilkinson’s Leaf Characteristics and 
the comparison of their apparent features and species of 
birds in the nature of the region as well as their biologi-
cal domains, the impact of the ecosystem on the artwork 
of Nishapur )including bird motifs(. In this research, 
using a descriptive-comparative method, we have tried 
to study the information of the pictures of pottery pub-
lished in the book “Islamic early pottery of Nishapur “ 
written by Charles Wilkinson. In this research, the role 
of the bird on the pottery has been redesigned with the 
help of design software, and in order to carry out com-

parative studies, designed motifs with images of birds 
species published in the books, are placed inside a table 
and in addition to the comparison. By studying the pot-
tery in the book, more than 29 roles were identified that 
were not repeated and showed different characteristics 
of certain species of the bird. After studying the features 
of the motifs and comparing them with similar species, 
it was determined that all motifs were dominated by 8 
orders and There are 23 different species, among which 
the major volume is related to birds that are generally 
able to live and live in residential areas and people have 
close links with them. Importantly, no bird was found 
among the motifs. However, on the Sassanid artistic 
productions, most of the birds’ motifs have been used. 
In addition, in the ecosystem of the region, there are a 
variety of bird species that their motifs In the Sassanid 
period and in works such as the Masnavi, the allegory of 
the Almightyar of Attar has been used.
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