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چکیده
نقش مایه موجود ترکيبی زن-پرنده به عنوان مخلوقی افسانه ای در طيف وسيعی از آثار هنری دوران اسالمی قابل  مشاهده 

است. در دوران سلجوقی، این نقش مایه عالوه بر نقش بستن روی سطوح گوناگون به صورت دوبُعدی، در آثار برنزی و 

سفالين پيکرگون نيز به نمایش درآمده است. زن-پرنده اغلب به صورت تک و گاه به صورت جفت به تصویر کشيده شده و 

در برخی متون از آن ها به عنوان حاميانی فرا  انسانی یا دربردارنده  نيروهای خوش یمنی یاد شده است. با توجه به اینکه در 

بسياری از پژوهش های معاصر در داخل و خارج از ایران، از این نقش با عنوان هارپی یاد شده، پرسش اصلی بدین شرح 

است که چه نسبتی ميان مفهوم نقش زن-پرنده در دوران سلجوقی و نمونه های مشابه آن در تمدن های بين النهرین، 

یونان، هند و آسيای جنوب شرقی وجود دارد. در این راستا پژوهش با تکيه بر منابع مکتوب و با روشی توصيفی- تحليلی 

به تجزیه وتحليل کيفی داده ها می پردازد. چهارچوب نظری مقاله با اتکا بر تئوری بينامتنيت شکل گرفته و هدف اصلی 

آن تبيين نسبت ميان مفهوم نقش مایه زن-پرنده سلجوقی با پيش متن های موجود است. نتایج نشان می دهد که مفاهيم 

نهفته در این نقش مایه، برآمده از پيش متن های بين النهرینی و هندی بوده و کم تر با نمونه های مشابه یونانی ارتباط دارد؛ 

بنابراین استفاده از عنوان هارپی برای زن-پرنده سلجوقی، اشتباه به نظر می رسد.
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مطالعه هنر ایران در دوران اسالمی به عنوان هنری که با بهره گيری 
از تلفيق بسترهای موجود به اوج و شکوفایی خود رسيد، در پرتو نگاه به 
پيشينه آن ميسر است. به طور مشخص، عصر سلجوقی به عنوان یکی از 
ادوار باشکوه هنر اسالمی در ایران، با حمایت حکمرانان ترک و ایجاد تالقی 
ميان عناصر ایرانی، آسيای مرکزی، ترک و بهره مندی از سنت های اوليه 
اسالمی به ثمر نشست؛ موجودات ترکيبی مانند اسفنکس ها و گریفين ها 
در هنر این دوران، نمونه های قابل توجهی از این ميراث هنری به شمار 

می آیند.
در ميان نقوش بسياری که از موجودات ترکيبی از این دوران برجای  
مانده، نقشی از یک موجود ترکيبی متشکل از سر یک انسان و بدنی مانند 
پرندگان وجود دارد که الگوی اوليه پيدایش آن با ابهاماتی روبه روست. این 
موجود ترکيبی در پژوهش ها و منابع متعددی به نادرستی هارپی1 خوانده 
شده است؛ از آن ميان می توان به مقاالتی فارسی مانند »بررسی سير 
تحول نقش هارپی در هنر ایران )از دوران پيش ازتاریخ تا دوران معاصر(« 
)1396( و یا »تداوم حيات اسفنکس ها و هارپی های باستانی در هنر دوره 
اسالمی« )1388( اشاره نمود. هارپی در حقيقت اسطوره ای یونانی است 
که ساختار فيزیکی تقریباًً مشابهی با نمونه های دوران اسالمی دارد؛ اما 
دربردارنده  مفهومی کاماًلً متفاوت است. این نقش مایه به وفور در سفالينه ها، 
فلزکاری ها، مجسمه ها و کتاب آرایی های عصر سلجوقی کاربرد داشته که 
این خود نشانی از محبوبيت و مقبوليت این نقش در این دوران دارد. با 
مطالعات انجام شده، می توان نمونه های مشابهی را در کتاب آرایی های این 
دوران همچون سمک عيار و مقامات حریری یافت که در آنها پرنده هایی 
با چهره ای انسانی به تصویر کشيده شده اند. در برخی از این متون نام هایی 
قلمرو  از طرفی  است.  اطالق شده  آنها  به  نيز  زاغ  و  بحری  مرغ،  مانند 
نمونه های مشابه از این موجود چنان گسترده است که جست وجو و یافتن 
منشأ واحد برای این نقش مایه را مشکل تر و البته ضروری می سازد. برای 
مثال در تمدن هند و آسيای جنوب شرقی نيز جفت  پرنده هایی به نام 
انسانی داشته و گاه در کنار  کينارا و کيناری2 وجود دارد که چهره ای 
درختی مقدس تصویر شده اند. در تمدن بين النهرین که قدیمی ترین الگوی 
تاریخی از ترکيب زن-پرنده متعلق به آن است، با لوح های سفالين مواجه 
هستيم که پيکر ایستاده زنی بر روی دو شير بر آن نقش بسته که بال ها و 

چنگال های یک پرنده را بازنمایی می کند.
حوزه وسيع تشابهات ذکرشده، این سؤال را مطرح می سازد که چه 
نسبتی ميان مفهوم نقش زن-پرنده در دوران سلجوقی و نمونه های مشابه 
آن در تمدن های بين النهرین، یونان، هند و آسيای جنوب شرقی وجود 
دارد و مفاهيم و صور موجود در این تمدن ها به عنوان پيش متن چه نقش 
و جایگاهی در شکل گيری این نقش مایه در هنر عصر سلجوقی دارد. در 
مسير خوانش این نقش مایه ترکيبی که تنها متعلق به هنر ایران نيست، 
نيازمند رجوع به هنر تمدن های دیگر هستيم تا از خالل ارتباط آنها با 
یکدیگر، معانی و مفاهيم آن روشن تر شده و دستيابی به هدف اصلی این 
با  تبيين نسبت ميان مفهوم نقش مایه زن-پرنده سلجوقی  تحقيق که 

پيش متن های موجود است، ممکن شود.
می کند،  توجيه  را  تحقيق  این  انجام  ضرورت  که  مواردی  جمله  از 
می توان به اشتباه زدایی از انتساب نام اساطير یونان و دیگر تمدن ها به 
نمادها و نقش مایه های ایرانی اشاره نمود. این اشتباهات که منشأ آن را 
باید در نام گذاری محققين غيرایرانی و غيرفارسی  زبان جست وجو کرد، 
سبب آن شده تا برخی نقوش و نمادها در جغرافيای امروزین ایران صرفاًً 
به واسطه شباهت ظاهری با نقوش دیگر تمدن ها، از نظر معنایی نيز با آنها 
یکسان پنداشته شود. طرفه آنکه این اشتباهات بعضاً توسط محققين ایرانی 
و فارسی زبان نيز تکرار شده و سبب استحکام بنيان آن نيز شده است. 
برای مثال می توان به نام گذاری موجود ترکيبی ساسانی در کتاب های 
گيرشمن و پوپ اشاره نمود که این نقش بر روی یک جام و لباس خسرو 
در طاق بستان سيمرغ خوانده شده است )گيرشمن، 1350، 202؛ پوپ، 
1387، 864(. نمونه دیگر پيکره سفالين سلطان طغرل است که در کتاب 
»هنرهای اسالم: شاهکارهایی از مجموعه خليلی« به طور مشخص مهره 
این مقاله  شطرنج معرفی شده است )Rogers, 2010, 192). موضوع 
نيز از این قاعده مستثنا نيست و از نقش مایه زن-پرنده سلجوقی در منابع 
گوناگون فارسی و غيرفارسی با عنوان هارپی یاد شده است که این به دليل 
شباهت در صورت ظاهری هارپی و زن-پرنده سلجوقی است. به قطع 
تحقيقاتی ازاین دست که با بازنگری در مفاهيم منتسب به تصاویر و نمادها 
و رجوع دوباره به متون تاریخی همراه است، می تواند عالوه بر اشتباه زدایی 

به شکل گيری دانش تازه در این حوزه نيز منتهی شود.

مقد  مه

روش پژوهش
تحقيق حاضرکه از رویکردی تطبيقی بهره می برد، با روشی توصيفی- 
تحليلی به تجزیه  وتحليل کيفی داده ها می پردازد. روش گردآوری اطالعات 
در این پژوهش با استناد به منابع مکتوب و اینترنتی صورت گرفته و به 
دليل فقدان برخی منابع موردنياز، تعداد قابل  توجهی از منابع تصویری از 
سایت موزه های معتبری همچون موزه متروپوليتن3 و موزه بریتانيا4 اخذ 

شده است.

پیشینه پژوهش
در ميان پژوهش های متعددی که پيرامون موجودات ترکيبی همچون 
اسفنکس ها و گریفين ها به صورتی کلی و در منابع گوناگون ارائه شده 

است، می توان به سه مقاله در منابع فارسی اشاره کرد که به طور مشخص 
به موجود ترکيبی انسان-پرنده پرداخته است. البته باید یادآور شد که 
در این سه نمونه، این موجود ترکيبی به تبعيت از منابع التين به اشتباه 
هارپی خوانده شده اند. حسين عابددوست و زیبا کاظم پور )1388( در 
مقاله ای با عنوان »تداوم حيات اسفنکس ها و هارپی های باستانی در هنر 
دوره اسالمی« این نتيجه را مطرح کرده اند که این نقش مایه برگرفته از هنر 
اورارتو بوده و به نمونه های باستانی آن در هنر مصر و یونان اشاره کوتاهی 
نموده اند. سيد هاشم حسينی )1391( نيز در بخشی از مقاله خود با عنوان 
»نقوش موجودات ترکيبی در هنر سفالگری دوران اسالمی ایران« به شرح 
مختصری از منشأ یونانی این موجود ترکيبی پرداخته و آن را در ارتباط 
با عروج روح انسانی از زمين معرفی کرده است. نجيبه رحمانی و فتانه 
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محمودی )1396( در مقاله ای با عنوان »بررسی سير تحول نقش هارپی 
اوليه  تا دوران معاصر(« ریشه های  )از دوران پيش ازتاریخ  ایران  در هنر 
موجود ترکيبی زن-پرنده در ایران را برگرفته از هنر اورارتویی و موجوداتی 
بيان کرده است که در حقيقت حامالن مردگان به جهان تاریکی بودند. 
در هر سه مقاله ذکرشده منابع تصویری متعددی چه از نظر کاربرد آن و 
چه از نظر بازه زمانی ارائه شده اما ذکر پيشينه تحليلی این نقش مایه با 
ابهامات و نقصانی روبه روست که در بدنه پژوهش به آنها خواهيم پرداخت. 
ایوا بئر )1965( در کتابی با عنوان » اسفنکس ها و هارپی ها در هنر اسالمی 
ميانه«5 به طور مفصل ریشه های متعدد و معانی این موجود ترکيبی را 
در تمدن های باستانی مصر، یونان، هند، آسيای مرکزی و بعدها در دوره 
اسالمی بررسی و درنتيجه عنوان می کند که نمی توان الگوی اوليه قطعی 
این نقش مایه را ارائه نمود. شيال کنبای و همکاران )2016( در کتابی تحت 
عنوان »دربار و نظام: عصر بزرگ سلجوقيان«6 در بررسی آثار هنری عصر 
سلجوقی به این موجود ترکيبی اشاره هایی کرده و آنها را به طلسم های 
شمنی قبایل ترک و الهگان مادر-زمين در بين النهرین نسبت داده اند. آنچه 
مشخص است، برخی از منابع فوق در ناميدن موجود ترکيبی زن-پرنده 
از نام یونانی آن استفاده نموده اند که در این مقاله نسبت ميان آنها کاماًلً 
نفی می شود. برخی دیگر از منابع نيز ریشه های بومی و قبيله ای برای این 
نقش مایه در نظر گرفته اند که البته دالیل محکم و متقنی برای این انتساب 

ارائه نکرده اند.

مبانی نظری پژوهش
در روند مطالعه و دستيابی به هدف، تالقی معانی و مفاهيم با دیگر 
تمدن ها به عنوان متن های مرتبط مشهود بوده که این خود تکيه  بر رویکرد 
بينامتنيت را الزم و ضروری می سازد. رویکردی که بر طبق اصل اساسی 
آن متن ها بر بنيان متون گذشته شکل گرفته و برای رمزگشایی هر متنی 
باید به متون پيش از آن نظر افکند. ژوليا کریستوا7 و روالن بارت8 به عنوان 
نظریه پردازان نسل اول بينامتنيت معتقدند منابع یک متن در خوانش و 
فهم دقيق یک اثر کافی نبوده و باید در یک ارتباط شبکه ای ميان متن ها 
به جست وجوی آن پرداخت. درواقع اصطالح بينامتنيت در سال1966 
توسط ژوليا کریستوا به حوزه مطالعات راه پيدا کرد و نظریه پردازان این 
حوزه در دو نسل، نسل اول )کریستوا و بارت( و نسل دوم )ریفاتر9، ژنی10و  
غيره( بر این باورند که متن ها از رهگذر متون دیگر و شبکه ای از روابط 
متنی مورد خوانش قرار می گيرند و در جست وجوی این روابط ميان متنی 
این پژوهش رویکرد  است که معنای آن ها واضح و روشن می شود. در 
نظریه پردازان نسل اول بينامتنيت مدنظر قرارگرفته است؛ مانند نظرات 
کریستوا که در پی یافتن مؤلف به عنوان منشأ و سرچشمه  معنا نيست بلکه 
توجه و تمرکز او بر امکان های بی شماری از معانی ست که در بستر روابط 
بينامتنی ایجاد می شود. از منظر او در حقيقت یافتن معنایی مشخص 
امری غيرممکن است و متن اصيل و واحدی نمی تواند وجود داشته باشد. 
به بيانی دیگر »گفته ها و برگرفته ها و قول ها و نقل قول ها دارای رابطه و 
شبکه ای پيچيده هستند که موجب زایش متن های نو و حضور متن های 
پيشين در آنها می شوند. در پرتو چنين روابط تودرتویی است که ميراث 
بشری از متنی به متن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. رشد 
و گسترش فرهنگ بشری مرهون این روابط بينامتنی است« )نامور مطلق، 

 .)96 ،1394
خوانش نقش مایه زن-پرنده سلجوقی در مرحله اول براساس خصوصيات 
ازآنجا که  ظاهری و در سطح دوم متوجه داللت های ضمنی آن است. 
بررسی معنایی این نقش مایه در کنار نمونه های مشابه در هنر بين النهرین، 
یونان، هند و آسيای جنوب شرقی چندین معنا و داللت پردازی را ایجاد 
کرده، الزم و ضروری است که این متن را به عنوان متنی چندمعنایی و 

چندالیه ای تلقی نمایيم.

موجود ترکیبی زن- پرنده در هنر عصر سلجوقی
حضور نقش مایه های انسانی و طبعاً با خصوصياتی زنانه در آثار    هنری 
ابتدای دوران اسالمی با محدودیت ها و ممنوعيت هایی روبه رو بوده است، 
اما با رونق ادبيات، از ميانه قرون اسالمی رواج گسترده ای از این نقوش 
در آثار هنری و به خصوص آثار سفالی اتفاق می افتد. در این ميان نقش 
سر  با  پرنده ای  قالب  در  سلجوقی  دوران  در  زن-پرنده  ترکيبی  موجود 
انسان )عموماً با چهره ای زنانه( به صورتی مکرر در کتاب آرایی ها، ظروف و 
پيکره های سفالين و آثار فلزی نمایان می گردد. ظهور اوليه این نقش مایه 
در قلمروی اسالم را می توان در دوران سلجوقی جست وجو نمود که این 
مسأله بررسی نمونه های پيش از اسالمی در ایران و تمدن های هم جوار 
را ضروری می سازد. به عنوان مثال در عصر سلجوقی یکی از منابع الهام 
نگارگری، نقاشی های دیواری بودند که امروزه مثاًلً در کشورهای آسيای 
مرکزی به دست  آمده اند. بعضی از این نقاشی ها ریشه در قبل از اسالم 
دارند )اتينگهاوزن، 1376، 52(. گستره جغرافيایی وسيعی از کاربرد این 
نقش مایه در دوران سلجوقی در ایران، سوریه و آناتولی )سلجوقيان روم( 
را می توان بررسی نمود که در آنها این موجود ترکيبی به طوری مشخص 
کاربرد داشته است. تمامی این نقش مایه ها خصوصيات ظاهری مشترکی 
داشته اند که در ادامه به مطالعه آنها در سفالينه ها، مجسمه ها، کتاب آرایی ها 

و فلزکاری ها خواهيم پرداخت.
در گستره  دارد که  بشقاب های سفالی وجود  از  بسياری  نمونه های 
جغرافيایی ذکرشده در عصر سلجوقی، تزئيناتی با این موجود ترکيبی دارند. 
این موجود ترکيبی گاه به صورتی نقشی مرکزی در کنار آرایه های گياهی، 
به صورت قرینه در اطراف درخت زندگی و گاه در بخشی از ترکيب بندی 
صحنه ای درباری ترسيم شده است. حضور این نقش ترکيبی براساس 
موضوعات به کار رفته بر جنبه های خير و جایگاه واالی آن ها داللت دارد. 
همچون یک نمونه از بشقاب هایی با نقاشی زرین فام که در ری کشف شده 
و احتماالًً متعلق به کاشان است )تصویر 1(. در مرکز این بشقاب نقشی از 
موجود ترکيبی زن- پرنده به صورت نيم رخ به چشم می خورد که درون 
دایره ای محاط گشته و به نظر می رسد تاج یا کالهی بر سر دارد. این 
بشقاب گود در طرح داخلی خود شش دایره کوچک را نيز نشان می دهد. 
سطح خارجی این بشقاب با یک ردیف کتيبه با اشکال شبيه قلب تزئين 
شده است. تصویر این موجود ترکيبی بر روی این کاسه سراميکی احتماالًً 
بازگوکننده اعتقادات در فرهنگ بصری ای بوده که در ری وجود داشته؛ 
 Canby et al.,( اینکه تصویر موجودات افسانه ای چشم بد را دور می کند
245 ,2016(. آذرپی نيز به چنين موجودات ترکيبی در ایوان یک عمارت 
مسکونی در پنجيکنت اشاره می کند و با نام بردن از تصاویر پرندگانی با 
سر انسان و دم هایی که به پيچک ها و آرایه های گياهی ختم می شود و در 
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کنج های این ایوان جای داده شده است، این چنين استنباط می کند که 
شاید چنين بازنمودهای نقشی جادویی ایفا می کردند و برای آفرین خوانی 
و دیوستيزی در آستانه ی خانه قرار داده شده بودند )1397، 72(. نمونه 
دیگر، بشقابی متعلق به دوره اتابکان سلجوق بوده که ساخت کاشان است 
)تصویر 2(. در مرکز این کاسه دو موجود ترکيبی با ساختار زن- پرنده 
روبه روی یکدیگر ایستاده اند و ُدم این پرندگان به همدیگر متصل شده و 
یک آرک یا قوس را شکل داده است )URL  1). این دو موجود ترکيبی 
به صورت سه رخ ترسيم  شده و همچون نمونه ذکرشده تاج یا کالهی بر 
سر دارند، خصوصيات چهره ها در این بشقاب بر طبق ویژگی های دوره ی 
سلجوقی است: صورت های دایره ای شکل، به همراه ابروان کمانی، چانه و 
دهانی کوچک. در اطراف این کاسه دو بيت از اشعار سنایی شاعر قرن پنجم 

هجری مشاهده می شود:
زینهار این یادگار از دست رفت /  در غم تو روزگار از دست رفت

سيم و زر بودی مرا و صبر و هوش /  در غم تو هر چهار از دست رفت
)سنایی غزنوی، 1341، 834(

در بررسی سفالينه های عصر سلجوقی ظروفی وجود دارد که از این 
موجود ترکيبی در تزئين بدنه خارجی آنها استفاده می شده است. َحّب11، 
خمره یا ظرف سفالی است که جهت نگهداری آب کاربرد داشته است. 
این ظروف اغلب با وزنی باال، بدون لعاب و با دیوارهای نازک و مشبک 
ساخته می شدند. یکی از این سفالينه ها که به نظر می رسد می توان آن را 
به عنوان الگویی ابتدایی تلقی نمود در سطح خارجی خود پيکرهای زنانه 
با تزئيناتی مارپيچی دارد )تصویر3(. با توجه به پيشينه ای که این خمره ها 
بازنمایی  که  کرد  استنباط  این گونه  می توان  داشته اند،  بين النهرین  در 
پيکره های زنانه در سفال های این دوره سنت های باستانی را به یاد می آورد، 

در حقيقت این خمره ها و سمبليسم آنها ریشه دار هستند. پيکره ها احتماالًً 
از الهگان باروری باستانی شرق نزدیک مانند نينماه12 و یا ایشتار13 نشئت 
گرفته که در گذشته مورد پرستش و عبادت قرار می گرفتند. هم محتوی 
 Canby et al.,( ظرف و هم دارنده آن توسط این الهگان حمایت می شدند
131 ,2016). احتماالًً نقش این پيکره ها در گذر زمان دچار دگردیسی 
شده و در قالب موجودی ترکيبی از زن-پرنده به حيات خود ادامه داده 

است )تصویر 4(.
در حوزه مجسمه سازی نيز با تعداد قابل توجهی از پيکره های سفالين 
از این موجود ترکيبی مواجه هستيم، نمونه پيش رو )تصویر5( که از حيث 
ابعاد نيز متفاوت بوده و کاربرد آن هنوز مشخص نگردیده است، به طور 
مشخص خصوصيات ظاهری زنان دوره سلجوقی همچون پوشش سر و 
آرایش گيسوان آنان را تداعی می کند. از دیگر نمونه های کاربرد این نقش 
ترکيبی در خارج از مرزهای ایران در دوران سلجوقی، کاشی کاری های 
کاخی متعلق به عالءالدین کی قباد14 در آناتولی  است. در تزئينات این کاخ 
که در ابتدای قرن هفتم هجری بنا شده، به صورت مکرر از این نقش مایه 
استفاده شده است. خصوصيات فيزیکی این موجود در کاشی های متعدد 
این کاخ، زیبایی شناسی زنان دوره سلجوقی و ایلخانی را به یاد می آورد؛ 
سر یک زن که تاج یا کالهی مزین به سنگ های قيمتی بر سر داشته و گاه 

هاله ای گرداگرد سر آن ها ترسيم شده است )تصویر  6(.
این  از  به طور اخص  نيز وجود دارد که  فلزکاری  آثار  نمونه هایی در 
هنر  موزه  در  نقره  کاسه  یک  مانند  است؛  شده  استفاده  آنها  در  نقش 
داالس15 )تصویر 7( که یک جفت از این موجود ترکيبی به صورت قرینه و 
پشت به پشت هم بر روی آن حک  شده اند. این نقش مایه به طور خاص در 
ارتباط با مسائل نجومی نيز به کار رفته است و در نشان های منطقه البروج 

تصویر 1- کاسه لعابی زرین فام، ری، قرن 12 میالدی )ششم هجری(، موزه دانشگاه 
(Canby et al., 2016, 245( :پنسیلوانیا. مأخذ

تصویر 2- کاسه نقاشی زیرلعابی، کاشان، اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13 میالدی )ششم 
(URL  1( :موزه هنر هاروارد .مأخذ ،)هجری

 تصویر 3-  َحّب، جزیره، قرن 12 و اوایل 13 میالدی )ششم هجری(، ارتنور و نقاشی 
 Canby et( پاریس. مأخذ:  ارتفاع 79 سانتی متر، قطر 45/5 سانتی متر،  گالب های، 

(al., 2016, 131

تصویر 4- قطعه ای از ظرف نگهدارنده، جزیره، قرن 13 میالدی )هفتم هجری(، ارتنور، 
ارتفاع:34/9 سانتی متر قطر: 30 سانتی متر، موزه هنر  مشبک، گالب های و حکاکی، 

(Canby et al., 2016, 245) :اسالمی دوحه.مأخذ
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گاه نمادی از برج جوزا و گاه به عنوان نشان برج ميزان بازنمایی می شود. 
ایوا بئر به یکی از منجمين باستانی هند به نام )Varahamihira) اشاره 
می کند که او دومين سياره غالب برج ميزان را زحل دانسته که به پرندگان 
اختصاص دارد )Baer, 1965, 75). در برخی ظروف فلزی این نقش در 
کنار کتيبه های دربردارنده دعای خير برای صاحب آن ظرف نيز ظاهر 

شده است.
در ميان منابع مکتوب چندین نسخه موجود است که در آن ها به 
موجود ترکيبی انسان - پرنده اشاره می شود، به نظر می رسد آن ها ترکيبی از 
سر یک مرد و بدن یک پرنده هستند؛ در نسخه خطی کتاب طبایع الحيوان 
و کتاب آرایی هایی همچون سمک عيار، مونس االحرار و مقامات حریری این 
موجود ترکيبی با عناوین متفاوتی بازگو و تصویر شده است. طبایع الحيوان، 
نسخه ای متعلق به قرن ششم هجری و نوشته شرف الزمان طاهر مروزی در 
باب علوم طبيعی است، در فصل شانزدهم آن که درباره عجایب المخلوقات 

و غرائب دیگر است پرنده ای با سر انسان و با هيبت یک زاغ توصيف شده 
)URL 4(، این موجود در ادامه به سخن آمده و خود را زاغ ابوعجوه معرفی 
می کند. نمونه ای مشابه در کتاب عجایب   المخلوقات16 نوشته زکریا بن 
محمد قزوینی وجود دارد که در آن پرنده ای سياه رنگ با چهره ای انسانی 
تصویر شده و با همين عنوان )زاغ ابوعجوه( خود را معرفی می کند  )تصویر 
8(. در نسخه سمک عيار که در حقيقت متنی متعلق به روزگار پيش از 
اسالم است، دو پرنده با چهره ای انسانی بر شاخه های درختی نشسته اند 
به  قادر  یاد شده است؛ مرغانی که  با عنوان مرغان  از آن ها  و در متن 
سخن گفتن هستند )URL 5(. با وجود آن که نگارگری این کتاب مربوط 
به مکتب شيراز است اما بررسی این داستان به عنوان پيشينه ای قابل تأمل 

محسوب می شود. 
تصویرشده  انسان  با سر  پرنده ای  نيز  در کتاب آرایی مونس االحرار   
)تصویر 9( و نام او یعنی بحری در کنار نام آدمی، دیو و پری به چشم 
اما  شده،  پاک  و  محو  موجود  این  توصيف  در  بحری  کلمه  می خورد. 
قابل تشخيص است. در کتاب مقامات حریری پرنده ای همراه با موجودات 
دیگری همچون اسفنکس، ميمون ها و دیگر پرندگان در جزیره ای دیده 
می شود که خصوصيات فيزیکی مشابهی را ارائه می دهد اما به نام یا عنوان 

این موجود اشاره ای نمی شود.

ملکه شب17 در اساطیر بین النهرین
با توجه به نمونه هایی که تاکنون مورد بررسی قرارگرفته، می توان این 
قدیمی ترین نوع ترکيب زن و پرنده  ادعا را مطرح ساخت که احتماالًً 
متعلق به تمدن بين  النهرین است. در دوران بابل قدیم نمونه ای مشابه به 
سال1800 ق.م یافت شده )تصویر10( که از نظر خصوصيات فيزیکی و 
ظاهری همان ترکيب زن- پرنده را تداعی می کند. این نمونه که به نام ملکه 
شب شناخته می شود ازجمله پالک هایی با موضوعات دینی است که در 
طاقچه بنایی نصب بوده که بعد از ویرانی آن در امان مانده است. مجيدزاده 

هارپی،    ایران،     اواخر  تصویر    5-   پیکره 
سیزدهم  قرن  اوایل  و  دوازدهم  قرن 
میالدی، نقاشی زرین فام بر روی لعاب 
سانتی متر،   64/1 ارتفاع:  اپک،  سفید 
مترو  موزه  سانتی متر،   55/9 طول: 

(URL 7( :پولیتن .مأخذ

هفتم  قرن  آناتولی،  فام،  زرین  کاشی  تصویر6- 
مأخذ:  ترکیه.  کاراتای،  مدرسا  موزه  هجری، 

(URL 3(

تصویر 7- کاسه نقره با نقش هارپی، احتماالًً غرب ایران، اواخر قرن دوازدهم و اوایل 
قرن سیزدهم میالدی، ورقه نقره، چکش کاری، قلمزنی، ارتفاع: 10/5 سانتی متر قطر: 

 (Canby et al., 2016, 268( :20/6 سانتی متر، موزه هنر داالس. مأخذ

قزوینی،  محمد  بن  زکریا  هجری،  هفتم  تا  ششم  قرن  عجایب المخلوقات،   -8 تصویر 
(URL 6( :کتابخانه بریتانیا. مأخذ

تصویر 9- مونس االحرار، قرن هفتم هجری، محمد بن بدر جاجرمی، موزه هنری  هاروارد، 
(URL7( :تصویر 10-  طرح خطی ملکه شب، 1900 تا 1800 قبل از میالد، بابل قدیم. ایاالت متحده. مأخذ

مطالعه تطبيقی نقش مایه موجود ترکيبی زن- پرنده در هنر  ایران عصر 
سلجوقی با هنر تمدن های بين النهرین، یونان، هند    و آسيای جنوب شرقی
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این لوحه را که در حقيقت رنگين بوده، این چنين توصيف می کند:
»پاهای الهه از زانوان به پایين پردار و هيوالیی است و به چنگال ها 
می انجامد. او آورنده مرگ است و شب هنگام آهسته و بدون صدا حرکت 
می کند. گاهی مردان او را در هيئت جغد می بينند؛ اما نيروی مقاومت ناپذیر 
و طبيعت به واقع خوف انگيز او بيشتر به شيران می ماند تا پرندگان. در 
اساطير سومری الهه ای را با نام  ليليث18 می شناسيم که او را جغد دانسته اند. 
در حماسه  گيلگمش آمده است که او خانه خود را همانند جغدان در ميان 
سوراخ درختی بنا کرده است. در دوره های بعدی او را هيوالیی به شمار 
می آورند که شب ها به صورت زنان درمی آمد و با مردان هم خوابه می شد و 
آنها را به نابودی می کشاند. به هر صورت، وجود این پالک نشان می دهد 
که نيروی شيطانی این الهه، مردم را وادار به پرستش او می کرده است. 
ابزاری که الهه آن ها را به دست گرفته است، ظاهراً نمادهای اندازه گيری و 
عدالت اند که شاید اشاره به بر طول زمان محدود زندگی یا داوری درباره ی 
پس از مرگ داشته است« )مجيدزاده،1380، 126(. بنابر منابعی دیگر 
همچون آکادمی خان20 بال های بزرگ این الهه نشان می دهد که این الهه 
به جهان زیرین یا عالم مردگان تعلق دارد. با توجه به رنگ سياه پس زمينه  
این لوحه، می توان این مسأله را اثبات کرد که او با شب در ارتباط بوده 
است )URL 8(. سنت استفاده از بال بر بدن موجودات دیگر یا انسان ها 
نيز می تواند بيان کننده این موضوع باشد که: بال بر روی بدن انسان یا 
حيوان، عالمت ایزدی و نماد قدرت محافظت است. در هنر غربی، چنين 
تصویر هایی عمدتاً از بين النهرین باستان ناشی می شود )هال، 1380، 30(.

سیرن ها 21 و هارپی ها در اساطیر یونان
در تمدن یونان دو اسطوره با ویژگی هایی مشابه از ترکيب زن- پرنده 
وجود دارد. »در مورد سيرن ها و خاستگاه آن ها که دریا را جوالنگاه خود 
قرار داده بودند، نه نویسندگان یونانی و نه نویسندگان التين نظر یگانه ای 
ندارند. شمار آنها دو یا سه تن بود و نام های گوناگونی داشتند. ازجمله 
پارتنوپه، لوکوزیا و ليژیا. سيرن ها دختران آخلوس و ترپسيکور، ملپومن 

یا فورسيس بودند. آن ها به پرندگان بزرگی با سر زنان شباهت داشتند. 
آنان در باختر سيسيل زندگی می کردند و موسيقيدانان بی همتایی بودند، 
چندان که آواز جادویی شان ملوانانی را که طعمه ایشان می شدند به سوی 
صخره ها می کشاند« )اسميت، 1387، 257(. پيکره های سفالين متعددی 
را  مشابهی  ظاهری  ویژگی های  که  یافت شده  یونان  در  موجود  این  از 
بازنمایی می کنند. برخی از این نمونه ها به عنوان ظرف نگهدارنده مایعات 

کاربرد داشته اند )تصویر 11 (.
اسطوره  است  اهميت  حائز  بسيار  آن  شرح  که  دیگری  اسطوره 
هارپی هاست. این لغت هم در متون التين و هم متون فارسی به  اشتباه 
برای موجود ترکيبی انسان-پرنده در هنر دوران اسالمی به کاربرده شده که 
با تعریف ماهيت این اسطوره دليل این مدعا مشخص خواهد شد. »هارپی ها 
دختران توماس و الکتر، یکی از اوسئانيدها هستند. نام آنها، آئلو و اوسيپتس 
است و پس از چندی کالنو نيز به آنها افزوده شد. بنا به روایت هزیود، 
هارپی ها زنان بالداری با گيسوان زیبا بودند، ولی اندک اندک در افسانه ها 
به هيبت غول های هراس انگيز در آمدند. بدن استخوانی کرکس مانند آنها 
یا چهره ای پرچين و چروک، منقار و چنگال های خميده و بوی گندی که 
از آنها بر می خيزد، یادآور خشکسالی، قحطی و بيماری همه گير است. آنها 
همچنين غول های سيری ناپذیرند، کودکان را می ربایند و جهان زیرین را 

از مردگان پر می کنند« )اسميت، 1387، 363(.
یکی از آثار شاخصی که با این موجود در ارتباط است، بنایی است متعلق 
به یونان باستان به نام مقبره هارپی22 )تصویر 12( که بين سال های480 تا 
470 پيش از ميالد در منطقه ليسی23 در ترکيه ساخته  شده است. این 
بنا متشکل از چندین ستون بوده که در باالی یکی از این ستون ها یک 
محفظه گورمانند قرار دارد، چهار طرف این فضا توسط نقش برجسته هایی 
از جنس مرمر احاطه  شده است. در نقش برجسته های شمالی و جنوبی 
این اثر زنان بالداری دیده می شوند که چنين خصوصيات فيزیکی ای دارند: 
موهای بافته ا ی که بر روی شانه هایشان ریخته، سرپوشی شبيه به یک 
نيم تاج، دمی شبيه به پرندگان و جفت با ل هایی که به سمت عقب کشش 

دارند )تصویر 13(.
چندین تفسير توسط محققان مبنی بر این که این موجودات بالدار 
دقيقاً با کدام شخصيت اسطوره ای اساساًً مرتبط است مطرح  شده است. 
برخی از محققين معتقدند که این موجود ارتباطی با تمدن مصر و پرنده ای 
به نام با24 دارد که در این فرهنگ حمل کننده  روح مردگان بوده است. 
برخی دیگر این موجود را نه سيرن و نه هارپی می انگارند. برخی دیگر اما 
چنين بيان می کنند که این موجودات اشتراکات بيشتری با هارپی ها دارد 
و بر این اساس که موضوع این نقش برجسته نوعی ربایش است، سيرن ها 
 Drycott, 2008,( در مسائلی در ارتباط با ربودن و ارواح تصویر نمی شوند تصویر 11- سیرن، گل پخته، 550 تا 500 قبل از میالد، یونان، موزه مترو پولیتن.

(URL 9( :مأخذ

 تصویر 12- )تصاویر راست و وسط( مقبره هارپی، لیسی )ترکیه(، مرمر، 480 تا 470 
(URL 10( :قبل از میالد، موزه بریتانیا. مأخذ

تصویر 13- )چپ( طرحی از نمای جنوبی نقش برجسته معبد هارپی، لیسی )ترکیه(، 
(Drycott, 2008, 153) :مرمر، 480 تا 470 قبل از میالد. مأخذ
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کینارا و کیناری در اساطیر آسیای جنوب شرقی
در هنر هند و آسيای جنوب شرقی همانند تمدن های بين النهرین و 
یونان نمونه ای وجود دارد که مشخصات ظاهری آن با اساطيری که قباًل 
ذکر شد مطابقت دارد. اسطوره کينارا و کيناری، موجوداتی مذکر و مؤنث، 
دو عاشق و موسيقيدان آسمانی هستند که در برخی منابع نيمه انسان و 
نيمه اسب و در منابع دیگر نيمه انسان و نيمه پرنده بازنمایی می شوند. در 
اسطوره شناسی هندو کينارا به عنوان موجودی نيمه انسان و نيمه اسب و 
نيمه پرنده توصيف می شود اما طبيعت صحيح کينارا در مفاهيم بودایی 
نيمه انسان و نيمه پرنده است. ترسيم کينارا در هنر ابتدایی هند یک موضوع 
تکرارشونده و سحرآميز است. خيلی اوقات آنها در شکل مجسمه های جناح 
چپ و راست استوپاها دیده می شوند. در این مورد آ نها در دستانشان تاج 
گل یا سينی هایی حاوی گل برای عبادت و پرستش استوپاها نگاه داشته اند 
استوپاهای  مجسمه های  و  برجسته  نقوش   .(Murthy,  1984,   13(

سانچی25 )قرن 3 ق.م(، بارهوت26)قرن 1 ق.م(، آماراوات27 )قرن 2-3 ق.م( و 
ناگارجوناکوندا28 بيان کننده این موجود ترکيبی هستند )تصویر 14(.

این موجودات ترکيبی همراه با قبایل دیگر ساکن کوه های هيماليا 
بوده و باالی تپه های پانداراکا29، تریکوتاکا30، ماالنگيری31 و گندهاماندانا32 
زندگی می کردند. کریشنا مورتی در توصيف آن ها می گوید که غذای آنها 
گرده  های گل و وسيله آرایش آنها عطر گل ها بود، ما در ادبيات کالسيک، 
مختصری از عادات آن ها می خوانيم که در رودخانه ها حمام می کنند، 
از گل ها  بر روی تختی  نيلوفر تاب می خورند و  یا  دور گياهان پيچک 
می نشينند )Murthy, 1984, 16(. مردمان جلگه گنگ به آنها با دید 
حيرت می نگریستند و آنها را اَبَرانسان تلقی می کردند؛ اما در اندونزی این 
موجودات به گونه ای دیگر توصيف می شوند. آنها معموالًً به عنوان پرندگانی 

با سر انسان و یا انسان هایی با اندام های پایين پرندگان توصيف می شوند. 
جفت کينارا و کيناری معموالًً در محافظت کالپاتارو 33، درخت زندگی و 
گاهی همراه با خمره ای از گنج در دستانشان نشان داده می شوند )تصویر 
15(. »در تایلند نيز  کينارا به عنوان یک اسطوره شناخته می شود و در قالب 
زن جوانی که لباسی مانند فرشته ها بر تن کرده است تصویر می گردد. 
قسمت پایينی بدن او شبيه به یک پرنده است و او را قادر می سازد که ميان 

.)URL 11( »جهان مادی و انسانی و جهان عرفانی پرواز کند
ارائه  را  متفاوت  و خصوصياتی  نام  ترکيبی  موجود  این  تبت  در  اما 
می دهد. این موجود در تبت شنگ شنگ34 خوانده می شود و سمبلی از 
فعاليت های روشنگرانه است، او در حقيقت یک موسيقيدان آسمانی بوده و 
به این دليل اغلب با یک سنج ظاهر می شود. شنگ شنگ گاهی به عنوان 
گارودا 35 شهریار پرندگان تصویر می شود، پرنده ای تندپروازتر از باد و مرکب 
ویشنو که از احترام بسياری از هندوان برخوردار است )تصویر 16(. لفظ 
گارودا از ریشه گر به معنای بال های سخن است. او حامل سخنان الهی 
است. او در افسانه کریشنا، تاریخ را از ابتدایی ترین مرحله طی می کند و 
همراه کریشنا طبقات آسمان را در می نوردد )ملکی، 1389، 64(. پدر او 
کاشياپه و مادر او ویناته از دختران دکشه است. گارودا از تخمی که مادرش 
ویناته نهاد، با سر، بال، چنگال و منقار عقاب و تن و اندام های انسانی یافت 

)ایونس، 1381، 185(.

تطبیق موجود ترکیبی زن-پرنده در عصر سلجوقی با نمونه ها 
در تمدن  های بین النهرین، یونان، هند و آسیای  جنوب شرقی

مشخص  به گونه ای  سلجوقی  دوره  در  زن-پرنده  ترکيبی  موجود 
چهره ای زنانه را بازنمایی می کند، خصوصيات کلی این موجود در تمامی 
آثار، شمایل یک پرنده است که تنها قسمت سر آن جلوه ای انسانی دارد. در 
تصاویر  جدول )1(، که شامل نمونه های دوره سلجوقی، بين النهرین، یونان، 

 Murthy, 1984,) مأخذ:  ناگارجوناکوندا.  استوپای  آماراواتی،  استوپای  بارهوت،  استوپای  استوپای سانچی،  در  کیناری  و  کینارا  ترتیب( طرح خطی  )به  الف-ب-ج-د:  تصاویر 14- 
(V-XV

د               الف          ب    ج                 

تصویر 15- جفت های کینارا و کیناری، میانه  قرن 9 میالدی معبد شیوا، پرامبانان، اندونزی.
 (Baer, 1965, XXXII( :مأخذ

 تصویر 16- ویشنو گارودا را می راند، ویتنام، قرن 8 تا 9 میالدی، موزه گیمه، پاریس.
(URL 12( :مأخذ

مطالعه تطبيقی نقش مایه موجود ترکيبی زن- پرنده در هنر  ایران عصر 
سلجوقی با هنر تمدن های بين النهرین، یونان، هند    و آسيای جنوب شرقی
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هند و آسيای جنوب شرقی است اشتراکات در پوشش سر مشخص شده 
است . این پوشش در نمونه های ذکر شده عموماً به همراه تاج، نيم تاج یا 
کاله است، که نشان از جایگاه و مقام این موجود ترکيبی دارد. از کاله هایی 
به صورت  بود  نوع کالهی  بر سر می گذاشتند، یک  دوران  این  زنان  که 
کلگی نيم دایره و ساده که گاهی بر باالی آن زائده ای نيز متصل می شد  
)چيت ساز، 1379، 281(. در بعضی نمونه ها همچون پيکره سفالی که 
در موزه متروپوليتن نگهداری می شود )تصویر 5(، گيسوان بلندی چهره 
انسانی این موجود را زینت  بخشيده است؛ خصوصيتی که در نمونه معبد 
هارپی نيز قابل شناسایی است )تصویر12(. هارپی در این نقش برجسته 
با چهره ای زنانه، گيسوانی بلند و نيم تاجی بر سر تصویر شده است. وجه 
تمایز این دو نمونه از منظر معنایی است، این نقش مایه در عصر سلجوقی 
نشانه ای از خير و برکت بوده درصورتی که نمونه هارپی در تمدن یونان با 
مفاهيمی همچون ربایش گره خورده است و کودکانی که در چنگال این 
موجودات دیده می شوند این مسأله را اثبات می کند. سيرن ها، زنان بالدار 
آوازه خوان، از نظر خصوصيات ظاهری به نمونه عصر سلجوقی شباهت دارند 

اما ارتباط آنها با موسيقی و دریا وجه تمایز آنها از یکدیگر است.
همان طور که در جدول )1( به آن اشاره شده است، مشخصات کلی 
نمونه بين النهرینی در لوح ملکه شب )تصویر10( در نگاه نخست از لحاظ 
ساختاری با نمونه عصر سلجوقی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد، الهه 

ليليث به صورت پيکره ای برهنه تصویر شده که در هنر بين النهرین شيوه ای 
مرسوم بوده است. او یک کاله شيپوری شکل به سر دارد و حلقه عدالت را 
در دستانش نگاه داشته است، دو عنصری که سمبل الوهيت در این تمدن 
به شمار می آید. این پيکره تنها در قسمت بال ها و چنگال ها جلوه ای از 
یک پرنده را نشان می دهد. ایستادن او بر روی دو شير، جغدهایی که در 
اطراف او نقش بسته ا ند و حلقه عدالت در دستان او اجزایی هستند که او را 
از نقش مایه  عصر سلجوقی متمایز می سازد. از نظر معنایی نيز بدین جهت 
که این الهه در شب ظاهر می شد و مردان را به گمراهی می کشاند تفاوتی 

آشکار وجود دارد.
اما در تطبيق با نمونه هندی کينارا و کيناری، اشتراکات بيش تری 
مشاهده شد که می توان با تکيه بر آن ها، این نمونه را یکی از پيش متن های 
مشخص زن-پرنده در دوران سلجوقی تلقی نمود )جدول 1(. این وجوه 
مشترک شامل جفت بودن این موجودات، قرارگرفتن به صورتی قرینه در 
اطراف درخت زندگی و مکان اقامت آن ها است. در نمونه های بسياری از 
سفالينه های عصر سلجوقی، این موجودات به شکلی قرینه در اطراف یک 
درخت یا بر زمينه ای انباشته از نقوش گياهی ترسيم شده، همچون کينارا 
و کيناری که اغلب اطراف درخت کالپاتارو به نمایش در آمده اند. بازنمایی 
موجود ترکيبی زن-پرنده در کنار درخت زندگی خود به جنبه خير و 
ارتباط آن ها با مفاهيم آسمانی اشاره دارد. در کتاب سمک عيار اقامتگاه 

جدول 1- مقایسه ویژگی های ظاهری نقش زن-پرنده سلجوقی با تمدن های بین النهرین، یونان، هند و آسیای جنوب شرقی.

  هند و آسیای جنوب شرقی  یونان بین النهرین عصر سلجوقی 
 
 

 

  

 

 

 

 
مایه وجود دارد. این پوشش در عصر سلجوقی کالهی ساده و گاه شده، پوشش سر برای این نقشهای یافتتمامی نمونه در

است. کاله ملکه شب به شکل یک شیپور است اما در  همراه با نقوشی است که مختص پوشش سر زنان در دوران سلجوقی
های هندی کالهی همراه با تزئیناتی پیچیده و پر نقش تاج بر روی موها قرار گرفته است. در نمونهیونانی مانند یک نیم نمونه

 زینت بخش سر این جفت پرندگان است.
  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
شب پیکری زنانه  شود، اما این مشخصه در ملکهگر میای انسانی جلوهسلجوقی به شکل بدن کامل یک پرنده با چهره نمونه

 تنههارپی نیم اما نمونه؛ اندها در یونان مانند عصر سلجوقی بازنمایی شدههای یک پرنده را دارد. سیرنها و چنگالاست که بال
شوند و گاه به شکل های یک پرنده است، کینارا و کیناری گاه به همین شکل بازنمایی میو چنگالها زنانه به همراه پاها، بال

النهرین شاخص بوده و در بعضی های هند و بینیابند. کاربرد زیورآالت در نمونهها تجسم میانسانی بدون دست تنهنیم
شده در دستان ملکه شب، های نگاه داشتهرکیبی، حلقهشود. عناصر مرتبط با موجودات تهای سلجوقی نیز دیده مینمونه

 های گل در نمونه هند و آسیای جنوب شرقی است.ها و نی لبک و گاه سینیکودکان ربوده شده در هارپی
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این موجودات در محلی نزدیک به کوه قاف توصيف شده، در نمونه هندی 
نيز گفته می شود که کينارا و کيناری ساکن منطقه ای در کوهستان مرو36 
هستند. براساس کيهان شناسی بودایی، این مکان که واقع در هيماليا است، 

 .(Baer, 1965, 44( مرکز و محور جهان پنداشته می شود
از دوران  تا پيش  این نقش  از کاربرد  نشانه هایی  این که  به  با توجه 
سلجوقی یافت نشده و نمونه های مشابه در تمدن هند عموماً متعلق به قرن 
هشتم و نهم ميالدی )قرن دوم و سوم هجری( هستند، امکان تأثيرگذاری 

کينارا و کيناری هندی بر نمونه عصر سلجوقی از قوت بيش تری برخوردار 
است، احتماالًً هنرمندان عصر سلجوقی متناسب با مفاهيم و اندیشه های 
اسالمی آن را به کار برده اند. عالوه بر تشابهات ذکر شده، وجه افتراق این دو 
نمونه از این قرار است که این جفت پرنده در تمدن هند شيفته موسيقی 
هستند و در هر دو ادبيات بودایی و هندو به این خصوصيت آن ها اشاره 
شده است؛ اما در نمونه عصر سلجوقی نشانه ای از ادوات موسيقی در کار 

نتیجه
نيست.

بنابر بر رویکرد تطبيقی مقاله و چهارچوب نظری مبتنی بر نظریه 
زن-پرنده  نقش مایه  پژوهش،  یافته های  براساس  گفت  باید  بينامتنيت 
در عصر سلجوقی نمونه های تصویری و معنایی مشابهی در تمدن های 
تمدن های  در  موجود  پيش متن های  به  مقاله  این  در  که  دارد  دیگر 
بين  النهرین، یونان، هند و آسيای جنوب شرقی پرداخته شد. آنچه در ابتدا 
باید بدان اشاره نمود تنوع معنایی در باب نقش مایه انسان-پرنده در هنر 
عصر سلجوقی ایران است. برای مثال آنچه در کتب عجایب المخلوقات و 
مونس االحرار )تصاویر 8 و 9( آمده، با عنوان زاغ ابوعجوه و بحری ناميده 
شده است که اولی داللت بر ترکيب بدن زاغ با سر مرد و دومی بدن پرنده 
)احتماالًً شاهين( با سر مرد دارد. بنابر این از آنجا که موضوع این مقاله 
موجود ترکيبی زن- پرنده بود، بيش از این به آنها پرداخته نشد. از طرفی 
تنوع آثاری که این نقش مایه روی آنها نقش و یا نقر شده است، می تواند 
بيانگر این تنوع در معنی باشد. 1. پيش متن بين النهرینی: مطابق آنچه 
در متن مقاله و در توصيف تصاویر 3 و 4 آمد، نوع ترسيم بدن زنانه در 
نقش مایه زن-پرنده در تصاویر مذکور یادآور الهگان باروری نينماه و ایشتار 
بين النهرینی است. اگرچه این شباهِت اندک صرفاًً در سطح ظاهر باقی 
مانده و به معنا نمی رسد. چرا که این اسطوره بابل قدیم که ليليث شناخته 
می شود، پيکری زنانه با بال ها و چنگال های یک پرنده را بازنمایی می کند 
که در همراهی جغدان و شيران تصویر شده است. تفاوت معنایی این 
نمونه با نقش مایه عصر سلجوقی ازآن جهت مطرح می گردد که ليليث با 

گمراه کردن و به نابودی کشاندن مردان در ارتباط است،2. پيش متن هندی: 
با ارجاع به تصاویر )1، 2، 5 و 6( باید گفت، آنچه در پس نقش زن-پرنده 
در این آثار وجود دارد، دارای بار معنایی خير است. با استناد به کارکردهایی 
همچون دیو ستيزی و دور کردن بدی ها )که توضيح آن در متن مقاله 
آمده(، می توان جایگاه پيش متن هندی را در این نمونه ها برجسته دانست. 
کينارا و کيناری در تمدن هند به عنوان جفت پرندگان مقدس آسمانی 
دارای چهره انسانی که تاج یا کالهی بر سر دارند و گاه در کنار درخت 
کالپاتارو تصویر می شوند، هم از منظر صورت و هم  معنا می توانند پيش متن 
این نقش ترکيبی در عصر سلجوقی به عنوان پيام آورانی از خير و برکت با 
نيروهایی فرا انسانی باشند. از طرفی می توان به شباهت ميان محل زندگی 
موجود ترکيبی ایرانی با کينارا و کيناری اشاره کرد که مطابق آنچه در 

سمک عيار و متون هندی آمده، هر دو نمونه در کوه سکونت دارند.
با اتکا به آنچه در باال آمد می توان ادعا نمود که موجود ترکيبی زن-

پرنده در عصر سلجوقی ازلحاظ معنایی هيچ ارتباطی با نمونه های یونانی 
پيش از خود نداشته و شباهت ميان آن ها تنها از منظر ساختار ظاهری 
زن- پرنده است. درنتيجه کاربرد نام هارپی در مقاالت فارسی و التين )زنان 
بالداری که با موضوعاتی همچون ربودن کودکان و نيروهای شر، قحطی و 
خشک سالی مرتبط بوده اند( انتخابی کاماًلً نادرست است. با توجه به اینکه 
بررسی پيش متن های این نقش مایه در عصر سلجوقی معانی و مفاهيم 
تازه ای را پيش روی محققان قرار می دهد، مطالعه و بازبينی دقيق تر این 
نقش ترکيبی در دیگر دوره های تاریخی هنر ایران، برای پژوهش های آتی 

پيشنهاد می شود.
پی نوشت ها

1. Harpy.
2. Kinnara and Kinnari.
3. Metropolitan Museum.
4. British Museum.
5. Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art.
6. Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs.
7. Julia Kristeva.
8. Roland Barthes.
9. Michael Riffaterre.
10. Laurent Jenny.
11. Habb.
12. Ninmah.

13. Ishtar.
(78,6102 ,.la te ybnaC) :14. ن.ک

15. نگارنده کلمه  هارپی را برای توصيف موجود ترکيبی زن- پرنده در دوران 
اسالمی صحيح نمی داند، اما در این نمونه و دیگر مثال ها ترجمه از منابع اصلی 

بيان می شود.
16. Dallas Museum of Art.

 )URL 1( .17. نک
18. Queen of the Night.
19. Lilith.
20. Khan Academy.
21. Siren.
22. Harpy Tomb.
23. Lycia.
24. Bird.

مطالعه تطبيقی نقش مایه موجود ترکيبی زن- پرنده در هنر  ایران عصر 
سلجوقی با هنر تمدن های بين النهرین، یونان، هند    و آسيای جنوب شرقی
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25. Sanchi Stupa.
26. Barhut Stupa.
27. Amaravati Stupa.
28. Nagarjunakonda Stupa.
29. Pandaraka.
30. Trikutaka.
31. Mallangiri.
32. Gnadhamandana.
33. Kalpataru.
34. Shang-Shang.
35. Garuda.
36. Meru.
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The Bird-Woman hybrid creature can be seen as a mythi-
cal creature in a wide range of artworks from the Islamic 
era. In the Seljuk period, in addition to engraving on vari-
ous surfaces in two dimensions, this motif has also been 
displayed in bronze and figural pottery works as three-di-
mensional sculptures. The Bird-Woman is often depicted as 
a single and sometimes in pairs, and in some texts they are 
referred to as superhuman supporters or containing propi-
tious forces. Considering that in many contemporary type 
of researches inside and outside Iran, regarding to this motif 
in the Seljuk period, it has been referred to as harpy, the 
main question of this research is what is the relation be-
tween the concept of The Bird-Woman motif in the Seljuk 
period and similar examples in the civilizations of Mesopo-
tamia, Greece, India, and Southeast Asia. In this regard, the 
research relies on written sources and descriptive-analytical 
method to qualitatively analyze the data.The theoretical 
framework of the article is based on the theory of intertextu-
ality and its main purpose is to explain the relation between 
the concept of the Seljuk Bird-Woman motif with existing 
pretexts in the civilizations of Greece, Mesopotamia, India, 
and Southeast Asia.
Similar examples are found in written sources during this 
period in the books of the Ajayeb al-makhluqat and the 
Munis al-ahrar, which are creatures called the Zagh Abu 
Ujwa and the Bahri. The first refers to the combination of 
a Zagh’s body with a man’s head, and the second refers to 
a bird (probably a Falcon) body with a man’s head. There-
fore, since the subject of this article was a Bird-Woman 
hybrid, they were not addressed further but it can indicate 
this diversity in meaning. On the other hand, the realm of 
similar specimens of this creature is so vast that it makes 
searching and finding a single source for this theme more 
difficult and, of course, necessary. In Indian and Southeast 
Asian civilizations, for example, there are pairs of birds 
called Kinnara and Kinnari that have human faces and are 
sometimes depicted next to a sacred tree. In Mesopotamian 
civilization, which is the oldest historical model of the Bird-

Woman combination, we find pottery tablets with the body 
of a woman standing on two lions, which represent the 
wings and claws of a bird. 
In order to read this combined motif, which does not be-
long only to Iranian art, we need to refer to the art of other 
civilizations in order to clarify its meanings and concepts 
through their relationship with each other. It is also possible 
to achieve the main goal of this study, which is to explain 
the relationship between the concept of Seljuk Bird-Woman 
motifs and the contexts of the civilizations of Greece, Mes-
opotamia, India and Southeast Asia. The results show that 
the concepts underlying this theme are derived from Meso-
potamian and Indian texts and  have less to do with similar 
Greek examples; It seems wrong to use the title harpy for a 
Seljuk Bird-Woman.
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