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از دورا  سیر تحول نقش هارپی در هنر ایررا    بررسی 

 پیش از تاریخ تا دورا  معاصر(

 2فتانه محمودی ،1نجیبه رحمانی

 سمنان، ایران ،هنر، دانشگاه سمنان ۀدانشکد مدرس .1

 هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۀدانشکد استادیار .2

 (22/3/95ریخ پذیرش نهایی: ، تا28/11/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
باید خاستگاه آن را در هنر پیی  از تیاریخ تسیت. ایی       و قدمتی طوالنی در هنر ایران دارد ،ترکیبی یعنوان مخلوق هارپی به

در فیر  مشیخو و مفیاهی      ،خورده اسیت و در گیذر زمیان    که  گره با اساطیر ،پرنده -عنوان موتود ترکیبی انسان نق  به

در دوران  کیه  کردنید   حامل مردگان به تهان دیگر تصیویر میی   ،تاریخ از   هارپی را در دوران پی  .است   یافته  تمرار متفاوت اس

در دوران معاصر نیز تیدا از مفیاهی     .شداسالمی با مفاهی  قدسی متمایز  ۀدوری پیوند خورد و در ا  تاریخی با مفاهی  اسطوره

ت. ای  مقاله بر آن است تا به بررسیی نقی  هیارپی و سییر تحیود آن در هنیر اییران        هنرمندان درآمیخ اتش با ذهنیا سنتی

هیای    سیایت  از وای با استفاده از منابع مختلفی صیورت گرفتیه     تحقیق پی  رو به روش اسنادی و مطالعات کتابخانه بپردازد.

 ای همجموعدستیابی به  برای ،اب هنر ایرانمتروپولیت  در کنار تورق بی  از پنجاه تلد کتاب در ب ۀموزسایت معتبر همچون 

نییاز بیه    ،اسیت هیای هنیر سینتی      . از آنجا که نق  مزبور، در هنر معاصر یکی از معرفبهره گرفته شده است از تصاویر هارپی

های   ورهش، در دا دهد نق  هارپی با حفظ فر  اصلی  مقاله نشان می ۀنتیج .شود مییابی و آشنایی با مفاهی  آن احساس   ریشه

در  یو آسمانپرنده( همواره با مفاهی  معنوی -)انسان شا وتودی ۀتوهر ۀواسط بهاما  ؛دارد  مختلف مفاهی  متغیر را عرضه می

 ارتباط است.

 کلیدیواژگا  
 .هنر اسالمی، هنر معاصر ایران هارپی، مفاهی  معنوی، های منقوش،  سفالینه تمدن ایران، 

 
 011-35302702، نمابر: 023-33331488مسئود: تلف : ۀ نویسند ،E-mail: n_rahmani88@yahoo.com. 
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  ____________________________________________________ مقدمه
هیای اسیاطیری     رابت نزدیکی با اندیشهقموتودات ترکیبی 

 نداولیه هسیت  ساننپرداز ا    رهوروح اسط ۀزاد ،درواقع و دارند
. کیران و ناشیناخته قیرار گرفیت      تیی بیی  که در برابیر طبیع 

سیالحی   ،های اولیه که در برابر عظمت طبیعت قهیار   انسان
مخلوقیات   .به آن پنیاه بردنید   ،تز اندیشه و تخیل نداشتند

حصود تخیلی است که آدمی را از ترس ناشیی از  ترکیبی م
یی ها  داشت و به وی قدرت   حفوظناتوانی در برابر طبیعت م

هیارپی   .مقهور طبیعیت نگیردد   ،کرد تا ازلحاظ روحیاعطا 
بلکیه در   ،تنها در تمدن ایران نه ،عنوان موتودی ترکیبی به

های که  به تصویر کشیده شده است؛ مخلیوقی    اکثر تمدن
 ت. سانسان در آن به بدن پرنده پیوند خورده ا که سر
رکی داشیت  تای  پیوند معنای مشی  ،های اولیه تمدندر 

که در آن هارپی نق  حامل مردگان به تهان دیگر را ایفیا  
تغیییر  معنای آن با گیذر زمیان در هیر تمیدنی     اما  ؛کرد  می
دوران تیاریخی راه دیگیری پیی      هنر ایران و در در .یافت

ثیر فرهنی  آشیوری، نقی  انسیان     أتوته به تی گرفت و با 
ی و ا  مفیاهی  اسیطوره  به دار و خدایان دوباد و چهارباد  باد

ثیر هنیر اشیکانی بیه    أبیا تی   ،که در ادامه پیوند خوردایزدی 
 ۀدر دور کیه  ترسی  فرشتگان در هیئیت زنیان مبیدد شید    

از  ومفهو  ارتباط آن با عیال  ملکیوت حفیظ شید      ،اسالمی
)سر انسان و بدن پرنیده(   دار به شکل هارپی فر  انسان باد

در  .بازگشت و با مفاهی  معنیوی و قدسیی متمیایز گشیت    
ش با برخی مفاهی  ا دوران معاصر نیز تدا از مفاهی  سنتی

 ذهنی هنرمندان درآمیخت. 
نقشیی قدرتمنید و    قالی  در  ،در تما  ای  قرونهارپی 

 پرمفهییو  بییاقی مانیید و ا لیی  در تزیینییات فلزکییاری،     
فا ، کوباچی و بدد چینی اسیتفاده   زری های مینا،  سفالینه

میر  در   ۀشد. نق  هارپی در ارتباط با عیال  ناشیناخت    می
مسییر   ۀدر ادامی  و دوران پی  از تاریخ وارد هنر ایران شید 

متناسی  بیا    ۀخوی  با توته به فرهن  ایرانی در هیر دور 
شیتر در  بی ،تغیییرات  ۀ لبالبته . فضای آن دوره تغییر یافت

 ۀحیطی در  آن،شود تا فیر     مشاهده می ضمون نق م ۀحوز
چیون نیوب بیدن و    همفر  و ساختار نییز بیشیتر تزیییاتی    

و فیر  کلیی   اسیت  کاله متحود شده  مثل   تزیینات وابسته
ای  مقاله بر آن است تا با بررسیی   .ثابت ماندپرنده  -انسان
بیه   ،نهای مختلف هنر ایرا  تحود نق  هارپی در دورهروند 

ن و ساختار آن بپردازد و نق  هیارپی را کیه   وبررسی مضم
های تزیینی و برخاسته از هنیر   لفؤدر حاد حاضر یکی از م

ها توانست در   نقشی که طی قرن ؛کندی واکاو، استسنتی 
 تیا هنر ایران باقی بماند و حرفی برای گفت  داشیته باشید   

 شییناختهایییران سیینتی  یکییی از نمادهییای هنییرکییه امییروز 
 شود.  می

 

 

هنر معاصر اییران بیرای ییافت  تایگیاه      :ضرورت تحقیق
عنیوان   بیه به استفاده از عناصر سنتی  ،تهانی ۀخوی  در عرص

نقیوش سینتی،    ،در ایی  مسییر   .داردنیاز نمادهای هویت ملی 
های بومی و موتودات ترکیبی به هنرمنیدان   اسطوره ،ها  سمبل

بایید بیه چراییی وتیود      هنرمنیدان  ،درنتیجه .رسانند  یاری می
نق  و مفاهی  آن آگاه باشند. هارپی تزو مخلوقیات ترکیبیی   

 ۀو در حیوز  روی آن نشیده  یاست که چنیدان واکیاوی دقیقی   
نقی    یابی  ای  تحقیق در پی ریشه. پژوه  مهجور مانده است

نقشیی کیه تیزو    ؛ و سیر تحود آن در هنر اییران اسیت   هارپی
تی اییران در هنیر معاصیر    نقوش پرکاربرد برگرفته از هنیر سین  

وتیودی و   ۀصنایع دسیتی اسیت؛ امیا فلسیف     ۀخصوص حوز به
 شناخته نشده است.  درستی  بهمراحل رشد آن 

ای  پژوه ، بررسیی اسیت بیر مبنیای      روش تحقیق:
مطالعات توصیفی و تحلیلی بیر روی نقی  هیارپی و سییر     

به روش اسنادی و  تحود آن در هنر ایران. تحقیق پی  رو
ای با استفاده از منیابع مختلفیی صیورت      کتابخانهمطالعات 
های معتبر داخلی و خارتی   سایت از . همچنی گرفته است

، در کنیار تیورق   ...سیاکلر و  ۀمتروپولیت ، موز ۀهمچون موز
بی  از پنجاه تلد کتاب در باب تاریخ هنر و صنایع دستی 

ی از تصیاویر هیارپی در     ا دستیابی بیه مجموعیه   برایایران 
مقیاالت   بهره گرفتیه شید.   ها و هنرهای مختلف ایران  رهدو

و بیا   ه شید ترتمی  ییا  همطالعی نییز  مرتبط بیا ایی  موضیوب    
که در آثارشان از نق  هارپی  گرفته شد تماسهنرمندانی 
سازی تداود و ترسیی    آماده به ،درنهایت .اند  دهکراستفاده 

 .  پرداخته شد ها  خطی تصاویر برای تحلیل بهتر داده
موضیوب   ۀهیا درزمینی    با توته به بررسیتحقیق: ینۀ پیش
 بیارۀ توان عنوان داشت تیاکنون تحقییق تیامعی در     حاضر، می

نقی  هییارپی در هنییر ایییران صیورت نگرفتییه اسییت. در اکثییر   
تنها  ،تحقیقات و کت  مربوط به مخلوقات اساطیری و ترکیبی

تیمیز   ۀچون اشیار همی کوتاه به ای  موتود شده است؛ ا  اشاره
ی از ا  . در مقالییه فرهنیی  نمادهییا ( در کتییاب 1383) ادهیی

تییداو  حیییات »( بییا عنییوان 1388) پییور  عابددوسییت و کییا  
نیز بیه  « اسالمی   ۀهای باستانی در هنر دور  ها و هارپی  اسفنکس

ی ا  در مقالیه . تر پرداخته شده اسیت   مبحث هارپی کمی مفصل
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ی در نقیوش موتیودات ترکیبی   »( با عنیوان  1391) از حسینی
اشیارات مفییدی بیه ایی      « هنر سفالگری دوران اسالمی ایران

اما تمرکز اصیلی بیر دیگیر نقیوش      ؛موتود ترکیبی شده است
یابی نق  هیارپی و پیگییری     است. در ای  مقاله سعی بر ریشه

اسیالمی و دوران   ۀهای پی  از تاریخ، تاریخی، دور  آن در دوره
هیای    ف از دورهآوری تصیاویر مختلی    معاصر شیده اسیت. تمیع   

شکلی نقوش و تیداود  تزئیات فر  خطی با ارائۀ شده و  عنوان
 در کنیار  ،هیای متنیوب ایی  نقی      فر مختلف برای آشنایی با 

از کارهایی است که در ایی    ،معنایی هارپی بررسی مضمونی و
شدن تایگاه نق  هارپی در هنیر اییران    روش مقاله، در تهت 

 صورت گرفته است.  

 ت هارپی در لغ
 سیه  نیا  : »اسیت  شده معنا چنی  1هارپی دهخدا، ۀنام لغت در

؛ کیرکس  بیدن و  زن ۀچهر با است دار باد ۀالخلق  عجی  موتود
 شیدید  کشمک  و مر  و دارد برگشته ییها  ناخ  ای  موتود

 ذیل هارپی(. ،1377 )دهخدا، «بخشد  می تجس  را
یر سیاط بیا ا و  استلغت در یونانی به معنای ربایندگان ای  
چیون  هم ای ه؛ مخلوقاتی که در روایات اسطورپیوند دارد یونانی

ی هیا عنیوان نیرو  بیه  ،3دیسیه وو سیفر ا  2هیا   تیسون و آرگونات
نقی  هیارپی    ،آناز پیی   اما  ؛تنگند  اهریمنی با قهرمانان می

هنیر   رف مخصوص هنر اورارتیو وارد   ۀصورت  رف یا دست به
حامیل روح مردگیان    ،یهارپی در هنر اوراتیوری  .بودشده یونان 

بیا   (.238: 1364 )گیرشیم ،  شیود   در مراس  تدفی  دیده می
آمدنید کیه روان     ها قاصدان مر  به شمار میی   هارپی ،ای  نگاه

هیا را    بردند. بدی  ترتی ، میرد  آن   مردگان را به زیر زمی  می
و برای فرونشیاندن   کردند  ق  میدر تصاویر مربوط به تدفی  ن

در اییران امیا    .(106: 1383)هیاد،   دادند  ی میخشمشان قربان
معرف چنی  مفهیومی نیسیت و شایسیته اسیت نیامی       ای  نا 

 مناس  با مفهو  ایرانی بدان اعطا شود.

 و ترارییی  پیش از تراریخ  هارپی در هنر

 ایرا 
 و میرد  بیدوی بیود    ۀترکی  انسان با پرنده بسیار میورد عالقی  

نشیینی بیا    ی واال و هی  هیا   نشان از شوق دستیابی بیه تایگیاه  
نق  هارپی به شکل ابتیدایی آن در   ،درواقع .شتخدایان را دا
هیا و    بر سفالینهشاهی  آ از شد. شکاری  ۀپرندای  تایران با س

چهار  ق.  در شوش نق   ۀای مربوط به هزار  های استوانه  مهر
 ۀهیای مربیوط بیه هیزار      همچنی  سفالینه. شد  شاهی  نقره می
شوش، نهاونید و سییلک کاشیان نییز شیاهی  بیا        سو  ق.  در

 بودمظهر حمایت الهی  که منقوش گشته است ۀهای گشود  باد
شاهی  با اشکاد نق   اندک اندک (.2: 1351 ،زاده بیانی ملک)

با هیئت انسانی پیوند خیورد.   ،مرور زمان به و دیگر ترکی  شد
ر انسیانی  های دوباد یا چهارباد با س  آثار بسیاری با طرح انسان

 اود ق.  از حسینلو، مارلییک،   ۀیا سر عقیاب مربیوط بیه هیزار    
ای، نقوش سیفالینه و فلیزات     های استوانه  در قال  مهر لرستان،

  (.20: 1386، اللهی آیت و )تعفری به دست آمده است

 
دار، دورا  آشور  ای با نقش انسا  بال  مهر استوانه .1 ویرتص

 میا  رودا  ۀمنطق ،جدید

 (10 :1388 خسروی،  خذ:أم

 ؛اسیت  پرنیده  -  میرد هیئیت   درهارپی  حضور اولی اما 
لرستان  برنزی های  دیزی تۀدس روی و دارد ری  که مردی

 ۀدسیت  روی بیر  و همی  نقی   است شده ترسی  همدان و
 (.236 :1364گریشیم ،  ) دارد وتود نیز توراورا های  قوری
  یرف  ۀدسیت  یا  رف صورت به پرنده -زن ترکیبی موضوب

 یونیانی  هنر به بعدها که است اورارتو -ایران هنر مخصوص
 در مردگیان  روح حامیل  ،اوراتوریی هنر در هارپی شد. وارد

 (.238 :1364گریشم ، ) شود  می دیده تدفی  مراس 
ق.  در اطیراف  نهی   از قرن حکومتشان را تو راقوا  اورا

 بیر وسیعت   ،هیای بعید    وان مستقر کردند و در دوره ۀدریاچ
 ،هشید  افیزون  ازتمله منیاطق  که شان افزوده شد امپراتوری

تنگیی و  آثار مفر یی ادوات  از آنان، . بودشماد  رب ایران 
 چیون سیپر، اسیلحه،   همابیزاری   .به تا مانده اسیت  خانگی

ترکیبییی،    وتییوداتم چییونهمکمربنیید دارای تزیینییاتی  
و فیگورهیای   ی تزیینیی هیا   ای، موتییف   های اسطوره  صحنه

 (.1: 1391 )مشهدبان، است و حیوانی نسانیا
همیراه   های فلیزی، بیه    دی  ۀعنوان دست به   نق  هارپی

مشیابه   .شدند  اورارتویی دف  می ۀمردگان در گورهای دخم
شیود. در    ها در یونان و مناطق اطراف آن دیده می  ای  دی 
های مناطق مختلف، تنوب بسیار وتیود    پردازی هارپی  چهره
ها در خطوط چهره، کشیدگی   ای  ترسی  ۀمدفرق ع و دارد

 White)) چهره، باریکی بینی و نوب آرای  مو و کاله است

Muscarella,1962: 318 . 
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 تورنقش هارپی روی کمربندهای اورا .2 تصویر

 (108: 1391 خذ:  مشهدبا ،أم

  
  White گُردیوم ترکیه ،ق.م 750،دار  ریش هارپی ۀظرف با نقش برجست ۀدست .3 تصویر

  ((Muscarella,1962: 330: خذأم

 
 ت شیملرکلکسیو  نورب ،دوم ق.م ۀهزاروایل ، االکتروم ،آ  ۀلبدر پرنده ین نقش ئجام با تز .4 تصویر

 ( Holly ,1984 :68-(69خذ:أم

ارگییری بیر روی   توان نق  پرنده را با چنی  شیکل قر   می
نیییز مشییاهده کییرد. تمییدن   4لبییۀ  رفییی از تمییدن آمودریییا 

آسیییای  در عصییر برنییز تمییدن عنییوانی اسییت کییه بییه آمودریییا
 ق.  1700تییا  ق.  2200آن بییه  ۀشییینپیدهنیید و  مییی میانیه 
، اییران  و افغانستان ، شمادترکمنستان های رسد و در حوزه می

کیه   امیروزی(  بلخر )باخت، تاتیکستان و  رب ازبکستان تنوب
 ومیر  سرزمینی باستانی در شیماد افغانسیتان امیروزی بیوده و    

کیه امیروزه در    نهخامنشییا  از شاهنشیاهی  سیاتراپی  اسیتانی )
(. 94: 1368( قرار گرفته است )ورهرا ، ترکمنستان واقع است

تیا    ۀبه لببا میخ شکاری که  ۀبا هشت شکل پرندتا  مذبور 
 بسییار  ریاشیک  های  پرندهاست.  است، مزی  شده   متصل شده 
اطیراف  بادقیت در   و انید   ترسی  شیده فراوان یات ئماهرانه با تز

انید و    اند. آنها در فواصل مساوی قرار گرفته  باد گشوده ۀخط لب
بیه نظیر   . انید   شیده  بدنیه وصیل   بیه  سیرگرد  پرچ سه با هریک
رسد ای  تا  برای نوشیدن آشامیدنی طراحی شده باشید؛    می

های دیی  تیدفینی     های اورارتویی در دسته  در حالی که هارپی

 5در کلکسییون نیوربرت شییمل   رفتنید. ایی  تیا       به کار میی 

 (.(Holly ,1984: 64شود   نگهداری می
تاریخی یافیت   ۀراثر چندانی از نق  انسان پرنده در دو

رو بیوده کیه از    هدار روب شود و بیشتر با نق  انسان باد  نمی
انسان دوباد و چهارباد که  ؛است  فرهن  آشوری اخذ شده

از ایی    و انید   های آشوری ترسی  شده  ها و حجاری  در مهره
در  دار بیاد انسیان  ۀ . نمونگشتندهنر هخامنشی طریق وارد 
بوسیتان ترسیی  شیده     های تخت تمشیید و طیاق    حجاری

است و برخی محققان آن را برگرفته از نق  آشوری خدای 
   (.27 :1388)شهالیی،  دانند  می 6 مَشَ

فرهن  یونیانی در   ۀ لببا توته به اشکانی نیز  ۀدر دور
پرنییده بیشییتر بییه شییمایل  -ننقیی  ترکیبییی انسییاایییران، 

 و بازگشیت  ساسانی ۀدور اما در ؛ماند  فرشتگان بیزانسی می
احییا   پرندگان هخامنشی -دوباره انسان ،به هنر هخامنشی

در هنرهییای مختلییف و حتییی نقیی  پرنییدگان  شییوند  مییی
چون فلزکاری،  روف زری  و سیمی ، نقوش منسوتات هم
 رود.   ی میا  های اسطوره  سمت خاستگاه به ،...و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1_(%D8%A8%D9%84%D8%AE)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1_(%D8%A8%D9%84%D8%AE)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 ساسانی  های استامپدار بر  هارپی و انسا  بال .5 تصویر

 (p661978,er Brunn :-68( :خذأم 

 ایرا  هارپی در هنر اسالمی
بلکیه بیه    ،نایسیتاد  تنها از رشد باز نهاسالمی  ۀهنر ایران در دور
گیری آن تبدیل شد و یکیی از منیابع     های شکل  یکی از ستون

 های هنیر اسیالمی    سبک اسالمی گشت.تمدن هنر  ۀمه  تغذی
. رنید ونید دا با تاریخ ملی کشورهایی که در آن پدیید آمدنید، پی  

و  هسییتندبسییته  ایرانیییان بییه تییاریخ میهنییی خییود بسیییار دد
 و گرفتنید   شماری را برای نقاشی و تزیی  از آن بر  موضوعات بی

برعکس مصر تولونی، فیاطمی و مملیوکی کیه پیس از اسیال       
همچنان به حفیظ  آنان پیوندهایشان را کامالً با گذشته بریدند، 

 (.  268: 1388 دحس ،)محم شان پرداختند تاریخ دیرینه
های اود حضیورش، بیا توتیه بیه       هنر اسالمی در سده

ماهیت گریز از ترسی  فیگوراتیو سعی بیر دوری از ترسیی    
تیانوران و موتیودات ترکیبیی     ،هیا   انسیان  موتودات زنده،

توانسیتند در  ایی  نقیوش    ،زمیان میرور   اما بیه  ؛ه استداشت
. هارپی کیه  ددهن یخود را تا ...تزیینات فلزکاری، سفاد و

نقی    ،های پیشی  هنر ایران با فراز و نشیبی چند  در دوره
را  شای  بار هی  مسییر   ،کردخوی  را در هنر ایران حفظ 

ای  مسیر از تجس  انسانی پرهیز دارد و هارپی را ادامه داد. 
یعنی موتودی بیا   ؛دهد  اش نمای  می  شده تعریفبه شکل 

 ،یییرات سییاختاریتییدا از تغی .سییر یییک زن و بییدن پرنییده
بیه وقیوب پیوسیت.    هیارپی  محتوایی نیز در نقی    حوالتت

 ۀبلکیه مفیاهی  تیاز    ؛حمل مردگان نبیود  ۀدیگر هارپی پرند
کیه  . از آنجیا  بخشید  بدان معنا برخاسته از باورهای اسالمی 

چون عروج، ملکوت، سیماوات در دیی  اسیال     هممفاهیمی 
هیارپی   چونهممعرف بُعد معرفتی و معنوی است و نقشی 

دهد که بیه ایی  مفیاهی  دسیت       به انسان ای  امکان را می
 .  نده شدو بال یافتارج  در هنر اسالمی ایران ای  نق  ،یابد

 ۀهیای موتیود درزمینی     به خاطر حساسییت  هارپی نق 
ترسی  فیگوراتیو و تحری  آن در هنرهای اسالمی، از تجسی   

کوچیک  چون معماری منع و در ابعیاد  همدر فضاهای بزرگی 
شکوفایی ای  هنرها در اییران  نمود یافت.  هنرهای مستظرفه
آثیار   در ایی  دوره،  .گیردد   میی  سلجوقی بیاز  ۀاسالمی به دور

کاری تولیید    کاشیو  فلزات، سفالینه ۀفردی درزمین منحصربه
هیای    سیفالینه  ؛ مثیل کاربردی داشتند ۀشد. ای  آثار تنب می
هیارپی   شدند.  میرکاری که به شکل  روف مختلف طراحی پُ

های ای  دوران بیشیتر بیا مفیاهی  ایرانیی همیراه       سفالینهدر 
کردنید    ها به شکل دوتایی ترسی  می  است و آن را بر سفالینه

. در نقیوش  قیرار داشیت  دو طرف درخت زندگی در  که ا ل 
دار در دو سیوی   ییا انسیان بیاد   دو موتود ترکیبیی   ،باستانی

یشیتر در نقی  نگهبیان    ند و بدشی   درخت زندگی تصویر میی 
هیای زیرزمینیی ییا معرفیت سیری بیه کیار         گنجها یا  دروازه
 (.21: 1386 اللهی، آیت )تعفری و رفتند  می

تیری  نقیوش تجرییدی و      درخت زندگی یکیی از مهی   
ساسیانی اسیت و در تزیینیات     ۀنمادی  در هنیر اییران دور  
هیا،    بیری  خصیوص گی    بیه باستان  ۀبسیاری از هنرهای دور

. در رفیت   میی  به کار ...یمی  و زری ، منسوتات و روف س
صیدد تسیلط    در ،نماد اهریم  ،)مار( اژدها ،فرهن  باستان

سیالی و   ب  خشیک سی ایی  امیر    و بر درخت زندگی اسیت 
. دو محافظ بیا حضیور و تنگییدن بیا     شود  میها   آبشوری 

کننید. شیکل     اهریم  از تسلط وی بر درخت تلوگیری می
بینیی آن   اسالمی و براسیاس تهیان   ۀدرخت زندگی در دور

 مطابق با مفهو  درخیت طیوبی  هیور پییدا     تا یافت غییرت
اسالمی از درخت طوبی یا سدره المنتهیی    ن. در فرهندک  
احادییث و رواییات   و  شیود   مثابه درختی بهشتی ییاد میی   به

ازتمله اینکه طوبی  ؛درخت وتود داردبسیاری در باب ای  
هیای    های متعدد کیه خانیه    اخهدرختی است در بهشت با ش

 خیر و برکت بهشتیان اسیت  أمنش و پوشاند  بهشتیان را می
 (.10 :1386)خزایی، 

هییای   سییازی پیشییرفت هییای سییفاد  در اییی  دوره، تکنیییک
فیا ، نقیوش    فراوانی داشته است؛ ازتمله سیفاد مینیا و زریی    

  شید. در دورۀ   هیا نقی  میی     تزیینی متنوعی بیر ایی  سیفالینه   
خصیوص تزیینیات    قی استفاده از صور فلکی در تزیی  بهسلجو

شناسی یکی از علو  محبیوب    فلزات رواج بسیاری یافت؛ ستاره
هیای نخسیت اسیال ،      نزد علمای اسالمی بود و از همیان سیده  

بیه قلی  مینج      صیورالکواک  کت  نجو  تألیفی مثیل رسیالۀ   
ه.ق( مطییرح شیید. 291-376معییروف، عبییدالرحمان صییوفی )

ای باعث احییای    واسطۀ ارتباط با نقوش اسطوره اک  بهصورالکو
برخی مخلوقیات ترکیبیی همچیون اسیفنکس و هیارپی شید.       

شناسیی    شیناختی و سیتاره   هارپی نیز با برخی مفاهی  کیهیان 
)عابددوسیت و  ارتباط پیدا کرد و نمادی از ستارۀ عطارد گشت 

و  . استفاده از هارپی در تزیینیات سیفاد  (90: 1388پور،  کا  
فلییز دورۀ خوارزمشییاهی و ایلخییانی نیییز بییه همییی  رواد و بییا 

هیای بسییار  ریفیی از      یابد. فلزکاری  مفاهیمی مشابه ادامه می
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قرن هفت  بیاقی مانیده اسیت؛ نمونیۀ عیالی آن ابرییق برنیزی        
کوب از خراسان اسیت. خراسیان کیه از دورۀ ساسیانی بیه        نقره

ایی  دوره نییز    بیود، در    قط  تولیدات  روف فلزی بدد شیده 
فیرد از   کرد. در نمونۀ منحصیربه   ها را عرضه می  بهتری  فلزکاری

کیوب بیه شیکل      ای  دوره، نق  هارپی در لبۀ باالی ابریق نقره
 ضربدری قرار گرفته است.

فا  از اقباد بسیاری برخیوردار    در ای  دوره، سفاد زری 
 ازلحیاظ  ،فیا   عنیوان مرکیز تولییدات زریی      بود و کاشان به
 ۀهای شگرفی به دسیت آورد. در دو نمونی    تکنیکی پیشرفت
(، 10 و 9 خوارزمشیاهی و ایلخیانی )تصیویر   ۀ مربوط به دور

فیا  قرابیت نزدیکیی بیا مفهیو         نق  هارپی بر سفاد زری 
صورت تفتی  ها به  هارپی زیران درخت زندگی دارد؛ امحافظ
 اند.  پشت قرار گرفته به روی ه  یا پشت هروب

         
 هاروارد دانشگاه هنری   ۀموز سلجوقی، ۀدور کاشا ، هارپی، نقش با کاسه .6 تصویر 

 (www.harvard art museums.org  :خذأم

 انتزاعی درخت طرف دو در سر دور ۀهال با هارپی نقش کاشا ، ،فام زرین ۀکاس .7 تصویر

 (82 :1388 پور،  کاظم و   عابددوست  :خذأم 

 
 قر  هفتم  ،کوب از خراسا  ابریق برنزی نقره .8 تصویر

 (95: 1386 خامنه،   :  موسویمأخذ

 
 هفتم   فام، کاشا ، قر   زرین ۀکاس. 9تصویر 

 (88 :1388 ،پور کاظم و عابددوست  خذ:أم

 ایلیانی   ۀدور فام، زرین  ۀ کاس. 10تصویر 

 (48 :1391 حسینی،  خذ:أم       
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نویسی که از بارزتری   همچنی  حضور هارپی در خوش
 ،11 تصیویر توته است.  بسیار تال  ،هنرهای اسالمی است

از  نقیره  بیا  بیرنج  روی کیاری   مرصیع  ۀخانی   سفره از قسمتی
ار شده ک کوفی و نسخ های  کتیبه است که با موصل ۀمدرس
 بیا  عظمیت  و شیکوه  معنیای  به «العز» ۀکلم در آن و است
و خطی رمیزی پدیید    است یافته شکل انسان شبیه حروف
به « ز»تای حرف  بهشکل هارپی در ای  کلمه  است. آورده

کار رفته است و نشان از تقیدس ایی  نقی  و اهمییت آن     
 .(43 :1381 )شیمل، دارد

تیوان در    میی  در ای  دوره، مصورسازی نقی  هیارپی را  
چیون  همدر کتبیی   ؛دکیر تیو  و کت  نگارگری نییز تسیت  

خطییی  ۀحریییری. در نسییخ المخلوقییات و مقامییات عجاییی 
مقامات حریری متعلق به مکت  بغداد، تصیویری از هیارپی   

شود که میان درختیان و در کنیار سیایر حیوانیات       دیده می

یحییی بی    ترسی  شده است. تصیاویر ایی  کتیاب توسیط     
 (.12 طی مصور شده است )تصویرالواس محمود

سازی و  مجسمه ۀسلجوقی، نق  هارپی در حوز ۀاز دور
کیاری بیر  یروف نییز وارد شید و در ایی  دوره و         برتسته
های متنیوعی از    های فرمانروایی ایلخانی شاهد مجسمه دوره

 نوشیدنی کاربردی هسیتند    هارپی بوده که برخی مثل تا 
هارپی  ۀد. استفاده از مجسمو برخی صرفاً حک  تزیی  دارن

 .(89: 1388 ،پور کا   و عابددوست) دلیل روشنی ندارد
شکوفایی هنر، صینعت و اقتصیاد    ۀصفویه که دور ۀدور

ی ا  ایران است، صنایع دستی و دیگر هنرهیا رشید گسیترده   
های تدیدی در سفاد و سیرامیک    داشتند. فنون و تکنیک

های فرهنگی تدیید    از تریان راه یافت و نقوش تزیینی نیز
هییا  ثر گشییتند. نقیی  هییارپی امییا هنییوز بییر سییفالینه أمتیی
های کوبیاچی    درخشد و ای  بار تصاویر هارپی بر بشقاب  می

 (.  15 و 14 کنند )تصاویر  و بدد چینی خودنمایی می

  
 انسا به شکل  «العز»ۀ کاری بر برنج با نقره، کلم ، مرصعهفتم خانه، قر  قسمتی از سفره .11 تصویر

 (43 :1381 شیمل،  خذ:أم

 
 حریری واسط شیخ  منسوب به ،مکتب بغداد ،مقامات حریری .12 تصویر 

 (106 :1384، رایس  تالبوت  خذ:أم 

     
 قر  هفتم ه.ق ،وی کاسههارپی ر ۀبرجست  نقش .13 تصویر

 (Grube,1379: 217  :خذأم 
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 روتچیلد وبینی  ۀمتر در مجموع سانتی 34و قطر  5.2بشقاب کوباچی، به ارتفاع  .14 تصویر

 (245 :1377 ،:  رفیعیخذأم

 متر با نقاشی زیرلعاب سانتی 16.6سفید، گالری ساکلر به قطر -بشقاب آبی .15 تصویر

 (49 :1388پور،   عابددوست و کاظم :خذأم 

صیفویه، بیه    ۀر ایران دورشدن مذه  تشیع د با رسمی
شکل کالن تغییراتی در هنیر ر  داد و بیه شیکل خ یرد در     

چیون نقی  هیارپی. از آنجیا کیه تمرکیز       همنقوش تزیینی 
مذه  شیعه بیود،   ۀکنند پُررن بیشتر بر تصاویر و هنرهای 

نمیادی  ، ون نق  شییر چهمنقوش معرف موضوعات شیعی 
پینج تی     ۀندنویسی دربردار خوش، ترکیبات از اما  علی)ب(

قرار گرفت و نق  ترکیبی هارپی طراحی مالک  ...آد عبا و
 رفت.    در حک  نقشی تزیینی به کار میبیشتر 
هنیر اییران در بخی  صینایع      ،قاتیار  ۀد بیه دور وبا ور

شیود و نقیوش     دستی و هنرهای مستظرفه دچار رکود میی 
اما نق  هیارپی در   رند؛دیگر تایی برای تجلی ندا ،تزیینی
هنر نقاشی از  ،یابد. در ای  دوره  بستری دیگر می ،ورهای  د

شود   رایج میو در بی  مرد   هدربار خارج شد ۀانحصار طبق
آراییی اسیتقالد     به کتیاب  صفویه نسبت ۀنقاشی که از دور و

کارگیری بو   به) مصالحدر ای  دوره ازنظر ابعاد و  ،یافته بود
نیز تغییرات زییادی   ای(  خانه  های نقاشی قهوه   پردهنقاشی و 
شود و    اهر می ی. هارپی ای  بار در قال  تدیدکردتجربه 

المخلوقیات    که از کت  عجایی  قال  یابد. ای    شخصیت می
هارپی در کتی    ؛آ از شده بود، نق  فرشته و حوری است

ایی    ۀعامیانی هیای    المخلوقات و نقاشی عجای چاپ سنگی 

هیای    شود. نقاشیی   اهر میعنوان فرشته و حوری   بهدوران 
ی، نقاشیی  ا  خانیه   نقاشی قهیوه  ۀنه خود شامل سه حوزاعامی

 پشت شیشه و نقاشی بقاب متبرکه است.
دهنید؛    ها، نا  و شخصیت تدیدی به هارپی میی   ای  حوزه

ای محمد میدبر بیا عنیوان روز      خانه  مثالً در تابلوی نقاشی قهوه
ترسی  شده اسیت  محشر، هارپی روی درخت طوبی در بهشت 
نویسیی عناصیر و    و باالی آن، نیا  میرب بسیمله بیه رسی   نیا       

اشخاص در ای  شیوه نوشته شده است که البته تعرییف میرب   
بسمله بسیار متفاوت از هارپی است. در نسیخۀ چیاپ سینگی    

ای از فرشتگان مقرب آسمان شش  به نیا     نیز هارپی را فرشته
(. در 36: 1387شیاری،  نامنید )میرادی شیورچه و اف     ولدان می

دار دزفیود، ایی  نقی  در هیئیت حیوری و       نقاشی بقعۀ علی  
هیای پشیت شیشیه نییز       شود. در نقاشیی   فرشتگان متجلی می

مانند تیابلوی میدبر، هیارپی بیاالی درخیت طیوبی در بهشیت        
نشسیته اسییت و زیییر درخییت حیور کییوثر قییرار دارد و امییا    

ران  اسیت.  کردن آب به یکیی از ییا   حسی )ب( در حاد تعارف
در اینجا، ارتباط رمزگونۀ هیارپی بیا عیال  واال و ملکیوت کنیار      

شود و به شکل مسیتقیمی در مضیامی  معنیوی و      گذاشته می
شود و حتی و یفیۀ تزیینیی نییز بیر عهیده        ق دسی معرفی می

 ندارد؛ تنها معرف عال  ملکوت است.  

  
 کنار حٌر و هارپی در هیئت حوری بهشتی در. 16 تصویر

 قاجار ۀدار دزفول، دور علم  ۀ پیامبر ص(، بقع

 (34: 1386  میرزایی مهر، خذ:أم

در هیئت فرشتگانی به نام ولدا ، چاپ سنگی  هارپی. 17تصویر 

 المیلوقات عجایب

 (36: 1387، افشاری و  مرادی شورچه خذ:أم 
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های پشت شیشه، عبداهلل   نقش هارپی در نقاشی .18 تصویر

 رحیمی

 (226: 1371  سیف، خذ:أم 

 هارپی بر روی علم عزاداری امام حسین ع( ۀمجسم .19 تصویر

 (171-173 :1386خذ:  موسوی خامنه، أم 

که نمیادپردازی و انتیزاب در موضیوعات    قاتار  ۀدر دور
، یافییتو بازنمیایی فیگوراتییو رواج    شییدرنی    کی  میذهبی  

 وضیوح  بیه نق  هارپی با موضوعات میذهبی  ارتباط معنوی 
هیای بعیدی     در دورهو پیونید  شود. ای  ارتباط   مشخو می

سییاخت یعنییی  زمینییه،رنیی  شییده و تنهییا در یییک   کیی 
های هارپی و نص  آن بر روی علی  عیزاداری امیا       مجسمه

  شود.  حسی )ب( حفظ می
. یابید   به عناصر سنتی مقبولیت میی  عترت ،عاصردر هنر م

اسیت؛ هنرمنیدانی    ای  شروب ای  مسیر از آثار نقاشان سیقاخانه 
 ۀفی ن نطاعنیو  بیه های سنتی هنیر اییران     که در کار خود از فر 

(. 307: 1390)پاکبیاز،   کردنید   ده میی خا  اسیتفا ۀ شروب و ماد
که در پیی   مندرود و هنر  گرایی می  سمت تزیی  بهنق  هارپی 

عنیوان یکیی    بهاز هارپی  ،برقراری ارتباط با فرهن  بومی است

 .گییرد     بومی در تهیت تیزیی  بهیره میی    های فرهن  لفهؤاز م
در پیی نمیای  مفهیومی    هنرمنید  نیز ها  نمونهالبته در برخی 
هیای شخصیی و     د د هبا بیشتر  است کهگرایی   فراتر از تزیی 

هیای ژازه    نقاشیی  ؛اسیت در ارتباط  شا ذهنیهای   سازی  مفهو 
نق  هیارپی در   .چنی  دیدگاهی است ۀدهند  نانش ،طباطبایی

طباطبایی منشع  از تخیالت و از ژازه  «مرب نه آد » ۀوعمجم
مفاهی  ذهنی وی و برقراری پلی ارتباطی بیی  هنیر سینتی و    

در آثار هنرمندان تیوان   .(17: 1382 )طباطبایی، مدرن است
بهزاد اژدری و تواهرات برنید   های  ینهسفالچون همو معاصری 
ای  نق  بیشیتر   نیز ...)تکت  فاضل و بهرا  دشتی( و باب ایرانی
هیای   د د یه فیر  تزیینیی سینتی اسیت کیه بیا       نوعی معرف 

کیار شیده   شخصی هنرمند با فرمی  رییف و پرداختیی قیوی    
   است.

 
 مرغ نه آدم ۀهای ژازه طباطبایی، مجموع    نقاشی .20 تصویر

 (31 :1381 طباطبایی،  خذ:أم
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 نقش هارپی در هنر ایرا  تحلیل فرم و مفهوم  .1 جدول

 مفهوم فرم دوره

 نقش هارپی

 ۀدر دور

 قبل تاریخ

همراه با ری  ترسی  شده ها  نمونهدر برخی : پرنده -در هیئت مرد

ها ا ل  با کاله مربوط   است، همراه با تزیینات  ریف روی بدن و باد

به و  چون شاهی همشکاری پرندۀ های   باد –توییربه پوش  اورا

با  کردن رای همراههایی که ب  دی  ۀشکل کاربردی برای دست

 رفتند. میمردگان به کار 

 تویی به هنر ایران وارد شدهرای  نق  در مناطق شماد  ربی با فرهن  اورا

از  و کند  . در اینجا هارپی نق  حامل مردگان به دنیای دیگر را ایفا میاست

به کار  ،نددش  هایی که همراه مردگان دف  می دی  ۀبر روی دست ،ای  تهت

 گردیو  ۀهای مقبر  همچون دی  رفت؛  می

نقش هارپی 

در 

تارییی ۀدور

 و باستا 

 ۀپرند انسانپرنده مواته بوده تا نق  هارپی.  -بیشتر با شکل انسان

مرور به نق  فروهر بدد شد. بیشتر شبیه  بهدو باد یا چهارباد که 

ی با سر انسان که در نق  فروهر به ا  دار است تا پرنده انسان باد

پرنده ترسی  شده  -شود. در ای  مورد نیز مرد  تر می زدیکهارپی ن

 .به شکل حجاری و نق  برتسته و استامپ، است

ای  نق  در مراکز تنوب و تنوب  رب با فرهن  آشوری وارد هنر ایران 

عنوان خدای قدرتمند  بهشاهی  که نماد خورشید پرندۀ شده است و با 

های پیشی  نیز در   دار از هزاره باد های  در ارتباط است. انسان ،آشوری است

شدن نزدیک  سان  رفته به پرنده رفتهاما ؛ شدند میهنر ایران و آشور ترسی  

 گشتند تا اینکه نق  فروهر نماد حکومت هخامنشی شکل گرفت.

نقش هارپی 

های  در دوره

 اسالمی

 

 

 

دورۀ 

 سلجوقی

پرنده ترسی  شده است. چهره  -هارپی به شکل زن

ه دیگر ترسیمات ای  دوره است. معموالً با آنان شبی

 های انسانی نیز بر نگارهکه شوند   ترسی  میکالهی 

گذارند. ا ل  به شکل تفتی در دو طرف   سر می

صورتی  ریف بر  بهگیرند.   درخت زندگی قرار می

ها پرداخت   فا  و فلزکاری زری روی  روف مینا، 

 شدند.  می

عنی پیوند انسان با پرنده، توانست تای خود را فر  آن ی ۀواسط بهنق  هارپی 

در ای   ،در بین  تدید پیدا کند و چون ا ل  موتودات ترکیبی حذف نشد

فلکی در  توته به نجو ، موتودات ترکیبی برگرفته از صور ۀواسط دوره به

دانند. همچنی    عطارد می ۀفلزکاری متداود گشتند. نق  هارپی را نماد سیار

چون حافظان درخت زندگی، به شکلی تدید همباستانی  برخی باورهای

عنوان  تعریف شده و ای  بار هارپی، دیگر موتودات ترکیبی و حیوانات را به

اند. هارپی در عی  حاد که با ای  مفاهی    حافظان درخت طوبی نمای  داده

 .نیز دارد پیوند دارد، حک  یک فر  تزیینی را

دورۀ 

 ایلیانی

پرنده ترسی  شده است. با -نهارپی به شکل ز

معموالً به و  های مغولی  های  ریف و چهره  پرداخت

شکل تفتی همراه با هالی دور سر. بر روی 

فا  و فلزکاری و نگارگری کت   های زری   سفالینه

 المخلوقات. عجای 

است و در ترسی  کرده پیشی  را حفظ  ۀدر ای  دوره نیز هارپی مفاهی  دور

گرایی نیز   کند؛ اما کمی قداست  ی خود پیروی میا  ت دوره اهری از مشخصا

نویسی اسماء  دور سر و اینکه در خوش ۀازتمله هال ؛به آن اضافه شده است

در نظر « ز»آن را نشان حرف  ،متبرکه که به شکل تانورسان کار شده است

ی ها  گرفتند. البته همچنان به شکل فر  تزیینی در  روف فلزی و سفالینه  می

 رود. میفا  به کار  زری 

دورۀ 

 صفویه

پرنده ترسی  شده است. بر روی -هارپی به شکل زن

های سفاد کوباچی و بدد چینی که در آن   ساخته

 ۀبا پوش  کاله اخذشده از دور بود،دوره متداود 

های   گیری   نی و قل  های زییآم رن  ،خوی 

  ریف.

  شیعی یصفویان در پی رواج مفاه زیراهارپی بیشتر حک  نق  تزیینی دارد؛ 

چون نق  شیر که نماد هم ؛با استفاده از نمودهای بارز فرهن  شیعی بودند

اما  علی)ب( است و چندان تمایلی به نمای  ای  مفاهی  با موتودات ترکیبی 

 نداشتند.

دورۀ 

 قاجار

پرنده؛ همراه با تاج و بدن -هارپی به شکل زن

تر، طاووس تا پرندگان د، کبودهُچون هُهمپرندگانی 

چون پشت همهای عامیانه   شکاری. در نقاشی

ای و نقاشی بقاب متبرکه و در کت    خانه  شیشه، قهوه

 چاپ سنگی.

در ای  دوره نق  هارپی دارای شخصیت معنوی مستقل شده است و حک  

نوعی فرشته را دارد. قراردادن تاج بر سر آن و استفاده از بدن پرندگان بهشتی 

های عامیانه، هارپی را روی درخت   دهد. در نقاشی  تایگاه را نشان می ای 

ارتباط مستقی  و دور کنند که پای آن حور کوثر قرار دارد.   طوبی ترسی  می

 از رمزگرایی با مضامی  مذهبی برقرار کرده است.

نقش هارپی 

 ۀدر دور

 معاصر

ای  ریف. ه  پرنده؛ در اشکاد مختلف با پرداخت-هارپی در نق  زن

صنایع دستی و شود و در   میدیده سازی   بیشتر در نقاشی و مجسمه

 چون تواهرسازی.همبرخی هنرهای مستظرفه 

های سنتی   رتوب به فر  ۀواسط نق  هارپی بیشتر حالتی تزیینی دارد و به

ها  نمونهی از ا  د. در پارهشو  عنوان نمادی از فرهن  و هنر ایرانی استفاده می به

و آمیزد  در میهای شخصی هنرمند   آثار ژازه طباطبایی با د د ه چونهم

برگرفته از تفکر  ۀیابد. نمون  معنای متناس  با ذهنیات هنرمند می ،درواقع

توان در استفاده از ای  نق  به شکل مجسمه در   سنتی مربوط به هارپی را می

رابر اهریمنان ل  عزاداری اما  حسی )ب( دید که در آنجا حک  محافظی در بعَ

 اشقیا را دارد. ،عبارت دیگر و به
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 ها و ظروف نقش برجسته   هارپی در مجسمهنقش کاربردی  .2 جدول

 مشیصات دوره ترسیم خطی شکل هارپی

  
 سلجوقی

 آمیزی بدنه مجسمه با نقاشی و رن 

 (87 :1388 ،پور کا   و عابددوست) :خذأم

  
 (87 :1388 ،ورپ کا   و عابددوست) :خذأم سلجوقی

  
 ایلخانی

 صورت هارپی بهسرامیکی مجسمۀ 

 (metmuseum.org) خذ:أم

  

قرن هفت  

 ه.ق

 کوب از خراسان ابریق برنزی نقره

 (95: 1386خذ: )موسوی خامنه، أم

  

قرن هفت  

 ه.ق

 آشامیدنی به شکل هارپیکاسۀ 

 (www.davidmus.dk) خذ:أم

  

قرن هفت  

 ه.ق

 رپی بر روی کاسههابرتستۀ نق  

 (Grube.1379: 217) :ذخأم

  
 صفویه

 نق  و نگار آسترلعاب،  رف بدد چینی یا شمایل هارپی

 (57: 1374)ماسلنیتسینا،  خذ:أم

  

 معاصر

عنوان محافظ بر روی  به هارپی در عل  عزاداری اما  حسی )ب( ۀمجسم

 عل  عزاداری اما  حسی )ب(

 (171-173: 1386خذ: )موسوی خامنه، أم

  
 معاصر

 های سفالی  بهزاد اژدری هارپی از سری مجسمهمجسمۀ 

 (www.behzadazhdari.com: )خذأم

 

 فلزات و استامپ ۀنقش برجست در هارپینقش کاربردی  .3 جدول

 تغییرات مشیصات دوره ترسیم خطی شکل هارپی

  
 ق.  750

، هارپی ۀ رف با نق  برتست ۀدست

 Whiteگ ردیو  ترکیه 

Muscarella,1962:330)) 

های  دی  ۀبر روی دست

عنوان  تدفینی مردگان، به

 حامل مردگان به تهان دیگر

  

اوایل 

دو  هزارۀ 

 ق. 

 تا  الکترومی با تزیی  نق  هارپی،

 Holly) کلکسیون نوربرت شیمل،

69)-68 ,1984:) 

های  دی  ۀبر روی دست

عنوان  بهتدفینی مردگان، 

 دیگرحامل مردگان به تهان 

  

 ۀسد

 . هشت  ق

 تورنق  هارپی روی کمربندهای اورا

 (108 :1391 )مشهدبان،

عنوان مخلوقی ترکیبی و  به

 ای اسطوره

  
 ساسانیان

 های ساسانی پهارپی بر استام

 (Brunner ,1978: 66-(68 خذ:أم

عنوان مخلوقی ترکیبی و  به

 ای اسطوره

  

 قرن هفت 

 ه.ق

کاری بر برنج  صعمرخانه،  قسمتی از سفره

 با نقره

 ( 43: 1381شیمل، )خذ: أم

در « ز»هارپی در نق  حرف 

 «العز»مبارک  ۀکلم

  

 معاصر
 تواهرات برند باب ایرانی

 www.iroon.com) ) خذ:أم

هارپی در نق  توهرات 

معاصر، فرمی تزیینی و معرف 

 هنر سنتی
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 و سرامیک های ظروف سفالین  نقاشی در نقش کاربردی هارپی .4 جدول

 تغییرات مشیصات دوره ترسیم خطی شکل هارپی

 

 

 سلجوقی

   هنری دانشگاه ۀمینا، کاشان، موزکاسۀ 

 www.harvard artخذ: )أمهاروارد، 

museums.org ) 

نق  تزیینی داخل بشقاب، 

هارپی تفتی برگرفته از 

 ن درخت زندگیامحافظ

 
 

 

 

 

 سلجوقی 

دانشگاه    هنری   ۀموز ،میناکاسۀ 

 www.harvard art) خذ:أهاروارد، م

museums.org ) 

 نق  تزیینی داخل بشقاب،

هارپی تفتی برگرفته از 

 درخت زندگیمحافظان 

 
   

قرن 

 هفت 

 کاشان ،فا  زری  ای کاسه

 :1388 ،پور کا   و عابددوست) :خذأم

88) 

نق  تزیینی داخل بشقاب، 

رگرفته از هارپی تفتی ب

 درخت زندگیمحافظان 

 
 

 

 

 ایلخانی
کویت  رت  طارق ۀموز ،فا  زری  ۀکاس

 (48: 1391حسینی، ) خذ:أم

نق  تزیینی داخل بشقاب. 

هارپی تفتی برگرفته از 

 درخت زندگیمحافظان 

 
 

 

 ایلخانی
 کاشان، لعاب سفید مات

 (prv.mfah.org): خذأم
 نق  تزیینی روی بشقاب

  

 تیموری
 هارپی   خاکستری و سفید با نق  ۀکاس

 (Grube.1379:225: )ذخأم
 نق  تزیینی داخل بشقاب

  

 صفویه

سفید، گالری ساکلر، با -بشقاب آبی

 نقاشی زیرلعاب

: 1388پور،  )عابددوست و کا   خذ:أم

49) 

 نق  تزیینی روی بشقاب

  

 صفویه
روتچیلد  ۀقاب کوباچی، مجموعبش

 (245: 1377 ،خذ: )رفیعیأوبینی م
 نق  تزیینی روی بشقاب

 

https://prv.mfah.org/pdf/AR2009
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 های عامیانه  های سنگی و نقاشی  های نسخ خطی، چاپ  نقاشی نقش هارپی در .5 جدول

 تغییرات مشخصات دوره  ترسیم خطی  شکل هارپی

  

، بغداد   مکتب ،خطی مقامات حریری ۀنسخ ایلخانی
 حریری واسط شيخ بهمنسوب 

 (106 :1384 ،رایس  تالبوت) خذ:أم 

عنوان یکی از  بههارپی 
 عجایب مخلوقات

 
 
  

 المخلوقات  عجایبکتاب چاپ سنگی  قاجار
 (130 :1390)کمونی قزوینی،  خذ:أم

هارپی در ارتباط با 
 صورالکواکب

کتاب ؛ قاجار ۀچاپ سنگی دور قاجار  
 المخلوقات عجایب

 (36 :1387دی شورچه، افشاری، )مرا خذ:أم

در هيئت فرشتگانی  هارپی
 به نام ولدان

 
 
 

 

)عجایب  المخلوقات قزوینی کتاب عجایب قاجار
ه.ق، 1264 چاپ سنگی ۀالمخلوقات، نسخ

 (592عليقلی خوئی: 

مداح  یگو سخن ۀپرند
 بيت  اهل

مدبر،  محمد محشر، بخشی از تابلوی روز قاجار  
 ای  خانه   قهوه نقاشی

 (117: 1369)سيف،  خذ:أم

در نقش ملک و با نام مرغ 
نشسته بر درخت  ،بسمله

 طوبی در بهشت

 
 
 
 

 
 

 دار دزفول  علم ۀنقاشی دیواری بقع قاجار
 (34: 1386 )ميرزایی مهر، خذ:أم
 

هارپی به هيئت حوری 
 پيامبر بهشتی در کنار حٌر و

 )ص(اکرم

 نقاشی پشت شيشه قاجار  
 

 (226: 1371 ،)سيف خذ:أم
 

در نقش ملک نشسته بر 
 درخت طوبی در بهشت

 
 

 نقاشی پشت شيشه از عبداهلل رحيمی معاصر
 (226: 1371 )سيف، خذ:أم

 

هارپی به شکل تزیينی و 
در ارتباط با فرهنگ بومی 

 همراه با نقوش طلسم

 

 

 مرغ نه آدم ۀمجموع ،نقاشی ژازه طباطبایی معاصر
 (31: 1381 طباطبایی،) خذ:أم 

برگرفته از فرهنگ سنتی و 
مفاهيم  ۀبومی به اضاف

 ذهنی هنرمند
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  ____________________________________________________ نتیجه
ای   ترکیبییی، در بییین  اسییطوره یعنییوان نقشیی هییارپی بییه

پرنده از طریق هنیر   دارد؛ نق  انسانریشه های اولیه   تمدن
حامیل مردگیان بیه تهیان      و تویی وارد هنر ایران شدراورا

ییران دوران  امیا در ا  ،ایی  نقی    .شید   شناخته میی تاریکی 
و بیا   درآمیخیت  هیای عیالمیی و آشیوری     تاریخی با اندیشه

  برقرار کرد.ایزدی ارتباط فرچون هممقدسی مفاهی  
 و وبیوی تدییدی یافیت    رنی   اسیال  هنر ایران با ورود 

های اسالمی به هنر ایران تزریق شید. هنیر     مفاهی  و ارزش
و مفیاهی    گرفیت های  نیی خیوی      ایران فر  را از داشته

عنیوان نقشیی باسیتانی     هارپی به اضافه کرد.تدید را بدان 
تایگییاه  تش توانسییا تیوهره و  رفیییت روحیی   ۀواسییط بیه 

دسیی اییران بیابید. اولیی  نمیود آن را      خوی  را در هنر ق 
سلجوقی  ۀهای دور  های مینا و فلزکاری  توان در سفالینه  می

را بیه  نقی  ترکیبیی    ،که هنرمند با رافت تو کردو تست
 نماید.     یپرنده بر تولیدات سفاد و فلز منقوش م -شکل زن

درخیت زنیدگی از   محافظیان  چون هممفاهیمی باید گفت 
کیه بیا تغیییر درخیت زنیدگی بیه       است دنیای که  اخذ شده 

 ۀواسیط  همچنیی  بیه  . یابید   درخت طوبی، شکلی اسیالمی میی  
رد تزیینییات هنرهییای اگسییترش علیی  نجییو ، صییورالکواک  و

هیارپی  کیهیانی نییز بیه     نق  ،آن ۀواسط ه شد که بهرفظمست
بیا بیدن پرنیدگان    سیلجوقی   اختصاص داده شید. فیر  هیارپی   
کنید    ایلخانی اندکی تغییر میی  ۀشکاری و کالهی بر سر در دور

هیای    و در سیفالینه  گییرد   تیای کیاله را میی    ،دور سیر  ۀو هال
 المخلوقیات و  عجایی   های باهمچنی  کت ،فا  و فلزکاری زری 

عنوان یکی از حروف  شود و حتی به  مقامات حریری ترسی  می
مقدس در عبارات متبرک کیه بیه شیکل تانورسیان طراحیی      

پرنیده   -صیفویه ترکیی  زن   ۀ. در دورودر  به کار میی  ،شدند  می
د و شاهی  ترکیی   هُدچون هُهمحفظ شده و با بدن پرندگانی 

  شود و بیشیتر در  یروف بیدد چینیی و کوبیاچی ترسیی        می

تفاوت بیشیتری در فیر  و مفهیو      ،قاتار ۀدوردر اما، . شود می
و حیوری را   افتید و هیارپی شخصییت فرشیته      نق  اتفاق میی 

یابد که تیاتی بیر سیر دارد و ایی  بیار بیا بیدن پرنیدگانی          می
یابید؛ تیایی آن را    میی طاووس نمیود   و ددهُچون کبوتر، هُهم

در  و ولیدان  خوانند و تای دیگر ملکیی بیه نیا      مرب بسمله می
ای، نقاشیی بقیاب     خانیه   چون نقاشی قهوههمهای عامیانه   نقاشی

آن را بر روی درخت طیوبی در   ،متبرکه و نقاشی پشت شیشه
امیا    ،در حالی که معموالً پای درخت طوبی ؛نشانند میبهشت 

حسی )ب( در حاد تعیارف آب بیه یکیی از ییاران  اسیت. در      
لوقییات نیییز آن را المخ چییاپ سیینگی از عجاییی   هییای باکتیی

 .  اند کردهمعرفی از آسمان شش  به نا  ولدان  یا  فرشته
معاصر که بازگشت به هنرهای سنتی و رتیوب   ۀدر دور

عنیوان   بیه هارپی  ،شود  ها محسوب می  به گذشته تزو ارزش
هیای هنییر اییران در آثییار هنرمنیدان نمییود      لفییهؤیکیی از م 

یینیی و معیرف   گاه تنها نقشیی تز  . بدی  صورت کهیابد  می
 و گیاه بیا مفیاهی  شخصیی هنرمنید در     اسیت  بودن  سنتی
 ،ی  ا  سقاخانه ۀشیوهنرمند  ،آمیزد. در آثار ژازه طباطبایی  می

هنرمنید در ارتبیاط    شخصی های  د د هبا  بیشتر ای  نق 
هییای روشیی  فییر  و مفهییو    اسییت. شییاید یکییی از ارتبییاط

هیای    مهبتوان مجسی  در دوران معاصر هماهن  ای  نق  را
کییه  لیی  عییزاداری امییا  حسییی )ب( دانسییتروی عَ هییارپی

پرنده را با موضوعات میذهبی پیونید    -وضوح نق  انسان به
تری  شیکل مشیهود     قاتار به روش  ۀآنچه در دور و زند  می
. شیاید  یابید   بدی  صورت در دوران معاصر استمرار می ،بود

هایی   نارا به یکی از هارپی زمان آن رسیده است که نق  
ایی    زیرا ؛ه استن معرفی شدا آقاتار ب ۀکه در دوربنامی  

 ،های مفهومی  های تزیینی و چه در تنبه  نق  چه در تنبه
به یکی از نقوش شاخو هنرهای سنتی اییران بیدد شیده    

  دارد.نیاز شأن معنوی خود است و به نامی درخور 
 

 

 نوشت پی
1. Harpy. 
2. Jason and Argonauts . 
3. Odysseus. 

شناسیی   باسیتان   ۀ مجموعی  ییا  )Oxus Civilization( آمودرییا    تمدن .4
 )Margiana Archaeological Complex) –Bactriaمرو -باختر

 .( BMAC(اختصارو به 
5. Norbert Schimmel. 

هیای    در قصر نمرود کشف شده است و بی  سیاد  ی کهآشورخدایی  .6
احتمیاالً مربیوط بیه     .گیذاری شیده اسیت     تیاریخ ق.   860تا  865
 ۀکیه در حماسی   اسیت خدای آفتیاب آشیوریان و بابلییان    ،  شَمَ 

 .گیلگم  ه  بدان اشاره شده است

 منابع
 فرهن  معاصر. :تهران ،المعارف هنر  دایره(، 1390) پاکباز، رویی 

بهیار،   ملیک  میاه  ۀترتمی  ،اسالمی هنر(، 1384) دیویید  یس،را تالبوت
 فرهنگی. و علمی انتشارات :تهران ،سو  چاپ

بررسیی  »(، 1386) و دیگیران اهلل  حبیی  اللهیی،   آییت و تعفری، زهیره  
دار در منیابع   )انسیان بیاد   گییری نقی  فرشیتگان     چگونگی شیکل 

دو ،  ۀ، دوردوفصییلنامۀ مییدرس هنییر، «تصییویری قبییل از اسییال (
 .17-25 ،2 ۀمارش

موتییودات ترکیبییی در هنییر سییفالگری دوران »(، 1391حسییینی، هاشیی  )
 .  45-54، (4شمارۀ )، 17ۀ ، دور  نشریۀ هنرهای زیبا، «ایران  اسالمی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Argonauts


  67 

 ... بررسی سیر تحود نق  هارپی در هنر ایران

 

 

نق  نمیادی  طیاووس در هنرهیای تزیینیی     »(، 1386) خزایی، محمد
 .7-15، کتاب ماه هنر، «ایران

ی موجودات تلفیقری در  بررسی تطبیق»(، 1388  خسروی، الهه
 ،14 ۀ، سال دوم، شرمار مایه  نقش، «رودا  میا هنر ایرا  و 

17-7. 
 ۀسسی ؤم :تهران ،15 ، تلددهیدا نامۀ  لغت(، 1377) اکبر علیدهخدا، 
 .دهخدا ۀنام  لغت

سفال ایرا  از دورا  پیش از تاریخ تا عصرر  (، 1377) رفیعی، لیال
 یساولی.انتشارات  :، تهرانحاضر

 ۀ، ترتمی اسرالمی  هنر ایرا  در روزگار(، 1388حمدحس  )م ،زکی
 صدای معاصر. :تهران ،اقلیدی محمد ابراهی 

 ۀ، ترتمی اسرالمی  هنر ایرا  در روزگار(، 1388) ، محمدحس زکی
 صدای معاصر. :تهران ،اقلیدی محمدابراهی 

 میراث فرهنگی. :، تهرانای  خانه  نقاشی قهوه(، 1369) سیف، هادی

     سروش. :تهران ،نقاشی پشت شیشه(، 1371) سیف، هادی
-29، 28 ۀشرمار ، ایرانا، «دار گوی بال» (،1388  خالد ی،شهالی
26. 

مهنیاز   ۀ، ترتمی نویسری اسرالمی   خوش(، 1381) ریشیمل، آن میا 
 مطالعات هنر اسالمی.   ۀسسؤم :تهران ،فر  شایسته

 مرغ نره آدم   گزیدۀ آثار ژازه طباطبایی(، 1381) طباطبیایی، ژازه 
 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی.   :تهران ،، تلد اودنه(

 در  سررفری گزیرردۀ آثررار ژازه طباطبررایی(، 1382طباطبییایی، ژازه )
 و ارشاد اسالمی.   ، تلد دو ، تهران: وزارت فرهن ها(  هکشا  رنگک

و   اسیفنکس    حیات    تداو »(، 1388) پور، زیبا  کا  ؛   عابددوست، حسی 
 .81-91، نگره   ۀفصلنام، «اسالمی   ۀهنر دور در   باستانی  های   هارپی

-عجایرب  (،1390) محمیود    محمّید بی      زکرییا بی    ،کمونی قزوینیی 

باباپور و  یوسف بی  به کوش  ،الموجودات و غرایب المیلوقات  
 .مجمع ذخائر اسالمی :ق  انتشارات، مسعود  المیه

 ،هیامنشری  و مراد  دورا  در ایرا  هنر (،1364) گریشم ، رمیان 
 فرهنگی. و علمی انتشارات: تهران ،بهنا ، چاپ دو  عیسی ۀترتم

 مروزۀ  ای از مجموعۀ ر ایرا   گزیدههن(، 1374) ماسلنیتسیینا، س 
 کارن . :تهراننشر ناصر پورپیرار،  ۀ، ترتم(هنرهای شرق

نگیاری بیر روی    بررسی و معرفی هنر تصیویر »(، 1391) مشهدبان، آتنا
فرشیید ایروانیی قیدی  و دکتیر الییاس       ، دکتر«کمربندهای اوراتور

 ۀشیکد صفاران، کارشناسی ارشد پژوه  هنر، دانشگاه پیا  نور، دان
 هنر و رسانه.

هییای  بررسییی ،«فرایییزدی ۀشییاهی  نشییان» (،1351) یزاده بیییان ملییک
 .10-36،  38 ۀشمار ،تاریخی

اسرالمی،   ۀتاریخ هنر ایررا  در دور (، 1386) رازه موسوی خامنه،
 سمت.   :، تهرانسازی مجسمهمجسمه 
هرای متبرکره در     های بقعه  نقاشی(، 1386) اصغر علیمیرزایی مهر، 
 فرهنگستان هنر. :تهران ،ایرا 

؛ «پژوهشی در تغرافیای تیاریخی آمودرییا  » ،(1368)  المرضا، ورهرا 
 .88-99 ،14 ۀشمار ،تغرافیایی تحقیقات فصلنامۀ

، در هنر شرق و غررب  ای نماد  فرهنگ نگاره (،1383) تیمز، هاد
 .معاصر فرهن  :چاپ دو ، تهران ،رقیه بهزادی ۀترتم
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