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چکیده
به لحاِظ جایگاه و تعالِی هنر در ایران، عصِر صفوی یکی از درخشان ترین دوره هاِی تاریخِی این سرزمین است. در 
این دوره، صنعت نساجی و به  ویژه قالی بافی، پیشرفت چشمگیری داشته است. از این حیث، اساطیر و نقوش نمادین 
که بخشی از فرهنگ و هنِر مردم اند در زمینه هایی مختلف، از جمله فرش هاِی صفوی، به گونه ای بارز نمود دارند. 
از جمله نقوش نمادیِن پُرتکرار در فرش ها و منسوجاِت این دوره، نقش مایه ِی پرنده است. پرندگانی چون طاووس، 
سیمرغ، هدهد و طوطی به صورت های مختلف بیشترین حضور را در فرش های این دوره دارند. در این پژوهش ابتدا 
در مورِد جنبه هاِی زیبایی شناسی و معناِی نمادیِن هر پرنده در فرهنگ و ادبیات ایران بحث و سپس کاربرِد نقوش 
آنها به صورِت خاص در فرش هاِی صفوی بررسی گردیده است. پرنده، نمادی است از رهایی و آزادی و نمایش آن 
در طرح فرش، سرشار از معنا و رمز است که به زیبایِی آرمانِی بهشت اشاره دارد. هنرمنِد صفوی تماِم مهارِت هنرِی 
خود را به کار گرفته تا ذهنیِت خویش را از زیبایی هاِی بهشتی در یکایک عناصر طبیعت آشکار سازد و بدین سان 
به این عناصر، مفاهیمی رمز آمیز بخشیده است. مطالِب این پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و به 

شیوه ای تحلیلی، توصیفی گردیده است. 

زیبایی شناسـی و نمـادگرایـی 
نقـش پرنـدگـان در فـرش دوره صفـویـه
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مقدمه
هنر ایرانی در تمام ادوار تاریخی، متأثر از نمادها بوده و نمادگرایی از ویژگی های آن محسوب 
می شود. فرش، بازتابی از نگاره ها و نقش های نمادین با الهام از باورها، اندیشه ها و آرزوهای انسان 
در طول این ادوار است. با مطالعة قالی ایرانی و بررسی نظام صوری و بصری آن می توان به این 
مسئله پی برد که شکل ها و فرم های به کار رفته در این هنر در پس ظاهر زیبای خود، معنای 

عمیقی به همراه دارند و هنرمند برای بیان حقایق متعالی از نماد ها یاری گرفته است.
اساساً هنرهای دینی در یک امر مشترکندو آن جنبة نمادین آن ها است؛ زیرا همة جهان، 
سایه ای از حقیقت متعالی است. و چون نماد مبتنی بر حقایق وجودی و عوالم عالیه می باشد، 

یک اثر هنری زیباست و زیبایی در هنر دینی امری ذاتی است )پورنامی،1380: 123(.
نماد و نمادگرایی در فرش دورة صفویه بر پایة چه اصولی استوار است و نقش آن در به تصویر 
کشیدن این نقوش در متن فرش چگونه است؟ پرندگان نماد چه چیزهایی هستند؟ نقش و نماد 
پرنده از جمله نقوشی است که از دیر بـاز، به وفور و در اشکال گوناگـون بر این هنـر بومـی، کهن 
و ارزشمند نقـش بسته و همواره جایگاهـی خاص داشتـه است. اغلـب این نقوش پرنـدگان 
نمادین بیان گر و یاد آور مفهومی خاص یا برگرفته از داستـان ها و حکایات ادبی بوده اند؛ به ویژه 
در ادبیات عرفانی ایران همچون اشعار عـطار، سهروردی، موالنا و ...حضور چشمگیری داشته اند. 
همچنین به نظر می رسد طرح ها دارای ارزش زیبایی شناختی ظاهری و معنایی و گویای فرهنگ 
غنی اسالمی ایرانی بوده و جهت شناخت بیشتر نقوش، تحلیل آن ها از بعد زیبـایی شناسـی امری 

ضروری به نظر می رسد.
در این پژوهش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا با استفاده از شیوة اسنادی، در ابتدا به معرفی 
مفهوم نماد و زیبایی شناسی و همچنین مفاهیم نمادین پرندگان مورد استفاده در فرش دوران 
صفویه و سپس به بررسی انعکاس این نقش مایه در فرش های این دوره که هدف این پژوهش است 

پرداخته شود.

پیشینة پژوهش
در مقاله ای که امیر حسین چیت سـازیـان )1390( به نام » نمادگـرایی و تاثیـر آن در فـرش 
ایران« گردآوری کـرده است، در ابتدا به مروری بر مفهوم و مبانـی نظری نمادگرایی پرداخته است  
و سیر تحول نمادگرایی در هنر ایران و نمادگرایی در زیبایی شناسی فرش ایران را مورد بررسی 
قرار داده است؛ در ادامه به ریشـه ها و عوامـل تاثیر گـذار بر طرح فرش های صفویان و قاجاریان و 
طبقه بندی و تحلیل نمادهای این دو دوره می پردازد و در پایان به این نتیجه می رسد که طراحی 
فرش ایران متاثر از نمادگرایی است؛ زیبایی شناسی فرش ایران بر پایه نمادگرایی و اندیشه حاکم 
بر آن است؛ فرهنگ و ادیان ایرانیان بر زیبایی شناسی و نمـادهای فرش ایران تاثیر گذاشته است.

محمد افروغ )1390( در مقاله ای با عنوان » نقوش قالـی دستبـاف ایرانـی عناصر و نمادهـایی 
از هویت ملی« سعی می کند تا با نگاهی به هنر قالـی بافی، که از آن با عنـوان هنر ملی یاد می شود 
و نیز طبقه بندی نقـوش و طرح های کلـی موجـود در قالی های دستباف، به تحلیل چنـد نمونه از 
نقوش و نمادهای تصویـری کـه یادآور هویـت ایرانـی هستنـد و در قالی بافی در زمینه های قالی 

دستباف حضور دارند پرداخته شود. 
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فرش صفویه  
دولت صفوی پس از گذشت نهصد سال از انحالل دولت ساسانیان، روی کار آمد.بنا به نظر 
بسیاری از محققان، حکومت ایران اسالمی را به جایگاه دولت ملی ارتقا داد و نخستین حکومت 
بزرگ و یکپارچه در ایران پس از اسالم را ایجاد کرد. دورة صفویه عصر امنیت، اقتدار، توسعة 
اقتصادی و رشد فرهنگ و هنر بود. کشاورزی و صنایع دامی چنان افزایش یافت که ایران در آن 
روزگار در شمار صادر کنندگان بزرگ جهان شناخته شد. هنر معماری و نقاشی به عنوان سرآمد 

هنری آن دوره شناخته شده اند« )نامجو و فروزانی،1392: 24(.
از سوی دیگر»صنعت قالی بافی نیز، در دوران صفویه به علت حمایت سالطین، پیشرفت 
چشمگیری داشته است. شاه عباس بیش از سایر سالطین صفوی به این هنر توجه داشت و در 
زمان او استفاده از تارهای زرین ابریشم در قالی بافی معمول گردید. قالی های باقی مانده از سدة 

دهم هجری، در زمرة باشکوه ترین نمونه های باقی مانده است« )برند،1383: 171(. 
ارنست کونل نیز، سدة دهم/شانزدهم را عصر کالسیک فرش بافی ایران می نامد؛ چرا که معتقد 
است فرش ایران در دورة مذکور، در کارگاه های دولتی و زیر نظر با استعداد ترین هنرمندان، 
به لحاظ ظرافت طرح، غنای رنگ و دقت در بافت به چنان تکاملی دست یافت که درهیچ کجای 
دیگر نمی توان نظیر آن را یافت )کونل،1355: 191(. در واقع، تالش هنرمندان و تعامل استادان 
رشته های گوناگون هنری با یکدیگر باعث شد که قالی بافی در این زمان، مقامی ویژه پیدا کند. 
»قالی هایی که امروزه به نام فرش های نفیس ایران در موزه ها و مجموعه های خصوصی جهان 
نگهداری می شود، نشان از مهارت استادان در طرح و بافت فرش دارد و ثمرة تالش و همکاری 

ارزندة طراحان، رنگرزان و بافندگان دورة صفویه است« )آذر پاد،1372: 14(.

ریشه ها و عوامل تأثیر گذار بر طرح فرش دورة صفویه
شاه اسماعیل صفوی از اعقاب شیخ صفی الدین اردبیلی، رهبر فرقة صوفیة شیعة صفوی، 
متولد 605 هجری است. به صورت موروثی، رهبری این فرقه در اواخر دورة آق قویونلو بر دوش 
شاه اسماعیل می افتد. بنابراین صفویان به لحاظ خانوادگی و عقیدتی دارای افکار عارفانه بر مبنای 
تصوف شیعی بوده اند. با توجه به هنرمند بودن مؤسس این سلسله، که هم شاعر و هم خوشنویس 
بوده و رمز و راز حروف و مضامین عرفانی هنر را می دانسته است، بی شک هنر دوران صفویان با 
توجه به ساختار حکومتی این دوران و اشراف آن بر هنر و مسایل فرهنگی از این موارد تأثیر پذیری 
عمیق داشته است.» عالوه بر شاه اسماعیل، شاه طهماسب نیز هم خوشنویس و هم نقاش بوده و 
از هنرمندان دوستدار و پیرو تفکر عارفانة صفویان حمایت می نموده است. شاه عباس اول و بیشتر 
شاهان و حتی شاهزادگان و بزرگان صفوی حامیان هنر سنتی بوده اند؛ به عنوان مثال در تاریخ 
رشیدی میرزا محمد حیدر دو غالت)قرن دهم هجری(، از بزرگان دورة صفویان، واژگان زیبایی 
شناسی و نقد و سنجش گری هنر جایگاه خاصی دارد. طبق نوشتة اوضربة قلم در یک طرح 
استادانه باید محکم باشد ولی نازکی، صافی، مالحت، پختگی و اندام را کاماًل نشان دهد، نتیجة 

کار چنین هنرمندی اثری خنک و پخته خواهد بود« )اتینگهاوزن،1374: 93(.
ارزش های  تبدیل شد که  آبستره  یا  انتزاعی  به هنر  واقع هنر فرش در دورة اسالمی  در 
زیبا شناختی آن مشخصاً در قالب و رنگ نهفته است و از موضوع نقاشی یا فرش، مفارق و مستقل 
است. نتیجة این دیدگاه قدیمی، خلق آثار هنری ِّفراوان فرش با ویژگی های نیمه سحرآمیز و نیز 
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هنر تزئینی ناب بوده که در کشورهای اسالمی که به تصویر کشیدن پیکر انسان منع گردیده، این 
امر بسیار رواج دارد. درطراحی فرش ایران، گونه ای از سمبولیسم اسالمی با ریشه های عرفانی 
حضور دارد و ارزش های زیبا شناختی در قالب طرح و نگاره ها با ویژگی های هنر تزئینی ناب 
مشاهده می گردد. هنر انتزاعی در طراحی قالی جایگاه ویژه ای پیدا می کند و جای نقش انسان را 

نگاره های اسلیمی و گیاهی و انتزاعی دیگر می گیرد« )چیت سازیان،1380: 106(. 

زیبایی و زیبایی شناسی در فرش ایرانی
طبق نظریاتی که در تعریف هنر و زیبـایی بیـان کـرده اند، می توان فرش های ایرانی را در دو 
دسته کلی ظاهـری و محتوایی بررسی نمود. خانم دریایی در مقـاله ای تحت عنوان »زیبایـی در 
فرش دستباف ایـران« عوامل باطنـی را منسوب به حاالت روحی، معنوی و دریافت های درونی 
هنرمند نموده و آن ها را در بطن هنر نهفته دانسته است و عوامل ظاهری را نیز به دو دستة 
درونی و بیرونی تقسیم کرده و گفته است: درونی آن قسمت از زیبایی های فرش است که در نگاه 
دقیق تر و دوم دیده می شود و بیشتر توسط بافنده و متخصصان فرش به چشم می آید. مهم ترین 

زیبایی های بیرونی فرش عبارتند از طرح و نقش، رنگ و ابعاد )دریایی،1385: 28(. 

زیبایی شناسی در دوران صفویه 
»از جمله مباحث مهمی که متفکران دورة جدید در حوزة مطالعات زیبایی شناسی، تاریخ، 
و فلسفة هنر مطرح کرده و بدان دامن زده اند، مقوله های زیبایی شناسی- اعم از جمال، جالل، 
ظرافت، تراژیک، کمیــک، و زشتـی - و ماهیـت آن ها  و مناسبــت میان آنها بوده است. به گفته 
مالصالحی، ایران دوران اسالمی را عموماً، و دوره ی صفوی را خصوصاً، می توان اوج شکوفایـی 
زیبایی شناسی ظرافت و خلق صور پر لطف و ریزنگاشت در انواع  شاخه های هنر های تجسمـی 
دانست. زیبایی شناسی ظرافت و خلق صور پر لطـف، و اغلب با روح باطـن بیــن و اندیشة اشراقـی 
عهـد اسالمی، که آفرینش را تجلـی گاه حـق می دانـد و در پرتو حسن الهی در می یابد، همسویی 
و قرابت و مناسبتی جدی و بنیادی داشته است؛ از آن رو که خـداونـد نیز خود را در قرآن نور 
هستی بخش معرفی کرده است. به دیگر سخن، صورت ها، شکل ها، طرح ها، و نقش های ظریف 
و پر لطف هنر عهد اسالمی، خصوصاً شاخه های ایرانی آن را می توان نوعی بیان هنرمندانة منظر، 
معرفت، اندیشه و خالقیت عمیقاً اشراقی هنرمند مسلمان و هستی شناسی وحیانی و سلوک 
معنوی و ایمان عمیق و استوار او به وحدانیت،  و حیانیت، سنت، حقیقت، حکمت خالده، و کالم 

قرآنی-دانست« )مالصالحی،1385: 10(. 
می توان گفت: »هدف هنر اسالمی، به طور کلی، ایجاد فضایی است که بشـر را در مسیر شناخت 
شأن ازلی خویش یـاری برسـاند. بنابراین، اگر بتــواند، حتی به صورت نسبی و موقت، به صورت 
بت در آید، پرهیز می کند. هیچ چیز نباید بین انسان و حضور غیبی خداوند فاصله بیندازد«. )چیت 
سازیان،1380: 106-107( »خالصة سخن آنکه زیبایی شناسی ظرافت از جمله مقوله های مهم 
زیبایی شناسی و زمینة نظری و معیار مناسبی در شناخت و فهم هرچه مطمئن و عمیق و وثیق تر 
ما از هنر عهد اسالمی، خصوصاً شاخة  ایرانی آن است. عهد صفوی را ازاین منظر می توان اوج 
شکوفایی زیبایی شناسی ظرافت و بیان پر لطف در هنر دورة اسالمی دانست. و هنر اسالمی را در 
کل می توان از پر لطف ترین،گرافیکی تر، و ظریف ترین جلوه های هنر و روح زیبا شناختی ظرافت 
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در تاریخ و فلسفة هنر جهان دانست« )مال صالحی،1385: 16(.
بحث دیگـری که در رابطه با زیبایـی شناسـی فرش صفویه مطرح است، طبیعت گرایی فرش 
است. » نمادگرایی به گونه ای آشکار در هنر های مشرق زمین و خاصه هنر های ایران به ویژه هنر 
فرش از خصایص زیبایـی شناسـی آن به شمار می رود، اما به هر حال در مـواردی ویژگـی طبیعت 
گرایی را نیز شاهدیم. روند طبیعت گرایـی در فـرش  ایــران دوران اسالمی با هنر عرفی و درباری 
شکل گرفتـه و از دورة صفویــه به بعـد حرکـت خود را آغاز نمـوده اسـت« )چیت سازیان وفضل 

اللهی،1384: 17(.
همچنین، »طبیعت گرایی در فرش دوره صفویـه با رواج تصویر گـری قـوت گرفـت، علـی رغم 
نفوذ عرفا و علمای دینی و وجود افکار صوفیانه در بین برخی از مسئوالن صفوی، شبیه سازی یا 
بازنمایی طبیعت در هنرهای مختلف از جملـه فرش رونق یافت، هر چنـد که نمـادگرایی نیز در 
قسمتی بزرگ از بهترین فرش های کالسیـک دورة صفویه از منزلت خاصی برخوردار بود. سبک 
گردان لچک ترنج و سبک محرابی، نمونهة نمادگرایی، سبک شکارگاه و سبک منظره نیز نمونه ای 

از طبیعت گرایی در هنر فرش بودند« )همان؛27(.

مروری بر مفهوم نمادگرایی
با مطالعه قالی ایرانی و بررسی نـظام صـوری و بصـری آن مـی توان به این مساله پی برد که 
»فرش دستباف ایرانـی سراسر نمـاد است و شکـل ها و فـرم ها در پـس ظاهـر زیبـای خود معنای 
عمیقی به همراه دارد در واقع هنر سنتی بر محور عقالنیت، ژرف اندیشی و معنویت استوار است« 

)بویلستون، 1387: 84(.
واژة پارسی »نماد« به معنای نماینده، سمبل )فرهنگ معین( و نمود، نما و نماینده است. 
)فرهنگ عمید( این واژه همچنین نمود، نماینده و ظاهر کننده معنا شده است.) دهخدا، 1377: 
22731( نماد از روزگار گذشته با انسـان و زندگی او همـراه بـوده است؛ زیرا انسـان موجـودی 
اندیشمند بوده و نماد برای اندیشیدن ضروری می باشد. »نماد عبارت است از هر چیـزی که بتوان 

با آن به طور معنی دار چیزی را معرفی کرد« )رابرتسون،1371: 80(
»یعنی مفاهیمی که با زبان مستقیم قابل بیان و درک نیستند و زبان با همة محدودیت هایش 
قــادر به انتقــال این مفاهیــم نیسـت؛ قالبی نمادین می گیرند تا بتواننــد خود را بیـان کننــد؛ 
به سخنی دیگر نمـاد بیـان ادراکی مشهـود است که باید جایگزیـن امـری مخفـی و مکتوم شود« 

)ستاری،1365: 52(.
یونگ ضمن بحث گسترده ای که راجع به نماد دارد می گوید: »انسان برای انتقال افکار عقاید و 
ذهنیات خود از گفتار یا نوشتار استفاده می کند؛ این زبان سرشار از نمادها و نشانه هایی است که 
به خودی خود معنایی ندارند، اما به دلیل کاربرد فراگیرشان دارای معنا هستند و یا اینکه انسان به 
ظن خود به آن ها مفهومی بخشیده است؛ ولی هیچ کدام از این ها نماد نیستند بلکه فقط تداعی 
کنندة نشانة اشیاء هستند«. )یونگ،1377: 16( نماد در جنبه های مختلف زندگی انسان قابل 
تأمل بوده و در جوامع انسانی داللت بر نگرش های فرهنگی حاکم بر آن جامعه و یا ملت دارد. 
در حقیقت، فرهنگ و به خصوص هنر، آن هم هنر سنتی که قالی دستباف ایرانی نمودی از آن 
می باشد بستر بسیار مناسبی برای شکل گیری نماد است. فرش دستباف ایرانی از جمله هنرهای 
کاربردی یا به عبارت بهتر چند بعدی است که در کارکردهای گوناگون خود از پدیده هایی چون 
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نمادگرایی و اسطوره بهره برده است. این پدیدة دستباف از جمله مهم ترین نماد های ذوق، هنر و 
روح زیبایی جامعة ایرانی است.

سرانجام، » ارتباط نزدیک و باطنی میان اسالم، به ویژه عرفان اسالمی با هنر ها سبب شد تا 
بسیاری از هنرمندان راز آشنا تفکرات عرفانی خود را با تأویلی تجسمی به صورت آثار نمادین 
هنری، خصوصاً در ابنیة مذهبی در قالب طرح، نقش و رنگ ارائه نمایند. همان گونه که متن 
کتیبه ها و محل کتیبه ها در مساجد و دیگر اماکن با دقت بسیار و متناسب با محل انتخاب شده 
است. از آنجایی که در قرون گذشته اصول روحانی بر همة وجوه زندگی حاکم بود؛ بسیاری از 
طرح ها و نقش ها نیازی به تعریف نداشته است؛ ولی امروز معنا و مفهوم نمادین آن ها برای ما 
پنهان است« )خزائی،1380: 129(.»هنرمندان مسلمان عالوه بر ابداع نقش های نمادین مطابق با 
فرهنگ اسالمی، بسیاری از نقش های نمادین ایران باستان مثل قرص خورشید )شمسه(، سیمرغ، 
اژدها، طاووس و... را تعدیل و با هماهنگ ساختن آن ها با جهان بینی اسالمی، این نقش ها را دوباره 
احیا نمودند. بعضی از نمادهای هنر ایران قبل از اسالم هم بدون تغییر به دوره اسالمی انتقال پیدا 

کرد« )همان 131( 

مفاهیم نمادین پرندگان
در فرهنگ نمادها تصریح شده که » در اسالم پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان هستند« 
َماَواِت  ِ َفاِطِر السَّ )شوالیه، 1378: 220(. تصور بال و پر برای فرشتگان مأخوذ از آیة » الَْحْمُد ِلَّ
َوالْْرِض َجاِعِل الَْماَلئَِکِة ُرُساًل أُولِي أَْجِنَحٍة َمْثَنی َوثاَُلَث َوُربَاَع )سپاس خدا را پدید آورندةآسمان ها 
و زمین که فرشتگان را پیام رسان گردانده است،]فرشتگانی[ که دارای بال های دو گانه و سه گانه 
و چهارگانه اند.(«)فاطر،1( در عرفان اسالمی یکی از مهم ترین معانی نمادین پرنده، روح یا جان 
انسان است؛ بدین معنــا که روح به صورت ذات بالـداری تصور شده که به سوی عالم افالک که 
موطن اصلی اوست، پرواز می کند. قائل شدن بال و پر برای روح یا نفس رمزی بسیار کهن است و 
نمونه های متعدد دارد؛ به عنوان مثال، افالطـون می گوید: »بال و پر آن قسمـت  از تن است که 
از همة اعضای دیگری به خدا نزدیک تر است؛ چه خاصیت طبیعـی آن گرایـش به سوی آسمان ها 
و بردن تن به آنجاست.« )افالطون،1362: 138-137(. پرندگان در ایران » از دوران های پیش از 

تاریخ نماد ابر و باران بوده اند.« )پرهام،1375: 15( (.
نقوش پرندگان جزء نقش مایه های متداول، زیبا و معروف فـرش اند، که به فرش گیرایی خاص 
می دهند و حیات و تالش و سرزنده بودن را به بیننده تداعـی می کنند. »در بین جوامع و طوایف، 
پرندگان و حیوانات هر یک سمبل و نمادی از معتقدات و تجسمی از تصورات اند. در فرش نیز هم 
چون سایر هنر های ظریفه مانند نقاشی، کاشـی کاری و قلمکاری، پرندگان نشانة زیبایی، آزادگی 
و دور پردازی مغرورانه اند« )دانشگر، 1376: 110(. تا کنـون به مفاهیـم کلـی و عـام در ارتباط با 
پرنده در فرهنگ و ادبیات ایران پرداختیـم. در ادامه به انواع خاصی از پرنـدگان که در فـرش های 
صفویه حضور یافته اند، اشاره نموده و معانی نمادین مربوط به آن ها را بیان می نماییم. این پرندگان 

عبارتند از: طاووس، سیمرغ، هدهد و طوطی)1(.

سیمرغ 
واژة سیمرغ »مرکب از مرغ به اضافة لفظ اوستایـی  سئنه1  است، که به معنـی شاهیـن یا باز 
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است «)دادور،1385: 157(. این پرندة افسانه ای دراساطیر و قصه های ایرانی و در هنر و فرهنگ 
ایران باستان جایگاه ویژه ای دارد و دارای معانی سمبلیک بسیاری می باشد: »سیمرغ سمبل آرزو، 
آتش، آزادی، اعتقاد، اقتدار، الوهیت، الهام، امپراطوری، بردباری، بی پروایی، پاکدامنی، پرهیزگاری، 

پیروزی و تحمل است« )واحد دوست،1379: 301(.
»سیمرغ در ادبیات حماسی قبل از اسالم )شاهنامه( نماد خرد و مداوا بوده است. اگر بـرای 
قهرمانان مشکلی به وجود می آمد با راهنمایی و اندرز سیمرغ مشکل برطرف می شـد و پر سیمرغ 
هم مداوای زخم آن ها بود. در دورة اسالمی دوباره سیمرغ در ادبیـات و حکمت ایرانی حضور پیدا 
می کند، در اشعار عطار در منطق الطیر، آثار غزالی، سهـروردی و ... به سیمرغ اشاره شده است. در 
این جا سیمرغ دیگر نماد خرد و مداوا نیست؛ بلکه به عنوان نماد الوهیت، انسان کامل، جاودانگی 
و ذات واحد مطلق در عرفان اسالمی است«. )خزائی،1380: 137-138( الهیجی در شرح گلشن 
راز می گوید» سیمرغ را به جهت آن سیمرغ می خوانند که هر لون که در هر مرغی از انواع مرغان 

می باشد، در بال او موجود است« )الهیجی،1371: 456(. 
در منطق الطیر سیمرغ به روشنی هر چه تمام تر، نماد حضرت حق است. به گفتة دکتر شفیعی 
کدکنی»سیمرغ رمزی از حقیقت بیکرانه ذات الهی« است. )عطار،1383: 167( همچنین در 
تفسیری دیگر از سیمرغ در منطق الطیر »سیمرغ یا سی مرغ تمثیلی از کثرت و وحدت است؛ 

وجودی یگانه که در عین حال چندین و بسیار است« )پاکباز،1381: 987(.
برای سیمرغ سرشتـی دوگانه تصـور کـرده و گفته انـد: »هم پرنده است و هم مردی پارسا« 
)کویاجی،1380: 113( »هم ذات پنداری انسان با پرنده را بهتر از هر جا در اسطوره ها و کاربرد های 
عرفانی سیمرغ در ادبیات فارسی می توان شاهد بود. نماد سیمرغ در عرفان پیوند دهندة اضداد 
است. سیمرغ را »انسان مرغ « دانسته اند«. )ستاری،1372: 134(؛ »انسان بالدار و رمز»طیران 
آدمیت«؛ اما گوهر انسانیت وی سرشته به حکمت دانایی)پزشکی( و داروشناسی است. این بدین 
معنی است که انسان روشندل و راز آشنا و دستگیر و چاره ساز و نجات بخش است. بی گمان چنین 
انسانی)که مرغ سخنگوست( می تواند چون مرغ به عالم علوی پرواز کند و یا به بیانی دیگر، مرغ 
روحش به »مشرق الهوت اعظم« به قول سهـروردی پر بکشـد. سیمرغ این دو معنی را در خود 
جمع کرده است؛ چون از سویی انسـان است، انسانـی ارجمند و روحانی و یاری دهنـدة آورندة 
دین بهی و از سوی دیگر مرغی که بر فراز محور عالم در اقیانوس آغازین که زهـدان هستی است، 

آشیانه دارد«. )همان؛134(
»سیمرغ در اغلب تصاویر هنری و ادبی ایران معـرف حیـوانی نیکـوکار و سمبل خیـر و نیکی 
است؛ هرچند در برخی آثار نیز همچون شاهنامه در داستان اسفندیار، به تصویری از سیمرغ در 
قالب موجودی اهریمنی و شرور بر می خوریم. در هنر ایران، به خصوص در نگارگری، سیمرغ در 
قالب موجودی شکوهمند و عظیم جثه ترسیم می شده است. در قالی های ایران سیمرغ اغلب در 
قالب نقش گرفت  و گیر و در تقابل با جانوران مظهر نیروهای اهریمنی و شر همچـون اژدها )نبرد 
خیر و شـر( تصویر شده است«. )خسروی فر و چیت سازیان،1390: 31( همچنین آقای افروغ به 
این نکته اظهار داشتند که »  در هنـر قالی بافی دوران صفوی و پس از آن تصویر سیمرغ در اشکال 
و شمایل های مختلف که در برخـی مواقع از نقش سیمرغ در هنر چین تأثیر پذیرفته است در 
کنار نقش سایر حیوانات خیالی و واقعی مانند قوچ، اسب بالدار، خروس و... به کرات استفاده شده 
است«. )افروغ، 1390: 160( این گفته ها به این نکته اشاره دارد که »این نقش در بافته های ایران 
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همانطور که اشـاره شد هنـر ایرانـی در تمام ادوار تاریخی، متأثر از نمادها بوده و نمادگرایی از 
ویژگی های آن محسوب می شود. در این میان، هنر ملی )فرش(، در کارکـردهای گوناگون خود، از 
نمادگرایی نیز بهره بـرده است. طراحان فرش ایران در هر زمان، تحت تأثیر دین و آیین و فرهنگ 
بومی خویش به استفاده از نقوش نمادین در فرش پرداخته اند و از این طریق، ضمن توجه به ظواهر، 
تناسب، اندازه و قواعد شکلی طرح، به غنی سازی مضمون و محتوای طرح ها بر اساس مضامین 

فرهنگی یا عرفانی پرداخته اند و اصول زیبایی شناسی ایرانی و اسالمی را پاس داشته اند.
فرش های دوران صفویـه از این قاعـده مستثنی نیست و هنرمنـدان این دوره از این مفاهیم 
در خلق آثار خویش بهره جسته و نقوش پرنـدگانی چـون طاووس، سیمرغ، هدهد و طوطی را 
در فرش ها به تصویر کشیده اند. فرش های این دوره، دارای انواع پرندگانـی است که در البـه الی 

درختان یا بر باالی شاخسار درختان در حال پرواز یا نغمه سرایی هستند.
طاووس و سیمرغ در میان پرندگان بیشترین حضور را دارنــد؛ زیرا همـانطور که اشـاره شـد 
بیانگر معانی  و مفاهیم عمیق و صوری زیبا هستند. نقشمایة طاووس در فرش های صفویه اغلب 
به صورت جفت و درون قاب قـرار گرفتـه است و همچنیـن در بعضی طرح ها نقش طاووس، دو 
طرف درخت زندگی دیده می شود. محل قرارگیری طاووس در اکثر فرش ها در قسمـت حاشیه، 
سر ترنج و نزدیک ترنج و همچنین قسمت باالی حاشیه می باشد. با توجـه به مشـاهدات صورت 

گرفته بیشترین زاویة نمایش طاووس از نیم  رخ است.
طـراح فرش های صفویـه سعـی نموده میان شـکل طاووس هـم به لحاظ رنـگ و هـم طـرح، 
هماهنگی ایجاد نماید؛ از این رو در اغلب موارد، پرهای طاووس را به شکل برگ ترسیم نموده و 

درون آن را با شکوفه های دایره ای شکل رنگارنگ تزئین نموده است.
سیمرغ در فرش های صفویه با پیکری با خطوط و سطوح ساده ترسیم شده است. این پرنده با 
منقاری محکم و قوی همانند مرغان شکاری،گردنی نسبتاً کوتاه، دو بال زیبا در پهلوها و دم های 
بسیار بلند و زیبا که تعداد آن ها به سه یا چهار تا می رسد به تصویر در آمده است . دم های سیمرغ 
به شکل برگ های شعله ای به صورت کنگره ای می باشد که فضای پیچان زیبایی را به وجود آورده 
است. در بعضی تصاویر سر سیمرغ به سمت بال ها متمایل شده است و فضای میان بال پرنده با 
نقشی تزئینی به صورت منفی دیده می شود. تصاویر سیمرغ هماهنگی الزم میان اوصاف این پرنده 
با ادبیات اسطوره ای و عرفانی را کامال نمایان می کند. حضور این پرنده در متن فرش پررنگ تر 

است؛ ولی در حاشیه هم می توان تصویر این پرنده را مشاهده کرد.
هدهد به دلیل دارا بودن تاج؛ از دیگر پرنـدگان متمایز می گـردد و نگاهـی متمایز به نقش او 
می شود. نقشمایة هدهد و طوطـی به صورت ساده و خالصه شده در فرش های این دوره به کار 
رفته است این دو پرنـده اغلـب در میان شـاخ و برگ درختـان و گل ها تصویر شده اند؛ در حالی 
که هر چه به سمت دورة قاجار می رویم شکل پرندگان طبیعی تر و به واقعیت نزدیک تر می شود.

صورت هایی که در فرش دستباف قابل مشاهده و تماشا هستند؛ گویی انسان را از این جهان به 
جهان دیگر می برند و به این ترتیب، هر کدام از نقوش در بردارندة پیامی هستند.»استفادة انسان از 
نقش و نگاره ها در انواع هنرهای اسالمی صرفاً نشان دادن و پیروی کردن از طبیعت نیست. انتخاب 
شیوة تجرید و گاهی اوقات انتزاع در نقش، نماد، کالم، سخن و آهنگ به منزلة نشان دادن، وجه 
زیبایی خلقت و فطرت است« )پورنامی،1380؛ 120( از این رو پرندگان مختلف با همة مفاهیمی 
که در ادبیات و فرهنگ ایران داشته اند، در کنار گل ها و درختان زیبای فرش ها همگی به یک معنا 
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اشاره دارند و وابسته به واقعیتی الهی هستنـد که سرچشمـة آنان است؛ چـرا که زیبایـی مـطلق 
خداوند سبحان بوده و زیبایی عالم، وجهی از زیبایی حضرت باری تعالی است.

                    جدول5-فهرست تصاویر و سایر مشخصات
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نتیجه 
پرنده به شکل های گوناگون در بسیاری از فرش های ایران، ازجمله فرش های صفویه به چشم 
می خورد. مفاهیم  گستـرده و عمیـق معنـوی این نقشمایه موجب گردیـده که بستر تعـداد زیادی از 
فرش ها مّزین به پرندگانـی شود که اغلب با شکل طبیعی و گاهی به صورت تجریدی، گاه به صورت 
نشسته بر شاخه های درختان و گاه در حال پرواز هستند. از میان پرندگان متنوع، نقوش پرندگانی 
نظیر سیمرغ، طاووس، هـدهـد و طوطـی این موجودات رنگارنگ و زیبا در فرش های صفویه بیشتر 
است؛ که از این میان طاووس و سیمرغ بیشترین حضور را داشتـه اند. این پرنـدگان به فـرش گیـرایی 
خاصـی می دهند و حیـات و سرزنـده بودن را به بیننده تداعی می کننـد. از جمله مفاهیم نمادین 
پرندگان، خوشبختی، نیک ورزی، تداعی بهشت، زیبایی، روح، پرواز و آزادگـی اسـت که گزینـش 

آن هـا توسط هنرمندان به دلیل این مفاهیم عمیق و عرفانی می باشد. 
نقوش تزئینی در فرهنگ و هنر ایرانـی-اسالمـی جایگاهی فراتر از زیبایی ظاهری دارند؛ گر چه 
زیبا جلوه دادن آثار هنری خود یکی از شاخصه های مهم هنر اسالمی است. نحوة ترسیم این پرندگان 

به طور ساده ودر عین حال زیبا بوده که معانی عمیق آن ها  را کامال  به نمایش می گذاشته است.

منابع
- امام علی )ع( )1379(، نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات پارسیان. 

- اتینگهاوزن، ریچارد)1374(، تاریخچه زیبایی شناسی و نقد هنر، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی.
- آذر پاد، حسن و حشمتی رضوی، فضل ال )1372(، فرشنامة ایران، تهران، موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

- افروغ، محمد )1390(، نقوش قالی دستباف ایرانی عناصر و نمادهایی از هویت ملی، فصلنامة علوم سیاسی مطالعات 
علمی، شماره48.

- افالطون )1362(، پنج رسالة افالطون، ترجمه محمود صناعی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.  
- بویلستون، نیکالس)1387(، کوماراسوامی و تفسیر نمادها، ترجمة مجتبی صفی پور، پژوهشنامة فرهنگستان هنر، ش 9. 

- پاکباز، رویین )1381(، دایره المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر.
- پایدارفر، آرزو)1390(، نقش نمادین هدهد در ادبیات و هنر اسالمی ایران، کتاب ماه هنر، شماره 16.

- پرهام، سیروس)1375(، شاهکارهای فرش بافی فارس، تهران، سروش.
- پرهام، سیروس، )1371(، دستبافت های عشایری و روستایی فارس، ج2، تهران، امیر کبیر.

- پورنامی، جواد حسن)1382(، هنر و زیبایی، مجموعه مقاالت اولین همایش هنر اسالمی در ایران، به اهتمام محمد 
خزائی، مؤسسه مطالعات هنر اسالمی، تهران.

- چیت سازیان، امیرحسین)1385(، نماد گرایی و تأثیر آن در فرش ایران، فصلنامة گلجام، شماره 4و5. 
- چیت سازیان، امیر حسین و فضل اللهی، حبیب ال )1384(، طبیعت گرایی و زیباشناسی فرش ایران، فصلنامه گلجام 

شماره صفر.
- چیت سازیان، امیر حسین)1380(، بررسی دالیل تداوم و شکوفایی هنر فرش بافی ایران در دوران اسالمی، مجموعه 

مقاالت اولین همایش هنر اسالمی در ایران، به اهتمام محمد خزائی، مؤسسه مطالعات هنر اسالمی، تهران.
- خزائی، محمد)1380(، نمادگرایی در هنر اسالمی: تأویل نمادین نقوش در هنر ایران، مجموعه مقاالت اولین همایش 

هنر اسالمی در ایران، به اهتمام محمد خزائی، مؤسسه مطالعات هنر اسالمی، تهران.
- خسروی، حسین)1387(، نگاهی به نماد پردازی عطار در منطق الطیر، فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 

سال چهارم، شماره ی 12.
- خسروی فر، شهال و چیت سازیان، امیر حسین )1390(، بررسی نماد و نقش پرنده در قالی های موزه فرش ایران، 

فصلنامة پژوهش هنر، سال اول شماره ی 2.
- دادور، ابوالقاسم و موذن، فرناز)1388(، بررسی نقوش بافته های بختیاری، فصلنامه علمی- پژوهشی گلجام، شماره13.

- دریایی، نازیال، )1385(، زیبایی در فرش دستباف ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی گلجام، شماره4و5.
- دهخدا،علی اکبر، فرهنگ دهخدا.
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- رابرتسون، یان)1371(، در آمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.
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سال سوم شماره 5. 
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-کوپر، جی.سی)1379(، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران، فرشاد.

- کونل، ارنست)1355(، هنر اسالمی، ترجمه هوشنگ طاهری، تهران، انتشارات توس.
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بین المللی گفتگوی تمدن ها.
- الهیجی، محمد )1371(، شرح گلشن راز، مقدمه، تصحیح و ...محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران، انتشارات 

زوار. 
- مطهری)الهامی(، مجتبی )1387(، عرفان در اسالم، فصلنامة خط اول، سال دوم، شماره 7.

- مال صالحی، حکمت ال )1385(، مقولة زیبایی شناسی ظرافت و برخی از صورآن در هنر دورة صفویه، گلستان هنر، 
شماره5.

- نامجو، عباس و فروزانی، سید مهدی )1392(، مطالعة نماد شناسانه و تطبیقی عناصر نقوش منسوجات ساسانی و 
صفوی، فصلنامه علم و فرهنگ، شماره1.

- وند شعاری، علی و نادعلیان، احمد )1385(، تجلی عرفان در قالی های عصر صفوی، فصلنامه نگره، شماره2و3، 55.
- هال، جیمز )1380(، فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمة رقیه بهزادی، تهران، فرهنگ معاصر.

منابع تصاویر
- خشکنابی، رضا )1378(، ادب و عرفان در قالی ایران، تهران، انتشارات سروش.
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