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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

بررسي نقشمايه نمادين پرنده
 در فرش هاي صفويه و قاجار

 از نظر شکل و محتوا  

 طيبه صباغ پور*دکتر مهناز شايسته فر**  

چكيده
نقوش به کار رفته در فرش هاي ايران، سرشار از مفاهيم و معاني نماديني است که در بستر زمان، از 
اســاطير، فرهنگ ها، اعتقادات و انديشه هاي ايرانيان نشات گرفته است. از جمله نقوش نمادين و تكرار 
شــده در فرش ها، نقشمايه پرنده اســت. پرنده چه به صورت يک نقشمايه عام و چه به شکل خاص،
 هم چون طاووس، سيمرغ، هدهد و طوطي در بسياري از فرش هاي صفويه و قاجار، به عنوان دو دوره 
مهم و بزرگ در تاريخ اين هنر، حضور يافته است.در اين مقاله، مفاهيم نمادين پرنده در فرهنگ و ادبيات 
ايران مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه حضور اين نقشمايه در فرش ها بررسي شده است. در اين ميان، 

پاسخ به سئواالت زير مدنظر بوده است:
پرنده در فرهنگ و ادبيات ايران حاوي چه مفاهيم نماديني است؟

شکل و موقعيت نقوش پرندگان در فرش هاي صفويه و قاجار چگونه است؟
پرنده در معناي کلي آن، نمادي از رهايي و آزادي است و انعکاس آن در طرح فرش که اغلب گلزار و 
بوستاني زيبا را در ديده مخاطب مي نشاند، جلوه و آيتي الهي و تمثيلي از بهشت است. با اين حال، هر 
يک از پرندگان با توجه به پشتوانه غني فرهنگي، داراي معاني نمادين بسياري هستند که در اين نوشتار 
به آن ها اشاره شده است. نکته مهم اين است که شكل نقوش پرندگان فرش هاي قاجار نسبت به دوره 
صفويه، طبيعي تر و با جزييات بيش تري ترسيم شده اند. انجام تحقيق و ارايه مطالب به روش توصيفي 

بوده و روش گردآوري مطالب و تصاوير، کتابخانه اي و ميداني مي باشد.
                                      

واژگان كليدي 
 پرنده، نماد، فرش، صفويه، قاجار.  

Email:tsabaghpoor@yahoo.com    کارشناس ارشد هنر اسالمي ، دانشگاه تربيت مدرس،شهرتهران، استان تهران  
 Email :Shayetm@gmail.com    عضو هيأت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس،شهرتهران، استان تهران  

تاريخ دريافت مقاله :   ٨٩/٣/١
تاريخ پذيرش مقاله :  ٨٩/٥/٢٢
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مقدمه
است.  پرنده  نقش  از  سرشار  ايران  هنر  و  ادبيات 
شاعران و نويسندگان از تمثيل پرنده، براي مقاصد عرفاني 
و معنوي خويش سود جسته و هنرمندان نيز تصوير آن 
را در اثر هنري خويش انعکاس داده اند. فرش يکي از اين 
آثار هنري است که به وفور نقشمايه پرنده را در تار و پود 
خود نشانده است. آن چه مسلم است، اين نقوش عالوه 
بر زيبايي شكل و صورت، معاني نمادين و عميقي را نيز 
انتقال مي دهند. چنان که در يکي از فرش هاي دوره صفويه 
اين بيت بافته شده است: «پر از نقش و نگار و صورت و 

معنيست اين زيلو١». 
براي پي بردن به مفاهيم و معاني نقشمايه پرنده، از 
ادبيات بهره مي گيريم که با استفاده از کالم، بسياري از 
معاني را هويدا و رمزگشايي مي نمايد. به ويژه در ادبيات 
رساالت  و  موالنا  عطار،  اشعار  چون  هم  ايران  عرفاني 
سهروردي، نکات راهگشايي را مي توان دريافت نمود. در 
اين نوشتار بر آنيم  ابتدا مفاهيم نمادين پرنده را در فرهنگ 
و ادبيات ايران بازجسته و پس از آن به بررسي انعکاس 
اين نقشمايه در فرش هاي دوره صفويه و قاجار بپردازيم. 

مفاهيم نمادين پرنده (مرغ) در فرهنگ و ادبيات ايران 
در ايران باستان، مرغان و پرندگان، مظهر ابر و پيك 
باران بوده اند.(پرهام، ١٣٧١، ١٥٤) از مفاهيم نمادين ديگري 
كه در تبيين اين نقشمايه همواره مطرح بوده، مفهوم جان 
و نفس است؛ بدين معني كه نفس، خود را به صورت ذاتي 
افالك كه موطن اوست،  بالدار مي بيند كه به سوي عالم 
پرواز مي كند و اين رمزي بسيار كهن است. به عنوان مثال 
در فدر افالطون آمده است: «نفس را به دو اسب بالدار و 
ارابه باني مانند مي توان كرد... از اين دو اسب، يكي نجيب و 
اصيل است و ديگري سركش و بداصل. پس راندن ارابه، 
آدمي كار دشوار و پر رنجيست...نفس... وقتي كامل است 
جهان  بر  و  دارد  فراز  به  ميل  است؛  سالم  بال هايش  كه 
حكمراني مي كند. اما وقتي به صورت ناقص جلوه مي كند، 
بال هايش پژمرده مي شود و ميل به نشيب مي كند و به زمين 
فرود مي آيد و در قالب تن مي رود... بال و پر، آن قسمت از 
تن است كه از همه اعضاي ديگر به خدا نزديك تر است؛ چه 
خاصيت طبيعت آن، گرايندگي به سوي آسمان ها و بردن 
تن بدان جاست و آن جا مسكن خدايانست. آن چه به خدا 
نيكي است  مربوط است، سراسر زيبايي و خردمندي و 
و اين ها نيرو و خوراك بال هاي نفس اند. اما وقتي بال ها 
خوراكشان زشتي و بدي و پليدي شود، پژمرده مي شوند و 

به نابودي مي گرايند». (افالطون، ١٣٦٢، ١٣٨- ١٣٧) 
به اين ترتيب، نفس از نظر فالسفه و حكما، بالقوه يا 
ديو است و يا فرشته؛ اگر فرشتگيش قوت گيرد، همانند 
فرشته اي مثالي مي شود كه نفس فرشته خصال آدمي، از 
وي فيضان خواهد كرد. يعني از جبرئيل يا عقل فعال كه در 

رساله آواز پر جبرئيل، وي را دو پر است (ستاري، ١٣٨٦، 
١٢٢) «يكي راست و آن نور محض است، همگي آن پر 
مجرد اضافت بود اوست به حق. و پريست چپ، پاره اي 
نشان تاريكي برو هم چون کلفي بر روي ماه، همانا كه 
به پاي طاووس ماند و آن نشانه بود اوست كه يك جانب 
به نابود دارد». (سهروردي، ١٣٨٠، ٢٢٠) سهروردي، در 
رساله ديگري نيز، مرغ را به روح و جان آدمي تشبيه نموده 
كه در انسان عارف و خداجوي، آرزوي پرواز و رهايي 
از قفس تن دارد؛ به طوري كه اين شوق و شور به هنگام 
مستي و سماع جلوه مي كند: «شيخ را گفتم كه رقص كردن 
بر چه آيد؟ شيخ گفت: جان، قصد باال كند همچو مرغي كه 
خواهد خود را از قفس به در اندازد. قفس تن مانع آيد، مرغ 
جان قوت كند و قفس تن را از جاي برانگيزاند». (همان، 

(٢٦٤
تجلي  كرات  به  نيز  عارفان  اشعار  در  تمثيلي  چنين 
يافته و سبب شده عنصر پرنده و مرغ، دستمايه بسياري 
از شاعران براي بيان مفاهيم بلند عرفاني و حكمي گردد.

هم چون منصور حالج كه در اين معنا سروده است: 
 اگر اي طاير قدسي ز حبس تن برون آيي        

                  ز شاخ سدره طوبي نخستين آشيان بيني 
(حالج، ١٣٦٣، ١٨٨)
 حالج در اين بيت، با استفاده از تمثيل پرنده، به جايگاه 
حقيقي و شايسته روح انسان كه همانا بهشت و قرب حق 
انسان  است، اشاره نموده و در حقيقت، مقام خليفه الهي 
را يادآور مي شود. مصداق بارز ديگر در اين زمينه، بيت 

مشهور و فوق العاده زيباي حافظ است كه مي شكاليد: 
مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك       

                      دو سه روزي قفسي ساخته اند از بدنم
اعتقادات  و  اسالمي  فرهنگ  در  مرغ  كه  جا  آن  از 
ايرانيان، به نوعي، همواره تسبيح گوي پروردگار مي باشد؛ 
لذا از جايگاه معنوي خاصي برخوردار بوده و موجب شده 
تعبيراتي چون: مرغ آمين و مرغ شباويز (مرغ حق، مرغ 
شباهنگ) در شعر و ادبيات راه يابد. «مرغ آمين، فرشته اي 
است كه در هوا پرواز مي كند و هميشه آمين مي گويد و هر 
دعايي كه به آمينش برسد، مستجاب مي شود... مرغ شباويز 
نيز همه شب خود را از پاي، به شاخ درخت مي آويزد و حق 
حق مي گويد تا زماني كه قطره اي خون از گلوي او بچكد». 

(ياحقي، ١٣٨٦، ٧٥٧ - ٧٥٦).
تا کنون به مفاهيم کلي و عام در ارتباط با پرنده و 
مرغ در فرهنگ و ادبيات ايران پرداختيم. در ادامه به انواع 
خاصي از پرندگان که در فرش هاي صفويه و قاجار حضور 
يافته اند، اشاره نموده و معاني نمادين مربوط به آن ها را 
بيان مي نماييم. اين پرندگان عبارتند از: طاووس، سيمرغ، 

هدهد و طوطي٢. 
 طاووس

طاووس در ايران باستان، به عنوان مرغ ناهيد (آناهيته، 

١-. عنـوان زيـــلو در ايـــن 
مصـراع، مترادف فرش به کار 
عنوان  به  «زيلو»  با  و  رفته 
يکي از انواع فرش که از شيوه 
بافت خاصي برخوردار است، 
ارتباطـي نـدارد. فــرشـي که 
مصـراع مــذکور در آن بافته 
شده، قاليچه نفيسي است که 
ايـــــــران  فرش  موزه  در 

نگه داري مي شود. 
چون  ديگري  پرندگان   -١
مرغابي، درنا و لک لک نيز گاه 
در قالي ها تصوير شده اند که 
به دو دليل در اين نوشتار به 
آن ها پرداخته نمي شود؛ يکي 
از آن جهت که اين پرندگان 
حضور مکرر و پررنگي در 
قالي ها نداشته اند و ديگر اين 
که، در فرهنگ و اساطير ايران 
برخوردار  مهمي  جايگاه  از 
نبوده اند و نمي توان به عنوان 

نماد از آن ها ياد نمود.

بررسي نقشمايه نمادين پرنده در 
فرش هاي صفويه و قاجار  از نظر 

شکل و محتوا  
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عالوه  به   (٥ (پرهام، ١٣٧١،  است  بوده  مطرح  آب)  ايزد 
نوشيدن  دليل  به  طاووس  بودند،  معتقد  باستان  ايرانيان 
آب حيات، عمر جاودانه يافته است. در آيين زرتشت نيز 
طاووس به مثابه مرغ مقدس مورد توجه بوده است. طبري 
در مورد آتشكده ها و معابد زرتشتي كه تا سده سوم هجري 
قمري باقي بوده؛ اشاره مي كند كه در نزديكي آتشكده بخارا 
مكان خاصي براي نگه داري طاووس اختصاص داده شده 
بود. در بسياري از آثار دوره ساساني، نقش طاووس در 
تزيينات يا در دو طرف درخت زندگي قرار گرفته است. 
به طور مثال، نقشمايه طاووس در نقش برجسته هاي طاق 
بستان، پارچه ها يا در لوح هاي گچي تيسفون ديده مي شود. 
همچنين نقش طاووس در درون قرص خورشيد، به عنوان 
نمادي از مرغ آفتاب آسياي باستان، مورد نظر هنرمندان 
سده هاي اول اسالم بوده كه يكي از قديمي ترين نمونه هاي 
آن در نقاشي هاي ديواري درون برج هشت گوش خرقان 

مربوط به سال ٤٦٠ هجري قمري انعكاس يافته است. 
بهشتي  مرغ  مثابه  به  طاووس  اسالمي،  فرهنگ  در 
به  منسوب  فالنامه  متون  اساس  بر  مي شود.  محسوب 
امام صادق (ع)، قصص االنبياي اسحاق نيشابوري (اواخر 
سده دهم هجري قمري) و تاريخ طبري، طاووس، به دليل 

اين كه رابط بين آدم و حوا و شيطان بوده است؛ همراه 
آن ها از بهشت رانده مي شود (خزائي، ١٣٨٦، ٨) بر همين 
بهشت  باغ  طاووس  از  نيز  شاعران  از  بسياري  اساس، 
سخن رانده اند كه بارزترين آن ها عطار نيشابوري است. 
عطار در منطق الطير، طاووس را مظهر خداپرستاني معرفي 
مي کند که بهشت منتهاي آرزوي ايشان است و عمال هم 
بهشت حجاب ايشان از رويت حق تعالي مي شود (عطار 
زبان طاووس  از  ترتيب  اين  به  نيشابوري، ١٣٨٧، ١٧٤) 

مي شنويم كه: 
كي بود سيمرغ را پرواي من  

                               بس بود فردوس عالي جاي من
 (عطار نيشابوري، ١٣٦٣، ٥٣)

حافظ شيرين سخن نيز به ارتباط طاووس و بهشت اين 
گونه اشاره نموده است: 

زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار 
                   چيست طاووس كه در باغ نعيم افتادست 
(حافظ، ١٣٨١، غزل ٣٦)

حكايت  موران،  لغت  هشتم  فصل  در  سهروردي   
اشاره  و  تمثيل  با  را  خويش  اصل  از  آدمي  دورافتادن 
بيان مي كند. طاووس در اين حكايت، رمز انسان غريب و 

جدول۱- نقشمايه طاووس در فرش های صفويه و قاجار
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دورافتاده از حق است. (سهروردي، ١٣٨٠، ٣٠٨- ٣٠٥)
در فرهنگ اسالمي عالوه بر همبستگي معنايي طاووس 
و بهشت، تعبيرات و مصاديق مختلف ديگري نيز مي توان 
يافت. از جمله اين كه در بعضي از روايات، مركب پيامبر 
اسالم(ص) به هنگام معراج كه ُبراق نام داشته، با بدن اسب، 
سر انسان و دم طاووس توصيف شده است (وند شعاري 
و نادعليان، ١٣٨٥، ٥٨) گاه حتي طاووس، نمادي از خود 
پيامبر مطرح شده كه انعكاس آن را مي توان بر روي سكه 
طالي بيست توماني دوره قاجار كه در سال ١٢١٠هجري 
قمري در تهران ضرب شده است، مالحظه نمود (خزائي، 
١٣٨٠، ١٤٠) سنايي نيز در ديوانش، از پيامبر(ص) با عنوان 

طاووس بوستان قدوسي ياد نموده است: 
كرده با شاهپر طاووسي      

                                       جلوه در بوستان قدوسي 
از طرفي، در روايت مشهوري از پيامبر (ص)، حضرت 
مهدي (ع)، مظهر طاووس بهشت معرفي شده اند. (مجلسي، 
١٣٧٨، ٣١١) جبرئيل نيز، از ديگر مصاديقي است كه در 
رابطه با نماد طاووس مطرح شده است. در روايت است كه 
پيامبر(ص)، در تفسير كلمه روح االمين در سوره شعرا، آن 
را به جبرئيل با بال هاي گشوده هم چون طاووس، تأويل 
نموده اند (مجلسي، ١٣٥١، ٢١٨) تشبيه جبرئيل به طاووس، 
در برخي از تفاسير نيز ذكر شده است (الهيجي، ١٣٧٣، 
ج٣، ٣٩٨ و همان، ج٤، ٦٦٥ و ميبدي، ١٣٧١، ٣٧٦) از اين رو 
«يكي از نام هاي جبرئيل در اسالم، طاووس المالئكه است». 

(ياحقي، ١٣٨٦، ٢٨١)
ميان طاووس و مساله آفرينش نيز ارتباط و همگوني 

وجود دارد. در برخي از داستان ها آمده است كه خداوند 
روح را به صورت طاووس آفريد و صورتش را در آينه 
ذات الهي نشان داد. از اين رو، پرهاي باز شده طاووس 
را مي توان نمودي از گسترده شدن روح هستي به شمار 
آورد (نادعليان، ١٣٧٨، ٢٢٥). چنين ديدگاهي را مي توان در 
ميان فرقه يزيديه نيز مشاهده نمود؛ به طوري كه آن ها براي 
طاووس، مقامي واال قايل اند و آن را واسطه آفريدگار در 

آفرينش جهان مي دانند. (ياحقي، ١٣٨٦، ٥٥٥)
حضور نقشمايه طاووس در ميان تزيينات مساجد و 
اماكن مذهبي در دوره هاي مختلف، از جمله صفويه و قاجار 
(خزائي، ١٣٨٦، ١١ - ١٠) و گاه در قاليچه هاي محراب گونه 
قاجار، نشان از ارتباط طاووس با مفاهيم معنوي بهشت، 
پيامبر(ص)، حضرت مهدي(ع) و جبرئيل دارد. اما، دامنه 
مفاهيم و موضوعاتي كه در ارتباط با طاووس در فرهنگ 
اسالمي مطرح است؛ آن چنان گسترده و غني است كه بنا به 
خاصيت نماد و رمز، گاه معاني متضاد و ناهمگون نيز براي 
آن مصداق پيدا مي كند. به طوري كه اين دوسويگي و حتي 
چندگانگي مفاهيم مرتبط با طاووس كه به واسطه تلون و 
زينت هاي آن مطرح مي شود، گاه وي را مظهر شهوت و 
عاليق دنيوي ساخته است. نسفي در انسان كامل، هنگام 
بيان تعبيرات عرفاني فلسفي خود از داستان آدم، در ميان 
آن هايي كه از بهشت سوم بيرون آمدند، طاووس را مظهر 
با  نيز  شهوت شمرده است (نسفي، ١٣٤١، ٣٠١) سنايي 
اشاره به نقش طاووس و مار در هبوط آدم، سروده است: 

خشم و شهوت مار و طاووسند در تركيب تو        
                     نفس را آن پايمرد و ديو را اين دستيار

جدول۲- نقشمايه سيمرغ در فرش های صفويه 
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شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۴۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

كي توانستي برون آورد آدم را زخلد      
                  گر نبودي راهبر ابليس را طاووس و مار

مولوي نيز، با الهام از داستان حضرت ابراهيم (ع) كه 
چهار مرغ را به امر الهي ذبح كرده و باالي چهار كوه قرار 
مي دهد تا زنده شدن مردگان را به چشم خود ببيند؛ هر 
يك از مرغان را نماينده يكي از صفات نفساني قرار داده 

و آورده است: 
بط حرص است و خروس، آن شهوت است    

                       جاه، چون طاووس و زاغ، ُمنيت است 
از طرفي، موالنا در جاي ديگر از مثنوي، از طاووسان 
پران به علماي ظاهر و فقهاي قشري تعبير نموده و در 
مقابل، فقيه عالم و عالم كامل و يا حتي عالم ظاهري كه به 
كمال نيز نرسيده را طاووس عليين خوانده است (ياحقي، 

(١٣٨٦، ٥٥٥
سيمرغ

است:  آمده  سيمرغ  تعريف  در  دهخدا  فرهنگ  در 
«جانوري است مشهور و سيمرغ از آن گويند كه هر لون 
كه در پر هر يك مرغ مي باشد، همه در پرهاي او موجود» 
(دهخدا، ١٣٣٠، ٧٧٦) سيمرغ، در اصل سين مرغ است در 
پهلوي ١  كه از نام حكيم معروف، َسئنه٢  اخذ شده است. 
«بعدها سئنه (نام روحاني مذكور) را به معني لغوي خود- 
نام مرغ- گرفتند و جنبه پزشكي او را در اوستا به درختي 
كه آشيانه سيمرغ سئنه است، در خداينامه و شاهنامه به 

خود سيمرغ دادند».(تبريزي، ١٣٦٢، ١٢١١)
 به اين ترتيب، سيمرغ در داستان هاي پهلواني، هر چند 
توصيفي پرنده گونه دارد؛ اما همه جا چون حكيمي دانا و 
آگاه از راز سپهر جلوه مي كند.(مؤذن جامي، ١٣٧٩، ٣٤ - 
٣٣) به طوري كه در شاهنامه، سيمرغ «مرغي است ايزدي كه 

بر كوه البرز آشيان دارد و زال را با بچگان خود مي پرورد. 
هنگامي هم كه زال به آغوش خانواده بر مي گردد، پري از 
سيمرغ با خود مي آورد تا هنگام درماندگي وي را به ياري 
طلبد. دو بار ديگر در شاهنامه سيمرغ حاضر مي شود و 
هر بار گرهي از كار فرو بسته زال مي گشايد: يك بار هنگام 
زادن رستم از مادر و بار ديگر در نبرد رستم با اسفنديار». 

(ياحقي، ١٣٨٦، ٢٦٧) 
در اوستا، سيمرغ پرنده اي سترگ است كه آشيانه بر 
فراخكرت  درياي  ميان  در  يا گوكرن  درخت ويسپوبيش 
دارد (دوستخواه، ١٣٧٥، ١٠١٥ -١٠١٤) با نشستنش بر 
اين درخت، هزار شاخه از آن مي شكند و با برخاستنش 
هزار شاخه بر آن مي رويد (رضي، ١٣٤٦، ٦٨٧). پرهاي 
گسترده اش به ابر باروري مي ماند كه كوه ها را احاطه كرده 
است (پورداوود، ١٣٣٦، ١٢٨) از هر طرف، چهار بال دارد 
با رنگ هاي نيكو؛ منقارش چون منقار عقاب كلفت است و 
صورتش چون صورت آدميان است.(ياحقي، ١٣٨٦، ٢٦٦ ) 
مابعدالطبيعي  نيروهاي  و  كيفيات  واسطه صفات،  به 
جمع شده در وجود اين پرنده اساطيري كه آن را مستعد 
برخورداري از مفاهيم عميق نمادين و عرفاني نموده است؛ 
و  موثر  حضوري  نيز،  ايران  عرفاني  ادبيات  در  سيمرغ 
شايان يافته است. نقطه عطف اين حضور، در اثر جاويدان 
عطار نيشابوري، منطق الطير، متجلي شده است؛ كما اين كه 
پيش از اين اثر نيز، ابن سينا و امام محمد غزالي از تمثيل 
پرنده در بيان مفاهيم عرفاني خود سود جسته اند (شايگان، 

 .(١٣٨٥، ٢٧٨
در داستان عطار، مانند حكايت ابن سينا، واقعه عزيمت 
از  است  نشانه اي  كه  وادي هاي هفت گانه  و طي  پرندگان 
درجات عروج به مال اعلي، شرح داده مي شود. اين وادي ها، 

1-Sen- murv
2 - Saena
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بيان گر منازل عرفاني طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، 
حيرت و فقراند. از ميان هزاران پرنده كه سفر را آغاز نموده 
بودند، تنها سي مرغ موفق به گذشتن از هفت وادي شده 
و به مقصد مي رسند. اين سي مرغ، چشمشان به جمال 
الهي، به پرتو هزاران خورشيد شعله ور روشن مي شود 
و غرق نوميدي و حيرت مي شوند... حاجب لطف، رقعه اي 
را به مرغان مي دهد و از آن ها مي خواهد رقعه را تا پايان 
بخوانند؛ زيرا كه راز سفرشان را به زبان رمز براي شان خواهد 
گشود... تكاني كه از اين آگاهي بر مي خيزد، روح مرغان را 
مي پااليد... و اين جاست كه سي مرغ به مقصد رسيده چهره 
سيمرغ ابدي را در آينه وجود خويش مي بينند.(شايگان، 

 (١٣٨٥، ٢٨٠
چون نگه كردند آن سي مرغ زود        

                         بي شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود
عطار در اين داستان نشان مي دهد كه همه موجودات 
عالم مظاهري از يك وجود كل اند (وحدت وجود) و سيمرغ، 
تجلي حق است؛ آن چنان كه در تاويل شمس الدين محمد 
الهيجي، شارح گلشن راز، نيز عبارت از ذات واحد مطلق 
است و قاف كه مقر اوست، حقيقت انساني است كه مظهر 
تمام آن حقيقت است و حق به تمامت اسماء و صفات به 
او متجلي و ظاهر است. به اين ترتيب، «هر كه به معرفت 
حقيقت انساني رسيد، به موجب «َمن َعَرَف َنفَسه َفَقد َعَرَف 
َربَّه»، رؤيت و شناخت حق، آن كس را ميسر است كه «َمن 
َرآني َفَقد رأي الَحق» چنان چه هر كه به كوه قاف رسيد، 
به سيمرغ مي رسد» (الهيجي، ١٣٧١، ١١٢) به تعبير ديگر، 
سيمرغ، روح است و كوه قاف، بدن؛ سيمرغ عشق است و 

كوه قاف، دل؛ سيمرغ، جامعيت انسان است و كوه قاف، 
نشاي او و باالخره سيمرغ، انسان كامل است و كوه قاف، 

مرتبه تمكين.(حقوقي، ١٣٧٢، ٤١) 
در نگاه سهروردي نيز، سيمرغ حامل مفاهيم گسترده 
و عميقي است كه در رساالت عرفاني وي چون، صفير 
سيمرغ و عقل سرخ بدان ها پرداخته شده است. سيمرغ، در 
صفير سيمرغ، «رمز و مثال فرشته – عقل ها يا عقول عشره 
و از جمله عقل فعال است كه مرغان ديگر نيز مي توانند 
در اثر مجاهدت و رياضت، خود را به مرتبه او برسانند و 
سيمرغي شوند در زمين يا فرشته اي از فرشتگان مقرب در 
ميان خاكيان، كه خود انسان كامل است و بقاي نوع بشر را 

واجب».(پورنامداران، ١٣٨٦، ٤١٨)
از طرفي، در رساله عقل سرخ، سهروردي با اشاره 
به داستان كشته شدن اسفنديار به دست رستم، توسط 
تير دو شاخه از چوب گز، با نگاهي متفاوت از شاهنامه، 
آن دو پاره گز را به دو پر سيمرغ تأويل نموده و سيمرغ 
را نماد خورشيد دانسته كه چشم جهان بينان را نابينا كند: 
« در سيمرغ آن خاصيت است كه اگر آينه اي يا مثل آن 
برابر سيمرغ بدارند، هر ديده كه در آينه نگرد، خيره شود» 
و سپس توضيح مي دهد كه مرگ اسفنديار به واسطه نگاه 
كردن در آينه هاي متصل به رستم و انعكاس پرتو سيمرغ 

در آينه ها، صورت گرفته است». (سهروردي، ١٣٨٠، ٢٣٤)
تصويري كه شهاب الدين سهروردي در صفير سيمرغ 
و عقل سرخ از سيمرغ به دست داده، گوياي آن است كه 
آن را چيزي در حد جلوه حق دانسته است. موالنا نيز او 
را نماينده عالم باال و مرغ خدا و مظهر عالي ترين پروازهاي 

جدول۴- نقشمايه طوطی در فرش هاي صفويه و قاجار
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شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۴۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

روح و انسان كامل شناخته است كه به دليل ناپيدا بودن 
آن، مثال تجرد و آينه كمال نيز تواند بود و باالخره مرشد 
مولوي، شمس تبريزي، او را نقطه كمالي يافته است كه 
ديگر مرغان به سوي او مي روند و به ديدار قاف خرسند 

مي شوند. (ياحقي، ١٣٨٦، ٢٦٨ - ٢٦٧) 
همان طور كه ديديم، سيمرغ، انسان- مرغ است، انسان 
وي،  انسانيت  گوهر  اما  آدميت؛  طيران  رمز  و  دار  بال 
سرشته به حكمت و دانايي (پزشكي) و داروشناسي است 
و اين به اين معني است كه انساني روشندل و رازآشنا و 
دستگير و چاره ساز و نجات بخش است و بي گمان چنين 
انساني مي تواند چون مرغ به عالم علوي پرواز كند و يا به 
بياني ديگر، مرغ روحش به «مشرق الهوت اعظم»، به قول 
سهروردي پر كشد. سيمرغ اين دو معني را در خود جمع 
كرده است؛ چون از سويي انسان است، انساني ارجمند و 
روحاني و ياري دهنده آورنده دين بهي و از سوي ديگر 
مرغي كه بر فراز محور عالم در اقيانوس آغازين كه زهدان 
 (١٣٤ ١٣٣و   ،١٣٨٦ دارد.(ستاري،  آشيانه  است،  هستي 
اين دو سو گرايي سيمرغ، در عقل سرخ سهروردي تجلي 
يافته است: «آن كه نداند چنين پندارد (كه گويي در جهان 
همان يك سيمرغ بوده است)، و گرنه هر زمان سيمرغي 
از درخت طوبي به زمين آيد و اين كه در زمين بود منعدم 
شود، معًا معًا؛ چنان كه هر زمان سيمرغي بيايد، اين چه 
باشد نماند».(سهروردي، ١٣٨٠، ٢٣٤) بنابراين، سهروردي 
در اين جا بر استعداد انسان براي رسيدن به وحدت وجود 
و تبديل شدن به سيمرغ، يعني همان چيزي كه عطار در 
منطق الطير به زيبايي و كمال بدان پرداخته، تاكيد مي كند.   

هدهد
هدهد همان پوپک يا مرغ شانه به سر است که بر طبق 
بلقيس مي برد.  نزد  به  را  نامه سليمان   ، قرآني١  اشارات 
تيزوهمي او در شناختن جايي که آب در زير زمين باشد 
مشهور است. هدهد در منطق الطير عطار، رهبر مرغان در 
سفر به پيشگاه سيمرغ است. هدهد نماد انسان كامل است؛ 
مرغي است كه در اثر همنشيني و مصاحبت با سليمان و 
سير آفاق و انفس و گذشتن از راه هاي سهمناك سلوك، 
پخته و كامل شده و مرغان ديگر او را بر مي گزينند تا با 
همت بال و پر او، اين طريق پرحادثه را طي كنند. تاج وري 
هدهد ناظر به صورت ظاهري اوست که بر فرق او تاجي 
ديده مي شود که در نظر عامه مردم به شانه اي مي ماند که 
گاه باز و بسته مي شود. اين تاج يادآور فره ايزدي است 
که در پادشاهان ايران باستان جزء لوازم شهرياري تلقي 
مي شد و اين فره ايزدي با آن چه در دوره اسالمي عنايت 
الهي در حق اوليا خوانده شده است، بي ارتباط نيست.(عطار 
نيشــابوري، ١٣٨٧، ١٧٠) در لغت موران سهروردي نيز، 
هدهـد رمـز پيـر و حكـيم دل آگـاهي اسـت كه ميان بومان 
روزكور افتاده است. در صفير سيمرغ، رمز نفس ناطقه 
الغربيه،  است كه استعداد سيمرغ شدن دارد و در قصه 

پيام آور الهام يا خود، قوت الهام است.(پورنامداران، ١٣٨٦، 
٤٢١- ٤٢٠) و از آن جا كه پيام رسان سليمان در داستان 
حضرت سليمان و ملكه سبا است؛ به عنوان پرنده پيام نيز 

شهرت دارد.
طوطي

در  پرنده  اين  جلوه  بارزترين  و  معروف ترين  شايد 
ادبيات و فرهنگ ايران، داستان بازرگان و طوطي باشد كه 
در مثنوي موالنا آمده است. طوطي در آن جا، نمودار جان 
علوي پاك و مجرد است و قفس، مثال تن و مولوي رهايي 
از اين قفس را تنها در مردن پيش از مرگ دانسته است. به 
عالوه، موالنا در مثنوي، طوطيان را به سه دسته تقسيم 
كرده، به طوري كه طوطيان خاص را به جاي سالكان راه و 
اهل طريقت، طوطيان عام را كنايه از ُزّهاد و ُعّباد و طوطيان 
كور را به كوردالن و ناقصان تعبير نموده است.(ياحقي، 
نيز  عطار  الطير  منطق  در  طوطي  عالوه،  به   (١٣٨٦،٥٦٨
حضور يافته است. طوطي که از پس آينه او را الهام مي دهند 
با آن چه بر ضمير سالک از واردات غيبي نازل مي شود، 
مرتبط است. سبزي پرهاي طوطي او را با خضر که نقش 
بسيار مهمي در ميان صوفيه و حتي سلسله هاي مشايخ 
تصوف دارد، مرتبط مي کند و جست وجوي جاودانگي را 
که صوفي از طريق فناء في اهللا خواستار آن است به ياد 

مي آورد.(عطار نيشابوري، ١٣٨٧، ١٧٢)  

بررسي نقوش پرنده در فرش هاي صفويه و قاجار، از 
منظر شکل و معنا

با وجود مفاهيم گسترده و سرشاري كه در فرهنگ و 
اعتقادات ايرانيان در ارتباط با نماد پرنده و مرغ وجود دارد، 
هنرمندان فرش نيز كه خود از عرفان و حكمت بي بهره 
نبوده اند؛ از اين مفاهيم در خلق آثار خويش بهره جسته 
و نقوش پرندگاني چون طاووس، سيمرغ، هدهد و طوطي 
را در تار و پود فرش ها به تصوير کشيده اند. فرش هاي 
اين دوران، سرشار از انواع پرندگاني است كه در البه الي 
درختان يا بر باالي شاخسار درختان در حال پرواز يا نغمه 

سرايي هستند. 
طاووس و سيمرغ در ميان پرندگان بيش ترين حضور 
را دارند و اين به واسطه غناي صوري و مهم تر از آن، 
مفهومي و نمادين اين دو پرنده است که پيش از اين بيان 
هستيم،  در جدول شماره ١ شاهد  که  همان طور  گرديد. 
اغلب به صورت  نقشمايه طاووس در فرش هاي صفويه 
در  يافته؛  حضور  قاب  درون  و  سينه  به  سينه  و  جفت 
حالي که در نمونه هاي متعددي از فرش هاي قاجار، طاووس 
از حصار قاب بيرون آمده و در البه الي گل ها و درختان 
قرار گرفته است. طراح فرش هاي صفويه سعي نموده ميان 
شکل طاووس و ديگر نقوش گياهي فرش هماهنگي ايجاد 
اين رو در غالب موارد، پرهاي زيباي طاووس  از  نمايد. 
١-سوره نمل، آيه ٢٢.را به شکل يک برگ ترسيم نموده و درون آن را به سبک 
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و سياق شکوفه هايي که در فرش به کار مي روند، آراسته 
است. 

فرش ها  در  سيمرغ  از  صفوي  هنرمند  که  تصويري 
ارايه نموده، ضمن هماهنگي با اوصاف اين پرنده که در 
ادبيات اسطوره اي و عرفاني ايران مطرح شده؛ شکلي نسبتا 
ساده و خالصه دارد. منقارش چون منقار عقاب کلفت و 
پر هايش گسترده است. دو بال در پهلوها و دو پر بلند و 
باريک در انتهاي بدن دارد که گاه تعداد آن ها به سه يا چهار 
پر نيز مي رسد. اين پر هاي بلند و پيچان ويژگي برجسته 
و شاخص سيمرغ در فرش هاي صفويه به شمار مي آيند 
که در تمامي موارد نيز به شيوه برگ، کنگره دار ترسيم 
شده اند؛ همان شيوه اي که در بازآفريني پرهاي  طاووس 

مربوط به اين دوره نيز شاهد بوديم. 
همان طور که در جداول ٣ و ٤ مي بينيم، نقشمايه هدهد و 
طوطي در فرش هاي هر دو دوره به کار رفته اند. اين دو پرنده 
نيز مانند طاووس، در فرش هاي قاجار با ظاهري طبيعي تر 
حضور يافته اند. براي مثال، شکل ساده و خالصه  شده تاج 
هدهد در نمونه فرش هاي صفوي، جاي خود را به تاجي 
دقيق تر و واقعي تر در دوره قاجار داده است. همين طور، 
نحوه آرايش نقشمايه طوطي در فرش هاي قاجار، به ويژه 
تصوير ٥، که در آن از سايه پردازي و خطوِط هاشور گون 
و کوتاه استفاده شده، گوياي تالش هنرمند در بازنمايي 

بافت بدن و ّپرها و نمايش واقعي تر شکل پرنده است.

برگ  و  ميان شاخ  در  موارد  غالب  در  پرنده  دو  اين 
درختان و يا ساقه هاي پيچان اسليمي و گل ها تصوير شده 
فرش ها  اين  از  برخي  در حواشي  ابيات  بارز  و مصداق 
هستند که از باغ و گلزار و بهار سخن مي گويند. يکي از 
اين اشعار که در حاشيه قاليچه اي با طرح محرابي درختي١ 
آمده؛ سروده شاعر بزرگ ايران، سعدي است و با اين بيت 

آغاز مي شود : 
درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند          

                      جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند 
بسياري از صاحب نظران، بر اين نظر هم عقيده اند 
که فرش  ايراني سراسر، باغ رنگين و باشکوهي است که 
تداعي گر «بهارستان رضوان و گلستان ارم٢ « است. از 
اين رو پرندگان مختلف از جمله طاووس، سيمرغ، هدهد و 
طوطي با همه مفاهيمي که در ادبيات و فرهنگ ايران داشته و 
ذکر آن ها رفت، همه در کنار گل ها و درختان و شکوفه هاي 
رنگين و زيباي فرش ها، گويي به يک معنا اشاره دارند. 
همان معنايي که در مجموعه عناصر و نقوش فرش مي توان 
يافت. اين معنا به زيبايي در ابيات آغازين در حاشيه قاليچه 

لچک ترنج موزه فرش ايران٣  نگاشته شده که:
نو بهار است اگر به دست آيي        

                                                     ديده اعتبار بگشايي
خواني از هر ورق درين گلزار  

                                          دوش اسرار با اولواالبصار  

جدول٥- فهرست تصاوير وساير مشخصات
١-براي مشاهده تصوير قاليچه، 
مراجعه کنيد به منبع تصوير٦-٤

٢-در حواشـــــــي بـرخـي از 
فرش ها اشعاري بافته شده که 
به توصيف فرش پرداخته و آن 
را به باغ بهشت تشبيه نموده اند. 
براي مثال، يک قاليچه لچک ترنج 
موزه  در  که  گروه سالتينگ  از 
ايران نگه داري مي شود،  فرش 
در حاشيه باريک خود بيتي به 

اين مضمون دارد:
پر از نقش و نگار و صورت و 
معني است اين زيلــو/     بهارستان 
رضوان و گلستان ارم اين است، 
و يــــــا در حاشيه باريک قالي 
ترنــــــجي موزه پولدي پتزولي 
ميالن مي خوانيم: الله زاري است 
وليکن نه چنان     که در او راه 

برد باد خزان .
قالی،  ٣-برای مشاهده تصوير 
مراجعه کنيد به منبع تصويــر 

٣-٤

شماره 
تصوير

نقشمايه 
پرنده

منبع تصويرمحل نگه داري موقعيت نقشمايه ساختار فرشدوره تاريخي

قالي لچک ترنج صفويهطاووس۱-۱
(گروه سنگشکو)

منبع ۳، لوح۱۲۰۶موزه ميهو در کيوتوحاشيه (داخل قاب)

قالي لچک ترنج (گروه صفويهطاووس۱-۲
سالتينگ)

منبع۳، لوح۱۱۵۳موزه متروپوليتنسرترنج (داخل قاب)

قالي لچک ترنج (گروه صفويهطاووس۱-۳
سنگشکو)

منبع۳، لوح ۱۲۰۶موزه ميهو در کيوتوقاب متصل به لچک ها

قالي ترنجي (گروه صفويهطاووس۱-۴
سالتينگ)

منبع۳، لوح۱۱۶۱نگارخانه هاي هنري آمريکامتن (جايگزين سرترنج)

منبع۳، لوح۱۱۸۴مجموعه جان. دي. راکفلرحاشيه (داخل قاب)قالي افشان جانوريصفويهطاووس۱-۵

منبع۳، لوح۱۲۰۴ بموزه هنرهاي اسالمي برلينحاشيه و ترنجقالي لچک ترنجصفويهطاووس۱-۶

منبع۳، لوح۱۱۴۴موزه بارديني در فلورانسسرترنج (داخل قاب)قالي ترنج ترنجصفويهطاووس۱-۷

منبع۳، لوح۱۱۴۳موزه هنرهاي صناعي وينمتن (داخل قاب)قالي قابقابيصفويهطاووس۱-۸

منبع۱۳،  ۱۹موزه فرش ايرانمتن (پايين درخت)قالي درختي مليتقاجارطاووس۱-۹

آرشيو موزهموزه فرش ايرانمتن (اطراف گل شاه عباسي)قاليچه افشانقاجارطاووس۱-۱۰

آرشيو موزهموزه فرش ايرانحاشيه (داخل قاب)قاليچه افشان گلدانيقاجارطاووس۱-۱۱

منبع۱۳،  ۱۵موزه فرش ايرانمتن (اطراف درخت زندگي)قاليچه محرابي درختيقاجارطاووس۱-۱۲

منبع۱۳، ۱۶موزه فرش ايرانمتن (بين شاخ و برگ درختان)قاليچه محرابي درختيقاجارطاووس۱-۱۳

بررسي نقشمايه نمادين پرنده در 
فرش هاي صفويه و قاجار  از نظر 

شکل و محتوا  
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شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۴۷

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

ادامه جدول٥- فهرست تصاوير

قاليچه افشان کتيبه دار قاجارطاووس۱-۱۴
(کوفي)

آرشيو موزهموزه فرش ايرانمتن (ميان گل ها و بته ها)

آرشيو موزهموزه فرش ايرانمتن (بين شاخ و برگ درختان)قاليچه درختيقاجارطاووس۱-۱۵

منبع۱۳،  ۱۸موزه فرش ايرانمتن (اطراف درخت زندگي)قاليچه محرابي درختيقاجارطاووس۱-۱۶

منبع۳، لوح۱۲۰۳موزه يوهان شوارتزنبرگمتن (چهار گوشه)قالي ترنجي درختيصفويهسيمرغ۲-۱

منبع۳، لوح۱۱۲۸موزه لس آنجلس کانتيمتن (باال و پايين متن)قالي لچک ترنجصفويهسيمرغ۲-۲

موزه هنرهاي تزييني متن (کناره هاي متن در نيمه قالي)قالي تصويريصفويهسيمرغ۲-۳
پاريس

منبع۳، لوح۱۲۱۴

منبع۳، لوح۱۱۵۹مجموعه علي ابراهيم پاشاحاشيه (داخل قاب)قالي ترنجي اسليميصفويهسيمرغ۲-۴

منبع۳، لوح۱۲۰۰موزه گلبانگيانترنج (در تقابل با اژدها)قالي لچک ترنجصفويهسيمرغ۲-۵

منبع۱۲،  ۵۵موزه فرش ايرانحاشيه (در تقابل با اژدها)قالي افشان جانوريصفويهسيمرغ۲-۶

مجموعه بارون هاتواني متن (داخل قاب)قالي ترنجي تصويريصفويهسيمرغ۲-۷
(مفقود در جنگ جهاني 

دوم)

منبع۳، لوح۱۱۴۱

منبع۳، لوح۱۱۸۲مجموعه جان. دي. راکفلرمتن (در تقابل با اژدها)قالي افشان جانوريصفويهسيمرغ۲-۸

منبع۳، لوح۱۱۳۳موزه متروپوليتنحاشيه (داخل قاب، در تقابل با اژدها)قالي قابقابيصفويهسيمرغ۲-۹

منبع۳، لوح۱۱۲۷موزه لوورحاشيه (در حال گرفت و گير با اژدها)قالي ترنجيصفويهسيمرغ۲-۱۰

قالي ترنجي (گروه صفويهسيمرغ۲-۱۱
سنگشکو)

منبع۳، لوح۱۲۱۰مجموعه تيسن بورنميساحاشيه (در تقابل با اژدها)

منبع۳، لوح۱۱۳۳موزه متروپوليتنمتن (داخل قاب، در تقابل با اژدها)قالي قابقابيصفويهسيمرغ۲-۱۲

منبع۳، لوح۱۲۵۸ الفموزه آستانه مقدس قممتن (اطراف درخت زندگي)قاليچه افشان درختيصفويههدهد۳-۱

موزه هنرهاي تزييني حاشيه (اطراف گل شاه عباسي)قالي ترنجيصفويههدهد۳-۲
پاريس

منبع۳، لوح۱۱۴۰ الف

گليم لچک ترنج صفويههدهد۳-۳
ابريشمي

منبع۳، لوح۱۲۶۷موزه منسوجات واشنگتن متن (ميان ساقه ها و گل ها)

آرشيو موزهموزه فرش ايرانمتن (ميان شاخ و برگ درخت)قاليچه درختيقاجارهدهد۳-۴

منبع۱۳،  ۱۹موزه فرش ايرانمتن (ميان شاخ و برگ درخت)قالي درختي مليتقاجارهدهد۳-۵

آرشيو موزهموزه فرش ايرانمتن (ميان شاخ و برگ درخت)قاليچه محرابي درختيقاجارهدهد۳-۶

قاليچه ترنجي (گروه صفويهطوطي۴-۱
سالتينگ)

موزه ويکتوريا و آلبرت متن (ميان ساقه ها و گل ها)
لندن

منبع۳، لوح۱۱۶۲

منبع۳، لوح۱۱۵۶موزه ملي ايرانمتن (ميان ساقه ها و گل ها)قالي ترنجي درختيصفويهطوطي۴-۲

قاليچه ترنجي (گروه صفويهطوطي۴-۳
سالتينگ)

آرشيو موزهموزه فرش ايرانحاشيه (ميان ساقه ها و گل ها)

آرشيو موزهموزه فرش ايرانمتن (باالي شاخ و برگ درخت)قاليچه محرابي درختيقاجارطوطي۴-۴

منبع۱۳،  ۱۹موزه فرش ايرانمتن (ميان شاخ و برگ درخت)قالي درختي مليتقاجارطوطي۴-۵

منبع۲۳،  ۳۴۹موزه فرش ايرانمتن (ميان شاخ و برگ درخت)قاليچه محرابي درختيقاجارطوطي۴-۶
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نتيجه 
نقشمايه پرنده در مفهوم عام آن، مورد توجه هنرمندان فرش در هر دو دوره صفويه و قاجار بوده 
است. مفاهيم گسترده و عميق معنوي و اسطوره اي اين نقشمايه موجب گرديده که بستر تعداد زيادي 
از فرش ها مزين به پرندگاني شود که در ميان شاخ  و برگ درختان در حال پرواز يا نغمه  سرايي 
هستند. در ميان پرندگان متنوع در طبيعت، تنها چند نوع پرنده مکرر در فرش ها حضور يافته است 
که عبارتند از: طاووس، سيمرغ، هدهد و طوطي. از اين ميان، طاووس و سيمرغ بيش ترين حضور را 
داشته اند. گزينش اين پرندگان توسط هنرمندان فرش به دليل مفاهيم و معاني عميق و نماديني است که 
در اين پرندگان وجود دارد و در اين مقاله به آن ها پرداخته شد. طاووس، تداعي بخش بهشت است و 
سيمرغ، نماد حق. هدهد و طوطي نيز نماد نفس ناطقه و جان پاک انسان هايي است که طالب و سالک 
حقيقتند. برخالف معاني متعدد براي هر يک از اين نقوش، شايد بتوان گفت، نقشمايه پرنده، تجلي آرزوي 
ديرين و هماره آدمي براي پرواز به سوي عوالم باال و روحاني است. نقشمايه سيمرغ که آذين بخش 
بسياري از فرش هاي صفوي است، در فرش هاي قاجار، حضور چنداني نيافته است. همچنين، پرندگان 
فرش هاي قاجار بسيار به طبيعت نزديک ترند تا نمونه هاي صفوي. به نظر مي رسد، عدم حضور سيمرغ 
در فرش هاي قاجار از يک سو و شکل طبيعي تر پرندگان از سوي ديگر، حاکي از آن است که طراحان 
فرش هاي قاجار همسو با جريان طبيعت گرايي در هنر اين دوران، بيش از اسالف صفويشان در ترسيم 

شکل پرندگان به طبيعت نظر داشته اند. 
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