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چكيده
قالي  هاي دورة صفوي که اغلب محصول کارگاه  هاي درباري بودند حاوي نقوش گوناگوني اند که يکي از 
پرکاربردترين آنها نقوش جانوري است. همچنين خانة پيرنياي نايين نيز يکي از کاخ  هاي سلطنتي مربوط به اين 
دوره است که داراي ديوارنگاره  هايي زيبا و همچنين نقوش جانوري مشابه با قالي  هاي دورة  صفوي است.

اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي و با مطالعة  منابع کتابخانه  اي و تحليل تصاوير ميداني ســعي در 
شناسايي، طبقه  بندي، تحليل و تطبيق نقوش جانوري ديوارنگاره  هاي خانة پيرنيا و چهار نمونه از قالي  هاي 

صفوي دارد، و در پي پاسخگويي به سؤاالت زير است: 
١. نقوش جانوري مشترک ميان ديوارنگاره  هاي خانه پيرنيا نايين و قالي  هاي دورة صفوي کدام است؟

٢. ميزان تأثيرپذيري نقوش جانوري در ديوارنگاره  هاي خانه پيرنيا از قالي  هاي دورة صفوي تا چه حد بوده 
است؟ 

٣. چه ارتباطي بين طراحان فرش و طراحان ديوارنگاره  هاي خانة پيرنيا در نايين وجود داشته است؟
 با توجه به اشتراکات زياد ميان نقشمايه  هاي جانوري اين دو که اغلب عينًا در هر دو مورد تکرار شده و 
همچنين شباهت در فرم، استفاده در فضاسازي مشابه و شيوة بازنمايي پويا، به نظر مي  رسد نقوش جانوري 
ديوارنگاره  هاي خانه پيرنيا تحت تأثير نقوش جانوري قالي  هاي صفوي بوده که دليل عمده آن را مي  توان در 
ارتباط کاري ميان نگارگران، طراحان قالي و نقاشان ديوارنگاره  ها و حضور هم  زمان آن  ها در کارگاه  هاي 

سلطنتي دانست. به  طوري که به نظر مي  رسد طراحي هر دو توسط يک گروه واحد صورت گرفته است.
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مقدمه
دوره صفوي را مي توان از اعصار درخشان هنر ايران 
دانست. در اين دوره توجه ويژه اي به هنرهاي مختلف از 
جمله هنر قالي بافي گرديد و به رشد و شکوفايي آن کمک 
فعاليتي در سطح  به  اين هنر را  شاياني  نمود. صفويان 
اقتصاد  از  دادند و به صورت بخش مهمي  ارتقا  کشور 

کشور در آورند. 
ايران،  در  يافته شده  تصويري  آثار  قديمي ترين  از 
صخره نگاري هاي منطقه کوهدشت لرستان که صحنه هاي 
رزم و شکار و حيواناتي چون اسب، گوزن، بزکوهي و 
و  کاخ ها  نقاشي ديواري هاي  تا  مي دهد  نشان  را  سگ 
مختلف  ادوار  و  ساساني  اشکاني،  هخامنشي،  معابد 
اسالمي، همه نشان از سابقه طوالني ديوارنگاري در هنر 
ايران دارد. ديوار نگاره هاي تزيينات داخلي بناهاي دوره 
ديواري  نقاشي  که  مي دهد  نشان  نيز  اول  شاه طهماسب 
از فعاليت   هاي درخور نقاشان دوره صفوي بوده و  اين 
خانه  است.  يافته  ادامه  دوره  اين  طول  در  هنري  سنت 
پير نيا در نايين يکي از آثار به جاي   مانده از معماري دوره 
بناي  اين  هنري  ويژگي هاي  مهمترين  از  است.  صفويه 
تاريخي وجود نقاشي   ديواري و گچبري هاي زيباي آن در 
صفه يا ايوان شاه نشين، اتاق کرسي و باالخانه است که 
شامل داستان هاي هفت پيکر نظامي مانند ليلي و مجنون، 
يوسف و زليخا و صحنه هاي شکار، چوگان بازي، نقوش 
گياهي و... است. اما آنچه در ديوارنگاره هاي اين خانه نظر 
نقوش جانوري  به خود جلب مي نمايد، وجود  را  انسان 
و صحنه هاي شکارگاهي  است  که شباهت هاي زيادي  با 
نقوش جانوري قالي هاي دوره صفوي دارند. هرچند در 
ديوارنگاره ها از هنرمند نامي  برده نشده، اما شباهت بين 
طرح و نقش اين اثر با قالي هاي همان دوره به نوعي احتمال 
ارتباط بين طراحان فرش و هنرمند خالق ديوارنگارهاي 
خانه نايين را به ذهن متبادر مي کند. در اين پژوهش سعي  
شده با بررسي تطبيقي نقوش جانوري از روي نمونه هاي 
ديوارنگاره هاي  در  مشترک  نقوش  تحليل  به  تصويري 
خانه پيرنيا نايين با چند نمونه از قالي هاي دوره صفوي 
پرداخته تا از اين رهگذر به اين پرسش ها پاسخ داده شود: 
نقوش جانوري مشترک ميان ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا 
نايين و قالي هاي دوره صفوي کدام است؟ ميزان تأثير 
پذيري نقوش جانوري در ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا از 
قالي هاي دوره صفوي تا چه حد بوده است؟ چه ارتباطي 
بين طراحان فرش و طراحان ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا 

نايين وجود داشته است؟

روش تحقيق
است.  تحليلي  توصيفي-  مقاله،  اين  در  پژوهش  روش 
شيوه گردآوري مطالب از طريق مطالعات کتابخانه اي و بر 
اساس بررسي منابع تصويري صورت گرفته است. پس 

از شناسايي و طبقه بندي به تحليل و تطبيق نقشمايه هاي 
جانوري مشترک ميان ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا و چهار 

نمونه از قالي هاي دوره صفوي پرداخته شده است.

پيشينه تحقيق
در زمينه مطالعات تطبيقي در حوزه فرش پژوهش هايي 
صورت گرفته است. از جمله مقاله اي با عنوان «مطالعه 
تطبيقي نقوش فرش سده نخست عصر صفوي با نگارگري 
همان دوره» (نجارپور جباري،۱۳۹۱: ۷۷) با مطابقت دادن 
نگاره ها با نقشمايه هاي قالي در همان دوره نشان مي دهد 
کمال الدين  جمله  از  بزرگي  نگارگران  زياد  احتمال  به 
بهزاد، آقا ميرک اصفهاني و سلطان محمد عراقي و... در 
طراحي بعضي از اين قالي ها دست داشته اند و قالي هاي 
نفيسي براي دربار صفوي مستقيمًا زير نظر اين استادان 
بافته شده است. مقاله ديگري با عنوان «مطالعه تطبيقي 
جلوه هاي شکار در فرش هاي صفويه و قاجار»(صباغ پور 
آراني،۱۳۸۸: ۶۵) به بررسي و مقايسه نحوه بازتاب شکار 
همچنين  است.  پرداخته  قاجار  و  فرش هاي  صفويه  در 
مقاله اي با عنوان « ريشه يابي و تطبيق نقوش بازتاب يافته 
(شيرازي،  هند»  گورکانيان  نگاره هاي  در  صفوي  فرش 

 بررسي تأثيرپذيري نقوش جانوري  
از  پيرنيا  خانة  ديوارنگاره  هاي 

قالي  هاي دورة صفوي

تصوير ١. فرش شکارگاه، موزه پولدي پتسولي، ميالن، مأخذ: 
 www.museopoldipezzoli.it
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طاليي، ۱۳۹۱: ۷۳) صورت  گرفته است که به ريشه يابي 
نگاره هاي  در  فرش هاي صفوي  نقشه  و  طرح  تطبيق  و 
پيرنيا  خانه  با  رابطه  در  است.  پرداخته  هند  گورکانيان 
در نايين، کتابي با عنوان کاخواره نايين در سال ۱۳۸۸ 
درآمده  نگارش  به  ناييني  آقاي سعيد  خودداري   توسط 
با عنوان « مقايسه تطبيقي  نامه اي  پايان   است. همچنين 
عالي  بناي  دو  با  نايين  در  پيرنيا  خانه  ديوارنگاره هاي 
قاپو و چهلستون در اصفهان» توسط خانم مرضيه تاجي 
اشکفتکي، سال ۱۳۹۱ از  دانشگاه سيستان و بلوچستان 
در  نوروزي  مهران  آقاي  توسط  ديگري  پايان نامه   و 
با عنوان «شناخت  از دانشگاه هنر  اصفهان  سال  ۱۳۹۲ 
ويژگي هاي تزيينات گچي خانه ميرميران ورزنه و مطالعه 
تطبيقي آن با خانه پيرنيا در نايين» به نگارش درآمده اند. 
با شناسايي و طبقه بندي  تا کنون تحقيقي در رابطه  اما 
و تطبيق نقوش جانوري در ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا  

نايين و قالي هاي دوره صفوي و صورت نگرفته است.

هنر و صنعت قالي بافي صفويه
صفي الدين  شيخ  نوادگان  از  صفوي  سلسله  پادشاهان 
اردبيلي عارف قرن هفتم هجري قمري بودند. اين دوره 
هنرپروري،  در  چشمگير  تحوالت  دوره  مي توان  را 
نقش  همچنين  و  ايراني  زيبايي شناسي  و  سليقه  و  ذوق 
توانمند ايدئولوژي سياسي و مذهبي در شکل گيري هنرها 
دانست(بنايي و ديگران،۱۳۸۰: ۱۵۳). حمايت از هنرمند و 
گرد آوردن هنرمندان طراز اول کشور در پايتخت و استقرار  
آن ها درکتابخانه سلطنتي از ويژگي هاي شاهان صفوي بود. 
همانطور که شاه اسماعيل استادان نگارگر و طراحان را از 
هرات به تبريز آورد. ترويج قالي بافي در زمان شاه اسماعيل 
(۹۰۷-۹۳۰ق)، شاه طهماسب (۹۳۰-۹۸۴ق) و شاه عباس 

اصفهان  و  قزوين  تبريز،  در  ترتيب  به  (۹۹۶-۱۰۳۸ق) 
بيش از سايرين بوده است (حشمتي رضوي،۱۳۸۹:۱۸۱). 
آنچه مشخص است حمايت و عالقه شاه طهماسب و شاه 
عباس به صنعت قالي بافي بود که باعث شد تا اين صنعت 
از يک پيشه روستايي به مقام يک هنر اعتال پيدا کند. شاه 
طهماسب و شاه عباس براي تهيه قالي هاي خود از نقاشان 
و قالي بافان طراز اول خود کمک خواستند. آثار نقاشان 
براي اين منظور بسيار مناسب بود زيرا اغلب نقاشي هاي 
قابليت  بنابراين  نقاشي،  تا  داشتند  طرح  حالت  زمان  آن 
(ادواردز ،  داشتند.  را  قالي  طرح هاي  عنوان  به  استفاده 
تحت  هنر،  اين  شکوفايي  در  موثر  عوامل  از   .(۱۳۶۸:۵
حمايت دربار قرار گرفتن فرش بافي، نفوذ طراحان دربار 
در تمام سطوح خلق آثارهنري، دسترسي آسان به مواد 
کاالي  عنوان  به  فرش  پذيرش  همچنين  و  رنگ  و  اوليه 
مي توان  را  خارجي  بازارهاي  در  خصوص  به  تجاري، 

برشمرد (يارشاطر،۱۳۸۴:۷۵).

نقوش جانوري قالي هاي دوره صفوي 
قديمي ترين قالي تاريخ دار دوره صفوي قالي ترنج دار با 
است  ميالن  پتسولي  پولدي  موزه  در  شکارگاه  صحنه 
آن،  بافنده  نام  و  قمري  ۹۲۹هجري  تاريخ  (تصوير۱). 
غياث الدين  جامي بر روي کتيبه اي در مرکز آن نقش شده 
 است (اتينگهاوزن  و يارشاطر،۱۳۷۹: ۲۹۷). فضاي زمينه 
فرش از تحرک بااليي برخوردار است،  وجود اسب سواراني 
در پي شکار حيوانات مختلف با نيزه و شمشير و تير و 
کمان به آن قوت بخشيده است. اين قالي که از چهار بخش 
مساوي تقسيم شده، منظره ايست از  شکار هفت شکارچي 
سواره و يک پياده که به دنبال حيواناتي چون شير، کل، 
قوچ، يوزپلنگ، خرس و گراز و گوزن هستند (اتکا،۱۳۶۱: 

متروپوليتن.  موزه  حيوانات،  منظره  ابريشمي  فرش  تصوير٢. 
www.metmuseum.org :مأخذ

تصوير٣. قالي لچک ترنجي جانوري، موزه ميهو، کيوتو. مأخذ: 
پوپ، ج١٢، ١٣٨٧: ١٢٠٦ 



۳۴). در قسمت لچک و ترنج مياني قالي پرندگاني مانند 
پرواز ديده مي شوند. تصوير ۲،  اردک در حال  لک لک و 
قطعه فرشي است در موزه متروپوليتن ، که قدمتش به 
نيمه دوم سده دهم هجري برمي گردد. زمينه  يا  اواسط 
که  پس زمينه اي  در  مختلف  حيوانات  از  منظره اي  فرش 
از گياهان گل دار پرشده، را نشان مي دهد. حاشيه بزرگ 
قالي نيز با گل هاي شاه عباسي بزرگ و با قرقاول هايي در 
اطراف آنها تزيين شده است. در اين قالي ابريشمي انواع 
پلنگ، گاو، بز کوهي،  از جانوران مانند شير،  گوناگوني 

خرگوش، روباه و حيوانات ترکيبي وجود دارند.
فرش ديگري که در اين پژوهش آورده شده، فرشي از 
گروه سنگشکو  است مربوط به اواخر سده دهم هجري 
که اکنون در موزه ميهو ژاپن نگهداري مي شود(تصوير۳). 
زمينه اين قالي با نقوش جانوري و گرفت وگيرهايي در 
با گل ها و گياهان منقوش  انواع مختلف جانوري همراه 
شده  است. حضور شکارگران در پي شکار سم داران و 
فرش شاهد  لچک  قسمت  در  فقط  که  است  گربه ساناني 
هستيم. نقش دو طاووس روبروي يکديگر، دو فرشته و 
گرفت وگير حيوانات در درون قاب هايي در قسمت حاشيه 
ترسيم شده و فضاي بين قاب ها با سيمرغ و اژدها پر شده 
است. ببر، شير، آهو، بز، اسب، طاووس، ماهي، سيمرغ، 
اژدها و حيوانات ترکيبي، از نقوش جانوري به کار رفته 
فرشي  ديگر،  بحث  مورد  فرش  مي باشند.  فرش  اين  در 
مصور به صحنه هايي عاشقانه از داستان هاي ايراني است 
مربوط به اواخر سده دهم هجري که در موزه هنرهاي 
تزييني پاريس حفاظت مي شود (تصوير۴). اين فرش به 
صورت سراسري طراحي شده و داراي چند سطح است. 
در باالترين سطح، خسرو را سوار بر اسب با باز شکاري 
که روي دستش نشسته، در حال تماشاي شيرين به هنگام 
حال  در  شکارگران  بعدي  سطح  مي دهد.  نشان  آب تني 
شکار و سطح سوم صحنه ديدار ليلي با مجنون محتضر به 
همراه شتر با محملش تصوير شده است. و در قسمت پايين 
فرش حضور دوباره شکارگراني که درگير نبرد و شکار 
حيوانات مي باشند و دو سيمرغ که در آخرين سطح اين 
فرش ترسيم شده است را مي توانيم ببينيم. حاشيه فرش 
با انسان هاي نشسته درون قاب و فرشتگاني داخل گل ها 
و گرفت وگير حيوانات پر شده است. به طور کلي در اين 
فرش جانوراني مانند ببر، شير، پلنگ، گرگ، اسب، شتر، 

آهو، خرگوش، قرقاول و سيمرغ قابل مشاهده است.

خانه پيرنيا در نايين
شهر نايين و بافت تاريخي آن در شرق استان اصفهان 
از مسجد  اندکي  به فاصله  پيرنيا  قرارگرفته است. خانه 
جامع و رو به روي ورودي اصلي آن قرار دارد. اين خانه 
در واقع متشکل از تعدادي خانه بوده که اکنون سه باب 
از آن ها باقي مانده است (سلطان زاده،۱۳۹۰: ۲۰۲). خانه 

پيرنيا ترکيبي از معماري سنتي نايين همراه با تزيينات و 
هنر نقاشي مکتب اوليه صفويه و هماهنگي کامل جلوه هاي 
است  باغ سازي  و  گچبري  نقاشي،  ادبيات،  هنر،  مختلف 
در  تزيين  مضامين   .(۱۳  :۱۳۸۸ ناييني،  (خودداري 
خانه پيرنيا، موضوعات رايج نگارگري با صحنه هايي از 
داستان هاي نظامي (فرهاد و شيرين) و جامي (يوسف و 
درباري،  زوج هاي  جلوس  چوگان،  بازي  نيز  و  زليخا)  

ضيافت ها و شکارگاه هاست (هيلنبراند،۱۳۸۹:۴۱۷).   
مهمترين ويژگي اين خانه وجود ديوارنگاره هاي زيبا در 
صفه، اتاق کرسي و اتاق باالخانه است. بيشترين فضاي 
تصويرسازي مربوط به صفه اين خانه است که بيشتر 
به مضامين بزم و شکار که براي کوشک سلطنتي بسيار 
مناسب است، پرداخته شده است. ديوارنگاره هاي اين خانه، 
نخستين نقشه ديوارنگاري به جاي مانده از عصر صفوي 
اين ديوارنگاره ها  به گفته لوشي شمايزر طرح  است که 
مربوط به يک يا چند نگارگر دربار است (اتينگهاوزن و 

يارشاطر،۱۳۷۹:۳۲۹و۳۳۱). 
به طور کلي فضاي داخلي صفه شامل ۱۱ قاب بزرگ است 
که در فضاي ۳ قاب از آن ها، پنجره هايي با طرح هاي هندسي 
از گچ اجرا شده است و ۸ قاب ديگر را ديوارنگاره هايي 
با موضاعاتي چون داستان هاي روايي، صحنه هاي شکار، 
منظره طبيعت، فرشتگان و فضاي بهشتي پر کرده است. 
تصوير شماره ۵ يکي از قاب هاي صفه با صحنه شکارگاه 
و شکارگراني در پي شکار حيوانات مختلف با شمشير، 
نيزه، تير وکمان و تفنگ سرپر نشان مي دهد. فضاي کلي 
قاب با حيواناتي مانند گوزن، بز، آهو و خرگوش همراه 
با حيوانات شکاري همچون سگ، گرگ و شير تصوير 
در  پرواز  حال  در  مرغابي هايي  و  لک لک ها  است.  شده 
فضاي باالي قاب که آسمان را در ذهن تداعي مي کنند، 

 بررسي تأثيرپذيري نقوش جانوري  
از  پيرنيا  خانة  ديوارنگاره  هاي 

قالي  هاي دورة صفوي

تصوير٤. قالي مناظري از داستان هاي عاشقانه، موزه هنرهاي 
تزييني پاريس. مأخذ: بصام الف، ١٣٨٣: ٥٨
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قرار گرفته اند. همچنين در فاصله ميان بعضي از قاب ها 
شامل  آن  داخل  فضاي  که  دارد  وجود  هايي  طاقنما 
تصاويري از حيوانات مانند شير، خرس و آهو و مملو 
از گل هاي مختلف شاه عباسي و بوته هاي ختايي است، و 
همچنين گلهايي که در حاشيه قاب به صورت نيمه نقش 
 شده اند که  اين نوع ترسيم براي گل در کتاب آرايي به ندرت 
به کار   رفته و اغلب در فرش بافي ديده مي شوند  (خودداري 
ستاره اي شکل سقف  مقرنس هاي  در  ناييني،۱۳۸۸:۴۹). 

تصوير٥. قاب نقاشي شده از صفه خانه پيرنيا. مأخذ: خودداري 
ناييني،١٣٨٨: ٧٢

نمونه 
قالي هاي 

دورة 
صفويه

شماره 
انواع نقوش جانوريقدمت بافتنام فرشتصوير

محل قرارگيري نقوش 
جانوري

١
٩٢٩هجري قمريفرش شکارگاه

جانوران سم دار: اسب، آهو،  بز، گوزن
گربه سانان: شير

ديگر جانوران: خرگوش،گرگ، روباه
پرندگان: اردک، عقاب ماهيان

لچک، ترنج و متن

٢
فرش ابريشمي منظره 

حيوانات
موزه متروپوليتن

اواسط يا نيمه دوم 
سده دهم 

جانوران سم دار: گاو،  بزکوهي و....
گربه سانان:  شير، پلنگ

ديگر جانوران: خرگوش، خرس، روباه
پرندگان: قرقاول

جانوران افسانه اي: جانوران ترکيبي

متن، حاشيه

٣
قالي لچک ترنج 

جانوري
موزه ميهو، ژاپن

اواخر سده دهم 
هجري

جانوران سم دار: آهو، بز و ...
گربه سانان: شير، ببر

ديگر جانوران: گرگ، روباه
پرندگان: طاووس

ماهيان
جانوران افسانه اي: سيمرغ، اژدها

جانوران ترکيبي

متن، حاشيه، لچک، ترنج

٤

قالي مناظري از 
داستان هاي عاشقانه، 
موزه هنرهاي تزييني 

پاريس

اواخر سده دهم 
هجري

جانوران سم دار: آهو، شتر، اسب، بز
گربه سانان: شير، ببر، پلنگ

ديگر جانوران: گرگ، روباه
پرندگان: قرقاول، باز شکاري

جانوران افسانه اي: سيمرغ

متن، حاشيه

جدول١. بررسي نقوش جانوري ٤ نمونه از قالي هاي دوره صفوي، مأخذ: نگارندگان

صفه، نقوش جانوري و گياهي ترسيم شده اند. در رأس 
سقف بزرگترين ستاره قرار گرفته که فرشتگان هشت گانه 
را تصويرکرده است. چنين مي نمايد که اينجا اشاراتي به 
بهشت بوده و توازن کهن يک طاق قوسي واقعي با گنبدي 
از آسمان که به وسيله ستارگاني تقويت شده اند، باشد 

(هيلن براند،۱۳۸۹:۴۱۷). 
اتاق کرسي هم داراي  قاب هايي با  ديوارنگاره هايي  چون 
داستان ليلي و مجنون، تصاوير فرشتگان و زوج هاي دلداده 
همراه با نقوش گياهي و جانوري است. تصوير۶ ديدار ليلي 
با مجنون را درون قابي نشان  مي دهد که جانوراني مانند 
شير، شتر، آهو، خرگوش، روباه و قرقاول و نبرد ميان باز 
و لک لک را مي توان در آن مشاهده کرد. نقش دو طاووس 
روبه روي يکديگر، سيمرغي با آهويي در منقارش و صحنه 
اتاق  در  ترسيم شده  نقوش  از جمله  گرگ  از  آهو  گريز 
باالخانه است (تصوير۷). نکته قابل توجه در ديوارنگاره ها 
استفاده از نقوش جانوري است که در اکثر قاب ها در صفه، 
اتاق کرسي و اتاق باالخانه به عنوان يکي از ارکان اصلي 

براي تزيين به کار برده شده است.

دوره  قالي هاي  در  جانوري  نقوش  تطبيقي  بررسي 
صفوي و نقاشي هاي خانه پيرنيا

آن چه مشخص است استفاده از نقوش جانوري مشابه در 
فرش هاي دوره صفوي و ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا نايين 



است که اين نقوش عالوه بر نقش تزييني، خالي از معنا و 
مفهوم نيز نبوده اند. به طور کلي نقشمايه هاي جانوري را 
مي توان به دو گروه جانوران واقعي و جانوران افسانه اي 
از  به زير مجموعه هايي  را  تقسيم کرد. جانوران واقعي 
جانوران سم دار، گربه سانان، پرندگان و ماهيان مي توان 
در  نيز  ترکيبي  حيوانات  و  سيمرغ  اژدها،  نمود.  تقسيم 

گروه جانوران افسانه اي جاي مي گيرند. 
جانوران سم دار:

آهو، گوزن 
از سم داراني مي باشند که به دليل چابکي، زيبايي و اهميت 
آن به عنوان شکار، در اکثر فرش ها با نقوش حيواني و 
ديده مي شود.  با طرح شکارگاه،  قالي هايي  به خصوص 
نيز  نايين  پيرنيا  خانه  ديوارنگاره هاي  در  گوزن  و  آهو 
از  استفاده  و  گرايانه  طبيعت  طراحي  شده اند.  ترسيم 
ويژگي پويايي اين حيوان و قرار گرفتن در فضاي طبيعت 
و شکارگاه از ويژگي هايي است که هم در قالي هاي دوره 
صفوي و همچنين در ديوارنگاره خانه پيرنيا مشهود است 

(تصاوير ۸و۹).

بز کوهي
 بز کوهي بيشتر در طرح شکارگاه و منظره طبيعت درفرش 
استفاده شده است که يا در حال حرکت و يا به صورت 
قرينه، روبروي يکديگر قرار گرفته است. اين نقشمايه را به 
صورت طبيعت گرايانه، در حال حرکت و با ترکيب بندي 
در  شکارگاه  قاب  همچنين  و  شکارگاه  فرش  در  آزاد 

يوارنگاره کاخ نايين، مي توانيم بينيم. (تصوير۱۰و۱۱)

اسب
دوره صفوي  قالي هاي  در  را  نقشمايه  اين  از  استفاده   
همواره با سوار، در حال حرکت و در طرح هاي شکارگاهي 
مي توان ديد. همين ويژگي ها را نقشمايه اسب در ديوارنگاره 
خانه نايين در بر دارد. استفاده از عنصر حرکت، گرايش 
به طبيعت و ترکيب بندي آزاد از جمله ويژگي هايي است 

که در هر دو نمونه ديده مي شود(تصوير۱۲و۱۳).

شتر
اين نقشمايه به تعداد محدود در قالي هاي دوره صفوي 
مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه آن را در تصوير۱۲ 
که بخشي از قالي شماره ۴ که داراي مضمون داستاني 
با همين  است، مي  توان مشاهده نمود. همين نقشمايه و 
محتوا و مضمون در ديوارنگاره خانه پيرنيا آمده است. 
به  و  ليلي  مرکب  عنوان  به  حيوان  اين  اثر،  دو  هر  در 
صورت طبيعت گرايانه اجرا شده است با اين تفاوت که 
در ديوارنگاره شتر به صورت نشسته و در قالي ايستاده 
ترسيم شده است. همچنين اين صحنه داستاني همراه با 
نقشمايه هاي حيواني به کار رفته در آن، در ديوارنگاره، 
درون قابي نظم يافته اند اما در فرش مورد نظر اين نقوش 

را در فضاي باز مي توان ديد (تصوير۱۴و۱۵). 

گاو
نقشمايه گاو به صورت پيکار با شير يا همان گرفت و 
گير از ديرباز در هنر ايرانيان مورد توجه بوده است و 
به وفور در فرش هاي دوره صفويه به چشم مي خورد. 
در ديوارنگاره کاخ نايين نيز اين نقشمايه با همين ترکيب 

 بررسي تأثيرپذيري نقوش جانوري  
از  پيرنيا  خانة  ديوارنگاره  هاي 

قالي  هاي دورة صفوي

اتاق کرسي. مأخذ: خودداري  ليلي با مجنون،  تصوير٦. ديدار 
ناييني، ١٣٨٨: ٩٠

تصوير٧. نمايي از سه کنج اتاق باالخانه، مأخذ: همان : ١٠٢.
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در  را  نقش  همين  و  (تصوير۱۶)  است  شده  استفاده 
حالت هاي مختلف در قالي موجود در موزه متروپوليتن 
شاهد هستيم (تصوير۱۷). در ديوارنگاره و همچنين در 
فرش مورد نظر اين نقشمايه داراي ترسيم طبيعت گرايانه 

بوده و در فضاي طبيعت اجرا شده اند.
گربه سانان

شير
قالي هاي  از جمله نقوشي است که بسيار زياد در  شير 
دوره صفويه استفاده شده است. طرح شکارگاه و منظره 
طبيعت از جمله طرح هايي مي باشند که شير با حالت هاي 
شير  حاالت  کلي  طور  به  مي شود.  ديده  آن  در  مختلف 
در قالي ها بر سه قسم است: شير به صورت تنها در باغ 
يا بيشه زار، شير در حال شکار يا گرفت و گير و شير 
بيشترين حالتي است که شير در  در حال شکار شدن. 
قالي هاي دوره صفويه نقش شده است حالت گرفت و 
گير(تصوير۱۷) است (ميرزااميني و کاظم پور،۱۳۹۱:۶۹). 
نحوه ترسيم اين حيوان در قالي به صورت واقع گرايانه، 
در فضايي باز در طبيعت و يا شکارگاه و با ترکيب بندي 
آزاد است که نمونه آن را در تصوير۱۸ مي بينيم. همين 
ويژگي ها براي ترسيم شير در ديوارنگاره کاخ نايين قابل 

مشاهده است (تصاوير۱۶و۱۹).

ديگر جانوران
گرگ و روباه

POINTILLISM.1از حيواناتي هستند که در قالي هايي با طرح شکارگاه و 

خانه پيرنيا نايين

نقوش حيواني ديوارنگاره هافضاهاي داراي ديوارنگارهمنبع تصاوير

کاخواره نايين،
سعيد خودداري ناييني

۱۳۸۸

صفه

جانوران سم دار: آهو، گوزن، اسب، بز، گاو
گربه سانان: شير

ديگر جانوران: گرگ، روباه، سگ، خرس، خرگوش
پرندگان: قرقاول، طوطي، درنا يا لک لک، اردک، 

طاووس، باز..
جانوران افسانه اي: سيمرغ، اژدها و حيوانات ترکيبي

اتاق کرسي

جانوران سم دار: آهو، شتر
گربه سانان: شير

ديگر جانوران: گرگ، روباه، خرگوش
پرندگان: قرقاول، درنا يا لک لک، اردک، طوطي، 

طاووس، باز يا شاهين
جانوران افسانه اي: سيمرغ

اتاق باالخانه

جانوران سم دار :آهو
گربه سانان: شير

ديگر جانوران: گرگ
پرندگان: درنا يا لک لک، قرقاول، طاووس، طوطي، 

اردک...
جانوران افسانه اي: سيمرغ

جدول٢. بررسي نقوش جانوري ديوارنگاره خانه پيرنيا نايين، مأخذ: همان.

در  هستند.  مشاهده  قابل  حيواني  نقوش  با  منظره هايي 
قالي هاي صفوي روباه با حالت نشسته و يا در حال حرکت 
ترسيم شده اما در ديوارنگاره هاي خانه نايين اين نقشمايه 
به صورت نشسته ترسيم شده است (تصوير۲۰). طرحي 
شبيه به آن چه در ديوارنگاره آمده را در قالي مي توانيم 
ببينيم (تصوير۲۱). گرگ نيز مانند روباه در طرح شکارگاه 
و منظره طبيعت نقش شده است که بيشتر در حال حرکت 
است (تصاوير۲۲و ۲۳). ترکيب بندي مورد استفاده براي 
اين دو نقشمايه آزاد است و طراح در پي نشان دادن حالت 

طبيعت گرايانه اين نقوش است.

سگ
از نقوش مشترک بين فرش و ديوارنگاره است. در هر 
در  اما  شده  ترسيم  حرکت  حال  در  حيوان  نمونه  دو 
ديوارنگاره (تصوير۲۴) سگ، خرگوشي را دنبال مي کند 
ولي در فرش مورد بررسي فقط در حال حرکت ترسيم 
شده است (تصوير۲۵). طبيعت گرايي و ترکيب بندي آزاد و 
حرکت و پويايي ويژگي هاي مشترک بين دو نمونه است.

خرس
اين نقشمايه نيز جزء نقوش مشترک ميان قالي هاي دوره 
صفوي و ديوارنگاره خانه نايين است که بيشتر در صحنه 
شکارگاه و طبيعت همراه با نقوش حيواني ديگر مشاهده 
مي شود. نقشمايه خرس در چند قاب با حالت هاي متفاوت 
نايين، در  کاخ  نقاشي هاي صفه  اما در  است،  اجرا شده 



از  يکي  که  دارد  وجود  طاقنماهايي  قاب ها،  ميان  فاصله 
نقوش حيواني ترسيم شده در داخل آن، خرسي است که 
ايستاده و سنگي را در دست دارد(تصوير۲۶). همانند اين 
نقش در قالي دوره صفويه نيز وجود دارد(تصوير۲۷). 
در هر دو نمونه گرايش به طبيعت و قرار گرفتن در فضاي 

باز به صورت ترکيب بندي آزاد قابل مشاهده است.

خرگوش
اين حيوان در فرش هايي با طرح شکارگاه و همچنين منظره 
طبيعت به کار رفته است و بيشتر در حالت جست وخير و 
حرکت ترسيم شده است. همين ويژگي ها را اين نقشمايه 
در ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا دارد با اين تفاوت که در 
قاب شکارگاه در ديوارنگاره سگ هاي شکاري به دنبال 
اما در تصوير۲ خرگوش  خرگوش ها هستند(تصوير۵)، 
ترکيب بندي  از  استفاده  است.  نشده  واقع  تهاجم  مورد 
آزاد و گرايش به طبيعت از ديگر ويژگي هاي مشترک اين 

نقشمايه در فرش و ديوارنگاره است(تصوير۲۸).

پرندگان 
طاووس

طاووس در فرش هاي منظره طبيعت و درختي که نمادي از 
باغ بهشت مي باشند بسيار استفاده شده که از آن مي توان 
به رابطه نمادين و ارتباطش با بهشت پي برد. تصوير۲۹ 
بخشي از ديوارنگاره کاخ نايين را نشان مي دهد که دو 
طاووس روبروي يکديگر درون قاب و در فضاي بسته و 

به صورت واقع گرايانه ترسيم شده اند همانند اين نقشمايه 
را درتصوير۳۰، به شکل دو طاووس محصور درون قاب 
مي توان مشاهده نمود. البته ترسيم اين پرنده در فضاي 
نيز  نايين  ديوارنگاره  و  دوره صفوي  قالي هاي  در  باز، 

وجود دارد، اما به تعداد کمتر. 
قرقاول

پرنده اي است با دمي بلند و بال هايي زيبا که بسيار زياد 
در قالي هاي دوره صفوي استفاده شده است. اين پرنده 
در قسمت متن قالي، نشسته بر باالي درخت در فضاي 
ديده  حاشيه  در  همچنين  و  (تصوير۳۱)  طبيعت  و  باغ 
مي شود(تصوير۳۲). در ديوارنگاره کاخ نايين نيز قرقاول 
نشسته بر شاخه درخت(تصوير۳۳) و به صورت طرح 
طبيعت  به  گرايش  است(تصوير۳۴).  شده  اجرا  حاشيه 

ويژگي بارز براي ترسيم اين پرنده است.

طوطي
ديوارنگاره  نقوش  بين  پرندگاني است که  از  نيز  طوطي 
و قالي هاي دوره صفوي مشترک است. در ديوارنگاره، 
گاهي طوطي را به رنگ سبز و گاهي بي رنگ نشسته بر 
باالي درخت مي بينيم. نوع ديگري از ترسيم اين پرنده به 
صورت قرينه است که در بعضي از قاب ها مي توان ديد. 
وجود طوق دور گردن طوطي از شباهت هايي است که در 
ترسيم آن در قالي و ديوارنگاره رعايت شده  است. طبيعت 
گرايي از اصولي است که براي نشان دادن اين پرنده در 

هر دو اثر قابل مشاهده است (تصاوير۳۵و۳۶).

 بررسي تأثيرپذيري نقوش جانوري  
از  پيرنيا  خانة  ديوارنگاره  هاي 

قالي  هاي دورة صفوي

تصوير٨. نقش گوزن، راست: بخشي از تصوير١، چپ: بخشي 
از تصوير٥، مأخذ: همان: ٧٢ ، 

تصوير٩. نقش آهو، راست: بخشي از تصوير١، مأخذ: همان 
چپ: بخشي از تصوير٥، مأخذ: همان

بزکوهي،  نقش  تصوير١٠. 
بخشي از تصوير١، مأخذ:

museopoldipezzoli.it

بزکوهي،  نقش  تصوير١١. 
مأخذ:  تصوير٥.  از  بخشي 

خودداري ناييني، ١٣٨٨: ٧٢

تصوير١٢. نقش اسب و اسب  
سوار،  بخشي از تصوير١، مأخذ:
museopoldipezzoli.it .

اسب   و  اسب  نقش  تصوير١٣. 
سوار، بخشي از تصوير٥، مأخذ:  

خودداري  ناييني، ١٣٨٨: ٧٢
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اردک
صفويه  دوره  قالي هاي  در  که  است  پرندگاني  از  اردک 
بسيار نقش شده است. شايد استفاده از آن ريشه در باور 

ايرانيان باستان دارد.
اين نقشمايه را در ديوارنگاره خانه پيرنيا و در قالي مورد 
بررسي(تصوير۱) مي توان ديد(تصوير۳۷)؛ با اين تفاوت 
که اردک در ديوارنگاره در فضاي باالي قاب در حال پرواز 
ترسيم شده  است اما در نمونه مورد بررسي قالي، اردک را 

در ترنج مياني و در حال شنا مي توان مشاهده کرد.

درنا يا لک لک
استفاده از اين پرنده در حالت هاي مختلف از جمله در حال 
پرواز، به عنوان شکار و يا در حال گرفتن ماهي، در قسمت 
قالي هاي دوره صفوي ديده  ترنج و حاشيه  متن، لچک، 
نيز به صورت  مي شود. نوع ترکيب بندي مورد استفاده 
قاب است. در ديوارنگاره هاي خانه  آزاد و گاهي درون 
پيرنيا نيز اين نقشمايه در حال پرواز، به عنوان طعمه و 
ايستاده در فضاي باغ ترسيم شده است. نوع ترکيب بندي 
مواردي  در  همچنين  و  آزاد  به صورت  پرنده  اين  براي 
درون قاب ديده مي شود. گرايش به طبيعت از ويژگي هاي 
نايين  ديوارنگاره  قالي و  در  نقشمايه  اين  ميان  مشترک 

است(تصوير۳۸).
بازشکاري يا شاهين

اين پرنده نيز از نقوش مشترک ميان قالي هاي دوره صفويه 
و ديوارنگاره کاخ نايين است. حالت هاي مورد استفاده در 

هر دو اثر را مي توان به دو دسته تقسيم نمود. حالت اول 
باز يا شاهين را نشسته بر روي دست اسب سوار نشان 
مي دهد (تصوير۳۹) و حالت دوم را در تصاوير۴۰ و۴۱ 

بصورت ترسيم درحال شکار مي توان ديد.
 ترکيب بندي اين پرنده در حال شکار به دو صورت آزاد 
و درون قاب است اما براي حالت اول بيشتر در صحنه 
شکارگاه يا فضاي داستاني استفاده شده که ترکيب بندي 

آن آزاد است.

ماهي
ماهي درهم از نمادهاي مخصوص قالي  هاي ايران است که 
اساس آن از دو برگ خميده و يک گل گرد در ميان آن ها 
دو  به صورت  که  تشکيل مي شود(حصوري،۱۳۷۹:۳۹). 
ماهي درون قاب يا حوضي ترسيم شده  است.(تصوير۴۲) 
همين نقش را در تصوير۴۳ که بخشي از ديوارنگاره است، 
مي توانيم ببينيم. وجود اين نقش که از نقوش خاص قالي 
است را در ديوارنگاره شايد بتوان به عنوان سندي براي 

ارتباط اين دو اثر در نظر گرفت.

سيمرغ
اساطيري  بن مايه هاي  مهمترين  از  افسانه اي  پرنده  اين   
در فرهنگ ايران است. سيمرغ در قالي هاي دوره صفويه 
بسيار پر رنگ جلوه گر شده است. اين پرنده گاه حيوان 
بعضي  در  و  (تصوير۴۴)  دارد  منقار  به  را  پرنده اي  يا 
صحنه ها تنها و يا در تقابل با اژدها ترسيم شده است. 

بخشي  نقش شتر،  تصوير١٤. 
از تصوير ٤، مأخذ: بصام الف، 

.١٣٨٣: ٥٨

بخشي  نقش شتر،  تصوير١٥. 
از تصوير ٦، مأخذ: خودداري 

ناييني، ١٣٨٨: ٩٠

و  گرفت وگير شير  تصوير١٦. 
گاو،  بخشي از تصوير. مأخذ: 

همان: ٦٥.

و  گرفت وگير شير  تصوير١٧. 
گاو، بخشي از تصوير٢، مأخذ: 

 www.metmuseum.org

تصوير١٨. نقش شير، مأخذ:  بخش هايي از تصوير٤، مأخذ: بصام الف،
.١٣٨٣: ٥٨ 

بخشي  نقش شير،  تصوير١٩. 
خودداري  مأخذ:  تصوير٥،  از 

ناييني،  ١٣٨٨: ٧٢.

تصوير٢٠. نقش روباه، بخشي از 
تصوير٥، مأخذ: همان: ٧٢.



٢١. نقش روباه، بخشي از تصوير
www.metmuseum.org  :٢، مأخذ

تصوير٢٢. نقش گرگ، بخشي 
از تصوير٤، مأخذ: بصام الف، 

١٣٨٣: ٥٨

 تصوير٢٣. نقش گرگ، بخشي از 
تصوير٧،  مأخذ: خود داري 

ناييني، ١٣٨٨ : ١٠٢ 

 تصوير٢٤. نقش سگ، بخشي از 
تصوير٥، مأخذ: همان : ٧٢

تصوير٢٥. نقش سگ، بخشي از 
فرش منظره گل با حيوانات، موزه 
فرش ايران. مأخذ: هنر قالي بافي 

ايران، ١٣٦١: ١٢٤

تصوير٢٦. نقش خرس، بخشي 
خودداري  مأخذ:  تصوير.  از 

ناييني، ١٣٨٨: ٦٣

تصوير٢٧. نقش خرس، بخشي از قالي جانوري با تصاوير انساني، 
اواخر سده دهم هجري. مأخذ: پوپ، ج١٢، ١٣٧٨: ١٢١٣

تصوير٢٨. نقش خرگوش، راست: بخشي از تصوير٢، مأخذ:
 www.metmuseum.org

  چپ: بخشي از تصوير٥، مأخذ: خودداري ناييني، ١٣٨٨: ٧٢

تصوير٢٩. نقش طاووس. مأخذ: 
همان: ١١٤

تصوير٣٠. نقش طاووس، بخشي  
از تصوير٤، مأخذ: بصام الف، 

١٣٨٣: ٥٨

تصوير٣١. نقش قرقاول، بخشي 
از قالي ترنجي درختي جانوري، 
ربع دوم سده دهم هجري. مأخذ: 

پوپ، ١٣٧٨: ١١٤١

تصوير٣٢. نقش قرقاول، بخشي 
از تصوير٢، مأخذ: 

www.metmuseum.org

تصوير٣٤. نقش قرقاول، بخشي 
از تصوير، مأخذ: همان: ٨٠

تصوير٣٣. نقش قرقاول، بخشي 
خودداري  مأخذ:  تصوير٦،  از 

ناييني، ١٣٨٨: ٩٠ 

سيمرغ را در قالي هاي دوره صفوي در زمينه، لچک، ترنج 
و حاشيه، با ترکيب بندي آزاد و گاه درون قاب مي توان ديد. 
اين نقشمايه در ديوارنگاره خانه پيرنيا نايين نيز در حال 
پرواز با شکاري به منقارش(تصوير۴۵) و يا در تقابل با 
اژدها اجرا شده است. همچنين با توجه به فضايي که اين 
پرنده در آن نقش شده، نوع ترکيب بندي متفاوتي براي آن 
درنظر گرفته شده است. اما به طور کلي اين نقشمايه در هر 

دو نمونه مورد مطالعه داراي شباهت هاي بسياري است.

اژدها
مار  و  دراز  بدني  که  است  از چين  اژدها  بنياد  و  اصل 

مانند با چهار دست و پاي کوتاه، سر بزرگ، دهان باز 
عنوان  به  ايران  در  نقشمايه  اين  دارد.  فلس دار  بدن  و 
اژدها  است(فنايي،۱۳۹۱:۱۲۱).  شده  شناخته  شر  نماد 
در قالي هاي دوره صفوي به صورت تنها و يا در حال 
گرفت و گير با سيمرغ و گاه به صورت قرينه مشاهده 
مي شود که با ترکيب بندي آزاد و يا درون قاب ترسيم 
شده است. تصوير ۴۶ نمونه اي از تقابل اژدها با سيمرغ 
اين  پيرنيا  اما در ديوارنگاره خانه  داده است.  را نشان 
چشم  به  قاب  درون  و  سيمرغ  با  تقابل  در  تنها  نقش 
مي خورد که از نظر نحوه ترسيم بسيار شبيه به اژدها 

در فرش است(تصوير۴۷).
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تصوير٣٥. نقش طوطي، بخش 
ازقالي ترنجي ابريشمي، نيمه دوم 
پوپ،  سده دهم هجري، مأخذ: 

ج١٢، ١٣٧٨: ١١٥٦

تصوير٣٦. نقش طوطي، بخشي 
از تصوير، مأخذ: خودداري ناييني،  

١٣٨٨: ٧٤

تصوير٣٥. نقش طوطي، بخش 
ازقالي ترنجي ابريشمي، نيمه دوم 
پوپ،  سده دهم هجري، مأخذ: 

ج١٢، ١٣٧٨: ١١٥٦

تصاوير٣٧. نقش اردک، راست: 
بخشي از تصوير١، 

www.museopoldipezzoli.it

چپ: بخشي از تصوير٥، مأخذ: 
خودداري ناييني، ١٣٨٨: ٧٢

تصاوير٣٩: نقش باز شکاري، راست: بخشي از تصوير٤، مأخذ: بصام 
الف، ١٣٨٣: ٥٨- چپ: بخشي از تصوير٥، مأخذ: خودداري ناييني، 

١٣٨٨: ٧٢

حال  در  باز  نقش  تصوير٤٠. 
شکار، بخشي از تصوير٦، مأخذ: 

همان: ٩٠

حال  در  باز  نقش  تصوير٤١. 
شکار، بخشي از قالي جانوري با 
تصاوير انساني، اواخر سده دهم 
هجري. مأخذ: پوپ، ج١٢، ١٣٧٨: 

١٢١٣

تصوير٤٢. نقش ماهي، بخشي 
از فرش منظره گل با حيوانات، 
موزه فرش ايران. مأخذ: هنر قالي 

بافي ايران، ١٣٦١: ١٢٤

تصوير٤٣. نقش ماهي، بخشي از 
تصوير. مأخذ: خودداري ناييني، 

١٣٨٨: ١١٥

تصوير٤٤. نقش سيمرغ با شکار، 
بخشي از قالي ترنجي درختي 
دهم  سده  دوم  ربع  جانوري، 
هجري، مأخذ: پوپ، ١٣٧٨: ١١٤١

با  سيمرغ  نقش  تصوير٤٥. 
شکار، بخشي از تصوير٧، مأخذ:

خودداري ناييني، ١٣٨٨: ١٠٢

تصوير٤٦. گرفت وگير سيمرغ و 
اژدها، بخشي از تصوير٤، مأخذ: 

بصام الف، ١٣٨٣: ٥٨ 

گرفت وگير سيمرغ  تصوير٤٧. 
و اژدها، مأخذ: خودداري ناييني، 

١٣٨٨: ٥٨

تصوير٤٨. گرفت وگير دو جانور 
ترکيبي، مأخذ: همان : ١١٥

تصوير٤٩. گرفت وگير دو جانور 
تصوير٢،  از  بخشي  ترکيبي، 
 www.metmuseum.org  :مأخذ

جانوران ترکيبي
بين  مشترک  نقوش  از  ترکيبي  جانور  دو  وگير  گرفت 
در  است.  صفوي  قالي هاي  و  نايين  کاخ  ديوارنگاره 
تصوير۴۸ گرفت وگير دو حيوان عجيب الخلقه را درون 
قابي مي توان ديد که همانند آن در قالي هاي دوره صفويه 

بسيار استفاده شده است (تصوير۴۹).
ترکيب بندي  با  و  طبيعت  در  نقشمايه  اين  فرش  در   
آزاد و گاه درون قاب ترسيم شده است، اما در خانه 
پيرنيا اين نقشمايه را تنها درون قاب مي توان مشاهده 

نمود.



 بررسي تأثيرپذيري نقوش جانوري  
از  پيرنيا  خانة  ديوارنگاره  هاي 

قالي  هاي دورة صفوي

ويژگي نقوش يوارنگارهويژگي نقوش قاليخانه پيرنيافرش صفويدسته بندي نقوش

جانوران 
سم دار

آهو

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مناظر طبيعي و شکار 

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مناظر طبيعي و شکار

گوزن

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مناظر طبيعي و شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

در مناظر طبيعي و شکار

بزکوهي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي و شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي و شکار

جانوران 
سم دار

اسب

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر شکار

شتر

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد

شيوه بازنمايي ايستا
مورد استفاده در مناظر 

طبيعي

گاو

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر طبيعي 

گربه سانان
شير

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر طبيعي 
و شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر طبيعي 
و شکار

ديگر جانوران

ديگر جانوران

گرگ

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر شکار

روباه

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

در مناظر طبيعي و شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

در مناظر طبيعي و شکار

سگ

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر شکار

جدول٣. بررسي تطبيقي نقوش جانوري در قالي هاي دوره صفوي و ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا نايين، مأخذ: نگارندگان
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خرگوش

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر طبيعي 
و شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر طبيعي 
و شکار

خرس

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي

پرندگان

پرندگان

طاووس

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي درون قاب

شيوه بازنمايي پويا
داراي مضمون نمادين

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي درون 

قاب
شيوه بازنمايي پويا

داراي مضمون نمادين

قرقاول

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
طبيعي

طوطي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا
 استفاده در مناظر 

طبيعي

اردک

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مناظر طبيعي و شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

 مناظر طبيعي و شکار

درنا يا 
لک لک

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر طبيعي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

استفاده در مناظر طبيعي

باز

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر  
شکار

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مورد استفاده در مناظر 
شکار

ماهيان
ماهي

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي درون قاب

شيوه بازنمايي پويا
داراي مضمون نمادين

گرايش به طبيعت
ترکيب بندي درون 

قاب
شيوه بازنمايي پويا

داراي مضمون نمادين



نتيجه
بي شک اعتال و شکوه انواع هنرها در عصر صفوي به سبب حمايت و پشتيباني شاهان اين دوره از 
هنر است. استقرار نگارگران، طراحان و هنرمندان در دربار و کتابخانه هاي سطنتي و ارتباط تناتنگ 
آن ها با يکديگر، خود باعث اشتراک، تأثير و گاهي تلفيق نقوش در آثار هنري مختلف اين دوره به ويژه 
در تزيينات بنا، تزيينات کتاب و قالي شده است. بر اساس پژوهش انجام يافته، نقوش جانوري هر 
دو حوزه، در شش دسته جداگانه شامل: سم داران، گربه سانان، پرندگان، ماهيان، جانوران افسانه اي 
و ساير جانوران که در گروه هاي فوق قرار نمي گرفتند، تقسيم بندي و جانوران زيرگروه هر دسته، 
يک به يک در ديوارنگاره ها و قالي ها مطابقت داده شده است. بر اين اساس و منطبق بر جداول ارائه شده 
در بسياري از موارد اين نقوش به طرز چشمگيري از اصول مشترک و واحدي در فرم و ترکيب بندي 
برخوردار هستند. لذا به دليل اشتراکات زيادي که ميان نقوش جانوري ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا 
و قالي هاي دوره صفوي از جمله در فرم، شيوه بازنمايي که در هر دو مورد پرتحرک و پوياست، 
ترکيب بندي، مضمون و همچنين طبيعت گرايي شاهد هستيم، مي توان به ارتباط ميان طراحان قالي و 
طراح و يا طراحان ديوارنگاره هاي خانه پيرنيا نايين و تأثير آن ها از يکديگر پي برد. از آن جمله مي توان 
به نقوش متعددي همچون اسب و اسب سوار، آهو، گوزن، گرگ، خرس، طاووس، لک لک، ماهيان، 
موجودات تخيلي همچون اژدها و سيمرغ، جانوران ترکيبي و... اشاره نمود که با شباهت کامل در هر 
دو به کار رفته اند. اين تأثيرپذيري تا جايي است که مي توان اذعان داشت قالي ها و طرح ديوارنگاره هاي 
خانه پيرنيا توسط يک تيم مشترک و با يک مديريت واحد، محصول و نتيجه کارگاه هاي درباري است 

که در آن، يک يا چند هنرمند طراح و نقاش مشترک بودند.

 بررسي تأثيرپذيري نقوش جانوري  
از  پيرنيا  خانة  ديوارنگاره  هاي 

قالي  هاي دورة صفوي

جانوران 
افسانه اي

سيمرغ

ترکيب بندي درون قاب
شيوه بازنمايي پويا

مضمون نمادين و اسطوره اي

ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا
مضمون نمادين و 

اسطوره اي

اژدها

ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مضمون نمادين و اسطوره اي

ترکيب بندي 
درون قاب

شيوه بازنمايي پويا
مضمون نمادين و 

اسطوره اي

جانوران 
ترکيبي

ترکيب بندي آزاد
شيوه بازنمايي پويا

مضمون نمادين و اسطوره اي

ترکيب بندي 
درون قاب

شيوه بازنمايي پويا
مضمون نمادين و 

اسطوره اي

ادامه جدول٣. 
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Carpets of the Safavid era, which were often the products of royal workshops, contain 

various motifs that animal motifs are one of the most widely used cases.  Pirnia house 

of Nain is also one of the royal palaces contemporaneous to this era, which has beautiful 

murals as well as animal motifs similar to carpets of the Safavid era.

By using an analytic-descriptive method, library resources,field studies and analysis of 

the obtained images, the present research tries to identify, classify, analyze and compare 

animal motifs of murals of Pirnia house and four examples of Safavid carpets, and tries 

to find the answer to the following questions:

 1. Which are the animal motifs, common to the murals of the Nain Pirnia house and the 

carpets of the Safavid era?

2. How much have animal motifs in the murals been influenced by the carpets of the 

Safavid era?

3. What was the connection between the designers of carpets and murals of the Nain 

Pirnia house?

 Considering many commonalities between the animal motifs of these two, which have 

been repeated identically in both cases, as well as similarity in the form, the use of the 

same spacing and dynamic representation style, it seems that animal motifs in murals of 

Pirnia house have been influenced by animal motifs of Safavid carpets, for which the 

career relationship between the miniature painters, carpet designers and painters of the 

murals and their simultaneous presence in the royal workshops can be considered as the 

main reason, so thatit seems that both of them have been designed by a single team.

Keywords: Animal Motifs, Mural, Carpets, PirniaHouse, Nain, SafavidEra.
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