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  نقوش قالي دستبافت ايراني، عناصر و نمادهايي از هويت ملي
  

* حمد افروغم       E-mail: Nashmine_1982@yahoo.com 
  

  1/7/1390: پذيرشتاريخ              18/5/1390: تاريخ دريافت
  

  چكيده
شناخت هويت ايراني است و قالي ايراني كه   هنرهاي سنتي ايران يكي از بسترهاي       

صر هويت ملـي و شناسـنامة فرهنگـي و          اشود يكي از عن     از آن به هنر ملي ياد مي      
شود كه امروزه در جامعة جهاني جايگـاه و پايگـاه             تمدني كشورمان محسوب مي   

كه هويـت     ه اين  ب نظر. دارداي در عرصة شناخت ايران و سند هويت ايراني            ارزنده
گيرد، لذا برخي از اين عناصـر و          هاي گوناگوني را دربرمي     ، عناصر و مقوله   ايراني

صورت نمادهاي تصويري در قالي دسـتبافت ايرانـي وجـود دارد كـه                مضامين به 
عناصـر و نمادهـاي تـصويري كـه همـان نقـوش و              . اشاره به هويت ايرانـي دارد     

دي كلــي و بنـ  شــوند، در يـك طبقــه  محتـواي زمينـة قــالي دسـتبافت را شــامل مـي    
هاي ايـن پـژوهش عبارتنـد از نمادهـاي گيـاهي و درختـي شـامل                   صورت يافته   به

و بـاغ ايرانـي؛     ) شـاه عباسـي   (، نقشماية بته جقه، گل نيلوفر       )سرو، زندگي (درخت  
نقش بهرام گور، نقـش هوشـنگ شـاه،         : نمادهاي جانوري انساني و حيواني شامل     

س، نقـش سـيمرغ و بـز        نقش داريوش در تخت جمشيد، نقـش شـير، نقـش طـاوو            
كــوهي؛ و نمادهــاي ابنيــه و بناهــاي باســتاني كــه شــامل بنــاي تخــت جمــشيد و  

ايـن نقـوش و مـضامين    . شـود  هاي هخامنـشي و بنـاي طـاق كـسري مـي          حجاري
ورزنـد، در     بافي ايراني بـر هويـت ملـي تأكيـد مـي             تصويري شاخصي كه در قالي    

يـر شـاهنامه    ظي ايراني و ملـي ن     ها  ها و اسطوره    ها، باورها، آيين    حقيقت از داستان  
  .اند به پهنة قالي كوچ كرده... و

روش پــژوهش ايــن مقالــه، روش تــاريخي و تحليــل محتــوا بــوده و ابــزار و  
اي، جــستجوي ميــداني و  صــورت كتابخانــه هــاي گــردآوري اطالعــات، بــه شــيوه

  .باشد ها مي هاي دستبافت در موزه هايي از قالي گردآوري تصويري نمونه
  

  .، اسطوره، نقش، طرح)فرش(ويت ملي، هنر ملي، قالي ه :ها اژهكليدو

                                                           
 آموختة پژوهش هنر، مدرس دانشكدة هنر فارسان، دانشگاه شهركرد، نويسندة مسئول دانش *
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  مهدقم
 اسـتقالل  احـساس  از و شـود   مي منتهي »ما« به و آغاز »من« از كه است اي  پديده هويت
فردي  شكل در هم هويت كه آنجا از. ابدي مي گسترش اجتماعي تعلق احساس تا فردي

 آن بازيـابي  و شـناخت  بـا  اسـت  ماعياجت تعاملي برآيند خود اجتماعي شكل در هم و
 مجموعـة  ملـي  هويـت  بپـذيريم  اگـر . سـاخت  همـوار  را توسـعه  و رشد زمينة توان  مي

 بـر  كـه  اسـت  تاريخي و زيستي فكري، رواني، هنري، فرهنگي، اجتماعي، خصوصيات
 متمـايز  افراد و ها  گروه ساير از را آنها دارد و  داللت ملت يك آحاد يهمانند و يگانگي

 يكايـك  رفتار و ذهن در كه است چندركني و مركب مفهومي هويت ايم  پذيرفته ،كند  مي
  .جستجو است قابل افراد
ترين مـسئله تعيـين اركـان و نمادهـايي اسـت كـه در                مهم در بحث از هويت ملي    «

 ،گمان بي. كند هاي ديگر متمايز مي     را از ملت   آنتشكيل ملتِ واحد نقش اساسي دارد و        
ـ  ة گذشـت  ؛ زبان ؛دين هـا و     آرزوهـا، آرمـان    ؛ آداب و سـنن    ؛ و هنـري   ياريخي، فرهنگـ   ت

 و سـرزميني بـا مرزهـاي طبيعـي يـا سياسـي واحـد هـر كـدام در                     ؛هاي مشترك  ارزش
 .)208 :1386 مهـر،  مـشتاق ( »گيري مفهوم ملت نقش مؤثر و غير قابل انكاري دارنـد           شكل
 پنـاه  در فـرد  و گيـرد   مـي  سرچـشمه  گونـاگوني  منابع از آدمي هويت «كه دانيم  مي همه

 تعـادل  از درجـاتي  بـه  توانـد   مـي  بخـشند،   مـي  معنـا  او زنـدگي  به كه گوناگوني عناصر
 كه آنهايي هستند  هويت در واقع عناصر   .)141 :1386بري،    خلعت( »يابد دست شخصيتي

 از شـكلي  مليـت  و دهـد   مـي  پيوند مليت ا ي و ملت نام به تر  وسيع اي  مجموعه به را فرد
 مـيهن  بـه  مربـوط  خاص شكوه و صميميت و شوق،  شور از آمدهبر مشترك احساسات

 از ركنـي  يـك،  هـر  هنر، و ادبيات، فرهنگ زبان، جغرافيا، دين،  چون  هم عناصري. است
 ملي بخش  هويت منابع از ديگر يكي از بايست  مي اما دهند  مي شكل را ملي هويت اركان

 نام است، بوده مردم همراه و هعالق مورد همواره تاكنون دور بسيار قرون از كه ايراني و
 گفت توان  مي كه عنصر شاخصي . است شده واقع غفلت مورد متأسفانه كه اي  مؤلفه برد؛
 شـناختي،   نشانه ديداري و بصري عناصر نظير خود خاص هاي  برجستگي داشتن دليل به

  .بربايد ملي هويت هاي مؤلفه و عناصر ديگر از را سبقت است گوي توانسته
 عنـوان  بـا  را آن كـه  ايرانـي  بومي هنر ترين  شاخص عنوان به »ايراني فتدستبا قالي«

 حاضـر  حـال  تـا  تولـد  زمـان  از است توانسته تر  فزون سطحي در شناسيم  مي »ملي هنر«
 ملي هويت از دفاع و معرفي تثبيت، در را خود وظيفة ملي، هويت عناصر ديگر چون  هم
 مقولة الشعاع  تحت ملي هويت هاي  لفهمؤ و ها  شاخصه شايد اگرچه. دهد انجام خوبي به
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 و زمان گذشت با جهاني، تمدني به آنها تبديل و اصيل و بومي هاي  فرهنگ كردن واحد
 بـه  رو و داده دسـت  از را خود بوي و رنگ ارتباطات حوزة در وسيع و سريع تحوالت

 قـالي  نمـادين  و تـصويري  عناصر هاي  طرح و ها  نقش اين اما روند،  مي اضمحالل سوي
 توانـسته  ايرانـي  هويـت  هـاي   مؤلفه ترين  مهم از يكي عنوان به كه است ايراني دستبافت

 .باشـد  فرهنـگ  و هنـر  حوزة در ايراني قوم جمعي و ملي هويت معرف و حافظ است،
 رنـگ،  چون  هم خود ويژة و فرد  منحصربه عناصر از برخورداري با ايراني دستبافت قالي

 قـالي  گفـت  تـوان  مـي  جرئت به. است شده اختهشن دنيا سراسر در نقش و طرح بافت،
 و تصوير زبان از مندي بهره و خود نمادين جنبة لحاظ به ملي، هنر اين ايراني، دستبافت
 جهـان  در را ايرانـي  ملـي  هويت مذكور، هاي  مؤلفه ساير از بهتر و بيشتر توانسته نشانه،
 خـصوص  بـه  نتيسـ  هنرهـاي  طرفداران و هنردوست جوامع بين در. كند عرضه كنوني
 خـشتي،  هم، در ماهي جنگلي، شكارگاه، ترنج، لچك معروف هاي  نقش دستبافت، قالي

 ايرانـي  دستبافت قالي. دانند  مي سرزمين اين بافندگان و ايران مردم آنِ از را ،...و گلداني
 كـشورها  تـرين   پيشرفته در امروزه باال، كاربردي بعد و كيفيت لحاظ به ملي هنر عنوان  به

 در را مـستحكمي  و رفيـع  است جايگاه  توانسته و گرفته قرار برداري الگو و تقليد مورد
 چنـين  ايرانيـان  نبـوغ  و خالقيت از تفسيري در بهشتي سيدمحمد. كند پيدا كشورها اين
 ممكـن  حالـت  برتـرين  بـه  را  آن كـه  پردازنـد   مـي  چنان چيزي هر به ايرانيان«: گويد  مي

 عيـان  و آورنـد  بيرون را گوهر آن كوشند  و مي  بينند  مي گوهري ماده هر دل در برسانند،
 از يكـي  عنـوان   بـه  ايرانيان بافي  قالي هنر در موضوع را  اين .)10 :1387بهشتي،  ( »سازند
 سـعي  مقاله اين بنابراين در . كرد توان مشاهده   مي خوبي به ملي هويت تصويري عناصر

 قـالي  متن و زمينه در و است يمل هويت يادآور كه هايي مؤلفه و عناصر كه است اين بر
  .گيرند قرار بررسي اند مورد گرفته جاي مختلفي هاي نگاره و اسامي با ايراني تدستباف
  
  شناسي هويت مفهوم
 افـراد  شناسـايي  وسـيلة  كـه  اسـت  انـسان  جملـه  از و موجودات هستي معني به هويت

 رفتـاري  خصوصيات و فردي خصائل به تعبير ديگر هويت مجموعة    . شود  محسوب مي 
 متمـايز  ديگران از و شناخته اجتماعي گروه يك عضو عنوان به فرد آن روي از است كه 

 مركـزي  هـستة  هويـت،  «مـيالدي،  1982 سـال  در يونـسكو  تعريـف  اساس بر. شود  مي
 تـصميمات  و اعمـال  رفتارهـا،  كه است بنياديني اصل و بوده جمعي و فردي شخصيت

 هويـت  «اسـاس  ايـن  بـر  )135 :1379ليمي،  س( »دهد  مي شكل را جمع يا فرد كياصلي  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1390، 4سال دوازدهم، شمارة 

  

 

144

گيبرنـا،  ( »دارد اسـتمرار  زمـان  طـول  در و كنـد   مـي  پيدا معنا ديگران با تفاوت در عموماً
 بـراي  كـه  داننـد   مي فردي به منحصر رفتاري الگوهاي «را چنين هويت   هم. )120 :1378
 مردمـي  ايبـر  «اسـاس  بر اين   و )22 :1380 كاستلز،( »است تجربه و معنا سرچشمة مردم
. )56 :1370 گيـدنز، ( »نمايـد   مـي  بيگانه هستند، ديگري ـ هنري  فرهنگي هاي  زمينه از كه

 غيريت، مقابل در و است ثابت امر آن ذات، از مراد و است احديت ذات خاص «هويت
  .)19 :1375اردكاني،  داوري( »شود مي مطرح

 با همبستگي احساس معناي به و جمعي بوده  هويت انواع نيز از  قومي و ملي هويت
 آن راه در فـداكاري  و آن با احساس وفاداري  آن، از آگاهي قومي، و ملي بزرگ اجتماع
 ملـي  و بـومي  هويـت «: گويد  مي ملي چنين  و بومي هويت مورد در اشرف احمد. است

 برابـر  در ايـران  گيـرد؛   مـي  شـكل  ديگـران  از ما تصور در كشاكش  فردي هويت همانند
 در تـرك  و عرب برابر در  عجم ،رم و توران برابر در  ايران ،بربرها بربرا در  يونان ،انيران
 ما. است همراه ديگران هستي از آگاهي با ما هستي از خودآگاهي بنابراين. تاجيك برابر

  .)8: 1372اشرف، ( »معناست بي ديگري بدون يكي و اند سكه يك روي دو بيگانگان و
 اي  پديـده  عنـوان   بـه  ،آيينـي  و اي  بيلـه ق و قـومي  هاي  هويت عنوان با نه ملي هويت

 اواخـر  از آنگـاه  و شد پيدا اروپا در ابتدا كه است جديد عصر اجتماعي نوزاد  و سياسي
 مفهومي عنوان به ملي هويت اما يافت؛ راه ديگر هاي  سرزمين و زمين  مشرق به نوزدهم قرن

 مفهوم جاي به نيكنو قرن دوم نيمة از كه است اجتماعي علوم تازة هاي  ساخته از علمي
  .است يافتن رواج حال در ،بود رمانتيك تفكر عصر مفاهيم از كه ملي، خوي و خلق

 در. گرفـت  شـكل  آن امـروزي  معنـاي  بـه  ملـت  كـه  آمد پديد هنگامي ملي هويت
 مردمـاني  بـر  داللـت  كه شده مشتق (Nation) التين واژة از 1واژة ملت  اروپايي هاي  زبان

 جريـان  در. انـد   قبيلـه  و قـوم  يـك  از و داشـته  نـسبت  يكديگر با والدت راه از دارد كه 
 از كه را مردماني تاريخي حوادث سير گاهي جديد عصر در ملي هاي  دولت گيري  شكل
 پديـد  هـايي   ملـت  يا و داده ملت يك تشكيل و گرد آورده  هم با اند  بوده گوناگون اقوام
 اند  زبان ناهم گاهي و اند  زبان هم  گاهي ،اند    همگون طوايف و اقوام از اميخته كه اند  آمده

 در گاهي زبان هم و يا اند خون هم كه آنان تازه و اند  دين  ناهم گاهي و اند  دين هم گاهي و
 انـد  پراكنده كه آنان و پراكنده جاهاي در زماني و كنند مي زندگي پيوسته به هم  سرزميني

 و دشـواري  ايـن . رنـد دا تعلق ملت چند به گاهي و دانند  مي ملت يك از را خود گاهي
                                                           
1. Nation 
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 آگـاهي ،  گرايـي   ملـي ،  مليـت ،  ملي هويت تعريف پيچيدگي سبب ملت تعريف در ابهام
  .اند گرفته نشئت ملت مفهوم از جملگي كه است ملي حاكميت و ملي خصائل، ملي

  
  ملي هويت ماندگاري براي شيوه بهترين :نمادين قالي زبان
 )22731 :1377دهخـدا،   ( »ظـاهر كننـده    و نماينـده  و نمـود «معناي   به »نماد« پارسي واژة
 زيـرا انـسان   . اسـت  بـوده  همـراه  او زنـدگي  و انسان با گذشته روزگار از نماد. باشد  مي

 در واقـع محـصول    . باشـد   مـي  ضروري انديشيدن براي نماد و بوده انديشمند موجودي
 و كـشف  در انديـشه  نـاتواني  اين ياريگر نمادها و نيست ادراك و فهم همواره انديشه،

. سـازند   مـي  برقـرار  مدلول و دال ميان واقعي غير و انتزاعي ارتباطي و بوده درك و فهم
 را مفـاهيمي  و اسـت  معرفـت  و آگـاهي  ابزارهـاي  از نماد يكي «: توان گفت   بنابراين مي 

 تعبيـر  بـه . )9 :1364لوفردالشـو،   ( »نيست بيان قابل ديگر هاي  شيوه به كه سازد  مي آشكار
 مفـاهيم  و حقـايق  برخي درك و بيان توانايي عدم باعث زباني يها  محدوديت گاه ديگر
 اختيـار  در را آن از فهـم  قابل توصيفي و برداشته پنهان حقايق اين از پرده نماد كه است
رسـيم    مي نماد به ها  پديده فهم از مراتبي  سلسله در ما«به تعبير ديگر    . دهد  مي قرار انسان

حصوري، ( »دارد پيرامون محيط از آگاهي و درك براي بيشتري بيانگري قدرت زيرا نماد 
 نمـاد  .است مفاهيم بيان ترين  اصولي و ترين  كهن از نمادگرايي ا ي رمزپردازي. )36 :1379
 نفـوذ  دامنـة  .كند  مي هدايت گفتار بدون تفكر پهناي به را انسان و انگيزد  برمي را انديشه
 گفـت  تـوان     مـي  صـراحت  به و بوده تأمل قابل انسان زندگي مختلف هاي  جنبه در نماد
. دارد ملت يا و جامعه آن بر حاكم فرهنگي هاي  بر نگرش  داللت انساني جوامع در نماد
 ايرانـي  دسـتبافت  قـالي  كـه  سـنتي  هنـر  آن هم  هنر، خصوص  به و فرهنگ حقيقت، در

 فـرش،  در نمـاد . اسـت  نماد گيري  شكل براي مناسبي بستر بسيار  باشد  مي آن از نمودي
 فـرش . كنـد   مي عمل است بافنده هنرمند بخش  الهام كه اجتماعي رسوم و داتاعتقا طبق

 در كـه  اسـت  بعـدي  چنـد  بهتر عبارت به ايكاربردي   هنرهاي جمله از ايراني دستبافت
 اين. است برده بهره اسطوره و نمادگرايي چون هايي  پديده از خود گوناگون كاركردهاي

 هنر ذوق، نمادهاي ترين  مهم جمله از شود  مي ادي» ملي هنر« به آن از كه دستبافت پديدة
 نـه  هنـر  محققـان  ديد از آن متن در شده بافته نقوش. است ايراني جامعة زيبايي روح و

 هـر  در آن رنـگ  و خط هر بلكه خالي، فضايي كردن پر در رنگين و نگاري  نقش صرفاً
 ويـژه   بـه  و يشـرق  انـسان  بينـي   جهان مكنون مفاهيم و معاني از نمادي چرخشي، و پيچ

 براي آن هنرمند نوع و بشر كه بود خواهد اين نماد واقعي نقش درحقيقت. است ايراني
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 و كنـد   مـي  عمل دروني و رمزي صورت به پديده كيواقعي   معناي به رسيدن و جستن
 ايران هنر همه از تر  مهم و فرهنگ اساطير، در. است سمبل و نماد خلق همان راه بهترين
 بـه  مربـوط  و پديـده  يك نماد يك هر كه رسيم  مي شماري  بي عالئم و نمادها به باستان

  و ذهـن  در زمان طول در كه نمادها اين. است بوده... و باروري زندگي، مرگ،  آفرينش،
 پس و اند  شده تبديل ملي هويت بخشي از  به زمان گذشت با اند،  شده تثبيت ايراني روح
 بافي،  قالي خصوص به و اسالمي هنر در چنان  هم اسالمي بينش و ساختار با نيز اسالم از

 هويـت  ارائـة  شيوة ترين  مناسب و بهترين گفت توان  مي واقع به. اند    كرده نمودار را خود
 هنرمنـد  كه است تصوير زبان از گيري   بهره و نمادپردازي ايراني، هويت مضامين و ملي

 خويش هويت توانسته كه اجآن ات تاكنون، ايران در دستبافت قالي تولد زمان از ايراني بافندة
  .استنمايانده  دستبافت قالي پهنة و نمادين و ساده زبان به را ملي هويت مضامين و
  

  ايران تمدني حوزة در بافي قالي هنر پيشينة
ايـن  . اسـت  بوده مضبوط و ديرين سنتي ايران، تمدني حوزة در بافي  قالي صنعت و هنر

 محققان از بسياري اعتقاد بلكه ايرانيان، تنها باور  زيرا اين موضوع نه    نيست گزافي جملة
 اي  برجـسته  آثار و كرده كنكاش ايراني هنرهاي تمامي در كه دنيا اول طراز هنرپژوهان و
 از نقـل  بـه  ايـران  هنرهـاي  كتـاب  در فريه دبليو.ر. باشد  مي اند  نگاشته اين حوزه  در را

در  زمـان  آن كـه  سـارديس،  كهـن  شـهر  هخامنشيان دورة در«: است نوشته )1( كزنفون
. )118 :1374فريـه،   (» اسـت  كـرده   مـي  فخـر  خـود  هـاي   قـالي  بـه  بـود،  ايرانيان تصرف
 حـدود (نُكراتيسي   آتنيوس قلم به سارديس باف  گره هاي  قالي از اختصاصي هاي  گزارش

 وصف چنين  هم وي .بود آمده دانشوران ضيافت عنوان با خود كتاب در ).م 230 تا 192
 عجيـب  هـاي   ريخت مردان، هاي  هيكل و نقش خوش حاشية با ايراني اليق از مشروحي

. )2(بـود  آورده ميـان  بـه  قبيـل،  آن از جـانوراني  ديگـر  و ايران اي  افسانه هاي  شيردال از
 خامـة  افقـي،  پـود  عمـودي،  تارهـاي  يـا  چلـه  از متـشكل  ايرانـي  باف  گره قالي ساختار

 اصـطالح  قالي ـ در  جسم و خورد مي هگر پودها با كه است كُرك يا نخ پشم، ابريشمي،
 نخـستين  هـاي  زمان از مسلماً بافت روند اين و آورد مي وجود به را آن پرز گوشت ـ و 

 قـالي  كـشف  گفتـه،  ايـن  گـواه . اسـت  داشـته  ادامـه  تاكنون) هخامنشي دورة (بافندگي
 در روسـي،  رودنكو باستانشناس، پروفسور توسط )3(پازيريك قالي به موسوم بافت  گره
. )1تـصوير شـمارة     (باشـد     مـي  پازيريـك  درة در اي  زده  يخ گور درون ميالدي1949 سال

 حكومـت  زمـان  يعنـي  ميالد از سال قبل  سيصد تا چهارصد حدود در اين قالي  قدمت«
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 كـه  گـوش  چهـار  هـاي   قـاب  از پازيريك قالي زمينة نقش. است شده تعيين هخامنشيان
 باريـك  حاشـية  پـنج  بـا  پهـن  اي  حاشـيه  و شده بافته اند،  معروف قاب خشتي  به امروزه
 حيوانـات  تـصاوير  فـرش  كناري حاشية در. است كرده احاطه را  آن گوش چهار الحاقي
 فـردي  آنها از بعضي در كه شوند  مي ديده سواراني ديگر اي  حاشيه در و بالدار اي  افسانه
 پيداسـت  اي  سـتاره  هـاي   نقش نوع دو ديگر اي  حاشيه در و كشد  را مي  اسب دهانة پياده
 بالـدار  حيوانات مجدد تكرار آخر حاشية و خالدار و خط هاي  گوزن رديف حاشية يك
 بيشتري اطالعات دوره اين از. )118 :1374فريه،   ؛35 :1353شاهرودي،  ( »دهد  مي نشان را
 كـشف  هنـوز  يـا  و رفتـه  بين از يا بوده هم اگر و نيست ميان در بافي  قالي هنر مورد در

. اسـت  داشته فراواني بافي رونق فرش نيز اشكانيان زمان در كه است  بديهي.است نشده
 .گـواه آن اسـت     قـومس،  باسـتاني  شـهر  در ميالدي هشتم قرن به مربوط زيلويي كشف
 فرفـري  صـورت  بـه  پـرزدار  منسوجي قطعة قومس شهر در شده كشف قطعة ترين مهم

 بـه  ايـران  حـسنلوي  منطقـة  هاي حفاري از ديگري فردار و پرزدار تكة البته .شكل است
اسـت امـا    مسيح ميالد از قبل سال 800 به متعلق و تر قديمي خيلي كه است آمده دست
 شـهر  فـرش  تكه بافندگي اسلوب و ساختار لحاظ از. كرد قلمداد را فرش   آن نتوان شايد

 در تكـه  ايـن . است گرفته ميان در را تارها ساده طور به كه است پرزهايي داراي قومس
 درخـشان  ادوار از يكـي  كـه  هـم  ساساني دورة در. شود  مي يلوانيا نگهداري پنس دانشگاه
 عـصر  ايـران  در قالي بافندگي دربارة اي  تازه مدارك پيوسته ادبي منابعاست   ايران هنري

 مبني 1اِبرسولت قول جين  نقل به توان  مي جمله آن از. است داده ارائه جامعه به ساساني
 امپراتور توسط ميالدي 628 سال در ساساني پادشاه پرويز خسرو كاخ غارت و تاراج بر

  :كرد اشاره) هركول يا (هرقل بيزانس
 و) نـرم  (باف  گره هاي  قالي دستي، هاي  بافتني و نفيس هاي  پارچه از بسياري در ميان «
 ديگـري  اثـر . )11: 1923ابرسولت،  ( »شد  مي يافت نيز) گليم (شده دوزي  سوزن هاي  قالي
 ياد آن از ها  بافته  دست حوزة در ساساني، دورة در ايران تمدن از هنري مهم منابع در كه

 باغ قالي متن«. است) بهارستان فرش(خسرو   بهارستان نام به ساساني مشهور قالي شده،
 و تـار  كـه  شـده  روايت اش  درباره و آورده  درمي تصويري وصف به را شاهانه تفرجگاه
 »اسـت  بـوده  گرانبهـا  هاي  سنگ و راتجواه به مرصع اش  زمينه و نقره و طال از پودش

 بـين  و شـد  تكـه   تكـه  بود زربافت «مذكور از آنجايي كه قالي   . )44: 1920ديمند و ميلي،    (
  .)118 :1374فريه، ( »شد تقسيم عرب سپاهيان

                                                           
1. Jean Ebersolt 
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 بـه  اشـاراتي  غربـي،  هنرشناسان و مورخان مكتوب منابع در نيز اسالم ظهور از پس
 ايالـت  چـون   هـم  شـمال  منـاطق  شـهرهاي  از و شـده  ايـران  در بافي  قالي مناطق و قالي

. اسـت  شـده  بـرده  نـام  فـرش  توليد عمدة مراكز عنوان به فارس و خوزستان مازندران،
 هـايي   قالي از گروه دومين پازيريك، قالي از بعد «كه سلجوقي دورة هاي  قالي از تعدادي
 و ترك آثار وزةاستانبول ـ م  موزة در اكنون هم هستند، موجود حاضر حال در كه هستند
 بـراي  هجـري  هفـتم  قرن در ها قالي اين .)26 :1385نازان،  ( »شود  مي ـ نگهداري  اسالمي
 در حدود  كه معروف جهانگرد ماركوپولو،. است شده بافته قونيه شهر عالءالدين مسجد
 هـاي   قـالي  بـه  است گذشته ايران از و كرده مسافرت آسياي صغير  به ميالدي1270 سال

 و ايلخانيان زمان در. هستند دنيا هاي  قالي ترين  عالي و زيباترين كه كند  يم اشاره تركمن
 و نداشـت  وجود بافي  قالي توسعة براي فرصتي كشور سياسي علت نابساماني  به مغوالن

 زمـان  آن ايرانـي  نقـاش  و طـراح  هنرمندان مينياتور صفحات به توليد كارگاه از هنر اين
 و هندسـي  هـاي   طـرح  با ايراني هاي  قالي مغول نيز،  ةدور در تبريز مينياتورسازان«. رفت
 سـفرنامة  در 1ذكالويخو روي. اند  داده نشان خود آثار در را پرداخته نقش جانوران انواع
 سـمرقند  در تيمور دربار نفايس و ابريشمي هاي  پرده توصيف از پس) ق.هـ 808 (خود
كالويجـو،  ( »بود ها  بافته حصير و ها  قالي به مفروش زمين جا همه و... «: افزايد  مي چنين
  پـانزدهم  /ق.نهـم هــ    سـدة  بـه  متعلـق  تيمـوري  دورة مينياتورهاي روي از. )89: 1928

 بـوده  گوناگوني هاي  نقش داراي ايران هاي  قالي كه شود  مي معلوم نيز) 2تصوير شمارة   (
 تيمـوري  دورة در. اسـت  شـده  ترسيم و طراحي دقيق بسيار نگارگر هنرمندان توسط و
 در بـافي     قـالي  اگرچـه . اسـت  شده اجرا و پياده نقشه روي از قالي بافت بار اولين ايبر

 صـنعت ــ    هنـر  يك سطح از را آن كه بودند صفويان دارد اما اين   قديمي اي  ريشه ايران
 از اقتـصاد   مهـم  بخـشي  صـورت  بـه  و دادند ارتقاء كشور سطح در فعاليتي به روستايي
. شود  مي آغاز دهم سدة از ايران در بافندگي طاليي صربه تعبير ديگر ع   . درآوردند كشور

 بـا  بودنـد  كـشور  ايـن  بومي فرمانروايان نخستين كه سال صدها از پس صفوي شاهان«
تجـارب   كـه  بافندگان. كردند  مي تشويق را ايراني بومي و ملي هنر اين فراوان خشنودي

 بافتنـد   مـي  را ايراني بومي هاي   فرش ،بودند گرد آورده  خويشتن در را بسياري هاي  نسل
تنهـا نيازمنـدي ايـشان بـه        . آنهاسـت  خصيـصة  و ويژگـي  تـرين   مهم نرمي و زيبايي كه

  .)156 :1386 پرايس،( »را برآوردند هاي نو بود كه هنرمندان دربار آن طرح
                                                           
1. Ruy de Clavijo 
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 اشـاعة  جـدي  حـامي  بودند ايراني هويت احياگر قرن، نُه به قريب از پس كه ايشان
 هنرهـاي  خـصوص   بـه  و هنر وسيلة به تا كردند تالش و دندبو بافي  فرش هنر و فرهنگ
 بر شده بافته هاي  طرح و ها   نقش .كنند زنده را ايراني هويت بافي،  قالي جمله  من و سنتي
 باورهـايي  از گرفتـه  نشئت قاجار دوره خصوص  به آن از بعد و دوره اين هاي  قالي پهنة
 كـه  صـفوي  شاهان. دارد تشيع مذهب و ملي هويت به اشاره نمادين صورت به كه بود

 و رشـد  در زيادي سعي بودند هنرمند خود تهماسب شاه و اسماعيل شاه چون  هم بعضاً
 و داشـتند  آنهـا  بـه  وابسته هنرهاي و نساجي هنر و معماري قالي، ويژه  به هنر شكوفايي

 .دادنـد  قـرار  توجه مورد خارج و داخل در خود نفوذ تقويت مكمل عنوان به را امر اين
 كه تهماسب شاه حكومت دوران از حركت بايد گفت كه اين بافي قالي هنر رخصوصد«

 و طراحـي  در هـا   گـزارش  از برخـي  اسـاس  بر كه او. شد آغاز داشت طوالني حكومتي
 و نفـيس  هاي  قالي رواج به قالي، هنرمندان از حمايت با داشت، دستي نيز قالي رنگرزي

 در هـا   قـالي  قبيل اين در آن زمان  . كرد ديزيا كمك مخمل قالي از اعم گردان هاي  طرح
 در چنين  هم. شد  مي بافته مشهد و تبريز، كرمان، جزين   هرات، كاشان، مشهور نقطة چند
 تهماسـب  شـاه  توسـط  همـسايه  سـالطين  بـه  ايرانـي  نفيس هاي  قالي اهداء با دوره اين

  .)137 :1374فريه، ( »شد فراهم كشورها ديگر به قالي ايران معرفي موجبات
  
   ايرانيتباف هاي قالي دست ها و طرح ملي در نقش هويت مضامين و عناصر
 تـصويري  زبـان  و نمـادين  صـورت  بـه  ايرانـي  قـالي  زمينـة  و متن در شده بافته نقوش

 نقـوش  بودن تزئيني كنار در ايراني هستند زيرا بافندة   تزئيني نقش يك از فراتر عناصري
. انديشد  مي خويش نياكان يباورها و نقوش ينا در نهفتة ايراني روح به شك بي نمادين،
 از را ايرانـي  هويـت  مـضامين  و خـويش  هـويتي  عناصر ها،  آرمان باورها، ايراني، بافندة
  .كند مي معرفي و حراست حفظ، خود، قالي حاشية و زمينه در كردن تثبيت و بافتن طريق

 شـوند،   نـي مـي   در قـالي ايرا    نماد صورت  به و قالب سه در كه ملي هويت يها  مؤلفه
  :از عبارتند

  )باغي و گياهي درختي، (نباتي نقوش. 1
 در. شـوند   مي تجديد هميشه كه هستند اي  زندگاني و زنده و گياهان مجالي   نباتات عالم
 ايجـاد  و سرسـبزي  لحـاظ  به درختان و گياهان ايرانيان، جمعي آرزوهاي و آرماني عالم
 داشـته و   مقـدس  اي  جنبه است ندگيز يعني مطلق معناي به حضورشان اينكه  و نشاط
بـه   كـه  اسـت  واقعيتـي  مجـسم  مظهـر  نباتـات  عالم«. هستند باال مقامي و جايگاه داراي
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بـه   تجلـي  بـا  و آفرينـد   مـي  دم هـر  بخـشكد،  اش  ريشه آنكه  بي و شود  مي زندگي تبديل 
زارعـي،  ( »گيـرد   نمـي  پايان گاه  هيچ حياتش و كند  مي حيات تجديد شمار  هاي بي   صورت

 همواره كنيم  مي نگاه تاريخ طول در ايرانيان زندگي و حافظه به كه  هنگامي .)163 :1382
 و هـا   خانـه  ايـشان،  زنـدگي  مكـان  در هـا   بـاغ  انـواع  و درختـان  گياهـان،  حضور شاهد

 در زندگي، در عالوه سرسبزي به تمايل اين. هستيم ايراني شاهان خصوص قصرهاي   به
 از همـواره  بـاغ  عنـصر  و درختـان  گياهان، نقوش. دارد حضور نيز ايراني بافي   قالي هنر

 اهميت از درخت ميان اين در و. هاي ايراني هستند    قالي در شده بافته عناصر ترين  اصلي
فراينـد زايـش و      و زاينـدگي  رشـد،  گيتي، حيات زيرا مظهر بر  . است برخوردار اي  ويژه

  .است آن رويش مكرر
  ايراني دستبافت قالي در درخت نقش. 1-1
تـرين    ژرف و انـسان  نمـاي   تمـام  آيينة مثابة به درخت مثالي تصوير ايام، دورترين از

هـاي   شـاخه  در كـه  اسـت  رموز از انبوهي زايندة مثالي، تصوير اين. اوست هاي  خواسته
 گونـاگون  هـاي   تمـدن  نقوش و ادبيات اديان، اساطير، بستر در و يافته گسترش شمار  بي

 و اسـت  عـالم  خـود  درخت شود، عالم رمز تواند مي ترديد  بي درخت«. شوند  مي جاري
 1كـوپر  سـي  جـي . كنـد   مـي  تمثيـل  رمزي صورت به زمان  هم و تلخيص تكرار، را عالم

 ساكن حيات كه سنگ با تقابل در پويا زندگي آب، و زمين و آسمان تركيب«را   درخت
 تاريخ هـيچ   طول در«. است كرده معرفي )215 :1379كوپر،  ( »است الهي رحمت و است
 پيوند يكديگر با عميق صورت به را مختلف هاي  فرهنگ نتوانسته درخت مانند اي  پديده
 به چشم  ها  فرهنگ از بسياري اساطير و ها  سنت ها،  افسانه در كه درخت نمادگرايي. دهد
 از يكـي  درخـت  نمـاد . )16 :1385بنـام،   ( »اسـت  مشترك آنها تمامي در تقريباً خورد  مي

 خـويش  هنري آثار در را آن و گرفته قرار بشر توجه مورد كه است نقوشي ترين  قديمي
 يـا  و مقـدس  درخـت  عنوان به را آن قديم هاي  تمدن در كه نماد اين. است برده كار به

. اسـت  بـوده  توجه مورد ايران در ميالد از قبل سال 3500 از ستودند  مي زندگي درخت
 و يمـن   واسـطه  بـه  بلكـه  ندنيست مقدس گياهان يا درختان خود كه شد متذكر بايد البته
 و سـنگي  آثـار  در درخت شك تصوير   بي. شوند  مي مقدس متعال، واقعيتي از گيري  بهره

 و نمـاد  اين. است تزييني تصويري يا فرم يك از فراتر چيزي نشانگر ايران، كهن بناهاي
 تـاريخ باسـتان و حتـي       دورة تـاريخ،  از پيش عصر از ايراني اي  اسطوره و آرماني عنصر

                                                           
1. G.C.cooper 
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 گونـاگون  اشـكال  در ،تدسـتباف  قـالي  ويـژه  به و ايراني هنرهاي انواع در اسالمي ةدور
 نظيـر  آن انـواع  و درخـت   نقـش  .)51 :1385نـوري،    شـجاع (» است شده  مي گرفته كار  به

 قـالي  در رايـج  نقـوش  تـرين   اصـلي  از يكـي  ، همواره ... و )4(بلوط چنار، سرو، درخت
  .است بوده ايراني دستبافت

  سرو تدرخ نقش. 1-2
 از بـافي،   قـالي  ويـژه  بـه  و ايرانـي  هنرهاي در و ايرانيان بين در كه درختاني ميان از

 سرسـبزي  واسـطة  بـه  درخـت  ايـن . اسـت  سرو، درخت بوده برخوردار جايگاه بااليي 
 نـشانة  آيينـي،  مفهـومي  داشـته  باسـتان  ايرانيـان  اعتقـادات  در عميقـي  ريشة هميشگي،
ساسـاني،   و هخامنشي دوران در درخت اين«. است هبود معاد كنندة  تداعي و جاودانگي

 »اسـت  داشـته  آيينـي  لحـاظ  بـه  وااليي جايگاه و است رفته  مي شمار به زندگي درخت
زندگي مذهبي   و روح مفرح و مثبت جنبة از مظهري«سرو   درخت. )100 :1385دادور،  (

 »شـده اسـت    احاطـه  سـرو  درخـت  بـا  ايـران  مقدس هاي  مكان كه روست  اين از .است
 در هنرهـاي  آن نقـش  و سـرو  درخـت  باب در ذكرگو اميرحسين. )174 :1352غـروي،   (

 جنبـة  ايرانيان باسـتان   براي و سبز هميشه است درختي سرو، درخت«: نويسد  مي ايراني
 بدنـة  در هخامنـشيان  زمـان  در تـوان   مي را درخت اين از اي  نمونه .دارد مذهبي و آييني
تـصوير  ( )14 :1377ذكرگـو،   ( »كرد مشاهده جمشيد تخت آپاداناي كاخ شرقي هاي  پلكان

 و خوشي نماد سرو درخت هخامنشي باالخره و آشور و عيالم هاي  تمدن در«. )3شمارة  
 مـذهبي  منزلت همين حكم به. است مقدس درخت يگانه و است مردانگي نيز و خرمي
 در آن تـراش  و اسـت  درخـت  يگانـه  سـرو  جمشيد تخت هاي  نگاره  سنگ در كه است

 :1371 پرهـام، ( »اسـت  گرفتـه  انجـام  نظيـر   كم هاي  كاري  ريزه با و ظرافت و دقت ايتنه
 سـهمناك  حمـالت  برابـر  در پايـداري  حيـث  از ايرانيان ويژگي به 1فراي ريچارد. )207

 آنـان  كـرده و  خويش، توجه  هويت حفظ جهت در تالش و ملل ساير بين در متجاوزان
  .)19 :1386دي و آشوري، عليمرا( »كند مي مقايسه سرو درخت با را

 و نقـوش  سـاير  بـين  در نقـشمايه  پركـاربردترين  و تـرين    عمـده  سرو درخت نقش
 درخـت  نقش. است رايج ايراني بافان  قالي بين و بافي  قالي در كه است درختي هاي  طرح
 نهايـت  در و ايرانيـان  جمعـي  باورهـاي  و عقايد با بودن همراه و يادآوري دليل به سرو
 ويـژه   بـه  ايـران  بـافي   قـالي  مناطق اكثر در ايرانيان، گذشتة و ملي هويت هب نمادين اشارة

                                                           
1. Richard fray 
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 و انتزاعي صورت به و گسترده صورت به بختياري و چهارمحال منطقة خشتي هاي  قالي
  .)4تصوير شمارة (است  رفته كار به شده خالصه

  جقه) بته(بوته  نقش. 1-3
 بـه  اسـالم  ورود با درخت اين .كرديم اشاره باستان ايران در سرو درخت جايگاه به

 و انتزاعـي  و خالقانـه  تغييري با بلكه نشد فراموش اسالمي هنر و تمدن ايران نه تنها در   
 بتـه  يا بوته نام به تزئيني صرفاً اي  نگاره به اسالمي بويي و رنگ و ديني قالبي و ساختار

 اسالم از بعد و لقب در ايرانيان جمعي خاطرة و هويت يادآور چنان هم تا شد تبديل جقه
 درخـت  نمـودار  بته نقش«: كه معتقدند ندوشن اسالمي محمدعلي و آذين به. ا. م. باشد
آذين،   به( »جست آن بر شواهدي توان  مي نيز ايران قديم تزئيني هاي  نگاره در .است سرو

 ايـران  نشان كه سرافكنده سرو جقه بته«: نويسد  مي جقه بته معني در دهخدا. )71 :1373
 دسـتي  صـنايع  زيورهاي ساير و ها  كاري  خاتم ها،  پارچه ها،  فرش روي است و  رانياناي و

 دورة در جقـه  بتـه  نگـارة  حـضور  ترين  قديمي. )55 :1338دهخدا،  ( »شود  مي ديده ايران
 نيـشابور و   و ري، گرگـان، كاشـان     هاي  سفالينه در چهارم و سوم دوم، قرون به اسالمي
 بـه  اسـالمي  هنرهـاي  در جقـه  بتـه  نقشماية. گردد  برمي نايين جامع مسجد هاي  گچبري
قالي  بافتن و توليد آغاز با و صفويه زمان از .ابدي مي بارز حضوري شده و  نمايان تدريج

 ايران هاي  دستبافته در متنوع و گوناگون هاي  صورت و ها  شكل با نقشمايه اين دستبافت
 ايـن . است ايراني مشهور و معروف هاي  قالي از اي،  جقه بته زمينه قالي امروزه. شد بافته
 حـضوري  ايراني قالي است ـ در  سرو از صورتي خود البته سرو ـ كه  چون هم نيز نگاره

 عمـر  طـول  در تمام  جقه بقه. ايرانيان است  تصويري هويت از اي  آيينه و دارد چشمگير
 منـاطق  اكثـر  در كـه  اسـت  اي  گـسترده  و ثابت برجسته، هاي  نقش از كييبافي    هنر قالي 
  .)5تصوير شمارة (شود  مي بافته قالي زمينة در كشورمان مختلف

  ايراني باغ نمادين مفهوم. 1-4
 آن ميـراث   طـرح  در متعالي و حكمت  هندسي و شكلي لحاظ نظام  به كه ايراني باغ

 ايـران  باستانيِ اساطيريِ و معنوي فرهنگ در ريشه است ايرانيان هنر و فرهنگ ارزشمند
 زنـدگي،  معناي از تعبيري خيال، و انديشه هاي  اليه ترين  دروني به هيباغ ايراني را  . دارد

 بـه  ملكـوت  عـالم  از زميني هاي  جلوه و زندگي و بهشت ابديت، و ازليت انسان، غايت
 از را روح هـا،   رنـگ  تركيـب  در خـود  مقـدس  نظم با ايراني باغ« .است ايرانيان روايت
 در محـسوسات . شود  مي رهنمون رنگ  بي معناي تا و رهاند  مي رنگارنگ ماده در توقف
 ايـن  بـه  ايرانـي  بـاغ  و شوند  مي ظاهر واحد موسيقي كيهاي    نت چون  هم كثرت غايت
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 ايرانـي  بـاغ  دسـتگاه  در گانـة هـستي    ي نواي گونه  بدين بخشد و   مي آهنگين نظمي ها  نت
 جماليـه  صـفات  كه است باغ ايراني مكاني  . )4 :1388اصحابي و براتي،    ( »شود  مي نواخته

 اصـيل  زيبـايي  آن كالبـد  در كه است موجودي شود،  مي متجلي زميني زيبايي نهايت در
 چـون   هـم  وجـود  عـالي  صـفات  ديگـر  معنـاي  آن روح و آيـد   درمـي  صورت به وجود

 چيـز  ايرانـي همـه    بـاغ  در« .كنـد   مي متجلي را نيازي  بي و جاودانگي تعادل، بخشندگي،
 جـاودانگي  سوي به را ايراني نرمنده نگاه و دارد اصل جستجوي و وصل طلب از نشان

 سازد  مي نردباني طبيعت از رمزپردازي و نمادپردازي ايراني باغ در. دهد  مي سوق معاد و
 اصـحابي و براتـي،    (» شـد  نزديـك  طبيعـت  ماوراء به و رفت باال آن كمك به توان  مي كه

 دربـارة  يـان ايران ديـدگاه  از متـأثر  هـم  بـاغ  مفهوم« :است معتقد هنوي ويليام. )5: 1388
 قالـب  ادبـي نيـست،    روايت مقولة در اگرچه و نظم مفهوم با مرتبط هم و است طبيعت
 بـراي  مدلي صورت به تر  انتزاعي اي  گونه  به بعدها كه است طبيعت با ارتباط براي نظري

 پديـدار  شده كنترل و نواز  چشم محدودة يك به آن تبديل و مسطح فضاهاي سازماندهي
 حتـي  و تفـاوت   بـي  وحـشي،  طبيعـت  اسـت،  محصور ديواري در هك ايراني باغ. گرديد

 و زيبـايي  از آكنـده  انسان دست به كه طبيعتي از يافته و  نظم طبيعتي از را آميز  خصومت
 نيز ها  كتاب جلد و ها  فرش مانند مسطح، فضاهاي امر نهايت در. كند  مي جدا شده لطف

 بـا  كـه  شد منظم و محصور فضايي معرف و يافت سازمان و شد طراحي شيوه همين به
 در شـايد  بـاغ  تجلـي . )477 :1373 هنـوي، ( »بـود  متفـاوت  معنا در خود پيرامون فضاي
 كـه  بيرونـي  محـيط  بـا  برخـورد  در كـه  است روح از گرفته وام اي  منظره ايراني نگرش
 اين قانون ترين  مهم است زيرا  كرده ايجاد را گسستي است، نامهربان و ناشناخته همواره
 در بيرونـي  آشـفتگي  بـا  كـه  اسـت  دروني وحدت قانون همان باغ، در شده مرا طبيعت
 همـان  عطرهـا  و هـا   رنـگ  فراواني زيبا، هاي  عمارت و آب گياهان، وجود و است تضاد
  .است يافته عينيت باغ در كه است انسان آرماني روح عيني تجلي
  )چهارباغ (ايراني باغ نقش. 1-5

 ايرانـي  بـاغ  كـه  دهـد   مي نشان خوبي به گل و ختدر آب، با ايرانيان عارفانة رابطة
 رو  ايـن  از. اسـت  زميني باغ و مثالي باغ بين اي  رابطه و است زيرا مراوده   محيطي مقدس 

 هنـر  چنـين   هـم  و ايـران  گذشـتة  هنرهاي سرچشمة همة  همواره ايراني باغ الگوي كهن
 يكي. دارند هم با دلپذيري هاي شباهت باغ و قالي. است بوده اسالمي قرون بافي در قالي
 و آمـال  داشـته، يـادآور    ايراني هويت به اشاره نمادين صورت به كه تصويري نقوش از

 و ايرانـي  هنرمنـدان  بـراي  مختلـف  اعـصار  و قـرون  طـول  بـوده، در   ايرانيان آرزوهاي
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 بـه نحـوي كـه همـواره        و داشـته  ارزشـمندي  بسيار جايگاه فرش بافندگان خصوص  به
 »بـاغي  نقـشة  يـا  طرح« اند؛  بافته و داده انعكاس خود هاي  قالي در را طرح بافندگان اين 

 ايـن «. رسـد   مـي  ساساني زمان) بهار خسرو (قالي بهارستان    به نقش اين پيشينة. باشد  مي
 و پرگل و باصفا باغي صورت به كه دارد بهشت و بهار از نمادين تاريخي، طرحي  فرش
 و اسـت  شـده  كـشيده  تـصوير  به اربالد جانوران و نگار و نقش خوش پرندگان با گياه

 حـشمتي ( »رود  مي شمار به ايراني، فرش در موعود بهشت بندي  نقش از نمادين مفهومي
 تـداوم  ايرانـي  بافنـدة  توسـط  نيز اسالمي دوران در باغي طرح قالي. )55 :1374رضوي،  

ي صفو دوران از هنر محققان گفتة به بنا را طرح اين ظهور اسالمي دوران در« .افتي مي
 و صـفويان  زمـان  از. هستيم شاهد دوره اين هاي  فرش در چهار باغ  هاي  قالي عنوان با و
 كـه  هـايي   طرح و ايراني نگار و نقش با قالي تهية كه بود، آن از بعد و عباس شاه ويژه  به

چـون   ناميدنـد   مي باغ چهار را ها  قالي اين. شد معمول بود ايرانيان جمعي هويت يادآور
 محورهـاي  بـه  بنـدي   تقسيم اين. سازند  مي منعكس قسمت چهار به را باغ عادي تقسيم
جهـاني و بهـشتي      فرشـي  باغي، فرش«. )32 :1387ويلبر،  ( »است مربوط فرعي و اصلي
 تجلـي بهـشت،    عنوان به باغي طرح «ايراني قالي در ،)57 :1374رضوي،   حشمتي( »است

 هـا،   قالي اين در كه كند  مي مشخص را ها  انسان براي تصور قابل مادي آرامش از نمودي
 نظـر  و در  هستند الهي الطاف تجلي همه آب هاي    جوي و حيوانات و ها  درخت و ها  گل

 گـاه   تجلـي  كـه  اسـت  طبيعت ايراني، احساس با بافندة نوعي به و متفكر و عارف انسان
 اي  مالحظـه  قابـل  تعداد. )57 :1385وندشعاري و نادعليان،    ( »است حقيقت ذات و صفات

. يافت توان  مي عمومي و خصوصي هاي  مجموعه ميان در را باغ طرح داراي هاي  اليق از
 و ق.هــ 12/.م18 قـرن  بـه  زيـادتري  مقدار و ق.هـ11/.م17 قرن به آنها از معدودي عدة
 آنها بيشتر كه اخير دوران هاي  قالي نوع از اي  نمونه. دارند تعلق ق.هـ13/.م19 قرن اوايل
 بهـشت،  نقـش  ايـ باغي   طرح هاي  قالي ديگر از. اند  تهگرف خود به خاصي سبك و روش
 نقـش  فـرش  برلين، واگنر مجموعة بهشت فرش فيگدور، بهشت نقش فرش به توان  مي

  .)7 و6شمارة  تصاوير( داشت اشاره... و تن متروپلي موزة بهشت
  
  جانوري مضامين و نقوش. 2

ـ  و اسطوره آييني، نماد عنوان به جانوري هاي  نقشمايه كاربرد اي   سـابقه  ايـران  در زئينت
 بـه  بعـدها  هريـك  كـه  نقوشـي . رسد  مي ميالد از قبل هاي  هزاره بسيار ديرينه دارد و به    

 نقوش  اين .كند  مي تداعي را ايرانيان جمعي هاي  خاطره ملي هويت بصري عناصر عنوان
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 و شاهي فّر اعطاي همراهان، با تخت بر داريوش نقش چون هم انساني نقوش از عبارتند
 و انـساني  تصويري هاي   نقش گور، بهرام شكارگاه ساساني، شاپور و اردشير به نتسلط

 داريـوش  نظيـر  بـستان  طـاق  و جمـشيد  تخـت  هـاي   برجسته نقش از شده الگوبرداري
 و باستان ادآور دوران ينوعي   به كه ...و پرويز خسرو شكار، حال در گورِ بهرام برتخت،
 از بـسياري  در و بـوده  زمـان  آن قهرمانان و انپادشاه زندگي نوع و ها  ها، انديشه   نگرش
 از مانـده  آثـار برجـاي    به استناد با« .شود  مي مشاهده آن از بعد و قاجار دوران هاي  قالي

 هخامنـشي  دورة از حـداقل  فـرش،  در حيـواني  هاي  نقشمايه كاربرد گذشته، هاي  دوران
 نمدها(فرش   داديتع پازيريك، درة سكايي قبور كشفيات در كه است زيرا  بوده مرسوم

 نـسبت  هخامنـشيان  رفته به  كار به نقوش اساس بر كه آمده دست  به) دار  گره هاي  قالي و
  .)79 :1387نيستاني، ( »اند شده داده

 ،)هراتي يا هم در ماهي عنوان با (ماهي ،)ايرانيان ملي نماد(شير   نظير حيواني نقوش
 از زيبـا  و رنگارنـگ  وداتموجـ  ايـن . غيـره  و طاووس سيمرغ، نظير پرندگان نقوش و

 و دهنـد   مـي  خـاص  گيرايـي   فـرش  بـه  اند،  فرش معروف و متنوع متداول، هاي  نقشمايه
 طوايـف،  و جوامـع  بين در«. كنند  مي تداعي بيننده به را بودن سرزنده و تالش و حيات

 در .انـد   تصورات از تجسمي و معتقدات از نمادي و سمبل يك هر حيوانات و پرندگان
 پرنـدگان  قلمكـاري،  كاري و   كاشي نقاشي، مانند ظريفه هنرهاي ساير چون  هم نيز فرش
 بافنـدة  و طـراح . )110 :1376دانـشگر،   ( »اند  غرورانه دورپردازي و آزادگي زيبايي، نشانة
 هاي  خواهش و قلبي مكنونات ناخودآگاه يا پرنده، آگاهانه  شكل بافت و ترسيم با فرش
 عقـاب،  و سـيمرغ  بنـدي   نقـش  از«. نگارد  مي بافتاين دست  بر را خود باورهاي و باطني

 ايـن  طـاووس  از و خراميـدن  كبـك  از و هوشياري هدهد از و تيزچنگي و بلندپروازي
 از و كنـد   مـي  القـاء  اطرافيـان  بـه  را ظـاهر  آراستگي و نگار و نقش تركيب،  خوش پرندة
  .)110: 1376دانشگر، ( »بيارايند صفات بدين را خويش برون و درون تا خواهد مي ايشان
  انساني نقوش. 2-1
  دوم شاپور تصويري و نمادين نقش .2-1-1
 ايرانـي  معـروف  پادشـاهان  بـه  ايرانـي  هويـت  تـصويري  مضامين و عناصر ميان در

 ايـشان  سـلوك  و رفتـار  افراد، ديگر با متفاوت هاي  شاخصه داشتن دليل به كه رسيم  مي
 بـا  همـراه  سـادگي  با كرده سعي ندهباف هنرمند و رسيده بعدي هاي  نسل به سينه به سينه

. بكـشد  تـصوير  بـه  قـالي  پهنة بر را ايشان زندگي از اي  خاطره و لحظه خويش، زيبايي
 سـان  مـسلح  سـربازان  از و نشـسته  خـود  تخـت  بر كه دوم شاپور موضوع با اي  قاليچه
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 سـرباز  در نقش اين قـالي سـه      . شود  مي نگهداري ايران فرش موزة مجموعة در بيند،  مي
 بر  رو رو به  از يكي كه خادم دو و دارند عهده به از شاپور دوم را    حفاظت نيزه به مسلح
  .)8تصوير شمارة (شود  ديده مي زند مي باد را او ديگري و است گرفته سايبان شاه سر

  گور بهرام شكارگاه نمادين نقش. 2-1-2
 او كنيز و گور بهرام شكارهاي و بزم شرح از است روايتي هم شكارگاه نقش با قالي
 در كـه  را گـور  بهـرام  قالي، زمينة. است شهره و برجسته بسيار ايرانيان ما ادبيات كه در 
 همـراه  نيـز  آزاده يعنـي  بهرام، يار و كنيز كارزار، اين در. دهد  مي نشان است شكار حال

 خـط  با نظامي اشعار از بيت 42 آن، كوچك و بزرگ هاي  حاشيه دور تا دور در. اوست
 شـده  ذكـر  ابيـات . اسـت  شده بافته باشد  مي خالص ايراني خط يك كه قنستعلي خوش
قالي  بزرگ حاشية از دوم بيت 11 قالي، داخلي باريك حاشية از اول بيت 14از   عبارتند

  .)9تصوير شمارة ( بيروني باريك حاشية از سوم بيت 17 و) ها داخل كتيبه(
  بوذرجمهر وزيرش و انوشيروان نمادين نقش. 2-1-3
 غنـايي  و ادبي هاي  داستان در كه انساني نقوش و باستاني مفاهيم و مضامين يگرد از
 بـاف   قـالي  هنرمند توسط استادانه و شده تفسير و شرح زيبا بسيار گنجوي نظامي حكيم
 اسـتاد  نظـر  بـه  است، كه  بوزرجمهر وزيرش و انوشيروان قاليچة است شده بافته ايراني

 داراي ايـن فـرش   . باشـد  كاشـاني  محتـشم  آن بافنـدة  و طراح«: است ممكن خشكنابي
 دهـي  بـا  ارتبـاط  در اسـت كـه    مندشدخر وزير و انوشيروان پادشاه تصوير از اي  زمينه
 بيت 15 آن ابيات تعداد كه بوده شعر صورت به مذاكره نوع. پردازند  مي مذاكره به ويران
رسد   مي ويران يده به شكار ضمن شاه. اند  شده بافته قاليچه بزرگ حاشية در و باشد  مي
 بـه  جـواب  و سـؤال . كنـد   مـي  سـؤال  وزيرش از را جغد دو گفتگوي مفهوم آنجا در و

 از تـصوير  16 ابيـات  بـين  در چنـين   هـم . )82 :1378خـشكنابي،   ( »باشد  مي شعر صورت
  .)10تصوير شمارة (شود  مي ديده نام بدون و مختلف پادشاهان

  شاپور و اردشير به شاهي تاج و منصب اعطاي نمادين نقش. 2-1-4
 قـوم  جمعـي  خـاطرة  و ايرانـي  هويت از نمادي كه تصويري هاي  قالي از ديگر يكي
 نقـش  در كـه  شـاهي  منـصب  اعطـاي  موضـوع  با است اي  قالي كند  مي تداعي ايراني را 
 كـشيدن  تـصوير  به با بافنده و خورد  مي چشم به بستان طاق و رستم نقش هاي  برجسته

 و مـرز  ايـن  كهـن  رخدادهاي و مردمان گذشتة از اي  گوشه تدستباف صحنة قالي  در آن
 بافتـه  روايتـي  صـحنة  دو از مـذكور  قالي. كند  مي حفظ ديگران و خود خاطرة در را بوم
 در بابكان اردشير پسر شاپور به اورمزد بخشي تاج به مربوط كه اول صحنة«. است شده
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 بـه  طمربـو  دوم صـحنة  و اسـت  مرودشت جمشيد تخت نزديكي در رجب نقش محل
 هـاي   گوردخمه و مرودشت در رستم نقش محل در بابكان اردشير به اورمزد بخشي  تاج

 نظـامي  اشـعار  از بيـت  18 شـامل  كه دارد وجود قالي محيط در نيز كتيبه 36. آنجاست
  .)11تصوير شمارة ) (44 :1378خشكنابي، ( »است گنجوي

  
 حيواني نقوش. 2-2

نقـوش   از تـر   طـوالني  آن، انـواع  و هنـر  در يحيـوان  شمايل و ها  نقش كارگيري  به سابقة
 جايگـاه  همـواره  عـشايري  دسـتبافت  هـاي   قـالي  ويژه  به و ايراني هنرهاي. است انساني
. اسـت  بـوده  وحـشي  و اهلـي  حيوانـات  كـارزار  عرصة و جوالن حضور، براي مناسبي

 بـه  اشـاره  و داشـته  نمادين جنبة كه ...و ماهي اسب، گاو، عقاب، شير، همانند حيواناتي
 دسـتبافت  هـاي   قالي در حيوانات ديگر از بيشتر دارند ايرانيان جمعي خاطرات و هويت
  .دارند حضور ايراني
  دستبافت قالي در) ايرانيان ملي نماد(شير  نقش .2-2-1

 آن از و بـوده  برجـسته  بـسيار  زمـين   ايـران  هنـر  و فرهنـگ  در كه نمادهايي از يكي
 ملـي  نمـاد  شـير خـود    كـه  آنجايي از .است »شير« نقش شود  مي ياد ايراني نماد عنوان  به

 پيـدا  قـالي  زمينـة  در حـضور  بـراي  بيشتري نسبت به ساير حيوانات سهم    است ايرانيان
 هـاي   قـالي  در كـه  تنهاسـت  و تجريـدي  صورت به شير نقش ادعا اين گواه. است كرده
 انهنرمنـد  خـاص  عالقة از موضوع نشان   اين. است شده بافته بختياري و فارس شيري
 خود حيوان اين شمايل كه  همه اين  از تر  مهم و. است نمادين حيوان اين به نسبت بافنده
 نـشانگر  ايران اساطيري و قومي باورهاي در حيوان اين. است ايرانيان ملي نماد و نشان

 او پـسين  انـدام  و هوشياري و مراقبت نشانة به شير سر. شد  مي محسوب زمين باروري
 خورشـيد،  پرتو پارسايي، ابهت، از آتش،  توان  مي شير نماد عانيم از. است قدرت مظهر

 الهـي،  قـدرت  و قـدرت  شـجاعت،  سـلطنت،  زندگي، روح دالوري، تابستان، پيروزي،
 نقـش . بـرد  نـام  انـساني  مادون و ابرانساني نيروي مواظبت، و مراقبت خورشيد، گرماي
 هـاي   آفـرينش  از بسياري يها  گونه در رهبري و سروري نماد عنوان به ديرباز از كه شير

 ابـداع  و تخيـل  از طريـق نيـروي     اسـت  رسـيده  امروز به و شده تكرار ايراني هنرمندان
 در .)19 :1537تناولي،  (است   گرفته جاي قالي متن بر بافي  قالي هنر بافندگان و هنرمندان

 نمـاد  عنـوان  بـه  خورشـيد  و شـير  نقش «سلجوقي، دورة اواخر نيز از  اسالمي دورة هنر
 حـضرت  نمـاد  شير و) ص(اسالم پيامبر از تعبيري خورشيد نقش كه گرفت شكل عهشي
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 از و ايرانـي  بـاف   قـالي  هنرمند اين نقش توسط   ،)38 :1382خزايي،  ( »است بوده) ع(علي
 كننـدة  تـداعي  كـه  آنجـايي  از و بـسته  نقـش  تدستباف فرش صفحة بر هخامنشي زمان

 شـير   نقش .دارد نواز  چشم حضوري نيايرا قالي در همچنان است ايراني تمدن و هويت
 رديفـي  صـورت  به و پازيريك قالي از است بوده هخامنشي زمان در آن نقش اولين كه
 شـير  .اسـت  شـده  داده نشان كامل صورت به شيرها تصوير اين در. است آمده دست  به

 قدرتي هم، با تركيب در كه بوده آسماني قدرت نماد خورشيد و خاكي قدرت از نمادي
  .)13 و 12تصاوير شمارة ( كند مي بيان را مردم براي آسمان از هرسيد
  )حوض گِرد بر ايراني اروتيزم (ماهي نقش. 2-2-2
 ملـي  هنـر  نقـوش  را در  آن   تـوان   ميكه   ملي هويت مرتبط با  ايراني نمادهاي ديگر از

 مختلف به  هاي  فرهنگ از دوران قديم، در    نقشمايه اين. است »ماهي« نقش كرد جستجو
 نقش عنوان با بافي  قالي در ماهي حضور. است داشته حضور نمادين، نقش يك ورتص
 انـواع  در نمـادين  صـورت  به ماهي. است شده شناخته »هراتي طرح« يا »هم در ماهي«

 نقـش . اسـت  داشـته  حـضور  هخامنشي و عيالمي تمدن و هنر نظير هنر و تمدن ايراني   
 يا دو هم در ماهي نقش در. است مكرر نقش هاي  طرح زيباترين و ترين  ظريف از ماهي
 كنار در يا و هستند هم روي  روبه يا ها  ماهي اين«. چرخند  مي حوضي دور به ماهي چهار
 نمايـان  بيـشتر  صفوي دوران تمام در و تيموري دورة اواخر از نقش اين .دارند قرار هم
 نقـش . دشـ  مـشهور  هراتـي  به يافت رواج هرات در تيموري دورة در كه آنجا از و شد

 در مـاهي « .)17 :1385بنـام،   ( »اسـت  داشـته  كـاربرد  ايـران  نقـاط  اكثـر  در هم در ماهي
 ايرانيـان  نـوروز  سين هفت كنار در رو آن از و دارد زندگي از نشان ايراني نمادشناختي

اي   اشـاره  حيوانـات  انبـوه  ميـان  از مـاهي  حضور و است طبيعت دوبارة زندگي سرآغاز
 اسـت  پيونـد  در آب بـا  كـه  روي آن از مـاهي . )36 :1386 ،طـاهي ( »آغـاز  ايـن  به است
 خـوان  در نيـك  فـال  نشان به و شود مي شمرده اهورايي و باشگون و خجسته اي پديده

 و هـا  نشانه ديگر مانند هم را نشانه اين بتوان شايد ديگر سوي از. شود مي نهاده نوروزي
 و روشـنايي  سـتايش  بـا  يونـد پ در بينيم مي سين هفت يا نوروزي خوان در كه نمادهايي
 ،)آب بـا  دائمـي  ارتبـاط  دليـل  بـه (نفـس    طهـارت  پاكي، نماد ماهي«. دانست خورشيد
 »شـد   مي دانسته پادشاهان قصرهاي براي عنوان نگهباني   به و بود باروري و خيزي  حاصل

 هـاي  برگچـه . اسـت  مهرپرستي آيين از برگرفته ماهي نگارة اجزاي. )81 :1387نيستاني،  (
 گـل  همـان  گـرد،  گـل  و درآوردند آب از را مهر كه بودند ماهي دو همان كل،ش ماهي

 بـرگ  چهـار  يـا  دو آن اصـل  و بنيـاد . بـود  گرفته قرار آن روي بر مهر كه است لوتوس
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 همـان  بـه  وسط گل از. )14تصوير شمارة   (اند    برگرفته در را بزرگي گل كه است خميده
 دوران در كـه  انـد   بوده ماهي ابتدا در ها  برگ .شود  مي تعبير عباسي شاه ايآبي   نيلوفر گل

 بافتـه  ماهي نقش با قالي ايران، مناطق اكثر در امروزه. است شده تبديل برگ به اسالمي
  .)15تصوير شمارة (شود  مي

  پرندگان نقوش. 2-3
 سيمرغ نقش. 2-3-1

 حـضوري  ايـران  اساطير و ادبيات هنر، فرهنگ، در همواره كه ايراني مرغان از يكي
 جانوري و  زمينه هاي  قالي در خصوص  به كه است اي  افسانه سيمرغ داشته آشكار و ارزب

 حافظـة  در كه ايراني نمادين مرغ اين. خورد  مي چشم به شاهنامه مضامين و شكارگاهي
نيـز   بافنـده  هنرمنـد  ذهن در است اي  برجسته خصايص و صفات داراي ايرانيان جمعي
 براي مكان ترين  مناسب را آن زمينة و زمان بهترين را قالي بافت و داشته خاصي جايگاه
 دسـتبافتة  در كرده سعي بيند و بافندة ايراني همواره      مي اي  افسانه پرندة اين كردن آشكار
 مثـال  و بـاال  عـالم  بـه  اشاره كه نمادهايي و آرماني و جاودانه   هاي  پديده و عناصر خود،

 ترين  معروف و است و نخستين   اساطيري و راز و پررمز اي  پرنده سيمرغ. كند دارد پياده 
 از مركب«واژة سيمرغ   . )321 :1373شـايگان،   ( »است شده دانسته ايراني اساطير در پرنده
 :1385دادور،  ( »اسـت  بـاز  يا شاهين معني به كه  است، 1سئنه اوستايي لفظ اضافة به مرغ
 باستان ايران فرهنگ و هنر در و ايراني هاي  قصه و اساطير در اي  افسانه پرندة اين. )157

 دورة خـصوص   بـه  و باسـتان  هنـر دوران   در اي  افـسانه  پرنـدة  اين. دارد اي  جايگاه ويژه 
 آتـش،  آرزو، «معنـاي  بـه  از نظر نمـادين سـيمرغ     . ابدي مي بارزي نمود و تجلي ساساني
 و پاكـدامني  پروايـي،   بـي  بردبـاري،  امپراتـوري،  الهـام،  الوهيـت،  اقتـدار،  اعتقاد، آزادي،
 شـاهنامة  در سـيمرغ . )309 :1379واحددوست،  ( »است ...و تحمل پيروزي، گاري،پرهيز

 نيـز  عرفـاني  و ايزدي ابعادي داراي و خردمند اي  افسانه و اي  اسطوره اي  پرنده فردوسي
 رغـم   اي علـي    افـسانه  پرندة اين. است بسياري صفات واجد شاهنامه در سيمرغ« .هست
 فرّكياني، بخشنده عظمت، و شكوه قدرت، نماد عنوان به شاهنامه در ظهور دفعات قلّت

راد،   فربـود و سـهيلي    ( »اسـت  »قدسـي  خرد« نماينده او.  است ...و درمانگر بخش،  پيروزي
 و فراطبيعـي  هويـت  واجـد  خردمنـدي  و تقـدس  دليل به سيمرغ شخصيت. )39 :1382

 شود  مي يادآور را او اهميت عناصر ساير با قياس در سيمرغ بزرگ اندازة. است فرهنگي
  .دارد داللت اش ملكوتي تعالي بر در ضمن و بلندپروازي بر ابرها فراز بر او حركت و

                                                           
1. Saenae 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1390، 4سال دوازدهم، شمارة 

  

 

160

 هنـر  بر آن از تر  مهم و خويش عصر  هم فرهنگ و هنر بر مهمي بسيار تأثير ساسانيان
متنوعي  و گسترده ساساني مجموعة  هنر موضوعات«. گذاشت ايران در اسالمي تمدن و
 شـاخص  بسيار ساساني سيمرغ آنها ميان در كه كند  مي عرضه ار اي  افسانه موجودات از

 ايـران  هنـر  وارد ساساني ديگر نقوش و اشكال همراه به اي  افسانه موجودات اين .است
 و ساسـاني  سـيمرغ  .)16 :1388طـاهري،   ( »شدند بافي  قالي هنر خصوص  به اسالمي دورة
 بـر  شد، تلخيص و تزئيني نقوش ديگر كنار در واقعي حيوانات و تخيلي حيوانات ساير
 اسـالمي  دورة بـه  هـا   قـالي  و هـا   پارچه همه از تر  مهم و دانها  آب ها،  كاسه ظروف، روي
 آن از پـس  و صـفوي  دوران بـافي   قـالي  هنر در. ابدي مي راه )5(صفوي دورة خصوص  به

 در سـيمرغ  نقـش  از در برخي مواقع   كه مختلف هاي  شمايل و اشكال در سيمرغ تصوير
 قـوچ،  ماننـد  واقعـي  و خيالي حيوانات ساير نقش كنار در است پذيرفته ثيرتأ چين هنر

 كـه  داشـت  دور نظر از نبايد البته. است شده استفاده كرات  به ...و خروس بالدار، اسب
 و هـا   نگـاره  در زيبا پرندة اين تصوير از گيري  بهره با فرش، در اي  افسانه سيمرغ تصوير
 )8(طهماسبي و )7(ميرزا بايسنقر ،)6(دموت هاي مهشاهنا چون هم شاهنامه تصويري كتب
  .)1-16 و16تصاوير شمارة ( است بوده

  طاووس نقش. 2-3-2
شـمار    بـه  ايرانـي  هنر و فرهنگ شناسنامة از نمودي كه ايراني پرندگان از ديگر يكي

 طـاووس  نقـش « .اسـت  مـشهور  نيـز  بهشتي پرندة به كه مرغي است؛ رود، طاووس   مي
 دورة هنـري  آثـار  در مذهبي نمادي عنوان به تنها نه و است مذهبي ممفاهي داراي اغلب

 مرغـي  عنوان به زرتشت آيين در و باستان دوران در بلكه ،)9(شده گرفته كار به اسالمي
 از نمـادي  زرتشت دين در نقش اين. )131: 1986گلف،  ( »است بوده توجه مورد مقدس

 ها، مفهـوم    فرهنگ برخي در و بوده فناناپذيري مفهوم داراي و) آب ايزد ناهيد،(آناهيتا   مرغ
 وفور به ساساني هاي  پارچه در زيبا و فاخر پرندة اين نقش. كند  مي بيان را غرور و فخر
 ايجـاد  پارچه سيمرغ بر  و اژدها طاووس، از تركيبي صورت به گاه و شده كشيده تصوير به

 ...و عطـار  موالنـا،  هروردي،س همچون حكيماني و شعرا ادبي آثار در پرنده اين. است شده
 درختان و بهشت باغ هاي  طرح و ها  نقش اكثر در طاووس حضور« .است رفته اشارت بسيار
. )57 :1385وندشـعاري،   ( »باشـد   مي بهشت موضوع با پرنده اين رابطة از نشان دار  حيوان
تـصوير  (خـورد     مـي  چـشم  به ايراني تدستباف هاي  قالي هاي  طرح اكثر در طاووس نقش
 داشته ايرانيان نزد در كه هايي شاخصه لحاظ به طاووس طرح و نقش حضور. )24ارة شم
 مالحظـه  قابـل  ايرانـي  هـاي   دسـتبافته  در اخص طور و به  ايراني هنر در همواره دارد و
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 دانـد   زيـرا مـي    كنـد؛   مـي  تصوير قالي پهناي بر را طاووس نقش امروزي، قاليباف. است
 دورة آثـار  از بسياري در. نياكان وي است   هاي  خواسته دل و ايراني نمادهاي از يادگاري
 تيـسفون،  گچـي  هـاي   لوح يا و ها  پارچه بستان، طاق هاي  برجسته  نقش چون  هم ساساني
  .)17تصوير شمارة (شود  مي ديده زندگي درخت طرف دو يا و ها تزئين در طاووس نقش

  
 تاريخي و باستاني هاي ابنيه نقوش. 3
 كـه  هنـري  دومـين  بافي،  قالي هنر و ايراني دستبافت قالي جز  به گفت توان  مي جرئت به
 معمـاري  هنـر  كنـد،  معرفـي  را ملـي  هويت مفاهيم و مضامين و ايراني هويت تواند  مي

 همـواره  اسـالم،  از بعـد  چه و باستان دوران در چه ايران تاريخ طول در كه است ايراني
 ايرانـي  معمـاري  نـصر ع شـود  گفتـه  كـه  اسـت  آن بهتـر   شـايد  .مورد توجه بوده است   

 در )11(گنبـد  و )10(ايـوان  چـون   هـم  عناصـري . اسـت  ملي هويت مؤلفة ترين  شاخص
 و اشـكاني  دوران در ايرانـي  هنرمنـد  معمـاران  خـالق  ذهن پرداختة و ساخته معماري،
 جمـشيد،  تخت بناي چون  هم تاريخي هاي  ابنيه و آثار ايراني، بناهاي در. هستند ساساني

) امـام (جهان   نقش ميدان و) اسالم جهان در بزرگترين گنبد (انيه  سلط گنبد كسري، طاق
 معرفـي  جهـان  در را ايرانيـان  معمـاري  و ايرانـي  هويت كه هستند  بناهايي ...و اصفهان

 هـاي   قـالي  مـتن  و زمينـه  ميهمـان  هويـت،  تـداعي  و اهميت لحاظ به بناها اين. كنند  مي
 و قهرمانان باستاني، هاي  ابنيه شامل فصل چهار طرح با هايي  قالي. است ايراني دستبافت
به  اند  توانسته كه هستند هايي  دستبافته از اي  نمونه ساساني و هخامنشي شاهان شخصيت

 قـالي «. كنند بازگو بهتر نماد و تصوير زبان با را ملي هويت ايراني معماري عنصر همراه
 آمـده  وجـود  به هنر چندين تلفيق از كه است ارزشمندي هاي  قالي جمله از فصل چهار
 مهم، بناي چهار آن در. آيد  مي شمار به ايران هاي  قالي هاي  طرح نوادر از قالي اين. است

 بـزرگ  شـعراي  از نفر شش سيماي نيز و شده پياده دقت به شكوهشان و جالل تمام با
 در ايرانـي  پادشـاهان  از نفر هشت نيز و قاآني و باباطاهر حافظ، سعدي، فردوسي، مانند

 ترنج در قمري ماه دوازده شكل و غالم دو با بزرگ داريوش  به همراه تصاوير   ها  حاشيه
  .)18تصوير شمارة ) (37-36 :1378 خشكنابي،(» است شده بافته وسط

  
  گيري نتيجه
 و فرهنگ در. است ايشان هنري و فرهنگي تمدني، شناسنامة همان ايرانيان، ملي هويت
 بنيـادي  و اعتقـادي  لحـاظ  بـه  كه دارد وجود فراواني نقوش و نمادها ايراني، تمدن هنر
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 همراه و بوم و مرز اين تاريخ درازناي در و دوانده ايرانيان روح و جان در عميقي ريشة
 بـسيار  مـسير  مملكت اين هنر تاريخ و هنر رودخانة امتداد در بسيار، فرودهاي و فراز با

 حاصـل  كـه  ايرانـي  نقـوش  و نمادهـا . اسـت  رسـيده  ما روزگار به و پيموده را طوالني
 هنـر  بـستر  و پوشـش  در انـد   روند، توانسته   شمار مي   به ايران مردم ذوق و اعتقاد نگرش،
 تـا  كننـد  حفـظ  بيگانه هاي  فرهنگ هجوم و تجاوز دستبرد از حوادث كوران در را خود

 هـا و    نقـش  حفـظ  همانـا  كه آنها كاركرد و وجود نحوة از بتوانند و بدانند امروز ايرانيان
 ملـي  هنـر  اخـص  طور به و سنتي هنرهاي. است آگاهي يابند   ايراني روح و يمل هويت

 بستر و راهكارها ترين  مطمئن و ترين  برجسته از يكي بافي،  قالي هنر يعني بوم و مرز اين
 زمينـة  و مـتن . اسـت  تصوير و نماد زبان با ايراني هويت و فرهنگ شناخت براي مهمي
بهتـرين   ايرانـي  بافنـدة  سرانگـشتان  و مـأمن  رينت  باثبات و بهترين ايراني دستباف فرش

 اكثـر  كه ايراني بافندگان. است ايراني هويت پاسداشت و حفظ براي سرپناه اين سازندة
 ايـن  تـاريخ  طـول  در هـستند  روسـتايي  و عـشايري  هنرمنـد  زنـان  آنها، اتفاق به قريب

 آنچه هر و مادهاكشيدن ن  تصوير به و بافتن با تا اند  كرده تالش و سعي همواره سرزمين
هويت ايراني را حفـظ كـرده و بـه           است، ايراني جمعي هويت كنندة  تداعي و يادآور كه

 بـا  آن از كـه  بـافي   قـالي  هنـر  به نگاهي با تا شد سعي مقاله اين در. ديگران معرفي كنند  
 هاي  قالي در موجود كلي هاي  طرح و نقوش بندي  طبقه نيز و شود  مي اديملي   هنر عنوان

 ايرانـي  هويـت  يادآور كه تصويري نمادهاي و از نقوش  نمونه چند تحليل به ،دستبافت
  .شود پرداخته دارند حضور دستبافت قالي هاي زمينه در بافي قالي در و هستند
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   ها يادداشت
 كوروش نامة وصيت كتاب صاحب وناني، ينويسندة كرنفون،. 1

2. Sir George Birdwood, SVA. Oxford University press, I8I5. 
3 .Pazirik، مـرز  سـه  گـاه   تالقي به نزديك سيبري، جنوب آلتايي، هاي  كوه در واقع ايراني قالي كشف محل درة 

 .دارد جهاني شهرت پازيريك قالي نام به شده كشف قالي. روسيه و مغولستان چين،
بنـام،  (ديگـر    هـاي   تدرخ سپس و بوده بلوط درخت پرستش، و ستايش نماد نخستين كه شود  مي تصور چنين. 4

1385: 16.( 
 است بافي  فرش هنر ويژه  به و ايران هنر طاليي دورة كه صفوي دورة خصوص  به آن از بعد و تيموري دوران در. 5

بـز   سـيمرغ،  نقـش  نظير است ايرانيان ملي هويت يادآور كه ساساني نقوش و عناصر از مهمي هاي  طرح و ها  نقشه
 .شد سازي زنده باز و احياء. ..و شكارگاهي هاي برجسته نقش كوهي،

. اسـت  درآمـده  تـصوير  بـه  ايراني نقاشان توسط است كه  ايلخاني دوران شاهنامة ترين  برجسته دموت شاهنامة. 6
 .است چيني هنري عناصر از متأثر شاهنامه اين مناظر و ها شمايل ها، نگاره

 .است درآمده تصوير به) تيموري(هرات مكتب نگارگران بهترين توسط و تيموري دوران در بايسنقري شاهنامة. 7
 هـاي   چرخش از پس كه نگاره 258 با ايران نگارگري عرصة مصور شاهنامة ترين  مهم و صفوي دوران شاهكار. 8

 .منتقل شد تهران معاصر هنرهاي موزة به امريكا تن متروپلي موزة از شمسي هفتاد دهة در سرانجام زياد
 مـذهبي  بناهـاي  خصوص  به دوره اين بناهاي در صفوي، زمان در قالي بافت احياء و رشد با زمان  هم پرنده اين. 9

 .كند مي پيدا حضور الجوردي هاي كاشي روي بر مساجد، نظير
 .است اشكاني دورة محصول امروزي عراق در هترا شهر در آشور كاخ در ايوان اولين. 10
  .باشد مي فارس در ساساني شيرارد فيروزآباد كاخ در و ساساني دوران در گنبد تولد. 11
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   منابع
 ،تهران دانشگاه اجتماعي و فرهنگي مجله،   )بودن ايراني ويژة (گفتگو ايراني، هويت ؛)1372( احمد اشرف، 

  .35-27، صص 3ش 
 ،صـص   ،10 ش ،سوره پژوهشي علمي فصلنامة ،»ايراني باغ حكمت«؛  )1388(براتي   شادي رؤيا و  اصحابي

1-13.  
 تقابـل طبيعـت و فرهنـگ در نگـارة ذال و     «؛ )1388(سا؛ ديباج، سيدموسي و زهـرا رهنـورد    كثيري، آتو   اعظم

، فصلنامة علمي ـ پژوهـشي هنرهـاي زيبـا    ، )شناختي تصويري از شاهنامه طهماسبي تحليل نشانه(» سيمرغ
 .110-103، صص 37ش : تهران

 ،8-5 صص هفتم، دورة ازدهم،دو سال ،ايران قالي مجلة ،»تبريز چهارفصل قالي« ؛)1388( اميد بنام.  
 ،12-8، صص 1ش  چهارم، سال ،هنر گلستان فصلنامة ،»ايراني باغ غزل«؛ )1387(سيدمحمد  بهشتي. 
 چاپ دومهاي جيبي، فرانكلين ، شركت سهامي كتابقالي ايران ؛ )1373(ا .به آذين ، م ،.  
 نتشارات اميركبير ا:، تهرانهاي عشايري و روستايي فارس دستبافت؛ )1371 (پرهام، سيروس. 
  انتشارات علمي و فرهنگي:نيا، تهران  مسعود رجبة، ترجمتاريخ هنر اسالمي ؛)1386(پرايس، كريستين .  
 ،بـا  هنـر،  جـشن  سـازمان : تهـران  پرهـام،  سـيروس  ترجمة ،فارس شيري هاي  قاليچه ؛)2537(پرويز   تناولي 

  .فرح شهبانو بنياد همكاري
 ،سروش انتشارات :تهران ،تورمينيا بر فرش ؛)1379( علي حصوري. 
 بيتا:، مؤسسه مطالعات تحقيقات فرهنگي، تهران ايرانةفرشنام ؛)1374(اهللا  حشمتي رضوي، فضل .  
 ،سروش انتشارات :تهران ،ايران قالي در عرفان و ادب؛ )1378( سيدرضا خشكنابي.  
 ،صص  سوره، نشر: تهران ،ملي هويت مقاالت مجموعه ،»ملي هويت و فولكلور«؛ )1386( مصطفي خلعتبري

137-148. 
    مجموعه مقاالت اولـين همـايش هنـر اسـالمي، تهـران            نمادگرايي در هنر اسالمي    ؛)1382(خزايي، محمد ،: 

  .مؤسسه مطالعات هنر اسالمي
 ،اسدي يادوارة انتشارات و چاپ سازمان :تهران ،فرش جامع فرهنگ؛ )1376(احمد  دانشگر. 
  انتشارات دانشگاه الزهراء:، تهرانهاي ايران و هند اسطوره؛ )1385(دادور، ابوالقاسم .  
 تهـران  ،معاصر دورة در غرب و ايران فرهنگ رويارويي ؛)1375( ارمكي آزاد تقي و رضا اردكاني، داوري: 

  .سروش نشر
 ،تهران دانشگاه انتشارات :تهران ،نامه لغت ؛)1338( اكبر علي دهخدا.  
 ،119-4 صص ،1 ش اول، سال ،هنرنامه: تهران ،»شوكاآ تا كورش از«؛ )1377(اميرحسين  ذكرگو.  
 ،اولـين  مقاالت مجموعهدر   ،»بختياري و چهارمحال تا پازيريك از خشتي نقش«؛  )1382( محمدرضا زارعي 

  .ايران فرش ملي مركز :تهران ،دستبافت فرش تحقيقات ملي سمينار
 ،الملل بين و سياسي مطالعات دفتر نشر :تهران ،بالكان منطقة تحوالت يابي؛ هويت؛ )1379( حسين سليمي.  
 ،27-25 صص ،54 ش ،مردم و هنر مجلة :تهران ،»هخامنشي عهد قالي«؛ )1353( اسماعيل شاهرودي.  
 ،و علمـي  انتشارات :تهران پرهام، باقر ترجمة ،ايراني اسالم در معنوي تفكر آفاق ؛)1373(داريوش   شايگان 

  .فرهنگي
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 ش  ،گلجام ـ پژوهشي علمي فصلنامة ،»عرش بر رويي فرش، بر نقشي درخت،«؛ )1385(نيكو  نوري، شجاع
  .66-51 صص ،3

 ،فـصلنامة  ،»مـسيحي  و بيـزانس  اسالمي، هنر روي بر ساساني سيمرغ تصوير تأثير«؛  )1388(عليرضا   طاهري 
  .56-41 صص ،38ش  ،)تجسمي هنرهاي(زيبا  هنرهاي علمي ـ پژوهشي

 ،ميراث دانشكدة كارشناسي، دوره نامه  پايان ،ايران فرش موزة هاي  فرش در ماهي نقش ؛)1386( مريم طاهي 
  .فرهنگي

 ،ــ پژوهـشي    علمي فصلنامة ،»بختيـاري  فرش در درخت« ؛)1386(آشوري   محمدتقي محمود و  عليمرادي 
  .21-11 صص ،7 و 6ش  ،گلجام

 ،178-174 صص ،8 و 4 ش ،تاريخي بررسي نشرية ،»مذهبي نقوش«؛ )1352( مهدي غروي.  
 فصلنامة ،»عرفاني و حماسي ادبي متون در سيمرغ تطبيقي بررسي«؛  )1382( راد  سهيلي فهيمه فريناز و  بود،فر 

  .45-34 صص ،56ش  ،هنر
 ،روز فرزان انتشارات :تهران مرزبان، پرويز ترجمة ،ايران هنرهاي؛ )1374( دبليو.ر فريه. 
  طرح نو:، ترجمه حسن چاوشيان، تهرانگعصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهن ؛)1380(كاستلز، مانوئل .  
 ،معاصر فرهنگ انتشارات :تهران كرباسيان، مليحة ترجمة ،سنتي نمادهاي مصور فرهنگ؛ )1379(سي  جي كوپر.  
 ،و سياسي مطالعات دفتر: تهران اجتهادي، اميرمسعود ترجمة ،ناسيوناليسم مكاتب ؛)1378(مونتسرات   گيبرنا 

  .الملل وزارت امور خارجه بين
 ،ني نشر :تهران صبوري، منوچهر ترجمة ،شناسي جامعه ؛)1376(آنتوني  گيدنز.  
 ،توس انتشارات :تهران ستاري، جالل ترجمة ،ها افسانه رمزي زبان؛ )1364(م  لوفردالشو.  
 و پهلوي هاي  اندرزنامه در ايرانيان فرهنگي هويت دهندة شكل و اجزاي  مباني«؛  )1386( رحمان مهر، مشتاق 

  .مهر سورة نشر: تهران ،ملي هويت مقاالت مجموعه ،»فارسي ليميتع متون
 ،ايـران  قـالي  مجلـة  ميرزايـي،  كريم ترجمة ،»)عثماني تا سلجوقي از(ترك   هاي  قالي«؛  )1385(اولچر   نازان، 

 .28-26 صص ،68شمارة 
  سازمان ميراث  هنرهاي سنتي،ة، ويژه نامنمادهاي گياهي و جانوري در فرش ايراني ؛)1387(نيستاني، جواد 

  .فرهنگي، پژوهشكده هنرهاي سنتي ايران
 ،58-41صص  ،3 ش دوازدهم، سال ،نامه ايران ،»قاجاريه تا سامانيان از ايراني هويت«؛ )1373( ويليام هنوي.  
 ،سروش انتشارات :تهران ،فردوسي شاهنامه در اساطيري هاي نهادينه؛ )1379(مهوش  واحددوست.  
 صـص  ،نگره فصلنامة ،»صفوي عصر هاي  قالي در عرفان تجلي« ؛)1385( ادعليانن احمد و علي شعاري، وند 

55-65.  
 ،فرهنگي و علمي انتشارات :تهران صبا، دخت مهين ترجمة ،آن هاي كوشك و ايران هاي باغ؛ )1387(دونالد  ويلبر.  

 Clavijo, de ruy, (1928); embassy to tamerlane 1403-1406, translaited by G.le. strange, 
Broadway, tra 1928, published Washington. 

 Dimand and Mailey (1920); oriental rugs, catalogue, of an exhibishen at mapin Art 
gallery, Birmangam, world of Islamic festival. 

 Golf. M. Jargensen (1954); Medival Islamic Symbolism and the Painting in the Cefalu. 
 Ebersolt, Jean (1923); Les-Arts Somptuairs de Byzance, paris. 
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  )25 :1381 ژوله،: مĤخذ( دار جهان گره قالي اولين پازيريك قالي: 1شمارة  تصوير
  
  
  
  
  
  
  

  آن از بخشي همراه به تيموري دورة نگارة در قالي: 2 تصوير شمارة
  )64 :1380ي،كتاب آشنايي با ميراث هنر: مĤخذ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )20 :1381ژوله،: مĤخذ( سرو درخت نقش: 3 تصوير شمارة
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  )آرشيو نگارنده: مĤخذ( قالي در سرو درخت نقش: 4شمارة  تصوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قالي در جقه بته نقش: 5شمارة  تصوير
  

  ) ايرانآرشيو موزه فرش: مĤخذ( قالي با نقش بته جقه : 5تصوير شماره 
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  )67 :1381ژوله،: مĤخذ( ايراني قالي در) باغ چهار(باغ  طرح و نقش: 6 و 7شمارة  تصاوير

  
  
  
  
  
  
  
  

  )32 :1378 خشكنابي،: مĤخذ( ساساني دوم شاپور نقش با تصويري قالي: 8شمارة  تصوير
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  )قبلي: ذمĤخ( گور بهرام شكارگاه نقش با قالي: 9تصوير شمارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )قبلي: مĤخذ( بوذرجمهر وزيرش و انوشيروان نقش با قالي: 10تصوير شمارة 
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  )قبلي: مĤخذ( شاپور و اردشير به شاهي منصب اعطاي نقش با قالي: 11تصوير شمارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )81 :2537تناولي، : مĤخذ( فارس شيري هاي قاليچه شير، نقش با قالي: 13 و 12 تصاوير شمارة
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  )65 :1381 ژوله،: مĤخذ( )حوض(گل  دور به) ماهي (برگ چهار: 14تصوير شمارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )آرشيو موزه فرش ايران: مĤخذ( هراتي يا هم در ماهي نقش با قالي: 15تصوير شمارة 

  
  
  
  
  
  
  

  )55 :1385 وندشعاري،: مĤخذ( غسيمر نقش با قالي يك از بخشي: 1-16شمارة  تصوير
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  طاووس در قالي نقش :17تصوير شمارة       سيمرغ بر زمينة قالي نقش :16تصوير شمارة 
  )آرشيو موزه فرش ايران: مĤخذ(              )آرشيو نگارنده: مĤخذ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فصل ارچه طرح قالب در باستاني هاي ابنيه نقش با قالي :18شمارة  تصوير
  )23، 65مجله قالي ايران، شماره : مĤخذ(
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