
فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران

شماره 9
بهار 1387

49

چکيده

موضوع ش��كار و نقوش حيوانی یك��ی از مهمترین و 

اثر گذارترین نقوشی است كه می توان آن ها را از دیرباز 

تاكن��ون در هنر ایران مش��اهده نمود. ای��ن نقوش كه 

دربرگيرنده مفاهيم دینی و اسطوره ای كهن، بيان كننده 

موقعيت جغرافيایی و طبيعی محل زندگی بشر و آمال 

و آرزوه��ای وی و همچنين ق��درت طلبی و تنازع بقا 

بوده، ساليان متمادی است كه به بهترین نحو ممكن به 

دست بشر زمان خود طراحی و در هنرهای گوناگونی 

به اجرا درآمده است. اهميت نقوش حيوانی و شكار تا 

بدان جا است كه همواره تكرار شده و در هر دوره نيز، 

ویژگی ه��ای خاص خود را چه از نظر مفاهيم موجود 

و چ��ه تنوع حيوانات در حال نبرد و تركيب بندی های 

مختل��ف حفظ نموده و ب��ا نوآوری هایی ارائه گردیده 

اس��ت. این گفتار می كوش��د به یك��ی از انواع نقوش 

حيوانی و شكار در هنر ایران، یعنی نقوش گرفت وگير 

پرداخته، به طور اجمالی نمونه هایی را از دوران باستان 

ت��ا پ��س از دوره صفوی��ه معرفی نمای��د و در نهایت 

جلوه هایی از این نقوش را از نظر تنوع حيوانات و نوع 

تركيب بندی ه��ای موجود، در چند نمونه از فرش های 

شكارگاهی و جانوری عصر صفوی مورد مطالعه قرار 

دهد.

واژه هـای کليدی: فرش صفوی، طرح ش��كارگاهی، 

نقوش گرفت وگير  

تجلی نقــوش گرفت وگير 
در فرش دوره صــفوی

بهاره تقوی نژاد
کارشناسی ارشد صنابع دستی، مدرس دانشگاه هنر اصفهان
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مقدمه

نقوش جانوری و ش��كار با توجه به س��ابقه دیرینه ای 

كه در انواع هنرها داش��ته است، همواره با ویژگی های 

خاص خود به مفاهيم كهن اسطوره ای، مضامين دینی 

و همچنين حفظ حيات و بقا اشاره دارد و از جنبه های 

گوناگون مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هنری 

قابل بررسی است. به دليل رابطه این نقوش با مضامين 

اسطوره ای و نمادین و همچنين به دليل اهميت شكار 

و ش��كارگری، بشر سعی نموده تا آن ها را به زیباترین 

ش��كل ممكن در هنر زمان خویش نيز جاودانه ساخته 

و به نس��ل های آینده منتقل كند. در بررسی سير تحول 

این نقوش درمی یابيم كه موضوع ش��كار و شكارگری 

در هنرها حضوری هميش��گی داشته و ساليان متمادی 

اس��ت كه به حيات خود ادامه می ده��د و البته در این 

مس��ير فراز و فرود هایی نيز داش��ته است. سير تحول 

نقوش جانوری و ش��كار را می توان در هنر تمدن ها و 

ادوار برجسته و مهم تاریخی همچون: تمدن جيرفت، 

عصر هخامنش��ی، عصر ساس��انی و س��پس در دوره 

اس��المی، به ویژه در عصر ایلخانی و صفوی مش��اهده 

نمود كه بخش عظيمی از هنر آن روزگاران را ش��امل 

می شود و تا به امروز هم ادامه دارد؛ به گونه ای كه اگر 

نقوش حيوانی از هن��ر این دوران حذف گردد، هرگز 

نمی توان آن را با جایگزین نمودن سایر نقوش جبران 

نمود. یكی از بستر های مناسبی كه این نقوش با مهارت 

تمام در آن به تصویر درآمده، فرش دوره صفویه است 

كه بر اثر تش��ویق و حمایت شاهان صفوی و به دست 

هنرمندان آن روزگار در كمال فن و طراحی اجرا شده 

و به اوج ترقی رس��يده اس��ت. ای��ن فرش ها با نقوش 

بس��يار طبيعی و زنده نما از صحنه های شكار و حاالت 

و ح��ركات حيوان��ات در ح��ال نب��رد )گرفت وگير(، 

امروزه زینت بخش اكثر موزه های دنيا است. ما در این 

مبحث قصد داریم تا ابتدا به معرفی اجمالی نمونه هایی 

از نق��وش حيوانی با عن��وان گرفت وگير در هنر ایران 

بپردازیم و س��پس با معرفی طرح های شكارگاهی در 

فرش عص��ر صفوی، جلوه هایی از ای��ن نقوش را در 

فرش این دوره مورد مطالعه قرار دهيم.

نقوش گرفت وگير و کاربرد آن در هنر های ایران

نقوش گرفت وگير، چنان كه از نام آن پيدا است نمادی 

از جن��گ و قدرت طلبی به منظ��ور حفظ بقا و حيات 

و در نهای��ت پي��روزی یكی بر دیگری اس��ت، كه گاه 

مفاهيم اس��طوره ای]1[ و نمادی��ن و همچنين مضامين 

تمثيلی همچون نبرد نور و تاریكی و یا خير و ش��ر را 

نيز در بردارد. این نقوش كه در زمره نقوش ش��كار]2[ 

ق��رار می گيرد، كاربرد وس��يعی در هنره��ای مختلف 

داش��ته و همواره تكرار شده است. نقوش گرفت وگير 

اصطالح��ًا به صحنه های نبرد مي��ان دو یا چند حيوان 

اطالق می گردد كه در مقابل هم و یا پشت به یكدیگر 

در حال زور آزمایی و نبرد هس��تند. این نقوش كه غالبًا 

برگرفته از زندگی جانوران موجود در طبيعت اس��ت، 

به زیباترین شيوه ممكن در هنر این سرزمين به تصویر 

درآمده اس��ت. عالوه بر این، نقوش گرفت وگير اكثراً 
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ب��ه منزلة نماد]3[ بوده و به منظور نش��ان دادن چيزی 

فرات��ر از جنبه های ظاهری حيوانات به تصویر درآمده 

به كار می رفته است و ریشه در باورها و اعتقادات دینی 

مردم در دوران های مختلف تاریخی داشته است كه به 

دوره های بعد نيز منتقل شده است. 

در خصوص جنبه های نمادین این نقوش و كاربرد 

آن در هنرها می توان به پرستش مهر و پيشينه آن اشاره 

نمود. یكی از دین های ایران باس��تان، مهر پرستی است 

كه بر اساس شواهد و مدارك به دست آمده در ایران و 

هند ریش��ه ای بسيار قدیمی و سابقه ای بس ممتد دارد 

و مه��ر همواره به عنوان ایزد راس��تی و فيروزی مورد 

س��تایش و احت��رام اقوام آریایی بوده اس��ت ) باقری، 

1385، 144(. نبرد شير با گاو در نقوش گرفت وگير را 

می توان معرف اس��طوره كهن نبرد مهر با گاو و دریدن 

آن و آوردن بركت دانست كه این نقش موضوع اساسی 

در نگاره های مهری اس��ت )باق��ری، 1385، 160(؛ و 

در نق��وش بازمانده از آیين ميترا ني��ز بارها به ارتباط 

نزدیك ش��ير با ایزد مهر و ارتباط شير با سر بریده گاو 

بر می خوریم.]4[ 

ب��ا توجه ب��ه تصاویر ارائ��ه ش��ده درمی یابيم كه 

س��ابقه این نقوش در هنر ایران، به هزاره های پيش از 

تاریخ می رس��د به گونه ای ك��ه در تمدن كهن جيرفت 

ش��اهد نقوش ش��كار و صحنه های نبرد ميان جانوران 

هس��تيم ك��ه از آن نمونه می توان ب��ه جام ها و ظروف 

سنگی مرصع كاری شده ای اش��اره نمود كه با مهارت 

و تركيب بن��دی بس��يار زیبایی به تصوی��ر درآمده اند. 

صحنه ه��ای نبرد ميان مار و پلن��گ، مار و عقاب و ... 

از جمله رایج ترین آنها اس��ت كه حالتی نمادین دارند. 

در عصر هخامنشی و در حجاری پلكان كاخ آپادانا در 

تخت جمشيد، نقش برجسته مشهور حمله شير به گاو 

نر و یا به تعبيری نبرد مهر و ماه را مشاهده می كنيم كه 

شير در قالبی حماسی و استوار و با چهره ای از روبرو 

ترسيم شده است و به عنوان نماد مهر )نقش گاوكشی 

مهر( ب��ه كار رفته اس��ت.]5[ همچنين ای��ن نقوش را 

می ت��وان بر ظروف و منس��وجات دوره ساس��انی نيز 

مشاهده نمود]6[ كه در این نمونه ها شير نماد شوكت 

و ج��الل س��لطنت و قدرت و عظمت پادش��اهان نيز 

محسوب می شود.

در دوران اوليه اس��المی نيز عالوه بر كاربرد بسيار 

نقوش گياهی )اسليمی و ختایی(، نقوش جانوری نيز 

از جای��گاه خاصی برخوردار ب��ود و در آثار گوناگون 

سفالين، منس��وجات و ... به چشم می خورد. همچنين 

نگاره های دوره اسالمی نيز نسبت به نقوش باستانی از 

تنوع جانوری بيشتری برخوردار بوده و در حالت های 

مختلف و با تكنيك های بسيار زیبا و ظریفی به تصویر 

درآمده ان��د]7[ و نقوش آن ها اكث��راً در فضایی طبيعی 

)شاخه های پر پيچ و خم درختان( قرار گرفته است. در 

این دوران شاهد استفاده از نقوش جانوری هستيم كه 

خاستگاه و منشأ چينی دارند و از اساطير چينی اقتباس 

ش��ده اند )پژوهش در دانشگاه كمبریج، 1380، 382(. 

به هرحال نقوش ش��كار و صحنه های گرفت وگير، با 

توجه به ماهيت موضوع ارائه ش��ده، فضاهای متنوعی 
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را به خود اختصاص داده و بر مفاهيم متنوعی اش��اره 

می كند، كه عالوه بر جنبه های اسطوره ای و نمادین كه 

به نوعی ادامه نقوش پيش از خود است، گاه به منظور 

پُر كردن فضاهای خالی به كار رفته و كاركردی تزئينی 

دارد و گاهی نيز هدف آن ها مجس��م س��اختن فضایی 

اس��ت كه تصوری از طبيعت بهشتی و ابدیت را القاء 

نماید. مثاًل در حاش��يه نگاری ها )تش��عير( و جلدهای 

كتاب، تزئينات خيال انگيز و ش��اعرانه تری را نسبت به 

سایر قسمت های نگاره ها شاهد هستيم. عنصر حركت 

و جنبش در این نقوش عامل بس��يار مهمی اس��ت كه 

به حاالت حيوانات در نقوش گرفت وگير برمی گردد. 

این حالت های گوناگون كه به طرزی بس��يار زیبا و در 

نهایت اس��تادی و مهارت طراحان رس��م شده است، 

با تكيه ب��ر منابع تجربه حرك��ت و تصویر های ذهنی 

هنرمند ترس��يم شده و ش��گرد هایی كه هنرمند در این 

خصوص از خود نشان می دهد، شناخت و مهارت وی 

را از اجزای تصویرش می رساند.]8[ 

تصویر1: تمدن جيرفت، ظروف سنگی مرصع، 3000 ق.م. 
)منبع: مجيد زاده، 1384، 77-76( 

تصویر2: تخت جمشيد، هخامنشيان، قرن پنجم ق.م، پلكان شرقی كاخ آپادانا، 
)Pop, vol. XIV, p. 3013 :نبرد شير گاو نر )منبع

تصویر3: بشقاب سيمين قلمزنی، ساسانيان، حمله شير به گوزن، موزه آرميتاژ، 
)Pop, vol. VII, p. 220 :شعاع 27/3 سانتيمتر )منبع

 تصویر4: بشقاب لعاب كاری شده، قرن 6 ه.ق.، موزه متروپوليتن، شعاع 3/40 
)Pop, vol. IX, p. 605 :سانتيمتر )منبع
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تصویر5: شاهنامه فردوسی، قرن هشتم ه. ق.، رخش و رستم به هنگام كشتن 
اژدها )منبع: فرای، 1375، بخش تصاویر(

تصویر6: كليله و دمنه، مكتب هرات، تبریز، قرن نهم ه. ق.، شير گاو را می درد، 
كتابخانه دانشگاه استانبول )منبع: فریه، 1374، ص 203(

تصویر9: كاخ عالی قاپو)نمای بيرونی(، صفویان، اصفهان، قرن یازده ه.ق.، كاشی 
هفت رنگ )منبع: مؤلف( 

تصویر10: نارنجستان قوام، سقف آئينه كاری شده، قاجاریه، شيراز، قرن13 ه.ق.، 
)منبع: فرهمند و دیگران، 1382، 100(

تصویر7: شاهنامه فردوسی، نگاره رستم در خواب است و رخش در حال 
جنگيدن با شير است، شيوه سلطان محمد، صفویان، تبریز، قرن دهم ه.ق. 

)منبع: Pop, vol. X, p. 881 و شایسته فر، 1380، 80( .

تصویر8: نبرد شير و اژدها، صفویان، اواسط قرن 11 ه.ق.، اثر محمد باقر، موزه 
)www.metmuseum.org:متروپوليتن، )منبع
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فرش صفوی و طرح های شکارگاهی

عصر صفوی كه به عصر طالیی هنر مشهور است، در 

اكثر زمينه های هنری ش��هرت داش��ته و هنرمندان این 

دوره آثار بسيار نفيس��ی از خود به یادگار گذاشته اند. 

از جمل��ه آن می توان به قالی بافی اش��اره نمود كه هم 

به واس��طه تكنيك های بافت و استفاده از انواع مصالح 

مرغ��وب و هم به دليل تنوع طرح ه��ا و كيفيت باالی 

نق��وش ب��ه كار رفت��ه دارای اهمي��ت ب��وده و امروزه 

زینت بخ��ش اكثر موزه های دنيا اس��ت. از فرش پيش 

از عص��ر صفوی هي��چ نمونه ای برجا نمان��ده )به جز 

ف��رش پازیریك( تا مورد نقد و بررس��ی قرار گيرد و 

در حقيقت دوره صفوی متقدم ترین دوره ای اس��ت كه 

انبوه��ی م��دارك عينی از آن باقی مانده اس��ت )هيلن 

بران��د، 1386، 242(. اما اش��ارات موج��ود در منابع 

ادب��ی]9[ و نگاره های باقی مانده از س��ده های 8 و 9 

هجری قمری و توجه به ریزه كاری ها، گس��تره جالب 

توجه ان��واع فرش های عصر خود را ب��از می تاباند و 

قدر و ارزش عالی آن را در زمان های گذش��ته نش��ان 

می ده��د. فرش های صف��وی غالبًا بر اس��اس طرح و 

نقش موجود تقس��يم بندی ش��ده و طرح های معروفی 

چون: ش��كارگاهی، لچك ترنجی، قاب قابی، افش��ان، 

واگيره ای و ... را ش��امل می ش��ود. فرش های معروفی 

نيز با ای��ن طرح ها وجود دارد كه از آن جمله می توان 

ب��ه فرش های موزه هنر متروپوليت��ن معروف به »قالی 

امپراط��ور«، فرش موج��ود در موزه پولدی پتس��ولی 

مي��الن، فرش موزه هن��ر و صنعت اتری��ش در وین، 

فرش��ی با طرح ش��كارگاه معروف به »سنگشكو«]10[ 

و ... اشاره كرد. این فرش ها گرچه اساسًا هنر درباری 

را باز می تاباندد، اما عماًل در كارگاه های پرشماری در 

سرتاسر قلمرو صفوی بافته می شدند.]11[

آنچه مس��لم اس��ت اینك��ه ش��كل گيری حرفه ای 

قالی بافی را در اصفهان، از عصر شاه عباسی باید دنبال 

كرد. هنر دوستی شاهان صفوی و ارج و منزلتی كه این 

سلسله برای هنرمندان قایل بودند و خصلت پسندیده ای 

كه هر چيز را در حد كمالش می خواستند، انگيزه هایی 

بود تا با توسل به آن بهترین نقاشان، طراحان و بافندگان 

از هر صنف و طبقه ای، در كارگاه های شاهی گرد آیند 

و آثار ارزنده ای را به وجود آورند كه هنوز، بعد از طی 

قرون متمادی چش��م و عقل را یارای باور آن نيست. 

در واقع در این دوران، قالی بافی كه صنعتی روس��تایی 

به شمار می رفت به صنعتی ملی بدل شد. ویژگی زیاده 

مصور ب��ودن بس��ياری از فرش های صفوی آش��كارا 

وامدار تصویر سازی مكاتب نگارگری این دوره است. 

شباهت های موجود ميان نقوش فرش و تصویر سازی 

كت��ب چنان نزدیك اس��ت كه برخ��ی از پيچيده ترین 

فرش ها را می توان نقاش��ی هایی انگاشت كه گویی در 

مقوله دیگری اجرا ش��ده اس��ت )هيلن براند، 1386، 

243(؛ اما نقوش موجود بر فرش ها به جهت دارا بودن 

س��طوح چند گانه طرحی، رنگ آميزی های مش��خص 

به عنوان ابزار تمييز طرح ه��ای اصلی، وجود تغييرات 

مداوم محل دید، تحرك بسيار و نظمی است كه ابدیت 

و بيكرانگی را می نمایاند )هيلن براند، 1386، 243(. از 
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طرف دیگر ایجاد روابط تجاری با كشورهای اروپایی 

و ورود جهانگردان و س��ياحان و سفرا به ایران، زمينه 

گس��ترش روابط فرهنگی، تجاری را با دیگر كشورها 

فراهم س��اخت و اس��تقبال از فرش های نفيس ایرانی 

در اروپا به اهميت دس��تبافی و رونق سفارشات افزود. 

از مراكز عمده توليد قالی ه��ای عصر صفوی می توان 

به ش��هر های تبریز، قزوین، كاشان، اصفهان، هرات و 

كرمان اشاره نمود )هيلن براند، 1386، 244(. 

همان طور كه اش��اره ش��د یكی از عمده طرح های 

فرش صفوی طرح ش��كارگاهی اس��ت كه نمونه های 

بس��يار زیبا و متعددی را به خود اختصاص داده است. 

بنياد اصل��ی این گروه از نق��وش، نمایش صحنه های 

شكار و ش��كارگاه است، به نحوی كه در قسمت های 

مختلف طرح، یك یا چند سواركار با وسيله ای همانند 

تي��ر و كمان یا نيزه مش��غول ش��كار آهو و یا س��ایر 

جانوران هس��تند و صحنه های تاخت و تاز س��واران و 

حيوانات متعددی كه از این و آن س��و در حال حركت 

و جنبشند به چشم می خورد. همچنين در اكثر نمونه ها 

عالوه بر صحنه های شكار حيوانات به دست انسان ها، 

حيوانات دیگری نيز در حال نبرد با یكدیگر هستند كه 

با تن��وع جانوری و تركيب بندی های زیبایی به تصویر 

درآمده ان��د و گاه كل زمينه یك فرش تنها به این نوع 

نقوش اختص��اص دارد، كه از آن جمله می توان به دو 

نمون��ه قالی ابریش��می نقش حيوان از كاش��ان كه در 

موزه های لوور و متروپوليتن نگهداری می شود، اشاره 

نمود )تصویر 10 و 11(. 

ای��ن گ��روه از طرح ها ك��ه اصطالحًا ب��ه نقوش 

گرفت وگير شهرت دارد، در فرش هایی با طرح ترنجی، 

درختی، شاه عباسی و افشان نيز به چشم می خورد كه 

به واسطه اهميت ش��ان، در طول تاریخ همواره حضور 

داش��ته و در دوره صفوی ني��ز در هنرهای گوناگونی 

)فرش، كاش��ی كاری، پاپيه ماش��ه و ...( اجرا شده و به 

تكامل رس��يده اند. فرش دوران صفوی یكی از بهترین 

نمونه هایی اس��ت كه می توان نقوش گرفت وگير را در 

آن مشاهده نمود و تنوع موجود در آن را بررسی كرد. 

الزم به ذكر اس��ت كه نقوش گياهی نيز عنصر الینفك 

ای��ن زمينه ها هس��تند، به گونه ای كه نقوش اس��ليمی، 

ختایی، درختان و گلها و شكوفه ها، هر یك به تناسب 

فضای موجود و با زیبایی خاصی در پس زمينه طرح ها 

به چش��م می خورد كه به نوعی ی��ادآور محيط طبيعی 

است كه حيوانات در آن قرار دارند و همچنين جلوه ای 

زیبا و نمادین به فرش می بخش��د. تنوع این نقوش در 

فرش ه��ای صفوی تا حدی اس��ت ك��ه گاهی در یك 

ف��رش چندین حالت و تركيب بندی مختلف از نقوش 

گرفت وگي��ر با حيوانات گوناگون را ش��اهد هس��تيم، 

به گونه ای كه تنوع موج��ود در ترنج مركزی، لچك ها 

و حاشيه ها، نشان از آگاهی، خالقيت و مهارت طراح 

در خلق اثر مورد نظر اس��ت. در نمونه های موجود از 

فرش دوره صفوی نيز شاهد استفاده مكرر از نقشمایه 

ش��ير و نبرد آن با دیگر حيوانات هستيم، ولی كماكان 

در متن و حاشيه برخی فرش ها، نقوشی كوچكتر برای 

جل��وه دادن و زیبات��ر نمودن فضا مورد اس��تفاده قرار 
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می گي��رد كه با عنوان ریز نقش ها یا نگاره ها می توان به 

آنها اش��اره كرد. نگاره های مرغی، طاووس، قوچ و بز 

كوهی و اس��ب از جمله این نگاره هاست. عالوه بر آن 

وجود نقشمایه های نمادین و رمز دار و افسانه ای مانند 

اژدها، ققنوس، درنا و ... و نبرد آن ها با یكدیگر )اژدها 

و ققنوس( كه همگی از اساطير چينی به شمار می روند 

و از عناصر رایج در كتاب آرائی دوره تيموری هس��تند 

)پژوهش در دانشگاه كمبریج، 1380، 382(، جلوه ای 

زیب��ا و تركيب بندی های بدیعی در فرش دوره صفوی 

پدید آورده است )تصویر 20 و 24(. 

تقسيم بندی نقوش گرفت وگير در فرش صفوی 

- دو حيوان همنوع )دو اژدها(

- دو حيوان غير همنوع )شير و گاو، ببر و آهو(

- یك حيوان و یك پرنده )اژدها و سيمرغ(

- دو پرنده )سيمرغ و قرقاول(

- سه حيوان )شير و ببر و گوزن نر(

انـواع حيوانات موجـود در نقـوش گرفت وگير در 

فرش صفوی

اسب، شير، ببر، پلنگ، آهو، غزال، گوزن نر، بز كوهی، 

قوچ، گاو، شغال، سيمرغ، قرقاول، اژدها و ...

انواع حيوانات در حال نبرد

شير و آهو، شير و گوزن نر، شير و ببر و گوزن نر، شير 

و گاو، شير و اسب، سيمرغ و اژدها، سيمرغ و قرقاول، 

س��يمرغ و آهو، دو اژدها، ببر و آهو، ببر و غزال، ببر و 

گوزن، بز كوهی و شغال ...  

تصویر11: قالی ابریشمی نقش حيوان، كاشان، قرن دهم ه. ق.، موزه متروپوليتن
 )www.metmuseum.org :منبع( 

تصویر12: قالی ابریشمی نقش حيوان، كاشان، قرن دهم ه. ق.، موزه لوور 
)www.louvre.fr :منبع(
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ترکيب بندی نقوش گرفت وگير در فرش صفوی

- دو حيوان هم جهت هستند و حيوان مهاجم بر پشت 

حي��وان مغلوب یورش برده و كم��ر یا كفل آن را گاز 

می گيرد. در این حالت معموالً س��ر حيوان مغلوب به 

عقب برگش��ته و در برخی نمونه ها در حالتی تدافعی 

گردن یا شكم حيوان مهاجم را گاز می گيرد.

- دو حي��وان خالف جهت یكدیگر هس��تند و حيوان 

مهاجم بر پش��ت حيوان مغلوب یورش برده و كمر یا 

كفل آن را گاز می گيرد.

- دو حي��وان خالف جهت یكدیگر هس��تند و حيوان 

مهاجم بر ش��كم، گردن ی��ا ران حيوان مغلوب یورش 

برده و این در حالی اس��ت كه حيوان مغلوب به پشت 

بر روی زمين افتاده است.

- دو حي��وان از روبه رو با یكدیگر نب��رد می كنند، در 

این حالت حيوان مهاجم از روبه رو به س��مت حيوان 

دیگ��ر حمل��ه برده و قس��مت فوقانی ب��دن او را گاز 

می گي��رد، در اكثر نمونه ها حي��وان مغلوب نيز از خود 

دفاع می نماید.

- دو حي��وان كام��اًل به هم پي��چ خورده اند و در حال 

نبرد با یكدیگر هس��تند، این دو حيوان معموالً همنوع 

هستند. )دو اژدها(

- حي��وان مهاجم تنها با دو پا به حي��وان دیگر حمله 

 )Pop, vol. XII, p. 1214 :تصویر13 )منبع Pop, vol. XII, p. 1206 و Alcouffe, 1976, p. 132-3 :تصویر14 )منابع
و فریه، 1374، 124(

)Pop, vol. XII, p. 1175 :(تصویر 15 )منبعPop, vol. XII, p. 1199 تصویر 16 )منابع: اتينگهاوزن، 1379، 308 و
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می كن��د و معموالً دو پای عقب خود را بر روی زمين 

نگه داش��ته اس��ت. در این حالت حيوان مهاجم كمر، 

گ��ردن یا كفل حي��وان مغل��وب را گاز می گيرد و در 

برخی نمونه ها حيوان مغلوب به پشت افتاده است.

- نبرد حيوانات و پرندگان افس��انه ای با یكدیگر و یا 

با س��ایر حيوانات: دو حيوان افس��انه ای مانند سيمرغ 

و اژده��ا، یا دو پرنده )س��يمرغ و قرقاول(، یك پرنده 

افس��انه ای و یك حيوان  )س��يمرغ و آه��و( و یا یك 

حيوان افس��انه ای و یك پرنده )اژدها و آهو( در حال 

نبرد با یكدیگر هستند. 

- در م��واردی حمله دو حي��وان مهاجم به یك حيوان 

دیده می شود، كه در این حالت معموالً حيوان مغلوب 

به پش��ت افت��اده و دو حيوان مهاج��م در حال نبرد با 

وی هس��تند. همچنين نبرد دو پرنده با اژدها نيز از این 

جمله است. )حمله شير و ببر به گوزن نر(

نتيجه گيری

نق��وش ش��كار و گرفت وگير هم��واره به دنب��ال بيان 

تصویری از تحرك، جنبش، هيجان و سرزندگی است 

ك��ه در هيچ ی��ك از موضوعات دیگری ك��ه در هنر 

ایران بدان پرداخته شده، چنين حركت پر شوری دیده 

نمی شود. این نقوش بر جای مانده از هنر ایرانی، نشان 

 Pop, vol. XII, p. 1206 و Alcouffe, 1976, p. 132-3 :تصویر17 )منابع
و فریه، 1374، 124(

)Pop, vol. XII, p. 1199 تصویر 18 )منابع: اتينگهاوزن، 1379، 308 و

)Pop, vol. XII, p. 1199  و فریه، تصویر 19 )منابع: اتينگهاوزن، 1379، 308 و Pop, vol. XII, p. 1206 و Alcouffe, 1976, p. 132-3 :تصویر 20 )منابع
)124 ،1374
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از باورها و اعتقادات مقدس دینی و اسطوره هایی دارد 

كه به صورتی نمادین درآمده اند و در نهایت استواری 

و زیبایی به دست توانمند هنرمندان خلق شده اند. آئين 

مهر پرس��تی كه یكی از دین های ایران باس��تان به شمار 

می رود و در اعتقادات اقوام هندو ایرانی نيز پيش��ينه ای 

طوالنی دارد، می تواند دليلی برای كاربرد گسترده این 

دسته از طرح ها باش��د. به عنوان مثال شير كه در اكثر 

نقوش گرفت وگير دیده می ش��ود به نمادی از ميترا یا 

مهر )مظهر زمينی مهر و خورش��يد در ميان درندگان( 

بدل می ش��ود كه موضوع اساسی در نگاره های مهری 

به ش��مار آمده و در واقع مهر ميانجی دو مصدر نيك 

و بد اس��ت كه آفرینش و خلقت به واسطه او صورت 

می گيرد. عالوه بر موارد ذكر شده، این نقوش به تنوع 

جان��وری موجود در فالت ای��ران، كميت قابل توجه 

آن ها و استمرار حيات نيز اشاره دارد و گاهی به منظور 

تزئين نيز به كار رفته است. 

در رس��م ای��ن نقوش ع��الوه بر اینكه به ش��كل 

طبيع��ی حيوانات توجه ش��ده، تخيل دی��دگاه هنرمند 

نيز در آن دخالت داش��ته و س��عی در تقليد مستقيم از 

طبيعت ندارد، البته این امر نس��بی است و دردوره های 

مختلف نوسان داشته است. نقوش گرفت وگير در هنر 

دوره صف��وی، به كرات به چش��م می خورد كه نمونه 

تصویر 22 )منابع: Alcouffe, 1976, p. 115 و اتينگهاوزن، 1379، 302 تصویر 21 )منابع: Alcouffe, 1976, p. 132-3 و فریه، 1374، 124( 
)www.metmuseum.org و

 )Pop, vol. XII, p. 1141 و Alcouffe, 1976, p. 126 :تصویر 23 )منابع Pop, vol. XII, p.1206 و Alcouffe, 1976, p. 132-3 :تصویر24 )منابع
و فریه، 1374، 124(
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ب��ارز آن را می ت��وان در فرش های طرح ش��كارگاهی 

این دوره مش��اهده نمود كه دارای بيش��ترین مضامين 

اس��طوره ای اس��ت. در عصر صفوی در اكثر مقوله ها 

هيچ مانعی برای تبادل نقش وجود نداش��ت و بسياری 

از نقش��مایه ها و موضوع های فرش ه��ا را می توان در 

كاشی كاری ها، دیوار نگاری ها، تذهيب و مصور سازی 

نسخ خطی مش��اهده نمود. نقوش گرفت وگير موجود 

در فرش صفوی، با بهره گيری از انواع جانوران و الهام 

از اسطوره های چينی، تركيب بندی های متنوع و جالبی 

از دو یا چند حيوان پدید آورده كه همگی نشان دهندة 

آگاهی، هوش��ياری و تسلط هنرمند در چگونگی رسم 

حاالت و حركات حيوانات بوده است؛ به گونه ای كه 

عالوه بر تن��وع، دارای تحرك و جنبش فراوان بوده و 

به ش��يوه ای كاماًل طبيعی و زنده نما ترسيم شده و این 

عوامل از مهمترین خصوصياتی اس��ت كه باعث شده 

تا فرش های ش��كارگاهی این دوره از اهميت و ارزش 

خاصی برخوردار باشد.  

 )Pop, vol. XII, p. 1199 (تصویر 25 )منابع: اتينگهاوزن، 1379، 308 وPop, vol. XII, p. 1203 :تصویر 27 )منبع

 )Pop, vol. XII, p. 1177 (تصویر 28 )منابع: اتينگهاوزن، 1379، 301 وPop, vol. XII, p. 1127 :تصویر 29 )منبع
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پی نوشت ها

1. »اسطوره« اصطالحی كلی است و دربرگيرنده باورهای مقدس 

انسان در مرحله خاصی از تطورات اجتماعی كه در عصر جوامِع 

به اصطالح ابتدایی ش��كل می گيرد و باور داش��ت مقدس همگان 

می گردد. )بهار، 1384، 371( 

2. نقوش ش��كار، گاه به صحنه های نبرد ميان دو یا چند حيوان و 

گاهی به پيكار ميان انسان و حيوان اشاره دارد.

3. نماد به س��ادگی چيزی اس��ت كه به جای چي��ز دیگری به كار 

می رود و نشانه آن است یا بر آن داللت دارد. )هال، 1383، 14(

4. ش��ير در این مسلك اهميت و اعتبار خاصی داشته و بيشترین 

قرابت را با ميترا دارد. )باقری، 1385، 173(

5. در كهن ترین اسناد مكتوب ایران باستان اشارات متعددی مبنی 

بر نيایش مهر وجود دارد. شاهان هخامنشی از جمله اردشير دوم 

و اردشير س��وم در كتيبه های خود مهر را ستوده اند و در اوستای 

متأخر نيز یش��ت دهم كه طوالنی ترین و زیباترین سرود نيایشی 

زردشتی است، در ستایش »مهر« است. در اوستا، مهر ایزد راستی، 

دليری، فروغ، روش��نایی و عهد و پيمان اس��ت. )باقری، 1385، 

)144

6. در دوره ساس��انيان نيز ایزد مهر كه ناظر بر عهد و پيمان است 

و نظ��م و راس��تی را می پاید، اهميت وی��ژه و جایگاه خاصی در 

اعتقادات و باورهای ایرانيان داشت. )باقری، 1385، 144(

7. مث��اًل در اثر منس��وب به كمال الدین بهزاد، حمله ش��ير به گاو 

نر، بافت پوس��ت بدن ش��ير و گاو چنان طبيعی و زنده است كه 

واقعی می نماید.

8. به عنوان مثال می توان به برگش��تن سر حيوان به هنگام هجوم 

حيوان دیگر به سمت عقب اشاره نمود كه نشان دهنده هيجان و 

وحشت ناشی از نبرد و هجوم حيوان قوی تر است.

9. فرید الدی��ن عطار نيش��ابوری، س��خنور ق��رن 6 ه. ق.، درباره 

قصری افس��انه ای هم تراز بهشت س��خن می گوید كه با قالی های 

گرانبها مفروش بود. )پوپ، 1380، 209(
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11. كارگاه ه��ای قالی بافی دربار صفوی متصل به كاخ س��لطنتی 

در جنوب عالی قاپو بين ميدان ش��اه و چهل س��تون، با اس��تفاده 

از بهترین مواد اوليه همواره زیر نظر ش��خص ش��اه عباس بزرگ 

به كار می پرداختند. این اهتمام ویژه ش��اه صفوی موجب ش��د تا 

اصفهان آن روزگار س��هم بزرگی را در بافت شاهكارهای برجای 

مانده در موزه های مختلف جهان عهده دار گردد. 
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