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چکيده

هر چي��ز در نظام آفرینش نمادی اس��ت كه داللت بر 

حقيقت وجود چيز دیگری دارد كه باید آن را جس��ت 

و ب��رای دریافت آن از دایرة موجودیت آن خارج و یا در 

عمق آن وارد ش��د. مظهر نماد را می توان از طبيعت یا 

منتزع از آن دانس��ت. در طراحی فرش اش��كال خالص 

و انتزاع��ی با چن��ان مهارتی ب��ه كار گرفته می ش��وند 

كه احساس��ی عميق و ارزنده را ب��ا قدرتی كامل بيان 

می نماین��د. ماهی از جمله نمادهایی اس��ت كه در این 

حوزة تحقيقی ب��ه آن می پردازیم و در مناطق مختلف 

ایران با اش��كال و نقش های متفاوتی قابل رؤیت است 

كه مس��لمًا این اشكال و نقش ها را تحت تأثير شرایط 

جغرافيایی، هنری و فرهنگی به خود گرفته است.

واژه های کليدی: ماهی در هم، دوس��تكامی، حاش��يه 

سماوری، هراتی 

هویت ماهــی در فرش ایــرانی

محبوبه الهی
کارشناس ارشد پژوهش هنر و عضو هيئت علمی دانشکده شریعتی
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مقدمه

با دیدن تصویر ها، ش��كل ها و خطوط مختلف یا شنيدن 

توصيف ه��ای گوناگ��ون، حس ه��ا و حالت های روحی 

متفاوت و متناس��ب با آن دیده و شنيده ها در ذهن انسان 

شكل می گيرد. در این ميان تداعی  ها و ذهنيت های قبلی، 

انسان را یاری می كند تا در كم ترین زمان،  مفاهيم و معانی 

در وجودش زنده شوند. در حقيقت این از مشخصه های 

نماد است كه بار معانی را به دوش بكشد و آن را به ذهن 

انسان متبادر می كند. این تحویل و تحول حالت به تغيير 

نماد اكثر مواقع به اندازه ای همگانی و مش��ترك است كه 

احس��اس می ش��ود بيان های نمادین با فطرت انس��انی، 

 همخوانی و هم سویی ژرف و مرموز دارد. 

     همة ما به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه از سطوح، اشكال، 

و یا رنگ های خاص تأثير می پذیریم. در بيشتر مواقع این 

تأثير پذیری در انسان های مختلف  بسيار به هم نزدیك است 

و می توان چنين نتيجه گرفت كه انسان ها در همة مكان ها 

و زمان ها، در برخورد با نمادهای گوناگون همچون نمادهای 

صوتی و تصویری  به مفاهيم و پيام های ویژه ای پی می برند 

)احمدی ملكی، 1378، 25(. نماد اصطالح،  اسم یا تصویری 

آش��نا در زندگی روزمرة ماست كه افزون بر مفهوم آشكار و 

ق��راردادی دارای داللت معنایی ویژه  ای نيز هس��ت )یونگ، 

1376، 19(. در روزگاران گذشته مردم به نمادهای خود فكر 

نمی كردند،  بلكه نمادها با تار و پود زندگی آنان آميخته بود 

و مفهوم نماد ها ناخود آگاهانه به حياتش��ان شور و هيجان 

می بخشيد )همان، 123(. نمادها انواع گوناگون دارند و حتی 

می توان گفت هر چيز در نظام آفرینش نمادی اس��ت كه 

داللت بر حقيقت وجود چيزی دیگر اس��ت كه باید آن را 

جست و برای دریافت آن از دایرة موجودیت آن خارج و یا 

در عمق آن وارد ش��د. همان طور كه ذكر شد مظهر نماد را 

می توان از طبيعت یا منتزع از آن دانست كه هر یك از این 

مظاهر بر پایة لفظی،  اشاره ای و عينی هستند. 

     ماهی گاهی اوقات در جایگاه اسطوره ای رخ می نماید 

و از آنجایی كه اس��طوره ها ارزش ه��ای فرهنگی جوامع 

مختل��ف محس��وب می ش��وند، به همين نس��بت نيز 

می ت��وان آنها را در فرهنگ ه��ای مختلف مورد قضاوت 

قرار داد و عجيب آنكه قدرت نيرومند نفوذ اندیشه های 

اس��طوره ای به قدری اعجاب برانگيز اس��ت كه حتی در 

الب��ه الی طرح های ف��رش  ایران نيز خود را نش��ان داده و 

پ��رده  از راز های��ی بر می دارد. آميختگی هنر و اس��طوره  

آنگاه اهميت خود را نشان می دهد كه پس از دانستن و 

شناختن اسطوره های مختلف در می یابيم كه این مفاهيم 

جای پ��ای خود را در اركان و اص��ول كاركرد های هنری 

 )www.episodemagazine.com( .محكم نموده اند

توصيف ماهی در دیدگاه های مختلف

در فرهنگ رش��يدی عبارت »برج حوت« آمده اس��ت. 
طبق انجمن آراء »كنایه از برج،  برج حوت است«. مرحوم 

دهخدا می نویس��د: »به گمان قدما كه گاوی بر آن باشد 

]1[ و زمين بر دو ش��اخ گاو ایستاده است. ماهيی كه 

گاو بر پشت دارد و زمين بر شاخ گاو«.

     »ماهی افس��انه ای كه به عقيدة عوام گاوی بر پشت 

آن قرار دارد و زمين روی ش��اخ های گاو ایستاده است. 
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ماهيی مف��روض در زیر خاك كه گوین��د زمين بر دو 

ش����اخ گاو و گاو ب��ر ماهی نه��اده ش��ده اس��ت«. 

)www.mibosearch.com(

     دكتر محمد جعفر یاحقی در كتاب فرهنگ اساطير 

و اشارات داستانی در ادبيات فارسی در توصيف ماهی 
چنين آورده است:  »ماهی جانوری است آبزی و معروف. 

در روایات و اندیشه  های اسالمی به نحوی مؤثر حضور 

یافته است. بس��ياری از مفسران قرآن برآنند كه مراد از 

»ن« )ن��ون( - كه در آغاز س��ورة قلم بدان س��وگند یاد 

می ش��ود -  آن ماهی اس��ت كه جهان بر پشت اوست 

و او در آب قرار دارد. زیر آن ماهی گاوی اس��ت و زیر 

گاو صخره و زیر صخره ثری ]2[ و زیر ثری كس نداند 

كه چيس��ت. نام آن ماهی »ليوثا« اس��ت و نام آن گاو 

»یهم��وث«. دوازدهمين ماه و یكی از بروج آس��مان نيز 

به نام حوت یا سمكه )ماهی(  ناميده شده و در ادبيات 

فارسی نيز به همين نام مطرح است«. 

     بنابر آیات 142-144 سوره صافات،  یونس را ماهی فرو 

بلعيد و چون خدای را تسبيح گفت ماهی او را به ساحل 

افكند و اگر خدای را تسبيح نمی گفت تا روز واپسين در 

آنجا می مان��د. »حوت یونس« به همين مالحظه در ادب 

فارسی مظهر گرسنگی و نيكو بلعيدن شده است. 

     هنگامی كه یوش��ع و موس��ی در جستجوی خضر 

به مجمع البحرین رس��يدند،  قطره ای آب حيات بر لب 

ماهی بریان یوشع چكيد و به فرمان خدای تعالی زنده 

شد و خویشتن به دریا افكند و موسی و یوشع به دنبال 

او برفتند و خضر را بيافتند. 

     از جمل��ه بالیای ده گانه ای كه در مصر واقع ش��د:  

یكی متعفن شدن آب نيل بود كه ماهيانش تمام هالك 

شدند و اميد آن قوم از طعام دائمی قطع گردید. 

     بت پرس��تان به ماهی س��جده می كردن��د. چنانكه 

»داجون« خدای فلس��طينيان صورتی داشت كه سرش 

ش��بيه به سر انس��ان و بدنش ش��بيه ماهی بود كه در 

تم��دن و فرهن��گ بين النهرین بس��يار به آن اش��اره و 

صورت هایی با این شكل تصویر گردیده كه به صورت 

كامل به آن اشاره خواهد شد. 

     صوفي��ه عارف كامل را به مناس��بت اینكه در بحر 

معرفت مس��تغرق است،  ماهی و غير عارف كامل را به 

لفظ »جز ماهی« یاد كرده اند )یاحقی، 1375، 387-386(. 

یا به قول حافظ: 

در بحر فتاده ام چ��و ماهی 

شاید كه مرا به شست گيرد]3[ 

     ماه��ی به عن��وان نماد باروری،  تكوی��ن، تجدید و 

حف�����ظ حيات اس��ت. )تي���موری، ب��ه نق��ل از: 

http://www.carpetour.com( ماهی ها نماد پارس��يان 

و مریدانی هس��تند كه در آب های حيات شنا می كنند. 

ماهی ه��ا در كنار پرندگان با ایزدان جهان زیرین و آیين 

تدفين پيوند دارند و مظهر اميد به رس��تاخيز هس��تند. 

ماه��ی نمادی از باروری جنس��ی نر،  حي��ات و زندگی 

است و مظهر فراوانی،  آبادانی و تازگی است.

     ماهی كه به س��مت پایين ش��نا می كند تصویرگر 

حركت پيچان روح در ماده اس��ت و ماهی كه به سمت 

باال شنا می كند نماد آزاد شدن روح و مادة درهم پيچيده 
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به هنگام بازگشت دوباره به اصل آغازین است. دو ماهی 

مع��رف نيروهای مادی و معنوی اند. س��ه ماهی با یك 

س��ر مش��ترك تصویرگر وحدت تثليث است؛ این نماد 

در ش��مایل نگاری مصری، سلتی، هندی، بين النهرینی، 

برمه ای، پارس��ی و فرانسوی دیده شده و غالبًا از روزگار 

باستان تاكنون ادامه یافته است )كوپر، 1379، 342(.

     افسانه نهادن جهان بر شاخ گاو و جای گرفتن گاو 

بر ماهی از مهم ترین اس��طوره های ایرانی است. گاو در 

نماد شناس��ی ایرانی نشانه راز آلود زمين یا جهان فرودین 

پيكرینه است كه در ادب پارسی، جهان آب و گل خوانده 

می شود، در برابر شير كه نماد خورشيد و آسمان است. 

از آنجاست كه این گاو بر ماهی ایستاده و بنياد و پایگاه 

زمين یا جهان پيكرینه آب و گل است )تصویر 1(.

 )PSC( از وجهی دیگر می توان به صورت فلكی حوت     

یا ماهی )PISCCS( اش��اره كرد. صورت فلكی حوت با 

س��تاره های ریز آن از زمان های باستانی در منطقه البروج 

نمایندة ماهی در آس��مان بوده است. یونانی ها و رومی ها 

آنرا رب النوع عش��ق و ش��هوت می دانس��تند. نكته مهم 

دیگر اینكه خورش��يد از 23 اس��فندماه تا 30 فروردین ماه 

در این صورت فلكی جای می گي��رد. بنابراین هنگامی 

كه خورشيد در نخستين روز فروردین ماه از خط استوای 

س��ماوی از جن��وب به ش��مال حركت می كن��د، یعنی 

نخستين روز بهار برای نيم كرة شمالی كه لحظه  اعتدال 

بهاری را تشكيل می دهد، خورشيد در این صورت فلكی 

جای گرفته است )ادواردز، 1368، 17( )تصویر 2(.

     این مبحث را به خوبی می توان از مينياتوری از بهزاد 

- تصویرگر خمسه نظامی - فهميد. در این تصویر دو 

روحانی به زانو نشسته و ميان گلها و زیر آسمان شبانه 

بر عالمت ماهيان كه نمودگار باستانی رستاخيز و مبشر 

فرارسيدن بهار است نظاره می كنند. حوضچه ای كه دو 

ماهی در آن به هم تنيده اند با غرابت تمام نماد تائو )در 

باور چينيان باس��تانی( را به ذهن متبادر می كند. جوی 

ملكوتی بر سراس��ر صحنه هاله افكنده است )گوركيان 

و سيكر، 1374، 88( )تصویر 3(. 

تصویر 3تصویر 2
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جایگاه ماهی در اساطير

دكتر مهرداد بهار در خصوص آفرینش ماهی اعتقاد دارد 

كه نبرد ميان اهریمن با آفریدگان دارای مراحل مختلف 

بوده اس��ت. »در پنجمين نبرد ك��ه آن را گاو آغاز كرد، 

پس از درگذشت، به سبب سرشت گياهی از اندام های 

ف��رو افتاده گاو، پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گياه 

درمانی از زمين رست. روشنی و زوری كه در تخمة گاو 

بود به ماه س��پرده ش��د. آن تخمه به روشنی ماه پالوده 

شد. به همه گونه ای آراسته شد، جان در او كرده شد و 

از آنجا جفتی گاو، یكی نر و یكی ماده )بر زمين آورده 

شد(. سپس بر زمين، از هر نوعی دو تا، یعنی دویست 

و هشتاد و دو نوع فراز پيدا شدند، به اندازه دو فرسنگ 

كالن پدید آمدند. گوسپندان بر زمين و مرغان در فضا 

ماندگار ش��دند و ماهيان در آب ش��نا كردند كه تغذیه 

كامل آفریدگان از ایشان بود.« )بهار، 1381، 113(.

     بر مبن��ای آنچه كه در بندهش آمده اس��ت در دریای 

فراخكرد درخت بسيار تخمه ای رسته است و نزدیك آن 

درخت، هوم سپيد درمان بخش رویيده است، اندر چشمه 

اردویس��ور، هر كه از آن خورد، بی مرگ بود. او را »گوكرن« 

خوانند، چنين گویند كه هوم دور دارنده مرگ است و در 

فرش��كرد )باز آراستن جهان( بی مرگی از او ویرایند. او رد 

)سرور( گياهان است. اهورامزدا برای نگاهبانی این درخت 

دو ماهی كر آفرید كه همواره دور آن حلقه زده اند، س��ر 

یكی از ماهی ها به طرف وزغی اس��ت كه اهریمن برای 

نابودی این درخت آفریده است. خوراك ماهی ها مينوی 

بوده و تا پایان كار جهان با وزغ ها در ستيزه می باشند. 

     در مين��وی خ��رد، كرماهی ها پيوس��ته پيرامون هوم 

می  گردن��د و وزغ و جان��وران م��وذی دیگ��ر را از بين 

می برند. در اوس��تا و نوشته های دینی كه جانوران را در 

تصویر 5تصویر 4
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پنج گروه قرار می دهند، ماهی نيز در گروه جانوران آبی 

قرار می گيرد )بلك و گرین، 1383، 141-140(.

ماهی در تمدن بین النهرین 

از زمان های قدیم پيشكش ماهی در بين النهرین صورت 

می گرفته اس��ت. رودخانه های آب شيرین دجله و فرات 

مملو از ماهی به خصوص ماهی كپور بودند. ارتباط ماهی 

با خدای آب یعنی انكی )enki( رابطه ای طبيعی به شمار 

می رفت و از آنجا كه انكی خدای خردمندی بود، ماهی 

نيز نماد عقل و خرد محسوب می شد. )تصویر 4( اغلب، 

تصویر ماهی ب��ر روی مهرها به خصوص مهرهای دورة 

بابلی كهن )به مثابه نقش حاشيه ای( در كنار پيكره ها و 

عناصر شوم برای بش��ر، همچون حمله خدایان و دیوان 

به انس��ان قرار دارد. ش��اید این استقرار به این دليل بوده 

تا ماهی به عنوان نش��انه  خير و نيكی در برابر نيروهای 

بدخواه تناس��بی را ایجاد كند. )تصاویر 5 و6( مهر های 

اس��توانه ای نو آشوری پيشكش ماهی را بر روی ميزها كه 

شاید محراب باشند نشان می دهند. زمانی كه سناخریب 

)sennacherib(، پادشاه آشوری )دورة حكومت 681-704 

پ.م( یك قایق طالیی را پيشكش »ائا )ea(« )انكی( كرد، 

 یك جفت شی طالیی كه یكی از آنها الگوی ماهی بود 

را نيز به دریا انداخت )عفيفی، 1374، 614(.

     در تم��دن بين النهری��ن پيكره های در هيئت ماهی، 

اش��اره به پيكرة انس��ان ریش داری دارد كه از فرق س��ر 

و باالی صورتش س��ری ماهی ش��كل عبور كرده و نيز 

بدن كامل ماهی كه با باله های پش��ت و دم كامل شده 

و از پش��تش آویزان است، به كار می رود. اولين بار این 

سبك در هنر دوره  »كاسی« پدیدار گشت كه پس از آن 

به آش��ور رسيد و در هنر دوره های نو بابلی و نو آشوری 

متداول گردید )تصویر 7(.
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     نس��خه برداری از ای��ن پيك��ره و از روی كنده كاری 

كاخ آش��وری در اوای��ل دورة پارس��ی ص��ورت گرفته و 

پيكرة مش��ابهی در دوران سلوكيان شناخته شده است. 

از قرن ه��ای چهارده��م تا دهم قب��ل از ميالد پيكره به 

گونه ای ترسيم می شد كه پوست ماهی تا زمين برسد. 

در قرن نهم به اندازه  ش��نلی كه در آن دم ماهی فقط تا 

زیر كمر می رسيد كوتاه گردید. البته قبل از قرن هشتم 

بازگشتی به شكل بلند تر صورت پذیرفت )تصویر 8(.

     برخ��ی از محققين بر مبن��ای انگاره های لوح های 

جادوی��ی كه در آنها یك جفت پيكره  به ش��كل ماهی 

در كنار بس��تر مردی بيمار نش��ان داده شده است، این 

پيكره ه��ا را كاهنان تطهير دهنده در نظ��ر گرفته اند كه 

لباس آنها یا بدن ماهی و یا جامه هایی به تقليد از ماهی 

بوده است )بلك و گرین، 1383، 140-141( )تصویر 9(. 

در هنر نو آش��وری، پيكره های مستور در هيئت  ماهی، 

نمایانگر هفت خردمند هس��تند )تصویر10(. احتمال و 

قراینی خ��اص از حضور این پيكره ها در كنار بس��تر 

بيمار می تواند بيانگر این موضوع باش��د كه پيكره های 

انس��انی ملبس، به شكل خردمندان باستان بوده باشند. 

هر چند كه در این مورد بعيد به نظر می رسد كه جامه  

مراس��م مذهبی به طور كامل از پوست ماهی حقيقی 

بوده باش��د و از سر انس��ان تا كمر، روی پا، یا حتی تا 

زمين برس��د،  بلكه احتماالً پارچه این لباس ها با تقليد 

كامل از ی��ك ماهی زنده الگوبرداری و تهيه می ش��ده 

است )بلك و گرین، 1383، 62-61(.

     ب��ه هر تقدیر حضور این پيكره  در دروازه های دربار 

تصویر 8
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آشوری و كنده كاری معبد، نشان دهنده  طبيعت محافظ 

جادویی آن اس��ت. كشف پيكره هایی از این موجود كه 

در زیر و كف س��اختمان ها دفن ش��ده اند نيز از جمله 

این موارد هستند. متون با در نظر گرفتن مراسم خاصی، 

س��اختن این نگاره ها و قراردادن شان را در اطراف خانه، 

نشانه نوعی بصيرت و دانایی می دانند. این نوع پيكره ها 

در گروه های هفت تایی دفن می ش��ده اند و نمونه هایی 

كه به صورت دس��ت نخورده پيدا شده اند، با این قضيه 

و مسئله مطابقت دارند. با وجود این شاید ذات موجود، 

آن گونه كه كاهنان تأسی می كردند مخلوقی فرا طبيعی 

بوده باشند، نظير دانایی كه پيش از طوفان نوح روایتش 

در اسطوره های هفت خردمند منعكس شده است )بلك 

و گرین، 1383، 142(.  

ماهی و نماد شناسی آن در فرهنگ ایرانی 

برخی از محققين پيشينة ماهی مكتوب شده را از دوران 

مهر پرستی دانسته اند كه شامل یك نقش برجسته است. 

آب در آیين ميترا دارای اهميت فراوانی اس��ت و یكی 

از آداب مهر دینان شستش��و و غسل است. در مهرابه ها 

یا چاه آب وجود داش��ته و یا چش��مه های جوشان. به 

همي��ن جهت ك��ف مهرابه ها جوی حف��ر می كردند. 

آیا ميان این اندیش��ه ها و آداب،  ب��ا تقدس آب دریاچة 

هامون كه نطفة زرتش��ت ميان آن قرار داش��ت ارتباطی 

برقرار اس��ت؟ بر مبنای آنچه كه در تحقيقات مختلف 

آورده شده تولد مهر از دوشيزه  باكره ای است كه از آب 

دریاچة هامون بار برمی دارد و موعود زرتشتی از او متولد 

می گردد )رض��ی، 1371، 207(. یكی از نمادها و نقوش 
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مهری مروارید اس��ت. مروارید در صدف متولد می شود 

و صدف جانداری اس��ت كه می گویند قطرة باران را در 

دریا می نوشد و آن را به گونة صدف می پرورد، این بيت 

از اشعار سعدی نيز به این مسئله اشاره دارد:

یكی قطره باران ز ابری چكيد 

خجل شد چو پهنای دریا بدید

     نقش دلفين پس از مروارید و صدف قابل توجه است و 

این تقارنی آشكار دارد با پروراندن تخمة سوشيانس ميترای 

نجات بخش در آب )تصویر 11 و 12(. دلفين بچة خود را 

مانند جانوران شيرخوار با دادن شير در آب می پرورد. دلفين 

نسبت وثيقی با دین مهری دارد )رضی، 1371، 93(.

     در ای��ن آیي��ن، مهر درون آب متولد می ش��ود و به 

همين دليل، مهر به صورت كودكی بر روی نيلوفر آبی 

تصویر شده است )تصویر 13(. مطالعات تاریخی نقش 

هرات��ی در فرش را به ایران باس��تان و آیين مهر مرتبط 

می سازد كه در آن برخی روایات و مناسك و آثار با آب 

پيوند دارند. نس��بت مهر با آب و گل نيلوفر و احتماالً 

تبدیل گل نيلوفر به گل ش��اه عباسی و جایگاه خاص 

و ویژة آن در نقوش س��نتی ویژة نقش های فرش است 

و دلفين نيز نماین��دة ماهی ها و نمادی از باران خواهی 

و بركت از جانب دریاست كه نقش دو برگ - كه قباًل 

تصویر ماهی بوده اس��ت - احتماالً نش��ان دهندة همان 
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دلفين و گل وس��ط تغيير شكل یافته گل نيلوفر است 

 )http://www.carpetour.com :تيموری، ب��ه نق��ل از(

)تصویر 14(.

هویت ماهی در فرش ایرانی 

طراح��ی قالی از اصالت هن��ری و فرهنگی این مرز و 

ب��وم حكای��ت دارد و صدها رم��ز و راز در پيچ و تاب 

اسليمی ها، ختایی ها، شاخ و برگ ها، ترنج ها و نقش و 

نگار های دلپذیر نهفته است كه ما را با دنيایی از صفای 

دل دریایی این هنرمندان با ذوق آش��نا می سازد. )گزیده 

قاليچه های نفيس موزه دفينه، 1373، 8(. 
     ب��ه ط��ور كلی طرح ه��ا یا الهام گرفت��ه از طبيعت 

هستند یا زاده خالقيت هنری و به اصطالح بشر خالق 

هنرمند و توانمند عامل خلق آن بوده است. بدون تردید 

ریش��ه یابی و بررس��ی دالیل تولد و گس��ترش و حتی 

تغيي��رات طرح های فرش ایران چه از نظر فضا س��ازی 

و چ��ه از نظ��ر ریز نقش ها و نگاره ه��ا بهترین راه برای 

طبقه بندی و همچنين نام گذاری تمامی طرح های فرش 

است. )ژوله، 1381، 23(.

     كشيدن نقش های حيوانی به خصوص اعضای بدن 

آنها یكی از روش های نشان دادن قدرت و سعادت بوده، 

به منظور تسخير روح حيوان صورت می گرفته است تا 

بدین صورت ميل به جاودانگی و كمال خواهی خویش 

را به آیندگان نش��ان دهند. در طول تاریخ و در مس��ير 

فرهنگی پيشرفت، بش��ر به جایی رسيد كه بتواند این 

طرح ها را از روی دیواره��ای غارها بر روی زیرانداز های 

خود همراه با ظرافت بيش��تری پياده نماید )تيموری، به 

.)http://www.carpetour.com :نقل از
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ماهی در هيبت و شکل واقعی 

ماهی ها در اش��كال، رنگ ها و اندازه ه��ای متفاوت رخ 

می نماین��د و نماد های متفاوتی ني��ز دارند. گاهی نماد 

آمدن بهار، سرس��بزی و خرمی و فضای بهشت، زمانی 

نماد آرزوهای بش��ری و گاهی اوقات نماد صور فلكی، 

نماد باروری و حيات و... .

     معموالً فردوس در فرهنگ ایرانی دارای سرچش��مة 

آبی اس��ت ازلی- ابدی، به طوری كه آب در آن هميشه 

جریان دارد و هيچ گاه قطع نمی ش��ود. در فردوس انواع 

حيوان��ات اهلی و وحش��ی و گياه��ان از بهترین انواع 

وجود دارند و بدون داش��تن نياز و بدون آسيب اهریمن 

و مرگ زندگی  جاودانه ای را می گذرانند. به همين دليل 

جای جای آن دارای آبگير هایی اس��ت و در آن ماهی ها 

و پرندگان آبی زندگی می  كنند. حركت آب در جوی ها 

با خط های موجی و رنگ  آبی نش��ان داده می شود و در 
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جوی ه��ا ماهی و پرنده وجود دارد و بدین ترتيب نقش 

باغ مينوی بر روی فرش آمده اس��ت )ژوله، 1381، 263( 

)تصویر 15(. 

     دسته ای از قالی های تاریخی ایران به طور مشخص 

و با وضوح و دسته ای دیگر تلویحًا نقشه باغی را تصویر 

می كنند. نام اصيل ایرانی این نقش ها گلس��تان اس��ت 

و در دورة صف��وی ظاهرا آنرا گلزار ه��م می ناميده اند. 

از نخستين دانش��مندانی كه در جستجوی زمينه ها یا 

بنياد های طرح ایرانی بيش از هر چيز به نقش��ة باغ ها 

و تصور ایرانی از باغ فردوس كه گلستان مينویی است 

توجه كرده است باید از آرتور اپهام پوپ نام برد. 

     باغ ه��ای قدیمی ایران  و ط��رح آنها در فرش، دارای 

چند حوض بوده كه این حوض ها به وسيلة جوی های 

آب ب��ه هم مرتبط بوده اند. در تعداد زیادی از فرش های 

ایران مثاًل تركمنی، سيستانی، بلوچی، كردی و لری متن 

ف��رش را تعداد زیادی حوض، خش��ت و قاب كه همه 

یادگار همان حوض ها هس��تند دربر گرفته اند. اما دیگر 

در این حوض ها،  گل  و برگ  اس��ليمی،  ش��اه عباسی، 

پرن��ده، ش��كار و امثال آنه��ا دیده نمی ش��ود. در واقع 

حوض های باس��تانی جای خود را به باغچه های متعدد 

داده اس��ت و این تحول مهم��ی در قالی ایران بوده كه 

حوض ساده ای را به باغچه تبدیل كرده اند كه می تواند 

بسيار آراسته تر باشد. 

     در فرش های عشایری و روستایی برای بزرگ تر كردن 

حوض ها و آراس��ته كردن آنها از تعداد شان كاسته اند و 

ط��ول فرش  را در طرح های كهنه تر با دو یا س��ه ردیف 

حوض و در طرح ه��ای جدید با یك ردیف حوض پر 

كرده اند و در نتيجه نقش مایه هایی پدید آمده است كه 

گاه تا هفت ترنج )حوض( دنبال هم و به هم پيوسته دارد. 

معروف ترین این نقش��ه ها سه ترنج است كه تقریبًا در 

سراسر ایران دیده می شود. در عده ای از این نقشه ها از 

جمله در منطقه  خمسه، چند ماهی كه از نقشه  معروف 

ماهی درهم اقتباس ش��ده است به درون این حوض ها 

راه یافته است. احتمال دارد كه همان ماهی های باستانی 

درون حوض ه��ا را با ماهی ه��ای ویژه طرح ماهی درهم 

ادغام كرده باش��ند. همچنين ان��واع دیگری از آرایه های 

فرش ایران مثل گل هش��ت پر، گل س��رخ و... را هم در 

این نوع حوض ها جای داده اند كه جنبة آرایش��ی داشته 

و جنبه نمادین و سمبوليك ندارد.

در اینجا به چند نمونه از فرش های بافته ش��ده با نقش 

ماهی در شكل طبيعی می پردازیم. 

1. قال��ی با طرح باغی مربوط به ش��مال غرب ایران و 

احتماالً مربوط به اواخر قرن 18 ميالدی )تصویر 16(. در 

این طرح حركت آب در جوی ها با خط های موجی شكل 

و رنگ آبی نش��ان داده شده است و در جوی ها ماهی 

و پرنده مش��اهده می شود كه می توان نتيجه گرفت كه 

منظور از این نقش همان باغ مينوی اس��ت كه در فرش 

جای گرفته است )ژوله، 1381، 26-28 و 72(.

2. نمونه  دس��تبافته ای مربوط به ش��مال غربی ایران و 

مربوط به 909 ه. ش. در اندازة 187× 151س��انتی متر. از 

مجموعه هنرهای دس��تی وین )تصوی��ر 17(. این قالی 
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قدیمی تری��ن نمونه قالی باغی)قابی( اس��ت كه تاكنون 

شناخته شده است. از نظر آرتور اپهام پوپ، محل بافت 

آن هریس است. نهر های ماهی دار زمينه آن را كه شش 

بخش است احاطه كرده اند. در محوطه بزرگتری اردك ها 

در كمين ماهی ها هستند )ژوله، 1381، 75(.

3. فرش معروف به چلس��ی بافته شده در شمال غربی 

ای��ران و مرب��وط ب��ه 899 ه. ش. در ان��دازه 540× 16 3 

س��انتی متر. محل نگهداری موزه ویكتوریا و آلبرت لندن 

)تصوی��ر 18(. این قالی كه از نظ��ر بعضی ها زیباترین 

ف��رش جهان اس��ت به س��بب آنكه از یك��ی از تجار 

خيابان كينگز در چلسی خریده شده به این نام شهرت 

یافته اس��ت. در ميان درخت های شكوفه دار، پرندگان و 

حيوانات دیگ��ری در حركت هس��تند. در صورتی كه 

در س��رداب كوچك مركز فرش، ماهی ها شناورند )هنر 

قالی بافی ایران، 1361، 37-33(.

4. فرش��ی ترن��ج دار معروف به موج دری��ا و مربوط به 

جن��وب ش��رقی ایران ب��ه س��ال 1079 ه. ش. در اندازه 

677×372 س��انتی متر. از مجموعه هنرهای دستی وین 

)تصویر 19(. در این قالی طرز داد و س��تد با پرتغالی ها 

در زمان ش��اه عباس نش��ان داده ش��ده است. در چهار 

گوش��ه این قالی منظره هایی از كشتی ها و افراد تصویر 

ش��ده و در دریا و ميان موج ها ماهی هایی در حال شنا 

به چشم می خورند.

5. قال��ی بافته ش��ده در تبریز و مربوط به س��ال 1319 

ه.ش. در اندازه 273 × 181 س��انتی متر. از مجموعه موزه 

فرش ایران )تصوی��ر 20(. در این قالی با نقش خاصی 

رو ب��ه رو هس��تيم و در خط س��ير گذرگاهی كه بين 

درخت ها تش��كيل شده یك تنگ و دو ماهی به چشم 
می خورد )هنر قالی بافی ایران، 1361، 168(. 

6. قالی بافته ش��ده در ش��يراز و مربوط به سال 1259 

ه.ش. در ان��دازه 215× 142 س��انتی متر. از مجموع��ه 

فرش ه��ای خصوصی )تصوی��ر 21(. در این طرح كه 

مخصوص بافندگان ش��يراز اس��ت، س��ه لوزی بزرگ 

كه احتماالً در جایگاه باغ های حصار كش��ی شده است 

و نهر هایی به ش��كل چليپا در آن جری��ان دارد. نقاط 

كوچك قرمز رنگی نيز به چشم می خورد كه به احتمال 

زیاد ماهی های شناور هستند. در ضمن گل های متعدد 

و متنوعی زمينه فرش را پر كرده است )پرهام، 1375، 

.)414

7. قالی ب��ا نقش ترنج و حيوانات. اواخر س��ده دهم 

ه.ق. و بافته ش��ده در منطقه كرمان. اندازه 322× 604 

س��انتی متر. مجموعه پرنس رومن سانگوشكو، پاریس 

)فری��ه، 1374، 124( )تصوی��ر 22(. در ای��ن ط��رح 

ماهی هایی در اندازه های كوچك و بزرگ در حاش��يه 

و ترنج مركزی و كناره های فرش به چش��م می خورد 

و حال��ت آنها ی��ا به صورت گرفت و گي��ر و یا حالت 

قرینه ای است.

8. قالی باغی. اواخر سده یازدهم ه.ق. و بافته شده در 

منطقه كرمان. اندازه 432× 531 س��انتی متر. مجموعه 

بارل، نگارخانه و موزه گالس��كو )تصویر 23(. در این 

قالی كه از آرایش رس��می و عمومی باغ ایرانی پيروی 

می كن��د، جویباره��ا و حوضچه های ح��اوی ماهی و 
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اردك كنار درختان پر شكوفه جایگزین شده اند )ژوله، 

.)77 ،1381

9. قالی با نقش حيوانات. اواخر س��ده شانزده و اوایل 

ق��رن هفدهم م. و بافته ش��ده در ش��مال غربی ایران 

)تبری��ز(. )Enza milanezi, 1999, 79( )تصوی��ر 24(. 

در ای��ن فرش ماهی هایی در اندازه بزرگ در قس��مت 

مركزی و حواشی به صورت قرینه انعكاسی و درگيری 

با اردك ها به چشم می خورند. 

10. نمونه  دستبافته ای مربوط به تبریز و به سال 1249 

ه. ش. در ان��دازة 178×136 س��انتی متر. از مجموع��ه 

فرش های خصوصی )تصویر 25(. در مركز این فرش 

و بر روی پایه ای درخت زندگی به چش��م می خورد. 

در دو طرف درخت زندگی گلهای بزرگی باال آمده و 

ش��كفته اند. در فضای داخلی درخت چرخه حيات به 

چش��م می خورد كه در آن ماهی نقش مؤثری دارد. در 

این طرح ماهی هایی با ش��كل طبيعی و قرینه مشاهده 

می شود. فرش با منظره گل و حيوانات مربوط به تبریز 

و به سال 1109 ه. ش. در اندازة 217× 158سانتی متر. 

از مجموعه فرش های م��وزه فرش ایران )تصویر26(. 

در زی��ر دو درخت موازی با هم كه در این فرش بافته 
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ش��ده دو آبگير با دو ماهی به چش��م می خورد كه در 

حال شنا هستند )هنر قالی بافی ایران، 124 و 172(. 

     در مجم��وع ماهی ه��ا در ش��كل و هيب��ت واقعی 

بيشتر به صورت انفرادی و ندرتًا به صورت قرینه ای و 

درگير و كنار حيوانات دیگر مخصوصًا اردك و مرغابی 

مشاهده می شوند. مكان قرار گيری این ماهی ها بيشتر 

در درون رود ه��ا، حوضچه ه��ا و جوی ها اس��ت. این 

ماهی ها در س��ه اندازه ریز، متوس��ط و بزرگ بر روی 

قالی ها قابل رؤیت اند و بعضی از این ماهی های بزرگ 

ش��باهت نزدیكی به نهنگ و ی��ا ماهی های عظيم الجثه 

دارن��د. به ط��ور كلی بر مبنای چگونگ��ی قرار گرفتن 

ماهی ها می توان آنها را در سه گروه قرار داد.

به صورت تك و منفرد.. 1

ب��ه صورت قرینه با خود )قرینه انعكاس��ی و  2 .

دورانی(

به صورت گرفت و گير ب��ا حيوانات دیگر از  3 .

قبيل اردك.

     ماهيها در شكل و هيبت طبيعی به صورت منظم و 

گس��ترده نبوده و مطابق با ذات و طبيعت ماهی در آب 
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مشغول شنا هستند )رفتاری طبيعت گرایانه ( و حالتی 

نمادین و رمز آلود ندارند و بيش��تر نمایانگر بهار، باغ 

و فردوس هستند.

ماهی هایی به صورت انتزاعی

ماهی هراتی

تمام ماهی های بافته ش��ده در این منطقه تحت عنوان 

كلی ماهی هراتی ش��ناخته می شود كه انواع ماهی های 

انتزاعی، هندس��ی و درهِم مناطق مختلف ایران در این 

گروه قرار می گيرند. 

     ط��رح هرات��ی طرح��ی اس��ت اصي��ل و زیبا كه 

درون مایه های تش��كيل دهنده آن نقشی از ماهی را به 

خاط��ر می آورند و به این لح��اظ آن را طرح ماهی نيز 

می گویند. این طرح كه از شرق ایران سرچشمه گرفته، 

به مرور زمان در پهنه ایران پرورده و تكميل شده و به 

صورت دلخواه بافنده های خراسان، همدان، كردستان 

و اراك در آم�����ده اس��ت )تيم��وری، ب��ه نق��ل از: 

.)http://www.carpetour.com

     قدیمی ترین نمونه  طرح با عنوان هراتی از مش��رق 

ایران آمده است و با اطمينان خاطر می توان نام هراتی 

را كه اشاره به مشرق ایران كه به عنوان زادگاه آن است 

بپذیریم. این امر دال بر این نيست كه قالی مزبور حتما 

در ش��هر هرات )كه تا س��ال 1857 یكی از شهرهای 

ایران محس��وب می گردی��د و مدت زی��ادی پایتخت 
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خراسان بزرگ بود( بافته شده زیرا در ایران اغلب نام 

ایالت و نام مهم ترین شهر آن مخلوط و مشتبه می شود 

از این رو اصطالح هراتی ممكن است اشاره به ایالت 

هرات باشد نه شهر هرات )ادواردز، 1368، 46-45(.

     طراحان نقش قالی گاهی در متن فرش نقش ترنجی 

پوشيده از موتيف های متشكله این طرح را به كار می برند 

و گاهی نيز تمام��ی زمينه طرح را از نقش تكراری این 

موتيف ها ولی بدون ترنج می پوش��انند و حاشيه و قاب 

فرش را به طور معمول در رنگی به طور كامل مشخص 

و متضاد با متن مجسم می سازند )نصيری، 1382، 42(. 

انواع ماهی كه در این گ��روه قرار می گيرند عبارتند از:  

ریزه ماهی،  ماهی درهم،  ماهی زنبوری،  اره ماهی،  ماهی 

سنه، ماهی فراهان،  ماهی هرات و... .

     در نواحی همدان، سنندج و بيجار،  طرح هراتی به 

نام ماهی زنبوری بافته می شود )دانشگر، 1376، 364( 

و نيز باف��ت آن با نگاره های اصلی گل الماس��ی مانند 

كه در چهار س��وی آن چهار برگ یا ماهی تزیين یافته 

و در ش��رق این س��رزمين به شكل لوزی كه تصویری 

از ح��وض را نش��ان می دهد و برگ ها اط��راف آن را 

ف��را گرف��ته  بافته می ش����ود )تيم����وری، به نق��ل 

از: http://www.carpetour.com(. اره ماه��ی ني��ز از 

نگاره هایی است كه در استان فارس مشاهده می شود.

     در خص��وص این نقش آقای علی حصوری معتقد 

اس��ت:  »هراتی از جمله نقوش ایرانی اس��ت كه ریشه 

در تاری��خ و ای��ران باس��تان دارد. براس��اس مطالعات 

انجام ش��ده بر روی آثار موجود،  ای��ن نقش از اواخر 

دوره تيموری و در تمام دوران صفوی مورد اس��تفادة 

بافندگان بوده و بعده��ا نيز تأثير عميقی بر تعدادی از 

نقشه های ایرانی گذاشته است«. 

     معروف ترین و یكی از انواع نقش هراتی به ماهی 
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درهم ش��هرت یافته اس��ت كه البته ای��ن امر فقط بيان 

كننده رواج این نق��ش در هرات و در دوره تيموریان 

اس��ت، به وی��ژه آنكه طراحان مكتب ه��رات آن را به 

شكل دلخواه درآورند )ژوله، 1381، 31(.

     ماهی ه��ای هراتی در دوره تيم��وری فراوان بر روی 

فرش و در تركيب با عناصر دیگری مثل ختایی،  اسليمی، 

 برگ بادبزنی، نيلوفر آبی )شاه عباسی دوره های بعد( گل، 

 برگ، غنچه بر هم سوار و... به كار گرفته شده است.

     بنياد نقشه های هراتی دو برگ خميده متقابل )قرینه 

دورانی( اس��ت كه از امتداد س��ر و دم یك بيضی شكل 

می گيرد و گل بزرگی مانند یك گل ش��اه عباسی یا گل 

نيلوفر را در ميان گرفته اند. شواهدی موجود است كه آن 

دو برگ اساساً دو ماهی بوده اند و بعداً تبدیل به دو برگ 

شده اند و نام ماهی درهم نيز همين گفته را تأیيد می كند 

.)http://www.carpetour.com :تيموری، به نقل از(

     سيس��يل ادواردز طرح هراتی توسط مردم ایران را 
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به دو دسته تقسيم می كند: 

بيشتر در شهرهای مغرب ایران )آذربایجان(  1 .

متداول و شامل گل های لوزی مانندی است 

كه چهار ماهی یا برگ اطراف آن قرار گرفته 

است. بيش��تر در منطقه خراسان و فاقد این 

شكل است )ادواردز، 1368، 45(. 

در قفقاز و آران بيش��تر به ش��كل دو ماهی  2 .

بزرگ متقابل با سر و دم است.

     ط��رح ماهی دره��م از قدیمی تری��ن و رایج ترین 

طرح ه��ای فرش ایران بوده و تفكيك و متمایز نمودن 

آن از طرح هراتی برای عموم بسيار مشكل است چون 

تمام��ی وجوهی كه در هر یك وجود دارد در دیگری 

نيز به عينه موجود اس��ت. همچنين به لحاظ تصویری 

این دو مش��ابه هم هستند و تقریبًا در تمامی منابع این 

دو یكسان ذكر ش��ده اند. در این بخش از تحقيق فقط 

به چند نمونه اشاره می شود و در بخش ماهی درهم به 

تجزیه و بررسی آنها می پردازیم.

1. قالی بافته ش��ده در خراسان و مربوط به سال 1129 

ه.ش. در ان��دازه 465× 200 س��انتی متر. از مجموع��ه 

فرش ه��ای خصوصی )تصوی��ر 27(. در این نمونه كه 

بسيار خوب طراحی شده با نقش مخصوص خراسان 

یعنی ماهی درهم روبه رو هستيم و دقيقًا دو فرم برگ 

مانند همراه با گلی در ميان دیده می شود.

2. قالی بافته ش��ده در خراس��ان و مربوط به س��ال 1199 

ه.ش. در اندازه 504× 257 سانتی متر از مجموعه فرش های 

خصوص��ی. تمام زمينه این فرش با نقش هراتی و هزاران 

گل و برگ ریز به طور منظم پر شده است )تصویر 28(.

3. قالی بافته ش��ده در خراسان و مربوط به سال 1209 

ه.ش. در ان��دازه 384× 181 س��انتی متر. از مجموع��ه 

فرش های خصوصی. این فرش با گل و برگ هایی كه 

زمينه فرش را پوش��انده و همان نقش هراتی بوده، پر 

شده اس��ت. این نقش ها، تقریبًا 40 یا 50 سال بعد در 

فرش های فراهان دیده می ش��وند )هنر قالی بافی ایران، 

1361، 484-489( )تصویر 29(. 
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ماهی درهم 

بر طب��ق نظر آقای تورج ژوله در كتاب پژوهش��ی در 

فرش ایران، اصطالح ماهی درهم اگر چه عاميانه است 
ولی به درس��تی مشخص نيس��ت كه از چه زمانی پيدا 

ش��ده اس��ت و اس��اس آن عبارت از دو ماهی و گل 

گردی اس��ت )معموالً هشت پر( كه در ميان دو ماهی 

قرار دارد و در واقع شاید گل وسط همان  چهر ه  انسان 

ب��وده ك��ه به یك گل گرد تبدیل ش��ده اس��ت )ژوله، 

1381، 22(. ای��ن نقش جزو ریز بافت ترین و زیباترین 

نقش های تكراری است كه شهرت و رواج زیادی دارد 

و به دو صورت بافته می ش��ود. در مناطق غربی كشور 

طرح ماهی درهم شامل گل های لوزی مانندی است كه 

چهار ماهی یا برگ اطراف آن قرار گرفته اس��ت )مثل 

طرح های ماهی دره��م فراهان( و در نوع دیگر كه در 

مناطقی چون خراس��ان بافته می شود از لوزی استفاده 

نمی ش��ود بلكه از گل های الماس مانندی كه برگ هایی 

اطراف آن قرار گرفته اند استفاده می شود. 

     ماه��ی درهم از نظر خطوط نيز به دو گروه در هم 

شكسته و در هم گردان تقسيم می شود.

     به ماهی درهم، طرح هراتی نيز گفته می شود زیرا زادگاه 

این طرح هرات اس��ت كه ت��ا دهه هفتم قرن 19 ميالدی 

متعلق به ایران بوده اس��ت. این طرح هم اكنون در مناطق 

آذربایجان، خراسان، اس��تان مركزی، همدان و كردستان 

.)http://negar-slimi.blogfa.com( بافته می شود

     طرح ماهی درهم در نقاط مختلف ایران به نام های 

مختلفی مش��هور اس��ت و مهم ترین انواع آن عبارتند 

از:  ماهی هراتی، ماهی فراه��ان، ماهی زنبوری، ماهی 

كردس��تان و ریزه ماهی )ژوله، 1381، 22( كه ساختار 

اصلی آنها مشابه ولی در آن تغييرات جزئی با توجه به 

ویژگيهای فرهنگی منطقه آورده شده است.

     ای��ن ط��رح اغلب به صورت یك واگيره اس��ت و 

بافنده  همان واگي��ره را در طول و عرض فرش تكرار 

می كن��د. در این طرح یا واگيره یك حوض به صورت 
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ل��وزی با چهار ب��رگ- ماهی در اطراف آن مش��اهده 

می ش��ود. بدیهی اس��ت كه در دوره  اس��المی ماهی ها 

ب��ه برگ ش��باهت یافته اند و از همين زم��ان بافندگان 

از آوردن نق��ش موج��ودات زن��ده در دس��تبافته ها و 

زیرانداز ها امتناع كردند تا مبادا در نماز س��جده به آن 

نق��ش یا موجود كنند، مخصوصًا اهل تس��نن بر روی 

ف��رش و امث��ال آن كه نق��ش واقعی انس��ان و حيوان 

داشته باشد نماز نمی گ��ذارند )تي�موری، به نق��ل از: 

 .)http://www.carpetour.com

     بررس��ی كليه  قالی هایی كه در حال حاضر با نقش 

ماهی درهم ش��ناخته می ش��وند واقعيت دیگری را نيز 

مش��خص می كند و آن اینكه از ش��رق به غرب اندازه 

و ابعاد این ماهی ه��ا در قالی ایران به تدریج از بزرگ 

به كوچك تغيي��ر می كند به نحوی كه بزرگ ترین نوع 

این ماهی ها را در شرق ایران به ویژه در اطراف قاین، 

تربت جام  و تربت حيدریه می توان دید و كوچك ترین 

نمونه ه��ای آن را در مركز و غرب ای��ران یعنی اراك 

و كردس��تان و ش��مال غربی ایران )آذربایجان(. نمونه  

منحصر به فرد و ش��يوه  یافته ای از ماهی درهم نيز البته 

به مقدار كمتر در اطراف اراك بافته می ش��ده است كه 

امروز به فراموش��ی س��پرده ش��ده و آنرا مرغ و ماهی 

می نامن��د. در این ن��وع فرش دو مرغ ب��ه جای ماهی 

ی��ا همراه با آنها به دور یك ح��وض در حال حركت 

هستند )ژوله، 1381، 31(. 

با توجه به طبقه بندی هایی كه بر اساس مكان بافت در 

مورد انواع ماهی درهم یا هراتی به آن اش��اره ش��د، به 

بررسی دقيق و تجزیه تحليل آن می پردازیم.

ماهی درهم خراس��ان: این طرح با توجه به خاستگاه 

ش��رقی اش از خراس��ان نش��أت گرفته و اولين بار در 

این منطقه مش��اهده شده است. اش��كال اصلی و پایه 

نقوش ماهی درهم مربوط به خراسان است و در دیگر 

مناطق نقش ها یا دقيقًا از نقوش ماهی درهم خراس��ان 

كپی برداری شده و یا با تغييراتی كه تحت تأثير شرایط، 

تصویر 33تصویر 32
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آداب و رسوم، آرزوها، دیدگاه ها و... شكل گرفته قابل 

رؤیت است.

     اندازه نقوش ماهی در خراس��ان بزرگ، در بيرجند 

كوچك و در دیگر مناطق در اندازه های مختلف دیده 

می ش��ود. این نقوش با تفاوت هایی در شكل و رنگ و 

حتی ریزی و درشتی متفاوت در قسمت های مختلف 

فرش به كار می رود از جمله در حاشيه، متن، لچك ها 

و ترن��ج. در مجم��وع و در اكث��ر نمونه ه��ا طرح كلی 

تش��كيل ش��ده از یك لوزی با چهار گروه دو تایی از 

ماهی هاس��ت كه در جهت عكس یكدیگر به دور گل 

ميانی در چرخش هس��تند و جه��ت چرخش آنها در 

جهت عقربه های س��اعت و یا عكس آن است. نقوش 

ماهی روبه روی هم و در حال چرخش به دور یك گل 

می باشند كه در نمونه های مختلف اندازه و نسبت گلها 

متفاوت اس��ت. همچنين در فرش های بلوچ كه بيشتر 

به منطقه تربت حيدریه مربوط می ش��ود، نقوش ماهی 

درهم مش��ابه با دیگر مناطق ایران و با تغييرات جزئی 

در رنگ و نقش قابل مش��اهده اس��ت )هنر قالی بافی 

ایران، 1361، 484؛ ژوله، 1381، ش��كل 91( )تصاویر 
30 و 31(.

ماه��ی درهم ف��ارس: نقوش ماهی دره��م در منطقه 

فارس بيشتر به صورت هندسی و با خطوط خشك و 

شكسته است ولی نمونه هایی با اشكال مالیم تر نيز در 

این منطقه دیده می ش��ود. این نقوش در حاشيه، متن، 

لچك ه��ا و ترنج ب��ا تفاوت هایی در ش��كل و رنگ و 

حتی ریزی و درش��تی متفاوت به كار می رود و گاهی 

اوقات این نقش در همه بخش های فرش با یك شكل 

ولی در رنگ های مختلف مش��اهده می شود. عالوه بر 

اینك��ه نقوش ماهی روبه روی هم و در حال چرخش 

به دور یك گل هس��تند، گاه��ی اوقات این ماهی ها به 

صورت قرینه انعكاس��ی نيز مش��اهده می شوند. اندازه 

تصویر 38تصاویر 34، 35، 36 و 37
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و نس��بت گل ها در مقایس��ه با اندازه ماهی ها متفاوت 

اس��ت )صادق فسایی، 1371، 20 و 102( )تصویر 32 

و 33(.

ماه��ی درهم در منطقه مرکزی: اندازه ماهی ها در این 

منطقه نس��بتًا كوچك و تقریبًا در قسمت های مختلف 

فرش مشاهده می ش��وند. در فرش های منطقه ساروق 

نقش ماهی در هم، تمامی قسمت های فرش را پوشانده 

و با توجه به یكس��ان و یكنواخت بودن نقش در كليه 

قس��مت های فرش تنه��ا با تفكيك رن��گ از یكدیگر 

متمایز می ش��وند )هنر قالی بافی ایران، 1361، 291 و 

307؛ ژوله، 1381، 90( )تصاویر 36-34(.

ماه��ی درهم کردس��تان: نقوش ماه��ی درهم در این 

منطقه به صورت چرخان در رنگ ها و اشكال متفاوت 

و همچنين در قسمت های مختلف فرش دیده می شود 

ك��ه در منطقه س��نه این نق��وش بس��يار خالصه و به 

ص��ورت افقی و در منطقه بيج��ار ماهی ها به صورتی 

چاق تر به كار می روند و شاید یكی از وجوه تمایز آنها 

در ریزی و درش��تی و یا تعداد ماهی ها در فرش باشد 

)هنر قالی بافی ای��ران، 1361، 268؛ گزیده قاليچه های 

نفيس موزه دفينه، 1373، 107( )تصاویر 37 و 38(.
ماه��ی درهم هم��دان: در این منطق��ه نقوش ماهی و 

گل ميانی به صورتی بس��يار انتزاعی و خالصه ش��ده 

مشاهده می شوند و شاید نوع بافت و رج شمار كم و یا 

زیاد آن در شكل گيری این نقوش تأثيرگذار باشد )هنر 

قالی بافی ایران، 1361، 228( )تصویر 39(.
ماه��ی درهم قم: نقوش نس��بتًا خش��ك و مش��ابه با 

دیگر مناطق و در رنگ های مختلف مش��اهده می شود 

)شناخت نمونه هایی از فرش ایران، 1363، 142(. البته 

توجه به این نكته ضروری است كه در قم ماهی بسيار 

كم رایج است. )تصویر 40(

ماه��ی درهم اصفهان: در اس��تان اصفهان نقش ماهی 

كمتر مورد اس��تفاده قرار می گيرد و تفاوت آش��كاری 

در نقش، حالت و اندازه آن با س��ایر مناطق مش��اهده 

می شود. نقوش ماهی منحنی، لطيف و ظریف و بسيار 

تصویر 40تصویر 39
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نزدیك به ش��كل واقعی برگ و در بخش های مختلف 

فرش دیده می ش��وند )گزی��ده قاليچه های نفيس موزه 

دفينه، 1373، 63؛ ش��ناخت نمونه هایی از فرش ایران، 
1363، 101( )تصاویر41 و 42 (.

ماه��ی درهم تبری��ز: در این منطقه نق��وش ماهی به 

صورت چرخان، خالصه و همچنين در اندازه كوچك 

و به صورت پر در زمينه فرش قابل رؤیت و در انواع 

ماهی نامگذاری ش��ده است )ش��ناخت نمونه هایی از 

فرش ایران، 1363، 154 و 179( )تصاویر 43 و 44(.
ماهی درهم یزد: رواج نقش ماهی در این منطقه بسيار 

ك��م و ماهی ها به ص��ورت چرخان، منحن��ی و نرم و 

بس��يار نزدیك به اشكال واقعی برگ مشاهده می شوند 

)هنر قالی بافی ایران، 1361، 458؛ شناخت نمونه هایی 

از فرش ایران، 1363، 117( )تصاویر 45 و 46(.
ماهی درهم کرمان: نقوش ماهی درهم در یك نمونه 

بررس��ی ش��ده به صورت چرخان، منحنی، نرم، بسيار 

كش��يده و ظری��ف و نزدیك به ش��كل واقعی برگ به 

كار رفته اس��ت )ژول��ه، 1381، 58( )تصویر47(. البته 

الزم به ذكر اس��ت كه در گذشته در منطقه كرمان نوع 

خاصی از ماهی درهم به نام كرمانی كشكولی نيز بافته 

تصاویر 45 و 46تصاویر 41 و 42

تصاویر 43 و 44
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می ش��ده كه به دليل خ��اص و نفيس بودن، منحصر به 

ف��رد و به صورت هدیه و یا ب��ه صورت تكی واگذار 

می شده است. به همين دليل متأسفانه نمونه تصویری 

از آن موجود نيس��ت و تنها دليل بر وجود آن اش��اره 

صاحب نظران و همچنين خاطره ای است از قول حاج 

خليل محمدی كشكولی كه در سایتی به آن اشاره شده 

و در این جا نيز آورده می شود:

     ... نق��ش قالی ماهی دره��م ابتدا به نام همين طایفه 

كرمانی بوده و به دست دختر با سليقه و هنرمندی به نام 

ن��گار دختر كریم كرمانی خواهر حاج بهرام كرمانی در 

یكصد و شصت سال قبل ابداع و با ابتكار او بافته شده 

اس��ت. دو نقش قالی ناظم در یكصد و س��ی سال قبل 

نيز به دس��ت دختر هنردوس��ت و باسوادی به نام نگار 

دختر حاج بهرام كرمانی برگرفته از س��ر درب ورودی 

عمارت باغ دلگش��ای شيراز ابداع و بافته شد. در سال 

1316 ایل قش��قایی تبعيد شد و به دليل اسكان اجباری 

رضاخانی در مح��ل مهكویه فيروزآب��اد با جمع آوری 

بهترین قالی بافان فاميل و طایفه به سرپرستی مادرم نگار 

نوه حاج بهرام كرمانی )كه نگار سوم به شمار می رود( 

مبن��ای دو طاقه قالی 24 در 46 متری نقش ماهی درهم 

گذاشته ش��د كه توليد و بافتش با توجه به امكانات آن 

روز كاری بس��يار مش��كل و حتی نادر به نظر می آمد، 

چون جا و م��كان و محل بافتنش چادر و دار زمينی و 

دار كش��ی آن از عهده انسان خارج بود. در مدت هفت 

ماه و با كمك 12 بافنده به صورت شيفتی كار به اتمام 

رسيد. یك طاقه آن سفارش آقای ناصرخان قشقایی بود 

كه در حاشيه آخرش به نام خودش سفارش ناصرخان 

قشقایی بافته ش��د و یك طاقه هم سفارش حمزه خان 

كشكولی بود كه در آن موقع در تهران به صورت تبعيد 

به س��ر می برد. در مسافرتی به انگلس��تان و شهر لندن 

رفتم و در بازدید از موزه ناگهان به همان قالی برخورد 

كردم، مدت یكس��اعت مكث و آن را تماش��ا می كردم. 

مدیر موزه متوجه ش��ده و گفت منظورت از تماش��ای 

این فرش چيست؟ گفتم این فرش روزی مال من بوده، 

گفت چگونه باور كنم، كارت شناسایی همراه و حاشيه 

نوشته قالی را ارائه كردم نهایت مهربانی را كرد و گفت 

هرچن��د روز كه در لن��دن اقامت داری��د مهمان موزه 

.)http://www.zagroscarpet.com هستيد... )به نقل از

     در بررس��ی نمونه های مختلف فرش گاهی اوقات 

با نمونه هایی مواجه می شویم كه ماهی هایی به صورت 

تك��ی و ی��ا پراكن��ده در قس��مت های مختلف فرش 

مشاهده می ش��ود كه اغلب این ماهی ها بسيار خشك 

و هندس��ی هستند. این ماهی ها در ميان لچك، ترنج و 

تصویر 47
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زمينه فرش مش��اهده می شوند و به لحاظ گوناگونی و 

در تنوع شكل و مكان قرارگيری می توان استان فارس 

را مثال زد )پره��ام، 1375، 50، 377،199،138، 263، 

277، 283 و 287( )تصاویر 55-48(.

حاشيه های مورد استفاده در فرش های با طرح ماهی

با بررس��ی قس��مت های مختلف فرش پی می بریم كه 

حاشيه یكی از مهم ترین عناصر تشكيل دهنده فرش و 

جزء جدایی ناپذیر آن اس��ت. با قرارگيری بسيار دقيق 

و حساب شده و تناسبات و رنگ مناسب متن، حاشيه 

سبب ارزشمند شدن طرح و گاهی پرداخت كم و رنگ 

نا هماهنگ سبب نقطه ضعف طرح می شود. ایجاد نظم 

در طرح فرش اولين س��نگ بنای حاش��يه اس��ت زیرا 

حاشيه از عوامل نظم دهنده به شمار می رود. 

     در طراحی فرش، فقدان حاش��يه س��بب می شود تا 

نظ��ر بيننده از آن منح��رف و در نتيجه طرح اصلی به 

عنوان قس��مت مهم و اساسی مورد توجه قرار نگيرد. 

حاش��يه پهن متش��كل از مهم ترین نقش و نگاره های 

تكرار ش��ونده یا سراسری اس��ت و معموالً در وسط 

این تقسيمات قرار می گيرد كه در وهله اول نقش های 

حاشيه بزرگ و سپس حاشيه های كوچك و زنجيره ها 

دیده می ش��وند. ارتباط متن و حاش��يه كمك ش��ایانی 

به ش��ناخت ان��واع حاش��يه های ایرانی می كن��د زیرا 

حاشيه هایی وجود دارد كه طرح های خاص دارند و در 

حقيقت تعدادی از طرح های فرش حاشيه مخصوص 

ب��ه خود دارند و از این رو تعدادی از حواش��ی با نام 

متن ش��ناخته می شوند، مثل حاش��يه هراتی یا حاشيه 

بته جقه ای )حاش��يه در فرش، به نقل از aftab.ir(. در 

حاشيه فرش های با طرح ماهی از انواع نقوش استفاده 

می شود كه به مهم ترین آنها اشاره می شود:  

تصاویر 48 تا 55
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حاشيه دوستکامی

در لغت نامه دهخدا در این خصوص چنين آورده شده 

است: می گساری با دوستان. پيالة شراب نوبت خویش 

را از روی محب��ت به دیگ��ری دادن. )از ناظم االطباء( 

)از غياث( پيالة ش��راب را به كس��ی دادن تا به شادی 

دوستی نوشد. دوس��تگانی. )یادداشت مؤلف(. رجوع 

به دوس��تگانی ش��ود. || )اِ مركب( دوستگانی. پيالة پر 

از ش��راب كه دوستان به دوستان دهند كه در یاد فالن 

بنوش و این منسوب به دوستان است؛ یعنی معشوقان 

)غياث(. پيالة ش��رابی كه به یاد دوس��تان خورند. )از 

انجم��ن آرا( )از آنندراج ( )از برهان(. ظرفهای بزرگ 

بلندپای��ه برای ش��ربت كه س��پس از آن به ظرف های 

كوچك تر پخش كنند. )یادداش��ت مؤلف( )به نقل از: 

)http://www.loghatnaameh.com

تمام اوست كه فانی شده ست آثارش   

به دوستكامی اول تمام شد كارش 

)مولوی از جهانگيری(

     دوس��ت كومی در فارسی همان دوست كامی است 

و دوس��ت كامی به معنای جام شراب است، این نقش 

در اص��ل باقی مانده  همان آیين مهر اس��ت و از آیين 

شراب نوشی در معابد مهری گرفته شده است. در این 

نقش كه اغلب در حاش��يه فرش ها به كار می رود، دو 

برگ پهن در دو طرف یك جام تصویر می ش��ود. این 

دو برگ په��ن نمادی از همان دو دلفي��ن یا دو ماهی 

اس��ت كه در نقوش هراتی مشاهده می شود و جام نيز 

نماد آیين مهر است و به این ترتيب این نقش یا حاشيه 

دوس��ت كومی هم از آیين مه��ر بر روی فرش ایران به 

یادگار مانده است )ژوله، 1381، 45(. )تصویر 56 (.

     قداس��ت عدد هفت در آیين مهری س��بب شده كه 

مدارج رس��يدن به كمال در این آیين، همانند تصوف 

دوره اس��المی و مذهب اس��ماعيلی، هفت تا باشد كه 

باالترین آنها پير یا پدر بوده است. این هفت درجه در 

جام جهان بين و ادبيات مغانه فارس��ی باز مانده است و 

پي��ر هفت خط یا پير مغان در دیر مغان باالترین درجه 

تصویر 56
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را داراس��ت. مفهوم واقعی جام ج��م در عرفان، همانا 

دل پاك و وارس��ته و باطن آیينه س��ان عارف است كه 

عالی ترین وظيفه این ج��ام حقيقت نما، درك تجليات 

اله��ی و قب��ول انعكاس جم��ال معش��وق و نظاره بر 

رخساره بی حجاب اوست )یاحقی، 1375، 157، 447 

و 449(.

     هفت خط در ایران به چند معنی نشان دارد: هفت 

خط در جام ش��راب، منسوب به جام جمشيدی و در 

باطن كنایه از هفت وادی س��ير و سلوك عطار است و 

در ظاهر هر مرحله ش��راب بنا به ظرفيت افراد حاضر 

در مجل��س بوده و دارای نام نيز بوده اس��ت كه ادیب 

الممالك فراهانی نيز به آن اشاره كرده است:

هفت خط داشت جام جمشيدی هر یكی در صفا چو آیينه

جور و بغداد و بصره و ازرق اشگ و كاسه گرو فرودینه

     دكتر علی حصوری بر این عقيده اند كه هفت مرحله 

در آیين نمادین مهری وجود داشته است. در مهرابه ها 

جامی وجود داش��ته كه از پایين تا باال هفت نشانه و یا 

هفت خط داشته است. به كسی كه در ابتدا به آیين مهر 

پذیرفته می شد كالغ می گفتند و به فردی كه به مرحلة 

دوم از این آیين وارد می گش��ت یار یا همسر می گفتند 

كه به اندازة دو خط از شراب جام را می نوشيد به این 

ترتيب س��رباز كه در مرحلة سوم قرار داشت سه خط 

از شراب جام و شير كه در مرحلة چهارم بود به اندازة 

چهار خط از جام شراب را می نوشيد. پارسی یا پارسا 

ف��ردی بود كه به پنجمين مرحله وارد می گش��ت و به 

اندازة پنج خط ش��راب می نوش��يد. پيك خورشيد در 

مرحلة شش��م قرار داشت و شش خط شراب و پير كه 

استاد بود به اندازة هفت خط شراب جام را می نوشيد 

و در واقع هفت خط بود.

     اینكه در زبان فارس��ی هفت خط به معنی اس��تاد 

كار كش��ته و با تجربه به كار م��ی رود نيز از همين آیين 

مهر در زبان ما باقی مانده است. هفت خط یعنی كسی 

كه در آیين مهری در معبد هفت خط ش��راب نوشيده 

است.

     نقش��ه های هراتی كه مشخصة اصلی آنها دو برگ و 

یك گل درشت در ميان آنهاست به شكل های دیگری هم 

نشانه هایی در فرش ایران دارند و نقشی است در حاشيه 

 بسياری از فرش ها از قفقاز تا فارس )ژوله، 1381، 45(. 

تصاویر 57 تا 68
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این بن نگاره در هر منطقه  دستخوش دگرگونی هایی شده 

است كه نشانگر روح خالق بافندة ایرانی است و بيشتر به 

اسم مناطق معروف است مثل ماهی درهم فراهان،  ماهی 

درهم س��نه )س��نندج( و یا ماهی درهم تبریز. این طرح 

واگيره ای است از تكرار دو یا چهار برگ كنگره دار و یك 

گل كه این برگ ها مظهر ماهی هستند. 

     ب��ه دلي��ل تبدیل ش��دن ماهی به ب��رگ كنگره دار 

در دس��تبافته ها، بحث در مورد حالت نگارین آنها در 

مبحث نماد صورت قرار می گيرد. بررسی نقش ماهی 

دره��م از معنای صریح برگ ب��ه معنای ضمنی ماهی، 

معنای دیگری نيز دارد كه همان نماد وصلت ثمربخش 

است. به دليل داش��تن همين معناهای چند مرحله ای، 

 نقوش دس��تبافته ها هم عموم و هم خواصی را به خود 

جذب می كند )ميرزایی، 1383( )تصاویر 57- 68(.

حاشيه سماوری )الک پشتی(

این طرح حدود 200 سال است كه در ایران شهرت و 

سابقه دارد. این نام كه یك واژه روسی است از زمانی كه 

تصاویر 69 تا 79
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سماور از روسيه وارد ایران شد مصطلح گردید. حاشيه 

فرش های با طرح هراتی به طور معمول با شكلی شبيه 

الك پشت كه در آذربایجان آنرا سماور می نامند فراهم 

می شود. در برخی موارد حاشية فرش ها طرح بته ماهی 

اس��ت. در اراك كه این طرح بيش��تر متداول است آن 

را در هزاران قالی كه بهای آن متوس��ط است می توان 

مشاهده كرد. در این ایالت در نيمة قرن اخير قالی های 

مش��هور فراهان با رنگ آبی سير تهيه گشته و استفاده 

از این نوع ط��رح در همدان نيز تقریبًا به همين اندازه 

رواج دارد. سه چهارم فرآورده های قالی سنه نيز دارای 

این طرح اس��ت. این طرح در شهرهای تبریز و مشهد 

و قائنات و یزد و بيجار و هریس رایج است. حتی در 

قاليچه های عشایری بلوچی و فارسی مشاهده می شود. 

از مدت��ی قبل این ط��رح از مرز های ایران گذش��ته و 

تقریبًا در تمامی  كش��ورهایی كه در جهان فرش توليد 

می كنند مورد تقليد قرار گرفته است )تيموری، به نقل 

 .)http://www.carpetour.com :از

     طبق یكی از س��نن باس��تانی طرح هراتی همواره 

با حاشيه الك پش��تی همراه بوده و تركيب یافته است. 

گرچه ش��كلی كه نام آن به این حاشيه اطالق گردیده 

اشاره ای است به الك پش��ت ولی ساكنان فالت نيمه 

بایر ایران با این خزنده  آبی آش��نایی زیادی نداشته اند، 

بنابر این ممكن اس��ت ش��كل اصلی اساسًا الك پشت 

نباش��د. در تبریز به این حاش��يه نام س��ماوری اطالق 

كرده اند و آن را س��ماوری می نامند كه طرح اصلی در 

واقع با آن شباهت بيشتری دارد )ادورادز، 1368، 45(. 

طرح الك پش��تی در واقع از نقش های اسليمی گرفته 

شده است )تصاویر 69- 79(.

     همچني��ن حاش��يه های دیگری ني��ز در فرش های 

هراتی مشاهده می شود كه گاهی اوقات از نقش ماهی 

و ح��ركات ماهی نش��أت گرفته و به صورتی بس��يار 

خالصه و مجرد و حتی زمانی به صورت یك حاش��يه 

ظریف در كنار بقيه حاش��يه ها قابل تشخيص است كه 

از این ميان می توان به حاش��يه های هندس��ی و كاماًل 

تجریدی )تصاویر80-82(، حاشيه های تركيبی با بوته 

جقه )تصاویر 85-93( و حاشيه های تركيبی با ختایی 

و یا اسليمی )تصاویر 92- 103( اشاره كرد.

نتيجه گيری

تنوع نقش ها و نام های خاص ماهی در فرهنگ ایرانی 

بيانگر این نكته است كه این نقش مایه نمادین با مفاهيم 

و برداش��ت های متنوع در ميان اقوام مختلف به لحاظ 

طرح و شكل چنان جا افتاده كه با وجود یگانگی طرح 

از نظ��ر اصول و پایه، به لحاظ جزئيات بس��يار متنوع 

است و این مسلمًا نشان دهنده قدرت جذابيت و بيان 
تصاویر 80 تا 82
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بصری باالی آن است.

     ماهی در شكل های مختلف توانایی و قابليت تبدیل 

ش��دن و تغيير حالت دادن به طرح ها و نقوش متفاوت 

را داراست و به دليل جذاب بودن آن نزد اقوام مختلف، 

آنها برداشت خاص خود را به لحاظ فرهنگی وهنری از 

آن دارند، لذا این نقش مایه از نظر تأثير دیدگاه ها و تنوع 

طرح و شكل بسيار غنی و پر مایه است.

     قدرت بيان بصری نقش ماهی این توان را در نقش 

ایجاد نموده كه گاهی اوقات از جریان اوليه یك طرح 

س��اده خارج و به یك طرح خاص كه توانایی پوشش 

ی��ك فضا را نيز دارد تبدیل می ش��ود. در بعضی دیگر 

ازان��واع طرح ها، ماهی نقش غالب و ش��اخصی را در 

اثر ایف��ا می كند و گاهی نيز از ح��د یك نقش طبيعی 

خ��ارج و در اندازه های گوناگون و ب��ا بيان بصری و 

ادب��ی متنوع به طرحی اس��طوره ای و نمادین و خاص 

تبدیل می ش��ود. پس می توان طرح ماهی را با توجه به 

نمونه های طرح شده در این مقاله در چند دسته تقسيم 

و بررسی نمود:

نمود طبيعی. 1

نمود نمادین. 2

نمود نقش مایه ای . 3

     در این عرضه و نمایش، اشكال ماهی دارای نقش 

مایه های متنوع��ی از كوچك تا بزرگ و در هر بخش 

دارای تنوع نقش، شكل و حالت نيز هست.

     جذابيت بصری و فضا سازی طرح ماهی به حدی 

اس��ت كه هم اكنون در فرهنگ طراحی فرش موقعيت 

و جایگاه��ی خاص و ویژه در هن��ر فرش بافی دارد و 

ب��ا تنوع ط��رح و نقش به عنوان یك ط��رح و یا نقش 

پر مایه قابل استفاده طراحان زیادی نيز قرار گرفته و در 

نام های خاص طرح و نقش فرش نيز از قبيل اسليمی، 

ختایی، محرابی، ش��كارگاهی و... جای��گاه ویژه ای را 

برای خود پيدا نموده است.

     ب��ه طور كلی ماهی ه��ا را بر مبنای نمونه های موجود 

می توان در طبقه بندی های متفاوتی مورد بررسی قرار داد:

بر مبنای محل قرارگیری آنها در فرش:

ب��ه صورت گس��ترده در تمام قس��مت های  1 .

فرش.

در گوشه ها و لچكی های فرش.. 2

در حاشيه ها.. 3

در شكل های ترنجی و مركزی فرش.. 4

بر مبنای طبیعی و یا انتزاعی بودن:

در حالت انتزاعی بيشتر ماهی ها به صورت نقش غالب 

مشاهده می ش��وند و در واقع این سبب شده كه طرح 

فرش موجب معرفی فرش شود. بيشتر نقش ها هندسی 

ولی درجه نرمی و خش��ونت آنها متفاوت اس��ت. در 

ش��كل های انتزاعی با توجه به محيط و نوع برخورد با 

طرح و بينش هنرمندان تنوع اشكال و نام های متفاوتی 

را می بينيم از آن جمله: ریزه ماهی، ماهی درهم، ماهی 

هراتی، ماه��ی زنبوری، ماهی س��نه، اره ماهی و.... را 

می توان نام برد. در شكل های انتزاعی گاهی تركيب و 

تلفيق برگ و ماهی به حدی می رس��د كه تشخيص و 

تميز این دو را از هم بسيار مشكل می سازد. 
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پی نوشت ها
1. منظور گاوی است كه بر روی ماهی قرار گرفته است.

2. ثری، این ماده مثل این می نماید كه از تر مقابل خشك فارسی 
مٔاخوذ است. تری زمين. رطوبت، خاك، خاك نمناك، زمين.

3. شست یعنی دام.
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