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چکيده

یكی از نقوش��ی كه در آثار هنری ایران از دیرباز تا كنون 

به كار رفته، نقش مایه ماهی اس��ت. ماهی عالوه بر زیبایی 

فوق العاده در فرم، دربردارنده معانی عميق و نمادینی است 

كه موجب شده هنرمندان در دوره های مختلف به ترسيم و 

خلق دوباره آن بپردازند. از جمله این آثار هنری، قالی های 

دوره صفویه است. ماهی عالوه بر نقش مهمی كه در باور 

ایرانيان باستان و اساطير شان داشته، در فرهنگ و اعتقادات 

اسالمی نيز از جایگاه خاص و قابل تأملی برخوردار است. 

از آنجایی كه موالنا در مثنوی معنوی تفس��ير خاصی از 

معانی نمادین ماهی ارائه داده است، در این مقاله كوشيده 

شده تا معانی نمادین نقش مایه ماهی در قالی های صفویه 

با نظر به تفسير موالنا مورد بررسی قرار گيرد. لذا پاسخ به 

سؤاالت زیر، مورد نظر بوده است: )1( ماهی در اعتقادات 

ایرانيان باس��تان و قرآن، چه جایگاه��ی دارد؟؛ )2( ماهی 

در مثنوی معنوی، حاوی چه مفاهيم نمادینی اس��ت؟ و 

)3( نقش مایه ماهی در قالی های صفویه با نظر به مثنوی 

معنوی، چه مفاهيم نمادینی را در خود گنجانده اس��ت؟ 

به طور كلی، این نقش مایه حامل معانی نمادین گوناگونی 

همچون عارف و س��الك حقيقت، انس��ان كامل و انسان 

بهشتی است و گاه معنایی متفاوت با معانی مذكور، مانند 

زمين، جسم و انسان دنيوی می یابد. اما مفاهيم دسته اول 

در نقش مایه ماهی، مصداق بيشتری یافته اند.

واژه های كليدی: قالی صفویه، ماهی، مثنوی معنوی، 

نماد

تأویــل و تفســير 
معانی نمادین نقــش مایه ماهی 
در قالی های دوره صــفویه 
با نظر به مثــنوی معنوی موالنا

طيبه صباغ پور
دانشجوی كارشناسی ارشد، رشته هنر اسالمی، دانشگاه تربيت مدرس

دكتر مهناز شایسته فر
دكترای رشته هنر اسالمی، استادیار دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه

نقوش ب��ه كار رفته در آث��ار هنری ای��ران از دیرباز تا 

ام��روز، همواره عالوه بر برخ��ورداری از جنبه تزئينی 

و زیبا ش��ناختی، معانی نمادین را نيز در خود گنجانده 

است. از نقوش تخت جمشيد در روزگار هخامنشيان 

یا آث��ار هنری دوران ساس��انيان گرفته ت��ا آثار هنری 

اسالمی، همه جا می توان حضور همزمان تزئين و نماد 

را دنبال نم��ود. از جمله نمادهایی ك��ه در آثار هنری 

دوران اس��المی انعكاس یافته، نقش مایه ماهی اس��ت. 

ماه��ی در اعتق��ادات و فرهنگ ای��ران از جایگاه قابل 

توجه��ی برخوردار بوده و بازتاب این امر در ش��عر و 

ادبيات و آثار هنری مشهود است. ادبيات و هنر ایرانی 

پيوندی درون��ی و هم خوانی ذاتی ب��ا یكدیگر دارند؛ 

زیرا هنرمند در آفرینش هر دو بر اس��اس بينشی یگانه 

و ذهنيتی مش��ابه از خالل زیبایی ه��ای این جهان، به 

عال��م ملكوتی نظر می كند. همچني��ن ادبيات می تواند 

به واس��طه ماهيتش كه بر كالم و زبان اس��توار است، 

ابزار مناسبی جهت تفسير و رمزگشایی معانی نمادین 

نقوش آثار هنری به شمار رود. لذا در این مقاله به منظور 

پی بردن به مفاهيم نمادین نقش مایه ماهی در قالی های 

صفوی��ه از مثنوی معنوی موالنا بهره گرفته ایم؛ چرا كه 

موالنا در مثنوی به ش��كل بارزتر و گسترده تری نسبت 

به سایر ش��اعران، به مفاهيم نمادین ماهی توجه كرده 

اس��ت. به دیگر س��خن، موالنا در مثنوی معنوی برای 

بيان مقاصد و اندیش��ه های خود به كّرات از ماهی در 

قالب نقش ها و مفاهي��م مختلف نمادین بر پایه قرآن، 

احادیث، روایات و منابع تاریخی سود جسته است. 

     در این نوش��تار، معانی نمادین نقش مایه ماهی در 

ده نمونه از قالی های دوره صفویه مورد بررس��ی قرار 

می گيرد. الزم به ذكر اس��ت كه این نقش مایه به تدریج 

در قالی ه��ا، در رون��د تحول و تط��ور خویش به فرم 

برگ تبدیل شده و آنچنان اهميت می یابد كه به صورت 

یك��ی از س��اختارهای اصلی طرح قال��ی - اصطالحًا 

هرات��ی یا ماهی  در هم - نمایان می ش��ود. لذا توجه به 

ف��رم اصلی و اولي��ه این نقش مایه و بي��ان مفاهيم آن، 

از اهداف این مقاله اس��ت. از طرف��ی، مطالعات انجام 

ش��ده در زمينه این نقش مایه تاكنون با تأكيد بر معنای 

اسطوره ای آن در قالب آفرینش ميترا صورت گرفته و 

كمتر به مفاهيم نمادین دیگر توجه ش��ده است. مقاله 

حاضر می كوش��د با توجه به زمينه فرهنگ اس��المی و 

عرفانی كه به خصوص در دوره صفویه وجود داش��ته 

و با اس��تفاده از مثنوی معن��وی موالنا، به تأویل معانی 

نمادین نقش مایه ماهی در قالی های این دوره بپردازد. 

ماهی در اعتقادات ایرانيان باستان و قرآن

حضور ماهی در سفره هفت سين در جشن نوروز نشان 

از جای��گاه ویژه آن نزد ایرانيان دارد. از آنجا كه ماهی 

در آب است و آب زالل و پاك، نشان دهنده شادابی و 

تازگی است و چون در جنبش و تحرك است، پویایی 

و سرزندگی به ارمغان می آورد. عالوه بر این، ایرانيان 

باس��تان معتقد بودند كه جهان بر پشت ماهی ای است 

و این اعتقاد و باور آنچن��ان در اذهان، جایگاه محكم 
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و پررنگی داشته كه بسياری از شاعران در طول تاریخ 

در اش��عار خود آن را انعكاس داده و از عبارت »از ماه 

تا ماهی« یا  »ماهی زمين« اس��تفاده كرده اند. برای مثال 

فردوسی در ش��اهنامه آورده می گوید )یاحقی، 1386، 

:)748

زمين هفت كشور به شاهی تو راست

سر ماه تا پشت ماهی تو راست

و یا در بيتی از مسعود سعد سلمان آمده:

به پِی شكسته همه ماهی زمين را پشت

به یشك خسته همه شير آسمان را یال 

     »مس��عودی ني��ز در مروج الذه��ب در همين مورد 

آورده اس��ت ك��ه: خدا چيزها را بی نمون��ه آفرید و از 

ناچي��ز، چيز به وجود آورد و نخس��تين چيزی كه قبل 

از جان��وران آفرید آب بود و ع��رش خدا بر آب بود. 

چون خواست كه خلق را بيافریند، از آن بخاری بيرون 

آورد و بخ��ار باالی آب برآمد و آن را آس��مان ناميد. 

آن��گاه آب را بخش��كانيد و آن را زمي��ن كرد و زمين 

را بش��كافت و هفت زمين كرد در دو روز یكش��نبه و 

دوش��نبه. و زمين را بر ماهی آفرید و ماهی در آب بود 

و آب بر تخته س��نگ بود؛ تخته سنگ بر پشت فرشته 

بود و فرشته بر صخره بود و صخره بر باد بود.« )همان 

55-56(. و بعضی گفته اند كه زمين بر دوش فرشته ای 

اس��ت كه پاهای او بر روی س��نگی كالن قرار دارد و 

آن سنگ بر پش��ت ماهی عظيمی نهاده اند. راویان این 

خبر تا آن ان��دازه در وجود این ماهی بر یقين بوده اند 

كه در نامش هم اختالف داش��ته اند. بعضی ابواليقظان 

و بعضی لوش��ا یا ليوثا و یا بهلوت گفته اند )فروزانفر، 

.)250-249 ،1379

     در آئين مهر، باور بر این بوده كه مهر )ميثره/ ميترا( 

درون آب متولد شده است. به همين دليل در آثار این 

آئي��ن، مهر را به صورت كودكی بر روی نيلوفر آبی و 

در ح��ال بيرون آمدن از آب با دو ماهی دلفين تصویر 

می كنند )حصوری، 1386، 43(. همچنين در اوس��تا از 

دو ماهی مينوی یاد می ش��ود كه اورمزد آنان را مأمور 

حراس��ت و نگهبان��ی گياه ُگوكَرن از آس��يب اهریمن 

نموده اس��ت. این گياه كه هوم س��پيد نيز ناميده شده، 

گياهی اس��اطيری اس��ت كه در ته دریای فراخكرد]1[ 

می روید و بی مرگی می آورد و در بازس��ازی جهان یا 

فَرشَگرد به كار خواهد آمد )آموزگار، 1386، 33(.

     ماهی )حوت( در قرآن، در داستان حضرت یونس 

در س��وره صافات )آیات 139- 144(]2[ و داس��تان 

موس��ی و یوش��ع در جس��ت وجوی خضر، در سوره 

كهف )آی��ات 60-63( آمده]3[ ك��ه موالنا در مثنوی 

معن��وی به زیبایی به هر دو مورد پرداخته اس��ت و در 

بخش بعدی به آن اشاره می شود.

     همچنين »بس��ياری از مفسران قرآن برآنند كه مراد 

از »ن« )نون( كه در آغاز س��وره قلم به آن سوگند یاد 

شده، همان ماهی است كه جهان بر پشت اوست و او 

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

گاو صخ��ره و زیر صخره، ث��ری )زمين، خاك( و زیر 

ثری كس نداند چيس��ت و نام آن ماهی » ليوشا« است 

و ن��ام آن گاو »یهموث«. در روایتی دیگر این ماهی بر 
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دری��ا، دریا بر باد و ب��اد بر قدرت قرار دارد. گویند آن 

ماهی اس��تكبار كرد و به خود متعجب شد و خواست 

كه جهان زیر و رو كند. خدا پشه ای بيافرید تا به بينی 

او در ش��د و بيرون ش��د و پيش روی او بنشست . از 

آنگاه چشم آن ماهی باز مانده است و در آن پشه همی 

نگرد.« )یاحقی، 1386، 748(.

معانی نمادین "ماهـی" برگرفته از مثنوی معنوی 

در قالی های صفویه 

بنا به بررس��ی های نگارنده، علی رغم تنوع و وس��عت 

قالی های مش��هور به »ماهی در هم« ك��ه عمدتًا بعد از 

دوران صفویه متداول ش��دند، تعداد قالی های صفویه 

ك��ه حاوی نقش مایه ماهی با فرم طبيعت گونه باش��ند، 

مح��دود و یا حداقل تصاویر آنها به ش��كل محدود و 

اندك در دس��ترس قرار داشتند. به همين دليل انتخاب 

تصاویر بر اساس منابع موجود و در دسترس صورت 

گرفته كه شامل ده تصویر )طرح های لچك ترنج، باغی 

و انواع دیگر( می گردد. 

     در ی��ك ن��گاه كلی، به منظور پی ب��ردن به مفاهيم 

نقش مایه ماهی در قالی ها، توجه به كليت طرح قالی و 

جایگاه و موقعيت قرارگيری نقش مایه و در نهایت فرم 

نقش مایه حائز اهميت است. لذا مطالب بر اساس این 

سه محور ارائه می گردد. در گروهی از قالی های مورد 

بررس��ی )تصاویر 1 تا 3(، نقش مایه ماهی درون طرح 

لچك ترنج واقع ش��ده است. همان طور كه در تصویر 

ش��ماره 1 می بينيم، این طرح ك��ه یكی از رایج ترین و 

پركاربردتری��ن طرح ها در قالی ه��ا بوده و همچنان نيز 

هست، ش��امل حاشيه )یك حاشيه پهن و چند حاشيه 

باریكتر(، ترنج مركزی و لچك ها در چهار گوشه متن 

طرح و یك كتيبه و س��رترنج است كه به ترنج مركزی 

متصلند. 

     ف��رم كل��ی لچك ترن��ج و نقش مایه های درون آن 

كه اغل��ب گلها و گياهان و حيوانات هس��تند، یادآور 

باغی آسمانی و شبيه بهشت است كه در اعتقاد ایرانيان 

باس��تان وجود داشته اس��ت. این باغ در تصور ایرانيان 

دارای هفت حصار پش��ت س��ر هم ب��وده كه یكی از 

حصارهای ميانی به منظور جلوگيری از نفوذ اهریمن، 

پهن تر و بلندتر از دیگران تصور می شده است. همچنين 

در ای��ن باغ، انواع جانوران اهلی و وحش��ی و گياهان 

حضور داش��تند. این اعتق��اد و الگوی ذهنی در دوران 

هخامنش��يان صورت واقع یافت��ه و باغ های مصّفایی با 

ویژگی ه��ای مذكور ب��ه نام »پئيری دئزه« ایجاد ش��ده 

اس��ت. توصيفات ارائه شده از این باغ بهشت گونه در 

قالی های با طرح لچك ترنج، در حاش��يه های مكّرر و 

مخصوصًا حاش��يه پهن و مش��خص ميانی و همچنين 

انواع نقوش گياهی و حيوانی، به خوبی جلوه گر اس��ت 

)حصوری،1386، 23(.

     در حقيق��ت، اندیش��ه فرا رفت��ن از عالم دنيوی و 

م��ادی و حركت به س��وی حقيقت هس��تی، همواره 

دغدغه آدمی در تمام فرهنگ ها و به ویژه فرهنگ ایران 

بوده است. در ذهن انسان، اندیشه بهشت - كه جایگاه 

حقيقی و واالی اوس��ت و در آرزوی رس��يدن دوباره 
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)Pope, 1205 :تصویر شماره 1: قالی لچك ترنج حيوان دار، كرمان، اواخر قرن 16 م.، مجموعه تيلور]4[، 444,5*235 سانتی متر )مأخذ
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بدان اس��ت - همواره جریان داش��ته و در آثار هنری 

كه آفریده، از جمله قالی ها، تجّلی یافته اس��ت. اندیشه 

بهشت، با ظهور اسالم به نحو بارزی شكوفا می گردد. 

در قرآن در آیات بسياری به توصيف بهشت با صفات 

مادی پرداخته ش��ده]5[ كه انعكاس آن را می توان در 

طرح قال��ی به ویژه لچك ترنج، به صورت آش��كار در 

قال��ب گل ها و گياه��ان و یا پنهان و مس��تتر در قالب 

رنگ ها و فرم ها و... مشاهده نمود.

     از طرف��ی مفهوم فراَروی از جهان به یاری گذر از 

هفت آسمان و دستيابی به اوج كيهان در هفت حاشيه 

فرش نمایان می شود و نقطه مركزی این عروج، شمسه 

مركزی یا ترنج است. این هفت گام عروج در فرهنگ 

ایران، در هفت پل��ه رازآموز ميترا و یا عروج هفتگانه 

آئين شمنی و هفت مرحله سلوك عرفانی )هفت وادی 

عطار(]6[ تجلی یافته است )دریایی، 1382، 84(. ترنج 

یا شمسه در قالی می تواند نماد آسمان باشد؛ جایی كه 

پس از س��لوك و گذر از هفت مرحله )هفت حاشيه( 

مقصد نهایی و نقطه مركزی هس��تی و وجود اس��ت و 

گ��ردش عناصر و نقش مایه ه��ا در اطراف آن می تواند 

به منزله گردش كائنات به دور آن تعبير شود. از طرفی 

فرم دای��ره وار ترنج، اطالق معنای نمادین آس��مان را 

تقوی��ت می نماید. به ویژه در قالی ش��كارگاهی ميالن 

)تصویر شماره 2( كه فضای ترنج پوشيده از پرندگان 

در حال پرواز و اس��ليمی های ابر گونه آبی رنگ است، 

این معن��ا كاماًل مصداق پيدا می كن��د. این قالی نفيس 

و مش��هور، آنگون��ه كه در كتيبه وس��ط ترنج آمده، به 

هّمت غياث الدین جامی و در س��ال 940 ه.ق/1542-

1543 م، بافته شده است. در زمينه سورمه ای رنگ آن، 

شكارچيان ملبس به سبك درباریان شاه طهماسب، در 

ميان انبوهی از نقوش گياهی در حال ش��كار حيوانات 

هس��تند )تامپس��ون، 1384، 92(. نقش مای��ه دو ماهی 

روبه روی هم با دُم های متصل به همراه دو مرغابی در 

كتيبه ای به ترنج متصل شده است.

     ترن��ج )شمس��ه( را نم��اد آفتاب و خورش��يد نيز 

دانس��ته اند و مراد از خورش��يد در معنی عرفانی، انوار 

��ماواِت  حاص��ل از تجليات الهی اس��ت )اهللُ نوُر السَّ

َوااَلرض(.]8[ ل��ذا می توان آن را نم��اد الوهيت و نور 

وحدانيت ش��مرد )خزایی،1380، 132(. در قالی هایی 

كه نقش مایه ماهی درون قاب، مستقيم )تصویر شماره 

2 و 4( یا با واس��طه ی��ك كتيبه یا س��رترنج )تصویر 

ش��ماره 1 و 3( به ترنج مركزی متصل گشته، می توان 

ماهی را نماد زمين ش��مرد؛ چرا كه آنچنان كه گفته شد 

فضای كلی طرح، تداعی گر بهش��ت اس��ت و در این 

فضا مرز و حجابی ميان زمين و آس��مان وجود ندارد. 

همان طور كه در معماری اس��المی، اتصال پی مكعب 

ش��كل بنا و گنبد، رمز اتحاد زمين و آسمان محسوب 

می شود )بوركهارت، 76، 136(.

     همچنانكه در بخش قبل نيز اش��اره ش��د ماهی به 

معنای زمين، جزء اعتقادات ایرانيان بوده و مولوی نيز 

در مثنوی معنوی از این تعبير استفاده نموده است: 

پس ز مه تا ماهی هيچ از خلق نيست

كه به جذب مایه او را حلق نيست]9[
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)Pope, 1118 :تصویر شماره 2: قالی شكارگاه ميالن، 1522/3 م.، موزه پولدی پيزولی ميالن]7[، 692 *360 سانتی متر )مأخذ
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منظور از این بيت آن است كه به هر كو بنگرید از ماهی 

تا به ماه )كنایه از زمين تا آس��مان ( مخلوقی نيست مگر 

اینكه خميرمایه جذبی دارد كه اش��ياء مناسب را به خود 

می كش��د )جعف��ری،1366، ج6، 130(. و یا در توصيف 

درخت س��درة المنتهی]10[ كه ریشه اش از گاو و ماهی 

هم پایين تر است، به این اعتقاد و باور اشاره شده است: 

بيخ هر یك رفته در قعر زمين

زیرتر از گاو و ماهی بد یقين]11[

    

      

بنابرای��ن آنچنان ك��ه در تصوی��ر ش��ماره 2 می بينيم، 

نقش مای��ه ماهی به مثابه نمادی از زمين به آس��مان یا 

خورشيد متصل گش��ته و این اتصال، تداعی گر همان 

كش��ش و جذبه ای در دل بيدار آدمی است كه همواره 

خواهان جدا ش��دن از قفس جس��م و پيوستن به ذات 

مطلق واحد است. همچون مناره های برافراشته بر فراز 

مساجد كه گویی می خواهند زمين را به آسمان متصل 

كنن��د، در عرصه قالی نيز آدم��ی )هنرمند( می خواهد 

)Pope, 1207 :تصویر شماره 3: قالی لچك ترنج حيوان دار، كرمان)؟(، اواخر قرن 16م.، انستيتو والنسيا ُدن ژوان، مادرید]14[، 150*330 سانتی متر، )مأخذ
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از قفس جس��م خویش در قالب ماهی جدا شده و به 

آسمان و منش��أ معنویت و نور متصل شود. اینجاست 

كه موالنا می گوید: 

این جهان دریاست و تن ماهی و روح

ی�ون��سی مح��جوب از ن��ور ص��بوح

گ��ر مس��بّح باش��د از ماه�ی ره��يد

ور نه در وی هضم گشت و ناپدید]12[

ب��ه تعبير موالنا این جهان همانن��د دریا و كالبد مادی 

م��ا مثل ماه��ی و روحی كه در آن وج��ود دارد، مانند 

یونس)ع( اس��ت. حضرت یونس به واسطه خطایی كه 

مرتكب ش��د، در ش��كم ماهی گرفتار ش��د و از انوار 

بامداد زندگانی محروم و محجوب ماند؛ اما با تس��بيح 

خداوند توانس��ت نجات یابد. بنابراین روح انسان نيز 

مانند یونس می تواند با تس��بيح خداوند از شكم ماهی 

كالب��د مادی رهایی یاب��د و اال در همان كالبد هضم و 

ناپدید خواهد گشت )جعفری، 1373، ج6، 130(.

تصویر شماره 4: قالی سانگشکو، کرمان، اواخر قرن 16م.، موزه لوگانو]13[، 250*270سانتی متر )مأخذ: اروین، 1361، 136(
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     آنجا كه نقش مایه ماهی مستقيمًا به ترنج مركزی - 

نماد آسمان و حقيقت - متصل نيست )تصویر شماره 

3(، می تواند نماد همان تن و جسم آدمی باشد كه اگر 

چه بين او و آسمان یا مبدأ خویش اندكی فاصله افتاده 

اما جدای از آن هم نيست و می تواند به گفته مولوی با 

تسبيح خداوند به آن مرحله برسد. اما در قالی معروف 

به سانگشكو )تصویر شماره 4(، نقش مایه ماهی درون 

س��رترنج، مستقيمًا به ترنج متصل شده است. در اینجا 

ماهی را می توان نماد س��الك و رهرو راه حق شمرد؛ 

چ��را كه به حقيقت نزدیكتر ش��ده و اتصال بيش��تر و 

محكم تری یافته است. 

س��اختار كلی قالی مذكور، اصطالحاً ترنجی حيوان دار 

بوده كه شامل نقوش گرفت و گير در متن و حاشيه است. 

در این قالی نيز همچون قالی شكارگاهی ميالن )تصویر 

شماره 2(، حضور پرندگان، تداعی گر آسمان است.

     تش��بيه عاش��ق و طالب به ماه��ی در مثنوی مكرر 

ب��ه كار رفته اس��ت )فروزانف��ر، 1379، 220(. مولوی، 

انس��ان خداجوی و طالب كم��ال را با نماد ماهی به ما 

معرف��ی می كند. ماهی كه غوط��ه ور در دریای معرفت 

اس��ت، بی تعّلق اس��ت و منزلگاه و تعلقی به جز دریا 

ندارد. همان طور كه یك س��الك راه حق نيز دل در بند 

تعلقات مادی و هر آنچه غير خداس��ت، نداشته و تنها 

در دریای حقيقت ره می پوید. مصداق س��خن مذكور 

این بيت موالناست: 

هر كه جز ماهی ز آبش سير شد

هر كه بی روزیست روزش دیر شد]15[ 

در ای��ن بي��ت، ماهی عارف كامل و غي��ر ماهی معرف 

كسانی است كه چندان ظرفيتی ندارند و به اندك افاضه 

قانع می شوند )سبزواری،1374، 26(. در واقع مولوی از 

چندین نوع ماهی در مثنوی خود نام می برد كه اشاره به 

مراتب و درجات آدميان دارد. برای مثال از ماهی خاكی 

به عنوان نماد انسانهای دنيوی نام می برد: 

ماهی خاكی بود درویش نان

شكل ماهی ليك از دریا رمان]16[

دروی��ش ن��ان مانن��د ماهی خش��كی اس��ت ك��ه در 

ظاهر به ماهی ش��بيه اس��ت ولی از دری��ا فرار می كند 

)ش��هيدی،1373، ج8، 331(. شاید بتوان مصداق این 

معن��ای نمادی��ن ماه��ی را در تصویر قالی ش��ماره 5 

جس��ت وجو نمود ك��ه نقش مایه ماه��ی در آن جدای 

از ترنج واقع ش��ده اس��ت. همچني��ن موالنا اصطالح 

ماهی زاده را برای انس��ان هایی كه استعداد كامل شدن 

دارند، به كار برده )گوهرین،1362، 217( و می گوید:

رو به دریا رو زان كه ماهی زاده ای

همچو خس در ریش خود افتاده ای]17[

و در جای دیگر از ماهيان پرفن، به عنوان نماد صاحبان 

نفوس )نفوس مطمئنه( و اولياءاهلل نام می برد: 

ون��در این یم ماهيان پرفن��ند

م�ار را از س�حر ماه�ی می كن�ند

م�اهي�ان ق�ع�ر دری�ای ج�الل

بحرشان آموخته سحر حالل]18[

ماهي��ان قعر دری��ای جالل، نماد مردان كامل هس��تند 

)همان، 215(. 
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 )Pope, 1296 :تصویر شماره 5: قالی سانگشكو، كرمان)؟(، اواخر قرن 16 م.، مجموعه شاهزاده رومن سانگشكو]19[، 322*604 سانتی متر )مأخذ
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بدی��ن ترتيب مولوی، تش��بيه انس��ان ب��ه ماهی را در 

مراتب مختلف همچون انسان های دنيوی، انسان هایی 

كه مستعد كمالند، اولياءاهلل و مردان كامل تا انبياء الهی 

پيش می برد و از انبيا به ماهيان دریای پاك كبریا تعبير 

می كند:

هست قرآن حال های انبيا

ماهيان بحر پاك كبریا]20[

در ج��ای دیگر از مثن��وی، پيامب��ری در اثبات ادعای 

پيامبری اش خ��ود را به ماهی تش��بيه می كند؛ چرا كه 

همچون ماهی خانه و همنشينی بر روی زمين ندارد: 

نه مرا خانه است و نه یك همنشين

خانه كی كردست ماهی در زمين]21[

     بنابرای��ن با توجه به این دس��ته بندی ها و درجات 

برای مراتب انس��ان ها كه مول��وی در قالب نماد ماهی 

بيان نموده، می توان نقش مایه ماهی در قالی های مورد 

بررس��ی را از ای��ن منظر و دیدگاه ني��ز معنایی دوباره 

بخشيد. بدین ترتيب كه نقش مایه ماهی كه مستقيمًا به 

ترنج )آسمان، حقيقت( متصل است و ارتباط نزدیك تر 

و بی واس��طه ای با مبدأ هستی دارد )تصویر شماره 4( 

می تواند نماد پيامبران یا مردان كامل، تعبير شود و آنجا 

ك��ه بين او و حقيقت فاصله افتاده )تصویر ش��ماره 3( 

به تعبي��ر مولوی، ماهی زادگانند كه اصل و فطرت آنها 

خدایی است و مس��تعد كمالند؛ اما هنوز موانعی پيش 

رو دارند تا به حقيقت نائل شوند .

     نكته قابل توجه در مقایسه نقش مایه ماهی با دیگر 

نقش مایه ها، قرار گرفتن آن در یك قاب و یك جایگاه 

است. به دیگر س��خن، گویی هنرمند خواسته جایگاه 

ویژه و متفاوت ماهی را نسبت به دیگر نقش مایه ها در 

طرح قالی، بيان نماید و این تأكيدی اس��ت بر سخنان 

پيش��ين در باب ماهی به عنوان نماد انسانی كه به سوی 

حقيقت رهسپار است و بی تردید جایگاه چنين انسانی 

بهش��ت خواهد بود. همچنانكه مول��وی در این زمينه 

می فرماید: 

كه بهشتی كيست و بيگانه كيست

پيش من پيدا چو مار و ماهيست]22[

در این بيت، انس��ان بهش��تی به ماهی تش��بيه شده و 

غير بهش��تی به مار؛ چرا كه مار در اش��عار مولوی نماد 

انس��ان های دنيوی و خاكی اس��ت كه جایگاهشان بر 

خاك است نه دریا:

دایم اندر آب كار ماهی است

مار را با او كجا همراهی است]23[

انس��ان بهشتی برای ورود به بهشت با آب كوثر تطهير 

می ش��ود. همچنانك��ه خداون��د در ق��رآن می فرماید: 

"َوَس��قاَهم َربُّهم َش��رابًا َطهوراً"]24[ این ش��راب پاك 

می تواند نوشابه نهر كوثر باشد كه خدا آن را به دست 

رس��ولش )ص( و اميرالمؤمني��ن )ع( به اهل بهش��ت 

ارزانی داشته است تا آنان را از هر عيب و پليدی پاك 

كن��د )امين، 1361، 311(. بنابراین ماهی درون حوض 

در تصاویر قالی های ش��ماره 6، 7 و8، با توجه به بيت 

فوق از موالنا و تفسير مذكو از آیه قرآن، می تواند نماد 

انس��ان بهشتی )انسان كامل، ولی یا نبی خدا( باشد كه 

درون حوض كوثر، غسل داده شده و تطهير می شود.
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     در قالی مشهور چلسی )تصویر شماره 6(، حوض 

حاوی هش��ت ماه��ی قرمز رنگ، در مرك��ز قالی قرار 

گرفت��ه و دو ترنج كامل در باال و پایين و دو نيم ترنج 

در طرفي��ن، آن را احاطه كرده اند. همچنين در اطراف 

این حوض، گلدان هایی با نقش مایه طاووس به همراه 

دو ش��ير محافظ در پایين و دو شير بالدار در باال دیده 

می شود. عالوه بر این، درختان انار در اطراف گلدان ها 

نيز یادآور بهش��ت اس��ت؛ چرا كه در قرآن]25[ از آن 

به عنوان درخت بهشتی یاد شده است.

     در تصوی��ر ش��ماره 7، نقوش دو ماهی قرمز رنگ 

درون ح��وض آب و زیر درخت س��رو در دو طرف 

قالی دیده می ش��ود. در اینجا آب، با خطوط مواج آبی 

رنگ و اطراف حوض با نواری مجزا به شكل قطعات 

رنگی كنار هم چيده ش��ده، نمایان شده است. فضای 

ط��رح قالی با وجود انواع گلها و گياهان زیبا و در هم 

تنيده، بهش��ت گونه است و نكته مهم و قابل توجه در 

طرح ای��ن قالی، زوج بودن نقوش، از جمله حوض ها 

و درختان می باش��د كه یادآور این آی��ات از قرآن در 

توصيف بهش��ت اس��ت كه: »برای كس��ی كه از مقام 

پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. در آنها انواع 

نعمت ها و درختان پرطراوت... و دو چشمه جوشنده 

اس��ت«.]27[ درخت سرو كه به ش��كل بارز در طرح 

ای��ن قالی خودنمایی می كند، مفاهيم نمادین بس��ياری 

همچون »جاودانگی« را در آثار هنری از دوران باستان 

تاكن��ون به همراه داش��ته اس��ت.]28[ در اینجا نيز دو 

درخت س��رو، گویا از وزش نس��يم فرحزای بهش��تی 

است كه سر خم كرده اند، در حالی كه از آب پاك كوثر 

سيراب شده، جاودانه گشته اند.]29[

     ی��ك گ��روه دیگر از قالی ه��ای صفویه كه حاوی 

نقش مایه ماهی هس��تند، به طرح باغی مشهور بوده و 

در ساختار همگی آنها فضای طرح توسط نهرهای آب 

تقسيم بندی می شود. این نوع تصویر و ترسيم باغ، ملهم 

از بهشت با نهرهای چهارگانه اش است. همان طور كه 

در قرآن آمده، در بهش��ت »نهرهای��ی از آب صاف و 

خالص كه بدبو نش��ده و نهرهایی از ش��ير كه طعم آن 

دگرگون نگش��ته و نهرهایی از ش��راب كه مایه لذت 

نوش��ندگان است و نهرهایی از عسل مصفاست«.]30[ 

این توصيف، اس��اس هندس��ی معماری باغ های دوره 

صفوی��ه به ص��ورت چهار باغ )چهار نهر( را تش��كيل 

می ده��د )انص��اری، 1386، 44(. در قالی طرح باغی 

)تصویر ش��ماره 8( یك حوض در مركز طرح، اشاره 

به حوض كوثر اس��ت كه منشأ انهار بهشتی محسوب 

ش��ده و چهار نهر موصوف از آن سرچشمه می گيرند. 

در ای��ن قاليچه ابریش��می، طرح مح��راب و باغ با هم 

ادغام شده است. در گوشه سمت راست و چپ با الی 

ف��رش، نام بافنده آن با مضم��ون »عمل كمترین بنده«، 

»محمد امين كرمانی« بافته ش��ده اس��ت. در پيش��انی 

محراب نيز، عبارت »ُسبحاَن َربَّی ااَلعلی َو بَِحمِده« در 

داخل كتيبه ای نوشته شده است. همچنين وجود گل ها 

و پرن��دگان در زمينه س��بز مایل ب��ه زرد زیبای قالی، 

به بازنمایی فضای بهشتی كمك نموده است. بنابراین 

سيزده ماهی ش��ناور در نهرها می توانند نماد انسانهای 
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تصویر شماره 7: قالی باغ با درخت سرو، هرات، اواخر قرن 17م.، موزه فرش ایران، 160*213 سانتی متر )مأخذ: دادگر، 1380، 11(
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تصویر شماره 8: قاليچه محرابی باغی، كرمان، قرن 17 م.، موزه آستان قدس رضوی، 111*140 سانتی متر )مأخذ: اردالن جوان، 1371، 23( 
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تصویر شماره 9: قالی باغی، هریس، قرن 16 م.، موزه هنرهای دستی وین، 187*151 سانتی متر )مأخذ: اروین، 1361، 59(



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

48

بهش��تی و كامل یا اولياءاهلل و پيامبران باشند، آنچنانكه 

در اشعار مولوی نيز به آن اشاره شده است.

     تصاوی��ر 9 و10 نيز قالی های طرح باغی را نش��ان 

می دهند. اگر چه در تصویر شماره  9، فضای كل طرح 

دیگر بر اساس چهار باغ نيست و به بخش های بيشتری 

تقسيم ش��ده است؛ اما همچنان نهرها، حوض ها، گلها 

و درختان، ویژگی های بهشت را انعكاس می دهند. در 

اینجا هنرمند با خل��ق قاب هایی كه گلها و درختان را 

در برگرفته اند، به سوی نوع دیگری از طرح مشهور به 

»قابی«]32[ حركت نموده و شاید این نمونه قالی گواه 

خوبی باش��د برای نش��ان دادن چگونگی شكل گيری 

طرح های قابی از درون طرح باغی. 

     قالی باغی دیگر نيز كه در تصویر شماره 10 نشان 

داده شده، به زیبایی اوصاف بهشت را می نمایاند كه با 

درختان پر شكوفه و انواع گل ها و گياهان دیگر سراسر 

فضا را پوشانده و به راستی مصداق »َجنّاٍت اَلفافًا«]33[ 

اس��ت. همچنين، پرندگان زیبا بر س��ر شاخس��اران و 

طاووس��ان رنگارن��گ در البه الی درخت��ان، به زیباتر 

نم��ودن این فضا كمك نموده اس��ت. درون انهار این 

باغ ها، ماهيان طالیی با بالهای قرمز یا آبی رنگ در ميان 

امواج زالل كه با خطوط زیگزاگ پيوسته تصویر شده 

است، ش��ناورند و تداعی گر انس��ان های پاك و مطهر 

بهش��تی اند. نكته جالب و قابل توجه در این قالی این 

است كه فرم ماهی مذكور درون نهرها با بدنی خميده 

و بالهای متعدد بس��يار شبيه به فرم برگهایی هستند كه 

در حاشيه به صورت جفت، گلی را در ميان گرفته اند. 

آنچنان كه گویی آن برگ ها همان ماهيانند و بيننده را به 

تردی��د می اندازند. اما از آنجا كه این فرم در دو طرف، 

با دو رنگ نش��ان داده ش��ده و زائده های بيشتری در 

اطراف دارد، به فرم برگ نزدیك ش��ده است. بنابراین 

در این ج��ا به خوبی می ت��وان چگونگ��ی تبدیل فرم 

نقش مایه ماهی را به برگ مشاهده نمود؛ آنچه به وفور 

در قالی های متعدد تحت عنوان »ماهی درهم« ش��اهد 

آن هستيم. 

     در پایان، مشخصات كامل تصاویر به همراه نقش مایه 

ماهی موج��ود در آن ها، در جدول��ی ارائه می گردد تا 

در ی��ك نگاه كل��ی، فرم، رنگ و دیگ��ر جزئيات این 

نقش مایه مورد بررسی قرار گيرد.

نتيجه گيری

نقش مای��ه ماهی یكی از نق��وش نمادین در آثار هنری 

ایران و از جمله قالی اس��ت. در این مقاله تالش ش��د 

مفاهيم نمادین این نقش مای��ه در قالی های صفویه، از 

طریق جایگاه آن در باورها و اعتقادات ایرانيان باستان 

و همچنين كتاب قرآن و اش��عار مثنوی معنوی موالنا 

تأویل و تفسير گردد. جهت نيل به این هدف، مطالب 

بر مبنای سه محور س��اختار كلی طرح قالی ها )لچك 

ترنج(، جای��گاه و موقعيت نقش مای��ه ماهی در طرح 

مذكور و چگونگی فرم این نقش مایه، س��امان بندی و 

استوار گردید.

     ماهی در مثنوی معنوی در قالب مفاهيم گوناگونی 

به كار رفته اس��ت و نقش مایه ماهی ني��ز در قالی های 
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مورد بررس��ی با توجه به وجود زمينه فرهنگ اسالمی 

و عرفانی در دوره صفویه، قابليت پذیرش بس��ياری از 

ای��ن معانی را دارد. در قالی ه��ای با طرح لچك ترنج، 

آنج��ا كه نقش مایه ماهی )درون س��رترنج یا كتيبه( به 

ترنج مركزی یا شمسه )نماد الوهيت و حقيقت( متصل 

اس��ت، می تواند نماد عارف یا س��الك راه حق، انسان 

بهشتی، انس��ان كامل، اولياء اهلل و حتی پيامبران باشد؛ 

چرا كه مس��تقيمًا به مبدأ هس��تی در قالب ترنج متصل 

گشته و در جایی كه نقش مایه ماهی نه به طور مستقيم، 

بلكه با واس��طه به ترنج متصل است می تواند مصداق 

جس��م و تن و یا انس��انهای دنيوی باشد كه اگر چه از 

حقيقت دور افتاده اند، اما جدای از آن نيز نبوده و به قول 

مولوی می توانند همچون یونس)ع( با تسبيح خداوند 

نجات یافته و رستگار شوند. عالوه بر معانی ذكر شده 

می ت��وان ماهی را نماد زمين نيز ش��مرد. این تأویل از 

نقش مایه ماه��ی با توجه به اعتقاد ایرانيان باس��تان به 

ماهی ای كه جهان )زمين( بر پش��ت اوست و از طرفی 

اتصال نقش مایه ماهی به ترنج كه می تواند نماد آسمان 

نيز به  شمار رود، در فضای بهشت گونه ساختار لچك 

ترنج قابل تصور است؛ چرا كه در چنين فضایی زمين 

و آس��مان یكی شده و به تعبير دیگر زمينيان به آسمان 

می پيوندند. در طرح های باغ��ی، ماهی درون حوضی 

قرار دارد كه یادآور حوض كوثر در بهشت است؛ چرا 

كه فضای قالی های باغی بر اس��اس نهر های چهارگانه 

بهش��تی كه در قرآن وصف شده، استوار گردیده و در 

قالی های دیگر كه این س��اختار وج��ود ندارد، فضای 

مملو از گلها و درختان، تداعی كننده بهش��ت اس��ت. 

بنابرای��ن در این دس��ته از قالی ها نيز اط��الق مفاهيم 

نمادینی چون: انس��ان بهشتی، انسان كامل، اولياء اهلل یا 

پيامبران، به نقش مایه ماهی مصداق می یابد. 

     در پایان، ذكر این نكته ضروری اس��ت كه اطالق 

صد در صد و قاطعانه ای��ن مفاهيم به نقش مایه ماهی 

ادعای نویس��نده مقاله نيست؛ چرا كه تالش در جهت 

ش��ناخت مفهوم یك نم��اد هرگز به معن��ای بازنمایی 

یقين��ی یك مصداق برای آن نيس��ت بلك��ه اهتمام در 

همدلی با پدید   آورنده و به این واس��طه ش��ریك شدن 

در دنيایی اس��ت كه او می آفرین��د. تحقيق حاضر نيز 

كوشش��ی است جهت كشف مفاهيم نمادین »ماهی« و 

ش��اید تنها، روزنه ای باشد به سوی افق بيكران مفاهيم 

پنهان در آثار هنری ایران. 
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)Ford, 1989, 145  :تصویر شماره 10: قالی باغی، شمال ایران یا كرمان، اواخر قرن 17 م.، موزه گالسكو، مجموعه بارل،]31[ 425*527 سانتی متر )مأخذ
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پی نوشت ها
دریای  یا   )Vorukasha( وروكشه  یا  فراخكرد  دریای   .1
بی انتهای كيهانی، دریایی اسطوره ای است كه در كنار 
می شود  شامل  را  زمين  سّوم  یك  و  دارد  قرار  البرز 

)آموزگار، 1386، 22(.
را  زمانی  است.  رسوالن  از  یونس  و  آیات:  ترجمه   .2
افكند،  قرعه  آنها  با  و  كرد.  فرار  پر  به سوی كشتی  كه 
بلعيد، در حالی كه  را  او  ماهی عظيمی  مغلوب شد. و 
مستحق سرزنش بود. و اگر او از تسبيح كنندگان نبود. تا 

روز قيامت در شكم ماهی می ماند.
دوست  به  موسی  كه  هنگامی  و61:   60 آیات  ترجمه   .3
خود گفت: دست از جست وجو بر نمی دارم تا به محل 
راه  به  طوالنی  مدت  چند  هر  برسم؛  دریا  دو  تالقی 
خود ادامه دهم. هنگامی كه به محل تالقی آن دو دریا 
رسيدند؛ ماهی خود را فراموش كردند و ماهی راه خود 

را در دریا پيش گرفت.
4. Collection Myron c. Taylor

و  »حجر«  »الرحمن«،  »محمد«،  سوره های  در  به ویژه   .5
»واقعه«.

پيمودن هفت مرحله برای رسيدن به معشوق در آیين های   .6
كه  مهر  آیين  در  جمله  از  است.  یافته  تجلی  متعددی 
این مراحل هفتگانه چنين نامگذاری شده است: كالغ، 
همسر/ عروس، سرباز، شير، پارسی، پيك خورشيد، و 
سرانجام پير یا پدر كه عالی ترین پایه به حساب آمده 
و كسی كه به این مرحله می رسيد، نماینده خدای مهر 
در  )آموزگار، 1386، 22(.  آمد  می  به شمار  زمين  در 
آسمان  به  عرفانی اش  سفر  در  َشَمن،  نيز،  شمنی  آیين 
از درخت یا ستون مقدسی كه هفت پله دارد، می گذرد 
)الياده، 1372، 285(. عطار نيز در منطق الطير خود، این 
هفت مرحله را به ترتيب: طلب، عشق، معرفت، استغنا، 

توحيد، حيرت و در نهایت، فقر و فنا بر می شمارد. 
7. Poldi pezzoli

»خداوند نور آسمان ها و زمين است«، سوره نور، بخشی   .8
از آیه 35.

دفتر سوم، بيت 47.  .9
سدره المنتهی درختی است كه پيامبر در معراج می بيند   .10
و در قرآن، سوره 53 آیات 14 تا 16 به آن اشاره شده 

است.
دفتر سوم، بيت 2006  .11

دفتر دوم، بيت 3141-3140  .12
13. Thyssen	 Bornemisza	 Lugano
14. Institu, de Valencia de don juan

دفتر اول، بيت 17  .15
دفتر اول، بيت 2754  .16

دفتر ششم، بيت 2028  .17
دفتر سوم، بيت 3598 و 3599  .18

19. Roman Sanguszko
دفتر اول، بيت 1538  .20

دفتر پنجم، بيت 1136  .21
دفتر سوم، بيت 3595  .22

دفتر سوم، بيت 3595. مولوی در مثنوی معنوی، ماهی   .23
را در قالب های دیگری نيز به كار می برد. مثاًل در داستان 
كرامات درویشی كه در كشتی به دزدی متهمش كردند، 
ماهی به صورت مأمور الهی ظاهر می شود. بدین ترتيب 
كه پس از دعای درویش به سوی خداوند به دليل اتهام 
دزدی كه به او زده بودند، صدها هزار ماهی به فرمان 
خدا، از قعر دریا سر برون آورده در حالی كه در دهان 
هر یك دّری گرانبها بوده است: صد هزاران ماهی از 
دریای ژرف در دهان هر یكی دّری شگرف )جعفری، 
1373، ج 5، 460-462(. و در داستان كرامات ابراهيم 
است.  الهی  مأمور  نماد  ماهی  نيز  دوم(  )دفتر  ادهم 
دنيا  شوكت  و  ثروت  كه  بود  درویشی  ادهم،  ابراهيم 
را كنار نهاده و روزی بر لب دریا چون گدایان مشغول 
دوختن لباسش بود كه اميری كه از مریدانش نيز بود او 
را دید و از رفتار شيخ تعجب كرد. آنگاه شيخ كه متوجه 
حال او شد سوزن خود را در دریا افكند و آنگاه بانگ 
برآورد سوزنم را می خواهم. صدها هزار ماهی كه مأمور 
الهی بودند هر یك سوزنی از طال به دهان، سر از آب 
باال كشيده و گفتند: بگير شيخ این سوزن تو. شيخ رو 
به امير كرده، گفت: این سلطنت عظمای الهی بهتر است 
كه سلطنت دل می باشد یا ملك ناچيز دنيا؟ )دفتر دوم، 

ابيات 3226 و 3227( )شهيدی، 1373، ج 4، 187(:
صد هزاران ماهی الهيی

سوزن زر بر لب هر ماهيی
سر برآوردند از دریای حق

كه بگير ای شيخ سوزن های حق 
در  یوشع  و  موسی  حضرت  داستان  در  مولوی  همچنين 
جست وجوی خضر، كه در قرآن در سوره كهف آمده 

است، ماهی را نماد هدایت نيز معرفی می كند: 
ماهی بریان ز آسيب خضر

زنده شد در بحر گشت او مستقر 
)دفتر ششم، بيت 2640(
در اینجا ماهی وسيله هدایت است، همان طور كه به تعبيری 

برای حضرت یونس نيز اینگونه بوده است: 
گفت پيغمبر كه معراج مرا

نيست بر معراج یونس اجتبا 
)دفتر سوم، بيت 4512(
»بر  آیه:  ترجمه  آیه 21،  از  انسان )76(، بخشی  سوره   .24
است  ستبر  و حریر  سبز  دیبای  لطيف  بهشتيان،  باالی 
شرابی  خدایشان  و  خام  نقره  دستبند  دستهاشان  بر  و 
پاك )و گوارا از كوثر عنایت( بنوشاند«. )ترجمه الهی 

قمشه ای(.
سوره الرحمن )55(، آیه 68  .25

26. Chelsea
سوره الرحمن )55(، آیات 45 تا 49.  .27
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سرو در ایران باستان مقدس شمرده شده و در آثار تخت   .28
جمشيد نيز نمونه هایی از آن دیده می شود. گروهی باور 
دارند كه سروی تحت عنوان »مينو سپند« مربوط به نور 
ایزد اهورامزدا و حتی مربوط به شخص زرتشت است. 
بر اساس حكایت دیگری، زرتشت در كاشمر )ترشيز 
بلندترین  بعدها  از بهشت كاشت كه  turchiz( سروی 

سرو جهان گردید )هانگلدین، 1375، 33(.
این نقش مایه سرو خميده، تداعی گر نقش مایه بته است   .29
و این فرضيه كه نقش مایه بته تجرید یافته سرو بوده را 

تقویت می كند.
سوره محمد )47(، آیه 14.  .30

31. lasgow art gallery Burrell
قاب های  یا  قسمت ها  به  طرح ها  این  در  قالی  متن   .32
مختلفی تقسيم گشته كه به طور منظم در كنار هم قرار 
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