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عرضه کرده است .بهمنظور احیای نقوش سنتی و کاربرد مجدد
مقدمه
از زمانهای بسیار قدیم ،کاربرد نقش شیر در حالتهای مختلف ،آنها نیز این نقش به صورت مختصر مورد تحلیل زیباییشناسی
در ایران رایج بوده اس��ت .ش��یر مانند یوز ،ببر و پلنگ ،همیشه قرار گرفته است.
درکنار پادش��اهان بوده و نماد س��لطنتی و نشانهای از شجاعت،
قدرت و عظمت قلمداد ش��ده است .این نقش چه قبل از اسالم شیر در اساطیر ایران
و در آیین مهر و میترائیسم ،زرتشت و هنر دورههای هخامنشی قدرت و هیبت باش��کوه شیر باعث شده است از روزگار باستان
و ساسانی ،چه بعد از آن ،اهمیت آشکاری داشته است .در دورة او را ب��ا ایزدان و پادش��اهان پیوند دهند؛ ب��ه گونهای که صفت
اسالمی نیز در بس��یاری از هنرها از این نقش استفاده کردهاند .ش��یروش به ایزدان وایزدبانوان اختصاص داش��ت .نزد ایرانیان،
در زمان صفویه ،اهمیت شیر به اندازهای بود که با وجود تحریم ش��یر نماد ستارة هرمز (مشتری) و نمایة آتش و خشکی است.
مجسمة آن را در امامزادهها و روی قبر پهلوانان در هف��ت مرحلة س��یر و س��لوک آیین میتره (مه��ر) نیز مقام
مجسمهس��ازیّ ،
ّ
کار میگذاش��تند .یکی از بس��ترهای مناس��بی که این نقش با واالیی دارد (فرخزاد :138 ،ص .)1386مهرپرستان هفت پایه یا
مهارت تمام در آن بهتصویر درآمده ،فرش این دوره است که بر درجه داش��تند که به ظاهر از سیارههای هفتگانه گرفته شده
اثر تشویق و حمایت شاهان صفوی در کمال فن و طراحی اجرا بود .کالغ از طرف عطارد ،داماد از طرف زهره ،س��رباز از طرف
مریخ ،ش��یر از طرف مشتری ،پارسی از طرف ماه ،پیک مهر از
شده و به اوج ترقی رسیده است.
ّ
مجرد نپرداختهاند .طرف خورش��ید ،و پدر یا پیر از طرف زحل حمایت میش��دند.
صورت
به
شیر
منابع موجود به موضوع نقش
ّ
به همین دلیل ،این مقاله ابتدا نقش ش��یر را در اس��اطیر و هنر این مراحل به ترتیب طی میش��ود و س��رباز -که دوران جانکاه
ایران به اجمال بررس��ی کرده اس��ت .س��پس ،یک��ی از بهترین آموزشه��ای جنگی را گذرانده و در بلندای قدرت جس��می و
نمونههای فرش این دوره را معرفی کرده و به این ترتیب ،عالوه توانمندیه��ای روحی قرار دارد -به مرحلة ش��یر پا میگذارد و
بر روش��ن کردن فصلی دیگر از هنر نمادپردازانة نقوش در هنر شایس��تگی رسیدن به مقام ش��یرمردی را مییابد؛ حیوانی که
ای��ران ،مجموع��های از حالتهای مختلف ش��یر در این فرش را هرگز به مردار دهان نمیآالید و شکارگری بسیار تواناست.
 .1استادیار دانشکدة هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان taheri21@yahoo. com
 .2کارشناس ارشد پژوهش هنر
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چکیده
بس��یاری از نقوش متن قالی حاوی اطالعاتی نمادین هس��تند .در بین این نقوش ،آنهایی که با الهام از طبیعت در فرش طراحی
ش��دهاند ،معنای اس��طورهای وسیعی مییابند .ش��یر یکی از نقشهایی است که با اس��طورهها ارتباط دارد و با گذشت زمان ،نماد
بسیاری از ویژگیهای بارز انسانی شده است (آیین مهر ،میترائیسم ،نماد سلطنت ،شجاعت ،قدرت و.)...
نق��ش ش��یر از مهمترین عناصر صحنههای ش��کار ،گرفتوگی��ر و طرحهای حیوانی ب��وده؛ در آثار هنری (نظیر نقشبرجس��ته،
مجسمهس��ازی ،فلزکاری ،نقاش��ی و به ویژه فرشبافی) نیز از مهمترین موضوعها بهشمار میرفته است .فرش ایران نیز در حیات
ّ
هنریاش از مفاهیم و معانی اس��اطیری یا عرفانی -که برای تفس��یر و فهمشان به بررسی و تطبیق مفهومی آنها نیازمندیم -غنی
معرفی نقش ش��ی ِر بهکار رفته در فرش ایران ،به ویژه در دوران تعالی آن ،یعنی دورة صفویه ،میتواند در
بوده اس��ت .شناس��ایی و ّ
خلق آثار هنری هر دوره ،راهکار روشنی برای هنرمندان باشد.
ای��ن مقاله در یکی از درخش��انترین فرشهای دورة صفوی (قالیچة ابریش��می م��وزة متروپولیتن) ،نقش ش��یر و انواع آن را در
موقعیتها و حالتهای قرارگیری متفاوت بررس��ی کرده ،با مقایس��ه و تطبیق ،دو نمونة مش��ابه در فرشهای این دوره را معرفی
میکند.
پرس��شهایی که در این مقاله مطرح میش��ود ،عبارتاند از :در این فرش ،چند نوع ش��یر و در چه حالتها و موقعیتهایی ترسیم
شده است؟ آیا نقوش شیر در هنر دوران قبلی ،بر نقوش شیر این دوره تأثیری داشته است؟ آیا مفاهیم و معانی نمادین شیر ،در
نقوش فرش نیز داللت دارد؟
فرض بر این است که استفاده از نقش شیر در فرش نیز پیشینهای تاریخی داشته ،در اسطورهها ریشه دارد .در دوران اسالمی ،به
نقوش ملهم از دوران قبل از اسالم مفاهیم جدیدی افزوده شده است .این نقوش در دوران صفوی نیز تحت تأثیر سایر هنرها ،به
ویژه نگارگری ،قرار میگیرد .نقش شیر در این فرش ،هم به صورت واقعگرایانه و با الهام از طبیعت ،هم به صورت تخیلی ترسیم
شده است .1 :نقش شیر به صورت منفرد؛  .2نقش شیر در صحنههای گرفتوگیر.
واژههای کلیدی :شیر ،صفوی ،فرش ،متروپولیتن ،نماد.
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هنگام��ی که پی��روان به ای��ن مقام نائ��ل میآمدند ،در ش��مار
نزدیکترین یاران میتره قرار گرفته ،ش��یرمهر ( شیرخدا) نامیده
میشدند.
از سویی ،شیر نشان قدرت ،حرارت و سوزندگی و از سوی دیگر،
نمایة پاکی ،دلیری و آمادگی برای جانبازیهای آرمانی است .در
مهرابهها ،ش��یرمردان دستهای میترا بهش��مار میآمدند .وقتی
خال چلیپا بر پیشانی یا دست آنها نقش میشد ،اجازه مییافتند
دشمنان میترا و پیمانش��کنان را با آذرخششان مجازات کنند.
بهنظ��ر میرس��د کوروش کبیر ه��م در آغاز راه یک��ی از همین
شیرمردان میترا بوده و برای پاکسازی بخش بزرگی از گیتی از
نابکاران و اهریمنمنشان ،سر برافراشته است (همان ،ص.)572
یکی دیگر از مفاهیم اس��طورهای نقش شیر ،وجه کنایهای آن از
فصل تابستان است .از نظرگاه تقسیم فصلی ،سال اوستایی به دو
فصل بزرگ تقسیم میشد :تابستان و زمستان .نقش گاو به فصل
زمستان اش��اره دارد ،و شیر کنایتی از تابستان است .در یکی از
نقوش��ی که از ای��ام کهن بهجای مانده ،ش��یری در پیکار بر گاو
غالب شده است .چنین نقشی نشان سپری شدن زمستان است.
در روایتهای اساطیری ،میترا (خورشید) نیز بر گاو غلبه کرده،
او را میکشد (رضی :1371 ،ص .)56بنابراین ،شیر در حال نبرد
با گاو میتواند نمادی از میترا نیز قلمداد شود.
در نوشتارهای اس��اطیری از جمله «گیلگمش» ،شیر موجودی
خداآفریده و از نیروهای الهی است؛ اغلب نماد قدرت و شجاعت
اس��ت و ش��کار و غلبه بر آن نش��انة پهلوانی و مردانگی است؛ تا
آنجا که تنپوش اختصاصی گیلگمش از پوست شیر بوده است
(عبدالهی :1381 ،ص.)548
از بی��ن معان��ی نمادی��ن این حی��وان میتوان به آت��ش ،ابهت،
پارسایی ،پرتو خورشید ،پیروزی ،تابستان ،دالوری ،روح زندگی،
درندهخویی ،س��لطان جانوران ،سلطنت ،ش��جاعت ،عقل ،غرور،
فک��ر ،قدرت اله��ی ،قدرت نف��س ،مراقبت ،مواظب��ت و نیروی
ابرانسانی اشاره کرد (دادور :1385 ،ص.)74

30

شیر در هنر ایران
بررس��ی آثار باستانی نش��اندهندة تصاویر بسیاری از نقش شیر
اس��ت .شیر پادشاه درندگان و حیوان پرقدرتی است که از دیرباز
مورد توجه و هماورد دالوران نامدار ایران بوده است .قدمت نقش
ش��یر درآثار باستانی دستکم به سههزار سال پیش بازمیگردد.
تصویر این حیوان در هنر هخامنش��ی و نقشبرجستههای تخت
جمش��ید و شوش حک شده است (شکل  .)1همچنین ،میتوان
آن را بر بس��یاری از ظروف و منس��وجات ساسانی مشاهده کرد
(ش��کل  2و  .)3بر برخی از ُمهرهای اش��کانیان و ساسانیان نیز
تصویر شیر نقش شده است (ژوله :1384 ،ص.)21
در دورة اس�لامی ،نقش ش��یر بهمنزلة مظهر قدرت و شجاعت
باقی ماند؛ با هوش��مندی خاص ایرانی��ان عملکردی جدید پیدا
کرد و به یکی از عوامل س��نتی دین جدید تبدیل ش��د .به این
صورت که حضرت علی(ع) به ش��یر خدا ملقّب ش��ده ،ش��یر به
نمادی از شجاعت و شهامت او تبدیل شد و در ادبیات این دوران
نیز نمود یافت (خودی :1385 ،صص 100و .)101
مول��وی ه��م در دیوان ش��مس و هم در مثنوی معن��وی از امام

علی(ع) با عنوان «ش��یر حق» یاد میکن��د .در زیارت مطلقة
امام علی(ع) در مفاتیحالجنان نیز از امام علی(ع) با عنوان شیر
صحنههای کارزار یاد شده است.
س��لجوقیان نیز به نش��ان ش��یر اهمیت زیادی میدادند؛ این
اهمیت در آثار هنری این دوره مش��هود است؛ همچنانکه شیر
و خورشید نیز در این دوران دیده میشود .شیر در هنر دوران
پساساسانی و اس�لامی به حیات خود ادامه داده ،تقریباً تمام
ویژگیه��ا و نمادهای خود را انتق��ال داد؛ آمیزههای اعتقادی
مذهبی اس�لام نیز آن را پذیرفت .در هنر اسالمی نیز صحنة
ش��کار شاهی شیر ،نبرد ش��یر با غزال یا قوچ ،نقش شیرهای
متقاب��ل قرینه -که بیش��تر نقش تزیینی داش��تند -و س��ایر
حالتها ،پذیرفته شد.
شکل شیر ،پیش از اسالم و پس از آن ،مورد توجه قفلسازان
بوده (شکل  )4و برخی از بهترین قفلهای قرون اولیه اسالمی
به شکل شیر ساخته شده است (تناولی :1386 ،ص.)62
نقش شیر در دوران اسالم را میتوان در پارچههای آل بویه و
در ادامة سبک پارچههای ساسانی دنبال کرد .در این پارچهها،
معموالً دو شیر بهمنزلة نگهبان و محافظ ،در دو طرف درخت
زندگی طراحی ش��دهاند که به صورتهای مختلف نشس��ته،
ایس��تاده ،نیمرخ و تمامرخ و گاهی بالدار بهتصویر درآمدهاند (
خودی :1385 ،ص.)101
نقش شیر در فرش حیواندار موزة متروپولیتن
در طول س��دههای دهم و یازدهم هـ.ق ،فرشهای ابریش��می
گرهدار که بیش��تر آنها با تارهای زر و س��یم بافته میش��دند،
نفیسترین تولیدات کارگاههای س��لطنتی کاشان بودند .بارها
ش��اه این فرشها را ک��ه مخصوص دربار بافته میش��دند ،به
فرمانروایان خارجی اهدا کرده است .بیست تخته قالی و تعداد
زیادی قالیچة ابریشمی زربفت ،مزیّن به نقوش پرنده ،جانور و
گلها ،از جمله هدایایی بود که سفیر ایران در آغاز فرمانروایی
س��لطان سلیم دوم با خود به ادرنه برد . 1شمار زیادی قالیچة
ابریشمی نیز برجای مانده است که آنها را میتوان در موزهها و
مجموعههای خصوصی پیدا کرد .یکی از این قالیچهها ،فرش
ابریشمی حیواندار ،متعلق به ارثیة بنجامین التمن 2است که
در موزة متروپولیتن نیویورک نگهداری میشود (اتینگهاوزن،
 :1379ص.)307
این قالیچه در کاش��ان بافته شده اس��ت؛ به اواسط قرن دهم
هجری تعلق دارد و یکی از چند فرش��ی اس��ت که نمونههای
مش��ابه آن را در موزة فرش ایران ،مؤسسه هنری دیترویت و
موزة هنرهای تزیینی پاریس میتوان دید (ش��کل  6 ،5و .)7
غنای رنگ و کمال فنی از ویژگیهای بارز این فرشهاس��ت.
گرهزنی این قالیها چنان ظریف است (حدود  300گره در هر
س��انتیمتر مربع) که بافت آنها با بافت مخملهای سدة دهم
کاشان برابری میکند .ترنج مرکزی این قالیها حذف شده و
تم��ام متن به تصاویر جانوران که تقریباً به نحو منظمی تکرار
ش��دهاند ،اختصاص یافته اس��ت .برخی از این نقوش جانوری
در قالیه��ای مختلف چند بار بهکار رفتهاند و تقریباً تمام آنها
یکسان و بدون تغییرند (پوپ :1378 ،ص.)2692

شکل 1

شکل 2

شکل 5

شکل 3

شکل 6

جلوه هنر  -دوره جديد  -شماره6

شکل4

31

جلوه هنر  -دوره جديد  -شماره6

32

قالیچة موزة فرش تهران با ابعاد  233×168سانتیمتر و رجشمار
( 50ش��کل  ،)6و فرش ابریش��می موزة هنرهای تزیینی پاریس
در ابع��اد  109×124و رجش��مار  70ک��ه در همین س��ده و در
کاشان بافته شدهاند (شکل  ،)7از جملة این نمونههاست .تفاوت
این قالیچهها در حاش��یه و رنگهایی اس��ت ک��ه در آنها بهکار
رفته؛ ولی طرح متن با تغییراتی اندک ،با قالی موزة متروپولیتن
مش��ابهتهای فراوانی دارد .ش��باهت نقوش مت��ن قالیچة موزه
تهران با ف��رش موزة متروپولیتن این احتمال را که هر دو اثر را
یک هنرمند طراحی کرده باشد ،تقویت میکند.
حاش��یة پهن قالیچة تهران ک��ه زمینهای س��ورمهای دارد و به
قابهایی ش��بیه به س��ربند اس��لیمی مزیّن ش��ده ،با دو پرندة
افسانهای سیمرغ یا دو اژدها -که سینه به سینه در برابر هم قرار
گرفتهاند -بهوجود آمده اس��ت .زمینة حاشیه را چرخش موزون
س��اقههای ختایی پوش��انده و نقش��ی زیبا و متراکم ایجاد کرده
است که با متن هماهنگی دارد (بصام :1383 ،ص.)61
ف��رش م��وزة پاریس نی��ز طرحی یکطرف��ه و نامتق��ارن دارد؛
صحنههای��ی از نزاع حیوانات به ص��ورت گرفتوگیر و حیواناتی
ک��ه این صحنهها را نظ��اره میکنند یا در ح��ال گریزند نیز در
آن بهتصویر کش��یده شده؛ سراسر متن قالیچه هم با گل و برگ
پوش��انده شده اس��ت .حاش��یهها را گلهای شاهعباسی بزرگی
تش��کیل داده که در آن صورتک شیری به شکلی بدیع طراحی
ش��ده و گلبرگه��ای آن ،ی��ال ش��یر را ایجاد کردهان��د .نقوش
گوشههای این حاش��یه در باال و پایین فرش متفاوت است .گل
و برگهایی بههم پیوس��ته در زمین��های طالیی رنگ که متن و
حاش��یة پهن را قاب گرفتهاند ،حاش��یههای باریک را میسازند
(همان ،ص.)60
طرح متن قالیچة متروپولیتن ،ریزبافت ،یکطرفه ،بدون تقارن و
ترکیببندی عناصر بوده ،با دقت ویژهای به عمل آمده اس��ت تا
تعادل و توازن نقش حفظ شود .ابعاد آن  241×178سانتیمتر،
رجش��مار آن  65و از نوع گره نامتقارن است .این قالیچه نسبت
ب��ه فرش موزة پاریس تراکم کمت��ری دارد؛ اما با طرحی قویتر
و اس��تادانهتر از آن جلوهگری میکند .متن قالی ،نقوش جانوری
باش��کوهی را در ش��ش ردیف و به صورت منفرد یا در حال نزاع
نش��ان میدهد .حیوانات در چش��ماندازی کوهستانی با گیاهان
گلدار ،درخت��ان و پرندگان بر زمین��های ارغوانی قرار گرفتهاند
(اتینگهاوزن :1379 ،ص .)308هر یک از این گلها و شکوفهها
با فضای موجود تناسب دارند و با زیبایی خاصی در پسزمینهای
قرار گرفتهاند که یادآور محیط طبیعی حیوانات است .درحاشیة
زنگاری قالیچه طرحی از گلهای شاهعباسی بزرگ در میان پر و
بال قرقاولهای زوج دیده میشود که خط م ّواجی را ایجاد کرده
است .حاش��یة باریک بیرونی نیز با ترکیبی از گلهای ششپر و
اس��لیمیهای ماری تزیین شده اس��ت .همچنین ،اجرای نقوش
گوش��ه و رنگبندی حاش��یه در پایین و باال متفاوت اس��ت .در
حاشیة پهن نیز همین اختالف بهچشم میخورد .حاشیة باریک
درونی نیز با زمینهای طالیی و گل و برگهای شاهعباس��ی دور
متن را قاب گرفته است (بصام :1383 ،ص.)56
ترکیببن��دی متن کام ً
ال تصویری اس��ت و به ظاه��ر ،حیوانات
بر اس��اس مش��اهدة دقیق طبیعت ترسیم ش��دهاند .هماهنگی

موج��ود در طرح و رنگ این قالیچه ،از توانایی طراح صفوی در
ترکیببندیها ،نرمش ،پویایی اثر و همکاری و سازگاری تمام
و کمال او با نگارگران نش��ان دارد .به جرأت میتوان طرح این
قالیچه را از جمله طرحهای شاخص و ممتازی بهشمار آورد که
تأثیر آن تا به امروز ،در سایر قالیها استمرار داشته است .اینک
به بررسی نگارههای شیر در این فرش پرداخته ،هر تصویر را از
نظر مفهومی و نمادشناسی به طور جداگانه بررسی میکنیم.
شیر در صحنههای گرفتوگیر
نقوش گرفتوگی��ر در اصطالح ،به صحنهه��ای نبرد میان دو
یا چند حیوان اطالق میش��ود ک��ه در مقابل هم قدرتنمایی
میکنند .آثار کهن فراوانی موجود اس��ت که از ش��کار ش��دن
یک حیوان توس��ط حیوان دیگر حکایت میکند؛ آثاری که در
حجاریها ،دیوار کاخها ،ظرفهای فلزی و ابزارآالت و
بیش��تر ّ
غی��ره ،یکی از اصلیترین موضوعهای هن��ری کهن را به خود
اختصاص میدهند.
بیشتر تصاویر این فرش ش��امل درگیری دو حیوان با یکدیگر
است .به طور کلی ،ن ُه صحنة گرفتوگیر بین حیوانات مختلف
اعم از شیر ،اژدها ،ببر و کفتار مشاهده میشود که شش تصویر
از آن ب��ه درگیری با ش��یر در صحنههای گرفتوگیر با موجود
تخیلی ،در نبرد با گاو ،غزال و بزکوهی اختصاص یافته اس��ت.
همچنین موجودی شیرنما با رنگ مشکی ،شانههای شعلهور و
ُدم منگولهدار به نحو بس��یار زیبایی تصویر شدهاند که جداگانه
به هر کدام میپردازیم.
شکار غزال
در اولین ردیف از شش ردیف حیواناتی که در این فرش طراحی
شدهاند ،خرگوش و روباهی نظارهگر صحنهای هستند که شیر،
غزال را شکار میکند .یک جفت خرگوش نیز در گوشة سمت
چپ فرش در حال گریزند .شیر به غزال حمله برده و ران آن را
به دندان گرفته اس��ت؛ در حالی که دو حیوان در خالف جهت
غزال گرفتار به پش��ت بر روی زمین افتاده اس��ت
یکدیگرند و
ِ
(ش��کل  .)8ش��یر برای جلوگیری از آسیب رساندن به حیوان،
پای آن را با پنجههای خود مهار کرده است.
هنرمن��د با ابداع ش��یوهای جدی��د در طراحی ای��ن صحنه ،از
یکنواخت��ی آن پرهی��ز ک��رده ،اوج هن��ر طبیعتپ��ردازی را
بهنمایش گذاش��ته است؛ گویی چنین صحنههایی را از نزدیک
شاهد بوده است .مشابه این صحنه را در پارچههایی که از قرن
دهم بهدست آمده است ،میبینیم.
هنرمن��دان ک��ه وظیف��ه دارن��د باوره��ای م��ردم را در قالب
هن��ر جاودانه کرده ،با عینیت بخش��یدن به اندیش��هها آنها را
ملموستر کنند ،برای نش��ان دادن چیرگی فصل گرما بر فصل
سرما ،حیوانهایی وحشی چون شیر و ببر را که نمادی از گرما
و تابستان هستند ،در حال غلبه و شکار حیوانی اهلی چون گاو
و بز که نماد سرما هستند ،نشان میدهند تا یادآوری کنند که
این نوع ش��کار نزد ایرانیان بسیار مقدس است (امیر حسینی،
 :1387ص.)54

شکل 8

شکل 9
حملة شیر از پشت به حیوان
در ردیف دوم ،صحنة درگیری شیر و گاو ،نبرد ببر و کفتار ،و موجودی
افسانهای که به پایین نگاه میکند را مشاهده میکنیم .شیر از پشت به
گاو وحشی حمله کرده است؛ دو حیوان همجهت هستند؛ شیر بر پشت
گاو ی��ورش برده؛ در حال��ی که کمر گاو را به دندان گرفته و پنجه را در
پش��ت حیوان فرو برده اس��ت .از این گونه نقشها ،در هنر ایران فراوان
دیده میشود (شکل .)11
در فرهنگ پیش��ینیان ما دیو ،پری و اهریمن جایگاه ویژهای داش��تند.
در بررس��ی نقوش مهرهای عیالمی این دیوها را میبینیم؛ دیوهایی که
اغلب به شکل گاو یا شیر بودهاند و در پیدایش و آفرینش عناصر طبیعی
دخالت داشتهاند .گاهی هم آنها را در نبرد سهمگین با یکدیگر مشاهده
میکنیم.
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شکل 7

نمون��ة بارز دیگر ،صحنة درگیری ش��یر و گاو در تخت
جمش��ید است (شکل  .)12عدهای آن را جدال نیکی و
بدی یا خیر و ش��ر میدانند؛ اما از آنجا که هیچکدام از
ای��ن دو حیوان بد و اهریمنی نیس��تند ،چنین تعبیری
درست بهنظر نمیرس��د .جدال شیر و گاو نقشی است
ک��ه از روزگاران که��ن ای��ران و هزاران س��ال پیش از
هخامنش��یان ،به یادگار مانده اس��ت .آثار پیروزی شیر
یا گاو در نقش هیچیک از این جدالها دیده نمیش��ود.
ش��یر در نزد مادها و پارس��یها جل��وهای از جلوههای
میترا یا مهر اس��ت که پ��س از اهورامزدا از گرامیترین
فرشتگان بهشمار میرود (پورعبداهلل :1377 ،ص.)157
همی��ن ویژگیها را در تصاویری که طبق آن ،ش��یر بز
کوهی را شکار میکند ،دیده میشود .در اینجا گاو جای
خود را به بز کوهی داده اس��ت (ش��کل  .)13با مقایسة
نقشبرجستة تخت جمشید (شکل  )12و تصاویر فرش
مورد نظر ،مالحظه میکنیم که درگیری ش��یر و گاو با
آثار بهدس��ت آمده از هنر هخامنش��ی شباهت بسیاری
دارد؛ زیرا در هر دو مورد ،ش��یر ش��کارش را با پنجه و
دندان دربر گرفته است .شکار هم که چارهای جز تسلیم
ش��دن ندارد ،مقهور قدرت ش��یر است .ویژگی دیگر دو
تصویر شکار غزال و بز کوهی این است که هر دو شکار
با رضا و رغبت خود را تس��لیم شکارچی کردهاند؛ حتی
کوچکتری��ن اثری از درد و ناراحتی در چهرة آنها پیدا
نیست .این ویژگی را درنگارههای دورههای بعد از اسالم
نیز میبینم.
آقای امیر حسینی در کتاب رموز نهفته در هنر نگارگری
در اینباره مینویسد« :مسلمانان معتقدند ارادة خداوند
باالتر از هر ارادهای اس��ت و آنچه به فرمان خداوند باید
انجام ش��ود ،به حتم انجام خواه��د یافت و هیچ قدرتی
را توان رویارویی با امر نافذ پروردگار نیس��ت .همچنین
خداون��د در جای جای قرآن و س��ایر کت��ب مقدس از
پیامبران میخواهد که بشیر و نذیر باشند و انسانها را
از ق ّوة قهریه و خشم خدا بیم دهند و از طرفی آنها را به
بخش��ایش و مهربانی او امیدوار کنند .پس انسان برای
فرار از خش��م و قهر خداوند چارهای نمیبیند و جایی
پی��دا نمیکند ،مگر باز ب��ه دامان پر مهر و عطوفت وی
بازگردد و خویش��تن را بی چون و چرا تسلیم اقتدارش
گرداند .پس در هنر نگارگری ،حیوانی که خودرا با میل
و رضا در اختیار ش��کارگر قرار داده ،یادآور انسانی است
ک��ه حتی از قوه قهریه خداوند نیز ب��ه خود او پناهنده
ش��ده اس��ت تا در پن��اه حمای��ت پ��روردگار عیبها و
ضعفهایش پوشیده و بخش��یده شود( ».امیرحسینی،
 :1387ص.)54
همچنین تأثیر هنرمن��دان نگارگر در هنر دورة صفویه
و به ویژه فرش ،انکارنش��دنی است؛ چه بسا بسیاری از
فرشه��ا را همین نگارگران طراحی کرده باش��ند .پس
بعید بهنظر نمیرسد که تفکرات و عقاید آنان در ترسیم
حیوانات طرحهای فرش نیز رسوخ کرده باشد.
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در بدن گاو فرو ش��ده ،تأکیدی بر خش��ونت و س��بعیت
صحنة ش��کار است .در فرشهای موزة لوور و تهران ،این
صحنه دقیقاً تکرار شده است.

شکل 10
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شکل 12
حملة شیر از روبهرو به گاو
در ردی��ف پنجم از این فرش ،صحنه حملة ش��یر از روبهرو به گاوی
اهلی را میبینیم .باز هم ش��یر به پش��ت حی��وان جهیده و آن را به
دندان گرفته اس��ت (شکل  .)14بهنظر میرسد طراح ،در شکل ،11
بدن شیر و گاو را بدون تغییر تنها در مقابل هم قرار داده است .شیر
ی��ک پای خود را بر روی زمین قرار داده و با پای دیگر مانع حرکت
و فرار گاو شده است.
این صحنه در هنر هخامنشی نیز نقش بسته است؛ از جمله در ظرفی
که در موزة شهر سنت سیناتی در امریکا نگهداری میشود (کاسهای
در کوهی یا بلور س��نگی) (ش��کل  .)15ترس��یم عضالت نیرومند
از ّ
و پنجهه��ای ق��وی و چنگاله��ای قرمزرنگی که ب��ه دقت و وضوح

نبرد شیر با حیوان تخیلی
در می��ان صحنهه��ای گرفتوگی��ری ک��ه در این فرش
ب��ه ص��ورت واقعگرایانه طراح��ی ش��دهاند ،تصاویری از
صحنههای افس��انهای و تخیلی (مانند ش��کار اژدها) نیز
دیده میشود .همچنین ،درگیری بین یک شیر با حیوانی
افسانهای که بدنی شبیه گاوها و سری همچون اژدها دارد
نیز جالب توجه است .در این تصویر ،هنرمند سر اژدهایی
را که در مرکز فرش قرار دارد ،تقریباً بدون تغییر بر روی
بدن گاوی که در شکل  11دیدیم ،قرار داده و با تغییر در
رنگ و ش��یوة طراحی ُدم حیوان ،آن را از سایر حیوانات
متمایز کرده است (شکل  17و .)18
همچنی��ن در طراحی هر دو جانور ،یال و ُدم و اس��تفاده
از ش��انههای ش��علهور و ُد ِم منگولهدار ،بسیار متفاوت از
طرحهای قبلی اس��ت و جنبة افس��انهای و فراواقعگرایانه
دارد .ای��ن ویژگیها با تصاوی��ر نگارههایی که از آن دوره
بهدست آمده ،قابل مقایسه است.
صادقیبیگ ضم��ن تحذیر نگارگ��ران از تقلید خندهآور
ز اس��تادان پیشین در ترسیم انس��ان و حیوان ،یادآوری
میکند که دربارة حیوان باید بهش��کلی هنرمندانه تقلید
کرد .او اقس��ام ش��کلهای حیوانی را چنین برمیشمارد:
پرن��ده س��یمرغ ،اژدهای اژدر ،ش��یر هژب��ر و گاو گنج یا
گاو نگهبان .س��پس ،به نق��ش گرفتوگیر یعنی درگیری
حیوان��ات در کش��مکش را توصیف کرده ،ب��ه هنرمندان
سفارش میکند :از سستی در نگارش حیوانات بپرهیزند؛
آنها را گر ِم نبرد با یکدیگر نش��ان دهند؛ طرحها را تکرار
نکنند تا یکنواختی پیش نیاید .استفاده از این شکلهای
حیوانی در کتابها از ابتکارهای مهم اوایل دوران صفوی
بوده است و شاید به راهیابی این نقشمایهها در هنرهای
دیگر نیز منجر شده باش��د .دیدنیترین نمونههای آن را
درکار نقاش��ان درباری برجس��تهای مانند سلطانمحمد
میبینیم .در میان آثار کتابی او ،نقش حیوانات گالویز به
اندازة نقشهای دیگر جاندار و زنده است (کنبی:1387 ،
ص.)56
در ای��ن صحنه ،ش��یر باز هم از روبهرو ب��ه حیوان حمله
ک��رده ،کمر او را به دندان گرفته و پنجه را در بدنش فرو
برده است .حیوان نیز متقاب ً
ال ران شیر را به دندان گرفته
است .عین این صحنه هم در فرشهای دیگر دورة صفوی
تکرار شده است (شکل .)19
شیر نشسته
تصویری از دو شیر نشسته نیز تأثیر این شیوة نقشپردازی
در نگارهها را بر طراحی فرش نش��ان میدهد .یکی از این
دو شیر در گوشة سمت چپ فرش قرار دارد و دیگری در
حالی که به صحنة روبهروی خود نگاه میکند ،در کنار

شکل 14
شکل 13

شکل 15

شکل 16

شکل 18
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شکل 17
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صحنة نبرد اژدها و با رنگ مشکی طراحی شده است.
در هنر دوران باستان ،به ویژه هنر هخامنشی و ساسانی،
اینگونه ش��یرها ک��ه روی دو دس��ت خود نشس��تهاند،
فراوان ترس��یم ش��دهاند .اما در هن��ر طراحی فرش دورة
صفویه ،ش��یوة خاص تصویرس��ازی ش��یر کام ً
ال متفاوت
ش��ده و نش��اندهندة س��ازشکاری محس��وس طراح یا
بافن��دة گرفتار در تنگنای ابزار کار اس��ت .نکتة دیگر در
این تصاویر ،چهرهپردازی ش��یر اس��ت که کام ً
ال شبیه به
حجاریهای هخامنشی است .در این
نقشبرجس��تههای ّ
حجاریها خط عنصری اصلی در نمایاندن اش��کال است
ّ
و هر خط به منظور نمایان ش��دن دقیق شکل بهکار رفته
است .در طرح فرش نیز بینی پهن شیر و خطوط مشخص
چهره ،یالهای مارپی��چ دور صورت ،و گوشها با الهام از
این نقوش طراحی شدهاند.

شکل 19

شکل 20
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شکل 21
شکل 23

شکل 23

شکل 25
پنجههای ش��یر که در بدن حیوان فرو رفته اس��ت،این خشونت و
سبعیت را تقویت میکند.
پی نوشت ها
 .1از بی��ن آنه��ا تنها چهار قالی باقی مانده اس��ت :قالی مش��هور
ش��کارگاه در وین؛ قالی مجموعة رتشیلد در موزة هنرهای زیبای
بوس��تون؛ قالی گنجینة کاخ س��لطنتی در اس��تکهلم سوئد؛ قالی
برانیکی در ورشو.
Benjamin Altman . 2
منابع
 اتینگه��اوزن ،ریچ��ارد ،و احس��ان یارش��اطر ( ،)1379اوجهایدرخش��ان هنر ایران ،ترجمة هرمز عبدالهی و روئین پاکباز ،آگه،
تهران.
 امیرحس��ینی ،مرتضی ،)1387( ،رموز نهفته در هنر نگارگری،کتاب آبان ،تهران.
 پورعبداهلل ،حبیباهلل ،)1377( ،تخت جمش��ید از نگاهی دیگر،بنیاد فارسشناسی ،شیراز.
 پ��وپ ،آرتور آپهام ،و فیلیپس اکرمن ،)1387( ،س��یری درهنرای��ران از دوران پیش از تاری��خ تا امروز ،جل��د دوازدهم (فرش)،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
 -تناولی ،پرویز ،)1386( ،قفلهای ایران ،بنگاه ،تهران.
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نتیجهگیری
نقش شیر در فرش ،در باورها ،اعتقادات دینی و اسطورههایی
ریش��ه دارد که با گذشت زمان به حیات خود ادامه داده و
در نهایت ،ب��ه یکی از نقوش اصلی در فرشهای حیواندار
تبدیل ش��ده است .این نقش در قرون متمادی و بر اساس
پیشینهای تاریخی ،در هنر ایران تکرار شده است و در این
ف��رش نیز نمودهایی ازآن را میبینیم .هنرمند در ترس��یم
ش��یر ،از ترکیبهای متنوع و جالبی که نشاندهندة تسلط
وی بر چگونگی حالتها و حرکات حیوان اس��ت ،بهره برده
اس��ت .نفوذ هنرمند نگارگر نیز در طرح نقوش تأملبرانگیز
اس��ت؛ تا جایی که حتی در م��واردی ،بین نگارگر و طراح
فرش وحدت کاملی مشاهده میشود.
جدول  ،1انواع و حالتهای گوناگون و هفتگانة شیر را در
این فرش نش��ان میدهد .در بازنمایی این نقشها دو شیوه
وجود دارد:
 .1ش��یوهای کام ً
ال واقعگرایانه که جانور را و به شکل دقیق
ضبط کرده و چهرهپردازی دقیقی از شیر دارد؛
 .2ش��یوة تخیلی و فراواقعگرایانه از ش��یر که بر اساس آن،
تصویر جزئیات به اندازة کافی روش��ن اس��ت؛ ولی با اضافه
کردن نمودهایی ب��ه مضمون اصلی (مانند پرداختن به ُدم
و یال و طرحهای ابرمانند روی ش��انههای شیرها) جلوهای
انتزاعی به آن بخشیده است.
به طور کلی ،در این فرش ،نقشهای شیر را در دو موقعیت
میتوان دید:
 .1به صورت منفرد؛
 .2در صحنة گرفتوگیر.
حیوانات��ی ک��ه در صحن��ه گرفتوگیر با ش��یر مش��اهده
میش��وند ،غزال ،گاو ،بز کوهی و موجود افسانهای هستند.
ترکیببندی این صحنهها نیز شامل چهار نوع است:
 .1دو حیوان همجهت هس��تند و مهاجم بر پش��ت حیوان
مغلوب یورش برده است ( نبرد با گاو و بزکوهی)؛
 .2دو حی��وان خالف جهت یکدیگرند و حیوان مهاجم کمر
حیوان مغلوب را به دندان گرفته است (نبرد با گاو خالدار)؛
 .3شیر به حیوان یورش برده ،او را به زمین زده و رانش را
به دندان گرفته است (نبرد با غزال)؛
 .4دو حی��وان از روبهرو با هم نبرد میکنند و آثار پیروزی
در هیچ کدام دیده نمیشود (نبرد با موجود افسانهای).
گرفتوگیرها به طرز خیرهکنندهای واقعگرایانه و جاندارند.
در این نقوش ،عنصر حرکت و جنبش عامل بس��یار مهمی
است که با حالتهای حیوانات ارتباط دارد .این حالتهای
گوناگون -که در نهایت استادی و مهارت طراحی شدهاند-
ب��ا تکیه بر مناب��ع تجربی از حرکت حی��وان در طبیعت و
تصویره��ای ذهن��ی هنرمن��د خل��ق ش��دهاند .همچنین،
ش��گردهایی که هنرمند از خود بروز داده ،ش��ناخت کامل
وی را از آناتوم��ی دقی��ق حیوان نش��ان میده��د .قدرت
عضالنی شیرها ،سرزندگی خطوط محیطی ،خشونت رفتار،
درندهخویی و س��بعیت آنها ،شور و هیجان حملهوری این
جانور را بهوضوح نشان میدهد .شیوة ترسیم دقیق
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