
آیکونولوژی خشت فرشته در قالی خشتی 
چالِشتُر با روش اروین پانوفسکی

افسانه قانی1

چکیده] 
قالی خشتی چالشتر به واسطه ساختار مشبک و متکثری که دارد به بستر ارائه مجموعه ای 
که هر یک در فرهنگ مولد آن دارای معنا و اهمیت است.  کنار هم شده  از تصاویر مجزا در 
که فهم معنای نهان در قالی خشتی چالشتر از طریق فهم اجزای آن میسر می شود، این  ازآنجا
پژوهش  این  در  گرفت.  شکل  قالی  این  اجزای  از  یکی  معنای  کردن  روشن  باهدف  پژوهش 
به  که  بود  آن  بر  پژوهش سعی  روند  در  و  گرفت  قرار  موردتوجه  قالی چالشتر  از  فرشته  خشت 
کالمی و روایی وجود دارد  که: در پس خشت فرشته چه مضامین  این پرسش پاسخ داده شود 
به  ایدئالی است؟ پاسخ دهی  تبیین چه مفهوم  ایکون در پی  این  و  و همراهی این مضامین 
پانوفسکی  ایکونولوژی  روش  با  نوشتار  این  در  فرشته  خشت  نقش مایه  تحلیل  و  پرسش  این 
اجزا  تحلیل  و  تصویر  مشاهده   طریق  از  پژوهش  این  برای  موردنیاز  داده های  گرفت.  صورت 
مطالعات  طریق  از  آن  تحلیل  برای  موردنیاز  اطالعات  و  شد  حاصل  تشکیل دهنده اش 
کی از  گرفت. نتایج این پژوهش حا کتابخانه ای فراهم آمد و درنهایت مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گیاهی تصویر شده در این خشت، تمثالی از درخت زندگی یا درخت  که فیگورهای  آن است 
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یا  سیمرغ  از  تمثالی  آن،  در  منقوش  پرنده  فیگور  ترتیب  همین  به  و  هستند  المنتهی  سدره 
که وجود این نقش مایه  کی از آن است  حضرت جبرئیل است. تفسیر معنای این نقش مایه حا

در قالی، نمادی از طلب آفرینش نو و خالقیت از منبعی ایدئال است.

کلماتکلیدی] 
آیکونولوژی، آیکونوگرافی، قالی خشتی چالشتر، خشت فرشته، نقش مایه فرشته
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مقدمه] 
قالی بافی  طرح های  سایر  به  نسبت  که  متفاوتی  ساختار  به واسطه  چالشتر  خشتی  قالی 
ایران دارد یکی از نمونه های شاخص قالی ایرانی محسوب می شود. در این قالی که هر خشت 
یا معنوی  کلیت بصری  ک  از سایر خشت ها مزین شده، ادرا با تصویری متفاوت و مجزا  آن 
تولید  یخچه  تار به  نگاهی  با  آن است.  به عبارتی هر جزء  یا  ک هر خشت  ادرا به  قالی منوط 
به  و  نبوده  کم  خشت ها  این  تعداد  که  است  مشهود  به خوبی  آن  از  موجود  انواع  و  قالی  این 
که خود این تنوع و تکثر، باعث شکل گیری شبکه معنایی  لحاظ بصری نیز تنوع بسیاری دارد 
ازجمله خشت های  آن است.  از  راقم بخشی  آن  که هر جز  قالی می شود  این  در  پیچیده ای 
گل لندنی، شاه عباسی، طاووس، محراب،  به دست دلبر، فرشته،  قالی می توان  این  اصلی 
کرد.)تصویر  کاج و بسیاری نقوش دیگری اشاره  درخت و مرغ و مار، بته ای، بید مجنون، سرو، 
1(. برخی از نقوش موجود در این خشت ها پیش تر بارها موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته اند و 
گل شاه عباسی یا بته جقه، در  از جهات مختلف بدان ها پرداخته شده است مانند نقش مایه 
مقابل نیز برخی از خشت ها در طول زمان همواره به نوعی ازنظر مغفول مانده اند که از این دسته 

کرد. می توان به خشت های دست دلبر، فرشته، طاووس، مار و ... اشاره 
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تصویر 1. سمت راست، قالی خشتی زرع و نیم احیاشده چالشتر. سمت چپ، قالی 6 متری خشتی چالشتر.  منبع: 
آرشیو اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی استآنچهارمحال و بختیاری. 

در میان نقش مایه های قالی خشتی چالشتر، خشت فرشته، تنها خشتی است که صورت 
که در پی این  و نام آن در ظاهر همخوان نبوده و به این ترتیب چنین به ذهن متبادر می شود 
عمده  نزد  کمابیش  که  فرشته  ذهنی  تصویر  به  توجه  با  است.  نهفته  معنایی  چه  هم نشینی 
مخاطبان این قالی، یک فیگور انسانی با دو بال و هاله نور و ... است، انتظار می رود که خشت 
که  فرشته نیز چنین تصویری ارائه دهد، اما در این خشت نقش مایه اصلی دو مرغی هستند 
که در پس این این همانی،  گلی نشسته اند. ازاین رو بی درنگ این مسئله مطرح می شود  ی  رو
گل، چه هدفی نهفته است؟ پرداختن به  ی یک  یعنی این همانی نام فرشته و نقش دو مرغ رو
کلیت  که معنای قالی خشتی چالشتر به عنوان یک  چنین موضوعی ازآن جهت اهمیت دارد 
کنون به معنای این  که تک تک اجزا آن درک شود و چون تا یکپارچه، هنگامی قابل درک است 

گیرد. که مورد تحلیل قرار  خشت پرداخته نشده، الزم است 
پژوهش پیش رو با مبنا قرار دادن نقش مایه موجود در خشت فرشته و توجه به معنای نهان 
گذر بتوان به  کند تا از این  گامی به جلو بردارد و معنای آن را تبیین  آن بر آن است ]هدف[ تا 
که در این مسیر راهنمای پژوهش  کلی قالی خشتی چالشتر نیز دست یافت. پرسشی  معنای 
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کالمی و روایی  که " در پس نقش مایه فرشته چه مضامین  پیش رو خواهد بود بدین قرار است 
وجود دارد و همراهی این مضامین و این ایکون در پی تبیین چه مفهوم ایدئالی است؟". یکی 
کالمی مرتبط با آن  که حصول به معنای یک تصویر را از طریق مضامین روایی و  از روش هایی 
که در ادامه به تشریح آن پرداخته خواهد شد  میسر می کند، روش ایکونولوژی پانوفسکی است 
گرفت.  و پس از آن به طور عملی نمونه مطالعاتی پژوهش با این روش موردبررسی قرار خواهد 
گرداوری  کیفی و  یکرد  برای پاسخ دهی به پرسش اصلی نوشتار، این پژوهش با اتخاذ یک رو
داده های الزم از طریق مشاهده تصاویر قالی خشتی چالشتر به صورت میدانی و با استفاده 
اشکال،  چون  ابزاری  از  استفاده  و  اول  دست  منابع  به  استناد  و  کتابخانه ای  مطالعات  از 
تصاویر و مقایسه کیفی اطالعات حاصل از فیش برداری از کتاب ها و مقاالت به تحلیل نمونه 

مطالعاتی پژوهش پرداخته خواهد شد.

1.تبیینروشآیکونولوژی] 
اروین  شیوه ی  به  آیکونولوژی  پژوهش،  این  انجام  روش  شد،  گفته  پیش تر  که  همان طور 
پانوفسکی1 است. در ادامه ی این بخش نخست روش به صورت نظری توضیح داده می شود 
و سپس به طور عملی نمونه مطالعاتی مدنظر این نوشتار با این روش مورد تحلیل قرار می گیرد.

1-1.آیکنولوژیدرنظر

یخ هنر و حتی فراتر از آن فرهنگ است که نخستین  روش آیکونولوژی قسمی از تفسیر در تار
یخی،  کردن بستر تار گردان ایشان برای آشکار  بار توسط ابی واربورگ2 و اروین پانوفسکی و شا
 :1994  ,Straten( گرفته شد  کار  به  و موضوع های هنر بصری  فرهنگی مضامین  و  اجتماعی 
پا  ارو و  میالدی  شانزدهم  سده  به  آن  کادمیک  آ پیشینه  که  مطالعات  از  سویه  این    .)12.p
که از یونان باستان به این سو تکوین یافته بود )قانی،  یشه در اندیشه هایی داشت  بازمی گردد، ر
قرار  موردبررسی  معنایی،  سطح  سه  در  را  هنری  اثر  هر  این روش،   .)96 1397،ص  مهرابی، 

یخ هنر آلمانی )1892- 1968 م(. Erwin Panofsky  .1 محقق تار
یخ هنر آلمانی )1862- 1929 م(. Aby Warburg  .2 محقق تار



48         دوفصلنامه الهیات هنر   |   شماره چهاردهم    |   پاییز و زمستان 97

که عبارت اند از: معنای ابتدایی یا طبیعی، معنای ثانویه یا قراردادی و معنای ذاتی  می دهد 
یا محتوایی.

سطح  زیر  دو  به  پرداختن  ماحصل  خود  ابتدایی  معنای  یعنی  معنا،  از  سطح  نخستین 
می پردازد،  هنری  اثر  توصیف  به  که  سطح  این  در  است.  اثر  بیانی2  معنای  و  واقعی1  معنای 
الزم است به تجارب عملی و شباهت میان اثر هنری با دیگر اشیا و آثار و وقایع توجه شود. 
الزامات  از  اثر  یا سبک  از شیوه  گاهی  آ اثر،  یخی خلق  تار بستر  از  نیز شناختی  در عین حال 
اجزا  که  آن است  تبیین  در پی  از مطالعه تصاویر  این سطح  این مرحله است،  به  پرداختن 
 .)28 .p ,1955 ,Panofsky( بصری موجود در تصویر تحت تأثیر چه عواملی بازنمایی شده اند
که با  بعدها پانوفسکی خود این سطح از معنا را با مثالی از یک فیگور انسانی شرح می دهد 
این  در  ابتدایی  معنای  شکل گیری  شرح  در  او  می کند.  سالم  دیگران  به  خود  کاله  برداشتن 
کنش آن از دو وجه تشکیل شده است، اول فیگور انسانی متشکل  مثال می گوید این فیگور و 
کاله  کنش برداشتن  که نزد مخاطب آشنا با فرهنگ مولد  از خط، رنگ و حجم و دوم مفهومی 
که؛ آن فرد در  شکل می گیرد. معنای برآمده از این دو وجه نزد مخاطب آشنا بدین قرار است 
که از این گذر  کردن( با مخاطب خود است. پانوفسکی معتقد است تعاملی  پی تعامل )سالم 
کنشی را در مخاطب باعث می شود که با توجه به آشنایی قبلی که با آن فرد  حاصل می شود، وا
کرده و مانند  که با برداشتن کالهش منتقل  کار، احساسی  دارد، می تواند در مورد نیت او از این 
که همان معنای بیانی یا  ک همدالنه می داند  کند. او این قضاوت را مستلزم ادرا آن، قضاوت 
فرا نمودی است. برآیند این دو معنا، معنایی ابتدایی یا طبیعی را از مواجهه با این صحنه در 

.)4-3 .p ,1972 ,Panofsky( ذهن مخاطب شکل می دهد
و  سوبژکتیو  کاماًل  امری  که  می پردازد  هنری  اثر  قراردادی  معنای  به  معنا  از  سطح  دومین 
که به طریقی قراردادی نزد اعضای یک قوم از پیش  به مثابه قسمی از رمزگان فرهنگی است 
نحوه  و  هنری  نقش مایه های  بین  باید  پانوفسکی  روش  از  سطح  این  در  است.  یافته  تعین 
از  سطح  این  در  آنچه  شود  برقرار  پیوندی  اثر  پنهان  مضمون  یا  موضوع  با  آن ها  ترکیب بندی 

1.  Factual
2.  Expressional
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تحلیل یک اثر هنری حاصل می شود همانا معنای برخاسته از نقش مایه های عینی و مضامین 
.)6 .p ,1972,Panofsy( و مفاهیم ذهنی مستتر در آن ها است

به زعم  که  می پردازد  هنری  اثر  محتوایی  معنای  به  معنایی  سطح  سومین  درنهایت،  و 
پانوفسکی شرط الزم برای حصول آن، شناخت نگرش اصلی و بنیان های فکری، اجتماعی، 
مذهبی و باورهای فلسفی فرهنگ مولد اثر است )p ,1978,Hasenmueller. 291(. درواقع »در 
این سطح از معنا ذهن ما در پی برقراری ارتباطی موثق میان معنای نهفته در خصوصیات 
غیر  ذهنی  معنای  و  سویی  از  آن  در  مستتر  مفهوم  همراه  به  کنش  یک  عینی  و  محسوس 
که این سطح از معنا  یت و قراردادی بعضًا پنهان آن از سوی دیگر است. بدیهی است  قابل رؤ
آیکونولوژی مواجه  با غایت  و به شکل شهودی شکل می گیرد. در این مرحله،  تألیفی است 
گاه عناصری را در  می شویم. در این مرحله، برخالف مراتب اول و دوم، هنرمند به طور ناخودآ
که خود از تعامل و ارتباط میان آن ها غافل است« )قانی و مهرابی، 1398:  گردآورده  اثر خود 
بر  به طور عملی  ادامه  در  کنون  ا تشریح شد،  نظری  به طوری  آیکونولوژی  روش  که  98(. حال 

گرفته می شود. کار  نمونه  مطالعاتی این پژوهش به 

2.معرفیپیکرهمطالعاتی] 
که با  پیکره مطالعاتی این نوشتار خشت موسوم به فرشته در قالی خشتی چالشتر است 
صور مختلف اما مشابه به لحاظ ساختاری همواره در قالی های این منطقه نقش شده است. 
در تصویر زیر برخی از انواع این خشت در قالی خشتی چالشتر به نمایش درآمده که تطبیق این 

که ذکر شد به خوبی نشان می دهد. تصاویر همان شباهت ساختاری را 
   

تصویر2، نمونه هایی از انواع خشت فرشته در قالی خشتی چالشتر. )منبع: نگارنده(.
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یادی  که فهم معنای آن موضوع این نوشتار است، اطالعات ز در مورد محتوای این تصویر 
موجود نیست و در مورد چیستی آن نزد پژوهش گران مختلف، آراء متفاوتی وجود دارد. حال در 
کمک روش آیکنولوژی اروین پانوفسکی به تحلیل صورت و متعاقب  این بخش از نوشتار، به 
آن معنای نقش مایه موجود در این خشت پرداخته خواهد شد؛ اما پیش از آن الزم است بدین 
کنون چه پژوهش هایی در این حوزه و در ارتباط با این موضوع انجام شده  که تا پرداخته شود 

است.

3.پیشینهپژوهش] 
که در عمده این  کنون پژوهش های متعددی در مورد قالی خشتی چالشتر انجام شده  تا
که مدنظر  کلیت یکپارچه مدنظر بوده و هیچ یک آن گونه  پژوهش ها قالی چالشتر به عنوان یک 
ادامه  در  است.  نپرداخته  آن  نهفته  معنای  و  قالی  این  فرشته  خشت  به  است  نوشتار  این 
می شوند.  معرفی  مختصر  به طور  حوزه  این  در  شده  انجام  پژوهش های  از  برخی  بخش  این 
کنون به تحلیل و بررسی قالی خشتی چالشتر پرداخته توسط افسانه  مبسوط ترین پژوهشی که تا
خشتی  قالی  فرهنگی  تحلیل   « است:  چنین  آن  عنوان  که  شده  انجام   1395 سال  در  قانی 
خشتی  قالی  توضیح  و  تبیین  باهدف  پژوهش  این  هنر(«.  انسان شناسی  یکرد  رو )با  چالشتر 
خشتی  قالی  در  آن  کالبدی  ساختارهای  و  بومی  فرهنگ  بازتاب  مطالعه  مبنای  بر  چالشتر 
کلیات پیشینه ای برای نوشتار حاضر محسوب می شود اما در  که در  چالشتر انجام شده است 
یکرد این پژوهش  که به طورکلی با رو یکردی انسان شناسانه داشته  برخورد با نقش مایه فرشته رو
به این موضوع متفاوت است. مقاله ای دیگر با عنوان »اصول زیبایی شناسی در قالی خشتی 
چالشتر« توسط اصغر جوانی، اصغر ایزدی جیران، ناصر فکوهی و افسانه قانی نوشته شده و در 
که به زیبایی شناسی قالی  یجی پژوهش هنر، دوره 6، شماره 12 منتشر شده  نشریه علمی- ترو
با عنوان  خشتی چالشتر در دو قالب فرمی و حسی پرداخته است. همچنین مقاله دیگری 
کید  تأ گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر )با  »بررسی تطبیقی و 
نگاشته  افروغ  و محمد  قانی  افسانه  توسط  بید مجنون(«  و  کاج  بر خشت های درخت سرو، 
که در مجله مطالعات هنر اسالمی، فصل بهار- تابستان سال 1391، دوره 8 و شماره 16  شده 
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چاپ شده و نمونه هایی از اصیل ترین فرش های خشتی دو منطقه سامان و چالشتر را بر اساس 
کرده است. همچنین مقاله ای در نشریه نگره،  کیفیت بصری، بررسی و طبقه بندی  قدمت و 
تابستان 1392، دوره 8، شماره 26 با عنوان »بررسی تطبیقی نقش قاب های خشتی فرش های 
مناطق استآنچهارمحال و بختیاری« چاپ شده که توسط سمیرا آقاداوودجلفایی و میثم براری 
نوشته شده و به شناخت نقوش فرش های خشتی، توصیف و طبقه بندی این نقوش به منظور 
از دیگر پیشینه های  افزایش توان تشخیص فرش های روستا های این منطقه پرداخته است. 
که در سال 1394 و با عنوان » عوامل مؤثر در پیدایی  کرد  این پژوهش می توان به مقاله ای اشاره 
نقوش قالی خشتی چالشتر « توسط اصغر ایزدی جیران، ناصر فکوهی و افسانه قانی نگارش 
شده و به مهم ترین عوامل تأثیرگذار در به وجود آمدن برخی از نقش مایه های قالی های خشتی 
تأثیرات  و  که عامل طبیعت  نشان می دهد  این تحقیق  یافته های  پرداخته است.  تر  چالش 
داشته اند.  را  تر  چالش  خشتی  قالی های  نقوش  پیدایش  بر  تأثیرگذاری  بیشترین  فرهنگی 
مقاله ای با عنوان » نقش مایه »پرنده« در فرش »طرح خشتی« چهارمحال و بختیاری« توسط 
یان و الیاس صفاران در سال 1391 در دوره 8 و شماره 21 دو  ندا فخر، امیرحسین چیت ساز
که به جایگاه پرنده در ادبیات و هنر ایران و سپس بررسی  گلجام به چاپ رسیده  فصلنامه 

مفاهیم پرنده و حضور آن در فرش خشتی چهارمحال و بختیاری پرداخته است.
که به طور مستقل  کنون پژوهشی  که از بررسی پژوهش های فوق مشهود است تا همان طور 
است.  نشده  انجام  باشد  پرداخته  چالشتر  قالی  در  فرشته  خشت  معناشناسانه  تحلیل  به 
ک معنای  که بخش عمده ای از مسیر ادرا ازاین رو ضروری است تا با توجه به پژوهش های فوق 
گامی به جلو برداشته شود و معنای خشت فرشته نیز  کرده اند،  قالی خشتی چالشتر را هموار 
کلیت قالی چالشتر  ک معنای نهایی  در این پژوهش تبیین شود تا از این طریق بتوان به ادرا

نزدیک تر شد.

4.معرفینمونهمطالعاتی] 
پیش تر در تصویر 2 تصاویر متعددی از انواع خشت فرشته در قالی خشتی چالشتر ارائه 
شد، به همین رو با توجه به تکثر صوری نقش مایه ای خشت و تغییرات جزئی آن از خشتی 
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که هدف این پژوهش یافتن معنای نقش مایه ای خشت در حالت  به خشت دیگر و نیز ازآنجا
کلی یا اساسی آن است، در این بخش از پژوهش و پیش از شروع تحلیل تصویری نمونه وار از 
که به مرحله توصیف پیش آیکنوگرافیک تصویر می رسیم،  آن ارائه می شود تا در ادامه هنگامی 
که در اینجا ارائه  کدام نقش مایه فرشته مدنظر است. نمونه ای  که  این سردرگمی پیش نیاید 
در  و  است  فرشته  نقش مایه های  بین  مشترک  و  اساسی  ویژگی های  همه  حائز  شد،  خواهد 
که در خشت های مختلف متفاوت است صرف نظر شده است.  از جزئیاتی  تصویرگری آن 
که طرح خطی نمونه وار خشت فرشته را نشان می دهد، زین پس نمونه مطالعاتی  تصویر زیر 
خشت  همین  منظور  باشد،  مطالعاتی  نمونه  به  اشاره ای  جا  هر  و  شد  خواهد  تلقی  پژوهش 

است.

تصویر2، خشت نمونه وار فرشته در قالی خشتی چالشتر. )منبع: نگارنده(.

5.توصیفپیشآیکونوگرافیک] 
پانوفسکی  ایکونولوژی  روش  از  مرحله  اولین  تحقیق،  روش  تبیین  بخش  در  این  از  پیش 
عملی  تجربه های  مبنای  بر  رفت،  آن  شرح  چنان که  نخست  مرحله  شد.  معرفی  توصیف 
ی، در این  ی از سبک های هنری به بررسی اثر می پردازد. به همین رو مخاطب و نیز شناخت و
با توجه به عناصر دیداری موجود در خشت فرشته، نقش مایه موجود در آن  از نوشتار  بخش 
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توصیف می شود تا از این گذر معنای واقعی آن مشخص شود. پس از این گام و در وهله بعدی 
که مطلوب پانوفسکی بود، یعنی با دیدی همدالنه مورد مداقه  کلیت بصری نقش مایه آن گونه 
قرار می گیرد و معنای بیانی یا فرا نمودی آن مشخص و تبیین خواهد شد؛ و نهایتًا " جمع این 
دو معنا درواقع معنایی ابتدایی یا طبیعی را از تجربه این صحنه در ذهن ما شکل می دهد " 
)عوض پور، 1395، ص49(. برای حصول معنای ابتدایی این خشت در ادامه باید به توصیف 
گیاهی  گروه فیگورهای جانوری و فیگورهای  که در دو  دو دسته عناصر بصری پرداخته شود 

قابل طبقه بندی هستند.
گشوده و  که با بال های  فیگورهای جانوری تصویر شده در این خشت، دو پرنده هستند 
ی به سویی دارد  کادر تصویر قرار دارند. هریک از این پرنده ها رو دم نسبت افراشته در دو سوی 
ی به سوی راست و پرنده ای  که سمت راست قرار دارد رو که در آن قرارگرفته، یعنی پرنده ای 
دارند.  قرار  یکدیگر  مقابل  به این ترتیب  و  دارد  چپ  سوی  به  ی  رو دارد  قرار  چپ  سمت  که 
که دو فیگور پرنده  گیاهی موجود در این خشت نیز شامل یک گل رز یا فرنگ است  فیگورهای 
گیاهان متعدد و متکثر  گل ها و  گل، مجموعه ای از  ی آن نشسته اند و در ادامه از دل این  رو
کادر خشت فرشته را به خود اختصاص داده اند. حال  که تمام فضای باالیی  خارج شده اند 
گل  بنا بر توصیفات ارائه شده در این بخش به نظر می رسد، موضوع این خشت، هم نشینی 
پنهان  یا  این هم نشینی معنایی ضمنی  که  گمان آن می رود  که در عین حال  و پرنده است 
داشته باشد. ازاین رو بهتر است در مرحله بعد و ذیل تحلیل ایکونوگرافیک به بررسی این ایده 
که در رابطه با این خشت در همین ابتدا جلب نظر می کند، نام  پرداخته شود. نکته دیگری 
گفته شده، فرشته است. بنابراین این سؤال اساسی شکل  کنون بارها  که چنان که تا آن است 
گیاهان در این خشت فرشته نام گرفته  از  که چرا همنشینی دو پرنده و مجموعه ای  می گیرد 
که پاسخ بدین سؤال مسئله این بخش از نوشتار، یعنی توصیف نیست، در  است؟ از آنجا 
همین بخش به وصف نام آن که فرشته است بسنده می شود تا در ادامه به چند و چون انتساب 

آن پرداخته شود.
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6.تحلیلآیکونوگرافیک] 
به  تمثیل ها  و  داستان ها  نظری،  متون  و  روایات  دنیای  در  باید  پژوهش  از  مرحله  این  در 
که  دنبال مضامین و مطالبی برای تحلیل ایکونوگرافیک این نقش مایه بود. نقش مایه فرشته 
آن  برای  نمونه هایی  ایران،  هنری  آثار  در  کمابیش  که  است  طرحی  رفت،  آن  وصف  پیش تر 
گل و  که به هم نشینی  یافت می شود. جستجو در متون دینی و ادبی در رابطه با وجود روایاتی 
که به طورکلی ذیل  پرنده بپردازند، پژوهش حاضر را به مجموعه ای از روایات رهنمون می شود 

دو دسته روایات ایران باستانی و روایات اسالمی قابل طبقه بندی هستند.
به  می توان  دارد  همخوانی  نقش مایه  این  در  توصیف شده  مضمون  با  که  روایاتی  ازجمله 
کرد. برخی از شاعرانی  گل و پرنده و جز آن اشاره  گل وبلبل یا  انواع اشعار عاشقانه با مضمون 
که اشعار این چنین سروده اند عبارت اند از: رودکی، باباطاهر، سنایی غزنوی، سعدی، حافظ 
گل و پرنده به دو نماد در تبیین عشق الهی بدل  و ... همچنین در ادبیات عارفانه دو عنصر 
 ... و  ولی، جامی  اله  مولوی، شاه نعمت  ناصرخسرو، سنایی، عطار،  اشعار  در  که  می شوند 
گرچه معنا و  قابل مشاهده و پیگری هستند. در میان برخی متون روایی نیز نگارش شده اند که ا
مفهومی عارفانه یا فلسفی دارند، اما در عین حال روایتی در باب گل و مرغ را تبیین می کنند که 
برخی از این متون عبارت اند از: »معراج نامه« بایزید بسطامی )بلخاری،1390(، »رساله الطیر« 
ابن سینا )ابن سینا، 1370(، »رساله الطیر« احمد غزالی )غزالی، 1355(، »رساله الطیر« نجم 
کدکنی، 1392(، »کشف االسرار عن حکم الطیور و االزهار« اثر عزالدین  الدین رازی )شفیعی 
مقدسی )ابن عبدالسالم، 1415( و ... در برخی آثار فوق نویسندگان با بهره گیری از مضمون 
اسالمی  روایات  و  سیمرغ  مورد  در  باستانی  ایران  روایات  ترکیب  و  گل  و  پرندگان  همنشینی 
کمابیش مشابه را پدید آورنده اند تا از وجه تمثیلی آن در  در مورد درخت طوبی و ... روایاتی 
گذر از  کنند. در این میان آنچه نوشتار حاضر را به  راستای طرح مطلب مد نظرشان استفاده 
این آثار و توجه به آثار دیگر سوق می دهد، نام خشت موردبررسی این پژوهش است. چنان که 
می پردازند  مضمون  بدین  که  روایاتی  تمام  میان  در  شد،  گفته  نیز  پیشین  بخش  انتهای  در 
که به نوعی با عالم فرا طبیعی و مفهوم فرشته در  باید بدان دسته توجه بیشتر مبذول داشت 
ارتباطند. از این رو نخست و به صورت اجمالی در متون ایران باستان و پس از آن به طور دقیق 
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و جزئی در متون اسالمی به جستجوی متون مرتبط با این مضمون پرداخته خواهد شد. تمرکز 
که مفهوم فرشته، مفهومی اسالمی است. بر متون اسالمی در این نوشتار ازآن رو است 

مجموعه ای  تصویر  این  در  منقوش  گیاهی  فیگور  شد،  گفته  توصیف  بخش  در  پیش تر 
در  تکثری  و  تعدد  چنین  می شود.  شامل  را  هم  کنار  گیاهی  نقش مایه های  انواع  از  متکثر 
گیاهی بی درنگ ذهن را به سوی درخت زندگی متبادر می کند. از  نقش مایه های یک فیگور 
این درخت در متون زرتشتی و فرهنگ ایران باستان همواره با نام های متفاوت یاد شده است. 
گر  که: » ا به عنوان مثال در »اوستا« و در فقره 17 از رشن یشت عبارتی وجود دارد به این ترتیب 
برپاست )آن  یای فراخکرت  که در وسط در ک در باالی آن درخت سیمرغ  تو ای رشن پا هم 
یسپویش )همه را درمان بخش(  که( دارای داروهای نیک و داروهای مؤثر است و آن را و درختی 
 ،1377 ها،  )یشت   « می خوانیم  بیاری  را  تو  ما  است.  شده  نهاده  تخم های  آن  در  و  خوانند 
یسپوبیش پرنده ای حضور  کنار درخت و ص573(. چنان که از عبارت فوق مشهود است، در 
یا  ُتخَمگ«  َوس  بیش  ُجد  »ون  نام های  با  یسپوبیش  و درخت  است.  سیمرغ  همانا  که  دارد 
درخت دورکننده غم و بسیار تخمه و نیز »ون هروسپ تخمگ« نیز شناخته می شود )مینوی 

خرد، 1354، ص 82(.
آمده  آن  مورد  در  و  شده  یاد  تخمه  بس  نام  با  درخت  این  از  »بندهش«،  دیگر،  جای  در 
کندگی تخم های آن درخت در  که هر ساله سیمرغ آن درخت را بیفشاند و این سبب پرا است 
که »درخت  گون می شود. همچنین در فصل نهم همین کتاب بدین اشاره شده  گونا کشورهای 
یسپ تخمک در میان اقیانوس فراخکرت روئیده است، در کنار درخت گوکرن، دانه هایی  هرو
که از این درخت فرومی ریزد فرشته ی باران تیشتر برگرفته با باران فرومی بارد » )دادگی، 1380، 
کتاب »مینوی خرد« نیز در پاسخ سؤال 61، در رابطه با مکان و آشیان سیمرغ،  ص 101(. در 
این گونه آمده است: » آشیان سیمرغ درخت دورکننده ی غم بسیار تخمه است و هرگاه از آن 
از آن  و تخم  از آن بشکند  ید و چون بنشیند هزار شاخه  برو از آن درخت  برخیزد هزار شاخه 
یده های زاد سپرم« در مورد  کنده شود » )مینوی خرد، 1354، ص 82(؛ و نهایتًا در کتاب »وز پرا
گفته شده: »درخت در بردارنده همه تخمه ها )ون هر وسپ  توصیف درخت دورکننده ی غم 
یدند و سیمرغ در آن  گیاهان از آن  رو که همه ی انواع  یای فراخکرد آفرید  تخمک( را در میان در



56         دوفصلنامه الهیات هنر   |   شماره چهاردهم    |   پاییز و زمستان 97

که در آن به پرواز آید، تخم خشک را به آب افکند و آن تخم ها با باران به  آشیان دارد. هنگامی 
گر مردگان و  که دشمن پیری و زنده  یده شوند و هوم سپید در نزدیکی آن درخت آفرید  زمین بار

یده های زاد سپرم، 1385، ص 114(. کننده زندگان است » )وز بی حرکت 
که  می کنند  یاد  درختی  از  این که  بر  عالوه  فوق  متون  جمله  است،  مشهود  که  همان طور 
و  دارد  آشیان  آن  ی  رو که  می گویند  سخن  پرنده ای  از  است  گیاهان  تخمه های  همه  دارنده 
که به  گیاهان در جهان، سیمرغ است. حال  آن پرنده چنان که ذکر آن رفت عامل رشد همه 
که پیشینه حضور متون این چنین در  متون زرتشتی موجود دراین باره پرداخته شد، بد نیست 

ی شود. کاو فرهنگ اسالمی نیز وا
که در دل این فرهنگ خلق شده اند، مجموعه ای متون دراین باره توجه  با نگاهی به متونی 
که مآمن  را به خود جلب می کنند و به روایت درختی ارجاع می دهند به نام سدره المنتهی 
که درختی است هزار هزار  حضرت جبرئیل است. " درباره عظمت سدره المنتهی همین بس 
گر یک برگ این درخت را به این عالم بیاورند، همه  شاخه دارد و هر شاخه آن، هزار هزار برگ و ا
کند به آخرش  کسی هزار سال زیر یک شاخه این درخت حرکت  گر  عالم را سایه می اندازد. ا
کتاب »تفسیر مخزن  نمی رسد.« )دستغیب، 1392، ج 1، ص 138(. نصرت بیگم امین نیز در 
کرم صلی  که رسول ا که چنین است: » در احادیث رسیده  العرفان در علوم قرآن« روایتی آورده 
اهلل علیه و اله و سلم در شب معراج دو مرتبه جبرئیل را بچشم سر دید و از حضرتش چنین 
که  که فرموده جبرئیل را در سدره المنتهی دیدم و عظمت و بزرگی او طوری بود  نقل می کنند 
گرفته بود » )امین، بی تا، ج 12،  ص 378(. در توصیف این درخت  تمام سدره المنتهی را فرا
که فرموده در آنجا درختی  نیز به روایت از شیخ طبرسی آورده اند » از حضرت رسول؟ص؟ است 
را تسبیح و ستایش می کند » )امین، بی تا،  از آن ملکی ایستاده و خدا  که در هر برگی  دیدم 

ج12، ص 379(.
به  پیغمبر   « است:  چنین  درخت  این  توصیف  جامع«  »تفسیر  کتاب  در  همچنین 
گرفته » )بروجردی، 1366، ج  سدرۀالمنتهی نظر کرد دید شاخه هاى آن زیر عرش و اطراف را فرا
6، ص 476(؛ و نیز در جای دیگر از قول پیامبر؟ص؟ درخت سدره این گونه وصف شده است: 
گوش فیل و تمام نهرهاى بهشت از زیر آن جاری است  کوه و برگش مثل  » میوۀ آن مانند قلۀ 
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و هیچ مخلوقی از ماوراء آن خبر ندارد و سوار تندرو مدت صد سال سی تواند مسافت آن را 
کند یک برگ آن تمام اهل دنیا را سایه افکند و میوه آن انواع حلی و حلل و اثمار است  قطع 
صد هزار شاخه دارد بر هر شاخه اى صد هزار برگ و بر هر برگی صد هزار بند و در زیر هر بندى 
صد هزار فرشته مشغول ذکر خداست و بدایع عجیبه و غرائب بدیعه اى به آن احاطه نموده که 
یتعالی و آن درخت را بزرگی و نور با عظمت  کمال قدرت و علم بار هر یک داللت تام دارند بر 
پروردگار پوشانیده و به واسطۀ آن با طراوت و نیکو منظر است و تمام عالم نمی توانند وصف آن 
کنند و از توصیفش عاجز هستند و فرشتگان مانند پروانه هاى طال بر اطراف آن پرواز و آنچه از 
کند نیز به آن منتهی  ماوراء آن نزول می نماید به آن منتهی می گردد و هر چه از مادون آن صعود 
می شود و بهشت نزد سدرةالمنتهی است.« )بروجردی، 1366، ج 6، ص 477(. با نگاهی به 
که  این روایت و توجه به عنصر تعدد و تکثر شاخه ها و بر این درخت به وضوح مشخص است 
گیاهی منقوش بر خشت فرشته می تواند ما به ازایی تصویری برای این درخت وصف  فیگور 
شده باشند؛ اما یک نکته باقی می ماند و آن، این که در این روایات خبری از هم نشینی پرنده و 
که در وهله اول مانند هم نشینی سیمرغ و درخت  درخت نبود و یا دست کم چنان واضح نبود 

بس تخمه به نظر آید.
جبرئیل  توصیف  به  که  کرد  مراجعه  اسالمی  روایات  به  می توان  ابهام  این  به  پاسخ  در 
)عج(،  زمان  امام  با  بیت  مورد  در  صادق؟ع؟  امام  از  حدیثی  در  مثال  به عنوان  می پردازند. 
که با قائم عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف  کسی  جبرئیل چنین وصف شده است: » نخستین 
بیعت  او  با  و  می شود  نازل  رنگی  سفید  پرندۀ  به صورت  که  است  جبرئیل  می کند،  بیعت 
جبرئیل  حقیق  صورت  وصف  در   .)250 ص   ،1 ج   ،1388 روشن،  آینده  )موسسه   « می کند 
ید دارد و در عظمت، مشرق و مغرب عالم  که » او ششصد بال مرصع به در و مروار آمده است 
ینی، 1978، ص91-92(. همچنین در  را پر می کند » )مقدسی، 1962، ج 1، ص 173 و قزو
ئک، در مورد باله ای جبرئیل آمده است جبرئیل  قرآن سوره فاطر آیه نخست در وصف بال مال
که سه یا چهار بال دارند )روزبهان بقلی، 1360،  ئکی است  به سبب داشتن دو بال، برتر از مال
ص 235(. در »حیاه القلوب«، حدیثی معتبر از رسول خدا در باره حضرت عیسی؟ع؟ آمده 
که متن آن بدین قرار است: » چون یهودان جمع شدند که عیسی؟ع؟ را بکشند جبرئیل آمد آن 
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کرد دید بر بال جبرئیل نوشته است  گرفت، و چون عیسی نظر به باال  حضرت را به بال خود فرو 
م  �ی ا�مک العطخ هّم �ب

ّ
ا�مک الّصم� و ا�عوک الل هّم �ب

ّ
ا�مک الوا�� ال�عرخّ و ا�عوک الل ى ا�عوک �ب

هّم ا�خّ
ّ
»الل

و  ح�ق  اص�ب ما  ع�خّی  �خ  کسش �ق ا�خ  ها 
ّ
کل ک  ارکا�خ �ق  �بّ �ش  � �خ

ّ
ال عال  الم�ق ر  �ی الک�ب ا�مک  �ب هّم 

ّ
الل ا�عوک  و  ر  الو�ق

که: او را بلند  ه« ، پس چون عیسی این دعا را خواند حق تعالی وحی فرمود به جبرئیل  �ی �ق �خ امس�ی

کرامت من و به آسمان باال بر« )مجلسی، 1384، ص 1192(. در این روایت  کن به جانب محّل 
کتاب  چنان که پیداست، جبرئیل موجودی بال دار و عامل عروج عیسی؟ع؟ است. در همین 
کتاب »االحتجاج« از یاری رساندن جبرئیل به حضرت عیسی؟ع؟  و در بخشی دیگر به نقل از 
کرد جبرئیل را  که در آن نیز به بالدار بودن جبرئیل اشاره شده است، »حق تعالی امر  روایتی آمده 
ى ایشان و ایشان را در آتش افکن، پس جبرئیل چنین کرد و دفع ضرر  که: بزن بال راستت را بر رو
کتاب »مختصر البصائر« روایتی  آن شیاطین از آن حضرت شد« )مجلسی، 1384: 1104(. در 
کعبه به رکن پرنده موسوم است  از حضرت علی؟ع؟ آمده است، در این روایت، رکنی از ارکان 
که منظور از پرنده جبرئیل است و حضرت آن را چنین توضیح می دهد: »... خداوند در همان 
گرفت و جلوه اى از خود بر ایشان نمود و از همان رکن پرنده )جبرئیل( بر  مکان از آن ها پیمان 
که با حضرت قائم؟ع؟ بیعت می کند آن پرنده  کسی  حضرت قائم؟ع؟ فرود می آید. نخستین 

که به خدا سوگند، آن جبرئیل؟ع؟ است ...« )حلی، 1391، ص 733(.  است 
همچنین در برخی متون توصیفاتی از بال جبرئیل آمده است، به عنوان مثال در »مناقب 
که به آمدن طبقی خرمای بهشتی برای حضرت علی؟ع؟ اشاره دارد.  الطاهرین«، روایتی آمده 
که این طعام آورد دیدى؟  کس  گفت: یا علی، آن  در این روایت آمده است: »رسول )صلعم( 
گفتم: میان سرخی و سفیدى و زردى. رسول  گفتم: آرى دیدم. رسول؟ص؟ فرمود: چگونه بود؟ 
ل است به دّر و یاقوت. یعنی 

ّ
که مکل گفت: هرکدام خّطی از بال جبرئیل؟ع؟ است  )صلعم( 

آن  که دیدى جبرئیل بود.« )طبرسی، 1379، ص 114(. مشابه این روایت در کتاب »الخصال« 
و  سبز  علی؟ع؟  حضرت  توسط  مشاهده شده  رنگ های  که  تفاوت  این  با  آمده  نیز  ابن بابویه 
کتاب »سعد السعود« در رابطه  سرخ و زرد اعالم می شود )ابن بابویه، 1382، ص 387(. در 
که جبرئیل آمد و به پایم  که »در حجر خواب بودم  با معراج پیامبر؟ص؟ روایتی آمده بدین قرار 
کسی را ندیدم. بار دیگر آمد و به پایم زد. باز بیدار شدم. بازوان  زد. از خواب برخاستم، ولی 
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 .)107 ص   ،1388 )پورامینی،   »... نهاد  پرنده  آشیانه  همانند  چیزی  میان  در  و  گرفت  مرا 
از امام حسن  یخ« روایتی  بر پایه قرآن، حدیث و تار در »دانشنامه امام مهدی عجل اهلل فرجه 
عسکری؟ع؟ آمده است که بخشی از آن که مرتبط با این نوشتار است بدین قرار است: »در این 
هنگام پرندگانی سبزرنگ، ما رأی در برگرفتند. ابو محمد )امام عسکری؟ع؟( به یکی از آن ها 
نگریست و به او فرمود: »او رأی بگیر و حفظ کن تا خدا درباره او به تو اجازه دهد، که خدا کارش 
رأی به انجام می رساند«. من به ابو محمد )امام عسکری؟ع؟( گفتم: این پرنده چیست؟ و این 
پرندگان چیستند؟ فرمود: »این جبرئیل است و این ها هم فرشتگان رحمت اند«« )محمدی 

ری شهری، 1393، ص 255(.
کبیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین« در بخشی از روایت به چاه  کتاب »تفسیر  در 
را  یوسف؟ع؟  تا  داد  فرمان  جبرئیل  به  خداوند  که  است  آمده  یوسف؟ع؟،  حضرت  افتادن 
یاب بنده مرا جبرئیل  که ادرک عبدى در یابد و متن آن چنین است: » ندا رسید به جبرئیل  در
)کاشانی،  بگرفت«  هوا  در  را  یوسف  و  رسید  چاه  میان  به  المنتهی  سدرة  از  زدن  پر  یک  به 
1336، ص 18(. چنان که پیداست در این روایت جبرئیل پر داشته و بر سدره مقام دارد. از 
که به این همنشینی اشاره دارد می توان به مجموعه ای از عبارات و ابیاتی  جمله دیگر متونی 

که نزد شاعران ایرانی شناخته شده بوده و در اشعار ایشان بارها تکرار شده است. کرد  اشاره 

جدول 1، مصادیق وجود همنشینی پرنده و درخت سدره در ادبیات فارسی )منبع: نگارنده(.

شاعرعبارت

گر در طلبت طایر نیست حافظ، غزل 70طایر سدره ا

که همی زد ز سر سدره صفیر حافظ، غزل 310مرغ روحم 

که فرخنده طایری کوش  سعدی، قصیده 55در اوج سدره 

وحشی بافقی، در سوگواری قاسم بیگ قسمیمرغ شاخ سدره ، سدره بوسه بر پر می نهاد

هاتف اصفهانی، دیوار اشعار، غزل 2روحش آن سدره نشین طایر در تن محبوس
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شاعرعبارت

ز و شب همه بر سدره می کند طیران عبید زاکانی، قصیده 33که رو

سلمان ساوجی، قصیده 3بر طایران سدره نشین بانگ می زنند

کای طایر حظیره قدس گفتش   رسول  
کردی به شاخ سدره مقر که   سبب چه بود 

قاآنی، قصیده 111

که همچون طایران سدره بالی داشتم ابن حسام خوسفی، قصیده 130من 

رنگ، لیلی و مجنونما طایر سدره آشیانیم جامی، هفت او

مضمون  می دهد،  نشان  که  دارد  ضرورت  جهت  آن  از  مجال  این  در  فوق  جدول  آوردن 
هم نشینی پرنده و درخت سدره تا چه حد در ادبیات فارسی و در طول زمان برای مخاطبان 
این سرزمین آشنا و ملموس بوده است، گفتنی است آنچه در این جدول آمده تنها نمونه هایی 
کرد  از موارد بسیار در این زمینه است. بنا بر روایات ذکرشده، اینک می توان چنین استنباط 
که سدره المنتهی، مأمن حضرت جبرئیل است )عوض پور، 1396، ص 29(، در این  که ازآنجا

قسم روایات نیز با هم نشینی درخت و پرنده مواجهیم.
حال فقط یک نکته باقی می ماند و آن اینکه در این تصویر با دو پرنده مواجهیم و نه یک 
کرد تا  که سیمرغ یا جبرئیل باشد. ازاین رو الزم است مجددًا در روایات موجود تفحص  پرنده 
که به  کرمانی هنگامی  کریم خان  چرایی حضور دو پرنده در این تصویر مشخص شود. محمد 
توصیف حضرت جبرئیل در مقام فرشته خالق می پردازد، چنین می گوید: » او صاحب خلق 
که از دهان مادر به شدت داخل شده و نطفه را  است؛ و از اعوانش، دو فرشته ی خالق هستند 
آن گونه که خداوند سبحان به آن دو امر فرموده خلق می کنند " )کرمانی، 1395، ص 59(؛ البته 
که در قالب پرندگان  از امام حسن عسکری آمد نیز به یاران جبرئیل  که  پیشتر نیز در روایتی 
می آیند اشاره شد. بنابراین اینک می توان چنین استنباط کرد که این دو پرنده که شرق و غرب 

زیر درخت را پوشش داده اند، همانا اعوان و یاران جبرئیل در امر خلق هستند.
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که چنین نقش مایه ای  که مطرح شد، این پرسش مطرح می شود  حال با توجه به مطالبی 
در حالت کلی و در بستر خلق آنچه معنایی دارد که این چنین در این خشت به تصویر کشیده 

شده است. پاسخ به این  سؤال از طریق آیکونولوژی میسر می شود.

7.آیکونولوژی] 
نقش مایه  محتوایی  یا  ذاتی  معنای  به  باید  کنون،  تا مطرح شده  موارد  به  توجه  با  حال 
بار  است  الزم  منظور  همین  به  پرداخت.  چالشتر  خشتی  قالی  فرشته  خشت  در  موردبررسی 
یه درک معنای محتوایی این متون  زاو از  بار  دیگر به متون مرحله پیشین مراجعه شود و این 
که همخوان با نقش مایه فرشته هستند،  گفته شد، اولین دسته متونی  بدان ها نگریسته شود. 
که به هم نشینی سیمرغ و درخت بس تخمه اشاره دارد. در همه این روایات طرح  متونی است 
گیاهان عالم را دارد؛ هنگامی  که تخمه همه  ی درختی النه دارد  که سیمرغ رو اصلی آن است 
گیاهان درون آب  ی درخت می نشیند، هزاران شاخه از درخت می شکند و دانه های  که او رو
به این ترتیب  و  برده می شود  به سراسر جهان  این دانه ها  باران  با  و بعدها  یخته می شود  یا ر در
کلی این روایت چنان که  گیاهان در همه جا به وجود می آیند. چنان که مشهود است جان مایه 

مشهود است، همانا خلق است.
المنتهی  و درخت سدره  به هم نشینی حضرت جبرئیل  روایات اسالمی  نیز در  از سویی 
دارد  قرار  مراتب ملکوت  از  مرتبه ای  در  المنتهی،  نیز سدره  روایات  این دسته  در  اشاره شد. 
گر ملکوت را منبع تمام امور  کسی از آن فراتر نرفته و به این ترتیب ا که جز حضرت پیامبر؟ص؟ 
گرفت، سدره المنتهی نقطه آغاز آن است و آنجا نقطه عزیمت  ایدئال در نظام اسالمی در نظر 
که برای پیامبران و متعاقب آن بشریت آورده می شود.  حضرت جبرئیل در هر وحی ای است 
گیاهان بود، اینک در نظام  گر در نظام اسطوره ای ایران باستان، خلق منحصر به خلق مادی  ا
اسالمی، خلق منحصر به خلق مادی نبوده و از خلق ایده های نو سخن به میان آمده است. 
را می آورد، در  گیاهان  تیشتر، دانه های  نظام اسطوره ای  که در  ترتیبی  به همان  گفتنی است 
کریم آیات 3  این نظام نیز جبرئیل خود خالق سخن نبوده و صرفًا آورنده آن است. در قرآن 
َمُه 

َّ
َعل  ﴾٤﴿ وَحی  �یُ َوْحٌی   �

َّ ل اإِ ُهَو  �خْ  اإِ  ﴾٣﴿ َهَوى 
ْ
ال َع�خِ  ِط�قُ  �خْ َ �ی >َوَما  دراین باره چنین است  تا 6 سوره نجم 
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نظام، چنان که  در همین  نیز  از سویی  )نجم: 6-3(.   >﴾٦﴿ َوى  اْ��قَ
َ �خ هقٍ  ِمّرَ و 

�خُ  6  ﴾٥﴿ َوى  �قُ
ْ
ال  �ُ ِ��ی

َ �ش

که  سهروردی اشاره می کند جبرئیل به »واهب الصور« شهرت دارد )سهروردی، 1388: 265( 
عامل اصلی خالقیت مادی و صورت بخشی نیز هست. ازاین رو در مورد این هم نشینی همراه 
گفت " هر دیدار پرنده و درخت، قوه یا نیرویی را موجب می شود  با عوض پور می توان چنین 

که به آفرینشی نو منجر می شود " )عوض پور، 1396، ص 51(.
کنار هم نهادن دو متن ایرانی و اسالمی و تطبیقشان می توان چنین استنباط  بنابراین از 
کشیده شده، به آفرینش نو و  که در خشت فرشته به تصویر  گیاهی  که نقش مایه پرنده و  کرد 
خالقیت در معنای عام آن اشاره دارد و این خالقیت می تواند مادی یا معنوی، رئال یا ایدئال 
باشد. آوردن چنین نقش مایه ای در بستر یک قالی خشتی، بسته به این که چند بار تکرار شود و 
در کجای قالی جای گیرد می تواند معانی کمابیش متفاوتی داشته باشد؛ اما آنچه مسلم است 
که آوردن این نقش مایه در قالی، به نوعی طلب  و از مطالب گفته شده برمی آید بدین قرار است 
گرچه خود بافنده  درونی از سوی بافنده برای آفرینش نو و خالقیت اشاره دارد. به این معنی که ا
کهن الگویی این  کارکرد  از چنین معنا و مفهومی در پس نقش مایه مطلع نباشد، اما با توجه به 
گستره جغرافیا، می توان  در  و  زمان  انسان ها در طول  برای  آن  بودن  یعنی معنادار  نقش مایه، 
گیرد، ازآن رو بوده  کار  گاهانه چنین نقشی را در اثر خود به  گر هنرمند خالق اثر ناآ گفت، حتی ا

که در پس ذهنش، طلبی برای آفرینش و خالقیت موجود بوده است.

نتیجهگیری] 
به تحلیل خشت فرشته در  پانوفسکی  اروین  به شیوه ی  تا  بود  آن  بر  نوشتار سعی  این  در 
رهنمون  نتیجه  بدین  مطالعاتی  نمونه ی  تحلیل  نهایتًا  و  شود  پرداخته  چالشتر  خشتی  قالی 
گیاه و پرنده، هر یک  که اجزا بصری تشکیل دهنده تصویر فرشته در این خشت، یعنی  شد 
در نظام های مختلف ایدئال ایران باستانی و اسالمی ما به ازایی روایی داشته و از همین راه 
را شکل  بنیادی  و  یکدیگر، معنایی عظیم تر  کنار  در  که  از معنی هستند  به وجوهی  متصل 
گیاه از دوران باستان تا همین امروز  می دهند. از سویی نیز با توجه به این که هم نشینی پرنده و 
که این هم نشینی  گفت  و نیز در سراسر ایران و حتی جهان در آثار هنری موجود بوده، می توان 
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ایشان  گاه  ناخودآ طریق  از  کهن الگوها  با  انسان ها  ارتباط  که  ازآنجا است.  کهن الگو  نوعی 
که بافنده ی این خشت، از مبانی فلسفی پس پشت این  کرد  است، می توان چنین استنباط 
گاه وارد اثر او شده  است. درنهایت  گاه نبوده و معانی این نقش مایه به طور ناخودآ نقش مایه آ
گل و پرنده  که  کرد  تحلیل نمونه های روایی موجود از این نقش مایه پژوهش را بدان رهنمون 
درخت  نیز  و  سیمرغ  و  زندگی  درخت  شاخه های  از  تمثالی  نقش مایه،  این  در  شده  تصویر 
که وجود  سدره المنتهی و حضرت جبرئیل است. تفسیر معنای این نقش مایه بدان جا رسید 
این نقش مایه در قالی، نمادی از نیاز بافنده به خالقیت و آفرینش نو و انتقال این مفهوم به 
گاهانه بودن ارائه  گاهانه یا ناآ که در باب آ مخاطب این قالی است. همچنین با توجه به موارد 
کهن الگویی نزد  گفته شد، به نظر می رسد چون نیاز به خلق و خالقیت یک مقوله  این طرح 
انسان هاست، طراح قالی با توجه به اینکه احتمااًل از روایات موجود در مورد نقش مایه بی خبر 

گاهانه ولی مبتنی بر نیروها و بازتاب امیال درونی اش رقم زده است. بوده، این نقش را ناآ
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