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مقدمه
استطبیعتدرموجودقوانینازاوهایدريافتپیشرفتازبازتابيبشرهنریآثار بشر.

هنر،خلقباوكندميمعناخاممادۀبهبخشيشكلباطبیعتهایپديدهازراخودتفسیر

تصويرگری.شودميمنتقلديگرنسلبهنسليازهامدتبرایكهآوردميبهوجودراسنتي

مهميجايگاهشرقمردمباوروانديشهدركهاستكهنهایسنتهمانازيكيدرخت

درختباهمسانگاهيورداربرخوآمیزرازومذهبيمقدس،جادويي،قدرتازگاهيدارد

وميتلقيحیاتچرخۀدرطبیعي وجودهستيمشابهآنهستيكهرویاينازشود

جاويدان،درختـپايانبيدرخت”.شودميپنداشتهيكسانانسانيحیاتبااستانساني

اليتناهينمادآنهاپايانيبيكهاستباستانايرانیانمقدسدرختوزندگيدرختتجسم

13۷1پرهام،)“آنجاودانگيواستهستيبودن :225 درنیزمذهبيجنبۀازدرخت(.

استمعنویباردارایوشدهمطرحموضوعياديانتمام نمادهمچونديربازازدرخت.

تزيینيوكاربردیهنرهایدروشدهميمحسوبمختلفجوامعدرجاودانعمرومرگيبي

پارچه،(زمینهپسچهحواشي،درچه)مینیاتورفلز،وچوبسنگ، سرامیک،وسفالبر

.استبستهنقشمهرو(متنوحاشیه)فرش،(هارودوزی)

نامباواستهنریآثارپردازینقشدردرختانتخیليانواعازيكيواقدرخت

ادبیاتدرشاخصيجايگاهغربينويسانداستانهایسراييداستاندرحتيسخنگودرخت

دمنهوكلیلههایداستانازنقلبهنیزايرانادبیاتدر.1كندميايفاسالبزرگوكودك

شدهتألیفآندربارۀمتفاوتيهایداستانوهاحكايتكودكان،هایداستانعنوانذيل

.است

دربارهمصاحبودهخدااكبرعليمستوفي،حمدالهاصطخری،حوقل،ابنازنقلبه

آمدهفراهماطالعاتنوعيبهيکهركه(1388:38آژند،)استآمدهمطالبيواقدرخت

سازندميمشخصراذيل شبیهآنهاهایمیوهكهداشتندوجودجزايربرخيدردرختاني.

يادادميواقصدایمیوهوزيدميآنبرباديارسیدميمیوهكههنگاميوبودانسانصورت

آوازبهواكلفظباواقلغتازشدهذكرمواردبرعالوهشد.ميجدادرختازواقصدایبا

مرغيناماستگونههمین،(13۷5:4952معین،)استشدهتعبیرنیزوقواقگیاهوغوك

1353نفیسي،)واقياسمبه سویبدانرویآفتابچرخشباكهدانادرختک،(3821:

اسماييديگرنیزلُفاحدرخت،يَبروح،(ه)ایمهرگ،(ه)ایگمردم(.1362:2249معین،)كند

،2لفاحاست.جستجوقابلهانامهلغتدروشودميتعبیروقواقدرختبهآنهاازكههستند

(قاطعبرهان)4سابیزكو3سابیزجبهآنازكهاستایرستنيكهاستمهرگیاهعربينام

(.13۷0:558الصیدنه،)برندمينامنیز

                                                           
.استبرگرداندهفارسيبهراآنمهرنژادبهارهكهكاپوآنالويیچياثرسخنگودرختماجراهایكتابنظیر1

2 Loffah, Mandragora officinarum 
3 Sabizaj 
4 Sabizak 
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قششسدۀازتقريباًواقتدرخنقشكهبپذيريمچنانچه نقاشيواردبعدبه.

1388آژند،)استشدهايرانتزيیني :38 تزيیناتدرنقشاينقدمتتقريبيتاريخي(

استفادهازنقشدرختواقتنهادرقاليمصداقنداشتهو.شودميمشخصايرانيهنرهای

رودوزی هنرهایفلزیو تزيینسفالینه، در نیز استفها ميمورد قرار اده است. درگرفته

سازیايننقشبهبايستياهمیتمفهومواستفادهازايننقش،محدوديتزمانيوجوددارد

اندازی.چراكهنقشبیفتدآنبربافتهكردننقشبافبهفكرایباشدكههنرمندقالياندازه

نقش از مراتبدشوارتر كاریبه بافته قلزیوبر همینپردازیسطوحچوبي، گلياست.

شدهازدرختبرزخيبرقاليشد.مسئلهمنجربهانتخابنقوشتصوير



 شناسي روش
اسنادی،كتابخانهشیوهبههادادهابتداحاضرمقالهتنظیمبرای و قراربررسيموردای

میدانيتحقیق،بامراجعهبهموزهفرشايران،بازارفرشتهران،مراجعاتبخشدر.گرفتند

تبريزحضو مناطق در فرش تجار نزد نادرهاینمونهرؤيتبرایمركزیاستانوری

سپس.شدآوریجمعهافرشنمونهتصاويرفرش،مجالتوكتبنظریمشقوماندهباقي

.گرفتندقرارتحلیلتجزيهوبررسيموردتوصیفيشیوهبهتحقیقاطالعاتوهاداده

درتنهاواقهایقاليبافتچرااينكهازاستعبارتقتحقیايندرمدنظرپرسشتريناصلي

پرسش؟استداشتهرواجخاصيمناطقدروقجروصفويهدورانازخاصيزمانيبرهه

مختلفهنرهایبرآنپردازینقشبراینقشاينمفاهیماينكهازاستعبارتتحقیقديگر

؟استبودهچهايرانفرشبرتأكیدباايراني



 افسانه و سطورها در واق
نیستفراوانيبهواقدرختدربارۀتألیفيمطالب تنها ازنشانپراكندهمطالببعضيو

بهتوانميآنانتوسطمطروحهمسائلجملهاز.داردموضوعپیگیریدرافرادمندیعالقه

ايناوستامروربا.كرداشارهوداريگيااوپانیشاداوستا،درگويادرختلفظيهرچندذكر

مفهوميسنديتبلكهایواژهاستنادنهاوستابهدرختاينارجاعكهآمددستهبنتیجه

 )دوستخواه، (1388:56دارد نشدهترجمهفارسيبهنیزوداريگ. حیثازآنچهاست.

ضمنكهباشدمتقنيادعایتواندنمينیزاستشدهگفتهيزدزيلوهایدرنقشكاربرد

هاینمونهترينقديمازكهشدمشخصتوگوبااساتیدزيلوبافيزدگفتحقیقاتمیدانيو

هابافتهاينپردازینقشدراستفادهموردحیوانييۀمانقشتنها،بهحالتا(ق.9قرن)باقي

ياواقنقشردازنشانيوگويندميپنترهآنبهمحليزباندركهاستگرگپایجای

نیست.زيلوبرواقيدرخت

ازنقشيباوداشتهرواجفرشتهوحورطرحبافرشيكرماندركهاستآمدهنچنی

درواقدرختكنندۀيتداعآناطرافطاووسدوومتنمیانوكارمركزدرسرودرخت

جملهازدرخت،گردطاووسدوطرحكرمان،قاليدرطرحيچنین.استكرمانهایقالي
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شهادتطرحكاربردوقدمتبرآنازبسیاریهاینمونهكهاستكرمانقديميهایطرح

كرمانيبافقاليياطراحهیچازموثقيهایگفتهعنوان،يعموضو بررسيدرلیكندهند،مي

بهويژهپردازینقشگونهينادرواقدرختمضمونيومفهوميكاربردبركهنیامددستبه

كندداللتكرمانمردمانقديمجغرافیایدر بعددركهداشتنظردربايديطرفاز.

معنایبهبازگشتيبازندگي،درختاطرافبر(طاووس)پرندهدونقشمفهوميهایدريافت

آناهیتاومیترا)آبوآتشتقدس شويمميمواجهمنزلتيکدردوهردادنقرارو( از.

محسوبكرمان ليقادرواقازاستفادهبرمعتبریگواهراآنچنانچهتفسیراينديگرطرف

بنگريدبهمقاله)1بدانیمتركیهازراواقريشۀكهادعااينرددراستديگردلیلخودكنیم،

(.1983:36هیل،دركريمفلطیف


” سینه به سینه مرغ دو دادن سویدرختيقرار دو پشتدر پشتبه ا

مروفرهنگيكهقفقازوماوراءقفقازدرقلـزندگي،منحصراًدرايرانساساني

صغیرمتداولنشدهیگاهدرآناتوليوآسیارواييداشتهوهیچـآنبوده

(.13۷1:155پرهام،)“است


ودانشصاحبافرادبافرشتهوحورطرحنامصحتمورددركهگفتگوهاييضمن

درناماينبهطرحيكهآمدبهدستنتیجهاينگرفتصورتكرمانفرشهربتجصاحب

مركزیطرحيدرفرشتگانتصاويرگلشن،آقایازقاليدودر.نیستشدهناختهشكرمان

استشدهنقشچرخانحالتبهنور،مركزهمچون فرشتهوحورزینهافرشايننام.

نیست كرمانوكردستانفارس،خطۀهایقاليدر كهاستجانوریهرچندنیزطاووس.

د”لیكنگرددميتعبیرشتيبهومذهبيپرندۀبهآنازوشودمينقش فقهاياز ید

(.331پانوشت،138۷:2838پوپ،)“شوديمسلمانطاووسعموماًمكروهوشومدانستهم

استسرویهیئتدرواقدرختنقشگويایتبريزازديگریفرشتصويرارتباطهمیندر

بلكهحیاتختدربذرافشانيازتفسیرینهآنپادشاهيجقۀتاركبرطاووسدووجودكه

:1383فرجووديگران،)حیاتحالوتبهآنازمتندر.آيدميشماربهعالمسروریتاج

نیست.رايجایمسئلهتبريزفرشهاینقشهدرطاووسحضور.استشدهياد(23

نقشۀتبريز،درافشارامینالهحبیبمرحومزبانازراهانقشهگروهاينحصوریعلي

ازكهكردندميكارهايينقشهتبريزدرزادهعربرسامابولفتحهمچنین.ددانميديگردنیای

                                                           
ايليافارسريزنيهایفرشكندهسهدرختبهشباهتبيفرشمتندراصليدرختمفهومكهآنجااز1

كهنمايدترغیبراجستجوگرخوانندۀاستممكنپرهام،دكترقلمبهمعانياينذكرنیست،كرمانافشار

دنبالرامطلب تاب،آففلكيمواضعزرتشتي،مهریانديشۀازگرفتهريشهراكندهسهدرختايشانكند.

(.13۷9:28پرهام،)دانندميخورشیدگانۀسهمنازلوگانهسههایاقلیممانوی،روحوخدانور،تثلیث
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كردمينمايانراديگرطرحينقشهتهازونقشيکسر هاینقشهعنوانبانیزآنهااز.

شودميبردهنامديگردنیای استاساسهمینبر. گرفته گرفتنرونقباكهوینتیجه

صوفیاندستبهتبريزدرنقشهوری،تیمدورۀدرتزيینيهنرهای باشدآمدهوجوددر

سخنگودرختازبرگرفتهراهايينقشهچنینطرحچنانچه(.100-1382:103)حصوری،

باتلفیقدرهامايهنقشاسرارازپردهزيباييبهمجنونولیلينامباكرمانقالي طرحبدانیم،

آنبرعالوه(.1383:18۷فرجووديگران،)كندمياشارهسخنگودرختهایپردازینقش

ايرانيقاليمعاصروبزرگاستادانبرخيشدۀطراحينقوشتشريحدرهاييتوصیفچنین

.يابدميمصداقاصفهاندرقاليتولیدكنندگانودارانمجموعهازایمهدیهایطرحنظیر


شه.13:فرشتبريز،قرن1تصوير


2:23:رويایبهشت،جلدمنبع



اثرمعادكتابمذهبيمضامینبامشابهتيوجوهكهحیثآنازنیزپتگرناميتفسیر

طريقهازجملهمضامینمورداشارهدركتابفوق.استاهمیتحايزدارددستغیبالهآيت

قابلیتهمسان استكه حشر روز در قبر مومنیناز و الگوهایسربرآوردنكفار سازیبا

همیندرشدهيرصوتفرشمورددر(.پتگر1360:93رادارد)دستغیب،پردازیواقنقش

درختهمچونحكیمیان،خصوصيمجموعۀازهريسبافتابريشمواقدرختيعنيمقاله

هرواستانسانيوجوددرونبهگشودهایپنجرهازنمادیآننقشكهكندمييادجان

:1382)حصوری،آيدميحساببهانسانجاندرونيهایانرژیازنمادیآندرحیواني

.شودميپرداختهبدانسخنگودرختایاسطورهمنظرازغربيتالیفاتدر.(101-100
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اهستند.بريشودكهگويختمميواناتیآنبهسرحیهاكهشاخهيدرخت”

كرد.نقشآندرييشگویندرخت،زمانمرگاسكندرراپيهااطبقافسانه

شود.پانزدهيدامیپيمغولیهافرشپارهيوبرخيرانيمغولوایاتورهاینیم

فرش در آن از زمييهانمونه رنگ تعدادۀنیبا و پارهيدیقرمز بر گر

رنگمتنآبييهافرش تاريديبا بهاواخرقرنيدهشدهاست. و16خآنها

(.199۷:243)استون،“گردديبرم1۷لقرنياوا



فرشدادهتعدادايننقوشتشريحيانگهداریمحلبافت،حلمدربارۀتوضیحيهیچ

نشدهاست.
شه.13،قرنكرمان:فرش2تصوير


2:18۷منبع:رويایبهشت،جلد



باواقدرختارتباطكهگويدميموردايندرشرقيهایقاليمحققینازدیسوزان

افسانۀآنمتعاقبومردمیکنئولتدورانباورهایبرخييادآوراسكندربهمربوطداستان

استگیلگمش بودجوانيآبچشمۀيافتنطلبدرگیلگمشنظیراسكندركهچرا. در.

كهستادنیاانتهایدرایجزيرهبهرسیدنپيدركشتيبرسوارویديگریداستان

استآبودرختانازپوشیده كهخوردميبرعجیبيدرختبهجزيرهمیانۀدروی.

موسیقيترنمازدلنوازترآنرايحۀوداردطعمخوشوالوانهایمیوهازمتعددیهایگونه
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است استخوشبختيجزيرۀجزيره،ايناسميونانيهایافسانهدر. بهاسكندرنهايتدر.

 (.1999:8،ی)دشودميمطلعخودمرگزمانازابدعمروجوانياكسیريافتنجای

 

 پردازي عنصر واق مفهوم
هنری،آثاربهنقشاينورودقدمتوايرانيهنرهایدرواقدرختكاربردتنوعازنظرصرف

داشتتأكیدمسئلهاينبربايدآنطراحيكليالگویوواقپردازینقشعناصربهتوجهبا

داشتننظردربدونتواندنميهنریكارهایهایپردازینقشدرواقازدرختاستفادهكه

هنرپايۀبرتنهاطراحيدرآنكاربردديگرعبارتبه؛باشدگرفتهصورتدرختاينمفهوم

ازاستفادهدرواقدرختایاسطورهومفهومينمادپردازیلذا.نیستاستوارصرفتزيیني

استناپذيرجداييآنازهنرها،تزيینيزيباييبرایآن طينمادينمفهوماينهرچند.

بايد.ستاپابرجاآناصليتعبیروليباشدشدهتحولوتغییردستخوشمتمادیهایقرن

ريشۀكهباشیمآنبرتانبودمحظوریومانعايرانیانژرفپردازیخیالكهداشتخاطردر

ايراني،هنرهایدرراتدامجرحیواني،انساني،نباتي،تلفیقينقشاينكاربردمفهومي

.انیمندايرانياسالميومذهبيتعالیمازبرگرفته

وسطي،قروندرنزديکخاوركاربردیهنرهایدركريمفبندیتقسیمبهبنا

حیواناتسروانسانيسرازایيافتهشكلتصويركهبودایگونهبهواقدرختپردازینقش

بنددوبااسلیمي،هایپیچکشدنشاخهدومحلياوانتهادر...(بز،سگ،شیر،فیل،)

توانستميجزيیاتيچنین.شدمياستفاده(زنانهشاخۀ)بنديکو(مردانهشاخۀهمچون)

كهتاريخي)گیردقرارديگرهایطرحياوبندیاسلیميافشان،ترنج،لچکطرحقالبدر

نداردتطابقمتنمحتوایباكندميذكركريمف درواقنقشقمری13و12قروندر(.

براینقشايناززمانهمیندر.گیردميقراراهشاخهانشعابمحلوهاپیچکاتصالمحل

درمفهوميكاربریفاقدوصرفتزيینيجنبۀبامانده،باقيوخاليفضاهایكردنپر

16و15قرونابتدایاز(.13قرندربايلوسنگيهایكاریكنده)شودمياستفادهمعماری

شودميظاهرفرشبربیشترنباتيتزيیناتباواقنقش عناصرگیریجایطريقۀ.

شودمي16قرنشاخص،شیوهايندرپردازینقش وشیرسرتصاويركهصورتاينبه.

گرفتميقرارآنهاپشتيابزرگهایگلمركزدراستثناءبدونحیواناتديگر حذف.

بهنقشاينتحولفرآيندازديگریمرحلۀواقدرختهایمیوهازانسانيهایصورت

يدآميحساب مرحلۀدوره،اينهایطراحيدرماروپرندگانسركردنتصويروارونه.

ايرانيغیرهایريشهبرمقالههمیندركريمف.استآنبرشدهحادثتغییراتازديگری

دركهراپوپكتابدرمطروحهفرشپارهمنشأوكردهاشارهقاليدرواقنقش،(تركي)

(.1983:3۷هالي،)كندميذكرهندیت،اسشدهمعرفيايرانيهندیآنجا

مشابهتاريخيبانیزآذربايجانيهایقاليكتابدرواقازاستفادهقدمتمورددر

شويمميمواجه فوقكتابنويسندگانجملهازكريمفكهآوردخاطردربايدهرچند.

واقيااقودرختبرایمختلفيهایتعريفمعتبرهاینامهلغتوكالسیکادبیات.است
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ياوانسانشبیهمعمولغیردرختاينمیوهمنابع،اينمطالببامطابق.دهندميارائهواق

.شوندميبستهعصردروبازصبحدرواقدرختهایبرگ.استخاصيهایحیوان

فیلسگ،شیر،بز،)حیوانوانسانسرازگرفتهشكلتصاوير ازبعضيرویبر(

شودمييافتوسطيقروننيتزيیهایبندیتركیب هایبندیتركیبتكمیليعناصرآنها.

كهجاييدرياحلزونيهایحركتانتهایدرعناصراينسیزدهم،قرناز.هستندپیچیده

گیرندميقراركنند،ميقطعرايكديگرهاشكلحلزوني كردنتصويردورهايندر.

يابدميفزايشاخاص،شرايطبهبستهواقي،واقهایمايهنقش عنوانبهتدريجبهآنها.

(.2004:80ديگران،و)آزادیشوندميظاهرمتندرجداگانههایمايهنقش

سرازبرگرفتهايرانيهنرهایانواعبهراواقورودچنانچهكهاستآنسربربحث

ودهنشاندرختيطرحيكليالگویبراستممكنكهبدانیمجانوریياانسانيموجوداتي

كهنبسهاييزمانبهايراندرنقشازاستفادهقدمتشوند،طراحيمستقلصورتبهيا

گرددميباز دربلكهدورهایهزارهبهتنهانهواقنقششناسيريشهدرصورتايندر.

بهتوجهباهريکكهخوريمبرميگوناگونيهاقومیتومناطقبهايرانجغرافیایگسترۀ

هنرهایبرشدهثبتهایطرحخزانۀدرما،مدنظرموضوعبابدرخود،نگيفرههایويژگي

كهسروشالههنقشيادآوریاستدستآناز.اندكردهشمارهرانفیسيهایگنجینهخود،

ومحالولرستانمنطقۀدربهويژهبسیاریتصاوير استماندهبازبختیاریچهار نقش.

هایسرامیکوسفالبرآنمتنوعوزيباهاینشانهكهايرانكويریمناطقخانمخورشید

پیوندازاستديگرمثاليكهداردمكررایاستفادهكلپورگانهایسفاليايزداستانمیبد

ونباتات،(خورشید)جماداتعالمادغامطريقازيكديگر،باپردازینقشاصليعناصر

.انساني



 واق درخت با مرتبط مفاهیم دیگر

عالمازكمالطلببهنفوسآنكهيكي.استتعبیرچندگرودرواقدرختازنسفيتبرداش

خردنفسالزمامكان.شودنميمیسرامكاناتبدونكاراين.اندآمدهسفالعالماينبهعلوی

اول.سازدميخودكمالواستعدادبهبناراآننفسيهركهاستقالبيافتگيكمالبرای

درسالهزارچندنفسنباتيمرحلۀدر.استانسانآخردروحیوانسپس،نباتآنمرتبۀ

بهتايابداشجارصورتتاآيدبرميمراتببهنفس.گويندنباتينفسآنبهواستخاك

شودنزديکحیوانبهشجرهكهحدی اين. كندميپیداواقدرختصورتحالت،در به.

استناطقحیوانبعدوحشرهوخراطینناطق،یرغحیواناتحیوانات،صورتاولویزعم

انسانينفسبهانسانمرتبهاينازبعد.استحیوانينفسآناسم(.نسناسوبوزينهوفیل)

ديگردرجاتيومطمئنهنفسوقدسينفساستدستآناز.داردمراتبيخودكهرسدمي

مفهومبرداللتتعبیرهمین.كلعقلونفسورسدميبهشتبهدوزخازنفسآندركه

داردبحثادامۀدراوتصويرپردازیدرواقدرختمستتر هایفلکديگربرداشتيدروی.

هر.استقمرآخرينوزحلآناولینكهكندميتعبیرانسانيوجودهایفلکبهراآسماني
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كندميپیداانسانوحیواننبات،صورتخوداستعدادتناسببهنفسي يايکينجاادر.

قالبآندروداشتهتعلققالبيکبهاستمشابهایمرتبهدرآنهاجايگاهكهنفسچند

(.94-1386:9۷نسفي،)كنندحاصلخودكمال

باهاييقاليوجودبهاشارهباكهاستمفاهیميديگرجملهازجهنموبهشتموضوع

باكهنمايشگاهيدرجملهاز.شودميذكرواقدرختمعنيباآنهاازكرماندرنقشهاين

18حدود)فرشقطعهچندينتعدادگرديدبرگزار1385درفرشموزۀدرموضوعهمین

آمددستبهآنهاازقطعه6تصويرموزهبهرجوعباكهفرشتخته بهموضوعهمینبا(

شدگذاشتهنمايش جهنميدرختانيادآوردرختانيچنیناستممكنفرضهمینبر.

اندكردهصرفپلیداعمالوغفلتدرراعمركهآنانباقيسرایبرایاشندب درختان.

برباشندداشتهشرورانهافعالكهآنانعكسبروهستندنیكوكارانامنراحتبهشتي

شوندميآويزانزقومشاخۀ بنازكهاستدرختيوستمكارانجانبالیزقومدرخت”.

برآمدهدوزخ (.63-65آياتصافات،كريم،قرآن)“استشیاطینسرهایگويياشمیوه.

 (.43-44قرآنكريم،دخان،آيات)“استبدكارانغذایوقوتكهجهنمزقومدرخت”

بهآنهاهایمیوهكهدرختانيازتصاويریوجودباكهدرختازانسانزايشانديشۀ

عیندر.استدرختيناتصويریگیریشكلدرديگریداستاناست،كامليانسانتمامي

آيیندرگوياوكندميمطرحانسانيتنۀازرادرختزايشموضوعديگرایافسانهحال

برداشتيچنینبراستنادیيسي،ياشجرهدرختنامبهدرختيوجوديهوديت،ومسیحیت

1390طاهری،)است :4۷ قائلبانوعيبهدرختان،تقديسجنبۀكلدرومطلباين(.

جوامعفولكلوردرباوریكهيابدميارتباطیمیسمآنياعالمموجوداتبرایوحرشدن

آسیایاقیانوسیه،مردمعقايددرواستعشايری بومیانامريكا،بومیانمركزی،آلتای،

كیهانيدرختطريقازبهشتبهروحصعودوآدموعالمخلقتاسطورۀبااسترالیاقبايل

(.1999:5دی،)داردارتباط

نقشاينرابطۀبیشترينداشتند،باورصوفیهبهكهدراويشيباواقدرختارتباطاما

دستهآمد،تنگصوفیانزندگيگذرانبرعرصهصفویدوراندر.سازدميفاشمذهببارا

خودمعیشتگذرانبرایكردستانوآذربايجانهمچونمناطقيبهمهاجرتباآنانازای

دانآوردهبهوجودراهايينقشهچنینوآوردهرویبافيقاليبه ازبرداشتيكههايينقشه.

كردميتصويرفرشبرراصوفيباورهایوعقايد باصوفیانهایگروهارتباطدلیلبه.

همچونخاستگاهفرشمناطقدرراهايينقشچنینبايستيميحالتيچنیندريكديگر

:1356كسروی،)“كوچکآسیایكشورهایومصرريه،سوعراق،تركستان،بخارا،خوارزم،”

14 باشیمشاهدنیز( پوستازتصويریبابندیطبقهگروههمیندرهاييقاليوجود.

پديدآورندگانارتباطوجودبراستدلیليمحققینبرخيسویازفرشمركزدرحیوانات

شمنیسمنظیرهاييآيینباقالي فرشدر. سمنمونهذيل، گردچشمانتراست،اولاز

پوستبهآناز)فرشمركزدرشدهتصويرپوستوشمنيباوردرجادوانتقالنمادبزرگ

میاندراحتراموترسايجادمنظوربهصوفيكهاستهماناست(شدهتعبیرنیزخرس
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بهمربوطهایافسانهديگر،روايت.كردهاستميتنبر(1383:82كوب،زرين)مردمتوده

باوشدهروهروبآنباشفاهيادبیاتدربافندهاستممكنكهاستشیطانويود

باشدكردهتصويرفرشدرايرانيپردازیخیال صورتتصويربختیاری،واقدرختدر.

هالي،)باشدشیرازنمادیشايدوداردسنهفرشبادرخوریشباهتهاستونفرازديوسان

1999:۷0-۷1.)
رستموديو،فراهانقالي:3تصوير


1999منبع:هالي،



داردوجودغربيهنرهایدرگروتسکبادرختاينپردازینقششیوهدركهارتباطي

شهيرازمأخوذكهگروتسک.آيدمينظربهمناسباينجادرآنشدنمطرحكهاستبحثي

گروتو)التینیلغو سقفوديوارتزيیناتواستپردازیعجايبمعنيبهاصلدراست(

قرندركهشودميشاملراانسانيوحیوانينباتي،خیالياشكالباباستانرومهایويرانه

آنجااز(.138۷:446پاكباز،)يابدميرواجمضحک،ياترسناكآمیزاغراقهایشكلبا.م16

غريبوعجیبحیواناتازاشكاليديدنايرانيهایقاليبرنقشاينتصويرسازیدركه

توجهدرخورموضوعيگروتسکشیوهباآنزمانيقیاسومشابهتوجوهلذا،استرايج

.است
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كردستان:قالي،4تصوير

 
1999منبع:هالي،زانويه



هایداستانبعضينقاليوقرائتكهباشدقبولقابلنیزروايتيچنیناستممكن

وژرفهایپردازیخیالانديشۀمذهبي،تبكياشاهنامهنظیرايرانيادبیاتقديمكتب

اينخلقبهراايرانيبافقاليهنرمندخالقانۀ باشدكردههدايتتصاوير آنازهمچنین.

ستارگانتصاويربامشابهتيوجوهواقدرختبرشدهنقشحیوانيوانسانياشكالكهحیث

مطرحكرد.نیزراجومنبادرختاينارتباطفرضیۀتوانمي،دارندسماویاجرامو



 ایراني قالي در واق پردازي نقش اشکال
گرديدآوریجمعمقالهاينمؤلفتوسطواقموضوعباكهفرشيتخته30ريتصاومیاناز

دارقوسساختاربرنقشگرفتنقراردلیلبهمحرابيهایطرحقالببرنمونه13تعداد

هایطرحدرختي،هیئتبرهانقشهبقیۀ.استهبستنقشدارستونمحرابيبهويژهوبااليي

بكهاندشدهبناسراسریومركزی سراسریوعرضيياطوليدوميکقرينهصورته

اندشدهطراحي حاشیهدرواقعناصرازآنهادركهنیزهافرشاينازنمونهدوتعداد.

.بودندبرخوردارواگیرهطرحازمتندربود،شدهاستفاده

×182هایتصويریموجود،نقشدرختواقيازتبريز،هريسباابعادننمونهازبی

تبريزحوزهگیرد.شمسيموردبررسيقرارمي12۷0سانتيمترباتاريختقريبيبافت12۷

هایدهد.رنگهایواقيرادرايرانبهخوداختصاصميدركلآماربیشترينتولیداتقالي

تناسببس رنگفرشهماهنگيو شیوه جلیليحاجيهایمصطلحبهپردازیقاليیاریبا

هایدهدوبرشاخهدارد.متنفرشعنصرغالبوجاذبدرخترادرهیئتواقينشانمي
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كنند.كاربردنقشانساننیزدرقالبسردرختموجوداتوحیواناتمختلفخودنماييمي

درختبرمبنایشخصیتسازیقصهیتوارحكايتازتأكیدبراهمانسانيياشكلياندام

كلينمونه نمود درختدر قاليانسانيدارد. سنتطراحيشهریدر تداوم بافيراایاز

تركیبشاخهشاملمي اصليدرختوحیواناتوعناصرطراحيبدنههادرقیاسباشود.

بر گرفته شاخهقرار و حضور بازتابياز شرقادامهها، تركیبيازاسلوبطراحيشیوه و

طريقهآيد.بهصورتيكهكلمتنفرشبهپردازیايرانيوهندیبهحسابميعناصرنقش

 نقش، پوششدادهزمینهجلوتعناصر را تغییراتكار فرد، به منحصر نمونه اين در اند.

شودكهجزءمراحلتطورطرحشمردهمهميدرشكلظاهریطراحيعنصرواقيديدهمي

نزمي نقششوند. وفور و تعدد طبیعي، عناصر اصليدرختبه شكل هایمايهديکشدن

پردازی،حضورمستقلعناصرنقشنظیراجزاءياتزيینيكليوجزئيبرعنصراصلينقش

هایآن.بدنكاملحیواناتوانسانبرفضایزمینهوكاهشارتباطآنهابادرختوشاخه

تضادمحتوایندرموردهآديگریكهاشارهبمسئله اشعاردرونايننمونهاهمیتدارد،

كوچکوسطدرايننمونه،نامپردازیاست.كتیبهامینعناصرنقشهایباالييومضكتیبه

كتیبهقالياستودردوطرفآندودهندهسفارش خوش”يادآوراينبیتشعرهستند:

.طرحمتشكلازهفت“دمتآمدیكهخوشآمدمرازآمدنت،هزارجانگراميفدایهرق

باريکمیانيمزينبهصورتکواقيدرهیئتگلمابینحاشیهحاشیهاستكهنقوشدو

حاشیهایاژدریبرآمدهازگلچندپروگلپروانه.اسلیميدهاناستدارگلهایپیچک

اصلي،درقالبسرفیلطراحيشدهاست.تعادلكليكاربابزرگوكوچکنمودنهیاكل

بندیاستچیدمانفضاوتركیبكارگیریبهطريقهترينجانوریوانساني،مبینهوشمندانه

مجزاوقابلشرحيبرایآگاهيازمقولهرنگيدركار،خودهایتراكمبینمبادلهورنگو

پردازیآثارهنریاست.قواعدرنگ



 واق مکاني و زماني قدمت
درواقدرختنقشازاستفادهوپیداييمنشأدررفتآنسخنترپیشكهگونههمان

بیندرهرچند.استشدهبردهنامنیزچینوتركیههند،كشورهایازايران،برعالوههنرها

بانقشپارهفرشچندتصويرتنهاشدمجموعهمقالهاينبرایآنهاتصاويركههايينمونه

چهتركيياچینيهایقاليمیاندرواقموضوعباتصويرفرشيوآمددستبههندواقاز

هایفرشداخلايرانازطريقمراجعهبهكتبمربوطهوچهازطريقبازديدازنمايشگاه

مشاهده1389الي1385هایالملليفرشدركیشدرفاصلهسالهایبیننظیرنمايشگاه

كهایگونهبهاستهندازهاطرحاينريشۀكهكندمياشارهخودكتابدرمیالنسي.نشد

استآمیختههمبهاسطورهومذهبفلسفه،آنطراحيبرای دررانقشپیداييوی.

داندميمیالدی16قرنازهندیقاليدرومیالدی14و13قرونازايرانيمینیاتورهای

1999میالنسي،)يابدميراهايرانيقاليبهصفویزماندركه :2۷ چرامشخصنیست(.

هندازگرفتهنشأتراطرحكندميذكرايرانيمینیاتوردررانقشكاربردترينقديمكهوی
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ارائهتصويریآنهاازپوپكتابدركهفرشپارهدوآنكهوجودباخاصه.آوردشمارميبه

البته(.138۷:1212پوپ،)استمیالدی16قرنبهمتعلقوهندیايرانياحتمالبهشده

وخیاليموجوداتازاستفادهنیزديگرممالکبیندركهباشیمداشتهظرندراستالزم

قرارپیگیریموردرابحثحیثاينازچنانچه.استرايجيامرمختلفاساميبهایافسانه

چنینپردازینقشعرصۀدرباكهشودميقلمدادكشورهاييجملهازنیزچیندهیم

در(.118:128هالي،)داردطوالنيایسابقهود،ختولیدیمنسوجاتبرخیاليموجودات

صحبتجاینیزپازيريکقاليایافسانهوحیوانيهایپردازینقشحتيصورتاين

قرارمدنظردرختطراحيقالبدررانقشكاربردآنكهوليكشیدخواهدپیشرابسیاری

استديگرایمقولهدهیم، تصويرحاشیهدرچنانچهايرانيقاليدرواقنقشكهآنجااز.

ايندرداردميعرضهاستقاللبهياگليکهیئتدرراحیوانيياانسانيسرتنهاشود

ديگرهنرهایدرنقشاينازاستفادهصورتايندرچه.كنیمميبسندهواقواژۀبهقسمت

.يابدميقديمقدمتيايراني


تكمیلآنجلدگرانمياخطينسخهنرمنداندستبهكهواقدرختنقش”

آنكهازپیشزمانيديركهاستعناصریپیوستنهمبهوتلفیقشده،

:138۷پوپ،)“استشدهمياستفادهدرآورند،معیاربهراآنتصويرگران

2664.)



ياسخنگودرختياواقدرختلفظكهبپذيريمواق،درختنقشمورددرچنانچه

گواهيآنهندیهایريشهبرپسباشد،شدهقیدمنهدوكلیلههایداستاندرگويادرخت

ايمآوردهفراهم گاووشیر)5باب11حكايت. ومحتواييداستانيشريک،دوعنوانبا(

كهدرختيبرداردداللتلیكنآيدنميسخنبهكهداردميبیانرادرختيدربارۀمضموني

13۷4منشي،)گرددفاشگوناراستآدمیانيرازتاشودميباعث :120-11۷ نیزاين(.

اينايرانيهایريشهبرتنهانهبیابیم،وداريگيااوستادررالفظيچنیناگركههست

لغوی،رابطۀحالهردر.گذاردخواهیمصحههندبهنسبتآنبودنترقديمبربلكهنقش

امریمینیاتورسازیوآراييكتابهنرخاصهوادبیاتحوزهباواقنقشمضمونيومفهومي

آشكاراست ایمسئلهنیزنقشايناختیاردرهایدادهباشناسيباستانهایيافتهارتباط.

.شدقائلاهمیتآنبرایبايدكهاست



 نقش واق در مناطق مختلف ایران
واقنقشایگونهبهيکهردروگرديدمجموعهبررسياينبرایآنهاتصاويركههاييقالي

بودندذيلمناطقبهمربوطبوددهشلحاظ فراهانوساروقبختیاری،وچهارمحالتبريز،:

مركزی(، )استان كردستان(،)سنه بیشترين(. راور) كرماناحتیاطباوكاشانسنندج

برعالوهنیزسنهمورددر.هستندتبريز/آذربايجانمنطقۀازنقشاينبهمربوطهایقالي
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كالهوحیواناتپوستنقشباهاييقاليتصويردارند،خودبرواقتدرخنقشكههاييقالي

ازحكايتكههاقاليگروهاينبرديونقشهمساروقازوشدهبافتهدراويش،كشكولو

دركهاستایناحیهكرمان(.1999:۷0هالي،)استشدهتصويردارد،شاهنامههایداستان

به،بهدستآمدمنطقهفرشمتخصصینوطراحانازآنچهبهتوجهباتصويری،جستجوی

اینمونهتهرانفرشبازاربهرجوعبا.نداريمدسترسيتوجهيقابلومرتبطهاینمونهتعداد

.آمددستبهواقدرختموضوعباكرمانفرشازسال100قدمتبامتریبیست

 

 گیري نتیجه
دارایاكثراًنقشوطرححیثازباشندشدهبافتهكهایمنطقههردرايرانيهایقالي

 هستند خاص فرهنگي ناحیۀهرخاصفرهنگيوقوميخصوصیاتبربناومفاهیم

دامنۀووسعت.داردوجودفردیبههایمنحصرپردازینداستاآنهانقوشبرایجغرافیايي،

درتنهانهكهاينبهتوجهباونداردمحدوديتمعناييمضامینوهاافسانهها،قصهچنین

بامرتبطموضوعاتيچنینثبتنیز،ايرانيهنرهایديگردربلكهايرانيبافيقاليحیطه

هنرها،اينمفهوميدانشآوریجمعستافنآنقدمایهایگفتهواطالعاتتجربیات،

حالبهتاكهدلیلاينبه.ایداردبهدانشمتخصصانوقدمایهرحوزهضروریوابستگي

استنشدهتألیفمانیازموردكاردربارۀكامليومستندمرجع چراكهنیستمشخص.

ازويژهمناطقيدرصرفاًوخاصهاييزماندرتنهاسخنگودرختنقشباهاييقاليبافت

شايديكيازداليلاستفادهبیشترازنقشواقدر.استداشتهرواجايرانبافتجغرافیای

مانده،مركزيتمذهباسالمهایباقيجربخصوصدرموردقاليهنرهایدورانصفويهوق

شیعيدرعهدصفویوتقويتاركاندينازطريقوجوهديگرزندگياجتماعيمردماست.

درختواق،تعابیرمربوطبهوجوهمذهبيآناست.مفاهیميكهبازگشتمفهومترينمهم

جهان قالباينجهانيا در مفاهیميكهآخرتنشانميحساباعمالانسانيرا دهند.

اخالقمي با مندیتوانند رفتارهایمنتجاز شكلميآنكههایانسانيو را دهنداعمالما

مرتبطباشند.

واحدهمچونروحيکانسانكامل،سعادتياسعايتتنهحیواناتمتفاوتيكهازيک

مي نشانه ویرا همسانپنداشتنوجود انسجهینتروند. صورتاعمال با شاخه هر اندر

نسبتدادهشود،كارینیستكهتنهادربهآنتواندظاهرحیواناتمتفاوتيكههرعملمي

هایصورتظاهراعمالانسانسازیفرهنگايراناسالميشكلبگیرد.اينمفاهیمومعادل

فرهنگ قالباشكالجانوریدر مذاهبگوناگونامریرايدر و استفادها مورد بودهجو ه

 سادهاستزيرا از راحتيكي ترينو عمفهومهایشیوهترين نزد مردممومسازینمادين

درديگر اديانديگرنظیربودايیسم،مسیحیتويهودونیزباورهایديانابراهیميااست.

امیال،اخالق،رفتارواعمالانسانيدردرزمینهبرخيباورهایرايج،هندويیسموشمنیسم

گیریهایمؤلف،درشكلبهباورديدگاهشوند.ميسازیحیواناتينمادينهایتصورقالب

اینقشقدرتمندیداشتهاست.پردازیعنصرواقيبرقاليايراني،چنینشاكلهنقش
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امریوابستهونیازمندبهحمايتهایمتفاوتدورهوگوناگونشرايطعمومادرهنر

هایدورهتريناست.دردورانصفويهكهيكيازاصليبودهجامعهوحكمرانانمراكزقدرت

هاودستوراتدربارنقشها،سفارشآيد،حمايتگیریواقبرقاليايرانيبهحسابميشكل

گیریكردتواننتیجهبنابراينمي؛تولیداتهنریداشتهاستارائهبسیارغالبوپررنگيدر

مذهبيازعقايدترويجالينیزبادستوراتدرباروسازینقشواقدرقپرداختنبهمفهوم

آثارهنریبههمیندلیلباشدطريق تصويرگریدر درپاسخبهاينپرسشكهچرا؛ اما

استفادهازايننقشعمدتاًدرقروندهتااواخرقرندوازدهقمری،كاربردبیشتریداردبايد

هدرخصوصبسیاریازهنرهایسنتيايراناشارهكردكهنهتنهادرموردقاليايرانيبلك

هاونقوشدرمقاطعخاصهایتولید،رنگبايداينمسئلهرادرنظرداشتكهبرخيشیوه

ترينيابند.داليلمتفاوتيبرایاينموضوعوجوددارد.يكيازمهمزمانيرواجبیشتریمي

اثرهنریدهندگانسفارشنوآنهاساليقوعاليقمردموبعضيافرادخاصنظیرحكمرانا

برخيرنگ از استفاده ترغیبهنرمندانبه يا رواجيکشیوه نقوشخاصاست.در و ها

نداشتنارتباطبارواجنقشواقيبرقاليايرانينیست.درهرصورتوجودموضوعيكهبي

نتیجهسببميشدهثبتمستندمدارك شدهایشفاهيباگیریبرمبنایيافتهشودتا از.

منابعنبودساخت،متوجهسویبدانراجستجوگرخاطربايدكهاینكتهديگرطرف

آنهابغربيمحققینديگرتحقیقاتدركهاستمطالعاتي ايناز،استگرديدهاستناده

يافتندستكههاليمجلۀ102شمارۀازديويادرويشمقالۀدرشدهقیدمنابعاستدست

.بودناممكنآنمراجعبه

آنهابامرتبطمطالبتألیفكههستندهنرهاگروههمینازدستهيکواقهایقالي

پذيرامكانموجودهایقاليتصويریآرشیووهنرپديدآورندگانهایگفتهبهرجوعطريقاز

هایگفتهدرنقشاينپیداييشد،بحثايرانيقاليدرواقنقشدربارۀكهگونههمان.است

در.استشدهدادهنسبتآسیاييكشورهایديگرياچینهند،تركیه،بهايرانيپژوهشگران

ويكهكهاندگذاشتهجایبرراهايينمونهبافي،قاليفندرمهارتدلیلبهايرانیانحالهر

ستاآنهادآورندگانيپدهایمهارتتاريخيشواهدگويایخودآنها،بودنشاهكار لذا.

وجودهمچنانوليافتادهرواجازايراندرواقدرختنقشباييهاقاليبافتهرچند

اطالعاتيدانشتكمیلدرتاشودميباعثآثاردستاينازارزشمندیهاینمونه

نوعايناصليانیمبدعشناختومفهوميهایريشهها،قالياينپیداييچرايي،مندانعالقه

.گیردصورتهاييتالشنقوشوهاطرح
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