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مقدمه 
آثار هنری بشر بازتابي از پیشرفت دريافتهای او از قوانین موجود در طبیعت است .بشر
ميكند و با خلق هنر،
تفسیر خود را از پديدههای طبیعت با شكلبخشي به مادۀ خام معنا  
مدتهاازنسليبهنسلديگرمنتقلميشود.تصويرگری
سنتيرابهوجودميآوردكهبرای 
درخت يكي از همان سنتهای كهن است كه در انديشه و باور مردم شرق جايگاه مهمي
داردگاهياز قدرتجادويي ،مقدس،مذهبيورازآمیزبرخورداروگاهيهمسانبادرخت
ميشود و از اين روی كه هستي آن مشابه هستي وجود
طبیعي در چرخۀ حیات تلقي  
انساني است با حیات انساني يكسان پنداشته ميشود”.درخت بيپايان ـ درخت جاويدان،
تجسم درخت زندگي و درخت مقدس ايرانیان باستان است كه بيپاياني آنها نماد اليتناهي
بودن هستي است و جاودانگي آن“ (پرهام.)225:13۷1 ،درخت از جنبۀ مذهبي نیز در
تمام اديان موضوعي مطرح شده و دارای بار معنوی است .درخت از ديرباز همچون نماد
بيمرگيوعمرجاوداندرجوامعمختلفمحسوبميشدهودرهنرهایكاربردیوتزيیني

بر سفال و سرامیک ،سنگ ،چوب و فلز ،مینیاتور (چه در حواشي ،چه پسزمینه) ،پارچه
(رودوزیها)،فرش(حاشیهومتن)ومهرنقشبستهاست .
نقشپردازی آثار هنری است و با نام
درخت واق يكي از انواع تخیلي درختان در  
سراييهای داستان نويسان غربي جايگاه شاخصي در ادبیات


داستان
درخت سخنگو حتي در 
1
بزرگسال ايفا ميكند  .در ادبیات ايران نیز به نقل از داستانهای كلیله و دمنه
كودك و  
ذيل عنوان داستانهای كودكان ،حكايتها و داستانهای متفاوتي دربارۀ آن تألیف شده
است .
به نقل از ابن حوقل ،اصطخری ،حمداله مستوفي ،علي اكبر دهخدا و مصاحب درباره
فراهمآمده
درخت واق مطالبي آمده است(آژند)38:1388 ،كه هر يک به نوعي اطالعات  
ذيل را مشخص ميسازند.درختاني در برخي جزاير وجود داشتند كه میوههای آنها شبیه
صورتانسانبودوهنگاميكهمیوهميرسیديابادبرآنميوزيدمیوهصدایواقميداديا
ميشد.عالوه برمواردذكرشدهازلغتواقبالفظواكبهآواز
باصدایواقازدرختجدا 
غوكوگیاهوقواقنیزتعبیرشدهاست(معین،)4952:13۷5،همینگونهاستنام مرغي
به اسم واقي (نفیسي ،)3821:1353 ،درختک دانا كه با چرخش آفتاب روی بدان سوی
كند(معین.)2249:1362،مردمگیا(ه)،مهرگیا(ه)،يَبروح،درختلُفاحنیزديگراسمايي
لغتنامهها قابل جستجو است .لفاح،2
هستند كه از آنها به درخت وقواق تعبیر ميشود و در  
4
3
نام عربي مهرگیاه است كه رستنيای است كه از آن به سابیزج و سابیزك (برهان قاطع)
نیزنامميبرند(الصیدنه .)558:13۷0،

1نظیركتابماجراهایدرختسخنگواثرلويیچيكاپوآناكهبهارهمهرنژادآنرابهفارسيبرگرداندهاست .
2

Loffah, Mandragora officinarum
Sabizaj
4
Sabizak
3
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چنانچه بپذيريم كه نقش درخت واق تقريباً از سدۀ شش ق .به بعد وارد نقاشي
تزيیني ايران شده است (آژند )38 :1388 ،تاريخي تقريبي قدمت اين نقش در تزيینات
ميشود .استفادهازنقشدرختواقتنهادرقاليمصداقنداشتهو
هنرهای ايراني مشخص  
در تزيین سفالینه ،هنرهای فلزی و رودوزیها نیز مورد استفاده قرار ميگرفته است .در
بايستياهمیتمفهومسازیايننقشبه

استفادهازايننقش،محدوديتزمانيوجودداردو
.چراكهنقشاندازی

ایباشدكههنرمندقاليبافبهفكرنقشكردنآنبربافتهبیفتد


اندازه
بر بافته كاری به مراتب دشوارتر از نقشپردازی سطوح چوبي ،قلزی و گلي است .همین
مسئلهمنجربهانتخابنقوشتصويرشدهازدرختبرزخيبرقاليشد .



روششناسي
كتابخانهای و اسنادی ،مورد بررسي قرار

دادهها به شیوه 
برای تنظیم مقاله حاضر ابتدا  
گرفتند.دربخش میدانيتحقیق،بامراجعهبهموزهفرشايران،بازارفرشتهران،مراجعات
نمونههای نادر
حضوری نزد تجار فرش در مناطق تبريز و استان مركزی برای رؤيت  
جمعآوری شد.سپس
فرشها  
نمونه  
باقيمانده و مشق نظری كتب و مجالت فرش ،تصاوير  

دادهها و اطالعات تحقیق به شیوه توصیفي مورد بررسي و تجزيه تحلیل قرار گرفتند.

قاليهایواقتنهادر
اصليترينپرسشمدنظردراينتحقیقعبارتاستازاينكهچرابافت 

برهه زماني خاصي از دوران صفويه و قجر و در مناطق خاصي رواج داشته است؟ پرسش
نقشپردازیآنبرهنرهایمختلف
ديگرتحقیقعبارتاستازاينكهمفاهیمايننقشبرای 
ايرانيباتأكیدبرفرشايرانچهبودهاست؟ 


واق در اسطوره و افسانه
مطالب تألیفي دربارۀ درخت واق به فراواني نیست و تنها بعضي مطالب پراكنده نشان از
عالقهمندی افراد در پیگیری موضوع دارد.از جمله مسائل مطروحه توسط آنان ميتوان به

ذكر هرچند لفظي درخت گويا در اوستا ،اوپانیشاد يا ريگ ودا اشاره كرد.با مرور اوستا اين
نتیجه بهدست آمد كه ارجاع اين درخت به اوستا نه استناد واژهای بلكه سنديت مفهومي
دارد (دوستخواه .)56 :1388 ،ريگ ودا نیز به فارسي ترجمه نشده است .آنچه از حیث
كاربرد نقش در زيلوهای يزد گفته شده است نیز نميتواند ادعای متقني باشد كه ضمن
تحقیقاتمیدانيوگفتوگوبااساتیدزيلوبافيزدمشخصشدكهازقديمتريننمونههای
نقشمايۀحیوانيمورداستفادهدرنقشپردازیاينبافتهها
باقي(قرن.9ق)تابهحال،تنها 
جای پای گرگ است كه در زبان محلي به آن پنتره ميگويند و نشاني از رد نقش واق يا
درختواقيبرزيلونیست .
چنین آمده است كه در كرمان فرشي با طرح حور و فرشته رواج داشته و با نقشي از
يكنندۀ درخت واق در
درخت سرو در مركز كار و میان متن و دو طاووس اطراف آن تداع 
قاليهای كرمان است.چنین طرحي در قالي كرمان ،طرح دو طاووس گرد درخت ،از جمله
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طرحهای قديمي كرمان است كه نمونههای بسیاری از آن بر قدمت و كاربرد طرح شهادت
قاليبافكرماني
ميدهند،لیكندربررسي موضوعيعنوان،گفتههایموثقيازهیچطراحيا 
ينگونهنقشپردازیبهويژه
بهدستنیامدكهبركاربردمفهوميومضمونيدرختواقدرا 
در جغرافیای قديم مردمان كرمان داللت كند .از طرفي بايد در نظر داشت كه در بعد
دريافتهایمفهومينقشدوپرنده(طاووس)براطرافدرختزندگي،بابازگشتيبهمعنای
تقدس آتش و آب (میترا و آناهیتا)و قرار دادن هر دو در يک منزلت مواجه ميشويم.از
طرفديگراينتفسیرچنانچهآنراگواهمعتبریبراستفادهازواقدرقالي كرمانمحسوب
كنیم،خوددلیلديگراستدررداينادعاكهريشۀواقراازتركیهبدانیم(1بنگريدبهمقاله
لطیفكريمفدرهیل .)36:1983،

”قرار دادن دو مرغ سینه به سینه يا پشت به پشت در دو سوی درخت
زندگي،منحصراًدرايرانساسانيـكهقفقازوماوراءقفقازدرقلمروفرهنگي
آنبودهـ رواييداشتهوهیچ گاهدرآناتوليوآسیای صغیرمتداولنشده
است“(پرهام .)155:13۷1،


ضمن گفتگوهايي كه در مورد صحت نام طرح حور و فرشته با افراد صاحب دانش و
صاحب تجربه فرش كرمان صورت گرفت اين نتیجه بهدست آمد كه طرحي به اين نام در
كرمان شناخته شده نیست.در دو قالي از آقای گلشن ،تصاوير فرشتگان در طرحي مركزی
همچون مركز نور ،به حالت چرخان نقش شده است .نام اين فرشها نیز حور و فرشته
نیست.طاووس نیز هرچند جانوری است كه در قاليهای خطۀ فارس ،كردستان و كرمان
نقش ميشود و از آن به پرندۀ مذهبي و بهشتي تعبیر ميگردد لیكن ”از ديد فقهای
مسلمانطاووسعموماًمكروهوشومدانستهميشود“(پوپ،2838:138۷،پانوشت .)331
درهمینارتباطتصويرفرشديگریازتبريزگوياینقشدرختواقدرهیئتسرویاست
كهوجوددوطاووسبرتاركجقۀپادشاهيآننهتفسیریازبذرافشانيدرختحیاتبلكه
تاج سروری عالم به شمار ميآيد.در متن از آن به حالوت حیات (فرجووديگران:1383 ،
)23يادشدهاست.حضورطاووسدرنقشههایفرشتبريزمسئلهایرايجنیست .
عليحصوریاينگروهنقشههارااززبانمرحومحبیبالهامینافشاردرتبريز،نقشۀ
دنیایديگرميداند.همچنینابولفتحرسامعربزادهدرتبريزنقشههاييكارميكردندكهاز

1

از آنجا كه مفهوم درخت اصلي در متن فرش بيشباهت به درخت سه كنده فرشهای نيريز فارس يا ايل

افشار كرمان نیست ،ذكر اين معاني به قلم دكتر پرهام ،ممكن است خوانندۀ جستجوگر را ترغیب نمايد كه
مطلب را دنبال كند.ايشان درخت سه كنده را ريشه گرفته از انديشۀ مهری زرتشتي ،مواضع فلكي آفتاب،
تثلیثنور،خداوروحمانوی،اقلیمهایسهگانهومنازلسهگانۀخورشیدميدانند(پرهام .)28:13۷9،
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سر يک نقش و از ته نقشه طرحي ديگر را نمايان ميكرد .از آنها نیز با عنوان نقشههای
دنیای ديگر نام برده ميشود .بر همین اساس وی نتیجه گرفته است كه با رونق گرفتن
هنرهای تزيیني در دورۀ تیموری ،نقشه در تبريز به دست صوفیان در وجود آمده باشد
(حصوری .)100-103:1382 ،چنانچه طرح چنین نقشههايي را برگرفته از درخت سخنگو
نقشمايههادرتلفیقبا
بدانیم،طرح قاليكرمانباناملیليومجنونبهزيباييپردهازاسرار 
نقشپردازیهای درخت سخنگو اشاره ميكند (فرجووديگران.)18۷:1383 ،عالوه بر آن

طراحيشدۀ برخي استادان بزرگ و معاصر قالي ايراني

توصیفهايي در تشريح نقوش 

چنین 
مييابد .
نظیرطرحهایمهدیایازمجموعهدارانوتولیدكنندگانقاليدراصفهانمصداق 

تصوير:1فرشتبريز،قرن13ه.ش 

منبع:رويایبهشت،جلد 23:2




تفسیرناميپتگرنیزازآنحیثكهوجوهمشابهتيبامضامینمذهبيكتابمعاداثر
آيتاله دستغیب دارد حايز اهمیت است.ازجملهمضامینمورداشارهدركتابفوقطريقه

سربرآوردن كفار و مومنین از قبر در روز حشر است كه قابلیت همسانسازی با الگوهای
نقشپردازیواقرادارد(دستغیب.)93:1360،پتگر در مورد فرش تصوير شده در همین

مقالهيعني درختواقابريشم بافتهريساز مجموعۀخصوصيحكیمیان،همچوندرخت
جان ياد ميكند كه نقش آن نمادی از پنجرهای گشوده به درون وجود انساني است و هر
حیواني در آن نمادی از انرژیهای دروني جان انسان به حساب ميآيد (حصوری:1382 ،
.)100-101درتالیفاتغربيازمنظراسطورهایدرختسخنگوبدانپرداختهميشود .
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”درختي كهشاخههای آنبهسرحیواناتي ختمميشودكهگوياهستند.بر
طبقافسانههاايندرخت،زمانمرگاسكندرراپیشگويي كرد.نقشآندر
مینیاتورهایمغولوايرانيوبرخيفرشپارههایمغوليپیداميشود.پانزده
نمونه از آن در فرشهايي با رنگ زمینۀ قرمز و تعدادی ديگر بر پاره
فرشهايي بارنگمتنآبي ديدهشدهاست.تاريخآنهابهاواخرقرن 16و

اوايلقرن1۷برميگردد“(استون .)243:199۷،


هیچتوضیحيدربارۀمحلبافت،محلنگهداریياتشريحنقوشاينتعدادفرشداده
نشدهاست .
تصوير:2فرشكرمان،قرن13ه.ش 

منبع:رويایبهشت،جلد 18۷:2




سوزاندیازمحققینقاليهایشرقيدراينموردميگويدكهارتباطدرختواقبا
داستان مربوط به اسكندر يادآور برخي باورهای دوران نئولتیک مردم و متعاقب آن افسانۀ
گیلگمش است.چرا كه اسكندر نظیر گیلگمش در طلب يافتن چشمۀ آب جواني بود.در
داستان ديگری وی سوار بر كشتي در پي رسیدن به جزيرهای در انتهای دنیا است كه
پوشیده از درختان و آب است .وی در میانۀ جزيره به درخت عجیبي بر ميخورد كه
گونههایمتعددیازمیوههایالوانوخوشطعمداردورايحۀآندلنوازترازترنمموسیقي






اسطورهدوزخيدرقاليايراني95

است.در افسانههای يوناني اسم اين جزيره ،جزيرۀ خوشبختي است.در نهايت اسكندر به
جایيافتناكسیرجوانيوعمرابداززمانمرگخودمطلعميشود(دی.)8:1999،

مفهومپردازي عنصر واق
صرفنظرازتنوعكاربرددرختواقدرهنرهایايرانيوقدمتورودايننقشبهآثارهنری،
با توجهبهعناصرنقشپردازیواقوالگویكليطراحيآنبايدبراينمسئلهتأكیدداشت
كه استفاده ازدرخت واق در نقشپردازیهای كارهای هنری نميتواند بدون در نظر داشتن
مفهومايندرختصورتگرفتهباشد؛بهعبارتديگركاربردآندرطراحيتنهابرپايۀهنر
تزيیني صرف استوار نیست.لذا نمادپردازی مفهومي و اسطورهای درخت واق در استفاده از
جداييناپذير است .هرچند اين مفهوم نمادين طي

آن برای زيبايي تزيیني هنرها ،از آن 
قرنهای متمادی دستخوش تغییر و تحول شده باشد ولي تعبیر اصلي آن پابرجا است.بايد

درخاطرداشتكهخیالپردازیژرفايرانیانمانعومحظورینبودتابرآنباشیمكهريشۀ
مفهومي كاربرد اين نقش تلفیقي نباتي ،انساني ،حیواني ،مجردات را در هنرهای ايراني،
برگرفتهازتعالیممذهبيواسالميايرانيندانیم .
بنا به تقسیمبندی كريمف در هنرهای كاربردی خاور نزديک در قرون وسطي،
نقشپردازیدرختواقبهگونهایبودكهتصويرشكليافتهایازسرانسانيوسرحیوانات

(فیل ،شیر ،سگ ،بز)... ،در انتها و يا محل دو شاخه شدن پیچکهای اسلیمي ،با دو بند
(همچون شاخۀ مردانه)و يک بند (شاخۀ زنانه)استفاده ميشد.چنین جزيیاتي ميتوانست
در قالب طرح لچک ترنج ،افشان ،اسلیمي بندی و يا طرحهای ديگر قرار گیرد (تاريخي كه
كريمف ذكر ميكند با محتوای متن تطابق ندارد).در قرون  12و 13قمری نقش واق در
محلاتصالپیچکهاومحلانشعابشاخههاقرارميگیرد.درهمینزمانازايننقشبرای
باقيمانده ،با جنبۀ تزيیني صرف و فاقد كاربری مفهومي در
پر كردن فضاهای خالي و  
معماریاستفادهميشود(كندهكاریهایسنگيبايلودرقرن.)13ازابتدایقرون15و16
ميشود .طريقۀ جایگیری عناصر
نقش واق با تزيینات نباتي بیشتر بر فرش ظاهر  
نقشپردازی در اين شیوه ،شاخص قرن  16ميشود.به اين صورت كه تصاوير سر شیر و

ديگر حیوانات بدون استثناء در مركز گلهای بزرگ يا پشت آنها قرار ميگرفت .حذف
صورتهای انساني از میوههای درخت واق مرحلۀ ديگری از فرآيند تحول اين نقش به
حساب ميآيد .وارونه تصوير كردن سر پرندگان و مار در طراحيهای اين دوره ،مرحلۀ
حادثشده بر آن است.كريمف در همین مقاله بر ريشههای غیر ايراني

ديگری از تغییرات 
(تركي) ،نقش واق در قالي اشاره كرده و منشأ پاره فرش مطروحه در كتاب پوپ را كه در
آنجاهندیايرانيمعرفيشدهاست،هندیذكرميكند(هالي .)3۷:1983،
در مورد قدمت استفاده از واق در كتاب قاليهای آذربايجاني نیز با تاريخي مشابه
مواجه ميشويم .هرچند بايد در خاطر آورد كه كريمف از جمله نويسندگان كتاب فوق
لغتنامههای معتبر تعريفهای مختلفي برای درخت واق يا واق
است .ادبیات كالسیک و  
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غیرمعمولشبیهانسانويا
واقارائهميدهند.مطابقبامطالباينمنابع،میوهايندرخت 
حیوانهایخاصياست.برگهایدرختواقدرصبحبازودرعصربستهميشوند .

شكلگرفته از سر انسان و حیوان (بز ،شیر ،سگ ،فیل) بر روی بعضي از
تصاوير  
تركیببندیهای تزيیني قرون وسطي يافت ميشود.آنها عناصر تكمیلي تركیببندیهای
پیچیده هستند.از قرن سیزدهم ،اين عناصر در انتهای حركتهای حلزوني يا در جايي كه
حلزوني شكلها يكديگر را قطع ميكنند ،قرار ميگیرند .در اين دوره تصوير كردن
مايههای واق واقي ،بسته به شرايط خاص ،افزايش مييابد .آنها به تدريج به عنوان
نقش 

مايههایجداگانهدرمتنظاهرميشوند(آزادیوديگران .)80:2004،
نقش 

بحث بر سر آن است كه چنانچه ورود واق را به انواع هنرهای ايراني برگرفته از سر
موجوداتي انساني يا جانوری بدانیم كه ممكن است بر الگوی كلي طرحي درختي نشانده و
يا به صورت مستقل طراحي شوند ،قدمت استفاده از نقش در ايران به زمانهايي بس كهن
باز ميگردد .در اين صورت در ريشهشناسي نقش واق نه تنها به هزارههای دور بلكه در
برميخوريم كه هريک با توجه به
گسترۀ جغرافیای ايران به مناطق و قومیتها گوناگوني  
ثبتشدهبرهنرهای
ويژگيهایفرهنگيخود،دربابموضوعمدنظرما،درخزانۀطرحهای 
خود،گنجینههاینفیسيراشمارهكردهاند.ازآندستاستيادآورینقشالههسروشكه
تصاوير بسیاری بهويژه در منطقۀ لرستان و چهارومحال بختیاری باز مانده است.نقش
خورشید خانم مناطق كويری ايران كه نشانههای زيبا و متنوع آن بر سفال و سرامیکهای
میبد استان يزد يا سفالهای كلپورگان استفادهای مكرر دارد كه مثالي ديگر است از پیوند
نقشپردازی با يكديگر ،از طريق ادغام عالم جمادات (خورشید) ،نباتات و
عناصر اصلي  
انساني .

دیگر مفاهیم مرتبط با درخت واق
برداشتنسفيازدرختواقدرگروچندتعبیراست.يكيآنكهنفوسبهطلبكمالازعالم
علویبهاينعالمسفالآمدهاند.اينكاربدونامكاناتمیسرنميشود.امكانالزمنفسخرد
كماليافتگي قالب است كه هر نفسي آن را بنا به استعداد و كمال خود ميسازد.اول
برای  
مرتبۀآننبات،سپسحیوانودرآخرانساناست.درمرحلۀنباتينفسچندهزارسالدر
برميآيد تا صورت اشجار يابد تا به
خاك است و به آن نفس نباتي گويند.نفس به مراتب  
حدی كه شجره به حیوان نزديک شود.دراين حالت ،صورت درخت واق پیدا ميكند.به
زعمویاولصورتحیوانات،حیواناتغیرناطق،خراطینوحشرهوبعدحیوانناطقاست
(فیلوبوزينهونسناس).اسمآننفسحیوانياست.بعدازاينمرتبهانسانبهنفسانساني
ميرسدكهخودمراتبيدارد.ازآندستاستنفسقدسيونفسمطمئنهودرجاتيديگر
كه در آن نفس از دوزخ به بهشت ميرسد و نفس و عقل كل .همین تعبیر داللت بر مفهوم
مستتر درخت واق در تصويرپردازی او در ادامۀ بحث دارد.وی در برداشتي ديگر فلکهای
آسمانيرابهفلکهایوجودانسانيتعبیرميكندكهاولینآنزحلوآخرينقمراست.هر
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ميكند.در اينجا يک يا
نفسي به تناسب استعداد خود صورت نبات ،حیوان و انسان پیدا  
چند نفس كه جايگاه آنها در مرتبهای مشابه است به يک قالب تعلق داشته و در آن قالب
كمالخودحاصلكنند(نسفي .)94-9۷:1386،
موضوعبهشتوجهنمازجملهديگرمفاهیمياستكهبااشارهبهوجودقاليهاييبا
اين نقشه در كرمان از آنها با معني درخت واق ذكر ميشود.از جمله در نمايشگاهي كه با
همین موضوع در موزۀ فرش در  1385برگزار گرديد تعداد چندين قطعه فرش (حدود 18
تخته فرش كه با رجوع به موزه تصوير  6قطعه از آنها به دست آمد)با همین موضوع به
نمايش گذاشته شد .بر همین فرض ممكن است چنین درختاني يادآور درختان جهنمي
باشند برای سرای باقي آنان كه عمر را در غفلت و اعمال پلید صرف كردهاند .درختان
بهشتي راحت امن نیكوكاران هستند و بر عكس آنان كه افعال شرورانه داشته باشند بر
شاخۀ زقوم آويزان ميشوند”.درخت زقوم بالی جان ستمكاران و درختي است كه از بن
دوزخ برآمده .میوهاش گويي سرهای شیاطین است“ (قرآن كريم ،صافات ،آيات .)63-65
”درختزقومجهنمكهقوتوغذایبدكاراناست“(قرآنكريم،دخان،آيات.)43-44
انديشۀ زايش انسان از درخت كه با وجود تصاويری از درختاني كه میوههای آنها به
تماميانسانكاملياست،داستانديگریدرشكلگیریتصويریايندرختاست.درعین
حال افسانهای ديگر موضوع زايش درخت را از تنۀ انساني مطرح ميكند و گويا در آيین
مسیحیتويهوديت،وجوددرختيبهنامدرختشجرهيايسي،استنادیبرچنینبرداشتي
است(طاهری.)4۷:1390 ،اين مطلب و در كل جنبۀ تقديس درختان ،به نوعي با قائل
شدن روح برای موجودات عالم يا آنیمیسم ارتباط مييابد كه باوری در فولكلور جوامع
عشايری است و در عقايد مردم اقیانوسیه ،آلتای ،آسیای مركزی ،بومیان امريكا ،بومیان
قبايل استرالیا با اسطورۀ خلقت عالم و آدم و صعود روح به بهشت از طريق درخت كیهاني
ارتباطدارد(دی .)5:1999،
اماارتباطدرختواقبادراويشيكهبهصوفیهباورداشتند،بیشترينرابطۀايننقش
رابامذهبفاشميسازد.دردورانصفویعرصهبرگذرانزندگيصوفیانتنگآمد،دسته
ای از آنان با مهاجرت به مناطقي همچون آذربايجان و كردستان برای گذران معیشت خود
آوردهاند.نقشههايي كه برداشتي از
به قاليبافي روی آورده و چنین نقشههايي را بهوجود  
عقايد و باورهای صوفي را بر فرش تصوير ميكرد .به دلیل ارتباط گروههای صوفیان با
يكديگر در چنین حالتي ميبايستي چنین نقشهايي را در مناطق خاستگاهفرش همچون
”خوارزم،بخارا،تركستان،عراق،سوريه،مصروكشورهایآسیایكوچک“(كسروی:1356،
 )14نیز شاهد باشیم .وجود قاليهايي در همین گروه طبقهبندی با تصويری از پوست
حیوانات در مركز فرش از سوی برخي محققین دلیلي است بر وجود ارتباط پديدآورندگان
قالي با آيینهايي نظیر شمنیسم .در فرش ذيل ،نمونه اول از سمت راست ،چشمان گرد
تصويرشده درمركز فرش (از آن به پوست

بزرگ نماد انتقال جادو در باور شمني و پوست 
خرس نیز تعبیر شده است) همان است كه صوفي به منظور ايجاد ترس و احترام در میان
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تودهمردم(زرينكوب)82:1383،برتنميكردهاست.روايتديگر،افسانههایمربوطبه
ديو و شیطان است كه ممكن است بافنده در ادبیات شفاهي با آن روبهرو شده و با
خیالپردازی ايراني در فرش تصوير كرده باشد .در درخت واق بختیاری ،تصوير صورت

ديوسانفرازستونهاشباهتدرخوریبافرشسنهداردوشايدنمادیازشیرباشد(هالي،
 .)۷1-۷0:1999
تصوير:3قاليرستموديو،فراهان 

منبع:هالي 1999،




ارتباطيكهدرشیوهنقشپردازیايندرختباگروتسکدرهنرهایغربيوجوددارد
بحثياستكهمطرحشدنآندراينجامناسببهنظرميآيد.گروتسکكهمأخوذازريشه
لغوی التین (گروتو) است در اصل به معني عجايبپردازی است و تزيینات ديوار و سقف
ويرانههای روم باستان با اشكال خیالي نباتي ،حیواني و انساني را شامل ميشود كه در قرن
16م.باشكلهایاغراقآمیزترسناكيامضحک،رواجمييابد(پاكباز.)446:138۷،ازآنجا
كه در تصويرسازی اين نقش بر قاليهای ايراني ديدن اشكالي از حیوانات عجیب و غريب
رايج است ،لذا وجوه مشابهت و قیاس زماني آن با شیوه گروتسک موضوعي درخور توجه
است .
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تصوير:4قالي،كردستان 

منبع:هالي،زانويه 1999


ممكن است چنین روايتي نیز قابل قبول باشد كه قرائت و نقالي بعضي داستانهای
خیالپردازیهای ژرف و
كتب قديم ادبیات ايراني نظیر شاهنامه يا كتب مذهبي ،انديشۀ  
قاليباف ايراني را به خلق اين تصاويرهدايت كرده باشد .همچنین از آن
خالقانۀ هنرمند  
نقششدهبردرختواقوجوهمشابهتيباتصاويرستارگان
حیثكهاشكالانسانيوحیواني 
ميتوانفرضیۀارتباطايندرختبانجومرانیزمطرحكرد .
واجرامسماویدارند ،


اشکال نقشپردازي واق در قالي ایراني
از میان تصاوير  30تخته فرشي كه با موضوع واق توسط مؤلف اين مقاله جمعآوری گرديد
تعداد  13نمونه بر قالب طرحهای محرابي به دلیل قرار گرفتن نقش بر ساختار قوسدار
باالييوبهويژهمحرابيستوندارنقشبستهاست.بقیۀنقشههابرهیئتدرختي،طرحهای
شدهاند كه به صورت قرينه يک دوم طولي يا عرضي و سراسری
مركزی و سراسری بنا  
شدهاند .تعداد دو نمونه از اين فرشها نیز كه در آنها از عناصر واق در حاشیه
طراحي  
استفادهشدهبود،درمتنازطرحواگیرهبرخورداربودند .
ننمونههایتصويریموجود،نقشدرختواقيازتبريز،هريسباابعاد× 182

ازبی
شمسيموردبررسيقرارميگیرد.حوزهتبريز

12۷سانتيمترباتاريختقريبيبافت12۷0
دهد.رنگهای


هایواقيرادرايرانبهخوداختصاصمي

دركلآماربیشترينتولیداتقالي
پردازیقاليهایمصطلحبهحاجي جلیلي


یاریباشیوهرنگ
فرشهماهنگيوتناسببس
دهدوبرشاخههای


دارد.متنفرشعنصرغالبوجاذبدرخترادرهیئتواقينشانمي
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درختموجوداتوحیواناتمختلفخودنماييميكنند.كاربردنقشانساننیزدرقالبسر

انسانيياشكليانداموارحكايتازتأكیدبراهمیتقصه سازی درختبرمبنایشخصیت

انساني دارد .درخت در نمود كلي نمونهای از تداوم سنت طراحي شهری در قاليبافي را
شود.تركیبشاخههادرقیاسبابدنه اصليدرختوحیواناتوعناصرطراحي


شاملمي
ادامه اسلوب طراحي شیوه شرق و تركیبي از
شاخهها ،بازتابي از حضور و  
قرار گرفته بر  
پردازیايرانيوهندیبهحسابميآيد.بهصورتيكهكلمتنفرشبهطريقه

عناصرنقش
جلوت عناصر نقش ،زمینه كار را پوشش دادهاند .در اين نمونه منحصر به فرد ،تغییرات
مهميدرشكلظاهریطراحيعنصرواقيديدهميشودكهجزءمراحلتطورطرحشمرده

مايههای
ميشوند .نزديک شدن شكل اصلي درخت به عناصر طبیعي ،تعدد و وفور نقش 

تزيینيكليوجزئيبرعنصراصلينقشپردازی،حضورمستقلعناصرنقشنظیراجزاءيا
بدنكاملحیواناتوانسانبرفضایزمینهوكاهشارتباطآنهابادرختوشاخههایآن.

مسئله ديگریكهاشارهبهآندرمورد ايننمونهاهمیتدارد،تضادمحتوای اشعاردرون
امینعناصرنقشپردازیاست.كتیبهكوچکوسطدرايننمونه،نام

كتیبههایباالييومض

سفارشدهنده قالياستودردوطرفآندوكتیبه يادآوراينبیتشعرهستند”:خوش

آمدیكهخوشآمدمرازآمدنت،هزارجانگراميفدایهرقدمت“.طرحمتشكلازهفت
حاشیهاستكهنقوشدوحاشیه باريکمیانيمزينبهصورتکواقيدرهیئتگلمابین
اژدریبرآمدهازگلچندپروگلپروانهایحاشیه

.اسلیميدهان 

گلدار است
پیچکهای 

اصلي،درقالبسرفیلطراحيشدهاست.تعادلكليكاربابزرگوكوچکنمودنهیاكل
چیدمانفضاوتركیببندیاست

بهكارگیری
طريقه 

جانوریوانساني،مبینهوشمندانهترين

مقوله مجزاوقابلشرحيبرایآگاهياز
تراكمهای رنگيدركار،خود 
ورنگومبادله بین 
قواعدرنگپردازیآثارهنریاست .



قدمت زماني و مکاني واق
پیشتر سخن آن رفت در منشأ پیدايي و استفاده از نقش درخت واق در
همانگونه كه  

هنرهاعالوهبرايران،ازكشورهایهند،تركیهوچیننیزنامبردهشدهاست.هرچنددربین
نمونههايي كه تصاوير آنها برای اين مقاله مجموعه شد تنها تصوير چند فرش پاره بانقش

واقازهندبهدستآمدوتصويرفرشيباموضوعواقدرمیانقاليهایچینيياتركيچه
ازطريقمراجعهبهكتبمربوطهوچهازطريقبازديدازنمايشگاههایفرشداخلايران

الملليفرشدركیشدرفاصلهسالهای 1385الي 1389مشاهده


هایبین

نظیرنمايشگاه
نشد.میالنسي در كتاب خود اشاره ميكند كه ريشۀ اين طرحها از هند است به گونهای كه
برای طراحي آن فلسفه ،مذهب و اسطوره به هم آمیخته است .وی پیدايي نقش را در
مینیاتورهای ايراني از قرون  13و  14میالدی و در قالي هندی از قرن  16میالدی ميداند
كه در زمان صفوی به قالي ايراني راه مييابد(میالنسي.)2۷:1999 ،مشخصنیست چرا
نشأتگرفتهازهند
ویكه قديمترينكاربردنقشرا درمینیاتورايرانيذكرميكندطرحرا 
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شمارميآورد .خاصه با وجود آنكه دو فرشپاره كه در كتاب پوپ از آنها تصويری ارائه

به 
شدهبهاحتمالايرانيهندیومتعلقبهقرن16میالدیاست(پوپ.)1212:138۷،البته
الزم است در نظر داشته باشیم كه در بین ممالک ديگر نیز استفاده از موجودات خیالي و
افسانهایبهاسامي مختلفامررايجياست.چنانچهازاينحیثبحثراموردپیگیری قرار
دهیم چین نیز از جمله كشورهايي قلمداد ميشود كه با در عرصۀ نقشپردازی چنین
موجودات خیالي بر منسوجات تولیدی خود ،سابقهای طوالني دارد (هالي.)128:118 ،در
اين صورت حتي نقشپردازیهای حیواني و افسانهای قالي پازيريک نیز جای صحبت
بسیاری را پیش خواهد كشید ولي آنكه كاربرد نقش را در قالب طراحي درخت مدنظر قرار
دهیم ،مقولهای ديگر است.از آنجا كه نقش واق در قالي ايراني چنانچه در حاشیه تصوير
شود تنها سر انساني يا حیواني را در هیئت يک گل يا به استقالل عرضه ميدارد در اين
قسمتبهواژۀواقبسندهميكنیم.چهدراينصورتاستفادهازايننقشدرهنرهایديگر
ايرانيقدمتيقديممييابد .

”نقشدرختواقكهبهدستهنرمنداننسخخطييامجلدگرانآن تكمیل
شده ،تلفیق و به هم پیوستن عناصری است كه دير زماني پیش از آنكه
تصويرگران آن را به معیار درآورند ،استفاده ميشده است“ (پوپ:138۷ ،
 .)2664


چنانچه در مورد نقش درخت واق ،بپذيريم كه لفظ درخت واق يا درخت سخنگو يا
درختگويادرداستانهایكلیلهودمنهقیدشدهباشد،پسبرريشههایهندیآنگواهي
فراهم آوردهايم .حكايت  11باب ( 5شیر و گاو) با عنوان دو شريک ،داستاني محتوايي و
مضمونيدربارۀدرختيرابیانميداردكهبهسخننميآيدلیكنداللتداردبردرختيكه
ناراستگو فاش گردد (منشي .)11۷-120 :13۷4 ،اين نیز

باعث ميشود تا راز آدمیاني 
هست كه اگر چنین لفظي را در اوستا يا ريگ ودا بیابیم ،نه تنها بر ريشههای ايراني اين
نقش بلكه بر قديمتر بودن آن نسبت به هند صحه خواهیم گذارد.در هر حال رابطۀ لغوی،
مفهوميومضمونينقشواقباحوزهادبیاتوخاصههنركتابآراييومینیاتورسازیامری
آشكاراست.ارتباط يافتههای باستانشناسي با دادههای در اختیار اين نقش نیز مسئلهای
استكهبايدبرایآناهمیتقائلشد .


نقش واق در مناطق مختلف ایران
قاليهاييكهتصاويرآنهابرایاينبررسيمجموعهگرديدودرهريکبهگونهاینقشواق
لحاظ شده بود مربوط به مناطق ذيل بودند:تبريز ،چهارمحال و بختیاری ،ساروق و فراهان
(استان مركزی) ،سنه (سنندج كردستان) ،كاشان و با احتیاط كرمان (راور) .بیشترين
قاليهای مربوط به اين نقش از منطقۀ آذربايجان  /تبريز هستند.در مورد سنه نیز عالوه بر
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قاليهاييكهنقشدرختواقبرخوددارند،تصويرقاليهاييبانقشپوستحیواناتوكاله
و كشكول دراويش ،بافته شده و از ساروق هم نقش ديو بر اين گروه قاليها كه حكايت از
داستانهایشاهنامهدارد،تصويرشدهاست(هالي.)۷0:1999،كرمانناحیهایاستكهدر
جستجویتصويری،باتوجهبهآنچهازطراحانومتخصصینفرشمنطقهبهدستآمد،به
تعدادنمونههایمرتبطوقابلتوجهيدسترسينداريم.بارجوعبهبازارفرشتهراننمونهای
بیستمتریباقدمت100سالازفرشكرمانباموضوعدرختواقبهدستآمد .

نتیجهگیري
قاليهای ايراني در هر منطقهای كه بافته شده باشند از حیث طرح و نقش اكثراً دارای
مفاهیم فرهنگي خاص هستند و بنا بر خصوصیات قومي و فرهنگي خاص هر ناحیۀ
پردازیهایمنحصر به فردی وجود دارد.وسعت و دامنۀ

داستا 
ن
جغرافیايي ،برای نقوش آنها  
چنین قصهها ،افسانهها و مضامین معنايي محدوديت ندارد و با توجه به اينكه نه تنها در
حیطه قاليبافي ايراني بلكه در ديگر هنرهای ايراني نیز ،ثبت چنین موضوعاتي مرتبط با
تجربیات ،اطالعات و گفتههای قدمای آن فن است جمعآوری دانش مفهومي اين هنرها،
بهدانشمتخصصانوقدمایهرحوزهایدارد.بهايندلیلكهتابهحال

وابستگيضروری
مرجع مستند و كاملي دربارۀ كار مورد نیاز ما تألیف نشده است .مشخص نیست كه چرا
زمانهايي خاص و صرفاً در مناطقي ويژه از
بافت قاليهايي با نقش درخت سخنگو تنها در  
جغرافیای بافت ايران رواج داشته است.شايديكيازداليلاستفادهبیشترازنقشواقدر
هایباقيمانده،مركزيتمذهباسالم


جربخصوصدرموردقالي
هنرهایدورانصفويهوق
شیعيدرعهدصفویوتقويتاركاندينازطريقوجوهديگرزندگياجتماعيمردماست.
مهمترينمفهوم  درختواق،تعابیرمربوطبهوجوهمذهبيآناست.مفاهیميكهبازگشت

حساب اعمال انساني را در قالب اين جهان يا جهان آخرت نشان ميدهند .مفاهیمي كه
ميتوانند با اخالقمندیهای انساني و رفتارهای منتج از آنكه اعمال ما را شكل ميدهند

مرتبطباشند .
حیواناتمتفاوتيكهازيکتنهواحدهمچونروحيکانسانكامل،سعادتياسعايت
وجود وی را نشانه ميروند .همسان پنداشتن نتیجه اعمال انسان در هر شاخه با صورت
ظاهرحیواناتمتفاوتيكههرعملميتواندبهآننسبتدادهشود،كارینیستكهتنهادر

سازیهایصورتظاهراعمالانسان
فرهنگايراناسالميشكلبگیرد.اينمفاهیمومعادل 

در قالب اشكال جانوری در فرهنگها و مذاهب گوناگون امری رايج و مورد استفاده بوده
مفهومسازی نمادين نزد عموم مردم

شیوههای 
است زيرا يكي از سادهترين و راحتترين  
است.درديگراديانابراهیمي مسیحیتويهودونیزباورهایاديانديگرنظیربودايیسم،
شمنیسموهندويیسم،برخيباورهایرايجدرزمینهامیال،اخالق،رفتارواعمالانسانيدر
هایمؤلف،درشكلگیری


بهباورديدگاه
ميشوند .
تهای حیواناتينمادينسازی 
قالب صور 
پردازیعنصرواقيبرقاليايراني،چنینشاكلهاینقشقدرتمندیداشتهاست .


نقش
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دورههایمتفاوت امریوابستهونیازمندبهحمايت
هنرعمومادر شرايط گوناگون و 
دورههای
است.دردورانصفويهكهيكيازاصليترين 

مراكزقدرتجامعهوحكمرانانبوده
ها،سفارشهاودستوراتدربارنقش


آيد،حمايت

گیریواقبرقاليايرانيبهحسابمي

شكل
تواننتیجهگیریكرد


بنابراينمي
بسیارغالبوپررنگيدرارائهتولیداتهنریداشتهاست؛
پرداختنبهمفهومسازینقشواقدرقالينیزبادستوراتدرباروترويج عقايد مذهبياز

طريق تصويرگریدرآثارهنریبههمیندلیلباشد؛امادرپاسخبهاينپرسشكهچرا
استفادهازايننقشعمدتاًدرقروندهتااواخرقرندوازدهقمری،كاربردبیشتریداردبايد
اشارهكردكهنهتنهادرموردقاليايرانيبلكهدرخصوصبسیاریازهنرهایسنتيايران
هایتولید،رنگهاونقوشدرمقاطعخاص


بايداينمسئلهرادرنظرداشتكهبرخيشیوه
يابند.داليلمتفاوتيبرایاينموضوعوجوددارد.يكيازمهمترين


زمانيرواجبیشتریمي
سفارشدهندگاناثرهنری

آنهاساليقوعاليقمردموبعضيافرادخاصنظیرحكمرانانو
در رواج يک شیوه يا ترغیب هنرمندان به استفاده از برخي رنگها و نقوش خاص است.
موضوعيكهبي ارتباطبارواجنقشواقيبرقاليايرانينیست.درهرصورتوجود نداشتن

گیریبرمبنایيافتههایشفاهيباشد.از


شودتانتیجه

سببمي
ثبتشده 
مدارك مستند  
طرف ديگر نكتهای كه بايد خاطر جستجوگر را بدان سوی متوجه ساخت ،نبود منابع
مطالعاتي است كه در تحقیقات ديگر محققین غربي به آنها استناد گرديده است ،از اين
قیدشدهدرمقالۀدرويشياديوازشمارۀ102مجلۀهاليكهدستيافتن
دستاستمنابع 
بهمراجعآنناممكنبود .
قاليهای واق يک دسته از همین گروه هنرها هستند كه تألیف مطالب مرتبط با آنها
امكانپذير
ازطريقرجوعبهگفتههایپديدآورندگانهنروآرشیوتصويریقاليهایموجود 
همانگونهكهدربارۀنقشواقدرقاليايرانيبحثشد،پیداييايننقشدرگفتههای
است .
پژوهشگرانايرانيبهتركیه،هند،چینياديگركشورهایآسیايينسبتدادهشدهاست.در
قاليبافي،نمونههاييرابرجایگذاشتهاندكهيكهو
هرحالايرانیانبهدلیلمهارتدرفن 
شاهكار بودن آنها ،خود گويای شواهد تاريخي مهارتهای پديدآورندگان آنها است .لذا
هرچند بافت قاليهايي با نقش درخت واق در ايران از رواج افتاده ولي همچنان وجود
نمونههای ارزشمندی از اين دست آثار باعث ميشود تا در تكمیل دانش اطالعاتي

عالقهمندان،چراييپیدايياينقاليها،ريشههایمفهوميوشناختمبدعیاناصليايننوع

طرحهاونقوشتالشهاييصورتگیرد .
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