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 اجتماعیِ عصر صفویه و قاجار -های تاثیرگذارِ فرهنگیبررسی زمینه

 واق در فرشمایه واقبر بافت نقش

 
 

 سحر دیانتی

 ، ایران.تهران ،دانشجوی کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر
(sdianati@yahoo.com) 

 

 چکیده 

حتی سیاسی عصر خود نبوده و  های اجتماعی، فرهنگی وگاه مجرد و جدا افتاده از زمینهاثر هنری هیچ

ها و هنجارهای جامعه خلق نیست. هر اثر هنری در هر دوره تاریخی، تحت تاثیر عوامل مختلفی چون ارزش

های ایرانی نیز به اجتماعی نقشی پررنگ دارند. دستبافته -های فرهنگیشده که در میان این عوامل، مولفه

مند است. فاوت اجتماعی و فرهنگی خلق شده و زمینههای متعنوان یک اثر هنری متاثر از مولفه

های ی صفویه در فرشالخلقه در دورهها و فیگورهای انسانی و یا حیوانی عجیبواق با صورتی واقمایهنقش

ی قاجار بافت آن ادامه پیدا کرد اما پس از پایان این دوره تاریخی، بافت این عصر بازنمود شدند و  تا دوره

ایه هم متوقف شد. این پژوهش درصدد است تا با شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی دوره ماین نقش

مایه در دو دوره تاریخی مورد واق، به چرایی استقبال از این نقشمایه واقصفویه و قاجار، موثر بر بافت نقش

هدف .ش پاسخ دهدهای تاریخی بعدی در فرمایه در دورهبررسی و سپس چرایی عدم تداوم بافت این نقش

های تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی در عصر صفویه و قاجار است که بر بافت این پژوهش یافتن مولفه

ای ای و  موزهها با مطالعه اسناد و مدارک کتابخانهدر این پژوهش داده.اندواق موثر بودهمایه واقنقش

. نتایج پژوهش نشان داد که:  است تحلیلی و به شیوه کیفی-گردآوری شده و  روش پژوهش تاریخی

اجتماعی بافته شدند:  در دوره صفویه »گسترش  -های فرهنگیزمینهواق تحت تاثیر این پیشهای واقفرش

های نگارگران«،»عمومیت علم نجوم«، »تمایل به نمادگرایی و رازگونگی« و  »افزایش میزان کتابت فعالیت

ها »گسترش رگرایی« و »گسترش تصوف«. از میان این مولفهدر دوره قاجار» جنبش تصویو  شاهنامه«

کتابت شاهنامه« و »تمایل به نمادگرایی و رازگونگی« در هر دو دوره تاریخی مورد مطالعه مشترک است. با 

مایه هم در فرش  به فراموشی سپرده های بعدی تاریخی، بافت این نقشها در دورهعدم تداوم این مولفه

 شد.

 

 ، نگارگریشاهنامه واق، درخت سخنگو، فرش واق،یدی: واقواژگان کل
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 مقدمه

 یهاهایش پیوند خورده است. این موزون بودن رنگ و نقش خصوصا در فرشنام فرش ایرانی با زیبایی رنگ و ظرافت نقشمایه

 یبایز ینینشها و همظرافت نیشود. در مقابل تمام اتعبیر می نییعنی و بهشت بر انیآدم نیرید یبه آرزو ،یو باغ یبهشت

به شکل  ی: صورتکزنندیشدند که  تصورات مخاطبان را برهم مبافته می ییهاهیماقشبا ن ییهاایرانی، فرش ها در فرشرنگ

 دهیدرختان د یتنه اصل ایها و و گاه بر شاخه گرددیظاهر م بهیو محصور در کت هیکه گاه در حاش یوانیح ایو  یصور انسان

واق واق  ه،یمانقش نیستاده در درون متن  فرش. ایاست ا یویاست و گاه خود د الخلقهبیعج واناتیاز ح یبیگاه ترک د؛شویم

 یهاهایی در موزهاز چنین فرش ییها. نمونهرفتیصورت پذ هیدر عصر صفو ه،یماآن به فرش به عنوان نقش یابیو راه نام گرفته

 یها است که در حواشنمونه نیاز هم یکی هوی)سنگشکو( موجود در موزه م وانیج و حسرتاسر جهان وجود دارد. فرش ترن

 .[1شماره  ری]تصوشودیم دهیواق د هیماآن نقش کیبار

دوره  یفرش واق یزهایکرد. از جمله تما دایادامه پ ییهادر عصر قاجار با وجود تفاوت ،یاز دوره صفو ریبه غ هیمانقش نیا بافت

 نیا یریکه در عهد قاجار، وجوه تصو یدانست در حال یدر دوره صفو هیمانقش نیبودن ا ینیتزئ توانیرا م یقاجار و صفو

قابل  زیدوره ن نیا یشمیابر یهامیدر گل یواق در عهد صفوواق هیمانقش ن،یبر ا عالوهمورد توجه بوده است.  هیمانقش

حور و فرشته است  زیو ن گرید یایدن ،یخت سخنگو، درخت دوزخواق، در یواق، درخت یهافرش گرید یهااست. نام صیتشخ

  (.1393 ،ییای)در

خورده است. سرور و  وندیآنان پ یهایو روزمرگ یبا زندگ شودیتوسط زنان بافته م شتریب نکهیا لیبه دل یرانیا یهادستبافته

به عنوان  زیو فقدان ن یجنگ، قحط نیو  همچن  دور و دراز انسان یآمدن فرزند، آرزوها ایاز ازدواج و به دن یشاد ،یدلخوش

که  یریرپذیتاث نیاز ا ییهاکرده است. نمونه دایها نمود پدستبافته گریو د میفرش، گل در یاو  همگ یمخل زندگ یشامدهایپ

یری از محیط [. نمونه دیگری از تاثیرپذ2شماره  ریاست]تصو ریعشا التیگبه ا دهد،ینشان م یرا به خوب یوجه سرزنده  زندگ

ها فرش نیاند، مشاهده کرد. در ادر  بافته شده یروجنگ شو ریکه در افغانستان تحت تاث  1"جنگ یهافرش"توان دررا می

 .[3شماره  ری]تصوشودیم دهید ینظام یهایریاسلحه و درگ ،یشورو یافزارهاجنگ
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 یبافته شده است. در حواش هیسنگشکو که در دوره صفو یاهمتعلق به گروه فرش وانیفرش  ترنج و ح -1شماره   ریتصو

 www.miho.or.jp :. منبعخوردیواق به چشم مواق هیمافرش نقش نیا کیبار
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واقِ عصر صفوی های واقکند دریابد که فرشها از محیط پیرامون بافنده، این مطالعه تالش میبا توجه به تاثیرپذیری دستبافته

 اند.اجتماعی بافته شده -و قاجار تحت تاثیر چه عوامل و در چه بستر فرهنگی

 بیان مساله و اهدف تحقیق

یابی و علل بافت آن صورت نگرفته مایه از وجوه مختلف، تاکنون پژوهشی پیرامون ریشهبا توجه به قابلیت بررسی این نقش

های واقی تاکنون و به بررسی علل وجودی فرش اندها پرداختهمایهبندی این نقشتر به دستههای انجام شده بیشاست. پژوهش

 توجهی نشده است.

 شود که:ها مطرح میها محدود به دو دوره صفویه و قاجاریه است حال این پرسشهای به جای مانده از این فرشنمونه

 مورد مطالعه شده است؟ یخیدو دوره تار نیش در اموجب جلب عالقه بافندگان و طراحان فر یلیچه دال .1

متوقف  زیها نفرش نیموارد بافت ا نیداشته که با حذف ا ریها تاثفرش نیبر بافت ا یو فرهنگ یچه مسائل اجتماع .2

 شده است؟

و قاجار  هیصفوعهد  یمهم اجتماع یهاانیرخ داده و متاثر از کدام جر یو بستر نهیزمشیدر چه پ هیمانقش نیبافت ا .3

 شکل گرفته است؟

و  یاجتماع یهانهیو قاجار با تمرکز بر زم هیصفو یخیدر دو دوره تار  ییهافرش نیبافت چن لیدال افتنیپژوهش  نیا هدف

 ریکه تاث هیو قاجار هیصفو یهادوره یاسیو گاه س یاجتماع ،یتحوالت فرهنگ یکه با مطالعه و بررس قیطر نیاست. بد یفرهنگ

گبه ایل قشقایی با   -2تصویر شماره 

هایی که نشانگر محیط پیرامون مایهنقش

 ها است. منبع:بافنده این فرش

www.metropolitancarpet.com 

 

 نی. ایجنگِ افغانستان  ِیقال - 3شماره  ریتصو

در زمان اشغالِ افغانستان به دست   هایقال

. شدیکشور بافته م نیدر ا ،یشورو

   www.gorbany.com:منبع
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واق اثر گذار واق هیماعوامل بر بافت نقش نیاز ا کیکه کدام  ابدیاند بپردازد و درداشته یآثار هنر دیتول یدر دگرگون ینفراوا

 .بوده است

 پژوهش نهیشیپ

تعداد مطالعات  ینقش واق در فرشباف رامونیپ 2.مختلف هنر انجام گرفته است یهاواق در حوزهواق هیمانقش رامونیپ مطالعه

 ی»واکاو نامهانیبه پا توانیم هانامهنایپا انیواق صورت گرفته و تنها در مواق و درخت واقواق هیمادر رابطه با نقش یمحدود

  د.( اشاره کر1392نژاد، )قاسم ران«یا شدر فر نگاربینقوش عجا

 یها بررسنبافت آ لیا پرداخته شده و دالهآن یواق و معرفواق هیمابا نقش ییهافرش یبندمذکور تنها به دسته نامهانیپا در

همچون، »اسطوره  یبه مقاالت توانیمحدود به مقاالت مختلف است که م شتریواق در فرش ب هیمانقش ینشده است. بررس

است. واق واق پرداخته  هیمادر رابطه با نقش یدانیبه مطالعات م شتری( اشاره کرد که ب1393 ،ییای)در »یرانیدر فرش ا یدوزخ

واق را واق هیمانقش یریاست که نحوه قرارگ یامقاله گری( د1392 ،یو افم یواق« )تختواق یهادر فرش ییبازنما یسی»دگرد

اثر گذار  یهانهیزمشیواق، بر پواق هیمانقش رامونیگرفته پ جامان یهانامه انیمقاالت و پا یمورد مطالعه قرار داده است. تمام

 یبرا یروشیاست که پژوهش پ یپرسش نیاند. اها ذکر نکردهفرش نیبافت ا یبرا یلیها تمرکز نکرده و  دلفرش نیبر بافت ا

 .کندیپاسخ آن تالش م افتنی

 

 روش پژوهش

بازه  کیدر  هیمانقش نیانجام گرفته است. از آن جا که ا یفیک وهیاست و به ش یلیتحل -یخیمطالعه تار نیدر ا قیروش تحق

به عنوان روش  یخیاست روش تار دهیرس انیمشخص بافت آن به پا یخیدوره تار کیمحدود بافته شده و در  مشخص و یزمان

 یهاگاهیموجود در پا یهامیها و گلدر فرش هیمانقش نیا ریتصاو نیو همچن یاشد. اسناد و مدارک کتابخانه دهیبرگز قیتحق

 وهیش نیبه هم ازیها و اطالعات مورد نپژوهش است و داده نیما در ا مطالعات یاصل هیها پاها و مجموعهموزه یرساناطالع

 انیاثرگذار بر جر یمذهب ایو  یاسی، سیاجتماع ،یمهم فرهنگ یمطالعه تالش شده رخدادها نیشده است. در ا یآورجمع

که  یت به دست آمده به روشها و اطالعاداده یو قاجار مطالعه شود؛ سپس با گردآور هیواق در عصر صفوواق هیمابافت نقش

و  هیصفوواق در عصر واق هیمااثرگذار بر بافت نقش یهاعوامل را به عنوان مولفه نیها پرداخته و اآن یبندذکر شد به دسته

  .کند یمعرف هیقاجار

 

 میمفاه فیتعر

 واق/ وقواقواق /واق

 

-واق در نگارگری ایرانیواکاوی اسطوره درخت واق"توان به این موارد اشاره کرد: های دیگر هنری میدر حوزه 2

(.1390)ربیعی، "مطالعه نقوش تزئینی واق در هنر اسالمی"(، 1396)ورعی، "اسالمی  
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داده شده  حیتوض نگونهیدرباره واژه واق ا نیمع یسشده است. در فرهنگ فار ریتعب یمختلف میدر متون مختلف به مفاه واق

 :است

 ریاست و از اساط ینیذکر آن در متن چ نیتر یمیوقواق به چند موضع گفته شده است: ]...[ درخت وقواق که قد اینام واقواق "

 .(2185: 1352ن،ی)مع"است یآن به شکل آدم یهاوهیاند که مآن ملت به شمار رفته است و نوشته

همچون  یا وهیچنبرکه م اریهمانند بادام و خ ینیاست چ یواق واق درخت"آمده است که: نیچن نیتاب حدودالعالم اک در

 یم نیو سپس به زم رسدیهمانند واق واق از آن به گوش م ییبار صدا نیدرخت برسد چند نیا وهیدارد. چون م یچهره آدم

 .(248: 1340نا،ی)ب "افتد

مختلف  واناتیح شیشده، زا فیو انسان توص وانیح یبا سرها یواق در متون مختلف به شکل درختدرخت واق نکهیبر ا عالوه

 شیاست که به زا یاز جمله متون یدوک دوبر بیشده است. کتاب عجا انیدر منابع مختلف ب زیدرخت ن نیا یهااز شاخه

به شکل گوسفند از درون  یواناتیح شیدر حال زا  یکتاب درخت نیاشاره کرده است. در ا اهانیو گ هاوهیم از غالف واناتیح

در غرب اشاره دارد که منشا به وجود آمدن نخ و پنبه را  یانگاره به افسانه نیشده است.در واقع ا دهیکش ریآن به تصو یهاوهیم

 [.4شماره  ری]تصوپنداردیبه شکل بره م ییهاوهیبا م یدرخت

 رهیرا در جز یبه دام افتادن زن حسن بصر تیو نورالنسا حکا یحسن بصر تیدر حکا 806شب در شب  کیشهرزاد در هزارو

 :کند یواق واق نقل م

تو  انیکه در م رایدر حکم تو باشند، ز ارهیو ستارگان س ارهیط انیاگرچه جن د،یرس یواق نتوان ریتو به جزا "

که از  دهمیا به خدا سوگند مو هفت کوه بلند هست. تو ر انیپا یب یایبزرگ و هفت در یهفت واد ر،یو جزا

 .(1850: 1383 ،یزیتبر ی)تسوج "فکنیبازگرد و خود را به رنج اندر، م الیخ نیا

 نیاسکندر با ا ییارویرو ریتصو یشده است. شاهنامه فردوس ادی یادرخت افسانه نیاز ا زین انیرانیما ا یریو اساط یمتون ادب در

 یکه در انتها رسدیم بیعج یبه درخت یده ای یکندر در هنگام عبور از آبادکه اس ی: هنگامکندیرا نقل م بیدرخت عج

 یها با صدامردانه و شب ی. روزها با صداکندیم ییشگویاست و در شبانه روز  دو بار پ مادهدو تنه نر و  یو دارا دهییجهان رو

در  هیمانقش نیدر شاهنامه نشان از قدمت ادرخت  نیا فیشود. توص یاسکندر از زمان مرگ خود مطلع م قیطر نیزنانه که بد

 :اسکندر( ی، پادشاه38دارد ) شاهنامه، بخش رانیا اتیادب

 ایدر دو بن گشته جفت                                     که چونان شگفتی نشاید نهفت درختیست

 شاخ و با رنگ و  بویو با  یو دیگری نر اوی                                     سخن گو هیما یکی

 گویا و بویا شود                                             چو روشن شود نر گویا شود هیشب ما به

انسان  یبه شکل سرها ییهاوهیبا م یشده و اسکندر را در حال گفتگو با درخت دهیکش ریدر شاهنامه دموت به تصو ت،یروا نیا

 [.5شماره  ری]تصودهدینشان م
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اشاره کرد.  زین میبه قرآن کر توانیذکر شد م شتریاست عالوه بر شاهنامه که پ ترکیکه به فرهنگ ما نزد یمتون انیاز م

که  یالمنتهدر مقابل مفهوم درخت صدره یریو به تعب دیرویاست که در قعر آتش دوزخ م یالزقوم، درختشجره ایدرخت زقوم 

بدکاران خواهد شد. در  بیاست و  نص نیاطیش یدرخت به شکل سرها نیا یهاوهیشده است. م دهیآفر ،یاست بهشت یدرخت

 ایسوره الواقعه، از کلمه زقوم  52 هیسوره الدخان و آ 43 هیسوره الصافات، در آ 62 هیقرآن و به طور مشخص در آ یسه جا

و در دل  خورندیاز آن ها م انیخاست که دوز نیاطیش یدرخت به شکل سرها نیا یها وهیدرخت زقوم استفاده شده است. م

  :نوشند یآن آب جوش م یو در پ کندیم انیآن ها همچون فلز گداخته قل

. آن میاعذاب ستمکاران ]مشرک[ قرار داده هیدرخت زقّوم؟ ما آن را ما ایبهتر است  شکشیپ نیآیا ا "

خورندگان  شانیاست. آنگاه ا نیاطیش یهاکله ییگو شیهاوهی. مدیرویاست که از بُن جهنم م یدرخت

 .(66تا  62 اتی)سوره صافّات، آ"انباران از آنآنند، و شکم

همانا درخت زقّوم... خوراک گناهکار]ان[  "گناهکاران است:  یبرا یبه درخت زقّوم شده که عذاب یاشارات زین گریدو سوره د در

 ":  نی(. و همچن47تا43 اتی)سوره دخان، آ"آب گرم دنیمانند جوش .جوشدیها ماست. که مانند فلز گداخته در شکم

 .(52 هی) سوره واقعه، آ"دیخورندگان از درخت زقّوم

در حمام  توانیواق را م هیمااز نقش یااست. نمونه افتهینمود  زین گرید یدر هنرها یاز هنر فرشباف ریبه غ هیمانقش نیا

 [6شماره  ریآن مشاهده کرد. ]تصو یهایکاریکرمان و در کاش خانیگنجعل

-1330از شاهنامه دموت،  یریتصو -5شماره  ریتصو

 یآبرنگ، مرکب و طال  بر رو ان،یلخانیدوره ا ،یالدیم1340

 www.Asia.si.edu: واشنگتن. منبع ر،یفر یکاغذ، گالر

آخر قرن  ،یدوک دوبرکتاب عجائب  -4شماره  ریتصو

 منبع  سیپار یکتابخانه مل س،یپار ،یالدیچهاردهم م

:www.fineartamerica.com  
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به شکل  دیخورش ریها تصوسفال نیاشاره کرد که اغلب در ا زدی بدیم یهابه سفال توانیواق، مواق هیمانقش یهامثال گرید از

  [7شماره  ریشده است.]تصو یپردازصورت انسان نقش

که  یااست افسانه یواق درختگرفت که واق جهینت نگونهیا نتوایم تیشد در نها انیپژوهش ب نیکه در ا یفیو تعار میمفاه از

و  یوجود دارد که در متون مختلف غرب یوانیو ح یانسان یهابه شکل صورت ییو برگ، سرها وهیم یدر شاخسار آن به جا

 حیتوض کی است. ذکر الخلقهبیدرخت عجا نیهم م،ین پژوهش با آن سروکار داریکه ما در ا یریذکر شده است. تصو یشرق

در  زین بیموجودات عج ایو  ویکامل از د یاکرهیدرخت، به صورت پ لیواق عالوه بر شما هیمانقش نکهیو آن ا ستیالزام

 .شودیم دهیکش ریها به تصوفرش

 
 

 

 

 

 

 های پژوهشیافته

 همکاری نگارگران و طراحان فرش

. وستیخصوصا در دوران سلطنت شاه عباس به وقوع پ هارشف یپردازو نقش یدر طراح یو دگرگون هیصفو یهاشکوه فرش

پردازان که توسط نقش ستییهایدگرگون ادگاری یابه گونه شود،یبافته م هاکه همچنان در فرش ییهامایهاز نقش یاریبس

طه با شکوه در رابسفر کرده  رانیبه ا یکه در عصر صفو یجهانگرد ،یوریراجر س دوره به وجود آمده است. نیفرش در ا

 :سدینویعصر م نیا یهافرش

به  یدر هنر کتابساز ریکه ذوق و پسند استادانه رنگ و طرح که هنرمندان مختلف درگ یهنگام"

 جهیعرضه شد، نت یبافو فرش یرنساجینظ یکاربرد یکمال رسانده بودند؛در قلمروهنرها

بودند که آن را از سطح  انیصفو نیدارد، ا یمیقد یاشهیر رانیدر ا یبافبود.اگرچه فرش زیانگشگفت

مهم از اقتصاد کشور  یدر سطح کشور ارتقا دادند و به صورت بخش یتیبه فعال ییروستا صناعت کی

 (.132: 1372،یوری)س"درآوردند

کرمان  خانیحمام گنجعل یکاریکاش  -6تصویر شماره

(1388. ماخذ: )آژند، با نقش واق  

 

مایه سفال میبد یزد منقش به نقش  -7تصویر شماره 

واق قرار مایه واقبندی نقشخورشید خانم که در دسته 

داری گیرد. این بشقاب در موزه آریانا در سوئیس نگهمی

 commons.wikimedia.orgشود. منبع: می
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توان اینگونه نتیجه گرفت که همدستی نگارگران و طراحان فرش در عصر صفوی عالوه بر ایجاد های سیوری میاز صحبت

بافی عصر صفوی، منجر به نفوذ کاربرده شده در نگارگری آن زمان در هنر فرشهای بهر رنگ پردازی فرش و نفوذ رنگتحول د

 بافی نیز شده است.های نگارگری در هنر  فرشمایهها و نقشطرح

نبال آن به وجود آمدن مکاتب های شرق دور که در عصر سلجوقیه رخ داد و به درسد با آغاز آشنایی ایرانیان با افسانهبه نظر می

مایه آغاز شد. بعد از آن با ورود مغوالن به ایران و عالقه ایشان به مختلف نگارگری در این عصر، پدیداری این نقش

 :مایه محبوب مبدل گشتمایه واق به یک نقشالطبیعه نقشهای ماورمایهنقش

در  ژهیآن بو نینخست یهاشد. و نمونه رانیا یهفتگانه نقاش از اصول یکیبه بعد رسما  یواق از سده هشتم هجر ینقاش "

ها را در نمونه نیباتریکرد و ز دایبه مکتب هرات راه پ رازیاز مکتب ش رانیا یاصل نقاش نی.ادیگرد داریپد رازیش یمکتب نگارگر

 .(12: 1388 ،)آژند "گذاشت شیمکتب به نما نیا

  :افتیادامه  هیمانقش نیا یریبه کارگ هیصفوعصر  یپس از آن در نگارگر یهادر سال سپس

تحت سلطه خود درآوردند و از  زیرا ن رانیبعد شرق ا یآغاز کردند و چند رانیحکومت خود را در غرب ا انیکه صفو یهنگام"

و  نیباتریکه ز زینوع واق ن یشدند، از نقاش ابیبهره زیشکل دادن مکتب تبر یمکتب هرات برا یهاامکانات و بازمانده

و مرقعات  یتک برگ یهانگاره یدر حواش ژهیکردند و از آن بو تیحما گذاشتیار میرا در اخت ینیتزئ یهاصحنه نیترییایرو

 .(12: 1388)آژند، "بهره گرفتند

و  یزپرداو سپس نقش یواق واق در هنر نگارگر هیماگرفت که به سبب بروز نقش جهینت نگونهیا توانیموضوع م نیتوجه به ا با

 .کرد دایها راه پبه فرش هیمانقش نیا تینگارگران در نها نیفرش توسط هم یطراح

 آن یهااز داستان یریرپذیشاهنامه و تاث یمصورساز

هنر و ادب  یشاهکارها انیکرد. از م دایادامه پ زیبعد از آن ن یهاآغاز شد و در دوره رانیاز اسالم در ا شیاز دوران پ ییآراکتاب

 ان،یموریچون ت ییهاو حکومت رانیداشته و دارد. از زمان ورود مغوالن در ا انیرانینزد ا یاژهیو گاهیشاهنامه همواره جا ،یپارس

عالقه  لیبه دل ینام برد. در دوره صفو یسنقریاز شاهنامه با توانیم یموریتوجه شاهان بود که در دوره ت موردکتابت شاهنامه 

ادامه  شتریب تیدوران هم با جد نیکتابت شاهنامه در ا یشاه یهاکارگاه ییو برپا یثار هنرآ دیبه گسترش تول یشاهان صفو

همچون   یشاهنامه قلمداد کرد که هنرمندان بزرگ عصر صفو یهان کتابتیتراز مهم توانیرا م ی. شاهنامه طهماسبافتی

آغاز شد و تا  یصفو لیز اواخر عمر شاه اسماعا یشاهنامه طهماسب یو سلطان محمد در آن نقش داشتند. مصورساز رکیآقام

ران سفر کرده در رابطه با یبه ا هیکه در عهد صفو یمسافر یوری(. س45: 1385سال زمان برد)صداقت،  ستیآن ب افتنی انیپا

 :سدینویم یشاهنامه طهماسب

به  داندیم لیرا تشک یازکه هنر کتابس ی( فنون مختلف930-1524/984-1576سلطنت شاه طهماسب ) یدر دوران طوالن"

که  ستیشگفت ن یاول و طهماسب به هنر کتابساز لیعالقه اسماع زانی]...[ در نظر گرفتن م دندیدرجه کمال رس یمنته

پسرش طهماسب نوشته  یبرا لیشاه اسماع یتحت سرپرست 1522/928باشد که از  یاثر ینوشته دوره صفو نیمانندتریب

 (.127 -125: 1372 ،یوری)س"است یاثر شاهنامه طهماسب نیکامل نشد. ا لیاسماعاما تا پس از مرگ شاه  شدیم
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آمیزی مکاتب نگارگری پیش از عصر صفوی یعنی دوره تیموری، و همچنین آمیختگی سبک بهزاد در تصویرگری این اثر از هم

 با مکتب قزوین و تبریز بهره برده شده است.

ای، در آثار هنری آن های خیالی و افسانهمایهیموری به دلیل عالقه قوم مغول به نقشمایه واق در دوره تپیشتر گفتیم که نقش

های بعد در دربار الدین بهزاد وجود داشت که در سالدوره نمود پیدا کرد. در دوره تیموری هنرمندان نگارگری چون کمال

عظیم نگارگران درباری در دربار صفوی منصوب صفوی به عنوان سرپرست نگارگران و نقاشان و یا به عنوان بخشی از گروه 

گرفتند و در نهایت این اصول را در شدند. این نگارگران از اصول نقاشی که از دوران پیشین بر آثارشان اثر نهاده بود، بهره می

به فرش ایرانی طراحی فرش نیز به کار بردند. اصل واق نیز از جمله همین اصول نقاشی و نگارگری ایرانی است که در نهایت 

 نیز راه پیدا کرد.

های شاهنامه که همواره در میان ایرانیان وجود داشت،  یکی از دالیل بافتن داستان این گسترش کتابت شاهنامه و نیز عالقه

به  کشد. با وجود اینکه کتابت شاهنامه و ارجاعهای این کتاب را به تصویر میواق داستانواق است و قالی واقهای واقفرش

ای که در های شاهنامه در اعصار بعد هم باقی ماند به گونههای آن در عصر صفویه پا گرفته اما تاثیرپذیری از داستانداستان

ها، دنیایی شبیه به در برخی از فرشهای شاهنامه هستیم به طور مثال های دوره قاجار نیز  شاهد ارجاعات به داستانفرش

تصویر شماره  ]کند.موجودات موجود در آن، شمایل ارژنگ دیو و دیو سپید را به ذهن متبادر میدنیای دیوان تصویر شده که 

 [8و 9

 

فرش هریس   -8شماره  تصویر

واق، های واقآذربایجان از گروه فرش

و از مجموعه  19متعلق به اواخر قرن 

خصوصی است. در این فرش درگیری 

دیوان و دنیاهای آنان به تصویر کشیده 

های شاهنامه شده که یادآور داستان

 است.

    www.azerbaijanrugs.com  منبع:
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 عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام آسمانی

های مورد توجه ایرانیان بوده است. در دوره سلجوقی حوزه توجه به علم نجوم و مطالعه ستارگان و اجرام آسمانی همواره یکی از

های مختلفی از جمله رصدخانه مراغه تاسیس شد. در دوره صفویه اما اوضاع مطالعه پیرامون نجوم و حکمرانی ترکان، رصدخانه

ه در عصر تیموریان مشابه آنچه ک –های پیشین بود. در عصر صفوی مطالعات نجوم، به شکل تخصصی و علمی متفاوت از دوره

شناسی نزد پادشاهان صفوی تنها در شد. کاربرد نجوم و علم ستارهوجود نداشت و یا بسیار کمرنگ دیده می -شددیده می

نویسان مختلفی که در عهد صفوی به ایران سفر کردند حدود تشخیص ساعات دارای شگون و یا بدشگون، باقی ماند. سفرنامه

سیاح فرانسوی اشاره کرد که در زمان سلطنت 3توان به تاورنیه اند که از جمله میمواردی را ذکر کردهدر رابطه با این موضوع 

شاه همیشه سه چهار منجم همراه دارد تا ساعات سعد و نحس را به او "صفی به ایران سفر کرده بود:  شاه

اعتقادات مردم عامه را در رابطه با نجوم  بیان  نویس فرانسوی این عصردیگر سفرنامه 4(. شاردن615: 1363)تاورنیه،"بگوید

 (.256-255: 1384)شاردن، اندنویسد ایرانیان به خاطر عشق به پیشگویی، اینقدر عاشق نجوم و منجمانکند و میمی

 
3 Jean-Baptiste Tavernier  

4 Jean Chardin 

: دیوی سوار بر 9تصویر شماره 

تری است که خود از حیوانات ش

دیگر تشکیل شده است و یادآور 

دنیای دیوان در شاهنامه است. 

زمینه واق نیز در پسدرخت واق

شود. فرش مربوط به دیده می

 قرن نوزدهم است. منبع: 

www.proantic.com 
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گذاری و یا انجام امور اداری کشور برای شاهان صفوی بیشتر از مطالعات علمی اهمیت تشخیص ساعات خوش یمن برای تاج

 داشت:

در دوره  صفویه هیچگونه تفکیک و تمایزی میان آنچه که به واقع در حوزه نجوم علمی بود  [...] "

و آنچه که شبه نجوم و تنجیم بود، صورت نگرفت. شاهان صفوی با برخورداری از قدرت مطلق 

ها آنتوانستند منشا تحول مهمی از نظر فکری و فرهنگی باشند، اما در زمینه نجوم، سیاسی می

گرایش غالب به نجوم را پذیرفتند و از متنجمین انتظار کار علمی نداشتند و به پرداختن آنان به 

گذاری، لشکرکشی و امثال آن بسنده تنجیم ازجمله یافتن ساعات سعد و نحس سلطنت برای تاج

 (.56: 1397)صحت منش و اسفندیاری مهنی، "نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاهی از پس نجوم در سطح آ

تعیین زمان تحویل سال، 

فرایض دینی و همچنین در 

 راستای گسترش برخی 

 

 

 

 

 

 شمیابر میگل -10تصویر شماره 

 10س اواخر قرن شاه عبا

 کاشانی،قمر

نقوش بر روی گلیم تصویری از 

های فلکی را تداعی برج

 کند:حمل، ثور و حوت.می

همچنین اژدها نماد تقویم 

 چینی است.

 (Bennett,1977 )منبع:  
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مایه واق دارای اهمیت است، ماند. در این پژوهش موضوعی که برای ما پیرامون فرش و نقشخرافات در عصر صفویه باقی

های فلکی های حیوانی را به برجیهماتوان برخی از نقشهای فلکی است. میها به صور و برجمایهشباهت برخی از این نقش

 .[10تصویر شماره ]همچون برج حمل )بره، فروردین( و یا ثور ) گاو، اردیبهشت( و... مرتبط دانست

از آنجا که در عهد صفوی نجوم از چارچوب علمی و آکادمیک خارج و به ابزاری برای امور جاری زندگی تبدیل شده بود   

های های هنری یعنی فرشترین قالبهای فلکی  به یکی از عایسعی در وارد کردن صور و برجپردازان و بافندگان فرش نقش

شوند در کنار حیوانات ای از حیواناتی که به عنوان حیوانات اهلی شناخته می، دسته10درباری داشتند. در تصویر شماره 

 بافندگان. [11تصویر شماره ]اندیم به تصویر کشیده شدهگیرند، در گلمایه واق قرار میبندی نقشنامتعارفی که در ذیل دسته

یمنی کردند و هم بافت این نقوش را به نوعی خوشها جذب میواق هم عالقه شاهان صفوی را به فرشهای واقفرش

  پنداشتند.می

 
 

 

 

 گسترش باورهای مرتبط با تصوف

ای دوران تقویت قوای شریعت ایرانیان د. عصر صفویه به گونههای عمیقی در دوران تاریخی ایران دارگری ریشهتصوف و صوفی

الهی بیش از پیش توجه هایی همچون فرقه نعمتبود اما در اواخر دوران زندیه و آغار دوران قاجار، ایرانیان به عرفان و فرقه

 " ور جدی در مردم تشدید کرده بود، احساس نیاز به یک پناهگاه را به ط[قاجار]شرایط آشفته اجتماعی این دوره  [...]"کردند: 

 (. 28: 1390پور، )ایرج

های صوفیه فرصت را مناسب دیده و سعی در با به قدرت رسیدن آقامحمدخان قاجار و تشکیل حکومت قاجاریه، دروایش  فرقه

بروز عقاید و تعالیم  حضور صفویان و حمایت ایشان از فقهای شیعه، مجالی برای "های باور خود داشتند. زیرا که تقویت پایه

های ناآشنا و موجوداتی نامتعارف در مایهنقش  -11تصویر شماره 

 (Bennett,1977حاشیه و متن گلیم عباسی )
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مندی به باورهای صوفیه و دراویشی همین عالقه (. 144: 1393)مرادی خلج و پیروزان، "گذاشتباقی نمیاللهیه طریقت نعمت

روی های عصر قاجار بازنمایی شد. نورعلیشاه چون خوبالهی بود، در فرششاه که از دراویش مشهور فرقه نعمتچون نورعلی

های قاجار نقش بسته شد. در برخی اش در فرشتوجه طراحان و نقاشان قرار گرفت و تصاویر متعددی از چهره بود بسیار مورد

های که با چهره نورعلیشاه تصویر شده است، وی در میان باغی با حیوانات نامتعارف تصویر شده که یادآور از فرش

 .[12تصویر شماره ]های عجایب و غرایبندمایهنقش

ها، مراقبه و ارتباط با جهانی دیگر را به رسد نحوه نشستن نورعلیشاه و همچنین قرارگیری حیوانات در این فرشبه نظر می

کند. قرارگرفتن نورعلیشاه در میان ها باورهای صفویه را به ذهن متبادر میهای این فرشپردازیکشند. برخی از نقشتصویر می

های حسن صباح مناجات ای به باورهای صوفیه داشته باشد. یکی از مناجاتاشاره حیوانات درنده و خو و نامتعارف ممکن است

دارم از اگر دوزخ را، با همه الوان عذابی که در آن است، بر من عرضه داری، من آن را خوشتر می "گوید: روی است که میپیش

ای باشد در نظریه"رسد که این مناجات، نظر می (. این گونه به75: 1358)نیکلسون، "حالی که در آن، تو، از من پنهان باشی

(. گویی صوفی با قراردادن خود در سختی و عذاب احساس رضایت بیشتری 77: 1358)نیکلسون، "قربانی کردن ذات و ایثار

جیب پندارد. مثال همان کاری که صوفی در فرش با نشستن در میان انبوهی از موجودات عدارد و این امر را پاالیش روح می

 درصدد انجام آن است.

ها های مختلف را در فرشکردند تا به نوعی باورهای عارفانه و فرقهپردازان فرش در دوره قاجاریه تالش میبافندگان و نقش  

 ها بپردازند.وارد کرده و به بازنمایی عقاید خود در فرش

 
  

 
 1910نورعلیشاه در یک فرش کرمان متعلق به حوالی سال   -12صویر شماره ت

منبع:  میالدی در میان حیوانات خیالی به تصویر کشیده شده است.

www.liveauctioneers.com 
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   یو رازگونگ یبه نمادپرداز لیتما

ای کهن دارد. انسان به دالیلی متفاوتی قصد ثبت کردن پیشامدهای پیرامون خویش نمادپردازی پیشینهتمایل آدمی به نماد و 

را داشته و همواره از محیط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی خویش الهام گرفته و درنهایت دست به خلق تصاویری نمادگرایانه 

ها قرار گرفته و دائما در حال پاالیش و ایدئولوژی و تغییر حکومت زده است. نمادپردازی در طول تاریخ تحت تاثیر عواملی چون

اند و از طرفی میان نماد و نشانه و نگاره و استعاره و نمادها فراتر از یک نقش صرفا تزئینی "توان گفت که تغییر است. می

 (.18: 1390)افروغ،  "تشبیه و تمثیل تفاوت وجود دارد

ها های  تجلی و ظهور و بروز نمادها و نشانهی ایران از جمله گلیم و گبه ایرانی، یکی از جایگاههافرش و به طور کلی دستبافته

ها از دیرباز معتقد بودند که با های ایرانی قابلیت رمزگشایی و بازخوانی دارند. انسانهای نقش شده در دستبافتهاست. صورت

موجودات و نیز نیروهای ماورالطبیعه را محصور و محدود کنند.  توانند نیروهای شر ایننقش کردن حیوانات خطرناک، می

شود. در بسیاری از های مناطق مختلف کشور دیده میها و فرشهمچون تصویر کردن نقش مار و یا عقرب که در گلیم

کنند. نقش قا میاند که به نوعی ترس را به مخاطب خود الواق حیوانات درنده خو و وحشی به تصویر کشیده شدههای واقفرش

کند تا با بافتن و تواند ریشه در ترس آدمی از این حیوانات داشته باشد. وی به نوعی تالش میکردن این اشکال حیوانی می

بافی در دوره نقش کردن این حیوانات بر ترس خویش غلبه و نیروهای این موجودات را کنترل کند. با توجه به اینکه خانگی

واق به دلیل تاثیرپذیری بافندگان از های واقتوان تصور کرد که بسیاری از فرشفوی رواج داشته میقاجار بیش از عصر ص

خو تا اند از موجودات درندهدیدهمحیط پیرامون خود بافته شده است. درواقع بافندگان آنچه را که در محیط پیرامون خویش می

 اند.کردههای خود نقش میاهلی را در بافته

 ویرگرایی در عصر قاجارجنبش تص

در عصر قاجار به دلیل ارتباط بیشتر ایرانیان با غرب و همچنین آشنایی آنان با دو پدیده جدید تکنولوژیکی چاپ سنگی و 

 (.28: 1393عکاسی، تصویرگرایی به شکل یک جنبش در هنر ایران ظهور پیدا کرد )کشاورزافشار، 

باشند؛ نبودند.حاال  ها و یا در متن فرش جای گرفتهتزئینی صرف که تنها در حاشیهها تنها نقوش مایهدر این دوره دیگر نقش

 کند:ترند که یک داستان تصویر شده در متن فرش را روایت میها خود راوی یک کل بزرگمایهدیگر این نقش

های ادبی و پرداختند شامل داستانمی موضوعاتی که این تابلوهای تصویری جدید به آن "

ماسی، موضوعات مذهبی، تصاویر اشخاص به خصوص شاهان و همچنین موضوعات و تصاویر ح

های ها از نظر موضوعی عبارت بودند از قالیچهشد. اما دو دسته شاخص این قالیچهفرنگی می

 (.29: 1393) کشاورزافشار، "تصویری با موضوع تصاویر مذهبی

است.  گیری از عنصر داستانگرانه بهرهمواد اولیه برای خلق یک تصویر روایت گر بودند. یکی ازهای تصویری قاجار روایتفرش

های شدند. از ویژگی قصههای این عهد به تصویر کشیده میها و قالیچهانگیز بودنشان در فرشهای پریان به سبب خیالداستان

مایه بندی نقشاین موضوعات را در دسته های بافته شده باپریان وجود موجودات خیالی است که به سبب همین امر فرش

های تصویری، با تاثیرپذیری از جنبش تصویرگرایی عصر قاجار بافته ها یا به عبارتی دیگر قالیچهدهد. این فرشواق قرار میواق

 واق باشد. های واقهای تاثیرگذار بر بافت فرشزمینهتوان یکی از پیشاند که میشده
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های تصویری گرایش به واقع گرایی در هنر، تفکر انسان محور و ظهور پدیده چاپ و عکس در بافت فرش تاثیرپذیری از غرب و

واق را به شکل یک مایه واقهای تصویری نقش(. این فرش1390پور، فر و صباغدر دوره قاجار تاثیرگذار بوده است )شایسته

پروراند. مثال این واق را میواق مایهتصویر که در بطن خود نقشای هستند در قالب یک کنند و اغلب قصهداستان، روایت می

های عاشقانه شود این فرش به یکی از داستانبه خوبی قابل درک است. همانطور که مشاهده می 13بحث در تصویر شماره 

د، لیلی را سوار بر شتری شوشناخته می "فرش شتر لیلی "کند این فرش که به نام کهن یعنی داستان لیلی و مجنون اشاره می

دهد. در اطراف مرکب لیلی جاندارانی های انسانی است نمایش میشده از حیوانات مختلف و حتی چهرهکه تشکیل

بندی در این است که فرش شتر لیلی عالوه بر اینکه در دسته 9الخلقه در رفت و آمدند. تفاوت این فرش با تصویر شماره عجیب

گیرد، مستقیما به داستان عاشقانه و تاریخی لیلی و مجنون دارد و در این حال حاوی مضامینی ر میهای تصویری قرافرش

      کند.واق اشاره میاست که به واق

 

 
 

مایه هایی که در دو دوره تاریخی مورد مطالعه در این پژوهش بر بافتن نقشگرد عوامل و جریاندر جدولی که در ادامه ارائه می

ای که در هر شود. ذکر این توضیح الزامی است که هر جریان یا زمینهاند نمایش داده میدر فرش ایرانی تاثیرگذار بودهواق واق

های بعدی نیز ادامه یافته باشد اما در این جدول تنها ریشه و پایگاه اصلی پا دوره تاریخی وجود داشته ممکن است در دوره

 قابل مشاهده است: 1هنری مورد توجه قرار گرفته است. نتایج در جدول  -گرفتن آن زمینه و یا جریان فرهنگی

 

 

فرش تصویری شتر لیلی،  -13شماره  تصویر

 ه.ش. منبع:1275بافت راور کرمان، 

 (.1378،49)خشکنابی، 
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 های تاریخی صفویه و قاجار. تدوین: نگارندهای مطالعه شده در دورههای زمینهمولفه -1جدول 

 

 گیرینتیجه

تاریخی  بر بافت  های اجتماعی، فرهنگی وها، جریاناین پژوهش برای یافتن پاسخ به این پرسش که چه عوامل یا مولفه

های مایه در دوره صفویه و قاجاریه تاثیر گذار بوده در متون و اسناد تاریخی به جستجو پرداخت و در نهایت مولفهاین نقش

  روی استخراج شد:پیش

های مایههمکاری نگارگران و طراحان فرش که در دوره صفویه جریان داشت. این همکاری موجب اشتراک بسیاری از نقش 

ها است. مصورسازی شاهنامه و مایهمایه واق نیز از همین دسته نقشموجود در نگارگری و فرش و گلیم شد که نقش

مایه واق های شاهنامه در قالب نقشهای آن هم در دوره صفویه به وقوع پیوست و برخی از داستانتاثیرپذیری از داستان

آسمانی که این مولفه نیز در دوره صفویه مشاهده شد زیرا در این دوره نگاه  متجلی شدند. عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام

به نجوم علمی نبوده و بیشتر با خرافات و باورهای عامه مردم آمیخته شده بود و به این دلیل موضوعات پیرامون آن  شامل 

تواند یکی از دالیل واق دارند و میمایه واقها راه پیداکردند که شباهت زیای با نقشهای فلکی، در فرشاجرام آسمانی و برج

مایه در این دوره باشد.گسترش باورهای مرتبط با تصوف که در عهد قاجار رواج پیدا کرد و دراویش صوفیه را در بافت این نقش

و رازگونگی که از  کردند. تمایل به نمادپردازیواق ترسیم میمایه واقالغرایب یعنی همان نقشمیان باغاتی با حیوانات عجایب

ها و اهداف خود را در قالب رمز های دور در نهاد انسان وجود داشت و انسان همواره در طول تاریخ عالقه داشت تا حرفگذشته

رسد به سبب  همین ویژگی آدمی، در واق است که به نظر میمایه واقهای نقشو نشانه بیان کند. این رازآلود بودن از ویژگی

های های استخراج شده همکاری نگارگران و طراحان فرش، و تاثیرپذیری از داستانشد. از میان مولفهه کار گرفته میها ببافته

آن، عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام آسمانی در عصر صفویه ریشه دارد. در مقابل مولفه گسترش باورهای مرتبط با تصوف 

مشترک در هر دو  هایادپردازی و رازگونگی و مصورسازی شاهنامه  به عنوان مولفهدر دوره قاجاریه مشاهده شد. تمایل به نم

دوره تاریخی مورد ذکر، یافت شدند. با وجود اینکه کتابت شاهنامه در دوره سلطنت شاهان صفوی آغاز شد اما تاثیرات اشعارو 

های استخراج شده همگی حاصل تغییرات و  ولفهواق قابل تشخیص است. مهای واقهای شاهنامه تا عهد قاجار بر قالیداستان

های زمانی مشخص به دگرگونی فرهنگی و اجتماعی و متاثر از تصمیمات دربار و گاه تغییر در باورهای مردم هستند که در بازه

تمایل به 

نمادپردازی و 

 رازگونگی

گسترش باورهای 

 مرتبط با تصوف

عمومیت علم 

نجوم و ارتباط با 

 اجرام آسمانی

سازی مصور

شاهنامه و 

تاثیرپذیری از 

های آنداستان  

همکاری نگارگران 

 و طراحان فرش

های مولفه

تاثیرگذار بر 

مایه بافت نقش

واقواق  

 صفویه * * * - *

 قاجاریه - * - * *
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های ایرانی ستبافتهواق نیز از فرش و دیگر دمایه واقها، نقشاند و با کمرنگ شدن و یا حذف هر کدام از این مولفهوقوع پیوسته

 حذف شد و بافت آن دیگر ادامه نیافت.

 

 و مآخذ: منابع

 (. تهران: انتشارات دوستان.1386. )یخرمشاه نیالدترجمه بها م،یقرآن کر •

 

 .42 -13، 19شماره  ،یرانی. مطالعات ارانیدر فرش ا یو نشانه شناس یی(. نمادگرا1390افروغ، محمد. ) .1

 .31 -23، 29ها، شماره و زبان اتیدر عرفان قاجار. ادب ی(. بازنگر1390. )میهمحمدابرا پور،رجیا .2

 .ییتهران: انتشارات کتابخانه سنا ،ی. ترجمه ابوتراب نورهی(. سفرنامه تاورن1363. )ستیژان باپت ه،یتاورن .3

 -81(، 2ال اول)شماره واق واق. پژوهش هنر، س یدر فرش ها یبازنام یسی(. دگرد1392رضا. ) ،یافم ،مهال؛یتخت .4

88. 

 شب . تهران: انتشارات هرمس. کی(. هزار و 1383. )فیعبداللط ،یزیتبر یتسوج .5

 . تهران: انتشارات سروش.رانی(. ادب و عرفان در فرش ا1378رضا. ) ،یخشکناب .6

 . تهران : کالله خاور.ی(. برهان قاطع. چاپ محمد عباستای.) ب یزیخلف تبر   .7

 .104 -89، 8شماره  ران،یا یانسان شناس یها. پژوهشیرانیدر فرش ا ی(. اسطوره دوزخ1393. )الیناز ،ییایدر .8

 (. لغتنامه. جلد چهاردهم. تهران : دانشگاه تهران. 1373اکبر. ) یدهخدا، عل .9

و بلوچستان،  نستایارشد، دانشگاه س یکارشناس ،یواق در هنر اسالم ینی(. مطالعه نقوش تزئ1390. )هیسم ،یعیرب .10
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