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چكيده
دوره صفوي اوج هنر قالي در ايران است و قالي هاي تصويري ازجمله طرح هايي هستند که مورد توجه 
طراحان و بافندگان قالي در اين دوره قرار گرفتند. قالي سنگشکو از نمونه قالي هايي است که در دوره 
صفوي بافته شده و دربردارنده تصاويري از داستان هاي ادبي با مضامين عاشقانه، حماسي و اسطوره اي 
است. حضور اين نقشمايه ها در قالي ها ريشه در آيين  و باورهاي تمدن هاي قديم ايران داشته است. زيبايي 
طرح و نقش قالي سنگشکو منبع الهام و تأثير طراحان و بافندگان ايراني و غير ايراني بخصوص در قرن 
١٩م شد. حضور مضامين ادبي و اسطوره اي همچون مجالس بزم (ديدار ليلي و مجنون و آبتني کردن 
شيرين)، رزم(صحنه هاي شکار) و همچنين نقشمايه هاي اساطيري شامل گرفت و گير، سيمرغ و اژدها و ... در 
طراحي دو قالي صفوي و قاجار، دليل بررسي و تحليل پژوهش حاضر است. هدف از اين پژوهش تحليل 
مفاهيم نقوش و شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي اين دو قالي از نظر موضوع و مضمون، در کنار تحليل 
ساختاري شامل ترکيب بندي، طرح و رنگ است. سوالهاي تحقيق عبارتند از:  ١- قالي سنگشکو در عصر 
صفوي به لحاظ مضموني و مفهومي چه تأثيراتي بر قالي دورة قاجار داشته است؟ ٢-چه تفاوت هايي 
در طراحي نقوش، ترکيب بندي و رنگ آميزي و تزيينات بين دو قالي وجود دارد؟ ٣- معنا و مفاهيم 
نقشمايه هاي مشترک مورد استفاده در طراحي اين دوقالي چيست؟ روش تحقيق توصيفي- تحليلي با 
رويکرد تطبيقي بوده و گردآوري مطالب به شيوة کتابخانه اي و ميداني صورت پذيرفته است از نتايج اين 
تحقيق چنين برمي آيد قالي دورة قاجار از نظر مضامين از قالي صفوي الهام گرفته اما در نوع ترکيب بندي 
و طرح، تغييراتي را ايجاد کرده و در شيوه هاي رنگ پردازي و تزئينات سبکي را اجرا نموده که در دورة 
قاجار رايج بوده است. برخي از نقشمايه هاي اساطيري به کار رفته در قالي سنگشکو در اين دوره بارمعاني 
اسالمي و عرفاني به خود مي گيرد نظير نقشماية سيمرغ که در اين دوره نماد وحدت و ذات باريتعالي 

است. اين تأثيرات در قالي دورة قاجار هم ديده مي شود.
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مقدمه
بسياري از طرح ها و نقش هاي چشم نواز و دل انگيزي که در 
قالي هاي ايراني ديده مي شود براساس باورها و داستان هاي 
قديم کتب ادبي ايراني پديد آمده اند که اين نتيجه ذهن خالق 
ايراني، به ويژه هنرمندان عصر صفوي است.  هنرمندان 
اين نقوش با جاي گيري درست و با ترکيبي بسيار زيبا از 
رنگهاي چشم نواز در کنار يکديگر بر تار و پود قالي ايران 
نقش شده است. قالي هايي بسان سنگشکو با مضامين ادبي 
بيانگر،پيوند ديرينه نگارگري با هنر قالي است و اين گونه 
قالي هاي تصويري، بي شک تأثيرات قابل توجهي برهنر 
شده  بافته  قالي  نمونه  جمله  از  بعد  دوره هاي  قالي بافي 
توسط هنرمندان دوره قاجار داشته است. به صورتي که 
در نگاه اول بيننده به اقتباس و تأثيرپذيري قالي قاجار از 
قالي سنگشکو پي خواهد برد. دو قالي شبيه به يکديگرند و 
به طبع وجه تمايزاتي نيز در آنها ديده مي شود. درست است 
که قالي متعلق به دوره قاجار متأثر از قالي صفوي است 
ولي هنرمند قاجاري تقليد صرف از طرح و نقشه صفوي 
ننموده و خود تغييراتي را در طرح و ترکيب بندي و حتي 
رنگ آميزي ايجاد نموده، بنابراين بايد ديد اين تغييرات به 
چه نحوي در قالي قاجار انجام شده است. از اين رو ما 
برآنيم که به دنبال وجه تشابهات و تمايزات در اين دو قالي 
باشيم تا به نحوه تأثيرپذيري طرح و نقش قالي قاجار از 
قالي سنگشکو بپردازيم. همچنين در هنرايراني مفاهيم از 
اهميت خاصي برخوردارند و لذا در برخورد با نقوش و به 
خصوص آن دسته که تکرار شونده هستند و به کرات در 
هنرهاي مختلف ديده مي شوند بايد در جستجوي مفاهيم 
مستتر در آن ها بود. حضور نقشمايه هايي چون گرفت و 
گير و نقوش ديگري چون فرشته، سيمرغ، اژدها و غيره 
در قالي هاي دوره صفوي به خصوص در قالي سنگشکو 
قابل تأمل هستند اين نقشمايه هاي اصيل و پررمز و راز در 
قالي  قاجار نيز ديده مي شوند، لذا در روند پژوهش به معنا 
و مفاهيم نقشمايه هاي اسطوره اي به کاررفته در دو قالي 
نيز پرداخته خواهد شد. هدف از اين پژوهش تحليل مفاهيم 
نقشمايه ها اساطيري و شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي 
فرمي قالي سنگشکو دوره صفوي و قالي تصويري هم 
موضوع آن دردوره قاجاراز نظر ترکيب بندي، طرح و رنگ 
است، که طي جدول هايي اين مقايسه ها بر روي مضامين، 
ترکيب بندي طرح و رنگ به کار رفته در آن انجام گرفته 

است. سوالهاي اين پژوهش عبارتند از:
و  مضموني  لحاظ  به  صفوي  عصر  سنگشکو  قالي   -۱

مفهومي چه تأثيراتي بر قالي دوره قاجار داشته است؟
و  ترکيب بندي  نقوش،  طراحي  در  تفاوتهايي  چه   -۲

رنگ آميزي و تزيينات بين دو قالي وجود دارد؟
۳- معنا و مفاهيم نقشمايه هاي مشترک مورد استفاده در 

طراحي اين دوقالي چيست؟
اين روست که؛ هنرمندان  از  اهميت و ضرورت تحقيق 

دوره قاجار در توليد قالي فقط به تقليد و کپي صرف از آثار 
گذشتگان خود نپرداخته اند، بلکه ضمن الهام از پيشينيان 
خود در طراحي کلي قالي، نوآوري هايي نيز در موضوع و 
مضمون، طرح و رنگ قالي هايشان داشتند که اين خصيصه 
باعث شده تا هويت مستقلي به قالي هاي دوره قاجار ببخشد 
که متفاوت و متمايز از قالي هاي هم موضوع خود از دوره 
قبلشان شود. و در دوره معاصر هنرمنداني که مي خواهند 
از هنر و ميراث گذشته ما در طراحي و توليد قالي بهره 
گيرند، ضرورت دارد که با شناخت کامل از مفاهيم، مباني 
و طراحي نقوش دوره هاي گذشته، آن را با زبان حال و 
نياز معاصر جامعه امروز طراحي نمايند و از کپي محض 

بپرهيزند.

روش تحقيق
 روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحليلي با رويکرد 
کتابخانه  به  با رجوع  مطالب  آوري  گرد  و  بوده  تطبيقي 
اي، فيش نويسي و الکترونيکي با مراجعه به وب سايت هاي 
معتبر و عکسبرداري در محل موزه صورت گرفته است. 
در اينجا دو نمونه قالي که يکي مربوط به دوره صفوي 
و ديگري بافته دوره قاجار است در نظر گرفته شده که 
از نظر مضمون و موضوع شباهت و همخواني بيشتري 
به هم دارند. براي دستيابي به نتيجه مطلوب در ابتدا به 
توصيف و شرح قالي صفوي و بعد از آن به توصيف قالي 
قاجاري پرداخته شد. سپس معنا و مفهوم نقوش مشترک 
اساطيري در هر دو قالي بيان گرديده و در نهايت هر دو 
قالي با هم تطبيق داده شدند. روش  تجزيه و تحليل داده ها 
و اطالعات تطبيقي بوده و عناصر و نقشمايه هاي دو قالي 
عصر صفوي و قاجار با هم ديگر تطبيق داده مي شود و 
براساس استنباط عقلي و منطقي اثبات و مورد تحليل قرار 

مي گيرد.

پيشينه تحقيق
جمله:  از  پژوهش گران  توسط  شده  انجام  تحقيقات 
عنوان  تحت  مقاله اي  در  صباغپور(۱۳۹۰)  شايسته فر، 
در  قاجار(موجود  دوره  تصويري  قالي هاي  «بررسي 
ايران)» که در نشريه باغ نظر، شماره۱۸ به  موزه فرش 
چاپ رسيده، ضمن بررسي عوامل زمينه ساز و مؤثر بر 
روند تصويرگري در قالي هاي قاجار، قالي هاي تصويري 
موزه فرش ايران را براساس مضامين و موضوعات بکار 
رفته در آنها دسته بندي و معرفي کرده اند و تأثيرپذيري 
از فرهنگ و هنر غرب، گرايش به واقع گرايي در هنر، ظهور 
دو پديده چاپ و عکس و تفکر انسان محور، را به عنوان 
عوامل مؤثر در پديده تصوير گري در اين قالي ها مي دانند. 
صباغپور(۱۳۹۲)در مقاله اي با عنوان«بررسي طرح و نقش 
در قالي هاي سنگشکو» چاپ شده در شماره۵ نشريه جلوه 
نظر، طرح و نقش قالي هاي گروه سنگشکو دوره صفوي 
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را بررسي و ويژگي هاي مشترک در اين قالي ها را معرفي 
کارشناسي  پايان نامه   وندشعاري(۱۳۸۴)در  است.  نموده 
نقوش  در  اساطيري  موضوع«مفاهيم  با  خود  ارشد 
انساني و حيواني قالي هاي دست بافت ايران» در دانشگاه 
نادعليان و محسن مراثي،  شاهد زير نظر استادان احمد 
ايران در دوره هاي مختلف  قالي هاي  پيرامون  به مطالعه 
من جمله قالي هاي دوره صفوي پرداخته ومفاهيم نمادين 

نقش مايه هاي اساطيري قالي ها را بيان نموده است.
نمونه  و  سنگشکو  قالي  به  معدودي  منابع  در  تاکنون 
به  نزديک  منابع  که  اشاراتي شده  قاجار  تصويري  قالي 
اين موضوع معرفي مي گردند؛ پوپ در کتاب خود تحت 
عنوان«سيري در هنر ايران» به معرفي ويژگيهاي طرح هاي 
برخي از فرشهاي صفوي پرداخته که در اين بين به شرح 
مختصري از قالي سنگشکو داده است(پوپ،۱۳۸۷). ملول 
و  ايران  قالي  تاريخچه  «بهارستان»  عنوان  با  درکتابي 
صنعت قالي بافي را مد نظر قرار داده و تعدادي از قالي هاي 
معروف ايران را مورد بررسي قرار داده و همچنين چند 
نمونه از قالي هاي تصويري دوره قاجار را موردتوجه قرار 
داده و به طور مختصر به مشخصات ظاهري و مضامين 

آن مي پردازد(ملول،۱۳۸۴).

 در پژوهش حاضر سعي بر اين شده است با ديدگاهي 
متفاوت، به مفاهيم نقشمايه هاي مشترک در قالي سنگشکو 
از  قالي  دو  تطبيق  و ضمن  پرداخته شود  قاجار  قالي  و 
نظر تصاوير و ترکيب بندي طرح و رنگ، تأثيراتي که قالي 
سنگشکو بر قالي قاجار داشته است مورد توجه و مطالعه 

قرار گيرد.

قالي در فرهنگ و هنر عصر صفوي
با روي کار آمدن دولت صفوي، تحوالت فرهنگي و سياسي 
در سطح جامعه روي داد که بر برخي از هنرها و صنايع اين 
دوره تأثير مستقيم داشت. اوج هنر قالي بافي ايران را بايد 
در دوره صفويه جستجو کرد. در واقع برخي از عالي ترين 
دوران  از  مانده  باقي  نمونه هاي  تنها  که  ايران  قاليهاي 
تعلق  به دوران حکومت صفويان  اين هنر است  باشکوه 
دارد. در زمان حکومت شاه اسماعيل (۹۳۱-۹۰۸ هـ ق) و 
شاه تهماسب (۹۸۴-۹۳۱ هـ ق) شهر تبريز از بزرگترين 
مراکز هنري و باالخص قالي بافي بود و مراکز مهم ديگر 
عبارت بود از کاشان، همدان، شوشتر و هرات. در زمان 
سلطنت طوالني شاه تهماسب قالي بافي به باالترين درجه 
پيشرفت و ترقي رسيد. وي عالقه وافري به فرش داشت 
و آن را تا مقام يک هنر فاخر ارتقاء داد. او دستور بافت 
فرش هايي ممتاز را داد و خود نيز طرح هايي براي فرش 
طراحي نموده است. «در زمان شاه عباس(۹۹۶-۱۰۳۸ هـ 
ق) نيز با تأسيس کارگاه هاي قالي بافي دراصفهان و کاشان 
و ديگر نقاط، قالي بافي را در سطح يک هنر ملي ارتقاء داد 

تصوير۱. قالی سنگشکو، سده ۱۰ هق، مأخذ: پوپ، ۱۲۱۴:۱۳۸۷

تصوير۲. بخشي از تصوير ۱، پالن بندي متن قالي سنگشکو، 
مأخذ:  نگارندگان



و در زمان وي قالي هايي از ابريشم و طال درکاشان بافته 
شد»(ياوري و همکاران،۲۴۹:۱۳۹۳و۲۵۱). درنيمه نخست 
قالي  و  نگارگري  هنرهاي  ايران،  در  هجري  دهم  سده 
بافي دست به دست هم دادند و چندين شاهکار برجسته  
پديد آوردندکه قالي  هاي تصويري سنگشکو از آن جمله 

هستند.

قالي سنگشکو دوره صفوي 
«مجموعه اي کوچک از قالي هايي که تعداد آنها حدود ۱۲ 
تخته است در نمايشگاهي در لندن به نمايش گذاشته شد. 
درآنجا ظريف ترين نمونه هاي اين گونه قالي درکنار هم قرار 
داده شده بود که سبکي متمايز از ديگر سبک هاي طراحي 

را آشکار مي ساخت. از آن جا که ممتازترين قطعه فرش 
اين گروه به مجموعه شاهزاده «رومن سانگوژکو۱» تعلق 
داشت، براي سهولت در نامگذاري آنها را نوع سانگوژک يا 
سنگشکو ناميده اند. همه اين قالي ها به نظر مي آيد که تقريبًا 
در يک زمان بافته شده باشند، و تاريخ آن ها به اواخر سده 
درگروه  مي گردد»(پوپ،۲۶۹۵:۱۳۸۷).  باز  هجري  دهم 
قالي هاي سنگشکو تعداد کمي قالي تصويردار نيز وجود 
داردکه يکي از آنها متعلق به نيمه دوم سده دهم هجري 
قمري است و در حال حاضر درمجموعه موزه هنرهاي 
تزئيني، پاريس نگهداري مي شود(تصوير۱). آرتور پوپ 
در كتاب « قالي ايران، شاهكار هنر» به اين قالي را با نام 
چندين  كه  آنجايي  از  مي خواند.  پارسي»  آواز  «مجلس 

طرح خطيتصوير موضوعپالن   

آبتني کردن ۱
شيرين

 

شکارگاه۲

صحنه ۳
ديدار

 ليلي و 
مجنون

شکارگاه۴

تقابل ۵
سيمرغ و 

اژدها

جدول ۱. مضمون و تصاوير پالن هاي متن قالي سنگشکو دوره صفوي. مأخذ: نگارندگان.

تطبيق مفاهيم و مضامين،  طراحي  و 
ترکيب بندي قالي  تصويري  سنگشکو 

صفوي و قالي قاجار/ ٥٣- ٦٩

1. Roman Sangozhko
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فصلنامة علمي نگره

مجلس از داستانهاي خمسه نظامي در اين قالي آمده، به اين 
قالي عنوان قالي«خمسه نظامي» نيز داده اند. قالي تصويري 
سنگشکو داراي کادري مستطيل در ابعاد ۳۷۵×۲۷۰ سانتي 
به  نقوش  و  نامتعارف  ابعاد  به  توجه  با  است.  مترمربع 
کار رفته درآن، به نظر مي آيد اين قالي براي محل خاصي 
همچون کاخ بافته شده است. قسمتي از پايين متن قالي به 
داليل نامعلومي بريده و کوتاه شده و سپس حاشيه مجدد 
به آن متصل گشته، احتماًال اين مرمت به دليل آسيب هاي 
وارد شده به فرش انجام گرفته است. قالي سنگشکو داراي 
متن، حاشيه است و از الياف نخ براي تار، ابريشم طبيعي 

براي پود و از پشم براي پرز قالي استفاده شده است. 

پالن بندي متن قالي سنگشکو دوره صفوي 
قالي ازنظر مفهوم و محتوا کامًال تصويري است. متن قالي 
به صورت سرتاسري و از پنج پالن  افقي(تصوير ۲) تشکيل 
شده که در هر پالن داستان و موضوعي تصويري برگرفته 
از نسخه هاي مصور همچون خمسه نظامي و شاهنامه بافته 

شده است(جدول۱).
- پالن ۱«صحنه آبتني کردن شيرين»: صحنه اي از ديدار 
خسرو و شيرين به صورت قرينه طراحي شده؛ شيرين 
مشغول آبتني است و خسرو سوار بر اسب، پرنده اي بر 
دست دارد و نظاره گر اوست. بر درختي نزديک به چشمه، 
لباس شيرين آويخته شده و شبديز که به آرامي مشغول 
چراست، به صورت غير قرينه در وسط پالن به تصوير 

در آمده است.
- پالن ۲«صحنه شکارگاه»: نمايشي از صحنه شکار؛ در 

وسط، سواري بر اسب در حال مبارزه با شيري است که به 
اسب وي حمله ور شده و در دو طرف اوبه صورت قرينه، 
سوار ديگري با کمان در حال شکار جانوري گربه سان 

تصوير شده است. 
- پالن ۳«صحنه ديدار ليلي و مجنون»: اين صحنه نمايانگر 
لحظه ديدار ليلي و مجنون است، کجاوه ليلي در وسط قرار 
گرفته و تصوير ليلي و مجنون در دو طرف تکرار شده 
به شکلي نحيف و الغر، سر  اين پالن مجنون  است. در 
بر دامان ليلي دارد و وحوش نيز در اطراف آن دو ديده 

مي شوند.
- پالن ۴« صحنه شکارگاه»: اين پالن نيز نمايشگر صحنه 
شکار پهلوانان ايراني است. در وسط پالن جانوري گربه 
سان به سواري، حمله ور شده و سوار با خنجري که در 
دست دارد قصد کشتن او را دارد. در کنار اين صحنه سوار 
ديگري درحال شکار حيواني گربه سان نشان داده شده و 
در قسمت باالي پالن به صورت قرينه، شکارچي پياده، 
داس و کماني در دست دارد و غزالي را به دام انداخته، اين 

دو تصوير نيز در طرف ديگر تکرار شده است.
- پالن ۵ «تقابل سيمرغ و اژدها»: درخت همه تخمه در 
همراه  به  سيمرغ  النه  آن  روي  و  دارد  قرار  پالن  وسط 
جوجه هايش قرار دارد. در قسمت پايين اژدهايي در حال 
دليل آسيب و  به  از درخت است که متاسفانه  باال رفتن 
مرمت، تنها قسمتي از سر او ديده مي شود. نقش سيمرغ، 
در حال مبارزه با اژدها در دو طرف درخت قرينه شده، در 
قسمت پايين اين پالن قسمتي از تصوير شکارچي به همراه 

پرنده اي شکاري نيز نقش بسته است.

تصوير۳.آبتني کردن شيرين،خمسه نظامي، شيراز، سده۱۰۳۴ 
هـ ق. مأخذ:  کيورکيان، ا.م و سيکر، ژ. پ،۱۵۹:۱۳۷۷

تصوير۴. ديدار ليلي و مجنون، خمسه نظامي، دوره صفوي، 
www.wikimedia.org:احتماًال قزوين مأخذ



تصاوير در داخل متن سرمه اي رنگ قرار گرفته اند و فضاي 
خالي ما بين جانداران با گل و بوته هاي ختايي پر شده، در 
نحوه ترکيب بندي و پرداخت شکلي و ظاهري نقوش شکار 
اعم از سوارکاران و حيوانات، چنان ساز وکاري صورت 
همچون  گياهي  مجرد  نقوش  با  همجواريشان  که  گرفته 
ارائه  را  يک دست  و  همگون  ترکيبي  شکوفه ها،  و  گل ها 
مي دهد. «طرح قالي با پيروي از قواعد نگارگري ايراني، فاقد 
پرسپکتيو است و با توجه به ابعاد بزرگي که فرش دارد، از 
ظرافت چشمگيري برخوردار است. تأثير نگارگري در اين 
قالي  آشکارا ديده مي شود و به قدري زيباست که سرمشق 
فرش هاي جانوري بوده که در هندوستان بسيار مورد توجه 
عامه قرار گرفته است. طرح قالي مجلس آوازه پارسي تقريبًا 
تمام صفحاتي از نگارگري است که بدون جرح و تعديل به 
دار قالي انتقال يافته است»(پوپ،۲۷۰۳:۱۳۸۷). از اين رو 
مي توان گفت طراحان قالي صفوي، نقاشي هاي نسخ خطي 
را منبع الهام و الگوي خود قرار داده و خلق اثر نموده اند. در 
تصاوير ۳ و ۴ و ۵ نگاره هايي از نسخه هاي خطي مربوط به 
عصر صفوي نقاشي شده که شباهت بسياري به مضامين 

و نقوشي که در قالي ها بافته شده دارد. 

حاشيه هاي قالي سنگشکو دوره صفوي
قالي سنگشکو داراي يک حاشيه بزرگ و دو حاشيه کوچک 

است که با متن هماهنگ شده است(جدول۲). 
گلهاي  با  رنگ  قرمز  بزرگ  حاشيه  بزرگ:  حاشيه   -۱
شاه عباسي برگي (برگ مو) زينت يافته  و در داخل اين گلها 
طاليي رنگ فرشته هايي تصوير شده اند.گلهاي دندانه دار 
طاليي رنگ حالت نوراني و قدسي به فرشتگان بخشيده 
است. فرشته ها در گوشه هاي حاشيه دست بر روي پا دارند 
امتداد طول و عرض حاشيه، دست ها را در مقابل  و در 
گرفته اند. بهره گيري از نقوش ماورايي ريشه در باورهاي 
ايرانيان دارد و براي آنها مقدس و الوهي است و هنرمندان 
نيز که اين اعتقادات در وجودشان نهفته، در آثار خود از 
اين نقشمايه بهره مي گيرند و حرمت و جايگاه خاصي بر 
آن قائل هستند. از اين  رو هنرمندان قاليباف نقشمايه فرشته 

يا گوشه هاي متن(لچک)  اغلب در حاشيه    قالي ها  در  را 
جاي مي دهند، زيرا بخش مرکزي فرش نسبت به حاشيه  و 
گوشه هاي قالي پاخور بيشتري دارد. عالوه بر نقش قدسي 
فرشته، نقشمايه گرفت و گير و برگ هاي دندانه دار خميده اي 
که با دسته گلي کوچک تزيين شده، قاب هاي مدّور و دالبري 
نيز در حاشيه بزرگ جاي گرفته اند. در اين قابها تصوير 
انساني نشسته طراحي شده و گياهي او را احاطه کرده 

است. 
۲- حاشيه کوچک بيروني: حاشيه کوچک بيروني سرمه اي 
رنگ و مزين به گلهاي ختايي شاه عباسي که داراي ۸گلبرگ 
اصلي با تزينات دالبري است. شاه عباسي يا نيلوفرآبي در 
هنر ايراني قدمت ديرينه دارد. اين نقش مايه ختايي از سده 
۹هـ ق به بعد در نگارگري و تذهيب و هنر هاي ديگر کاربرد 
پيدا کرد و سپس در دوره صفوي تکامل و تنوع يافت و 

جدول۲. طرح حاشيه هاي بکار رفته در قالي سنگشکو دوره صفوي. مأخذ:  نگارندگان.
طرح خطيتصوير حاشيهنقوش حاشيهنوع حاشيه

۱-حاشيه بزرگ
نقشمايه گياهي، انساني، 
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تطبيق مفاهيم و مضامين،  طراحي  و 
ترکيب بندي قالي  تصويري  سنگشکو 

صفوي و قالي قاجار/ ٥٣- ٦٩

تصوير۵. تقابل سيمرغ و اژدها، احسن الکبار، سده۹۸۸ هـ 
ق،مأخذ:گروه نويسندگان،۱۸:۱۳۸۴
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عالوه بر کتاب آرايي در فنون هنري ديگر به ويژه هنر قالي 
به کار رفت و همراه گل هاي ختايي دگرگون شد و عنوان 
و اصطالح گل شاه عباسي يافت. تزيينات ختايي ديگر اين 
حاشيه، گل هاي۶پر و۵پر ساده و دالبري و برگ هاي کوچک 

ساده و دندانه دار است.
۳-حاشيه کوچک داخلي(همگام): حاشيه داخلي سفيد رنگ 
و با نقشمايه واق تزيين شده است. نقشمايه واق ريشه 
دوره  در  دارد.  اسالم  از  قبل  هاي  دوره  هاي  درفرهنگ 
اسالمي با منع نقاشي و تصويرگري، هنرمندان با الهام از 
نقوش انساني و گياهي و جانوري، خلق اثر نمودند. «نقش 
واق که ترکيبي از چهره هاي آرماني انسان، گل وگياه و 
حيوان است در آثار هنري سلجوقيان پديدار شد. نگرش 
آرماني هنرمند به نقوش انسان و حيوان از غلظت تحريم 
مذهبي آن ها کاست و آن را در حدفاصل واقعيت و حقيقت 
قرار مي داد. ميوه افسانه اي درخت واق هم که شبيه انسان 
نتيجه  بود. در  از چنين ويژگي برخوردار  بود  و حيوان 
مي توانست هم به عنوان عنصري در کتاب آرايي عمل نمايد 
و هم اينکه اذهان کنجکاو را درباره درختان سخنگو ارضا 
کند. بدين ترتيب هنرمندان ايران اين نقوش را در تزيين 
کتاب و به دنبال آن در هنرهاي ديگري مانند سفال،کاشي، 
و همچنين قالي مورد استفاده قرار دادند»(آژند،۸:۱۳۸۸). 
نقشمايه واق يکي از اصول هفت گانه در کتاب آرايي است 
و با به کارگيري آن در هنرهاي ديگر، در دوران صفوي 
نيز که هنر فرش بافي از لحاظ طرح و نقش به اوج پيشرفت 
مي رسد اين نقوش تزييني بر تار و پود فرش هاي ايراني نقش 
مي بندند. «نقوش واق بر اساس ظاهر و گونه هاي شکلي 
انسان، حيوان  يا ترکيب آنها با نقوش گياهي به دوگروه 
تقسيم بندي مي شوند:۱- انسان- گياه: ترکيب سر انساني 
زن يا مرد با شکل هاي گياهي و اسليمي.۲- حيوان- گياه: 
ترکيب سر حيوان با شکل هاي گياهي و اسليمي»(طاهري، 
ربيعي، ۵۱:۱۳۸۹). درحاشيه قالي سنگشکو، از نقشمايه 
واق به صورت سرهاي، انساني، گرگ و اژدها در محل 

اتصال شاخه ها بهره گرفته شده است(جدول۳).

قالي دوره قاجار
با  زيبا  بسيار  قاجار(تصوير۶)  دوره  تصويردار  قالي 
نقشمايه هايي برگرفته از داستانها و ادبيات ايراني، حدود 
سال۱۲۹۰ هجري شمسي توسط هنرمندان کرمان بافته 
نگهداري  ايران  فرش  موزه  در  حاضر  حال  در  و  شده 
مي شود. طراح احتمالي اين قالي که سالها تجربه نگارگري 
داشته، حسن خان شاهرخي و بافنده آن نيز احتماًال استاد 
علي کرماني است. ابعاد قالي ۴/۸۹×۳/۲۷ سانتي متر و از 
الياف پشم و نخ پنبه در بافت آن بهره گرفته شده است. 
متن قالي به صورت سراسري، با تصاويري از داستانهاي 
عاشقانه و حماسي و اساطيري که نگاره هاي نسخه هاي 
خطي را در ذهن بيننده يادآور مي شود. در طراحي تصاوير 
اين قالي نظم و پالن بندي خاصي در نظر گرفته نشده و هر 

داستان در قسمتي از متن جاي گرفته است(جدول۴). در 
قالي با چندين صحنه ادبي و روايي روبرو هستيم؛ از جمله 
صحنه آبتني کردن شيرين، ديدار ليلي و مجنون، صحنه هاي 
شکار و نقوش گرفت وگير، همچون نبرد سيمرغ و اژدها 
که در زمينه قالي ديده مي شود. پس زمينه قالي ُپرشده از 

نقوش گياهي که به سبک طرح قالي هاي کرمان است. 
 

حاشيه قالي دوره قاجار
حاشيه  دو  و  بزرگ  حاشيه  يک  شامل  قالي  حاشيه هاي 
کوچک است که مملو از نقوش و تزييناتي است که با متن 

قالي هماهنگي دارد(جدول۵). 
۱- حاشيه بزرگ: حاشيه  بزرگ قالي همانند متن، شامل 
تصاويري از داستان هاي خمسه نظامي و مثنوي موالناست 
چيدمان تصاوير به صورتي است که تصاوير در محورهاي 
طولي و نيز در محور عرضي دو به دو به هم شبيه و قرينه 

هستند.
۲- حاشيه هاي کوچک داخلي و بيروني: دو حاشيه کوچک 
داراي طرح همسان هستند. تزييناتي به شکل دسته گلي به 
سبک بافته هاي کرمان طراحي شده که به صورت منسجم 
در کنار هم چيده و تکرار شده اند و در آنها هم نشيني رنگ ها 

به خوبي ديده مي شود.

اسطوره اي  نقشمايه هاي  نمادين  مفاهيم  و  معنا   •
جانوري، گياهي و فرشتگان در دو قالي

بسياري از نقشمايه هاي اساطيري که در دو قالي سنگشکو 
و  معاني  داراي  مي شود  مشاهده  قاجار  قالي  و  صفوي 
از اسالم و  پيش  به دوره هاي  که  نهفته ايي است  مفاهيم 
دوره اسالمي باز مي گردد و با دنبال کردن آن مي توان به 
درک بيشتر و بهتري از اين نقوش برسيم. نقشمايه هاي 
تخمه،  همه  درخت  فرشته،  شامل:  دوقالي  در  اساطيري 
سيمرغ، اژدها، شير و نقش گرفت و گير است( تصاوير 

در جدول۶).
۱- مفهوم نمادين نقشمايه فرشته در دوره پيش از اسالم 
افرشته،  را  فرشته  ايران  کهن  زبان  در  اسالمي:  دوره  و 
فرشته  مي شود،  گفته  هاتف  و  َمَلک  عربي  در  و  فرسته 
موجودي لطيف و نامرئي است که در غالب اديان وصف 
آن آمده است جيمز هال بيان مي کند: «فرشتگان موجوداتي 
صرفًا از جنس روح، يا از ماده روحي مناسب براي يک 
جسم اثيري،  يا از جنس هوا به شمار آمده اند. آنها فقط 
از نظر هيئت ظاهري ممکن است بتوانند به صورت انسان 
فرشتگان  اسالم،  فرهنگ  در  درآيند»(هال،۳۸۳:۱۳۸۵). 
و  گروه  هر  که  هستند  پروردگار  مخلوقات  از  دسته اي 
دسته اي از آنها طبق برنامه و روي نظم خاصي به انجام 

وظايف خود مشغول اند.
فرشته نماد جان يا نفس بالدار است، رمزي کهن که در تمام 
تمدن ها و اديان راهيابي به ملکوت را ميسر مي سازد.«در 



نقاشي ايراني فرشتگان موجوداتي لطيف و نوراني هستند که 
بي ُبعد و غيرقابل لمس هستند. نقاشي فرشته از تصاويري 
است که خيال عارفان و شاعران را به خيال نقاشان متصل 
مي کند»(کامراني۵۲:۱۳۸۵و۶۳).« شيخ اشراق مقام فرشته 
را باالتر از انسان نمي داند. البته در آثار اکثر عرفا اين ديدگاه 
روشن است که انسان با رياضت و مجاهدت مي تواند به 
مقامي باالتر از مقام فرشته نائل شود و شاهد اين مّدعا 
معراج حضرت محمد (ص) است که جبرئيل از همراهي آن 

حضرت باز ماند. در تمثيل هاي عرفاني خصوصيت وجود 
فرشته در ساحت نفس به صورتي است که وي حکم همزاد 
آسماني نفس را دارد و ديدار و ارتباط با فرشته داراي دو 
جنبه مکمل يکديگر است که هم به معناي بيداري نفس و 
آگاهي وي به غريبي اش در اين جهان، يعني آگاهي يافتن 
به غربت است و هم در عين حال به معناي سربرکشيدن 
و برون شدن نفس از خويشتن. حالت اخير بدين معناست 
به راه  براي  او در حکم رمزي  که نفس فرشته راهبر و 

تصوير خطيتصوير نقشنما و محل اتصال نقشمايهنوع نقشمايه واقنوع ترکيب بندي
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جدول ۳. گونه هاي نقشمايه واق در حاشيه کوچک داخلي قالي سنگشکو دوره صفوي. مأخذ:  نگارندگان
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شماره ۵۶  زمستان۹۹
۶۱

فصلنامة علمي نگره

افتادن و رسيدن به به مِن حقيقي خود مي داند. از اين به 
بعد مراحل سلوک دروني يکي پس از ديگري پيش مي آيد؛ 
ديدار با فرشته گشاينده دورنماي سفر به سوي مشرق 
يعني عروج به عالم باال و رسيدن به مبدأ است. فرشته در 
آن واحد هم نگاه دارنده اين جهان است، هم وسيله و افزار 
معرفت است و هم چيزي است که آدمي مي خواهد به آن 
برسد و در اين زندگي زميني پيوسته در صدد يافتن آن 

است»(عليجانيان،۱۳۸۴ :۱۱۱و۱۱۴). 
به نظر مي آيد با توجه به نوع نشستن فرشته ها در اين قالي 
که در طول و عرض متمايز با گوشه ها هستند، نمادي از 
فرشته هاي رحماني و رحيمي باشند.  يا وجود چهار فرشته 
در گوشه هاي قالي به نوعي نشان دهنده چهار ملک مقرب 

پروردگار، جبرئيل، ميکائيل، اسرافيل و عزرائيل باشند.
۲- مفهوم نمادين نقشمايه درخت همه تخمه در دوره پيش 
از اسالم و دوره اسالمي: «درخت همه تخمه يا هرويسپ 
تخمک يا ويسپوبيش۱ يا گئوکرن ، يعني در بردارنده همه 
است و سيمرغ  فراخکرت  درياي  ميان  در  که  رستني ها، 
بر روي آن آشيان دارد. هر گاه سيمرغ برمي خيزد، هزار 
شاخه از آن مي رويد؛ و هر وقت بر آن فرود مي آيد، هزار 
شاخه شکسته مي شود و تخمه هاي آن به اطراف پراکنده 
مي شود و از آن گياهان گوناگون مي رويد. درخت بس 
تخمه، درخت«saena» (سيمرغ) نيز ناميده شده، زيرا باور 
داشتند مرغ اسطوره اي سيمرغ درآن آشيان دارد. تخمه 
همه گياهان در اين درخت نهاده شده است، گويي خواص 

همين درخت است که در حماسه به خود سيمرغ داده شده 
و به صورت درمان بخشي خود او تجلي کرده است»(قلي 
از  است  بخش  درمان  که  درخت،  اين  زاده،۱۴۵:۱۳۹۲). 
پاره اي جهات با درخت طوبي در فرهنگ اسالمي شباهت 
دارد؛ در تمثيل سهروردي درخت طوبي از آن جهت که 
ويسپوبيش  درخت  با  روييدني هاست  همه  بخش  هستي 
تقريبًا همانند آمده، چرا که در آنجا نيز اين درخت آشيان 
سيمرغ است و تخم همه روييدني ها از آن بر زمين مي بارد 
و درمان بخش همه است، اما از جهت مقام آن درکوه، به 
آشيان سيمرغ در حماسه ها شباهت دارد. عالوه بر اين، 
است  درختي  اسالمي،  متون  از  برخي  در  طوبي  درخت 
در بهشت که ميوه هاي گوناگون دارد و نعمتي است براي 
بهشتيان و از اين لحاظ با تعبيرات ظاهري سهروردي در 
اين مورد هماهنگي دارد. «در مکتب فلسفي شيخ اشراق، 
درخت طوبي را مي توان همان «عقل اول» دانست که از 
اشراق نور حق بر او، عقلهاي نوراني ديگر به وجود آمده 
است که يکي از آنها سيمرغ يا «عقل فعال» است و از زبان 
«عقل سرخ» مي گويد هرلحظه سيمرغي از درخت طوبي بر 
مي خيزد و از سوي دوازده کارگاه آسمان به سوي زمين 
مي آيد. درتمثيل زال و سيمرغ نيز از قول سيمرغ نقل شده 
است که «زال در نظر درخت طوبي به وجود آمد» و اين خود 
روشنگر آن است که نور خرد همانند ديگر روشنايي هاي 
اول،  پروردگاربرعقل  نور  اشراق  از  همه  عقل،  جاوداني 
تکوين يافته است. ازسويي ديگر عقل اول (طوبي) از شدت 

تصوير حاشيهنقوش حاشيهنوع حاشيه
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جدول۵. طرح حاشيه هاي بکار رفته در قالي دوره قاجار. مأخذ: نگارندگان
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روشنايي پس از نور پروردگار قرار دارد»(سلطاني گرد 
و  خاص  معناي  در  طوبي  درخت  فرامرزي،۲۲۴:۱۳۷۲). 
اصطالحي درختي بهشتي و در معناي تأويلي مفهوم واليت 
را داراست. عالمه طباطبايي در توصيف اين درخت مي گويد: 
طوبي درختي در بهشت است که ريشه اش در منزل رسول 
خدا(ص) است و در خانه هر يک از مؤمنين شاخه اي از آن 
وجود دارد»(صفايي پور و ديگران،۱۷۸:۱۳۹۵). همچنين در 
بحاراالنوار آمده که «ابن عباس از قول پيامبر(ص) چنين 
نقل نموده که : در شب معراج وقتي که وارد بهشت شدم 
درختي را مشاهده نمودم که هر برگي از آن دنيا و هر 
آنچه که در دنياست را مي پوشاند و در هر برگ اين درخت 
زيورآالت و خوردني ها وجود داشت. قصر و خانه اي در 
بهشت نبود مگر آنکه شاخه اي از اين درخت در آن قصر 
و خانه وجود داشت و غذا و زيور صاحب آن مکان از 
اين درخت تأمين مي شد. پس به جبرئيل گفتم: اين درخت 
چيست؟ گفت:« اين درخت طوبي است و خوشا به حال تو 

و بسياري از امت تو!» گفتم:« انتهاي اين درخت (اصل آن) 
کجاست؟» گفت: « اصل اين درخت در وجود پسرعمويت 

علي بن ابي طالب است»(همان،۱۷۸:۱۳۹۵).
۳- مفهوم نمادين نقشمايه سيمرغ در دوره پيش از اسالم و 
دوره اسالمي: «سيمرغ (عنقا، سيرنگ) همان «سين مورو» 
پهلوي است که «مرغ سين» معني مي دهد. سيمرغ پرآوازه 
ترين جانور در اساطير و باورهاي ايراني است که هنوز در 
ادبيات مردمي ايران مقام بسيار چشمگير دارد. سيمرغ در 
شاهنامه و اوستا و روايات پهلوي، موجودي خارق العاده 
و شگفت، پرهاي گسترده اش به فراخي مي ماند که از آب 
کوهساران لبريز است. در پرواز خود پهناي کوه را فرو 
مي گيرد. از هر طرف چهار بال دارد با رنگهاي نيکو. منقارش 
چون منقار عقاب کلفت و صورتش چون صورت آدميان 
به «پادشاه  اين رو  از  به آساني در ربايد،  را  فيل  است. 
مرغان» شهرت دارد»(ياحقي ،۲۶۶:۱۳۷۵). با توجه به متن 
شاهنامه سيمرغ مرغي ايزدي است که در کوه البرز آشيانه 
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شماره ۵۶  زمستان۹۹
۶۳

فصلنامة علمي نگره

داشته و جنسيت آن نيز با خورشيد مرتبط است ۱. عالوه بر 
وجه حماسي سيمرغ، وجه ديگري نيز از اين پرنده اساطيري 
در وادي عرفان نمود يافته؛ «در نوشته هاي عرفا و فالسفه 
ايران زمين از جمله احمد غزالي، سهروردي، ابن سينا و 
عين القضا همداني، سيمرغ رمزي از حقيقت بي کران الهي 
است. توصيف عطار از سيمرغ نمودي از عظمت و قدرت 
اوست که خرد را در آن راهي نيست و حواس ظاهري از 
درک آن عاجز هستند و هيچ دانايي نمي تواند کمال اعتبار او 
را دريابد. عطار براي رسيدن به درگاه سيمرغ هفت وادي 
عشق را که عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، 
حيرت، فقر و فنا پيش پاي سالک گذارده تا مانند پهلوان 
حماسه از هفت خوان عرفان عبور کند و راهي به درگاه 
جويد»(صدرايي،۱۸۹:۱۳۹۴). «در منظومه منطق الطير عطار 
سيمرغ رمز خداست. در عرفان ويژگي هاي سيمرغ، حکايت 
از وحدت و يگانگي دارد زيرا اغلب براي بيان مفاهيم مثبت 
از قبيل شکوه و عظمت، عزلت(البته در مفهوم مثبت آن)، 
بلند طبعي، روح علّو طلب انساني، انسان کامل و ... از آن 
به صورت نمادين استفاده شده است. دراشعار شعرايي 
چون مولوي عنقا مظهر شکوه و عظمت، نماد روح و جان 
بيشتر  در  اوست.  بلند همتي  و  کامل و واالطبعي  انسان 
آثار عرفاني، سيمرغ نمادي از ذات بي همتاي الهي است که 

شريک ندارد»(دهقان، محمدي،۵۷:۱۳۹۱).
۴- مفهوم نمادين نقشمايه اژدها در دوره پيش از اسالم و 
دوره اسالمي: «اژدها که در فارسي به صورت هاي «اژدر» 
و«اژدرها»، و در عربي «تّنين» و «ثعبان» به کار مي رود، 
جانوري است اساطيري به شکل سوسماري عظيم و داراي 
افکند واز گنج هاي زيرزميني  از دهان مي  دوَپر،که آتش 
نگهباني مي کرده، اين جانور عظيم و فراخ دهان و بسيار 
دندان و دراز باال، در بسياري از داستان هاي عاميانه به 
موارد،  همه  در  تقريبًا  و  يافته  مظهر شّر حضور  عنوان 
قهرمان داستان بر او پيروز مي شود»(ياحقي،۷۵:۱۳۷۵). 
و  اماره  نفس  پليدي ها،  با  نبرد  اژدها،  با  نبرد  ايران  در 
جهان بيني  در  که  است  ناخودآگاهي  بر  آگاهي  پيروزي 
قهرمانان،  با  اژدها  دارد.«تقابل  ريشه  ايرانيان  اساطيري 
تقابل خرد و کژخردي است. اژدهاي نفس اماره زماني به 
سراغ روح سرکش مي آيد که آدمي در خواب غفلت باشد. 
فرد پيروز در نبر با اژدها به گنج دروني خويش دست پيدا 

مي کند»(براتي، کفشچيان مقدم،۳۳:۱۳۹۱).
۵- مفهوم نمادين نقشمايه شير در دوره پيش از اسالم و 
دوره اسالمي: «واژه شير در زبان التين Leo است که به 
صورت هايLion,Laon,Leon نيز تغيير يافته و در زبان 
جاويدان»  «نور  معني  به  مي گويند،   Laish آن به  عبري 
است و فارسي آن «شير» نيز احتماًال از آشور گرفته شده 

است»(خودي،۹۷:۱۳۸۵)
و  خورشيدي  نمادي  سلطان،  و  اقتدار  از  نمادي  شير 
بي نهايت درخشان، سلطان حيوانات و سرشار از فضايل 

و رذايل ناشي از مقامش است.«در گيتا آمده، کريشنا چون 
شير است در ميان حيوانات؛ بودا، شير شاکيه ها، مسيح 
شير يهودا، و حضرت علي(ع)، موالي شيعيان، شيرخدا 
(اسداهللا) لقب داشته اند. در نعت خدا، پرچم شيرخدا، پرچم 
قديم ايرانيان به نقش شيري تاجدار مزين بود. در الهيات 
زيرا  قائلند،  را  شير  هيئت  فرشتگان  از  برخي  مسيحيان 
هيئت ظاهري شير، اقتدار و نيروي شکست  ناپذير هوشي 
الهي و مقدس را القا مي کند»(شواليه،۱۱۱:۱۳۸۵). همچنين 
شير نشان قدرت، حرارت، سوزندگي و از سويي ديگر نماد 
جانفشاني هاي  و  فداکاري  براي  آمادگي  و  دليري  پاکي، 

آرماني است.
۶- مفهوم نمادين نقشمايه گرفت و گير در دوره پيش از 
اسالم و دوره اسالمي: گرفت و گير در ُعرف مصّوران به 
گونه اي از نقاشي گفته مي شود که درآن صحنه يا منظره اي 
از حمله جانوران ترسيم شده باشد، طوري که هريک از 
جانوران در حال حمله کردن به يکديگر قرار گرفته باشند. 
در اين نقشمايه معموًال يک حيوان از تيره گربه سان  ها( اغلب 
شير) در حال نزاع و جنگ با حيواني سم دار( اغلب گاو  يا 
گوزن) طراحي مي شود. قابل ذکر است که در برخي مواقع 
صحنه هاي گرفت و گير مربوط به نزاع و درگيري انسان 
و حيوان گربه سان است؛ در قالي سنگشکو در متن قالي 
حيوان گربه سان در حال حمله به انساني استکه خنجري در 
دست دارد. مي توان گفت که در اين نقش ها، شير به عنوان 
بر  کردن  غلبه  درحال  و  است  کامل(شيرمرد)  مرد  نماد 
نفس اماره خويش(گاو) است و اگر اين غلبه صورت گيرد 
مي تواند به حقيقت و صورت برسد. قرار دادن اين نقش در 
اطراف ترنج مرکزي قالي ها شايد نشان از نزاع و غلبه بر 
نفس و در نهايت رسيدن به رأس حقيقت هستي باشد»(وند 
شعاري،۳۵۷:۱۳۸۴).«نقش گرفت و گير در راستاي مفهوم 
تالش و تکاپوي انسان خاکي است تا آدمي را به سرمنزل 
مقصود و بهشت برساند و هنرمند عارف و متفکر آن زمان، 
آگاهي دادن و نيز ارشاد و انسان سازي را در نظر داشته 
و اين نقوش را بر روي قالي آورده است، اگرچه اين نقش 
با گذشت زمان به مانند نقشمايه هاي ديگر، ارزش معنايي 
خود را از دست داده و بيشتر به جنبه تزييني آن توجه شده 
و به کار گرفته مي شود»(وندشعاري، نادعليان،۹۰:۱۳۸۵).

الگويي  کهن  نقش،  هر  پس  در  ايران  اصيل  هنرهاي  در 
جاودانه نهفته، که به شکلي نمادين بر آثار هنري جلوه گر 
است.«بيشترين کاربرد اشکال اسطوره اي در قالي در بين 
نقوش درختي و جانوري پديدار مي گردد. به تصوير در 
آوردن اين نقشمايه ها بر متن قالي متناسب با تأويل عرفاني 
مفاهيمي است که از اسطوره هاي ادبي، وارد تار و پود و 
طرح و رنگ فرش ايراني شده، اين نقوش در واقع بيانگر 
مهرابي  مي باشند»(معين الديني،  هستي  تکوين  اسطوره 
زاده هنرمند،۲۵۶:۱۳۸۸).طراحان قالي ايراني نقشمايه هاي 
چند  مفاهيم  با  نقشمايه هايي  صورت  به  را  اسطوره اي 

آمده  اساطير  در  که  چنان  ١.آن 
است:« سيمرغ نر و ماده هنگامي که 
واقعة شگفت انگيزي براي خورشيد 
مي شوند.  ظاهر  مي افتد  اتفاق 
سيمرغ  نر سمبل خورشيد و سيمرغ 
خورشيد  است.  ماه  سمبل  ماده 
بالدار (قرص بالدار/ ديسک بالدار) 
و  آشوريان  مصريان،  سمبل  که 
بابليان مي باشد نيز از پرنده سيمرغ 
به نام»پرنده خورشيد» الهام گرفته 
است»(اختياري، پشوتني زاده، اخوي 

جو،١١:١٣٩٠)



اليه اسطوره اي به زبان خط و رنگ بر روي قالي ها نقش 
و  گردش  هر  و  رنگ  و  خط  هر  ايران  قالي  در  زده اند. 
پيچشي، نمادي از معاني و مفاهيم پنهان جهان بيني انسان 
شرقي و به ويژه هنرمند ايراني است. در تحليل برخي از 
نقشمايه هاي اسطوره اي و نمادين مورد استفاده در قالي  
دوره صفوي همچون فرشته مي توان بيان کرد که تصوير 
فرشته که درآموزه هاي ديني به عنوان موجودي مقدس 
و الوهي ظهور يافته است. به ريشه هاي تصويري انسان 
بالدار با نيروي مافوق بشري در ايران به نماد فروهر باز 
ديگرَفّره) و همراه  تعبير  به  مي گردد. «فرشته شخصي( 
با موجودات، که در دين اسالم به صورت جفت(روز و 
شب) آمده؛ و در مرحله انتقالي زرتشت به اسالم، توسط 
سهروردي به جبرئيل و شرح دو بال(نور محض و تاريکي) 
تعبير مي شود»(اختياري، پشوتني زاده، اخوي جو،۱۳۹۰: 
۶ و۱۶) و در نقشمايه تقابل سيمرغ و اژدها، سيمرغ در 
جايگاه موجودي خير و نمادي از پيروزي خير بر شر به  
کار برده مي شود.«شيرها درکهن ترين نقوش و تصاوير، 
نگهبان پرستشگاه  ها، قصرها و آرام گاه ها بوده اند، و باور 
اين بود که درنده خويي شير موجب دور کردن  آنان بر 
تأثيرات زيان آور است. شير، حيواني پرقدرت و نجيب، و 
از ديرباز همآورد شاهان بوده و در نقوش تخت جمشيد، 
ظروف نقره ساساني، قالي هاي شکارگاه صفوي، همه جا 
شير را درجدال با دالوران مي بينيم. شير مانند يوز، و ببر 
و پلنگ که هميشه درکنار پادشاهان بوده اند، به صورت يک 
نماد سلطنتي درآمد و دست کم نشانه اي شد از شجاعت 
صفوي  قالي هاي  در  قدرت»(خودي،۹۷:۱۳۸۵و۹۸).  و 
نقشمايه هايي چون سيمرغ و اژدها و نيز نقوش گرفت وگير، 

فرشته و ...که داراي معاني نمادين و عرفاني هستند، بسيار 
ديده  مي شوند. «با توجه به اينکه اغلب قالي هاي صفوي در 
کارگاه هاي سلطنتي بافته مي شده و اينکه احتماًال طراحي 
اين قالي ها به دست نگارگران انجام مي گرفت، همچنين تفکر 
صوفيانه و عارفانه اي که برکتابخانه دربار حاکم بوده است، 
به نظر مي آيد تأثيرات ادبي و عرفاني و تمثيلي در انتخاب 
و بهره گيري از اين نقشمايه ها بر روي فرش ها از اين تفکر 

نشأت گرفته باشد»(ياوري و ديگران،۲۷۳:۱۳۹۳).

تحليل و تطبيق قالي سنگشکو دوره صفوي با قالي 
دوره قاجار

از شيوه هاي  بهره گيري  با  دوره صفوي  قالي سنگشکو 
رايج هنري عصر صفوي طراحي و بافته شده است. در 
قالي تصويري سنگشکو عالقه هنرمند به داستان هاي ادبي 
و بازنمايي زندگي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون و 
نيز بازنمايي صحنه هاي شکار شاهان و پهلوانان ساساني 
صحنه هاي  به  بسيار  که  تصاويري  دريافت.  مي توان  را 
مينياتور نسخه هاي خطي شباهت دارند و بنا به ويژگي هاي 
نقوش، به نظر مي آيد، طراح، خود نگارگري برجسته بوده 
است زيرا او به زيبايي و با هنرمندي تمام اين صحنه ها را 
در قالي تجسم نموده است. در قالي سنگشکو عناصري 
چون قاب هاي بيضوي کنگره دار که تصوير اشخاص به 
همراه گياه زندگي، طراحي برگ هاي مو مضّرس خميده که 
با دسته گلي کوچک تزيين شده و نقشمايه هاي فرشته و 
گرفت و گير به زيبايي در جاي خود نشسته اند، پيکره هاي 
انساني، با سرهاي گرد کوچک برگردني دراز و بدن هاي 
از  بيش  پاهاي  و  بزرگ  اندازه  از  بيش   تنه اي  با  کشيده، 

تصوير۷. جايگاه موضوعات تصويري در متن قالي دورة 
قاجار، مأخذ: نگارندگان 

تطبيق مفاهيم و مضامين،  طراحي  و 
ترکيب بندي قالي  تصويري  سنگشکو 

صفوي و قالي قاجار/ ٥٣- ٦٩

تصوير۶. قالي تصويري قاجار،۱۲۹۰هـ ش،کرمان، مأخذ: 
نگارندگان 



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۶۵

فصلنامة علمي نگره

تزيينات  حد کوچک طراحي شده اند. پوشش اشخاص و 
مربوط به اسب ها با نقوش گياهي تزيين شده است. دو 
قالي عصر صفوي و قاجار مضامين نسبتًا مشترکي دارند 
ولي نوع ساخت و ساز و ترکيب بندي و رنگ در هر دوره 
متفاوت هستند. در طراحي نمونه قاجار همانند نقاشي هاي 
سبک قاجار گرايش به طبيعت نگاري و انسانگرايي۱ ديده 
مي شود طراح با ظرافت خاصي به چهره ها و حجم پردازي 
پيکره هاي انساني و جانوري پرداخته، لباسها بدون تزيينات 
ولي به زيبايي چين و چروک لباس ها نمايان و سايه پردازي 
شده اند. در رابطه با مضامين مشترک بايد بيان کرد، برخي 
ولي  بوده  سنگشکو  قالي  از  متأثر  قاجار  قالي  مضامين 
هنرمند خود با مطالعه و آگاهي به متن ادبي، ذهنيات شاعر 
را به نحوي که خود متصّور شده تصويرسازي کرده است. 

به طور مثال طراح، درخت همه تخمه که درختي است داراي 
تخمه هاي بسيار و گياهي همه درمان، را به شکل درختي پر 
گل با دانه هاي بسيار تجسم بخشيده است.  يا حکايت ديدار 
ليلي و مجنون را به گونه اي متفاوت به تصوير درآورده؛ 
وي ليلي و مجنون را روبروي هم نقاشي کرده و جانوران 
نيز در نزديکي آن دو ديده مي شوند و تصويري از کجاوه 

و شتر ليلي مشاهده نمي شود(جدول۷ و۸).
تاثير نقشمايه هاي قالي سنگشکو را بر قالي دوره قاجار 
به خوبي مي توان مشاهده نمود حال اينکه اين تصاوير در 
ساختار و ترکيب بندي در طرح و رنگ در حاشيه و متن 
قالي ها متفاوت هستند. اين وجه تمايزات عالوه بر سليقه 
و نگرش طراح، ازتحوالتي که در نقاشي قاجار و به دنبال 
آن در قالي هاي اين دوره به وجود آمده، نشأت گرفته شده 

جدول ۷. شباهت  هاي تصويري و موضوعي در متن قالي سنگشکو صفوي و قالي دوره قاجار. مأخذ: نگارندگان 

شباهت هاي 
موضوعي

شباهت هاي تصويري
 

قالي سنگشکو 
صفوي

قالي دوره قاجار

آبتني کردن 
شيرين

در تصاوير خسرو سوار بر اسب، ابزار شکار(تيردان) بر کمر بسته و شاهيني با 
بال هاي باز بر دست دارد. شيرين در چشمه نشسته و شبديز نيز حضور دارد. و 
نيز لباسها و کاله شيرين به درختي پر از گل آويخته و تنها تن پوش شيرين شلوار 
است. در تصاوير فرم طراحي دستها و پاهاي پيکره ها اعم از شيرين، خسرو و فرم 

حرکت اسب خسرو نيز شباهت نزديکي به يکديگر دارند. 

شکارگاه

شکارچيان سوار بر اسب در حال تاختنند. شيري نر گردن اسب را به دندان و پنجه 
گرفته و سوار با شمشير ضربه اي بر او وارد نموده است. فرم طراحي دست  و پاهاي 

سواران، اسبان و شيران در دو قالي شبيه به يکديگرند. 

در هر دو تصويرشکارچي تيردان وکمان دارد، سوار بر اسب در حال تاختن، فرم 
دست ها نشان  دهنده تيري است که از کمان به قصد شکار رها کرده  همچنين در اين 
تصاوير نيز فرم طراحي دست ها و پاهاي پيکره ها شباهت بسياري به يکديگر دارند.

ديدار ليلي و 
مجنون

ليلي و مجنون در کنار  ليلي و مجنون است و در هر دو  اين صحنه لحظه مالقات 
يکديگرند و ليلي دست خود را باال برده و در حال صحبت کردن و به مجنون دلداري 
مي دهد. در هر دو تصوير حيوانات وحشي بيابان که با مجنون مأنوس شده بودند 

نيز در نزديکي آنان به تصوير در آمده است.

شکارگاه

جانوري  و  اسب  سواربر  شکارچي  که  شده  طراحي  گونه اي  به  تصوير  دو  هر 
گربه سان به او حمله کرده و پهلوي وي را به دندان گرفته است. طراحي فرم دستهاي 
شکارچي که در يک دست خنجر و با دستي ديگر گردن جانور را گرفته مشابه هم 
هستند وجه اشتراکهاي ديگر تصاوير تيردانيست که همراه شکارگر است، ونيز اندام 

پيکره ها مشابه يکديگر طراحي شده اند.

نيز  تصوير  اين  در  است.  گربه سان  حيواني  شکار  حال  در  اسب  سوار  شکارچي 
پيکر جانور شبيه به  بر  اندام سوار و فرم گرفتن شمشير و زدن آن  فرم طراحي 

هم هستند.

در هر دو قالي تصوير شکارچي طراحي شده که با پاي پياده غزالي را دنبال و او را 
در دام خود گرفتار کرده، وي کمان بر گردن شکار انداخته و داسي در دست ديگر 
دارد. در اينجا نيز فرم دستها و پاهاي پيکره هاي انسان و حيوان در دو قالي به يک 

صورت طراحي شده است. 

تقابل سيمرغ و 
اژدها

در دو تصوير درخت همه تخمه وسط قرار دارد،سيمرغ بر باالي درخت در حال 
پرواز،النه سيمرغ به همراه جوجه ها بر روي درخت قرار دارد و اژدهايي در حال 
باال رفتن از درخت است. در نزديکي درخت تصوير مرد و شاهيني که به همراه دارد 

نيز مشترک هستند.

1.Humanism . Umanism



تفاوتهاي تصويريمضامين
قالي سنگشکو 

صفوي
قالي دوره قاجار

قالي دوره قاجارقالي سنگشکو صفوي

آبتني 
کردن 
شيرين

شبديز زين و يراق دارد و به آرامي 
گياهان  خوردن  و  چرا  حال  در 
است. درختي که لباس هاي شيرين 
ختايي  گل هاي  با  آويخته،  آن  بر 
تزيين  عباسي  شاه  و  مويي  برگ 

شده است.

شبديز بدون زين و يراق دورتر از چشمه 
آميزي  رنگ  در  است.  گردش  حال  در 
در  روشن  سايه  ايجاد  با  نقاش  چشمه 
چشمه، موج و تالطمي زيبا در چشمه به 
وجود آورده و لباس شيرين به درختي 

پر از شکوفه آويخته است.

شکارگاه

شکارگر شمشير را در دست راست 
دارد و افسار اسب را با دست چپ 
شير  پاهاي  و  بدن  فرم  و  گرفته 

کشيده تر است

شکارگر شمشير در دست چپ و افسار 
اسب را در دست راست دارد.

راست  دست  در  کمان  شکارگر 
دارد.

شکارگر کمان در دست چپ دارد، فرم 
دويدنش  سرعت  از  نشان  اسب  پاهاي 

مي دهد

ديدار ليلي 
و مجنون

مجنون نحيف و الغر سر بر دامان 
برروي  دو  آن  و  گذاشته  ليلي 
همچنين  گرفته اند.  قرار  زيراندازي 
شتر و کجاوه اي که ليلي با آن آمده 

نيز تصوير مشاهده مي شود.

يکديگر  روبروي  ليلي  و  مجنون 
نشسته اند و سّردل با يکديگر مي گويند. 
بلند  موهاي  با  مجنون  تصوير  دراين 
است و طراح اندام وي را الغر و نحيف 
طراحي نکرده است. و شيرين روسري 

و تاج بلندي بر سر دارد.

شکارگاه

سر  بر  ساده  کالهي  شکارچي 
راست  دست  در  خنجر  گذاشته، 
جانور  گردن  با دست چپ  و  دارد 

را گرفته است.

نهاده،  سر  بر  تاج دار  کالهي  شکارچي 
خنجر در دست چپ دارد و گردن جانور 

را با دست راست گرفته است.

و  است  ببر  جانور گربه سان شبيه 
در حال حمله به شکارچي و اسبش 

است 

جانورگربه سان شيري است که بسيار 
قصد  شکارچي  و  شده  تصوير  کوچک 

شکار او را دارد.

دام  به  را  غزال  کمان  با  شکارگر 
انداخته است.

خود  دام  در  را  غزال  کمند  با  شکارگر 
گرفتار نموده است. 

تقابل 
سيمرغ و 

اژدها

پوشيده  برگ   از  تخمه  همه  درخت 
شده و تنها النه و جوجه هاي سيمرغ 
بر روي آن قرار دارد. اژدهايي که 
است  درخت  از  رفتن  باال  حال  در 
گونه  اين  است؛  نوع شعله سان  از 
گروه  قالي هاي  ديگر  در  اژدها 

سنگشکو نيز ديده مي شود. 

بزرگ  گل هاي  پراز  تخمه  همه  درخت 
النه  بر  عالوه  است.  بسيار  دانه هاي  با 
سيمرغ و جوجه هاي او، انواع پرندگان 
ديگر نيز روي درخت نشسته  يا در حال 
پريدن از درخت هستند. اژدهايي که در 
بالدار  اژدهايي  شده،  تصوير  قالي  اين 
است؛ اين نوع اژدها، ترکيبي از اژدهاي 
آسيايي- اروپايي است. در قسمت پايين 
حال  در  گربه سان  جانوري  قالي،  اين 
حمله به اژدهاست و در نزديکي درخت 
با  بر اسب  همه تخمه شکارگري سوار 
درآمده  تصوير  به  دست  بر  شاهيني 

است.

جدول ۸. تفاوتهاي تصويري در مضامين متن قالي سنگشکو صفوي و قالي دوره قاجار. مأخذ: نگارندگان
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قالي دوره قاجارقالي سنگشکو صفويقالي دوره قاجارقالي سنگشکو صفوي

متن  بندي  تصاوير  ترکيب   ۱-در 
تقريبًا تقارن وجود دارد.

از  تصوير  قالي۲  درمتن   -۲
از  تصوير   ۵ عاشقانه،  مضامين 
نبرد  از  تصويري  و  شکارچيان 
سيمرغ و اژدها به همراه شکارچي 
که شاهين بر دست دارد، بر گرفته 

از متون ادبي ديده مي شود.
۳- فضاي  خالي  ما بين  جانداران با 

گل و برگ ختايي آراسته است.
۴- تصاوير به صورت پالن بندي، 
در پنج پالن افقي طراحي شده اند.

ترکيب بندي تصاوير  در  تقارن    -۱
متن وجود ندارد

۲- در متن قالي بيش از ۵ موضوع 
ادبي  متون  از  برگرفته  تصويري 

مشاهده مي شود.
۳- فضاي مابين جانداران نقوش گل 

وگياه دوره قاجار است. 
۴- در طراحي، پالن بندي و ترکيب 
بندي خاصي در نظر گرفته نشده و 
هر داستان، در قسمتي از متن قالي 

قرار گرفته است.

به  يکي  کوچک  ۱-حاشيه هاي 
نقشمايه   نقوش ختايي وديگري  به 

واق مزين است.
ختايي،  نقوش  با  بزرگ  ۲-حاشيه 
گرفت  ونقشمايه  انساني،فرشته 
صورت  به  که  شده  طراحي  وگير 

متناوب تکرار مي شود.

نوع  از  ۱-طرح حاشيه هاي کوچک 
دسته گلي است

 ۲- طرح حاشيه بزرگ برگرفته از 
گرفته  شکل  ادبي  موضوع  چندين 

است.

ي
از

رد
گ پ

رن
ه 

يو
ش

کوچک  حاشيه هاي  ۱-رنگ 
حاشيه  رنگ  و  سفيد  و  سرمه اي 

بزرگ الکي است

ومحدود  درخشان  گرم  رنگها   -۲
هستند.

لباسها  تزيينات  و  جزييات  به   -۳
بدون  ولي  شده  توجه  حدودي  تا 
و  بوده  روشن  سايه  و  تکنيک 
از  انساني  نقوش  لباس  و  پوشش 

نوع صفوي مي باشند

۱- رنگ حاشيه هاي کوچک تيره و 
حاشيه بزرگ سرمه اي است.

۲- رنگها روشن تر و از طيف رنگي 
بيشتري برخوردار هستند.

داراي  و  تزيينات  بدون  لباسها   -۳
سايه روشن بوده و خطوط چين و 
چروک لباس ها را مشخص مي کند. 
است.  شده  حجم پردازي  پيکره ها 
از  انساني،  نقوش  لباس  و  پوشش 
دوره  در  که  است  پوشاکي  نوع 

قاجار رايج بوده است.

جدول۹. تفاوت هاي ساختاري در قالي سنگشکو صفوي و قالي دوره قاجار. مأخذ: نگارندگان 

است. جدول ۹ به تفاوت هاي ساختاري در ترکيب بندي طرح 
و شيوه هاي رنگ آميزي در قالي ها اشاره دارد. 

زيبايي و جلوه قالي سنگشکوي صفوي با مضاميني پربار 
و غني سبب شد تا در دوره قاجار نيز قالي هايي با همين 
مضامين بافته شود، البته با کمي تفاوت . اين تفاوت ها به 
واسطه نفوذ هنر غرب و رواج فرنگي مآبي در جامعه هنري 
ايران به وجود آمد. رويکرد تأثيرپذيري و بينش و تفکري 
کرد،  ايران رسوخ  فرهنگ سنتي  و  هنر  در  که  غرب زده 
سبب شد تا هنرمند ايراني مجذوب نقاشي ها و آثار هنري 
غربي گردد. روح هنري و سليقه حاکم بر نقاشي، متحول 
گشت و به پيروي از هنر غربي، سايه روشن، حجم پردازي 
و پرسپکتيو مقامي و همچنين افزودن عوامل غني تزييني 
به آفرينش شيوه اي جديد منجر شد که بر اساس قواعد، 
معيار، منطق و اصول کامًال بديع و نو بود. اين سبک در 
قالي هاي تصويري قاجار تأثير بسزايي داشت، از اين جهت 
که نحوه بيان تصويري نقش مايه ها تغيير کرد و به نوعي 

خوانشي جديد در بازنمايي تصاوير قالي ها به وجود آمد. 
از طرفي با ظهور انسان گرايي در هنر اين دوره، و اهميت 
به بازنمايي هر چه بيشتر و بهتر پيکره ها،  روح معنوي و 
فضاي عرفاني را از تصاوير گرفت. قالي هاي تصويري در 
اين دوره اگر چه به تأسي از قالي هاي صفوي بافته شد 
ولي داراي ترکيب بندي و شيوه هاي جديد در طرح و رنگ 
بود. هنرمندان قاجار، شيوه ها و و قواعد طبيعت گرايانه را 
درآثار خود به کار برده اند، نقشمايه ها تا حدودي از حالت 
سنتي خارج شده و سبکي فرنگي يافتند و نيز برخي از 
بالدار،  اژدهاي  مانند  اروپايي  هنر  از  متأثر  نقشمايه هاي 
هنرمندان  شد.  ايراني  کهن  نقشمايه هاي  براي  جايگزيني 
قاجار با ادغام و هماهنگ کردن شيوه هاي  مختلف، خلق اثر 
کرده اند؛ بهره گيري از شيوه فرنگي سازي و بازنمود آن به 
شکلي ديگر، استفاده از خصلت به کارگيري نقوش و روش 
هماهنگ کردن همه بخش هاي اثر با يکديگر، از ويژگي هايي 

است که مي توان از تحليل آثار به آنها دست پيدا کرد. 



نتيجه
در مقايسه دو قالي تصويري سنگشکو مربوط به عصر صفوي و قاجاري مي توان به اين نتيجه 
رسيد که بي ترديد هنرمند طراح دوره قاجار طرح قالي سنگشکو تأثيرپذيرفته و قالي را طراحي کرده 
است و اين تأثيرات شامل موضوع و مضمون و نيز نقش پردازي عناصر است که بدين شرح است؛ 
همه مضامين بکار رفته در متن قالي سنگشکو از جمله دو تصوير از مضامين عاشقانه (خسرو و 
شيرين، ليلي و مجنون) و پنج تصوير از شکارچيان در صحنه هاي شکار و نيز تصويري از نبرد 
سيمرغ و اژدها در کنار درخت همه تخمه به همراه شکارچي که شاهيني بر دست دارد، در متن 
قالي قاجار نيز مورد استفاده قرار گرفته و طراح با اين رويکرد(بهره گيري از متون ادبي روايي و 
اسطوره اي)،سراسر متن و حاشيه را با اين مضامين آراسته است. با توجه به شباهت هاي تصويري 
در دوقالي، در مقايسه نقوش باقي مانده در پايين قالي سنگشکو با نمونه دوره قاجار، مي توان اين 
طور استنباط کرد که قسمت پايين قالي سنگشکو نيز به شکلي بوده که در قالي قاجار مشاهده 
مي شود و بي ترديد قالي صفوي منبع الهام طراح قاجاري بوده است و حتي مي توان قسمت پايين قالي 
سنگشکو که آسيب ديده و تنها بخشي از سر اژده در آن پيداست را از روي قالي قاجار بازسازي 
نمود. عالوه بر تأثيرپذيري مضموني از قالي سنگشکو، طراح دوره قاجار به لحاظ نقش پردازي 
عناصر تصويري(فرم و حرکت پيکره هاي انساني و جانوري) نوع ابزار هاي شکار بکار رفته در هر 
صحنه، نيز از قالي صفوي الهام گرفته است. در کنار تشابهاتي که دوقالي با يکديگر دارند، داراي 
تفاوتهايي نيز در برخي موضوعات و مضامين، نقش پردازي عناصر و به لحاظ ساختاري هستند. 
بايد بيان کرد که هنرمند قاجار در آفرينش هنري خود، تقليد صرف از قالي سنگشکو ننموده و خود 
نيز تغييراتي را با توجه به شرايط اجتماعي حاکم بر جامعه و زندگي خود و سبک رايج دوره و نيز 
سليقه خود ايجاد کرده،ثانيًا تنها به مضامين قالي سنگشکو اکتفا نکرده و در کنار مطالعه تصويري 
به متن ادبي نيز رجوع نموده و در برخي تصاوير از برداشت و ذهنيت خود نسبت به متن ادبي 
بهره گرفته و تصاويري را اضافه نموده  يا تغيير داده است، مثل صحنه ديدار ليلي و مجنون که در 
قالي قاجار ليلي و مجنون روبروي يکديگر نشسته اند  يا تصوير درخت همه تخمه که در قالي قاجار 
به شکل درختي پر از گل با دانه هاي بسيار طراحي شده و افزون برآن حاشيه سراسر آراسته به 
مضامين ادبي در قالي قاجار با قالي سنگشکو متمايز است. از نظر ترکيب بندي نيز، در قالي قاجار، 
جايگاه نقشمايه ها، نظم و قاعده خاصي ندارند و هر يک از صحنه هاي ادبي بخشي از متن را به 
خود اختصاص داده اند. در قالي قاجار پيکره هاي انساني و جانوري از نظر طراحي داراي تناسب 
بيشتري هستند و در شيوه هاي رنگ پردازي و تزئينات، قالي صفوي داراي تزيينات ساده با رنگ هاي 
تخت است ولي هنرمند قاجاري سبکي را اجرا نموده که در دوره خود رايج بوده، تصاوير داراي 
ترکيب بندي و نوع رنگ آميزي خاص همراه با سايه روشن و توجه به جزئيات مانند چين و چروک 
لباس ها و حجم پردازي پيکره ها دارد و به نوعي طبيعت گرايي در آن ديده مي شود. در دورهاي 
پيش از اسالم و دوره اسالمي نقشمايه هاي اساطيري از مفاهيم خاصي برخوردارند. در قالي هاي 
صفوي نقشمايه هايي چون سيمرغ و اژدها و نيز نقوش گرفت وگير، فرشته و ...که داراي معاني 
نمادين و عرفاني هستند، بسيار ديده  مي شوند که تأثيرات آن بر قالي دوره قاجار آشکارا پيداست. 
نقشمايه هاي اساطيري، معنا و مفاهيم خاص و متفاوتي درهردوره زماني دارند؛ مانند نقش فرشته 
که در آموزه هاي ديني همچون موجودي مقدس و الوهي ظهور يافته و به نماد فروهر پيش از اسالم 
باز مي گردد، و در دوره اسالمي توسط سهروردي به جبرئيل و شرح دو بال(نور محض و تاريکي) 

تعبير شده است. 

تطبيق مفاهيم و مضامين،  طراحي  و 
ترکيب بندي قالي  تصويري  سنگشکو 
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All data were collected using library research method and referring to photos taken in museums 

by the author. The results of the study revealed that due to numerous similarities between the two 

rugs, the themes of the Safavid rug were the sources of designs and themes of the Qajar rug. All 

themes of Sangeško rug are present in Qajar rug. The moving form of human and animal, even the 

instruments, follow the same root and pattern in both rugs. However, there are some distinguishing 

points, both in margins and background. Qajar rug’s designation is not merely limited to Sangeško 

and has undergone some modifications in some images, background and margins.  For example, 

the meeting scene of Leili and Majnoun, and designation of the All-seeds tree are a bit different. 

Qajar artist weaver has added some new themes to the background and modified the margins in 

this scene. This reveals that the Qajar rug is not a mere copy of its Safavid corresponding rug and, 

borrowing some concepts from the original texts, the artist has rebuilt some scenes based on his 

own understanding. In composition of the Qajar rug, the position and location of the designs are 

of no specific order, and each literary scene has occupied a part of the background. Another point 

about the Qajar rug is that animal and human bodies in that are more harmonious. On the other 

hand, the Safavid rug includes simple ornaments and represents no chiaroscuro, while the Qajar rug 

has different colorings and ornaments. The Qajar artist has applied the prevalent art in Qajar time, 

which mostly included naturalistic designs with specific coloring and contrast, and has bestowed 

special attention on details such as wrinkles on the cloths and the third dimension of the objects and 

bodies. Mythical themes used in Sangeško rug are related to mystic concepts, which might have 

been influenced by Gnostic and Sufi thoughts and schools that were prevalent during Safavid time 

and especially inside the Safavid court, the effect of which is evident in design of the Qajar rug as 

well.

Keywords: Safavid Era, Qajar Era , Pictorial Carpets, Sangeško Carpet, Mythological Concepts
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Iranian rug is one of the most precious and ancient arts in Iranian culture and art history. Safavid 

era was the utmost of outstanding blossoming of rug weaving art in Iran. Safavid-era artists created 

numerous novelties in designation and coloring of rugs. Designs of rugs weaved during the Safavid 

time specifically distinguished them from other rugs. Such quality was the result of a couple of 

factors such as weaving the rugs under support of the Safavid court, the influence of the court 

designers on all steps of creating artistic works including rug weaving, availability of any kind of 

raw materials and colors and dyes both from local and from foreign markets, and prevalence and 

acceptance of the rug business by the businessmen, especially in overseas markets. During the 

Safavid time, pictorial rug designs, which are mingled with lofty literary concepts, were especially 

attended to by rug weavers and designers. A good example of those rugs was Sangeško rug which 

was weaved during the Safavid time and includes large and small margins and background as well 

as some pictures of some Iranian literary stories with romantic, epic and mythical themes. Presence 

of these motifs in the carpets has roots in rituals and beliefs of ancient Iran. The beautiful design 

and the role of Sangeško carpet became the inspiration of Iranian and non-Iranian rug designers and 

weavers, especially in 19th century. One of Iranian rugs in which Sangeško designs are evident was 

created in the Qajar time. This rug looks completely like Sangeško with some minute differences, 

however; there are several common literary themes and concepts in the two rugs. So, it is worth 

considering how those differences were created in Qajar rug. The presence of literary and mythical 

themes such as Meetings (Leili and Majnoun & Shirin`s bath) and Martial arts (hunting scenes), 

as well as mythological themes, including Gereft-o-Gir (Entanglement), Simorgh (Phoenix), the 

Dragon and etc. in both Safavid and Qajar rug designs is the reason for the study and analysis of 

this research. The purpose of this research is to analyze the concepts of motifs and to identify the 

influence of Safavid Sangeško rug on its Qajar corresponding one and to recognize similarities and 

differences of these two rugs in terms of overall structure, that is composition, design and color. The 

question is: 1- How the effects of the Safavid rug, i.e. Sangeško, were manifested in the Qajar rug 

thematically and conceptually? 2- what are the meanings and concepts of the common elements used 

in the design of these two rugs? And 3- what are the differences between the two rugs in terms of 

theme and concepts? This is a descriptive-analytical research which takes a comparative approach. 


