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چكيده
«شتر درون ترکيبي» يکي از انواع نقوش موجودات ترکيبي در هنر ايران است که در آن مجموعه اي از پيکره هاي 
انساني، حيواني، اشياء و موجودات غريب درون پيکر يک شتر و در قالب اندام هاي مختلف او تصوير مي شوند. اين 
نقش را مي توان در برخي از هنرهاي ايران از جمله نقاشي و قالي بافي مشاهده کرد. قاليچه هاي تصويري داراي 
اين نقش، عمدتًا، متعّلق به دورة  قاجار هستند. هدف از اين پژوهش، بررسي و تحليل ويژگي هاي  شکل شناختي 
و فرمي شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري دورة  قاجار و پيدا کردن منشأ مفهومي و تصويري آن 
است. براي رسيدن به اين هدف، نقش شتر درون ترکيبي عالوه بر قاليچه هاي تصويري، در هنرهاي ديگر نيز 
جســتجو و بررسي شد. سواالت اين پژوهش عبارت اند از: ١. منشأ تصويري نقش شتر درون ترکيبي در 
قاليچه هاي تصويري چيست؟ ٢. منشأ مفهومي و معناشناختي اين نقش در قاليچه هاي تصويري کدام است؟
 ٣. ويژگي هاي شکل شــناختي و فرمي اين نقش در قاليچه هاي تصويري کدام است؟  روش تحقيق در اين 
پژوهش، توصيفي-تحليلي و تاريخي است و از روش مطالعة  تطبيقي و تجزيه و تحليل فرمي براي تحليل داده ها 
استفاده شده است. اّطالعات به صورت کتابخانه اي و اينترنتي گردآوري شده است. در اين پژوهش با استفاده 
از آناليز خطي به تحليل فرمي نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه ها و بررسي قراردادهاي بصري تکرارشونده در 
آنها پرداخته شد. سپس، قاليچه هاي داراي اين نقش عالوه بر يکديگر، با نمونه هايي از هنرهاي چاپ سنگي ايران 
و نقاشي هاي ايران و هند مورد تطبيق و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد منشأ شکلي اين نقش به صورت 
غيرمستقيم از نقاشي هاي ايراني و هندي و به صورت مستقيم از چاپ سنگي هاي دورة قاجار تأثير گرفته  است. 
منشأ مفهومي اين نقش نيز متأّثر از داستان ليلي و مجنون نظامي گنجوي، معراج پيامبر (ص) و همچنين حکايتي 
از گلستان سعدي و افسانة  درخت سخن گو است. از لحاظ شکل شناختي، اجزاي تشکيل دهندة  پيکره هاي شتر 
عبارت اند از: ١. حيوانات؛ ٢. انسان ها؛ ٣. موجودات ترکيبي-خيالي؛ ٤. اشيا. در اين ميان، گونه هاي مختلف حيواني 

بيشترين عنصر تشکيل دهندة  پيکره ها هستند.
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مقدمه
در هنر ايران، از دوران باستان، تصويرهايي از موجودات 
تخيلي و غريبي مشاهده مي شود که از ترکيب حيوانات، 
پيکره  يک  قالب  در  طبيعي  پديده هاي  و  اشياء  انسان ها، 
برگرفته  احتماًال  موجودات  اين  آفرينش  شده اند.  تشکيل 
از قّصه ها، افسانه ها، اسطوره ها و باورهاي رايج در بين 
اقوام مختلف است. ازاين رو، نقش حيوانات ترکيبي ازجملة 
تأّمل برانگيزترين نقوش در هنر ايران محسوب مي شوند. در 
هنر دوران مدرن نيز، در هنر جديدي مثل سينما موجودات 
و  بتمن  مانند سوپرمن،  قالب شخصيت هايي  در  ترکيبي 
اسپايدرمن ديده مي شود۱. در کنار اين نوع نقشماية اصلي 
از جانور ترکيبي، نوع ديگري از نقشماية جانور ترکيبي نيز 
وجود دارد که در آن به جاي ترکيب اندام هاي جانوارن 
مختلف در قالب يک بدن، مجموعه اي از پيکره هاي انساني، 
حيواني، اشياء و موجودات غريب و تخيلي، درون پيکر يک 
حيوان، انسان يا يک موجود تخيلي ترکيب مي شوند. اين 
نوع تصاوير ترکيبي با عناويني چون «ترکيبي»، «پيکره 
در پيکره» و همچنين «درون ترکيبي» ناميده مي شوند. يکي 
اين نوع جانور ترکيبي نقشماية «شتر  انواع  از مهم ترين 
درون ترکيبي» است که از ترکيب انواع موجودات و اشياء 
درون پيکر يک شتر تشکيل شده است. اين نقش مايه در 
است.  رفته  به کار  ايراني  تصويري  هنرهاي  از  بسياري 
قاليچه هاي تصويري نيز از جمله مهم ترين هنرهايي هستند 
که اين نقش مايه در آنها ديده مي شود. مسئلة اين مقاله حول 
ظهور نقش شتر درون ترکيبي روي قاليچه هاي تصويري 
دورة قاجار، انواع آن، ويژگي هاي فرمي و منشأ مفهومي 
اين نقش مايه در قاليچه هاي تصويري به صورت خاص 

شکل مي گيرد. 
 هدف  از اين پژوهش، بررسي و تحليل ويژگي هاي  شکل شناختي 
و فرمي شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري دورة  قاجار 
و پيدا کردن منشأ مفهومي و تصويري آن است. براي رسيدن 
به اين هدف، نقش شــتر درون ترکيبــي عالوه بر قاليچه هاي 
تصويري، در هنرهاي ديگر نيز جستجو و بررسي شد. بر اين 
مبنا سؤاالت اصلي پژوهش عبارتند از: ١. منشأ تصويري 
نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري چيست؟ 
٢. منشــأ مفهومي و معناشناختي اين نقش در قاليچه هاي 
تصويري کدام است؟ ٣. ويژگي هاي شکل شناختي و فرمي 
اين نقش در قاليچه هاي تصويري کدام اســت؟ ضرورت 
و اهميت تحقيق در اين اســت كــه  قاليچه هاي  تصويري 
از مهم ترين جريانات هنري و فرهنگي در ايران به شــمار 
مي آينــد. پژوهش در باب اين قاليچه ها نقش مهمي در فهم 
جريــان هنر فرش ايــران در دورة معاصر از يک ســو و 
مولفه هاي فرهنگي جامعة ايران از سوي ديگر دارد. تصوير 
شــتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري تا حد زيادي 
ناشــناخته مانده اســت و کمبود مطالعــات در اين حوزه 
باعث ايجاد ابهامات و نيز تصورات اشتباه دربارة منابع و 

انگيزه هاي کاربرد آن در فرش شده است. از جمله آنکه اين 
نوع نقش پردازي از شتر در قالي، با داستان ليلي و مجنون 
شناخته شده است. اين درحالي است که انتساب اين شتر به 
ليلي، در همة نمونه ها صادق نيست. عالوه بر اين با انجام 
اين تحقيق مي توان به شرايط حاکم در بازآفريني اين نقش 

در دورة قاجار دست يافت.

روش تحقيق
تحقيق حاضر به روش توصيفي- تحليلي و تاريخي صورت 
مطالعات  صورت  به  اّطالعات  جمع آوري  است.  گرفته 
کتابخانه اي و اينترنتي انجام شده است. در اين پژوهش 
جامعة آماري شامل قاليچه هاي تصويري دورة قاجار است 
که در مجموع  تعداد ۷ قاليچه را در بر مي گيرد. انتخاب اين 
قاليچه ها به دليل تعداد اندک، بر اساس نمونه هاي موجود و 

در دسترس انجام گرفته است.
با  قاليچه ها  اين  در  درون ترکيبي  شتر  شباهت  دليل  به 
بررسي  و  فرم شناختي  تطبيق  به  ابتدا  نمونه هاي هندي 
شباهت ها و تفاوت هاي موجود در نقش شتر درون ترکيبي 
در هنر ايران و هند پرداخته شده است. در اين بررسي برخي 
قراردادهاي  عنوان  به  پيکرة شتر  تشکيل دهندة  اجزاي  از 
بصري تکرار شونده تعيين شدند. سپس با استفاده از آناليز 
خطي به تحليل فرمي نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه ها و 
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بررسي اين قراردادهاي بصري تکرارشونده در آنها پرداخته 
شد. در ادامه، اين قاليچه ها عالوه بر تطبيق با يکديگر، با 
نمونه هايي از هنرهاي چاپ سنگي ايران و نقاشي هاي ايران 
و هند مورد تطبيق و تحليل قرار گرفتند. تا در نهايت پاسخ 
سؤاالت مطرح شده در اين مقاله حاصل شود. رويکرد اين 
مقاله براي تحليل داده ها و تصاوير، مطالعة تطبيقي کيفي و 

همچنين تجزيه و تحليل فرمي است.

پيشينة تحقيق
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که در نقاشي ايران، 
درون ترکيبي  جانوران  دربارة  اندک  هرچند  مطالعاتي 
صورت گرفته است. از جمله، مقالة «مطالعة تطبيقي نقوش 
درون ترکيبي در نگارگري ايران و دورة سالطين مغولي هند 
و آثار آرکيم بولدو۱» نوشتة عليرضا طاهري و معصومه 
شاه چراغ (۱۳۹۵) است که در فصلنامة نگره (شمارة ۳۷) 
به مقايسه و شناسايي  اين مقاله،  به چاپ رسيده است. 
ايراني،  درون ترکيبي  نگارة  سه  در  تصويري  اشتراکات 
هندي و اثر آرکيم بولدو پرداخته و اين سه اثر انتخابي را 
از نظر ساختار و ويژگي هاي تصويري مورد مقايسه قرار 

داده است. 
از صديقه  ارشد  پايان نامه اي در مقطع کارشناسي  ديگر 
نقاشي  در  پيکره ها  در  «پيکره  عنوان   با   (۱۳۹۱) نايفي 
ايراني» که با راهنمايي دکتر يعقوب آژند در دانشگاه هنر 
اسالمي تبريز انجام شده و به بازنمايي علل فني و مفهومي 
شکل گيري نگاره هاي درون ترکيبي پرداخته است. از اين 
درون ترکيبي  موجودات  موضوع  با  مقاله  چهار  نگارنده 
منتشر شده است. در دو مقالة «بررسي مبحث انسان کبير 
و عالم صغير در نگاره هاي  انسان پيکره در پيکره سدة ۱۰ 
و ۱۱» (۱۳۹۳)، کنگرة بين المللي فرهنگ و انديشه ديني، قم 
و «نگاره هاي انسان پيکر در پيکره از منظر حکمت و عرفان 
اسالمي» (۱۳۹۵)، در نشرية اطالعات حکمت و معرفت، سال 
يازدهم، (شمارة ۱)، از منظر حکمت و عرفان اسالمي بر 
نگاره هاي انسان درون ترکيبي تأکيد شده است. مقالة ديگر، 
در همايش مّلي نقش خراسان در شکوفايي هنر اسالمي، 
مؤّسسة آموزش عالي فردوس (مشهد)، با عنوان «معّرفي 
نگارة شتر پيکره در پيکرة خراسان و رفع ابهامي در مورد 
آن» (۱۳۹۴)، به معّرفي نگاره اي متعّلق به خراسان در سدة 
۱۰ ه. ق پرداخته و با روش تحليلي- تطبيقي، ابهام حضور 
برطرف  کوچک تر  پيکره هاي  ميان  در  بودايي  پيکرة  يک 
شده و بهجاي فرض پيكرة ياد شده بهعنوان راهبی بودايي، 
درويش يـا قلنـدري صـفوي ناميده  شده است. مقالة ديگر 
با عنوان «حاکميت بر رعايا: بازتاب ايدئولوژي صفويان 
در نقاشي هاي «مرد سوار بر اسب و فيل ترکيبي» (پيکره 
در پيکره)» (۱۳۹۷) در نشرية تاريخ و تمّدن اسالمي، سال 
چهاردهم (شمارة ۲۸) به چاپ رسيده است. در اين مقاله، 
به نقاشي هاي، مرد سوار بر اسب و فيل درون ترکيبي دورة 
صفوي، پرداخته شده و پيکره هاي موجود در اين آثار و 
نقش آنها در تکوين جامعه و چگونگي بازتاب جامعه در 

آنها بررسي شده است. 
پژوهش هاي يادشده در حوزة نقاشي انجام شده  و به هنر 
قالي با توّجه به ويژگي هاي هنري و فرهنگي خاص آن، 
اشاره اي نداشته اند. تنها وجه اشتراک آنها با مقالة حاضر، 
است.  درون ترکيبي  موجودات  موضوع  به  پرداختن  در 
نوشتار حاضر نگاهي مستقل به نقش شتر درون ترکيبي در 
قالي ايران داشته و به بررسي منشأ تصويري و مفهومي 
آن بر روي قالي پرداخته و نتايجي متفاوت نسبت به حوزة 

نقاشي به دست داده است.
کتاب  در   (۱۳۶۸) تناولي  پرويز  ايران،  فرش  حوزة  در 
«قاليچه هاي تصويري ايران»، انتشارات سروش، اشاره اي 
کوتاه به نقش شتر درون ترکيبي داشته و اين نقش را تنها 
مرتبط با داستان ليلي و مجنون دانسته است. اين درحالي 
داستان  بر  عالوه  را  نقش  اين  منشأ  مي توان  که  است 
ايمان  مقالة  يافت.  نيز  ديگري  جاهاي  در  مجنون  و  ليلي 
زکريايي کرماني و ديگران (۱۳۹۵) با عنوان «معناکاوي 
ميرزا  اثر  وطن  مادر  قالي  در  پيکره  در  پيکره  نگارة 

با  پهلوان  نبرد  (مشاهير و سالطين)،  قالي  از  تصوير٣. بخشي 
گريفين، کرمان، حدود ١٢٩٠ ه.ش، مأخذ: ملول، ١٣٨٤، ١٥٥ 

حدود  کرمان،  انسان-حيوان،  ترکيب  قالي،  از  بخشي  تصوير٤. 
١٢٩٠ ه.ش، مأخذ: همان، ١٤٠.

اين  نوين  انواع  با  سينما  «در   .١
سوپرمن،  مانند  خيالي  موجودات 
ساختة  که  اسپايدرمن  و  بتمن 
ذهن انسان معاصر هستند، مواجه 

مي شويم». (ترابي، ١٣٩٣، ١٠)



با  انساني  علوم  بين المللي  کنفرانس  دّومين  امامي»  آقا 
نوين،  بر پژوهش هاي  تأکيد  رويکرد بومي- اسالمي و 
انسان  از  درون ترکيبي  پيکره اي  بررسي  به  مازندران، 
پرداخته است. تمايز اين اثر با مقالة حاضر، در پرداختن 
(انسان  درون ترکيبي  موجودات  از  متفاوت  گونه اي  به 
درون ترکيبي)، در يک نمونه و رمزشکافي و ريشه يابي 
نقوش اين فرش از ديدگاه معناکاوي و مطالعة ساختار 

درون متني است.

جانوران ترکيبي و انواع آن در هنر ايران
«اعجوبه۱»  يا  «هيوال»  اصطالح  در  که  ترکيبي  جانوران 
ناميده مي شوند، نه در طبيعت وجود دارند و نه ايزدي و 
اين  الهي هستند؛ بلکه متعّلق به قلمرو تخيالت انسان اند. 
نتيجة ترکيب در اشکال بصري هستند  جانوران معموًال 
که با ساختار اجزايي مختلف از موضوعات طبيعي گرفته 
در  هيوال  اصطالح  مبيني، ۱۳۸۸، ۶۹)  و  (دادور  شده اند. 
معناي معروف تر عبارت است از موجودي وحشتناک و 
باعث  يا غيرمستقيم  به طور مستقيم  نهايت  زشت که در 
آسيب و بدبختي انسان مي شود. در معناي ديگر، موجودي 
عجيب، قدرتمند و خارق العاده است که حضور و يا اقدامات 
آن ممکن است خيرخواهانه، بدخواهانه يا حّتي بسته به 

(zouzoula, 2007, 11) .شرايط متغير باشد
از  بسياري  در  ترکيبي  جانوارن  به  مربوط  تصاوير 
تمّدن هاي باستاني مانند مصر، بين النهرين، هند و يونان 
ديده مي شود. استفاده از نقوش جانوران ترکيبي در هنر 
نقوش  اين  است.  داشته  پيوسته  کمابيش  روندي  ايران 
در طول تاريخ با ترکيب هاي مختلف در بسياري از آثار 
ايران ظاهر شده اند. شايد نتوان به درستي ظهور  هنري 
نخستين جانوران ترکيبي در هنر ايران را مشّخص کرد؛ 
اّما با استناد به آثار به دست آمده از هزارة چهارم قبل از 
ميالد و در تمّدن عيالم، مي توان پي برد که تصويرسازي 
اين  در  دارد.  زيادي  قدمت  ايران  در  ترکيبي  موجودات 
تمّدن، مهرهايي با سر حيوان و اندام انسان و يا بالعکس 
در نقش هايي همچون شير- ديو و گاو - ديو، به دست 
آمده که در ترکيب حيوان - انسان قرار مي گيرند. (دادور 
تمّدن هايي همچون سيلک، حسنلو،  مبيني، ۱۳۸۸، ۷۱)  و 
مارليک، زيويه و لرستان نيز از ديگر تمّدن هاي باستاني 
ايران هستند که آثار هنري مختلفي مثل ظروف سفالي و 
برنزي، لگام اسب، مهر و سنجاق از آنها کشف شده که 
داراي نقش مايه هاي جانوران ترکيبي هستند. در دوره هاي 
بعد، به  ويژه در هنرهاي هخامنشي و ساساني، موجودات 
ترکيبي در قالب هاي گوناگون بر روي آثار مختلفي از جمله 
و  هخامنشي  مهرهاي  تخت جمشيد،  کاخ هاي  مجموعه 

بشقاب هاي نقرة ساساني قابل مشاهده هستند.
دو  در  را مي توان  ايران  هنر  در  ترکيبي  انواع موجودات 

گروه طبقه بندي کرد:

تصوير۵. انسان درون ترکيبي، اصفهان، حدود ۱۳۰۰ ه.ش، مأخذ: 
همان، ۱۸۹.

تصوير ٦. ايران، سوار ، قرن ١٠ ه.ق، مأخذ: موزة رضا عباسي . 1.Monster
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گروه «الف»: ترکيب اجزا در يک اندام ترکيبي که شامل 
چهار زيرگروه است:

۱. ترکيب حيوان – حيوان، مانند: شير دال، حيوانات بالدار، 
بز - ماهي، اسب بالدار - ماهي.

و  شياطين  اسفنکس،  مانند:  حيوان،  و  انسان  ترکيب   .۲
قنطور.

۳. ترکيب پديده هاي طبيعي-انسان يا حيوان، مانند: نقش ماية 
درخت سخن گو (واق).

۴. جانوران عجيب الخلقه، مانند: موجودات چند سر.
گروه «ب»: ترکيب جانداران گوناگون و اشيا درون يک 
اندام واحد به صورت درون ترکيبي که شامل دو زيرگروه 

است:
۱. ترکيب جانوران و اشياء مختلف درون اندام انسان.

۲. ترکيب جانوران و اشياء مختلف درون اندام يک حيوان. 
پيکرة اصلي اين موجودات اغلب شتر، فيل و اسب است. 

خلق اين نقوش ترکيبي صرفًا يک تصادف در نقش پردازي 
نيست و يا تنها جنبة تزئيني و تفّنني ندارد؛ بلکه انگيزه هاي 
متفاوتي را دربرمي گيرد. تصويرسازي موجودات غريب و 
ترکيبي عالوه بر آنکه نياز انسان را به ناخودآگاه رويا و 
عالم خيال مرتفع مي سازند، ذهن آدمي را نيز از انديشيدن 
به عامل هاي ديگر عوالم مهارنشدني، ناشناخته و فرادست 
ارضاء مي کنند. وجود اين موجودات خيالي نشان از آن 
دارد که انسان به همان ميزان به طبيعت حيواني توّجه دارد 
که به طبيعت روحاني؛ همان قدر به واقعيت بستگي دارد که 
به عالم خيال؛ و همان اندازه الزم مي داند حيوان درون خود 
را مهار سازد که صورت ظاهر خود را. (ترابي، ۱۳۹۳، ۱۰) 
در دوران باستان، به ويژه در تمّدن هخامنشان، بشر براي 
تجّسم بخشيدن به باورهاي مذهبي خود نمادهايي را به 
شکل ايزدان تجّسم مي کرده و براي محافظت از خود و 
ياري رساندن به ايزدان از شّر اهريمن، مبادرت به ساخت 
حيوانات ترکيبي مي نمود. (شيخي، باصفا وغفارپور، ۱۳۹۴، 
۷) از سويي ديگر، اين موجودات در نقش نگهبان دروازه ها 
يا گنج ها و نيز ثروت هاي زيرزميني يا معرفت هاي سّري 
آيت اللهي، ۱۳۸۶،  و  جعفري  (حيدري،  ظاهر شده اند.  نيز 
۲۱) از اين  رو در بيشتر نمونه ها، ساختار بدن حيوانات 
ترکيبي، اجزاي قدرتمند حيوانات مختلف است که به منظور 
خلق موجودي با قدرت زياد و فرازميني با يکديگر ترکيب 
شده اند. «از سر انسان به عنوان نيروي فکر و تعّقل و انديشه 
استفاده شده و از بدن حيواناتي نظير شير، گاو، اسب که 
منشأ قدرت فيزيکي هستند، به عنوان بدن و از بال پرندگاني 
نظير عنقا (سيمرغ) و عقاب که منشأ قدرت پرواز در آسمان 
هستند، به عنوان نمادي جهت المکان بودن استفاده مي شده 

است.» (شيخي، باصفا وغفارپور، ۱۳۹۴، ۳) 
انگيزه هاي خلق جانوران درون ترکيبي در هنر  دربارة   
و  منظر حکمت  از  از هر چيز،  بيش  نيز،  اسالمي  دوران 
عرفان اسالمي به آنها مي نگرند. «صورت [درون ] ترکيبي 

تصوير ۷. ايران، ساربان و شتر، مکتب خراسان، قرن ۱۰ ه.ق، 
 Ekhtiar, 2011, 215 :مأخذ

تصوير ۸.  پرده قلمکار، ليلي و مجنون، اوايل قرن ۱۴ ه.ق، مأخذ: 
مجموعةصوصي



حيوانات به تفّکر عرفاني وحدت همة موجودات در درون 
خدا اشاره مي کند؛ در حالي که خود حيوانات بيانگر غرايز 
بنياديني هستند که بايد براي دستيابي به خلوص معنوي 
 (Ekhtiar, 2011, 215) .«بر اين غرايز اصلي غلبه نمود
«حضور پيکره هاي متعّدد که گويا نماينده اي از کثرت اند، در 
ميان تنها يک پيکره که بيانگر وحدت مي باشد، به خوبي با 
آراء حکما و عرفاي اسالمي در باب وحدت وجود هماهنگ 
و هم سو است. به طوري که پس از برقراري ارتباطي عميق 
با اين نگاره ها، گويي تبديل به راهنمايي مي گردند براي سير 
از عالم کثرات به سوي احد (سير از جزء به کل) و مواجه 

با «تجّلي اسم االحد»». (نايفي، ۱۳۹۵، ۵۳) 

جانوران ترکيبي در قالي ايران  
قدمت ظهور نخستين نقش موجود ترکيبي بر روي قالي 
پازيريک  قالي  يعني  جهان  فرش  قديمي ترين  به  ايران 
مي رسد. در متن اين قالي، جانوري ترکيبي شبيه به يک 
شير بالدار يا گريفين وجود دارد که در ترکيب حيوان - 
حيوان قرار مي گيرد. (تصوير ۱) از اين رو، بر اساس اين 
قالي مي توان مبدأ نقوش ترکيبي در قالي ايران را به دوران 
نيز،  بعد  دوره هاي  در  داد.  نسبت  هخامنشي  پادشاهان 
موجودات ترکيبي کمابيش در قالي ايران ديده شده اند. يکي 
از بارزترين نقوش ترکيبي که با قالي ايران پيوند خورده 
است، نقشي موسوم به واق واق يا درخت سخن گو است. 
انسان ها  و  حيوانات  ترکيب  از  که  نقش  اين  (تصوير ۲) 
ه.ق و عصر  به  وجود مي آيد، در سدة ششم  گياهان  با 
سلجوقي در آثار هنري ايران ظاهر شد. بنابراين، به احتمال 

زياد، دوران بافت و گسترش قالي هاي داراي اين نقش، پيش 
از اين عصر نيست. (تختي و افهمي، ۱۳۹۰، ۵۰)

در برخي ديگر از قالي هاي ايران، طرح هايي ملهم از آثار باستاني 
همچون تخت جمشيد به  تصوير درآمده است. در اين قالي ها، 
جانوراني با ترکيب هايي همچون شير - عقاب و گاو بالدار - سر 
انسان ديده  مي شوند. (تصوير ۳) از سويي ديگر، ترکيب سر 
انسان با بدن پرنده و بدن چهارپايان نيز از ديگر ترکيبات به کار 
رفته در قالي ايران است. (تصوير ۴) عالوه بر نمونه هايي که 
عنوان شد، تصوير موجودات ترکيبي به صورت درون ترکيبي 
نيز در قالي به کار رفته است. اين نقوش اغلب در قالب شتر بافته 
شده  و تنها در نمونه هاي اندکي، همچون فرش «مادر وطن»، در 

هيئت پيکرة انساني ظاهر شده اند. (تصوير ۵)   

پيکره هاي درون ترکيبي 
حيوان  انسان،  از  واحد  شکلي  درون ترکيبي،  پيکره هاي 
تصاوير  از  آنها  درون  که  هستند  تخيلي  موجودات  يا 
جانداران گوناگون، اشيا و پديده هاي طبيعي استفاده شده 
است. حيواناتي نظير گاو، گوسفند، شير، اسب و شتر از 
حيواناتي هستند که به عنوان شکل کلي اين شيوه به کار 

برده مي شوند.
درستي  به  درون ترکيبي  موجودات  شکل گيري  منشأ 
مشخص نيست. برخي ايدة اين نوع تصويرگري را ريشه 
در نقاشي ايران و برخي نقاشي هند مي دانند. اّما با توّجه به 
نظر اغلب پژوهشگران، تنّوع و گستردگي بيشتر اين نقوش 
در هند و تصوير شدن شخصيت هاي اساطيري هند با اين 
تصاوير، مي توان احتمال داد که ريشه در اساطير هند دارد 

تصوير ۹. بخشي از نگارة هند، اواخر قرن ۱۹ م، مأخذ:
www.Christies.com

تصوير ۱۰. نوازندگان، هند، مغول، قرن ۱۶ م، مأخذ:
www.yandex.com
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و از اين سرزمين به ايران راه يافته  باشند.
پيکره هاي درون ترکيبي هند اغلب متعّلق به منطقة راجستان 
هستند که در قرن هاي ۱۸ و ۱۹ ميالدي در هنر نقاشي  
به تصوير درآمده اند. اين موجودات، در صورت حيوانات 
«شايع ترين  آنها  بين  در  که  مي شوند  تصوير  گوناگون 
اين  هنرمندان  به  آن  بزرگ  حجم  زيرا  بود،  فيل  ترکيب 
ترکيب هاي  براي  محدوده  بزرگترين  که  مي داد  را  اجازه 

 (Raby, 1998, 132) «.خارق العادة آنها باشد
نقاشي  هنر  در  ايران،  در  درون ترکيبي  پيکره هاي  ظهور 
و در همين    (Ekhtiar, 2011, 214) بود  دورة صفويه 
قالب هاي  در  تنوع  و  گسترش  ميزان  بيشترين  از  دوره 
اين  امر  اين  دليل  گرديد.  برخوردار  انساني  و  حيواني 
بود که در دورة صفويه بسياري از نگارگران ايراني به 
دعوت همايون (حک. ۹۳۷ – ۹۶۲ ه. ق)، پادشاه هند، به 
اين سرزمين مهاجرت کردند. عالوه بر اين، رويگرداني 
شاه تهماسب صفوي (حک. ۹۳۰ – ۹۸۴ ه. ق) از هنر 

شد.  هند  به  هنرمندان  از  بسياري  مهاجرت  باعث  نيز، 
نقاشان  کنار  در  هنرمندان  اين   (۹۳  ،۱۳۹۳ (پاکباز، 
هندي به کار تصويرسازي کتاب هاي مختلف پرداختند 
و در نتيجه باعث انتقال بسياري از دستاوردهاي هنر 
اين نقوش  ايران و هند به يکديگر شدند. در اين دوره 
به  تبريز، قزوين و خراسان  نگارگري  اغلب در مکاتب 
(بخارا)  ميانه  آسياي  در  همزمان  و  درآمدند  تصوير 
 (۶۵-۶۴  ،۱۳۹۵ شاه چراغ،  و  (طاهري  شدند.  خلق  نيز 

(تصاوير ۶ و ۷) 

 نقش ماية شتر درون ترکيبي 
ايران،  هنرهاي  در  درون ترکيبي  موجودات  انواع  از  يکي 
نقش ماية شتر است که بيشترين نمونه هاي به  دست آمده 
از آن، متعّلق به دورة قاجار است. ترکيب شتر بر روي 
برخي از کتاب ها و ورقه هاي چاپ سنگي، پارچه هاي قلمکار 
(تصوير ۸) و قالي هاي اين دوره آمده که در اغلب موارد، 
نمونه ها،  اين  بيشتر  در  هستند.  شبيه  يکديگر  به  بسيار 
رواندازي بر روي شتر قرار گرفته و پيکره اي بر روي آن 
نشسته است. اين پيکره گاه در فرم يک انسان و گاه به 
شکل يک فرشته و يا موجودي ديو مانند ظاهر شده است 
و پيکره اي ديگر که گويي در خدمت فرد سوار است، او را 

همراهي مي کند. 
اجزاي تشکيل دهندة شتر را مي توان به چهار گروه ۱. حيوانات 
پستانداران)؛ ۲.  و  پرندگان  ماهي ها، خزندگان،  (دوزيستان، 
انسان ها (زن و مرد)؛ ۳. موجودات ترکيبي و خيالي (اژدها، انسان 
- حيوان و ...)؛ ۴. اشياء (آالت موسيقي، زنگوله و...) تقسيم کرد. 
هر يک از اين اجزاء به نسبِت محّل قرارگيري خود، به صورت 
کامل يا نيمه تصوير شده اند. براي نمونه، در اغلب موارد، ُدم شتر 

تصوير ۱۲. قالي شمارة ۱، ليلي و مجنون، 
راور کرمان، ۱۲۷۵هـ .ش، رجشمار ۴۰، 

تار و پود: پنبه، پرز: پشم،مأخذ: همان.

تصوير ۱۳. آناليز خطي شتر تصوير ۱۲ و 
قراردادهاي بصري آن، مأخذ: نگارندگان

تصوير ۱۱. بخشي از نگارة هند، قرن ۱۸ 
www.io9.gizmodo.com :م، مأخذ

تصوير ۱۴. ليلي و مجنون، مأخذ: مجموعة خصوصي 



به شکل ماهي و پاهاي آن به صورت موجوداتي که هر کدام 
از دهان موجود قبلي خارج شده  اند، تصوير شده است؛ يا گاه 
حيواني کوچک به جاي زنگوله به دور گردن شتر آويخته شده 
است. اجزاي تشکيل دهندة شتر با حداقل عناصر رنگي به وسيلة 
خطوط واضح کناره نما از يکديگر تفکيک شده اند. کم رنگ بودن 
عناصر رنگي و غلبة عناصر فرمي در اين پيکره هاي درون ترکيبي 
به روشني قابل مشاهده است. اين نقش مايه به احتمال فراوان 
از هنر هند اقتباس شده است. تصوير شتر درون ترکيبي در 
نقاشي هاي هند ديده مي شود که غالبًا، ترکيب هاي متفاوتي از 

موجودات تشکيل دهندة پيکرة شتر در آنها وجود دارد. 
 

تطبيق فرم شناختي نقشماية شتر درون ترکيبي در هنر 
ايران و هند

نقشماية شتر درون ترکيبي در هنر ايران و هند از شباهت ها 
و تفاوت هاي مهمي برخوردار است. در حوزة شباهت در 
بسياري از موارد، نمونه هايي از اجزاي تشکيل دهندة پيکرة 
شتر در ايران و هند، حکم قراردادهاي بصري تکرارشونده 
را دارند که به صورت يکسري استانداردهاي انساني و 
نمونه هاي  مي شوند.  ظاهر  مشابه  صورت  به  حيواني 
شاخص از اين قراردادها عبارت اند از: خرگوش (در َسر 
و ُسم ها)، موجود تخيلي (در گردن)، ماهي (در گردن و 
ُدم)، چهرة انسان (در محل اتصال گردن به بدن)، انسان 
در حالت نشسته (در سينه)، پرنده (در سينه) و موجوداتي 
که از دهانشان، موجودي ديگر خارج شده  است (در پاها). 

(جدول ۱) 
در حوزة تفاوت، تصاوير هنر هند در رنگ آميزي نسبت 
به نمونه هاي ايراني تنّوع بيشتري دارند. اّما نکتة درخور 
توّجه آن است که با آنکه از لحاظ شکلي کامًال با يکديگر 
يکديگر  با  شدن  تصوير  نحوة  لحاظ  از  اّما  هماهنگ اند؛ 
و  تمّدن  دو  هر  هنرمندان  عبارتي،  به  دارند.  تفاوت هايي 
نيز هر دوره، ضمن رعايت اين قراردادها، سبک شخصي 
خود و يا موقعيت اجتماعي- فرهنگي جامعه اي که در آن 
زيسته اند را به کار برده اند. اين امر در بيشتر موارد در نوع 
پوشش پيکره هاي انساني نمايان است. هنرمندان در هر 
تمدن و هر دوره تاريخي از پوشش خاص فرهنگ خود 
استفاده کرده اند. براي نمونه، در هنر هند، بسياري از مردان 

داراي کاله هندي هستند که به صورت دستار يا عّمامه 
است و با پيچيدن پارچه اي به دور سر درست مي شود. 
از  برخي  در  که  است  اين  تمايز  ديگر  نقطة  (تصوير ۹) 
پيکره هايي  هند،  هنر  در  پيکرة شتر  اجزاي تشکيل دهندة 
وجود دارند که در حال نواختن ساز هستند و تعداد آنها 
نسبت به نمونه هاي ايراني بسيار بيشتر است. (تصوير ۱۰) 
اين تصاوير به اهميت موسيقي در فرهنگ و هنر هند اشاره 
دارند که به دليل اعتقاد هندي ها به مقّدس و الهي بودن اين 
هنر است. اما با اين وجود هنرمندان ايراني نيز در برخي 

تصوير ۱۵. ليلي و مجنون، تبريز، مأخذ: مجموعةخصوصي.

ميرزا  امضاي  با  قاجار،  کاشان،   ،۲ شمارة  قالي  تصوير۱۶. 
علي اکبر، مأخذ: مجموعة خصوصي

مطالعة زمينه هاي شکل گيري نقوش 
شتر  درون ترکيبي قاليچه هاي دورة 
هنرها/   از ساير  آنها  تأثير  و  قاجار 

 ٥٩- ٧٥



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۶۷

فصلنامة علمي نگره

موارد، مانند قالي هايي که به داستان ليلي و مجنون ارتباط 
دارند، از موسيقي براي بيان بهتر موضوِع تصوير شده در 

قالي بهره برده اند.
بال  داراي  انساِن  تصوير  ايران  قالي هاي  در  عالوه بر اين، 
(فرشته) عمومًا در داستان هاي مذهبي به کار مي رود. (قالي 
شمارة ۳) اين درحالي است که در بيشتر نقاشي هاي هند که 
داراي شتر درون ترکيبي هستند، پيکره اي که بر روي شتر 
نشسته، يک فرشته است. (تصوير ۱۰) برخي از خصيصه هاي 
زيبايي هندي ها، همچون استفاده از اشياء زينتي، نيز در پيکره هاي 
انساني اين نقاشي ها قابل مشاهده اند. (تصوير ۹) هندي ها از 
گذشته به آراستن خود با جواهرات و زيورآالت اهميت بسيار 
مي دادند. در فرهنگ و باور آنها سنگ ها و جواهرات نمادهايي 
معنوي دارند که مي توانند باعث سعادت يا بدبختي دارندگان خود 
شوند. (فضلي، ۱۳۹۷، ۱۹) از ديگر نشانه هاي زيبايي هندي ها، 
خال روي پيشاني زنان است. (تصوير ۱۱) «آنان يک خال گرد 
به رنگ قرمز يا زرد يا سياه در وسط دو ابرو مي گذارند. اين 
عادت که سبب افزايش زيبايي چهرة زنان است به ساير طبقات 
غير هندو نيز نفوذ کرده و زنان مسيحي و يا پارسي هم در هند 

گاهي با خال هندو ديده مي شوند.» (برازش، ۱۳۸۶، ۳۹)

 نقش  شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري ايران
شتر  نقشماية  که  ايراني  هنرهاي  مهم ترين  از  يکي 
درون ترکيبي در آن به چشم مي خورد، هنر قالي است. 
قالب  در  ايران  قالي  در  درون ترکيبي  شتر  نقشماية 

جريان قالي هاي تصويري و از دورة قاجار به بعد ديده 
مي شود. درجستجوهاي انجام شده ۷ قالي با نقش شتر 
درون ترکيبي از دورة قاجار به دست آمده است. تشخيص 
موضوع نهفته در پيکرة اصلي شتر مشخص نيست اّما؛ اين 
نقش با داستان هايي از ادبيات فارسي، مضامين قرآني و 
داستاني افسانه اي پيوند خورده است. در اين قالي ها شتر 
نشسته  آن  روي  بر  که  پيکره اي  همراه  به  درون ترکيبي 
است به عنوان نقش عمده اي است که نسبت به ديگر نقوش 
حضور پررنگ تري دارند. در ادامه، قاليچه هاي تصويري 

داراي اين نقش معرفي و بررسي مي شوند.

قالي شمارة ١: ليلي و مجنون
اين قالي (تصوير ١٢) به موضوع به خانه رفتن ليلي، از 
داستان ليلي و مجنون نظامي، اشاره دارد. ليلي نوعروس 
با حالتي اندوهگين بر جايگاه خود بر روي شتر نشسته 
و مجنون در حالي که کالهي از آشيانة پرندگان بر سر و 
دفي در دست دارد در اين شادي پيش قدم شده است. او 
افسار شتر را گرفته و آن  را هدايت مي کند. (بصام، فرجو 
پيکره هاي  مجنون،  بر  زهرا، ١٣٨٣، ١٨٧) عالوه  ذريه  و 
انساني تشکيل دهندة شتر نيز در حال نواختن ساز هستند. 
اين نوازندگان به همراه حيوانات مختلفي که در قسمت پايين 
قالي اين دو را همراهي مي کنند، شور و شوقي به اين قالي 

داده اند و گويي تنها ليلي در اين شادي سهيم نيست.
در اينجا برخي از اجزاي تشکيل دهندة پيکرة شتر به طور 

جدول ۱. نمونه هاي شاخص از قراردادهاي بصري در نقش شتر درون ترکيبي در هنر هند و ايران، مأخذ: نگارندگان.

تصاوير

مشخصات
ايران، چاپ سنگي، ليلي و مجنون، سيد 
محمد اصفهاني، موزة هنر و تاريخ ژنو،  

 www.yandex.com :مأخذ

نوزدهم  قرن  نقاشي،  هند،  مغولي  سبک 
مأخذ:  کاغذ،   روي  طال  و  رنگ  ميالدي، 

 www.asia.si.edu



دقيق قابل تشخيص نيستند بنابراين؛ به صورت تقريبي ٥٢ 
عنصر در اين پيکره جاي گرفته اند که برخي از آنها جزو 
قراردادهاي بصري تکرار شونده مي باشند. (تصوير ١٣) 
تعداد اين اجزا و محل قرارگيري آنها در جدول ٢ نشان 

داده شده است. 
پيکره هاي انساني در اين قاليچه، نسبت به نمونه هاي ديگر 
از تعدد بيشتري برخورداراند. زنان تشکيل دهندة پيکره 
اين شتر داراي رخساره هايي گرد و ظريف، دهاني کوچک، 
فرق  ميانة سر  از  که  گيسواني هستند  و  کماني  ابرواني 
معيارهاي سنتي  با  اين ويژگي ها مطابق  است.  باز شده 
زيبايي چهرة زنان در دورة قاجار است. از سويي ديگر در 
قسمت سينة شتر پيکرة مردي ديده مي شود که در قالب 
يک شاهزادة قاجاري و با لباس قاجاري به تصوير درآمده 
است. عالوه بر اين ليلي نيز با لباس زنان قاجاري تصوير 
فرهنگي  اجتماعي-  شرايط  تأثير  اين رو  از  است.  شده 
جامعة زمان قاجار به خوبي در نحوة تصوير شدن زنان و 

مردان تشکيل دهندة اين شتر قابل مشاهده است.
در اين قاليچه، هنرمند از حداقل عناصر رنگي استفاده کرده 
است و اجزاي تشکيل دهندة پيکر شتر با خطوط کناره نما و 
محيطي که با وضوح بااليي ترسيم شده ، از يکديگر تفکيک 
که  آمده  کتيبه  شانزده  قاليچه،  دور  حاشية  در  شده اند. 
در آنها اشعاري به شيوة سروده هاي حکيم نظامي بافته 
شده است؛ ولي از او نيست. اين اشعار، به طور نامرتب، 
چنين است: ليلي چه شنيد برزد آهي ... کز خرمن او نمانده 
کاهي... مجنون ز دلش چه شعله جوشيد... از جاي برآمد 
مي رفت  پري روي...  آن  مهر  که  روز  کان  خروشيد...  و 
سوي قبيله شوي... از قافله نام يافتي زون... در دامن دشت 
ديد مجنون... بشنيد به رغبت و صالحش... با شاه قبيله و 

نگاهش. (خشکنابي، ١٣٧٧، ٤٨)

با  قاليچه   دو  از  تصاويري  شده،  انجام  در جستجوهاي 
نقش شتر درون ترکيبي به دست آمد که شباهت به قاليچة 
عنوان شده در اين بخش دارند. نخستين نمونه، متعّلق به 
مجموعه اي خصوصي است که مشخّصاتي از آن به دست 
نيامد. اين قاليچه فقط در نحوة رنگ گذاري و ترسيم برخي 
 (١٤ (تصوير  دارد.  تفاوت   ١ شمارة  قالي  با  جزئيات  از 
نمونة ديگر، قاليچه اي متعّلق به تبريز است که در آن نيز به 
موضوع به خانه رفتن ليلي و همراهي مجنون، اشاره دارد. 
(تصوير ١٥) شباهت اين سه قاليچه با يکديگر نشان از آن 
دارد که يا الگويي يکسان براي بافت داشته اند و يا يکي از 

آنها الگوي ديگري قرار گرفته است.

قالي شمارة ۲: شتر درون ترکيبي و درخت سخن گو
تصوير شتر درون ترکيبي در تصوير ١٦، با نقش درخت 
صورتک هاي  و  گياهي  عناصر  از  ترکيبي  که  واق  واق 
حيواني و انساني است، به تصوير درآمده است. اين قالي 
فضايي آکنده از گل ها و گياهاني دارد که به  همراه جوي 
آبي که در پايين تصوير قرار گرفته است، باغي باصفا را 
تداعي مي کنند. در متن قالي، کتيبه اي ديده مي شود که درون 

آن بيتي از يکي از غزل هاي سعدي آورده شده است: 
درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند

جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند 
(سعدي، ١٣٨٥، ١١٤)

در اين  قالي، شتر درون  ترکيبي با موجوداتي تصوير شده 
که داراي پيکرة انساني همراه با ُدم و شاخ هستند؛ از اين رو 
مانند ديو مي مانند. يکي از آنها با پوستي تيره رنگ بر روي 
شتر نشسته و ديگري با پوستي روشن، در حالي که افسار 

شتر را در دست دارد، در مقابل شتر ايستاده است. 
تا  ندارند  بااليي  پيکرة شتر وضوح  تشکيل دهندة  اجزاي 

جدول۲. اجزاي به کار رفته در پيکرة شتر درون ترکيبي قالي شمارة ۱، مأخذ: نگارندگان.

نوع اجزاي اجزاي تشکيل دهنده
تشکيل دهنده

تعداد دفعات 
تکرار شده

محل قرارگيري

قالي شمارة ۱

شکم، سينه، کتف، کنار کوهان، ۸زن، مردانسان
کنار ُدم

ماهي، گوزن، گونه هاي مختلف حيواني
خرگوش، آهو، 
پرنده، سگ و...

تمام قسمت هاي پيکر شترحدود ۲۹

ترکيب حيوان موجودات ترکيبي و غريب
– حيوان

پاها، پشت گردن۸

پاها، شکم، سينه، کنار کوهان۷دف، زنگولهاشياء
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بتوان تمامي آنها را به خوبي تشخيص داد؛ اّما در ميان آنها 
جانوري در فرم يک خرگوش که در قسمت باالي َسر شتر 
نقش شده است و نيز ُدم شتر که به صورت يک ماهي 
است، قابل شناسايي هستند. اين دو عنصر از گونه هاي 
حيواني هستند که جزو قراردادهاي بصري تکرارشونده نيز 
محسوب مي شوند. (تصوير ۱۷) شتر در اين قالي، نسبت به 
ديگر قاليچه ها، از تعّدد موجودات کمتري در ترکيب خود 

برخوردار است. (جدول ۳)

شتر  بر  سوار  (س)  جبرئيل  حضرت   :٣ شمارة  قالي 
درون ترکيبي

تصوير ١٨ بيانگر واقعة معراج پيامبر (ص) است. جبرئيل 
(ع)، حضرت محّمد (ص) و مرکب حضرت به نام ُبراق از 
عوامل اصلي اين واقعه هستند. آنکه سوار بر شتر است و 
تاج بر سر دارد، حضرت جبرئيل يکي از فرشته هاي مقّرب، 
است که وظيفة هدايت معنوي پيامبر (ص) را به عهده داشته 
است. جبرئيل در افسانه هاي  ايران معموًال تاج و بال دارد. 
(تناولي، ١٣٦٨، ٢٣٨) حضرت محّمد (ص) شخصيت اصلي 
معراج، در اين قالي تصويرسازي نشده است؛ فقط نام او 
ديده  بافته شده است،  قالي  ميان عبارتي که در متن  در 
مي شود. اين عبارت خوانا نيست؛ اّما نام محّمد در ميان 
آن قابل شناسايي است. ُبراق، مرکب پيامبر اسالم در سفر 
معنوي اش است. «در بيشتر روايات آمده که براق جّثه اي 
کشيده و بزرگتر از درازگوش و کوچک تر از استر دارد، 
يال آن پر مو و پوستش سفيد است و در ميان حيوانات 
نيز برمي آيد که  از بعضي روايات  بهترين رنگ را دارد. 

براق صورتي چون صورت انسان داشته و مانند انسان 
آنچه را مي شنيده مي فهميده است». (دادور، محمدي خواه 
وحسيني، ١٣٩٦، ٤٧) بنابراين، براق موجودي ترکيبي و از 
مرموزترين شخصيت هاي معراج است. مي توان گفت شتر 
درون ترکيبي در اين قالي نمايانگر براق در سفر حضرت 
رسول (ص) است. پيکرة اين شتر نيز از حدود ٣٥ عنصر 
تشکيل شده است که در ميان آنها هيچ شي و پرنده اي ديده 
نمي شود. (جدول ٤) قراردادهاي بصري آن نيز در تصوير 

٢٠ به تفکيک نشان داده شده اند.
    قاليچه اي ديگر نيز به دست آمد که شباهت به قالي شمارة 
٣ دارد. (تصوير ١٩) در اين دو قاليچه، موضوع و نقوش 
اصلي کامًال با يکديگر تطابق دارند و فقط در رنگ گذاري و 
ترسيم برخي از جزئيات با يکديگر متفاوت اند. تاريخ بافت 
از  تا مشّخص گردد کدام يک  يافت نشد  قاليچة قشقايي 
قاليچه ها الگوي ديگري قرار گرفته است؛ و يا شايد هر دو 

قاليچه الگوي مشابه ديگر براي بافت داشته اند.

قالي شمارة ٤: حکايتي از کتاب گلستان سعدي
دورة  به  متعّلق  ديگر  قاليچه اي  در  درون ترکيبي  شتر 
قاجار ديده مي شود. (تصوير ٢١) نقوش اين قالي بدون 
رنگ آميزي و با خطوط محيطي به تصوير درآمده اند. در 
طراحي اين شتر نيز همچون ديگر نمونه ها، پيکرهايي در 
اندازه هاي مختلف مشاهده مي شود که به صورت تنگاتنگ 
در هم تنيده اند. (جدول ۴) دقت در اجزاي تشکيل دهندة اين 
شتر و تطبيق آن با شتر درون ترکيبي تصاوير ١٨ و ١٩، 
شباهت ميان آنها را آشکار مي سازد. هنرمندان اين قالي ها 

تصوير ۱۷. آناليز خطي شتر تصوير ۱۶ و قراردادهاي بصري 
آن، مأخذ: نگارندگان

تصوير ۱۸. قالي شمارة ۳، اوايل قرن ۱۴ ه.ق، بلوچ، مأخذ: تناولي، 
۲۳۹ ،۱۳۶۸



از تصوير يک شتر براي بازنمايي دو موضوع بهره برده اند. 
بنابراين، شتر در اين قالي نيز از بسياري از قراردادهاي 

مشترک شتر درون ترکيبي تبعيت مي کند. (تصوير ٢٢)
که  شده  بافته  اشعاري  قالي،  اين  حاشية  دورتادور  در 
بخشي از حکايتي از گلستان سعدي است. جامه هاي مرد 
نيز  و  است  عرب  مردان  پوشش  همچون  که  شترسوار 
درختان نخلي که در پس زمينه به تصوير درآمده اند، همگي 
نشان گر اين حکايت هستند. اين گونه مي توان گفت که تنها 
عنصر تصويري اين قالي که به صراحت در اين حکايت به 

آن پرداخته نشده، شتر درون ترکيبي مرد عرب است.
     

منشأ تصويري نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي 
تصويري

با بررسي و تطبيق نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي 
تصويري ايران با ديگر نمونه هاي اين نقش در ساير هنرهاي 
ايران و هند، مي توان به اشتراکاتي در ميان آنها پي برد. از 
اين رو، بايد به دنبال يافتن منشأ تصويري اين قاليچه ها در 
ساير هنرهاي تصويري گشت. سه نمونه  از نقاشي هاي هند 
به دست آمده است که تا حد زيادي شبيه به هم هستند و 
در آنها پري چنگ  نوازي بر روي شتر درون ترکيبي سوار 
است. (جدول ۵) از سويي ديگر، در برخي موارد، ترکيب 
بدن شتر در اين نقاشي ها شباهت به شتر درون ترکيبي 
نمي توان  اين،  با وجود  دارد.  ايران  قاليچه هاي تصويري 
عنوان کرد که طراح يا بافندة اين قاليچه ها الگوي کار خود 

را نگاره هاي دورة صفوي ايران و يا نگاره هاي هندي قرار 
داده است؛ چراکه اين نقاشي ها در حجم بسيار اندک توليد 
شده و فقط در دسترس عّده اي معدود بوده اند. بنابراين، 

هنرمندان قالي از الگويي دست يافتني تر بهره برده اند.
به نظر مي رسد هنرمندان قالي در دورة قاجار با نقش شتر 
درون ترکيبي آشنا شدند و از آنها در آثار خود بهره بردند. 
مي شود  تازه اي  مرحلة  وارد  ايران  جامعة  دوره،  اين  در 

جدول ۳. اجزاي به کار رفته در پيکره شتر درون ترکيبي قالي شمارة ۲، مأخذ: نگارندگان.

اجزاي تشکيل دهنده
نوع اجزاي 

تشکيل دهنده
تعداد 
دفعات 

تکرار شده
محل قرارگيري

قالي هاي 
شمارة
 ۳ و ۴

شکم، سينه، گردن۴زن، مردانسان

ماهي، خرگوش، آهو، گونه هاي مختلف حيواني
سگ و ...

تمام قسمت هاي پيکر شترحدود ۱۹

پاها، پشت گردن، شکم، ۱۲ترکيب حيوان – حيوانموجودات ترکيبي و غريب
گردن، کتف

نوع اجزاي اجزاي تشکيل دهنده
تشکيل دهنده

تعداد دفعات 
تکرار شده

محل قرارگيري

گونه هاي مختلف قالي شمارة ۲
حيواني

ماهي، خرگوش، پرنده 
و ...

تمام قسمت هاي پيکر حدود ۲۵
شتر

جدول ۴. اجزاي به کار رفته در پيکره شتر درون ترکيبي قالي هاي شمارة ۳ و ۴، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۱۹. قاليچه قشقايي، مأخذ: مجموعه خصوصي

مطالعة زمينه هاي شکل گيري نقوش 
شتر  درون ترکيبي قاليچه هاي دورة 
هنرها/   از ساير  آنها  تأثير  و  قاجار 

 ٥٩- ٧٥



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۷۱

فصلنامة علمي نگره

روبه رو  مختلف  عرصه هاي  در  گوناگوني  تحّوالت  با  و 
مي گردد. يکي از اين تحّوالت، صنعت چاپ است که ميزان 
توليد تصاوير و نسخ خطي را افزايش داد. چاپ سنگي که 
در اثر تماس با غرب در دورة قاجار وارد ايران   شد، باعث 
بازتوليد کتاب هاي مصّور خطي بسيار گران بها در مقياس 
عظيم شد. اين تصاوير به تعداد زياد در دسترس مردم قرار 
گرفت و محملي براي تصوير کردن موضوعات مورد عالقة 
مردم گرديد؛ چراکه اين تکثير تصوير بر هنرمندان نيز تأثير 
گذاشته و منبع الهام گسترده اي در اختيار هنرمندان قرار 
داده بود. قالي بافي نيز از اين تأثير بي بهره نماند و آثاري 

از هنر قالي در اين دوران به وجود آمد که با تأثير از چاپ 
سنگي توليد شدند. (کشاورز افشار، ۱۳۹۴، ۱۴) در برخي 
روي  بر  چاپ سنگي  مستقيم  تأثير گذاري  نيز  قالي ها  از 
آنها به خوبي آشکار است. ورقي از چاپ سنگي متعّلق به 
دورة قاجار به دست آمده که شبيه به قالي شمارة ۱ است. 
بافنده يا طراح قالي فقط برخي از جزئيات اين ورق مانند 
نوشته هاي درون متن چاپ شده را حذف کرده و نقوشي 

به قالي افزوده است. (جدول ۶) 
در  قالي،  بر  سنگي  چاپ  تأثيرگذاري  از  ديگر  نمونه اي 
جدول ۷ مشاهده مي شود. نقوش پس زمينه در اين قاليچه 
به  امر  اين  شده اند.  محدود  چاپ سنگي،  ورق  به  نسبت 
دليل محدوديت هايي که در تکنيک بافت قالي، به خصوص 
قالي هاي روستايي-عشايري وجود دارد، بديهي است. از 
اين رو، سبک بافت اين قالي به گونه اي است که جزئيات در 

آن قابل بافت نيست.  

منشأ مفهومي نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي 
تصويري

با توجه به تجزيه و تحليل فرمي و بررسي متن اشعار، 
افسانه هاي   ليلي و مجنون،  مي توان چهار منشأ: داستان 
ايراني، روايت شب معراج پيامبر (ص) و حکايت گلستان 
شتر  نقش ماية  مفهومي  منشأ  عنوان  به  را  سعدي 
نظر  در  ايران  تصويري  قاليچه هاي   در  درون ترکيبي 
گرفت. نخستين منشأ مفهومي اين نقش مايه داستان ليلي 
داستان  اين  ديگر صحنه هاي  که  است  نظامي  مجنون  و 
نيز بارها بر روي قاليچه هاي تصويري تکرار شده است. 
متخّصصان حوزة فرش نقش شتر درون ترکيبي در قالي 
ايران را، خواه مرتبط با داستان ليلي و مجنون باشد و يا 

جدول ۵. نقاشي هاي هند، پري سوار بر شتر درون ترکيبي مأخذ: نگارندگان.

تصاوير

 

مشخصات
سبک مغولي هند، قرن 
۱۱ هجري، کتابخانه 
ملي پاريس،  مأخذ: 

  ۶۶ ,۱۹۸۳ ,Rogers

سبک مغولي هند، قرن ۱۹ 
ميالدي، رنگ و طال روي 

کاغذ،  مأخذ: 
  www.asia.si.edu

راجستان، قرن ۱۷ ميالدي، 
مأخذ:

www.jameelcentre.
ashmolean.org

تصوير ۲۰. آناليز خطي شتر تصوير ۱۸ و ۱۹ و قراردادهاي 
بصري آنها، مأخذ: نگارندگان.



نباشد، به نام شتر ليلي مي نامند. «اين صحنه زادة تخيل 
نقاشان و قالي بافان است و از داستان هاي شفاهي که مردم 
در اطراف افسانه ها مي سازند سرچشمه گرفته است... و 
از ديرباز  بيابان که  اين قرار است: حيوانات  از  شرح آن 
غمخوار و همنشين مجنون شده بودند و از نياز مجنون به 
ديدار ليلي آگاهي داشتند، همه در هم مي آميزند و از مجموع 
خود شتري به وجود مي آورند که ليلي را بر خود نشانده 
و به ديدار مجنون مي آورد.» (تناولي، ١٣٦٨، ٦٦) از سويي 
ديگر، در قالي شمارة ١ و قالي هاي مشابه آن (تصاوير ١٤ 
و ١٥) کتيبه يا نوشته اي با مضامين داستاني ليلي و مجنون 
به کار رفته که آشکارا اين قالي ها را به اين داستان مرتبط 
مي سازند. در واقع، ارتباط بين مضمون نوشته ها با طرح و 
نقش قالي ها عاملي جهت تسريع در رساندن مفاهيم مورد نظر 
هنرمند قالي به مخاطب است که نه تنها در اين قالي ها، بلکه در 

نمونه هاي ديگر نيز تا حدودي رعايت شده است. 
با توّجه به ترکيب نقش مايه هاي موجودات ديو مانند و همچنين 
نقش ماية درخت سخن گو با نقش ماية شتر درون ترکيبي در 
قاليچه هاي  تصويري، افسانه ها را بايد دومين منشأ مفهومي 
اين نقش مايه در هنر قالي ايران در نظر گرفت. همان طور که 
اشاره شد، اين عناصر عالوه بر قاليچه هاي تصويري ايران 
در هنر هند نيز به کار رفته اند. در هنر نقاشي تمّدن هند، بيشتر 
اين  که  همراه هستند  با شياطين  [درون]ترکيبي  حيوانات 
شياطين ممکن است از حيوانات ديگر تشکيل شده باشند و 
شيپورها و نيزه هايي که به اژدها و پرندگان تبديل شده ، داشته 
باشند. مرتبط ساختن و همراهي ديوهاي شيطاني بازيگوش 
با موجودات ترکيبي، ازجمله داليلي است که باعث شده است 
اين موجودات ترکيبي کابوس هاي عجيب و غريب وهمي به 
نظر آيند. منشأ موجودات ترکيبي و شياطين مشّخص نيست، 

اّما گفته شده است که موجودات ترکيبي با نقش ماية درخت 
سخن گو (واق واق) ارتباط دارند. (Raby, ۱۹۹۸, ۱۳۲) از اين 
رو، حضور موجودات ديو مانند و نقش درخت سخن گو در 
کنار شتر درون ترکيبي در قاليچة تصويري ايران را مي توان 
متأثر از افسانه ها و قّصه هاي مشترک ميان فرهنگ و تمّدن 

ايران و هند در نظر گرفت.
واقعة معراج پيامبر (ص) سّومين منشأ مفهومي نقش ماية 
شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري است. عناصر 
تصويري موجود در تصاوير ١٨ و ١٩  نشان دهندة ارتباط 

تصاوير

 
 

مشخصات
قالي شمارة ١، راور کرمان، ١٢٧٥هـ .ش، 

رجشمار ٤٠، تار و پود: پنبه، پرز: پشم، 
مأخذ:خشکنابي، ١٣٧٧، ٤٨ 

چاپ سنگي، سيد محمد اصفهاني، ٣١٣*٢٠٠ 
مأخذ:  ژنو،  تاريخ  و  هنر  موزة  ميليمتر، 

 www.yandex.com

جدول ۶. ليلي و مجنون، تأثير مستقيم چاپ سنگي دورة قاجار بر يک قاليچة تصويري دورة قاجار مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۲۱. قالي شمارة ۴، راور کرمان، حدود سال ۱۲۶۶ ه.ش، 
قاجار، مأخذ: مجموعه خصوصي.

مطالعة زمينه هاي شکل گيري نقوش 
شتر  درون ترکيبي قاليچه هاي دورة 
هنرها/   از ساير  آنها  تأثير  و  قاجار 

 ٥٩- ٧٥



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۷۳

فصلنامة علمي نگره

شتر درون ترکيبي با اين واقعه است. از سويي، در قسمت 
باالي قالي، دو فرم لچک مانند، قاب قوسين يک محراب را 
تشکيل داده اند. محراب به عنوان مکاني براي معراج نمازگزار، 
تجّلي نماز است و نماز تحفه اي است که پيامبر براي اّمت خود 
از اين سفر به ارمغان آورد. (شجاري و ميرفخرائي، ١٣٩٤، 
٥٥) معراج با مراحل هفت گانة نماز تطبيق دارد. «... دو قيام، 
ركوع، دو سجده و دو قعود به مانند هفت آسمان هستند كه 
پيامبر (ص) هنگام معراج پشت سر گذاشت تا به مقام قرب 
الهي رسيد و هنگام بازگشت، براي مؤمنان با خود به ارمغان 

آورد تا مؤمن نيز با گزاردن نماز به معراج نائل شود.» (همان، 
٥٨) بنابراين، واقعة معراج با فرم محراب و وصال معشوق در 
ارتباط است؛ چراکه آدمي به واسطة عشق به معراج مي رسد. 
در مقابل، نمونه اي از عشق زميني نيز در قالي ديده مي شود و 
آن عاشق و معشوقي هستند که دست هاي يکديگر را گرفته و 

جزو عناصر تشکيل دهندة پيکرة شتر هستند.
چهارمين  بايد  را  سعدي  گلستان  از  حکايتي  نهايت،  در 
منشأ مفهومي نقش ماية شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي 
تصويري ايران در نظر گرفت. در اين حکايت آمده است: 
بدر  کوفه  از  حجاز  کارواِن  با  برهنه  پا  و  سر  «پياده اي 
آمد و همراهِ ما شد. نظر کردم و معلومي نداشت. خرامان 

همي رفت و مي گفت:
نه به شتر بر سوارم،
 نه چو اشتر زيِر بارم

نه خداونِد رعيت،
 نه غالِم شهريارم

غِم موجود و پريشاني معدوم ندارم              
نفسي مي زنم آسوده و عمري مي گذارم

شترسواري گفتش: اي درويش کجا مي روي؟ برگرد که به 
سختي بميري. نشنيد و قدم در بيابان نهاد و برفت. چون 
به نخلة محمود برسيديم توانگر را َاَجل فرا رسيد. درويش 
به بالينش [فراز] آمد و گفت: ما به سختي بنمرديم و تو بر 
ُبختي بمردي1». (سعدي، ١٣٩١، ٩٢) در اين حکايت، درويِش 
برهنه و شترسواِر توانگر دو نماينده از نظام ارباب-رعيتي 
هستند. مرد عرب از طبقة ارباب ها بر روي شتري ترکيبي 
از  تمثيلي  دهندة شتر  تشکيل  موجودات  و  است  نشسته 
هستند. ارباب ها  فرمان  تحت  که  جانوراني اند  و  انسان ها 

تصاوير

مشخصات
قالي شمارة ۳، حضرت جبرئيل (س)، اوايل 

قرن ۱۴ ه.ق، بلوچ (مأخذ: تناولي، ۱۳۶۸، ۲۳۹)
چاپ سنگي، حضرت جبرئيل (ع)، کليات سعدي، 

۶۸-۱۲۶۷ (مأخذ: مارزلف، ۱۳۹۰: ۲۶۴)

جدول ۷. حضرت جبرئيل (ع)، تأثير مستقيم چاپ  سنگي دورة قاجار بر يک قاليچة تصويري دورة قاجار مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۲۲. آناليز خطي شتر تصوير ۲۱ و قراردادهاي بصري 
آن،مأخذ: نگارندگان.

١. گلستان سعدی- باب دوم- در 
اخالق درويشان: حکايت ١٧   



نتيجه
پيکرة شتر درون ترکيبي نقش مايه اي با منشأ هندي است. اين نقش مايه در ايران براي نخستين بار در نقاشي هاي 
دورة صفويه ظاهر شده است. از دورة قاجار، اين نقش مايه در قاليچه هاي تصويري نيز استفاده مي شود. با 
ارزيابي و تطبيق نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري ايران با نقاشي هاي ايراني و هندي داراي 
اين نقش، به اشتراکاتي ميان آنها پي مي بريم. اين اشتراکات در اجزاي تشکيل دهندة پيکرة شتر، در حکم 
قراردادهايي تکرارشونده مطرح مي شوند که گرچه از لحاظ شکلي با يکديگر هماهنگ هستند، اّما از جهت نحوة 
تصوير شدن با يکديگر تفاوت هايي دارند و هر يک هماهنگ با شرايط اجتماعي- فرهنگي جامعة زمان خود 
به تصوير درآمده اند.  در دورة قاجار، ظهور چاپ سنگي به عنوان يکي از پديده هاي تکنولوژيک جديد، تأثير 
مستقيمي بر قاليچه هاي  تصويري با نقش شتر درون ترکيبي گذاشت. از اين رو، در پاسخ به نخستين سؤال 
اين مقاله که درخصوص منشأ تصويري نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاي تصويري ايران است، بايد 
گفت که نقاشي هاي  ايراني و هندي به صورت غيرمستقيم و چاپ سنگي هاي دورة قاجار به صورت مستقيم 
بر نقش اين شتر در قاليچه ها تأثيرگذار بودند. سؤال ديگر اين پژوهش دربارة منشأ مفهومي و معناشناختي 
نقش شتر درون ترکيبي در قاليچه هاست. بررسي ها نشان مي دهد اين نقش متأثر از داستان ليلي و مجنوِن 
نظامي گنجوي، حکايتي از گلستان سعدي، داستان معراج پيامبر (ص) و افسانة درخت سخن گو است. اغلب 
موجودات به کار رفته در پيکرة شتر، در وهلة نخست، گونه هاي مختلف حيواني و سپس موجودات ترکيبي 
و غريب هستند. اغلب موجودات ترکيبي و غريب تصويرشده در پيکرة  شتر، جانوراني ترکيبي هستند که 
در ترکيب حيوان – حيوان قرار مي گيرند. پس از گونه هاي مختلف حيواني و موجودات ترکيبي و غريب، 
پيکره هاي انساني از ديگر عناصري هستند که درون اندام شتر به تصوير درآمده اند. نکتة قابل توّجه آنکه در 
تمام نمونه هاي داراي تصوير انسان، هم تصاويري از زنان و هم تصاويري از مردان ديده مي شود که محّل 
قرارگيري آنها قسمت هاي مختلف بدن اين جانور به جز پاهاست. اشياء به کار رفته در پيکره هاي شتر در اين 
قاليچه ها شامل زنگوله، دف و ديگ هستند که از تعّدد کمتري نسبت به ديگر اجزا برخوردارند. برخي از اين 
اجزا جزو قراردادهاي تکرارشونده هستند که عبارت اند از: خرگوش (در َسر و ُسم ها)، موجود تخيلي (در 
گردن)، ماهي (در گردن و ُدم)، چهرة انسان (در محل اتصال گردن به بدن)، انساني در حالت نشسته (در 

سينه)، پرنده (در سينه) و موجوداتي که از دهانشان، موجودي ديگر خارج شده  است (در پاها).
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Internet. The statistical population includes the Qajar carpets. Seven carpets were selected and 

compared with each other. Because of their small number, the selection of these rugs is based on 

available and accessible samples. In this research, using linear analysis, the formal analysis of the 

Inter-hybrid camel in the carpets and the review of their repetitive visual contracts were discussed. 

Subsequently, the carpets with this picture, in addition to each other, were compared and analyzed 

with samples of Iranian lithographic arts and paintings of Iran and India. The results show that the 

carpets have indirectly been influenced by the Iranian and Indian paintwork and have directly been 

influenced by the lithography of the Qajar era. The conceptual source of these carpets is the stories of 

Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi, Prophet Muhammad’s ascension, stories from the Golestan of 

Saadi and the legend of the talking tree. Morphologically speaking, the consisting parts of the camel’s 

body are: 1. Animals, 2. Humans, 3. Composite-fictional creatures, 4. Objects. Among the different 

kinds of animal species, the most commonly used element is the body. 

Keywords: Pictorial Carpets, Inter-hybrid Camel, Visual Arts, Qajar
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The Inter-hybrid camel is one of the types of composite creatures in Iranian art. This composite 

creature has an important distinction with other composite creatures such as Sphinx, Griffin and 

others. In this image, the organs of different animals are not combined in one body. Rather, a 

collection of human and animal figures, strange objects and imaginary creatures are depicted inside 

the body of a camel and in the form of various organs of her body. This form of the camel is seen 

in many Iranian arts such as painting and carpet. In addition, Inter-hybrid camel is depicted in 

many Indian paintings and there are some similarities between camels in Indian paintings and 

Iranian examples. In this regard, examples of components of the camel>s body are referred to as 

repetitive visual conventions. These conventions, which have emerged as a series of human and 

animal standards, are found in both Iranian and Indian arts to be perfectly harmonious in form, 

but differing in their portrayal together. Prominent examples of these contracts are: Rabbit (in 

heads and legs), Fictitious Creatures (in the neck), Fish (in the neck and tail), Human face (at the 

junction of the neck to the body), Human in the sitting position (in the chest), Bird (in the chest) 

and creatures that have come out of the mouth of another creature (in the legs). Pictorial carpets, as 

one of the arts of Iran, depict the Inter-hybrid camel. Pictorial carpets including these figures often 

belong to the Qajar era and after this era, and there has been no sign of this figure before this period. 

Research on pictorial carpets plays an important role in understanding the Iranian carpet art flow 

in the contemporary period as well as the cultural components of Iranian society. The image of the 

Inter-hybrid camel in the pictorial carpets remains largely unknown and the lack of studies in this 

area has created ambiguities as well as misconceptions about the resources and motivations for its 

use in carpets; including that this figure of the Inter-hybrid camel on the carpet is known with the 

story of Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi. However, the attribution of this camel to Leily is 

not true in all examples. The aim of this study is the investigation and analysis of the morphological 

features of the Inter-hybrid camel figures of the pictorial carpets of the Qajar era as well as finding 

the conceptual and pictorial source of this figure in the carpets. To reach this goal, we also explored 

the figure of the Inter-hybrid camel in addition to pictorial carpets in other arts. The questions in this 

study are: 1. What is the visual origin of the image of the Inter-hybrid camel in pictorial carpets? 

2. What is the conceptual and semantic origin of this role in pictorial carpets? 3. What are the 

morphological and formal characteristics of this image in pictorial carpets? Type of the research 

in this study is descriptive - analytical, historical and a comparative study. Formal analysis method 

has been used to analyze the data. Information gathering is done through library sources and the 
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