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چكيده
نقشماية درخت سخنگو يا درخت واق واق، که در داستان ها و افسانه هاي سرزمين هاي گوناگون ريشه 
دارد، به اشکال مختلفي بر آثار هنري نمايان شده است. اين نقش سرچشمة پيدايش نقوش تزييني واق 
است که ترکيبي از سر جانداران طبيعي يا تخيلي با ساقه ها و گل هاي اسليمي و ختايي است و به عنوان 
يکي از نقش مايه هاي اصلي قالي بافي ايران مطرح مي شود و در طرح هاي مختلفي چون لچک ترنج و درختي 
جلوه گر مي شود.اين نقوش گونه هاي تحول يافتة درخت سخنگو و درخت واق هستند که به طور کلي به 
چهار گونه بر فرش هاي قرون دهم تا سيزدهم هجري قابل مشاهده اند. هدف از اين مقاله شناخت اشکال 
گوناگون اين آراية تزييني و آشنايي با خصوصيات ظاهري و ترکيبي اين نقوش در فرش هاي سده هاي 

دهم تا سيزدهم هجري است. سؤاالتي که در اين پژوهش مطرح مي شوند عبارت اند از: 
ـ چه گونه هايي از نقوش واق بر روي فرش هاي قرون دهم تا سيزدهم هجري وجود دارند؟ 

ـ شيوه هاي مختلف طراحي، نقشبندي و نحوه اتصاالت آن ها چگونه اند؟ 
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي ـ  تحليلي است و ابزار گردآوري اطالعات به شيوه اسنادي و کتابخانه ايبوده 
و همچنين بسياري از اطالعات از طريق مشاهده حاصل آمده است. در اين پژوهش براي ارائة بهتر نحوه 
اتصالت و ويژگي هاي ساختاري گونه هاي نقوش واق، به دسته بندي و آناليز خطي نقوش مشترک در اکثر 
فرش ها پرداخته که شامل سر انسان، اژدها و ديو مي شود. آنچه از اين پژوهش منتج مي شود اين است 
که سر ديو همواره از نماي تمام رخ و به دو گونة انساني و حيواني قابل مشاهده است و سر انسان از دو 
نما و بيشتر به شکل طبيعي ترسيم شده و سر اژدها نيز از دو نما و اغلب به صورت ترکيب سر موجوداتي 

چون مار و تمساح است. 
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مقد مه
طرح ها و نقش هاي چشم نواز و بي بديل قالي ايران ميرايث 
گران بهايي اند که براساس باوري کهن پديد آمده اند. همنشيني 
دلپذير رنگ ها و طرح ها در ترکيباتي بديع جهاني آرماني را 
در فرش هاي ايراني جلوه گر مي سازد که محصول خالقيت 
هنرمندان است، ترکيبي استادانه از هم آميزي نقوش انساني، 
حيواني و گياهي که بر تار و پود قالي ها نقش مي بندد و 
پيوندي ديرينه با نقوش ساير هنرهاهمچون نگارگري و 

فلزکاري دارد.
اين گنجينة نقوش مشترک براساس تفاوت در ماهيت هر 
يک از هنرها شکلي خاص به خود مي گيرد و با ساختاري 
متفاوت عرضه مي گردد. يکي از اين نقوش مشترک، که از 
ديرباز در آثار هنري پيوسته حضور داشته، تصوير درخت 
است که در بافته هاي مشرق زمين جايگاه ويژه اي دارد.اين 
نقشمايه گاهي به صورت طبيعي همانند درختاني چون بيد 
مجنون، سرو يا سپيدار بر قالي ها نقش مي بندد و گاه دست 
خالق هنرمند چهره هايي از جانوران و انسان را در ترکيبي 
اسليمي و  پيچک هاي  با سرشاخه هاي درختان و  تخيلي 
ختايي، با رنگ هايي سرشار از طراوت به تصوير مي کشد. 
از آن جمله مي توان به درخت افسانه اي «واق واق» اشاره 

کرد که با نام«درخت سخنگو» نيز از آن ياد مي شود.
هدف از اين پژوهش شناخت اشکال گوناگون نقش ماية 
واق و آشنايي با خصوصيات ظاهري و ترکيبي اين نقش در 
فرش هاي سده هاي دهم تا سيزدهم هجري است.اين مقاله در 
قالب جداولي به مقايسة برخي خصوصيات ظاهري همچون 
نماي ترسيم و نحوة اتصال نقوش پرکاربرد در فرش ها 
مي پردازد که اين خود مي تواند آغازي براي مطالعات بيشتر 
در رابطه با تجزيه و تحليل گستردة آن ها باشد.پرسش هاي 

اين پژوهش عبارت اند از: 
۱)چه گونه هايي از نقوش واق بر فرش هاي قرون دهم 

تا سيزدهم هجري وجود دارند؟ 
نحوة  و  نقش بندي  طراحي،  مختلف  شيوه هاي   (۲

اتصاالت اين نقوش چگونه اند؟  
و  بوده  توصيفي ـ تحليلي  مقاله  اين  در  تحقيق  روش 
گردآوري اطالعات به شيوة کتابخانه اي است و بخش مهمي 
از داده ها از طريق مشاهده حاصل آمده است که در قالب 

جداولي به صورت آناليز خطي تصاوير ارائه مي شود.

پيشينة تحقيق
تاکنون در مقاالتي چند به منشأ پيدايش اين درخت اشاراتي 
شده و نقش ماية واق در هنر نگارگري تا حدودي بررسي 
شده است. از جمله يعقوب آژند در مقال هاي با عنوان «اصل 
واق در نقاشي ايران»در ية هنرهاي زيبا، به منشأ پيدايش 
اين درخت افسانه اي پرداخته و از نقاشي واق به عنوان اصل 
ششم هنر نگارگري ايران ياد مي کند. همچنين نگارندة اين 
درخت  مقدس،  «درخت  عنوان  با  پژوهش هايي  در  مقاله  1-Cocos-keeling

تصوير۱.     درخت با ميوه هاي 
انساني، مأخذ: دوبوکور، ۱۳۷۳: 

 ۱۸

تصوير۲.         حلقة لگام،    مفرغ،      لرستان 
هزارة دوم پ.م، موزة بريتانيايي، 

مأخذ: پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۶ 

سخنگو و نقش واق در هنر اسالمي» در فصلنامة باغ نظر 
و در مقاله ديگري با عنوان «بررسي خاستگاه و انواع نقش 
واق در هنر اسالمي» که در فصلنامة جلوة هنر منتشر شده 
سخنگو  درخت  خاستگاه  و  سرچشمه  بررسي  به  است 
پرداخته و انواع نقوش واق را در آثار نگارگري بررسي کرده 
است؛ عالوه براين، در مقاله اي با عنوان «بازجست سرزمين 
واق واق» در فصلنامة آيينة ميراث به نظرات جغرافي دانان 
دربارة  بيروني  ابوريحان  و  اصطخري  همچون  مسلمان 
جايگاه جزيرةواق واق مي پردازد و سپس جايگاه احتمالي 
آن را جزيرة کوکوس کيلينگ١  واقع در اقيانوس هند در 

جنوب غربي جاوه مي داند.

معناي لغوي واق
واق در لغت به معناي درختي است که صباح، بهار و شام، 
خزان کند؛ و بعضي بيشه و جنگلي را گفته اند که آن درخت 
در آنجاست، وگويند ثمر و بار آن درخت به صورت آدمي و 
حيوانات ديگر باشد و سخن کند، و گويند درآنجا کوهي است 
معدن طال و نقره و بوزينگان در آنجا بسيار باشند و آن را 
«واق واق» و«وقواق» هم مي گويند (خلف تبريزي، ۱۳۶۱: 
۲۲۴۹). در لغت نامة دهخدا آمده است که واق واق نام درختي 
است که در هندوستان است و بس عجيب. بامداد، بهارش 
مي باشد و شبانگاه خزان مي کند و برگ هايش بر صورت 

تصوير۳. سرسنجاق (احتماًال   
بخشي ازيک طلسم)مفرغ،   لرستان، 
هزارة دوم پ. م، مجموعة اکرمن.

مأخذ: پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۶  

تصوير۴.« معراج حضرت محمد
(ص)در دوزخ » تصوير سازي شده 
در هرات معراج نامه، قرن ۹ق/۱۵م، 

مأخذ:  رزسگاي،  ۱۳۸۵: ۱۸
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مردم باشد (دهخدا: «واق واق»؛ تصوير ۱). فيليس اکرمن نيز 
معتقد است «کهن ترين نمونة اين درخت که تاکنون ديده شده 
است در فرهنگ موهنجودارو و متعلق به هزارةسوم پيش 
از ميالد بوده است... در فاصلة هزارة سوم پيش از ميالد 
و سده هاي نخستين اسالمي هيچ گونه اثري از اين نگاره 
به دست نيامده است. تنها نقش دو مفرغينة لرستان به اين 
نقش مايه نزديک شده اند،زيرا در يکي از تصاوير درفشي که 
جانشين درخت شده به پايانه اي در شکل سر بز مي پيوندد 
(تصوير ۲). در تصوير ديگر ويژگي هاي گياهي و جانوري، 
در هم مي آميزد و چه بسا همين مفهوم را به شکلي ساده 

مي نماياند» (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۸-۱۰۸۷؛ تصوير ۳).

نقوش واق
با ورود اسالم به ايران، نقاشي فيگوراتيو تحريم و نقوش 
تجريدي گياهي (گاه حيواني) با اشکال هندسي و طرح هاي 
جديد  باوجوداين،ارتباط شيوة  گرفت.  آن را  جاي  متقارن 
هنري با اسلوب هاي پيشين از بين نرفت، بلکه ويژگي هاي 

فرهنگ و هنر ايراني موجب تکامل و تعالي آن گرديد.
و  اسليمي  گياهي  نقش هاي  هندسي،  «طرح هاي 
خوشنويسي، نقاشي فيگوراتيو پيشين را تحت الشعاع قرار 
داد. اين نوع نقاشي که بين قرون سوم تا پنجم هجري به طور 
يکنواخت نقصان يافت به ندرت با طرح هاي اسليمي کالسيک 

ترکيب شد» (سودآور، ۱۳۸۰: ۲۲).
اين طرح هاي اسليمي و ختايي يادآور نقوش گياهي و 
درختي طبيعي بودند که در بين جوامع گوناگون از احترام 

تصوير۷. فرش با صورتک هاي انسان وحيوان. کاشان. قرن۱۰ق/۱۶م. 
Berinstain: 1996: 135 :مجموعة     کالوست   گلبنکيان،   ليسبن.  مأخذ

و ارزش خاصي برخوردار بودند. درخت داراي قدسيت و 
گاه مورد پرستش بوده است. از سوي ديگر، وجود پرندگان 
و برخي از حيوانات در بين شاخ و برگ هاي انبوه درختان 
نوعي آميختگي حيوان ـ گياه را در اذهان پديد مي آورد. صداي 
پرندگان و جريان باد در بين شاخ و برگ هاي درختان و ايجاد 
اصوات نامفهوم قدرت سخنگويي را نيز براي آن ها تداعي 
مي کرد. اين باورها در افسانه ها و داستان هاي اساطيري به 
شکل هاي مختلف متبلور شدند و به آثار هنري نيز راه يافتند. 
درخت سخنگو در شاهنامة فردوسي نيز حضور دارد و 
اسکندر را از لشکرکشي به هندوستان منع مي کند و مرگ 

وي را در آينده اي نزديک پيش بيني مي کند.
در قرآن کريم نيز به درختي هولناک در جهنم با عنوان 
درخت زّقوم اشاره مي شودکه ميوه هاي سّمي آن به سرهاي 
حيوان و انسان شباهت دارد. در سورة صاّفات آمده: آن 
درخت را فتنه و بالي جان ستمکاران قرار داديم. آن درختي 
است که از بن  جهنم ريشه مي گيرد و رشد و نمو مي کند و 
بيرون مي آيد. ميوة آن درخت در زشتي و خيانت و بدي 

گويا سرهاي شياطين است(صاّفات:۶۸-۶۲؛ تصوير ۴).
«از قرن ششم هجري به اين سو اسليمي ها تنها شامل 
ساقه ها، برگ ها و گل ها نبودند. سرهاي حيوان و انسان در 
 Canby, 2005:)«جاي برگ ها شروع به ظاهر شدن مي کنند
27). از قديمي ترين دوراني که آثار هنري حامل نقوش واق 

را به وجود آوردند مي توان عصر سلجوقي را ذکرکرد. 
«نقاشي واق که ترکيبي از چهرة آرماني انسان و حيوان و 
گل و گياه بود در آثار هنري دورة سلجوقي پديدار شد که 

تصوير۵. قسمتي ازيک قلمدان، اثر محمود بن سنقر، غرب ايران، 
Canby, :۶۸۰ق/۱۲۸۱م. برنج ميناکاري شده با طال و نقرق مأخذ

27 :2005

تصوير۶. البرکت در خط «حيوان شکل»، موزة ويکتورياوآلبرت، 
لندن. مأخذ:   اتينگهاوزن، ۱۳۷۹: ۲۱۸



نمونه اي از آن را مي توان در نقوش بدنة قلمداني مشاهده 
است»  در سال ۶۸۰ هجري  کار محمود بن سنقر  که  کرد 

(آژند، ۱۳۸۸: ۸؛ تصوير ۵).
گونه اي ديگر از نقوش واق با ترکيبات انساني يا حيواني 
با خطوط کتيبه نويسي تغيير شکل دادند و شيوه اي ديگر از 
نقش واق خلق شد که بسيار مورد توجه قرار گرفت و آثار 

هنري زيادي را تزيين کرد به ويژه در فلزکاري.
تصوير درخت سخنگو الهام بخش ذهن خالق و پوياي 
هنرمندان شد و ازآن پس ترکيبات گياهي با سر جانداران 
بر بسياري از آثار نقش بست و با عنوان نقاشي واق جزو 

اصلي نقوش تزييني آثار هنري شد.
سر انسان يا اشکال انساني و حيواني با پايه هاي گياهي 
به عنوان  به صورتي که  کرد،  پيدا  توسعه  کتيبه نويسي  در 
شاخه اي از خوشنويسي در خور اشاره است. «قديمي ترين 
که  برمي گردد  اسالمي  وسطاي  قرون  به  آن  نمونه هاي 
هنرمندان در خراسان يا موصل شيوه هاي اساسي کوفي 
يا نسخ را توأم با آرايش حروف با سر انسان يا حيوان 
حيواني  غريب  شکل هاي  به  را  حروف  يا  داده اند  بسط 
اين  اصيل  نمونه هاي  مي دانيم،  که  آنجا  تا  درآورده اند. 
به نظر  و  دارند  تعلق  فلزي  آثار  به  خوشنويسي منحصراً 
مي رسد که مواد كارتجربياتي را در مرز ميان خوشنويسي 
۲۱۵؛   :۱۳۷۹ (اتينگهاوزن،  است»  مي طلبيده  نگارگري  و 

تصوير ۶).
«طرح هايي که براي يک هنر تهيه مي شد در هنرهاي ديگر 
هم به کار مي رفت. ازاين رو، قالي ها، منسوجات، کاشي ها و 
ظروف فلزي با آرايه هاي مشابهي تزيين مي شدند» (کنبي، 
۱۳۸۴: ۲۳). با توجه به اينکه عمومًا بسياري از نقوش در بين 
انواع هنر متداول شده و درواقع نقوش مشترک بودند، نقوش 
واق نيز در نگارگري، سفالگري، فلزکاري، کاشي کاري و 
همچنين قالي بافي به کار گرفته شد. نمونه هاي قابل توجهي 
به صورت  مختلف  دوران  فرش هاي  روي  نقوش  اين  از 

طبيعي يا انتزاعي نقش بستند.

انواع نقوش واق در فرش
عمدتًا آثار به دست آمده از اين طرحبه فرش هاي باقي مانده 
تصاويري  که  مي گردد  باز  پس ازآن  صفويهو  دورة  از 
از سر انسان و حيوانات است و گاه به صورت طبيعي و 
در  نقوش  اين  است.  ترکيبي  و  تخيلي  به صورت  گاهي 
انتهاي سرشاخه هاي درختان به عنوان طرحي درختي بر 
زمينه مي نشينند يا به شکل ترکيبي زيبا با اسيمي ها يا در 

حاشيةقالي و گليم هانمايان ميگردند. 
نخستين نمونه هاي به دست آمده از اين نقوش در هنر 
بافندگي را مي توان در فرش هاي باقي مانده از عصر طاليي 
بافندگان در ايران جست وجوکرد.در دوران صفوي، که هنر 
فرش بافي از لحاظ طرح و نقش به اوج پيشرفت و ترقي 
مي رسد، اين نقوش تزييني بر تار و پود باغ و بوستان هاي 

تصوير۸. پيچک هاي منتهي به سرجانداران درفرش کاشان

تصوير۹. فرش با طرح ترنج، ابريشم، هريس، قرن۱۳ق/۱۹م. مأخذ:
Sakhai, 2008: 379

تصوير۱۰. تصويرسرديوو اژدها در فرش هريس.
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زيباي ايراني نقش مي بندد. نقوش خيالي و دلفريبي که در 
بسياري از نگاره هاي برجاي مانده از عصر صفويان نيز 

جلوه گر مي شود.
«ازآنجاکه تعدادي از طراحان مينياتور بزرگ آن زمان 
در طراحي قالي نيز دست داشته يا مؤثر بوده اند (مانند بهزاد 
و سلطان محمد)، مي توان سبک کار ايشان را در قالي هايي 
که از اين عصر به ما رسيده هم در تحول وهم در تنوع 
طرح هاي اين دوره مشاهده نمود» (اسيناني، ۱۳۸۷: ۱۷). 
بسياري از اين قالي ها در کارگاه هاي بافندگي آن دوره که 
اکثراً در کاشان، اصفهان، کرمان، تبريز و جوشقان بوده 

است بافته شده اند.
از بين زيباترين قالي هاي ابريشمي، قالي هاي متعلق به 
کاشان که محصول جديدند، بيشترشان مزين به نقوش و 
تصاوير انسان يا حيوان هستند. «در اين قالي ها اکثراً تصوير 
سوارکاران،  زندگي،  درخت  گياهان،  چارپايان،  پرندگان، 
يا  اسطورهاي  موجودات  شکل  شکار،  از  صحنه هايي 
افسانه اي مثل اژدهاي پرنده و درخت سخنگو ديده مي شود. 
درخشندگي  داراي  کاشان  قالي  ابريشمي  پرزهاي  اکثراً 
ابريشمين بسيار زنده اي هستند وهمين امر بيان کلي نقش 
را که از طريق رنگ هاي غالبًا تيره و طرح پيچيده و در هم 

سنگين شده است روشن مي نمايد» (هانگلدين، ۱۳۷۵: ۶۸).
واقع  تزييني  نقش  با  فرش هايي  از  نمونه  اولين  در 
مي توان به فرشي ابريشمي متعلق به کاشان اشاره کرد 
که در مؤسسة گلبنکيان، ليسبون (پرتقال) موجود است. 
«اين فرش با يک زمينة باريک بلند شامل کتيب هاي است که 
بااسليمي هاي طوماري تزيين شده و با صورتک هاي انسان 
به رنگ هاي روشن و تيره، حيوانات، پرندگان، ماهي، اژدها 
 Berinestain,)«و شياطين شاخدار آراسته گرديده است
134 :1996؛ تصوير٧). در اين نمونه، نقوش سر موجوداتي 

که اکثراً شکل غيرطبيعي دارند و با رنگ هاي گوناگون و 
به صورت  فرش  مياني  کتيبة  دوسوي  در  متضاد  گاهي 
قرينه تکرار شده اند در انتهاي پيچک ها و نقوش گياهي نقش 

شده اند (تصوير ۸).
در نمونة ديگري از فرش هاي مزين به نقوش واق در 
انتهاي عناصر گياهي فرشي است از هريس متعلق به قرن 
فرشبه سر  اين  در  بافته شده  سيزدهم هجري.پيچک هاي 
موجوداتي چون ديو و اژدها منتهي مي شود که در چهار 

سوي فرش قرينه وار تکرار شده اند (تصوير ۹).
از ساقه هاي متصل به سرترنج باال و پايين فرش سر 
به  بي شباهت  او  بااليي کشيده  پوزة  که  اژدهايي روييده 
خرطوم فيل نيست. در ميان شاخه هاي ديگر نيز سر ديوي 
جلب توجه ميکند که به صورت خالقانه اي شبيه به يک انسان 

تصوير شده است (تصوير ۱۰).
در  گوناگون تنها  جانداران  سر  با  واق  نقوش 
نيز  حاشيه  در  بلکه  نميخورد،  چشم  به  فرش ها  زمينة 
نمونه،  اين  مي شود.از  نمايان  تزييني  عنصري  James Opie-1به عنوان 

نقوش  با  ازيک فرش ترنجي(سانگوشکو)،  تصوير۱۱. بخشي 
پيچک طوماري وحيوانات، ايران، اواخر قرن۱۰ و۱۱ق/۱۶ و 

تصوير۱۲. نقوش واق بر حاشيه فرش سان گوشکو

تصوير۱۳. سرهاي نقش بسته درمرکزعناصر    گياهي

«تحسين برانگيزترين قالي هاي منسوب به کرمان، مجموعة 
متعلق به پرنس رومن سانگوشکو است که به اين نام شهرت 
جهاني يافته و ممتازترين نمونه را در خود محفوظ داشته 
است. اين اثريکي از قالي هاي دورة صفوي به شمار ميآيد. 



داخل ترنج چهار جفت هياکل آدمي در شمسه هاي چهار 
سمت آن جايگزين شده اند» (فريه، ۱۳۷۴: ۱۲۷؛ تصوير ۱۱).

در وسط فرش، «اژدهاياني به هم پيچيده يادآور همان مار 
باستاني است که در پاي يکي از درختان کيهاني ايرانيان 
مي زيسته و حاشية بيروني از بقاياي درختي ديگر به هم 
 :۱۳۸۷ واکرمن،  (پوپ  است»  واق واق  درخت  که  رسيده 
۲۷۰).در حاشية کوچک دو طرف حاشية اصلي اين فرش، 
صورتک هايي از نوع ديو، پرنده، گرگ و انسان به تصوير 

درآمده  است(تصوير ۱۲).
گونة ديگري از نقوش واق کهدر حاشيه يا زمينة فرش ها 
نمايان ميشونددر انتهاي پيچک ها و ساقه ها مشاهده نشده 
بلکه خود را از اّتصال به نقوش گياهي و اسليمي جدا مي کنند 
و به صورت مستقل در مرکز اشکال تجريدي گل مانند قرار 
ميگيرند.«در قرون هفتم و هشتم هجري، سرهاي حيوانات 
در مرکز عناصر گياهي به خصوص در گل هاي بزرگ و 
اغلب در پشت آن ها قرار گرفتند (تصوير ۱۳). جالب توجه 
است که تصوير يک پرنده (اغلب يک بلبل)، از نماي پشت 
و درحالي که سرش به سمت پايين است اغلب به عنوان يک 
 Kerimov, 1983:) است»  شده  داده  نشان  مجرد  نماد 

222(تصوير ۱۴).

اين نمونه قرارگرفتن نقوش واق در حاشيه و در  از 
مرکز گل هاي تجريدي مي توان به فرشي با طرح لچک و 
ترنج متعلق به اصفهان اشاره کرد(تصوير ۱۵). درحاشية 
صورتک هاي  شکل  به  واق  نقوش  فرش،  اين  الکي رنگ 
غيرمعمول و عجيب به رنگ زمينهبافته شده است (تصوير 
انتهاي  در  نيز  پرنده  و  اژدها  صورتک هاي  ۱۶).همچنين 
ساقه هايي در چهار گوشة اين فرش به چشم مي خورند 

(تصوير ۱۷).
نوع ديگري از نقوش واق با سر انسان و حيوانبه صورت 
تنة کامل درخت واق واق و در قالب طرح درختي بر زمينة 
فرش ها مي نشيند. نمونه اي از آن را مي توان در طرح فرشي 
از هريسکه اغلب فرش هاي آن ذهني باف  استمشاهده کرد.

روي زمينة کرم رنگ اين فرش با طرح درختي، نقش درخت 
واق واق با سرهاي حيوانات گوناگون و رنگ.هاي مختلف 
بافته شده است. در اين فرش، نقش واق به صورت چهار 
خوشة حيواني مشاهده مي شود که در انتهاي هريک از سر 
شاخه هاي اين درخت و درکنار گل ها و برگ ها به شکل سر 
حيوانات گوناگوني چون گرگ، شتر، گربه، پلنگ و سر يک 
نيز  فرش  راست  دارد(تصوير ۱۸).در سمت  قرار  انسان 
جانوري تخيلي با ترکيب سر يک سگ و بدني جانورگونه به 

چشم مي خورد(تصوير ۱۹).
اين نمونه از فرش را بايد از گونه هايي دانست که درخت 
سخنگو يا درخت واق را به صورت طبيعي با سرهاي حيواني 
و انساني نشان مي دهند. شيوة طراحي سرها تقريبًا واقع 
گراست و به اشکال تجريدي تبديل نشده اند. در مرحل هاي 
از  مستقل  شخصيتي  و  شده  مجزا  کامًال  واق  سرهاي 

تصوير۱۵. فرش اصفهان، با اسليمي هاي گلداروترنج، اواخر قرن 
Bennet, 2000 : 93۱۳ه/۱۹م. مجموعه جيجونز، کاليفرنيا. مأخذ

تصوير۱۴. تصويرسر بلبل در نماي پشت  گل

تصوير۱۶: نقوش واق بر حاشية 
فرش  ا صفهان

تصوير۱۷.   تصويرسر پرنده و 
اژدها در انتهاي ساقه هاي فرش 

اصفهان

تصوير۱۸. فرش با نقش درخت 
واق  واق، تبريز، هريس، قرن ۱۳ق/ 

۱۹م،  مأخذ :
www.spongobongo.com 

تصوير۱۹.  تصويرجانور ترکيبي 
درفرش هريس
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سرهاي  واق،  نقوش  مي گيرند.  درختي  گياهي  اتصاالت 
جانداران خيالي يا طبيعي کامال مستقل از ساقه هاي گياهي 
درون قابي نقش مي بندند. اين نقوش، در فرش ابريشمي از 
کاشان متعلق به سدة دهم يا يازدهم هجري با رنگبندي زيبا 
و چشمنوازبه چشم مي خورند(تصوير ۲۰).سر موجودات 
خيالي و غريب، درون قاب هايي ترسيم شده است(تصوير 
۲۱).«حيوانات تصويرشده در اين فرش شبيه نمونه هاي 
چيني هستند. ققنوس نماد خرد عرفاني و قدرت سلطان با 
اژدهايي در ستيز است که در ايران به خالف چين تصوير 
اژدها عمومًا نيروي شر تلقي مي شده است. جانوران ديگر 
هم ارجاعاتي به مقام سلطنت هستند: مرغان بهشتي، شيرها، 
يوزها، لنگه اين فرش در موزه برلين نگهداري مي شود» 

(ولش، ۱۳۸۵: ۵۶).
مهم ترين  از  حيوانات  سر  ُاپي١  جيمز  نظرية  طبق 
نقش هاي فرش است. ُاپي تاريخ و معاني نقوش منسوجات 
را براساس نقش و نگاره ها و نمادهاي سر حيوانات مفرغي 
لرستاناز دو و سه هزاره پيش از ميالد ارزيابي کرده است. 
رابطة ميان اين نقوش مفرغي و دست بافته ها از طريق نقش 
خورجين هاي لري و بختياري جنوب غربي ايران بر ذهن 
ُاپي خطور کرده است، که طرحي به شکل قالب را بر ترنجي 
شبيه به نيم رخ سر حيوان با شاخ هاي بلند نشان مي دهد.

وي به شباهت هاي بسيار بين اين تصاوير و تزيينات و 
اشکال مفرغي يادشده در مقبره هاي کهن مانند حيوانات دو 
سر، دهنه و چشم بند اسب توجه کرده است.اسطوره هاي 
اين مناطق دارد و  حيوانات ريشه هاي عميقي در فرهنگ 
هنوز ترسيم نقش حيوانات جزئي از زندگي روزانه آنان 
است. ُاپي تحقيقاتش را بر اسطوره ها و افسانه هاي بومي 
مناطق خصوصًا کوه هاي زاگرس در جنوب غربي ايران 
متمرکز کرده است. گمان ميرود که نقوش سر حيوانات را 
لرها و بختياري ها خلق نکرده باشند بلکه منشأ آن به دوران 
ماقبل تاريخ بازمي گرددو از آن پس به اقوام پراکنده در 
آسياي مرکزي و غربي که نگاه دارندة سنت کهن بافندگي 
بوده اند راه يافته است. زنان لر و بختياري در انزوايشان 

تصوير۲۰.  گليم  ابريشمي،  کاشان،   اوايل سدة۱۱ق/۱۷م. موزة   منسوجات  
واشينگتن دي.  سي.  مأخذ :  پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۶۷

تصوير۲۳.صورتک هاي نقش  بسته بر زمينه وحاشيةگليم شاه  عباس.

تصوير۲۱.    تصوير سر موجودات خيالي درحاشية     فرش کاشان

تصوير۲۲. گليم ابريشمي شاه عباس، احتماًال اواخر قرن ۱۰ق/۱۶م.
Bennet, 2000: 86   :1کاشان. مأخذ-James Opie
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نحوه اتصال نما زمان محل بافت  نقش رديف

 اتصال از باال و 
پايين سر

تمام رخ قرن ۱۰ق کاشان (تصوير ۷) ۱

اتصال از باال و پايين 
سر

تمام رخ قرن ۱۰ق کاشان (تصوير ۷) ۲

اتصال از بااليسر نيم رخ قرن ۱۰ق کاشان (تصوير ۷) ۳

اتصالبه گردن نيم رخ قرن  ۱۳ق هريس (تصوير ۱۸) ۴

اتصالبه باال و پايين سر تمام رخ اواخر قرن۱۱-۱۰ق فرش سانگوشکو کرمان (تصوير 
(۱۱

۵

اتصال از باال و پايين 
گلبرگ تمام رخ اواخرقرن۱۰ق اصفهان (تصوير ۱۵) ۶

جدول۱.سرهاي انساني نقش بسته بر فرش

نحوه اتصال نما زمان محل بافت نقش رديف

اتصال از باال و پايين سر تمام رخ قرن ۱۰ق کاشان (تصوير ۷) ۱

اتصال از طرفين سر تمام رخ قرن ۱۰ق کاشان (تصوير ۷) ۲

اتصال از طرفين سر تمام رخ قرن ۱۰ق کاشان (تصوير ۷) ۳

اتصال از باال و پايين سر تمام رخ قرن ۱۱ق هريس  (تصوير ۹) ۴

اتصال از باال و پايين سر تمام رخ اواخر قرن۱۱-۱۰ق فرش سانگوشکو کرمان (تصوير 
(۱۱

۵

اتصال از باال و پايين گلبرگ تمام رخ اواخر قرن ۱۳ق فرش اصفهان  (تصوير ۱۵) ۶

جدول۲. سرهاي ديو نقش بسته بر فرش
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نحوه اتصال نما زمان محل بافت نقش رديف

اتصال از سمت 
راست و چپ قاب تمام رخ اوايل 

قرن۱۱ق
کاشان 

(تصوير ۲۰) ۷

اتصال از سمت 
راست و چپ قاب تمام رخ اوايل

 قرن ۱۱ق
کاشان

(تصوير ۲۰) ۸

اتصال از باال و پايين 
قاب تمام رخ اواخر

 قرن ۱۰ق
کاشان

(تصوير ۲۲) ۹

اتصال از باال و پايين 
قاب تمام رخ اواخر

 قرن ۱۰ق
کاشان

(تصوير ۲۲) ۱۰

جدول۳. سرهاي ديو نقش بسته بر فرش

نحوه اتصال نما زمان محل بافت نقش رديف

اتصال ازگردن نيم رخ قرن ۱۳ق هريس
(تصوير ۱۸)

۱

اتصال ازگردن نيم رخ قرن ۱۰ق کاشان
(تصوير ۷)

۲

اتصال از زير دهان نيم رخ اواخر 
قرن۱۰ق

فرش سانگوشکو
کرمان

(تصوير ۱۱)
۳

اتصال از
انتهاي سر نيم رخ اواخر

قرن ۱۳ق
اصفهان

(تصوير ۱۵)
۴

اتصال ازگردن نيم رخ قرن ۱۳ق هريس
(تصوير ۹)

۵

جدول۴.سرهاي اژدهانقش بسته بر فرش



نتيجه
با توجه به حضور هنرمندان نگارگر همچون سلطان محمد و بهزاد در طراحي فرش ها و همچنين 
استفاده از گنجينة نقوش مشترک تزييني در هنرهاي گوناگون چون مينياتورها، سفالينه ها و قالي بافي، 
نقش ماية تخيلي و افسانه اي درخت واق واق به شکلي گسترده از قرن دهم هجري بر فرش ها و گليم هاي 
ايراني نقش مي بندد. با توجه به بررسي طرح فرش هاي قرون دهم تا سيزدهم هجري، به طور کلي اين 
نقوش تزييني به چهار گونه بر فرش هاي آن دوران قابل مشاهده است: گاهي سرهاي تخيلي يا طبيعي 
از حيوانات و انسان به شکل طرح درختي بر زمينة فرش مي نشينند. در نوع ديگر، اين سرها به شکل 
ترکيب با اسليمي و ختايي ها در حاشيه يا زمينة فرش ها نمايان مي شوند. نوع ديگري از اين نقوش 
که در قرون هفتم و هشتم هجري به صورت قرارگيري سرهاي پرندگان در مرکز يا دو سوي عناصر 
گياهي گل مانند قرار داشتندـ  در فرش هاي اين دوره نيز به صورت قرارگيري سرهاي جانداران در دو 
سوي عناصر گياهي يا در مرکز گل هاي شاه عباسي حاشيه يا زمينة فرش ها را مي آرايند. نوع ديگري 
از اين نقوش نيز در در ميانة قابي نمايان مي شوند که پيشينة آن ها را مي توان براساس نقش و نگاره ها 

و نمادهاي سر حيوانات مفرغي لرستان از دو و سه هزاره پيش از ميالد در نظر گرفت.
با توجه به مقايسة اجمالي درخصوص فرش هاي باقي مانده از سدة دهم تا سيزدهم هجري، مي توان 
مشاهده کرد که صورتک هاي انسان، ديو و اژدها با اشکال گوناگون در بيشتر آثار قابل مالحظه اند.

با توجه به جدول ۱، دررابطه با شيوة طراحي، نقش بندي و نحوة اتصاالت اين نقوش مي توان نتيجه 
گرفت که سرهاي انساني در دورة ذکرشده به دو گونة طبيعي و تخيلي و از دو نماي نيم رخ و تمام رخ 
به چشم مي خورند. در جدول ۲، که شامل تصاوير سر ديو در فرش هاي کاشان، هريس و کرمان 
است، صورتک هاي اين موجودات تخيلي در تمام نمونه ها از نماي تمام رخ و به طور کلي به دو گونه 
تصوير شده اند که گاهي با خصوصيات انساني و گاهي نيز در هيئت حيواني پديدار مي شوندو اکثرًا 
با برگي در دو سوي دهان تصوير مي شوند. با توجه به جدول هاي۳ و ۴، نقش صورت اژدها در 
تمام نمونه هابه صورت ترکيبي از خصوصيات حيوانات گوناگون، به خصوص تمساح و مار، مشاهده 
مي شود. از لحاظ نحوة اتصال نيز تعداد بيشتري از اين صورتک ها، از باال و پايين سر يا از ناحية 

گردنبه ديگر ساقه ها متصل مي شوند و کمتر درون قاب يا عناصر گل مانند ديده مي شوند. 
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The motif of “talking tree” or WakWak tree, derived from the stories and tales of different lands, 

has appeared in various shapes in artworks. This motif is the source of Wakdecorative motifs that 

depictcombinations of mythicalandreal creatures’ heads with arabesques and sprays, well known as 

one of the primary motifsof Iranian carpetsdepicted in different patterns such as medallion, corner, 

tree, etc. These patterns are evolved from talking tree and Wak tree that can be foundin the carpets 

of 10th-13th centuries (A.H.) in four categories. This article is aimed at exploring and understanding 

the different manifestations of this decorative motif and its structural and formal characteristicsin the 

carpets of 10th- 13thcenturies. The research questions developed in this article include what types of 

Wak patterns may be found in the carpets of 10th-13th centuries (A.H) andwhat are the various styles 

of their design, painting and connections.

The research has been carried out through gathering published material and observation, using 

descriptive and analytical methods.

We also classified and analyzed the common patterns in most of the carpets including the 

humans’, dragons’ and demons’ heads to clarify the connections and structural characteristics of 

variousmanifestationsofWak motif. We concluded in this project that the frontal representation of 

demons’ headsare always present in the form of humans or animals while the humans’ headsare 

drawn more naturally and from two views, and the dragons’ heads are also drawn in combination 

withother creatures like snakes and crocodiles. 

Key words: Talking Tree, WakWak Tree,WakMotif, Iranian Carpet, MythicalCreatures .
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