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چكيده
قالي و بافت آن به عنوان شاخه اي از هنر هاي ايران، از پيشينه اي غني برخوردار است و نخستين نمونه  هاي 
به دست آمده از اين هنر ارزشمند در کتب مختلف تاريخي، مقارن با امپراطوري بزرگ هخامنشيان ذکر گرديده 
است. اگر چه ابزار مربوط به بافت قالي پيش از دوران ياد شده از کاوش هاي باستان شناسي به دست آمده  اما به 
نظر مي رسد به عصر مفرغ نزديك تر باشد. آنچه که از مستندات تاريخي به دست آمده،  دوران اوج نقش و بافت 
قالي ها  را  مقارن با عصر صفويه (عصر زرين هنر قالي بافي ايران )معرفي نموده اند.  اين هنر در سايه روابط 
مختلف با کشورهاي همسايه نظير هندوستان به آن سرزمين راه يافت و اين انتقال در عصر صفويه در ايران 
و عصر گورکانيان در هندوستان صورت پذيرفت . آنچه در اين پژوهش مورد توجه بوده  بررسي نقشمايه 
درخت در قالي هاي دو منطقه در دوران تاريخي ياد شده است. معرفي ويژگي هاي بصري تصوير شده از اين 
نقش در قالي هاي ايران و هندوستان و ريشه يابي نقش درخت با تکيه بر بن مايه هاي اعتقادي و فرهنگي هر دو 
کشور محور اصلي بررسي و جست وجوي مقاله پيش رو است.روش تحقيق اين مقاله، توصيفي- تحليلي و 
شيوه گردآوري  اطالعات آن كتابخانه اي است.  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد   گرچه نقشمايه هاي 
درخت در دو حوزه تمدني داراي ريشه هاي مشترك در مفاهيم  اند و  نقشمايه درخت در قالي هاي ايران بيش ترين 
تاثير را بر قالي هاي هندوستان داشته، اما تفاوت تصويري در قالي هاي هندوستان با قالي هاي دوره صفوي مبني 

بر اعتقادات مذهبي هندوان بوده است.
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مقدمه
صاحب  آدميان  مانند  را  درخت  کهن  اعصار  انسان 
روح و روان قلمداد مي نموده است. ذهنيت هاي گوناگون بر 
اساس اصل بديع تقدس ريشه يافت و خود را به روش هاي 
گوناگون و به واسطه آثار مختلف هنري به نمايش گذاشت. 
نقش درخت در فرش هاي ايراني و به طور کلي هنر هاي سنتي 
و  آسمان(روحاني)  ميان  پيوندي  گونه اي  به  مشرق زمين 
زمين (جسماني)دارد و هنرمندان سعي در جاودانه ساختن 

اين ارتباط ناگسستني در آثار خود داشته اند . 
قالي هاي ايران و هندوستان از نقوش مختلف به ويژه 
نقشمايه هاي گياهي برخوردارند. فرش هند در آغاز شکل 
گيري از نقوش و طرح هاي گوناگون هنر ايران در توليدات 
خود اقتباس نموده است و برخي از اين نقوش به عاريت 
گرفته شده نظير درخت، ريشه هاي مشترک در فرهنگ و 
تمدن  هر دو منطقه دارد. جست وجوي خاستگاه اصلي نقش 

درخت در دو فرهنگ متمايز از هم،  هدف اين پژوهش است. 
به همين دليل با توصيف نقوش  و ريشه يابي آن ها در 
هر دو منطقه به تطبيق و مقايسه نمونه هاي موجود پرداخته و 
نقش مذکور به عنوان يکي از وجوه مشترک قالي هاي ايران 
و هندوستان معرفي گرديده که در روابط متقابل دو منطقه 
مورد تبادل واقع شده و مختصات بصري ويژه اي براي خود 

اختيار نموده است.
 آنچه در اين پژوهش مد نظر بوده، عاري از هرگونه 
تفسير پيرامون طراحي نقشه قالي ها، معرفي انواع طرح هاي 
درختي و مباحث زيباي شناسانه در نمونه هاي هر دو منطقه 
است. تنها يافتن نقش درخت به عنوان زمينه مشترک و ارائه 
وجوه افتراق و اشتراک نقشمايه در نمونه هاي آورده شده و 

نهايتا معرفي منبع اقتباس، مد نظر است . 
روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي است و اطالعات 
مورد نظر به شيوه كتابخانه اي جمع آوري وسپس با تطبيق 

نمونه ها نسبت به ارائه نتايج  اقدام شده است.
ريشه يابي نقش درخت در ايران با تاکيد بر درخت سرو  
آنچه از دوران کهن  به مردمان اعصارجديد رسيده، همه 
به روزگاري مربوط است که هنوز خطي در ميان نبوده و 
نقوش واسطه پيام رساني بوده اند. درخت يکي از مظاهري 
است که بشر از ابتداي خلقت در برابر آن سرتعظيم فرود 
اين گونه برشمرد که مردم  آورده و علت آن را مي توان 
در زمان هاي قديم به مراتب بيش از امروز در بطن طبيعت 
زندگي مي کرده اند و حقيقتي انکار ناپذير است، به اين ترتيب 
تمام سرچشمه قدرت را متأثر از طبيعت و به ويژه درخت 
ازجمله  ايران  هنر هاي  انواع  در  درخت  نماد  مي دانستند. 
را  بسياري  ذهن  آن  ومداومت  تکرار  که  است  تصاويري 
سفال ها،  تمامي  در  است.درخت  داشته  مشغول  خود  به 
منسوجات، نقاشي ها و حتي حجاري هاي تاريخ هنر ايران ، چنان 
جايگاهي داشته که حالت تقدس و احترام آن به وضوح آشکار 

است .
تکيه  با  ايران  نقش درخت درآثار هنري  کلي  به طور 

بر روايت درخت زندگي به كار گرفته شده است». مطابق 
است  زندگي، خطي  درخت  باستان  اسطوره هاي شرق  با 
پيوسته، که پارادايس يا بهشت در آسمان و جهان انساني 
در زمين و جهان زيرين را به هم متصل مي کند و به واسطه 
درخت به عنوان محور عمودي بزرگ  اين سه به موازات هم 
نگه داشته شده اند. تصوير کردن اين اعتقاد که درخت محور 

(Ford,1998, 106 ).جهان است، سابقه اي ديرين دارد
« كهن ترين نقش حجاري درخت زندگي در حجاري هاي 
آشوري مربوط به سده نهم پيش از ميالد از قصر آشور 
نضير پال دوم در نينوا ديده شده است.( تصوير١)اين نقش 
گاه به شكل واقعي و گاه به صورت انتزاعي به کار رفته و 
مملو از تمثيل و استعاره بوده و بازتابي از آئين ها و باورهاي 

 (Ibid,1998, 107) .«آن دوره است
  گيريشمن معتقد است « موضوع درخت مقدس با دو 
حيواني که در دو طرف آن روبه روي هم تصوير شده اند 
از بابل و آشور اقتباس شده است. از طرفي در اوستا نيز 
از درختاني که نزديک چشمه اي مي رويند و نگهباناني دارند 

سخن رفته است». ( گيريشمن، ١٣٥٠ ، ١٨٩) 
  « عالوه بر درخت سرو، درختاني نظير نخل و تاک نيز 
در اعتقادات ايرانيان جايگاه وااليي داشتند. انگور در اساطير 
ايراني مظهري براي خون است و خون نيروي اصلي حيات 
است و از آن جا که در دوران هخامنشي تاک را به دور درخت 
چنار مي پيچيدند مي توان استنباط کرد که  چنار مظهر شاه 
و تاک مظهر ملکه بود که از طريق او خون سلطنت دوام 

مي يافت». ( بهار، ١٣٨١، ٥٦) 
درختان سرو منقوش بر ديوار نگاره هاي تخت جمشيد 
ازجمله آثاري است که بيان گر اهميت و اعتبار اين آفريده 
پروردگاردر ميان هنرمندان و شاهان هخامنشي در ايران 

است.( تصوير٢ ) 
«در بررسي زمان و نحوه انتقال تصوير درخت بر روي 
دست بافت هاي گره دار به پاسخ روشن و قاطعي نخواهيم 
رسيد. قديمي ترين و شايد ناب ترين نوع منقوش درخت سرو 
بر روي فرش گره دار را مي توان بروي گروهي از قاليچه هاي 
بلوچ خراسان مشاهده نمود که به قاليچه هاي سجاده اي بلوچ 
شهرت دارند و دقيقا معرف نقش درخت سرو هستند. اما 
گروه ديگري که هم اکنون نيز به مقدار زياد در تربت جام 
و حيدريه عرضه مي گردند و با نام نقش برگ تاکي شهرت 
دارند احتماال داراي سوابق بيش تري نسبت به قاليچه هاي 

گروه اول هستند». ( ژوله ، ١٣٨١ ، ٤٨ ) (تصوير ٣ )  
 اگرچه قديمي ترين نمونه هاي هر دو گروه بيش از پنجاه  
تا يك صدو هفتاد سال از عمرشان مي گذرد، اما بي ترديد   احترام 
و تقدس درخت در شرق ايران به ويژه مرکز خراسان و 
باالخص در محدوده خواف داراي سوابقي بيش از يك هزار 
وپانصدسال است. به احتمال قريب به يقين تاريخ تقدس و 
احترام درخت سرو در بين ساکنان شرق ايران و از جمله 
نواحي مرکزي و شرق آن به تاريخ حضور زردشتيان در 
خراسان باز مي گردد . ناحيه اي که امروز در خراسان به نام 
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خواف شهرت دارد در دوران قبل از اسالم از بزرگ ترين 
مراکز زردشتيان در شرق ايران بوده و در تاريخ زردشتيان 
وااليي  ازجايگاه  کشمير  سرو  درخت  ماجراي  خراسان 

برخوردار است . ( ژوله ،١٣٨١، ٤٨ - ٤٩)
اين  به شرح واقعه  اي  تا  اندازه  بلعمي در کتاب خود 
درخت پرداخته که خالصه آن چنين است: « زردشت پيامبر 
زردشتيان دو طالع اختيار کرد و فرمود تا بدان دو طالع دو 
درخت سرو به كارند . يکي در روستاي کشمير و يکي در 
روستاي فريومد از توابع طوس. اندازه و محيط ساق درخت 
کشمير به حدي بزرگ شد که در حدود ده هزار گوسفند در 
سايه آن قرار مي گرفتند. حتي حيوانات درنده و وحشي نيز 
در زير سايه آن آرام و قرار داشتند. همچنين هزاران پرنده 
در ميان شاخه هاي آن مأوي داشتند. وصف اين درخت به 
متوکل رسيد و دستور داد به عامل نيشابور که آن درخت را 
قطع کرده و به بغداد فرستد تا در عمارت جعفريه که مشغول 
ساختن آن بودند به کار رود. موبدان و بزرگان زردشت 
به عامل نيشابور گفتند که ٥٠ هزار دينار به خزانه خليفه 
مي دهيم تا از اين کار درگذري، اما موفق نشدند و سر انجام 
درخت قطع گرديد و با هزار و دويست شتر به بغداد فرستاده 
شد. درخت در نزديکي بغداد بود که متوکل کشته شد و هيچ 

گاه درخت را نديد». (بلعمي، ١٣٨٥، ٤٣٢)
در واقع  آنچه که امروز بر روي قاليچه هاي سجاده  اي 
بافندگان بلوچ رخ مي نمايد چيزي نيست جز انتقال يک روايت 
زردشتيان  مقدس  درخت  ازسرگذشت  مذهبي  تاريخي- 
قاليچه هاي  در مرکز  که  ديگر سخن درختي  به  خراسان. 
بلوچي ديده مي شود همان درخت سرو کشمير است که با 
گذشت قريب به ٢٦٠٠ سال هنوز هم ياد و خاطره آن نسل به 
نسل در ميان ساکنان آن ديار نقل شده است و  بوميان منطقه 
آن را  بر روي  بافته  خود  منتقل  نموده اند وجود درخت در 
يک قالي با کاربردي که مطمئنا جنبه مذهبي دارد نه تنها مؤيد 
يک ويژگي نمادين و مقدس است بلکه يادآور اهميت درخت 

در مذاهب قديمي جهان شرق نيز محسـوب مي شود . 
 « نقوش مکرر درخت و گل در تخت جمشيد نشان از 

عالقه به گل و گياه در آيين هخامنشيان دارد. سرو نماد 
اهورامزدا ، نخل نماد ميترا و نيلوفر نماد آناهيتا است که در 
مکان هاي مخصوص در تخت جمشيد حجاري شده و بازگو 
کننده اعتقاد و احترام آن ها به اين هديه اهورايي است. در 
دو پلکان بزرگ کاخ آپادانا که در طرف شمال و مشرق آن 
قرار دارد و يک قسمت آن سربازان جاويدان و قسمت ديگر 
نمايندگان ٢٣ کشور تابع هخامنشيان را نشان مي دهد، هر دسته 
از افراد به وسيله درخت سروي جدا شده اند. از آن جا که 
درخت سرو يکي از بيش ترين نقوشي است که در حجاري ها 
به كار رفته است شايد انعکاسي از سروستان  هاي مقابل 

کاخ هاي سلطنتي باشد.» ( سعيدي، ١٣٧٦ ، ٧٨) (تصوير ٤ )
از دوران اشکاني و هنرآن ها اطالعات کافي در دست نيست، 
اما تا آن جا که از آثـار اين دوره بر مي آيد هنرمندان اين 
عصر از ميراث گذشتگان خود (هخامنشيان)بهره جسته اند. 
در تصويري از اشک دهم سنتروک با رداي پادشاهان دوره 
اشکاني چيزي شبيه به يک درخت سرو کوچک که نشانه 
تقدس و احترام اشکانيان به اين نقش بوده در دست دارد. 

( تصوير٥)
  جليل ضياء پور در توضيح اين تصوير مي نويسد « کف 
دست او به عالمت حرمت باال است و در دست چپ او شاخه 
برگي قرار دارد ، اين برگ کوچک تصوير واضحي از درخت 

سرو است». (ضياء پور، ١٣٤٣، ١٥١)
  «در تزئينات گچ بري ساسانيان طرح هاي هندسي و 
گل سازي بيش از شکل هاي هنري ديگر وجود دارد. اغلب 
نقوش تزئيني منسوجات ساسانيان دايره هاي جدا يا مماسي 
هستند که حيواناتي در اين دايره ها محاط شده و اغلب به طور 
قرينه يا پشت به پشت هم قرار گرفته اند و يک درخت مقدس 
يا آتشدان در ميان آن ها نقش شده است». (وزيري، ١٣٧٣ ،١٣٧)

(تصوير ٦ )
«نمونه اين آثاردر سده هاي اوليه اسالمي ديده مي شود. 
يكي از بهترين نمونه ها پارچه هاي آل بويه، قطعه پارچه با 
نقش عقاب بزرگ دوسر است. ... كه توسط نقش شبيه درخت 

سرو از يكديگر جدا شده اند».(فتحي، فربود، ١٣٨٨، ٤١)

تصوير۱- حجاري برجا مانده از امپراطوري آشور، ق۹  قبل از 
Summers, 1975, 35 :ميالد، نينوا، ماخذ

تصوير۲- درخت سرو در حجاري هاي تخت جمشيد، پلکان شمالي 
کاخ آپادانا، ماخذ: عطروش، ۱۳۸۵، ۵۹



مجموعه اي از طبيعت  هستند  زندگي مي کرده است . هنديان 
همه درختان را  مقدس مي شمارند و آن ها را پرستش مي کنند.  
در هند باستان باغ هاي گل و درختان با مراقبت هاي عاشقانه اي 
پرورش مي يافتند و قطع کردن هيچ کدام از درختان جايز 

نبوده است». (ميرچا الياده، ١٣٨٥، ٢٥٩ )
در واقع در تاريخ هر مذهب و در سنن و روايات مردم 
کهن  عرفاني  و  مابعدالطبيعه  بينش هاي  و  جهان  سراسر 
درختان مقدس و آئين هاي نباتي را مشاهده مي کنيم. آنچه 
هم اکنون ضرورت دارد آگاهي از کار ويژه مذهبي درخت 
به عنوان شاخه اي از نباتات در ساختار قداست و حيات 

مذهبي است . 
«در کهن ترين نوشته هاي سنت هندو، کيهان همچون 
درختي غول پيکر تصوير شده است . عالم درخت باژگوني 

تصوير۳- قاليچه بلوچ خراسان، ربع سوم سده ۱۹م-۱۳ه.ق، ماخذ: 
ژوله، ۱۳۸۱، ۸۷

 تصوير۴- آورندگان هدايا در تخت جمشيد، پلکان شرقي کاخ 
آپادانا، ماخذ: عطروش،۱۳۸۵، ۶۱

تصوير۵ - اشك دهم ( سنتروک)، پادشاه اشکاني، سده ۱ تا ۲ م، ماخذ: 
موزه بغداد (چپ) شاخه گياه يا بنابه تعبير ديگر درخت سرو در دست 
راست او نشان از تقدس و احترام  به طبيعت دارد.ماخذ: فريه، ۱۳۷۴، 

۵۲ ( راست )

 تصوير۶- پارچه پشم- ابريشم سياه و سفيد، سده ۴ و ۵ م  .۱۰ و ۱۱ 
ه . ق، درخت متمايل به درخت سرو در ميان دو دايره (بخشي از منسوج 

مورد اشاره)، ماخذ: عطروش، ۱۳۸۵، ۶۵

در مورد تقدس درخت سرو مهرداد بهار معتقد است 
«اين تقدس از آن رو است که سروها از همه درختان منطقه 
عظيم ترند و بسيار پر عمر و سايه گستر و سر سبز هستند 
و به دليل اين که هر ساله پوست مي اندازند ، به گمان مردم 

تازه و جوان مي شوند». (بهار ، ١٣٨١، ٤٧)
ستايش درختان مقدس در دوره اسالمي توجيهي تازه 
يافت و براي آن که ستايش ايشان بر خالف سنت هاي اسالمي 
نباشد اغلب به اين نتيجه رسيدند که در پاي درختان، بزرگ 
مردي، امام زاده اي يا مقدسي به خاک سپرده شده است. 

(بهار، ١٣٨١، ٤٧)
تقدس  منظور  به  مقابر  روي سنگ  بر  نشاندن سرو 
کامال نمادين انجام مي شد و اين تفکر اسالم به نام درخت 
طوبي و در تورات درخت حيات و در مسيحيت در ايام آغاز 
سال نو ميالدي به صورت تزئين کاج ظهور يافت. در مراسم 
عزاداري عاشورا، تمام علم ها و توق ها از نقش سرو مقدس 

الهام گرفته اند.  
خرمي،  ناميرايي،  نشانه  که  سرو  درخت  معنوي  اثر 
پايندگي، آرامش و زيبايي است در همه مظاهر تمدن ايراني 

ديده مي شود.
ريشه يابي نقش درخت در هندوستان   

درپي ريشه يابي نقش درخت به عنوان يک نقش گياهي 
در قالي هند الزم مي دانيم به بن مايه مذهبي و اعتقادي اين 
تا داليل کاربست آن در  بپردازيم  تمدن هند  نقشمايه در 

دست بافت ها به ويژه  قالي آشکار گردد . 
«انسان  از  زمان هاي  کهن در کنار درختان که  زير  

بررسي نقش درخت در قالي هاي 
ايران و هندوستان
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بر  برگ هايش  و  شاخ  و  دارد  آسمان  در  ريشه  که  است 
سراسر زمين گسترده شده و پاک و مطهر است و آن را ناميرا 
مي خوانند. درخت در اين جا به وضوح تجلي برهمن در کيهان 
يعني آفرينش به مثابه حرکتي نزولي است . در تفکر هندي تيشه 
بر ريشه درخت زدن برابر با بيرون بردن انسان از کيهان، 
و دور کردنش از متعلقات و حواس و ثمرات اعمال اوست. 
به اين ترتيب ظهور خدايان در درخت مضمون رايج در هنر 
تجسمي شرق باستان است که هند نيز از اين قاعده مستثني 

نيست».(ميرچا الياده،١٣٨٥، ٢٥٧ - ٣٠٦ )
در موهنجودارو، در هزاره  سوم  پيش  از  ميالد  ظهور 
خداوند در درخت انجير هندي را  مي بينيم، درخت به گونه اي 
هندسي تصوير شده که درخت مقدس بين النهرين را به ياد 

مي آورد.(تصوير٧) 
همچنين هنديان به وجود محور کيهان که همچون درخت 
زندگي يا ستوني واقع در ميانه جهان تصوير مي شود اعتقاد 
دارند. درخت، واقعيت مطلق معيار و نقطه ثابت و نگه دارنده 
کيهان است و از اين رو ارتباط با آسمان فقط در گرداگرد 

درخت و يا به واسطه درخت ميسر است.
«درخت انجير هندي يکي از درختان مقدس قلمداد مي شود، 
و از دوران ودايي مورد احترام هندوان بوده است. بودائيان نيز 
به اين درخت احترام فراوان مي گذارند و در اوپانيشاد ها نيز 

نام اين درخت ذکر شده است».(جاللي نائيني، ١٣٨٠، ٥١٥ )
درخت انجير مقدس را درخت روشن شدگي بودا مي دانند 
و در يک تصوير نقش خدايي را که بر اين درخت زانو زده 
و حيواني اسطوره اي (انسان- قوچ )را براي قرباني پيشکش 
مي کند، مي بينيم. تاج  آراسته  به  شاخ  گاو  است  که  اشاره  به 
سرشت خدايي  انسان  دارد. (دادور، ١٣٨٥، ٢٠٣)( تصوير ٨) 
در بسياري از آثار درخت به مثابه نماد بودا مورد پرستش 
قرار گرفته و به همين دليل در بعضي موارد آن را نماد بودا 

مي دانند.( تصاوير٩-١٠ ) 
کم کم با پيدايش نسخه هاي تصويرسازي  شده در سده 
به  هندي،  آثار  در  درخت  نقش  تقدس  عنصر  ١٢ميالدي 
ويژه در نقاشي ها کاهش يافت و به عنوان يک عنصر مکمل 
در ترکيب بندي، در کنار ديگر اجزاء به كار رفت. (تصوير١١) 
در  تقدس  واسطه  به  درخت  گذشته  در  که  معني  اين  به 
آثار ظاهر مي شد اما به تدريج اين کارکرد متفاوت شد و 
بن مايه مذهبي در پس زمينه انگيزه به كار گيري اين نقش 
قرار گرفت و به اين ترتيب هنديان در مواجه با نقوش متنوع
قالي هاي ايران با توجه به پيش زمينه هاي فکري و اعتقادي

 اما با کارکردي متفاوت اين نقش را به منظور آراستن قالي هاي 
خود پذيرفتند.(کوماراسوامي، ١٣٨٢، ١٦٥ )

نقش درخت در قالي هاي ايراني   
نقشمايه اي گياهي است كه با خطوط منحني و شكسته 
در بسياري از قالي  هاي ايراني به كار مي رود . حضور درخت در 
طرح قالي به شيوه هاي مختلف ديده مي شود، درخت ها اغلب 

به صورت بيد مجنون و يا سرو به كار رفته اند. 
درخت  سرو  در شكل تجريدي خود گاه مانند  مثلثي ساده به 
پايه ( ساقه) وصل مي شود و گاه مانند مخروطي به شكل شعله 
شمع كه گلي در وسط دارد، نمايش داده مي شود. اين نگاره  
يابه صورت مستقل به كار مي رود يا از گلداني سر بر آورده 
و بر روي شاخه اش پرندگاني نشسته اند و يا مانند قالي هاي 
منطقه فارس همراه با دو مرغ، در دو سو نقش مي شود. (آذرپاد 

وحشمتي ، ١٣٨٣، ١٢٣) (تصوير ١٢) 
عمده قالي هايي كه در آن ها نقش درخت به طور شاخصي 
به كار رفته، نقشه هاي باغي هستند كه تاريخ بافت آن ها به 
سده هاي يازده و دوازده ه . ق - هفده  و هجده  ميالدي بر مي گردد 
و اصل آن ها را از كرمان مي دانند. (نصيري،  ١٣٧٤، ٣١)

«بسياري از صاحب نظران بر اين عقيده اند كه فرش 

تصوير۷- ُمهرهاي سفالين مکشوفه از دره سند، ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ قبل از 
م، موهنجودارو، ماخذ: كوما راسوامي، ۱۳۸۲، ۱۸

تصوير۸- رب النوع ايستاده ميان شاخه هاي از هم گشوده انجير مقدس،  
هزاره دوم قبل ازم، ماخذ: دادور و منصوري، ۱۳۸۵، ۲۰۵                 



تداعي  كه  است  باشكوهي  و  رنگين  باغ  سراسر،  ايراني 
كننده بهارستان رضوان و گلستان ارم  است».(صباغ پور، 

شايسته فر،  ١٣٨٩ ،٤٦)
درخت در قالي هاي باغي  يا نقشه گلستان با بهره گيري 
از نقشه باغ در معماري و فضاهاي بخش بندي و عناصر و 
جزئيات باغ هاي ايراني تصوير شده و در گونه اي که متعلق 
به منطقه چهار محال بختياري است درختان در فضاهاي 
مربع، مستطيل با تنوع رنگي بسيار به كار رفته اند. تقارن، 
تعادل و نظم با در نظر گرفتن تنوع و تناسب در دامنه رنگ هاي 
به كار رفته گونه هاي بسيار چشمگيري از اين طرح و نقش را 

در قالي هاي ايران آفريده است. 
نقش درخت در قالي هاي هندي  

صورت  به  هم  هندي  قالي هاي  در  درخت  نقشمايه   
طبيعت گرايانه و هم به شكل ساده شده در نمونه هاي اوليه 
در  مي شود.  ديده  مغول  حكمرانان  دوره  از  مانده  به جا 
نمونه هايي نقش درخت به عنوان مكمل در تركيب با عناصري 
همچون حيوانات به كار رفته است و از اين نمونه مي توان به 
فرشي كه در الهور بافته شده  اشاره كرد كه  تاريخ آن به 
اواخر سده دهم  و اوايل يازدهم ه. ق - شانزدهم و هفدهم ميالدي 

بر مي گردد . ( تصوير١٣ ) 
مجموعه متنوعي از درختان در كنار حيوانات  مختلف  
زينت بخش نمونه  نفيسي شده  و آشنا ترين  نوع  درختي كه به چشم 
مي خورد درخت نخل است و بقيه درختان  با شكوفه  هاي زيبا 
تداعي كننده طراوت مي باشند. نمونه ديگري از درخت كه در 
فرش هاي هندي ديده شده، درخت سرو است كه در حاشيه 

و درمتن قالي به كار گرفته شده است . 
در نمونه اي كه در كشميريا الهور بافته شده درخت 
سرو در كنار درختان پر شكوفه اي در متن فرش به تصوير 

كشيده شده است. ( تصوير ١٤)
همچنين در بررسي نقش درخت در قالي هاي هندوستان 
به نمونه هاي آشنايي بـر مي خوريم كه درخت سرو به كار 
رفته در آن به دو نيم شده و در دو طرف قالي قرار گرفته اند 

 تصوير۹- نقش برجسته نيايش تخت و درخت  از بودا استوپاي 
بهارهوت، كوماراسوامي، ۱۳۸۲، ۷۵               

تصوير۱۰- نيايش درخت وتخت، استوپاي امروتي، حدود ۲۰۰ قبل 
از م، همان، ۷۳   

تصوير ۱۱ - يک نسخه خطي مصور برگ نخلي، سده ۱۲ م-۶ ه. ق، 
نپال، همان، ۱۶۵ 

 تصوير ۱۲- قاليچه کرمان با طرح درختي، ماخذ:ژوله، ۱۳۸۱، ۴۹
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تصوير۱۳- قالي با نقشه تصويري، شمال هند، الهور، اواخر سده ۱۶و 
اوايل سده ۱۷م ۱۰ و ۱۱ ه . ق، ماخذ:  موزه هنر متروپليتن(باال) و بخش هايي 

از نقش درخت در قالي، ماخذ: Walker, 1998,30 (پايين) 

تصوير ۱۴- قالي با الگوي درخت، شمال هند، الهور يا کشمير، ۱۶۵۰
م- ۱۰۵۷ه. ق،  ماخذ: مجموعه فريک ، نيويورک ( باال ) بخش هايي از نقش 

درخت در قالي ماخذ:  همان، ۱۰۱( پايين )

تصوير ۱۵- قالي طرح ناظم که در هند آن را هزار گل مي نامند. شمال هند 
کشمير نيمه اول سده ۱۸ م- ۱۲ ه. ق ، وينا، ماخذ: همان، ۱۳۴

 تصوير ۱۶ - قالي با نقشه باغي يا گلستان، شمال هند، ۱۶۵۰ م- ۱۰۵۷ 
ه . ق،  موزه مهاراجه در جيپور  هند، ماخذ: همان، ۱۱۹



تصوير۱۷- قالي باغي، كرمان، سده هفدهم م- يازدهم ه.ق، موزه هنر 
گالسکو (باال)- بخش هاي بزرگنمايي شده  به منظور تاکيد بر نقش 
درخت، محل نگه داري موزه  هنر گالسکو(پايين)،  ماخذ: ژوله، ۱۳۸۱، ۳۱

تصوير۱۸- قاليچه چهار محال با طرح خشتي، انعکاسي زيبا و بي نظير 
از باغ هاي ايراني، نوزدهم م سده سيزدهم ه.ق(باال)- بخش هاي از 

قالي، موزه ويکتوريا و آلبرت لندن(پايين)، ماخذ: همان، ۳۴

و محراب باالي قالي و بر آمدگي اي كه در پايين قرار دارد 
عناصر آشناي طرح ناظم در فرش هاي ايران هستند. متن 
قالي نيز با شكوفه هاي متنوع و انتظام يافته اي تزئين يافته 

است.(تصوير ١٥) 
نمونه اي ديگر از طرح درخت، قالي اي است كه در شمال 
هند بافته شده و الگوي اصلي آن بر اساس طرح نقشه باغي 
فرش هاي ايران است كه در منطقه بختياري به كار مي رود . البته 
آنچه كه اين فرش را تا حدي از  نظاير خود  در ايران متمايز 
مي  سازد، ترنج بافته شده در مركز آن مي باشد.(تصوير١٦) 

قالي هاي  در  درخـت  به ويژه  گياهي،  نقوش  به طور کلي 
هندوستان بر اساس سه اصل به كار گرفته مي شوند :

١- نقوشي که از ترکيبات سنتي و هنري کشور هاي هم جوار 
(ايران و چين) به عاريت گرفته شده اند.

٢- نقوشي که طبيعت گرايانه نقش مي شوند و هيچ گونه دخل 
و تصرفي در آن صورت نگرفته است. 

٣ -  نقوشي که براساس سنت ها و اعتقادات گذشته تمايل به 

نقش کردن آن ها وجود دارد.
بررسي تطبيقي نقش درخت در قالي هاي دو کشور 

درخت به عنوان نقشمايه اي مشترک در قالي هاي هندي و 
ايراني شناخته شده و در ترکيب بندي عناصر گياهي قالي هاي 
دو منـطقه به كار رفته است. درخت زندگي بن مايه اعتقادات 
مشترک در اين مجموعه است و به عنوان يک عضو طبيعت 
که آشکارا و زنده به حيات مادي و ارتباط آن با جهان بر 
اساس اين اعتقاد که درخت محور جهان است و پل ارتباطي 
ميان سه جهان آسماني، زميني و زيرين جزيي الينفک از 
اعتقادات طبيعت پرستي هنديان و حرمت قايل شدن ايرانيان 

براي آن بوده است. 
تقدس اين عنصر به شکل هاي مختلف در طول اعصار به 
نمايش در آمده و از آن جا که سرمدي ترين نماد طبيعت است، 
بدون هيچ دخل و تصرفي وارد زمينه هاي مختلف هنري شده 
وكم كم به منظور جاودانه شدن به نقشه هاي قالي ها راه يافت.

درايران ارزنده ترين نقشه اي که عنصراصلي آن درخت است، 
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نقشه هاي باغي يا گلستان هستند. 
باغ يکي از اساسي ترين مفاهيم در فرهنگ ايراني است 
و هميشه موقعيتي مرکزي در انديشه و احساسات ايرانيان 
داشته است. فردوس چنان که از معنايش برمي آيد باغي است 
محصور با چند حصار پشت سر هم که يک حصار آن از 
همه بلندتر و پهن تر و کلفت تر است، معموال هفت حصار به 
طوري که اهريمن نتواند به آن راه پيدا کند.(ژوله، ١٣٨١، 
٢٦)حاشيه هاي مکرر  به ويژه يک حاشيه پهن و مشخص 
مياني در قالي ايران همين ديوار هاي مکرر فردوس است. 
گل کاري و درخت کاري منظم و مرتب و منسجم با شبکه آبياري 
و راه هايي براي عبور و گام زدن از ويژه گي هاي نقشه هاي باغي 

است . 
تقارن و انتظام در تمامي قالي هاي باغي ايران و ديگر قالي هايي  
ديگر با نقش درخت به كار رفته است، در حالي که در قالي هاي 
هندي اين ويژگي ها در توليدات ابتدايي رعايت نشده و با گذر 
زمان و به تقليد از نظاير ايراني خود قوام وپختگي يافته اند 
.بارزترين نمونه هاي  قالي باغي در غرب ايران (گهواره تمدن 

بافت آن در  اوج  تهيه شده  که  قالي بافي)  ايراني و مرکز 
سده هاي دهم و يازدهم هجري قمري- شانزدهم و هفدهم 
ميالدي  بوده است.(تصوير١٧) قالي هايي که در چهار محال 
به نام خشتي شناخته شده اند حکايت از آن دارند که يادگار 
نقشه گلستان بوده و همراه با تغييرات، کامال رنگ تزئيني و 
بومي گرفته اند.(تصوير ١٨ ) نقشه معروف به سبزي کار در 
کرمان نيز به شيوه اي ديگر يادآور فردوس هاي آسماني و 

باغ هاي زميني است.( تصوير ١٩)
اما درخت در قالي هاي هندي چه سيري را طي نموده 
است؟ در قالي هاي هندوستان درخت به گونه اي هم، محور 

ترکيب بندي و هم عنصري مکمل در کنار ديگر اجزاء است.
 دريك نمونه اي به عنوان عنصري هماهنگ و موزون 
با ديگر عناصر تصويري در قالي به کار رفته و شکل تنه و 
شاخسارهاي آن ها تابع پيچش و خميدگي ديگر اجزاء  واقع 
شده و شايد تا اندازه اي از شکل طبيعي خود دور شده است 
و صحنه اي روايت گونه و تقريبا مشابه نقشه شکار گاه ايران 

را ياد آور مي گردد.( تصوير٢٠ )

تصوير ۱۹- قالي سبزي کار کرمان، سده نوزدهم - سيزدهم ه.ق،        
(باال) بخش هاي بزرگنمايي شده به منظور تاکيد بر نقش درخت، ماخذ:  

همان، ۱۷۴ (پايين) 

تصوير۲۰- قالي با نقش تصويري، شمال هندوستان (الهور) سده 
شانزدهم  ميالدي - دهم ه.ق،محل نگه داري:  موزه هنر هاي ظريف 

walker, 1998, 39 :بوستون، ماخذ



اما در نمونه هاي ديگر درخت به عنوان محور  اصلي در 
طول يا عرض قالي تکرار مي شود و با عناصر مکملي همچون 

حيوانات در حاشيه  کامل مي گردد.( تصوير ٢١)
محال  چهار  خشتي  قالي هاي  مشابه  نيز  نمونه هايي   
بختياري نيز ديده شده که از انتظام نقش درخت در قالي هاي 
هندي خبر مي دهد. اما در بررسي تطبيقي درخت در قالي هاي 
عصر صفويه ايران و گورکانيان هند به اين نکته مي توان 
اشاره کرد که در قالي هاي ايراني به منظور ابديت بخشيدن به 
سرسبزي عمدتا درخت سرو  تصوير مي شود و در موارد 
ديگر به گونه اي متراکم و پر بار و شکوفه، يادآورفصل بهار 

است. 
 در هندوستان انواع درختان با سرسبزي کم تري از 
ايران نقش مي شوند و تراکم شاخه ها و شکوفه در سطح 
پايين تري از نمونه هاي مشابه  در ايران است و تداعي کننده 
خزان مي باشد. همچنين پرمايگي  نقش ها در کل ترکيب بندي  

فرش هاي ايراني از درجه بااليي برخوردار است و فضاي 
منفي کم تري به چشم مي خورد و پوشش گياهي در قالي ها 

حتي در برخي موارد مانع ديدن رنگ زمـينه قالي مي گردد. 
در حالي که در نمونه هاي هندي، اين ويژگي به ندرت 
ديده مي شود و تراکم  پايين نقش ها در سراسر ترکيب بندي  و 

حضور بخش هاي خالي اين تفاوت را آشکار مي سازد . 
در نمونه هاي ديگر از قالي هاي هند،  درختچه هايي مي بينيم 
که در فضايي محراب گونه قرار گرفته اند و گل هاي سوسن 
و يا خشخاش به عنوان بار آن ها تصوير شده است . درختچه 
در قالي هاي ايران کم تر ديده شده و اين نقش در قالي هاي هند 
مي تواند شکل تغيير يافته گلدان هاي پر ازگل ايران باشد که 
در هند تبديل به درختچه اي شده که مستقيما از دل زمين بر 
آمده است. در مدت زمان کمي، طبيعت گرايي منجر به تکامل 
اين نقش شد و انواع مختلفي از درختچه ها در فرش هند نمايان 

گشت. ( تصوير ٢٢ ) 

 تصوير۲۱- قالي با نقش تصويري، شمال هندوستان (الهور ) سده 
 Ibid,41:شانزدهم م- دهم ه.ق،  موزه وينا، ماخذ

تصوير ۲۲- قالي با طرح درختچه ، شمال هندوستان ( کشمير يا الهور )
سده  هفدهم  م- يازدهم ه.ق، مجموعه ديسن بورنميسزا مادريد، ماخذ: 

همان، ۵۲
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نتيجه
نقشمايه ها، اولين ابزار براي ايجاد ارتباط ميان انسان ها و تقدس مذهبي محسوب مي شوند و درخت نيز 
به عنوان مهم ترين نمود گياهي در هر دو تمدن از معاني مترادف با قدرت، شفابخشي، برکت و فراواني 
نسل و محصول برخوردار بوده و اين مفاهيم در گذار تاريخي نسل به نسل با وحدت معني و کثرت 
گونه هاي بصري به حيات خود ادامه داده است. درخت به عنوان ارزشمندترين گونه گياهي همچون يک 
نقشمايه سنتي در قالي هاي دو کشور وجود دارد و از پيشينه غني فرهنگي و هنري برخوردار است اما 
نمايش آن در قالي هاي سنتي ايراني ديده مي شود كه با به كارگيري خالقيت و صرف وقت در هندوستان 
تبديل به سنتي بومي شده است. به اين ترتيب نگاره درخت درقالي هاي ايران و هندوستان ريشه هاي نزديك به هم 
دارد كه تقدس منشأ اصلـي آن هاست، اما با وجود ذهنيت مشترک و مقارن به هم، گذشت زمان،  ظاهري 
متفاوت به آن ها بخشيده و اعتقادات مذهبي تا  اندازه اي  در كاربرد و چگونگي استفاده از اين نقش در 
هنري همچون قالي بافي  موثر بوده و بيش ترين تاثير در کاربست   اين نقشمايه از ايران، بر هندوستان صورت 

پذيرفته است.

منابع و ماخذ
آذرپاد، حسن، حشمتي رضوي، فضل اله، فرشنامه ايران، پژوهشگاه ،تهران،١٣٨٣.

 الياده، ميرچا، رساله در تاريخ اديان، ترجمه جالل ستاري، سروش، تهران، ١٣٨٥ .
بلعمي، ابومحمد، تاريخ بلعمي، زوار، تهران، ١٣٨٥ .

بهار، مهرداد، ١٣٨١از اسطوره تا تاريخ، چشمه، تهران، ١٣٨١. 
جاللي نائيني، سيد محمدرضا، هند در يک نگاه، شيرازه، چاپ اول،  تهران ، ١٣٧٥. 

دادور، ابوالقاسم و منصوري، الهام، درآمدي بر اسطوره ها و نمادهاي ايران و هند، دانشگاه الزهرا و کلهر ، 
تهران، ١٣٨٥.

ژوله، تورج، پژوهشي در فرش ايران، يساولي، چاپ اول، تهران ، ١٣٨١.
 سعيدي، فرخ، راهنماي تخت جمشيد و پاسارگاد و نقش رستم، ميراث فرهنگي، تهران، ١٣٧٦ .

ضياء پور، جليل، پوشاک باستاني ايرانيان از کهن ترين زمان تا پادشاهي ساسانيان، سازمان سمعي و  
بصري هنرهاي زيباي کشور، تهران،١٣٤٢.

فتحي، ليدا، فربود، فريناز، سير تحول نقوش پرنده و موجودات اساطيري بال داردر منسوجات آل بويه و 
سلجوقي، فصلنامه علمي-پژوهشي نگره، سال چهارم، شماره ١٢، پاييز ١٣٨٨.
فريه،ر. دبليو، هنرهاي ايران، ترجمه پرويز مرزبان، فرزان روز، تهران، ١٣٧٤.

عطروش، طاهره، بته جقه چيست؟ موسسه فرهنگي هنري سي بال هنري، تهران، ١٣٨٥.
 کوماراسوامي، آناندا، مقدمه اي بر هنر هند، ترجمه دکتر امير حسين ذکرگو، روزنه، تهران، ١٣٨٢ .

 گيريشمن، رمن، هنر ايران، ترجمه بهرام فره وشي، کتاب، تهران، ١٣٥٠.
نصيري، محمد جواد، سيري در هنر قالي بافي  ايران، مولف، تهران،  ١٣٧٤.

وزيري، علي نقي، تاريخ عمومي هنر هاي مصور قبل از اسالم، دانشگاه تهران، تهران،١٣٧٣ .

Ford, P.R.J. Oreintal Carpet Design , Thamas&Hudson. 2 nd edition. Singapor , 1 , 1998.

Walker, Daniel. Flowers under foot , Thames and Hudson, London ,1998.

Summers, Herbert, Oreital Rugs, USA, 1974.


