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چكيده
ـ .ق /١٧٧٩- قالي باغي از جمله هنرهاي مطرح در طول تاريخ هنر ايران بوده است. در عصر زند(١١٩٣-١١٦٣ ه

١٧٥٠ م.) بستري از نقش مايه هاي گوناگون در اين قالي فراهم شد. اين نقوش به گونه اي ترکيب بندي شده که 
در ضمن حفظ الگوهاي سنتي دست آوردهاي نو هم به دست آيد. اين پژوهش با روش توصيفي ـ     تحليلي و 
با مطالعة موردي بر روي نقوش يک نمونه قالي  باغي عصر زند انجام شده است. شيوة گردآوري اطالعات 
کتابخانه اي و ميداني، همچنين ابزار گردآوري داده ها شامل منابع اسنادي، تهية برگه شناسه (فيش) و مشاهده 
قالي هاي موجود در موزة  فرش ايران و موزه هاي خارج از کشور، همانند متروپوليتن، هنرهاي اسالمي برلين، 
ويکتوريا و آلبرت، بروکلين و آرميتاژ بوده که از ميان قالي هاي منسوب به دورة زند تنها يک نمونه قالي براي 
مقالة حاضر گزينش شده است. تحليل نقوش  نشان مي دهد که نقش مايه هاي نمادين، بر مفاهيم اسطوره اي 
داللت ضمني داشته و با يکديگر ارتباط مفهومي دارند. نقش مايه هاي عصر«زند»  در قالي باغي از عناصر 
فرمي و مضموني الگوهاي گذشته الهام گرفته اند. اين عناصر، عالوه بر تکرار نقوش سنتي، در ترکيب بندي 

نقوش خالقيت داشته اند.
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مقدمه
قالي متني است رمزآلود و پرنشانه. نقش مايه، رنگ، اندازه و 
ساير شاخصه هاي قالي در هر زماني به تناسب روح حاکم بر 
جامعه دچار تحوالت شکلي و مفهومي مي شود. قالي هاي هر 
دوره اي روبنايي است که زيرساخت هاي اجتماعي، اقتصادي، 
مذهبي، فرهنگي و ساليق و باورهاي آن را  انعکاس مي دهند. 
البته اين هنر ـصنعت سندي است که پيام پيشينيان را به ادوار 
دورة  است.  معاني  و  ناقل رموز  همواره  و  بعد مي رساند 
کوتاه مدت حکومت افشار و زند و قرارگرفتن ميان دو دورة 
طوالني مدت صفوي و قاجار سبب گشته هنر زنديان مهجور 
بماند و حجم ناچيزي از پژوهش هاي تاريخي هنر ايران را 
به خود اختصاص دهد. پرسش اصلي مقاله در بنيان پژوهي 
نقوش قالي باغي دورة زند نهفته است. آيا مي توان از طريق 
نمادشناسي، نقش مايه هاي قالي عصر زند را رمزگشايي کرد؟ 
آيا مي توان معاني آنها را از ميان اسطوره، ادبيات، مذهب و 
هنر دوران پيش از آن يافت؟ هدف اصلي اين مقاله بازشناسي 
قالي هاي  تعداد  است.  زند  عصر  باغي  قالي   نقش مايه هاي 
يافت شده از عصر زند بسيار اندک است. از آن رو پژوهش 

علمي درنمونه هاي کمياب آن دوره ضرورت بيشتري  دارد. 

روش تحقيق
روش پژوهش در اين مقاله، توصيفي وتحليلي است. شيوه 
بر مشاهدات  تکيه  با  و  بوده  اسنادي  اطالعات  گردآوري 
حاصل از منابع تصويري تدوين شده است. پس ازشناسايي 
نقش مايه ها، يکايک آنها توصيف و سپس طبقه بندي و تحليل 

نمادشناسانه شده است.

پيشينة   تحقيق 
قالي باغي تا به حال چندين بار توسط پژوهشگراني همچون 
قرار  بررسي  مورد   .(١٣٨٨) چيت سازيان  زارعي(١٣٩٠). 
گرفته است. افروغ(١٣٩٣). در كتاب نماد و نشانه شناسي 
و  نشانه ها  نمادها،  مبحث  به  كلي  به طور  ايران  فرش  در 
و  گودرزي  همين طور  است.  پرداخته  قالي  نقش مايه هاي 
همكاران(١٣٩٢). در مقالة «نمادگرايي باغ ايراني در دوره  
اسالمي» اجزاي باغ ايراني را مورد پژوهش قرار داده اند. 
آنچه موضوع پژوهش حاضر را متمايز مي کند تمرکز برمتن 
ـ .ق  يك تخته قالي از دورة زند، مقارن اواخر قرن دوازدهم ه
است. در اين راستا سعي شده تا حد امكان يکايک اجزاي 
تشكيل دهندة متن قالي توصيف و طبقه بندي و سپس در بستر 
تاريخ، اسطوره، فرهنگ، مذهب و ادبيات بررسي شود. کشف 
مفاهيم و داللت هاي ضمني و همچنين تحليل نقش مايه ها نيز 

از اهم اهداف است.

مباني نظري
تاريخچة قالي زند

محدود بودن تعداد قالي هاي باقي مانده از دورة زند باعث 

قالي هاي  نسبت  به  دوره  اين  قالي  متنوع  طبقه بندي  عدم 
عصر صفوي و قاجار شده است. تصوير بسيار بزرگي از 
کريم خان زند موجود است که بعد از وفات او نقاشي شده و 
او را نشسته بر قاليچه اي کوچک نشان مي دهد. کوچکي قالي 
مزبور را دال بر ساده زيستي کريم خان بايد دانست نه عدم 
رواج قالي بافي در زمان او»(ملول،١٣٨٤: ٤٦). رستم الحکما 
(محمدهاشم آصف). در کتاب رستم التواريخ به قالي بافي 
به عنوان يکي از مشاغل رايج عصر زند اشاره مي کند: «ما 
هم وکيل دولت ايرانيم از بنايي وقوفي تمام داريم و کسب ما 
جوراب چيني و بافتن قالي وگليم وجاجيم است (آصف،١٣٥٢: 
که:  مي کند  اشاره  نامبرده  کتاب  ديگر  قسمت  در   .(٣٠٩
دينار...»(همان:٣١٧).  سيصد  و  هزار  زرعي  خوب  «قالي 
اين مطلب نشان از وجود قالي هاي مرغوب در دورة زند و 
لزوم قيمت گذاري و اطالق صفت خوب دال بر درجه بندي 
و طبقه بندي کيفي قالي ها در دورة زند است. در منابع و 
نيبور که دورة  متون سفرنامه نويساني همچون کارستن 
زند به شيراز و دربار زند سفر کرده به وجود قالي اشاره 
شده است: «ما را به سالن بزرگي که به طرف حياط کامًال 
باز بود هدايت کردند. کف اين سالن قالي بزرگ و زيبايي 
داشت....»(نيبور،١٣٥٤: ٦٦). تغيير الگوي متفاوت حاكميت 
كريم خان تبعاتي به دنبال داشته است. قالي هاي برجاي مانده 
از دورة صفويه قالي هايي درباري و يا قالي هايي است كه 
وقف  و  اهداء  شخصي،  استفادة  براي  اشراف  و  بزرگان 
سفارش داده اند. مواد اولية مرغوب، شيوة مطلوب نگهداري، 
ابعاد بزرگ آن ها و همين طور طول مدت حكومت صفويان 
و رونق اقتصادي سبب باقي ماندن بسياري از آن ها شده 
است. كوتاهي مدت حكومت زنديان، نگرش مردمي كريم خان، 
گرايش وي به ساده زيستي و بحران اقتصادي موجب توليد 
قالي هاي معمولي و كوچك به عنوان كف پوشي ساده شد. از 
شيراز پايتخت زنديان قالي هاي نفيس و درباري به دست 
نيامده است. اما نفاست قالي فقط در بزرگي ابعاد خالصه 
نمي شود. طرح و نقش هم از عوامل مهم در بنيان پژوهي و 
تحليل نمادهاي قالي محسوب مي شود که موضوع اين مقاله 

است.

تاريخچة قالي باغي
طرح قالي هاي عصر زند بيشتر هندسي و واگيره  اي بوده 
از نيمة دوم قرن  است. با مشاهدة قالي هاي برجاي مانده 
دوازدهم موجود در موزه ها اين نتيجه حاصل شد كه تعداد 
قالي هاي باغي در اين برهه از زمان قابل توجه است. اگرچه 
برخي پژوهشگران قالي پازيريك عصر هخامنشي و بعضي 
ديگر قالي افسانه اي بهار خسروي ساساني که اثري از آن 
باقي نمانده را نخستين الگوي طرح باغي مي دانند. اما از 
ميان نمونه هاي موجود مي توان به چند تخته متعلق به دورة 
صفوي در موزه هاي دنيا اشاره کرد. گفتني است كه بر پاية 
مقايسه و تطبيق قالي هاي نيمة اول و دوم قرن دوازدهم 
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تفاوت هاي ساختاري ميان آنها ديده مي شود. با اينكه طرح 
باغي به طور كلي الگويي تكرارشونده بوده، در عين حفظ 
شاکلة کلي وفاداري به يكايك اجزا رعايت نشده و سير تحول 
و تغيير نقوش قابل مشاهده است. قالي مورد پژوهش در 
اين مقاله در منطقة كردستان١ توليد شده است. بررسي و 
مشاهدة قالي هاي موزه هاي جهان اين نكته را در بر داشت 
كه بيشتر قالي هاي باغي در قرن دوازدهم و بسياري از آنان 
در غرب و شمال غرب ايران بافته شده اند. سهم كردستان 
چشمگير است. اما اين تعدد نه نقش باغي را منحصر به 
کردستان مي کند و نه به دورة كريم خان، زيرا نقش باغي 
پيش از زنديه نيز بافته شده است. اما رونق اين نوع طرح 
و تحول نقش مايه هاي متن قالي باغي درسايرمناطق ايران 
عصر زند، به لحاظ نمادشناسي قابل پيگيري است. وجود باغ 
و چهارباغ در اكثر مناطق ايران امري بديهي بوده و كردستان 

نيز از اين قاعده مستثني نيست. 

ساختار طرح باغي يا چهارباغ 
طرح باغي منظم و چهارگوشه است. هميشه دو جوي پهن 
مستقيم عمود بر هم به شکل چليپا (صليب) سطح آن را به 
چهار مربع يا چهار مستطيل تقسيم مي کنند که به اين طرح 
باغي يا چهارباغ گفته مي شود. «نقش استخرهاي اصلي و 
عمارات کاله فرنگي در فرش بافته مي شد و انواع درختان و 
گل هاي زيبا هم در آن به چشم مي خورد و تصوير ماهي ها 
در کانال هاي آب و پرندگان در ميان شاخ و برگ درختان 

آن نمايان بود»(نعيما،١٣٨٥: ٥٠). اين طرح در هنر قالي بافي 
ايران به کرات تکرار شده است. 

توصيف کلي قالي باغي
قالي باغي موجود در موزة متروپوليتن(تصوير١) متعلق به 
اواخر سده دوازدهم هجري مقارن با عصر زند در كردستان 
بافته شده است. تجزية بصري قالي به عناصر تجسمي نظير 
خط، رنگ، شكل و فضا سبب مطالعة روشمند و تجسمي آن 
شده و نقش بارزترين عنصرآن يعني خط را نمايان مي سازد. 
خط مهم ترين عامل انسجام و جداکننده قالي باغي بوده که 
در عين حال سامان دهندة بخش هاي گوناگون قالي باغي 
است. بهره گيري از اين نوع خطوط و تقسيم فضاي باغ-

قالي فضاي هندسي و استواري را ايجاد کرده است. سياح 
اروپايي ويليام فرانكلين باغچه بندي باغ هاي عصرزند را«...

به صورت خيابان هاي مستقيم و طويل» (فرانكلين،١٣٥٨: 
٣٤) توصيف کرده است. رنگ هاي قالي بيشتر از طيف گرم 
انتخاب شده و رنگ سورمه اي تيره ترين رنگ موجود در قالي 
است. وسعت سطح اين رنگ تيره و قرارگيري آن متن در 
محور چليپايي اصلي به تجزية فضاهاي باغچه اي انجاميده 
است. اشكال موجود در دو دستة هندسي و طبيعت گرا قابل 
بررسي هستند. شكل هاي چليپايي، شمسه، چهارگوش ها 
در گروه هندسي و انواع نقوش گياهي، جانوري و عناصر 
بنيادين طبيعي همچون آب در رستة اشكال طبيعي مي گنجند. 
مفهوم فضا در اين قالي به دو گونه است: نخست فضاي 

جدول ١. مشخصات قالي باغي، مأخذ: نگارندگان

١.   نبودن حكومت مركزي در عصر 
زند نمي تواند سبب تحديد و تقليل 
گردد.  شيراز  شهر  به  زنديه  آثار 
مطالعةتاريخ نيمة دوم قرن دوازدهم 
در ايران و آگاهي از روابط كريم خان 
گوناگون  مناطق  حاكمان  با  زند 
روايتگر تأثيرگذاري و سيطرة وسيع 
با بر تخت  قدرت اوست. مصادف 
نشستن كريم خان زند، خسروخان 
داليل  بود.  كردستان  حاكم  اردالن 
تيره  روابط  ايجاد  سبب  متعددي 
ميان كريم خان و خسروخان شده 
با  خسروخان،  مدتي  از  پس  بود. 
و  كريم خان  قدرت  ميزان  به  علم 
و  بندگي  كدورت،  رفع  به منظور 
ارادت خود را با فرستادن پسرش 
مي دارد  اعالم  كريم خان  دربار  به 
و اين اقدام موجب تمديد سال هاي 
حكومتش مي شود. ادعاي يكپارچگي 
حكومت كريم خان سخت بي اساس 
حاكم  خسروخان،  تفكر  اما  است 
كردستان، نشان از قدرت كريم خان 
يا عدم  ادامه  براي  و تصميم گيري 

استمرار حكومت واليان دارد.

تصوير1.قالي باغي، اواخرقرن دوازدهم هجري/هجدهم ميالدي، موزة متروپوليتن، مأخذ:
http://images.metmuseum.org
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اين قالي داراي نقش مايه هاي هندسي، گياهي، جانوري وانتزاعي است.



مثبت و منفي وسپس فضا به عنوان حدفاصل و حريم بين 
عناصر. نظم موجود در تقسيم بندي فضاهاي قالي سبب 
القاي حس تعادل و استواري مي شود. به سبب كثرت خطوط 
و نظم هندسي حاكم بر طرح باغي نوعي نظم پايدار بامعنا از 
كليت قالي را بيان مي کند. اما هنگامي كه اجزاي قالي بررسي 
مي شود، مجموعه اي پويا در متني منظم و هندسي كنار هم 

قرار گرفته اند.
در  كه  است  مشخص  و  پويا  مجموعه اي  «[شكل] 
يافته  دروني  نسبت  محتوا  اين  با  و  دارد  محتوايي  خود 
مستقل  فضاهاي  ديگر سو  از  است»(احمدي،٣٠٦:١٣٨٠). 
موجود در قالي را مي توان به باغچه ها، پياده روها، آبگيرها 
و نهرها تقسيم نمود. هر يك از اين فضاها در درون خود 
كثرت اجزا را دارد اما حصار بستة اين فضاها موجب القاء 
حس وحدت مي شود. تقارن نسبي بر كل قالي حاكم است. 
اگر دو محور تقارن عمود برهم قالي رسم شود تركيب بندي 
اين قالي متقارن بوده و اين تقارن تعادل را نيز به دنبال 
دارد. تعادل عالوه بر كل قالي در جزئيات نيز حاكم است. 
تناسب ميان اجزا و کل قالي با حفظ استقالل بصري هريک 
به خوبي رعايت شده و قاعدة گشتالت حکمفرماست. با وجود 
فراواني نقوش در متن قالي، اين كثرت به وحدت ختم شده 
و كّليت واحدي به چشم مي خورد. فرم هاي قالي متناسب 
با محتواست. کل قالي بر محور چليپايي بنا شده است. ربع 
اين قالي با تغييرات مختصري در چهار قسمت تکرار شده 
و هماهنگي ميان يکايک اجزا قابل درک است. ريتم نيز در 
حرکت موج آب بسيار مشهود است که سکون و بي تحرکي 
را نفي مي کند و حرکت را القا مي کند. ماهي، درخت، آب و 
تمامي عناصر نمودي از حيات و پويايي هستند. در رابطه با 
جهت، کلية بوته ها و گل ها رو به يک سو دارند که اين خود 

حاکي از وحدت، رشد و پويايي است.

مضامين تصويري
مضامين تصويري اين مقاله مجموعه اي از نمادها، فرم ها و 
نقش مايه ها را در بر مي گيرد. اين طبقه  بندي صرفًا توصيفي 

نيست بلکه در ذيل هر بخش از نقش مايه تحليل تجسمي 
شده اند. 

نماد
«نماد چيزي است، و عمومًا شيئي كمابيش عيني كه جايگزين 
چيز ديگر شده، و بدين علت بر معنايي داللت دارد»(الفورگ 
حوزة  انديشمندان  برخي  اينكه  با  همكاران،١٣:١٣٨٧).  و 
نماد  حقيقي  معناي  به  نمي توان  معتقدند  نمادشناسي 
دست يافت، اّما تالش براي درك معناي نسبي هر نماد از 
دستاوردهاي آنان بوده است. يونگ ثمرة مبادرت به درك 
مفهوم نماد را دستيابي به انگاره هايي فراسوي خرد مي داند 
(يونگ،١٣٧٧). پژوهشگران با فرض عدم قطعيت در درك 
معناي نماد پا به عرصه گذارده و تالش مي كنند با تكيه 
بر عقايد، آراء كهن و اسطوره معاني نسبي نمايه را درك 
کنند. اگرچه اين شباهت نيز نسبي بوده و افراد در ساختار 
يك جامعة محلي درك نزديك تري دارند. «آنچه ما نمادش 
مي ناميم يك اصطالح است، يك نام يا نمايه اي كه افزون 
بر معاني قراردادي و آشكار روزمرة خود داراي معاني 
متناقضي نيز باشد. نماد شامل چيزي گنگ، ناشناخته يا 
كه  مي شود  نمادين  هنگامي  نمايه  يك  ماست...  از  پنهان 
چيزي بيش از مفهوم آشكار و بدون واسطة  خود داشته 
نمادين فرش در  باشد...»(يونگ: ١٦- ١٥). نقش مايه هاي 
زمره نقوشي هستند که به طور غيرمستقيم به ارائة معاني 

ضمني مي پردازند.

شکل  
اگر شکل يا فرم را اجزاي متن قالي فرض کنيم مي توان 
اشکال موجود در قالي باغي را به دو گونة منظم و هندسي و 

نامنظم و طبيعي تقسيم کرد.
 ۱. شکل هاي منظم مانند جدول بندي هاي چهارگوش، کرت ها 

و کادر محيط قالي (جدول٢؛ تصوير٢الف ،ب ،ج). 
و  ماهي ها  گل ها،  درختان،  همانند  نامنظم  شكل هاي   .٢

پرندگان(جدول٢؛ تصوير٢ر،د،ه، و). 

جدول٢. طبقه بندي اشکال موجود در قالي باغي دورة زند، مأخذ: همان
نامنظم و طبيعيمنظم و هندسي

تصوير٢الف. 
چليپا

تصوير٢ب. 
چهارگوشه

تصوير٢ج. 
شمسه

تصوير٢ر. 
ماهي

تصوير٢ه. تصوير٢د. آب
گل

تصوير٢و.درخت

بخش هايي از قالي باغي،اواخرقرن دوازدهم هجري/هجدهم ميالدي، موزه متروپوليتن، مأخذ:
http://images.metmuseum.org

تحليل نمادشناسانة نقش مايه های
قالی باغی عصر زند



شماره۳۴  تابستان۹۴
۷۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقش مايه هاي قالي باغي
قالي  شكل دهندة  بنيان هاي  پژوهش  اين  در  نقش مايه ها، 
لحاظ گرديده كه مجموعه اي كامل بوده و تمامي نقوش را 
دربرمي گيرد. براي شناخت بهتر نقش مايه هاي موجود، آن ها 
در چند گروه عمده تقسيم مي شوند از جمله تجريدي، هندسي 
انساني،  جانوري،  گياهي،  نقش مايه هاي  طبيعي(شامل  و 

عناصر بنيادين طبيعت). 

نقش مايه هاي تجريدي يا انتزاعي
رستة  در  كه  مي شود  اطالق  نقش مايه ها  از  گروهي  به 
اشكال هندسي و منظم قرار نمي گيرد. از آنجا که در روند 
ابداع نقوش تجريدي، به ويژگي هاي خاص هر ساختاري 
اعم از جانوري، گياهي، هندسي و طبيعي توجه شده ممكن 
است به نقش مايه هاي هندسي و يا طبيعي شبيه باشد اما 
نقوش واقع گرا نيستند. باور بر اين است كه نقش مايه هاي 
تجريدي صورت ناب و پااليش يافتة نقوش طبيعي هستند. 
اين نقوش محصول پيوند ذهنيت، سوژه، قوة خيال/عينيت، 
ابژه، واقعيت است. اين نقوش عالوه بر داللت هاي ضمني ، 
دريچه اي گشوده به عالم معناي باطني نيز مي توانند داشته 

باشند. مطالعه و تحليل نقوش انتزاعي در هر اثر هنري معاني 
بسياري را آشکار مي سازد. نقش مداخل موجود در اين قالي 

در زمره نقش مايه هاي تجريدي قرار مي گيرد.

حاشية مداخل يا متداخل: نقشي تجريدي برگرفته از شكل 
گل ها. اين حاشيه به سبب داخل شدن هر واگيره به حريم 
نقش مقابل و تداخل با يکديگر در دو جهت مخالف به حاشية 
مداخل شهرت دارد. فرض دوم اين است که شايد حاشية 
مداخل َمدخل و آستانه اي جهت ورود به باغ-قالي باشد. 
نخستين نقش مداخل موجود بر روي قالي به پاره اي قالي 
يافت شده از تمدن پازيريك مربوط مي شود كه مداخلي ساده 
بوده و تنها يك حاشية زيگزاگي است (جدول٣؛ تصوير٣الف). 
مداخل قالي باغي زند نمونه اي از نقش ماية تجريدي است 

(تصوير٣ب). 

نماد شناسي نقش مايه هاي هندسي
تصوير اصلي اين گونه نقش مايه ها تلفيقي از صور هندسي 
و يا نقش هايي با وي ژگي هندسي است. اين نقش مايه ها از 
گذشته هاي دور بر آثار هنر ايراني نقش بسته است. تفاوت 

جدول ٣. نقش مايه هاي تجريدي: نمونة نقش مايه هاي مداخل در حاشية قالي پازيريك و باغي، مأخذ: همان 

تصوير۳ الف. نخستين مداخل يافت شده بر قالي،قسمتي از قالي يافت شده از منطقه 
پازيريك، قرن پنجم ق.م،موزه ارميتاژ

www.hermitagemuseum.org

تصوير ۳ب. حاشية مداخل قالي باغي عصر زند، موزة متروپوليتن مأخذ:     
 www.metmuseu.org

تصوير۴ الف. چهاربخشي هاي روي سفالينه،تپه سيلک، هزارة اول ق.م مأخذ:
 www.parskoroosh.blogfa.com 

تصوير۴ب. كاشي ايلخاني، موزة لوور، مأخذ:
 www.photo.rmn.fr

تصوير4ج. بخشي از نقش مايه هاي هندسي قالي باغي دورة زند، مأخذ: 
www.images.metmuseum.org

جدول ٤. نمونه نقش مايه هاي هندسي از دوره باستان، دورة ايلخاني و قالي باغي دورة زند، مأخذ: همان



اين گروه با نقوش انتزاعي، هندسي بودن و شاكلة خطي و 
ساده شده نقوش است. نقش مايه هاي تجريدي ساده شده و 
پااليش يافتة نقوش طبيعي اند. اما نقوش هندسي پايه و اساس 
و انتظام منطقي موجود دراشكال را عيان مي سازد. به رغم 
صورت سادة خود، مثل انواع چهارگوش ها و اشکال چليپايي، 
شمسه و چندضلعي ها، دايره و... در کل، نقش مايه هاي هندسي 

داللت هاي ضمني بسياري در محتواي خود مي پرورند.

چليپا: نوعي نقش هندسي است كه برپاية نظام مربع استوار 
است. صورت چليپا در اين قالي از برهم نهادگي نهرهاي 
محور افقي و عمودي تشكيل شده است. تحليل نماد چليپا 
است. «چليپا  پيوند خورده  مفهوم گردش و خورشيد  به 
به هرگونه و در هر ساختار، مظهر و نشانة گردش چرخ 
زمانة بيكران و روند آن به چهرة زايش و ميرش، هست و 
نيست، گشاد و بست و پيوست و گسست مي باشد و اين 
آسياي فلك و چرخ زمان است كه مي چرخد و مي چرخد 
پاياني» نه  و  دارد  آغازي  نه  مي كند،  خرد  را  همه چيز  و 
(بختورتاش،١٨٤:١٣٨٠). چليپا به طور كلي نمادي از خورشيد 
بوده و در آثار برجاي مانده از تمدن هاي كهن ديده مي شود. 
«از ديرباز در بين انسان هاي گذشته در اکثر جوامع کهن 
باالخص در بين النهرين نشاني رازآميز به عنوان نمادي تمثيلي 
و مقدس به شکل چليپا يا چليپايي شکسته و نظاير آن مطرح 
بوده است. اين تقسيمات چهاربخشي به نوعي يادآور جهان 

بزرگ و تقسيم آن به چهار قسمت  بوده است»(صبوري 
عدن  باغ  از  رودها  چهاربخش شدن  همکاران،١٣٨٨ :٤).  و 
و جاري شدن به چهار گوشة عالم، که در فصل آفرينش 
کتاب مقدس زرتشت اشاره شده است، داللت بر جامعيت و 
فراگيري کل عالم هستي داشته و فضاي چهارقسمتي به عنوان 
نمادي از عالم هستي است. «از دوران قبل از تاريخ، در هنر 
سفالگري فالت ايران، تصويري به قدمت خود دنيا ظاهر شده 
است: تصويري كه فضا را به چهار قسمت مي كند و مركز 
آن نقطه محور يك صليب است. روان شناسي اعمال به ما 
آموخته است كه اتم هستة نخستين طرح روح است از هاوية 
ظلمت ازلي اين طرح را پياپي در هستة تجليات روح ايراني 
مي بينيم، به خصوص كه تشكيل دهند ة  آن فضاي مثالي است 
كه قبل و پس از اسالم عنصر غالب بر انديشه و پندار ايراني 
نقش  نهرها  باغي  قالي  در  است»(افروغ، ٢٤:١٣٩٣).  بوده 
بازوهاي چليپا را دارند. «آب از «عدن»جاري است تا باغ 
ِبهشت را سيراب کند. اين آب به چهارشاخه تقسيم مي شود: 
پيسون١، جيحون، دجله و فرات»(مور،١٩:١٣٨١). در تحليل 
نظام چهارگانه بايد به متون مقدس ديگر ي، همانند قرآن کريم 
نيز رجوع نماييم. «شرحي که قرآن مجيد از بهشت آورده و 
چهار جوي«آب»،«شير»،«عسل» و «شراب» را مطرح فرموده 
براي طراح ايراني مسلمان، چه در باغ و چه در نقش فرش و 
صفحه نگارگري و ساير هنرهاي زيبا، مفهوم «چهارباغ» را 
در نزول روضة رضوان بر ساحت اين جهاني و صورت و 

جدول۵. نقوش گياهي(گل ها) بر روي مهر ايراني، لباس رجال زند و مجموعه اي از انواع گل هاي بوته اي در متن قالي باغي، مأخذ: همان

تصوير٥الف. پارچة گلدار لباس 
ميرمعزالدين غفاري، والي کاشان در 

عصر زند، مأخذ:
www.ghaffaris.com

تصوير٥ب. پارچة گلدار لباس کريم خان و تني چند از رجال 
قاجار، مأخذ:

www.1.bp.blogspot.com

تصوير٥ج. نقوش گياهي بر روي مهري ايراني، 
هزارة دوم يا سوم پيش از تاريخ، مجموعة 

خصوصي در آلمان، مأخذ:
www.antiques.com

تصوير٥د. نمونه بوته هاي گل از قالي باغي دورة زند که در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.

1.Pison
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

فرم دادن بر مضمون بهشت تداعي مي نمايد»(چيت سازيان،١٣
٨٨:١٠٦). تمامي متون و پژوهش هاي صورت گرفته بر آيات 
قرآني با موضوع بهشت اشاره به چهار رود و چهار بخش 
دارد.«بهشت الهي به طور نمادين از چهارباغ تشکيل شده با 
چهار چشمه که چهار نهر از آنها جاري مي شود نمادي از 
چهار رکن عالم(آب، باد، خاک و آتش). يا چهار جهت اربعه 
چهار  و  چليپا   .(٥: همکاران،١٣٨٤  و  است»(ريسمانچيان 
گوشه از اشکال پايه اي در هنر و معماري ايران زمين است. 
تداوم به کارگيري فرم چليپا و چهارگوشه ها در قالي ، مهر، 
زيورآالت و پالن ابنيه ادوار گوناگون دال بر اهميت اين فرم 
هندسي است. چليپا در پالن اکثر ابنيه و باغ هاي به جاي مانده 
از عصر زند نيز ديده مي شود. البته نه خاص اين دوران بلكه 

استمرار يك الگوست.

چهار گوشه هاي قالي باغي: در اين قالي ٣٨ شکل چهارگوشه 
مياني،  گل ها، حوض  دربردارندة  ديده مي شود. کرت هاي 
کادر اطراف شمسه ها و نهرهاي عمودي و افقي و مجموعة 
کادرهاي هر ربع قالي چهاربخشي هاي قالي باغي هستند. 
از آنجا که اين قالي در كردستان بافته شده است، مطالعة 
مفهوم مربع و تناسب آن با منطقة بافت و تسري آن به مناطق 
ديگر الزم به نظر مي رسد. در مباني هنرهاي تجسمي مربع 
يکي از اشکال اصلي و معادل يکي از رنگهاي اصلي يعني 
قرمز است. با روحيات و منش پرانرژي، مستقل و استوار 
همخوان است، در تقابل با دايره، که آرام و سبک بوده و 
همتراز رنگ آبي است و با مناطق معتدل تناسب دارد. شايد 
به همين سبب ساکنان نواحي سردسيرويا گرمسير با توجه 
اختالف دماي شديد آن مناطق، عمومًا از اشکال هندسي و 
رنگهاي تند و اصلي در آثارشان استفاده مي کنند. به نظر 
مي رسد با استخراج اين مفاهيم از معاني ضمني چهار گوش 

و  سرد  اقليم هاي  از  را  هندسي  نقوش  خاستگاه  بتوان 
مانند  مانند كردستان و گرم و حاشية کوير  کوهستاني 
کرمان و کاشان تشريح کرد و قالي هاي آنها را بازتابي 
از سخت کوشي و روحية پايداري آنها دانست. در تاريخ 
هنر و فرهنگ دنياي باستان «چهار» جايگاهي ويژه دارد. 
چهار  با  دارد  گردونه اي  اَناهيتا  اردوي سورة  يا  «اناهيد 
اسب سفيد»(آموزگار،١٣٨٣:٢٤). در مهر يشت نيز اشاره 
به گردونه چهار اسب ميترا شده است. در بخشي ديگر 
از اين سروده نيز از چهارگوش بودن گوشوارة آناهيتا 
سخن رفته است. زرتشت پس از ورود به ايران- ويج به 
رودخانة چهارشاخه مي رسد. «خداي آب، تيشتر، فرشتة 
سامان بخش، خداي ماهِ چهارم است. بدين روي است که 
تيرماه، ماه چهارم سال است»(بهار،١٣٧٥:١٢١). اين گونه 
شده  نمايان  به خوبي  آب  ايزد  و  آب  چهار،  عدد  ارتباط 
است. فالسفة قديم چنين مي انديشيدند که خدا، اول با خلقت 
عناصر اربعه تجلي کرده و معتقد بودند که رمز نماد مربع 
و عدد چهار تجسم کمال نزد خداست که در آفرينش خود 
متجلي مي سازد. در بررسي آثار باستان اين نتيجه حاصل 
رواني  خواص  که  مربع  بودن  چهارگوش  که  مي شود 
است.  اتحاد  و  نمايندة جامعيت  دارد  بر  در  را  چهارگانه 
فصل،  چهار  آتش)،  و  خاک  باد،  (آب،  چهارگانه  عناصر 
احساس)  و  شهود  هيجان،  خودآگاهي(فکر،  کنش  چهار 
و اخالط چهارگانه نمونه هاي مهم ديگري است. نويسنده 
رستم التواريخ به وجود بوستان هاي مربع با عمارتي در 
ميان اشاره مي کند که اين کوشک چهار دهنه داشته و رو به 
باغي پرگل و نهرهاي روان بوده است (آصف،٢٢٧:١٣٥٢). 
مربع نمادي از زمين است و شکل گيري زمينة باغ بر مبناي 
مربع يا مستطيل به عنوان فرمي زميني و خاکي مورد توجه 
است. و «مربع كه بر چهار پهلو استوار است، برعكس[دايره]، 

تصوير6الف.كاشي لعابدار هخامنشي با حاشية تزئيني گل چندپر، موزة لوور، مأخذ:
 www.louvre.fr 

تصوير 6ب.حاشيه تزئيني گل نيلوفر يا لوتوس، سنگ نگارة تخت جمشيد، 
www.iranicaonline.org :مأخذ

تصوير6ه. نقش ماية گل چهارپر و آناليز 
خطي آن  در قالي باغي مورد پژوهش 

تصوير6د. گل هشت پر، موجود در قالي پازيرك،500ق.م، مأخذ:
www.blog.soton.ac.uk

قالي  هشت پر،  گل  تزئيني  حاشية  تصوير6ج. 
www.images.metmuseum.org :باغي، مأخذ

جدول ۶. گل هاي حاشية قالي باغي دورة زند با گل هاي مشابه در حاشيه و متن آثار باستاني، مأخذ: همان



متضمن تصور استحكام و استقرار و ركود و ايستايي و 
نمودگار زمين است» (دوبوكور،١٠٤:١٣٨٧). 

شمسه: در ميان اجزاي تشكيل دهندة قالي چهار شمسه 
در لچك و يكي در ترنج به عنوان چهار فضاي باغچه اي 
و يك كادر پيرامون استخر ديده مي شود. شمسه نمادي 
از خورشيد است. طرح شمسه از بر هم نهادگي دو مربع 
دو  از  هم  هشت گوش  اين  مي گيرد.  شکل  هم  بر  عمود 
چهارگوش تشکيل شده است. شمسه نيز ارتباط مستقيم با 
مهر(خورشيد) دارد. در متون مقدس ايران باستان آناهيتا را 
با تاجي توصيف کرده  اند که صد ستارة هشت گوش دارد. 
در  به طور خاص  فرم هشت گوش  نيز  اسالمي  دورة  در 
کاشي کاري دوره هاي سلجوقي و ايلخاني (تصوير٤- ب) 
بسيار کاربرد داشته است. در اين نمونه بسياري از اجزاي 
باغ ايراني همچون درخت، گل، حوض و ماهي و همينطور 
قالي هاي  از  بسياري  در  شمسه  مي شود.  ديده  شمسه 

برجاي مانده از سدة دوازدهم هـ .ق  ديده مي شود.

نمادشناسي نقش مايه هاي طبيعي قالي باغي (گياهي، 
جانوري  و عناصر بنيادين طبيعت)

اهميت ويژه اي در عالم هستي  از  گياهان  نقوش گياهي: 
برخوردارند، تا حدي که به استناد متن بندهش گياه چهارمين 
امشاسپندان،  از  يکي  ديگر،  از سويي  است.  مادي  آفريدة 
امرداد، نگهبان گياهان و خوردني هاست. نقش مايه هاي گياهي 
به طور کلي به درختان، گل ها، غنچه ها، انواع برگ و بوته ها 
تقسيم مي شود. در اين قالي از ميان نقوش گياهي درخت، 
گل هاي گرد و خوشه اي و بوته هاي تزئيني ديده مي شوند. 
پيشينة حضور اين نقش مايه ها بر آثار برجاي مانده به دنياي 
باستان مي رسد (تصوير٤ الف). «دنياي عيالمي، که همان 
دنياي ايراني است، پر از تصوير هاي گياهي است که مرکز 
و منبع درخت است. مثل مفرغ هاي لرستان، مارليک، املش، 
زيويه، در زمان ايرانيان آريايي، عصرمادها، هخامنشيان و 
پارتيان تصوير آييني درخت را همچنان مي بينيم»(دادور و 

همکاران،١٣٨٥ : ١٠٠). 
گياهان در باغ ايراني با هدف ايجاد سايه، برداشت و تزئين 
کاشته مي شدند. «در ميان کرت باغ ايراني معموًال گياهاني 
مي كاشتند که زياد بلند نشوند و هميشه سبز و زيبا باشند. اما 
در دو خيابان دو طرف ميان کرت يا آبنما، داالن سرپوشيده اي 
از درختان مي ساختند. در کاشي کاري و قالي بافي از اين الگو 
استفاده مي شده است »(گودرزي سروش و همکاران،١٣٩٢ 
باغ  از آب مهم ترين عنصر شکل دهندة  گياهان پس   .(٥٢:
ايراني به شمار مي روند. «گياهان از نيروي زمين (کاني ها) 
و از نيروي آسمان (نور و آب که ريشه در باران آسمان 
دارد) تغذيه مي کنند. از اين رو گياه «نمايندة متراکم و آشکار 
خورشيدي» است»(شواليه و همکاران،١٣٨٥: ٧٩٦). گياهان 
به طور کلي رابط ميان زمين و آسمان و به گونه اي ثمرة  
پيوند زمين و آسمان هستند. موالنا در تکميل مراحل سير 

و سلوک مرحله جماد تا نبات مي فرمايد: «از جمادي مردم و 
نامي شدم.» گياهان نمادها ي چرخة حيات به شمار مي آيند. 
«نمادهاي گل وگياه، با مادر کبير، ايزد بانوي زمين و باروري 

در ارتباط است»(کوپر،٣١٨:١٣٧٩). 
در قالي باغي تعداد زيادي گل و گياه وجود دارد. در 
ميان نقوش سنتي گياهي ختايي ها مهم ترين آن هاست. اين 
مجموعه شامل انواع گل الله عباسي، پروانه اي، گل هاي گرد 
و چندپر، غنچه ها و انواع برگ هاي ساده و دندانه دار است. 
در قالي هاي شهري باف كه نقوش آن گردان و طرح كلي 
آن لچك و ترنج باشد ختايي ها به چشم مي خورد. اما از 
آنجا كه قالي مورد مطالعه در اين تحقيق از اين نوع نيست، 
تنها نقش مشترك گل هاي گرد است و ساير نقوش گياهي 
شكسته و تجريدي است. در عصر زند نقش گل در بسياري 
آثار هنري ديده مي شود. «در شهر شيراز، نقاشي گل بسيار 
متداول بوده و در گذشته اين شهر به عنوان نقاشي گل ها 
معروف بوده است»(نصر،١٣٩٠: ١٢٩). حتي در آثار نقاشي 
اين دوران پارچة لباس افراد مملو از دسته هاي گل است. 
همانند مناطق استپي بياباني ايران دسته گل ها با فاصله در 
متن لباس ها پراکنده اند. تصاوير جدول ٥ نمونه اي از اين 
مدعاست. انواع گوناگوني از گل ها در قالي باغي به چشم 
مي خورد. بنا بر استناد به ساير متون تصويري عصر زند 
مي توان اينگونه پنداشت و تعميم داد که گل هاي اين قالي نيز 
انواع سنبل، رز، زنبق، گل صدبرگ، بداغ و سوسن است. اين 
نقش مايه نيز با تکيه بر پژوهش هاي انجام شده داللت ضمني 
بر ايزد مهر دارد. «نقوشي همچون بوته، سرو، شکارگاه يا 
بسياري از نقش هاي حاشيه داللت به آيين ميترائيسم در 
ايران دارد»(دريايي،١٣٨٧: ١٣٣). در جدول٥ تصاويري از 
لباس هاي گلدار دورة زند (تصوير ٥الف و٥ب). و نمونه ُمهر 
از دوره باستان (تصوير٥.ج) با نقش ماية گياهي و چند نمونه 
از گل هاي بوته اي موجود در قالي باغي(تصوير ٥د) نشان 

داده شده است.

گل هاي گرد
گل هشت پر: حاشيه هاي کوچک قالي، کادر اطراف کرت ها 
و حوض، کادر استخر، نهرهاي چهارگانه تمامي اين نوارها 
منقوش به تکرار گلي گرد و ساده با هشت گلبرگ است 
بسياري  (تصوير٦ج).  است  معروف  هشت پر  گل  به  که 
از محققان و پژوهشگران گل هشت پر را همان نيلوفر آبي 
مي دانند. نيلوفر آبي از نمادهاي مشهور مهر و آناهيتاست 
که بر سطح آب مي رويد. نيلوفر از سويي با آب(آناهيتا) و 
از ديگر سو با خورشيد (مهر) در ارتباط است. در اساطير 
کهن ايراني نيلوفر گل آناهيد به شمار مي رفته است. «ناهيد 
تصور اصلي مادينة هستي در روايات ديني ايران قديم بوده 
است. در روايات کهن ايران، گل آبي نيلوفر(لوتوس) را جاي 
نگهداري تخمه يا فّر زردشت، که در آب نگاهداري مي شد، 
مي دانستند و از اين رو نيلوفر با آيين مهري پيوستگي نزديک 

تحليل نمادشناسانة نقش مايه های
قالی باغی عصر زند



شماره۳۴  تابستان۹۴
۷۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

همچون «درخت بس تخمه» در متن بندهش و الفاظي از اين 
دست حاکي از اهميت درخت در متون مقدس ايران باستان 
است»(افروغ،٨٨:١٣٩٣). در قرآن مجيد نيز اشاره به شجرة 
طوبي، شجر اخضر و سدرةالمنتهي نشان از جايگاه خاص و 
مقدس درخت در دين مبين اسالم دارد. هنر و مذهب همواره 
تأثيرگذاراست.  هنر  بر  مذهب  و  داشته  تنگاتنگ  ارتباطي 
است.  خداوندي  عظمت  و  قدرت  نماد  قرآن  در  درختان 
درخت نيز هميشه مورد احترام ايرانيان بوده و آن را مقدس 
مي شمرده اند. «متفكران و اهل تصوف مي توانستند كل عالم 
وجود را يك درخت تصور كنند. به طور مثال، ابن عربي از 
شجرة  كون يا درخت وجود سخن مي گويد. بايزيد بسطامي 
در پرواز عرفاني خويش «درخت وحدت» را مي بيند. درخت 
و  مي رود  فرو  زمين  در  ريشه هايش  چون  كلي  به طور 
شاخه هايش در آسمان باال مي رود. به عنوان نماد ارتباطي 
ميان زمين و آسمان شناخته شده است»(همان:٨٩-٨٨). 
در جدول ٧ مجموعه اي از اسناد تصويري از درخت زندگي 
گردآوري شده و با نقش ماية قالي باغي دورة زند مقايسه 

شده است. 
به  قالي  بر  بافته  شدة درخت  نقش  اولين  بنيان پژوهي 
درختي  از  تجريدي  و  ساده  طرح  که  مي رسد  پازيريك 
همچون درخت زندگي بر روي قاليچه روي اسبان را نشان 
مي دهد (تصوير٧الف). اين نقش ماية تجريدي، درخت زندگي، 
در هنر ايران استمرار داشته و در برخي ادوار واقع گرا و 
پرتزئين شده است. از دورة ساساني سنگ نگاره اي مشابه 
اين مضمون تصويري در طاق بستان كرمانشاه باقي مانده 
نيز  ايران  تاريخي  است (تصوير٧ب). در ساير دوره هاي 
مشابه اين نقش مايه با تغييرات خاص خود ديده مي شود. 
پادشاه  مظهر  زندگي  درخت  و  زندگي  مظهر  «درخت 
است»(همان،٨٧:١٣٩٣). در فرشنامة ايران در تعريف درخت 
اين گونه آمده است:«نشانه اي از باروري و آفرينش که با 

مي يابد»(ياحقي،١٣٧٥: ٤٢٩). استفاده از گل هشت پر يا همان 
نيلوفر آبي با اين رويکرد که از سويي با آب و از سويي 
ديگر با خورشيد در ارتباط است تناسب به کارگيري آن را 
در حاشيه هاي کوچک و کادرهاي اطراف کرت ها و نهرها 
و استخر دو چندان مي کند، چرا که نور خورشيد بر تمامي 
عناصر باغ مي تابد و نمادهاي خورشيد باغ را دربرگرفته اند. 
اين گل به دو رکن اصلي، آب و نور، براي رشد و زايش 
اشاره دارد. تعداد گلبرگ هاي زوج اين گل با ساختار هندسي 
و متقارن قالي نيز هماهنگي دارد. گل هشت پر در تمدن ايراني 
ريشه دار بوده و الگويي تکرارشدني و گسست ناپذير است. 
سنت استفاده از گل هاي چندپر به عنوان حاشية تزئيني در 
ايران قدمت دارد. در جدول ٦(تصوير٦الف و٦ ب) مصداق 
اين گلها ديده مي شود. در تصوير٦الف گل هاي گرد در يك 
حاشيه و گل نيلوفر(لوتوس) در حاشيه اي ديگر به چشم 

مي خورد.
مظهر  نخستين  تاريخي  دوره  هاي  از  هشت پر  گل 
خورشيد و آفتاب بوده است. اين نگاره از زمان قالي پازيريک 
بي کم وکاست با گل هاي يک درميان سفيد و سياه کاربرد 

داشته است»(افروغ،١٣٩٣،١٣٨؛ تصوير ٦د). 

گل چهارپر: دربارة تقدس عدد چهار در بخش چهارباغ سخن 
رفت. گل چهارپر، تنها با دربرداشتن چهار گلبرگ،  بسيار 
ساده و پرمفهوم است. اين گل نيز در آثار به جاي مانده از 
هنر و تمدن ايراني جايگاه خاصي داشته و اين نيز الگويي 

تکرار شونده است (تصوير٦ج و٦ه). 

درختان
از ديگر نقش مايه هاي اصلي در اين قالي درخت است. انواع 
گوناگون درخت و درختچه بر اين قالي نقش بسته است. 
strip  .1«داستان هاي کهن همچون «درخت آسوريگ»، يا واژگاني 

   

تصوير۷الف. نقش ماية تجريدي درخت بر روي زين پوش 
(قاليچة رو- اسبي)

www.blog.soton.ac.uk

تصوير۷ب. نقش ماية درخت زندگي،سنگ نگارة 
ساساني

 www.images.hamshahrionline

تصوير۷ج. نقش ماية گياهي، درخت 
هوم موجود در قالي باغي،مأخذ: موزة 

متروپوليتن. 

جدول ۷. درخت هاي قالي باغي دورة زند با نمونه هاي مشابه درآثار باستاني، مأخذ: همان



خط هايي چه کماني و چه شکسته در بسياري از طرح ها ديده 
مي شود»(آذرپاد و همکاران،١٣٧٢: ٤٢). به طور کلي درخت 
نشانة سرسبزي، خرمي و طراوت است. در قالي باغي عصر 
زند نيز درخت زندگي، هوم سپيد، سرو، درختچه هاي تزئيني 

به چشم مي خورد.

درختي  نام  گوکرن١  يا  سپيد  هوم  سپيد:  هوم  درخت 
از آن دريافت  است که همة مردمان اکسير جاودانگي را 
درياي  در  درخت  اين  قرارگيري  و  رشد  محل  مي کنند. 
فراخکرد است. «هوم سپيد که آن را ُگوَکَرن نيز مي خوانند 
گياهي اساطيري است که در ته درياي فراخَکرد مي رويد و 
بي مرگي مي آورد و در بازسازي جهان يا فَرشَگرد به کار 
خواهد آمد»(آموزگار،١٣٨٣: ٣٣). منابع گوناگوني تقدس، 
مي شوند.  يادآور  را  درخت  اين  اهميت  و  جاودان سازي 
نويسندة کتاب پژوهشي در اساطير ايران گوکرن را مربوط 

به کوکنار فارسي مي داند و هوم را به استناد بندهش ايزد 
اندر گوکرن ذکر مي کند (بهار،١٣٧٥: ١١٦). با تکيه بر ساير 
نقش مايه ها مانند ماهي و مطالعه متن بندهش «دربارة نبرد 
کردن آفريدگان گيتي به مقابلة اهريمن» اين نتيجه حاصل 
مي شود که درخت حاضر در استخر مياني قالي باغي و در 

نهر اصلي همان هوم سپيد است (تصوير٧ج). 

از  از جمله درختاني است که  درخت سرو  درخت سرو: 
گذشته هاي دور بر روي آثار هنر ايراني نقش بسته است. 
«سرو در ايران باستان درختي مقدس [نشاني از اهورامزدا] 
و نماد خرمي، هميشه بهاري و آزادگي است»(پرهام،١٣٧١: 
٢٠٧). در نقش برجسته هاي آشوري-عيالمي متعلق به ٣هزار 
قبل از ميالد گلداني به چشم مي خورد که درخت سروي در 
ميان بوده و دو برگ بته مانند در طرفين آن ديده مي شود. 
در آيين زرتشت سرو را ارمغاني از بهشت مي دانند که از 

صويري سرو
تصوير۸ ز. مهر، نمونه  هاي ت

شوش
تصوير۸ و. تمدن 

عيالم
تصوير۸ ه. 

حجاري هاي تخت 
جمشيد

تصوير۸د. 
حاشية قالي 
باغي، موزة 
فرش تهران

تصوير۸ج. 
حمام ارگ 
کريمخاني

تصوير۸ب. ازاره هاي 
سنگي عمارت 

کاله فرنگي/موزة 
پارس

تصوير۸الف. 
نقش ماية 

گياهي،درخت سرو 
موجود در متن 
قالي باغي(موزة 

متروپوليتن). 

دوره
دورة 

عيالمي،۳۰۰۰۰
تا۳۲۰۰ق.م

دورة عيالمي
،۳۰۰۰ق.م

دورة هخامنشي 
۲۵۰۰ق.م

صفويه، قرن 
۱۰/  ۱۶م.

زنديه قرن
۱۲ه  /۱۸م.

زنديه، قرن١٢ه/١٨م.زنديه، قرن١٢ه/١٨م.

طبيعت گرا/ 
انتزاعي

نيمه انتزاعيانتزاعيانتزاعينيمه طبيعت گراطبيعت گرانيمه انتزاعيانتزاعي

راست قامت/ 
خميده

راست قامتراست قامتخميدهراست قامتراست قامتراست قامتراست قامت

پايه دار و 
گلداني/ بي پايه

پايه دار گلدانيپايه دارپايه داربي پايهبي پايهگلدانيبي پايه

سرو قالي باغي زند همانند ساير نقش مايه هاي دورة اسالمي پايه دار بوده و خطوط جناقي شاخه ها همانند نمونة هخامنشي و گلداني عيالم است. تفاوت آن با 
نمونه سرو قالي صفوي مشخص است. اين حاکي از نوآوري بصري نقش مايه هاي قالي باغي عصر زند است.

جدول۸.  نمونه سرو هاي موجود در آثار هنري در دوره هاي گوناگون، مأخذ: همان

gōkarn :۱. پهلوي
 gaokərən :اوستا 

تحليل نمادشناسانة نقش مايه های
قالی باغی عصر زند
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

به عنوان يکي از دوازده اختر آسمان (صور فلکي) ياد مي کند. 
با اشاراتي که در متون مقدسي همچون بندهش به ماهي رفته 
مي توان آن را نمادي از پاسداري و نگاهباني از آفريدگان، 
حاصل خيزي ، زايش و برکت دانست. هنگامي که اهريمن 
کوشيد درخت «گوکرنه» يا هوم سپيد را تباه سازد، دو ماهي 
َکره از آن پاسداري کردند. «آن ماهي[ َکره] چنان حساس 
است که بدان آب ژرف [درياي فراخکرد] به شمار سوزني آب 
بيفزايد يا کاهد داند»(هينلز،١٣٨٣: ٦٦). دو صفت هوشياري 
و حساسيت در اين متن آشکار است. «در باورهاي قومي و 
اساطيري نخستين ماهي از اقيانوس مقداري گل بيرون آورد 
که زمين با آن شکل گرفت و نيز سمبل شروع و آغاز است، 
و آن را بر پشت خود قرار داد که نشانه و مظهر نگاهداري 
و محافظت است»(دادور و همکاران،١٣٨٥: ٩٦). در دوران 
اسالمي نيز حضور نقش ماية ماهي در آثار هنري استمرار 
داشته و در قرآن کريم، روايات و انديشه هاي اسالمي به 
نون،  عربي  (در  «ماهي  است.  يافته  مؤثري حضور  نحو 
حوت، سمک) جانوري است آبزي و معروف، که بسياري 
از مفسرين قرآن برآن اند که مراد از«ن»(نون)، که در آغاز 
سورة قلم بدان سوگند ياد شده، آن ماهي اي است که جهان 
بر پشت اوست و او در آب قرار دارد»(ياحقي،١٣٧٥: ٣٨٦). 

يکي از انواع طرح هاي قالي ايران «هراتي» يا« ماهي در هم» 
نام دارد که اين نيز بيانگر جايگاه ويژة  اين نقش مايه در ميان 
ساير نقوش است.در اين قالي١٤عدد ماهي به چشم مي خورد 
که در نهر اصلي و استخر مياني شنا مي کنند. اما مشاهده 
حضور ماهي در کنار درخت، معاني و رموز نهفته اي در خود 
دارد. در نهر اصلي و ترنج قالي جفت- ماهي هايي مشاهده 
مي شود، که در اطراف درختان بافته شده اند. نوع طراحي اين 
ماهي ها بيانگر حرکت و شنا نيست. طراح با ترسيم چشمان 
درشت و نحوة قرارگيري، قصد القاء حس نگاهباني آن ها را 
داشته است. به استناد متن بندهش، مراقبت از عدم حملة وزغ، 
نمايندة اهريمن، و محافظت از درخت گوکرنه، هوم سپيد، وظيفة 
آن هاست. اين نقش ماية ترکيبي بيش از هر چيز بيانگر تداوم و 

جانب اهورامزدا، توسط زرتشت، به آدميان هديه داده شد. 
«به نظر برخي، انتساب صفت آزادگي به سرو يادگار ارتباط 
آن با ناهيد است که در اساطير و افسانه ها رمزي از آزادي 
و آزادگي به شمار مي رود»(ياحقي،١٣٧٥: ٢٤٥). نقش ماية 
سرو در هنر دورة هخامنشي بسيار به كار رفته است. کاشت 
سرو در پرديس مقدس بوده و كاشت آن در حياط منازل، 
آتشکدة زرتشتيان و حتي بقاع متبرکه گواهي ديگر بر منزلت 
آن است. در آثار هنري ادوار بعد هم سرو ديده مي شود. 
«در دورة صفويه تجسم رمزي و جاودانگي درخت سرو 
جايگاه باالتري مي يابد و نماد فرمانروايي و قدرت مطلقه 
مي شود زيور كاله و تاج شاهان و شاهزادگان مي شود و از 
حرمت و حتي تقدس برخوردار مي شود»(افروغ،٨٩:١٣٩٣). 
در عصر زند نقش سرو و چه در حجاري، قالي،آهک بري و 
پوشاک بسيار به کار رفته است. در قالي باغي عصر زند، 
سرو تنها در يک نيمه قالي و دو کرت مقابل هم نقش بسته 
است (تصوير ٨الف). اين درختان تزئين شده و آراسته به 

نظر مي رسند (جدول٨). 

نمادشناسي نقوش جانوري
بنيان پژوهي نقوش جانوري به غارنگاري هاي انسان نخستين 
باز مي گردد. جانوران در هنر عصر سنگ، مس، مفرغ و آهن 
نقش داشته و در دوران تاريخي نيز جزء جدايي ناپذير هنر 
هخامنشي، اشکاني و ساساني است. گرچه در قرون اولية 
اسالمي حضور اين نوع نقش مايه ها تا مدتي کم رنگ مي شود 
با گذشت زمان در کتاب آرايي کليله ودمنه و ساير آثار مرتبط 
باز هم اين نقش مايه ها جايگاه خود را يافته و به حيات خود 
تا امروز ادامه مي دهند. جدول ٩ تصويري از نقش ماهي 

طبيعت گرا در دورة ايالم را نشان مي دهد (تصوير٩الف). 
ماهي: ماهي در داستان هاي کهن آفرينش و در متون 
آئين مقدس زردشت همواره حضور دارد. تکرار نقش ماية 
ماهي در آثار هنري ادوار گوناگون نشان از جايگاه خاص و 
ويژه آن در تمدن ايران داشته است. در متن بندهش از ماهي 

    

تصوير9الف. نقش مايه واقع گراي ماهي، ،دورة ايالم جديد، 
قرون هفتم و هشتم پيش از ميالد

www.louvre.fr

تصوير 9ب. بازنمايي جفت- ماهي َكره در درياي فراخكرد در حال مراقبت 
از هوم سپيد، ماهي و درخت در نهر اصلي قالي باغي. مأخذ: نگارندگان. 

جدول ۹. نقش ماية ماهي، در دورة باستان و قالي باغي دورة زند، مأخذ: همان



استحالة مفاهيم اسطوره اي است (جدول ٩؛ تصوير٩ب). 

طاووس  قالي  اين  در  جانوري  نقوش  از  يکي  طاووس: 
پرنده اي  کنار  در  مياني  استخر  اطراف  کادر  در  که  است 
انتزاعي حضور دارد (تصوير١٠د). «در فرهنگ ها به القاب 
و کنيه هاي ابوالحسن، ابوالوشي، صراخ، فليسا نيز معروف 
است. اين پرنده در ميان ساير پرندگان از جهت ارجمندي 
و زيبايي مانند اسب است در ميان چارپايان»(ياحقي،١٣٧٥: 
٢٩٣). بنيان پژوهي طاووس ما را به داستان خلقت مي برد، 
آنجا که موضوع اغواي آدم و حوا در ميان است، طاووس 
مسبب ورود ابليس به بهشت شد. «برخي از مفسرين يکي از 
چهارمرغي را که ابراهيم کشت(بقره:٢٦٠) طاووس دانسته اند، 
که به عنوان مظهر زيبايي و زينت انبيا کشته شد» (همان:٢٩٣). 
طاووس در ايران باستان به عنوان مرغ ناهيد (آناهيته، ايزد 
آب) مطرح بوده است. «به عالوه ايرانيان باستان معتقد بودند 
طاووس به دليل نوشيدن آب حيات عمر جاودانه يافته است. 
طبري در مورد آتشکده ها و معابد زرتشتي که تا سدة سوم 
هجري باقي بوده اشاره مي کند که در نزديکي آتشکدة بخارا 
مکان خاصي براي نگهداري طاووس اختصاص داده شده 

بود»(صباغ پور و همکاران،١٣٨٩: ٤١). 
 زلف مشکين تو در گلشن فردوس عذار 

چيست طاووس که در باغ نعيم افتاده ست (حافظ). 

در راستاي رمزگشايي حضور اين پرنده در هنر ايراني، 
برخي آن را مظهر حاصلخيزي نيز دانسته اند که در قالي 
باغي نيز حضورش بي ارتباط نيست. تعدادي از پژوهشگران 
دست بافته هاي  در  را  درخت  کنار  در  طاووس  حضور 
عشايري نشانة روييدن و نياز گياه از آب و مظهر رويش 
از آب دانسته اند (افروغ،١٣٩٣). در برخي از باورهاي قومي 
و اساطيري طاووس نابودکنندة مار و عامل حاصلخيزي 
زمين است. پيشينة حضور اين پرنده در هنر ايران به عصر 
ساساني مي رسد. طاووس يکي از نمادهاي مهر است. «در 
تمام  ماه  آسماني،  قلمرو  نماد  نيز  طاووس  عديده،  سنن 
(دوبوكور،٩٨:١٣٨٧).  است»  سمت الرأس  در  خورشيد  يا 
نقش ماية سيمرغ در هنر عصر ساساني ترکيبي از شير، 
نمونة  جدول٧  در  است.  طاووس  و  ماهي  اژدها،  عقاب، 
نقش ماية طاووس در آثار هنري ادوار گوناگون به نمايش 
گذاشته شده است. بررسي آثار نشان از آن داشت كه اين 
نقش مايه بسيار تكرار شده و نه تنها بر روي قالي بلكه ساير 

ميراث هنري نيز رويت گرديد.

پرندة انتزاعي: عالوه بر طاووس نوعي پرندة ديگر هم در 
کنار آن ديده مي شود. به طور کلي پرندگان در قالي نمادي 
از باران و باران خواهي هستند. «پيوند نهادينة پرنده و باران 
به بهترين صورت در سفال نگاره هاي پيش از تاريخ شوش، 

تصوير۱۰الف. 
سيمرغ(دم اين جانور 
ترکيبي از شکل دم 
طاووس الهام گرفته 

است)، مأخذ: 
www.fotosearch.

com

تصوير۱۰ب.
طاووس، كاسة مينايي 
عصر سلجوقي، مأخذ:

www.images.
metmuseum.com

تصوير۱۰ج. طاووس، بخشي از 
قالي صفوي، قرن دهم ه.ق/۱۶ م، 

ايران، موزة متروپوليتن، مأخذ:
www.images.

metmuseum.org

تصوير۱۰د. 
طاووس، 
ترنج قالي 
باغي عصر 
زند، مأخذ: 
نگارندگان. 

تصوير۱۰ه. طاووس، قالي  
ابريشمي سدة ۱۲ه.ق، ايران، 
ابعاد:177cm×131، موزة 

متروپوليتن، مأخذ:
www.images.

metmuseum.org

تصوير۱۰و. استمرار 
حضور نقش ماية 
طاووس در کنار 
گل و درخت بر 

روي قالي هاي نو، 
واگيره اي از قالي 
بختياري، مأخذ: 

نگارندگان.

جدول ۱۰. نقش ماية طاووس در آثار هنري دوره هاي گوناگون ، مأخذ: همان

تصوير۱۱ب. نيمة ترنج قالي، حوض باغ و نقش مرغ انتزاعي درتصوير۱۱ الف. پرندة انتزاعي
 دو گوشة حوض

جدول ۱۱. نقش ماية انتزاعي مرغ در قالي باغي عصرزند، مأخذ: همان

تحليل نمادشناسانة نقش مايه های
قالی باغی عصر زند
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فارس، نهاوند و سيلک مشخص است که حتي به صورت 
مرغ شانه به سر تصوير مي شود و همه آن ها نشان دهندة 
وابسته  باران  به  که  است  جامعه  افراد  تمامي  زندگي 
بود»(دريايي،١٣٨٧: ١٤٨). حضور يكايك اجزا تنها با هدف 
تزئين قالي نبوده و ارتباط مفهومي ميان تمامي نقش مايه ها 
قالي  يا حوض هاي  ترنج ها  اطراف  در  «اگر  است.  برقرار 
تصوير شوند[مرغان] مفهوم طلب باران را تداعي مي كنند

»(افروغ،١٣٣:١٣٩٣). در قالي باغي زند، مرغان انتزاعي در 
قرار گرفته اند (جدول ١١؛  ترنج مركزي و حوض  اطراف 

تصاوير١١الف وب). 

عناصر بنيادين طبيعت
از ميان چهار عنصر باد، خاك، آب و آتش تنها نماد آب 
به صورت مستقيم وجود دارد. اين عنصر معاني و مفاهيم 
گوناگوني داشته و حيات و سرزندگي وجه جدايي ناپذير 
آن است. «نماد زندگي، مرگ، رستاخيز، راز آفرينش، پاكي 
باروري و رشد، تجديد حيات و دگرديسي  و رستگاري، 
باستان نقشي  ايران  (اسماعيل پور،٢٠:١٣٧٧). در  [است]» 
حياتي داشته و به سبب تقدس برايش اسطوره سازي کرده اند. 
«آناهيتاست که به بزرگي همة آب هاي روان روي اين زمين 

به نيرومندي روان است»(رجبي،١٣٨٠: ١٤٨). 
در متن ارداويراف نامه يکي از اعمال پسنديده و ارزشمند 

نيکو نيايش کردن و خشنود داشتن آب دانسته شده است 
(بهار،١٣٧٥ :٣٠٨-٣٠٤). آناهيتا براساس متون اوستايي ايزد 
آب و سرچشمة مينوي آب هاي جهان است كه در اعتقادات 
ايرانيان همواره حضور داشته است. در متون مقدس ايران 
باستان تعدد کاريز، رود و چشمه يادآور بهشت نيکوکاران 
و آباداني است. صورت هاي مختلف حضور آب در داخل 
اين قالي باغي نيز در قالب نهر، حوض و آبگير همين معنا 
زايش  و  نعمت  وفور  نشانة  آب  «فراواني  مي رساند.  را 

است»(ريسمانچيان و همکاران،١٣٨٤: ٤). 
در قرآن مجيد نيز اهميت آب به قدريست که کلمة «ماء» 
٦٣بار تکرار شده و از آب به عنوان مظهر خير و برکت و 
پاکيزگي ياد شده است. درضمن الفاظي همچون «کوثر» نيز 
گواهي ديگر بر تقدس چشمه و نهر و رود و به طور کلي آب 
است. بسياري بر اين اعتقادند که وجود کانالهاي آب، اشاره 
به نهرهاي بهشتي و حوض کوثر داشته و بيانگر جوشش 
حيات در عالم هستي است. در عرفان و حکمت ايراني نيز 
آب داراي اليه هاي مفهومي ژرفي است. «حکيم نصيرالدين 
طوسي، براساس آموزة عرفاني خود، هريک از چهار وجه 
شناخت را با واسطه اي نمادين يکي از نوشيدني هاي موعود 
به اهل طريق معرفي مي کند: اول شناخت پديده ها از حواس 
آب  نمودگارش  و  دانش  حاصلش  که  عقل،  نظارت  تحت 
است»(چيت سازيان،١٣٨٨: ١٠٥). غزالي در مورد آية هفدهم 

نمودار۱. مفهوم آب در متون گوناگون ، مأخذ: همان

نمودار۲. مفهوم آب در متون گوناگون، مأخذ: همان 

آب در قالي باغي به مفهوم حيات، آباداني، برکت و سبزي و طراوت، در اشکال روان به معناي خرد و شناخت 
عقالني همچنين در شکل ساکن آن در برکه و حوض ها به معناي سکينه قلبي و جمعيت خاطر در دل انسان کامل 

است و ملهم از فرهنگ ايران باستان و دورة  اسالمي است.

متون مقدس باستاني

حيات،بهشت،آباداني و بركت

کتاب آسماني قرآن   
خير، برکت    
و پاکيزگي   

عرفان و حکمت ايراني-اسالمي
شناخت عقالني
دل انسان کامل



نمونه تصويريمعناي ضمنيفرم عينينقش مايه

غير 
طبيعي

َمدخل و آستانه اي جهت ورود به باغ-قاليمداخلانتزاعي
طبيعي

گردونه اي که مهر بر آن مي نشيند و چهار اسب سفيد ناميراي مينوي چليپاهندسي
آن را مي کشند.

ارتباط با خورشيد

نامش شمسه از  که  همان طور  خورشيد  تجريدي  شکل  همان  يا  شمسه 
برمي آيد 

نمادي از مهر يا خورشيد است.

آناهيتا بر گردونه اي سوار است که چهار اسب آن را مي کشند: باد، چهارگوشه
باران، ابر و تگرگ. اين چهارگانه با چهارباغ هم انطباق مفهومي 

دارد.

طبيعي

گياهي

گل گرد و چندپر

نوزايي، حيات و شکوفاييگل چهارپر

نيلوفر با آيين مهر پيوستگي نزديک مي يابد. در اساطير کهن ايراني گل هشت پر
نيلوفر گل ناهيد به شمار رفته است (ارتباط با ناهيد). 

طبيعي

جانوري

حيات، فراواني، برکت و پويايي در آيين مهر باور بر اين بوده است ماهي
که مهر(ميترا) درون آب متولد شده است. ماهي در ايران نماد ناهيد                  

و مظهر فراواني نيز است. 

يكي از نمادهاي مهر، مرغ ناهيد يا آناهيتا، طاووس
                       ايزدبانوي آب ها، زيبايي و غرور 

                        پرندة باران، برکت و فراواني پرنده تجريدي
باران ارتباط مستقيم با ايزد بانوي آب، آناهيتا، دارد.

طبيعي

ت
صربنيادين طبيع

عنا

غارهاي آب عبادت،  براي  ميترائيسم  آيين  در  سرزندگي  حيات،  پاكي، 
طبيعي مورد استفاده قرار مي گرفته است، به صورتي که غار نزديک 
آب روان و يا چشمه باشد. در ارتباط با ناهيد نيز آناهيتا ايزدبانوي 

آب هاي پاک و روان در ايران باستان بوده است.

جدول۱۲. نمادشناسي و بنيان هاي اسطوره اي نقش مايه هاي قالي باغي زند، مأخذ: همان

سورة رعد در خصوص آب اين گونه مي گويد: «آب به عرفان 
و رود به دل تشبيه شده است. تفاوت در اينجا در ظرفيت هاي 
متفاوت رودها(انسانها)ست نه در خود آب که مستقيمًا از باال 
آمده و تحت تأثير عوامل از قبيل خاک و سنگ و کاني قرار 

مي گيرد»(همان:٤). 

در قالي مورد پژوهش آب به چهار قسمت تقسيم مي شود 
اساس  بر  باغي  قالي  آن  به دنبال  و  ايراني  باغ  و ساختار 
تقسيم بندي گردش آب در نهرها طراحي مي شود. اهميت آب 
و نقش مايه هاي مرتبط با آن در قالي به گونه اي  است که نوعي 
از حاشية باريک قالي را در مناطق ترک نشين «آب بافي» يا 

تحليل نمادشناسانة نقش مايه های
قالی باغی عصر زند
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نتيجه
قالي باغي در عصر زند رونق بسياري داشته است. اگرچه از نخستين قالي باغي اثري بر جاي نمانده 
است، وجود چند تخته قالي باغي از دورة صفويه، به عنوان الگويي مؤثر و تکرارشونده، دليلي بر ادامة 
سنت هاي قالي بافي ادوار پيشين در دورة زند است. تحليل  نمادشناسانة نقش مايه هاي قالي باغي زند 
نمايانگر اهميت نقوش باغي در آن دوره بوده است. همچنين انعکاس آن ها در قالي سبب جاودانگي 
نمادهاي خرمي و سرسبزي درزندگي روزمره بوده است. از ويژگي هاي بارز بناهاي عصر کريم خان 
زند وجود باغ و حوض ها، حوضچه ها و آبنماهاي سنگي است. معموًال قالي ها از معماري و اقليم منطقه 
تأثيرپذير بوده اند، پس احتماًال ساختار قالي هاي باغي دورة زند، همگام با تغييرات ابنيه، تحوالت بصري 
را در خود پديدار ساخته و نقشة متقارن و چهارگوش مرسوم در آن روزگار را نشان مي دهند. اما اين 
الگو در نيمة دوم قرن دوازدهم تحت تأثير شاخصه هاي فرهنگي و بومي حاكم پرورانده شده و به متن 
قالي باغي نيز منعکس شده است. ابداع و نوآوري هنرمندان اين دوره از تحول اشکالي مثل سرو مشهود 
بوده و به رغم کوتاهي مدت حکومت زنديان هنر اين دوره قالب هاي مردمي خود را رواج داده و از ابعاد 
بزرگ درباري به قطعات کوچک تر تبديل شده  است. تغيير نوع آبگيرها، تغيير نوع تصويرسازي امواج 
آب، نقوش حاشيه ها، شكل پرندگان، درختان، گل ها، ابعاد قالي و رنگ عناصري است كه قالي هاي باغي 
نيمة دوم قرن دوازدهم را از نمونه هاي قبلي متمايز مي سازد. مجموع تحليل ها از نقش مايه هاي موجود 
در جدول ها و نمودارها ي ١و٢ حاکي از انعکاس معنويت و جاودانگي در بنيان پژوهي نقش مايه هاست 
به ويژه در نمادشناسي عنصر آب و گياه که فراوان ترين درصد نقوش را به خود اختصاص داده است.

رمزگشايي اليه اي نقوش داللت ضمني بر حضور مؤثر اسطوره و آئين هاي باستاني داشته است. حضور 
نقش ماية ترکيبي ماهي و درخت ملهم از روايت هوم سپيد و ماهي َکر گواهي بر اين مدعاست. از سويي 
ديگر سرو، گل هاي چندپر، طاووس، ماهي، چليپا با مهر و ناهيد، دو ايزد باستاني، مرتبط بوده و يکايک 
عناصر باغ-قالي عصر زند داراي معناي ضمني و نمادين است. در ضمن برخي نقش مايه ها ارتباط 
مستقيم با خورشيد و يا با آب و باران، دو عنصر مؤثر در سبزي و جاودانگي باغ دارند. درميان آثار 
برجاي مانده از تمدن ها و حکومت هاي مغرب ايران نمادهاي مربوط به شخصيت هاي آناهيتا و ايزدمهر 

«سوء» مي گويند. به نظر مي رسد در قالي هاي باغي عصر 
زند آب رکن اساسي تري در مقايسه با نمونه هاي مشابه از 
عصر صفوي يافته است، چرا که آبگيري سه گوش در جوار 
لچک و آبگيري چهارگوش در کنار باغچة مربعي شکل به 
ساختار قالي افزوده شده است. اين موضوع يکي از مهم ترين 
تفاوت ها و شاخص ترين تمايز اين نوع قالي با نمونه هاي 
پيشين است که در دورة زند روي داده است. اين در حالي 
است که در نمونه هاي باقي مانده از عصر صفوي آب در 
همان چهار نهر اصلي و يا در صورت بزرگ بودن قالي 
به عنوان مقسم کرت ها در سراسر قالي تکرار شده است. از 
منظر بنيان پژوهي، حرکت و سکون آب هاي به نمايش درآمده 

در اين قالي به دو گونه اند:
نهرهاي اصلي و سکون در  القاي حرکت در  و  ١.نمايش 

استخر (جدول ٩؛ تصوير ٩ب). 

٢. حوض و حوضچه ها (جدول ١١؛ تصوير ١١ب). 
اين تقسيم بندي آب به دو گونة جاري و ساکن در متون 
مقدسي همچون آبان يشت نيز اشاره شده است: «آناهيتا... 
رشته اي از آب را از رفتن باز مي دارد و ديگر رشته ها را 
بدان سان که بودند به رفتن رها مي کند»(رجبي،١٣٨٠: ١٤٧). 
در تيريشت يا تشتريشت نيز آبها به ايستاده و جاري تقسيم 
شده اند. «آبهاي راکد به دليل سکوت انديشمندانه شان به طور 
سنتي سمبل روح متفکر و جاري طبيعت هستند»(مور،١٣٨١: 
و  آسمان  منعکس کنندة  را  ساکن  آب  نيز  بسياري   .(٧٢
به سبب آرام بودنش پر  رمز و راز دانسته اند. قالي هاي باغي 
در اين برهة تاريخي بيشتر در غرب و شمال غرب ايران 
بافته شده است. اقليم هر دو منطقه پرآب بوده و اين موضوع 
با افزودن فضاهاي آبگير سعي در القاء فضايي آرام بخش 

داشته است.



تجلي ويژه اي داشته اند. قالي نامبرده نيز در كردستان يافته شده و از اين قاعده مستثني نيست. البته از 
آنجا که آناهيتا ايزدبانوي آب هاست و منطقة غرب همواره جايگاه آبشارها، رودخانه ها و چشمه هاي 
بسياراست، اين موضوع پشتوانه منطقي دارد و بي اساس نيست. احترام به عنصر بنيادين آب و طلب 
باران مفهوم ضمني بسياري از بنيان هاي تصويري شكل دهندة متن قالي است. فضاي چهار قسمتي 
به عنوان نمادي از عالم هستي بوده است. ابعاد، هندسه و ساختار کلي قالي باغي و پرکاري اش حاکي از 
آن است که اين نوع قالي ها به سفارش افرادي با جايگاه خاص بافته مي شده است. از مطالب فوق مي توان 
اين گونه نتيجه گرفت که قالي باغي عصر زند در پي انعکاس باغ عدن و احتماًال جاودانه ساختن آن بوده 

است. به همين دليل از نمادهاي آن فراوان بهره برده است.
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Gardencarpet is one of the noteworthy designs in the history of Iranian art. In the 
«Zand» era (12thcentury AH / 18thcentury AD) a framework of various motifs 
was provided for this type of carpet. These motifs are composed in such a way that 
while maintaining traditional patterns, new outcomes are achieved. This research 
uses descriptive-analytical method to case study of an example of a Zand era garden 
carpet. The data were collected from library sources and field research by means 
of documentary sources, note taking and observation of the available carpets in the 
Carpet Museum of Iran and overseas museums such as the Metropolitan, Islamic 
Art in Berlin, Victoria and Albert, Brooklyn and Hermitage.The analysis of designs 
shows that the symbolic motifs imply the mythical concepts and conceptually relate 
to one another. Motifs of the of «Zand» erain the garden carpet are inspired by the 
formal and thematic elements of the past patterns. These elements, in addition to 
repeating the traditional motifs, were creative in composition of designs.
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