
  

  

  

  

  

   طرحهاي قالي كاشمر با تكيه بر نقوش آنةمطالع

  

  پور فاطمه جهان

   ادبيات دانشگاه فردوسي مشهدةمربي گروه تاريخ دانشكد

  

  

 و هنرمندانش قرنهاست كه به ١اند طراحي قالي، هنري سنتي است كه زادگاهش را ايران دانسته

و نقش قالي همواره مشحون از انديشه طرح . اند خلق و آفرينش زيبايي بر زمينة نرم فرش پرداخته

بافند و از خلقيات و منش و روش و نحوة  زنند و مي و پندار كساني است كه قالي را طرح مي

از طرفي ديگر طرح فرش، الگوي بافت آن است كه در آن، تمام . زندگي ايشان متأثر است

آميزي، نوع  قش و طرح، رنگويژگيهاي الزم كه در بافت قالي بايد مورد توجه قرار گيرد نظير ن

شود؛   قالي و موارد ديگر در نظر گرفته ميشمار رجرنگ، ابعاد و اندازة آن، نوع گره، ميزان تراكم، 

بنابراين، طراح قالي بايد فردي كامالً مطلع در اين هنر و در واقع كارشناس قالي باشد تا بتواند بنا 

قشي زيبا و مورد پسند تهيه كند و بافنده دهنده و اصول اساسي طراحي، ن به خواستة سفارش

  :شود طرح كلي قالي از سه قسمت تشكيل مي. مطابق آن نقشه، قالي را ببافد

بندي متن كار؛ كه هنرمند طراح تمام خالقيت و   گل-بندي و لچك؛   ترنج-بندي و كتيبه؛   گوشه-

بندد تا نقشي شكيل و  كار مي توانايي هنري خود را در آفرينش طرحي زيبا در اين قسمت به

  .وجود آورد هماهنگ به
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اي در سطح كار است طراح  از آنجا كه اساس كار قاليبافي گره است و گره همچون نقطه  

تواند هم نقوش هندسي و شكسته و هم طرحهاي بديع گردان و اسليمي را بر روي صفحه  مي

نقشهاي .  بر زمينة فرش ايجاد كند طرح، اين نقوش راةرسم كند و بافنده، با دنبال كردن نقطه نقط

  :توان به دو دسته تقسيم كرد قالي ايراني را مي

   نقوش هندسي-

   نقوش گردان-

شكل مستقيم اعم از افقي،  نقوش هندسي يا شكسته، نقوشي است كه در آن خطوط به  

نيازي به اين نقوش بسيار ساده، ابتدايي و انتزاعي هستند و . شود عمودي و مايل به كار برده مي

شده ندارند و بافنده بدون آنكه به نقشه نگاه كند براساس آنچه در ذهنش  طرح از پيش رسم

اين نوع طرح . كند است، آن را بر روي قالي پياده مي گذرد و سينه به سينه از گذشتگان آموخته  مي

ايراني تا در بررسي طرحهاي قالي . قالي عموماً مورد توجه ايالت و عشاير و روستاييان است

  .رفت كار نمي باف به قرنها نقشي جز همان نقوش هندسي ذهني

از قرن نهم هجري به بعد، تحولي در طراحي قالي ايراني پيش آمد و خطوط منحني و   

هاي مارپيچ و دوار كه در آغاز بسيار ساده   طرح گل و بوته و شاخه٢.نقوش گردان وارد قالي شد

نه را براي خطوط مواج اسليمي و گلهاي شاه عباسي، ترنجها و رسيد، زمي نظر مي و ابتدايي به

شده دارد و نقاشان و طراحان بايد  لچكها فراهم كرد كه اين نوع طرح، نياز به نقشة از پيش رسم

نخست طرح قالي را روي كاغذ شطرنجي درآورند و سپس بافندگان ماهر آن را روي قالي پياده 

  .كنند

نظيرترين قاليهاي ايراني با نقوش اسليمي  ين نقوش است و بيدورة صفويه اوج كاربرد ا  

نقوش گردان طرحهاي . هاي جهان است بخش موزه محصول اين دوره است كه اينك زينت

  . گيرد عباسي، محرابي، درختي را دربرمي مختلفي مانند اسليمي، ختايي، بته جقه، ترنج، شاه

  : اسي زده شودتواند به سه شكل اس طور كلي نقشة فرش مي به  
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ويژگي . ه است طرح سراسري يا جامع، كه در آن هيچ تقارني رعايت و هيچ نقشي تكرار نشد-

لحاظ قيمت  اين طرح به. اين طرح آن است كه بايد به اندازة اصلي قالي موردنظر طراحي شود

  . تر از ديگر طرحهاست  گران

  .شود  تكرار مي طرح يك دوم آن است كه طرح نيمي از قالي در نيم ديگر-

شود و طرح يك چهارم در  سازي در چهار طرف انجام مي  طرح يك چهارم آن است كه قرينه-

  .چهارم است دوم بيشتر از طرح يك طبيعتاً قيمت طرح يك. شود سه چهارم ديگر فرش تكرار مي

ها اي كه شركت سهامي فرش ايران دربارة طرحهاي قالي انجام داده، آن بندي براساس تقسيم  

. اي برخي از آنها رواج بيشتري دارد است كه در هر منطقه را به نوزده دسته و گروه تقسيم كرده 

 فرنگ، زيرخاكي،  رود افشان ترنج، لچك ترنج، گل كار مي در استان خراسان، عمدة نقشهايي كه به

  .ريزماهي و خشتي است

ز آنها نقوش هندسي و رود كه برخي ا كار مي  در شهرستان كاشمر طرحهاي متنوعي به  

است و  هاي دور تا به امروز در ميان عشاير و ايالت رواج داشته  شكسته است كه از گذشته

گروه ديگر از طرحهاي رايج در . دهد خود اختصاص مي بخشي از توليدات فرش كاشمر را به

ه، عباسي، افشان، افشان ترنج، لچك ترنج، چهارفصل، منظر كاشمر نقوش گردان نظير شاه

فرنگ و   كه از اين ميان، طرح گل ٣فرنگ، محرابي است افشان، خشتي، گل  زيرخاكي، لچك

در ادامه برخي از اين .  است خود اختصاص داده زيرخاكي درصد زيادي از طرح قاليها را به

  .دهيم طرحها و سابقة آن را در قاليبافي كاشمر توضيح مي

  

  )اي كاسه كوزه( طرح زيرخاكي -

مشهور است در كاشمر شايد بيشتر از يك » شوخاكي«رح كه در اصطالح محلي به عمر اين ط

رسد كه اين طرح منشئي  نظر مي دانند، اما به بعضي آن را اصالتاً متعلق به كاشمر مي. قرن نباشد

شود و اين طرح با  تبريزي داشته باشد؛ زيرا اين طرح در تبريز نيز از سالها قبل تا به امروز بافته مي

نام عليپور، از طراحان بنام تبريزي به كاشمر، در اين منطقه رواج يافت؛ البته به  رود شخصي بهو

مرور زمان اين طرح در كاشمر تكامل يافت و امروزه با ويژگي خاص منطقة كاشمر آن را 
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اين نوع از قاليها مورد توجه اروپاييان است و درصد . بافند كنند و مي طراحان اين شهر رسم مي

  .شود ابل توجهي از اين قاليها به خارج صادر ميق

رود  كار مي در اين طرح نقش ظروف متنوع و كاسه كوزه به همراه گلهاي ختايي يا عباسي به  

  :كه انواع گوناگوني دارد

جاي گلهاي  آيد و به  زيرخاكي با لچك ترنج كه در آن چهار لچك و يك ترنج مركزي مي-

اي نظير سيمرغ آورده   و حيوانات گوناگون و بعضاً اسطورهعباسي نقش ظروف و كاسه كوزه

  . شود مي

  .شود شود و طرح در كل فرش پياده مي  زيرخاكي سراسري كه هيچ تقارني در آن ديده نمي-

  .شود همراه ظروف ترسيم مي كه انواع درختان و گلها به) بوستان( زيرخاكي جنگل -

  .شود ظروف متنوعي در سطح فرش آورده مي زيرخاكي افشان كه لچك و ترنج ندارد و -

  .شود  منظرة زيرخاكي كه مناظر و طبيعت بر روي ظروف ترسيم مي-

  .شود  زيرخاكي با آثار باستاني كه بناهاي تاريخي نواحي مختلف بر روي ظروف آورده مي-

ن عنوا شود اما به رود كه خوانده نمي كار مي ي هم بهتزئيندر طرح زيرخاكي اغلب خطوط   

تنوع رنگ در اين طرح زياد و گاه بيشتر از سي تناليته رنگي . رود كار مي يك عنصر هنري و زيبا به

  ٤.رود كار مي است و معموالً رنگهاي ماليم و روشن در آن به

  

   فرنگ  طرح گل-

رود و  كار مي طرحي است كه در آن نقش گلهاي طبيعي مانند رز، اطلسي، زنبق و گلهاي ديگر به

ويژگي اين طرح آن است كه سطح متن نسبت به . رود كار نمي عباسي به سنتي نظير گل شاهگلهاي 

دربارة وجه تسميه و علت . تر است و رنگها مليح و ماليم هستند تر و انبوه طرح شاه عباسي شلوغ

شود بدين  فرنگ، بعضي معتقدند كه چون از گلها و طرحهاي رنگارنگ استفاده مي گذاري گل  نام

معناي خارجي و   اما شايد بتوان نام فرنگ را مأخوذ از اصطالح فرنگ به٥.شود خوانده مينام 

كار  رئال، با رنگهاي ماليم به شكل طبيعي و با بررسي اين طرح كه در آن گلها به. بيگانه دانست
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زار كه پاي بيگانگان به ايران باز شد و اروپا با شود زماني رود اين احتمال در ذهن ايجاد مي مي

  .خوبي براي فرشهاي ايراني شد، اين طرحها كه مورد پسند و به سفارش آنها بود رواج پيدا كرد

مانند چهارفصل كه تصوير چهارفصل در چهارگوشة .  فرنگ انواع مختلفي دارد طرح گل  

ها آورده  طرح جنگلي كه در آن نمايي از باغ و بوستان با درختان و پرنده. شود فرش آورده مي

 فرنگ كه در آن متن قالي فقط با  افشان گل. گويند هم مي» فرنگ مينياتور گل «ود كه به آن ش مي

الزم به ذكر است كه طرح افشان آن است كه لچك و ترنج نداشته . شود گلهاي ختايي آراسته مي

 فرنگ با آثار  گل. ه استشكل پخش شد هم پيوسته و درهم و به ها به باشد و گلها و شاخه

  ٦.رود كار مي ي، كه تصوير بناها و آثار تاريخي هر منطقه با گلها و محصوالت همان منطقه بهباستان

  

  )قاب قابي( طرح خشتي -

صورت خشت خشت و  شود، نقش قالب خشت است كه به طرح ديگري كه در كاشمر بافته مي

د منظره يا توان آيد كه مي در داخل هر قاب يك طرح و تصوير مي. است مانند كشيده شده  قاب

. كند هم متصل مي اي به اين قابها را يك خط زنجيره. نقش حيوانات مختلف و گل و گياه باشد

در كاشمر اين . بايد توجه داشت طرح خشتها قرينه است اما نقش داخل آنها با هم تفاوت دارد

  .شود قابها درشت و بزرگ است اما در تبريز و فردوس و بيرجند كوچك بافته مي

  

   محرابي طرح-

جهت تقدس و احترامي كه مسلمانان براي مكانهاي مذهبي نظير مساجد و محراب قائل بودند  به

ي با گلهاي شاه عباسي و ختايي بر روي تزئين همراه آيات الهي و به شكل  نگارة محراب را به

  . اي ابداع كنند نام محرابي يا سجاده فرشها نمايش دادند و توانستند طرح نويني به

  

   طرح درختي-

هاي زيبا به همراه حيوانات  طرحي است سراسري كه در آن يك درخت را با گلها، برگها و ميوه

اي از باروري و  اين درخت كه نشانه. دهند كنند و تصوير زيبا و شكيلي ارائه مي مختلف تلفيق مي
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. شود وير ميشكل مستقل وگاه برآمده از گلداني تص آفرينش است با شاخ و برگ گسترده گاه به

  ٧.كنند هايش استراحت مي اند يا حيوانات ديگري زير شاخه هايش نشسته گاه پرندگاني بر شاخه

خوريم كه  با بررسي و دقت در تمام طرحهاي قالي كاشمر به موتيفها و عناصري برمي  

دليل حرمت و  اي در ذهن و انديشة مردم آن سامان دارد و به جايگاهي عميق و گاه اسطوره

االيام بر روي آثار هنري از جمله  استي كه براي آن عناصر قائل بوده و هستند، آنها را از قديمقد

اگرچه شايد هنرمند امروز هرگز نداند چرا از ميان درختان، سرو را و از ميان . كردند قالي پياده مي

ر را و صحنة به چه دليل شي. كند پرندگان سيمرغ و هدهد را براي پركردن فضاي قالي انتخاب مي

برد؟ چرا دل به گلهاي  كار مي ي در نقشة قالي بهتزئيناي  عنوان نگاره وگير عقاب و آهو را به  گرفت

شود؟  است و از تكرار آن خاطرش مكدر نمي عباسي و خطوط مواج و پيچان اسليمي سپرده  شاه

تواند پاسخي  مان مييابي اين نقوش و يافتن بستر آنها در ذهن و پندار اين مردم در طي ز ريشه

  .ها بپردازيم در اين فرصت برآنيم تا به بررسي برخي از اين نگاره. گونه پرسشها باشد براي اين

  

  ترنج

هاي پيش از اسالم و از  اين نقش كه از نگاره. ي در هنر قاليبافي، ترنج استتزئيناز جمله نمادهاي 

صورت مدور يا  ورشيد نيست كه بهشباهت به خ جمله نقوش گردان در هنر قاليبافي است، بي

با توجه . توان آن را شكل انتزاعي خورشيد دانست شود و درواقع، مي بيضي در مركز قالي رسم مي

 است و با توجه به اين جايگاه در پيشينة  به جايگاه رفيعي كه خورشيد در ميان انسانها داشته

يست اگر در زمينة طرح قالي نقشي ربط ن خصوص در دوران اسالمي، بي اعتقادي ايرانيان و به

خورشيد سرچشمة نيروها و تواناييها و عامل اصلي جريان زندگي بر . شبيه خورشيد آورده شود

روي زمين و سبب بركت و حاصلخيزي است و آدمي همواره به آن، به ديدة تقدس و احترام 

  .است نگريسته 

اين نگاره معموالً با اسليميها و . يافتنگارة ترنج از دوران صفويه در نقش قالي رواج بسيار   

» سرترنج«شود كه به آن   و گاه در دو سر آن دو ترنج كوچك متصل ميتزئينگل و برگها 

كه در نظر اول   طوري ترين نقش اين طرح است به دار، ترنج درشت در طرح قالي ترنج. گويند مي
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و ) ٨.اند آن را درشت معنا كردهدر تعريف ترنج (آيد  به قالي، نخستين عنصري كه به چشم مي

اغلب نقش ترنج يك چهارم است و . شود ترين بخش قالي محسوب مي  رنگ زيباترين و خوش

چهارم در چهارگوشة  چهارم ديگر ترنج تكرار همان قسمت اول است و گاه همين نقش يك سه

  .آورد وجود مي شود لچك را به قالي تكرار مي

  

  طرح اسليمي

ها و برگها حركتي را  وط منحني و مواجي است كه با اتصال انواع گلها و غنچهاسليمي درواقع خط

 ٩اند درپيچ گياهان و گاه شاخ و برگ انگور دانسته اين نگاره را برگرفته از نقوش پيچ. كند ايجاد مي

در اين . كه بسيار انتزاعي و تجريدي تصوير شده و ويژگي اصلي آن هماهنگي و موازنه است

 ١٠.دهد سازي وجود ندارد اما تكرار منظم يك نقش اصلي، بدان هماهنگي مي  قرينهنقش، اگرچه

  .در اسليمي فضاهاي پر و خالي و طرح و زمينه همه ارزشي برابر دارند و با هم متوازن هستند

كشد و  دنبال خود مي اسليمي تركيبي از خطوط و اشكالي هماهنگ است كه چشم را به  

كند  گي ميان اجزاي آن برقرار است كه حظّ بصري براي بيننده ايجاد ميچنان اين توازن و هماهن

اين طرح كه تداوم هنر ساساني است، بعد . شود و چشم از ديدن آن دچار كسالت و خستگي نمي

از ورود اسالم به ايران با توجه به محدوديتي كه شرع براي ترسيم چهرة انسان و بعضي حيوانات 

جهت، نام اسليمي  همين ي رشد يافت و مراحل تكاملي خود را پيمود و بهايجاد كرد در هنر اسالم

  .خود گرفت به

اسليمي ساده، توپر، توخالي، اسليمي برگي، گلدار،  طرح اسليمي انواع گوناگون دارد نظير  

تر مانند دندانهاي  اسليمي دهن اژدري كه دهانة بازي دارد و در دل آن دو شاخة اسليمي كوچك

 اسليمي پيچكدار، ١١. دارد و گويا اين طرح از قرن نهم هجري قمري رواج يافتاژدها قرار

ي انواع تزئينامروزه در فرشهاي كاشمر از جمله نگارهاي . دار اسليمي ماري و اسليمي پشت

  .رود كار مي مختلف اسليمي است كه در بخشهاي مختلف قالي مانند كتيبه، لچك، متن و ترنج به
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   نقش سيمرغ-

واژة سيمرغ در اوستا مرغوسئن و در . غ شاه مرغان از پرندگان معروف در اساطير ايران استسيمر

 در اوستا وي ١٢.دانند كه آفريده شد اي مي سيمرغ را نخستين پرنده. ه استپهلوي سن مورو آمد

بالهايش . گرفت  كه هنگام پرواز تمام كوه را فرا مي١٣است اي با پرهاي بزرگ توصيف شده  پرنده

 و آشيانش بر باالي درختي است كه دارندة داروهاي شفابخش و تخم ١٤از آب كوهها لبريز است

نشيند هزار شاخه  كه سيمرغ بر اين درخت مي گويند زماني  مي١٥.همة گياهان در آن درخت است

 چون از آن درخت برخيزد هزار شاخه بر درخت شود و شكند و تخمهايش پراكنده مي از آن مي

اي نيك با تواناييهاي بسيار  اي شاخص دارد، پرنده  در ادبيات ايران سيمرغ چهره١٦.شود اضافه مي

او زال را . كند در داستان تولد و پرورش زال فرزند سام، سيمرغ نقش بسيار مهمي ايفا مي. است

از طرفي در لحظات سخت تولد . رش داد و تربيت كرددر باالي كوه البرز، كه آشيانش بود، پرو

شكل، عامل پيروزي و  كننده دارد و بدين رستم و نيز رزم رستم با اسفنديار، حضوري تعيين

  ١٧.است كاميابي رستم و خاندانش بوده 

اي تمثيلي از  در فرهنگ ايراني پس از اسالم، سيمرغ جايگاه رفيعي پيدا كرد و اشاره  

كه در داستان  چنان آن. تعالي شد يقت براي رسيدن به حقيقت و تجلي ذات باريسيروسلوك و طر

 وحدت در كثرت را ةشكل بسيار ظريفي مسئل سفر مرغان به درگاه پادشاه خود سيمرغ، عطار به

يا سهروردي او را جلوة حق دانسته و مولوي او را . ه استدر رسيدن سي مرغ به سيمرغ نشان داد

 گروهي سيمرغ را نماد عقل كامل تصور ١٨.است واز روح انسان كامل شناخته ترين پر مظهرعالي

اي جبرئيل را نمودي   و عده١٩.اند كه وظيفة رساندن سروش آسماني را به زمين برعهده دارد كرده

 تقدس و مينوي بودن ٢٠.است رسانده  اند كه وحي الهي را به پيامبر خاتم مي از سيمرغ دانسته

هماي سعادت بر سر كسي «ه آن هنوز در باور مردمان در تعبيراتي همچون سيمرغ و حرمت ب

اين نگاره با تكيه بر جايگاه .  است مانده باقيمعناي كامروا شدن و به سعادت رسيدن،  به» افتادن

است كه در   كه در باور مردم وجود دارد، يكي از موتيفهاي شناخته شده  اي و اعتقادي اسطوره

  .شود يده ميفرشهاي كاشمر د
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   هدهد يا شانه به سر-

اي  اي است به رنگ قهوه هدهد كه به نامهاي پوپو، پوپك و شانه به سر هم معروف است؛ پرنده

در داستان حكومت . است روشن كه تاجي بر سر دارد و در متون عرفاني به آن توجه شده 

رساني  امبر بود و وظيفة پيامسليمان در قرآن، وي از جمله پرندگاني است كه در خدمت سليمان پي

الطير خود به اين وظيفة   عطار در كتاب منطق٢١.را از جانب پيامبر براي ملكة سبا برعهده داشت

  : كند هدهد اشاره مي

  در حقيقت پيك هر وادي شده    مرحبــا اي هدهد هــادي شده

  ٢٢الطيـر تو خوش با سليمان منطق    اي به سرحد سبا سير تو خوش

و، هدهد در ميان جمع پرندگاني كه در ركاب سليمان بودند، توانايي يافتن و تهية از ديگرس  

  : سپاه خويش كردةدهند  است و سليمان او را سقا و آب آب را داشته

  آب اي شفيق در بيابانهـاي بي    پس سليمان گفت ما را شو رفيق

  ٢٣در سفر سقا شوي اصحاب را    تا بيابــي بهـــر لشگــر آب را

رساني است و با آب و رفع  براين، هدهد در ادبيات فارسي و باورهاي مردم سمبل پيامبنا  

هايي را ديد كه  توان ظروف، تنگ يا مشربه با دقت در نقوش قالي كاشمر مي. تشنگي ارتباط دارد

 است و به اين شكل ارتباط هدهد با آب و  شكل سر هدهد درآمده دهانه يا مجراي آب آنها به

  . دهد يي او را نشان ميوظيفة سقا

  

  ماهي

كه  طوري به. است اي داشته  در ميان موجودات دريايي، ماهي در انديشة انسانها جايگاه ويژه

در بعضي جوامع، . شود بسياري از داستانهاي مذهبي و باورهاي اعتقادي بدين حيوان منتسب مي

براي افزوني و بركت در امر است و تصوير اين حيوان را  ماهي مظهري از خداي رودخانه بوده 

  ٢٤.آوردند صيد و شكار بر مهرها مي

گويند وقتي گاو  مي. است سزايي داشته  در انديشة مذهبي ايرانيان باستان نيز ماهي اهميت به  

اش به ماه رفت و پالوده شد و از آن نخست، يك جفت گاو نر و ماده  يكتا آفريده كشته شد نطفه
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وجود آمد كه از آن جمله ماهيان بودند كه مقدر شده بود در آب   گونه حيوان به٢٨٢و سپس 

ترين آفريدة اهورامزدا و رد ماهيان و بسيار تيزبين   از ميان ماهيان، كرماهي بزرگ٢٥.زندگي كنند

دليل همين   به٢٦.تر از مو نبود ببيند  ترين موج دريا را كه بزرگ  توانست كوچك كه مي طوري بود به

  ٢٧.دا محافظت از درخت زندگي را در درياي فراخكرت به اين ماهي سپرده بودويژگي، اهورامز

از ديدگاه پيشينيان جهان بر پشت . ه استدر باورهاي اسالمي نيز ماهي مورد توجه بود  

ها را به حركت همان ماهي كه زمين بر پشت اوست، نسبت  لرزه  و گاه زمين٢٨ماهي خلق شده

معناي  را به» نون«ير سورة قلم، آغازين حرف اين سوره يعني برخي مفسران در تفس. دهند مي

 موالنا، ة اين حيوان در داستان يونس نبي در قرآن، زندان او و در ديد عارفان٢٩.اند ماهي دانسته

  ٣٠.است مسير معراج يونس تعبير شده 

  مخلصش را نيست از تسبيح بد    يــونست در بطن ماهــي پخته شد

  حبس و زندانش بدي تا يعثـون    بـح بطــن نونگــرنبـــودي او مس

  ٣١يونس محجــوب از نور صبوح    اين جهان درياست تن ماهي و روح

  . است كار رفته فراواني در طرحهاي قالي كاشمر به هايي است كه به نقش ماهي از جمله نگاره

  

  درخت سرو

نش خاصي كه نسبت به آنها جهت باور و بي موتيفهاي گياهي عناصري هستند كه بشر از ديرگاه به

ويژگي گياهان و درختان، زندگي ادواري . است كرده  داشته در آثار هنري خود منعكس مي

ميرند و دوباره در   دادن، به شكلي موقت مي  زدن و ميوه آنهاست كه پس از هر دوره رشد و جوانه

است كه از  اين خصوصيت سبب شده . شوند هاي جديد مي بهاري ديگر سبز و صاحب شاخه

نظر انسان درخت عالوه بر آنكه بيان تمثيلي زمان باشد، نمادي از تداوم حيات و تكامل مداوم 

شود و ناميرايي و جاودانگي، ويژگي شاخص آن شود و نيز نمودار رشد و بالندگي، نشان زندگي 

  ٣٢.و رويش و حاصلخيزي گردد

هاي دور تا به امروز در  تهدرخت سرو از جمله نقوش تزئيني گياهي است كه از گذش  

دليل هميشه سرسبزي، قامت  اين درخت به. است هنرهاي سنتي ايراني حضوري مانا داشته 
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 ايرانيان سرو را نمود ٣٣.است برافراشته و تناسب و زيبايي، مظهري از جاودانگي و ناميرايي بوده 

تي است كه زرتشت دو شاخه  در اساطير ايراني، سرو درختي بهش٣٤.دانستند گياهي اهورامزدا مي

 كه بنا به ٣٥از آن را از بهشت آورد و در دو منطقة كاشمر و فريومد با دست خويش كاشت

 آذربرزين مهر غرس شده و حكيم فردوسي در ةروايت، اين درخت در كاشمر در كنار آتشكد

  :است شاهنامه خود بدان اشاره كرده 

ـدان   ــن نهــــاد آذريـن گنبــــدانبه آئي    پراكنـــد گـــرد جهــان موـب

  به كشــور نگر تا چه آئيـــن نهـــاد    نخســت آذرمهـــربرزيــن نهــاد

  به پيــش در آذر انــــدر بكشــــت    يكي ســرو آزاده بود از بهشـــت

  كه پذيرفــت گشتــاسب دين بهــي    نبشتــش برآن زاد ســـرو سهــي

  ٣٦كه چون سروكشمربه گيتي كه كشت    چرا كش نخــواني نهـــال بهشت

گاهي براي زرتشتيان  گشتاسب نيز اطراف اين سرو كاخهاي زيبا بنا نهاد و از آن درخت، قبله  

 بسياري از مورخان معتقدند اين درخت تا دوران خلفاي عباسي همچنان سرسبز و ٣٧.ايجاد كرد

گرفتند و حيوانات درنده  گوسفند آرام ميكه در ساية آن بيش از ده هزار  چنان  تنومند مانده بود، آن

تا . هاي آن آشيان كرده بودند كردند و پرندگان زيادي بر شاخه  آن استراحت ميةو وحشي در ساي

گوش متوكل خليفة عباسي رسيد و او خواهان ديدار اين  ق آوازة اين درخت به٢٤٧اينكه در سال 

 دستور داد آن درخت را قطع كند و پس به والي خود درخراسان، طاهربن عبداهللا. درخت شد

چون مردم اين فرمان را شنيدند از طاهر خواستند كه با . اجزاي آن را به بغداد نزد وي بفرستد

چون درخت را قطع كردند . گرفتن مالي هنگفت از اجراي فرمان سرباز زند كه طاهر نپذيرفت

در همين ايام، . ف بغداد فرستادندطر هاي آن را بريده و بر هزاروسيصد شتر نهادند و به شاخه

 امروزه در كاشمر درختان ٣٨.خليفه را غالمان تركش به قتل رساندند و او نتوانست درخت را ببيند

اي از بهشت در ميان سرزمين خشك آن منطقه  مثابه قطعه اند و شهر را به شماري روييده سرو بي

  . رايج در نقوش قاليهاي كاشمر حضور داردعنوان يكي از موتيفهاي اين نگاره به. اند زيبا كرده
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  انگور

هايي است كه در  اش يكي از نگاره هاي پيچيده و خميده ميوة درخت انگور و برگهاي آن و شاخه

عالوه بر زيبايي، كه اجزاي مختلف اين درخت دارد، بايد . شود كار برده مي طراحي قالي كاشمر به

كز مهم توليد و پرورش درخت انگور است و از توجه داشت كه منطقة كاشمر يكي از مرا

 شرايط آب و هوايي كاشمر ٣٩.است هاي دور به داشتن كشمش زرد در جهان مشهور بوده  گذشته

 و عدة زيادي از ه استاي است كه بسياري از تاكستانهاي استان در اين شهرستان قرار گرفت گونه به

 .كنند آن به كشمش و فروش آن امرار معاش مي مردم اين منطقه از طريق پرورش انگور و تبديل 

برخي ايران را موطن اصلي . اي و عرفاني دارد در انديشة ايرانيان، انگور جايگاهي اسطوره  

دانند و حيات را منوط بدان تصور   ايرانيان انگور و عصارة آن را مظهر خون مي٤٠.دانند انگور مي

 مي كه عصارة آن است با مراحل كشف و شهود و  در ادبيات فارسي ميان انگور و٤١.كردند مي

اين نگاره در طرحهاي قالي كاشمر از نقوش پركاربرد . مراتب عرفان ارتباط نزديكي وجود دارد

  .است
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