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درخت مقدس، درخت سخنگو و روند شکل گیری نقش واق 

علیرضا طاهری*

 چکیده
 در برخی جوامع، درخت مورد احترام و پرستش واقع می شده است. درخت در کهن ترین تصویرش، درخت کیهانی غول پیکری است که 
رمز کیهان و آفرینش است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ درخت با زندگی بشر، بسیاری از جوامع حالتی از قداست را برای درخت قایل بودند. 
رابطه انسان و درخت و قدسیت آن به گونه ای در آمد که زایش انسان را از درخت تصور کردند و این اعتقاد بخشی از مراسم آیینی، جادویی 

و هنری برخی از اقوام را تحت تأثیر قرار داد. از سوی دیگر، در برخی از تصاویر این درخت است که از بدن انسان روییده است.  
  درخت سخنگو و درخت واق واق از نمونه درختان افسانه ای هستند که در فرهنگ و هنر اسالمی وارد شده اند. اشکال واق واق که توسط 
نگارگران ایرانی ارائه شده اند، اختالط و امتزاج ترکیب های تزیینی و تخیلی را به نحو زیبایی به نمایش گذاشته اند. در این مقاله سعی خواهد 

شد پاسخ هایی برای این سؤاالت یافته شود :
1. نقطه مشترک درخت و انسان، در اعتقادات و افسانه های ملل چیست؟ 

2. چه ارتباطی بین درخت مقدس، درخت زندگی ، درخت سخنگو و نقوش واق وجود دارد؟
فرضیات مطرح : از قابلیت های مشترک بین درخت و انسان می توان باروری، نمو و زایش را عنوان کرد. درخت به مثابه نماد باروری و زایش 
در کنار انسان مطرح بوده، بنابراین یک ارتباط تنگاتنگی بین این دو موجود وجود دارد که منجر به خلق افسانه های خارق العاده ای شده است. 
درخت مقدس، درخت زندگی، درخت سخنگو و درخت واق واق با میوه های انسانی و حیوانی نیز با توجه به این موضوع به وجود آمده و در 

فرایندی منجر به شکل گیری نقش واق شده اند. 
 از اهداف این تحقیق شناخت ارتباط درخت و انسان در تفکرات و باورهای عامه منعکس در ادبیات داستانی و آثار هنری است. در این رابطه 

تحقیقات نادری در ایران صورت پذیرفته و بیشتر به مبحث نقش واق پرداخته شده است. 

 واژگان کلیدی
درخت مقدس، درخت زندگی، درخت سخنگو، واق واق، نقش واق.
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مقدمه
 درخت یکی از عناصر طبیعت است که نقش بسیار بارزی در زندگی 
بشر داشته و عالوه بر اینکه به عنوان یکی از منابع بسیار مهم تغذیه 
از ادوار دور شناخته می شده، در فرهنگ و اعتقادات جوامع مختلف 
نیز تجلی پیدا کرده است. در داستان ها، افسانه ها و هنرهای نمایشی 
و تجسمی، درخت به لحاظ اعتقادات آنیمیسمی و گاه توتمیسمی 
بسیار فراوان بازنمایی و تصویر شده است. در آداب و سنن و مراسم 
جادویی و رقص های آیینی، مردان قبیله با پوشش درخت به انجام 
مراسم پرداخته و برای او قایل به روح و حیات بودند. این باور ریشه 
در اعتقادات آنیمیستی دارد. از سوی دیگر، تصویر درخت، چه به 
صورت تجریدی و چه طبیعی، از دوران بسیار قدیم بر روی ظروف، 
مهرها، دیواره ها و غیره نقش بسته است. درخت در فرهنگ های 
مختلف دارای ارزش و اعتبار خاصی بوده و در برخی جوامع نیز مورد 

پرستش واقع می شده است. 

درخت مقدس و درخت زندگی
با توجه به ارتباط تنگاتنگ درخت با زندگی بشر، بسیاری از جوامع 
از قدسیت را برای درخت قایل بودند. ریشه، تنه و شاخ و  حالتی 
برگ درختان وجه اسرارآمیزی را القا می  کردند و درخت به عنوان 

نمادی از رابطه بین دنیای زیرزمینی، زمینی و آسمانی در آمد.
درخت در کهن ترین تصویرش، درخت کیهانی غول پیکری است 
سقف  تمام  درخت،  این  نوک  است.  آفرینش  و  کیهان  رمز  که 
دویده اند،  زمین  در سراسر  ریشه هایش  و  است  پوشانده  را  آسمان 
شاخه های ستبر و پهنش در پهنه جهان گسترده اند. خورشید و ماه 
و ستارگان در میان شاخ و برگ های این درخت، همچون میوه های 

تابناک، می درخشند ]دوبوکور، 9:1373[. 
در اعتقادات یهودی نیز درخت، ریشه و شاخه های آن نماد مقدسی 
هفت  شمعدان  است.  "منوره"  تجسم کننده  که  می نماید  تبیین  را 
باژگون"  "درخت  همتای  غالبًا  یهودیت،  منوره  به  موسوم  شاخه 
شمرده شده که ریشه هایش در آسمان می رود و نوک و شاخه هایش 
از  سنن،  بسیاری  در  درخت،  رمزی  باژگونی  این  زمین.  دل  در 
مناسک  طبق  و  است  بسته  نقش  شان  پیچیده ترین  تا  کهن ترین 
متعال ،  و  مقدس  ریشه  اسرار آمیز  تصویر  این  مذهبی چشم گیری، 
شاخ  به  که  ریشه  تقدیس  این  نشان  می شود.  عبادت  و  تقدیس 
و برگ تبدیل شده و شاخ و برگ که به ریشه، در تخیل و ذهن 

خیال پرداز بر جای مانده است ]همان : 18[. 
 : داشتند  وجود  خاص  قدسیت  با  درختانی  نیز  قدیم  ایران  در 
"درخت های سرو سه گانه، گویای تثلیث میترا هستند، در تصویری 
از درختی سه شاخه، بر سر هریک کالهی فریجی نقش شده است. 
نقوش مذکور با تصویری از میترا مرتبط هستند که خود را در شاخ 

و برگ درختی مخفی کرده است" ]ورمارزن،1372 : 90[.
از  نشانه هایی  هنوز  نیز  امروزی(  )سیستان  سکاها  سرزمین  در 
اعتقادات کهن مردم نسبت به درخت سرو یافت می شود. اگر نتوانیم 

به  را نمی پرستیده اند، می توانیم  این درخت  بگوییم مردم سیستان 
قرار  فراوان  احترام  و  توجه  مورد  را  آن  که  کنیم  باور  قطع  طور 
اهمیت  نیز  کاشمری  سرو  آیین   .]27 ]کویاجی،1382:  می داده اند 
مردم می پندارند  که  دارد  وجود  تبت  در  درختانی  را می رساند.  آن 
آنها نگاشته شده است  از بزرگان تبت بر برگ های  نام برخی  که 

]همان : 31[.
اعتقاد به ارزش و حیات بخشی بعضی از درختان چنان بوده که در 
برخی از سرزمین ها برای آنها اعمال خارق العاده همچون شفابخشی 
و حیات مجدد قایل بودند، درختانی که شاخه ها و برگ های آنان 
همانند اکسیر جوانی و جاودانگی عمل می کردند و خاصیت احیای 

مردگان را نیز داشتند.
در شاهنامه نیز درباره مأموریت برزوی پزشک، که به فرمان خسرو 
اول انوشیروان به جستجوی گیاه جاودانگی به هند می رود، گزارش 

داده شده است.
این  برگ های  روزگاری  که  می خوانیم  چینی  گزارش های  در 
بر  و  آورده  چین  جزایر  از  یکی  از  را کالغان  )جاودانگی(  گیاهان 
چهره جنگاوران کشته انداخته بودند و آنها که سه روز از مرگشان 

می گذشت، زنده شدند ]همان : 38[.
 در بسیاری از جوامع نیز اعتقاد به درختی مقدس به نام "درخت 
زندگی" داستان های فولکلوریک و اساطیری را تحت تأثیر خود قرار 
در  این درخت  باعث شد  بود که  تأثیرگذاری چنان قوی  این  داد. 
هنرهای آنان با گونه های مختلف گیاهی تصویر شد. در هنر ایران 
"درخت  غیره  و  بین النهرین  در  لرستان،  ،مارلیک،  تاریخ  از  پیش 
زندگی"، ترکیبی از رستنی های گوناگونی است که به طول عمر و 
زیبایی و سودمندی شان مقدس شمرده می شوند : درخت سدر که 
چوبش گرانبهاست، نخل که خرما می دهد، تاک بن با خوشه های 

انگور،... 
 تقدس درخت زندگی باعث شده است که نگاهبانانی همیشه در 
دو طرف آن به محافظت پردازند، این نگاهبانان می توانند حیوانات 

واقعی یا افسانه ای باشند.  
 درخت زندگی معمواًل در تصاویر و نقوش، میان دو جانور افسانه ای 
شمار  به  نگهبانانش  که  دارد  قرار  شیر،...(  وحشی،  بز  )شیردال، 
هیوالهای  با  باید  زندگی  درخت  به  یافتن  دست  برای  می روند. 

نگهبانش جنگید ]دوبوکور،1373: 13[. 

درخت زاینده انسان و حیوان
انسان و درخت و قدسیت آن به گونه ای در آمد که زایش   رابطه 
انسان را از درخت تصور می کردند و این اعتقاد، بخشی از مراسم 

آیینی، جادویی و هنری برخی از اقوام را تحت تأثیر قرار داد.  
»دوبوکور« نیز معتقد است که : "بعضی مردم ابتدایی، گاه درخت 
را زاینده انسان پنداشته اند و در افسانه های کهن، این اعتقاد نقش 
بسته است. مثاًل به زعم قبیله قدیمی یاکوت، آدمی، میوه درختی 
هفت شاخه است و به دست زنی که تنه اش از پوسته بدنه درخت 
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بیرون آمده، تغذیه می شود" ]همان: 19[.
این پندار که درخت می تواند زاینده انسان باشد در برخی از فرهنگ ها 
با تصویر انسان هایی همراه شد که از درختان آویزان بوده یا به مانند 
در  که  همچنان  گرفته اند.  قرار  آنها  البالی  در  درختان  میوه های 
ادبیات داستانی و فولکوریک و هنر به صورت درخت واق واق نمود 
پیدا کرد )در بخش درخت واق واق یا واک واک در این خصوص 

توضیح داده خواهد شد(؛ )تصویر 1(. 
آدمیانند.  میوه هایشان  که  می کنند  توصیف  را  درختانی  برخی،   
درخت  آن  "مثل  که  می آورد  میان  به  سخن  درختی  از  دوبوکور 

جادویی که بارش نیامک های بزرگی است از" پوستی نرم همچون 
اطلس"، حاوی زنان جوانسالی که "به طرزی دل فریب دو تا شده اند 
قرار  هم  زیر  ردیف،  چند  در  پوست،  در  لوبیا  دانه های  بسان  و 

گرفته اند" ]همان[.
البته این تصور زایش انسان از درخت، به زایش حیوانات مختلف 
هم می انجامد. تیره های مختلف جانوران واقعی همچون بز، شیر، 
مار و موجودات افسانه ای همانند اژدهایان و دیوان، در کنار انواع 
پرندگان نیز از درخت زاییده می شوند و می توان آنها را در البالی 

شاخ و برگ درختان مشاهده کرد.
 در ادبیات داستانی و روایات مذهبی در غرب نیز درخت زاینده انسان 
و حیوان به وفور دیده می شود. در این میان نقش سفر سیاحان و 
که  غرایبی  و  عجایب  بیان  و  زمین  مشرق  به  غربی  جهانگردان 
باور آن بسیار حایز اهمیت است.  نیز در اشاعه و  در آنجا دیده اند 
»مارکوپولو« از سیاحان و جهانگردانی است که مشاهدات خود را از 
عجایب  و غرایب مشرق زمین به ویژه چین و هند به غرب انتقال 

.Baltrustis, 1981: 115 : تصویر2. درخت با میوه پرندگان و بره ها، ژان دو ماندویل، اوسبورگ، 1481. مأخذ
Fig 2. Tree with fruits of birds and lambs, Jean de Mandeville, Augsburg, 1481. Source: 
Baltrustis, 1981: 115.

تصویر1. درخت واقواق، نسخه تاریخ الهند الغربی، 
قسطنطنیه، قرن دوازدهم هجری/ هجدهم میالدی. 
.www.wonders the Waq-waq tree : مأخذ

تصویر3. کتاب عجائب دوک دوبری، آخر قرن چهاردهم میالدی، پاریس، کتابخانه ملی 
.Baltrusatis, 1981: 116 : پاریس. مأخذ

Fig3. The wonders of Duc de Berry, late IVX th century, BNF, 
Paris. Source: Baltrusatis, 1981: 116.

داده است. 
که  است  15میالدی  قرن  سیاحان  دیگر  از   )Tucher( توچر   
حیوانات  که  می دهد  شرح  را  درختی  میالدی،   1481 سال  در 
با گرفتن سنت و شیوه ژان دو  از آن رشد می کنند، وی  مختلفی 
ماندویلMandeville(1(، آن را به همراه چهارپایانی نشان می دهد 
که نه تنها بر روی خربزه ها بلکه در داخل گل ها نیز قرار گرفته اند. 
است  افسانه ای  و  داستان  از  جدید  برداشتی  یا  شکل  تغییر  این 
در  بود  توانسته  میالدی  در 1479  در هنگام سفرش  نویسنده  که 
,Baltrusaitis[. در    1981:  110[ پیدا کند )تصویر2(؛   فلسطین 

Fig1. Tree Wak Wak, Tarikh al-Hend-e- Gharbi (History of west-
ern India), Constantinople, XVIIIth century. Source: www.won-
ders the Waq-waq tree.
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این تصویر، درختی با میوه های بزرگ در سمت راست قرار گرفته 
که در درون خود حامل موجودات زنده اند. یکی از اشخاص میوه ای 
را جدا کرده که در داخل آن بره ای قرار دارد. در مقابل وی، شخصی 
دیگر شاخه ای از درختی را در دست دارد که سه پرنده از نوک از آن 

روییده و آویزانند.
این شکفتگی  و زایش حیوانات از غالف های میوه سان درختان در 
کتاب عجایب دوک دوبری )قرن چهاردهم میالدی( نیز دیده می شود. 
در تصویری از این کتاب، چهار قوچ در حال بیرون آمدن یا بهتر بگوییم 

زاده شدن از میوه های یک درخت هستند )تصویر3(.

وی از علف های اطراف تغذیه کرده و به هرکس که به او نزدیک شود 
حمله می کند. برای کشتن او می بایستی ساقه او را که به زمین وصل 

.]Lee, 1888: 7[ شده قطع کرد

انسان زاینده درخت 
در باوری دیگر، برخالف تصور زایش انسان از درخت، این درخت است 
که از تنه انسانی روییده و رشد و نمو می کند. در فرهنگ یهودی 
انسانی، که همچون  نیم تنه های  و  با سرها  نیز درخت  و مسیحی 
اعضایی الینفک از درخت هستند، وجود دارد که به "درخت شجره 

تصویر4. درخت یسه، کاردینال شارل دو بوردون، 1482-1480 میالدی، کتابخانه ملی 
http://classes.bnf.fr/arbre/grandes : فرانسه، پاریس. مأخذ

Fig4. Tree of Jesse, Cardinal Charles du Bourdon, 1480-1482, 
BNF, Paris. Source: http://classes.bnf.fr/arbre/grandes

تصویر 5. درخت یسه، انجیل هلندی، حدود 1425 میالدی. مأخذ :  
http://dame-chlodyne.20six.fr 

Fig 5. Tree of Jesse, the Dutch Bible, 1425. Source: http://dame-
chlodyne.20six.fr

تصویر6. درخت زاییده شده از انسان، درخت ترس و واهمه و درخت تردید روح، پترارک، 
.Baltrusatis, 1981: 119: اوسبورگ، 1532 میالدی. مأخذ

Fig 6. Tree born to man, tree of fear and panic, tree of sprit’s doubt, 
Petrarch, Augsburg, 1532. Source:  Baltrusatis, 1981: 119.

در متنی از »تیکانن« نیز تصویر بهشت، با بیشه زاری از گل با سرهای 
انسانی نشان داده شده است." این تصویر و نگرش می بایستی توسط 
داستان ها و افسانه های مسلمانان مربوط به درختانی که سرهای زنده 
تولید می کنند، انتقال داده شده و از قرن هشتم میالدی توسعه یافته 

 .[Tikkanen, 1895:33] "باشد
درختانی نیز وجود دارند که شاخه های آنها بر روی زمین افتاده و همانند 
ماران در حال حرکت هستند. همچنین، حیواناتی وجود دارند که مانند 
سبزیجات رشد می کنند : "اگر ناف یک میش یا گوسفند ماده را در زمین 
بکارید و آن را آبیاری کنید، بره کوچکی از آن بیرون خواهد آمد. حیوان 

با غرش صاعقه رشد و نمو می کند. 
این یک داستان و روایت تارتاری است که از چین آمده است.  

تلمود اورشلیم تغییری در این داستان می دهد : بر اساس نوشته های 
خاخام سیمون دو سان )Simeon de Sens(، 1235 میالدی، موجودی 
ظاهر  دارای  که  می کند  رشد  کوهستان ها  در   )Jadua( ژادوا  نام  به 
هیوالیی نیمه انسانی بوده و به وسیله ناف به ریشه متصل بوده است. 
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یا یسی" معروف است.  
درخت، به تصور تطور و تکامل از یک مرکز مولد، تجسم می بخشد 
و انگاره نسب شناسی محسوب می شود. در حالت کلی، این درخت 
از تنه انسان رشد کرده و بر روی ساقه های آن نیم تنه های نََسبی 

روییده اند )تصویر4(.
تصویر مشهور شجره یشی )یسی(، نمودگار این خویشاوندی نسبی 
از  آمده، شاخه ای  بر  تنه یشی  از  نهالی  و   : پدر ـ فرزندی است  یا 

ریشه هایش قد خواهد کشید )اشعیا1/11(؛ ]دوبوکور،1373: 25[.
گیاهی  میالدی،   1425 حدود  به  متعلق  هلندی  انجیل  یک  در   
است.  زده  بیرون  درازکشیده،  انسان  یک  بدن  از  که  شده  تصویر 
دوازده سر زنده عجیب و غریب  بر روی ساقه های ظریف وجود 
 )Jesse( دارند و همگی دارای تاج سلطنتی هستند. یک درخت یسه
از تنه انسانی بیرون آمده است. سر شاهان جودا بر روی ساقه های 

آن رشد کرده اند و  در حال گفتگو و مکالمه هستند )تصویر 5(.
بد«  آینده  و  مفید  »درمان های  کتاب  از  نادر  بسیار  تصویر  یک   
بورکمایر  وسیله  به  )مصورشده   ،)Pétrarque( پترارک  اثر 
)Burgkmair( یا یک هنرمند متأثر از مکتب وی، 1515 میالدی( 

وجود دارد که زایش درخت از انسان را نشان می دهد.
انسان  بدن یک  از  زنده،  از موجود  میوه هایی  با  اینجا درختی  در   
بیرون آمده است. ولی این انسان دراز نکشیده، بلکه ایستاده است. 
پیکره  به خودش، یک  با یک سر شبیه  از سینه وی یک درخت 
وی  حالی که  در  آمده،  بیرون  قلب،  یک  و  مقدس  هاله  با  برهنه 

مشغول اره کردن تنه درخت است )تصویر6(. 
»بالتروزایتیس« در این خصوص معتقد است که : "فیلسوفان روح 
را به سه بخش تقسیم کرده اند : اولی در یک مکان رفیع و باال قرار 
دارد برای مثال سر، متعادل کننده زندگی، آرامش و همیشه نزدیک 
به خدا؛ دومی در سینه )قلب( جایی که خشم و احساسات داغ متولد 
می شود و سومی بی رحمی، نفس اماره و شهوت پرستی و سرخوشی 
این  تصویر سازی  برای  است.  حال شکل گیری  در  مرتبًا  که  است 
انسان  در  که  گیاه  یک  در  را  آنها  گراور ساز،  متضاد،  نیروهای 
ریشه دوانیده، مجسم می کند. این روح است که با اره مورد حمله 
تجسم  را  خود  علیه  نیرویی  ژست  و  حالت  این  است.  گرفته  قرار 
می بخشد، که نگرانی ها و تشویش هایی که او را همراهی می کند، 

.]Baltrusaitis, 1981: 115[ "اره می نماید

درخت سخنگو و درخت واک واک )واق واق(
 شاید ترکیب و آمیختگی حیوانات و انسان با گیاهان و درختان از 
این اعتقاد ریشه می گیرد که پرندگان و حیواناتی که در البالی شاخ 
و برگ های درختان سکنی گزیده یا ظاهر می شوند، به نظر می آید 
که با اجزای درخت ارتباط دارند. پیچیدن صدای باد و تولید اصوات 
نامفهوم نیز تصوری از قدرت سخن گفتن درختان به وجود می آورد. 
این تصورات می توانست الهام بخش افسانه ها و داستان های تخیلی 
بوده و از طرفی، بر ذهن خالق هنرمندان در تصویر کردن آنها نیز 

تصویر7. نسخه خطی، درخت واق واق با میوه های انسانی آویزان شده از سر و 
Mode, 1977: 98  : غنچه های در حال شکفتن انسان. مأخذ

Fig7. Manuscript, Tree of Wak Wak with human fruits hung from 
head and bulbs blooming with human beings. Source: Mode, 
1977: 98.

تأثیر گذار  باشد.
: واق  نامیده شده است  به صورت های مختلف  درخت واک واک 
واق  واقواق،  در فرهنگ های مختلف مخفف  و غیره.  وقواق  واق ، 
آمده که "درختی است موهوم و افسانه ای که بامداد بهار و شامگاه 
خزان کند و گویند ثمر و بار آن درخت به صورت آدمی و حیوانات 
دیگر باشد و سخن کند" ]خلف تبریزی، بی تا : 1063[. در فرهنگ 
دهخدا آمده است که : "واق یا واک نام پرنده ای هم هست و صدای 

وزغ را نیز واق می گویند" ]دهخدا، 1373: 20412/14[.
در کتاب جغرافیایی »حدود العالم من المغرب الی المشرق« تألیف 
نویسنده ای گمنام به سال 372 هجری درباره واقواق نوشته شده که 
: واقواق درختی چینی همانند بادام و خیار چنبر که میوه ای همچون 
صدایی  بار  چندین  برسد  درخت  این  میوه  چون  دارد.  آدمی  چهره 

همانند واقواق از آن به گوش می رسد ]بی نا،1340: 248[.
این افسانه ها دارای چندین نسخه هستند. بر اساس یکی از آنها ، این 
درخت عجیب و غریب، که بر روی شاخه هایش سرهای پسران آدم 
را حمل می کند، در یک جزیره دوردست قرار دارد. با طلوع و غروب 
خورشید، آنها فریاد می زنند : "واک واک" و سروده های آیینی خالق را 
می خوانند. طبق گفته خالقان این افسانه ها، این درخت با میوه هایی با 
بدن کاملی از زنان و صدای واک واک، نشان و عالمت بدی هستند 

.]Baltrusaitis, 1981, 111[ تصویر7(؛(
شرح  هندی  نگیز  شگفت ا کتاب های  در  درخت  این  داستان 
میان  به  آن  از  که  ذکری  اولین  ولی  است.  شده  داده 
T'ong- ( تیان«  »تونگ  نام  به  چینی  یک  به  متعلق  آمده 

به  751 میالدی  Tou Yeou( است که در  ( تویو  ز  ا  ،)Tien
: است  آمده  در  تحریر 

"پادشاه تاچه )Ta-Che( افرادی را با گونه های مختلفی از موجودات 
زنده و البسه با کشتی به دریا گسیل داد. در اوایل سال هشتم سفرشان 
این صخره  روی  بر  کردند.  مشاهده  را  شکل  مربع  آنها صخره ای 
درختی با شاخه های قرمز و برگ های سبز قرار داشت. بر روی درخت 



شماره نوزدهم / سال هشتم/ زمستان1390/ درخت مقدس، درخت سخنگو و روند شکل گیری نقش واق/43-54

48/43

تعداد زیادی بچه های انسانی روئیده بودند که اندازه آنها شش تا هفت 
اینچ بود، هنگامی که آنها انسان می دیدند صحبت نمی کردند، ولی 
همگی می توانستند بخندند. دستان، پاها و سرهایشان به شاخه های 
درخت چسبیده بودند. زمانی که آنها را از شاخه جدا می کردند و در 
دستانشان قرار می دادند، بالفاصله خشک و سیاه می شدند. فرستادگان 
با یک شاخه از این درخت برگشتند که اکنون در اقامتگاه شاه تاچه 

.]Ibid[ "قرار دارد
الجاهیز )نهم  در شکل متفاوتی دیگر در کتاب »الحیوان« نوشته 
میالدی/سوم هجری( آمده است که »واک واک« حیوانات و زنانی 
را تولید می کند که از موهایشان آویزان شده اند. زنان، رنگ آمیزی 
شده و صدای واک واک گفتن آنها قطع نمی شود. آنها هنگامی که 

از درخت چیده می شوند؛ ساکت شده و می میرند.
بر طبق کتاب »الجغرافیا«، از یک جغرافی دان گمنام آلمریا 2، قرن 
دوازدهم میالدی/ششم هجری، این گیاهان به طرز معجزه آسایی 
در جزیره واک واک، که در دریای چین قرار دارد، رشد می کنند. 
ماه  اوایل  از  آن  میوه های  است.  انجیر  آن شبیه درخت  برگ های 
مارس شروع به رشد کرده، و پاهای دختران جوان شروع به ظاهر 
این دختران،  آوریل کامل می شوند.  ماه  شدن می کنند. بدن ها در 
زیبا و قابل تحسین هستند. در اوایل ماه ژوئن، آنها شروع به افتادن 
می کنند و در اواسط ماه، دیگر از آنها چیزی باقی نمی ماند. هنگامی 

که می افتند فریاد "واک واک" می زنند.
وسیله  به  افسانه  این  هجری،  میالدی/هفتم  سیزدهم  قرن  در 
آثار  از  بسیاری  در  و  یافت  توسعه  و  انتشار  قزوینی  کیهان شناسی 
عربی نمود پیدا کرد ]Ferrand,  1914:300[ این افسانه به زمان 
کتاب  )در  فردوسی  وسیله  به  و  شد  بر گردانده  نیز  کبیر  اسکندر 
آمد  در  تحریر  رشته  به  نظامی(  خمسه  )در  نظامی  و  شاهنامه( 

.]Epiegel, 1851:132]
اشاره به درخت واق واق در کتاب شاهنامه نشان از ریشه دار بودن 
این افسانه نزد ایرانیان است. روایات و اشعار حماسی ادبی در کتاب 
از واقعیات و تخیالت است  این گوهر گران مایه ترکیبی  شاهنامه 
که بسیار محبوب شاهان و ادیبان و مورخین بوده و به گونه های 
مختلف و در اعصار گوناگون توسط هنرمندان ایرانی تصویرسازی 

شده است. 
 از میان اینها، یکی از شاهکارهای تصویری در شاهنامه ای موسوم 
به دموت است که اسکندر کبیر را در حال گفتگو با درخت سخنگو 
نشان می دهد؛ یکی از زیباترین صفحات شاهنامه دوران ایلخانی، 
درخت  که  جایی  می دهد،  نشان  را  دنیا  انتهای  به  پادشاه  رسیدن 

سخنگو با سرهای انسانی زن و مرد روئیده است. 
درخت سخنگو در اینجا با سرهای انسانی و حیوانی با هم تصویر 
شده است. این درخت سخنگو با سرهای انسانی تزیین یافته ولی 
در بین آنها سرهای خروس، بز کوهی، روباه و خرگوش نیز دیده 

می شود )تصویر 8(.  
فقط  هجری،  نهم  قرن  در  نیز  واک  واک  درخت  از  نسخه هایی   

تصویر  اژدها،  و  وحشی  گربه  شیر،  مانند  حیواناتی  از  پوزه هایی  با 
شده اند [Oxford, 1928 : 38] در این نمونه ها استفاده از تنوع 

جانوران واقعی و تخیلی رو به تزاید می گذارد.
جزئیات و مشخصات دیگری از این درخت در داستان ها و افسانه ها 
مختلف انتشار یافته است. شرق، مملو از گیاهانی است که با حیات 
وحش اشتباه می شوند. در یک باغ هندو، درختان انار، میوه هایی از 

.]De Gubernatis, 1878: 68[ پرندگان رنگارنگ بار می دهند
مایمونید   : می کنند  اشاره  سخنگو  درخت  به  زیادی  نویسندگان 
»کشاورزی  کتاب  در  میالدی(   1134-1204   Maïmonide(
تنه  روی  بر  با سری  درختانی  هندوستان  در  می نویسد،  نبطی ها« 
گرفته  شکل  موهایشان  وسیله  به  ریشه هایشان  که  دارند  وجود 
دارای  دارند،  شرقی  ریشه  احتمااًل  که  ماندراگورها  همانند  و 
ماندراگورها،   .]Chwolsohn,  1856:45[ هستند  انسانی  صدای 
)تصویر9(؛  روئیده اند  گیاهان  از سرهایشان  انسان هایی هستند که 
انسان هایی  تیره  از  می توان  نیز  را  ]Laufer,1917:1]. ماندراگور 
به شمار آورد که زاینده درخت هستند. رویش ساقه، برگ و میوه از 

سر انسانی دلیل این مدعاست. 
در کتاب »عجائب الطبیعه و النوادر« موضوعات طرح شده از یک 
نویسنده گمنام، )که از قزوینی الهام گرفته، و در سال 1388 میالدی 
برای کتابخانه احمدخان، سلسله جالیریان بغداد نوشته شده(، واک 
واک را نشان می دهد که دارای برگ های زیاد و میوه هایی شبیه 
متن  با  که  است  ترکیب بندی  یک  دارای  و  است  انسانی  سرهای 
ارتباط بسیار کمی دارد. ساقه های پیچشی آن به صورت قرینه سازی 
ترسیم شده اند : سه زن با گیسوان بلند، فقط منطبق با متن هستند، 
بقیه، سرهای اسب، گرگ، میمون، اردک و میش هستند. این سرها 
جایگزین میوه ها شده اند، تنه و ریشه های درخت نیز از سرهای در 
)تصویر 10(؛  بوده اند  نیز  تکلم  قدرت  دارای  احتمااًل  و  ریخته  هم 

.]Baltrusaitis, 1981: 115[
درخت جزیره واق واق، که "صداهای عجیب و غریب" از خود در 
آنها  بین  در  قابل تصور تشکیل شده که  از سرهای غیر  می آورد، 
می توان به سر فیل، گوزن و گاو اشاره کرد؛ تصویری کاماًل ترکیب 
شده و غنی از آرایه های تزئینی. این یک نوع تجزیه و گردآوری 
مجدد اسطوره ها، از همه تزئینات جانوری و گیاهی است که توسعه 

یافته و پیشرفت کرده  اند.
این درخت افسانه ای در غرب از تغییرات مشابهی پیروی می کند. 
آسیای  جانوری  آرایه های  با  را  خود  رومانسک  ماقبل  تصاویر 
اسالمی  منابع  در  افسانه ای  پیوند می دهد. درخت  و  ارتباط  قدیم 
وسیله  به  سپس  و  می شود  ظاهر  انسانی  سرهای  با  گوناگونی 

طرح های جدید غنی می شوند. 
تنه های کامل با شاخه ها و ساقه ها معلق مانده اند. شخصیت هایی 
بدن  انتهایی  قسمت  دارای  که  حیواناتی  شده،  جدا  کمر  از  که 
نیستند، پرندگان بدون پا مستقیمًا از تزئینات مارپیچی سرستون ها 

بیرون زده و شکفته شده اند. 
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این موضوعات از اولین زمان انتشارشان، به غرب نیز وارد می شوند 
و نه تنها در ایتالیا در قرن هشتم میالدی در پارچه های بین النهرینی 
پارچه های  در  سلتی ها،  هنر  در  بلکه  می شوند،  مشاهده  ایرانی  و 

.[Aberg, 1943: 53] قبطی نیز یافت می شوند
 آرایه های گیاهی در فرم حروف اول التین در تصویر سازی نسخ 
غربی بسط یافتند و در بسیاری از آنها نیم تنه ها و سرهای انسانی و 
حیوانی می توان یافت که با حرف اول التین در هم تنیده اند. از این 
شیوه در نسخ انجیل نیز استفاده شد؛ برای مثال یک نمونه از آن 
را می توان در انجیل متعلق به دوران رومانسک در فرانسه مشاهده 

کرد )تصویر11(.   
نمایش  غریب  و  عجیب  تزئیناتی  نیز،  ساکسون ها  خطی  نسخ 
صورت  به  و  گرفته  گاز  را  خود  دم های  که  حیواناتی  می دهند؛ 

پیچشی همچون آرایه های آرابسکی در هم تنیده اند )تصویر 12(.

اشکال واق یا واقواق
و  اختالط  شده اند،  ارایه  ایرانی  نگارگران  توسط  که  واق  اشکال 
به  زیبایی  نحو  به  را  تخیلی  و  تزئینی  سنتی-  ترکیب های  امتزاج 
رسیده  ما  بدست  که  نمونه هایی  قدیمی ترین  گذاشته اند.  نمایش 
است، شاخه هایی با سرهای انسانی یا حیوانی را نشان می دهد که 

در سرامیک، مرصع کاری و فلزکاری انجام شده اند. 
شیوه تزئینی نقش و نگار واق در هنر اسالمی، در بسیاری از هنرها 

تصویر8. اسکندر در حال گفتگو با درخت واق واق، تصویری از 
شاهنامه دموت، 1330-1340میالدی، دوره ایلخانیان، آبرنگ، 

مرکب و طال بر روی کاغذ، گالری فریر، واشنگتن. مأخذ : 
www.freergallery

Fig 8. Alexander is in conversation with Wak 
Wak Tree, a picture of Shahnameh Demot, 
1330-1340, Ilkhanian dynasty, watercolor, ink 
&gold on paper, Gallery Freer, Washington. 
Source: www.freergallery.

تصویر9 .ماندراگور زنانه و مردانه، حکاکی روی چوب،  از کتاب خالصه هورتوس سانیتاتیس، اوسبورگ، 1486 
.Mode, 1977: 87  : میالدی. مأخذ

Fig 9. Masculine and feminine Mandragor, engraving into wood, abstract of book 
Hourtus Sanitatis, Augsburg, 1486. Source: Mode, 1977: 87.

تصویر10. درخت سخنگو، عجائب الطبیعه، 1388 میالدی، کتابخانه ملی پاریس. مأخذ :  
www.bnf.fr/enluminure

Fig10. Talking tree, Ajaieb-al-tabi’eh (The wonders of nature), 
1388, BNF, Paris. Source: www.bnf.fr/enluminure

تصویر11. آدم و فرزندانش، نسخه خطی از یک انجیل رومی وار متعلق به نیمه اول قرن 
 http://classes.bnf.fr/arbre/grandes : دوازدهم میالدی، دیژون، فرانسه. مأخذ
Fig 11. Adam and his generations, manuscript from a Roman 
Bible, first half of XII th century, Dijon, France. Source: http://
classes.bnf.fr/arbre/grandes. 
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نقاشی 50/41 و  مرصع کاری  جلد سازی،  فلزکاری،  سفالگری،  همچون 
کاربرد پیدا کرد. نقش واق که ترکیبی از نقوش انسانی، حیوانی و 
گیاهی بود به صورت ها و ترکیبات گوناگونی وارد هنر اسالمی شد. 
دوره  به  نظری  می توان  واق  نقاشی های  نخستین  بررسی  در 
در  طبیعت  نقشمایه های  کاربرد  پیشینیان  که  انداخت  سلجوقیان 
و  عشیره ای  سلجوقیان،  زندگی  شیوه  بودند.  هنری  رسانه های 
چادرنشینی بود و با طبیعت ارتباط تنگاتنگی داشتند. انسان و حیوان 
و مظاهر طبیعی دیگر همچون گل و گیاه و کوه و درخت و غیره در 
نظر آنها جلوه ای ملموس و نقشی توجیه پذیر داشت و آنها خواهان 
انعکاس این عناصر طبیعی در آثار هنری خود از معماری گرفته تا 
منسوجات و تزئین معماری و غیره بودند. کاربرد تزئینات هنری از 
ابعاد وسیع تری یافت و به ویژه انسان و  دوران سلجوقیان به بعد 
حیوان در کنار گل و گیاه نقشمایه های دلنشینی پیدا کردند و به 

گونه آرمانی وارد واژگان تزئینی هنری شدند ]آژند، 1388 : 7[.
هویت این ترکیبات در موضوعات کار شده بر روی چرم )در همه 
در  انسانی  سر  یک  از  ساقه ها  که،  ترکیب بندی هایی  این  جای 
بر سنتی که عمیقًا  است  دوباره ای  تأیید  بیرون می آید(،  اثر  مرکز 
ریشه دار و دارای استحکام است. ضمن اینکه نقوش واق بر روی 
انواع سفال های عالی و تشریفاتی و نیز کاشی های نقیس خودنمایی 
می کند. بیشتر نقوش واق در فرم تزئینی خالصه و محدود به نمایش 
فقط سرها می شوند که به ساقه های گیاهی متصل شده اند، همچون 
نمونه کاشی بر جای مانده و مکشوفه از تخت سلیمان که مزین 
را  این کاشی  )تصویر13(.  است  با سرهای حیوانی  واق  نقوش  به 
می توان یکی از نمونه های عالی نمایش نقوش کاماًل تجریدی واق 

تصویر 12. نسخه خطی، انجیل ساکسون، قرن 
دوازدهم میالدی، بریتیش میوزم، لندن. مأخذ : 

 http://www.enluminures.culture.fr.
Fig12. Manuscript, the Saxon’s 
Bible, XII th century, British Mu-
seum, London. Source:
http://www.enluminures.culture.fr

تصویر15. شمعدان برنجی، با آرایه کتیبه ای خطوط کوفی ترکیبی با سرهای انسانی بر 
روی بدنه، قرن هفتم ق/ سیزدهم میالدی، ایران. مأخذ : 

http://www.curiosphere.tv/artsislam
Fig15. Bronze Candlestick, with embellishment of Kufic callig-
raphy composed of human heads, XIII th   century, Iran. Source: 
http://www.curiosphere.tv/artsislam.

واق،  واق  درخت  نقش  با  فرش  تصویر14. 
میالدی/سیزدهم  نوزدهم  قرن  هریس،  تبریز 
 www.spongobongo.com  : مأخذ  هجری 
Fig14. Carpet with image of Wak 
Wak tree, Tabriz, Haris, Iran, XIX th 
century. Source: www.spongobon-
go.com

تصویر13. کاشی با نقش واق، تخت سلیمان قرن سیزدهم میالدی/هفتم 
 www.museumconseilfond  : هجری، موزه  هنر کنسیل فوند. مأخذ
Fig13. Glazed tile with motif of Vaq, Takhte Soleiman, 
Iran, XIII th century, Museum of Art Conseil Fond. 
Source: www.museumconseilfond.
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در روند بسط و تأثیرگذاری این نقوش، نقش واق باعث تحولی در 
به  این دگرگونی در ترکیبات  آثار شد.  از  کتیبه نویسی در بسیاری 
وجود آمد و خطوطی همانند خط نسخ یا کوفی با سرهای انسانی 
و حیوانی ترکیب و آراسته شد. در این شیوه جدید معمواًل انتهای 
حروف یا خطوط عمودی به سرهای استیلیزه حیوانی و انسانی ختم 
می شود. از این تزئینات بیشتر برای آرایش و تزئین آثار فلزکاری مورد 
استفاده قرار گرفته است )تصویر 15(. با این وجود برخی از آثار دیگر نیز 

از آن بهره جسته اند.
یکی از زیباترین نقوش ترکیبی "خط- انسانی" در کتیبه تزئینی با 
خط کوفی بر روی یک ابریق برنجی مرصع کاری شده با مس و نقره 
از خراسان، قرن هفتم هجری، به دست آمده است. در اینجا خطوط 
عمودی پس از در هم تنیدن به سرهای انسانی مماس بر هم، ختم 

می شوند که دو به دو روبروی هم قرار گرفته اند )تصویر 16(.

تصویر17. مهر موهنجودارو، نقش درخت با دو سر حیوانی قرینه، حدود 3000 قبل از 
.Mode, 1977:89 : میالد. مأخذ

Fig17. Mohenjo-Daro’s seal, image of tree with two symmetric 
animal heads, 3000 B.C. Source: Mode, 1977:89.

تصویر16. بخشی از یک ردیف خطوط کوفی تزئینی، )والسرور( روی شانه ابریق برنجی 
با مس و نقره، خراسان، اواخر سده ششم اوایل سده هفتم ق/دوازدهم یا سیزدهم 

میالدی، موزه بریتانیا، لندن. مأخذ : ویلسون، 1386: 24.
Fig16. A line of embellished Kufic Calligraphy, on the brass vase 
with copper and silver mix, Khorasan, Iran, XII-XIII th century, 
British Museum, London. Source: Wilson, 2007: 24. 

دانست، در اینجا دیگر اثری از درخت واقواق طبیعی دیده نمی شود.
 در خراسان با مکتب هرات، این تزئینات در نقاشی و نسخه های 
خطی رشد و بسط می یابد. تزئینات ساقه های پیچشی گیاهی که 
و  پانل ها  روی  بر  هستند،  برگ ها  با  آمیخته  حامل صورتک هایی 
بر روی حاشیه ها دیده می شوند. آنها را می توان بر روی جلدهای 
صحافی نیز مالحظه کرد. در نگارگری نیز از آنها به مثابه تزئینات 

.]Klocher, 1987: 21[ بناها، فرش ها و چادرها استفاده شده اند
بافته  نیز  بر روی فرش های گرانبها  نقوش واق  درخت سخنگو و 
شده اند. در فرشی متعلق به تبریز، درخت سخنگو در حالی تمام سطح 
پرندگان،  از  تنه و شاخه های آن سرهایی  از  پوشانده که  را  فرش 
حیوانات مختلف و سرهای انسانی بیرون آمده اند، جانورانی همچون 
و  اژدها  همانند  تخیلی  حیوانات  اینجا  در  غیره.  و  روباه، سگ  بز، 
تزئینی  نگاره های  پشتش  بر  که  متعدد  پاهای  با  تخیلی  جانوری 

گیاهی نقش بسته، نیز دیده می شود )تصویر 14(.
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نتیجه گیری
اعطای نیروهای خارق العاده و سحرآمیز و همچنین قایل شدن روح و جان برای درخت، نشانگر ارزش گذاری متعالی انسان برای درخت 
است. درخت به عنوان یکی از عناصر طبیعت دارای تقدس بوده و در پاره ای از باورها قابل پرستش است. مسلمًا قدرت زایندگی و باروری 

او، از عوامل مهم زمینه ساز این اعتقادات است.   
توانایی زایش و باروری درخت و انسان، در برخی از جوامع به رابطه ای دو طرفه تبدیل می شود. بر اساس این اعتقاد، انسان از درخت زاییده 
می شود و یا بالعکس، درخت از انسان روییده می شود. در واقع، فصل مشترک این عقیده بر مبنای قدرت باروری و زایش بوده که در هر دو 
موجود یعنی انسان و درخت وجود دارد. این قابلیت و توانایی می تواند اساس و پایه بسیاری از باورها در خصوص درخت و انسان و همچنین 

خلق ایده های خارق العاده، عجیب و تخیلی، چه در حوزه ادبیات داستانی، فولکوریک و اساطیری و چه در هنر شود.  
افسانه ها و ادبیات داستانی بر آمده از داستان های فولکلوریک و اسطوره ای درختان خارق العاده ای را به وجود آورده اند که دارای توانایی های 

غیر عادی و عجیب می باشند، درختانی همچون درخت مقدس، درخت زندگی،درخت سخنگو یا درختی با میوه های انسانی و حیوانی. 
در افسانه های عامیانه و آثار هنری بدست آمده گونه های مختلفی از این درختان تصویر شده اند. در این میان، درخت واق واق و نقوش واق 

را می توان مرحله نهایی روند تحول درختان مقدس و خارق العاده دانست :
1. تبدیل درخت مقدس به درخت زندگی، که در برخی از نقوش دارای سر جانوری است )همانند مهرهای موهنجودارو(؛ )تصویر17(.

2. تغییر شکل درخت زندگی به درخت سخنگو با سرهای حیوانی و  افسانه ای با صدای واک واک. 
3.نقوش جانوری و افسانه ای به تدریج از درخت جدا شده و به اشکال پیچشی گیاهی با سرهای جانوری تبدیل و به صورت نقوش مستقل کاربرد 

پیدا می کنند.  
این اشکال ترکیبی "گیاهی ـ حیوانی" یا "گیاهی ـ انسانی" به سرعت مورد توجه هنرمندان اسالمی قرار گرفته و تبدیل به عناصر تزئینی 
"نقوش واق" شدند. دامنه کاربرد آنها تقریبًا تمام گونه های هنری را در برگرفت : نقاشی، سفال، کاشی، فلزکاری، جلد سازی، مرصع کاری، 

فرش و غیره. 
در مجموع می توان نقوش تزئینی و تجریدی واق را گونه تغییر شکل داده و تکامل یافته ای از میوه های درخت سخنگو دانست که جنبه 
تزئینی و آرایه ای به خود گرفته و در ظاهر، از ریشه اصلی خود یعنی درخت سخنگو فاصله گرفته اند. این حالت زمانی بیشتر مشخص می شود 
که کتیبه های خطی با آرایه های سرهای حیوانی و انسانی به وجود می آیند. در واقع در این شیوه فرم های گیاهی جای خود را به خطوط 

می دهند تا گونه جدید و بسیار عالی از هنر تزئینی خلق شود.

پی نوشت ها
1. ژان دو ماندویل، Jean de Mandeville، کاشف و جهانگرد بلژیکی قرن چهاردهم میالدی بود که کتاب »عجایب جهان« را بر اساس 

سفر 34 ساله خود به مصر و کشورهای مختلف آسیایی تا چین به رشته تحریر در آورد.

2.آلمریا، شهری در جنوب اسپانیا )آندلس(
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The Sacred Tree, the Talking Tree and Formation of Wak Wak Motif

Alireza Taheri*

Abstract
In some communities, tree had been revered and worshiped. Tree in its oldest vision is a giant cosmic tree, which is the sym-
bol of the universe and Creation. With regards to the close relationship between the tree and human life, many communities 
have attributed a sense of sanctity to the tree.
The relationship between the man, the tree and its holiness was in a way that people in some communities believed man was 
born from the tree. This belief affected a part of the ritual, magic and aesthetic ceremonies of some nations. On the other 
hand, in some images, this is the tree which has grown out of the human body.
The Talking tree and Wak Wak tree are instances of legendary trees which have entered into the Islamic art and culture.
The different forms of illustrations of Wak Wak which have been drawn by Iranian painters depict the blend of the decorative 
and imaginative compositions in a beautiful manner.  In this article, we aim to find out answers to the following questions:
1. What is the similarity between the tree and the man in the beliefs and legends of different nations?
2. What is the relationship between the sacred tree, the tree of life, Talking tree, and Wak Wak’s forms?
Hypothesis: The common capabilities of man and tree can be mentioned as fertility, growth and procreation.  Tree has been 
posed as a symbol of fertility and procreation besides the man, thus there exists a close relationship between these two crea-
tures, which has led to the creation of extraordinary myths. 
With regard to this issue, the sacred tree, the tree of life, the talking tree and the Wak Wak tree with the human and animal 
fruits have resulted into the formation of Wak Wak through a process.
This research aims to understand the relationship between the tree and human thoughts as well as   the public beliefs reflected 
in fictions and various forms of arts.
It may be interesting to note that few studies have been carried out in this field in Iran and they mostly described Wak Wak’s 
forms.
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