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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تداوم حيات نمادکوه و درخت در هنر 
تصويري کهن ايران و نمود آن بر
 فرش هاي معاصرايراني
 حسين عابددوست* زيبا کاظم پور**

چكيده
 در ايام کهن چنين تلقي مي شد که درختان مقدس با نيروي نهفته در خود، زندگي انساني و حيواني را رشد  
مي دهند و به همين دليل مورد ستايش قرار مي گرفتند. در بررسي و مطالعه اسطورها، مي خوانيم درخت زندگي 
و ميوه آن که باعث حيات جاويد مي شود و درخت کيهاني که در مرکز جهان قرار دارد، همواره در ارتباط 
با کوه يا سنگ مقدس بيان مي گردد. با توجه به اين موضوع در برخي آثار هنري و فرش هاي معاصر ايراني 
درختاني مرتبط با کوه يا سنگ تصوير شده اند. پژوهش پيش رو در پي پاسخ  به اين پرسش بوده که درخت 
قرار گرفته بر فراز نگاره مثلثي شکل در بعضي از فرش هاي معاصر ايراني که قدمتي نزديک به يک قرن دارد 
چرا به عنوان طرح درخت زندگي شناخته مي شده و نمونه هاي مختلف تصويري اين دو نماد در فرش معاصر 
ايران کدام است. به اين دليل ضمن بررسي مفهوم اسطوره اي ارتباط درخت و کوه در اساطير ايراني، نمود 
آن ها در آثار هنري باستاني و دوره اسالمي تحليل و سپس در فرش هاي معاصر ايراني نيز بررسي شده 
است. روش تحقيق اين پژوهش تحليلي - تاريخي و روش گردآوري اطالعات اسنادي و کتابخانه اي است. 
بر اين اساس درخت زندگي در اسطوره هاي ايراني همواره با کوه مقدس پيوند داشته است. اين موضوع از 
دوران کهن در آثار تصويري هنري ايران و در برخي فرش هاي معاصر نيز مشاهده مي شود؛ در اين فرش ها  
اغلب نقشمايه کوه به شکل مثلثي متشکل از نگاره هاي دالبري شکل،  همراه با درختي در راس ترسيم شده 
كه پرندگان وحيوانات  اسطوره اي محافظان آن مي باشند. در برخي موارد درخت سرو، گاه با شاخ و برگ 
فراوان وگاه به شکل هندسي بر روي مثلثي قرار دارد. اين قالب تصويري از دوران کهن در ايران شناخته شده 
است. مطابقت هاي تصويري نشان مي دهد تصويرگري کوه و درخت در فرش هاي معاصر ايران تداوم همان 
سنت هاي تصويري کهن اين دو نماد است. مطالعات اسطوره اي نشان مي دهد مفهوم برکت، باروري و تجديد 

حيات و تجسم نيروهاي زندگي بخش يکي از عميق ترين مفاهيم اين نوع نقش پردازي است.    
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نماد، کوه، درخت، فرش، ايران.  
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تداوم حيات نماد کوه و درخت 
در هنر تصويري کهن ايران و 
نمود آن بر فرش هاي معاصر 

ايراني

مقدمه  
درخت همواره درفرهنگ هاي مختلف به عنوان يکي از 
کهن ترين نمادها مورد توجه وستايش قرارداشته و دارد. 
دليل اين تقدس حيات بخشي، قدرت رشد، تجديد حيات گياه و 
سودمندي آن است. درخت مقدس همواره با آب حيات بخش 
به عنوان منبع حيات  مورد ستايش قرار مي گرفت. مجموعه 
درخت و آب حيات، از آن جا که مرکزي مقدس را ايجاد 
مي کند جزء سومي را به ياد مي آورد و آن کوه مقدس است. 

کوه يا سنگ مقدس که مرکز تلقي مي شود و به همين 
دليل، محل تمرکز قدرت هاي حيات بخش است با دو عنصر 
درخت زندگي بخش و آب حيات مرتبط است و اين ارتباط 
و  شده  کشيده  به تصوير  اسطوره ها  در  نمادين  به شکل 
اسطوره ها جايگاه حضور و ظهور نمادها هستند. به همين 
دليل مي توان از آن ها در رمزگشايي نمادها ياري جست. در 
برخي از نقش هاي ايراني که  متخصصان آن ها را با نام طرح 
درخت زندگي مي شناسند، نقشمايه کوه به شکل نگاره اي مثلثي 
شکل متشکل از نقشمايه هاي دالبري بازنمايي شده و درختي 

در راس آن قرار گرفته است.
 اين تحقيق در پي بررسي  ريشه هاي تاريخي و فرهنگي 
اين نقش در هنرو فرهنگ تصويري ايران است. الزم به بيان 
است درآثار هنري ايران از دوران باستان ارتباط نمادين 
کوه و درخت به ويژه در آثار مربوط به شوش ديده مي شود 
وپژوهشگراني همچون اکرمن آن را ماه درخت (مرتبط با 
هوم درخت زندگي در اسطوره هاي ايراني) توصيف کرده  که 
درختي مقدس است. تداوم اين ارتباط نمادين در آثار هنري 
دوره هاي مختلف هنر ايران و به ويژه در فرش هاي ايراني 
به چشم مي خورد. به اين ترتيب  مي توان درخت قرار گرفته 
بر نقشمايه کوه  را بر گرفته از نياي کهن اسطوره اي آن، 
درخت زندگي معرفي کرد و از نظر شيوه تصويرگري، ادامه 
همان سنت تصويرگري، دانست. گويي نقش درخت و کوه 
در برخي فرش هاي معاصر ايراني، مرکزيت مقدس را تداعي 
مي کند که مرتبط با مفهوم فلسفي ديني منشاء حيات، باروري 

و برکت است. 
مقاله پيش رو ابتدا به بررسي مفهوم اسطوره اي درخت 
ارائه   با  مي پردازد، سپس  ايراني  اسطوره  هاي  در  کوه  و 
نمونه هايي از آثار هنري و نمونه هاي موجود بر فرش هاي 
ايراني، تداوم حيات اين کهن الگو را بيان مي نمايد. از سه نمونه 
کهن براي ارائه ريشه تاريخي و چگونگي تصويرگري اين دو 
نماد در هنر باستاني ايران استفاده شده و براي بيان تداوم 
اين قالب هاي تصويري در دوره اسالمي، پنج نمونه تصويري 
از نگاره ها و پارچه هاي اسالمي انتخاب شده که ارتباط کوه 
و درخت را نشان مي دهند. فرش هاي مورد استناد بيش تر 
متعلق به اواخر سده سيزدهم هجري شمسي  و متعلق به قرن 
اخير  است. دليل انتخاب اين هشت نمونه شباهت آن ها با 

نمونه هاي کهن تصويرگري دو نماد کوه و درخت است.
ارتباط کوه و درخت  در اسطوره ها 

کوه و سنگ، يکي از کهن ترين اجزاي صحنه هاي مقدس 

تصوير ١- نماد کوه در خط ابتدايی ايالمی،ماخذ: هرتسفلد، ١٣٨١، ٤٣

است. روايت هاي اسطوره اي و به ويژه اسطوره هاي ايراني 
و  درخت زندگي  مقدس،  درخت  پيوند  که  مي دهند  نشان 
درخت کيهاني با سنگ يا کوه مقدس،يک کهن الگوي شناخته 
شده در بين ملل مختلف است.«کهن ترين مکان مقدس که 
مي  شناسيم جزيي از عالم صغير است يعني منظري از سنگ 
و آب و درخت».( الياده ،١٣٨٥، ٢٦٣)  الياده از اين پيوند 
به عنوان مرکز توتمي ياد مي کند. « پيوند درخت، سنگ-کوه 
و آب سه جزء منظره مقدس اند. اين سه عنصرمهم، به طور 
گسترده اي با ايزدبانوي بزرگ مربوط بود، درخت زندگي، 
آب زندگي و ستون مقدس. اين سه جنبه در گستره وسيع 
يافته  گسترش  مديترانه  شرق  و  مصر  کهن،  خاورميانه 
بود».(James,1966,33) ارتباط ايزد بانوي بزرگ به عنوان 
منشاء آفرينش و نماد باروري  با آب هاي مقدس و درخت زندگي 
و سنگ يا کوه مقدس نيز ديده مي شود.  «در ايران خدا بانو، 
بي آاليش،خاستگاه همه  توانمند  َاردويسورآناهيتا١،آب هاي 
آب هاي روي زمين است» (هينلز،١٣٨٥،٧٩)و درياي فراخکرد 
مرکز اين آب ها، مرتبط با درخت بس تخمه و درخت گوَکَرن 

درخت زندگي است.
در بندهش بخش نهم بند ١١٦ ارتباط آناهيتا ايزد بانوي 
بزرگ با درخت کيهاني و درخت زندگي که منشاء حيات و 
مايه زندگي جاوداني هستند، مطرح شده است.(فرنبغ دادگي، 

 (١٣٨٥ ،٨٧
 بنا   بر بند ١٥١ بندهش، بخش نهم، ارتباط درخت ايزد 
بانوي بزرگ و کوه مقدس را مي توان مطرح کرد.«درخت بس 
تخمه ميان درياي فراخکرد ُرسته است و تخِم همه گياهان بدو 
است. باشد که (او را ) نيکو پزشک، باشد که همه پزشک خوانند. 
در(زير)تنه آن ُنه کوه آفريده شده است، آن کوه سوراخ مند، 
نه هزار ونهصد و نود و نه بيَورجوي در آن کوه (به صورت) 
راه آبي آفريده شده است».(همان،١٥١) «درخت زندگي در 
مرکز عالم واقع است ومربوط به محل شناسي اسطوره اي 

تصوير ٢- درخت سرو ميانی بر روی کوه، مهری از شوش، هزاره  
سوم ق.م، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧ ،٣٦٧
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ارتباط مقدم مي داند  اين  است.   الياده اصلي شرقي را براي 
ومي نويسد:«در بين النهرين، غالب اوقات درخت برقله کوهي 

در مرکز زمين روييده است». (الياده،١٣٨٥ ،٢٨٥) 
در روايات و سنن ديگر  ايراني نيز هومه زميني (هوم زرد 
رنگ)که بسان سومه متون ودايي( هوم سپيد) گاه گياه و گاه 
همچون چشمه تصوير شده است، در کوهستان ها مي رويد. 
اهورامزدا آن را در آغاز بر کوه َهرائيتي کاشت(کاظم پور، 
١٣٨٩، ٥٣) در هوم يشت هات١٠، بند ١٠، چنين توصيف شده :  
«ترا اي دلير آفريده دادار، خداوندگار ِهنر بر البرز کوه  فرو 
نشاند» و در بند ١١ چنين ادامه مي دهد: «پس آن گاه مرغي 
پاک و آزموده، ترا به هر سو بپراَکَند. در (ميان)ستيغ هاي 
کوه»(همان،٥٣)«صورت آسماني آن، هوم  سپيد يا درخت 
گئوکرنه است که موجب بي مرگي و جاودانگي است و در 
سرچشمه اردويسورا، در درياچه وروکش ميان هزاران گياه 

درمانبخش روييده است».(قلي زاده،١٣٨٨ ،٤٥٤)
 در اين متون به زيبايي ارتباط درخت زندگي و کوه به عنوان 
مرکز ومنشاء مقدس اشاره شده است. همچنين مي توان گفت 
اسطوره ها و متون مکتوب کهن، ريشه هاي پيدايش برخي 
نقوش در آثار هنري را نشان مي دهند. با توجه به اين متون، 
نقوشي که در دوره هاي مختلف بر روي آثار تکرار مي شوند 
با مفاهيمي نمادين همراه هستند و پيدايش آن ها فقط به منظور 
تزئين نبوده است. هر چند در مواردي ممکن است به عنوان 
تزئين هم به کار رفته باشند اما ريشه هاي نمادين و فرهنگي 

آن ها هم چنان پويا و در پس اين نقشمايه ها نهفته است. 
تداوم حيات دو عنصر کوه و درخت و مفاهيم آن در طول 

تاريخ تصويري هنرايران (الف-دوره باستان)
کوه يکي از عناصرکيهاني است که همواره با درخت 
مرتبط است. ارتباط کوه و درخت را مي توان در آثار هنري 

ايران، از کهن ترين ايام پي گيري کرد. هرتسفلد نشانه هاي 
پولک مانند را که بر روي هم قرار گرفته اند، درخط ابتدايي 
ايالمي نشانه کوه مي داند.(هرتسفلد،١٣٨١، ٤٣)(تصوير ١) اين 
نشانه هاي تصويري که نشان دهنده کوه هستند، درآثار هنري 
اسطوره اي  با درخت ومحافظان  دوره هاي مختلف همراه 
تکرارمي شوند، مانند آنچه در مهر ايالمي به چشم مي خورد. 
به نظر اکرمن «درختي از تيره مخروطي برگ ريز که بر روي 
کوهي قراردارد، نماينده ماهدرخت است».(پوپ،١٣٨٧ ،٣١٢٤) 
ماهدرخت خود شکلي از درخت زندگي است که منشاء حيات 

و همراه با مفهوم برکت و باروري است.
 بزساناني که درخت را احاطه کرده اند و نشانه صليب 
شکل که بر فراز آن قرار گرفته، تاکيدي است بر باز آفريني 
يک صحنه مقدس. اين مهر پيوندهاي مقدس سه گانه  اي را 
نشان مي دهد که همواره با مفهوم برکت و باروري و فراواني 
همراه بوده است.  اين مهر ها متعلق به اوايل هزاره سوم پ.م 

هستند.(همان،٣١٢٤)(تصوير ٢)
در بخشي از يک ظرف ساساني دو بز درختي را در ميان 
گرفته اند که بر روي نشانه هاي دالبري مانند، نماد کوه قرار 
دارد.(پوپ،١٠٩٦،١٣٨٧)( تصوير٣)آنچه در ُمهر ايالمي ديده 
شده بود در دوره هاي  متاخرتر به عنوان يک الگوي تصويري 
تکرار شده است. بزهايي که درختي را احاطه کرده اند بر کوهي 
قرار گرفته و در بين النهرين نيز ديده مي شوند. اين اثر متعلق 
Britanica,19).به سلسله سلطنتي اور١ هزاره سوم ق.م است

99,61)(تصوير٤) و ترکيب مشابه آن در شوش هزاره سوم 
ق.م بر روي ُمهر ها ظاهر مي شود.(پوپ،١٣٨٧ ،٣٦٨)تعيين 
اين که اين ترکيب ابتدا در ايالم ظاهر شده و يا در اور ممکن 
نيست، تنها مي توان گفت اين نقوش به صورت هم زمان در 

دو منطقه وجود دارد.

تصوير٤ - صفحه حکاکی شده از سلسله اور،ماخذ:Britanica تصوير٣ - ظرف ساسانی، ماخذ: همان،  ١٠٩٦
1999,61
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مجموعه تصاوير مورد استناد در اين بخش گوياي اين 
است که درخت اسطوره اي معروف به درخت زندگي، همراه با 
کوه مقدس و محافظانش به عنوان يک الگوي شناخته شده در 
هنر ايران، از دوره ايالم تا دوران ساساني هم چنان متداول 
بوده و مي توان اين دو نماد را در يک قالب تصويري مشخص 
پي گيري کرد. کوه به شکل مثلثي با نشانه هاي دالبري و درخت 
که گاه سرو و گاه شاخ و برگ دار است، در راس مثلث قرار 
دارد. اين دو نماد همواره توسط دو حيوان يا دو گياه احاطه 

شده است. 
با توجه به آنچه اشاره شد، در مي يابيم در دوره  ساساني 
اعتقاد به درخت زندگي در ارتباط با کوه و آب مقدس وجود 

تصوير٦- شاهنامه اصفهان سده ١١ه.ق، ماخذ: همان، لوح ٩٢٣

تصوير ٨- شال ابريشمی، سده ١١ و ١٢ ه.ق، ماخذ:بيکر،١٢١،١٣٨٥تصوير ٧- پارچه ايرانی، سده ١١ ه.ق بافت مشهد، ماخذ: همان، ٢٤٥١ 

تصوير٥- درخت بر فراز تپه،  شاهنامه، مکتب هرات، حدود ٨٤٤ 
ه.ق، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧ 

داشته و هنرمندان در دوره ساساني اين نقشمايه ها را به طور 
آگاهانه و همراه با مفهوم نمادين آن به تصوير کشيده اند. 
پس قبل از دوره اسالمي اين نقشمايه به شکلي به کار رفته که 

زمينه هاي فرهنگي و ديني آن در جامعه وجود داشته است.
تداوم حيات دو عنصر کوه و درخت و مفاهيم آن در طول 

تاريخ تصويري هنر ايران (ب-دوره  اسالمي)
ارتباط کوه- درخت به عنوان يک کهن الگو را مي توان 
اين مساله نشان  نيز مشاهده کرد.  آثار دوره اسالمي  در 
مي دهد، اين صورت کهن در سير هنر ايران حيات خود را 
حفظ کرده است. شکلي از اين ارتباط در نگاره هاي ايراني 
تداوم مي يابد به طوري که غالبا درخت بر صخره اي تصوير 
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تصوير٩- آويز چاپی، کتان، نيمه دوم سده سيزدهم ه.ق، ماخذ: 
همان،١٤٧

تصوير١٠- قالی افشار، شهربابک، سده ١٣ ه.ش،ماخذ: گلدک
٣٤٤،١٣٥٥

تصوير ١١- قالی شهر بابک، ١٣٣٩ ،١٦٨×٢٠٥  سانتی متر، ماخذ:
گانزرودن، ١٩٧٨، ٤٧١  

شاهنامه  از  نگاره اي  در   (٩١  ،١٣٨٩ پور،  مي شود.(کاظم 
مکتب هرات حدود ٨٤٤هـ .ق، سيمرغ زال را براي پدرش سام 
باز مي آورد، در اين نگاره درخت بر صخره اي قرار گرفته 
در  ترتيب  (تصوير٥)به همين  است.(پوپ،١٣٨٧،لوح٨٧٦) 
شاهنامه متعلق به مکتب اصفهان، نيمه سده ١١ه.ق درصحنه 
ديدار اسکندر، خضر و الياس بر آب حيات، رقم معين مصور، 

تک درخت بر باالي صخره سنگي قرار گرفته است. 
محل  مي دهد،  نشان  نگاره  اين  در  آب حيات  بر  تاکيد 
کهن الگويي  ارتباط  از  و  است  مقدس  مکاني  تصوير شده 
درخت زندگي و آب حيات مي توان اين فرضيه را مطرح کرد 

که درخت ايستاده بر صخره بااليي، درختي مقدس است. 
درهر صورت رابطه درخت،  صخره و آب حيات در 
اين نگاره تصوير شده است.(همان، لوح٩٢٣)(تصوير٦)اين 
بافت  احتماال  و  کار شده  ايراني  پارچه  روي  بر  نقشمايه 
مشهد است.(کاظم  پور، ١٣٨٩، ٩١)(تصوير ٧)در اين پارچه 
و دو نگاره (تصوير٥و٦)، درخت و کوه به طور واقع گرايانه 
تصوير شده، اما در تکه اي از شال کمر ابريشمي، احتماال 
متعلق به دوره صفوي، سده يازدهم و دوازده هجري قمري،  
است.  گرفته  قرار  دالبري  نشانه هاي  روي  بر  گل دار  گياه 
اين نشانه ها همان نمادهاي باستاني کوه هستند که نمونه 
آن در خط عيالمي قابل مشاهده است.(بيکر،١٣٨٥، ١٢١)

( تصوير ٨)
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ايراني

ديده  دالبري  نشانه هاي  روي  بر  که  نقشمايه درختي 
مي شود و هرتسفلد آن را  در خط ايالمي آغازين نشانه کوه 
مي داند، بر روي پارچه هاي قلم کار سده سيزدهم و نمونه هاي 

چاپي نيمه دوم قرن معاصر نيز قابل مشاهده است.
 مشابه اين طرح ها    در آثار هنري  اين دوره بسيار تکرار 
شده است. تصوير٩، درخت سروي ايستاده را نشان مي دهد 
که ساختاري مثلثي شکل دارد و درطرفين آن  دو درخت 
سرو با گلدان قرار گرفته اند و دو طاووس و دو شير به شکل 
قرينه در اطراف درخت مرکزي نقش پردازي شده اند. (همان، 

(١٤٧،
در اين طرح ترکيب هاي سه تايي درخت   مياني و دو طاووس،  
عنصر آسماني و پرنده هايي وجود دارند که بر فراز درخت 
سرو مياني قرار گرفته اند. درخت مياني و دو شير، درخت 
مياني و دو درخت سرو کناري، همه  ترکيب هاي سه تايي را 

تشکيل مي دهند. 
مثلث  به شکل  دالبري  نمادهاي  ترکيب ها  نوع  اين  در 
نماد کوه و درخت ايستاده بر راس آن درخت زندگي است، 
محافظان  تصويرشده اند،  درخت  طرفين  در  که  حيواناتي 
اسطوره اي درخت مقدس هستند که منشا حيات و زندگي 

به شمار مي روند.
 تکرار اين گونه تصاوير را مي توان تقليد يک الگوي کهن 

نمادين و به شکل تزئيني تلقي کرد. 

بررسي تصاويرکوه و درخت و ارتباط آن ها در فرش هاي 
معاصر ايراني 

تابه اين جا از نشانه هاي دالبري پولک مانند که بر روي هم 
قرار گرفته اند به عنوان  نماد کوه نام برده شد و سپس تداوم 
حيات اين نشانه در همراهي با درخت از اوايل هزاره سوم ق.م 
تا دوره اسالمي، بر اساس آثار مورد بررسي گرديد. به  همين 
دليل مي توان گفت طرح هايي که در برخي از فرش هاي معاصر 
ايران  نشانه مثلثي شکل همراه با درخت مرکزي و حيوانات 
کوه  نماد  و  کشيده اند،  درخت زندگي  به تصوير  را  محافظ 
مقدس را نشان مي دهند. نشانه هاي دالبري شکل که بر روي 
هم قرار گرفته قالبي مثلثي را تشکيل مي دهند و درخت سرو 
يا درخت چند شاخه بر فراز آن ديده مي شود.  اين در حالي 
است که دو گياه به شکل متقارن از دو سوي ريشه درخت 

رشد کرده و بزسانان و پرندگان آن را احاطه کرده اند.
 اين قالب تصويري پس از ساليان سال، هم چنان ادامه 
داشته و به شکل پويايي بر روي فرش هاي معاصر ايراني 
همان  تکرار  تصاوير  اين  گفت  مي توان  مي شود.  تکرار 
يا  نقشمايه هاي اسطوره اي کهن است که خواه آگاهانه و 
ناآگاهانه بر روي فرش هاي معاصر ايراني ترسيم و به شکل 
يک سبک و قالب شناخته شده در فرش ايران باقي مانده و از 

آن ها  با نام درخت زندگي ياد مي شود.
 صريح ترين شکل ارتباط درخت و کوه را مي توان در 

تصوير١٢- پارچه قلم کار بروجن، ١٢٧٧ ه.ش،   ١١٤×١٧١ سانتی متر،  
ماخذ: گلدک،١٣٥٥، ١٨٨ 

ـ   .ش،  ماخذ:     کاظم پور،      ١٣٨٩، ١٣٥ تصوير١٣- قالی نورآباد، تقريبا١٣٤٠ ه
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قالي افشار از شهر بابک مشاهده کرد.(تصوير١٠) درختي 
که در نمونه هاي باستاني به شکل سرو مخروط يا درخت 
چند شاخه و واقع گرايانه ترسيم شده بود، در اين جا به شکل 
درخت سرو هندسي و زاويه دار طراحي شده و اين ساختار 
هندسي گونه در کوه نيز به چشم مي خورد. کوه مقدس در 
به شکل مخروطي  دارد و درخت مقدس  قرار  ميانه فرش 
بر راس آن قرار گرفته است. پرندگان، حيوانات و گياهان 

محافظان اسطوره اي اين درخت هستند. 
دو گياه  رونده دردوسوي درخت قراردارند. دو رديف 
گياه برگ دار که پرنده اي بر فراز آن نشسته در دو سوي 
حاشيه  قالي قرار گرفته و دو گوزن در پاي کوه تصوير شده اند 
و سراسر قالي مملو از نقشمايه هاي پويا است. نشانه هاي 
فراواني در طراحي زمينه قالي با حضور نقشمايه هاي کوچک 
به چشم مي خورد. نمونه مشابه ديگراين قالي از شهر بابک 
درتصوير ١١، ديده مي شود. (گانزرودن، ١٩٧٨، ٤٧١)در اين 
قالي برخالف نمونه قبلي کوه در باال و پايين درخت قرار 
دارد، اين تمهيد باعث شده قالي دو سويه به نظر برسد و 

قسمت هاي باال و پايين آن مشخص نباشد. 
نگاره هاي گياهي،  طاووس ها و ديگر پرندگان نيز به شکل 
هندسي  طراحي شده اند. تکراراين نوع نقش پردازي را مي توان 
بر روي پارچه قلمکار بروجرد به تاريخ ١٢٧٧ ه.ش، مشاهده 

کرد.(گلدک،١٣٥٥، ١٨٨)(تصوير١٢)

در اين نمونه يکي از کهن ترين سنت هاي تصويرگري 
درخت زندگي وجود دارد كه نشانه هاي دالبري به زيبايي بر 
فراز هم قرار گرفته اند و درخت سرو به شکل نمادين و تقريبا 
واقع گرايانه طراحي شده، اما هندسي نيست. از طرفي درخت 
در ميان محراب قرار دارد و حضوردرخت در محراب، يکي 
از داليلي است که مي توان آن را درخت زندگي ناميد.در اين 
پارچه، درخت سرو در راس کوه قرار دارد.طاووس ها و 
درختان دو طرف آن را احاطه کرده و در پايين صحنه جهش 
شير بر گرده آهو نقش پردازي شده که اين نقشمايه نمادين 
خود تاکيدي است بر لحظه رويش حيات گياهي و مفهوم 

برکت، باروري و فراواني.(عابددوست،١٣٩٠ ،٣١٤)
درخت نماد فراواني و در قسمت مرکزي محراب قراردارد 
و  به نظر مي رسد از نظر مفهوم شباهت بسياري با دو نمونه  
قبل دارد، اما با طراحي متفاوتي ظاهر شده است.نمونه ديگر 
يکي از قالي هاي ايلي- لري، نور آباد است. اين نقش يادآور ارتباط 
پور،١٣٨٩ ،١٣٥)  است.(کاظم  کوه  و  کيهاني و سنگ  درخت 
(تصوير١٣) در اين نمونه کوه به شکل صخره اي با خطوط 
شکسته طراحي شده و درخت سرو بر فراز آن قرار دارد. 
محافظان اسطوره اي اين درخت بزسانان، پرندگان و گياهان 
انتزاعي است. در نمونه قالي هايي که تاکنون نشان داده شد، 
درخت مياني (درخت سرو) با آرايه هاي گياهي تزئين شده و 
در تنه درخت معموال نشانه اي قرار مي گيرد که از دو پرنده 

تصوير١٤- قالی ساروق- فراهان، اواخر ١٣ه.ق،٢٠٢×١٣٦ سانتی متر، 
ماخذ: دادگر، ١٣٨٠، ١٦ 

تصوير١٥-  قالی مالير ،سده ١٣ ه.ش ماخذ: کاظم پ          ور، ١٣٨٩، ١٥
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پشت به پشت و به هم چسبيده، تشکيل شده است. اين نوع 
تزئين درخت نيز با مفهوم نمادين آن هماهنگ است. 

درخت سرو که درخت زندگي است به گياهان و حيوانات 
حيات مي بخشد از اين رو با آن ها در آميخته است. تصوير١٤، 
مربوط به طرح درخت وکوه در قالي فراهان - ساروق متعلق 
به اواخر سده١٣ه.ش است که در حال حاضر جزو اموال 
باغ  از طرح  ايران محسوب مي شود واحتماال  موزه فرش 
اين  در  است.(دادگر،١٣٨٠ ،١٦)  شده  گرفته  الهام  بهشت 
نمونه تصويري واقع گرايانه از درخت، نشانه هاي  دالبري نيز 
بزرگ تر و پهن تر ترسيم شده اند.   نمونه ديگري از ارتباط 
کوه و درخت را مي توان در قالي مالير مشاهده کرد. در 
اين قالي درخت سرو مياني بر روي نشانه هاي دالبري قرار 
گرفته، در حالي که دو درخت سرو آن را در ميان گرفته اند 
و دو طاووس محافظ درخت هستند. نشانه هاي پولکي، شکلي 
از کوه را تداعي مي کند. (تصوير ١٥) در اين قالي نيز طراحي 
درخت زندگي و کوه، شکلي هندسي به خود گرفته،    اما سنت 

تصويري کهن و تداوم حيات نشانه هاي تصويري کوه و 
درخت به خوبي آشکار است.

اگر نشانه مثلثي شکل را که بر آن گياه يا درخت انتزاعي 
قرار دارد، نماد کوه يا سنگ فرض کنيم، بر مبناي عقيده  از 
کوپر،«کوهستان و مثلث روبه باال اصلي مذکر است و اين 
نقشمايه را مي توان نمادي شمسي، سمبل[نشانه] زندگي آتش 

و شعله تلقي کرد».(کوپر،١٣٨٦ ،٣٤٤)
بر اين اساس شکل تلخيص شده ارتباط کوه-درخت 
راکه هر دو داراي مفهوم کيهان شناختي مي باشند مي توان، 
در برخي ازنقوش و نقشمايه هاي فرعي فرش هاي معاصر 
ايراني نيز جست وجو کرد.     اين نقشمايه هاي هندسي،     در قالي هاي 

روستايي- عشايري  ايران  هم وجود دارند.
تصوير ١٦، مربوط به نمونه اي ديگراز قالي چهار محال 
قالي،  اين  در  به اواخر سده١٣ه.ش است.  متعلق  بختياري، 
درخت انتزاعي در حالي که دو پرنده بر شاخه هايش نشسته 
و دو حيوان آن را احاطه کرده، بر روي آرايه مثلثي شکل ديده 

تصوير -16 قالی چهارمحال و بختياری، طرح خشتی، اواخر سده 
 Opie,1998,146 :سيزده ه.ش ماخذ

تصوير١٧ - گليم کرد قوچان، اواخر سده ١٣ ه.ش، ماخذ: همان، ١٦٧

تصوير 17 بتصوير 17 الف
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تصوير۱۸- قالی بختياری با طرح درخت زندگی، اواخر سده سيزده 
Sakhai,2008,258:ه.ش، ماخذ

مي شود. اين نقش قابقابي يا خشتي، رويش درخت را بر روي 
نقشمايه مثلثي شکل و گل هاي انتزاعي به نمايش گذاشته است. 
در قابي که زمينه آن سبز رنگ است، دو شير نگهبان اين درخت 
هستند.(کاظم پور، ١٣٨٩، ١٣٦)جيمز اُپي، اين نقشمايه ها را 

 (opie,1998,146).نمونه ابتدايي از نقشه باغي مي داند
در گليم کرد قوچان، متعلق به اواخر سده ١٣ه.ق، گياه 
استليزه بر پايه اي مثلثي شکل قرار دارد، در حالي که دو پرنده 
آن را احاطه کرده اند.(تصوير ١٧الف) در نوار پاييني گليم، 
اين گياه ميان دو بزسان که به شکل هندسي طراحي شده اند، 
ديده مي شود.(همان، ١٦٧)(تصوير ١٧ب) اين ترکيب ها يادآور 
سنت تصويرگري ساساني است. پيوندهاي   سه گانه مقدس در 
اين فرش ها به چشم مي خورد، سنتي که ريشه در هزاره هاي

 کهن تاريخ باستان دارد. (تصوير١٧)
نمونه زيباي ديگري از  نماد مثلثي شکل به نشانه کوه را 
مي توان در قالي بختياري مشاهده کرد. نقشمايه  هاي اصلي اين 
 (Sakhai,2008,258 ).قالي معروف به درخت زندگي است
در تصوير١٨، نماد مثلثي شکل در پاي  درخت سرو قرارگرفته 
و تلقي آن به عنوان درخت زندگي اصل ارتباط اين درخت با 
کوه مقدس در شکل ظاهري يک مثلث را تقويت مي کند. اين 

نوع طرح ها در فرش هاي ايراني تکرار مي شوند.
 بافنده به  طور تقليدي طرحي را تکرار مي کند که از نظر 
شمايلي ريشه در تاريخ هنر باستاني ايران و از نظر مفهوم 
نمادين، ريشه در فرهنگ تصويري کهن ايران دارد. به هر 
شکل مفهوم حيات، فراواني و برکت از مفاهيم نمادين اين 
مجموعه نقوش است که تا به امروز هم همراه اين نقشمايه ها 
باقي مانده است؛ به طوري که آن را با نام طرح درخت زندگي 

مي شناسند.     

کهن
 الگو       

اسطوره 
 ايران                    

    

هنر باستاني 
ايران         

              

هنر دوره اسالمي 
در ايران   

فرش هاي  
معاصر ايران

کوه و 
درخت

درخت بس تخمه و 
درخت کيهاني مرتبط 

با کوه مقدس  
درخت گوکرن  و 

درخت زندگي مرتبط 
با کوه مقدس 

ُمهري از شوش 
هزاره سوم ق.م 
ظرف ساساني 

شاهنامه اصفهان سده ١١ ه.ق 
پارچه زربفت سده١١ه.ق 

شال کمر ابريشمي دوره  صفوي 
آويز چاپي سده سيزدهم ه.ق  

پارچه قلم کار بروجن 
پارچه  قلم کار بروجن ١٣٧٧ 

قالي شهربابک١٣٣٩ ه.ش 
قالي افشاراواخر سده  ١٣ه.ش 

قالي نور ّآباد١٣٤٠ه.ش   
قالي ساروق- فراهان اواخر سده ١٣ ه.ش 

قالي مالير اواخر سده ١٣ ه.ش 
قالي بختياري اواخر سده سيزده ه.ش. 

گليم کرد قوچان  اواخر سده سيزده ه.ش  
قالي بختياري اواخر سده سيزده ه.ش. 

جدول ١ - نماد کوه و درخت در اسطوره، هنر باستاني، هنر اسالمي و فرش ايراني و تداوم حيات تصويري دو نماد کوه و 
درخت در فرش معاصر ايران

نتيجه
درخت و کوه عناصري اند که در آثار هنري ايران و به ويژه بر فرش هاي معاصر ايراني(صد سال اخير) 
ترسيم شده اند.درختي که بر آرايه مثلثي شکل به عنوان نماد کوه قرار گرفته، گاه به شکل سرو، گاه درخت 
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  آثار باستاني  ايران            کهن  الگو     
            

فرش هاي معاصر ايران   آثار دوره اسالمي

کوه و 
درخت

 

تصوير  نقشمايه  کوه 
و درخت در ُمهري از 

شوش و  ظرف ساساني، 
نشانه  هاي   دالبري   که  
به  شکل مثلث قـرار 

گرفته اند نماد کوه است  
و درخت سرو و درخـت 
شاخ و بـرگ دار بر فراز 

آن، اين نقشمايه با حضور 
حيوانات و گياهان محافظ 

آن .

تصوير واقع گرايانه کوه و درخت در آثار 
دوره اسالمي

تکرار سنت تصويرگري کهن کوه و درخت در 
دوره اسالمي، ترسيم کوه با نشانه هاي دالبري و 
حضور درخت سرو و درخت شاخ و برگ دار بر 
فراز آن، اين صحنه با حضور محافظان حيواني 

و گياهي تکميل شده است.

تصوير واقع گرايانه کوه و درخت در فرش معاصر 
ايران با خطوط منحني و شکسته، همراه با محافظان 

حيواني و گياهي.

تکرار سنت تصويرگري کوه و درخت با خطوط هندسي، 
نشانه هاي دالبري  نمادکوه و درخت سرو بر فراز آن 

همراه با محافظان شان.

کوه  ايران،  قالي معاصر  در  درخت  و  کوه  تصوير   
به شکل مثلث تصوير شده است و درخت برگ دار و 

سرو به شکل هندسي طراحي شده اند.

جدول ٢- تداوم حيات نمادکوه و درخت در هنر تصويري کهن ايران و نمود آن بر فرش هاي معاصر ايراني

تداوم حيات نماد کوه و درخت 
در هنر تصويري کهن ايران و 
نمود آن بر فرش هاي معاصر 

ايراني

شاخ و برگ دار و گاه به شکل واقع گرايانه طراحي شده و در مواردي نيز شکل هندسي دارد. کوه نيز اغلب 
به صورت يک مثلث و بيش تر به شکل مثلثي متشکل از آرايه هاي دالبري شکل ديده مي شود.  اين ترکيب در 
اغلب موارد همراه با گياهان و حيوانات محافظ است. مي توان اين مجموعه نمادها در فرش هاي معاصر ايران 
را  از نظر تصويري با نمونه هاي کهن آن در تاريخ هنر تصويري ايران مقايسه کرد و آن را تداوم يک 
سنت تصويري دانست. اين نمادها عالوه بر صورت ظاهري که نوعي برداشت انتزاعي از طبيعت است، 
از مفاهيم نمادين نيز برخوردارند بررسي  اسطوره هاي ايراني نشان مي دهد در پس اين ارتباط نمادين، 
مفهوم فلسفي ديني، باروري، برکت و حيات بخشي نهفته است. بدين سان  اسطوره ها از درخت زندگي 
ياد مي کنند که ميوه آن باعث حيات جاويد مي شود و درخت کيهاني رابط ميان آسمان و زمين است 
و به عنوان مرکز جهان، سرچشمه حيات و زندگي است. اين دو درخت مقدس بر روي کوه مقدس نيز 
توصيف شده اند. اين موضوع نشان مي دهد نقشمايه درخت و کوه که از دوره ايالمي در آثار هنري 
ايران به چشم مي خورد، در دوره اسالمي نيز ادامه داشته و نمونه هاي زيبايي از آن بر روي فرش هاي 
معاصر ايراني ديده مي شود. دو نماد  کوه و درخت، بيان گر مفاهيم مقدسي اند که برکت، باروري و 
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شماره۲۰ زمستان۹۰
۳۱

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

منشا حيات يکي از اصلي ترين آن ها به شمار مي رود. تصويرگري  نقشمايه هاي کوه و درخت در برخي 
از  فرش هاي معاصر ايراني قابل قياس با نمونه هاي کهن ايالمي است، همچنين روايتي از مکان مقدس 
اسطوره اي  است که ضرباهنگ هاي آفرينش در آن جريان دارد، اين موضوع با رجوع به باورهاي کهن 

مردم اين سرزمين که در متون مقدس و اسطوره ها آمده،  قابل بررسي است.
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