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درخت زندگی رمز »محور جهان« و درختی هميش��ه 

سبز اس��ت كه ميوه هایش ابدیت و بی مرگی را همراه 

دارد و هس��تی همه درختان اس��ت. تحليل حاضر در 

پی معرفی صورت های مختلف درخت و گياه مقدس 

)درخت زندگی( بر روی فرش های ایرانی است. عالوه 

بر این با مقایسه مفاهيم باستانی تر این صورت ها، اصل 

ت��داوم حيات مفاهيم این نماد را بر روی قالی ها مورد 

توج��ه قرار می ده��د. ابتدا به بررس��ی ارتباط درخت 

زندگ��ی با نمادهای مح��راب و نور، س��بو، حيوانات 

محافظ، نيلوفر و س��يمرغ پرداخته، نمونه های موجود 

در هنر باس��تانی ایران و اسطوره های زرتشتی را یافته 

و س��پس طرح درخت زندگی را همراه با این نمادها 

ب��ر روی قالی ه��ای ایرانی را معرفی می كند. ش��واهد 

نش��ان می دهد این نمادها با مفه��وم بركت و باروری 

مرتبط اس��ت و ت��داوم این مفهوم ني��ز بر روی فرش 

ایران��ی وجود دارد. محراب به مثابه مكان ارتباط عالم 

زمينی با جه��ان ملكوتی، قندیل به مثاب��ه نور، نيلوفر 

نماد جاودانگی و تجدید حيات و س��بو یا گلدان نماد 

بركت و باران آوری اس��ت. سيمرغ و دیگر حيوانات، 

محافظ آن به ش��مار می روند؛ كه این امر خود یادآور 

اس��طوره های ایرانی مرتبط با مفهوم درخت است. از 

طرفی خيال بهش��ت كه اندیش��ه ای بني��ادی در تمدن 

ایرانی اس��ت و اعتقاد به وجود درخت خير و ش��ر و 

صورت های متنوع درخــت زندگی 
بر روی فرش های ایــرانی

حسين عابد دوست
كارشناسی ارشد گرافيک، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد

زیبا كاظم پور
كارشناسی ارشد پژوهش هنر، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد
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درخت حيات در بهشت، از موارد مؤثر در تصویرگری 

درخت مقدس بر روی قالی های باغی اس��ت. در این 

باغ ها درخت سرو، درخت بيد، درخت گلدار و تاك و 

همچنين صورت های اس��تليزه درختی ظاهر می شوند. 

نق��وش قابقاب��ی )بختي��اری و چهارمح��ال(، نقوش 

تك��راری درختی و ترنجی با تك��رار درخت در چهار 

جهت متقارن، ش��يوه دیگ��ری از نقش پردازی درخت 

زندگی در بهشت است. 

واژه های كليدی: گياه مقدس، درخت زندگی، فرش 

ایرانی.

مقدمه 

درخت را بسياری از اقوام باستانی می پرستيدند. عالوه 

بر این نماد كيهان، منبع باروری و نماد دانش و حيات 

جاودان��ی بود )ه��ال، 1380، 258(. در ای��ران، دنيای 

عيالم پر از تصویر های گياهی اس��ت كه مركز و منبع 

درخت است. در آثار متعلق به لرستان، مارليك، املش، 

زیویه، آریایی ها، مادها، هخامنش��يان و پارتيان تصویر 

آیينی درخت را همچنان می بينيم )دادور، 1385، 100(. 

درخت زندگی به عنوان محور جهان، با فرم و ش��كل 

خاصی در هنر دنيای باستان همراه نيست. درخت سيب 

را از باغهای عدن]1[ تا بيش��ه زارهای سلتی، می توانيم 

نمونه های بی نظيری از درخت در جوامع مذهبی بدانيم. 

همان گونه كه بازنمایی سمبليك خدای ملی آشوری را 

همراه با درخت مقدس در نقوش برجسته قصر پادشاه 

آش��ورنذیرپال می بينيم، به ش��كلی مش��ابه تداوم این 

بازنمایی در خصوص اهورامزدا، خدای خورشيد و نور 

ایرانی، یافت می شود. رد پای سمبل های مرتبط با این 

مذهب باستانی ممكن اس��ت در طراحی فرش ایرانی 

یافت ش��ود. نقش درخت، یك��ی از رایج ترین عناصر 

تزیينی قالی های شرقی اس��ت. تكرار آن در قالی های 

باغی و یا به صورت تك درخت بزرگ در وس��ط قالی 

به چش��م می خورد. درخت بر روی قالی ها به صورت 

استليزه و یا به صورت رئاليستی نقش پردازی می گردد 

)Mondadori, 1993, 30(. صورت تلخيص شده این 

نقش ك��ه از آن به عنوان درخت زندگی یاد می ش��ود، 

در نگاره ه��ای گياهی گردان و ب��رگ كنگری ها دیده 

می ش��ود. به نظر خانم اكرمن اجزایی از درخت كيهانی 

)زندگ��ی( به پاره های برگ كنگری تبدیل ش��ده و از 

آن به عنوان آفتاب درخت ساس��انی یاد می كند )پوپ، 

1387، 1077(. پروفس��ور پوپ هم معتقد اس��ت این 

نقش مایه زمينه بسياری از قالی های عصر صفوی قرار 

گرفته و نگاره های برگی صدها سال با تغييرات اندك 

باقی مانده اند )همان، 16(.

     معم��والً درخ��ت زندگی ميان تصاویر دو راهب و 

كاهن، یا دو جانور افس��انه ای )ش��ير دال، بز وحشی، 

ش��ير و...( قرار دارد كه نگهبانانش به شمار می روند و 

رمز نيروی مقدس و بيمناك محسوب می شود )پوپ، 

1387، 101(. ب��ه همان ش��كل كه گياه��ان و درختان 

مقدس متنوع و متفاوتند، تصویرگری این رستنی های 

مق��دس ب��ر روی فرش ه��ای ایرانی از تن��وع خاصی 
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برخوردار اس��ت. نظر به اینكه اعتقاد به بهش��ت ازلی 

و فردوس برین اندیش��ه ای بني��ادی و اصيل در تمدن 

ایرانی است، بازتاب این تفكر در طرح های فرش های 

ایرانی آشكار است و از آنجا كه بهشت دارای درخت 

ازلی ابدی اس��ت )پوپ، 1387، 2612(. نقش درخت 

زندگ��ی جاودانه نيز بر فردوس ه��ای مصور بر زمينه 

قالی های ایرانی، ازلی و ابدی است.

درخت- محراب

درخت زندگی سمبلی از شادابی و تداوم است، عالوه بر 

این محور جهان خوانده می شود. سمبلی كه ریشه های 

آن جهان زیرین را و شاخه های آن جهان ملكوتی را به 

یكدیگر متصل می كند. از این جهت این سمبل اغلب 

در محراب قاليچه های سجاده ای دیده می شود و گاهی 

در ميان یك جفت پرنده قرار می گيرد و اشاره ای است 

به وحدت و حيات دوباره. كاربرد محراب، جهت دهی 

مؤمن به سوی مكه است. محراب دروازه بهشت را به 

او نشان می دهد؛ در عين حال محراب یك پناه و مكان 

امن برای مؤمن اس��ت و رابطه اش را با جهان ملكوتی 

برقرار می كند )Mondadori, 1993, 33(. بدین س��بب 

از نظ��ر مفهوم نزدیك به درخت اس��ت. در این مكان 

مق��دس اغلب درخت زندگی با یك گلدان گل همراه 

با حوضچه آب قرار دارد و آن اش��اره ای است به آب 

حي��ات و زندگی جاودانه و گاه از نوك قوس محراب 

قندیلی آویزان می شود كه سمبلی از نور ملكوتی است 

)همان(.

     ارتب��اط نور و درخت آش��كارا در س��وره نور آیه 

35 آمده اس��ت. در افسانه زردش��ت نيز اردی بهشت 

مجمری از آتش كه از بهش��ت آورده در دست دارد و 

زردش��ت هنگامی كه به پيامبری مبعوث می شود. دین 

را آش��كار می كند و آن نور به درختی همانند می شود 

پر ش��اخ و بر از خرد كه در آن فر ایزدی متجلی است 

)رضی، 1384، 86(.

     در تصویر 1، قالی تبریز با طرح محرابی سروی در 

زمينه مشاهده می شود. درخت سرو در وسط، نماد خرمی 

و جاودانگی اس��ت و نشانگر تقدس این درخت است. 

در ميان این درخت، طرحی از یك گل ختایی همراه با 

كشكول دیده می شود؛ در پایين درخت تعدادی محراب 

متصل به هم پوش��يده از گل با طرح »صف« به چش��م 

می خورد. ارتباط نور )با نماد قندیل آویخته( و محراب 

و درخت در اینجا آشكار است )بنام، 1385، 7(. تصویر 

2، قاليچه های محرابی بلوچ با ویژگی محراب پله ای با 

طاق مربعی ش��كل را نشان می دهد كه اصوالً با درخت 

زندگی همراه با برگهای اس��تيليزه است، نوع دیگری از 

 Aschenbrenner, 1995,( این ارتباط را آشكار می كند

252(. نمون��ه دیگر، درخت س��رو در محراب همراه با 

قندیل آویخته در قالی كرمان متعلق به س��ده نوزدهم م. 

 Mondadori, 1993,( و در قالی كاش��ان دیده می ش��ود

30(. تصویر 3 قاليچه محرابی شمال غرب ایران متعلق 

به سده یازدهم هجری در موزه توپقاپی را نشان می دهد 

كه ص��ورت دیگری از درخت زندگ��ی را در محراب 

نش��ان می دهد )پوپ، 1387، 1169(. این تركيب سوره 
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نور را به یاد می آورد كه داستان نورش به مشكاتی ماند 

كه در آن چراغی اس��ت گویی ستاره ای است درخشان 

و روش��ن از درخت زیتون و بی آنكه آتشی َزیت آن را 

بر افروزد با آنكه نه ش��رقی و نه غربی اس��ت جهانی را 

روش��نی بخش��د كه پرتو آن نور حقيقت، بر روی نور 

معرف��ت قرار گرفته و او ه��ر كه را خواهد به نور خود 

هدایت كند. 

درخت- سبو همراه با حيوانات محافظ

گون��ه دیگ��ر نقش پ��ردازی درخت زندگ��ی همراه با 

گلدان یا س��بویی است كه گلها و گياهان اغلب از آن 

رویيده اند. این نقش مفهومی مشابه درخت در محراب 

دارد )Mondadori, 1993, 30(. س��بو نم��اد بركت و 

باروری است. سبوی دو دسته یا بدون دسته كه ممكن 

اس��ت از درون آن دو نهر آب متقارن به بيرون جریان 

تصویر 2: محرابی بلوچ، قرن 14ه . ق.، 73/. × 1/26 مترتصویر 1: تبریز، اواخر قرن 13ه . ق. )مأخذ: موزه فرش تهران شماره 209(
)Aschenbrenner, 1995 :مأخذ(
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یاب��د، چنان كه در بنده��ش آمده، تيش��تر آن را برای 

ن��ازل كردن باران به كار می برده اس��ت )پوپ، 1387، 

1056(. )ر.ك. پی نوش��ت شماره 3( سبو- درخت نيز 

از نشانه های باستانی بركت است. سابقه حضور آن در 

ایران، به مفرغ های لرس��تان می رسد. این سبو بر روی 

س��اغر مفرغی لرستان چنين است كه نخل مقدسی در 

گلدان كروی ق��رار گرفته كه از آن دو نهر آب جریان 

می یاب��د و جنيان بالدار كله عقابی آن را بارور یا تطهير 

می كنند )همان، 337(. نخل مقدس بر روی گل نيلوفر 

در حال��ی كه در گل��دان پر آبی قرار گرفت��ه از دیگر 

نقوش ساغر لرستان است. )همان، لوح 69 الف(. الزم 

به ذكر اس��ت كه این درخت داخل سبو مختص ایران 

نبوده و در قصر سلطنتی شاه زیمری ليم ]2[ در ماری 

متعلق به ابتدای هزاره دوم ق.م. نيز به چشم می خورد 

)بلك، 1385، 36(. در این اثر ملتزمان مادر- الهه یعنی 

ایشتار، سبویی در دس��ت دارند كه از آنها جوی هایی 

روان اس��ت. ای��ن ظ��روف را بر روی معب��د اینانا در 

اوروك می توان دید )سده 15 ق.م.(. نمونه های متأخر 

آش��وری وجود دارد كه ممكن است الهام بخش چهار 

رود بهش��ت در كتاب مقدس باش��د. این اندیش��ه كه 

رودها باعث جاودانگی می ش��ود، بس��يار متداول بوده 

است )هال، 1380، 208(.

تصویر 3: سجاده ای، شمال غرب ایران، اوایل سده یازدهم، 1/7× 1/61 متر 
)مأخذ: پوپ، 1387، 1169(

تصویر 4: ساروق- فراهان، اواخر قرن 13ه . ق.، 1/98× 1/28 متر 
)مأخذ: جوادیان، 1373(
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     نقش مای��ه درختی كه در گلدان قرار گرفته اس��ت 

همراه ب��ا محافظ��ان و نگهبانان اس��طوره ای بر روی 

قالی های ایرانی دیده می ش��ود. ای��ن نقش گاهی ميان 

دو درخت س��رو یا دو درخت گلدار كه محافظان آن 

هس��تند، قرار می گيرد و در مواردی پرندگان، شيرها، 

س��واران بر اسب و یا شيری كه بر گرده گاوی جهيده 

محافظان آن به ش��مار می آیند. همه این نمادها در هنر 

باستانی ایران به شكل گس��ترده ای ظاهر شده اند. این 

ط��رح در قالی های كاش��ان به صورت رئاليس��تی، در 

تبریز به صورت استليزه، در ساروق "فراهان" به شكل 

اس��تليزه همراه با نق��ش نبرد ش��ير و گاو و پرندگان 

محافظ )تصویر 4( و قش��قایی- كشكولی همراه با دو 

س��رو در كناره حاش��يه ها )تصویر 5( و همين طور در 

مالیر دیده می ش��ود )جوادی��ان، صفحات 1373، 21، 

45، 77 و 99-91(. نق��ش درخ��ت زندگ��ی همراه با 

گلدان بر روی قالی افشار همراه با پرندگان، حيوانات، 

بوته ها، گل های آفتابی اس��تليزه و رزهای آبستره نوع 

متمای��زی از طراحی فرش درختی عش��ایری با مفهوم 

بهش��ت اس��ت. نوعی از طرح گلدانی افش��ار شكلی 

دیگ��ر از نقش درخت زندگی اس��ت كه یادآور طرح 

ظلّ السلطانی اس��ت )تصویر 6(. نقش گلدان به شكل 

دو برگ كنگره ای ماهی ش��كل نيز به چشم می خورد. 

تصویر 5: سجاده ای، فارس )نی ریز(، اواخر سده یازدهم، 1/27× 1/93 متر 
)مأخذ: جوادیان، 1373(

تصویر 6: طرح گلدان افشار كرمان 
)مأخذ: جوادیان، 1373(
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این نقش ی��ادآور ماهی های محاف��ظ درخت زندگی 

در اس��طوره زردش��تی است. نقاش��ی كار شده با موم 

ب��ر پارچه نخی متعلق به ق��رن 11 ه . ق. از مجموعه 

اكرم��ن )تصوی��ر 7( تبدیل این نق��ش را به دو ماهی 

قرینه شده بهتر نش��ان می دهد )پوپ، 1387، 1096(. 

این تصویر س��ندی اس��ت كه تداوم مفهوم اسطوره ای 

ماهی های محافظ درخت زندگی در افسانه زرتشتی را 

بر روی بافته ایرانی بيان می كند. این نكته حائز اهميت 

اس��ت كه همه ای��ن نمادها مرتبط ب��ا مفهوم بركت و 

باروری هستند. ماهی به طور كلی نماد حاصلخيزی و 

باروری است )هال، 1380، 100(.

     پرنده نيز از دوران پيش از تاریخ هزاره چهارم در 

تمدن بين النهرین و شوش و پارسة عيالمی مظهر ابر و 

پيك باران بود و در دوران های بعدی انواع خاصی از آن 

مقام و منزلت ویژه داشت )ژوله، 1381، 47(. تركيب 

حيوان��ات محافظ و درخت زندگی در بين النهرین هم 

س��ابقه دیرینه دارد. نمونه های بين النهرینی پيشين یك 

س��رو، یك تاك یا ان��ار و غالب اوق��ات یك نخل و 

گاهی تركيبی بيشتر از یك عنصر را نشان می دهد. این 

شكل به طور گسترده ای بر روی یادمان های آشوری از 

س��ده دهم ق. م. به بعد نشان داده شده و در دو گونه 

عمده یافت می شود: درختی كه دو سوی آن جانورانی 

تصویر 7: نقاشی با موم روی پارچه، سده 11ه . ق. 
)پوپ، 1387، 1096(

تصویر 8: كردستان، قرن 14ه . ق. 
)Aschenbrenner, 1995 :مأخذ(
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وجود دارد كه در مقابل هم ایستاده اند، یا در دو سوی 

آن نقش های انسانی یا نيمه انسانی به چشم می خورد و 

آنان ظاهراً مراسمی جهت باروری انجام می دهند )هال، 

1380، 290(. نقش درخت همراه با دو گاو محافظ بر 

روی مهر های به دس��ت آمده از ش��وش دیده می شود 

كه نماد باروری اس��ت. اما از هزاره س��وم ق. م. نقش 

حيوانی ش��بيه شير كه نش��انی از خورشيد است را در 

دو طرف درخت زندگی می بينيم و اهميت آن به خاطر 

مفهوم تابستان و گردش فصول است )صمدی، 1367، 

25(. نقش ش��ير به هم��راه درخت زندگی )تصویر 8( 

ب��ر روی قالی ك��ردی متعلق به ق��رن 14 ه . ق. دیده 

می ش��ود )Aschenbrenner, 1995, 101(. پروفس��ور 

پوپ در مقایس��ه نق��ش آفتاب درخت و ماه درخت كه 

روی مهر ه��ای پایان هزاره چهارم ق.م. نمایان اس��ت 

با حاش��يه یك قالی قرن یازدهم هجری، معتقد است 

ك��ه این نمونه نمی تواند از موارد بازگش��ت اتفاقی به 

گذشته دور باشد )پوپ، 1387، 16(؛ و معتقد به اصل 

تداوم این نقشمایه سمبليك است.

     اما گونه دیگر رابطه درخت- حيوان، درخت وقوق 

اس��ت كه نظير همان س��ابقه باس��تانی را دارد )همان(. 

درخت افسانه ای وقوق، در اصل هندی است. شاخه ها 

و ميوه های آن به سرهای هيوال ها و انسان ها و حيواناتی 

كه در حال زوزه كشيدن هستند، تبدیل شده است. این 

موتيف كه اش��اره به انرژی انفجاری خارج ش��ونده از 

درخ��ت دارد، در عين حال به قدرت های ربانی آن نيز 

اش��اره می كند. این نقش بر روی فرشهای هندی قرون 

16 م. و پس از آن و در فرش های ایرانی دوره صفوی و 

.)Mondadori, 1993, 99( قرن 19 م. دیده می شود

تصویر 9: درخت سخنگو، شرق ایران؟، اواخر قرن 13ه . ق. 
)مأخذ: پوپ، 1387، 1172(

تصویر 10: هراتی یا ماهی درهم
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تصویر 11: بختياری، 1374ه . ق.
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     ب��ه نظ��ر اكرمن ارتباط درخ��ت كيهانی وقوق كه 

قدمتی كمتر از دیگر انواع الگو ها دارد، در س��ده هفتم 

هج��ری قمری اهميت بس��يار یافته ب��ود. این درخت 

حاصل��ی ب��ود از آمي��زه درخت زندگ��ی و جانورانی 

مرتبط با همان مفهوم، كهن ترین نمونه دیده ش��ده در 

فرهنگ موهنجودارو متعلق به هزاره س��وم ق.م. بوده 

كه ماه درخت را با شاخه های حامل سرهای گاو نشان 

داده است )پوپ، 1387، 1087(. تصویرگری درخت 

وقوق )تصویر 9( بر روی قالی احتماالً متعلق به شرق 

ایران و یا ش��مال هند، اواخر سده نهم در موزه تزیينی 

پاریس دیده می شود )پوپ، 1387، 1172(.

درخت- نيلوفر

س��ابقه كهن و اس��اطيری نيلوفر نزد ایرانيان و هندیان 

به حدی اس��ت كه آثار نيلوفر هشت و دوازده و حتی 

هزار برگ را در معماری و آثار باستانی این دو قوم به 

وضوح می توان دید. در روایات كهن ایران، گل نيلوفر 

)لوتوس( را جای نگهداری تخمه یا فّر زردش��ت كه 

در آب نگهداری می ش��د، می دانستند )دادور، 1385، 

104(. در ایران باس��تان نيلوفر س��مبل و نشانه زندگی 

و آفرینش اس��ت )همان، 105( ك��ه و در تصاویر زیر 

پای اهورامزدا جای گرفته است و نشان زندگی است 

)همان، 106(. نقش نيلوفر در آشور و ایران به درخت 

مقدس تبدیل ش��د )هال، 1380، 310(. گلواره نيلوفر 

آبی، طرح پياله های هخامنش��ی است، اما گلواره های 

چند پر اساس��ًا خود طرح كاماًل گسترش یافته گل های 

نيلوف��ر اس��ت و آن دو، مش��خصه یكس��انی دارن��د، 

زیرا ه��ر دو نگاره های آفتاب بوده ان��د. عالوه بر این 

نيلوفر با گياه- خورش��يد اصيل ایرانی، برسم، درخت 

بس تخمه]3[ ك��ه معموالً درخت انار تصور می ش��د، 

تصویر 13: قم، قرن 14 تصویر 12: آباده شيراز
)Aschenbrenner, 1995 :مأخذ(
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همسان است )پوپ، 1387، 467(. گل های نيلوفر آبی 

به صورت گل ه��ای منفرد یا بر روی درختان گلدار بر 

روی فرش های ایرانی نقش پردازی ش��ده اس��ت. این 

نق��ش در تركيب با دو ماهی]4[ ك��ه یادآور محافظان 

اس��طوره ای درخ��ت زندگی اس��ت در نقش معروف 

ماهی درهم ظاهر می شود )تصویر 10(. تركيب نيلوفر 

و درخت زندگی در فرش های بختياری )تصویر11(، 

آباده )تصویر 12(، خمس��ه و... مشاهده می شود. بدین 

صورت كه درخت س��رو، درخت گلدار، و یا درخت 

اس��تليزه گاهی همراه با پرن��دگان محافظ در حالی كه 

روی گل نيلوفر قرار گرفته اند، نقش پردازی ش��ده اند. 

این ش��يوه قرارگيری درخت بر روی نيلوفر همان طور 

كه قباًل اش��اره شد در س��اغر مفرغی لرستان هم دیده 

می شود.

تصویر 14: از چپ به راست: درخت سرو، شلمزار بختياری، بيد، رز بلداجی، تاك، بوته گل سامان بختياری، درخت شاخه دار بختياری )مأخذ: ژوله، 1381(

تصویر 15: درختی سبزیكار كرمان، 2/24× 1/38 متر 
)مأخذ: ژوله، 1381(

تصویر 16: باغی كردستان، قرن 12ه . ق. 
)Mondadori, 1993 :مأخذ(
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درخت- سيمرغ

آشيان سيمرغ در البرز كوه اسطوره ای و در آثار زردشتی 

بر فراز درخت ش��گفت انگيز گئوكرن یا درختی است 

كه در ميانه دریای فراخكرت قرار دارد و در بر دارنده 

تخمه همه رستنی هاست، كه هر گاه از درخت برخيزد، 

ه��زار ش��اخه از درخت روی��د و هر گاه ب��ر درخت 

می نش��يند، هزار شاخه درخت می ش��كند و با پراكنده 

شدن تخمه ها گياهان مختلف از این تخمك ها هستی 

می یابند )هينلز، 1385، 429(. بی تردید سيمرغ اوستایی 

دارای تقدس اس��ت. این مرغ افسانه ای در قالی ایرانی 

متعلق به كرمان )اواخر سده دهم موزه هنرهای تزیينی 

پاریس( ب��ر فراز درختی با برگهای چن��ار مانند دیده 

می ش��ود )پوپ، 1387، 1214(. به نظر می رسد نقش 

سيمرغ به شكل منفرد در قالی مذكور كه حال و هوای 

تصویر 17: باغی مالیر، قرن 13ه . ق. 
)Mondadori, 1993 :مأخذ(

تصویر 18: طرح باغی، سده 11ه . ق. احتماالً كرمان 
)Mondadori, 1993 :مأخذ(
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بهش��تی دارد، نم��اد جان و روح آدمی اس��ت كه پس 

از رس��يدن به كمال، به جوار رحمت الهی و فردوس 

برین می رسد. سيمرغ رمز رسيدن به شرق است و در 

این فضای بهش��تی قالی، س��يمرغ عامل اساسی نور و 

روشنایی و نماینده ذات باری تعالی است. اما در تقابل 

با اژدها مفهوم رویارویی نهاد نيك و بد حاكم بر جهان 

طبيعت و مادی قوی تر اس��ت )ش��عاری، 1385، 64(. 

تكرار چهار س��يمرغ به شكل ترنج در حاليكه درختی 

را درب��ر گرفته اند )تصوی��ر 13(، در مركز قالی باغی 

قم متعلق به قرن بيس��تم  یادآور افسانه زردشتی است 

 .)Aschenbrenner, 1995, 186(

نقش مایه های باغی 

در ذهني��ت ایران��ی، باغ تصوی��ری فراگي��ر دارد، به 

اندازه ای كه قرن هاس��ت به صورت بينش��ی درونی در 

آمده اس��ت و جزی��ی از فرهنگ آن به ش��مار می رود. 

باغ ها به بيانی، روح و مظهر طبيعت تلقی می ش��وند و 

در سرتاس��ر گيتی به مثابه رجعتی به اعتقادات باطنی 

هس��تند )خوانس��اری، 1383، 149(. تصاویر درخت 

سرو، بيد و درخت گلدار در این باغ های تصویر شده 

در قالی ها شایان توجه است.

     از نظر آقای علی حصوری، دس��ته ای از قالی های 

تاریخی ایران به وضوح و دس��ته ای دیگر تلویحًا نقشه 

باغ��ی را تصوی��ر می كنند. نام اصي��ل ایرانی برای این 

نقش گلستان اس��ت. پرفسور پوپ در این زمينه بيش 

از هر چيز به نقش��ه باغ ها و تصور ایرانی باغ فردوس 

كه گلستان مينوی است توجه كرد. فردوس باغی است 

محصور با چند حصار پشت سرهم كه یك حصار آن 

از همه بلند تر و پهن تر اس��ت؛ به ط��وری كه اهریمن 

نتواند به آن راه پيدا كند. حاش��يه های مكرر در فرش 

ایران همان دیوارهای فردوس اس��ت. دارای چش��مه 

آبی، ازلی- ابدی اس��ت؛ به طوری كه آب هميش��ه در 

آن جری��ان دارد و ان��واع حيوانات اهلی و وحش��ی و 
تصویر 19: باغی كرمان، قرن 12 ه . ق. 

)Mondadori, 1993 :مأخذ(
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گياهان، زندگی شاد و جاودانه ای در آن می گذرانند و 

شبكه های مستطيل یا مربعی با جوی های آب به وجود 

می آی��د. ف��رش تاریخی بهارس��تان با همي��ن ویژگی 

ف��ردوس را به تصویر می كش��د )ژول��ه، 1381، 26(. 

بدیهی اس��ت كه این نقشه در طی تاریخ متحول شده 

و مخصوصًا از قرن دوازدهم ه . ق. روایت های جدید 

و متفاوتی از آن پدید آمده اس��ت )همان 27(. به قول 

پرفس��ور پوپ تقریبًا تمامی قالی های عصر درخش��ان 

فرش بافی ایران به گونه ای روح و حال و هوای باغ را 

به شيوه ای تابناك و متنوع و اغلب بی نهایت سر زنده و 

جاندار تجسم می بخشد. خيال باغ را نمی توان از خيال 

بهش��ت جدا دانس��ت، زیرا كه بهشت همان باغ است 

كه ش��كوه و عظمت بيشتر و زیبایی پایدارتر و شادی 

طربناكی فراوان دارد. باغ بهش��ت یكی از اندیشه های 

آرمانی و بنيادینی اس��ت كه فرهنگ ایرانی را تس��خير 

كرده اس��ت. طراحان ویژگی های بنيادی و نهادی باغ 

را تجسم می بخشند )پوپ، 1387، 2612(. نقشه باغی 

تصویری از فردوس و دس��ت كم متعلق به هزاره دوم 

ق.م. است. نقشه خشتی یا قابقابی در ایران )مخصوصًا 

چهار محال و بختي��اری و یلمه: تصویر 14( می تواند 

خالصه مستقيمی از نقشه گلستان باشد )ژوله، 1381، 

27(. حتی نقشه معروف سبزیكار كرمان )تصویر 15( 

نيز یاد آور فردوس های آسمانی است )همان(. برداشت 

هندس��ی تری از این س��بك همراه با رنگهای كدرتر و 

تيره تر متعلق به كردستان است )تصویر 16(؛ این نقش 

با قاب های چند ضلعی و عناصر گياهی استيليزه است 

)Mondadori, 1993, 38(. درخت سرو و درخت بيد 

و درختچه های گلدار به ش��كل تكراری )تصویر 17( 

نوع دیگری از قالی های باغی است. گاهی این درختان 

در اطراف ترنج مركزی تكرار می شوند )همان(. نقش 

درخت به صورت ترنج، نمودی از پيوند زمين و آسمان 

اس��ت )دادور، 1385، 100(. در كتاب آفرینش )فصل 

اول »پيدایی جهان و انس��ان«( آمده اس��ت كه خداوند 

در باغ عدن یا بهش��ت روی زمين، در ميان »همه گونه 

درخت خوش نما« دو درخت بهش��تی )درخت حيات 

و درخت دانس��تن خوب و ب��د( از زمين رویانيد. آدم 

و حوا به اغوای مار از درخت زندگی روی برتافته، و 

از ميوه های درخت دو سو گرای خير و شر خوردند و 

یهوه آنها را از بهشت راند )دادور، 1385، 99(. بر طبق 

آیات الهی )س��وره الرحمن آیات 46، 62، 66( بهشت 

چهار باغ دارد )طهوری، 1384، 13(. س��هروردی در 

رس��اله عقل س��رخ از درخت طوبی به عنوان درخت 

عظيمی یاد می كند كه هر بهشتی با ورود به بهشت آن 

را می بين��د. در قرآن مجيد از پای همين درخت چهار 

جوی در چهار س��و روان است)همان، 16(. توصيف 

تصوی��ری این تركي��ب در قالی ایران��ی متعلق به قرن 

هفدهم دیده می ش��ود )تصویر 18(. چهار درخت در 

اطراف ترنجی مركزی قرار گرفته اند كه چهار جوی از 

آن نش��أت می گيرد و ماهی ها آزادانه در آن به حركت 

در آمده اند و 8 ماهی در مركز ترنج گون قرار گرفته اند 

)Mondadori, 1993, 101(؛ ای��ن تركيب در قالی های 

ترنجی نيز دیده می شود )تصویر 19(.
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مفهومقالی های ایرانیباستانکهن الگو

افسانه زردشتی )اردی بهشت با 1. درخت- محراب- نور

مجمری از آتش( 

سوره نور آیه 35

قالی تبریز

محرابی بلوچ

قالی كرمان

قالی شمال غرب ایران

ارتباط عالم زیرین 

با جهان ملكوتی 

وحدت و حيات 

دوباره - زندگی 

جاودانه

مفرغ لرستان 2. درخت- سبو

نمونه آشوری در قصر شاه 

زیمزی ليم

قالی كاشان )رئاليستی(

قالی تبریز )استليزه( 

ساروق 

 قال قشقایی- كشكولی

بركت و باروری

لرستان )جنيان بالدار(3. محافظان درخت

اسطوره زردشتی )ماهيان 

محافظ(

هزاره سوم ق.م. )شير محافظ(

مهرهای شوش )گاو محافظ(

نقاش��ی روی موم )ماهی و ش��ير 

محافظان درخت زندگی( 

قالی كردستان )شير محافظ( 

قالی ساروق )نبرد شير و گاو(

بركت و باروری و 

گردش فصول

نقش ماهی درهم ساغر لرستان4- درخت- نيلوفر

قالی بختياری )نيلوفر در ریش��ه 

درخت( 

قالی آباده و خمسه و افشار 

كرمان

نماد زندگی و 

آفرینش

حيات دوباره 

قالی باغی قم اسطوره زردشتی5. درخت- سيمرغ

قالی كرمان

آفرینش و باروری

رحمت الهی

آثار مربوط به هزاره دوم ق. م.6. نقشمایه باغی

قالی تاریخی بهارستان و گلستان

قالی قابقابی بختياری و یلمه 

قالی سبزیكار كرمان 

نقشمایه تكراری مالیر 

قالی كردستان

تجسم بهشت

جدول تطبيقی نقش مایه درخت زندگی در هنر ایران باستان و قالی های ایرانی )مأخذ: نگارندگان( 
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نتيجه گيری

درخت زندگی از نقش های نمادین جاودانه ای اس��ت 

ك��ه معم��والً در ميانه جه��ان ق��رار دارد. درختی كه 

ميوه اش باعث جاودانگی می ش��د و مرتبط با درخت 

كيهانی اس��ت. این درخت در دنيای باس��تان با شكل 

خاص��ی همراه نبوده و به صورت های متفاوتی بر روی 

آث��ار هن��ری ظاهر می ش��ود. در ای��ران نمونه هایی از 

درخت زندگی در تمدن ایالم، لرستان، مارليك، املش 

و... مش��اهده می شود. این نقش مایه یكی از رایج ترین 

عناصر تزیينی قالی های شرقی است. این سمبل گاهی 

در مرك��ز قالی به صورت تك درخت ب��زرگ همراه با 

دو درخ��ت محافظ كوچك در طرفي��ن و یا همراه با 

حيوانات محافظ آن، گاهی به ش��كل اس��تليزه و گاهی 

به شكل رئاليستی نقش پردازی می گردد. در نمونه های 

باغی كه در قالی های قم، اصفهان، كرمان و... به صورت 

رئاليس��تی طراحی می ش��ود، درخت زندگی همراه با 

دیگ��ر نمونه ه��ای درختی ظاهر می گردد و تجس��می 

است از بهش��ت؛ و به شكلی دیگر صورت انتزاعی تر 

قالی های بهشتی، در قالی های قابقابی بختياری و یلمه، 

نقش مایه ه��ای تكراری مالیر و قالی كردس��تان ظاهر 

می شود. س��مبل درخت زندگی به صورت رئاليستی یا 

استليزه به شكل ش��اخه های پيچان گياهی بی انتها و یا 

به شكل ساقه های شكسته، همراه با حيوانات محافظ و 

ی��ا گاهی به صورت نقش ترنجی مركزی و یا همراه با 

گلدان نيز در قالی ها قابل تشخيص است.

     رابطه درخت- س��يمرغ و درخت- محراب و نور 

در این فرش ها یادآور اس��طوره های زردشتی است و 

صورت های س��مبليك درخت- سبو، درخت- نيلوفر 

و درخت و حيوانات محافظ، تداوم همان صورت های 

باستانی در هنر ایران است. اما روشن است كه مفهوم 

بركت و باروری و آرزوی بهش��ت، منشأ تصویرگری 

نماد درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی است. 
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پی نوشت ها 
درخ��ت زندگ��ی در باغ ع��دن Eden. 1 ك��ه ميوه اش 
باعث جاودانگی می ش��ده، مربوط به درخت كيهانی 
هندوی��ی در ریگ ودا بود. از آن س��وما یا آمریتا را 
تقطير می كردند كه آش��ام خدایان هن��دی بود و آن 
را ب��ا هئومای ایران��ی و نكتار یونانی قابل مقایس��ه 
می دانس��تند؛ كه همگی آن ها باع��ث زندگی جاوید، 
دانش كامل، خوشبختی و سایر آرزوها می شد )هال، 

.)287 ،1380
2. Zimri	lim

در اس��اطير زرتش��تی گياه، چهارمي��ن آفریدة مادی  2 .
در آفرینش جهان اس��ت و به روای��ت بندهش گياه 
نخس��تين گياه بر ميانه زمين رویي��د، آب و آتش به 
یاری گياه هستی یافت. در تازش اهریمن گياه خشك 
شد. امرداد امشاس��پند كه گياه از آن اوست و سرور 
گياهان اس��ت، گيا را خرد و نرم كرد و با آبی كه از 
تيش��تر گرفت بياميخت و تيشتر آن آب را بر گستره 
زمي��ن ببارانيد و بر همه گياه چن��ان رویيد كه موی 
بر س��ر مردمان و... پس گي��اه درخت بس تخمه فراز 
آفریده شد، این نخس��تين نبرد را گيا با اهریمن كرد 
و در پنجمين نب��رد با اهریمن چون گاو یكتا آفریده 
درگذش��ت از اندام او به سبب سرشت گياهی پنجاه 
و پن��ج نوع و دوازده گياه درمانی از زمين رویيد... و 
نزدیك آن درخت گوكرن آفریده شد، برای بازداشتن 

پيری كه بدو مرده خيزانند )هينلز، 1385، 260(.
وس��تا سرخوش كرتيس معتقد است: ماهی به نام كر  3 .
اطراف درخت زندگی شنا می كند و از آن نگهداری 

می كند )دادور، 1385، 99(.
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