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چكيده
نقوش  داراى  ايران  عشاير  و  ايالت  دست بافته هاى 
گوناگونى است كه با توجه به شيوه زندگى، اعمال آيينى 
و اسطوره اى آن مرز و بوم شكل يافته و بيانگر ارزش ها و 
باورهاى آن فرهنگ است. بر اين اساس نقوش به كار رفته 
در آن ها داراى معانى نمادين گوناگونى است كه انسان 
براى بيان نيازها و ارتباطات خويش به آن ها پرداخته است. 
پژوهش حاضر در نظر دارد با معرفى يكى از شاخص ترين 
به عنوان  كه  «نمازليق»  به نام  تركمن  قوم  دست بافته هاى 
عنصرى كاربردى و هويت بخش براى انجام عمل آيينى 
نماز مورد استفاده قرار مى گيرد، به جايگاه نماد در يكى از 
شاخص ترين طرح هاى نمازليق يعنى «كعبه ناقش» بپردازد 
كه تكرار نقش درخت- ستون و پرنده (بر رأس مناره ها) 
است. دستيابى به ريشه و خاستگاه اين عناصر نمادين 
و كشف مفاهيم و معناى آن ها در فرهنگ هاى گوناگون 
و همچنين در شمنيسم كه باور گذشته تركمن ها قبل از 
درك  راهگشاى  مى تواند  است،  بوده  اسالم  به  گرويدن 

حضور اين عناصر نمادين در نمازليق هاى تركمن گردد.

واژه هاى كليدى: نماد، كهن الگو، نمازليق، درخت، ستون، 
پرنده، شمنيسم.

مقدمه
دست بافته هاى ايالت و عشاير ايران در زمره آثار هنرى، 
فولكلور و سنتى بيانگر فرهنگ، ارزش ها و باورهايى است 
كه با توجه به شيوة زندگى، اعمال آيينى و اسطوره اى آن 
مرز و بوم شكل يافته است. تحقيق حاضر بر آن است 
تا به معرفى يكى از شاخص ترين دست بافته هاى تركمن 
و  ضرورى  عنصرى  به عنوان  كه  بپردازد  نمازليق[1]  به 
استفاده  مورد  نماز  آيينى  عمل  انجام  براى  هويت بخش 
قرار مى گيرد. نمازليق از جمله نمادهايى است كه به دليل 
مذهبى بودن در حيات فرهنگى تركمن ها داراى جنبه هاى 
اعتقادى و فرهنگى است و به قرار گرفتن در فضاى قدسى 
و همچنين بر داللت هاى خاص و مفهوم نمادين نقوش 

به كار رفته تأكيد دارد. 
شناخته  طرح  از  گونه اى  بر  تأكيد  با  زمينه  اين  در 
شده نمازليق ها كه در وهلة اول به نظر مى رسد تنها از 
سجاده هاى جهان اسالم و فرهنگ اسالمى تأثير پذيرفته، 
به نام كعبه ناقش[2] معروف بوده و داراى طرح محرابى 
و تكرار الگوى درخت- ستون و پرنده است، به معرفى 
اجمالى نقش درخت و جانشينى ستون چون نمادى وابسته 
به درخت و همچنين نماد پردازى پرنده با آن در ايران و 
فرهنگ هاى همجوار مى پردازيم تا در نهايت با بررسى اين 

دكتر بهار مختاريان
عضو هيئت علمى دانشگاه هنر اصفهان

شهربانو كاملى
عضو هيئت علمى دانشگاه هنر اصفهان

مطالعه نمادين نقش درخت- ستون 
و پرنده بر نمازليق هاى تركمن



فصلنامه 
علمى_ پژوهشى 
انجمن علمى 
فرش ايران
شماره 20
پاييز 1390
40

نمادها در شمنيسم[3] به عنوان باور گذشتة تركمن ها تداوم 
حضور اين عناصر نمادين در نمازليق هاى كعبه ناقش قابل 
درك گردد. به جهت عدم توجه پژوهش هاى گذشته به 
پيشينة تاريخى، اسطوره اى و فرهنگى نقوش به كار رفته 
در دست بافته ها تحقيق در ريشه و مفهوم اسطوره اى اين 
نمادها و معرفى آن ها از اهداف اين پژوهش است. در 
نهايت با تحليل اين مؤلفه ها به عنوان عنصرى نمادين و 
تطبيق آن ها با اسطوره ها، به درك مناسبى از به كار بردن 

اين نقوش در نمازليق هاى تركمن دست مى يابيم. 

مفهوم نماد و كهن الگو
نماد از مقوالتى است كه از آغاز مورد توجه بشر بوده 
آن صورت  پيرامون  گوناگونى كه  دليل بحث هاى  و به 
تاريخ  است.  متناقضى  گاه  و  بسيار  معانى  داراى  گرفته 
نشان مى دهد مؤلفه هاى بسيارى از جمله عناصر طبيعى 
مانند درخت، سنگ، كوه ... و يا آنچه ساخته دست و 
ذهن بشر است مى توانند بيان نمادين پيدا كنند. تاكنون 
بحث هاى بسيارى پيرامون مفهوم نماد مطرح بوده است، 
از جمله سوزان النگر نماد را راهى به تجريد دانسته است 
و تمام فعاليت هاى انسانى، از جمله كل كنش هاى ذهنى 
آدمى را داراى شكلى نمادين و معناهاى باطنى مى داند 
(مهرگان، 1385، 141). ارنست كاسيرر نماد را در بردارندة 
اليه هاى تودرتوى معنايى مى داند كه زبان، اسطوره و هنر 
از آن سرچشمه مى گيرند، وى انسان را حيوان نمادپردازى 
مى داند كه در درك و جهت دادن جهان نياز به نماد داشته 

است (احمدى، 1380، 268). 
عالوه  كه  مى كند  معرفى  نمايه  يك  را  نماد  يونگ 
بر معانى قراردادى و آشكار روزمرة خود داراى معانى 
و  (يونگ  ماست  از  پنهان  يا  ناشناخته  گنگ،  متناقض، 
در  نمادين  عناصرى  وى  نظر  به   .(15  ،1386 ديگران، 
روان ما وجود دارند و به معناهايى باز مى گردند كه زادة 

معناهايى ازلى و جاودانى اند (همان، 369). 
يونگ منشأ و ريشه اسطوره و نماد را در كهن الگو و 
ناخودآگاه جمعى مى داند. اين اصطالح كه يونگ در آثار 
خود از آن ياد مى كند، نخستين بار مورد استفاده آگوستين 
آن هم در معناى ُمثل افالطونى قرار گرفت و يونگ در 
واقع آن را يك گرايش غريزى مى داند كه خود به خود ظاهر 

مى شود، از اين رو ناخودآگاه به وسيلة گرايش هاى غريزى 
هدايت  كهن الگوهاست  همان  كه  انديشه ها  از  اشكالى 
مى گردد. اين كهن الگوها اسطوره ها، اديان و فلسفه هايى را 
پديد مى آورند كه بر ملت ها و تمامى ادوار تأثير مى گذارند 
(يونگ و ديگران، 1377، 100). يونگ دو نوع نماد طبيعى 
و فرهنگى را بيان مى كند. نمادهاى طبيعى از محتويات 
ناخودآگاه روان سرچشمه مى گيرند و معرف نمايه هاى 
كهن الگوهاى بنيادين هستند مانند درخت كه به شكلى 
نمادين، سرچشمة زندگى انسان است. نمادهاى فرهنگى 
براى توضيح حقايق جاودانگى به كار گرفته مى شوند و 

هنوز در بسيارى از اديان كاربرد دارند (همان، 134). 
براى توضيح و بيان نمادپردازى بايد به اسطوره ها از اين 
حيث كه يكى از كهن ترين ويژگى هاى خالقة تفكر آدمى 
هستند كه در زبان، اسطوره، هنر و دين جلوه گر مى شود 
بپردازيم و در اين تعريف مى توان خاستگاه اسطوره و نماد 
را يكى دانست. با آنكه تفكر نماديِن اسطوره اى خود از 
رهگذر نماد به بيان در مى آيد، اسطوره تنها امرى نمادين 
نيست، بلكه توضيح نماد نيز هست (مختاريان، 1390، 
111). «اسطوره امرى واقعى و مقدسى است كه سرمشق 
عمل  الگو  به مانند  زيرا  مى گردد،  تكرارپذير  و  مى شود 
مى كند و با همين استدالل، به مثابة توجيهى براى تمامى 

كردارهاى انسان است» (الياده، 1382، 23).

معرفى قوم تركمن 
از  كه  هستند  ميانه  آسياى  تركان  از  شاخه اى  تركمن ها 
عهد قديم در صحراهاى وسيع بخش سفالى سيردريا 
چادرنشينى  زندگى  به  آرال  درياچه  بين  و  (جيحون) 
و  تركمنستان  مناطق  در  امروزه  و  مى گذراندند  روزگار 
جدى  داراى  آنان  شده اند.  ساكن  ايران  تركمن صحراى 
افسانه اى به نام «اغوزخان»[4] هستند كه تمامى گروه ها 
و زيرگروه هاى تركمن از او منشعب شده اند (كمالى و 
خانقاه، 1374، 33). تركمن هاى ايران از سه طايفه بزرگ 
به نام يموت، تكه، و گوگالن تشكيل شده اند كه هر كدام 
از آن ها نيز به تيره ها و طوايفى تقسيم مى شوند. شيوه 
سنتى معيشت اين قوم كوچندگى بوده است. در دوره 
به  مجبور  تركمن ها  رضاشاه،  اجبارى  و  آمرانه  توسعه 
يكجانشينى شدند. اين مسئله تا حد زيادى سبب تحول 
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در سبك زندگى و برخى از وجوه فرهنگى آن ها شد. 
مناطق  در  و  تركمن صحرا  در  همه  از  بيش  يموت ها 
گوميشان، داشلى برون، آق قلعه، بندر تركمن و حومه گنبد 
كاووس كه به بخش هاى جلگه اى معروف است، زندگى 

مى كنند (مرادى، 1378، 39).
حتى  و  هستند،  سنت  اهل  مسلمانان  از  تركمن ها 
برخى واژه تركمن را به معناى ترك مسلمان مى دانند. يكى 
از مهمترين ويژگى هاى اين قوم اين است كه بسيارى از 
ويژگى هاى فرهنگى سنتى خودش را همچنان حفظ كرده 
و  آداب  هنر،  موسيقى،  در  مى توان  را  اين مسئله  است. 
رسوم و لباس و غيره ديد (رضايى، سخاوتى و رياحى، 

 .(126 ،1386
دست بافته هاى تركمن بارزترين محصول فرهنگى و 
گواه ذهنيت و جهان بينى اين قوم است كه در شكل ها و 
اندازه هاى گوناگون بافته مى شود تا نياز زندگى كوچ نشينى 
و نيمه كوچ نشينى و همچنين زينت و آرايش درون آالچيق 
و خانه هاى اين قوم را برآورد (لوگاشوا، 1359، 49). يكى 
از شاخص ترين دست بافته هاى تركمن نمازليق است كه 
به عنوان عنصرى دينى- عبادى براى انجام عمل آيينى نماز 
مورد استفاده قرار مى گيرد و يكى از برجسته ترين آثار به 

لحاظ نمادپردازى در اين قوم محسوب مى گردد.
سه  در  امروزه  و  گذشته  در  تركمن  نمازليق هاى 
تكنيك متفاوت به نام هاى «باسما»[5] (نمدى)، «فاقما»[6] 
(گليم بافت) و «چيتمه»[7] (پرزدار) بافته شده و داراى دو 
قاب كلى بيضى (نمازليق هاى نمدى) و مستطيل هستند 
محراب)  از  نيم دايره (نمادى  آن  فوقانى  قسمت  گاه  كه 
بوده است. امروزه نوع نمدى آن كه به «كچه نمازليق»[8] 
معروف است محدود شده و بيشتر تكنيك هاى گليم بافت 
و پرزدار مورد استفاده قرار مى گيرند. يكى از شاخص ترين 
نقوش نمازليق ها كه معموالً نمازليق در بين تركمن ها به نام 
آن نقش معروف است طرحى است به نام «كعبه ناقش» 
كه داراى الگويى محرابى همراه با نقوش كعبه و مساجدى 
است كه در وهلة اول به نظر مى رسد تنها از سجاده هاى 
جهان اسالمى تأثير پذيرفته است. مهم ترين عناصر سازندة 
اين نمازليق ها كه در اين مقاله مورد توجه است عبارتند 
با  جانشينى  رابطه اى  داراى  كه  ستون  درخت-  نقش  از 
درخت است و پرنده اى بر رأس مناره ها (تصوير 1). براى 

شناخت اين نقوش الزم است پيشينة تاريخى، اسطوره اى 
و رابطه جانشينى درخت- ستون و نمادپردازى درخت و 
پرنده را مورد مطالعه قرار دهيم تا راهگشاى درك حضور 

اين نقوش در نمازليق ها گردد.( تصوير 1)

مفاهيم نمادين درخت در اسطوره 
درخت از قديمى ترين مفاهيم نمادينى است كه از دوران 
كهن تا عصر غيرآيينى امروز مورد توجه بشر بوده و با 
بسيارى از مسايل فرهنگى و زندگى مردم درهم آميخته و 
در آثار هنرى انعكاس يافته است. يونگ در پژوهش هاى 
طبيعى  نمادهاى  و  كهن الگوها  جزء  را  درخت  خود 
مى شمارد كه به شكلى نمادين، سرچشمة زندگى و نماد 
بالندگى و انكشاف زندگى روانى انسان است (يونگ و 

ديگران، 1386، 229).
مركز  در  درختى  به  باور  فرهنگ ها  از  بسيارى  در 
عالم كه سه ساحت آسمان، زمين و جهان زيرين را به هم 
مى پيوندد مشاهده مى شود. درخت به لحاظ اساطيرى و 
كه  است  جاندار  و  زنده  موجود  نمودار  كيهان شناختى، 
بى وقفه تجديد حيات مى يابد؛ چون زندگانى پايان ناپذير 
برابر با بى مرگى است. درخت رمز كيهان است، الوهيت 
درخت نما متجلى مى شود (الياده، 1385، 293). در نزد 
بسيارى از اقوام چون جايگاه خدا و در واقع خود خدا 
مورد پرستش واقع مى شود، همچنين نماد بارورى، دانش، 
حيات جاودانى بوده است. بنا به گستردگى نمادپردازى 
درخت به عنوان يك كهن الگو در ناخودآگاه جمعى در 
صورت  سه  در  را  آن  مى توان  گوناگون،  فرهنگ هاى 
درخت جهانى، درخت زندگى و درخت شناخت (خير 
و شر) بيان نمود. درخت جهانى و درخت زندگى از نظر 
و  حيات  سرچشمه  بوده،  نزديك  به هم  بسيار  مفهومى 
جاودانگى شناخته مى شوند. درخت شناخت نيز صورت 
دينى شده درخت جاودانگى است كه در قرآن و تورات 

به آن اشاره شده است. 

مفاهيم نمادين درخت- ستون 
در انديشة كيهان شناختى، جهان داراى سه سطح آسمان، 
به  مركزى  محورى  با  كه  است  زيرين  جهان  و  زمين 
ميان  در  مركزى  محور  نمادپردازى  مرتبط اند.  همديگر 
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تصوير 1: نمازليق با طرح كعبه ناقش، پنجشنبه بازار آق قال (مأخذ: نگارندگان)
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مشاهده  گوناگونى  نمادهاى  با  مختلف  فرهنگ هاى 
مى شود. از سويى مركز يا محل محتمل نفوذ در سطح، 
تجلى  محل  كه  فضايى  هر  يا  مقدس  مكان  به  آغاز  در 
مقدس بود اشاره داشت. از اين رو مركز بيانگر واقعياتى 
(نيروها، شخصيت ها و غيره) است كه از عالمى ديگر 
و عمدتاً از آسمان مى آيد. بنابراين مفهوم مركز به دنبال 
تجربة فضايى مقدس و سرشار از وجودى فرابشرى پديد 
آمد؛ در اين نقطة خاص چيزى از باال (يا پايين) خودش را 
آشكار ساخته و بعدها چنين تصور شد كه تجلى مقدس 
در ذات خود به نفوذ در سطح اشاره دارد (الياده، 1388، 
398). درخت كيهانى، ستون، كوه مقدس، هرم، از اين 
دست نمادهايى از محور عالم در فرهنگ هاى گوناگونند 
نمادى  كه  سومرى)  (پرستشگاه  زيگورات[9]  همچون 
از كوه مقدس و سكونتگاه ايزدان بوده و به عنوان محور 

كيهان شناخته شده است (كوپر، 1386، 346).
در  هستى  عالم  محور  از  نمادى  به عنوان  ستون 
فرهنگ هاى گوناگون همچون نماد درخت زندگى مظهر 
استوارى و ايستادگى مشاهده مى شود. بر اساس كاركرد 
نمادين درخت و ستون به عنوان محورى مركزى و مظهر 
ميان  آيا  كه  نمود  مطرح  را  سؤال  اين  مى توان  زندگى 
داشته  وجود  رابطه اى  كهن  روزگار  از  ستون  و  درخت 
به  پاسخ  يافتن  براى  تالش  در  ايگنتر[10]  نولد  است؟ 
اين سؤال در پژوهش هاى خود در حوزة انسان شناسى 
معمارى، معمارى و بنياد شكل گيرى ستون را در اشكال 
و فرهنگ هاى كهن و بومى آسياى شرقى بررسى نموده 
در  ايگنتر  است.  پرداخته  ستون  و  درخت  ارتباط  به  و 
پژوهش هاى خود بر آن است تا نشان دهد كه ستون در 

اصل خاستگاه و منشأ گياهى داشته كه اين فرض در نقوش 
و ساخت و سازهاى امروزى نيز نشان داده شده است، از 
اين رو وى نقوش گياهى بر جاى مانده بر ستون ها را از 
دوران كهن تا عصر حاضر نشان از اين ارتباط مى داند 
(Egenter, 1992) (تصوير 2). وى براى نشان دادن اين 
ارتباط به آيين شينتو به عنوان مهم ترين عنصر فرهنگى و 
باور عمومى آسياى شرقى كه نوعى آنيميسم (پرستش 
تاريخى-آيينى  بناهاى  پاية  همچنين  و  سنگ)  درخت، 
ساختمانى در اين فرهنگ بوده اشاره مى كند و آن را متأثر 
از سنتى باستانى مى داند كه از مواد گياهى ساخته شده 
است(Egenter, 1992, 12). در آيين شينتو و سمبل هاى 
وابسته به آن فرم هاى گياهى ستون مانندى مشاهده مى شود 
و  غيرخانگى  ساختمان هاى  ساختار  را  آن ها  ايگنتر  كه 
به عنوان يك عالمت و نشان معرفى مى كند. وى تغيير 
تغييرپذيرى  از  نشان  را  (ستون)  سمبول ها  اين  شكل 
و ناپايدارى فرم در فرآيند تكاملى در زمان مى داند كه 
به عنوان يك سنت در شكل و طرح كلى در مواد پايدار 

باقيمانده اند (همان، 28). ( تصوير 2)
ستون در معابد شينتو از مهم ترين سمبل هايى است 
كه از درختان مقدس در كوه هاى مقدس بريده مى شود 
با  برابر  ارزشى  داراى  و  مذهبى  آيينى-  نقشى  داراى  و 
درختان مقدس بوده و تجلى گر روح خدايگان شناخته 
مى شود. اين ستون هاى چوبى در برخى معابد از ديده ها 
پنهان و در برخى آشكارا به كار مى رود. با توجه به اهميت 
ستون مقدس در بناى معابد و حضور خدايگان در آن ها 
در  كه  است  كلمه اى  ستون  به معناى  كلمه  هاشيرا[11] 
به  نمودن  اشاره  براى  شينتو  آيين  مذهبى  متون  تمامى 

(Egenter, 1992, 25 :مأخذ) تصوير 2: تغيير شكل ستون از دستة گياهى به مواد پايدار
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خدايگان به كار مى رود (نيتشكه، 1389، 76). بر اين اساس 
سبك بندى  اساس  بر  را  يونانى  ستون  آندرا[12]،  والتر 
ويترو[13] به سه صورت تقسيم و از نظر صورى تجزيه و 
تحليل مى كند و آن را به مثابة دسته گياهى فرض مى كند كه 
 Egenter, 1992,) قابل قياس با ستون گياهى مصرى است
21). شكل ستون در اين نظريه از نوعى سنت و تغيير 
مواد شكل  گرفته نه از خلقى ناگهانى كه در آغاز به طور 
طبيعى وجود داشته است. «ستون عنصرى بى عيب از يك 
پويايى  از  فن،  و  طبيعت  از  هماهنگى  رابطة  و  بود  كل 
و ايستايى را آشكار مى كند. ستون نتيجه تركيب مهيج 
آپولون[14] و يونوس[15] بود. در واقع تكة ملموسى از 
فلسفه- الگوى هماهنگ در معنى يين-يانگ چينى»[16] 
كه  فرض  اين  گرفتن  نظر  در  با  آندرا  و 7).  (همان، 6 
پيشينة ستون به نى بسته شده برمى گردد «خاستگاه ستون 
يونانى را به ستون هاى دوران اور[17] مى رساند (تصوير 
3)، ستون در آغاز مقدس بود و در پناه ايزدبانويى قرار 
زير  مفهوم  اين  يونان  بود، در  نگهبان  را  شهر  و  داشت 
سقف معبد يونانى قرار مى گيرد». (همان، 24). در دوره 
اور تبديل دسته گياهى به ستون در تصاوير ستون سر 
خم به شكل تيرك كه از دسته هاى نى به هم متصل ساخته 
شده بود مشاهده مى شود كه اين ستون نشان نوشتارى 
الهه اينانا[18] و در ارتباط احتمالى با خداى انكى[19] 

است. (بلك و گرين، 1383، 256). تبديل گياه به ستون 
در متون كهن ايرانى به ويژه در بندهش آمده و گياه ريواس 
كه پدر و مادر بشر از آن زاده شده اند به ستون تشبيه شده 
است. اين چنين توصيف مى شود: «با به َِسر رسيدن چهل 
سال، ريباس يك ستون 15 برگ، مهلى و مهليانه (از زمين 
ُرستند) ميان هر دو ايشان فره برآمد» (فرنبغ دادگى، 1385، 

181). (تصوير 3)
را  ستون  درخت-  جانشينى  الياده  ميرچا  همچنين 
نباتات»،  پرستش  «كيش هاى  هفت گانه  دسته بندى  در 
به عنوان  سنگ-درخت-قربانگاه  مجتمع  به صورت 
تمامى  در  است.  داده  نشان  مقدس  مكان  كهن ترين 
فرهنگ هاى دوران باستان، مكان مقدس منظرى از اين 
سه عنصر بوده كه به مرور زمان، تنها درخت يا sher (تنة 
بى پوست درخت به جاى درخت سرسبز همانند ستون) 
در كنار مذبح يا قربانگاه باقيمانده است (الياده، 1385، 
محورى  نماد  ذاتش  و  بودن  قائم  به خاطر  ستون   .(263
از  آسمان  و  زمين  جدايى  بر  عالوه  كه  است  مركزى 
يكديگر آن ها را به هم متصل ساخته و مظهر استحكام و 
استوارى است. به گفته فيلو[20] «ستون صورت ذهنى 
خداست كه استوار است و با تزلزل دائمى انسان در تضاد 
نماد درخت و ستون با هم مرتبط اند و  است»، معموالً 
ستون نماد درخت حيات شناخته مى شود (كوپر، 1386، 

(Egenter, 1992, 29 :مأخذ) تصوير 3: خاستگاه ستون يونانى در ستون هاى دوران اور، ستون سر خم نشانه الهه ايتاين
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194). به همين شكل جايگاه مقدس تنها به درخت يا 
تيرك (ستون) مقدس كه به خاطر تجديد حياتش نمودار 
قدرت قدسى در نظام آفرينش است، محدود شد، همچون 
و  برگ  و  شاخ  از  تهى  است  درختى  كه  مى   ماه  تيرك 
به عنوان محور عالم، جهان به دور آن مى چرخد و نماد 

تجديد حيات و رستاخيز است (همان، 97).
از سويى مكان مقدس، تكرار منظر كيهان و جلوه اى از 
كل است كه در مركز قرار دارد و به عنوان محورى مركزى 
سه منطقه كيهانى، آسمان، زمين و جهان زيرين را به هم 
مى پيوندد. در تصور كيهان شناختى بسيارى از قبايل مانند 
آلتائيان، آسمان همانند خيمه اى و ستاره قطبى در وسط 
آسمان، تيرك يا ستون آسمان پنداشته شده است. لُپ هاى 
نام  آسمان  ستون  يا  عالم  ستون  را  آن  نيز  اسكانديناوى 
مى نهند (الياده، 1386، 399). اين تصور كيهان شناختى در 
عالم صغير با «ستون هاى خانه، قربانگاه، مناره هاى مساجد 
ابنيه  و  معابد  ناقوس دار  هرمى شكل  برج هاى  مسلمين، 
دينى برج مانند و چندطبقه به شكل هرم كه حول محورى 
قد  آسمان  به سوى  مجزايش  طبقات  و  شده  بنا  مركزى 

مى كشند، يادآور "ستون كيهان" هستند كه در قلب عالم 
واقع اند و تصوير عالم به شمار مى روند» (دوبوكور 1373، 
12). بنابراين ستون (تيرك) مقدس يا درخت رمزهايى 
برابر با تيرك يا ركن كيهان و نگهدار جهان اند. اين ارتباط 
ميان درخت- ستون شكلى جهانى دارد، چنانكه در مصر 
و  درخت  تنة  يا  اقاقيا  درخت  و  مصرى  انجير  درخت 
ديرك از نشانه هاى خداى هاپى[21]، سمبل آب و گياهان 
بوده است و ستون سنگى كه نمادى از الهه بوده گاه به 
 James,) شكل تنة عريان درختان به تصوير درآمده است
40 ,1966). به همين شكل ستون محراب در روم به شكل 
درخت تصوير شده است. ستون چوبى يا كندة درخت 
در تمدن سومر بازنمايى عشتروت[22] يا آستارته[23] 
سامى است (كوپر، 1386، 196). به همين شكل مهرداد 
بهار ستون در تخت جمشيد را جايگزين درخت مقدس 
مى داند (بهار، 1386، 180). چنانكه ستون هاى محراب 
برخى فرش هاى عشاير فارس به نام ناظم با نيم سروهايى 

به تصوير درآمده است (تصوير 4 و 5).
درخت  همچون  كيهان  محور  به وجود  نيز  هندوان 

تصوير 5: ناظم كشكولى (مأخذ: همان، 164)تصوير 4: سده 14 (مأخذ: پرهام، 1364، 150)
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زندگى يا ستونى در ميانة جهان باور داشتند، ساكون ها 
نگهدار  كيهان  «ستون   Irminsul را  كيهان  ستون  اين 
همه چيز» مى ناميدند. در اساطير چينى درختى كه در مركز 
(الياده 1388،  مى شود.  ناميده  برافراشته»  «ستون  روئيده 
286). حضور ستون هاى چوبى در معابد و اسطوره هاى 
است  بسيارى  گستردگى  داراى  گوناگون  فرهنگ هاى 
از جمله در اساطير اسكانديناوى آمده است: نيايشگران 
گسترش  و  زمين  با  ارتباط  طوفان،  (خداى  تور[24] 
خانواده) ستون هاى كنده كارى شده از تنديس خدايان را 
نماد درخت خانواده و رويكرد خوب و تداوم خانواده 
تاالر  وسط  در  درختى  خانه ها  برخى  در  مى دانستند. 
به عنوان ستون استفاده مى شد، بنابراين درخت و ستون هم 
به عنوان ستون نگهدارنده خانه و ستون عالم و هم عنصرى 
دينى، نيايش در منازل نيايشگران عنصرى ضرورى بوده 

است (ديويدسون، 1385، 118).

مفاهيم نمادين درخت و پرنده 
تصوير درختى كه در مركز جهان جاى گرفته و پرنده اى 
در باالى آن قرار دارد تصويرى جهانى است كه در ميان 
فرهنگ هاى گوناگون مشاهد مى شود و براى شناخت آن 
چون  ايران  كهن  متون  و  اسطوره ها  به  پژوهش  اين  در 
اوستا، اسطوره هاى اسكانديناويان و اسطوره هاى شمنى از 

اين دست مى پردازيم.

مفاهيم نمادين درخت و پرنده در متون كهن ايرانى 
باور كهن به نمادپردازى گل و گياه و پرنده در فرهنگ 
ايرانى را «بهار مختاريان» در مقاله «بلبل سرگشته: بحثى 
در نمادشناسى گل و مرغ» نشان داده است. او در اين 
مرغ  و  گل  نمادپردازى  كه  دهد  نشان  مى كوشد  مقاله 
بسيار  ريشه  باستان  ايران  و  اروپايى  و  هند  فرهنگ  در 
كهن دارد و اساساً اين مفهوم با درختى در ميانه درياى 
وروكش[25] كه درمان بخش و بس تخمه است و بر فراز 
آن پرنده اى نشسته ارتباط دارد. اين تصوير بازتابى است 
از نمادپردازى در كل فرهنگ عاميانه، عرفانى و ادبى ايران 

كه به نمونه هايى از آن اشاره خواهيم نمود. 
در بند 9 بُندهش آمده است: «... درخت بس تخمه در 
درياى فراخگرد رسته است كه اين همه گياهان را تخم 

بدوست، با آن (تخم ها كه از) گاو يكتا آفريده پديد آمد. 
هر سال سيمرغ آن درخت را بيفشاند، آن تخم ها (فرو 
ريخته) در آب آميزد، تيشتر (آنها را) با آب بارانى ستاند، 
و به كشورها باراند. نزديك بدان هوم سپيددرمان بخش 
پاكيزه (گئوكَرن) در كنار چشمه اردويسور رسته است، 
هر كه آن را خورد، بى مرگ شود و آن را گوكَرن درخت 

خوانند» (فرنبغ دادگى، 1385، 87).
در مينوى خرد در توصيف درخت بس تخمه آمده 
بسيار  غم  كننده  دور  درخت  در  سيمرغ  «آشيان  است: 
آن  از  شاخه  هزار  برخيزد،  آن  از  هرگاه  و  است  تخمه 
بشكند و تخم از آن پراكنده شود و چيتامروش مرغ نيز آن 
نزديكى مى نشيند و كارش اين است كه آن تخم ها را كه 
از درخت بسيار تخمه دوركنندة غم فرو ريزد او برچيند 
و آنجا كه تيشتر آب را مى ستاند بپراكند تا تيشتر آب را 
با همة آن تخم ها بستاند و با آن باران به جهان بباراند» 
(تفضلى، 1385، 70). در اين متون به دو درخت بس تخمه 
و گوكرن[26] اشاره شده كه مى توان درخت بس تخمه را 
كه در ميانة جهان در درياى فراخگرد روييده و تخم همة 
گياهان از اوست درخت كيهانى دانست و درخت گوكرن 
يا هوم سپيد را كه خاصيت درمان بخشى و دشمن پيرى 
و زنده كردن مردگان است را درخت زندگى دانست، اما 
بايد در نظر داشت كه اين دو درخت هر دو مفهوم درخت 

جهانى و زندگى را در خود دارند.
بازتاب اين باور را در عقل سرخ سهروردى مى بينيم: 
«پس پير را گفتم: درخت طوبى چه چيز است و كجا 
كه  هركسى  است،  عظيم  طوبى  درخت  گفت:  باشد؟ 
بهشتى بود چون به بهشت رود، آن درخت را در بهشت 
بيند. گفتم: آن را هيچ ميوه بود؟ گفت: هر ميوه اى كه تو 
در جهان مى بينى بر آن درخت باشد و اين ميوه ها كه 
پيش توست همه از ثمر اوست؛ ... گفتم: ميوه و درخت 
و رياحين با او چه تعلق دارد؟ گفت: سيمرغ آشيانه بر 
سر طوبى دارد. بامداد سيمرغ از آشيانه خود به درآيد و 
پر بر زمين باز مى گستراند، از اثر پر او ميوه بر درخت 
و  (سهروردى، 1384، 59  زمين»  بر  نبات  و  شود  پيدا 
58). در كردستان در ميان يزيديان و همچنين در ميان 
فرقة اهل حق، نماد پرنده از آغاز تشكيل عالم معنا وجود 
داشته است، يزيديان بر اين باورند كه زمانى كه تمامى 
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جهان پوشيده از آب بود خدا به شكل پرنده اى بر شاخة 
درختى ظاهر مى شود كه ريشه هايش در هوا فرورفته اند. 
و  سرو  درخت  تصوير  گربران، 3-1385،2).  و  (شواليه 
پرنده اى نشسته در فراز آن در قبرستان دارالسالم شيراز بر 
سنگ قبرها و همچنين در سنگ قبرهاى قبرستان روستاى 

سيرك ارامنه نشين مشاهده مى شود (تصوير 6).

مفاهيم نمادين درخت و پرنده در اساطير اسكانديناوى
در اساطير اسكانديناوى از درخت كيهانى ايگدرا سيل[27] 
سه ريشه اى سخن رفته كه نُه جهان را به يكديگر مى پيوندد 
و در زير ريشه هاى آن چشمة آبى جارى است. يكى از اين 
چشمه ها، مى مير[28] «خاستگاه احساسات و انديشه هاى 
نيك» است (ديويدسون 1385، 178) كه اُدين براى كسب 
دانايى يك چشمش را در آنجا فديه گذاشت. بر باالى تاج 
اين درخت عقاب (اُدين به هيأت عقاب) نشسته و در 
پاى درخت غول مارى در حال جويدن ريشه هاى درخت 
ديگرى،  اسكانديناوى  اسطوره  در  (همان، 191).  است 
از درخت مياَميد[29] (اين درخت را همان ايگدرا سيل 

مى دانند) ياد مى شود كه ميوه هايش رنج زايمان را سبك 
مى كند و بر شاخه هايش خروس طاليى[30] نشسته است.

مفاهيم نمادين پرنده بر رأس مناره ها
كلمه مناره با نور پيوند دارد و در عربستان پيش از اسالم 
به اماكن بلندى كه از فراز آن عاليمى توسط آتش يا دود 
ارسال مى شده اطالق مى گرديد، اين واژه به طور عام تر 
براى عالمت هاى پست نگهبانى، نشانة مرزى و برج هاى 
ديده بانى كه حتى همراه با آتش و نور هم نبودند به كار 
اسالم  از  پيش  مناره   .(133  ،1387 (براند،  است  رفته 
عالمتى براى راه جويان بيابان ها بوده و در دوران حكومت 
ساسانى نوعى آتشگاه محسوب مى شده و بعد از اسالم 
به عنوان عنصرى نمادين سبب هدايت ديده و دل به سمت 
مكان مقدس مسجد گرديد (حسينى، 1387، 121). در 
صورت  يا  الهى  انوار  تجلى گاه  مناره  نمادين  تفسيرى 

اشراق روحانى است (براند، 1387، 133). 
مارپيچ،  (مربع،  مناره ها  گستردگى  به  توجه  با 
استوانه اى و غيره) در سرزمين هاى جهان اسالم، مناره هاى 
ايران به شكل استوانه اى بودند كه در رابطه با ريشه هاى 

تصوير 6: سنگ قبر (مأخذ: تناولى، 1385، 102 و 108)
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جمله «شرودر»[31]  از  دارد.  وجود  متفاوتى  نظرات  آن 
مذهبى  بناهاى  يا  مسجد  با  همراه  را  ايرانى  «مناره هاى 
كهن بشرى- وابسته به تمدن كهن ميسنى يونان، هندى 
قبل از بودايى، ايرانى پيش از دورة هخامنشى مى داند كه 
تداعى كنندة شباهت هايى بين شكل هاى معمارى اوليه 
در  وى  است.  مساجد  معمارى  اصول  و  امروزى  شمن 
ذيِل تفاوت هاى احتمالى اين شكل ها به وحدت زير اشاره 
دارد: شكل شبستانى (ستون دار) نماد بسيار كهنى است از 
«محورهاى عالم و راه مستقيم عرش اعالء و ملكوت». 
«تحقيقات اخير نشان مى دهند كه اين ستون ها (مناره ها) 
آيين پرستش بسيار قديمى درخت را جاودانه ساخته اند 
و نمادگرايى تعمدى آن آيين را در ارتباط با فلسفه انتظام 
گيتى تشديد مى كرده اند. احتماالً منظور از آن ها محورهاى 
عالم بوده است» (همان، 148). به همين شكل در سنت 
بومى ترك زبانان آسياى ميانه و ماوراى آن عبارت «خانه 
مقدس» را به برج هاى بلندى مى گفتند كه براى مشخص 
زواياى  در  «ايوكاياال»[32]  زيارتگاه هاى  محوطه  كردن 
معابد يا شهرها قرار مى گرفت». بدين ترتيب مناطق مرزى 
جهان اسالم منبع غنى و الهام بخشى براى ساخت مناره هاى 
استوانه اى بوده و مى توان گفت اين برج هاى استوانه اى در 
جهان اسالم برخى عملكردها و ارتباطات متفاوت مذهبى، 
نمادين، سياسى، يادمانى و نظامى برج هاى ماقبل اسالم را 
به هنگام ظهور اسالم در خود حفظ نموده و در جهان 

اسالم انعكاس داده اند (همان، 157). 
و  مناره ها  با  رابطه  در  آمده  توضيحات  به  توجه  با 
برج ها به عنوان نمادى از محور عالم كه اشاره اى به آيين 
كهن پرستش درختان است و با توجه به مطالبى كه در 
مورد جانشينى درخت- ستون بيان شده مى توان گفت 
باور به محورى مركزى در فرهنگ هاى گوناگون اشاره به 
مكان مقدسى است كه سه ساحت آسمان، زمين و جهان 
فرهنگ هاى  در  محور  اين  و  مى پيوندد  به هم  را  زيرين 
گوناگون با عناصرى از جمله درخت، ستون، منار مساجد 
مسلمين، برج ناقوس ها، معابد و هر عنصرى كه حول 
محورى مركزى مى چرخد و سرشار از نيروى فرابشرى 
است بيان مى گردد. بنابراين اگر ستون كه در اصل داراى 
خاستگاهى گياهى بوده و به عنوان محورى مركزى مظهر 
درخت زندگى و استوارى است، مى توان اين فرض را 

از  مركزى،  محور  نمادين  عناصر  ساير  كه  نمود  مطرح 
جمله منار مساجد با توجه به ارتباط آن با درخت جلوه اى 
يكديگر  با  جزييات  در  كه  مركزى اند  محورى  نماديِن 
متفاوتند و همانند درخت مظهرى ايستادگى و استوارى 
شناخته مى شوند. بدين شكل قرار گرفتن پرنده بر رأس 
مناره ها و برج ناقوس ها را مى توان تكرار الگوى جهانى 
نقش درخت و پرنده در فرهنگ ها و مذاهب گوناگون 
دانست كه در سجاده هاى مسلمانان و نمازليق هاى تركمن 
به تصوير درآمده است. پرنده بر رأس مناره ها و ناوك 
كليساها اشاره به پرنده اى خورشيدى است كه اين پرنده 
است.  شده  شناخته  خروس  گوناگون  فرهنگ هاى  در 
اين پرندة خورشيدى در معناى نور و رستاخيز است و 
در بسيارى از فرهنگ ها وقف خدايان خورشيدى چون 
زئوس[33]، آرتميس[34]، آپولون و ... بوده است (شواليه 
و گربران، 1385، ج 3، 92). «در ايران باستان اين پرنده 
كه  شده  گماشته  شب زنده دار  فرشتة  سروش  طرف  از 
بامدادان بانگ برداشته تا مردم را از پى ستايش خداوند 
بخواند» (پورداود، 1377، ج 1، 520). نام دينى خروس 
«پَرودَرش» و «پيش دخشه» آمده است (قلى زاده، 1387، 
و  است  مقصود  پيش بيننده  از  به معناى  پرودرش   .(191
از اين روست كه فروغ را از پيش ديده، مژده ورود آن 
را مى دهد. در تاريخ بلعمى نقل شده: «عجم خروس و 
بانگ او را نيكو و خجسته دارند خاصه سفيد و گويند 
(پورداود، 1377،  نيايد»  در  ديو  باشد  او  كه  خانه اى  در 
520-522). اين باور در ساير فرهنگ ها از جمله در چين 
مشاهده شده است، چينيان براى ترساندن شياطين تصوير 
خروس سفيد را بر تابوت ها نقاشى مى كنند (جابز، 1370، 
53). و در آيين كفن و دفن حضور خروس موجب راندن 
ارواح پليد مى شده است. در ژاپن اين پرنده به عنوان «نماد 
شينتو[35] روى طبل هايى كه مردم را براى نيايش به معبد 

فرا مى خوانند مى ايستد» (كوپر، 1386، 129).
ياكوب گريم[36] بر اين باور است كه قرار گرفتن 
نمادپردازى  از  متأثر  كليساها  ناوك  در  بادسنج  خروس 
درخت و پرنده است (Grimm, 1875-1878, 558). بر 
اين اساس قرار گرفتن خروس مطال بر ناوك كليساها 
كه طلوع خورشيد را در شرق تهنيت مى گويد همچون 
نگهبانى است كه از برج كليسا در هنگامى كه زنگ ها 
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خاموش اند محافظت مى كند و همانند مسيح كه به موجب 
از بين بردن نيروهاى شر و تاريكى است، خروس بادسنج 
شر  نيروهاى  حضور  مانع  جهات  همة  در  چرخيدن  با 
توفيق  نشانه  نوعى  به   و  (كوپر، 1386، 130)  مى گردد 
روحانيت در زندگى بشرى است يا اصل ملكوتى اشراق 
مشاهدة  براى  هشيار  روحى  بيدارى  يا  رستگارى،  و 
تاريكى ها، يا اولين روشنايى ذاتى كه تجلى مى گردد و 
شب را به پايان مى رساند. خروس در باالى ناقوس ها از 
همگون سازى مزديسنايى خورشيد و خروس گرفته شده 
مى دهد.  بشارت  را  روز  برآمدن  خروس  كه  چرا  است 
(شواليه وگربران، 1385، ج 3، 95-93). گمان بر آن است 
كه به هنگام قيام مسيح، خروس به آوازخوانى مشغول بود 
و بعدها اين تنديس بر باالى مناره ها قرار گرفت (همان، 
52). بنابراين با توجه به نظر پژوهشگران نماد خروس بر 
درخت (مناره ها) نشانه اى از خورشيد و طلوع آن است 
كه همواره در مبارزه با تاريكى پيروز مى شود و از اين رو 
از   .(122  ،1390 (مختاريان،  است  دوباره  حيات  نماد 
اين رو تكرار نقش پرنده بر رأس منارها در نمازليق هاى 
ناوك  بر  مطال  خروس  گرفتن  قرار  به  توجه  با  تركمن 
كليساها و مناره ها داراى الگوى جهانى درخت و پرنده 
است كه عالوه بر تأثيرپذيرى از فرهنگ هاى همجوار و 
همچنين سجاده هاى فرهنگ اسالمى با توجه به باورها و 
اعتقادات گذشته اين قوم كه در ادامه به بررسى آن خواهيم 
پرداخت، به نقشى مهمى كه سرشار از عناصر نمادين و 

عقايد اسالمى و پيشا اسالمى است، تبديل شده است.

شمنيسم
و  باور  داراى  اسالم  دين  به  گرويدن  از  قبل  تركمن ها 
اعتقاداتى شمنيستى بوده و در نيمة دوم سدة شانزدهم 
به تدريج به دين اسالم گرويدند. ابن فضالن در سفرنامة 
خود پيرامون تركمن ها نوشته است شمنيسم آيينى است 
كه در آن نوعى تصورات مبهم دربارة خداى آسمان يعنى 
«تنگرى»[37] وجود دارد. اين خدا به همراه ديگر خدايان 
 ... چون خورشيد، ماه، نيروهاى طبيعى، ارواح سران و 
مورد پرستش قرار مى گرفتند (عسگرى خانقاه و كمالى، 
در  زيادى  تغييرات  باعث  اسالم  پذيرش   .(154 ،1374
زندگى تركمن ها گرديد، اما يكى از مهم ترين ويژگى هاى 

اين قوم آن است كه بسيارى از ويژگى هاى فرهنگى سنتى 
خودشان را همچنان حفظ نموده اند (رضايى، سخاوتى و 
رياحى، 1386، 126). چنانكه وامبرى در سفرنامة خود 
آورده است مذهب جديد «فقط در ظاهر روش قبلى آن ها 
مؤثر واقع شده است. اثراتى را كه براى آفتاب و آتش و 
عناصر ديگر طبيعت قايل بودند حاال به نفوذ اهللا و محمد 
نسبت مى دهند، ولى خودشان همانند كه دو هزار سال قبل 
بودند» (وامبرى، 1387، 396). بنابراين در فرهنگ آن ها 
دارد،  وجود  اسالمى  عقايد  با  همراه  پيشا اسالمى  عقايد 
به عنوان مثال آن ها مراسم پرى خوانى يا پرخوانى را دارند 
كه مراسمى شمنى است (وجدانى، 1382، 48). در اين 
بخش با نگاه اجمالى بر شناخت شمنيسم سعى بر آن است 
چنانكه اشاره شد باور گذشته تركمن ها قبل از گرويدن به 
اسالم را بيان شود و در ادامه با بررسى جانشينى درخت- 
ستون و نمادپردازى درخت و پرنده در اين پديده تداوم 

اين عناصر نمادين در نمازليق ها آشكار گردد. 
شمنيسم به معناى پديده اى دينى- جادويى از طريق 
زبان روسى و از ريشه saman تونگوزى[38] است كه در 
ميان قوم هاى گوناگون ترك و همسايگان آنان با نام هاى 
گوناگون خوانده مى شود، از جمله در ميان آلتايى ها[39] 
و مغول ها «قام[40]، كام»[41]، ياكوت ها[42] «اويونا»[43] 
درون  در  كه  است  شخصى  شمن  (الياده، 1387، 41). 
آن  از  و  مى يابد  دست  ماورايى  قدرت هاى  به  خويش 
ارواح  دنياى  با  ارتباط  و  بيماران  درمان  براى  قدرت ها 
ديگر  دنياى  با  ارتباط  براى  شمن ها  مى كند.  استفاده 
اغلب وارد خلسه مى شدند و اعمال و مراسمى را تكرار 
مى كردند كه در آن سحر و جادو همانند سنت هاى مذهبى 
آن ها وجود داشت (Roberts, 2003, 98). اين پديده در 
ميان اديان ابتدايى مشاهده مى شود كه نشانگر آن است 
كه شمنيسم تا چه اندازه بنياد و شالوده اعتقادات و فنون 
ابتدايى را حفظ نموده و تا چه حد تغيير و تحول داشته 
است. شمنيسم از تجربه خلسه آميز و جادوگرى تشكيل 
شمن  و  دارد  مقدس  امور  با  مستقيم  ارتباط  و  مى يابد 
به عنوان واسطه ميان بشر و ارواح چون روحانيون مردم 
انتقال  بيمارى ها،  درمان  مردگان،  روان  راهنمايى  وظيفه 
 Bingham,) پيام خدا به بشر و جادوگرى را برعهده دارد

 .(2004, 100
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مفاهيم نمادين درخت- ستون در شمنيسم
مراسم  در  ستون  درخت-  جانشينى  رابطه  شمنيسم  در 
مشاهده  (آالچيق)  آن ها  مسكن  در  و  شمن  رازآموزى 
مى شود. در اين باور درخت غان به عنوان الگويى كهن 
و جهانى مطرح است كه در ناف زمين روييده و حيات 
و زندگانى مى بخشد و رمز ستون آسمان است (دوبوكور، 
1373، 9). در مراسم رازآموزى و آيينى شمن ها، ستون 
جهان  محور  غان[44]  درخت  همانند  مقدس  (ديرك) 
محسوب مى گردد كه آسمان را باال نگه داشته و با ستاره 
قطبى و فلك چرخان كه گرد آن مى چرخند يكى شده 
راز آموزى  مراسم  در  شمن  (كوپر، 1386، 161).  است 
ستون (تيرك) مقدس كه به «اودشى  يا  غان  از درخت 
بورخان» در معناى نگهبان درب يا خداى دربان معروف 
و داراى 7 يا 9 شكاف به نشانه مراحل گوناگون صعود 
يا طبقات آسمان است و در وسط يورت كاشته شده، 
راه  ستون  درخت-  اين  مى كند،  صعود  آسمان  به سوى 
به  هميشه  براى  و  مى كند  باز  را  آسمان  به  شمن  ورود 
مى ماند.  آنجا  در  شمن  سكونت  محل  تشخيص  نشانه 
عالوه بر اين درخت، چند درخت غان ديگر در بيرون از 
يورت، محل اجراى مراسم تشرف كاشته مى شوند كه به 
سه درخت غان اولى «ستون ها» (سارگا)[45] گفته مى شود 
(الياده، 1385، 202). بنابراين با توجه به باور شمنيستى 
تركمن ها در گذشته و با توجه به پذيرش اسالم، اعتقادات 
و باورهاى اين قوم با خلق مفاهيمى نو و در راستاى عقايد 

اسالمى به حيات خويش در اين فرهنگ ادامه داده است، 
چنانكه خداوند در قرآن به درختان بسيارى اشاره مي كند 
و آن ها را نماد قدرت خداوندي و نماد زندگي، معرفت و 

نعمت الهي مى داند.
اين باور با توجه به توضيحات آمده در رابطه با تكرار 
الگوى جهانى درخت- ستون در فرهنگ هاى گوناگون 
و با توجه به باور تركمن ها نسبت به درخت غان، بنا به 
نظريه يونگ، يك كهن الگو و نمادى طبيعى در ناخودآگاه 
جمعى بشر به ويژه تركمن هاست كه با توجه به پذيرش 
اسالم در قالب آموزه هاى اسالمى درآمده است و تداوم 
حضور آن را عالوه بر دست بافته ها مى توان در روايات 

شفاهى تركمن ها مشاهده نمود. 
 15 در  كه  پيرآغاچ  درخت  به  مى توان  جمله  از 
كيلومترى شهر آق قال قرار دارد و همچنين ساير درختان 
مقدس اشاره نمود كه از آسيب رساندن و يا استفاده از 
شاخه هاى خشكيده آن درختان خوددارى مى شود و مردم 
بر اين باورند كه هرگونه آسيب و اهانت به آن درختان 
موجب مصيبت و بداقبالى خواهد شد. (تصوير 7). تكرار 
نقش درخت به صورتى كامًال انتزاعى در نوار چادرها و نيز 
در نمازليق هاى تركمن انعكاس باورها و اعتقاداتى مبنى بر 
مقدس بودن درخت در اين فرهنگ است كه در نمازليق ها 
به صورت درخت زندگى در وسط دو موجود بالدار و نيز 
به صورت نقشى تزئينى بر روى ستون ها به تصوير درآمده 

است (تصوير 8)

تصوير 7: درخت پيرآغاچ، روستاى پيرآغاچ (مأخذ: نگارندگان)
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تصوير 8: نمازليق با طرح كعبه ناقش، پنجشنبه بازار آق قال (مأخذ: نگارندگان)
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مفاهيم نمادين درخت و پرنده در شمنيسم 
شمنى  هر  مى كند  بيان  ياكوتى  الكسيت[46]  گاوريل 
چنگال هاى  و  آهنى  منقارى  با  مادر  شكارى  مرغ  يك 
قالب شكل و ُدم بلند دارد كه روح شمن را به جهان زيرين 
بر روى شاخه كاج بلندى قرار مى دهد (الياده، 1388، 78). 
در افسانة ديگر ياكوت ها آمده است بر روى شاخه هاى 
صنوبر غول آسايى، النه هايى است كه شمن هاى بزرگ بر 
روى بلندترين شاخه ها قرار مى گيرند. برخى منابع شفاهى 
مى گويند؛ مرغ شكارى مادر با سرى از عقاب و پرهاى 
آهنى بر روى درخت نشسته و تخم مى گذارد و بر روى 
آن ها مى نشيند (همان، 88). اين روايت اشاره اى است به 
نقش اسطوره اى عقاب به عنوان پدر شمن نخستين (همان، 

 .(257
شمن ها بر اين باورند كه ارواح بچه ها پيش از تولد 
شبيه پرندگان كوچك بر روى شاخه هاى درخت كيهانى 
مى روند  آنجا  به  آن ها  يافتن  براى  شمن ها  و  مى نشينند 
(همان، 414). پرنده نشسته بر چوب دستى نماد رايج در 
محافل شمنى است، اين تصوير بر روى مزارهاى شمن 
ياكوت يافت مى شود (همان، 698). تالئوس مجارستانى در 
جلوى كلبه اش يك چوب دستى يا تيرك چوبى داشت كه 
بر روى آن پرنده اى نشسته بود (اين تيرك چوبى مى تواند 
همان نقش محور مركزى و درخت كيهانى را داشته باشد). 
نقش پرنده يا پرهاى عقاب بر روى عصاهاى شمنى در 
مراسم تشرف نيز به كار مى رود و پس از مرگ به عنوان 
مسيرى كه شمن بايد طى كند در قبرها، گذاشته مى شود 
خصوص  در  كه  توضيحاتى  به  توجه  با  (همان، 287). 
نمادپردازى درخت و پرنده در فرهنگ هاى گوناگون و 
نيز در شمنيسم و همچنين جانشينى درخت- ستون و 
هرگونه محور مركزى كه سه ساحت كيهان (آسمان، زمين 
و جهان زيرين) را به هم مى پيوند، آمده مى توان نقش پرنده 
پرنده  و  درخت  كهن  الگوى  تكرار  را  مناره ها  رأس  بر 
در ساختار فضاهاى معمارى و دست بافته ها دانست كه 
بازتاب آن بر سجاده هاى جهان اسالم و نيز نمازليق هاى 

تركمن انعكاس يافته است.

نتيجه گيرى
چنانكه اشاره شد دست بافته هاى ايالت و عشاير ايران از 

جمله تركمن ها در شكلى نمادين تجسم يافته و با بررسى 
باور  به  توجه  با  گوناگون  فرهنگ هاى  و  اسطوره ها  در 
قومى آن ها مى توان ريشه و خاستگاه نقوش نمادين به كار 
رفته در آن ها را دريافت. با توجه به توضيحاتى كه به منظور 
شناسايى ريشه و خاستگاه عناصر نمادين در نمازليق در 
رابطه با جانشينى درخت- ستون و نمادپردازى درخت و 
پرنده آمده مى توان گفت تصوير درخت- ستون و پرنده 
گوناگونى  فرهنگ هاى  در  جهانى  الگوى  يك  به عنوان 
مشاهده مى شود و انعكاس اين عناصر در نمازليق هاى 
تركمن بيانگر تداوم آن ها در فرهنگ تركمن است. عالوه 
بر اين مى توان گفت باور گذشته تركمن ها به شمنيسم و 
تداوم اين عناصر نمادين در اين قوم با توجه به پذيرش 
اسالم با خلق مفاهيمى نو در راستاى عقايد اسالمى، سبب 
خلق اين عناصر نمادين بر شاخص ترين دست بافته هاى 
تركمن به نام نمازليق كه عنصرى كاربردى-عبادى براى 
گزاردن نماز است و در نقشى به نام كعبه ناقش مى گردد 
كه به لحاظ نمادپردازى از جايگاه وااليى در اين فرهنگ 
برخوردار است. براساس مجموع مطالبى كه در خصوص 
جانشينى درخت- ستون آمده است و با توجه به نظريات 
پژوهشگران از جمله والتر آندرا كه پيشينه ستون را در نى 
بسته و عناصر گياهى مى داند مى توان اظهار داشت ستون 
در اصل داراى خاستگاهى گياهى بوده كه از نوعى تغيير 
سنت مواد در شكل هاى پايدار به وجود آمده است، چنانكه 
در نمازليق ها نقش درخت- ستون به صورت يكپارچه و 
نيز نقش درخت به عنوان عنصرى تزيينى بر روى ستون ها 
به تصوير درآمده است. از سويى درخت اشاره به مكانى 
مقدس در كهن ترين منابع است كه بعدها تنة بى پوست 
درخت (ستون) جايگزين آن گرديد. بر اين اساس مى توان 
ستون را همانند درخت جزء كهن الگوهاى بنيادين و نماد 
طبيعى دانست كه ريشه در روان و ناخودآگاه جمعى دارد 
و در فرهنگ هاى گوناگونى مشاهده مى شود. همچنين 
دينى  عنصرى  به عنوان  نمازليق  داشت  اظهار  مى توان 
و مقدس در فرهنگ تركمن بسترى براى خلق نقوش 
نمادين و مقدسى است كه مفاهيم اسالمى و پيشا اسالمى 
را بازنمايى مى كند و نشانه اى از قرار گرفتن در فضاى 
قدسى و اماكن مذهبى براى نمازگزار است كه با تصوير 
اسطوره اى  باورهاى  در  مقدس  مكانى  به عنوان  درخت 
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همانندى دارد.
بر  پرنده اى  و  مركز  در  كيهانى  درخت  نمادپردازى 
كه  مى شود  مشاهده  گوناگون  فرهنگ هاى  در  آن  فراز 
اين پرندگان در ارتباط با ايزدان و روح هستند. چنانچه 
پرنده (عقاب) به عنوان پدر شمن نخستين بر فراز درخت 
كيهانى در شمنيسم و اُدين به هيئت عقابى بر فراز ايگدرا 
سيل. آنچه در خصوص نقش پرنده در رأس مناره هاى 
نمازليق ها شايان توجه است كاركرد معانى نمادين مناره 
همانند درخت- ستون به عنوان محورى مركزى و مظهر 
استوارى و ايستادگى است كه بنابر انديشه كيهان شناختى 
در مركز جهان قرار گرفته و سه ساحت كيهان را به هم 
مى پيوندد، و يادآور آيين كهن پرستش درخت است. بر 
مناره ها  رأس  بر  پرنده  گرفتن  قرار  مى توان  اساس  اين 
در  كه  دانست  پرنده  و  درخت  جهانى  الگوى  تكرار  را 
تركمن  نمازليق هاى  همچنين  و  اسالمى  سجاده هاى 
انعكاس يافته است، اين پرنده، پرنده اى خورشيدى است 
كه در فرهنگ هاى گوناگون خروس شناخته شده چرا 
كه خروس برآمدن روز را بشارت مى دهد. ياكوب گريم 
گرفتن  قرار  پرنده  و  درخت  جهانى  الگوى  به  توجه  با 
خروس بادسنج در ناوك كليساها را متأثر از اين الگوى 
جهانى مى داند كه بر سجاده هاى جهان اسالم و در نهايت 
نمازليق هاى تركمن با توجه به باور گذشته اين قوم و 

پذيرش اسالم تأثيرگذار بوده است.

پى نوشت ها
 1. Namazliq 

2. Kabeh nagesh

 3. Shamanism 

4. Oghuz khan 

 5. Basms 

6. Fagma 

 7. Chitma 

8. Keche namazliq 

 9. Ziggurat 

 10. Nold Egenter 

11. Hashira 

12. Walter Andra 

 13. Vitrue 

14. Apollo 

15. Diyonisus 

 16. Yin-yang 

17. Ure

 18. Inana 

 19. Enki 

 20. Phillo 

 21. Hapi 

22. Ashtoreth 

 23. Astsrte 

24. Thor 

25. Vauru kasha 

26. Geokerna 

27. Yeggdrasil 

28. Mi Mir

29. Mimamei 

30. Windofnir 

31. Schroeder

32. Iokapala

33. Zeus 

34. Artmis 

35. Shinto 
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36. j.Grimm 

37. Tengeri 

38. Tungus, قبايلى در شرق سيبرى

39. Altaic, مردم ساكن در آسياى مركزى

40. Gaam 

41. Kami 

42. Yakut, ساكنان شرق سيبرى

43. Oyuna 

44. Gan 

45. Sarga 

46. Gaveril Alekseyev 
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