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 چکیده

 ترین نمادهایی است که از ابتدای تمدّن بشری تا کنون مورد توجه و استفاده بوده،نماد درخت یکی از قدیمی
ای از آن بوده است. این نماد در هر آیین و زمانه یناپذیرچرا که سرسبزی، حیات و برکت همواره جزئی تفکیک

توصیفی به بررسی نماد درخت  -گیری از روش تحلیلیای به تصویر درآمده است. در این پژوهش با بهرهبه گونه
ای برخوردار ی ادبی ما از جایگاه ویژههاشود. نماد درخت در میان سمبلی محلّی ایران پرداخته میهادر افسانه
توان ارتباط این معانی ضمنی را با الگوهای ازلی موجود در روان جمعی بشر تبیین کرد. و با تحلیل آن می است

ی مربوط به هر منطقه فراوان است هادر متون کهن و افسانهمفاهیم عمیق و نمادین گیاهان، بخصوص درخت، 
شود، کری است که در گذر زمان فرسوده نمیو همة این مفاهیم به نوعی بیانگر صورتی از یک نظام اعتقادی یا ف

دهد. برای نمونه گزینش و کاربرد نارنج، ترنج ادامه میی مردمی هاو سنت هابلکه حیات خود را در پهنة آیین
ها در اساطیر ارتباط و نیز نقش و جایگاه آن های محلّی ایران با باورهای عامّه دربارة این میوههاو انار در افسانه
 و هاگل، اندبوده قائل خاصی تقدّس و فایده درختان و گیاهان از برخی برای ایرانی فرهنگ دارد. همچنین در

تواند مفاهیم نمادهای نتایج این پژوهش می ... .سرو و درخت، چنار درخت، محمدی گل، اسپند مانند گیاهانی
 راهگشا باشد. هاخوانش افسانهر های محلّی ایران آشکار کند و دمربوط به درخت را در افسانه

 
 .، نماددرخت ،افسانهادبیات عامه،  :هاکلیدواژه

 
 مقدّمه  .1

 و است شده نقل مردم عموم برای گوناگون هایصورت به که است هاییافسانه و هاحکایت از سرشار عامه فرهنگ
 طرز رفتار، شناخت برای امروزه. است...  و دینی تربیتی، اخالقی، اجتماعی، مختلف موضوعات شاملها آن محتوای
 استفاده کهن ادبیات در پژوهش برای ایوسیله عنوان به هاافسانه از توانمی سنتی هایارزش و زندگی شیوة و تفکر
 تخیل عالم به و کنندمی خود شیفتة را آدمی که دارند رؤیاگونه دنیایی خود راز و رمز پر سکوت در هاافسانه. کرد
 است. فراطبیعی امور با پیرامونی هایواقعیت بیان برای تالشی افسانه. برندمی

ها آن قدمت که است عامیانه باورهای از غنی فرهنگی دارای تاریخی و مختلف اقوام داشتن با هم ایران سرزمین
 باورهای و فلسفی اجتماعی، تاریخی، نکات در تحقیق و مردم اعتقادات دربارة پژوهش با. است آنان سرگذشت پایهم
 فولکلور از عظیمی بخش ایرانی هایافسانه. برد پیها آن مختلف اعتقادات و رسوم مبدأ و ریشه به توانمی آنان دینی
 شده آمیخته افسانه و اسطوره هزاران با ما جامعة رسوم و آداب و زندگی که هاستقرن و دهدمی تشکیل را ما غنی
 است.

 که است مینوی سرگذشتی و داستان است؛ قدیم مردم دینی اعتقادات آن اصلی ریشة که است ایقصه اسطوره
 گرفته هاروایت و هاسنت ازها آن از بخشی کم دست که کندمی بیان را طبیعی ایپدیده یا نهاد عقیده، عمل، شرح
 زرتشت زمان از ایران هایاسطوره نمونة اسالم از قبل در. دارد ناگسستنی پیوندی دینی عقاید و هاآیین با و است شده
 پیدایش بدی، بر خوبی پیروزی انسان، آفرینش دربارة باورهایی است، متجلی ما باستانی کتب و اوستا در پیش هاسال و

 و....ها آن بودن مقدس درختان، و گیاهان آتش،
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 کار این چراکه اند،داده قرار خود کار مایةدست پیام القای منظور به را هااسطوره نیز شاعران و نویسندگان از برخی
 از آثارشان کردن جاودانه برای برجسته نویسندگان و شاعران این. شد خواهد اثرشان هویت و غنا نفوذ، موجب
 کند.می ایجاد گذشته و حال زمان میان پلی و پیوند اسطوره که باورند این بر و گیرندمی بهره هااسطوره
 مانند گیاهانی و هاگل اند،بوده قائل خاصی تقدس و ویژگی درختان و گیاهان از برخی برای ایرانی فرهنگ در
 عامة باور در گوناگون هایدرختچه و درختان این... . و خرما درخت سرو، درخت چنار، درخت محمدی، گل اسپند،
 به درخت شکنندة برای نابودیها آن هایشاخه شکستن حتی که باورند این بر بعضی دارند؛ خاصی هایویژگی مردم
 برخی. مؤثرند زخم چشم و امراض دفع در برخی و بوده نیازمندان حاجات برآورندة درختان از برخی آورد،می همراه
 شکوفایی و زدن جوانه چون زیستی تحوالت دلیل به درخت....  و زنندمی گره نخ بندند،می دخیل درختان بر مردم از

 استواری مظهر را خاک در دواندنش ریشه و اعتال مظهر آسمان در درخت گستراندن شاخه. است زندگی برای نمادی
 دانند.می
 و بحث مورد ایاسووطوره نقد بر پایة ایرانی محلی هایافسووانه در درخت نماد که شووودمی تالش پژوهش این در
سی سطوره نقد. گیرد قرار برر سی، هاییافته از تلفیقی الگوییکهن یا ایا شنا  به ادبی متون تأویل و ادیان تحلیل روان
ست شدمی منتقد نقد این در. دهدمی د شکار نمادهای و رمزها اول گام در کو  را متون ساختار در موجود پنهان و آ
 و هافرهنگ در مفاهیم این گیریشوووکل هایزمینه پیگیری و نمادها این روانشوووناسوووانة تحلیل با و کند کشوووف
 .  کند تبیین بشر جمعی روان در موجود ازلی الگوهای با را ضمنی معانی این ارتباط مختلف، هایفرهنگخرده
 
 تحقیق پیشینة .2
 متفاوت هایدیدگاه از را ادبی متون خوانش و نقد از متنوعی هایزمینه و دارد قرن یک از بیش ایپیشینه ایاسطوره نقد

ها و توان به کتابهایی صورت گرفته است ازجمله میها پژوهشافسانهها و در زمینة بررسی اسطوره. گیرددربرمی
 مقاالت زیر اشاره کرد:

سانه کتاب در( 1380) جکتاجی پوراحمد محمدتقی .1 سانه گیالن هایاف  حیوانات و پری و دیو دربارة را هاییاف
 .است کرده آوریجمع -دارند گنگی گاه و مشخص گاه رمزی معانی که - وحشی و اهلی

سلیمی علی .2 سانه جهان از گذر کتاب در( 1381) ت سانه تحلیل و نقد به اف  مختلف رویکردهای با گیالن هایاف
 پرداخته فلسفی و ادبی، شناختیاسطوره، روانشناختی، شناختیجامعه، شناختیمردم، شناختیریشه، شناختیزبان
 .است

سطورهنمادپردازی نباتی »در مقالة ( 1387) کوالیی خادمی مهدی .3 شعر فارسیاز منظر نقد ا از منظر نقد « ای در 
ای به متون ادبی فارسوی پرداخته اسوت. نگارنده در این مقاله بر آن اسوت تا ضومن پرداختن به مبانی اسوطوره

آوری شوواعران به ترین عوامل رویای محوری مهمتئوریک کاربرد نمادها و موضوووعات مرتبب با آن، به گونه
ی گیاهی و نمادهای نباتی را مورد پژوهش و مداقة علمی قرار دهد و در این رهگذر هاکاربسوووت اسوووطوره

 نگاهی هم به بازتاب مضامین و کاربردهایی از این دست در اساطیر اقوام و ملل گوناگون داشته است.نیم
 بنیاد بر سووویاوش ناسووووزندگی از شوووناختیاسوووطوره رمزگشوووایی» عنوان با ایمقاله در( 1389) اتونی بهروز .4

ستان «زردشتی هایاسطوره  ایاسطوره به هانهانی آن در و بردمی راه آن ژرفای به، شکافدفرومی را سیاوش دا
 .کندمی بررسی شناسانهاسطوره را سیاوش نسوختن و آتش ناسوزندگی دلیل و یازدمی دست زردشتی

سطوره»( در مقالة 1393علی محمودی ) .5 با کمک رویکرد « المللایرانیان به نظام بینهای کهن و نگرش معاصر ا
شان میسازه سطورهانگاری ن سازهدهد که ا شکلهای ایرانی به مثابة یکی از  ساخت و  گیری های معنایی در 

المللی ایرانیان و تعریفی که از خود، دیگری و محیب پیرامونی و بیرونی خود هویت ایرانی و نیز در نگرش بین
 هند، نقش مهمی دارند.دارائه داده و می
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کارکرد « ها در اشووعار سووهراب سووپهریکارکرد اسووطوره»ای با عنوان ( در مقاله1395الحاجیه اردالنی )شووم  .6
سطوره سپهری در قلمرو هستیا ست. به نظر او  شان داده ا سپهری را ن شعر  سی گام نهاده و فراتر از ها در  شنا
ها ها، به دودمان و تبار انسان نظر افکنده و با انطباق اسطورههزنی به جهان اسطورهای اجتماعی با نقبمضمون

شان شعارش ن ست؛ از این رو ا شان داده ا ضی هوشمندانه ن دهندة عصیان او بر جامعه، اوضاع جامعه را با اعترا
 دهد.در برابر تاریخ روزگار است و آرزوها و نیازهای مادی و معنوی انسان معاصر را بازتاب می

به حیات « های شاملوجاودانگی و نامیرایی در اسطوره»در مقالة ( 1396) یوسفی لعیا و شهریتازه ریناص ناصر .7
سطوره شاملو میمجدد و تولد دوبارة ا شاملو از بههای  صود  سندگان این مقاله مق کاربردن پردازند. به نظر نوی
های هایی از اسووطورهه تحلیل نمونهبخشووی به قهرمانان خود اسووت. در این مقاله باسووطوره جاودانگی و حیات

ها انگیزة رویش و تولد دوباره را اراده کرده است؛ تا آن حد که شاملو پرداخته شده است که شاعر با آوردن آن
 داند.حیاتشان را در مرگشان می

 توان به مقاالت زیر اشاره کرد:های دیگری که در این زمینه انجام شده میاز پژوهش 
 (1382از نسرین علی اکبری )« های آسمانخلقت در اسطوره تجلی نمادین»
 (1388از مهدی خادمی کوالیی )« ها و نمادهای نباتیجستاری در باب اسطوره»
 (1390از علیرضا مظفری )« های ترمیمی در سنت اساطیری ایرانزایش اسطوره»

سطوره نقد» سیا صة شنا سی و ترنج و نارنج دختر ق  این در انار و ترنج نارنج، کاربرد فرهنگی یهازمینهپیش برر
 (.1389) اسپرغم ثمین و از مصطفی موسوی «قصه

سندگان آننامهپایان صاص دارند، اما توجه نوی ضوع درخت اخت شتر معطوف به جنبههای زیر نیز به مو های ها بی
 مفهومی و نمادین درخت در هنر است:

 نامة کارشناسی ارشد رشتة نقاشی دانشگاه الزهرا.(، پایان1390 فالح )باستان از لیال ایران هنر در اساطیری گیاهان

سمعیل تهرانی ) سحر ا شه و هنر ایرانی از  سی جایگاه طبیعت )درخت( در اندی سی (، پایان1393برر شنا نامة کار
 ارشد رشتة نقاشی دانشگاه الزهرا.

ستان در ایران آن هنری نمادهای و درخت تطبیقی مطالعة ستان از فریبا مقدم ماهری ) هند و با نامة (، پایان1394با
 ارشد رشتة ارتباط تصویری دانشگاه تهران.کارشناسی

 بر ایرانی عامیانة هایقصوووه در ایزدگیاهی هایمایهبن ای با عنوان تحلیلنامه( نیز از پایان1396زهرا پورکوثری )
ساس ضوع آن بهکهن نقد ا ست که هرچند مو ست، اما در آن به ایزدان  الگویی دفاع کرده ا ضر نزدیک ا پژوهش حا

 گیاهی پرداخته و به درختان نمادین به طور خاص توجه نشده است.

شان می شینة تحقیق ن سی پی سانهبرر ستقلی دهد که تاکنون دربارة نماد درخت در اف های محلی ایران پژوهش م
 منتشر نشده است.

 

 های محلّی ایرانجایگاه درخت در افسانه .3
آمیز های سووحرانسووان ابتدایی با ذهن کودکانة خود در پی یافتن راز هسووتی بود و در برابر زیبایی، قدرت و شووگفتی

سجده می سر به  شت و بیمظاهر طبیعت  سترگ و گذا شنی در ورای عظمت  کرانگی مطلق و قدرت متعال را به رو
های خدایان از جمله جاودانگی و ام ویژگیشووود از تمکرد. درختی که تقدی  میآمیز درختان مشووواهده میمعجزه

گردد و گاهی نیز درختی نیروی باروری و زایش برخوردار بود. در اسووطوره، تنة درخت، جایگاه اسووتقرار خدایان می
ستنیشکافته می شوند و درخت آید. بنابراین درختان چون خدایان پرستیده میها از دل آن بیرون میشود و خدای رُ
ها ها نماد زندگی و جوانی است. در کل، در قصهدرخت و بوتة گل در قصهشود. مقدس و آسمانی می چونان معبدی

قهرمان به شکل پرنده در روی شاخة درخت شود )کمکدرخت اهمیّت شایانی دارد: در زیر آن قهرمان راهنمایی می
شاخهمی صه در  شیند( دختر قهرمان ق سیمرغ بر درخهای آن پناه مین سر گیرد،  ت النه دارد، محل زندگی دختر و پ
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صه می سحرآمیز )جوانیشود، میوهقهرمان ق شاید و قهرمان را دهد، گاه تنة خودرا میافزا( میبخش یا ثروتهای  گ
زاد یا دیوزاد است، برگ آن شفادهنده است دهد. جای بعضی قهرمانان پریبرای دور شدن از گزند در خود جای می

ای از درختان مورد احترام را در در ایران اگر نگوئیم کمتر دهی اسووت که نمونهبخش اسووت. تاش نجاو پوسووت تنه
شته باشد، به جرأت می صله از درختان نظر کرده بر خاک خود ندا توان گفت کمتر دهستانی است که یک و یا چند ا

های کم و بیش یکسانی دارای ویژگی های گوناگون، در باور عامة مردماین درختان و درختچه آن سایه نیفکنده باشد.
های عمده برای شووکننده ها نابودی و یا زیانهای آنها و حتی شووکسووتن شوواخههسووتند. از جمله اینکه بریدن آن

یازمندان بوده، در دفع برخی امراض و چشوووم زخم مؤثرند.  دربرخواهد داشوووت. این درختان برآورندة حاجات ن
شووود ها نقل میهای بسوویاری دربارة آنها و داسووتانآویزند و افسووانهد و قندیل میبندنها دخیل مینیازمندان بر آن

 .(320: 1372)فرهادی، 
ها اهالی بافت درخت چنار بزرگ و معروفی به نام زیارت وجود دارد. در خشوووکسوووالی« دیخو»در روسوووتای 

کنند و معتقدند بدین می« خیر»و « کردهجوشی دیگ»گوسفندی شراکتی خریده، به پای این چنار برده، آن را قربانی و 
شاخهطریق باران خواهد آمد. مردم ده به هیچ سال وجه  سوزانند و برخی افراد را نمی« زیارت»های درخت چنار کهن

شن کرده و بر آن  شمع رو شاه بندند. در همین منطقه باز درختمی« دخیل»در درون تنة درخت  شمة  های باالی چ
آویزند؛ و به زیارت این چشوومه و بندند و قندیل میها نیاز برده و دخیل میرده دانسووته و بر آنوالیت خبر را نظر ک
 .(320-321)همان: آیند چنارهای آن می

ست چنار کهن  ستگرد»همچنین ا ستای  (1362)قوچانی، « د سال رو شار»و چنار کهن و  (93)همان: سولقان تهران « ک
شود و مادران در هر سرفه محسوب میدهندة سیاهکه شفا« چنار سوخته»روف به چنار مقابل امامزاده یحیی تهران مع

ای از پارچة کنند گرد آن درخت بچرخند و قطعهرا وادار می برند و آنانچهارشووونبه کودکان بیمار خود را به آنجا می
نام برد که در قرن سووویزدهم  کنند. باالخره باید از چنار معروف تجریشلباس خود را به عنوان نیاز به آن نصوووب می

 .(166: 1337)مقدم، میالدی نظر مارکوپولو را که به جانب چین رهسپار بود به خود جلب کرد 
سرخ، یکی در »در ابرقو  سرخی»واقع در )محلة( نبادان و دیگری در « سیدون»دو درخت گل  واقع در « سید گل

داد و مورد احترام های دیگر سووبز بود و گل میالف گلروئیده بود. این دو درخت در تمام فصووول برخ« درب قلعه»
. ابرقو یکی از شووهرهای کهن ایران اسووت که نامش با سووروهای کهن و درختان (140: 1363)فضووائلی،  «مردم بودند

ست. نظرکرده گره خورده  سیاری از آن»ا سی از ب سیا ست که با تغییرات دینی و  سم خاص بوده ا ها ابرقو دارای مرا
شد سپردهدور  شی  ست. در ابرقو درخته و آنها را به فرامو سروی بوده که بزرگا ها در دهکدة ترین آنهای بزرگ 

شوودند و ضوومن و بقیه در مرکز و بعضووی روسووتاها قرار داشووته و اهالی اول هر ماه در اطراف آن جمع می« فراغه»
خود را به مستمندانی که برای دریافت آن پرداختند و نذورات جمعی میهای دستهمراسمی به خواندن سرود و رقص

ها امروز فقب دو اصووله باقی اسووت که یکی همین دادند. از این درختآمدند و خدمة آن محل مینذورات بدانجا می
سال یکدیگرند. سرو معروف است و دیگری سروی است در مرکز شهر در یک خانة مسکونی که از لحاظ سن هم

سرو  سی« فراغه»ولی  ست کیلومتری ابرقو واقع بوده و بر لب آب نوش که در  شته از بین رفته ا )اعتصامی، آباد قرار دا

1363 :114-115). 
درخت با چوب سووخت و برگ تندرنگ و درختان و گل زیبا »توان از انار نام برد. انار از درختان مقدس دیگر می

نند یاقوت دیرگاهی اسووت که توجه ایرانیان را به خود ای فراوان هماماند و با میوة سوورخ و دانهکه به زبانة آتش می
شکده ست. در آت شیده ا شاخهها چند درخت انار میک شتند و  سم»های آن از برای کا )پورداود، « رفتبه کار می« بر

سین و سفرة عقد زرتشتیان تهران حضور دارد های ایرانی همچون سفرة هفتها و جشن. انار در آئین(274-273: 1343
های آن دارای اوالد خورند، به این امید که به اندازة دانهه این انار سوووفرة عقد را در اتاق حجله عروس و داماد میک

سی سب داماد از گردند. همچنین انار در عرو ست. مانند پرتاب انار تو شته ا سنتی در اغلب مناطق ایران نقش دا های 
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: 1351)شورفی، اراک « مصول  آباد»وار در روسوتاهای خمین و روی سور عروس و یا زدن انار باالی سور عروس به دی

145). 
سیار گرامی می ستان انواع مختلف گز را ب سی سنجد نام برد. در  شتههمچنین باید از درخت گز و  سی دا اند. فردو

های سین بوده و در جشنهای سفرة هفتکند. میوة سنجد نیز یکی از خوراکیمعرفی می« گزپرست»مردم سیستان را 
شوواه »بردسوویر و کوه  -در میانة راه سوویرجان« کوپنچ»های خارداری در زرتشووتیان نیز نقش دارد. همچنین درختچه

سنجان وجود دارد و یا درخت« خیراهلل شهرک م  رف سر راه پاریز به  ها در گیل و دیلم، های آزاد حیاط امامزادهبر 
شفا یک  سته به نیت  ست یا پای بیمار را به آن ب شیرة درخت آزاد شب او را زیر آن درخت میکه د خواباندند و یا 

کردند و مالیدند و پای درخت، شوومع روشوون میگرفتند و به روی بیمار میها( را در شووب جمعه می)حیاط امامزاده
 .(239: 1355)پاینده، بستند دخیل می

 که نظامی گفته است:و آنچنان دانستنداصوالً شکستن شاخة سبز و انداختن درخت سبز را بدیمن و شوم می
نی  زندگانیافکن بود کمدرخت» خجیربووا ن  «بووه درویشوووی کشوووود 

 

ستانی که درختان دارای روانی خردمندانه ستن از آناین باور با ساندن آناند و یاری خوا سیدن و تر ها در ها و تر
ستان یکی از برخی آئین شته در هنگام بروز وبا در کرمان و بلوچ ست. در گذ شاهده ا ها و باورهای دیگر نیز قابل م

بری خمین معقتدند برگ آب چله« نازی»وده است. در روستای های مقابله، نذر روغن بید انجیر به درخت کهور براه
شد. در باید حتماً چهل سنجد با ست. در « جان قلمه»برگ درخت  شده ا سنجد، به برگ درخت میوه تبدیل  قید برگ 

صبة  ستفاده میبری از چهل، برای چله«ورچه»ق سنجد « امامزاده یوجان»شود. در برگ بید ا از برگ درخت توت و 
کنند. بدین شووکل که دو کنند. در محالت اگر درختی یک یا چند سووال متوالی میوه ندهد او را تهدید میاده میاسووتف

کند و مهلت نهد و دیگری وسووواطت درخت را میروند و یکی اره بر آن مینفر با اره به قصووود بریدن آن به باغ می
نظر کرده و معتقدند که با و بدین خیال از بریدن آن صوورفگیرد که اگر در سووال آینده میوه نداد آنگاه آن را ببرد، می

 .(81-80: 1351)هاشمی، ترسانند این تهدید درخت را می
سیار رسته، گونه آمده است که در پای کوه سبالن درختی است و در حواشیالقلوب ایندر کتاب نزهه اش گیاه ب

اند درخت خورد. چه خوردن و مردن یکی است و گفته هیچ جانور و مرغی را قدرت آن نیست که از گیاه و ثمرة آن
ستان خلخال آیین داره شهر شال از  ستان  ست. در ده واری= درخت کنند )دارهواری برگزار میهمانا آنجا مقام جن ا

صنوبر را قطع می شاخهآوردن(. یکی از درختان  ضافی آنکنند و بعد از بریدن  سجد های ا را بر روی دوش خود تا م
کنند. این های رنگی )عموماً سووبز( تزیین میهای فوقانی این درخت را با پارچهبرند و سووپ  شوواخهمحل میجامع 

صب می شال ن ستان  سجد جامع ده شتن درخت قبلی در جلوی م کنند، درخت درخت )علم( جدید را بعد از بردا
وفاداری و اعتقاد مردم شووال به  ماند. این درخت نماد و بیرقجدید به مدت یک سووال قمری در جای خود باقی می

)منوچهری، شود امام حسین و یاران وفادارش است. نظیر این مراسم به نام قار قارا در شهرستان خلخال نیز برگزار می

 .تا(بی
«  قولنج»سووری، درختی را به عنوان درخت  شوب چهارشونبهدر سوراسور گیالن معمول و مرسووم بود که در نیمه

کردند، فردی که قرار بود درخت را بکارد، صووورت که چاله و نهالی را از قبل آماده میکاشووتند. بدیندار( می)قولنج
هال را کول کرده و آن را داخل چاله بکارد. نوع این خوابیدند، در اواخر شوووب نباید پ  از آنکه همة اهل خانه می
َسغَه شتند که مالیدن عضو دچار قولنج به این درخت موجب نهال معموالً از نوع درخت آزاد ) دار( بوده، مردم باور دا

درمان کاشووتند و باور داشووتند که میوة این درختان نیز بیماری قولنج را آوری میشووود. گاه نهال باررفع بیماری می
اسووت که نقش نگهبان « دار پایه»گذاری به درخت با توجه به باور بومی گیالنیان، میوة کند. نمود دیگری از ارزشمی

صول هر درختی، یک )یا چند( عدد از میوه را نمیدرخت را ایفا می صورت که پ  از چیدن مح چینند؛ کند. به این 
سیب چرا که عقیده دارند آن میوه به عنوان نگهبان، سال بعد از درخت محافظت در مقابل آ های احتمالی، تا باردهی 
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شود، روایتی به میان مردم گیالن محسوب می )نمدار( که یکی از درختان مقدس در« ک ه»کند. در رابطه با درخت می
هر روزی حضوورت علی )ع( بر اسووبش در گذر بود. به پوسووت درخت احتیا  پیدا کرد. از »این شوورح وجود دارد: 
درخواست او را پذیرفت. علی )ع( این درخت را دعا کرد « هک »کرد. تنها درخت خواست، دریغ میدرختی پوست می

شوی»که  سد و هر چه از آن ب کنَند باز بروید. به باور عامه درخت « هزار لُو  ستت هرگز به پایان نر «  ک ه»یعنی که پو
توان نماز گزارد. برگ این درخت شووبیه برگ می« ک ه»ر چوب ای از آن را برید. بمقدس اسووت و نباید حتی شوواخه

 .(468: 1374)اصالح عربانی، « شده استدرخت توت است و در قدیم از پوست آن به جای ریسمان استفاده می
 

 های محلی ایرانحمایتگری درخت در افسانه .4
ست هایجلوه از ست قهرمانان یا قهرمان از حمایتش درخت قدا ضی از. ا سانه در بع سیاف شده درخت به های برر

 و پدر متیل»های مهمّی دارد. افسووانه کند و به این ترتیب در روند ماجرای افسووانه نقشعنوان حامی قهرمان عمل می
های از نمونه« جمشیدملک پسر محمدملک»و « محمدشاهزاده زندگی ماجرای»، «عنکبوت و جیرجیرک»، «دختر هفت

 هاست.این افسانه
حمایتگری درخت بسیار بارز است، چرا که وقتی پدر هفت دختر خود را رها  «دختر هفت و پدر متیل» افسانة در
کند تا دختران اند، درخت کهنسال تنة خود را باز میکند، در حالی که هوا تاریک شده و دختران متحیّر و سرگردانمی

شوووند، امّا با زیرکی از رو میه آنان پ  از آن با دیو روبهوارد آن شوووند و از شوورّ حیوانات درنده خالصووی یابند. البت
ها هم صفات انسانی اند. با وجود این، آنکنند. دیوها موجوداتی شریر زاییدة تخیل آدمیدست دیو نیز نجات پیدا می

سانی آن صفات غیران سانی.  صفات غیران شگفتها بازتابدارند و هم  شری و به حدی  و  دهنده آرزوهای محال ب
ست که به ناگزیر برای نامیدن آن صطالح غریب ا صلیرا به کار می« مافوق طبیعی»ها ا سانی بریم. ا صفت غیران ترین 
ست که آن شدهموجودات مافوق طبیعی این ا سطه ها طبیعتی غیرخاکی دارند، از آتش، هوا، یا آب آفریده  اند و به وا

که بخواهند بروند و به پیکر گیاه، جانور یا مردم در آیند. در  توانند در یک لحظه به هر جاسوورشووت متعالی خود می
صفی  شتر از ترکیب و صطالحات مرموز دیگری چون « از مابهتران»ایران بی شان»، «هااز آن»در کنار ا « هااز آن»و « ای
ر یک از دهد که اشوواره به نام مشووخص هشووود. این اصووطالحات نشووان میها اسووتفاده میبرای نامیدن مافوق طبیعی

 . (54: 1392)ابراهیمی،  طبیعی ممنوع استموجودات مافوق
سانه  ست معروف و از دیرباز مورد « متیل پدر و هفت دختر»عنوان این اف ست. به طور کلی عدد هفت عددی ا ا

فی این بینی آریایی در معررفته است. در طالعتوجه اقوام مختلف جهان بوده و اغلب در امور ایزدی و نیک به کار می
شتگی، اخالق ست: عدد هفت نماد و جوهرة از خودگذ شراقعدد چنین آمده ا شنایی،  و مداری، ا شفقت، پاکی، رو

ستی جهان و آفرینش نیروی ،آفریدگار منزه ذات ست و معنویت ه سانه نیز عدد هفت کاربرد زیادی دارد  .ا در این اف
شود. روغن، غن سبب خالصی دختران از دست دیو میدار، هفت کاله، هفت جامه و هفت کوزة روزینو هفت اسب

شاهان به کار می ست و نه فقب در ایام قدیم، برای تقدی  و تدهین کاهنان و پاد شحالی ا شادی و خو رفت، عالمت 
سم تدهین و  ستفاده از روغن در مرا شت. ا سر و ریش و تمام بدن در تمام ایام زندگانی کاربرد دا بلکه برای تدهین 

سم صوص در جامعه در مرا ست و به خ ای که در زمین آن روغن زیتون قربانی، ویژة جوامع مدیترانه و جامعة میانه ا
شود، روغن جایگاه رفیعی دارد. استفادة مضاعف از روغن موجب شده است که نماد نور و اخالص و در کشت می

: 1395)ذوالفقاری،  نشووانة روشوونایی اسووتعین حال نماد سووعادت به شوومار آید. در باور مردم، به زمین ریختن روغن، 

636). 
 روایت این در. کندمی فرار دشمنان دست از درخت حمایت با زکریا حضرت« عنکبوت و جیرجیرک» افسانة در
 افسانه این در که اینجاست جالب. کندمی پنهان خود در را قهرمان و شودمی شکافته درخت پیشین افسانة همانند هم
این افسووانه به دوران زکریای نبی  .شوود پنهان آن در حضوورت آن و آمد هم به خدا امر به درخت که شووودمی بیان
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صل عبری زاخاری )= خدا او را یاری میمی سلیمان میرسد. زکریا، در ا سبش به  ست که ن رسد. کند(، نام پیامبری ا
شغول بود. چون مریم به خدمت  صی به عبادت م سجداالق سته در م ست که پیو سرعم او عمران ثامان، پدر مریم ا پ

شد، زکریا قرار گرفت و هر وقت که بر او وارد می. تحت سرپرستی (37)آل عمران: معبد گماشته شد، به موجب قرآن 
سوور آرزوی فرزندی کرد و زوجه او، یافت که از جانب خدا برای او فرسووتاده شووده بود. زکریا پیرانهنزد او رزقی می
و رکه با تعجب زکریا روبه (7)مریم: سالگی باردار شد و خداوند او را به پسری به نام یحیی بشارت داد  98اشیاع در 

شد که برخی از آن گنگی، به روزة  سه روز گنگ  اند. در روایتی از تأویل کرده« صمت»شد و به جرم این ناباوری 
ساد متهم کردند و  زندگی زکریا آمده است که چون مریم عذرا به فرمان خدا به عیسی حامله شد، مردم زکریا را به ف

اهلل، به جانب من بیا. آنگه درخت ه، از درختی آوازی شونید که یا نبیاو ناگزیر از میان آنان فرار کرد. زکریا در میان را
نصووف شوود و زکریا را در میان خود جای داد و به هم آمد. در این هنگام ابلی  گوشووة جامة او را گرفت که از الی 

ساحر خواند و شکاف بیرون ماند. جمعی که او را تعقیب می گفت: به جادویی کردند، ابلی  را یافتند و او زکریا را 
درخت را شووکافت و در آن پنهان شوود. آن قوم به هدایت ابلی ، زکریا را با آن درخت با اره به دو نیم کردند. گویند 

جوشید، تا اینکه بخت نصر هفتاد هزار اسراییلی را سر برید و آنگاه خون از جوشش خون زکریا و یحیی همچنان می
ضوع قتل زکریا در انج ستاد. مو سیاری از کتابباز ای ست، اما ب سالمی آن را ذکر کردهیل و قرآن نی صص ا اند ها و ق

. در افسانة جیرجیرک و عنکبوت و هم در روایتی که از قتل زکریا نقل شد، شکافتن درخت (424و  423: 1389)یاحقی، 
ت را نشوانة سوحر و شوود. امّا در روایت، ابلی  رفتن زکریا به درون درخو پنهان شودن او در آن شوکاف مطرح می

 شود.داند و سبب قتل او میجادوگری او می
شاهزاده محمد» صه« ماجرای زندگی  ست. روایت با از ق سحر و جادو ا صیت پدر آغاز « منع»های  موجود در و
ن گردد. آهو در ایگردد و این سومین پسر است که پیروز باز میشود و ماجراها آغاز میشود. منع زیرپا گذارده میمی

سانه کند. دو خواهد هدایت میکند. یعنی قهرمانان قصه را به راهی که میها را ایفاء میروایت نقش اصلی خود در اف
روند و این نقطة ضعف آنهاست، چرا که قهرمان قصه باید به به دنبال آهو می« کاکاسیاه»پسر بزرگ پادشاه، همراه با 

شروع کند سوم تنهایی انجام اعمال قهرمانانه را  سر  سیاهی». پ کند. در به دنبال ندارد و خود به تنهایی اقدام می« کاکا
ست که  شاخه« کمک قهرمان»اینجا سه کبوتر  شین به یارییعنی  سی این نوع کمک قهرمانان، در اش مین آیند. برر

رمان راه به جایی ها به ناگهان و در مواقعی که قهآن -1دهد: ها را چنین نشووان میها، وجوه اشووتراک عمل آنقصووه
شاخة درخت می -2شوند. ندارد، پیدا می شینند. روی  شیده )چیزی بین خواب و  -3ن قهرمان باید در حالت درازک

وگو راهنمایی خود را به قهرمان عرضه ها در قالب گفتآن -4بیداری( باشد تا کبوترها )یا گنجشک( سخن بگویند. 
ستقیم، بلکهمی ستند.  کنند. آن هم نه به طور م شان ه شان خود ها از همه ماجراهای قهرمان خبر دارند. آن -5مخاطب
بیشوووترین کمک این  -7روند. پرند و میگویند، برخیزد، کبوترها میها سوووخن میاگر قهرمان در هنگامی که آن -6

در این افسانه از آن . امّا درختی که (14: 1385)درویشیان، مربوط است « شفا بخشیدن»و « زنده ساختن»کمک قهرمان به 
فردی دارد. به جای آب، روغن حضرت سلیمان پایش ریخته شده و برگ آن نیز های منحصر بهرود ویژگیسخن می

شود. همچنین شود ملک محمد زنده میبخشی دارد، چرا که با خمیری که از برگ درخت درست میخاصیت حیات
 یک سال راه را یک روزه طی کنند.شود که پیچاندن پوست درخت به پای افراد سبب می

سانة  سر ملکملک»اف شیدمحمد پ سانه« جم سری اف سانه برگ و از  ست. در این اف ستان فارس ا های مربوط به ا
شود و اگر که هرگاه برگ درخت را به صورتش بمالد به کاکاسیاه تبدیل میشود. به طوریشاخة درخت حامی او می

صورت اولش شت برگ را بمالد به  شاخة درخت را به پایش ببندد، در آب فرو نمیباز می پ رود. در گردد و هرگاه 
شود. ماهی به یقین نماد عنصر آب است، یعنی نماد جایی که در آغاز افسانه گوشت ماهی مایة سالمتی شاه عنوان می

ید مثل و تعداد زید. ماهی هم منجی اسووت و هم وسوویلة کشووف و شووهود. ماهی به دلیل شوویوة عجیبش در تولآن می
 .(19: 1394نیا، )کاشفی و هادویریزد، نماد زندگی و باروری است شمار تخمی که میبی
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سخن می سانه از گاو هم  دهی دارند، نیروی رود. گاو مظهر مادر کبیر همة ایزدبانوان ماه که نقش روزیدر این اف
خیزی، قدرت حفاظت نرینه، سلطنت و شاه اصلمولد زمین، وفور، تولیدمثل و غریزة مادری است. همچنین مظهر ح

رود. در ضمن نماد زمین و نیروی مرطوب طبیعت نیز هست. یکی از نقوشی که در تخت جمشید تکرار به شمار می
شود و به مسئلة برکت و نعمت مربوط است، نقش جنگ شیر با گاو است که شیر بر پشت گاو پریده و در حال می

ش بدون معنی نیسووت، در یک اسووطورة قدیمی چنین آمده اسووت که شوویر با گاو نر نبرد خردکردن آن اسووت. این نق
کند. نبرد انسان با گاو در اساطیر پهلوی به صورت کشته شدن گاو کند. مهر با کشتن گاو، حیات نباتی را ایجاد میمی

شتن گاو  سطوره مقابله کرده و ک شت با این ا ست؛ زیرا زرت ست اهریمن در آمده ا شمرده بود، ولی همه به د را بد 
مهرپرست  ها که در آغاز محققاً زرتشتی نبودند و از دورة اردشیر دومها زرتشتی نبودند، به خصوص هخامنشیایرانی

شود، از هر بودند، بنابراین نفوذ آیین مهر در جنوب ایران دوام بسیار داشت. بنابر اساطیر زرتشتی، وقتی گاو کشته می
 .)همان(آیند شود و از نطفة گاو هم چهارپایان اهلی به وجود مییاهی دارویی سبز مییک از اندام او گ

ست. قهرمان به درخت می ست، درخت ا سانه ا سبب نجات قهرمان اف ستراحت امّا آنچه  سایة آن ا سد، در زیر  ر
شاخهمی شستهکند و در این بین صدای گفتگوی کبوترانی را که روی  . کبوتران راه نجات شنوداند، میهای درخت ن

سیاه میآموزند. برگرا به او می سبب تبدیل قهرمان به کاکا شاخههای درخت  و های درخت که به کف پای اشود و 
 شوند که او در آب فرو نرود و همین سبب نجات قهرمان است.شوند باعث میبسته می

 
 گیرینتیجه .5

 نقل سووال هزاران از پ  که هسووتند سوورزمین هر مردمان هایسوونت باورها و ها،اندیشووه تخیالت، بازتاب هاقصووه
سیده امروز به سینهبهسینه صه اند.ر سانه و هاق  همین به و دارند خود دل در را مردمان هایبینیجهان مجموعة هااف

سی، چون مختلفی هایدیدگاه سبب از شنا سی،مردم روان سی و...جامعه شنا سی قابل بحث و شنا  مطالعه اب اند.برر
 و پژوهشووگران از گروهی دید.ها آن از بسوویاری در را کهن هایآیین و اسوواطیر رد پای توانمی هاقصووه و هاافسووانه
 و تحلیل در دلیل همین به است، اساطیر و پیشینیان ها و باورهایقصه از بسیاری اصلی موضوع معتقدند شناسانقصه
  کرد. توجه دیرین هایآیین و رسوم و آداب و کهن باورهای به باید هاقصه این یابیریشه

 یهاالیه دارایها افسووانه. بخشوودمی هویت آن به و دارد جامعه آن مردم اعتقادات در ریشووه ایجامعه هر فرهنگ
. است کهن یهاآیین به مربوط که ییهااندیشه، اندکرده حفظ خود در را بشر تخیالت و هااندیشه که هستند ایپیچیده
. گشووایدمی شووناختیاسووطوره و ادبی تحقیقات برای ایتازه یهاراهها افسووانه در نمادین و شووناختینشووانه یهاپژوهش
که از اجزای اصلی فولکلور و به منزلة اولین -ها بررسی افسانه .شوندمی دانسته نمادها همان معموالًها افسانه درها نشانه

شر به شمار می های کهن اقوام ایرانی ها و آیینای از باورها، عادتطرفی دیگر به عنوان مجموعهآید و از شاهکارهای ب
تر کند و سوورانجام شووناخت ژرفالگوهای جمعی مواجه میای و کهنای از نمادهای اسووطورهما را با گنجینه -اسووت

 سازد.خصایص فرهنگی را میّسر می
ستی، درخت در میان  سان از عالم ه صورات ان ساطیری و رکن و در نظام ت سرافرازترین قامت ا نمادهای مقدّس، 

ستون گیتی تلقّی می سمان و  سیلة ارتباط میان زمین و آ ستی و همچنین و شود و نماد تولّد، بالندگی، مرگ و پایة ه
ست. به ستاخیز ا صر را جمع میر شیرة نباتش جریان دارد، خاک از طریق عالوه درخت تمام چهار عن آورد: آب در 

 آید.کند و آتش از اصطکاکش به دست میهایش تغدیه میشود، هوا از برگاش مخلوط میریشه
شان می سطورهاین پژوهش ن شتی ا سر ساختار و  سیاری از اقوام دارای  شار از دهد که درخت در نزد ب سر ای و 

سطورهدرونمایه ست. در تمامی ا شترکیمایههای مربوط به درخت بنهای غنی و نمادین ا ست،  های م قابل دریافت ا
صور می شتة پیوند به منبع قدرتی برتر از مرتبة خود ت ساطیری درخت کردهبدین معنا که آدمیان آن را ر صویر  ا اند. ت

انبوهی از راز و رمزها را به وجود آورده که در ادیان، اسووواطیر، هنر و ادبیات اقوام گوناگون تجلی یافته و با تخیل 
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درک این رازها و رمزها به منزلة از میان برداشتن شکافی است که میان جهان بدوی و جهان ها درآمیخته است. انسان
 متمدن کنونی وجود دارد.

سطوره تا روایت ست. گاه به عنوان رمز و در فرهنگ اقوام کهن از ا شته ا های باورپذیرتر، درخت حرمتی ویژه دا
شده در این های بررسیگرفته است. افسانهپرستش قرار می راز استقامت و گاه نیز به عنوان رمز عشق و دوستی مورد

سانههایی از این راز و رمزها را به نمایش میپژوهش هر یک جنبه ست ها گاه درخت حیاتگذارند. در این اف بخش ا
سان سبب نجات ان سیها میو  شنا ست مرتبب حیات و جاودانگی با درخت شود. نماد  دائمی تغییر دلیل به درخت .ا

 ایدوره وضعیت که است نمادی درخت. است قایمیت مظهر آسمان سوی به عروجش با و است زندگی ود، نمادخ
 از برهنه هرساله درختان چراکه هستند باززایی و مرگ نشان ها کهبرگ خصوصدهد، بهمی نشان را کیهانی تغییرات
  .کنندمی تن بر برگ از لباسی دوباره و شوندمی برگ

سانهدرخت در  صیت درمانگری دارد و با برگاف  و کند. درمانگریهایش بیمار را مداوا و کور را بینا میها گاه خا
 بخشی حیات با ارتباط در که است بیکرانی نیروی به باور اساس بر درختان خصوصبه و گیاهان طریق از شفابخشی

سطورهاست. اما مهم نهفته آنان در سانهای درخت در این ترین ویژگی ا  که هاییها ارتباط آن با باروری است. قصهاف
 هاافسوانه این در .شوودمی باروری مایة ایمیوه معموالً خورد،می به چشوم هاآن در گیاه و انسوان ارتباط و مناسوبات

 شود که زنان نازا بارور شوند. خوردن میوة درختانی همچون سیب و انار سبب می
رترین عناصوور طبیعت در اندیشووة اقوام مختلف وجود داشووته اسووت. قدمت این دادرخت به عنوان یکی از ریشووه

شکل داده و این بخش از طبیعت را در هاله صر طبیعی افکار گوناگونی را دربارة آن  ست. عن ای از تقدّس فرو برده ا
ها ه برخی از این داستانای کتواند حاوی نکاتی در این زمینه باشد، به گونههای عامیانه میها و داستانبرخی اسطوره

سته  ست. درخت از دیرباز نزد اقوام مختلف گرامی بوده و توان سان و درخت ا دربردارندة نوعی باور ابتدایی میان ان
نقش و ارزش خود را همپای عوامل طبیعی دیگری مثل، آب، آتش، سووونگ و ... که در منظر عامه همیشوووه به دلیل 

 کند. اند، حفظشدهقع میارزش آیینی مورد تقدی  و تکریم وا
 

 فهرست منابع
صومه؛  - سطوره»ابراهیمی، مع ستان نقد ا صلنامة علمی««سلیم جواهری»شناختی دیوها و موجودات ماورایی در دا  -؛ ف

 .86-57؛ 1392، 3، س12و  11پژوهشی نقد ادبی، شمارة 
 .1363کتاب، ؛ تهران: دنیای نامة فیثاغورس در ایران )چاپ دوم(سیاحتاعتصامی، یوسف؛  -

 . 1355؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران، های گیل و دیلمها و باورداشتآئین  پاینده، محمود؛ -
 .1343؛ به کوشش مرتضی گرجی؛ تهران: امیرکبیر، آناهیتاپورداود، ابراهیم؛  -
 .1385فرهنگ، ؛ تهران: کتاب و های مردم ایرانفرهنگ افسانهاشرف و خندان مهابادی، رضا؛  درویشیان، علی -

 .1395چشمه،  نشر: تهران ؛ایران مردم عامیانة باورهای اکبر؛علی، شیری و حسن، ذوالفقاری -
 نامة دوره کارشناسی. تهران: دانشکدة علوم اجتماعی.. پایانآبادمنوگرافی ده مصلح. 1351شرفی، محمد.  -
 .329-320؛ 1372، 6تا  4شمارة ؛ آینده، «گیاهان و درختان مقدس در فرهنگ ایرانی»فرهادی، مرتضی؛  -

 .1363؛ اصفهان: میثم تمار، داستان اصحاب رساهلل؛ فضائلی، حبیب -

 .1382نوید، : شیراز ؛(اول چاپ) فارس مردم هایقصه ابوالقاسم؛. فقیری -
 .1362؛ به تصحی  ر.ع. شاکری، تهران: امیرکبیر، سیاحت شرققوچانی، آقانجفی؛  -
شفی، جالل - سلطان و هاکا صمه؛ دویالدین  سخه از کلیله و »نیا، عا شیر، گاو در دو ن ساطیری و آیینی  نگاهی به وجه ا

 .24-17؛ 1394، 14؛ جلوة هنر، شمارة «دمنه )دورة ایلخانی و تیموری(

 انتشارات: تهران اول، ؛ چاپ(دخترهفت و پدر متیل) کهگیلویه و بویراحمد عشایر عامیانة فرهنگ منوچهر؛ ، لمعه -
 .1349اشرفی، 



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      414

-166؛ 1337،  3، شمارة 2شناسی و فرهنگ عامة ایران، دورة ؛ مجلة مردم«مبانی اعتقادات عامه در ایران»مقدم، محسن؛  -
167. 

 تا.نا، بیجا. بی؛ بی«نگاهی به جایگاه درختان مقدس با تکیه بر باورهای عامیانه»منوچهری، مهدیه؛  -

 نامة دورة لیسان . تهران: دانشکدة علوم اجتماعی.پایان .کشاورزی و باغداری در محالت. 1351هاشمی، هوشنگ.  -
 .1389چاپ سوم، تهران: فرهنگ معاصر،  واره در ادبیات فارسی؛فرهنگ اساطیر و داستانیاحقی، محمد جعفر؛  -
 
 
 
 
 


