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چکیده

درخت از دورترین ایام ،در اساطیر ،آیینها و کیی هیا ررفیا ، ،دارا

اهمیت بوده است .بسیار از اقوام باستا ، ،آن را بی رنیوان ،میاد یایهیاه

خدایان یا خود خدا م پرستید،د .در دوره ها بعد ،یز وسیلۀ صیعود بی

آسمان و یک از راه ها برقرار ارتباط با خدایان بیوده اسیت .در متیون
ررفا ، ،از ،ماد درخت برا تبیین مفاهیم گو،یاگون اسیتفاده هیده اسیت.

تکییرار موییمون درخییت در اسییاطیر و ررفییان ،اییین سیی ا

را بییرا

،هار،دگان ایجاد کرد .1 :کارکردها درخت در ررفیان هی ارتبیاط بیا

کارکردها اسطورها آن دار،د؟ ، .2ماد درخیت از اسیطوره تیا ررفیان،
ه مراحل از دگردیس را پشت سر ،هاده است؟ در این یستار با استفاده

1
2
3

هناس دیجیتال (10.22051/jml.2017.13250.1255 :)DOI

دا،شجو دکتر زبان و ادبیا
استادیار گروه زبان و ادبیا

فارس دا،شهاه لرستان ،لرستان ،ایرانkalantari.no.@fh.lu.ac.ir .

فارس دا،شهاه لرستان ،لرستان ،ایران (،ویسندۀ مسئول)sadeghi.t@lu.ac.ir .
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از روش توصیف -تحلیل  ،ارتباط میان موامین ررفا ،درخت و باورها

اساطیر بررس م هود .مطابق ،تایج ،برخی از کارکردهیا درخیت در

ررفان ک ربار ا،د از، :مادینه تجل گاه خدا ،معرفت ،ا،سیان کامیو و
آفرین  ،صیور تحیولیافتیۀ کارکردهیا درخیت در دوران اسیاطیر

است .باورها اسطورها با رهد فکر بشر ،تغییر ههره دادها،د ،صورت

معقول یافت ا،د و ب هکو متعادلتر در ادییان ،میود پییدا کیردها،ید .ایین

باورها تعدیو هده ،بر اثر مجاور یا تأثیرپذیر ررفان اسالم از ادیان

و ،حل ها ررفا ،قدیم تر ،وارد ادبیا ررفا ،هدها،د.

واژههای کلیدی :اسطوره ،ادیان ،ررفان ،دگردیس ، ،ماد.

 .1مقدمه

اسطوره و ادبیا  ،از محموهیا مهیم بیروز صیور هیا ،میادین هسیتند و متیون ررفیا،

ب رنوان یک از ررص ها ادبیا  ،از مهمترین فواها ،مادپرداز ب همار م رو،د .یکی
از موضورا مهم اساطیر  ،درخت است .درخت در اسطورهها ملو مختلف، ،ق هیا
مختلیف و گو،ییاگون یافتی اسیت .درخییت بی دلییو داهییتن وی گی هیای ما،نیید سرسییبز ،
تجدیدحیا  ،رهد رو ب با و ...مقدس ا،هاهت م هده است .همچنیین در ادوار متمیاد ،
،ق مای های هون خداگو،ه  ،محو رروج، ،یرو ز،دگ و ...بدان منسیو بیوده و ،ییز
ایزدان یا الهها ،بدان اختصاص داده هده است .در دوران تاریخ و مقارن با رهد رقال،
بشر ،ایین باورهیا دسیتخوش تغیییر و تحیو ت هیده اسیت .آثیار ررفیا ،بی خیاطر ماهییت
رمز هان ،محمل برا بروز و پیکرگردا ،اساطیر هستند .درخت از موضورا مشیتر
در اسطوره و ررفان است و از رصر اساطیر تاکنون در مذاهب ،سنن و آیینها ،باور ریوام و
کی ها ررفا ،تکرار هده و دارا ،قش قدس و رمیز اسیت .در ررفیان اسیالم ،ییز
درخت ،قی مایی ا ،میادین و ارتقیاد دارد و در متیون ررفیا ، ،درخیت بی رنیوان ،میاد
تجل گاه حق ،دا،

و معرفت ،ا،سان کامو و آفرین

ب کار رفت اسیت .تحقییق حاضیر بیا

استفاده از روش توصیف -تحلیل و یمعآور اطالرا ب هیوۀ کتابخا،ی ا  ،بی سی ا
زیر پاسخ م دهد.
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سؤاالت پژوهش

 .1کارکردها درخت در ررفان ه ارتباط با کارکردها اسطورها آن دار،ید؟ ، .2میاد
درخت از اسطوره تا ررفان ،ه مراحل از دگردیس را پشت سر ،هاده است؟
فرضیه

مفییرون ،هار،ییدگان اییین اسییت ک ی کارکردهییا ،مییادین درخییت در ررفییان ،صییور

تحولیافتۀ کارکردها اساطیر درخت است.
پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ باورها مربیوط بی درخیت در اسیاطیر ،در کتیب اسیطورههناسی و اسیاطیر ملیو

ب تفصیو سخن رفت است .رالوه بر آن ،پی وه هیای ،ییز ا،جیام هیده کی از یملیۀ آنهیا
م توان ب موارد زیر اهاره کرد:

 -ارزشها ،مادین درخت در هاهنام (پورخالق هترود )1381 ،؛ در این کتا

م لف یک ب یک درختا ،کی در هیاهنام هسیت را هیرد داده و بیا اسیتفاده از

هواهد متنی  ،بی هیرد هخصییت هیا در قالیب درخیت پرداختی اسیت ،از یملی
کیومرث :درخت ،خستین ،فر،هیس :درخت معرفت ،افراسیا  :درخت تلیخ و. ...
محدودۀ پ وه

این اثر بریست  ،مشخصاً درختان هاهنام و تطبیق هخصیتهیا

هاهنام با این درختان است.
 مقالۀ «درخت در اسیاطیر کهین» (صیدق  )145-140 :1378 ،بی بررسی باورهیااسطوره ا درمورد درخت پرداخت است .حیطۀ بررس این یسیتار صیرفاً اسیاطیر
است و ارتباط با ررفان ،دارد.
 «تجلیییا قدسی درخییت» (زمییرد 1381 ،الییف، )209-197 :شییان می دهیید کیدرخت، ،ماد کهن ،سو بشر و درخت آفرین

،مودار تمثیلی موقعییت بشیر در

یهان است .در این مقال ب تجل درخت در ررفان پرداخت ،شده است.
 «،مادها تمثیل و اساطیر گیاه و درخت در مثنو مولو » (زمیرد : 1381 ،)126-109؛ در اییین مقال ی  ،پ وهشییهر ب ی بررس ی ،مادهییا مربییوط ب ی درخییت
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(رستاخیز و ،وهدگ  ،بازگشت ب اصل واحد ،گییاه در باورهیا دینی  ،یا،یدار

پندار درخت و ،هارۀ ،سبهناسی درخیت) در مثنیو مولیو پرداختی اسیت.

یامعۀ آمار این پ وه  ،صرفاً مثنو مو ،است و ب گسترۀ کاربرد درخیت در
آثار ررفا ،اهاره ،شده است.
 «بررس ی پیوسییته ،هییارههییا درخییت بییا باورهییا اسییاطیر و مییذهب هنیید»(حسینآباد )48-29 :1393 ،؛ ،تیجۀ ایین مقالی  ،آن اسیت کی ،هیارههیا راییج
درخت در هند ،پیوسته قابومالحظ ا با باور هندوان درمورد تقدس گیاهیان و
درختان دارد و اسطورهها درختان مقدس در باورها برهمنی  ،در هنیر بیودای
،یز تداوم پیدا کرده و اینک ،هارۀ درخت ،بازتاب از ،هرشها سنت میردم هنید
باستان مبن بر تجل امر قدس در پدیدهها طبیع است .محدودۀ مورد بررسی
این پ وه  ،باورها و اساطیر هند اسیت و ارتبیاط آن بیا اسیطورههیا و ،حلی هیا
ررفا ،دیهر بررس ،شده است.
با ویود اینک در زمینۀ درخت ،پ وه ها متعدد صور گرفت  ،براساس یستویو
،هار،دگان ،پ وهش ک از زاویۀ مورد ،ظر این مقال ب موضوع ،هریست باهد ،ا،جیام ،شیده
است.
 .2بحث

درخت از پدیدهها طبیع است کی بی خیاطر وی گی هیا منحصیرب فیردش ،موضیوع و
مومون بسیار از تمثیوها و ،مادپرداز هیا ررفیا ،قیرار گرفتی اسیت .خشیکهیدن و
سرسبز پ درپ درخت در فصول سال ،ذهن رارف را ب سو مرگ و ز،یدگ و متعاقبیاً
و د مجدد و حیا روحا ،هدایت م کند و خالق مویمونهیا ایینهنینی می هیود.
پیشوایان ررفان ،رابطۀ سرّ با درخت داهت ا،د و براساس رواییا  ،گیاه در زییر درخیت
ب ههود م رسیدها،د یا رروج می کیرده ا،ید .لینهیز معتقید اسیت درخیت در رواییتهیا
ررفا، ، ،ماد حیا روحا ،است ک تجرب و حوور امر قدس در آن ویود دارد .حویور
امر قدس م توا،د در هخصیت پیر تصور هود ک سالک در زییر ییا کنیار درختی بیا او
مالقا م کند .پیر و سالک راهیافت  ،م توا،د تشخص درخت حیا باهد؛ زیرا با رسییدن
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ب مقام معنو  ،ب [یاودا،ه ییا تولید دیهیر رسییده اسیت (لینهیز .)40 :1383 ،بیر ایین
اساس ،پیو،د خدایان یا اولیا با درخت در بیشتر ،حل ها ررفا ،بزرگ دیده م هود کی از
یمل م توان ب باور ب زادههدن خدا یا رروج پیامبر /ولی بی واسیطۀ ییک درخیت اهیاره
کرد .درخت در وصال ا،بیا اله ،یز ،قش ،مادین دارد .سمعا ،هرییک از پییامبران را بی
درخت مرتبط دا،ست است؛ آدم را بی درختی کی از آن ثمیرۀ ایتبیا بیاز کیرد، ،یود را بی
درخت ک از آن ثمرۀ منایا باز کرد ،موس را بی درختی کی از آن ثمیرۀ مناییا بیاز
کرد ،زکریا را ب درخت ک از آن درخت ثمرۀ ههاد باز کرد ،مریم را ب درختی کی از
آن درخت رطب باز کرد و مصطف را ب درخت ک از آن درخیت ،ثمیرۀ رضیا و سیعاد
باز کرد و اولیا و ررفا را ب درختی کی از آن درخیت ثمیرۀ محبیت بیاز کرد،ید (سیمعا، ،
 .)174 :1384درخت در ادبیا ررفا ،ما کارکردها زیاد دارد ،اما از ،ظر ،هار،یدگان،
فقط کارکردها ،مادین «تجل گاه حق ،دا،

و معرفت ،ا،سان کامو و آفرین » با اساطیر

پیو،د دار،د .از اینرو ،ب دلی و گستردگ بحی ،،فقیط بی بررسی ایین کارکردهیا پرداختی
م هود.
 .1-2درخت :نماد تجلیگاه حق (ربوبیت)
درخت در دوران اساطیر ، ،ماد خدا بود و بی رنیوان خیدا ییا یایهیاه او پرسیت

می هید.

خداگو،ه گیاه «هوم » در اسطورهها ایرا 1 ،و زادههدن ا،سان از گییاه ریبیاس ،2بییا،هر
تقدس گیاه و درخت در باور ایرا،یان است و احتما ً بازما،دۀ پرست

دورتر بوده است .در اسطورهها بابو ،یز پرست

گیاهخیدایان در ادوار

ایزدان درخت  ،بیا،هر قداسیت و ربوبییت

درخت در باورها بین النهرین است ک از یملیۀ آنهیا می تیوان بی گشیتین ،3ایزدبیا،و

تا  4و ایزد مهم درخت« ،تموز»  -ک معادل «سیاوش» در اسیاطیر ایرا،ی  5اسیت  -ییا ،یام
اصیییوتییرش «دُمییوز » ،فرز،یید ،ییین گیشییزیدا ،6خداو،ییدگار هییو اهییاره کییرد ( یییران و

همکاران .)84 :1386 ،در اسطورهها هند ،از دوران پی
مورد پرست

از ودای  ،درخت ا،جییر مقیدس

بود 7.تقدس گیاه سوما ،زد هندوان ،ییز می توا،ید ریشی در تقیدس درخیت و

توتمپرست گیاه داهت باهد .ارتقاد ب بارور و بچ دارهدن زوج هنید پیس از کاهیتن
درخت ا،جیر و ا،ب توسط آنها ،مبین ویود مناسبا سر میان درخیت و ،یوع بشیر اسیت

 / 72درخت در نمادپردازیهای عارفانه و ریشههای اسطورهای آن

(الیاده .)287 :1394 ،قداست و پرست

درخت در اسطورهها یو،ان و روم هم سابق دارد.

تقدس درخت در باور یو،ا،یان مویب هده است ک ایزدان و الهها ،ب درختا ،مشیخص

اختصاص دهند ک اله های هون هلین ،دافنی  ،آرتمییس و ...از آن یملی ا،ید .دییو،یزوس،
خدا تا

،یز یک از این ایزدان است .یو،ا،ییان معتقید بود،ید رود او پیس از میرگ

در

تا بن حلول کرده است (همیلتون .)80 :1387 ،درخت غار ب رنوان ،شیا،ۀ آپولیون ،یکی

دیهر از درختان مقدس یو،ا،یان است .این درخیت ،ما،نید «هیوم» ایرا،ییان« ،ضید بیمیار و

یک از ،ق ها آن حمایت از پزهک و هفادهندۀ بیماران بود» (هال.)289 :1387 ،

ماهیت رمز و تأویوپذیر دین و ارتباط دوسویۀ آن با اسطوره و ررفیان ،ایین امکیان را

فراهم م کند ک در حیطۀ مطالعا این پ وه

قرار گیرد .درخیت در ادییان الهی و غییر

آن ،حوور ،مادین دارد .این ،مادینه  ،در ادیا ،ما،ند مهر و یهود  ،بازما،دۀ ،هیرش

اساطیر ب درخت است .در باور میتراییان ،میتیرا از ییک درخیت کیاج زاده هیده اسیت و

،قوه ب دست آمده ک میترا را در بطن یک درخت و در حال تولد از ییک درخیت ،شیان
م دهد (ورمازرن 90 :1372 ،هکو  .)16کاج ب خاطر رمر طیو  ،و سیبز دایمی  ،رمیز
ز،دگ و یاودا،ه است و از ادوار کهن تا امروز در پیکرهها و ،هارههیا ایرا،ی حویور
دارد .ظهور میترا از این درخت ،آن را بیا خورهیید پیو،ید داده اسیت .در متیون منسیو بی

حور موس (ع) ،دو ،وع رویکیرد بی درخیت دییده می هیود کی ییک رویکیرد آن بیا
باورهییا اسییاطیر مطابقییت دارد :براسییاس تییورا  ،یهودیییان در زیییر درخییت ،قربییا،

م دادها،د (ارمیا )20 :2 ،و خا،ۀ خدا ب دسیتور او از درخیت سیرو آزاد سیاخت هیده اسیت
(دوم تواریخ )4 :22 ،ک احتما ً با ،مادینه سیرو و ییاودا،ه آن در باورهیا اسیاطیر

پیو،د دارد .این موارد بیا،هر قداست و بازما،دۀ ا،دیشۀ خداگو،ه درخت در باورها قیوم

بن اسراییو است ک میراثخوار اسطورهها بابیو ،بیینالنهیرین و مصیر بیودها،ید؛ بنیابراین
درخت در ادیان ،یز حوور مقدس دارد ک در ادیان توحیید بیا هیرخ

همراه بوده است.

و دگردیسی

در ررفان اسالم برا تبیین تجل خداو،د ،گاه از ،ماد درخت اسیتفاده هیده اسیت.

ررفا ب ویی ه بیا الهیام از تفاسییر و برداهیتهیا رمزگو،ی از آییا و رواییا  ،درخیت را
تجل گاه حق قلمداد کردها،د .در تمهیدا  ،درخت در آیۀ «یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکةٍ زَیتُونَةةٍ
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ال شَرْقِیةٍ وَ ال غَرْبِیةٍ یکادُ زَیتُها یضِیءُ» ،ور خدا تلقی هیده اسیت« :از امیام حسین بصیر -
رحمة اللّ رلی  -بشنو م گوید :لو کا،ت هذه شجرة لکا،ت شرقیة أو غربییۀ ،لکین و اللّی میا
ه ف الدّ،یا و ف الجنّۀ إّ،ما هو مثو ضیرب اللّی لنیوره» (همیدا .)263 :1341 ، ،درخیت
مبار

زیتون ک  ،هرق است و  ،غرب و در د،یا و بهشت ویود خاری ،یدارد ،رمیز و

مثال است برا ،ور خداو،د .او همچنیین اهیاره می کنید کی در هیر کجیا قیرآن کی از

درخت مقدس ،ام برده هده ،تعبیر برا ،ور خداسیت« :دریغیا بیاش تیا درخیت طیوب را
بین  ،آ،هاه بدا ،ک درخت «سدرةالمنتهی» کدام است و «زیتونة» باز کیدام درخیت باهید.
«أبیت رند ربّ » باهد .اصو این هم یک باهد، .امهیا بسییار دارد :گیاه هیجره خوا،نید و
طور سینا خوا،ند و زیتون خوا،ند« .وَ التِّینِ وَ الزَّیتُونِ» برخوان .از هجرۀ «ُ،ودِ  ...مِین الشَّجَرَةِ
أنْ یا مُوس » کالم را مستمع باش ،و هجرۀ «تخرج من طیور سیینا » تیو را خیود بیر سیر سیرّ

زیتو ،رسا،د» (همان .)347 :از ،ظر رینالقوا  ،درخت سیدره (در قیرآن) کی ،یور آن را
احاط کرده و کس یز رسول اکرم (ص) آن را ،دیده ،درخت ربوبیت است« .ا دوسیت

«إِذْ یغْش السِّدْرَةَ ما یغْش » درخت ربوبیت است ک ربودیت ثمرۀ آن آمده اسیت» (همیان:
 .)276در یا دیهر  ،ب طور ضمن د،ییا را سیایۀ درختی تلقی می کنید کی در داسیتان
موس (ع) خداو،د بر آن تجل کرد (همان.)307 :

روزبهان بقل خدا را در یکتای ب درخت تشبی و هو،ان طیوب توصییف کیرده اسیت:
«درخت احدیت دیدم :بیخ در زمین قدم داهت ،و فیرع در هیوا ابید .ثمیرا آن درخیت
یالل و یمال بود .از آن درخت ثمرا بخوردم .هون ،یک بنهرستم ،آن هم فریبند در
فریبند بود» (روزبهان بقل  .)81 :1374 ،درمورد هنین تشبیهات ک ریشۀ اساطیر دار،د،
منشأ و اساس آن را م توان ،اخودآگاه رارف یا هیارر دا،سیت ،خیواه هیارر آن تصیویر را
آگاها ،ب کار برده باهد ییا ،اآگاها،ی  .خوایی ربیداص ا،صیار ،ییز بیا برداهیت از تفاسییر
پیشین ،درخت را مظهر و ،ماد خدا ا،هاهت است (ر : .میبد  ،1371 ،ج .)289 :7
رطار در بیت:
از درختِ سیبز سیر بییرون کنی

موسییی مشیییتاف را مفتیییون کنییی
(رطار ،یشابور )193 :1354 ،
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رالوه بر تلمیح ک ب داستان تجل خیدا از مییان درخیت بیر موسی دارد ،درخیت را

ب طورکل یک از مظاهر و مجالها خدا دا،ست ؛ در یا دیهر درخیت را مظهیر کیالم

خدا دا،ست است:

روا باهیید ا،ییاالحق از درختیی

هییییرا ،بییییود روا از ،یییییکبختیییی

(رطار ،یشابور )381 :1376 ،

مولو ،یز برا تبیین قدر حق ،از مفهوم درخت بهره یست و زمین و آسیمان را تنهیا

یک میوه از درخت قدر خدا دا،ست است:
آسمانها و زمیین ییک سییب دان

کز درخیت قیدر

حیق هید رییان

(مولو )563 :1373 ،

سلطان ولد در ابیات برا بیان اوصاف واصالن و قیر حیق ،تمثییو درخیت را بی کیار

برده است .در این تمثیو ،حق ،درخت است کی هسیت بی وییود آن وابسیت اسیت و اگیر

درخت و هاخ های

،باهند ،سای ا هم ،یست و در،تیج هیچ هیز ویود ،خواهد داهت:

،یییور حیییقا،ییید و بی ی حیییق ملحیییق همی ی

همچیییو ییییزدان حیییاکم مطلیییق همی ی

هرهیی خواهنییید آن هیییود ا،یییدر یهیییان

ز،ده و در کار از ایشیان ا،یس و ییان

دو یهان سای است از آن هیا و درخیت

سییای را از مای ی باهیید تخییت و بخییت

هیییا آن ،خیییوا،ییید در بیییا وصیییال

هیییا هیییا را از هیییجر باهییید منیییال
(سلطان ولد)189 :1376 ،

«آن ،خو» ک در با وصال است ،ماد یا مظهر خداست ،اولیا هاخ ها این درخیتا،ید

و بسیار ب خدا ،زدیک و بر دو یهان سای افکندها،د .درواقع درخت، ،میاد ربوبییت و سیایۀ

آن ،ماد هست است .در هرد فصوص ،یز ویود حیق ،درختی تلقی هیده کی «زمیین

از

خود است و آ از خود و آفتیا از خیود و تخیم از خیود و مییوه از خیود اسیت و مغیز و

باغبان و روغن از خود و خور،ده از خود است» (حسنزاده آمل .)40 :1378 ،

اینگو ،کاربرد درخت در مقام ربوبیت و برداهتها ررفا از روایا و تفاسیر مربوط

ب درخت ،تدار کنندۀ کارکردها اساطیر آن است .از ،ظیر ،هار،یدگان ،تجربیۀ ظهیور

خدا در درخت ،بازما،دۀ رقاید مربوط ب توتمپرست  ،ارتقاد بی خیداگو،ه درخیت و ،ییز
پرسییت

آن توسییط برخی اقییوام بییدو اسییت کی در خییرد یمعی بشییر ،قی

بسییت و در
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برداهتها ررفا از پدیدهها و تفاسیر قرآ ،تأثیر گذاهت است، .ظر بی پیشیینۀ درخیت در
اساطیر ،متون و روایا دین ، ،حل ها ررفا ،کهن و موارد یادهیده و امثیال آن در متیون

ررفا ،اسالم  ،م توان سیر تحول آن را اینگو ،تفسیر کرد :درخیت در دورۀ اسیاطیر ،

،ماد خدا یا یایهاه او بود ،در دورۀ تاریخ ک باورها اساطیر ییا خیود را بی رقایید

رقال ،تر و باورپذیرتر داد،د ،تغییر یافت و ب هیئت تجل گاه خدا درآمید .بیر ایین اسیاس،

هاید بتوان ادرا کرد رویکیرد ررفیا بی درخیت ،در ییۀ رفتیر ،از اسیاطیر متیأثر هیده و

صور دگرگونهدۀ باورها و آیینها باستان است.

 .2-4درخت :نماد دانش و معرفت
در باورها اساطیر  ،درخت یک از راه ها برقرار ارتبیاط بیا آسیمان (خیدا) و کسیب
معرفت است .بر این اساس ،ب ویود ،ور درخت با رنوان «درخت معرفت» قایو بیودها،ید.

درخت معرفت ،درخت است ک بهرهمنید از آن موییب بصییر و هیناخت ،ییک و بید

م هود و در باورها هر منطق  ،بست ب هرایط اقلیمی  ،ییک درخیت مشیخص ،بی رنیوان
درخت معرفت یا دا،

تلق م هده است .در باورها دین ایرا،یان« ،هوم» ایین خاصییت

را داراست و ب ارتقاد آ،ان ،روحا،یت و قدر معنو زرتشت ب واسطۀ درخت هوم بی و

منتقو هده اسیت (ر : .کیرتیس .)177 :1387 ،ایرا،ییان «،وهیابۀ گییاه هیوم را دورکننیدۀ

مییرگ و آگییاه آور» (خجسییت و یلیلیییان )92 :1389 ،میی دا،سییتند .در اسییطورههییا

بییینالنهییرین ،تییا  ،درخییت دا،یی

و رسییتهار اسییت .در اسییاطیر و باورهییا هینیی ،

ایهدرازیو 8درخت کیها ،یا درخت ز،دگ  ،با ،هر ب ،ام معرفیت ییا تفکیر 9پیو،ید دارد

ک ب صور ،میادین ،پیو،ید درخیت و معرفیت را ،شیان می دهید و آبییار هیدن درخیت
ز،ییدگ از ،هییر معرفییت ،مبییین اییین اسییت ک ی هینیییان معرفییت را منشییأ حیییا یییاودان

م دا،ست ا،د .هاید بتوان مهمترین یلوۀ ،مادینه معرفت را درخت بوده در اسیاطیر هنید
دا،ست .درخت بوده  ،همان ا،جیربن مقدس است کی بیودا در زییر آن بی اهیراف رسیید.

ا،جیربن هند را درخت معابد ،یز گفت ا،د و ب خاطر قداست ک داهت ،بودا در زییر آن بی

مراقب ی م ی پرداخییت و هییاید ب ی خییاطر همییین ،آن را درخییت معرفییت دا،سییت ا،یید .مطییابق

اسطوره ها این سرزمین ،سیدرت (بودا پی

از بوداهدن) ،پس از هفت سیال آوارگی  ،در
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سن س و پنج ساله بر آن هد آخرین تالش خوی

را بیرا دسیتیاب بی روهینهیدگ

ب کار گیرد؛ بنابراین زیر درخت روهن ک همزاد او بود ،شست و پیس از هفیت روز روزه

و ،هرش ،ب روهنهدگ (معرفت) دست یافت و بودا هید (اییو،س .)256 :1381 ،ارتبیاط
درخت و دا،

و هناخت در اساطیر یو،ان ب این صور دیده م هود ک بعوی اقیوام بیا

هنیدن صدا برگها از آینده خبر م داد،د و غیبگوی م کرد،د .آنهیا دریو داهیتند

ک در زمزمۀ برگها طنین آوا خدایان را م هنو،د .در اودیس  ،حماسۀ اسیاطیر یو،یان،

هند بار با برگها آسما ،بلوطبن زیوس ،رأ م زد،د .یو،ا،یان برا هنیدن غرش تنیدر
زیوس ک غیبآموز بود ،در پا بلوطبن مشهور ههر گرد م آمد،د (بوکور.)22 :1394 ،

در ادیان مختلف ،یز درخیت ،میاد از معرفیت قلمیداد هیده و گیاه از درختی بی ،یام

معرفت یاد هده اسیت .در ،هیرش یهیود ،ایین درخیت در وسیط بهشیت واقیع هیده اسیت

(پیدای  )9 :1 ،و خوردن از میوۀ آن مویب هناخت ،یک و بد م گردد (پیدای -16 :2 ،

 .)17در باورها و روایا  ،درخت معرفت با درخت ز،دگ درآمیخت و درخت ز،یدگ در

سیر ،مادگرای ب درخیت معرفیت بیدل هیده اسیت .در تعیالیم مسییح  ،صیلیب ،هیون از

درخییت حیییا بهشییت تراهیییده هییده، ،مییاد رسییتهار و معرفییت اسییت .براسییاس اسییاطیر
مسیح « ،درخت حیا در یلجتا کاهت هده است» (صدق  )144 :1378 ،و همانطیور کی

درخت ،زمین و آسمان را ب هم پیو،د می دهید ،صیلیب ا،سیان را بی رسیتهار و معرفیت

رهنمون م کند .در روایت دیهر ،ملک مقر ب هنهام مرگ آدم ،سی دا،ی از مییوههیا

درخت معرفت (در بهشت) را ب هی ،م دهید .بیا میرگ آدم ،از دا،ی هیای کی هیی ،بیر

زبا،

،هاده بود س درخت م روید .این س درخت پس از صدها سال در هم م آمیز،ید و

ب یک درخت تبدیو م هو،د کی صیلیب منجی را از آن می تراهیند .مسییحیان معتقد،ید

روانها بشر از صلیب ریس ب آسمان صعود م کنند (الیاده .)282-281 :1394 ،درخیت
در باورها اسالم ،یز یایهاه مهیم دارد .در قیرآن کیریم ،هنیدین بیار از درخیتهیا

مختلف ،ام برده هده یا بدان تمثیو زده هده است .مفسران ،یز از درختان ،امبرده در قیرآن،

برداهتها مختلف کردها،د .برخ مفسران ،درخیت ممنوریۀ بهشیت را درخیت معرفیت

دا،ست ا،د (بیرا آگیاه بیشیتر ر : .طبرسی  ،1360 ،ج  134 :1و تریمیۀ تفسییر طبیر ،
 ،1360ج .)53-52 :1
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در آیینها و ا،دیش ها ررفا، ،یز هنیین رویکیرد ،میادین بی درخیت را می بینییم و
درخت ،راه رروج و کسب حقیقت تلق هده است .در آیینها ررفا ،همنیسم ،ما،وییت
و ...درخت ،قطۀ پیو،د با ملکو است .در ،مادپرداز ها ررفا اسالم ،یز درخت، ،ماد
رلم و معرفت قلمداد هده اسیت .ررفیا بیا اقتبیاس از مویمون درخیت معرفیت در رواییا
یهود و تفاسیر قرآ ، ،درخت ک آدم با خیوردن از آن خیو و بید را هیناخت ،درخیت
رلم تعبیر کردها،د (میبد  ،1360 ،ج 1؛  .)148البت رلم از ،ظر ررفیا ،همیان دا،ی

لید ،و

معرفت ب حقیقت است .کاها، ،یز درخت مذکور را درخت رلم تعبیر کرده است ،رلمی
ک مختص آلمصطف است و هر ک غیر ایشان از مییوۀ آن بهیرهمنید هیود ،بی کاسیت هیا،
ریو و حقار خوی

پ خواهد برد:

دسییت دراز کییرد بیی سییو درخییت رلییم
هون برگرفت از آن ثمر  ،خورد از آن بر

رلمییی کییی بیییود خاصّیییۀ آل مصیییطف
در خوی

دید ذلّ و زلو ،خوار و خطیا

(فیض کاها ،1381 ، ،ج )235 :1
از ،ظر او دا،

لد ،امر معنو است و درخت معرفت ،ییک و بید، ،مو،یۀ صیور و

مثال ظاهر این رلم غیب است و فقط با ارادۀ حق م توان از آن بهرهمند هد:
آ،ییان ک ی مقصیید،د ز خلییق و ز امییر مییا
هست این درخت صور

رلم ،ها،شیان

آ،ان ک بودهیان سیبب آفیرین

اسیت

کز و کس بر ،بَرد یُیز بی اذن میا
(همان)

ررفا همچنین هجرۀ طیب را ک در قرآن تمثیل برا هرد کلمۀ طیب است ،با برداهیت
خاص خود درخت معرفت تعبیر کردها،د (موسو خلخال 179 :1322 ،؛ میبد  ،1322 ،ج
 .)262 :5برخ ررفا طوب  ،درخت بهشت در قرآن را رقو و فکر تلقی کیردها،ید (،سیف ،
 51 :1386و 180؛ ،سف 101 :1379 ،؛ سهرورد  ،1375 ،ج  188 :3و ج  .)93 :4بی رقییدۀ
ررفا ،منظور از هجرۀ طیوب در قیرآن ،رقیو مجیرد و دا،ی

اسیت کی پرتیو آن رقیو ،از

خا،وادۀ ،بو و و یت ظهور کرده و بر ساحت دلها اهو معرفیت و ایمیان تابییده اسیت
(موسو خلخال  .)232 :1375 ،ابنررب درخت مبار
کرده است (ابنررب  ،1378 ،ج .)66 :2

زیتون در قرآن را «تفکیر» تفسییر
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مولو در مثنو  ،برا تبیین مفهوم رلم و ارتباط آن با حیا یاوییدان ،ضیمن تمثیلی

،ماد درخت را ب کار برده است .در این تمثیو ،درخت ،شان داده هده کی خیوردن از مییوۀ

آن سبب ز،دگ یاوید اسیت و هیاهان در یسیتوییو آنا،ید ،امیا کسی ،شیا ،از آن

،دارد:

گفییییت هاهنشییییاه کییییردم اختیییییار

از بییییرا یسییییتن یییییک هاخسییییار

سییالهییا یسییتم ،دیییدم یییک ،شییان

یز ک طنیز و تسیخر ایین سرخوهیان

کی درختی هسیت ،ییادر در یهییا

مییییییییوۀ او ماییییییییۀ آ حییییییییا

و در پایان تمثیو ،از آن رمزگشای کرده و درخت را ،ماد دا،
هیخ خندید و بهفیت

ا سیلیم

(مولو )296 :1378 ،

معرف کرده است:

اییین درخییت رلییم باهیید در رل ییم
(همان)

سبزوار در هرد این ابیا  ،درخت رلم را رقو بسیط تفسییر کیرده اسیت (سیبزوار ،

 ،1374ج  .)422 :1رقو بسیط یا رقو کیو ،دربردار،یدۀ همیۀ حقیایق و رلیوم اسیت و تنهیا

خاصان درگاه حق م توا،ند از آن ،صیب بر،ید .در ییک کیالم ،منظیور مولیو از درخیت
رلم ،هناخت است ک یز با رسیدن ب مقام فنا ف اص حاصو ،م هود.

،ماد معرفتبودن درخت ،تدار کنندۀ درختیان موسیوم بی معرفیت در ادوار اسیاطیر

است ک پی تر هرد آن ب اختصار گذهت و گفت هد ک در اسیطورههیا ملیو ،درخیت

ب دلیو واسطه زمین و آسمان ،وصوکننده ب رالم با تلق می هیده و ،وهییدن از هییرۀ
برخ درختان مشخص یا مراقبی در زییر آنهیا ،بی کسیب معرفیت و کشیف دا،ی

منجیر

م هده است .در کی ها ررفا ،کهن ،یز درخت ،وسیلۀ دستیافتن ب آسمان و رسییدن
ب معرفت بوده است .در متون و تفاسیر دین  ،ب ویود درخت با رنوان «معرفت» در بهشیت

اهاره هده ک خوردن از میوۀ آن ،مویب هناخت ،یک و بد م هیود .ررفیا مسیلمان ،در
متون ررفا ، ،درخت را ،ماد از دا،

و معرفت قلمداد کردها،د .ب ،ظر م رسد ایینگو،ی

،مادپرداز  ،برداهت خاص از تفاسیر و رواییا دینی باهید کی از طرییق اسیراییل ا بی
ادبیا فارسی راه یافتی اسیت و ررفیا تحیت تیأثیر تفاسییر ،و تفاسییر بی تأسی از رواییا

یهودییان و رواییا یهیود متیأثر از باورهیا و اسیطورههیا کهین ،تعبییر درخیت معرفیت
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(درخت رلم) را ب کار بردها،د .ب بیان دیهر ،کاربرد گسترده و ،مادین درخیت در اسیاطیر،

ادیان ،ررفانها کهن و ررفان اسالم بیا،هر ارتباط رمیق ررفان با ادیان و اسیاطیر اسیت.

بر این اساس ،هاید بتوان گفت با توی ب پیشین ا کی درخیت بی رنیوان ،میاد معرفیت در

اسطورهها ،ادیان و ررفانها همن  ،ما،و  ،بودای و ...داهت است، ،میادپرداز و تمثییو
درخت رلم در ررفان ،ریش در اساطیر و ادیان کهن دارد.

 .3-4درخت :نماد انسان کامل

در اسطورهها و باورها قدیم ،ویود و آفرین

ا،سیان بیا درخیت پیو،ید داهیت و ا،سیان از

اخالف درخت تلق م هده است .مطابق برخ باورهیا و افسیا ،هیا« ،آدمی مییوۀ درختی

هفت هاخ است» (بوکور .)19 :1374 ،اقوام کهن ،درخت کیها 10 ،را بی ،ییای اسیاطیر

منسو م دار،د .برخ قبایو ،با ،امگذار یک درخت رو خود یا رییس قبیلی  ،خیود را
از ،سو آن درخت یا منسو بیدان می دا،سیتند (فرویید174-168 :1350 ،؛ فرییزر:1350 ،
 .)793در اسطورهها دین ایرا،یان ،تبار ا،سان از گیاه ریباس اسیت .ارتبیاط ا،سیان بیا گییاه
ریبییاس (مش ی و مشیییا ) ،بازما،ییدۀ رقاییید تییوتم برخ ی قبایییو ایرا ،ی اسییت و تقییدس و
ارجازا،هیز گیاه و درخت ،زد ا،سان آغازین و از آن همار ،ایرا،یان باستان سبب می هیود
ک گیاه مش و مشیا، ،خستین ،یا ا،سان هود .در اسطورهها هند ،توتمپرست و بیاور بی
،سببردن از گیاه توتم ویود داهت است .باور ب گیاهتبار در میان یو،ا،یان باستان ،ییز
رایج بوده است« .یو،ا،یان آغازین بر این پندار بود،د ک ا،سانها هون ،بیا خودبی خیود از
زمین رویید،د و این ا،سانها زمینزاد ،دودمانهیا آتی را پدیید آورد،ید» (پیین سینت،
، .)60 :1380سب بیردن از گییاه و ،ییا ،بیات  ،بیاور مشیتر

بیین اغلیب ملیتهاسیت و

پ وه ها زیاد در این زمین صور گرفت است .الیاده معتقد است مفاهیم ز،دگ کی
با گیاهان و تمثیو ،باتا بیان هده ،مبین مناسبا سر بین درختیان و ،یوع بشیر اسیت کی
قطع ترین این مناسبا  ،گیاهتبار یا ،سببردن دودمانها از ،ور گیاه و ،با اسیت .ایین
گیاه تبار را در ،زد بومیان فیلیپین ،اپن ،کره ،استرالیا و اسطورهها هند و هیین می تیوان
یافت (الیاده .) 288-286 :1394 ،روییدن گییاه از خیون اییزد ههیدهیو،ده ،ییز مبیین وییود
مناسبات بین گیاه و تبار ا،سان (گیاهتبار ) است .در اسطورهها ایران ،حیا ا،سا ،ک ب
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مرگ فجیع پایان گرفت است ،11در گیاه ادام می یابید .اسیطورۀ «تمیوز» ییا «دمیوز » و
ز،دههد،

در قالب درخت /گیاه در بینالنهرین ،یز بییا،هر همیین مناسیبت اسیت .رویییدن

بنفش از خون آتیس ،گو سر و هقایق ،عما ،از خون آدو،یس ،گندم و ،یز همیۀ گیاهیان
از پیکر اوزیریس، ،مو ،ها متعدد این باور در اساطیر ملو مختلف هستند.
برخ ادیان ،یز رویکرد اینهنین ب درخت داهت ا،ید ،بیا ایین تفیاو کی در ادییان،
دیهر هاهد درخت /گیاه تبار ا،سان ،یستیم ،بلک درخت صورت ،مادین یافتی اسیت و در
برخ تفاسیر دین دیده م هود ک درخیت ،برمبنیا ارتقیاد اسیاطیر وسییلۀ ارتبیاط بیین
ا،سان و خدا ،رمز از ول یا پیامبر خداست .در یهودیت، ،ام موس برگرفت از ترکییب دو
وا ۀ «میو» بی معنی آ و «هیا» بی معنی درخیت اسیت و معنیا فارسی آن دارا (دار
درخت) است (لغت،ام  :ذیو موس ) .همچنین درخت خا،دان داود (یسّیا) در تیورا ،میاد
سلسلۀ ا،سا است« :از ریشۀ آن ،هاخ ا تیازه خواهید روییید؛ رود خداو،ید بیر آن قیرار
خواهد گرفت» (اهعیا .)3-1 :11 ،احتمال م رود منظور از هیاخۀ تیازه و رود خیدا ،مسیی
(ع) باهد؛ زیرا «در مسیحیت ،سلسل ،سب مسی در هنر قرون وسطای با درختی ،شیان داده
م هود ک از صلب یسا ،پدر داوود بیرون آمده بود .سایر ،یاکان او ،تن و هاخۀ درخیت را
اهغال م کنند و مریم رذرا یا ریس بر فراز آن قیرار دار،ید» (هیال .)287 :1394 ،براسیاس
تفاسیر قرآ ،در روایا اسالم ،یز درخت با هجره،ام و ،سبهناسی پییامبر اسیالم (ص)
پیو،د دارد .مفسران در تفسیر آیۀ «الم تر کیف ضرب اهلل مثالً کلمة طیبة کشجرة طیبة اصةلها
ثابت و فرعها فی السماء» 12روایات ،قو کردها،د مبن بر اینک هجرۀ طیب در آییۀ یادهیده،
هجره،امۀ آلرسول و تمثیل است از پیامبر ک هاخۀ آن رل و رنصر آن فاطم و مییوۀ آن
او د فاطم و هاخ ها و برگها آن هیعیان هستند .از ابنرباس روایت است کی یبریییو
ب پیامبر ررن کرد« :توی آن درخت و رل اسیت هیاخۀ آن و فاطمی اسیت بیرگ آن و
حسن و حسین میوۀ آن هستند» (طبرس  ،1394 ،ج .)126 :13
در ررفان ،یز درخت ،ارتباط ،مادین با ا،سان دارد ،اما با کمی هیرخ

و دگردیسی

همراه هده است .برخ ،حل ها ررفا ،درخت را ،ماد ا،سان قلمداد کردها،د .صیابئان بی -
مویب گفتۀ افالطون ،ا،سان را گیاه آسما ،م دا،ند؛ زیرا هما،ند درختی وارو،ی اسیت
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ک ریش اش ب سو آسمان و هاخ های

بی یا،یب زمیین اسیت (الییاده .)267 :1394 ،در

متون ررفا ،ما ،درخت ،ماد از ا،سان کامو است .سیمعا ، ،آدم (ع) را کی ا،سیان کامیو
است ،هجرها م دا،د ک صد و بیسیت و ههیار هیزار پییامبر از آن برآمیدها،ید (سیمعا، ،
 .)630 :1394در باور ررفا ،رسول اکیرم (ص) دا،یۀ درخیت هسیت و ،ییز ثمیرۀ آن قلمیداد
م هود .بر همین اساس در برخ آثار دیده م هود ک درخت هست  ،ویود ا،سیان کامیو
یا همان حقیقت محمدی تعبیر هده است« .مقصیود از درخیت یهیان ،وییود کامیو اسیت،
«لو

لما خلقت ا فال » دلیو است بر این ،و هم او آخر است ک بعد از همیۀ ا،بیاسیت

ب حسب صور ، « ،ب بعد » (ابنترک  .)52 :1375 ،مولو ،ییز رود محمید (ص) را
دا،ۀ درخت ویود م دا،د ک هم هست درخت از اوست و هم ثمرۀ درخت اوست:
بییر هییجر سییابق بییود می یوۀ ظریییف
گرهی میییوه آخییر آییید در ویییود

آخییرون السییابقون بییاش ا حری یف
اول اسییت او زا،ک ی او مقصییود بییود
(مولو )346 :1373 ،

ابیا فوف ،مبین این باور ررفا ،است ک ا،سان کامو ،اگره از حی ،آفیرین
آخر بوده است ،دا،ۀ درخت آفیرین

میاد

اسیت و یهیان از بیذر رود او در وییود آمیده و در

رأس هجره،امۀ بشر قرار دارد .سلطان ولد ،اولیا را هاخ از درخت ملکو دا،سیت کی دو
یهان سایۀ آن است .ابیا زیر بیان م کند ک ا،سان کامو بخشی از درخیت حیق اسیت و
همۀ مویودا در سایۀ آن م زیند:
هییییا آن ،خییییوا،یییید در بییییا وصییییال

هیییا هیییا را از هیییجر باهییید منیییال

دو یهان سای است از آن هیا و درخیت

سای را از مایی باهید تخیت و بخیت
(سلطان ولد)189 :1373 ،

رارف در ابیا فوف ،یهان را سایۀ ویود ا،سان کامیو ،و تیداوم هسیت را موقیوف بی
و م دا،د .سهرورد هجرۀ طیب را در آیۀ «کلمةً طیبةً کشجرةٍ طیبةٍ أصْلُها ثابیت وَ فررهیا

ف السّما ِ »13رمز ا،سان م دا،د (سهرورد  .)2 :1375 ،ب رقیدۀ ابنررب ،ییز هیجره ،مبیین
حقیقت ا،سان کامو و خلیفةاهلل است ک میدبر یسیم کلی و ییامع یمییع حقیایق اسیت و
دقایق او در تمام مویودا منتشر است (موسو خلخال .)179 :1373 ،
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ا،سان پیشاتاریخ ، ،سبت مقدس با درخت دارد و توتمها گیاه  ،پرده از این حقیقت
برم دارد ک ا،سان خود را خلف ،باتا تلق م کرده است .گییاهتبیار ییا ،سیببیردن از
درخت ،در اساطیر اغلب ملو از یمل اسطورهها ایرا ،دیده م هود .در ادبیا حماسی
ما، ،سبهناس با تمثیو درخت آمیخت است (از یمل درمیورد سییاوش و تبیار او و ظهیور
زرتشت در هاهنام ) .در باورها دین دورۀ تاریخ  ،برا تبیین یایهاه تبار ا،بییا و سلسیلۀ
ا،سا ایشان ،از ،ماد درخت استفاده هده و پیامبران ،درخت ،و دودمان ایشیان ،هیاخ هیا و
میوۀ آن تلق هدها،د .در ررفان اما خبر از ،سو و ،سب و تبار ،یست و درخت رمیز ا،سیان
کامو است .در ررفان اسالم  ،ا،سان کامو ،واسطۀ رالم محسوس و رالم معقول اسیت کی
ب هباهت ب واسطۀ زمین و آسمان بیودن درخیت در باورهیا اسیاطیر ،یسیت .از طرفی
درخت در اساطیر ،رمز بارور ، ،سو و ،سیب ،ز،یدگ و بالنیدگ اسیت و بی خیاطر رهید
رمود و ،مو ب سو آسمان، ،ماد از گرای

ب با ست .ا،سان ،یز بیرا افالکی هیدن و

تکامو باید ب سو رالم با سفر کند .در یک ،هاه کل م توان گفت ،مادگرای درخت،
از دوران اساطیر ب این سو ،رو،د رام ب خاص دارد و هرهی پیی

می رود ،خیاصتیر

م هود .بدینصور ک یک درخت ،ابتدا ،ماد یا توتم یک یامع ییا قبیلی در،ظیر گرفتی
م هد  .در دوران تاریخ ، ،ماد یک گروه برگزییده (پییامبران) تلقی می هید و در ررفیان
اسالم ، ،ماد یک هخص خاص (ا،سان کامو) است .بر این اساس م توان گفیت بیا تویی
ب پیشینۀ پیو،د درخت و ا،سان و گیاهتبار در اساطیر ،و ،یز پیو،ید ،میادین پییامبر ییا ا،سیان
کامییو بییا درخییت در برخ ی ادیییان ،اییین ،ییوع ،مییادپرداز درخییت در ررفییان ،صییور
دگرگونهدۀ باورها اساطیر است.
 .4-4درخت :نماد آفرینش یا هستی
درخت ،مظهر حیا و سرز،دگ و تجدیدحیا دایم است و در باورها اسیاطیر  ،منبیع
ز،دگ ب همار م رفت است .ب کاربردن تمثیو درخت برا حقایق یهانهناس ، ،زد اغلب

ملو دیده م هود؛ ب این صور ک درختی مشیخص را درخیت کیهیا ،و محیور یهیان

تلق م کرده ا،د .درخت کیها ، ،با درخت ز،دگ پیو،د دارد .ب رقییدۀ ا،سیان اسیاطیر ،
ز،دگ از آسمان م آید و ب زمین فروم رود .ب خیاطر همیین ،آن را بی درختی وا گیون
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تشبی کرده ک ریش در آسمان دارد و هاخ های

در زمین فرورفت ا،ید .درخیت وا گیون،

همان درخت کیها ،است ک در سیر ،مادگرای  ،ب درخیت ز،یدگ و سیپس بی درخیت

معرفت تبدیو هده است.

درخت ب ،حو آیینی و رینی ییا اسیاطیر و کیهیانهیناخت ، ،میودار کیهیان ز،یده و

یا،دار است ک ب وقف تجدیدحیا م کند؛ زیرا ز،دگا ،پایان،اپذیر برابیر بیا بی مرگی

است .درخت کیهان ب این ارتبار ،درخیت حییا بی میرگ می توا،ید هید (الییاده:1394 ،

 .)261بر همین اساس است ک در اسطورهها برخ ملو ،درخت کیها ،ک محور یهیان
است ،با درخت حیا آمیخت است .در اسطورهها ایران ،درخیت کیهیا ،همیان درخیت

هزار تخم است ک از دریا کیهیا ،وروکشی  14سیر بیرآورده و دربردار،یدۀ تخمیۀ همیۀ
گیاهان است .مطابق بندهشن ،حیا یهان بی ایین درخیت بسیته دارد و آ از آ،جیا بی

هفت کشور زمین م رود (فر،بغدادگ )73 :1390 ،؛ بنابراین منشأ همۀ مویودا است .در

ز،د بهمن یسن ،یز از درخت هفتهاخۀ یکریش ا سخن رفت ک ،ماد گیتی تصیور هیده
است (ز،د بهمنیسن .)3 :در اسطورههیا بیینالنهیرین ،درخیت ز،یدگ  ،یکی از درختیان
مقدس است ک با مفهوم درخت کیها ،آمیخت است و رمز محور یهان تلق م هود .این

درخییت« ،ترکیب ی از رسییتن هییا گو،ییاگو ،اسییت ک ی ب ی رلییت طییول رمییر ،زیبییای و
سودمندیشان مقدس همرده م هو،د ،از قبیو درخت سدر ک هوب

گیرانبهاسیت، ،خیو

ک خرما م دهد ،تا بن با بار خوه ها ا،هور و درخت ا،یار رمیز بیارور کی مییوهاش
آبستن صدها دا ،است» (بوکور .)13 :1390 ،در باور هینیان ،درخت کیها ،در مرکز رالم

روییده است و زمین را ب آسمان م پیو،دد .آن درخت ،ستون برافراهت ،امییده می هیود و

هما،ند رکن رالم ،محور یهان و تکی گاه و ،هاهدار،دۀ کیهیان اسیت (الییاده.)286 :1394 ،

ایهدراسیییو، 15یییز یییک ،مو،ییۀ درخییت کیهییا ،و ،یییز ،مو،ییۀ درخییت ز،ییدگا ،اسییت .در

اسطورهها هند ،درخت کیهیا ،بی صیور درخیت وا گیون ،شیان داده هیده اسیت .در
«کاتااوپا،یشاد» رالم غیب و ههاد را ب درخت تشبی م کنند ک ریشی هیا آن در بیا و

هاخ ها آن در پایین است و آن را اصو یاوید گوینید .گیتیا ،ییز بیرا ،شیاندادن رابطیۀ

آفریده و آفریننده ،ب تمثیو درخت وا گون متوسو هده است .ریش هیا آسیما ، ،همیان

رلتالعلو و برهمن است .هیکوف هیا آن ،بی ،تیایج و ثمیرۀ ارمیال ا،سیانهیا اهیاره دارد.
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هاخ ها ،مودار سلسل مراتب هست و اهیاره بی مقامیات اسیت کی ا،سیان برحسیب کیردار
خوی

ب دست م آورد (بههود گیتا257 :1374 ،؛ هایهان .)328-330 :1362 ،در اسیاطیر

و باورها یو،ا ، ،درخیت بلیوط از قیدر الهی بهیرهمنید اسیت و بی رلیت طیول رمیر و

استواری  ،رمز آرما ،درخت کیها ،است (بوکور.)22 :1362 ،

در ارتقادا یهودیان ،همعدان هفیتهیاخ (منیوره) 16غالبیاً همتیا «درخیت بیا گون»

همرده هده ک ریش های

در آسمان و ،وک

در دل زمیین اسیت و هفیت کاسیۀ گیو در

آن ،تقلید از گو بادامبن ک رمز ،وزای است .محور مرکیز هیمعدان ،رمیز خورهیید و

هفت هاخ ، ،ماد هفت سیارها،د (همان)15 :؛ بنابراین هیمعدان هفیتهیاخ در دیین یهیود،

ر مز کیهان و حییا یاودا،ی اسیت .در مسییحیت ،صیلیب ریسی (درخیت تراهییدههیده)
یایهزین درخت کیها ،هده و رمز از محور یهان تلقی می هیود« .مسییحیان معتقد،ید

صلیب ریس هفت پل دارد ک بسان درختان کیهیا، ، ،مایشیهر هفیت طبقیۀ آسیمان و ،ییز

متصوکنندۀ زمین ب آسمان است» (الییاده .)282 :1394 ،درخیت کیاج ریید ،وییو در دیین
مسیح ،یز یک درخت کیها ،ب همار م رود .سنت تزیین درخت کیاج و هراغیانکیردن
آن ،ب ی اسییاطیر بسیییار کهن ی هییون پرسییت

و تقییدس درخییت و یشیین ایییزد آتیییس در

اسطورهها یو،ان و ،یز کاج بن ک ،مایشهر درخت کیها ،در اساطیر اسکا،دیناو است،
برم گردد.

در ررفان ،درخت کیها ،کهنترین تصویر درخت و رمز کیهان و آفیرین

اسیت کی

زمین را ب آسمان پیو،د م دهد و گواه بر حسیر و دورافتیادگ از روزگیار اسیت کی

زمین و آسمان ب هیم ،زدییک بود،ید (بوکیور .)11-9 :1362 ،پیس از گنیاه آیینی و قطیع

ارتباط خدایان ،تنها حکیم ساحران ،هیمن هیا ،کاهنیان و قهرما،یان ییا حاکمیان بیس مقتیدر
قادر،د ارتباط با آسمان را موقت برقرار کنند (الیاده )43 :1391 ،و درخیت یکی از وسیایو

دست یافتن ب طاف آسمان و دیدار با خدایان است .سما،گهیا 17می گوینید ییک درخیت،
پی تر قل یا ،و

کوه کیها( ،مرکز ریالم) را بیا آسیمان میرتبط می سیاخت .هیمنهیا

سیبر  ،درخت «قان» را رمز ستون آسمان م دا،ند (بوکور .)12 :1362 ،در اسیاطیر میا،و ،

درخت ز،دگ با درخت کیها ،پیو،د یافت است و ب گو،یۀ درختی تنیاور بیا سی سیاق ییا

هاخۀ اصل ،موده هده ک ،مودار از س دورۀ کیها ،است (اسماریوپور.)289 :1387 ،
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ررفا مسلمان ،یز درخت را ،ماد و رمز کیهان و آفرین

قلمداد کردها،ید؛ در بسییار

از تمثیوها و رمزپرداز ها ررفیا ، ،هسیت و آفیرین  ،درختی تصیور هیده کی ا،سیان،
آخرین خلقت و میوۀ آن است .برخ از ررفا ،یز ا،سان را برگ درخت آفرین

دا،ست ا،ید.

این برگها در زمانها مختلف خشک م هو،د و فرومی افتنید و بیرگهیا تیازه ییا

آنها را م گیر،د ک اهاره ب ،اپایدار ا،سان و ثبا خلقت دارد .در هیرد التعیرف آمیده

است« :خدا رزویو پی

ملکالمو درخت آفریده است و بر آن درخت ب ریدد همی

یا،وران خلق ،برگ آفریده است و بر آن برگ ،ام و ،بشت  .هون آن بنده را سبب میرگ

پدید آید ،آن برگ زرد گیرد ،ملکالمو بدا،د ک او را ایو ،زدیک آمد .هون وقیت
یان کندن فراز آید ،برگ از درخت یدا گردد» (مستمل بخار  ،1363 ،ج  .)639 :2ایین

باور ررفا ،قرابت زیاد با این باور اسطورها ایرا،یان دارد ک قایو ب ویود درخت با ،ام

«درخت ،فوس» هستند ک ،باید آن را برید و با یان همۀ یا،داران پیو،د دارد .ایین درخیت

هر سال گو م دهد .برخ از گو ها آن ییک سیال رمیر دار،ید و برخی کمتیر و برخی
بیشتر و ب ا،دازۀ رمر مویود ک آن گو از آن اوست (هینلز.)461 :1363 ،

ابنررب رسال ا دارد با ،ام شجرةالکون و در آن ،یهان را درخت تصور کیرده کی از

دا،ۀ کلمۀ مقدس «کون» ب ویود آمده اسیت و رسیولاص (ص) کی ،یور حقیقیت محمدیی

است ،ریش و میوۀ آن درخت یها ،است .این درخیت اغلیب بی معنیا محیور یهیان ،در

مرکز و ،اف زمین مستقر است (هایهان .)328 :1362 ،و در تریماناألهواف ،ییز ریالم را

درخت م دا،د ک اصو آن از دا،ۀ «کُین» اسیت و معتقید اسیت ،خسیتین هییز کی از آن
درخت رویید ،س هاخ بود .هیاخ ا بی سیو راسیت رفیت و هیاخ ا بی سیو هی

و

هاخ ا مستقیم رو ب با  ،و از آن «السابقون المقرّبون» پدید آمد،ید .هیون ثبیو یافیت و
با کشید از هاخۀ با ی آن ،رالم معن و از هاخ فیرودین آن ریالم صیور پدیید آمید،
پوستها آن درخت ،رالم ملک هد و آ،چ از باطن و مغز و معا ،آن بود رالم ملکیو

گردید .آب ک در هریانها و رروف آن یار و سبب حیا و ،موش بود ،ریالم یبیرو

هد ک آن سرّ کلم «کنْ» است (ابنررب  .)26 :1378 ،رزیزالدین ،سف برا بییان مراحیو

هست  ،رالم را هو،ان درخت وا گون تمثیو کرده ک یبرو  ،تخم آن است و رالم ملک

و ملکو  ،تن و رالم محسوس میوۀ آن درخیت اسیت (ر، : .سیف  196 :1386 ،و .)280
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اینگو ،تلق از آفرین  ،مشاب تعبیر اوپا،یشاد و بههود گیتا از هست است و ممکین اسیت
تحت تأثیر باورها هندو یا ب خاطر ویود یک آبشخور مشتر

باهید .در ییا دیهیر ،

هست را درخت تعبیر کرده ک آدم میوۀ آن اسیت (،سیف  )75 :1386 ،و همیانطیور کی

مقصود از پرورش درخت ،میوه است ،مقصیود از خلقیت هسیت  ،آدمی اسیت و هیدف از

خلقت آدم ،معرفت خداست (ر، : .سف .)82 :1379 ،

بها ولد (پدر مولو ) بیرا یهیان از تعبییر «درختی کی دا،یۀ آن را در ریدم کاهیتند»

استفاده کرده است (بها ولد ،1382 ،ج  .)13 :2در تمثیوها مو ،ا ،ییز آفیرین  ،درختی
است ک هم دا ،و هم میوۀ آن پیامبر اسالم (ص) است:
بییر هییجر سییابق بییود مییوۀ ظرییف

گره مییوه آخیر آیید در وییود

آخییرون السییابقون بییاش ا حری یف

اول اسییت او زا،ک ی او مقصییود بییود
(مولو )346 :1382 ،

سبقتداهتن ویود پیامبر اکرم بر خلقت یهان ،با استناد ب حدی« ،لو

لمیا خلقیت

افال » ،یک از موضورا اساس ررفان اسالم است و ،هرۀ «حقیقیت محمدیی » از ایین
،هرش ،شئت م گیرد.

ربدالرزاف کاها ، ،یهان را درخت تلق کرده ک آدمیان میوۀ آن هستند:

درخت است این یهان و مییوه میاییم

کیی خییرّم بییر درخییت او بییرآییم
(کاها)373 :1380 ، ،

ررفا دیهر ،یز برا تبیین یایهاه ا،سان در رالم ،از تمثیو درخت استفاده کیردها،ید از

یمل کاها :373 :1380 ، ،میبد  ،1380 ،ج  233 :10و: ...

براساس پیشینۀ یادهده ،درخت ب خاطر تجدیدحیا همیشه  ،در کیهانهناسی کهین

رمز هست و آفرین

بوده است .ب همین دلیو ،برخ درختان مشخص ،درخیت کیهیا ،و

محور یهان تلق هدها،د .این باور اساطیر  ،در ادیان تغییر هکو داده و در صور منیورۀ
یهودیان و صلیب ریس و کاج ،ویو مسیحیان پدییدار هیده اسیت .در ررفیان بی د،بیال ایین

ا،دیش ک ارتباط ا،سان با آسمان در ،تیجۀ گناه ،خستین قطع هیده اسیت ،درختی مشیخص

ب رنوان درخت کیها ، ،راه رسیدن ب بهشت اولی و ایجاد ارتباط با رالم با تصور هید .در

ررفان اسالم  ،درخت کیها، ،ماد بیرا تبییین هسیت و یایهیاه ا،سیان در آن بی هیمار
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م رود .ب این ترتیب ،درخت ،ماد یا مثال یهان است ک بذر و میوۀ آن و هدف از خلقیت
آن ،ا،سان (ا،سان کامو) بوده است .سییر دگردیسی درخیت آفیرین

در اسیاطیر ،ادییان و

ررفان را م توان هنین تفسیر کرد ک درخت کیها ،کی در باورهیا اسیاطیر  ،وییود

واقع و ظاهر داهت ،در ادیان تغییر هویت داد و در پیکرۀ منوره و صیلیب ،ههیره پنهیان

کرد ،اما در ررفان و ب وی ه ررفان اسالم  ،هویت اسیاطیر خیود را بازیافتی و بی صیور

،مادین ،رمز از یهان و هست تلق هده است؛ بنابراین هاید بتوان گفت رویکرد ررفا بی

درخت ب رنوان ،ماد آفرین

یا کیهان ،ریشی در زمیانهیا بیس دور دارد و آبشیخور آن،

باورها و آیینها اساطیر است.
 .3نتیجهگیری

براساس این پ وه  ،برخی از تمثییوهیا و ،مادهیا ررفیا ،مربیوط بی درخیت ،متیأثر از
باورها اسطورها اسیت کی اغلیب از طرییق تفاسییر دینی وارد ررفیان هیده و دسیتمایۀ
مومونآفرین ررفا هده است ،از یمل :
، .1مادینه تجل گاه حق، :ق
مویب قداست و پرست

و اهمیت مظاهر طبیعیت در ز،یدگ بشیر ،خسیتین،

درخت ،ارتقاد ب زادههدن خدا از درخت و اختصیاص

،وع خاص درخت ب برخ از خدایان در باورها اساطیر هد .صور مالیم و
دگرگونهدۀ این باورها ب ادیان ،فوذ کرد و درخت در ادیان ،کارکرد ،میادین
یافت .این کارکرد ،از طریق روایا  ،قصص و تفاسیر دین ب متون ادب -ررفیا،
راه یافت و ررفا با تأس از آیینها و باورها اساطیر مربوط ب قداسیت درخیت
 ک هنوز هم در بین برخ اقوام معتقدا ،دارد  -آن را ب رنوان یک از مظاهر وتجلیا حق در متون خود ب کار بردها،د.
، .2مادینه دا،

و معرفت :رهد رو ب با و سر ب آسمان داهتن درخیت ،موییب

هکوگیر این ا،دیش هد ک درخت حد واسط آسمان و زمین است و م توا،ید
پیو،د دهندۀ ا،سان بی ریالم بیا باهید .براسیاس هنیین تفکیر  ،اسیطورۀ درخیت
معرفت هکو گرفت .در ادیان سام  ،تحول در این ،هرش ایجاد هید و خیوردن
از درخت معرفت ،مویب هبوط آدم و دور از بارگاه حق هد .ررفیا بیا الهیام از
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این درخت ممنورۀ بهشت و با برداهتها رمیز از تفاسییر ،کیارکرد اسیاطیر
درخت را احیا و آن را ،ماد دا،

و معرفت قلمداد کردها،د.

، .3مادینه ا،سان کامو، :یا درخت ک در اساطیر ،توتم و واسطۀ ا،سان و خیدایان
محسو م هد ،در باورها و ارتقادا دین ب پیامبران منسو هد .در معتقیدا
یهودیان و مسیحیان ،پیامبر ،رابط زمین و آسمان اسیت و در ررفیان ایین ،قی

بی

رهدۀ ا،سان کامو گذاهت هده و او رابط بین ریالم سیفل و رلیو و قیوامدهنیدۀ
هست است .از اینرو در متون ررفیا ، ،بیرا بییان یایهیاه ا،سیان کامیو از ،میاد
درخت استفاده هده است و با توی ب پیشینۀ اساطیر درخت ب رنوان رابط زمین
و آسمان ،م توان ادرا کرد این ،مادینه  ،از بین

اسیطورها ا،سیان بی درخیت

،شئت گرفت است.
 .4تمثیو آفرین  :درخت همواره در حال تجدیدحیا و ،مودار کیهان ز،یده اسیت.
از اینرو در اسطورهها اغلب ملو ،محور یهان تلق هده است .ایین ا،دیشی در
ادیان ،ب صور همعدان هفیتهیاخۀ یهودییان و درخیت ،وییو مسییحیان ،تغیییر
هکو داد و در ،حل ها ررفا( ،همن و ما،و ) در قالب درخت حییا متجلی
هد .بر این اساس ،استفاده از تمثییو و ،میاد درخیت بیرا بییان مراتیب هسیت در
متون ررفا ، ،احتما ً صور تحولیافتۀ اسطورۀ درخت کیها ،است ک پیس از
سیر دگردیس ها ب صور درخت هست ،مودار هده است.
پینوشت
 .1هوم خدای است ک تندرست و قیو می دهید و بی محصیو

و فرز،یدان ،برکیت ارزا،ی

م دارد .از ،ظر ایرا،یان ،هوم گییاه اسیت کی توا،یای هفابخشی دارد .هییرۀ ایین گییاه ،قیدر
ماورا طبیع ارطا م کند و گمان بر این بوده ک این خدا قدر کاف برا غلب بر هر دهیمن را
ارطا م کند (کرتیس.)129 :1387 ،
 .2از ،ظر هینلز ،مش و مشیا ، ،گیاهخدایا ،هستند ک ا،سان از تبار آنهاست (هینلز.)183 :1385 ،

3. Geshtin
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 .4در اسطورهها کهن (هاید ب خاطر تقدس هرا ) برا تا  ،ایزد یا اله ا قایو بیودها،ید کی
همزمان با تغییر فصول ،مراسم آیین برا آن برگزار م کردها،د، .مو،ۀ بیارز آن ،دیو،وسیوس و
گشتین احتما ً معادل بینالنهرین آن است.
 .5درواقع سیاوش ،ماد قربا ،ا،سان برا زمین و بازما،دۀ آییین دمیوز اسیت (خجسیت و حسین
یلیلیان.)90 :1389 ،

6. Ningishzida

 .7در موهنجو دارو قدیم ترین تمدن هند ،ظهور خدا در درخت ا،جییر معابید مصیور هیده اسیت
(حسینآباد )30 :1393 ،
 .10درخت کیها ،در بخ

8. Yggdrasil
9. Mimir

بعد معرف خواهد هد.

 .11سیاوش
 .12ابراهیم24 :
 .13ابراهیم24 /14 :

14. Vourukasha
15. Yggdrasil
16. Menorah

 .17پیهم ها سما،گ هب یزیرۀ مالز .
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