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 .1مقدمه
هابودندکهبهزندگیبشرنظموهدفمیدادند.اساطیر،انسنانو


کهادیانالهیشکلبگیرند،ای،اسطوره
قبلازای،
جهانراهدفمندمعرفیمیکردندوبرایزندگیبشرخطمشیهاییتعینی،منیکردنند.اسنطورههناازمهنمتنری،و
توانبامراجعهبهآنها،بهارتباطوپیوندعمیقانسانباهستیوجهنانطبیعنتپنی

معتبرتری،منابعیهستندکهمی
برد.طبیعتباعناصروعواملخوداعمازآب،آتش،سنگ،گیاه،درخنتویینرهدراعصنارکهن،ودرباورهنای
اساطیریوباستانیبشر،نقشوجایگاهویژهایداشتهاست؛چراکهبنابرخصلتاندیشهورزوکنجکاوانسان،تمامی
نیازها،باورها،تناسباتاجتماعیومعیشتیاوازدیربازهموارهبربسترطبیعتآزمودهشدهوبرایهرین ازافکنار
وآمالاومشابهومابهازاییطبیعیجستوجوشدهاست.انسانمتفکنرواندیشنهورز،همنوارهبناسننگوکنوهو
درختسخ،گفتهودرمواردیپاسخپرسشهایخودراازآنهایافتهاستوبدی،ترتین،،بنرایتمنامعناصنرو
موجوداتطبیعت،خصلتیانسانیوشعورمندقائلشدهاست(ر.ک.خیرخواهبرزکیوواحدیان .)39:0931،
گیاهانودرختان،یکیازمهم تری،عناصرطبیعتنندکنهازاعصنارکهن،،خویشنکاریمفیندوسنودمندیرادر
عنواننمادونشانههنایی،دسنتخو 

هادرهرساحتیازحیاتآدمیحضورداشته 
وبه

زندگیبشرانجامدادهاند.آن
بخشیازنظامسازیهاومفهومپردازیهایفرهنگیواجتماعیبشرقرارگرفتنهانند.منیتنوانگفنتکنهگیاهنانو
درختان،ازدیربازتاکنونازهویتمتفاوتوعمیقتریدرهمةابعادزندگیبشراعنمازدین،،آینی،هناوآدابو
رسوم،سب  هایزندگی،الگوهایمعیشتیاقواموملل،فولکلوروباالخرهدرادبینات(شنعروداسنتانونمنایش)،
برخورداربوده،کارکردومعناییعمیقوژرفداشتهاند؛«سرو»،درختیاستکهدرطولحیاتبشر،چیزیبیشاز
مفهومی درختداشتهاست.ای،درختچهدرمظاهرتمدنوفرهنگوچهدرآدابورسومومناس دینیملل
مختلفبهویژهایرانیان،حضوروجلوةخاصیداشتهاست؛بهطوریکهبسیاریازمظاهرونشانههایهنروفرهننگ
وتمدنایرانی،نشانگرارز وتقدسای،آفریدةطبیعیاست؛نقشونگارههاییازای،درختمقندس،دربناهنا،
هنرهایتجسمی،اشیایتزئینی،فر وقالیو،...خود،دلیلآشکاریبرای،سخ،است.عنووهبنرآن«،سنرو»در
شعروادبیاتفارسیودرسخ،ایل،شاعران،دستمایةآفرینشمضنامی،،تصناویروتوصنیفاتگونناگونشنده
است؛بهگونهایکههرشاعروسخ،پردازی،باتوجهبهفکرواندیشةخود،بنهننوعیازاین،پدیندةطبیعنیبهنره
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جستهاست؛«سرو» ،گاهدراشعارعرفانینمادیازوارستگیورستگاریازتعلقاتدنیویمعرفیشدهوزمنانیدر
اشعاریناییوعاشقانه،مشبّهً بهواستعارهازمعشوقومحبوبواقعشدهاست.نهتنهادراشعارعارفاننهوعاشنقانه
درجایهایگونناگون،آنجناکنه

رامیبینیم؛درشاهنامةفردوسی«،سرو»
بلکهدرشعرحماسینیزردپاییاز«سرو» 
پردازد،دستبهنقشآفریننیقابنل

هایمردوزنحماسها می


خصیت
فردوسیبهتوصیفقهرمانها،پهلوانهاوش
توانازکنارای،توصیفاتوتصاویروتشبیهات،سادهگذشت.ای،کهچرافردوسی

تأملیزدهاست.بدونش ،نمی
هاوشخصیتهایزنومردخودرابهسرومانندکردهویاگناهیدرتصناویرخنود،از

دربسیاریازمواردقهرمان
سرودرکناردیگرعناصرطبیعتاستفادهکرده،پرسشیاستکهمیتواندازنظرنگاهاسطورهشناختیبهای،درخت،
قابلتأملباشد؛چراکهبهنظرمیرسددرپشتبسیاریازتصاویروتشنبیهاتیکنه«سنرو»بنهعننواناسنتعارهوینا
مشبهُبهظاهرشدهاست،عووهبرظاهروشکلای،درخت،عللووجوهشَبهِعمیقتروینیترینیزدخینلباشنند
کهریشةآنهابهاسطورههاوزندگیباستانیمردمجهانوایرانبازمیگردد؛ازجمله،آراست،ونزئی،این،درخنت
یمرگیوسرسبزیهمیشنة
هاومراسمباستانی،همسانیوبرابردانستهشدنآنباانسانهایآزادهودلیروب 

درآیی،
عنوانسخ،سَراییآگناهازفرهننگ


عنوانیکیازمنابعکه،وینیفرهنگایرانباستانوفردوسیبه
آن.شاهنامه،به
وباورهایاصیلواسطورهایسرزمی،خود،ایران،دراثباتای،فرضیهپشتوانةاستواریمیتوانندبهشمارآینند.در
ای،مقاله،پسازمروربرخیب،مایههایاساطیریوباستانیدرختوبهویژهدرخنتسنرودرمننابعمختلنف،بنه
تطبیقآنهاباتشبیهات،توصیفاتوتصاویرمربوطبه«سرو»درشاهنامهپرداختهشدهاست .



 -1-1پیشینۀ پژوهش
دربارةدرخت«سرو»،تحقیقیکهبتواندبهمعرفیوتبیی،نقنشاسنطورهایوباسنتانیآندرادبفارسنیبپنردازد
کهدربرخیازمتونعرفانی،ازآنبهعنوانمشبهًبه،استعارهونمادیازمفاهیمعرفانیازجملنه

وجودندارد؛جزای،
آزادگی،وارستگیواستقامتبهرهگرفتهشدهومحققانوپژوهشنگران،درمقناالتوکتن،مختلنفبنداناشناره
مایههایاسناطیریوباسنتانی
هاکهحاویاطوعاتوب ،


ویژهآن

اندامادرشماریازمتونقدیمادبفارسی،به
کرده
درخودهستند،زمینهبرایتحقیقوبررسیبرخیازعناصرطبیعتازجملهدرخنت«سنرو»،بناتوجنهبنهپیشنینة
ای،آیینیوباستانیآنفراهماست.باای،همه،دربارةسنرآیازونقنشگیاهنانودرختناندراسناطیر،هننر

اسطوره
نگارگریومتونتاریخی،تحقیقاتوترجمههاییانجامگرفتهکهدرمعرفیوشناساندنبرخیازدرختانمقندسو
بااهمیتدرزندگیباستانیواساطیریمللمختلف،نقشبسزاییایفناکنردهانند؛درخنتدراسناطیرکهن،،عننوان

مقاله ایاستازجانصدقه،باترجمةمحمدرضاترکیکنهدرآنبنهبینانتقندسواهمینتدرخنتدراسناطیرو
آیی،هایباستانیمللمختلفپرداختهوآنراازابعادوجنبههایمتعددبهویژهبُعددینیموردتحلیلوبررسیقرار
دادهاست(ر.ک.صدقه.)093-099:0931،بازخوانیکه،الگویسهگانةمقدسبامحوریتنقشمایةدرختسنرو
درهنرایرانی،عنوانمقالةدیگریاستکهتوسطمیثمبراریوسمیراآقاداودجلفایینگار یافتنهاسنت.نگارننده
درای،مقاله،نقشمایههایدرختسرودرحوزههایتجسمیهنرراموردتحلیلقراردادهوبدی،ترتی،بنهاثبنات
تقدسواهمیتای،درختازدورتری،ایامدرسرزمی،ایرانپرداختهاست(ر.ک.براریوآقاداودجلفنایی:0931،
.)10-76همچنی،،رهیافتمیانفرهنگیبهگیاهودرختدراسناطیروادبینات،عننوانپژوهشنیاسنتازعلیرضنا
نیکوییکهدرآن،نویسندهبادرنگبرریشهشناسی،نظریةاستعارةمفهومیوجهانیهایمعطوفبهگیاهان،طرحنی
درمطالعةمیانفرهنگیگیاهانارائهکردهاست(ر.ک.نیکویی.)3-99:0931،

 -2-1روش تحقیق
تحلیلیاست؛بدی،صورتکهپسازاستخراجنمونههاوشواهدیقابلتأملاز 

شیوةنگار ای،مقاله،توصیفی-
هاوپیشینةاسطورهایوباستانیآن،به 

درشاهنامهودیگرعناصرهمنشی،،باتوجهوگریزبهب ،
مایه
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هاوقهرمانهاپرداختهشدهاست .


هایشخصبت

تحلیلتصاویر،تشبیهاتوتوصبفاتحاالتوموقعیت

 -2بحث
 -1-2نقش گیاهان و درختان در اساطیر
یکیازاصلیتری،مضامی،ودرونمایههایاسناطیری،اینده هنایمربنوطبنهگیاهنانودرختناناسنت.درخنتدر
که،تری،تصویر ،بنابهتوصیفیکهازآندراساطیراولیهشده،درختکیهانییولپیکریاستکهرمنزکیهنانو
آفرینشکیهاناست.نوکای،درخت،تمامسقفآسمانراپوشاندهاست؛ریشههایشدرسراسرزمنی،دویندهانند؛
شاخههایپه،وستبر درپهنةجهانگستردهاندوقلبشجایگاهآتشآذرخشاست.خورشنیدومناهوسنتارگان
هایتابناکمیدرخشنند(دوبوکنور« .)3:0930،درخنت،پنایدر


هایای،درخت،همچونمیوه

درمیانشاخوبرگ
خاکوسربرآسمان،باسبزینگیانبوهودگردیسیا دربسترفصول،درنگاهانسانهموارهچینزیبنیشازین 
گیاهمعمولیبودهاستوبیانگررابطهایرمزآلودبی،اجزایاصلیا یعنیریشه،تنهوشاخههایشباجهانسنفلی
یادوزخ،جهانمیانییازمی،وجهانواالیابهشتاست(».فربودوطاووسی)99:0930،؛همچنی،درخنت،مظهنر
قدرتوجوداست؛لذاازجنبةبُعددینینیزدرمیانادیانوآیی،هایمختلفموردتقندیسواهمینتقنرارگرفتنه
است.دراندیشههایکه،یهودی،قربانگاههایکنعانیانوعبرانیانرویهرتپهوزیرهردرختقنرارداشنتهاسنت.
هایکه،هندینیزنمادیازهستیومظهروضعیتانساندرعالماست.درآیی،هنایدیگنرنینز

درختدراندیشه
همچونآیی ،هایمردمایسلند،فنوندوشماریازقبایلاسترالیا،آفریقاو،...ازدرختیمرکزیسخ،رفتهکنهمظهنر
زندگیورمزهستیبهشمارمیرود(ر.ک.صدقه.)091:0963،درمتونمقندس،معمنوالاازدرخنتدیگنرییینر

از«درختهستی»نیزسخ،بهمیانآمدهکهبه«درختمعرفت»مشهوراست؛درختیکهخداوند،آدمراازخنوردن
میوةآنبازداشتتاازمرگدرامانباشد.ای،مسأله،نظرخیلیازمحققانرابهخودجل،کردهوای،پرسشرادر
ذه،آنهابهوجودآ وردهاستکهآیاای،درختمعرفتهماندرختحیاتوهستیاستیابناآنتفناوتدارد 
تاای،حدمی توانگفتکهدرختحیات،هماندرختجاودانگیاستکهمیوةآنجاودانگیوالوهیتورسنیدن
بهمرتبةخداگونگیاستوبدی،ترتی،بهنظرمیرسدکهدرخنتمعرفنتودرخنتحیناتبنهننوعیبناهنمدر
ارتباطند؛بنابهگفتارمتونمقدس،آدمکهبهدرختمعرفتدستیافتهوخوبوبدراشناختهاست،دیگرنبایداز
میوةدرختحیاتکهالوهیتوجاودانگیاست،بهرهمندشود.نظیرای،درختدرمیراثاساطیرکه،هنموجنود
بخورد،بهجاودانگیمیرسد(ر.ک.همان .)099:

دارد؛درختیکهدرآسماناستوهرکسازمیوةآن
«درجهاناعتقادیانسان،درختباوجودبیتحرکی،نمادیازتولّد،رشدوتکاملوبهطورکلیزندگیدانسته
شدهوهمجلوههاییقدسییافتهاست(».ینینژاد.)97:0963،اساطیرمللمختلفبرای،تأکیددارندکنهانسناناز
درختزادهشدهاست؛پسنوعدیگرتقدسدرختنیزازهمی،نقشاودرزایشوتولندانسناندراسناطیربنوده
است.اهمیتاساطیریدرختدرمیانایرانیانرانیزمی توانازداسنتانآفنرینشنخسنتی،پندرومنادربشنریعننی

«مشی»و«مشیانه»دریافت«.نخستی،زوجبشرازنطفةکیومرثکهدرزمی،ریختهینود،بینرونآمدنند.نخسنتبنه
کهنمیشدتشخیصدادکهکداممردبنودوکندامزن.این،دو،بناهنم


طوری

شکلگیاهیپیوستهبههمروییدند؛به
درختیراتشکیلمی دادندکهحاصلآن،دهنژادبشنربنود.سنرانجاموقتنیبنهصنورتانسناندرآمدنند،اورمنزد
مسؤولیتهایشانرابهآنانآموخت(».هینلز.)39:0973،تقدسوارز درختدرمیاناقوامومللمختلف،بناور
بهحفظونگهداریواحترامبهآنرانزدای،اقوامتقویتکردهاست؛درفرهنگایران،نابودکردندرختحتنیاز
شکارنیزشومتراست.اگرشکارونخچیربانیانسانرابهدرویشیمیکشاند،درختافکندنعمرراکوتاهمنیکنند
(ر.ک.صدقه .)091:0963،

 / 4نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

ای،احتمالنیزوجودداردکهارز واهمیتاسطورههایمربوطبهگیاه،بهدلیلارز واهمیتکشناورزیبنوده
باشد؛زیراگیاه،اولی،بخشازنیازانسانبرایتأمی،یذابودهاست.انساناولیّهگیاهخواربودهاست؛بههمی،دلینل
دراسطورههایابتدایی،گیاهانارز واهمیتویژهایداشتهاند(خیرخواه؛واحدیان.)31:0931،دربندهش،آمنده
مشیومشیانههنگامیکهاززمی،بررُستند،نخستآب،سپسگیاه،سپسشیروسنپسگوشنتخوردنند».

است«:
(فرنبغدادگی .)091:0931،

درموردارز واهمیتگیاهانودرختاناساطیریبایدگفتکهتقدسای،عناصنر،تنهناازجهنتبناروریو
تأمی،یذایبشرنیست؛چراکهبرخیدرختاننهفقطازای،دوجنبهبلکهازجهاتدیگرینیزدرباورهایمنردمو
درختاندرنظرگرفتهشندهاسنت؛

اساطیرارجواهمیتیافتهاندوای،نشانمیدهدکهنوعیتقدسِدیگربرایای،
تقدسدرختخرمانهفقطازجهتباروریکهبهدلیلتفکی جنسیتیای،درختنیزبودهاست؛مردمنانباسنتان
برایدرختخرماجنسیتقائلبودندوتفاوتنرومادهبودنآنرامیدانستندوباتکاندادنگُردةدرختننربنر
رابهطورمصنوعیبارورمیکردند.درختچنارباپوسنتسنفیدوبنرگهنایشنبیه

رویگلهایدرختماده،آن

دستانسانوسروباسرسبزیوشکلخاصومتقارنشکهشبیهبهشعلةآتشنیزمنیباشند،بناورمقندسبنودن
درختراتقویتمیکردند(ر.ک.خیرخواه؛واحدیان.)31:0931،

درایرانباستان،درختانیچونویسپ وبیش،هوم،چنار،سرو،تاکوانار،ازدرختناننمنادی،وبعضناامقندسو
زندگیبخشبهشماررفتهاند(ر.ک.فربودوطاووسی.)96:0930،برخیازای،درختانمثلچناروسروازدیربناز
درفرهنگایرانباستانازارز واهمیتفراوانیبرخورداربودهاند؛بنهگوننهایکنهدربسنیاریازابعنادزنندگی
اند؛بهویژهدرختسروکههنوزهنم


هاوهنر،نقشمهمیراایفاکرده

هاازجملهادیانوآدابورسوموآیی،
انسان
درهنرفر ونگارگری،بهعنوانیکنیازنقنش هنایبرجسنته،پرمفهنوموبناارز ،جایگناهمهمنیرابنهخنود
اختصاصدادهوحتیدرمنظومههایمت عددیناییوحماسیادبفارسی،درتوصیفاتوتصاویرشنعریشناعران،
باپیشینهوسرگذشتاسطورهایوباستانیخودنمودبارزییافتهاسنت.شناهنامه،حماسنةملنیومنظومنةوزین،
توانردپاییازب،ماینههنایاسناطیریوانگنارههنایباسنتانی


تری،منابعیاستکهمی

فردوسی،ازمعتبرتری،ومهم
عناصرونمادهایطبیعیبهویژهدرخت«سرو»رادرآنجستوبندی،ترتین،بنهبخشنیازاصنولوارز هنای
هایافرادجوامعباستانیبهویژهسرزمی،ایرانآگاهییافت .


اجتماعیوآرمان

-2-2درخت سرو در اساطیر و فرهنگهای ملل مختلف
هاومنابعمختلف،تعریفهایگوناگونیاز«سرو»شدهاست؛«سرودرپهلوی«سنرب»،طبنری«سنور»،

درفرهنگ
س»و«کوپرسنوس»منیباشند(».دهخندا:0969،
عربی«سرو»،سریانی«شربینا»وآکدی«شنورمنو»والتنی«،سنیپر 
)01109؛«نامدرختیاستمعروفومشهوروآنسهقسممیباشد؛یکیسروآزادودیگنریسنروسنهیوسنیم
سرونازکهعربانسروراشجرهالحیّهخوانند(».یاحقی)696:0933،؛«سرودرختیمعروفوآنسنهقسنماسنت:
سرونازکهشاخههایشمتمایلاست؛سروآزادکهشاخههایشراسترُستهباشدوسروسهیکهدوشاخشراست
رُستهباشدوازصفاتاوستراستی،،بلند،سرفراز،سرکش،تازه،جوان،جواننه،نوخاسنته،سنایهرُسنت،پریشنان،
سیمی،وبهاراندام(».پادشاه .)1903:0997،
یکیازانواعدرختانمقدسدرمیاناقوامایرانی،درختسرواست؛درختیکهبنهارز همیشنهسنبزبنودنش
بی خزاناستوعمریبسیارطوالنیدارد،نمادزندگیوحیاتنوی،وجاودانگیاست.بنراین،اسناس،درمینان
(هماندرختکیهانییادرختمرکزیکهپیشترشرحآنآمده

بسیاریازاقوام،درختزندگیهمنامگرفتهاست.
است).
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دراسومنیزدرختزندگییاکیهانیبهدرختطوبیدربهشتمشهوراسنتودربناورمسنلماناندربهشنت
میروید(براریوآقاداودجلفایی .)71:0931،درمیانیونانیانورومیان،سرودرارتباطباخدایان،وابستهبهکنیش
هااستفادهمیکردند.درچی،باسنتان


ی،گورستان
«پلوتون»استکهخدایدوزخبودهوبههمی،دلیلازآنبرایتزئ
عقیدهداشتندکهاستفادهازمیوههایسروباعثطنوالنیشندنعمنرمنیشنودو«پرسنتشدرخنتسنروهِرَمنیاز

تری،ایامازآیی،هایرازآمیزبسیاریازاقوامدراروپاوآسیابودهاست(».رضی .)116:0931،


که،
کنونموردعوقةایرانیانبنودهاسنت.

رهنگایرانجایگاهویژهایداردوازهزارانسالپیشتا

درختسرودرف
گرامیداشتدرختسرودرفرهنگایرانباگستر آیی،مهردرایرانِکهن،درپیوننداسنت.درهنزارههنایدور،

نیاکانهوشمندماکهدرطبیعتوباطبیعتزندگیمیکردند،پسازمشاهدةخورشنیدومناهوسنتارگانوتجربنة

تغییراتطبیعیفصولوکوتاهیوبلندیروزوش،،فعالیتهایروزانةخودرابربنیناناین،پدیندههنایزنندگی

هابهرههایفراوانیمنیبردنند.ازاین،روینیاکانمنانبنا


وازآن
میکردند
بخشطبیعیودگرگونیهایآنهاتنظیم 
(خورشید)وباشناختاثراتزندگیبخنشپرتنوهنایآن(مهنر)بنهشنناخت

ژرفنگریدربزرگتری،منشاءنور
درونیبزرگ تری،منشاءنورمینوی(خداوند)دستیافتندوفروزهنایپناکوجناودانشهمچنونمهنرومحبنت
مینویراستودندوکوشیدندتابرتری،صفاتیراکنهبنرایاومتصنوربودنند؛همچنونمهنرورزیوپیمنانداریو
میانهرویودادگستریرادرنهادخودپرور دهندوآنآیی،را«آیی،مهر»نامیدند .

«زرتشتچونازآسمانبرگشتاس،فرودآمد،سهچیزآسمانیهمراهآورد:بیستوین نَسن ِاوسنتا،آتنشِ
شکدهایبزرگبناکردندوآتشمنذکوررا

بُرزی،مهرودرختسروپسازپیروزی.بهدستورویدرآنسرزمی،آت
درآنآتشکدهقراردادوسرورادرمقابلآتشکدهکاشت(».همان .)119-111:
روایتتورات،کشتیحضرتنوحازچوبسروساختهشدهبودهاست.که،تری،سرویکنهدررواینات

بنابر
ازآننامبردهشده،سروکاشمراستکهگفتهمیشنود

وگزار هایمستندتاریخیودرمتونمعتبرومتعدددیگر
زردشتدرزمانپادشاهیگشتاس،درشهرکاشمر،کهشهریباستانیدرناحینةکاشنمرامنروزیبنوده،درمقابنل
آتشکده ایکاشتهاستوگشتاس،نینزکناخعظیمنیدرنزدیکنیآنبنناکنردهاسنت(.منردمازاقصنینقناطواز

آمدهاند ).
یاده،بهزیارتآندرختودیدنآنبنامی 

سرزمی،هایدور،پ

« -9-2سرو» در شاهنامۀ فردوسی
فردوسینیزدرشاهنامهبهای،موضوعاشارهکردهاستکهزرتشتدرختسروراازبهشتآوردهوبردرآتشکدة
بُرزی،مهرکاشتهاست :
ننخستآذرمنهربُنرزین،نننهادبهکَشمَرنگرتاچهآیی،نهاد(فردوسی،0977،ج )30:1
ینکیسنروآزادهبنودازبهشتبهپیشدرِآذراندربکشت(همان )31:
ننبشتشبنرآنزادسنروسنهیکهپذرفتگشتاسپدی،بهی(همان)
گننواکنردمننرسنروآزادراچنین،گنسترانندخننرددادرا(همان) 
...فرستادهرسوبهکشورپیامکهچونسروکشمربهگیتیکدام(همان)39:
زمنینوفنرستادزیم،خدایمنراگنفت:زینجابهمینوگرای!(همان)
عووهبرای،ابیات،درجاهایدیگرشاهنامهنیز،جدایازتصاویروتوصیفاتشخصیتها،بهاهمیتوتقندس
باستانیدرختسرواشارةویژه ایشدهاست؛آنجاکهفریندونپنسازشکسنتدادنضنحاکودسنتینافت،بنه
پادشاهی،بانکوییهایخودجهانراازبدیهافرومیشویدوآنراهمچونبهشنتمنیآرایندونخسنت،سنرورا
بهعنوانمهمتری،گیاهودرختبرزمی،آنمیکارد.ای،مسأله،درذه،بناروروآگناهفردوسنی،ینادآورنخسنتی،
سرویاستکهزرتشتازبهشتآوردهوکاشتهاست :

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

بهنیکیفروبستازودستبدچُنانکزرهپادشاهانسزد(همان،ج )31:0
بیاراستگیتیبهسانبهشتبهجایگیاسرووگلب،بکشت(همان)
بسامدواژة«سرو»درشاهنامةفردوسیتقریبااچشمگیراست.تعدادقابلتوجهیازای،واژهدرخدمتآفنرینش
تصاویروتوصیفاتفردوسیازشخصیتهاوقهرمانهایداستانشدرآمدهاست.بهطورکلی،سهنمنودوبن،ماینة
اسطورهایوباستانیازای،درخترامیتواندرای،تصاویروتوصیفاتیافتکهبهعنوانوجهشبهوژرفسناخت
ایوباوربنیاندرذه،شاعرنمودیافتهوباکم دیگرعناصروواژگناندرابینات،ذهن،وقنادوکنجکناو

اسطوره
مخاط،رابهچالشوتأملواداشتهاست؛ای،سهنمود،باتوضیحاتوشواهدیازابیاتموردنظر،بنهترتین،بنه
شرحزیراست:
 -1-9-2سرو و آراستن آن با خورشید و ماه و گل در مراسم و آیینها
شدند،ازآیی،هاییاستکنهمردمنان


عنواندرختکیهانیشناختهمی

هدرختانیکهبه
آراست،وتزئی،درختان،بهویژ
دورانکه،وباستانی،دربرخیمراسموجش،هایخودبهآندستمنییازیدنند؛منثوانصن«،درخنتمناهمنه»،

یفاتبهجنگلمیرفتنند

دیرزمانیدرانگلستانودرشمالشرقیفرانسهمرسومبود؛روستائیاندرفصلبهار،باتشر
آوردندودرمیدانمرکزیروستابرمیافراشتندومردم،دورای،درخت«منه»کنهبنا


ودرختیرابریده،بهروستامی
گلوتخممرغهایرنگی،،زینتیافتهونوارهایرنگارنگبدانآویختهبودندونمادتنازهشندنطبیعنتوننوزایی
صوپایکوبیمیپرداختند(دوبوکور.)01:0930،

جماعتبهشمارمیرفت،بهرق

دوبوکورمیگوید«:نیاکانماندرقرونوسطیباورداشتندکهدرخت،منزلپریاناسنتوازاین،رودرنزدیکنی
آراستندودخترانجوانسالروستا،دور بنهرقنص

هرروستا«،درختپریان»یافتمیشدکهآنراباتاجگلمی
یپرداختند(».همان .)03:
وپایکوبیم 
کند.تخیلنخستی،آدمهناکنهبنهشندتتحنت

رمزدرختنوئلرانیزریشههایفراوانوجهانگیر تبیی،می
تأثیردرختانهموارهسرسبزقرارگرفتهبودند،آندرختانرابهنشانههایپایندگیتبدیلکرد؛بهعننوانمثنال،دررُم
کاجب،راعبادتمیکردندوآنعبادتباسجدةخداآتیسخلطشد.درروزجش،ایزدآتیس،کناجیراازجنگنل
هایگلبنفشه،درنوکآندرختنص،میکردندوبا

میآوردندوتصویرآتیسرادرمیاننوارهایپشمی،وحلقه
یردند.ای،درخترمزپیکرخدایمردهودوبارهزندهشدهبنهشنمارمنیرفنت(همنان:


تشریفاتبهمعبدپاالتی،می
 .)19
دراساطیربسیارکه،اسکاندیناویایینیزوصفکاجنوئلیولپیکریآمدهکهنمایشگردرختکیهنانیاسنتو
نمادجهاناستومیوههایش،ستارگانیزرّینند.افسانههایقرونوسطیازدرختانرخشانیادرختانیکنهدرشن،
یکنند(همان) .
نوئل،گلومیوهمیدهند،یادم 

بنابهنوشتةدوبوکور،نویسندهایاهلشهراستراسبورگ،درسال0711م.گفتهاستکنهرسنماسنتبنههنگنام
هادرختکاجبرافرازندوآنراباگلهایرنگارنگکایذیوسی،ونانفطیرنازکیکنهکشنیشدر

نوئل،درخانه
کردهاندوقند،بیارایند(همان) .
نمازجماعتتبرکمیکندوبهالوانمختلفرنگ 

باتوجهبهتقدسواهمیتدرختسرودرآیی،مهری،درفرهنگایرانباستاننیزدرختسرو،نمناداهنورامزد
هایدیگریمیآراستندکههری ننزدمهرینان،نشنانیوینژهبنا


است.سرورادرش،زایشمهر،بانمادهاونشانه
پیامیرازگونهونهفتهدرخویشداشت؛چنانکهبرفرازسرو،بهنشانةخورشیدیامهرتابان،ستارهایزری،یاسرخ
برمیافراشتندوشاخه هایدرختسرورابادورشتةزری،وسیمی،بهنشانةخورشیدوماهمنیآراسنتند.همچننی،
جوانانآرزومندبهامیدبرآوردهشدنآرزویشان،بهگونهاینمادی،،پارچهایابریشمییاسنیمی،رابنرشناخههنای
سرومیآویختندودرپایسرونیزهدایاییمیگذاشتند(بهمنی.)71:0933،افراشت،،آراست،،تزئی،کنردنوعزینز
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داشت،درختکاج(یاشاخةآن)درش11،دسامبر(وایامکریسمس)کهننزدمسنیحیان.مرسنوماسنت،ازهمنی،
آیی،مهرپرستیگرفتهشدهاست .
راهمراهدیگرعناصرطبیعیهمچونخورشیدوماهوگلمیبینیمو

درشاهنامه،ابیاتیهستکهدرآنها«سرو»
بسامدای،همآییهابهویژههمآییسرووماهدرجای هایمختلنفشناهنامهتقریبنااچشنمگیراسنت.بندونشن ،
همراهیای،عناصر،بهخودیخودوبهطورتصادفینیست؛چراکهوقتیبهتشنبیهاتوصنورخینالبرسناختهاز
سرووماهوخورشیددری بیتمینگریم،میتوانیمرابطهایبی،ای،عناصرازلحاظژرفساختوب،ماینههنای
آیینیواساطیریمردمانباستانیایرانزمی،بیابیم؛بهویژهکهعووهبرآن،میتوانشواهدوهماننندیهنایفراواننی
میانای،مفاهیمبااسطورههایدیگرسرزمی،هاوتمدنهایافت.فردوسیمعموالابنههنگنامتوصنیفوبنهتصنویر
کشیدنظاهر،زیبایی،ابهتوعظمتقهرمانانمنردوزنخنوددرموقعینتهنایگونناگون،مناهرادرکننارسنرو
دوهفتهوماهتاممیدرخشد .

میآورد؛ایل،بهشکلسرویکهبرسر گردماه،ماه

اودرتوصیفکیومرث،همی،تصویروتعبیررابهکارمیبردوتافت،فرّةایزدیازاورابهسرویمانندمنیکنند

رسد،آگاهیفردوسیازبرخیآیی،هایباسنتانیآینی،

کهماهدوهفتهبرسرآندرحالدرخشیدناست.بهنظرمی
مهری،اورابهخلقچنی،تصاویریدرشعر راهبریکردهاست .
بهگیتیبراوسالسیشاهبودبهخوبیچوخورشیدبرگاهبود(فردوسی،0977،ج )11:0
همیتافتزوفرِّشاهنشهیچوماهدوهفتهزسروسهی(همان) 
درجایهایدیگرشاهنامهنیزبهابیاتیچنی،برمیخوریم؛بهعنوانمثال،فریدون،پسازتصرفکاخضنحاکو
نشست،برجایگاهاوبهتختشاهی،همچونسرویاستکهازبر گردماهدرحالتابیدناست :
بهکاخاندرآمددوانکندرودرایوانیکیتاجوردیدنو(همان )63:
نشستهبهآرامدرپیشگاهچوسروسهیازبر گِردماه(همان) 
فردوسیدرتوصیفزیباییرودابه،همسرزالومادررستم،توصیفدخترکیدهندوهمسراسنکندرووصنف
جوانیشاپورذواالکتافاززبانکنیزمراقبشدراسارتو،...ازهمآییسرووماهاستفادهکرده؛آنگونهکهدرپشت
،پیشینهوسابقةباستانیواسطورهایسرونیزنهفتهاست.

وجهشبهآشکار«زیبایی»و«بلندقامتی»

ننشستازبننرِتننختپنیروزهشناهچوسروسهیبرسر گِردماه(همان )091:
بنرآمندسنیهچننشمگنلنرخبنهبنامچوسروسهیبرسر ماهِتام(همان )033:

چنننانمنناهبنیندبننهکنناولستننانچوسروسهیبرسر گلستان(همان)191:
چننوسننروسننهیبرسر گِردماهنشایستکنردنبنهمهدرننگاه(همان،ج )16:7
چننوسنروی بُندیبرسر گِردماهبنرآنمناهکرسیزمش سیاه(همان )911:
 -2-9-2ارتباط سرو با زایش و تولد انسان
درخت،رمزجامعةزندگانونمایشگروالدتورشدوبالندگیوتکاملپیوستةخنانوادهوجامعنهوقنوموملنت
ازدروندرختسرومتولدمیشودکنهپنس

است(دوبوکور.)11:0930،برطبقاسطورههادرآیی،میترایی«،میترا»
چنانکه«در
هاییبسیار،هنوزحجاریهاییکهتولدمیتراراازدرختسرونشانمیدهد،باقیاست؛ 

ازگذشتسده
نقشبرجستةاردشیردومدرطاقبستان،تصویرخدایمهرنیزحن شندهاسنت(».میرسنعیدی«.)019:0931،در
نقشیدیگر،ازدرختسروی،سهشاخهروییدهاست.سرهرشاخهایازمیانکاجی،سرینموداراستکهمیتنراو

دوجلوةیادشدةویرانمایانگراست(».رضی .)111:0930،
بربنیانباورهایمهری،نیاکانماننامهاییچونسنروننازرابنرفرزنندانخنودمنینهادنندودرهنگنامزاینش
فرزندانشان،بهجایقربانیکردن،درختسرویمیکاشتندتاسروآزادوفرزندشانباهمبنزرگشنوندوزنندگی
سبزوسرنوشتیروش،داشتهباشند.نزدمهربانان،درختسروباصفاتیچونآزاد،راستی،،بلند،سرفراز،سنرکش،
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تر،سهی،پابرجای،پادرگل،پایدار،چم،زاد،بستانیوبوسنتانآرای

تازه،جوان،جوانه،نوخاسته،سایهدست،سایهگس
شناختهشد(مجلةالکترونیکیویستا) .
آزادگیوسربلندیبهمثابةصفاتخاصایرانیان،درادبیاتفارسیبهافراشتگیوزیباییسروماننندمنیشنود.
هبهسرومانندشدهاند؛یکیازوجنوهتشنبیهمهنم

بسیاریازشخصیتهاوقهرمانان،درتصاویروتوصیفاتشاهنام
درای،امر،زیبایی،وضعظاهروبهطورکلیقدوقامتای،افراداست؛شایدبتوانگفتکهمردهابیشنترازجنبنة
قامتوبلندیانداموزن هاازجنبةزیباییصورتواننداموآراسنتگی؛همنانگوننهکنهسنرورادرآینی،مهنری
میآرستند.بهطورکلی،بهتری،وپراحساستری،وصفیکهفردوسیازی پهلوانمیکند،این،اسنتکنهاورابنه
درختیتناور،به ویژهبهسروسهیمانندکنند.درشناهنامةفردوسنی،بالیندنورشندکنردنفریندوندرکنودکیو
نوجوانی،انداموقامتپسرانفریدون،یزرگشدنوبالیدنزالننزدسنیمرغ،قامنتوانندامسنوداوه،دختنرشناه
هاماورانوهمسرکاووس،تهمینه،دخترشاهسمنگانوهمسررستموگُردآفریدو،...بنابلنندقامتیوسنهیبنودن
سروسنجیدهشدهاست.همچنی،،درتوصیفزالاززباناسفندیار(درگفتوگوبارستم)،توصنیفناهیند،دختنر
فیلقوس(قیصرروم)وهمسرداراب،توصیفشاپورپسراردشیر،توصیفدخترمهرکنو زادوهمسرشناپور،از
همانندیآنهاباسروبهرهگرفتهشدهاست .

زادن فریدون از مادر
خجستهفریدونزمادربزادجهانرایکیدیگرآمدنهاد(فردوسی،0977،ج )71:0
ببالیدبرسانسروسهیهمیتافتزوفرِّشاهنشهی(همان) 
توصیف پسران فریدون
بهبختجهاندارهرسهپسرسهفرخنژادازدرِتاجزر(همان )31:

بهباالچوسرووبهرخچونبهاربههرچیزمانندةشهریار(همان) 
توصیف زال هنگام بزرگ شدن نزد سیمرغ
یکیمردشدچونیکیزادسروبر کوهِسیمومیانشچویرو(همان )073:
توصیف سوداوه ،دختر شاه هاماوران و همسرکاووس
ازآنپسبهکاووسگویندهگفتکهاودختریدارداندرنهفت(همان،ج )61:1
کهازسروباال زیباتراستزمش سیهبرسر افسراست(همان) 
توصبف تهمینه ،دختر شاه سمنگان و همسر رستم
پسبردهاندریکیماهرویچوخورشیدتابانپرازرنگوبوی(همان )011:

دوابروکمانودوگیسوکمندبهباالبهکردارسروبلند(همان) 
توصیف گُردآفرید در رویارویی با سهراب
یکیبوستانبوداندربهشتبهباالیاوسرودهقاننکشت(همان )091:
توصیف زال از زبان اسفندیار در گفتوگو با رستم
یکیسروشدناپسودهسر چوباشاخشدرستمآمدبر (همان،ج )991:1
توصیف شغاد برادر ناتنی رستم
جوانشدبهباالیسروبلندسواریدالوربهگرزوکمند(همان )999:
توصیف ناهید ،دختر فیلقوس ،قیصر روم و همسر داراب
یکیدختریداردای،نامداربهباالیسرووبهرخچونبهار(همان،ج )111:1
توصیف شاپور پسر اردشیر
چوشاپورشدهمچوسروبلندزچشمبد بودبیمگزند(همان،ج )119:7
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توصیف دختر مهرک نوشزاد و همسر شاپور
بسیبرنیامدبری،روزگارکهسروسهیچونگلآمدبهبار(همان )101:
چونهماهبگذشتبرماهروییکیکودکآمدبهباالیاوی(همان) 


 -9-9-2سرو ،نماد بیمرگی 
برگریزان،هموارهرمزمرگبودهاستوسبزشدنبرگهایخزانزدةدرختاندرهربهار،نمودارنوزایی.برگهای
هاونیزنشانةممتازبیمرگیاست(ر.ک.دوبوکور.)19:0930،


بخشآرامگاه

،زبنت
بادوامدرختانیچون«سرو»
درباورایرانیان،نمادزمینیدرختیکهمرگبدانراهندارد،سرواسنت(بنراریوآقناداودجلفنایی.)70:0931،
چنان کهجبرزمانهسراوراخمکردهامادرمقابلانیرانکمرخمنکردهواستواراسنت.
سرو،نمادملتایراناست؛ 
نشاندهندةخرموشادبودنایرانیهنابنودهاست.
هیچگاهخزاننداردوای،،شاید 
درختسروهمیشهسبزاستو 
ای،کهدربرابرتوفنانهنا،
ای،درختدرکنارویژگیهایدیگر مقاومتخوبیدربرابرخش سالیداردامامهنم  
منننیشنننودوهرگز

سختمقاومتمیکند.سختتری،توفان،درختاندیگررامیشکنداماسروتارویزمی،خم
کمر نمیشکند.ای،امربرایایرانیانیکهدربرابریور اقواممهاجمتسلیمشدهولیماهیتخودرارها
نکردهاند،مثالخوبیاست.ازاینن،گذشته،دیرپایی،عمرطننوالنیومقاومتسرودربرابرآفاتهمجالنن،توجننه
است .
درباورپیروانآیی،مهر،سرودرختیاستکهویژةخورشیدوزایشمهنراسنت؛درختنیکنههمیشنهسنبزو
باطراوتاستودربرابرسردیوتاریکیپایداریمیکند.ازای،روی،سرو،نمادمهرتابانوزندگیبخشونشانة
رامیآراسنتندو
نامیراییوآزادگیوپایداریدربرابرنیروهایمرگآوربود؛بههمی،دلیلدرش،زایشمهر،سرو 
هدایاییدرپایشمینهادندوباخودپیمانمیبستندکهبرایسالدیگرنیزسروِهمیشهسبزدیگریبنشانند.براین،
عضویثابتوجدانشدنیازباغهایبهشتگوننةایراننیاسنتکنهیادگنارآن

پایه،درختسروازدیربازتاکنون،
هایمهریونقشهایابریشنمی


ماندهازنیایشگاه
باغهایبهشتیهنوزرویسنگنگارههایشهرپارسهوآثاربرجای

قالیهایباییایرانیوبسیاریدیگرازآثارهنریدورههایمختلفتاریخیازگبهوگلیموترمهگرفتهتامینیناتور
وکاشیکاریدربناهایمختلفبرجایماندهاست .

انانوشخصیتهنایخنودرابناسنربلندی،اسنتقامتوآزادگنی

فردوسی،نهتنهازایش،رشدوسرافرازیقهرم
درختسروسنجیدهبلکهبایادآوریبیمرگیسروومصونماندناودرمقابلخزانوپیری،بااظهنارشنگفتی،بنه

میرد؛مگرای،کهبهدسنت


کهسرونمی
توصیفمرگآنهاپرداختهاست؛گوییای،قهرماناننبایدمیمردند؛همچنان
هایابرخیحوادثطبیعیقطعشودوازبی،برود.بهنظرمیرسدنوعیازدرختسروکهبه«سنروخمینده»

انسان
یا«سرومتمایل»مشهوراست،دستمایةبهتصویرکشیدنبیماریومرگقهرماناندرشاهنامهشدهاست.همانطور
استکهشاخههایشمتمایلاست.احتمناالا،شناعربنادر

کهپیشازای،گفتهشد،قسمیازدرختسرو«،سروناز»
نظرداشت،ای،نوعازدرختسرودربرابرسایراقسامآنکهیالبااراسترُستهوراستقامتند،ازخمیدگیومتماینل
بودنشاخه هایآندرجهتتوصیفپیری،خمیدگیقامتوسرانجاممرگقهرماننانشبهنرهگرفتنهاسنتکنهدر
تواننمونههاییازآنرامشاهدهکرد :


اتزیرمی
ابی
دربارة مرگ ابومنصور
سراسرجهانپیشاوخواربودجوانمردبودووفاداربود(فردوسی،0977،ج )01:0
چوآننامورگمشدازانجم،چونازباغسروسهیازچم(،همان) 
مثال آوردن فردوسی از سرو برای ناگزیری مرگ و بازگشتن دوباره به خاک
چوسروسهیکوزگرددبهباغبدوبرشودتیرهروش،چراغ(همان،ج)9:9
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کندبرگپژمردهوبیخسستسر سویپستیگرایددرست(همان) 
برویدزخاکوشودبازِخاکهمهجایترساستوتیماروباک(همان) 
تمثیل فردوسی از پژمردن سرو در نکوهش چرخ
االایبنرآوردهچنرخبنلندچهداریبهپیریمرامستمند (همان،ج )099:7
چوبودمجواندربرمداشتیبهپیریچراخواربگذاشتی (همان) 
همیزردگرددگلکامنگارهمیپرنیانگرددازرنجخار(همان)
دوتاییشدآنسرویازانبهباغهمانتیرهگشتآنگرامیچراغ(همان) 
وصف جوانی شاپور ذواالکتاف از زبان کنیز مراقبش در اسارت
چوسرویبُدیبرسر گردماهبرآنماهکرسیزمش سیاه(همان )911:
کنونچنبریگشتباالیسروت،پیلوارتبهکرداریرو(همان) 


 -9نتیجهگیری
ها،هموارهدرنظمبخشیدنوهدفدادنبهزندگیبشر،نقشمهمیراایفاکردهودرهمةابعنادزنندگیاو

اسطوره
حضورداشته اند.پیوندوارتباطعمیقیکهاسناطیرین،انسنانوطبیعنتوهسنتیبرقنرارکنردهانند،ازدیربناز،در
هایامروزیکمرننگ

دگیبشرتأثیرگذاربودهاست؛هرچندای،تأثیردرزندگیمدرنانسان

حوزههایمختلفیاززن
استوحتینادیدهگرفتهمی شودامابایددانستکهبسیاریازعناصرواجزایطبیعتکهازدورتری،ایامتاکننون
اند،درباورهایاسطورهایو

درزندگیومحیطزیستبشروجودداشتهوهمراهاوبهرشدوتکاملخودادامهداده
باستانیبشرنخستی،،موجوداتیقابلتقدیسوستایشبودهاند؛بهگوننهایکنههوینتونظنامفکنری،فرهنگنیو
اجتماعیخاصیرابهزندگیاوبخشیدهاند.گیاهانودرختان،ازجملةای،موجوداتطبیعتندکهبنابررواینتهنای
اسطورهایوباور هایباستانی،درپیدایشنخستی،بشروادامةزنندگیاوتنأثیرداشنتهوبعندهادرنظنامفکنریو
اند؛بهعنوانمثال،درختسرو،باقدمتوپیشینةباسنتانیواسنطورهای


هایمختلفحضوریافته

فرهنگیاوبهگونه
هاییچونسرافرازی،استقامت،آزادگیوبیمرگی،گوشهایازهویتفرهنگیواجتماعیبشنررا
خودوباویژگی 
ساختهوازدیربازتاکنون،نهتنهادرطبیعتبلکهدرمظاهرفرهنگوتمندنبشنرچنونبناهنا،هنرهنایتجسنمی،
اشیایتزئینییاوسایلزندگیروزمره،نقشبرجستهایایفاکردهاسنت.عنووهبنراین،هنا،شنعروادبیناتنینزاز
هایاسطورهایوباورهایباستانیبشنراسنتوبنامراجعنهبنهآنهنا


هاوپشتوانه
بسترهاییاستکهحاویب،مایه
میتوانبهکشفوشناساییآنهاپرداخت.شاهنامةفردوسی،ازمنابعیاستکهبناتوجنهبنهدارابنودناطوعنات
ایوباورهایباستانیمردمایرانزمی،،ازبستروزمینةمساعدیبرایواردشدندردنینایشنگفتاسنطوره

اسطوره
توانپیشینهوهویتاسطورهایوباستانی«سرو»رابنهعننوانعنصنریمقندسو

برخورداراست؛بهعنوانمثال،می
باارز ازطبیعت،درگنجینةفردوسیموردمطالعهوتدقیققراردادوآنرانهتنهابهعنوانین درخنتمعمنولی
منداسطورههاشناخت .


جودیتأثیرگذاردرشناساییدستگاههدفمندونظام
بلکهبهمثابةمو
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