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 چکیده
اند؛ارتباطوپیوندیکهگویایتقدسهابیشازهرچیزدیگری،ارتباطوپپوندناگسستنیانسانباطبیعترانمایاندهاسطوره

واهمیتاجزاءوعناصرطبیعتازآبوآتشوسنگگرفتهتاگیاهانودرختاناست.گیاهانودرختان،ازاعصارکهن،،در
ودربسنیاریازعنوانعناصریمطرحومهمومقدسبهشنمارآمندهعادزندگیانسان،بهفرهنگوتمدنبشریودرهمةاب

اند.ازمیانای،درختان،درختسروباقدمتوپیشنینةهایمفیدوسودمندیرادرزندگیبشرانجامدادهموارد،خویشکاری
است.شاهنامةفردوسنیازایرابهخوداختصاصدادههایوباستانیخود،درهنروادبیاتایراننقشوجایگاهویژاسطوره

)باتوجهبنهخویشنکاری«سرو»شناختیهایاسطورهمایهتوانبهبازخوانیودریافتب،جملهمتونکه،معتبریاستکهمی
ایوباستانیبشر(،درتوصیفات،مضامی،،تصاویروصورخیالآنپرداخت.ای،درختدرفرهنگاسطوره


شناختی، شاهنامۀ فردوسی اسطوره، درخت سرو، بازخوانی اسطوره: واژگان کلیدی
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 مقدمه . 1
دادند.اساطیر،انسنانوهابودندکهبهزندگیبشرنظموهدفمیکهادیانالهیشکلبگیرند،ای،اسطورهقبلازای،

تنری،وهناازمهنمکردنند.اسنطورهمنیهاییتعینی،مشیکردندوبرایزندگیبشرخطجهانراهدفمندمعرفیمی
ها،بهارتباطوپیوندعمیقانسانباهستیوجهنانطبیعنتپنینتوانبامراجعهبهآمعتبرتری،منابعیهستندکهمی

برد.طبیعتباعناصروعواملخوداعمازآب،آتش،سنگ،گیاه،درخنتویینرهدراعصنارکهن،ودرباورهنای
ورزوکنجکاوانسان،تمامیایداشتهاست؛چراکهبنابرخصلتاندیشهیبشر،نقشوجایگاهویژهاساطیریوباستان

نیازها،باورها،تناسباتاجتماعیومعیشتیاوازدیربازهموارهبربسترطبیعتآزمودهشدهوبرایهرین ازافکنار
ورز،همنوارهبناسننگوکنوهوتفکنرواندیشنهجوشدهاست.انسانموازاییطبیعیجستوآمالاومشابهومابه

ترتین،،بنرایتمنامعناصنروهایافتهاستوبدی،هایخودراازآندرختسخ،گفتهودرمواردیپاسخپرسش
(.0931:39موجوداتطبیعت،خصلتیانسانیوشعورمندقائلشدهاست)ر.ک.خیرخواهبرزکیوواحدیان،

تری،عناصرطبیعتنندکنهازاعصنارکهن،،خویشنکاریمفیندوسنودمندیرادرمهمگیاهانودرختان،یکیاز
هنایی،دسنتخو عنواننمادونشانهوبههادرهرساحتیازحیاتآدمیحضورداشتهاند.آنزندگیبشرانجامداده

تنوانگفنتکنهگیاهنانویانند.منبشرقرارگرفتنههایفرهنگیواجتماعیپردازیهاومفهومسازیبخشیازنظام
هناوآدابوتریدرهمةابعادزندگیبشراعنمازدین،،آینی،درختان،ازدیربازتاکنونازهویتمتفاوتوعمیق

هایزندگی،الگوهایمعیشتیاقواموملل،فولکلوروباالخرهدرادبینات)شنعروداسنتانونمنایش(،رسوم،سب 
،درختیاستکهدرطولحیاتبشر،چیزیبیشاز«سرو»اند؛ییعمیقوژرفداشتهبرخورداربوده،کارکردومعنا

مفهومی درختداشتهاست.ای،درختچهدرمظاهرتمدنوفرهنگوچهدرآدابورسومومناس دینیملل
هایهنروفرهننگکهبسیاریازمظاهرونشانهطوریخاصیداشتهاست؛بهویژهایرانیان،حضوروجلوةمختلفبه

هاییازای،درختمقندس،دربناهنا،وتمدنایرانی،نشانگرارز وتقدسای،آفریدةطبیعیاست؛نقشونگاره
در«سنرو»هنرهایتجسمی،اشیایتزئینی،فر وقالیو...،خود،دلیلآشکاریبرای،سخ،است.عنووهبنرآن،

مایةآفرینشمضنامی،،تصناویروتوصنیفاتگونناگونشندهن،دستشعروادبیاتفارسیودرسخ،ایل،شاعرا
پردازی،باتوجهبهفکرواندیشةخود،بنهننوعیازاین،پدیندةطبیعنیبهنرهایکههرشاعروسخ،گونهاست؛به
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در،گاهدراشعارعرفانینمادیازوارستگیورستگاریازتعلقاتدنیویمعرفیشدهوزمنانی«سرو»جستهاست؛
بهواستعارهازمعشوقومحبوبواقعشدهاست.نهتنهادراشعارعارفاننهوعاشنقانهاشعاریناییوعاشقانه،مشبّهً

هایگونناگون،آنجناکنهدرجای«سرو»بینیم؛درشاهنامةفردوسی،رامی«سرو»بلکهدرشعرحماسینیزردپاییاز
آفریننیقابنلپردازد،دستبهنقشا میهایمردوزنحماسهخصیتهاوشها،پهلوانفردوسیبهتوصیفقهرمان

کهچرافردوسیتوانازکنارای،توصیفاتوتصاویروتشبیهات،سادهگذشت.ای،تأملیزدهاست.بدونش ،نمی
رخنود،ازهایزنومردخودرابهسرومانندکردهویاگناهیدرتصناویهاوشخصیتدربسیاریازمواردقهرمان

شناختیبهای،درخت،تواندازنظرنگاهاسطورهسرودرکناردیگرعناصرطبیعتاستفادهکرده،پرسشیاستکهمی
عننواناسنتعارهوینابنه«سنرو»رسددرپشتبسیاریازتصاویروتشنبیهاتیکنهقابلتأملباشد؛چراکهبهنظرمی

ترینیزدخینلباشنندتروینیکلای،درخت،عللووجوهشَبهِعمیقبهظاهرشدهاست،عووهبرظاهروشمشبهُ
گردد؛ازجمله،آراست،ونزئی،این،درخنتهاوزندگیباستانیمردمجهانوایرانبازمیهابهاسطورهکهریشةآن
مرگیوسرسبزیهمیشنةیهایآزادهودلیروبنهاومراسمباستانی،همسانیوبرابردانستهشدنآنباانسادرآیی،

سَراییآگناهازفرهننگعنوانسخ،عنوانیکیازمنابعکه،وینیفرهنگایرانباستانوفردوسیبهآن.شاهنامه،به
توانندبهشمارآینند.درایسرزمی،خود،ایران،دراثباتای،فرضیهپشتوانةاستواریمیوباورهایاصیلواسطوره

ویژهدرخنتسنرودرمننابعمختلنف،بنههایاساطیریوباستانیدرختوبهمایهروربرخیب،ای،مقاله،پسازم
درشاهنامهپرداختهشدهاست.«سرو»هاباتشبیهات،توصیفاتوتصاویرمربوطبهتطبیقآن


 پیشینۀ پژوهش -1-1
ایوباسنتانیآندرادبفارسنیبپنردازد،تحقیقیکهبتواندبهمعرفیوتبیی،نقنشاسنطوره«سرو»دربارةدرخت

به،استعارهونمادیازمفاهیمعرفانیازجملنهعنوانمشبهًکهدربرخیازمتونعرفانی،ازآنبهوجودندارد؛جزای،
محققانوپژوهشنگران،درمقناالتوکتن،مختلنفبنداناشنارهآزادگی،وارستگیواستقامتبهرهگرفتهشدهو

هایاسناطیریوباسنتانیمایههاکهحاویاطوعاتوب،ویژهآناندامادرشماریازمتونقدیمادبفارسی،بهکرده
ة،بناتوجنهبنهپیشنین«سنرو»درخودهستند،زمینهبرایتحقیقوبررسیبرخیازعناصرطبیعتازجملهدرخنت

همه،دربارةسنرآیازونقنشگیاهنانودرختناندراسناطیر،هننرای،آیینیوباستانیآنفراهماست.باای،اسطوره
هاییانجامگرفتهکهدرمعرفیوشناساندنبرخیازدرختانمقندسونگارگریومتونتاریخی،تحقیقاتوترجمه

،عننواندرخنتدراسناطیرکهن،انند؛شبسزاییایفناکنردهباستانیواساطیریمللمختلف،نقبااهمیتدرزندگی
ایاستازجانصدقه،باترجمةمحمدرضاترکیکنهدرآنبنهبینانتقندسواهمینتدرخنتدراسناطیرومقاله
ویژهبُعددینیموردتحلیلوبررسیقرارهایمتعددبههایباستانیمللمختلفپرداختهوآنراازابعادوجنبهآیی،

مایةدرختسنروالگویسهگانةمقدسبامحوریتنقشبازخوانیکه،(.093-0931:099دادهاست)ر.ک.صدقه،
،عنوانمقالةدیگریاستکهتوسطمیثمبراریوسمیراآقاداودجلفایینگار یافتنهاسنت.نگارنندهدرهنرایرانی

ترتی،بنهاثبناتنرراموردتحلیلقراردادهوبدی،هایتجسمیههایدرختسرودرحوزهمایهدرای،مقاله،نقش
:0931تقدسواهمیتای،درختازدورتری،ایامدرسرزمی،ایرانپرداختهاست)ر.ک.براریوآقاداودجلفنایی،

،عننوانپژوهشنیاسنتازعلیرضنافرهنگیبهگیاهودرختدراسناطیروادبیناترهیافتمیان(.همچنی،،76-10
هایمعطوفبهگیاهان،طرحنیشناسی،نظریةاستعارةمفهومیوجهانیهدرآن،نویسندهبادرنگبرریشهنیکوییک

 (.3-0931:99فرهنگیگیاهانارائهکردهاست)ر.ک.نیکویی،درمطالعةمیان

 
 روش تحقیق -1-2

هاوشواهدیقابلتأملازتحلیلیاست؛بدی،صورتکهپسازاستخراجنمونه-شیوةنگار ای،مقاله،توصیفی
ایوباستانیآن،بههاوپیشینةاسطورهمایهدرشاهنامهودیگرعناصرهمنشی،،باتوجهوگریزبهب،«سرو»درخت
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هاپرداختهشدهاست.هاوقهرمانهایشخصبتتحلیلتصاویر،تشبیهاتوتوصبفاتحاالتوموقعیت
 
 بحث -2
 در اساطیر نقش گیاهان و درختان -2-1

هنایمربنوطبنهگیاهنانودرختناناسنت.درخنتدرهایاسناطیری،ایندهمایهتری،مضامی،ودرونیکیازاصلی
پیکریاستکهرمنزکیهنانوتری،تصویر ،بنابهتوصیفیکهازآندراساطیراولیهشده،درختکیهانییولکه،

انند؛هایشدرسراسرزمنی،دویندهاپوشاندهاست؛ریشهآفرینشکیهاناست.نوکای،درخت،تمامسقفآسمانر
اندوقلبشجایگاهآتشآذرخشاست.خورشنیدومناهوسنتارگانهایپه،وستبر درپهنةجهانگستردهشاخه

درخنت،پنایدر» (.0930:3درخشنند)دوبوکنور،هایتابناکمیهایای،درخت،همچونمیوهدرمیانشاخوبرگ
ا دربسترفصول،درنگاهانسانهموارهچینزیبنیشازین آسمان،باسبزینگیانبوهودگردیسیخاکوسربر

هایشباجهانسنفلیا یعنیریشه،تنهوشاخهایرمزآلودبی،اجزایاصلیگیاهمعمولیبودهاستوبیانگررابطه
(؛همچنی،درخنت،مظهنر0930:99طاووسی،)فربودو«یادوزخ،جهانمیانییازمی،وجهانواالیابهشتاست.

هایمختلفموردتقندیسواهمینتقنرارگرفتنهقدرتوجوداست؛لذاازجنبةبُعددینینیزدرمیانادیانوآیی،
هایکنعانیانوعبرانیانرویهرتپهوزیرهردرختقنرارداشنتهاسنت.هایکه،یهودی،قربانگاهاست.دراندیشه
هنایدیگنرنینزهایکه،هندینیزنمادیازهستیومظهروضعیتانساندرعالماست.درآیی،هدرختدراندیش
هایمردمایسلند،فنوندوشماریازقبایلاسترالیا،آفریقاو...،ازدرختیمرکزیسخ،رفتهکنهمظهنرهمچونآیی،

مقندس،معمنوالاازدرخنتدیگنرییینر(.درمتون0963:091رود)ر.ک.صدقه،زندگیورمزهستیبهشمارمی
مشهوراست؛درختیکهخداوند،آدمراازخنوردن«درختمعرفت»نیزسخ،بهمیانآمدهکهبه«درختهستی»از

میوةآنبازداشتتاازمرگدرامانباشد.ای،مسأله،نظرخیلیازمحققانرابهخودجل،کردهوای،پرسشرادر
وردهاستکهآیاای،درختمعرفتهماندرختحیاتوهستیاستیابناآنتفناوتدارد هابهوجودآذه،آن

توانگفتکهدرختحیات،هماندرختجاودانگیاستکهمیوةآنجاودانگیوالوهیتورسنیدنتاای،حدمی
بناهنمدررسدکهدرخنتمعرفنتودرخنتحیناتبنهننوعیترتی،بهنظرمیبهمرتبةخداگونگیاستوبدی،

ارتباطند؛بنابهگفتارمتونمقدس،آدمکهبهدرختمعرفتدستیافتهوخوبوبدراشناختهاست،دیگرنبایداز
مندشود.نظیرای،درختدرمیراثاساطیرکه،هنموجنودمیوةدرختحیاتکهالوهیتوجاودانگیاست،بهره
(.099رسد)ر.ک.همان:بخورد،بهجاودانگیمیدارد؛درختیکهدرآسماناستوهرکسازمیوةآن

تحرکی،نمادیازتولّد،رشدوتکاملوبهطورکلیزندگیدانستهدرجهاناعتقادیانسان،درختباوجودبی»
(.اساطیرمللمختلفبرای،تأکیددارندکنهانسناناز0963:97نژاد،)ینی«هاییقدسییافتهاست.شدهوهمجلوه

زادهشدهاست؛پسنوعدیگرتقدسدرختنیزازهمی،نقشاودرزایشوتولندانسناندراسناطیربنودهدرخت
توانازداسنتانآفنرینشنخسنتی،پندرومنادربشنریعننیاست.اهمیتاساطیریدرختدرمیانایرانیانرانیزمی

ی،ریختهینود،بینرونآمدنند.نخسنتبنهنخستی،زوجبشرازنطفةکیومرثکهدرزم»دریافت.«مشیانه»و«مشی»
دو،بناهنمشدتشخیصدادکهکداممردبنودوکندامزن.این،کهنمیطوریشکلگیاهیپیوستهبههمروییدند؛به

دادندکهحاصلآن،دهنژادبشنربنود.سنرانجاموقتنیبنهصنورتانسناندرآمدنند،اورمنزددرختیراتشکیلمی
(.تقدسوارز درختدرمیاناقوامومللمختلف،بناور0973:39)هینلز،«انآموخت.هایشانرابهآنمسؤولیت

بهحفظونگهداریواحترامبهآنرانزدای،اقوامتقویتکردهاست؛درفرهنگایران،نابودکردندرختحتنیاز
کنندختافکندنعمرراکوتاهمنیکشاند،درتراست.اگرشکارونخچیربانیانسانرابهدرویشیمیشکارنیزشوم
.(0963:091)ر.ک.صدقه،
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هایمربوطبهگیاه،بهدلیلارز واهمیتکشناورزیبنودهای،احتمالنیزوجودداردکهارز واهمیتاسطوره
ههمی،دلینلخواربودهاست؛بباشد؛زیراگیاه،اولی،بخشازنیازانسانبرایتأمی،یذابودهاست.انساناولیّهگیاه

(.دربندهش،آمنده0931:31اند)خیرخواه؛واحدیان،ایداشتههایابتدایی،گیاهانارز واهمیتویژهدراسطوره
«کهاززمی،بررُستند،نخستآب،سپسگیاه،سپسشیروسنپسگوشنتخوردنند.مشیومشیانههنگامی»است:
(.0931:091گی،داد)فرنبغ

اهمیتگیاهانودرختاناساطیریبایدگفتکهتقدسای،عناصنر،تنهناازجهنتبناروریودرموردارز و
تأمی،یذایبشرنیست؛چراکهبرخیدرختاننهفقطازای،دوجنبهبلکهازجهاتدیگرینیزدرباورهایمنردمو

شندهاسنت؛درختاندرنظرگرفتهدهدکهنوعیتقدسِدیگربرایای،اندوای،نشانمیاساطیرارجواهمیتیافته
تقدسدرختخرمانهفقطازجهتباروریکهبهدلیلتفکی جنسیتیای،درختنیزبودهاست؛مردمنانباسنتان

دانستندوباتکاندادنگُردةدرختننربنربرایدرختخرماجنسیتقائلبودندوتفاوتنرومادهبودنآنرامی
هنایشنبیهکردند.درختچنارباپوسنتسنفیدوبنرگرابهطورمصنوعیبارورمیهایدرختماده،آنرویگل

باشند،بناورمقندسبنودندستانسانوسروباسرسبزیوشکلخاصومتقارنشکهشبیهبهشعلةآتشنیزمنی
 (.0931:31کردند)ر.ک.خیرخواه؛واحدیان،درختراتقویتمی

وبیش،هوم،چنار،سرو،تاکوانار،ازدرختناننمنادی،وبعضناامقندسودرایرانباستان،درختانیچونویسپ
(.برخیازای،درختانمثلچناروسروازدیربناز0930:96اند)ر.ک.فربودوطاووسی،بخشبهشماررفتهزندگی

ریازابعنادزنندگیایکنهدربسنیااند؛بنهگوننهدرفرهنگایرانباستانازارز واهمیتفراوانیبرخورداربوده
ویژهدرختسروکههنوزهنماند؛بههاوهنر،نقشمهمیراایفاکردههاازجملهادیانوآدابورسوموآیی،انسان

هنایبرجسنته،پرمفهنوموبناارز ،جایگناهمهمنیرابنهخنودعنوانیکنیازنقنشدرهنرفر ونگارگری،به
عددیناییوحماسیادبفارسی،درتوصیفاتوتصاویرشنعریشناعران،هایمتاختصاصدادهوحتیدرمنظومه
ایوباستانیخودنمودبارزییافتهاسنت.شناهنامه،حماسنةملنیومنظومنةوزین،باپیشینهوسرگذشتاسطوره
باسنتانیهنایهنایاسناطیریوانگنارهماینهتوانردپاییازب،تری،منابعیاستکهمیفردوسی،ازمعتبرتری،ومهم
هنای ترتین،بنهبخشنیازاصنولوارزرادرآنجستوبندی،«سرو»ویژهدرختعناصرونمادهایطبیعیبه

ویژهسرزمی،ایرانآگاهییافت.هایافرادجوامعباستانیبهاجتماعیوآرمان
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،«سنور»،طبنری«سنرب»سرودرپهلوی»شدهاست؛«سرو»هایگوناگونیازهاومنابعمختلف،تعریفدرفرهنگ
:0969)دهخندا،«باشند.منی«کوپرسنوس»و«سنیپرس»والتنی،«شنورمنو»وآکدی«شربینا»،سریانی«سرو»عربی
باشد؛یکیسروآزادودیگنریسنروسنهیوسنیمنامدرختیاستمعروفومشهوروآنسهقسممی»(؛01109
سرودرختیمعروفوآنسنهقسنماسنت:»(؛0933:696)یاحقی،«نازکهعربانسروراشجرهالحیّهخوانند.سرو

هایشراسترُستهباشدوسروسهیکهدوشاخشراستهایشمتمایلاست؛سروآزادکهشاخهسرونازکهشاخه
رُسنت،پریشنان،ن،جواننه،نوخاسنته،سنایهرُستهباشدوازصفاتاوستراستی،،بلند،سرفراز،سرکش،تازه،جوا

(.0997:1903)پادشاه،«سیمی،وبهاراندام.
درختیکهبنهارز همیشنهسنبزبنودنش؛درختسرواست،یکیازانواعدرختانمقدسدرمیاناقوامایرانی

،اسناس،درمینانخزاناستوعمریبسیارطوالنیدارد،نمادزندگیوحیاتنوی،وجاودانگیاست.بنراینبی
ترشرحآنآمده)هماندرختکیهانییادرختمرکزیکهپیش.درختزندگیهمنامگرفتهاست،بسیاریازاقوام

 است.(
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دراسومنیزدرختزندگییاکیهانیبهدرختطوبیدربهشتمشهوراسنتودربناورمسنلماناندربهشنت
درمیانیونانیانورومیان،سرودرارتباطباخدایان،وابستهبهکنیش(.0931:71روید)براریوآقاداودجلفایی،می
کردند.درچی،باسنتانهااستفادهمیی،گورستانئایتزاستکهخدایدوزخبودهوبههمی،دلیلازآنبر«نپلوتو»

پرسنتشدرخنتسنروهِرَمنیاز»شنودوهایسروباعثطنوالنیشندنعمنرمنیعقیدهداشتندکهاستفادهازمیوه
.(0931:116رضی،«)هایرازآمیزبسیاریازاقوامدراروپاوآسیابودهاست.تری،ایامازآیی،که،
ایرانیانبنودهاسنت.ةقکنونموردعوایداردوازهزارانسالپیشتارهنگایرانجایگاهویژهرختسرودرفد
هنایدور،کهن،درپیوننداسنت.درهنزارهداشتدرختسرودرفرهنگایرانباگستر آیی،مهردرایرانِگرامی

ةخورشنیدومناهوسنتارگانوتجربنةدکردند،پسازمشاهنیاکانهوشمندماکهدرطبیعتوباطبیعتزندگیمی
زنندگیهنایخودرابربنیناناین،پدیندهةهایروزانتغییراتطبیعیفصولوکوتاهیوبلندیروزوش،،فعالیت

ازاین،روینیاکانمنانبنابردنند.منیهایفراوانیهابهرهوازآنکردندمیتنظیمهاآنهایبخشطبیعیودگرگونی
هنایآن)مهنر(بنهشنناختبخنشپرتنو)خورشید(وباشناختاثراتزندگیرتری،منشاءنوبزرگنگریدرژرف

تری،منشاءنورمینوی)خداوند(دستیافتندوفروزهنایپناکوجناودانشهمچنونمهنرومحبنتدرونیبزرگ
داریوزیوپیمنانهمچنونمهنرور؛مینویراستودندوکوشیدندتابرتری،صفاتیراکنهبنرایاومتصنوربودنند

د.نامیدن«آیی،مهر»دهندوآنآیی،رادپرور رویودادگستریرادرنهادخومیانه
سهچیزآسمانیهمراهآورد:بیستوین نَسن ِاوسنتا،آتنشِد،زرتشتچونازآسمانبرگشتاس،فرودآم»

ایبزرگبناکردندوآتشمنذکورراشکدهبهدستورویدرآنسرزمی،آت.بُرزی،مهرودرختسروپسازپیروزی
(.119-111:همان«)درآنآتشکدهقراردادوسرورادرمقابلآتشکدهکاشت.

تری،سرویکنهدرروایناتروایتتورات،کشتیحضرتنوحازچوبسروساختهشدهبودهاست.که،بربنا
شنودازآننامبردهشده،سروکاشمراستکهگفتهمیهایمستندتاریخیودرمتونمعتبرومتعدددیگروگزار 

کاشنمرامنروزیبنوده،درمقابنلةزردشتدرزمانپادشاهیگشتاس،درشهرکاشمر،کهشهریباستانیدرناحین
ایکاشتهاستوگشتاس،نینزکناخعظیمنیدرنزدیکنیآنبنناکنردهاسنت.)منردمازاقصنینقناطوازآتشکده
.(اندآمدهیاده،بهزیارتآندرختودیدنآنبنامیهایدور،پسرزمی،
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فردوسینیزدرشاهنامهبهای،موضوعاشارهکردهاستکهزرتشتدرختسروراازبهشتآوردهوبردرآتشکدة
مهرکاشتهاست:بُرزی،
(1:30،ج0977ننخستآذرمنهربُنرزین،نننهادبهکَشمَرنگرتاچهآیی،نهاد)فردوسی،
(31ینکیسنروآزادهبنودازبهشتبهپیشدرِآذراندربکشت)همان:

 ی)همان(ننبشتشبنرآنزادسنروسنهیکهپذرفتگشتاسپدی،به

گننواکنردمننرسنروآزادراچنین،گنسترانندخننرددادرا)همان(
 (39...فرستادهرسوبهکشورپیامکهچونسروکشمربهگیتیکدام)همان:

 گنفت:زینجابهمینوگرای!)همان(زمنینوفنرستادزیم،خدایمنرا

ها،بهاهمیتوتقندسعووهبرای،ابیات،درجاهایدیگرشاهنامهنیز،جدایازتصاویروتوصیفاتشخصیت
ایشدهاست؛آنجاکهفریندونپنسازشکسنتدادنضنحاکودسنتینافت،بنهباستانیدرختسرواشارةویژه

آرایندونخسنت،سنروراشویدوآنراهمچونبهشنتمنیهافرومیازبدیهایخودجهانراپادشاهی،بانکویی
کارد.ای،مسأله،درذه،بناروروآگناهفردوسنی،ینادآورنخسنتی،تری،گیاهودرختبرزمی،آنمیعنوانمهمبه

سرویاستکهزرتشتازبهشتآوردهوکاشتهاست:
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(0:31چُنانکزرهپادشاهانسزد)همان،جبهنیکیفروبستازودستبد
 بیاراستگیتیبهسانبهشتبهجایگیاسرووگلب،بکشت)همان(

درشاهنامةفردوسیتقریبااچشمگیراست.تعدادقابلتوجهیازای،واژهدرخدمتآفنرینش«سرو»بسامدواژة
ماینةهایداستانشدرآمدهاست.بهطورکلی،سهنمنودوبن،هاوقهرمانتصاویروتوصیفاتفردوسیازشخصیت

سناختشبهوژرفعنوانوجهتواندرای،تصاویروتوصیفاتیافتکهبهایوباستانیازای،درخترامیاسطوره
دیگرعناصروواژگناندرابینات،ذهن،وقنادوکنجکناووباکم ایوباوربنیاندرذه،شاعرنمودیافتهاسطوره

مخاط،رابهچالشوتأملواداشتهاست؛ای،سهنمود،باتوضیحاتوشواهدیازابیاتموردنظر،بنهترتین،بنه
 شرحزیراست:
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هاییاستکنهمردمنانشدند،ازآیی،عنواندرختکیهانیشناختهمیهدرختانیکهبهویژآراست،وتزئی،درختان،به
،«درخنتمناهمنه»یازیدنند؛منثوانصن،هایخودبهآندستمنیدورانکه،وباستانی،دربرخیمراسموجش،

رفتنندیفاتبهجنگلمیدیرزمانیدرانگلستانودرشمالشرقیفرانسهمرسومبود؛روستائیاندرفصلبهار،باتشر
کنهبنا«منه»افراشتندومردم،دورای،درختآوردندودرمیدانمرکزیروستابرمیودرختیرابریده،بهروستامی

هایرنگی،،زینتیافتهونوارهایرنگارنگبدانآویختهبودندونمادتنازهشندنطبیعنتوننوزاییگلوتخممرغ
 (.0930:01پرداختند)دوبوکور،صوپایکوبیمیرفت،بهرقجماعتبهشمارمی

نیاکانماندرقرونوسطیباورداشتندکهدرخت،منزلپریاناسنتوازاین،رودرنزدیکنی»گوید:دوبوکورمی
سالروستا،دور بنهرقنصآراستندودخترانجوانشدکهآنراباتاجگلمییافتمی«درختپریان»هرروستا،
(.03)همان:«پرداختند.یوپایکوبیم

هناکنهبنهشندتتحنتکند.تخیلنخستی،آدمهایفراوانوجهانگیر تبیی،میرمزدرختنوئلرانیزریشه
عننوانمثنال،دررُمهایپایندگیتبدیلکرد؛بهتأثیردرختانهموارهسرسبزقرارگرفتهبودند،آندرختانرابهنشانه

وآنعبادتباسجدةخداآتیسخلطشد.درروزجش،ایزدآتیس،کناجیراازجنگنلکردندب،راعبادتمیجکا
کردندوباهایگلبنفشه،درنوکآندرختنص،میآوردندوتصویرآتیسرادرمیاننوارهایپشمی،وحلقهمی

رفنت)همنان:بنهشنمارمنیشدهیردند.ای،درخترمزپیکرخدایمردهودوبارهزندهتشریفاتبهمعبدپاالتی،می
19.)

پیکریآمدهکهنمایشگردرختکیهنانیاسنتودراساطیربسیارکه،اسکاندیناویایینیزوصفکاجنوئلیول
هایقرونوسطیازدرختانرخشانیادرختانیکنهدرشن،هایش،ستارگانیزرّینند.افسانهنمادجهاناستومیوه
کنند)همان(.یدهند،یادمنوئل،گلومیوهمی

م.گفتهاستکنهرسنماسنتبنههنگنام0711ایاهلشهراستراسبورگ،درسالبنابهنوشتةدوبوکور،نویسنده
هایرنگارنگکایذیوسی،ونانفطیرنازکیکنهکشنیشدرهادرختکاجبرافرازندوآنراباگلنوئل،درخانه

اندوقند،بیارایند)همان(.کردهکندوبهالوانمختلفرنگنمازجماعتتبرکمی
باتوجهبهتقدسواهمیتدرختسرودرآیی،مهری،درفرهنگایرانباستاننیزدرختسرو،نمناداهنورامزد

آراستندکههری ننزدمهرینان،نشنانیوینژهبناهایدیگریمیاست.سرورادرش،زایشمهر،بانمادهاونشانه
ایزری،یاسرخکهبرفرازسرو،بهنشانةخورشیدیامهرتابان،ستارهرخویشداشت؛چنانپیامیرازگونهونهفتهد

آراسنتند.همچننی،هایدرختسرورابادورشتةزری،وسیمی،بهنشانةخورشیدوماهمنیافراشتندوشاخهبرمی
هنایایابریشمییاسنیمی،رابنرشناخههاینمادی،،پارچجوانانآرزومندبهامیدبرآوردهشدنآرزویشان،بهگونه

(.افراشت،،آراست،،تزئی،کنردنوعزینز0933:71گذاشتند)بهمنی،آویختندودرپایسرونیزهدایاییمیسرومی
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دسامبر)وایامکریسمس(کهننزدمسنیحیان.مرسنوماسنت،ازهمنی،11داشت،درختکاج)یاشاخةآن(درش،
هشدهاست.آیی،مهرپرستیگرفت

بینیموراهمراهدیگرعناصرطبیعیهمچونخورشیدوماهوگلمی«سرو»هادرشاهنامه،ابیاتیهستکهدرآن
هایمختلنفشناهنامهتقریبنااچشنمگیراسنت.بندونشن ،آییسرووماهدرجایویژههمهابهآییبسامدای،هم

فینیست؛چراکهوقتیبهتشنبیهاتوصنورخینالبرسناختهازهمراهیای،عناصر،بهخودیخودوبهطورتصاد
هنایماینهساختوب،ایبی،ای،عناصرازلحاظژرفتوانیمرابطهنگریم،میسرووماهوخورشیددری بیتمی
یفراواننیهناتوانشواهدوهماننندیویژهکهعووهبرآن،میزمی،بیابیم؛بهآیینیواساطیریمردمانباستانیایران

هایافت.فردوسیمعموالابنههنگنامتوصنیفوبنهتصنویرهاوتمدنهایدیگرسرزمی،میانای،مفاهیمبااسطوره
هنایگونناگون،مناهرادرکننارسنروکشیدنظاهر،زیبایی،ابهتوعظمتقهرمانانمنردوزنخنوددرموقعینت

درخشد.دوهفتهوماهتاممیآورد؛ایل،بهشکلسرویکهبرسر گردماه،ماهمی
کنندبردوتافت،فرّةایزدیازاورابهسرویمانندمنیاودرتوصیفکیومرث،همی،تصویروتعبیررابهکارمی
هایباسنتانیآینی،رسد،آگاهیفردوسیازبرخیآیی،کهماهدوهفتهبرسرآندرحالدرخشیدناست.بهنظرمی

ی،تصاویریدرشعر راهبریکردهاست.مهری،اورابهخلقچن
(0:11،ج0977بهگیتیبراوسالسیشاهبودبهخوبیچوخورشیدبرگاهبود)فردوسی،

همیتافتزوفرِّشاهنشهیچوماهدوهفتهزسروسهی)همان(
عنوانمثال،فریدون،پسازتصرفکاخضنحاکوخوریم؛بهبهابیاتیچنی،برمیهایدیگرشاهنامهنیزدرجای

نشست،برجایگاهاوبهتختشاهی،همچونسرویاستکهازبر گردماهدرحالتابیدناست:
(63بهکاخاندرآمددوانکندرودرایوانیکیتاجوردیدنو)همان:

آرامدرپیشگاهچوسروسهیازبر گِردماه)همان(نشستهبه
فردوسیدرتوصیفزیباییرودابه،همسرزالومادررستم،توصیفدخترکیدهندوهمسراسنکندرووصنف

گونهکهدرپشتادهکرده؛آنآییسرووماهاستفجوانیشاپورذواالکتافاززبانکنیزمراقبشدراسارتو...،ازهم
 ایسرونیزنهفتهاست.،پیشینهوسابقةباستانیواسطوره«بلندقامتی»و«زیبایی»شبهآشکاروجه

(091ننشستازبننرِتننختپنیروزهشناهچوسروسهیبرسر گِردماه)همان:
(033چوسروسهیبرسر ماهِتام)همان:چننشمگنلنرخبنهبنامبنرآمندسنیه

 (191چنننانمنناهبنیندبننهکنناولستننانچوسروسهیبرسر گلستان)همان:
(7:16چننوسننروسننهیبرسر گِردماهنشایستکنردنبنهمهدرننگاه)همان،ج

(911بُندیبرسر گِردماهبنرآنمناهکرسیزمش سیاه)همان:چننوسنروی
 
 ارتباط سرو با زایش و تولد انسان -2-9-2

درخت،رمزجامعةزندگانونمایشگروالدتورشدوبالندگیوتکاملپیوستةخنانوادهوجامعنهوقنوموملنت
شودکنهپنسازدروندرختسرومتولدمی«میترا»هادرآیی،میترایی،اسطورهبرطبق(.0930:11است)دوبوکور،
در»کهچنان؛باقیاست،دهدهاییکهتولدمیتراراازدرختسرونشانمیهاییبسیار،هنوزحجاریازگذشتسده

در(.»0931:019)میرسنعیدی،«تصویرخدایمهرنیزحن شندهاسنت.،نقشبرجستةاردشیردومدرطاقبستان
کاجی،سرینموداراستکهمیتنراوازمیاناینقشیدیگر،ازدرختسروی،سهشاخهروییدهاست.سرهرشاخه

(.0930:111)رضی،«یادشدةویرانمایانگراست.ةدوجلو
نگنامزاینشنهادنندودرهسنروننازرابنرفرزنندانخنودمنیهاییچونبربنیانباورهایمهری،نیاکانماننام
همبنزرگشنوندوزنندگیکاشتندتاسروآزادوفرزندشانبادرختسرویمیفرزندانشان،بهجایقربانیکردن،

ان،درختسروباصفاتیچونآزاد،راستی،،بلند،سرفراز،سنرکش،بانسبزوسرنوشتیروش،داشتهباشند.نزدمهر
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آرایزاد،بستانیوبوسنتانتر،سهی،پابرجای،پادرگل،پایدار،چم،گسدست،سایهتازه،جوان،جوانه،نوخاسته،سایه
)مجلةالکترونیکیویستا(.شناختهشد

شنود.آزادگیوسربلندیبهمثابةصفاتخاصایرانیان،درادبیاتفارسیبهافراشتگیوزیباییسروماننندمنی
اند؛یکیازوجنوهتشنبیهمهنمهبهسرومانندشدههاوقهرمانان،درتصاویروتوصیفاتشاهنامبسیاریازشخصیت

درای،امر،زیبایی،وضعظاهروبهطورکلیقدوقامتای،افراداست؛شایدبتوانگفتکهمردهابیشنترازجنبنة
هاازجنبةزیباییصورتواننداموآراسنتگی؛همنانگوننهکنهسنرورادرآینی،مهنریقامتوبلندیانداموزن

کند،این،اسنتکنهاورابنهتری،وصفیکهفردوسیازی پهلوانمیتند.بهطورکلی،بهتری،وپراحساسآرسمی
ویژهبهسروسهیمانندکنند.درشناهنامةفردوسنی،بالیندنورشندکنردنفریندوندرکنودکیودرختیتناور،به

یمرغ،قامنتوانندامسنوداوه،دختنرشناهنوجوانی،انداموقامتپسرانفریدون،یزرگشدنوبالیدنزالننزدسن
هاماورانوهمسرکاووس،تهمینه،دخترشاهسمنگانوهمسررستموگُردآفریدو...،بنابلنندقامتیوسنهیبنودن

گوبارستم(،توصنیفناهیند،دختنروسروسنجیدهشدهاست.همچنی،،درتوصیفزالاززباناسفندیار)درگفت
زادوهمسرشناپور،ازهمسرداراب،توصیفشاپورپسراردشیر،توصیفدخترمهرکنو فیلقوس)قیصرروم(و

هاباسروبهرهگرفتهشدهاست.همانندیآن
 زادن فریدون از مادر  

(0:71،ج0977خجستهفریدونزمادربزادجهانرایکیدیگرآمدنهاد)فردوسی،
همیتافتزوفرِّشاهنشهی)همان(ببالیدبرسانسروسهی

 توصیف پسران فریدون
(31نژادازدرِتاجزر)همان:بهبختجهاندارهرسهپسرسهفرخ

بهباالچوسرووبهرخچونبهاربههرچیزمانندةشهریار)همان(
 توصیف زال هنگام بزرگ شدن نزد سیمرغ

(073یکیمردشدچونیکیزادسروبر کوهِسیمومیانشچویرو)همان:
 توصیف سوداوه، دختر شاه هاماوران و همسرکاووس

(1:61ازآنپسبهکاووسگویندهگفتکهاودختریدارداندرنهفت)همان،ج
سر افسراست)همان(زمش سیهبرکهازسروباال زیباتراست

 توصبف تهمینه، دختر شاه سمنگان و همسر رستم
(011رویچوخورشیدتابانپرازرنگوبوی)همان:پسبردهاندریکیماه

)همان(دوابروکمانودوگیسوکمندبهباالبهکردارسروبلند
 توصیف گُردآفرید در رویارویی با سهراب

(091یکیبوستانبوداندربهشتبهباالیاوسرودهقاننکشت)همان:
 گو با رستم و توصیف زال از زبان اسفندیار در گفت

(1:991یکیسروشدناپسودهسر چوباشاخشدرستمآمدبر )همان،ج
 برادر ناتنی رستمتوصیف شغاد 

(999جوانشدبهباالیسروبلندسواریدالوربهگرزوکمند)همان:
 توصیف ناهید، دختر فیلقوس، قیصر روم و همسر داراب

(1:111یکیدختریداردای،نامداربهباالیسرووبهرخچونبهار)همان،ج
 توصیف شاپور پسر اردشیر

(7:119همچوسروبلندزچشمبد بودبیمگزند)همان،جچوشاپورشد
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 زاد و همسر شاپور توصیف دختر مهرک نوش
(101بسیبرنیامدبری،روزگارکهسروسهیچونگلآمدبهبار)همان:

(روییکیکودکآمدبهباالیاوی)همانچونهماهبگذشتبرماه

مرگی سرو، نماد بی -2-9-9

هایزدةدرختاندرهربهار،نمودارنوزایی.برگهایخزانریزان،هموارهرمزمرگبودهاستوسبزشدنبرگبرگ
 (.0930:19مرگیاست)ر.ک.دوبوکور،هاونیزنشانةممتازبیبخشآرامگاه،زبنت«سرو»بادوامدرختانیچون

(.0931:70درباورایرانیان،نمادزمینیدرختیکهمرگبدانراهندارد،سرواسنت)بنراریوآقناداودجلفنایی،
. کهجبرزمانهسراوراخمکردهامادرمقابلانیرانکمرخمنکردهواستواراسنتچنان؛نمادملتایراناست،سرو

است.هنابنودهبودنایرانیخرموشادةندهدنشانشایدی،،واگاهخزاننداردهیچهمیشهسبزاستوسرودرخت
،هناتوفنانکهدربرابرای،امامهنمداردسالیخش درکنارویژگیهایدیگر مقاومتخوبیدربرابرای،درخت

هرگزشنننودومنننیدرختاندیگررامیشکنداماسروتارویزمی،خم،سختتری،توفان.مقاومتمیکندسخت
شکند.ای،امربرایایرانیانیکهدربرابریور اقواممهاجمتسلیمشدهولیماهیتخودرارهاکمر نمی
جالنن،توجننهومقاومتسرودربرابرآفاتهمطننوالنیعمر،دیرپایی،گذشتهاینن،ز.امثالخوبیاست،نکردهاند
.است
خورشیدوزایشمهنراسنت؛درختنیکنههمیشنهسنبزوةباورپیروانآیی،مهر،سرودرختیاستکهویژدر

ةبخشونشاننمادمهرتابانوزندگیو،سر،کند.ازای،رویباطراوتاستودربرابرسردیوتاریکیپایداریمی
آراسنتندورامیسروبههمی،دلیلدرش،زایشمهر،؛آوربودنامیراییوآزادگیوپایداریدربرابرنیروهایمرگ

این،بر.همیشهسبزدیگریبنشانندبستندکهبرایسالدیگرنیزسروِنهادندوباخودپیمانمیهدایاییدرپایشمی
ایراننیاسنتکنهیادگنارآنةگوننهایبهشتعضویثابتوجدانشدنیازباغ،کنونپایه،درختسروازدیربازتا

هایابریشنمیهایمهریونقشماندهازنیایشگاهوآثاربرجایهایشهرپارسهنگارههایبهشتیهنوزرویسنگباغ
هایمختلفتاریخیازگبهوگلیموترمهگرفتهتامینیناتورهایباییایرانیوبسیاریدیگرازآثارهنریدورهقالی

.کاریدربناهایمختلفبرجایماندهاستوکاشی
هنایخنودرابناسنربلندی،اسنتقامتوآزادگنیانانوشخصیتفردوسی،نهتنهازایش،رشدوسرافرازیقهرم

مرگیسروومصونماندناودرمقابلخزانوپیری،بااظهنارشنگفتی،بنهدرختسروسنجیدهبلکهبایادآوریبی
سنتکهبهدمیرد؛مگرای،کهسرونمیمردند؛همچنانهاپرداختهاست؛گوییای،قهرماناننبایدمیتوصیفمرگآن

«سنروخمینده»رسدنوعیازدرختسروکهبههایابرخیحوادثطبیعیقطعشودوازبی،برود.بهنظرمینانسا
طورمایةبهتصویرکشیدنبیماریومرگقهرماناندرشاهنامهشدهاست.همانمشهوراست،دست«سرومتمایل»یا

هایشمتمایلاست.احتمناالا،شناعربنادراستکهشاخه«سروناز»کهپیشازای،گفتهشد،قسمیازدرختسرو،
قامتند،ازخمیدگیومتماینلرُستهوراستنظرداشت،ای،نوعازدرختسرودربرابرسایراقسامآنکهیالبااراست

هایآندرجهتتوصیفپیری،خمیدگیقامتوسرانجاممرگقهرماننانشبهنرهگرفتنهاسنتکنهدربودنشاخه
هاییازآنرامشاهدهکرد:تواننمونهاتزیرمیابی

 دربارة مرگ ابومنصور

(0:01،ج0977سراسرجهانپیشاوخواربودجوانمردبودووفاداربود)فردوسی،
چوآننامورگمشدازانجم،چونازباغسروسهیازچم،)همان(

 رای ناگزیری مرگ و بازگشتن دوباره به خاکمثال آوردن فردوسی از سرو ب
 (9:9بدوبرشودتیرهروش،چراغ)همان،جچوسروسهیکوزگرددبهباغ
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کندبرگپژمردهوبیخسستسر سویپستیگرایددرست)همان(
همهجایترساستوتیماروباک)همان(برویدزخاکوشودبازِخاک

 تمثیل فردوسی از پژمردن سرو در نکوهش چرخ  
(7:099االایبنرآوردهچنرخبنلندچهداریبهپیریمرامستمند )همان،ج
چوبودمجواندربرمداشتیبهپیریچراخواربگذاشتی )همان(
 ان(همیزردگرددگلکامنگارهمیپرنیانگرددازرنجخار)هم

دوتاییشدآنسرویازانبهباغهمانتیرهگشتآنگرامیچراغ)همان(
 وصف جوانی شاپور ذواالکتاف از زبان کنیز مراقبش در اسارت

(911چوسرویبُدیبرسر گردماهبرآنماهکرسیزمش سیاه)همان:
ریرو)همان(وارتبهکرداکنونچنبریگشتباالیسروت،پیل


 گیری نتیجه -9

ودرهمةابعنادزنندگیاوها،هموارهدرنظمبخشیدنوهدفدادنبهزندگیبشر،نقشمهمیراایفاکردهاسطوره
انند،ازدیربناز،دراند.پیوندوارتباطعمیقیکهاسناطیرین،انسنانوطبیعنتوهسنتیبرقنرارکنردهحضورداشته

رننگهایامروزیکماست؛هرچندای،تأثیردرزندگیمدرنانساندگیبشرتأثیرگذاربودههایمختلفیاززنحوزه
شودامابایددانستکهبسیاریازعناصرواجزایطبیعتکهازدورتری،ایامتاکننوناستوحتینادیدهگرفتهمی

ایواند،درباورهایاسطورهامهدادهدرزندگیومحیطزیستبشروجودداشتهوهمراهاوبهرشدوتکاملخوداد
ایکنههوینتونظنامفکنری،فرهنگنیوگوننهاند؛بهباستانیبشرنخستی،،موجوداتیقابلتقدیسوستایشبوده

هنایاند.گیاهانودرختان،ازجملةای،موجوداتطبیعتندکهبنابررواینتاجتماعیخاصیرابهزندگیاوبخشیده
هایباستانی،درپیدایشنخستی،بشروادامةزنندگیاوتنأثیرداشنتهوبعندهادرنظنامفکنریوایوباوراسطوره

ایعنوانمثال،درختسرو،باقدمتوپیشینةباسنتانیواسنطورهاند؛بههایمختلفحضوریافتهفرهنگیاوبهگونه
ایازهویتفرهنگیواجتماعیبشنرراشهمرگی،گوچونسرافرازی،استقامت،آزادگیوبیهاییخودوباویژگی

ساختهوازدیربازتاکنون،نهتنهادرطبیعتبلکهدرمظاهرفرهنگوتمندنبشنرچنونبناهنا،هنرهنایتجسنمی،
هنا،شنعروادبیناتنینزازایایفاکردهاسنت.عنووهبنراین،اشیایتزئینییاوسایلزندگیروزمره،نقشبرجسته

هناایوباورهایباستانیبشنراسنتوبنامراجعنهبنهآنهایاسطورههاوپشتوانهمایهحاویب،بسترهاییاستکه
هاپرداخت.شاهنامةفردوسی،ازمنابعیاستکهبناتوجنهبنهدارابنودناطوعناتتوانبهکشفوشناساییآنمی

برایواردشدندردنینایشنگفتاسنطورهزمی،،ازبستروزمینةمساعدیایوباورهایباستانیمردمایراناسطوره
عننوانعنصنریمقندسورابنه«سرو»ایوباستانیتوانپیشینهوهویتاسطورهبرخورداراست؛بهعنوانمثال،می

عنوانین درخنتمعمنولیباارز ازطبیعت،درگنجینةفردوسیموردمطالعهوتدقیققراردادوآنرانهتنهابه
هاشناخت.منداسطورهجودیتأثیرگذاردرشناساییدستگاههدفمندونظاممثابةموبلکهبه
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