
  3....هاجستاري در باب اسطوره  

15/10/85: تاريخ وصول 

                    24/4/86 :تأييدتاريخ       
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ها و نمادهاي نباتيستاري در باب اسطورهج  

 *مهدي خادمي كواليي

 

، ري و نمادهاي اساطيها، رؤياهاي جمعي بشر اسطوره:چكيده
ها هستند كه با پاي نهادن به زبان هنري و رازناكِ اسطوره

ساحتِ شعر، ايجازگونگي ، فشردگي و ژرفاييِ معنايي آن را 
پذير و ال،  شكلنمادها با ماهيت سي. ندكندو چندان مي

منعطفِ خود، به مقتضايِ شرايطِ زمان و مكان قادرند مفاهيم 
اي جامع و داري را به شيوهو موضوعات عميق و ريشه

كنند و از صورتي واحد، معاني و كاربردهاي گسترده آينگي
اوم، تازگي و گوناگوني ارائه دهند و با رويندگي و پوياييِ مد

 . ماندگاري خود را استمرار ببخشند

هاي ه شاعران و هنروران نمادگرا به فراخور پشتوانهالبتّ
هاي ذهني و نيازهاي اصيلِ فردي و اجتماعيِ فرهنگي، دغدغه

گيري از اي به بهرهه و اقبال ويژهود، ممكن است توجخ
ا  امدهند؛نمادهايي خاص در آثار هنريِ خود از خويش نشان 

پرداختن به مباني است در اين مقاله ضمن نگارنده سعي كرده
اي مادها و موضوعات مرتبط با آن، به گونه نِتئوريكِ كاربرد
آوريِ شاعران به كار بستِ ترين عوامل رويمحوري ، مهم

هاي گياهي و نمادهاي نباتي را مورد پژوهش و مداقة اسطوره
رهگذر نيم نگاهي هم به علمي و مستند قرار دهد و در اين 

 اقوام و بردهايي از اين دست در اساطيرِربازتاب مضامين و كا
و تطبيق و باشد، تا امكان مقايسه ملل گوناگون نيز داشته

  .نما فراهم گرددتطابقي روشنگر و حقيقت

  .فارسيرمز، اسطوره، نمودهاي نباتي، تخيل، شعر: كليدواژه

 مقدمه

عناصر  هاي امروز ما دربارةهبسياري از باورها و انگار
، خصوصاً گياهان و نباتات، ريشه هاي طبيعي پديدهو

هاي دور و درازي دارد كه رويشگاه اصلي  اسطورهدر
 و زمان خيزش و پيدايش چنين  آنها مبهم است

   چهرةهايي نيز در غبار گذر روزگاران،ها و آموزهنگره
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ساري، مركزنور دانشگاه پيام علميعضو هيئت*
  mekademikulai@gmail.com :نشاني اينترنتي
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چه در ايـن اصلي و روشن خود را پنهان نموده و آن
  از ايد، آمـيزهمايانـندوران بر مـا رخـساره مـي

 انسان از ديرباز ميان«يل است؛ زيرا تخ حقيقت و
از پندار و واقعيت آواره بوده و اين خود نشاني 

دوپارگي جان آدمي است؛ نيمي از روان ما آگاه، 
معيار تجربه و منطق، روشن و واقعگراست و با 

گاه، تاريك جويد و نيم ديگر جانمان ناآحقيقت را مي
 در پناه پندار و جادو، رؤيا         وهمگراست وو

پورخالقي چترودي، (» وره استخواهد و فريفتة اسطمي
1377 :524.(  

خاطرات قوميِ ديرينه سالي هستند كه ها اسطوره
هن هاي زيرين ذوارِ خود در اليهسبب قدمتِ ازليبه 

اند و سبب بروز ها رسوب كردهو ضمير همة انسان
هاي  نسلكاركردهاي مشترك دستگاه فكريِ نژادها و

 شوند واي متفاوت ميهها و مكانگوناگون در زمان
اي ه به گون،گردند كه ملل مختلفباعث مي
آميز با پيوندي نزديك و در عين حال ابهامناخودآگاه، 

ها و مگر نه اين است كه تيره. اس كننديكديگر احس
اني در مناطق پراكندة ستبارهاي به ظاهر ناهمگونِ ان

هاي همگوني را رسوم، مناسك و آيينجهان آداب، 
      بدون الگوبرداري آگاهانه از يكديگر به اجرا 

  گذارند؟مي
ساخت چنين اعمال گيتيانه و مايه و ژرفيا بن آ

باورانه و اساطيريهاي ساز، همان روايتزندگي
 انتها،ارآلود نيست كه به سبب گسترة بيروزگ

پذيري، در بيكرانگي زمان و مكان رازوارگي و تأويل
د و دهند ادامه ميهمچنان پويا و مانا به هستي خو

هاي حيات نهها و روزهمانند هوا در همة حفره
 اين مسير از پاي و بشري جاري شده و هرگز در

ي و ماندگاري اند؟ به راستي راز ناميرايپويه نمانده
ان جمعي چيست كه همچن هاي نانوشتةاين فرآورده

واري و معناگرايي با برخورداري از قداست، نمونه

عميق، سترگ و شكوهمند در همه جا و هر زمان پا 
اند وبا شميم خوش و حقيقت ادهايستبرجا و شكوفان 
 و روق وذائقة بسياري از ارباب تفكنشان خويش ذ

  .دارندل را شاد و شيرين نگه ميحاب تخياص
اي از  آميزهها،وماً اسطورهبايد دانست كه عم

، از به عبارت ديگر. عناصر نظري و هنري هستند
ر فكرِخالق و خيالِ بارور، تعامل سازنده و مؤث

 فرخنده به نام اسطوره به بار    ومحصولي مبارك
 خصوصاً شعر –ات نشيند؛ از اين جهت بين ادبيمي

ادين و  و اسطوره  پيوندي بني–با جوهرة اصيل هنري 
 تروپ فراي عقيده دارد نور. ناگسستني برقرار است

 است و اسطوره عنصري ساختاري در ادبيات«
 مانايي » جا شده استت، اساطيري جابهاادبي

آميزي آنها با ها تا حدود زيادي مديون همهاسطور
ات رستنگاه واقعي ادبيكه وطن اصلي و  لعنصر تخي

از اين رو شايد بتوان گفت كه باشد؛ ، ميو شعر است
ل، پايدار سبب تخيها ادبياتي هستند كه به اسطوره
ترين از آنجايي كه شعر يكي از عالي .هستند

  و هنرور است، ساز اسطورهنمودهاي روح انسانِِِ
ماشاگر بيشترين وزيباترين تجلي و تبرّز توان تمي

 شعري كه اگر براستي همة. ها نيز در شعر بوداسطوره
شاعري را در خود داشته  هاي هنرهفعناصر و مؤل

  تواند همچون حريري لطيف و چند اليه ميباشد، 
ي براي بقاي مضامين اساطيري حافظ امين و مطمئن

كمك شايان به گسترش سيله ضمن باشد و بدين و
 ، باعث تقويت جوهر و خلوص نابزواياي زندگي

ا از آنجايي كه شعر، گنجايي ام. حيات و هستي گردد
م را هاي گسترده و متورتِ جاي دادن اسطورهفيو ظر

نمادهاي اساطيري كه در خود ندارد، شاعران از 
د، ها هستن اسطورهتر از خودِتر و متراكمعموماً فشرده

جويند تا با برخورداري از ايجاز، شگفتي و بهره مي
را  زيبايي و پيچش هنري آثار خود  و كالماعجازِ
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چندان نموده و خواننده را به سوي تالشي ذهني دو
 سوق گردد،به مكاشفه و ادراكي شهودي منجر ميكه 

انگيزد و نماد، انديشةآدمي را بر مي« يرا دهند؛ ز
ر كشاند و دمير بدون گفتار فكانسان را به فراخناي ت

م مفاهيمي واقع كوشش بشر جهت يافتن و تجس
ها او را  تخيالت و تاريكياست كه از وراي ابهامات،

  .)52: 1380بهزادي، (» استدهاحاطه كر
ي با توجه به گسترانگيِ دايرة معنايي و مفهوم

كند كه عنصر نماد، بنا به ضرورت بحث، ايجاب مي
 واژگاني و اصطالحي آن بپردازيم؛ هر ابتدا به تعريف

ف و توصيفي خاص چند محدود نمودن نماد به تعري
ماد، در معناي قاموسيِ ن .رسدناممكن به نظر مي

ها، توان در لغتنامهواژگان و تعبيرات زير را مي
ها و برخي كتب تخصصي  المعارفةايرها، دفرهنگ

دا، دهخ(  نماينده ،دهكنننمود، ظاهر: كردمشاهده 
؛ )1381، انوري(؛ نشان يا عالمتي با معناي خاص )1373

 يا وضعيتي با وساطت بازنمايي ادبي يا هنريِ صنعتي
؛ مظهر، عالمت، هر نشانة )1378پاكباز، (يك نشانه 

ه، نموني، قرارداديِ اختصاري، رمز، اشاره، نمونه، نشان
؛ نماد )31: 1368ناظرزادة كرماني، (، سمبل اشارت، ايما

ت و در برابر لغت به معني نمود، نما و نماينده اسدر 
عني عالمت، نشانه و آيد كه به مواژة فرنگي سمبل مي

   .)500- 499 :1382داد، (اثر است 
در بيان مفهوم اصطالحي نماد نيز اشاره به 

نماد، شيءِ « :رسدنميتعاريف زير ناضرور به نظر 
جان يا موجود جانداري است كه هم خودش است بي

. )499، 82داد، (»  مظهر مفاهيمي فراتر از خودشو هم
نماد كلمه، تركيب يا عبارتي است كه بر معني و مفهومي غير «

رسد، داللت كند و به خاطر مفاهيم از آنچه در ظاهر به نظر مي
متعددي كه در خود پنهان دارد، دستيابي به معني دقيق آن 

در نماد، : لنديتوماس كاراليل اسكات] به قول.[ ممكن نباشد
 آميزد تا قابلمي] در[ مفهومي نامحدود با عناصري محدود 

  .)283و281 :1373مير صادقي،( »يافتني شود دسترؤيت و 
كه بر معنايي ترين مفهوم، هر چيزي  نماد در كلي

معناي . كندنمايد، داللت وراي آنچه ظاهرش مي
  :ل ريكور چنين است پاصطالحي نماد طبق نظر

اي است كه در آن هر گونه ساختار داللت كنندهنماد « 
معناي آغازين و صريح، همراه خود معناهاي ديگري را پيش 

ناي آورد اين معناها نامستقيم هستند و صرفاً از راه معمي
: 1376فرهنگنامة ادبي فارسي، (» شوندنخست شناخته مي

  ).2ج
  با استناد به اين تعاريف و در نظر داشتن توضيحات كتب

   اند،ديگري كه در اين موضوع به بحث و فحص پرداخته
هاي زير را براي نماد توان به صورت موجز ويژگيمي

داشتنِ صورت ) محسوس و تصويري(جنبة عيني . 1: برشمرد
هاي گوناگونِ ذاتي آن؛ پذيريچند معنايي و امكان تأويل.2آن؛ 

ام جزئي و برقرار كنندگي رابطة بين يك نظ. 4ابهام داشتن؛ . 3
همان، با (» دوسويگي نماد از جهت تفسير برداري. 5كلّي 

  ).1382تغيير و تلخيص، 
ها و  رمز در بسياري از موارد با واژهنماد يا

اصطالحات مشابهي همچون نشانه، تمثيل و استعاره 
شود و به  معنايي دچار تداخل و تالقي ميدر حوزة

ليل   گاه به ددليل تساهل و تسامح اهل قلم و 
ري اين تعبيرات از پنداانگاري و يا همسانيكسان

روند؛ از ه كار ميسوي نويسندگان، به جاي يكديگر ب
اين جهت نگاهي گذرا به دايرة مفهومي هر يك از 

ها و يا  همراه با بيان تفاوتپيوند،اين عناصر هم
اشتراكات احتمالي آنها روشنگر و راهگشا خواهد 

  .بود
نشانه، مفهوم ساده و « عالمت يا ؛2ادنمو 1 نشانه)الف

  . يا پرچمرساند؛ مثل عاليم رانندگي ميواحدي را 
  متن هايي نياز به بسترسازي ودريافت پيام چنين نشانه

 ـــــــــــــــــــــــ
1.Sign   

2. symbol 
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ي ندارد از اين رو، نشانه از جهت انتقال پيام خاص
مِ نماد و نوع آن دريافتِ پيا] كه حال آن[ خودكفاست 

داد، (» پيام، بستگي به متن يا عوامل پيرامون آن دارد
1382 :499- 500(.  

تري دارد و بايد آن را نماد در حقيقت معني وسيع و پيچيده « 
است، از عالمت كه داراي مفهومي قراردادي و شناخته شده

به خاطر مفاهيم متعددي كه نماد در خود پنهان . جدا دانست
ستيابي به معني دقيق آن ممكن نيست؛ اما استفاده از آن دارد، د

» به عنوان نوعي ابزار بيان هنري رايج بوده و هست
  ).276 و274: 1377ميرصادقي، جمال و ميمنت، (

ها عموماً حاملِ معنايي يك اليه، قراردادي، نشانه
 چوبةفهم هستند و كمتر از چهار و همهپركاربرد

ا كنند؛ ام شده، عدول ميي كه براي آنها وضعمفهوم
ري بااليي برخوردارند و در ت معناپذينمادها از قابلي

 براي پذيرش هاي گوناگون انعطاف الزم راموقعيت
مفاهيم و تفاسير متنوع دارند و گاه حتي در فراسوي 

هاي پيدا و هايي از تجربهگيرند و جنبهمعنا جاي مي
آينگي ، روشن خودسايهپنهان زندگي و حقيقت را در 

شايد بتوان اين تشابه ظاهري را براي نشانه . كنندمي
كه و نماد قايل شد كه هر دو عالوه بر پيام مستقيمي 

كنند، بر چيزي غير از ت خود القا ميبه فراخور ماهي
  .  خود نيز داللت دارند

 اين دو عنصر ضمن قرابت و ؛و نماد3 تمثيل)ب
ترة مفاهيم همبستگي معنايي، در ژرفا بخشيدن به گس

ادبي همسان و همسو هستند با اين تفاوت كه به قول 
انتها با در نماد مفاهيمي عميق و بي توماس كاراليل

آميزد تا  محدود درميو عواملي ساده و عناصر
كولريج   كه به گفتة حال آنملموس و عيني گردد؛

م مجرّد به زبان تصوير تمثيل، صرفاً ترجمة مفاهي
ست كه تمثيل با گسترش و بسط ه ممكن االبت. است

    معناي رمزي، جايگزين معناي تمثيلي گردد؛ پس 
 در ند واتمثيل و نماد از خيلي جهات به هم نزديك«

آميزند و تفكيك و بسياري از موارد با هم درمي
آنچه ] اما[ نها از يكديگر مشكل مي شود؛ آ تشخيص

 كند، اين نكته است كهميص تمثيل را از نماد مشخ
ها به عنوان يل اشياء، حوادث و صحنهدر تمث

انديشيده براي مفاهيمي مظهرهايي قراردادي و از پيش
 روند؛ ازكار ميه يا شاعر در ذهن دارد، بكه نويسنده 

اين رو تمثيل معنا و مفهومي مشخص و محدود دارد 
شود؛ در كه با اندكي تأمل براي خواننده روشن مي

ودآگاهانه و به عنوان تنها كه نمادها اغلب ناخحالي
: 1373ميرصادقي، (» روندميكار  مقصود بوسيلة تعبيرِ

282-283(.  
 يك هر تصوير ممكن است « و نماد؛4 استعاره)ج

ا اگر هم از جهت بار استعاره به ذهن برسد؛ ام
شه تكرار ظاهري و هم از جهت ارزش نموداري همي

بخشي شود و ممكن است ل تبديل ميشود، به سمب
وِلِّك و وارِّن، (» اي گردداز نظام سمبوليك يا اسطوره

1382 :211-212(.  
 اگر چه تقارن و تشابهي بين اين دو مقوله وجود 
دارد با اين حال بايد دانست كه در استعاره، قرينة 

اطب اي وجود دارد كه باعث هدايت ذهن مخصارفه
شود ولي نماد به ، تنها به سوي مفهومي خاص مي

مند اي خاص از كد نبودن به قرينهيلت مقع
  گريزد و پاي در قلمروِهاي معنايي ميتمحدودي

توان به فاصله د؛ لذا مينهميلي تعابير تخيكران ناپيدا
 دو عنصر از يكديگر به گرفتن و دور شدن اين

ماد، ضمن تمايز و تفاوت چشم برد؛ پس نروشني پي
از ترپيچيده  تر ور مبهم، بسياناپذير با استعارهپوشي

بدان جهت باشد كه برخالف آن است و اين شايد 
  اساطيرهاي مرسوم،سرچشمة بسياري از نماد«استعاره

    اقواملل وـهاست كه گاه در بين ملتـتقادات مـو اع
 ـــــــــــــــــــــ
3. Allegory 

4. Metaphor 
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  7....هاجستاري در باب اسطوره  

از آتش كه  آمدندر مختلف، مشترك است؛ مانند زنده
نماد  « برائت است؛ به اين نوع نمادها ،نماد پاكي و

  .)281ميرصادقي ، (» گويندنيز مي» اساطيري
با پشت سر گذاشتن اين مقدمات، ابتدا الزم است به 

تري در اين مقاله پاسخ داده شود تا هاي جديپرسش
تري براي وارد شدن به  مناسب زمينة،در ادامة گفتار

  . پيكرة اصلي بحث فراهم گردد

     يل رويكرد شاعران به كاربرد نمادها دال. 1
  )خصوصاً نمادهاي اساطيري(

ورز، و  انديشههاي انسانِپنداشتگرايي، الزمة دنما
پرداز در امتداد خط       رهاورد گرانقدر بشر خيال

ر اين بعدِ تفك. اي استآغاز و انجام زمان اسطورهبي
ست كه زايا و هنريِ آدمي آنچنان برجسته و نظرگير ا

 اند كه انسان،درستي هم گفتهه اند و بگفتهبرخي 
سازد؛  است؛ نماد را ميسازباشنده يا موجودي نماد

  .)2 ناظرزادة كرماني(پروراندكند و ميپيدا مي
ي شايد آساي آدمنبوغ وگري خالقانهچاره  اين 

   هاي كهن بسان درختانناشي از آن است كه اسطوره
افكني هستند كه  و سايهآساي پرشاخ و برگغول

 -هرگز بدون دگرديسيِ حجمي و محتوايي در شعر
 از ؛گنجندنمي –موجز و متراكم استكه در ماهيت 

    ال واين رو الزم است كه هويتي منعطف، سي
آسا به خود بگيرند؛ بازتاب چنين دگرشكلي را جيوه

شود از اين طير ميكه سبب جاودانگي و مانايي اسا
  .زبان جستجو كردپس بايد در 

     متعارف زبان شكافتهدر اين فرايند، ساختِ
دهد و شود و حادثه و جهشي در آن رخ ميمي

گرفته  غبار،در ماوراي معناي سنتي تعبيرات واژگان و
  ذيراي مفاهيمي عميق و پردامنهزدة خود پو واپس

پهناي آنها به حقيقت گردند تا بتوان در ژرفا و مي
بديهي .  و ديرسال آدمي دست يافتدارانديشة ريشه

هاي چنين انقالب و  كه يكي از بارزترين بازتاباست
پردازي بهنجار، ، نمادخيزش بزرگ در كاربرد زبان

عال و متقابلِ ل فمند و زيركانه است كه از تعامسامان
شود و قدم در ميخودآگاه و ناخودآگاه آدمي حاصل 

زبانِ ي نهد و در يگانگعرصة ادبيات و هنر مي
كنندة تفرقه و  غبارهاي ملولمفاهمة بشري و زدودن

يين كننده و ر جمعي نقشي تعتفكت از چهرة تشتّ
از همين روست كه برخي از . كندانكارناپذير ايفا مي

اي اصوالً هنر و ادبيات را بافته« نقد عالمانه اصحاب 
دانند كه رشتن آن ، بدون كاربرد تارها و پودهايي مي

 حاصل خواهد ها كاري ضعيف، نارسا و كماز نماد
زيرا به قول ميرچاالياده، . )24ناظرزاده كرماني، (» بود

رمز با تبديل اشياء «شناس بزرگ رومانيايي، اسطوره
      ينچه در قالب و ادراك مادبه چيزي سواي آ

ك تجلي قداست محسوب گنجد، ادامة ديالكتيمي
ت ، محدوديرمزشود و اشياء با تبديل شدن به مي

دهند و به صورت عناصر مي  دستعيني خود را از
» شوند، با يكديگر مرتبط ميمتة يك نظابه هم پيوس

پردازان البته ديدگاه برخي از انديشه .)421 -420: 1376(
ادبيِ يكي دو قرن اخير نيز در تئوريزه كردن و توجيه 

پيروان مكتب ر افتاده، چنانچه چنين روشي بسيار مؤث
ويسنده و شاعر پيغمبري گرايي معتقد بودند كه ننماد

 تواند درون و ماوراي دنيايي واقعي رااست كه مي
رد، آن دنياي ب مي ببيند و بايد با نمادهايي كه بكار

تر را نشان تر و جاودانهماورايي يعني واقعيت بزرگ
ل توصيف نيست، جا كه آن عالم قاببدهد و از آن

به كمك زبان نمادين، آن كوشد نويسنده و شاعر مي
در واقع از ديدِ آنها جهانِ . را به خواننده القا كند

  هاست و مردم عادي ها و اشارهسرشار از نشانه
تنها هنرمندان با قدرت . توانند آنها را دريابندنمي

 »نها را احساس كنندتوانند آ ميودركي كه دارند،
  .)277-276ميرصادقي، جمال و ميمنت، (
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  پيشينة اين شيوه  ودگرايي نما. 2
كه كسي بتواند افكار و عقايد خود نمادگرايي يعني اين
ظريف ، با بكارگيري رمزها و را هوشمندانه و 

      : انددربارة سمبول نيز گفته. مايي كندها بازنسمبل
ليه اي است خودآگاه؛ يعني انسان اول، اسطورهسمب«

ساطير برداشت خود را از محيط زيست به صورت ا
 اساطير را اينك به صورت سمبل كرد؛ ما آنميبيان 

      » ة سمبل استاسطوره، آنسوي سك] و[ بينيم مي
به جاي نمادگرايي معموالً . )122: 1371براهني، ( 

ها، به پرداختن به ظواهر و تجليات بيرونيِ پديده
  در عين،ژرفا، نكات لطيف ومطرح كردن مفاهيم پر

هاي نهان روان آدمي و زتاب اليهحال، بنيادي، با
 و عواطف فراگير و جمعي انسان گزارش احساسات

پردازد و فقط در حيطة آيين، رسوم و باورهاي مي
گردد؛  بلكه در قومي و نژادي محصور و زنداني نمي

برگيرندة تمام ابعاد اساسي زندگي و سرنوشت آدمي 
، يسم، مضامينپس در نمادپردازي يا سمبول. است

ه و سطحي به ها در نگاه اوليتدارها و يا شخصيكر
گر    موسي و عادي خود جلوهمعناي ارجاعي، قا

م به توانينگري ميشوند ولي با كمي دقت و ژرفمي
، انتزاعي و پنهان در وراي معني مفاهيم ذهنيِ پيچيده

       رنه گنون فرانسويبه قول. آن پي ببريممعموليِ 
بيعي و است ميان بخش طنماد پردازي مطابقتي «

هم  ه هاي واقعيت را بفراطبيعي هستي كه همة بخش
ميرچا الياده ] و از همين روست كه[ پيوندد مي

ساني را به هاي انت رفتن به ماوراي محدوديتمأموري
     فرهنگنامة ادبي فارسي، (» كندنمادپردازي واگذار مي

  .)2ج 
دپروري، ص براي نما و مشخاگرچه تعيين زمان دقيق

رسد و كسي مير و تا حدودي ناممكن به نظردشوا
ني درستي در اين زمينه ز روشن و قاطع به گمانهاميدِ

 ابزاري از دانش و رمزپردازي،« بايد دانست كه ندارد؛

. ان چيزهاستترين روش بياصوليترين و كهن
ن ها، يك دانش مشترك ميابسياري از رمزپردازي

يار هاي بس كه در دوراندهدها را تشكيل ميملت
هاي ارات و رؤيكهن شكل گرفته و در انديشه ، تفك

: 1380بهزادي، (» استشدهاقوام گوناگون گنجانيده 
   ايني كه از مواريث فرهنگي شواهد و قر. )52

دست آمده حاكي از ه فرسود بسال و روزگارديرينه
      ترين،استانييكي از ب« آن است كه اين شيوه 

 هاييترين و شايد زيباترين شيوهترين ، پيچيدههپردامن
ماية پرتكاپويِ است كه انسان به كمك آنها، درون

هنر خيالي، انديشه و شهود خود را به صورت 
هاي نه فقط ادبيات و هنر، بلكه كتاب. استآفريده

س همة اديان و برخي از كتب فلسفي و عرفاني مقد
  ).3-2زادة كرماني، ناظر(  »هستندنيز سرشار از نمادها 

  
   شعر نمادگرا .3

دآور شد كه آثار ادبي از جهت قبل از هر چيز بايد يا
  ي قابل تقسيم هستند؛ة كلپردازي به دو دسترمز

 آن دسته از آثاري كه كامالً ساختي نمادين : الف
لغت ، عقل سرخ عطّار يا منطق الطّيردارند؛ مثل 

ها و دهين سهروردي الدشهابصفير سيمرغ  وموران
اي ديگر اعم از و بلكه صدها اثر عرفاني و اسطوره
دانته كمدي الهي نظم و نثر در حوزة ادب فارسي، و 

  . ات جهاني در اين رديف قرار دارنددر دايرة ادبي
ي ادبي كه در آنها برخي ها گروهي ديگر از آفرينه:ب

 اشخاص وجهي ها، مفاهيم، كردارها واز پديده
 بسياري از محصوالت ادبي به .يابندنمادين مي

 زبان خالق آن اثر و ميزان قابليت و فراخور ذهن و
گيري از اين عنصر، با درجات و توانمندي او در بهره

در ميان ؛ گيرندراتب متفاوت در اين عرصه قرار ميم
،  صادق هدايتنويسندگان معاصر از اين نظر

اي را براي جايگاه شايسته بوف كورخصوصاً در 
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  9....هاجستاري در باب اسطوره  

 نيما نيز در  رقم زده و از شاعرانِ اين روزگار،خود
از اين ... وپريان، مانلي، ققنوسهايي چون سروده
 ا شعرام. استكاري و ميناگري كردهشگفتجهت 

كند تا شرح و تالش مي« نمادگرا، شعري است كه 
هاي دروني زندگي را جانشين توصيف افشاي جنبه

دليل روني آن نمايد؛ به همين رويدادهاي بي
كوشد تا رمز غيرمستقيم، كنايي و تلويحي است و مي

. )28همان، (»  در امور را كشف و القا نمايدو رازِ نهفته
      جويي از نمادها يكسان عمل شاعران در بهره

يِ برخي، از آبشخور نمادهاي سنتي و مل. نندكنمي
يل و نيرومندي فراخور قدرت تخفرهنگ خودي به 

برند و به انعكاس و  ود ميست خود قوة خالقي
رات ، تخيالت و تصوريز كردن آمال، رؤياهابرون

پردازند و اگر در اين مسير  ميذهني خويش
آسا باشند، به اي نبوغذائقهبرخوردار از ذوق و 

 زنند و سعي وصي دست ميآفرينش نمادهاي خص
هاي مرسوم و حفظِ كنند ضمن استفاده از سمبلمي

فرزند زمانة خود نيز باشند و ريگِ گذشتهردهم ،
روزگاران خود را پاسخ دهند؛ منيازهاي دروني ه

يازي به چنين هدفي بلند و خطير، اگرچه دست
رفي  پيوسته به معمستلزم  آن است كه هنرمند،

هاي ارجمند و ساخته در قالب آفرينشرمزهايِ خود
فاخر هنري و ادبي بپردازد و آنها را به فهم و پسند 

هاي ذهني او براي ساختهي نزديك كند تا بر همگان
ت همگاني  عيني و ملموس گردند و با مقبوليديگران

درگذر زمان  همانند رودي زنده و زاينده به درياي 
  .بيكران نمادهاي جاودان و ماندگار سرازير گردند

  آثار نمادينبازكاوي، تفسير و رمز گشايي . 4
ان به سبب دانيم كه در آثار ادبيِ رمزي، زبمي

برخورداري از خصلت نمادينگي و سمبوليك، 
عناصر و  . ه شده و عادي نداردكاربردي پذيرفت

ي در فضايي فراسوي وظيفة ارتباطي، هاي زبانمؤلفه
 و گيرند و لغاتتجربه شده و انديشيده قرار مي

آسا و كالسيك تعبيرات فراتر از معاني روزمره، مرده
يابند پذير ميعطف و شكلد، نقشي پويا، روان، منخو

ظام قراردادي، بار شدگي از نو به سبب ابهام و رها
تابند و بدين جهت برخي اي را بر ميمعنايي گسترده

اي در ساخت و زنجيرة كالم و بيانِ هاز مفاهيم به گون
يابند كه  پيچش و بافت هنري و رازورانه ميشاعرانه،

زين بدون درك درست نمادها و فهم اصول و موا
و كند آنها ناميسر جلوه ميمكتب رمزگرايي، دريافت 

آيد براي ادراكِ در چنين مواردي است كه الزم مي
نمايِ نهفته در اين آثار، نمادها در  معرفتمفهومِ

 تأويل شوند و پيچ و فرايافتي هوشمندانه، تفسير و
و رازدانان ط رمزخوانان هاي رمزآلود آنها توستاب

تفسير نمادها به معني دستيابي «چه گشوده گردد؛ اگر 
سري بنا به مفهوم دقيق و واقعي آنها نيست و هر مف

هاي فكري به دريافت و برحسب تجربيات و ديدگاه
 » كندحي خود اثري را تعبير و تفسير ميو عوالم رو

ارح از اين رو هيچ ش. )275ميرصادقي، جمال و ميمنت، (
هاي  همة اليهيابي بهعيِ دستگري نبايد مدو تأويل

   تودرتو و تاريكِ انديشه در اثري رمزي باشد؛ زيرا 
اند يدر آثار رمزي، كلمات به منزلة رموز و طلسمان«

كه راه بردن به باطن و دست يافتن به راز و حقيقتِ 
  » ر نيستن، جز از طريق گشودن آنها ميسمكتومِ مت

گرا پس ما در هنر و ادب نماد. )8: 1376پورنامداريان، (
آلود تني كه سرشار از ابهامي گنگ و مهبا زمينه و م

كنيم كه وكار داريم؛ و جهاني را تجربه مياست، سر
دستي باني دمدر آن، زبان ، صراحت ندارد و داللت ز

اي تاريك و مه چيز در پردهه نيست؛ بلكه هو روزمر
روشن قرار دارد و وضوح و يكسويگي معنايي، جاي 

كي و چند پهلويگي ، رازناخود را به پيچيدگي
هايي از اين دست دهد و ويژگيانديشمندانه مي
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تون از سوي روشنگران و گونه مكند كه اينايجاب مي
آميز هاي اسراررمزگشايان، پذيراي تفسيرها و تأويل

هاي البته يكي از داليل اين معناپذيري. اني گردندفراو
از      ادين، برخوردار بودن آنها متفاوت در آثار نم

هاي اساطيري ژرفناكي است كه ها و ريشهمايهبن
رساخت بسياري از اين شالوده و زي تشكيل دهندة

  .       ها هستندنماد پردازي

ترين داليل رويكرد شاعران به سوي عمده. 5
  هاي گياهي ا و اسطورهنماده

 در حيات آدمي از ها، خصوصاً درختاننقش رستني
ون چندان برجسته،  هم اكندم آفرينش تاسپيده
گذار بوده و هست كه باعث شده ت و اثريپراهم
ها و باورهاي آييني و رمزآلودِ ها، اسطورهنهافسا

ها از سوي بشر بسياري در خصوص اين پديده
انگيز و هاي دلاين آفريده. داخته شودساخته و پر

ن را به ياد بهشت آراستة الهي آفرين از سويي انساناز
عه او يازي آدمي به درخت ممنود كه دستزناندامي

خواسته محروم كرده و را از آن فضاي آرماني و دل
ازلي قلبش را گرانبار از غم يادآوري اين خاطرة 

دارد كه را بر آن ميكند و او مي) نوستالژيك(غربت 
پيوسته آرزومندي خود را براي بازگشت به آن باغ 

آسا يز و معجزهانگشگفتمينويِ پوشيده از درختان 
آلود و نمادين اي رمزدر قالب هنر و ادبيات به گونه

بازتاب دهد و از سويي ديگر با هبوطش به اين عالم 
خاكي آنچنان معيشت، آسايش و آرامش جسمي و 

و گاه گنگ و رمزناك روحي او پيوندي ناگسستني، 
گستر پيدا كند بخش و حياتهاي زندگيبا اين پديده

آفرين آنها ت رازآميز و دگرگونيه شكوه و عظمك
جان و روان او را شيفته و فريفتة خود گرداند و 
باعث شود كه آنها را داراي حرمت و قداست بپندارد 

   ها بپردازد؛ تا جايي كه هنوزو به تكريم وستايش آن

 رات انسان از عالم هستي، درخت دردر نظام تصو«
ترين س، سرافرازميان نمادهاي تكرارشونده و مقد

قامت اساطيري است و ركن و پاية هستي و ارتباط 
شود و ي ميميان زمين و آسمان و ستون گيتي تلق

، مرگ و رستاخيز است و در نماد تولد، بالندگي
نمادهايي كه در  جوهرة معناي نمادين خود با همة

حيات، زايش، مرگ و گردونة اسطوره و هنر رمزِ 
پورخالقي (»  دارداند، پيوندي نمادينزندگي جاودانه

، بنابراين در بينش اساطيري. )475: 1377چترودي، 
هستيِ درخت با ابعاد گوناگون و رنگارنگ خود با 
  دورترين لحظات دروني جان و جوهر آدمي

و پايدار يافته و شاخ خوردگي و پيوندي ديرينه  گره
آن بر همة جوانب آفرين و درهم تنيدة و برگ نسيم

اي كه به گونهاست ن شدهفكازندگي آدمي سايه
در مخِيلة د توان جهانِ بدون گياهان هرگز نميرتصو

همين نگاه  پرتو آدمي پا به عرصة وجود بگذارد؛ در
و نگرش است كه انسان امروز نيز شهر و روستاي 

داند و گل و گياه را فاقد روح و حيات ميبدون 
فريب د است مصنوعات پرزرق و برق و چشممعتق

توانند جايگزين كنندگي خود نميبا همة خيرهامروز 
 وجود نباتات گردند؛ زيرا زيبايي و طراوت ناشي از

وجاهتي ها گيسوان زيباي مادرِ زمين هستند و رستني
بخشند و اين گيسوان به دلفريب و نظرگير به آن مي

پژوه فرانسوي، نماد ره اسطو،نظر مونيك دوبوكور
پرداختن به اينگونه مفاهيم البته .  زندگي هستندنيرويِ

  و يادهاست، ما را از اي از حقايق كه آميزه
ي هاي سطحي و ظاهري زندگيِ امروز به ژرفااليه

كشاند كه مبدأ روز ميديرينههاي ها و پنداشتاسطوره
    و سرنخِ آنها، درغبار گذر روزگاران دراز گم 

هاي پيچاپيچ و هها و بافاست و تنها رشتهشده
رگمي از آنها به ميراث مانده كه در بسياري از سرد

گر برخي از رفتارها و باورهايي توانند توجيهميموارد 
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يند اند و در فرآ آنها را زيستهباشند كه گذشتگانمان
هاي مطابق با پذيرياجباري تكامل اجتماعي با شكل

 نمود منطق زمان و مكان در رفتار فردي و جمعي ما
  .كنندپيدا مي

تر و اي روشن است كه به گونه آنون جايِِِاكن
 هاي گرايشِِروشمندتر عوامل ، علل و انگيزه

نسبت به درختان برانگيز آدمي آلود و پرستشقداست
  .بندي و بررسي كنيمو گياهان را دسته

رخت انگاريِ ايزدان يا خداپنداريِ دگونهگياه) الف
  ايبيني اسطورهدر جهان

گاه  اقوام باستاني به عنوان جايدرخت را بسياري از«
بر طبق يك . پرستيدندخدا، يا در واقع خودِ خدا مي

    روايت، بعضي خدايان در درون درختي آفريده 
آمدند؛ درست مانند شدند كه از آن بيرون ميمي

بيشة «. آيداي كه از شفيرة خود بيرون ميپروانه
 در ميان صِ پرستش درخت مشخ، يك جنبة»قدسم

ايرانيان . )286 -285 :1380هال، (» انيان باستان بوديون
هاي  جلوه به پرستشِ،قديم هم، مثل ديگر ملل

پرداختند و در اين ايمانِ خود چندان طبيعت مي
م بودند كه از اجراي مناسك و بذل مصمراسخ و 

      فديه و قرباني در پايِ گياهانِ مورد اعتقاد خود دريغ 
پندار توتميك خت در ساية پرستش در. ورزيدندنمي

انديش بوده؛ هاي بشر ابتدايييكي از نخستين آيين
         زيرا آدمي كه در بدايتِ هستي خود پيوندي 

جانبه با طبيعت داشت، آن را داراي واسطه و همهبي
اسرارآميز وشايستة عبادت تصور رواني توانا و حياتي 

ايل بود و ني و ماورايي قكرد و براي آن ارزشي آييمي
تواند سل شدن به آن ميپنداشت كه با متوچنين مي

مندي از حياتي آسوده، شاهد تحقق ضمن بهره
دارهايي اينگونه بازتاب ه كرآرزوهايش نيز باشد؛ البت

 آن هايي بود كه بر پايةهرات و انگارعملي تصو

پنداشت ميان و پريان درخت را منزلگاه خدايان، الهگ
يم، مينوي و سرشار از تقدس و ابل تكرتي قو شخصي

قابل تأمل و شايان ذكر در  نكتة. بخشيدراز به آن مي
اين خصوص اين است كه وقتي خدايان صورت 
انساني به خود گرفتند، باز هم درختان به عنوان مظهر 

شناسي آنان مطرح شدند؛ مثالً، در اسطورهو نماد 
 درخت غار براي آپولو، زيتون براي آتنه و يونان،

نشان و عالمت ويژه موردِ سبز براي آفروديت 
همچنين در اديان بدوي و . دشدنمحسوب مي

هاي النوعربها و نباتات، داراي چندخدايي، روييدني
در ميتولوژي يونان دِمِتر، الهة « بسياري بودند، مثالً 

زمين و باروري به گندم و حاصلخيزي و محصوالت 
النوع گُل و ربفلورا، الهة « ؛ )129شفا، (» رودشمار مي

دلي است و موجب سبزي و خرمي نشاط و زنده
ها ماه را آشوري. )15 :1372رنگچي، (» شدهها ميدشت

. كردندمداد مينماد و ايزد زراعت و آبياري قل
  دموزي يا تموز كه معادل آن در فرهنگ «

» خداي نباتي است، است اي ايران سياوشهاسطور
گرا و جهان مضامين و مفاهيم كل. )331: 1381بهار، (

گر آن است كه گياهان و شمولي از اين دست روايت
قوام مختلف تا چه حد داراي ها در نزد اتنيرس

       و اند كه براي آنان الهه اهميت و ارزش بوده
همچنين با رسيدن . شدندالنوعي خاص قايل مي رب

جديد عهد به دوران تاريخي در كتب عهد عتيق و 
گاه الوهيت و يا بلندگوي آن  تجليدرخت،«همچنان 

سموئيلِ (؛ چنانچه در تورات )146: 1379كوپر ، (» است
ها در سر درختان توت چون آواز قدم « آمده)24: 5، 2

بشنوي، آنگاه تعجيل كن؛ زيرا كه در آن وقت 
كتاب (» وي تو بيرون خواهد آمدخداوند پيش ر

 )30قصص،( قرآن كريم ر؛ يا د)378 :2003مقدس، 
اي روحاني به همراه پيامي در مكاشفه) ع(موسي

الي  ه شاهد تجلّي قدسي خداوند در البوحياني
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اند، رختي كه برخي آن را زيتون دانستههاي دشاخه
آمد، از كرانة ] آتش[ و چون به نزديك آن «: شودمي
 از درخت ندا داده شد ك،ادي ايمن، در جايگاه متبرو

در . »نيانمن خداوندم، پروردگار جها! موسيكه اي 
 شده ه به شواهد و قراين ذكراينجا الزم است با توج

ذاري آدمي براي گدربارة ارجمندي درخت و ارزش
هرگز «انگيز يادآوري شود كه آن، اين سخنِ توجه

درختي فقط به خاطرِ خودِ درخت پرستيده نشده؛ 
ت، بلكه همواره به خاطر آنچه به وساطت درخ

ن آن بوده و متضممكشوف و براي معنايي كه درخت 
    » استكرده، مسجود و معبود بودهبر آن داللت مي

  .)261: 1376الياده، (
  

  ر نباتي از كيهان داشتن تصو)ب
ترن تصويرش، درخت كيهاني غول درخت در كهن«

پيكري است كه رمز كيهان و آفرينش كيهان است و 
دد و گواه بر حسرت و پيون ميزمين را به آسمان

دلتنگي و دورافتادگي از روزگاري است كه نخست، 
نزديك بودند؛ همچنين زمين و آسمان، سخت به هم 

، وسيلة دست يافتن به طاق آسمان و درخت كيهاني
نوك آن تمام . ديدارِ خدايان و گفتگو با آنهاست

 ستارگان سقف آسمان را پوشانده؛ خورشيد و ماه و
-هاي اين درخت همچون ميوهبرگدر ميان شاخ و 

. )12 و9 :1373دوبوكور، (» ددرخشنهاي تابناك مي
درخت در بينش باستاني اقوام و ملل گوناگون به 

پذيري و ئت ويژه و شكلسبب داشتن هيبت و هي
 دار و اش در بستر فصول، نمودگرگوني پيوسته

عالم را «شود كه ي معنادار از جهان تصور مياجلوه
         تلخيص و به صورت رمزي، تمثيل تكرار ،

  .)188: 1382زمرّدي، ( »كندمي
برانگيز با قامت بلند و زيبا و ستايشاين پديدة 

هاي سبزِ آرميده در دامانِ سا و شاخ و برگآسمان

اش و دوندههاي انبوه، پراكنده،  ابرها، و ريشهحريرِ
نده از نمون و اي اثيري و آكدر پهنة خاك، چهره

 انديشگي بشر از ما در ساختمانشانِ پر راز و معن
ث شده تا چنين است و باعخود ترسيم نموده
هفت شاخة درخت كيهاني از «انديشيده شود كه 

 مس، قلع، پوالد و آهنِ جنس طال، نقره، برنز،
از نظر بوميان » اندرختِ جه« است؛ اين برآميخته

ان در دارد و ستارگاستراليا، طاق آسمان را نگه مي
بر مبناي . )147: 1380هال، (» هايش جاي دارندشاخه

نمود آسمان، ، هاي اين درختچنين تصوري، شاخه
هايش مظهر دوزخ بود و بنا  زمين و ريشهاش نمادِتنه

، ميوة اين  ريگ ودابه باور هندويي در كتاب دينيِ
درخت كيهاني كه رويشگاه آن باغ عدن است، باعث 

        همچنين . ي زندگي استماندگاري و جاودانگ
رفان و صوفيان نيز قادر بودند كل عالم وجود را عا«

    م كنند و مثل ابن عربي از مانند يك درخت مجس
      . »سخن بگويند» درخت وجود«يا » شجرة كَون«
  : مولوي نيز در بيت. )89: 1361شيمل، (

  اين جهان همچون درخت است اي كرام          
  هاي نيم خامچون ميوهما بر او 

هاي آن جهان را مانند درختي تصور كرده كه ميوه
  .ها هستندانسان

   اعتقاد به نباتينگيِ منشأ پيدايشِ انسان)ج
د در اساطير ملل مختلفِ جهان و تاريخ اديان كه خو

يعني علم به احوال ، 5شناسيعلم انساناي از شاخه
 سهنژادهاي بشري و عقايد بشر باستاني است، 

  ودـبرجسته دربارة پيدايش نخستين انسان وج ديدگاه
  :دارد

  پيدايش انسان از خاك .1 
 ــــــــــــــــــــ
5. Anthropology 
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 به وجود آمدن انسان از نسل خدايان .2

پيدايش انسان از گياه، كه موضوع مورد بحـث مـا            .3
  . در اين مقال، ديدگاه اخير است

بنابراين ظهور  . ر پي دارد  داي  هر آفرينش نو، اسطوره   «
»  اساطير ريـشه و بـن مربـوط اسـت          هاي نو به  پديده

هميــشه ] نيــز[ اســطوره «و . )89 :1377اســماعيل پــور، (
چگونـه  كـه   گويـد   ن يك آفرينش اسـت و مـي       متضم

وارنـر،  (» اسـت يزي به وجود آمده و بـودن آغازيـده        چ
هاي آدمـي در    ترين دغدغه ش يكي از پر تپ    ).17 :1379

 از  ناك او براي آگاهي يافتن    يات، تمايل عطش  طول ح 
ريشه و شناخت اصل و جوهرة اولية خـويش اسـت؛           

ميـتِ علـم در توجيـه و تفـسير يـك            اما هر گاه كه كُ    
 پا در خـاطرات ازلـي نهـاده،         هحقيقت يا پديدة پيچيد   

هـا و محـدود     ي نگري لنگد؛ اسطوره برخالف جزي   مي
گرا قدم در   تنشي كُلي هاي علوم تجربي، باز بي    انديشي

وز درهـم تنيـده و     گـشايي از رمـ    عرصة تأويل و گـره    
هايي كه آفاقِ   نهد و با القاي معرفت    پيچاپيچ هستي مي  

 اقنـاع   دهـد بـه   آدمي را تا بينهايت گـسترش مـي       نگاه  
ــي ــرا روح و روانِ پرســشگر او م ــردازد؛ زي ــنش «پ بي

اساطيري و مقوالتِ مضمر و مستتر در آن، بـا اصـول            
عقالني يكي نيست و دنيـاي اسـاطيري         ةمتعارفِ شيو 

در ايـن بيـنش بـه       . در ساحتِ ديگري از وجود است     
هـر چيـزي    . قول كسيرر انتخاب علل كامالً آزاد است      

آنجايي كـه عقـل     . ممكن است از چيز ديگر پديد آيد      
يت و معلول را مي شـكافد، بيـنش         استداللي رابطة عل  

ـ           ة اساطيري كه ادراكي يكپارچـه و حـضوري از حادث
كند كه ناشـي    ارد، فقط به وقوع حادثه اكتفا مي      علّي د 

از دخالت و نفوذِ علل سحرآميز و مرموز هستند و بـا            
ل تحليلي، بين افكار، اشياء و اقسام       ة تعق پرهيز از شيو  

موجودات ارتباطي مرمـوز و ناشـي از يـك همـدميِ            
جويــد؛ زيــرا عناصــري كــه در بيــنش مــيســحرآميز 

      ننــد وجــودي مــشترك كاســاطيري تمــاس پيــدا مــي

ــي ــد و هــمم ــيجــوهر يابن :       1381شــايگان، (» شــوندم
131-134.(  

باور به پيدايش نخستين انسان يـا زوج بـشري از           
بينــي ت يــا گيــاه موضــوعي اســت كــه در جهــاننبــا

نعكاسي آشكار  ايِ بسياري از نژادها و تبارها، ا      اسطوره
نـسان بـا    در ساية باور توتميـك، ا     . ه دارد و قابل توج  

  وصاً نمودهــاي نبــاتيِ آن داراي حــسطبيعــت، خــص
ة ازليِ آدمـي، ايـن   است؛ يعني در خاطر   6يكي انگاري  

است كه نخستين زوج يا جفت بـشر،        نكته نقش بسته  
 اصالت گياهي دارد؛ ايـن پنـدار        از نبات سربرآورده و   

ادِ نهـانِ بـشر   انگـاري گيـاه شـده و در نهـ         باعث توتم 
نگيز بــراي گياهــان رقــم    حرمــت و قداســتي تعبــدبرا

تـا  هـاي كهـن     دار از زمان  است و اين اعتقادِ ريشه    زده
ــسي   ــرات، دگردي ــة تغيي ــا هم ــون ب ــگ  كن ــا و رن     ه

ـ    هاي منعطف به  پذيري  در رسـوم،    ت، شرايط و موقعي
، كردارها و رفتارهايِ فردي و اجتماعي انـسان         هاآيين

ت است و امروزه نيز با وجـود قـو        ي يافته بازتابي عمل 
ــرفتنِ ــشيگ ــي اندي ــي  علم ــا و روشــن گراي ــايِ ه  ه
 كـسي   هـاي گونـاگون فكـري،     ستيز در عرصه  اسطوره

شـدة  ازورانه و نمادينهتواند منكرِ استمرارِ حياتِ ر  نمي
 فرهنگـي در بطـن پنـدارها و         هـاي عميـق   اين پديـده  

     لـل مختلـف جهـان باشـد؛ زيـرا          هاي اقوام و م   انگاره
گيرندة رمزهايي هستند كه اگر     ها و اساطير در بر    آيين«

ـ         سبت بـه عامـل     از منظري نمادين به آنها نگاه شود، ن
و مفهوم واقعي خـود را از       كنند  ميزمان انعطاف پيدا    

  .)9: 1384فضايلي، (» دهنددست نمي
هـاي همگـاني    هاي مـشترك و گـرايش     وجود ديدگاه 

ناپـذير زمـين در آفـرينش       پوشـي  نقش چـشم   بر مبني
در نظر داشتن اشتراك حيات انساني      انسان و    نخستين
  و به سبب برجهيدن و برآمدن هر دو از زمين و نباتي

 ــــــــــــــــــــــــ

6. Identification  
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رجعت دوبارة هر دو موجود به هنگام مرگ به 
الگو يا سرنمون رستنگاه اصلي، به صورت يك كهن

اي گرانقدر اي انسان، چون گنجينهدر حافظة اسطوره
ة يونگ، در پشت براساس نظري«. استخيره شدهذ

 جمعي ضمير آگاه هر فرد بشري، ضمير ناخودآگاهِ
هاي مكرّر زندگي وجود  دارد كه حاصل تجربه

ها و ها، رؤياها در اسطورهاين تجربه. نياكان ماست
ه، بسياري از ن نظريبرحسب اي. كندادبيات بروز مي

هاي ته ماندهيابد، بروز مي ات محلآنچه در ادبي
خودآگاه حافظة نياكان انسان است كه در ضمير نا

توان است و آنها را ميشاعر يا نويسنده حفظ شده
، جمال و ميرصادقي(» ناميد] يا كهن الگو[ نة ازلي نمو

  . )279-278ميمنت، 
  : سرايد، وقتي شاملو مياز اين رو مثالً

  اي بدين ديار هدايت نكرده بود مرا پرنده
  د از اين تيره خاك من خو

  رسته بودم 
  چون پونة خودرويي

  دخالت جاليزيان كه بي
  ) 9مرثيه هاي خاك، ( اي از طرف جوباره

ر فكري بين اين شعر و تقارن و تجانسي كه از نظ
كن است آگاهانه و شده وجود دارد، مممفاهيم ذكر

توان اظهار  ميا امهاي شاعر نباشد؛منطبق با آموزه
اي  انطباق  و همساني به گونهكه اينداشت 

ناخودآگاه از ضمير پنهان شاعر به صفحة روشن و 
هنري      خودآگاه او وارد شده و فرصت بروز 

  .استيافته
ينشِ زوجِ بشري الگوي كهن و تصوير مثاليِ آفر

 و كهن ايراني اينگونه روايت فامدر يك متن اسطوره
به هنگامِ كيومرث را بيماري برآمد؛ چون « : استشده

ها به روشني داد، آن تخمهدرگذشت، تخمه بِ
، با به سر رسيدن چهل سال. لوده شدخورشيد پا

 ، پانزده برگ، مهلي و مهليانه ريباس تني يك ستون
زمين رستند؛ يكي به ديگري پيوسته، همباال و ) از(

سپس ... ميان هر دو ايشان فرّه برآمد. همديسه بودند
ي به مردم پيكري گشتند و آن فرّه هر دو از گياه پيكر

هرمزد به ... به مينويي در ايشان شد كه روان است 
) و مادر(و مشيانه گفت كه مردميد، پدرمشي 

  .)177و176: 1369دادگي، (» جهانيانيد
انديشي مانند اخوان هاي شاعران اسطورهدر سروده

به عنوان  نخستين » مشي و مشيانه« نيز  از )اميد.م(
  :شود مياني يادجفت انس

  بايد اميد بي خبرجستن زميني را دگر     
   )317اخوان،( .ايپيدا شود آنجا مگر،بهتر مشي و مشيانه

  يا 
  سالگرد كدخدايي بر تو فرّخ باد

  همچنان كه با نويت را
  اي شما مشي و مشيانه

                              )       312همو ، ( ...  برشما خوش بگذرد ايام
      هايي كه منشأ انسان را از گياهدر بين اسطوره

 داراي نمود و دانند، داستان خلقت مشي و مشيانهمي
برجستگي خاصي است و شايد مثالي تام در معرفي 

در ] اما[مل از خلقت انسان از گياه باشد اي كانمونه
را ] نخستين جفت بشر[ر اسالمي هاي عصتاريخ

مهلي و مهليانه، ماري و ماريانه، متريه و متريانيه، متر 
و متران، مهال و مهلينه، مهريه و مهريانيه، مشي و 
ماشان، ميشي و ماشان، ميشي و ميشان، ميشي و 

] نيز[خره مرد و مردانه ميشيانه، ميشه و ميشانه و باال
  .)61: 1383رضايي، (» اندنام نهاده

جوهري انسان با نبات در باور به همساني و هم
سويي و هم اساطير ملل ديگر نيز حاكي از هم

كاركرد مشترك و ها و انديشي فرهنگي ديرسال انسان
در اقصي نقاط جهان پرداز آدميان مشابه ذهن اسطوره

د ني متولهاي هندي، انسان از شاخة در حماسه. است
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الياييِ ملبورن، نخستين بايل استربنا به باور قَشد؛ 
انسان از درخت ابريشم زاده شد؛ در ماداكاسكار بر 

در مالزي « آمده؛ آنند كه انسان از درخت موز به دنيا
ها از درختان و از ر را  كه نخستين انساناين تصو

كريستين (» ابيمياند، ميبيرون آمده] خيزران[= بامبو 
مداري چون هاي شاعران نادر سروده. )54: 1383سن، 

ن ناصرخسرو، اسدي توسي و ديگران به آفرينش انسا
ي در اشعارِ از درخت و گياه اشاره شده و حت
باور كه نشاني سرايندگان معاصر نيز شاهد تجلّي اين 

  :شود، هستيمتلقي مير جمعي از ادامة حيات تفك
  ... آي ميرزا 

  جنگل سبزينة بكري است 
  كه بي هيچ واسطه 

  )45مجموعة كامل شعرهاي هراتي، ( .زايدرا ميدر هر بهار تو 
لين جفت  از پيدايش نخستين انسان و يا اوبحث 

      به درازا كشيده و اين از آن جهت است كه  بشر
براي دست . يتي بسزا دارندهاي آفرينش اهماسطوره« 

 را بازگردانيد و اين» آغاز« يافتن به صفا و پاكي بايد 
  تواند آفرينش ميسر نميجز با بازگويي اسطورة 

  ).80: 1379اسديان، (» شد

   انگارة دگرديسي نباتي انسان )د
 اولين زوج در قسمت قبليِ بحث، به سر برآوردنِ

بشر از گياهان در اساطير ملل مختلف اشاراتي  
رِ واژگونه و كامالً برعكسِ اين تفكا گونة ايم؛ امداشته

 ها و يا كلِم انداجمعي، يعني رويش نباتات از اجزاء،
وجود انسان پس از پايان يافتن زندگي معموليِ او در 

ايِ گسترده،  جهانهايِ اسطورهمايهناين جهان نيز ب-

شمول و بسيار پرشاخ و برگي دارد؛ در ساية اين 
موسوم » ي گياهيگرايجان «نگرشِ نمادين كه به
 از مرگ با برخي از تواند پساست، روح آدمي مي

 كه صورت مثاليِ –، خصوصاً گياهانيعناصر محيط

زندگي، نوزايي و بازگشت جاودانه به اصلي يگانه 
ة گياهي، مطابق د دوبار درآميزد و با تول–هستند

به گرا و آييني بينيِ كلّيتباورهاي موجود در جهان
 اساطيري خود بپيوندد و در اين پيوندِ پندارين نيايِ

يِ ناميرا و دگي است، هستكه نمادِ باززايي و نوش
ستيزي و گرايش به اي بيابد و آرمان مرگجاودانه

 – پردازيِ پردامنهزوال و مانا را در اين رمزحياتِ بي
كه در ذات و نهاد خود فرار از عنصرِ فروكاهندة زمانِ 

زيرا . مادينه و نهادينه گرداند ن-متعارف را نهفته دارد
جاودانگي در فراسوي زمان جاري است و مفهوم «

: 1380كمبل، (  »بنددهاي جاودانگي را مي دروازهزمان،
اي كه ما را در اين خصوص كننده حقيقت خيره).330

ها، ها، اسطورهخواند، وجود آيينفرا ميبه خود 
است كه در جاي جايِ هاي مشابهي باورها و نگره

ل در شعر و هايي سرشار از هنر و تخيجهان با مايه
يابند و در خاطرة جمعي جا ادب، بروز و تجلّي مي

نموداري و . شوندكنند و ماندگار ميخوش مي
آشكارگي اينگونه تخيالت وتصورات در آثار 

كننده متأخر نيز گاه غافلگيرپردازان فيلسوفان و نظريه
انسان : گويدمي شوپنهاور، مثالً. آفرين استفتيو شگ

خودش طبيعت است؛ طبيعتي در باالترين درجة 
ابد، نظر را دريكسي كه اين نقطه. اشخودآگاهي

كند با نگريستن به زماني كه به مرگ خود نظر مي
ست، به خوبي زندگي ناميرايِ طبيعت كه خودِ او

ها كه ها و سبزهاين گُل. دهدخويشتن را دلداري مي
ل و بوته و ريزند و آن گُها و گورها ميبر تابوت

ين هدفي نشانند، با چنتان ميدرختي كه در گورس
حاال بايد پرسيد كه . )147: 1382صنعتي ، (» است

خاستگاه و رستنگاه اين مفاهيم پر از تقارن و تجانس 
     گيرند؟ ست و اين تشابهات از كجا ريشه ميكجا

آيا فقط از يك فرهنگ انتقالي است، يعني قومي با «
ر ئ آداب و شعاباوري خاص از جايي به جايي رفته و
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يا نه، مبدأيي، چون است، كردهرا منتقل خود 
د را به نقاط مختلف فرستاده هاي خوخورشيد، شعاع

بدون شك اين خورشيدِ ) 12-11فضايلي، (» است؟
است كه فروغ دلنواز و دههميشه فروزانِ اسطوره بو

ها انافشان خود را در قلمرو ضمير ناخودآگاه انسمعنا
انه، از روزگاراني همپاي ازليت تاكنون، سخاوتمند

پاشان و پراكنده نموده و باعث گرديده كه ما همچنان 
شاهد رفتارهاي مشترك جمعي در جوامع مختلف 
باشيم و سهيم بودن اقوام و ملل گوناگون در بسياري 

ها و ادامة حياتِ چنين پنداشتاز نمادها به مثابة 
  .هايي استباورداشت

اي، آدمي در فرايندي اية باوري اسطورهبر پ
    آيد و باآميز، از گياه پديد ميه و خيالشعروار

زيد و از همان ميپذيريِ انساني در اين جهان پيكر
، روابط و مناسباتي سرّي و لحظات آغازينِ حيات

آيد و پس از مرگ آلود بين او و گياهان پديد ميابهام
يابد؛ زيرا ان استمرار مينيز اين پيوند مرموزِ با گياه

 حالت تخم يا روح به نساني بهات ابا ترك مقتضي«
مرده از صورت ] و بدين شكل[گردد درخت باز مي

الياده، (» شودنما مينماي خود برآمده و درختانسان
توان گفت كه ؛ براساس چنين ديدگاهي مي)288-289

ها به درخت و درخت هاي تبديل انسان و الههافسانه«
ست كه ت انندة اين واقعيبه انسان و الهه، بيان ك

درخت و انسان همواره در پيوندي نمادين و ديرينه 
چه از ابتداي . )520 :1378پورخالقي چترودي، (» انددهبو

پيدايش كه با نژاد و تباري گياهي به تجربة زندگي 
اين جهاني پرداخته و چه با مرگش كه در يك ديگر 

   براي هميشه بر تن شكلي، حلّة حياتي نباتينه را
بر آميختگي آدمي با ة اين موارد پوشد و هممي

حال . ورزدوارگي گياه پافشاري ميطبيعت و توتم
ت اجزاء مختلف ماهيتغيير بايد ديد كه در وقوع 

دِ زندگيِ نباتي بشر از دلِ ل و گياه و تولآدمي به گُ

ساز اسطورهمرگ، آن هم به صورت نمادين، ذهن 
ي يهاها و شيرين كاريانسان دست به چه ميناگري

ها و زده و بر اين پيكرة ديرسال اما پرخون چه شاخه
است؛ براي هايي رويش و جوشش آغازيدهجوانه
بندي زير تر شدن موضوع ناگزير از تقسيمروشن
  .هستيم

  رويش گياه از آب پشت.1
در  «شهِندبدر اسطورة زرتشتي و بنا به روايت 

نخستين بشر در آيين [هنگام مرگ از صلب كيومرث 
اي خارج شد و در جوف خاك محفوظ نطفه] داييمز

پس از چهل سال از آن نطفه ، گياهي به شكل . ماند
         » دو ساقة ريباسِ به هم پيچيده از زمين بروييد

  ).415: 1383اوشيدري، ( 
  
  رويش گياه از اشك چشم و عرق چهره. 2
 از بهشت رانده شد، آن حضرت آدم بعد از آن كه«

. ها روييدهاي خونينش اللهكه از اشك ردقدر گريه ك
يعه نقل شده حاكي از روايت ديگري كه از طريق ش

در شب معراج، ) ص(حضرت پيامبر « اين است كه
فرمود، دشت كربال گامي كه از باال به زمين نگاه ميهن

است؛ دهرا مشاهده كرد كه از خون شهدا گلگون ش
ه اشك آور باعث شد كه دو قطرديدن اين منظرة رقت

اشكي كه . از دو چشم مبارك آن حضرت سرازير شد
» ب افتاد، تبديل به گل الله شداز چشم چپ آن جنا

قصص  همچنين در كتاب ؛)257-256: 1348مليكوف، (
به رويش گياه تفسير سورآبادي ، برگرفته از قرآن مجيد

سبب « داوود اشاره شده از گرية توبة حضرت
وود بسي گريست و آمرزش گناهان وي آن بود كه دا

زاري كرد، گويند كه در سجود چنان گريست كه 
  ).112 :1384آيدنلو، (» بباليدنبات از اشك وي رست و 

هاي حماسي و هم در البته اين موضوع هم در منظومه
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      ييِ فارسي نمون و نمود پيدا هاي غناسروده
نخستين بازتاب ادبي آن در داستانِ ايرجِ «ست؛ اكرده
مه است كه فريدون پس از ديدن سرِ بريدة شاهنا

فرزندِ كِهين خويش در درون تابوتِ فرستاده شده از 
  گريد كه از بسياريِ نان ميتور چ سوي سلم و

همان ، (» آوردهاي او گياهي در كنارش سر برمياشك
تجلّي اين مفهوم در ادب غنايي چندان فراوان . )111

اد به شاهد و  ما را از استنگير است كه و چشم
ن قسمت به سازد؛ تنها در اينياز مياي خاص بينمونه

هاي كنيم كه در منظومهذكر اين نكته بسنده مي
ي سوزناك و دردمندانة ها، معموالً از اشكعاشقانه

 و شوريده سري چون فرهاد و فتهشيفتگان آش
 و دل  كه نماد قلب خونين–، گل الله مجنون

كشيده از فراقِ معشوق رانداغديدة عاشقِ درد و هج
گل محمدي منسوب به «همچنين . رويد مي–است 

ل است؛ عامه معتقدند كه گُ) ص(حضرت رسول
ورت سوري حاصل چند قطره عرقي است كه از ص

پورخالقي ( »استمبارك آن حضرت بر زمين چكيده
  .)553 :1378چترودي، 

  رويش گياه از خون. 3
 پندارين و فرآيند يدةميرچا الياده در تحليل اين پد

، تحليل هوشمندانه و اقناع آفرينِ آننمادين و اميد
زندگاني انسان بايد كامالً  « اي بدين شرح داردكننده

امكاناتِ خالقيت با تجلياتش پايان خاتمه يابد تا همة 
  ا اگر ناگهان بر اثر وقوع فاجعة قتل و گيرند؛ ام

به شكلي كوشد تا پيشامد مرگباري گسيخته شود، مي
 الياده،(» ل ادامه يابدديگر به صورت گياه و ميوه و گ

پنداشتند كه از  گذشتگان و پيشينيان چنين مي).288
هاي پليد و از خون هاي تبهكار، پديدهخون انسان

    هاي شايسته خصوصاً جوان، گل و گياه سرانسان
باز  سراكآورد و اينكه فريدون از كشتن ضحميبر

كشد بدان ا در كوهِ دماوند به بند مي او رزند ومي
تو نبايد او را اهورامزدا به او گفت «  جهت است كه

مخلوقات موذي و اكنون بكشي زيرا كه زمين پر از 
سياوش «؛ اما وقتي )103اوشيدري، (» مضر خواهد شد

شود و خونش بر خاك به روايت اساطير كشته ميبنا 
 رويد؛مي» اوشانپرسي«ريزد از محلِ خونِ او مي

رويد و جان تازه گياهي كه هر چه آن را ببرند، باز مي
 در تحليل و  ؛)790-789: 1356ياحقي، (» گيردمي

 تراژيك و غمگنانه، اين سخن،بازكاوي اين اسطورة 
گياهي كه از خون «مي است دهندة روان آدالتيام

آيتِ . است، نهال مرموز زندگي استسياوش روييده
روح بشر است كه در كشمكش اميد بخش نياز 

است كه الاقل رمقي از جاوداني خود آرزومند آن 
 و آزادگي و پاكيزگي در جهان بر جاي عدالت و حق

  .)224: 1369اسالمي ندوشن، (» دمانَ
  :هاي ديگراكنون نمونه

 خون شهيدان عيسوي گل مسيحيان نيز معتقدند كه از
واني به هاي فنيقي از خون جدر داستان«. دمدسرخ مي

 گل شود،ام آدوني كه به دست خرسي كشته مين
: 1375ياحقي، (» رويدآدوني يا به روايتي شقايق مي

 بادام يا اناري درخت» آژديس تيس« از خون. )373
» سانگاريوس« دختر » نانا« اي از آن روييد و با ميوه

ها از ت گرديد و آتيس به وجود آمد تا مدآبستن
پورخالقي (» ادام برويدخونش بنفشه و درخت ب

در داستاني كه ريشة سامي دارد، . )373: 1378چترودي، 
آدونيس بر اثر خشم آرتميس در ضمن شكار، با 

آفروديت  شود؛رازي مجروح و كشته ميحملة گُ
شتابد، ميدلباختة ديرين او با شنيدن ماجرا به كمكش 

، و خون جاري شده از آنخورد پايش به خاري مي
  .آورد بوته را به رنگ سرخ در ميهاي آنگل
همچنين عقيده داشتند كه شقايق نعماني هم از  «

. فروريختن خونِ پاي آفروديت به زمين روييده
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به «است كه شاعر يوناني، چنين نقل كرده ،7بيون
تعداد قطرات خوني كه از آدونيس جاري شد، 

ل آفروديت اشك ريخت؛ از هر قطره اشك ، يك گُ
 يك شقايق نعماني به قطره خون،سرخ و از هر 

    ، در اساطير يونان«. )24: 1378گريمال، (» وجود آمد
 به هنگام بازيِ پرتابِ ،، معشوق آپولونهياسنت

شود؛ آپولون براي جاودانگي نام وي ميديسك كشته 
از خونش گُلي را مي روياند كه سنبل يا زنبق سرخ و 

        ».شوديناميده م» گُل هياسنت« آن جوان به نام 
 يين گيائو، در اساطير چين«. )360 -359: 1375فاطمي، (

ود و او را تا گلو شبه دست دشمنان پدرش گرفتار مي
رانند و برند و گاوآهني برسرش ميدر خاك فرو مي

بدين سان خون اين . شندكو را بدين شيوة فجيح ميا
          » شودشهزادة بيگناه سبب باروري گياهان مي

  .)127: 1380كوياجي، (

  )يا تربت و مزار او(رستن گياه از پيكر انسان . 4
ا نگرشي اثيري، فراسويي و چنين حوادثي تنها ب

    شوند؛ زيرا تنها اي، پذيرفتني و باورانه مياسطوره
عي در بينش اساطيري بين افكار، اشياء، و تصاوير نو«

شود جهانِ همدمي سحرآميز هست كه باعث مي
اطيري مانند رؤيايي عظيم جلوه كند، در آن عرصه اس

ن جها. هر چيز ممكن است از هر چيز ديگر پديد آيد
ق شاعران ة خالخيلاساطير شباهت عجيبي با نيروي م

آرمان باززايي در ساية . )9شايگان، ( »و هنرمندان دارد
ري چندان ت ، تصو هويدگرديسيِ ماهيت و تغييرِ

هاي  و از دورترين زمانفهم آزار نيستپيچيده و 
 در بين اقوام ابتدايي وجود حياتِ انديشة ديني 

   زه نيز همچنان شاهد تجلّي اين است؛ امروداشته
هاي حافظة جمعي در ميان برخي از  فرقههاي ماندهته

تجلّي روح آدمي در گياه، . اديان بزرگ جهان هستيم
وجيه تراساس باور و اعتقاد فرقة تناسخيه نيز قابل ب

دِ ن اين فرقه برآنند كه روح به مجرمعتقدا«  .است
يا ، حيوان اشدن از بدن انسان، به بدن انسانجد

: 1375مشكور، ( »شودنباتات و گياهان ديگر وارد مي
124-125(.  

هاي شاعرانه كه خود تصويرسازيدر برخي از 
گر رسوب انديشة كهن نوزاييِ انسان پس از حكايت

اي ظريف و ، با لطيفهت استمرگ در قالب نباتا
خزاد با نگاهي شويم؛ مثالً فروغ فره ميق مواجخال

     نو و برداشتي تازه از اين اسطوره دست به 
زند و در رؤيايي شاعرانه فقط ميزدايي آشنايي

سپارد و با ز وجود خود را به خاك ميعضوي ا
اي پيكرهقاطعيت، سبز شدن و ادامة حيات آن را در 

  :كشدرياد مينباتي ف
  كارم هايم را در باغچه ميدست

  سبز خواهم شد
  )418فروغ فرخزاد، (...  دانمدانم، ميدانم ، ميمي
  يا

  شايد حقيقت آن دو دست جوان بود، 
  كه زير بارش يكريز برف مدفون شد ...

  و سال ديگر، وقتي بهار 
  شود  پشت پنجره همخوابه ميبا آسمانِ

  ي سبكبارهاسبز ساقههاي فواره
  )438 ، همو(. شكوفه خواهد داد

در نمونة اخير به درآميختگي انسان با طبيعت اشاره 
 شده كه ردپاي چنين نگاهي در باور چينيان قديم نيز

نباتي انسان پذيري انديشة پيكر .استقابل مشاهده
ها و گياهان بر خاك گور پس از مرگ و رويش گل

خاص مثل  شرايط شدن آدمي دراو و يا تبديل 
زيدن او در ـبه درخت و يا فرو ختنگناها و فشارها 

  در ونه،ـدگرگ صورتي اـاو ب برآمدن وستة گياهان وـپ
  ـــــــــــــــــ
7. Bion 
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هاي ن با رنگارنگي و تفاوتهاي ملل گوناگورهاسطو
است كه صوري و گاه ساختاري به حدي بازتاب يافته

هشي بسيار فراخ بندي و تحليل آنها نيازمند پژوجمع
 اختصار كه دامن است؛ از اين رو ما براي رعايت

كند، فقط به آوردن چند ضرورت مقاله ايجاب مي
  .كنيممينمونه بسنده 

 كيومرث براساس اسطورة آفرينش در آيين زردشت،
يابد و اين مي اما زندگي او در ريواس ادامه ميرد؛مي
پورخالقي (گردد اه، توتم اقوام ابتدايي ايران ميگي

همچنين وقتي كه هلن به دست . )520: 1378چترودي، 
  هلنيونپوليكسو به درختي آويخته شد، گياهي به نام

سانة هلن و اف] بنابراين[در زير آن درخت روييد؛ 
اي ديگر از تولد گياهي است گياه هلنيون نيز جلوه

، خدا آدمي هاي يونانافسانهاساطير و در  .)523همو، (
بدون محروم  -رهانيدن از رنج اين جهانيرا براي 

       به صورت درخت -ت حياتساختن از لذ
ه در آن دو داستانِ منظومي از الفونتن ك. آوردميدر

ط خدايِ خدايان به درختان همسر پير توس
اي زيبا از اين اند، نمونهشدهمازو تبديل ونوزيزَف

در اساطير يوناني جوان . )8رنگچي، (هاست افسانه
اعتنايي بيرويي كه حتي به االهگانِ عاشق خود زيبا
، صورت نمود، يك روز به هنگام نوشيدن آبمي

شود؛ براي بيند و فريفتة خود ميآن ميخود را در 
جهد ير خود را در آغوش كشد، در آب ميآنكه تصو

خدايان يونان به پاس اين ناكامي وي . شودو غرق مي
معين، (كنند ميبديل ت) گل نرگس( را به نارسيسيوم 

در اساطير ژاپني دختري كه معشوقش ). 2090: 1360
رده و كند، خود را در رودخانه غرق كمياو را رها 

. آوردپس از چند روز از گور او پاترينيايي سر برمي
 خود را در همان رود ، دختر، غمناك از مرگپسر

گياهي به نام ] نيز[كند؛ از گور او غرق مي
در اساطير چين نيز . آوردر برميميسكانتوس س

وفايي افيون از گور زني كه از شوهرش بيرويش 
  .)181زمردي، (ي همين مطلب است گويا، ديده

در ادب فارسي نيز تجلّي قُدسي اين اسطوره از 
شاعراني مانند . بسامد بسيار بااليي برخوردار است

ام، نظامي گنجوي، سعدي، رودكي، فردوسي، خي
ي  شاعران هر يك به فراخور ذوق هنرمولوي و ديگر

اند و در ميان شاعران و توان ادبي خود به آن پرداخته
معاصر، خصوصاً دو سه دهة اخير، رويكردي ويژه به 
مضمونِ رستن گل سرخ، الله و شقايق از پيكر 

نكتة تازه و نظرگير . شودميخونين شهيدان مشاهده 
 كه گياه در پندار برخي از شاعران امروز اين است

تربت هر كس جلوه و نمودي از روينده بر خاك و 
؛ مثالً شهريار، كه ترين صفات همان فرد استعالي

ژگي انساني خود را وفاداري       ترين ويشاخص
قبر شمرد، بر اين باور است كه از گياه دمنده بر برمي

بندي به پيمان ، متصاعد و و مزار او رايحة دلنوازِ پاي
توان گور او را اهد شد و با اين نشانه ميافكن خوفر

  .در ميان گورها بازشناخت
  هر آن گياه كه بر خاك ما دميده ببوي

  )2/822ديوان، (    دهد، گياه من استاگر كه بوي وفا مي
چينيم و با اميد به جا دامن بحث را فراهم ميدر همين

تر و تر براي پژوهشي دقيقفرصتي مناسبدرك 
   .دهيممي را خاتمه تر، سخنعميق

  در درونم صد حريف خوش نفس
  »! بس: زند يعني كهدست بر لب مي   

  منابع
  دوستان، تهران؛نشر ءالدين خرمشاهي، ترجمة بها،قرآن كريم

ماية اساطيري روييدن گياه از انسان و بازتاب بن، )1384 (آيدنلو، سجاد

و علوم انساني ات ة دانشكدة ادبي مجل،آن در شاهنامه و ادب فارسي

  ؛150شمارة مشهد، سال سي و هشتم، شمارة سوم، دانشگاه فردوسي 

نشر  ،ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم ،)1376 (اخوان ثالث، مهدي
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  . تهران ،،مرواريد

  ؛ تهران، بزرگمهر انتشارات،دوزخ اما سرد ،)1369 (ــــــــ

، شمارة  ماه هنركتاب، بيان نمادين در اسطوره، )1380 (اسديان، محمد

  ؛36-35

، ندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ز)1369 (اسالمي ندوشن، محمد علي

  ؛تهران ،دستاننشر 

،  سروش انتشارات،اسطوره، بيان نمادين ،)1377 (اسماعيل پور، ابوالقاسم

  ؛تهران

اري، ، ترجمة جالل سترساله درتاريخ اديان، )1376 (الياده، ميرچا

  ؛تهران، سروش انتشارات

  تهران؛ ،سخننشر  ،فرهنگ بزرگ سخن ،)1381 (انوري، حسن

  تهران؛ ،مركزنشر ، دانشنامة مزديسنا ،)1383 (اوشيدري، جهانگير

  تهران؛ نويسنده،نشر  ،طال درمس، )1371 (براهني، رضا 

  تهران؛  چشمه،نشر ،از اسطوره تا تاريخ، )1381 (بهار، مهرداد

، 35-36، شمارة كتاب ماه هنر ،اساطيرنماد در  ،)1380 (بهزادي، رقيه

  مرداد و شهريور؛

 فرهنگ معاصر، انتشارات ،  المعارف هنرةداير ،)1378 (پاكباز، رويين

  ؛تهران

مجلة  ، توتم پرستي و توتم گياهي،)1378 (پورخالقي چترودي، مهدخت

 127-126، شمارة ات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهددانشكدة ادبي

  ؛، پاييز و زمستان)  زنده ياد دكتر علي شريعتييادنامة( 

مجلة دانشكدة ادبيات و  ، نمادهاي همپيوند با درخت،)1377 (ــــــــ

  ؛، پاييز و زمستان123 -122شمارة ، علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

، هاي رمزي در ادب فارسينرمز و داستا ،)1373 (پورنامداريان، تقي

  ؛ تهران،نگيعلمي و فره انتشارات

 ،علمي و فرهنگي انتشارات فرهنگ اصطالحات ادبي،، )1373( داد، سيما

  ؛تهران

  ؛توس، تهراننشر  گزارش مهرداد بهار، ، بندهش،)1369 (دادگي، فرنبغ

 نشراري، ، ترجمة جالل سترمزهاي زنده جان، )1373 (دوبوكور، مونيك

  ؛مركز، تهران

   ؛ تهران،دانشگاه تهران تشاراتان، لغتنامه ،)1373 (دهخدا، علي اكبر

  ؛انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهرانانوشه، 

ات و هاي پيكرگرداني در ادبي، اسطوره)1380 (رستگار فسايي، منصور

  ؛ ، مرداد و شهريور36-35، شمارة كتاب ماه هنر ،هنر

-75، شمارة كتاب ماه هنر اساطير پيدايش انسان، ،)1383 (رضايي، مهدي

  ؛، آذر و دي76

سة ، مؤسگل و گياه در ادبيات منظوم فارسي، )1372 (رنگچي، غالمحسين

  ؛ تهران،مطالعات و تحقيقات فرهنگي

نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامة فردوسي،  ،)1382 (زمرديان، حميرا

  ؛زوار، تهراننشر ، خمسة نظامي و منطق الطّير

  ؛ تهران، زمانه و نگاهنشر ، هاي خاكمرثيه ،)1372 (شاملو، احمد

امير  انتشارات، هاي ذهني و خاطرة ازلي، بت)1381 (شايگان، داريوش

  ؛ تهران،كبير

  ؛ ، تهران5، جكتاب الفبا بينش اساطيري،  _______

  برگ؛گوتم انتشارات ،افسانة خدايان ،ينشفا، شجاع الد

  ؛هران ت،ين و نگاه زرنشر ،3، جديوان، )1374 (شهريار، محمد حسين

حيم  ترجمة عبدالرتبيين آيات خداوندي،، )1361 (شيمل، آن ماري

  ؛علمي و فرهنگي انتشاراتگواهي، 

 نشر ، هاي روانشناختي در هنر و ادبياتتحليل، )1382 (صنعتي، محمد

  ؛مركز، تهران

 انتشارات، مباني فلسفي اساطير يونان و روم ،)1375 (فاطمي، سعيد

  ؛رانته، دانشگاه تهران

  ؛ تهران،مرواريد نشر ، ديوان اشعار، )1379 (رخزاد، فروغف

هشكدة مردم و، افكار و پژفرهنگ غرايب، )1384 (فضايلي، سودابه

  ؛ تهران،شناسي

  ؛ ايالم،)2003 (سكتاب مقد

هاي نخستين انسان و نخستين شهريار نمونه، )1383(كريستن سن، آرتور

 نشرلي، احمد تفضموزگار و  ترجمة ژاله آ،هاي ايرانياندر تاريخ افسانه

  ؛، تهرانچشمه

 مركز، نشر ترجمة عباس مخبر، ،قدرت اسطوره، )1380 (كمبل، جوزف

  ؛تهران

   ترجمة مليحهفرهنگ مصور نمادهاي سنتي،، )1379 (سي. كوپر، جي

  ؛فرشاد، تهران نشر ، كرباسيان ، زير نظر حسندانشنامة ادب فارسي ، نماد،)1376 (ربيعيان، محمد رضا
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 ،بنيادهاي اسطوره و حماسة ايران ،)1380 (كوياجي، جهانگير كوورجي

المللي گفتگوي بينگزارش و ويرايش جليل دوستخواه، آگاه و مركز 

  ؛دنها، تهرانتم

، ترجمة احمد بهمنش، فرهنگ اساطير يونان و رم ،)1378 (گريمال، پير

  ؛تهران ،اميركبير انتشارات

مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني ، ، نيلوفر)1355 (متحدين، ژاله

  ، شمارة سوم؛سال دوازدهم، دانشگاه فردوسي مشهد

، با مقدمه و توضيحات فرهنگ فِِرَق اسالمي ،)1375 (مشكور، محمدجواد

  ؛هاي اسالمي آستان قدس رضوي، مشهد، بنياد پژوهشچي كاظم مديرشانه

  ؛بير، تهرانكاميرانتشارات   فرهنگ فارسي،،)1360 (معين، محمد

مجلة ، اللة داغدار، ترجمة احمد احمدي بيرجندي، )1348 (مليكوف، ايرن

  .، سال پنجم، شمارة دوم،ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

 نشر ،نامة هنر داستان نويسيواژه، )1377 (ميرصادقي، جمال و ميمنت

  تهران؛ ،كتاب مهناز

  تهران؛ كتاب مهناز، نشر ، شاعرينامة هنرواژه، )1373( ـــــــــــ

  برگ، تهران؛نشر ، نمادگرايي در ادبيات نمايشي، )1368 (ناظرزادة كرماني، فرهاد

 ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، ، مفهوم اسطوره،)1379 (وارنر، ركس

  ؛، آذرودي28-27، شماره كتاب ماه هنر

د و ة ضياء موح، ترجمنظرية ادبيات، )1382 (وِّلِك، رنه و وارن، آوستن

  . علمي و فرهنگي،انتشارات پرويز مهاجر،

 ترجمة ،اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره، )1380 (هال، جيمز

  تهران؛ فرهنگ معاصر، انتشاراترقيه بهزادي، 

 دفتر شعر ،مجموعة كامل شعرهاي سلمان هراتي ،)1380 (هراتي، سلمان

  تهران؛ جوان،

مجلة دانشكدة اسطوره در شعر امروز ايران،  ،)1356 (ياحقي، محمدجعفر

، سال دوازدهم، شمارة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

  چهارم؛

 ،فارسي فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات ،)1375( ـــــــــ

■تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و سروش،
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