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  چکیده
ترین تصورات و باورها در میان اقوام و  انگاري آدمی و درخت از دیرینهانانسان و گیاه و همس پیوند بین

اره از موقعیتی قدسی و ساحتی مینوي برخوردار بوده و در ودرخت از منظر آدمی هم. ها بوده است ملت
این مقاله ضمن برشمردن جایگاه در . هاي مختلف و گوناگون داشته است تجلی ها بینش اساطیري ملت

اهمیت جایگاه اساطیري درخت سرو در باور ایرانیان  هاي مختلف، مشخصاَ این عنصر قدسیانه در فرهنگ
هاي مربوط به  اي آن در آیین هاي اسطوره گیري جلوه و با پیمشخص از دوران باستان تا دوره اسالمی 

هاي زادمرد  با مطالعه وجوه مشترك میان این مناسک، کاربرد این انگاره در آیینتا  شود تالش می مرگ،
  .بررسی شود

  
، علم گردانی، نخل )ع(سیاوش، امام حسین گیاه، درخت سرو، مناسک سوگواري، :هاي کلیديواژه
  . گردانی

  
  مقدمه - 1
ها از ساحتی  ر گیاهی در باور همه اقوام و ملتترین ایام تا به امروز درخت و عناص یتردید از قدیم بی

شاید بتوان عصر کشاورزي را . گرفت میو مورد ستایش و تقدیس قرار  برخوردار بود قدسی و مینوي
ها به عنصري  از آن پس درختان و روئیدنی. انسان و گیاه دانست پیوند بینتر شدن  سرآغازي بر عمیق

هاي مختلف و  ها، درخت و گیاه تجلی در بینش اساطیري ملت. شدندناپذیر در زندگی انسان تبدیل  جدایی
درخت براي توصیف هر چیزي است که انسان ) 110: 1375( به باور الیاده. هاي گوناگون داشتند ه گاه جلو

ترین شکلش، نمادي از  درخت در باستانی. کند مذهبی به آن به مثابه امري واقعی و قدسی توجه می
هایش در  درخت کیهانی، درختی تنومند و بلند است که شاخه. است شده  ینش دانسته کیهان و رمز آفر

هایش در زیر زمین گسترده شده و آسمان و زمین و یا به دیگر سخن، عالم باال و جهان  آسمان و ریشه
وان ت شد که با آن می در باور پیشینیان، درخت همچون نردبانی تصور می. دهد هم پیوند میه زیرین را ب

دست یافت و به دیدار خدایان رفت و تنها به واسطه درخت که به منزله رکن و نگاهدار  ها آسمانبه 
؛ دوبوکور، 286-285 :1372الیاده، (شد، ارتباط با آسمان میسر و مقدور بود  جهان و محور عالم تلقی می
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توصیف دو درخت طوبی و . )136 :1392؛ ژینیو، 17 :1376گریمال، ؛ 110- 109 :1375الیاده، ؛ 9 :1373
درختانی که ریشه در زمین دارند و . المنتهی در قرآن و روایات اسالمی یادآور چنین درختانی است سدرة
؛ 15تا  12ره نجم، سو(است و خداوند در کنار آنها مقام دارد   هایشان تا آسمان هفتم برکشیده شده شاخه

ري دیگر درخت به عنوان خدا و یا جایگاه خدایان در تصو). 562 - 560 و 454 – 453 :1386یاحقی، 
که در کوه طور، موسی آتشی بر درخت دید و  چنان). 285 :1380هال، ( گرفت مورد ستایش قرار می

بدید از « ست کها در تفسیر این آیه آمده ). 30سوره قصص، آیه ( »اناهللا رب العالمین«ندایی آمد که 
ل خویش را، بایستید شما اینجا که من بدیدم آتشی تا مگر بیارم ناحیت کوه سینا آتشی، گفت موسی اه

اي از آتش، مگر گرم شوید و چون بیامد، بخواندند وي را از کناره  شما را از آن آگهی یا افروخته
 »اي راست اندر جایگاه با برکه، از درختی که اي موسی منم خداي عزوجل خداوند جهانیان رودخانه

همچون درخت . است گاه درخت پناه و مأمن پارسایان و پرهیزگاران بوده ). 1265 :5، ج 1356طبري، (
اي که مریم عذرا بدان پناه برد و به مدد آن فرزندش را به دنیا آورد و به معجزه این  خرماي خشکیده

؛ نیشابوري، 980: 4، ج 1356طبري، (م از آن خورد زایش، درخت خشکیده سبز شد و بار داد و مری
و یا پناه بردن زکریاي پیامبر به درخت هنگام فرار از دست ) 484 :1، ج1374؛ مقدسی، 366 :1384
در برخی روایات، درخت همراه و ندیم آدمی است که به مدد آن ترس ). 312 :1384نیشابوري، ( قومش

درخواست که آدم از بهشت به زمین رانده شد، از خداوند  هنگامی. شود پذیر می از تنهایی و دهشت، تحمل
اي از  خداوند شاخه. کرد درختی براي او بفرستد تا به کمک آن حس تنهایی و غربتش را فراموش کند

درخت خرما براي او فرستاد و او در تمام طول زندگانیش با آن مأنوس بود و از فرزندانش خواست تا وقت 
جزایري، (با آن دفنش کند  اي از این درخت را به دو نیم کند و در دو پهلویش بگذارد و مرگ، شاخه

1380: 121-122  .(  
اند که داناي راز است و ناصح مشفق، و آدمی را در رسیدن  برخی درخت را نماد حکمت و خرد دانسته

در . شود به جاودانگی و انوشگی که آن هم در ذات درخت دیگري به نام درخت زندگی است، رهنمون می
عهد (دو درخت روییده بود، درخت معرفت و درخت زندگی  است که در میانه بهشت آمده  عهد عتیق

درخت زندگی پنهان بود و براي نائل شدن به زندگی جاودانه، باید ). عتیق، سفر پیدایش، باب دوم و سوم
بر اساس ). 276 :1372الیاده، ( نخست به میوه درخت دانش دست یافت و به خیر و شر معرفت پیدا کرد

آدم و حوا علیرغم دستور خداوند، از میوه درخت دانایی خوردند؛ چشمانشان باز که  کتاب مقدس، زمانی 
، این گناه دلیل رانده شدنشان از )عهد عتیق، سفر پیدایش، باب سوم(شد و بر پیرامون خود آگاهی یافتند 

گذاشت از شناسد، نباید  است و خوب و بد را می حال که آدم مانند ما شده «زیرا خداوند فرمود . بهشت بود
در باورهاي اساطیري، ). عهد عتیق، سفرپیدایش، باب سوم( »میوه درخت حیات بخورد و تا ابد زنده بماند

مرگی آدمیان شده و موهبت زندگی جاودانه را  اي دارد که گاه سبب بی درخت حیات یا درخت زندگی میوه
. کند سرزندگی را به آدمی ارزانی میکند و زمانی درمان درد و پیري است و جوانی و  به انسان تقدیم می

هاي  ترین منظومه یرا در قدیم  است و بازتاب آن مرگی آرزوي دیرینه بشر بوده  جوانی، انوشگی و بی
انسانی است که در حسرت زندگی -گمش ایزد گیل. توان دید و خواند می گمش حماسه گیلبشري مانند 
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به او یادآوري کردند که حیاتی که در پی آن هستی،  در طول این سفر همه. جاودانه سفري طوالنی کرد
او در پایان سفرش هر چند به میوه درخت . اند نخواهی یافت زیرا خدایان، مرگ را براي آدمیان مقدر کرده

آنگاه که آن گیاه را پس از . زندگی دست نیافت، اما توانست به گیاهی دست یابد که اکسیرجوانی داشت
گمش بر این  ست آورد، نتوانست حفظ کند و ماري آن شاخه را از او ربود و گیلتحمل رنج فراوان به د

؛ 72-70 :1372؛ هنري هوك، 110-109: 1382، ژیران و دیگران(بخت و تقدیر خویش زار زار گریست 
. دانند برخی درخت را نمادي از گذر زمان می ).176 :1383، گمشگیل؛ 155-151 :1383بلک و گرین، 

درخت، نماد زندگیِ در حال تطور و تکامل . گفت ذات و جوهر زمان در درخت متمرکز است شاید بتوان
گیاهان و . اي بیان زندگی ادواري است شدن و تجدید حیات است و به گونه است که دائماً در حال نو

ریز خزان شده و به شکلی موقت  درختان پس از هر دوره رشد و جوانه زدن و میوه دادن، دچار برگ
این ویژگی سبب شده که گیاه عالوه بر آنکه تمثیلی از زمان و گذر آن باشد؛ نمادي از تداوم . میرند می

؛ الیاده، 21: 1373دوبوکور، (شود  حیات و تکامل مداوم گردد و نامیرایی و جاودانگی ویژگی شاخص آن
  . زي گرددو نیز نمودار رشد، بالندگی و نشانی از زندگی و رویش و حاصلخی) 272 :1372

 تواند در عناصر مختلف از جمله در باور طرفداران نظریه تناسخ، تداوم زندگی انسان پس از مرگ می
در اساطیر بابلی، مصري، فنیقی، یونانی و ایرانی، ایزد نباتی پسر جوانی است که در نتیجه . یابد نبات ادامه 
بهار، (یاه و یا درخت است اش در قالب گ هشود و تولد دوبار اندازه الهه مادر زمین، کشته می عشق بی

بدین ترتیب تداوم زندگی پس از مرگ، در مردن و بازآفرینی این خدا در هیأت گیاه ). 45-47 :1376
گناه  در ادبیات اساطیري ایرانی، هنگامی که سیاوش فرزند کیکاوس پادشاه کیانی، بی. شود نشان داده می

ل روید و بدین ترتیب سیاوش به ایزد نباتی بد خونش گیاهی میرسد، از  توسط افراسیاب به قتل می
توان گفت  بنابراین می). 568 :1368؛ سرامی، 497 :1386؛ یاحقی، 205 :2، ج1363فردوسی، (شود  می

  . آهنگ رویش و بالندگی گیاه، راز حیات و آفرینش و رمز نوزایی و جاودانگی است
ها و گیاهان مختلف است که به علت طول عمر،  ستنیالنهرین درخت زندگی ترکیبی از ر در بین

همچون درخت انگور که رمز حکمت است و . شوند زیبایی و سودمندیشان بسیار مقدس شمرده می
رمز دهد، و انار که  ست، نخل که خرما میا ، سدر که چوبش گرانبها)275 :1372ده، الیا(رستگاري 

است که در  »همه درمانگر«درخت زندگی همان درخت در ایران ). 13 :1373دوبوکور، (باروري است 
، یشت ها یشت(میانه دریاي فراخکرت روییده و دارنده داروهاي نیک است و تخم همه گیاهان را دارد 

  ). 573 :1377 نک پورداود، ،17، بند 12
 در. کنند شعور تلقی می برخی بر این باورند که درخت خود داراي روح است و او را موجودي ذي

بعضی جوامع بدوي چنین پنداري وجود داشت که درختانی همچون سپیدارهاي بلند، چنارهاي کهنسال، 
هاي دینی  که اگر درختی را بدون اجراي آیین طوري  به اندصاحب روح سروهاي معظم و یا دیگر درختان،

 :1383فریزر، ( شد یکردند، فرشته نگهبان آن درخت برآنان نفرین کرده و بالیی ناگهانی نازل م قطع می
وقتی درخت بیوفتاد، در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و «در ماجراي بریدن سرو کاشمر گویند ). 154

و تمام کسانی که در بریدن درخت نقش داشتند از جمله متوکل خلیفه عباسی  »بناهاي بسیار خلل کرد
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؛ زمخشري، 283 – 282 :1، ج 1361قی، بیه(الکت رسیدند که دستور بریدن آن را داده بود، همه به ه
  ).223 :1تا، ج  بی

ها داراي خون هستند و قطع درخت و یا  شد که درختان نیز مانند حیوانات و انسان گاه حتی تصور می
اي از درخت چید و درخت را  حوا به دلیل آنکه میوه. گناه حتی چیدن میوه آن، یعنی ریختن خون یک بی

و یا در لرستان مردم بر این ). 67 :1، ج 1362طبري، (ند قرار گرفت فرین خداوخونین کرد مورد لعن و ن
اي اثیري نهفته است که با سرو یکی و  باورند که درخت سرو، موجودي رازناك است و درونش باشنده

یگانه است و براي حقانیت این باورشان به داستان قطع کردن درخت سرو بزرگی که در نزدیکی 
کرده و بامدادان خونی  شدن، ناله دلخراشی می کنند که در زمان بریده ن شهر بود، اشاره میآرامگاهی در آ

گروهی براي درختان چنان قائل به زندگی و درك و ). 62، 1384اسدیان، (اند  را بر پاي درخت بریده دیده
کند و بانگی از  ه میشعور هستند که باور دارند چون بن درختی را بزنند و درخت بر زمین افتد، درخت نال

  ).93 :9فصل  ،1380 بندهش،(گویند  بانگ می آید که بدان گیاه نهادش برمی
اي  مولوي ستون چوبی. است باور به روح داشتن درختان در ادبیات عرفانی نیز مورد توجه قرار گرفته 

  :گوید می داند و گفت، را داراي روح می زد و با مردم سخن می که پیامبر اسالم بدان تکیه می
   ).104: ، دفتر اول1371 مولوي،( »زد همچو اصحاب عقول ناله می  استن حنانه از هجــــــر رسول«

در بسیاري از . توان به درخت زندگی و مرگ اشاره کرد در دیگرتجلی بسیار معنادار از درخت، می
ارد و یا به نامش نهالی ک کسی که درخت می. کارند ها به هنگام تولد کودك، درختی به نامش می فرهنگ

اسدیان، (است    شادابی و پژمردگی آنها بهم پیوسته. آمیزد شود، جانش با جان درخت درمی کاشته می
مثالً در شهرهاي جنوبی ایران با تولد هر فرزند پسري، یک درخت نخل در حیاط خانه ). 33 :1384

ضابطی (دانند  دك و درخت را بهم وابسته میکنند و زندگیِ کو کارند و او را همزاد آن طفل تصور می می
دهد و  شود، بار و میوه می کند، بزرگ می این درخت از آنِ اوست با کودك رشد می). 269 :1389جهرمی، 

یعنی به وقت مرگ، از آن براي تهیه تابوت او و یا . شود گاه همین درخت، تبدیل به درخت مرگ او می
ایمان به اینکه . دهد ه تداوم این همزیستی و همزادي را نشان میشود ک سوزاندن جسد وي استفاده می

است، این ارتباط تنگاتنگ میان درخت زندگی و درخت مرگ را به زیبایی نشان   مسیح بر دار شده 
باور به درخت زندگی و مرگ شاید بیان تداوم حیات آدمی در گیاه باشد ). 347 :1378شمیسا، (دهد  می

. غالف درخت، رمز نوزایی و باززایی است. ن در میان درخت یا همان تابوت استکه سبب تدفین مردگا
ایزد گذاشتن مرده در زهدان درخت میان تهی، رمزي است از تجدید حیات وي در بطن مادر که همان 

د به واقع درختان ساحتی زنانه و مادرانه دارند که آدمی را در آغوش خو). 20 :1373دوبوکور، (نباتی است 
کشند و به  هاي خانوادگی را که به شکل درخت می شاید پیوندها و سلسله نسب. دهند گرفته و پناه می
  . نامند، اشاره به همین معناي درخت زندگی باشد نسب می اصطالح شجره

این سنت بر این باور استوار است . در میان اقوام مختلف رسم کاشتن درخت بر گور مردگان رایج است
کنند که درخت، روح مرده را نیرو  ها گمان می چینی. گیرد حیات آدمی در ذات گیاه صورت میکه تداوم 

توان  در نقاط مختلف خراسان می). 158 :1383یزر، فر(کند  بخشد و جسد را از تباه شدن دور می می
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است  ندانی شدهدرختان کهنسال و بزرگی را دید که از آرامگاه مردان بزرگ سر برآورده و ملجأ و پناه نیازم
هاي رنگین آرزوهایشان را به  ها و پارچه جویند و با گره زدن نخ آورند و نیازي می که بدان آرامگاه روي می

در ایالم و لرستان معتقدند درختی به نام درخت نفوس وجود دارد که . زنند هاي درخت پیوند می سرشاخه
هیچ کس حق بریدن آن را . طوالنی دارند هاي آن گاه عمري کوتاه و گاه دهد و گل هر سال گل می

  ).461 :1383هینلز، ( ندارد زیرا که با جان همه جانداران در پیوند است
در میان اقوام آریایی در اروپا، . موارد پرستش و ستایش درخت در تاریخ بشري، امر نادري نیست

. است رها و اعتقادات دینی بودهبومیان آفریقا، ساکنان آسیا و دیگر مناطق، ستایش درخت از نخستین باو
خواندند و پرستندگان دور آن  ها و دعاهایی می در میان قبایل ولگا، کاهنان در پاي درخت مقدس، نیایش

مؤمنان مسیحی درختی را که ). 153 :همانفریزر، (کردند  حلقه زده و قربانی را در پیش درخت ذبح می
ها رفت و به دیدار  زیرا از این درخت، مسیح به آسمان. عیساي پیامبر بر آن مصلوب شد، قبله ساختند

اي از سوره فرقان که از  ابوالفتوح رازي در تفسیر آیه). 58 :1364مستوفی، (خداوند نائل شد 
آورده که این قوم ) ع(است، به نقل از امام علی به عنوان قومی مشرك نام برده شده  »الرس اصحاب«

داده بودند و هر ماه در مراسم جشنی آن را با  »شاه درختان«بدان لقب  پرستیدند و درخت صنوبري را می
 – 223 :14تا، ج  ابوالفتوح رازي، بی(کردند  هاي حریر منقوش، آراسته و در پاي آن قربانی می انواع پارچه

 »شاه درختان«برخی مفسرین اسالمی این داستان را به درخت سرو کاشمر نسبت داده و آن را ). 225
نیز مطرح است و در آن از مردمانی یاد شده  شاهنامهپرستش درخت در ) 467 :1386یاحقی، ( نامیدند می

در ایران ). 1028 :1، ج1382فردوسی،  داستان رستم و اسفندیار، نک(پرستیدند  که درخت گز را می
چنار به دلیل  در این میان درخت. گیرند درختان چندي همچون سرو، سپیدار و چنار مورد ستایش قرار می

شود، نیز مورد  کند و جوان می که هر سال پوست نو می گستري و عمر طوالنی و این ستبري، بزرگی، سایه
درخت از چنان ). 45- 44 :1376بهار، ( نامند می «شاه درختان«است و برخی آن را  تقدس و ستایش بوده

متعدد و گیاهان گوناگون وصف تقدسی برخوردار است که در توصیف بهشت آن را باغی با درختان 
امامی، (دهند  دوزخ را مکانی تیره و تار و عاري از هرگونه درخت و گیاه نشان می ،کنند و در مقابل می

  :است ، بهشت را چنین شرح داده در ارداویرافنامه منظوم). 35 :1356
  ها به باالي بهشت و آسمان  ها نگه کردم بدیدم من روان

  همان آب روان مرغان واگو  خوشبو سراسر جاي سپرم رسته
  سراینده بدو مرغان گستاخ  زهرگونه درختان شاخ در شاخ
  ).50- 49: 1343نک عفیفی، (   ها در میان خرم نشسته روان  هزاران گونه از اسپرم برسته

در برخی جوامع اولیه این اعتقاد وجود داشت که نسب . گیاه تباري از باورهاي بسیار قدیمی است
د شمردن آنها از گیاه و یا درخت است و اعضاي آن جامعه گیاه خاصی را نیاي اساطیري خود برمی اولیه

آنگاه که کیومرث اولین انسان « شود در روایات ایرانی این باور چنین شرح داده می). 286 :1372الیاده، (
ل سال، ریباس تنی با بسر رسیدن چهفت، آن تخمه چهل سال در زمین بود درگذشت، نطفه او به زمین ر

ه پیکري به مردم پیکري سپس هر دو، از گیا ...یک ستون پانزده برگ، مهلی مهلیانه، از زمین رستند



   1395بهار ، 44، شماره 12فصلنامه پازند، سال / 10
 

فصل  ،بندهش(است  اکنون نیز مردم به مانند درختی فراز رسته است که بارش ده گونه مردم »...گشتند
ه عبارت دیگر اولین جفت انسانی یعنی ب. که این دو پدر و مادر اولیه هستند). 81 :1380، نک بهار، 9

در این متن بر گیاه . ستا هاکه آدمی از تبار آن خدایانی هستند-گیاه) مهلی و مهلیانه(مشی و مشیانه 
هاي متفاوت ولی با تکیه بر گیاه پیکري نخستین  این داستان به گونه. است پیکري انسان تأکید شده 

 :1383؛ کارنوي، 141 – 140 :1363؛ بیرونی، 44: 2، ج 1377، ورداودپ(است  ها بارها تکرار شده  انسان
ایشان را سی روز «تین پوشش آدمیان نیز گیاهی است در این روایت، نخستین خوراك و نخس). 48

 یعنی). 81: 1380، نک بهار، 9فصل  ،بندهش( »نهفتندخود را به پوششی از گیاه  خورش، گیاهان بود و
در متنی ). 255 :1389مختاریان، (نیز گیاهی بود ودند، پس پوشش و خورششان گیاه ب-چون آنان آدم

پس کالبد «شود  امال روشن و آشکار تأکید میپهلوي، بر یکسان انگاري آدمی و درخت به شکلی ک
مردمان همانند درختی است که بکارند و روید و افزاید و رشد کند و سپس آن را بشکنند و ببرنند و به 

اندرز «، متون پهلوي( »کندر آتش نهند و آتش آن را سوزد و گوارد و باد اردا آن را اندر جهان پرابیزند و ب
  ).  94 :1371، آسانا ، نک جاماسب4، بند »دانایان به مزدیسنان

در اساطیر ایرانی درخت از چنان شأن و اهمیتی برخوردار بود که گاه در تعیین مرزهاي جغرافیایی و 
که  مثالً در زمان حکومت منوچهر پادشاه پیشدادي، زمانی. شد ها بدان استناد می مینحدود و ثغور سرز

تورانیان بر ایران تسلط یافتند، افراسیاب پذیرفت به قدر یک تیرِ پرتاب شده از سرزمین ایرانشهر را به 
د که آن را با این تیر از چوب درختی خاص بو. آرش، دالور ایرانی مأمور پرتاب تیر شد. منوچهر واگذارد

آرش با تمام توان، نیرو و ایمانش، این تیر را در بامداد روز خرداد از ماه . حکمت و صنعتی ویژه ساختند
تیر به یاري ایزدانی همچون سپندارمذ، باد و مهر مسافت زیادي طی کرد و در کنار . فروردین پرتاب کرد

از او بزرگتر نبود، نشست و مرز ایران و  جیحون، بر تنه درخت گردویی گشن و بزرگ که در همه عالم
ماه فروردین روز (توران به مدد این تیر، همان درخت تعیین شد هر چند آرش جان بر سر این تیر نهاد 

؛ ابن اثیر، 103-  102 :1372؛ ثعالبی، 335- 334 :1363بیرونی، ؛ 63 :1373 نک میرزاي ناظر، ،خرداد
  ). 590 -  588 :1379؛ صفا، 186 :1، ج 1374

در باورهاي بهدینان، دینِ زرتشتی همچون درختی است که تنه آن . گاه درخت تمثیل دین است
گزارش (است  هاي آن به کنش و پرهیز، اندیشه و گفتار و کردار نیک تشبیه شده  پیمان و شاخه

ا زرتشت و ی). 40 :1384؛ آموزگار، 25- 24: 2001 ، نک شکیبا،18تا  11فصل اول، بندهاي  ،شکن گمان
فصل اول،  ،یسن زند بهمن(بیند  هایی از فلزات گوناگون می در خواب، دین را به شکل درختی با شاخه

  ). 2و  1 :1385 ، نک راشدمحصل، 11 - 1بندهاي 
هاي  تمدن این باور در. از دیگر دالیل تقدس درخت، همزادي و نزدیکی درخت و مقام شاهی است

بیند  طوریکه وقتی نبوکدنصر در خواب درخت بسیار بلندي را میه ب. بودباستانی همچون تمدن بابل رایج 
 :، کتاب دانیالعهد عتیق(هستی و ت ،گوید که این درخت که در حال افتادن است، خوابگزارش به او می

اینکه ضحاك، جمشید . شود یا در اساطیر ایرانی بارها به یکی بودن درخت و شاه اشاره می ،)819 – 818
، ج 1374اثیر، ؛ ابن 28 :1366؛ دینوري، 26: 1، ج 1382فردوسی، (کند  نیم میگ را با اره به دو شاه بزر
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، التواریخ و القصص مجمل(سوزاند  و پیکرش را در آتش انداخته و می) 501 :1ج ، 1374؛ مقدسی، 69: 1
شود و  نده می، وصف دقیقی از پیکره درختی است که نخست با اره قطع شده، سپس سوزا)40 :تا بی

در متون ادبی در توصیف شاهان و شاهزادگان، آنان بارها و . بیانگر یکی بودن مقام شاهی با درخت است
 – 163 :1377بوسه، (گذارد  اري صحه میانگ اند که باز هم بر این یکسان  بارها به درخت تشبیه شده

  :مثالً ). 164
  ن برو بر گــــزندگـر آید ز گردو    درخت برومنــد چون شد بلنــد«

  سـرش سوي پستی گراید نخست    شود برگ پژمرده و بیـــخ سست
  »به شاخ نوآیین دهد جاي خویش    چـو از جایگه بگسلد پاي خویش

).185 :1، ج 1382فردوسی، (    
  :خواند و یا سودابه در توصیف سیاوش او را درخت می

  »بار آورنــد درخـــت پرستش به    نمازش بـــرند و نثار آورنـــد«
)292 :1، ج 1382فردوسی، (  

  :ت درختهیئ و یا تجسم جمشید در
  نبـــــد آز و نیاز و رنج با غم    جهان بد چو بهشت اندر گه جم«

  جهـان خرم بد و پر ناز و نعمت    نبـــد آگه کسی از رنج زحمت
  »بیفکند آن بهشتی شاخ در خاك    چنین تا ملک او بگرفت ضحاك

).245 :2، ج1922 نک اونواال، ،ت داراب هرمزدیارروایا(  
هاي بستور پسر خردسال زریر  توان در مویه این همانی بودن درخت و شاه و یا درخت و آدمی را می

کند و  خطاب می» درخت«بیند و او را با لفظ  بر خاك می جان پدرش را افتاده که تن بی شاهد بود، وقتی
، ماهیارنوابی؛ 270 :1375بهار، نک (» ات که بر گرفت؟ افکنده) فراز(، جانِ)دارون(هال درخت «گوید  می

  :و یا یکسان انگاري پیامبر با درخت). 34 :1392، آموزگار؛ 98و  68: 1374
  درختی گشن بود بسیار شاخ    در ایوان گشتاسپ بر سوي کاخ«

  کسی کو خرد پرورد کی مرَد    همه برگ وي پند و بارش خرد
  که اهـرمن بدکنش را بکشت    ی و نام او زردهشتخجــسته پ

  »سوي تو خـرد رهنمون آورم    بـه شاه کیــان گفـت پیغمبــرم
). 890 :1، ج 1382فردوسی، (  

توان به سرودي مانوي اشاره کرد که در مرگ  هاي تمثیل درخت به مرد دیندار می از دیگر نمونه
  :به درخت تشبیه کرده است ماري زکو از شاگردان مانی سروده شده و او را

  اي درخت بزرگ«
  بشکست) ت(که شاخسار

  لرزش افتاد بر مرغان
  ).134 :1386پور،  اسماعیل( » آشیانه ویران شد) شان(که 
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  . تمامی این شواهد نشان از اهمیت جایگاه و مقام درخت در باورها و اعتقادات مردمی است
  
  جایگاه درخت و گیاه در اساطیر ایرانی - 2

اي برخوردارند و تقدس آنها به کرات ذکر  روایات اساطیري ایرانی، گیاهان و درختان از اهمیت ویژهدر 
اولین گیاه که در . ها، خلقت گیاهان در چهارمین مرحله آفرینش صورت گرفت در این روایت. است  شده

شیرین بود و همه گونه خار، تر و  پوست، بی شاخه، بی بی« بندهشمیانه زمین روییده بود، بنا به توصیف 
بود که از  و مقدر شده ) 40 :1380 ، نک بهار،2فصل  ،بندهش(» داشتد نیروي گیاهان را در سرشت خو

، نک میرفخرایی، 13، بند 46، فصل ت پهلويروای(هاي گیاهی به وجود آید  این گیاه نخستین، سایر گونه
آنچه سبب فراوانی و گسترش ). 122: 1909، نک دابار، 13، بند 50در ، صد در بندهش؛ 306 :1390

گیاهان شد، امشاسپند اَمرتات بود که پس از آنکه اهریمن گیاه را بخشکاند، گیاهان را تکه تکه کرد، با 
آب باران درآمیخت و آنگاه ایزد تیشتر به یاري آمد و آن باران را بر همه زمین فرو بارید و گیاهان از 

، 8 فصل ،بندهش(حاصل شدند ها براي درمان ده هزار درد اهریمن آفریده زمین روئیدند که ده هزار از آن
؛  46 – 45 : 1385، نک راشدمحصل، 37، بند 3، فصل دسپرمزا هاي گزیده؛ 65 :1380 نک بهار،
سپس ایزد اَمرتات از این ). 85 :1368 ، نک بهزادي،7فصل  ،بندهش هندي؛ 29 :1383کارنوي، 

را در میان دریاي فراخکرد بیافرید که از آن  »درخت همه تخمه«رفت و با آن هاي گیاهان، تخم برگ گونه
نیز خوانند زیرا تخم گیاهان دارویی هم  »همه درمانگر«ا درخت یا ونِ این درخت ر. همه گونه گیاه روید

. ندنیز گوی »ونِ جد بیشِ وس تخمگ«و نیز برخی بدان درخت دور دارنده غمِ بسیار تخمه در آن هست 
است و هزاران جويِ آب از آن   این درخت چنان عظیم و بزرگ است که در تنه آن نُه کوه آفریده شده

هاي  گزیده؛ 101 :1380 ، نک بهار،9 فصل ،بندهش(شود  جاري میجریان دارد که به هفت کشور زمین 
، 39 – 37د ، بن61 فصل ،مینوي خرد؛ 46 :1385نک راشدمحصل،  ، 40 – 38، بند 3فصل  ،زادسپرم

این درخت آشیان و مأمن سیمرغ است به طوریکه هر بار این پرنده از شاخ ).   70 :1380 نک تفضلی،
شکند و  نشیند هزار شاخه آن می روید و زمانی که بر آن می خیزد، هزار شاخه بر درخت می درخت برمی

: 1385نک راشدمحصل،  ،40 – 39، بند 3فصل  ،هاي زادسپرم گزیده(شود  سبب رویش گیاهان بسیار می
 ، نک تفضلی،39 – 37، بند 61 فصل ،مینوي خرد؛ 87 – 86 :1380، نک بهار، 9، فصل بندهش؛ 46

در نزدیکی این درخت، در ). 575 – 573 :1377، نک پورداود، 17یشت، بند  ، رشنها شتی؛ 70: 1380
آفریده شد که خوردن آن انوشگی  نیز »گئوکرنه«ژرف فراخکرد، درخت هوم سفید یا  میانه همان دریاي

 :1385 ، نک راشدمحصل،40 – 39، بند 3فصل  ،هاي زادسپرم گزیده(آورد  و جاودانگی را به ارمغان می
هوم را یل گیاهان خوشبو نامیده و یسن دهم اوستا ). 87 – 86 :1380 ، نک بهار،9 فصل ،بندهش؛ 46

  ).171 :1380ود، ، نک پوردا4، بند 10، یسن یسنا(ست در ستایش او
اولین حیوانی  زیرا. شود در اساطیر ایرانی حضور عنصر گیاهی در زایش و مرگ حیوانات نیز دیده می

اذعان  بندهش. بود که او نیز سرشت گیاهی داشت و غذایش از گیاه بود »داد ایوك«که آفریده شد گاو 
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ل ارتباط تنگاتنگ گیاه و گاو را روشن کند که به یاري این گاو، آب و گیاه آفریده شد و به این شک می
یمن کشته شد، به که این گاو به دسیسه اهر و زمانی ،)40 :1380 ، نک بهار،2فصل  ،بندهش(کند  یم

ه وجود آمد نوع گیاه دارویی ب 12نوع گیاه و غله و حبوبات و  55هاي او  اش، از اندامدلیل سرشت گیاهی
؛ 46: 1385، نک راشدمحصل، 43، بند 3، فصل زادسپرم هاي گزیده؛ 66-65 :1380 نک بهار، ،بندهش(

  ) .38 :1383کارنوي، 
اي وجود داشت  ها ایزد و الهه یک از روئیدنی در جوامع باستانی به دلیل اهمیت گیاهان، براي هر

بودند گانی  الهه 1هاي یونانی، هامادریادها در افسانه. که نقش نگاهبانی و حمایت از آنان را برعهده داشتند
آنان شریک بودند شدند و در سرنوشت  با آنان متولد می. که وظیفه نگهبانی از درختان را برعهده داشتند

در اساطیر ایرانی نیز امشاسپندان و ایزدان موکّل بر گیاهان ). 7: 1372؛ رنگچی، 347: 1356گریمال، (
فصل  ،بندهش( »نِ امشاسپندي استکه هر گلی، از آاین را نیز گوید «آمده است که  بندهشدر . هستند

از میان امشاسپندان، دو امشاسپند هئورتات و اَمرتات که هر دو مونث هستند، ). 88 :1380، نک بهار، 9
اش  اَمرتات هفتمین و آخرین امشاسپند وظیفه. شان در ارتباط با گیاهان است وظایف و خویشکاري

، بندهش(اه را به خویش پذیرفت و سرور گیاهان شد او از آفرینش مادي، گی. حمایت از گیاهان است
اط گیاهان است هاست و مظهر شادابی و نش هئورتات نیز حامی آب).  49 :1380 ، نک بهار،4فصل 

این دو امشاسپند که همواره با هم هستند، نماد رویش و زندگی به شمار ). 188و  90 :1387 زاده، قلی(
از جمله آنها . گیاهان، برخی جایگاهی بسیار قدسی در باور ایرانیان دارند میان انواع درختان و در. آیند می

  . درخت همیشه سبز سرو است
  درخت سرو در نظرگاه ایرانیان - 3

از آنجا که . اي در باور اقوام و جوامع مختلف دارد ها، درخت سرو جایگاه ویژه از میان گیاهان و رستنی
است  متی بلند و کشیده است؛ این خصوصیات آن را ممتاز کرده سرو درختی همیشه سبز است و داراي قا

آب سازگار است، سرزمین ایران محل خوبی براي پرورش آن بوده و  و چون با آب و هواي خشک و کم
سرو . شود در ایران دیده می) شیراز( اي، سرو سیمین، سرو ناز انواع درختان سرو نظیر سرو خمره. هست

از صفاتی که براي سرو در . رهنگ ایرانی از اهمیت و تقدس فراوانی برخوردار استدر ادبیات، اساطیر و ف
گی، آراینده  توان به راستی، بلندي، سرفرازي، تازگی، جوانی، نوخاسته ادب و فرهنگ ایرانی آمده می

 همچنین از آنجا که سرو همیشه سبز). ، ذیل واژه سرو1377دهخدا، (ها و پایداري اشاره کرد  بوستان
که در زبان  است به طوري  است و خزان ندارد، در اساطیر نماد انوشگی و زندگی جاودانه دانسته شده 

ها سرو را حافظ بدن از تباهی و فساد  در بسیاري فرهنگ). همان(گویند  الحیات می عربی بدان شجرة
بر سر گورها و مقابر دانند و  و آن را نشانی از زندگی پس از مرگ می) 184 :1386کرباسیان، (دانسته 

در میان اقوام سلت، . کنند میهنوز هم و  کردندش آن را بر روي سنگ قبرها حک میکارند و یا نق می
گویند وقتی دختر یکی از شاهان سلت در  می. اي بس قدیمی دارد کاشت درخت سرو بر سر گورها سابقه

                                                
1- Hamadrayade  
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اي ساخت، در کنار  ن براي دخترش مقبرهجوانی مرد، پدرش بسیار اندوهگین شد و فراوان گریست و چو
ماند  نه میاست و جاودا  که دخترش زنده آن، درخت سروي کاشت که همیشه سبز بود به این امید و باور 

هاي مسیحی، سرو را نماد عیساي مسیح و نشانی از امید  در فرهنگ). 229 – 228 :1، ج 1356گریمال، (
زیرا بر این باور سخت پایبندند که مسیح زنده است ). 293 :1380هال، (دانند  پس از مرگ میبه زندگی 

مولوي در داستان گالیه ستون حنانه از پیامبر به . و روزگاري براي نجات آدمیان ظهور خواهد کرد
  :کند جاودانگی سرو اشاره می

  گفـت جانم از فراقت گشت خون    گفت پیغمبـر چه خواهی اي ستون«
  بر ســر منبر تو مسنــد ساختـی    ختـیمسنــدت من بودم از من تا

  شرقــی و غربـی ز تو میوه چنند    گفـــت میخواهی تــرا نخلی کنند
  تا تــر و تازه بمــــانی در ابــد    یــا در آن عالم تــرا سروي کـند
  »بشنو اي عاقل کم از چوبی مباش    گفـت آن خواهم که دائم شد بقاش

).104 :، دفتر اول1371مولوي، (  
اند که وقتی  هاي عامیانه، دلیل جاودانگی و همیشه سبز بودن سرو را چنین برشمرده در افسانه

اسکندر در جستجوي آب زندگانی وارد غاري تاریک و ظلمانی در کوه قاف شد، چشمه آب حیات را یافت 
کنار آن غار  و مشکی از آن آب برداشت و با خود از غار خارج کرد و آن را بر شاخه درخت سروي در

. آب به پاي درخت سرو ریخت و به زمین فرو رفت. ناگاه کالغی فرود آمد و مشک را پاره کرد. آویخت
ویژگی ). 428 :1383هینلز، (عمر جاودانه یافت به این ترتیب سرو همیشه سبز ماند و کالغ هم 

مربوط به مردگان نقش  ها و مناسک جاودانگی و همیشه سبز و تازه ماندن سرو سبب شده که در آیین
به . گردد له باز میها از چوب درخت سرو به این مسئ وتسنت ساخت تاب. این درخت بسیار پررنگ شود

  :است این نکته در اشعار شعرا بارها اشاره شده
  ام جایی خیال سبزخطی نقش بسته    ام ابروي ماه سیمایی به چشم کرده«

  »رویم به داغ بلند باالیی ـه میکـــ    به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
)480 :1374حافظ، (  

  تابوت تـو سرو جویبار صافی    زار صافی اي خاك تو آب و سبزه«
  »مانند تـو سرو در کنار صافی    تا عمـــر مراغه بود هرگز ننشاند

).176، رباعی شماره اي دیوان رباعیات اوحدي مراغه(  
در گذشته سربازانی . هاي رزم دید توان در نقوش روي لباس یاهمیت سرو در مفهوم زندگی جاودانه را م

این پیراهن به رنگ . پوشیدند رفتند زیر لباس اصلی خود، پیراهنی به نام پیراهن رزم می که به جنگ می
سفید بود و روي آن نقوش متنوع و ادعیه و آیات فراوانی به ویژه مربوط به جنگ و پیروزي مانند سوره 

هر کدام از این نقوش . آمد یاسین و یا دعاهایی مثل جوشن کبیر، مجیر، دعاي صباح می فتح، نصر، نور،
گرفت و کارکرد معینی در حفاظت از جان سربازان بر عهده داشت  در جاي خاصی از لباس قرار می

وماً عم  این نگاره. توان به نقش درخت سرو اشاره کرد ها می ترین این نقش از مهم). 30 :1391سلیمانی، (
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عامل مرگ و شد به نیت سالمتی و حفظ بدن از هرگونه  در دو پهلوي پیراهن و گاه پشت آن حک می
و شاید ناظر به تداوم زندگی و بقاي آدمی پس از مرگ و کشته شدن در ). 895 :1389کفیلی، (نیستی 

طراحی تصویر سرو هایی، رسم بافتن و یا  ایمان به چنین باوري سبب شد تا در دوران. میدان جنگ باشد
اعتقاد به همیشه سبز بودن سرو و . هاي مخصوص کفن و یا روپوش قبرها رواج یابد بر روي پارچه

ها درآورد که به همراه نقوش  اي مناسب براي این نوع از پارچه جاودانگی آن، این نقش را به صورت نگاره
غمگین مباش چون مرگ «همچون آموز  دیگري همچون سیمرغ و یا عقاب و نیز عباراتی بسیار حکمت

انسان هر قدر سالم و قوي باشد باالخره روزي بر روي «و یا  »دیر یا زود به سوي هر شخصی خواهد آمد
و یا بر  )27: 1380؛ همو، 13 :1369؛ همو، 25: 1367روحفر، (رفت  به کار می »تابوت قرار خواهد گرفت

ه متعلق به دوره قاجاریه است، تصویر زیباي سرو به ک) ع(هاي ضریح امام رضا پوش روي تعدادي از دوره
که همه این  )92: 1393محسنی، (است  البدوزي شده هاي رنگارنگ ق شکل بسیار شکیلی در میان گل

  . نقوش و تصاویر کنایتی است ظریف به ابدیت، انوشگی و زندگی جاودانه
گویند امشاسپند بهمن در  می. ایمانسرو در اساطیر دینی ایرانیان باستان، نماد دین است و نشانه 

نخستین مالقات با زرتشت زمانی که دین به پیامبر عرضه شد، در دستش شاخه سفیدي بود که برخی آن 
آموزگار و ؛ 228 :1389 ، نک راشدمحصل،3فصل  دینکرد هفتم،(نند دا اي از درخت سرو می را شاخه
زرتشتیان درخت  هاي و حیات تمامی آتشکدهبه همین دلیل است که در محوطه ). 82 :1375تفضلی، 

شود که  ها، درخت سرو و یا چنار کهنی یافت می و یا در مجاورت تمامی امامزاده شود سرو کاشته می
  ها و مصائب و برآورده هاي رنگینی به امید گشایش مشکالت و رفع غم هاي آن پارچه اغلب به شاخه

  .شود ها گره زده می شدن حاجت
گویند زرتشت دو شاخه از درخت سرو مینوي را با خود  می. دانند منسوب به بهشت می درخت سرو را

ت خویش یکی را در کاخ گشتاسپ واقع در کاشمر و دیگري را در فریومد به دس. از بهشت به زمین آورد
). 467 – 466 :1386؛ یاحقی، 387 – 386و  380 :1371اوشیدري،  ؛281 :1، ج 1361بیهقی، (کاشت 

است که وقتی زرتشت از مینو به این جهان قدم گذاشت و به دربار  تأکید شده  وجرکرد دینیتن در م
کتاب اوستا، آتش و : گشتاسپ رفت تا به تبلیغ دین بپردازد، با خود سه عنصر گرانبها همراه داشت

ر آتشکده زرتشت آن شاخه را در کاشمر و بر د). 160 :1375آموزگار و تفضلی، (سرو اي از درخت  شاخه
  :کاشت و گشتاسپ نیز در اطراف آن، کاخ و تاالرهاي بزرگی بنا کرد

).891 :1382فردوسی، (  
بزرگی و . ها مأمن حیوانات و پرندگان بودنداین دو درخت چنان بزرگ و عظیم گشتند که سال

اما هر یک به . است »ون جد بیش«یا  »همه تخمه دور دارنده غم«ستبري این درختان یادآور درخت 

  به پیش در آذر آن را بکشـت    یکی سرو آزاده بود از بهشت«
  که پـذرفت گشتاسپ دین بهی    نبشتــی برِ زاد سرو سهـــی
  چنین گستـــراند خرد داد را    گوا کـــرد مــر سرو آزاد را

  »مر آن سرو استبر گشتش میان    سالیانچو چندي برآمد برین 
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سرو کاشمر که بیش از هزار و چهارصد سال عمر داشت، به دستور . ناجوانمردانه نابود شدنداي  شیوه
. خلیفه عباسی بریده شد تا با آن، کاخ خود را در شهر تازه تأسیسِ جعفریه بسازد »اهللا المتوکل علی«

ها در  که سال هایش آشیان داشتند و حیواناتی گویند با بریده شدن درخت، همه پرندگانی که در شاخه می
» بر وجهی که مردمان از آن تعجب کردند«سرایی کردند  گرفتند، ناله و نوحه سار آن آرام و قرار می سایه

نقل است پس از بریدن درخت، بالیی بزرگ نازل شد و مردمان به ). 282 – 281 :1، ج 1361بیهقی، (
آن سرو آزاد را « ).223 :1تا، ج  ي، بیزمخشر(ها سرودند شیون و زاري پرداختند و شعرا در رثاي آن شعر

ها چاك کردند و خاك بر سر ریخته  از پاي درآوردند و خراسانیان را مصیبتی عظیم روي داد همگی جامه
 – 348 :1378شمیسا، (» کنان با آن همراه شدند و چند روزي بر فوت آن گریستند و منزلی چند را نوحه

  .  رایی براي آدمیان استس این گونه عزاداري مانند ماتم). 349
سوزانده شد زیرا تصور  »خوارزمشاه ینالتگین بن«سرو فریومد نیز در زمان خوارزمشاهیان به دستور 

هر پادشاه چشم بر آن افتادي، او را در آن سال نکبت رسیدي و عمرها این تجربه «عموم آن بود که 
  ). 283 :1، ج 1361بیهقی، (» مکرر گردانید

شود و به همراه گیاهان  یاهانی است که براي زرتشتیان بسیار مقدس شمرده میسرو از جمله گ
هاي بزرگداشت مردگان و  خصوص آیین دیگري همچون هوم، مورد، سداب در مراسم مذهبی مختلف به

بر سفره روان که ). 157 :1375بویس، (گی و جاودانگی است رود و نمادي از انوش درگذشتگان به کار می
  .شود اي از درخت سرو نهاده می ، شاخه)شود پهن می(شود  اي کشیده می ی و یاد درگذشتهبه نامگان

هاي موسیقی دربار شاهان ساسانی نیز جایی به خود اختصاص داده بود و  سرو در نواها و گوشه
؛ 155: 1352حاجب خیرات دهلوي، ( شد  نواخته می »سرو سهی«و یا  »سروستان«الحانی همچون 

  ). 160 :1386، سن کریستین
اهمیت و تقدس درخت سرو در باورها و اعتقادات ایرانیان و نیز زیبایی ظاهري و فُرم فیزیکی آن، 

این نگاره چه در نقوش . است اي پرکاربرد در هنرهاي تزئینی ایرانی درآورده  را به نگاره الگواین 
هاي دور تا به امروز  ها، از گذشته یوارهها و تزئینات د ها، فرش ها و ظروف و چه بر روي پارچه سفالینه

گاه این نقش بر روي ظرفی . هستهنوز هم و  یرانی و نگاه و نظر ایرانیان بودنقشی آشنا براي هنرمند ا
گاه . کند و گاه به عنوان تزئین بخشی از کتابی مقدس همچون قرآن و یا اوستا گري می اي جلوه و پارچه

در . نوازد انی و گاه در زیبایی محرابی اسالمی چشمان شاهدي را میهاي کاخی ساس در تزئینات گچبري
دار بخش  تزئینات ایوان شمالی مسجد جامع گوهرشاد مشهد معروف به ایوان دارالسیاده، بر لبه زاویه

است و در  ت سرو را دارد به توالی تکرار شده تی سبز که هیئقوس ایوان تا تیزه قوس، نقش تزئینی درخ
است   آمده» اهللا الباقی«و  »الملک هللا«دار به صورت یک درمیان عبارت  قاب کتیبه 44میان آن 

توان ارتباط معناداري میان درخت سرو که نماد جاودانگی است با  که می) 146و  110 :1392صحراگرد، (
در به تواتر و یا در تزیینات خانه عباسیان در کاشان، این نگاره آنق بقا مالحظه کرد و مفهوم »باقی«واژه 

ها به ویژه در  در حجاري. توان آنجا را سروستان نامید بر روي دیوارهاي آن بکار رفته، که به جرأت می
اي است تلویحی به تداوم  این نقش اشاره. و دارد برها، نقش سرو بسیار کاربرد داشتق نقوش روي سنگ
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اشتن درخت سرو رایج بود، این نقش را هاي قدیمی عالوه بر آنکه سنت ک در قبرستان. زندگی و نامیرایی
  .کندند قبرها می  هم بر روي سنگ

  هاي ایرانی زادمرد نقش سرو در آئین - 4
ارتباط تنگاتنگ میان نگاره سرو با عناصري انتزاعی همچون دین، اعتقادات، زندگی، مرگ، بقا و 

هاي مصیبت و نیز  ها و نمایش ها و مناسک مربوط به سوگواري جاودانگی، اهمیت و جایگاه آن را در آیین
انگیز،  در خاطره جمعی ایرانیان شاید بتوان دو حادثه غم. سازد گونه مراسم روشن می هاي این نمادپردازي
توسط یزید ) ع(حسین شدن معصومانه سیاوش توسط افراسیاب و دیگري شهادت مظلومانه امام یکی کشته

ر طی قرون و اعصار، هایی دانست که ذهن ایرانی آن را د هترین سوگوار را از جمله تأثیرگذارترین و عمیق
این . است بارها و بارها روایت کرده، بازسازي و تجدید نموده و براي آن نمادپردازي کرده نسل به نسل، 

نمایش . شود »تعزیه«یا همان » نمایش مصیبت«اي  رد که تبدیل به گونهدا اقعه قویاً استعداد آن رادو و
جمعی و گروهی افراد به همراه شیون و زاري براي ایزد و یا نماینده خدا و یا  رکت دستهمصیبت شامل ح

سرایی  شود و خوانندگانی مرثیه هایی، پیشاپیش دسته حمل می ها و علَم امامی شهید است و در آن تندیس
این مراسم تمام کسانی که در  .)52 – 51 :1388ثمینی، (شود  یگیزي اجرا مان کنند و موسیقی غم می

در این گونه . دانند جویند به صورتی خود را در آن حادثه و زمان وقوع آن، حاضر و ناظر می شرکت می
آشفتن، بریدن گیسو، گریستن، نوحه   ها، رفتارهایی همچون جامه دریدن، گریبان چاك کردن، موي آیین

النهرین، مصر و  ینآغازین مانند بهاي  ها به تمدن سابقه این عزاداري. استخواندن و زاري کردن مرسوم 
جوامعی با اقتصاد کشاورزي، مراحل کشت گیاه و پنهان شدن ). 47 – 46 :1376بهار، (رسد فنیقیه می

و دیدگاهش تأثیر گذاشته و این زادمرد را در   بینی دانه در زیر خاك و دوباره رستن و بالیدن آن، بر جهان
اي تکرار شونده، تأویل  نبال آن رستاخیز و دوباره زادنش به گونهقالب شهادت و مرگ ایزد گیاهی و به د

هاي عزاداري به همراه سوگواري و ناله و  بر مبناي این دیدگاه و باور، هر ساله آیین. کرد و تحلیل می
نامه دوموزي و اینانا، وقتی اینانا قصد رفتن به جهان زیرین یعنی جهان  در تعزیه. شد گریه برپا می

-هنري(خواهد در صورت مردنش، براي او مراسم سوگواري برپا کند  کند، از وزیرش می شت را میبازگ بی
  در نقش. النهرین است هایی از این نوع در بین ها و آیین این امر بیانگر رواج سوگواري). 25 :1372هوك، 

نانی که گریبان چاك ز. است برجسته روي تابوت یکی از شاهان فنیقیه، مراسم سوگواري با جزئیات آمده 
در تپه باستانی مارلیک در ). 179 :1382ژیران و دیگران، (کنند  میکَنَند و گریه  کنند، موهایشان را می می

این آثار . است که در حال چاك کردن سینه و یا نالیدن هستند هایی زنانه یافت شده  شمال ایران، پیکره
: 1388دیمز، (ي در این زمان است هاي سوگوار گر آیینمربوط به هزاره اول قبل از میالد است و بیان

داود . اند ها تجسم باران شد زیرا اشک انه بود که موجب برکت میگریستن خود نوعی عمل جاود). 165
رود و گرید آنکه او را بذر است، . درو خواهند کرد  کارند، با شادي آنان که با اشک می«گوید  نبی می

در ). 76 – 75 :1382 نک عریان، ،126، مزمور زبور پهلوي(»و را بار بافه استه شادي آنکه اآید ب می
ترین همانندي با تعزیه را در   محققان نزدیک. سرزمین ایران این اسطوره، در روایت سیاوش تداوم یافت
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شدن سیاوش  داستان کشته). 102 :1384؛ حصوري، 55: 1388ثمینی، (جویند  سیاوش میداستان 
از ایزدان ) تموز( دآور روایت ایزد گیاهی شهیدشونده است و شباهت زیادي به اسطوره دوموزيدرنگ یا بی

مرد و در فصل بهار، زمان رویش گیاهان  النهرین دارد که هر ساله به وقت برداشت محصول می بین
چه این اما آن). 47 :1376بهار، (روید  ونش گیاهی میمیرد و از خ سیاوش نیز می. شد دوباره زنده می

اند و نرشخی  داده هایی است که مردمان در سوگواري و ماتم او انجام می روایت را جاودانه کرده، آیین
قرن چهارم هجري کند که این مراسم تا زمان وي یعنی چیزي حدود میانه  تاکید می تاریخ بخارانویسنده 

وضع که از در شرقی اندر آیی و آن و افراسیاب او را بکشت و هم در این حصار بدان م«. است رواج داشته
را دروازه غوریان خوانند، او را آنجا دفن کردند و مغان بخارا بدین سبب آنجاي را عزیز دارند و هر سالی 
هر مردي آنجا یکی خروس برد و بکشد، پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردمان بخارا را در کشتن 

گویند  اند و می ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته تهائیست چنانکه در همه والی سیاوش نوحه
 – 32 :1363نرشخی، (» ین سخن زیادت از سه هزار سال استقواالن آن را گریستن مغان خوانند و ا

 – 363 :1363بیرونی، (است  گزارش کرده بیرونی نیز این شیوه سوگواري در میان سغدیان را ). 33
هایی در سوگواري و یادکرد مرگ او برگزار شد که اگر کتب تاریخی  ینپس از مرگ سیاوش، آی). 364

هاي دیواري شهر پنجکنت و  ها و نقاشی توان در برخی پیکره اند، اما آثاري از آن را می بدان نپرداخته
هاي دیواري پنجکنت موضوعات مختلفی را در بر  نقاشی. هاي خوارزم دید نقوش بازمانده بر سفال

سوگ «ي بر سیاوش است که بعدها اصطالح هاي سوگوار ترین آنها صحنه اید یکی از مهمگیرد که ش می
است و  در اتاقی آرمیده جان سیاوش در لباسی شاهوار  کر بی، پی در این نقاشی. را به خود گرفت »سیاوش

نَند و کَ هاي مغموم و گیسوانی پریشان در پیرامون او هستند در حالیکه موهاي خود می زنانی با چهره
نظیر این  ).128-127: 1981آذرپی، (گروهی از زنان و مردان در حال نواختن آالت موسیقی هستند

جانی در مرکز تصویر  پیکر بی. قلعه در خوارزم دید هاي توك توان در تصاویر روي سفال ها را می صحنه
وحه و زاري هستند نهاي پنجکنت، در حال موي کندن و  است و زنان و مردانی به همان شیوه نقاشی

غربی بخارا نزدیک دریاچه اورال، صندوقی از جنس  همچنین در ناحیه شمال). 67 :1384حصوري، (
سنگ آهک پیدا شده که گویا استودان است و بر روي آن مجلس تعزیت و سوگواري جوانی است که 

 :1389امنایی و خزایی، خ(کنند  یسوگواران بر گرد او جمع شده و برایش عزاداري م. شاید سیاوش باشد
کنندگانی  اینها زاري. میالدي است 7و  6در سغد یافت شده که مربوط به قرون   تعدادي پیکره). 72

در میان ). 77 :1384حصوري، (کَنَند  خود را میخلند و یا موهاي  هستند که صورت خود را با ناخن می
و خویشاوندان و  دادنداي قرار می ر روي ارابهشته را بجسد فرد درگذ. سکاها نیز چنین رسومی رواج داشت

بریدند و به خود  می که موي خویش را  کردند درحالی کنان به دنبال ارابه حرکت می اش زاري افراد قبیله
تالبوت رایس، (ادامه داشت این آیین چهل روز . کردند زدند و حتی به دست چپ خود تیر فرو می زخم می

گیرد  صورت می هایی در برخی نواحی ایران در مراسم عزاداري بر مردگان چنین رسم). 84 -  83 :1370
در اشعار شاعران نیز بارها به چنین ). 116 :1390؛ آیدنلو، 114: 1384؛ اسدیان، 226: 1376شاهمرادي، (

  :است رسمی اشاره رفته
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  »بچگان زلف دوتا بگشایند تا همه مغ    گیسوي چنگ ببرید به مرگ می ناب«
)195 :1373حافظ، (  

که نرشخی از این  هاي سوگ سیاوش تا اوائل دوره اسالمی همچنان ادامه داشت به طوري آیین
به تدریج این مراسم جاي خود را به سوگواري ساالر ). 33 – 32 :1363نرشخی، (کند  مراسم یاد می

مختلف ایران،  هاي شیعی در نقاط با شکل گرفتن حکومت. و یارانش داد) ع(شهیدان کربال امام حسین
  در دوران آل بویه، معزالدوله. برگزار کردند) ع(گونه مراسم آیینی را به یاد و خاطره شهادت امام حسین این

به . عزاداري برگزار شود) ع(دیلمی از جمله شاهانی بود که دستور داد در روز دهم محرم براي امام حسین
زنان نیز در این . کردند خوانی می اه پوشیده، نوحههاي سی فرمان او بازارها تعطیل شده و مردان جامه

کردند  مراسم شرکت کرده و با موي پریشان و روي سیاه همراه با مردان سوگواري کرده و جامه چاك می
در این مراسمِ سوگواري، هرچند شخصیت محوري تغییر کرد و از عنصري ). 85 – 84 :1350مسکوب، (

اي تاریخی بدل  اي به واقعه نیز محتواي ماجرا از یک رویداد اسطوره ملی به پیشوایی دینی تبدیل گشت و
این مراسم برآن بود تا نمایشی از معصومیت . هاي آن تفاوت چندانی نکرد گردید، اما شکل آیینی و المان

نمایشِ مصائب و آالم قدیسان، یعنی «زیرا به قول الیاده . و تنهایی شهیدان کربال را به نمایش گذارد
ایشِ مرگ و رستاخیز آنان در مراسم آیینی تنها یادآور آن رویدادها نیست، بلکه این رویدادها دوباره در نم

بدین ترتیب تمام کسانی که ). 51 :1388زاده و رهبرنیا،  ارعز( »دهد برابر دیدگان مؤمنانِ به دین روي می
دیده ) ع(ت یاران حسینخود را در هیئروند، بلکه  ایش نمیکنند؛ تنها به دیدن نم در این مراسم شرکت می

اي از سنن باستانی و رستاخیزِ تجدید حیات  کنند در ترجمان تازه زنند و سعی می و در رکاب او قدم می
هاي سپاهش  جنگند، به همراه او بر کشته گویی که با اویند و در کنار او می. کیهانی شرکت جویند

شوند و از آنجا که به جاودانه بودن شهید باور دارند و  ز شهید میاي آنها نی گریند و با شهادتش به گونه می
که از گناهان  کنند در حالی پندارند، براي خود زندگی دیگري تصور می اند مرده نمی آنها را که کشته شده

اعم از ) ع(بر این اساس، تمامی عناصر موجود در مراسم آیینی سوگواري امام حسین. اند پاك شده
هایی مانند طوق، نخل، علَم، اجراي موسیقی  ها، حمل نشانه خوانی هاي تعزیه، مقتل ها، نمایش خوانی نوحه

گردانی، سقایی و بسیاري دیگر از این مناسک همه و  زنی، شمع انگیز، سینه جنگ به همراه نواهاي حزن
هاي آیینی  و نمایش ها ینگوستاو لوبون درباره آی. همه نمادهایی از روند مرگ، باززایی و رستاخیز است

به همین دلیل . گیرند کنند و به کمک تصاویر تحت تأثیر قرار می مردم توسط تصاویر فکر می«گوید می
ها تأثیر عظیمی بر  دهند، در توده ترین شکل آن ارائه می هاي آیینی که تصویر را در واضح است که نمایش

  ). 88 :1369لوبون، (» گذارد جاي می
در تعریف نماد شاید . است) ع(هاي سوگواري بر امام حسین ادهاي شاخص در آیینعلَم، یکی از نم

اي بر  اي از تقدس مذهبی و اسطوره نماد صورت پیچیده نشانه فرهنگی است که اغلب هاله«بتوان گفت 
میرشکرایی، ( »شود هاي تاریخِ زندگی انسان مربوط می گرد خود دارد و به بنیادهاي فرهنگ و دوردست

از آنجا که بینش اصلی در مراسم سوگواري بر شهیدان کربال، باور به زندگی جاودانه و ). 53 :1383
در مجموعه این   علَم،. مرگی آنان است، نمادهایی که این باور را تقویت کند، سخت مورد توجه است بی
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سرو نماد زندگی جاودانه و از آنجا که  یرا که ظاهري شبیه درخت سرو داردز. گیرد گونه از نمادها قرار می
کند و مورد اقبال عموم است و برپا  و نامیرایی است، این عنصر نقشی تأثیرگذار در چنین مراسمی ایفا می

کنندگان این مناسک، با شناخت و آگاهی از شکل و فُرم آن و نیز نمادگرایی آن که بیانگر زندگی و 
ورمندان، از این عنصر به خوبی بهره برده و به خلق ورزان و با جاودانگی است و تأثیرگذاري آن بر آیین

) ع(با دقت در محتواي رویداد عاشورا و شهادت امام حسین. پردازند ها می دوباره سرو در قالب علَم
سرو، . هایی میان برخی عناصر این رویداد با نگاره سرو پی برد ها و نزدیکی توان به شباهت ویارانش، می

قامتی،  نیز مظهر راست ) ع(ارد و نشانی از سرفرازي و استواري است و امام حسینقامتی بلند و کشیده د
از طرفی همین راست قامتی و بلنداي سرو، نشان از عروج . استواري و عدم پذیرش ننگ و خواري است

نی اي است به تمامی شهیدا هاي سوگواري، اشاره ها در آیین بنابراین حرکت علَم. ها دارد شهید به آسمان
و یارانش ) ع(در ادبیات عاشورایی، قامت امام حسین. اند که با سربلندي در راه برقراري عدالت کشته شده

یا  اند، و مانند کرده "سرو باغ مصطفی"است و در بسیاري از اشعار  امام را به  به درخت سرو تشبیه شده 
  اکبر چنین آمده  در مرثیه علی

  ل و روح پیکـر مننور د    اي خفته به خون برابر من«
  اکبـــر من ناکـــام علی    اي مظــهر جد اطــهر من

  »اي قد تـو سرو جویبارم    زارم اي روح تــو باغ الله
  )121 :1371افسري کرمانی، (

در حوادث  .شود هاي مربوط به ایام سوگواري خوانده می سرایی ها و نوحه این ابیات و اشعار در مرثیه
بارها ) ع(دانیم که آرامگاه امام حسین می. را دید) ع(ارتباط میان سرو و امام حسین توان تاریخی نیز می

شمرند که  براي این خلیفه دو گناه بزرگ برمی. توسط خلفاي عباسی تخریب شد از جمله در زمان متوکل
: 14، ج 1362طبري، ) (ع(در طول مدت حکومتش انجام داد، یکی دستور تخریب آرامگاه امام حسین

: 1تا، ج  زمخشري، بی(سرو کاشمر و دیگري دستور بریدن درخت بزرگ ) 321 :1421؛ السیوطی، 6036
اي  آیا به ناگاه رابطه. که به دنبال این وقایع، بالیایی عظیم نازل شد) 282 :1، ج 1361؛ بیهقی، 223

  شود؟ میدر ذهن ایجاد ن) ع(میان درخت راست قامت سرو و قامت به خون کشیده شده امام حسین
توان به یکی از رسوم  ، می)ع(هاي قرابت میان عنصر سرو و واقعه شهادت امام حسین از دیگر نشانه

هایی را به یاد شهیدان  ها و حجله و یا تابوت  ها، صندوق قدیمی شیعیان اشاره کرد که در سوگواري
در بعضی . شود رسومی دیده میگرداندند که تا به امروز هم، چنین  ها می آراستند و در محالت و کوچه می

آن در ) ع(هاست که گویا پیکر امام ها نمادي از این تابوت نواحی و شهرها مانند نائین، یزد، کاشان، نخل
نخل در واقع عبارتست از اتاق کوچکی که مقطع عمودي دو طرف ). 69 :1377الهی، (است  نهاده شده 

این اتاقک همان صندوق و تابوت . است  اخته شدههاي مشبک س آن شبیه سرو است و از چوب و دیواره
جهت آراستن . است و استحاله تابوت به نخلِ سرو مانند، در واقع باور به تداوم زندگی پس از مرگ است

سپس روي آن را با انواع پارچه و شال و ترمه که اغلب نذري . پوشانند نخل، آن را تماماً با پارچه سیاه می
در میان . کنند ها و تعدادي شمشیر و قمه تزیین می ها و آیینه است و نیز گل ه و توسط مردم اهداء شد
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درون تابوت نخل مانند است ) ع(اي از پیکر امام این سرو کنایه. دهند اي از سرو قرار می شمشیرها، پیکره
) سرو(یکی شدن درخت مقدس و بارور نخل، با درخت زندگی . شود که بر دوش مردم سوگوار حمل می

انتهاي زیستن و مردن، که این همه فلسفه  چرخه بی. تجلی ایمان به تداوم حیات پس از مرگ است
  . زندگی و پیام عاشوراست

در نواحی مختلفی مثل میناب، ) ع(عالوه بر نخل، برداشتن و حمل علَم در ایام سوگواري امام حسین
ها غالباً از تنه درخت سرو، صنوبر یا چنار  لَمع. بیرجند، نیشابور و بسیاري نواحی دیگر در ایران رایج است

. شود این علَم در تمام سال در مساجد و تکایا نگهداري می. شوند که قامتی کشیده و بلند دارند، ساخته می
بند محتشم کاشانی  هاي گل و مرغ و اشعاري در سوگواري شهداي کربال مثل ترجیع روي آن را با نقاشی

هاي  از ماه محرم، گروهی از مردم علَم را طی مراسم و آداب خاصی با انواع پارچهدر آغ. کنند تزیین می
پوشند تا براي جنگیدن با دشمنان دین آماده  و یارانش لباس رزم می) ع(پوشانند گویی امام رنگین می

هیدي هر علَمی نشان از قامت سرو مانند ش. اي متفاوت است ها در هر مسجد و تکیه تعداد علَم. شوند
گاه علَمی هم به یاد علَمدار . کنند آماده کرده و حمل می) ع(برخی تنها یک علَم را به نشانه امام. است

یار  72معصوم و یا به تعداد  14علَم به یاد  14در برخی شهرها . شود مهیا می) ع(کربال حضرت عباس
  . کنند علَم آماده می 72) ع(امام

زیرا امام در این لحظه از روز، پس از . ترین بخش مراسم است مراسم ظهر عاشورا همیشه مهم
است، خود به میدان جنگ رفته و کشته  که دیگر سربازي برایش باقی نمانده  خواندن نماز ظهر درحالی

با زمان ظهر یا همان ) ع(تقارن لحظه شهادت امام. این لحظه اوج سوگواري روز عاشوراست. شود می
در باور مذهبی ایرانیان باستان، گاه . براي ایرانیان از اهمیت زیادي برخوردار است )گاه رپیثوین(نیمروز 

ایشان معتقد بودند که نه تنها آفرینش و خلقت . روز است ترین زمان در شبانه ظهر یا همان نیمروز، مقدس
). 221 – 220 :1387زاده،  قلی(رخ خواهد داد  جهان، که فرشگرد و بازسازي جهان نیز در این گاه

زیرا تولدي دوباره از پس مرگی با . رسد هاي سوگواري به اوج خود می بنابراین در ظهر عاشورا، آیین
بخشی به زمین، آسمان، طبیعت و  به بیانی دیگر نائل شدن به زندگی جاودانه و برکت. دهد افتخار رخ می

. ها بر زمین و برهنه کردن آنهاست مهاي بسیار تأثیرگذار این لحظه، افکندن علَ یکی از نمایش. مردمان
و بر خاك افتادن یارانش، ) ع(در شهر بیرجند، سوگواران در لحظه ظهر عاشورا، به یاد کشته شدن امام

 :1383میرشکرایی، (اندازند  ن میهاست درآورده و آنها را بر زمی هایی که بر تن علَم ها و جامه تمام پارچه
ن شده، قامت سروگون شهداي کربالست که بر خاك افکنده شده و هاي واژگو گویا این علَم). 56

، تداوم همان باور )سروها(ها  این یکسان انگاري شهیدان با علَم. است هاي آنان که به غارت رفته  جامه
دیرین به تجدید حیات و ادامه زندگی پس از مرگ و نیز نیرو گرفتن آن آرمانی است که قهرمان 

ورزان در لحظه  است و سوگواران و آیین گاهدار آن بوده و به سبب آن جان باخته شهیدشونده حافظ و ن
  . اند لحظه اجراي مراسم با آن همدلی کرده و بر مصائبش زار زار گریسته

هاي قدیمی سبزوار به نام حسینیه قنادها، رسم است که هر ساله در اول ماه  در یکی از حسینیه
، حیاط حسینیه را با چادري سفیدرنگ مسقف )ع(اداري سرور شهیدانهاي عز محرم، براي برپایی آیین
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پارچه این خیمه گویا از پارچه قلمکار اصفهان است و روي آن تعدادي نگاره بزرگ سرو نقش . کنند می
انگاري باورمندان عزادار را به جاودانگی شهیدان کربال و همیشه سبز  این نقوش، یکسان . است شده 

  .دهد ی نشان میبودن سرو به خوب
  نتیجه  - 5

و  دانندها مرگ را پایان زندگی ن باور به تداوم حیات انسانی پس از مرگ در ذات گیاه، سبب شد که انسان
بر این اساس، مراسم مربوط به مرگ و . نه در عرصه کیهان و کائنات قلمداد کنندخود را عنصري جاودا

در . دهند ها نمایش  ها و نخل گذاري، برپا کردن علم باززایی را در قالب کاشت درخت بر گورها، تابوت
فرهنگ ایرانیان درخت سرو به دلیل همیشه سبز بودن و زنده بودنش، نمادي از جاودانگی و انوشگی 

چه بر روي . هاي مربوط به زادمرد نقش بسیار پررنگ و چشمگیري دارد است و این درخت در آیین
شد،  کتابت ادعیه و نیرنگ سالمتی و تندرستی، نگاره سرو نقش می هاي رزم جنگاوران که عالوه بر لباس

آمد و یا بر سفره روان که  هاي مردگان و یا بر روي سنگ قبرها که این نقش می چه بر روي کفن
این ارتباط تنگاتنگ میان مرگ، درخت سرو و حیات دوباره سبب شد که . نهند اي از درخت سرو می شاخه

در . هاي تعزیه، درخت سرو نقش مهمی ایفا کند وگواري و عزاداري و نمایشدر مناسک مربوط به س
ت یک گیاه و نبات، ید و این خداي شهید در هیئرو هاي ایرانی، با مرگ سیاوش گیاهی از زمین می اسطوه

هاي مربوط به سوگ سیاوش و باور به بازگشت  آیین. دهد زایی خود ادامه می به حیات و زندگی و برکت
و ) ع(او تا دوره اسالمی تداوم یافت و بعدها این مراسم جاي خود را به آیین سوگواري امام حسین نباتی

در این . هاي شیعی در نقاط مختلف ایران این مراسم تداوم یافت گیري حکومت یارانش داد و با شکل
را از یک مراسم هر چند شخصیت محوري آن، از عنصري ملی به پیشواي دینی تبدیل شد و ماهیت ماج

در ذات . اي تاریخی بدل گردید، اما شکل آیینی آن تفاوت چندانی نکرد اي به واقعه رویداد اسطوره
در ) در اینجا شهید(ته هاي سوگواري بر شهداي کربال، همان رویکرد تداوم حیات انسان درگذش آیین

گردانی و  هاي علم که سنتبر مبناي همین رویکرد است . یابد ت گیاهی و جاودانگی نمود میقالب و هیئ
کننده درخت نخل که هر کدام نمودي زیرا علم همان سرو است و نخل تداعی . یابد گردانی رواج می نخل

  .از زندگی، انوشگی و زندگی جاودانه است
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 .امیرکبیر :تهران ،رایی در ایرانس حماسه). 1379( اهللا صفا، ذبیح
 .نی :تهران ،هایی در شناخت هنر ایران پژوهش). 1389( ضابطی جهرمی، احمد

 .توس :تهران ،، تصحیح حبیب یغماییترجمه تفسیر طبري). 1356( جریر طبري، محمدبن
  .اساطیر :تهران ،ابوالقاسم پاینده ه، ترجمتاریخ طبري). 1362( جریر طبري، محمدبن

 .پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور :تهران ،زبور پهلوي ).1382( )گزارنده(، سعید نعریا
 .دانشگاه فردوسی :مشهد ،ارداویرافنامه منظوم ).1343() گزارنده(رحیم  عفیفی،

 .عهد عتیق
 .هرمس :تهران ،شاهنامه). 1382( فردوسی، ابوالقاسم
 . آگه :تهران، ترجمه کاظم فیروزمند، جادو و دین شاخه زرین، پژوهشی در). 1383( فریزر، جیمز جورج

 .قرآن مجید
 .پارسه :تهران، فرهنگ اساطیر ایران). 1387( زاده، خسرو قلی

 .علمی و فرهنگی :تهران یی،احمد طباطبا ، ترجمهاساطیر ایرانی). 1383( کارنوي، آلبرت جوزف
 .اطالعات :تهران ،ت مغاندر خرابا، »هاي زاد و مرگ دروازه«). 1386( کرباسیان، ملیحه

، ترجمه مجتبی وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان). 1386( سن، آرتور کریستین
 .اساطیر :مینوي، تهران

مجموعه مقاالت کنگره ، »رضوي قدس پیراهن رزم در گنجینه سالح آستان«). 1389( کفیلی، حشمت
 .شناسی بنیاد فارس :شیراز. پور اکبر صفی یحمدعلی رنجبر و عل، به کوشش مبزرگ زندیه

 .دانشگاه تهران :تهران ه احمد بهمنش،، ترجمفرهنگ اساطیر یونان و رم). 1356( گریمال، پیر
 . ترانه :مشهد نژاد، عبداهللامجتبی  ، ترجمههاي خاورمیانه اسطوه). 1376( گریمال، پیر

 .چشمه :تهران شاملو،برگردان احمد ). 1383( گمش گیل
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  .اندیشه :تهران ها، یومرث خواجويک ، ترجمهها شناسی توده روان). 1369( لوبون، گوستاو
 .اساطیر :تهران ،یادگار زریران ).1374() گزارنده(، یحیی ماهیار نوابی

 .کالله خاور :تهران الشعراي بهار، تصحیح ملک). تا بی( التواریخ و القصص مجمل
 ،ها پوش  ها و صندوق پوش در آستان قدس رضوي، ضریح  شاهکارهاي هنري). 1393( محسنی، زهرا

 .هاي هنري آستان قدس رضوي سسه آفرینشمو :مشهد
ي ا درآمدي بر ساختار اسطوره، »ساختار تغذیه در اسطوره مشی و مشیانه«). 1389( مختاریان، بهار

 .آگه :تهران ،شاهنامه
 . امیرکبیر :تهران حسین نوایی،، به اهتمام عبدالتاریخ گزیده). 1364( مستوفی، حمداهللا
 .خوارزمی :تهران ،سوگ سیاوش). 1350( مسکوب، شاهرخ
 .آگه :تهران ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی،آفرینش و تاریخ). 1374(طاهر  مقدسی، مطهربن

  .امیرکبیر :تهران ،مثنوي معنوي). 1371( مولوي، جالل الدین محمد
 .ترانه :مشهد ،ماه فروردین روز خرداد). 1373( )گزارنده(، ابراهیم میرزاي ناظر

  .56 -53، صص 7 ماره، شکتاب ماه هنر، »هاي آن محرم و نشانه«). 1383( میرشکرایی، محمد
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :تهران ،روایت پهلوي ).1390( )گزارنده(میرفخرایی، مهشید 

 .توس :تهران ، تصحیح محمدتقی مدرس رضوي،اراتاریخ بخ). 1363( جعفر نرشخی، ابوبکرمحمدبن
 .علمی و فرهنگی :تهران ،االنبیاء قصص). 1384(منصور بن نیشابوري، ابراهیم

 .معاصر :تهران ه رقیه بهزادي،، ترجماي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره). 1380( هال، جیمز
 :تهران اصغر بهرامی و فرنگیس مزداپور، لیع ه، ترجماساطیر خاورمیانه). 1372( هوك، ساموئل هنري

 .روشنگران
 . اساطیر :تهران ،، ترجمه و تألیف محمدحسین باجالن فرخیشناخت اساطیر ایران). 1383( هینلز، جان

 .فرهنگ معاصر :تهران ،ها در ادبیات فارسی واره فرهنگ اساطیر و داستان). 1386( یاحقی، محمدجعفر
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