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XÜL ASƏ  

Şahnamә vә Dәdә Qorqud Kitabında Ağac vә Onların Mifoloji Köklәri 

Hәsәn NURİ 

Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları 
Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 23(1), s. 47-67 

Bu yazıda; ağac bir mifoloji ünsür olaraq Firdövsinin Şahnaməsi və Dədə 

Qorqud Kitabında incələnmiş və bu ünsürün mifoloji kökləri mövzu ilə bağlı 

mənbələrdə araşdırılaraq bu təbii ünsürün epik və mifoloji ədəbiyyatdakı yeri 
iki əsər örnəyində ələ alınmışdır. 

Bu məqalədə müqayisəli metodla Şahnamə və Dədə Qorqud Kitabında ağacın 

müqəddəslik dərəcəsini bəlirləməyə və ağacın mifoloji simvolu və onun hər 

iki əsərdəki ortaq yönlərini ortaya çıxarmağa çalışılmış, ağaca aid əski 
simvollar və ona əskiçi baxış, örnəkləri ilə qarşılaşdırılaraq incələnmişdir. 

Məqalədə, ağacın hər iki əsərdə də ehtişamlı müqəddəsliyi, bunu bəzən dünya 

ağacı heybətində bütün dünyaya hakim olub, öz mifik qəhrəmanını yaratdığı 

və öz himayəsi altında onu pisliklərə qarşı hazırladığı; kimi zaman isə 
təbiətüstü bir güclə yaxşılıqlar dünyasını kölgəsi altına aldığı, aydınlıqla dərin 

bir ilişkidə olduğu və sonsuz gücü ilə həmişə ayaqda qaldığı görüləcəkdir. 

Açar Sözlәr: Firdövsi, Şahnamə, Dədə Qorqud, Müqayisəli Әdəbiyyat, Ağac, 

Mifologiya. 
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ABSTRACT  

Tree and Its Mythological Roots in the Book of Şehname and Dede 

Korkut 

Hassan NOORY 

Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies, 
Second period, Issue 2021: 23(1), pp. 47-67 

The tree has been studied as a mythical element in Ferdowsi's Shahnameh and 

Dedeh-Qorqud, and the mythological roots of this tree have been explored 

through their dedicated sources to further understand this natural element in 

epic mythology and literature, particularly in the two. This work has been the 

subject of discussion and explanation. 

This article attempts to use comparative methods to show the degree of 

sacredness in the Shahnameh and Dadeh-Qorqud and to explain the 
mythological symbols of the tree and their similarity in both works and their 

ancient archetypes and attitudes. Bringing relevant examples from each of 

their own sources to match and research. 

This study examines the degree of cultural-mythological authenticity in the 
two works and shows the extent to which these two works share a common 

attitude and worldview. 

Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, Dedeh-Qorqud, Comparative Literature, 

Tree, Mythology 

ÖZET  

Şehname ve Dede Korkut Kitabında Ağaç ve Onların Mitolojik Kökleri 

Hasan NURİ 

Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci 
Dönem, Sayı 2012: 23(1), s. 47-67 

Bu yazıda; ağaç bir mitolojik unsur olarak Firdevsi’nin Şehname’si ve Dede 

Korkut Kitabında incelenmiş ve bu unsurun mitolojik kökenleri ilgili 

qaynaqlarda araştırılarak bu doğal unsurun destansı ve mitolojik edebiyattaki 
yeri söz konusu iki eser örneğinde ele alınmıştır. 

Bu çalışmada karşılaştırmalı yöntemle Şehname ve Dede Korkut Kitabında 

ağacın kutsallık derecesini belirlemeye ve ağacın mitolojik simgesi ve onun 

her iki eserdeki ortak yönlerini ortaya çıkarmaya çalışılmış, ağaca ilişkin eski 
simgeler ve ona eskici bakış, örnekleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Makalede, ağacın her iki eserde de ihtişamlı kutsallığı, bunu bazen dünya 

ağacı heybetinde tüm dünyaya hâkim olup kendi mitolojik kahramanını 

yarattığı ve kendi himayesi altında onu kötülüklere karşı hazırladığı; kimi 
zaman ise doğaüstü bir güçle iyilikler dünyasını gölgesi altına aldığı, 

aydınlıkla derin bir ilişkide olduğu ve sonsuz gücüyle her zaman ayakta 

kaldığı görülecektir. 

Anahtar Sözcükler: Firdevsi, Şehname, Dede Korkut, Karşılaştırmalı 
Edebiyat, Ağaç, Mitoloji. 
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 چکیده

 هاشناختی آنهای اسطورهرقود و ریشهدرخت در شاهنامه و کتاب دده قو
 حسن نوری

، 1400: 23(1شماره )، دوم، دوره و مطالعات اجتماعیفرهنگ ، زبان، ادبیاتپژوهشی ارلیق: فصلنامه و
 47-67صص. 

قورقود مورد فردوسی و کتاب دده ۀر اساطیری در شاهنامصدرخت به عنوان یک عنحاضر،  ۀدر مقال
ها، برای با کندوکاو در منابع مختص آن ،شناختی این عنصرهای اسطورهریشه است و بررسی قرار گرفته

، دو اثر مذکورخصوص در هو ادبیات حماسی، ب اطیراس ۀتر این عنصر طبیعی در گستریشتفهیم هر چه ب
 است.  قرار گرفته توضیحمحل بحث و 

قورقود شاهنامه و کتاب ددهدر ت را کوشد تا میزان تقّدس درخمی های تطبیقیبا تکیه بر روش این مقاله
الگوها و و میزان شباهتشان در هر دو اثر بپردازد و کهن های اساطیری درختدنمو به تبیین و نشان داده

 هر یک، مورد تطبیق و کندوکاو قرار دهد.  ۀهای مهم از منابع ویژرا با آوردن نمونه های باستانی آننگرش

ت درخت ئدرخت در این دو اثر با قَداست باشکوه خود؛ گاهی در هی در پژوهش حاضر خواهیم دید که
هستی سیطره دارد و قهرمان اساطیری خود را به دنیا آورده، تحت حمایت خود، برای  ۀجهانی بر پهن
ها سایه گسترده است. عمیقا کند یا گاهی همچون نیرویی ماورایی بر دنیای نیکیها آماده میمقابله با بدی

 روشنایی در پیوند است و با قدرت جاویدان خود همیشه پا برجاست. با نور و

 شناسی.شاهنامه فردوسی، دده قورقود، ادبیات تطبیقی، درخت، اسطوره ها:کلیدواژه

 

 مقدمهـ 1

 زیستهکه در آن می هر مّلت و قومی از نخستین ایام زندگی خود، در پی ادراک جهانی بوده
زندگی ۀکه شیو است نگرشی داشته در حال جریان بوده، ونشپیرامنسبت به آنچه در  و است
سزایی دارد که بدانیم گذشتگان ما با هرو اهمیت ب این است. از ثیر قرار دادهأرا نیز تحت تاش 

خود ای برای زندگی هاند و به تبع آن چه شیونگریستهچه ادراک و نگرشی، جهان را می
ها مهم ادبی، ما را با بخش مهمی از این نگرش اساطیری رآثا اند. کندوکاو در دنیایبرگزیده

ها و از طرفی واکاوی تطبیقی اساطیری آن هایکند. بررسی تحلیلی این آثار و ریشهآشنا می
رساند سازد و هم به ما یاری میهای پنهان تفکرات این آثار را برایمان آشکار میها، هم جنبهآن

، حقیقت افزون بر اینخود داشته باشیم.  ةمطالع وردم که دیدی وسیع نسبت به موضوع
در مباحث مرتبط، تا حدودی برایمان قابل لمس  ،ناملموس ایجادشده در پی ارتباط اقوام و ملل

 شود.می

های جهان، در دو دار در اساطیر و حماسهدر این مقاله درخت به عنوان یک عنصر طبیعی ریشه
های باستانی آن با الگوها و نگرشررسی قرار گرفته است و کهنقورقود مورد باثر شاهنامه و دده
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است. درخت هر یک، مورد تطبیق و کندوکاو قرار گرفته  ةهای مهم از منابع ویژآوردن نمونه
شود و نقش یکی از آن عناصری است که اغلب در اساطیر ملل گوناگون مقّدس قلمداد می

  دارد.های اساطیری به عهده مهمی را در حماسه

 سؤاالت پژوهش:

قورقود، درخت به عنوان یک عنصر طبیعی با های اساطیری شاهنامه و ددهـ در داستان1
 چه نمودهایی بیان شده است؟

 بینی مشترکهای بینینگرش و جهانـ از دیدگاه اساطیری در مورد عنصر درخت، چه 2
 قورقود وجود دارد؟شاهنامه و دده

های پنهان قوقود، جنبهدده ودو اثر شاهنامه کاوی تطبیقی واو  بررسی تحلیلیـ آیا 3
 در مورد درخت را آشکار خواهد ساخت؟ اساطیریتفّکرات  

 تحقیق ةپیشینـ 2

صورت  های علمی زیادی در ایرانفردوسی و خود فردوسی، تحقیقات و همایش ةشاهنام ةدربار
است و  بررسی تطبیقی قرار گرفته با آثار دیگر ملل نیز مورد شاهنامهو همچنین  گرفته است

 پژوهان این حیطه است.دانشدر دسترس های بسیار این تحقیقات نمونه

به زبان فارسی ترجمه شده است و برخی از  مترجمانبا تالش برخی از  قورقودکتاب دده
 به کوششاین کتاب . اندپژوهشگران علمی و دانشگاهی، به تحقیق و بررسی این اثر پرداخته

اکبری به  فریبا عزبدفتری با همکاری محمد حریر حمد علی فرزانه، میرعلی سیدسالمت وم
تألیف مهدخت پورخالقی « درخت در شاهنامه»نیز کتاب  زبان فارسی ترجمه شده است.

)محمود رضائی  کرده استهای نمادین درخت در شاهنامه بحث ارزش ةچترودی است که دربار
ت، ئهمچنین مقاالتی چند از جواد هی ی بر این کتاب نوشته است.(ای نقددشت ارژنه در مقاله

اخیر را محمد حریری به فارسی ترجمه  ةکه مقالصدیق ) ۀعبدالعلی کارنگ و حسین محمدزاد
در زبان فارسی مقاالت چندی نیز به افزون بر این، ( در این باره نوشته شده است. است. کرده

عینیت اندیشه و تمایزات » ، از جمله:اختصاص یافته است بررسی این کتاب از ابعاد گوناگون
این « شناسی هنر و ادبیات(جامعه ة)تحقیقی در حوزد قورقوهای ددهجنسی در داستانـ  سنی

زاده نوشته شده است و این اثر را از منظر م. عباس زاده، ر. بشیر پور و ن. عیسی به قلِممقاله 
تحلیل نمادین و زیبایی نوین/ نگاهی » ةار داده است یا مقالشناسی مورد نقد و بررسی قرجامعه

نیا و موسی رحیمی است که به صورت کلی به نورا موسی ةنوشت« قورقوداجمالی به كتاب دده
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تطبیقی احمد گلی و رشید اسدی  ةزیباشناسی پرداخته است یا مقال ةبررسی این اثر در حوز
های ؛ این مقاله همانندی«قورقوددر شاهنامه و دده سنجش کردارهای پهلوانی»ولیلو با عنوان 
وار، به های دو اثر به صورت فهرستکردارهای پهلوانی را با برشمردن نمونه ةموجود در حوز

تحلیل این دو اثر پرداخته است. این مقاله از آنجا که محدود به دو اثر بوده و به ذکر و بررسی 
ظاهر کردارهای پهلوانی را اصل قرار داده در واقع خود نپرداخته و  الگویهای کهنریشه
رود. عالوه بر به شمار می ،های آثار مذکوروار و محدود به ظاهر همانندیای فهرستمقاله

های دانشجویان نیز به این اثر اختصاص یافته است: نامهتحقیقات فوق، موضوع برخی از پایان
 رحیم بشیرپور ةنامعنوان پایان« رویکرد هرمنوتیکقورقود با شناختی کتاب ددهجامعه ةمطالع»

شناسی، اختصاص داده خود را به بررسی این کتاب از دیدگاه جامعه ةنامبناب است که پایان
بررسی سه »حیدر ابراهیمی تحت عنوان  ةنامادبیات تطبیقی پایان ةاست. همچنین در زمین

ه این سه شخصیت را مورد بررسی قرار قابل توجه است ک «گؤزشخصیت: ضحاک، پولفیم و تپه
نامه در واقع داده، کردارها، عناصر مشترک در صفات و... آن را واکاوی کرده است. این پایان

ـ  های حماسیمایهبن از بیشتر ابعاد ظاهری این سه شخصیت را مورد بررسی قرار داده است و
گؤز( سخن به میان تپه ةدر زمین)بیشتر  اساطیری مشترک این دو اثر به صورت بسیار محدود

 آورده است.

 فردوسی ةشاهنامـ 3
به ترین آثار ادبیات ایران و جهان و یکی از مهم فارسیترین اثر حماسی فردوسی بزرگ ةشاهنام

 . آیدشمار می

ولی  ،کننداز نظر ساختار به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم می شاهنامه را غالبًا
یک از این سه بخش از موضوع دو بخش دیگر بندی اعتبار مطلق ندارد. یعنی هیچاین تقسیم
بیشتر در بخش پیشدادی؛  ،توان گفت که مطالب اساطیریرفته میهمنیست. روی کاماًل مجزا 

های پهلوانی، بیشتر در بخش کیانی؛ تاریخ، بیشتر در بخش ساسانی؛ داستان تاریخی یا داستان
 ر بخش اشکانی و ساسانی آمده است.کارنامه، بیشتر د

 قورقودکتاب ددهـ 4
از یک »فولکوریک جهانی است، ـ  شاهکارهای ادبی که از (Dede Qorqud) قورقودکتاب دده
ها به نثر و نظم نوشته شده است و در خالل داستان تشکیل شده است. داستان 12مقدمه و 

المثل و حتی مرثیه دیده ی، نغمه، ضربها انواع مختلف آثار ادبی شفاهی مانند بایاتآن
  .(178: 1365 ،تئ)هی «شود.می
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های ت مادر و فرزند، حرمت زنان و خصلتدوستی، محّبخواهی، مهمانوطن هادر این داستان
انگیز یکی از ها و ماجراهای دلدالوری ةها دربارهر کدام از داستان انسانی ستوده شده است.

 داستان با یکدیگر نیز ارتباط دارند.  با وجود این هر دوازده ست.ها ساخته شده اقهرمان

خر هر داستان آها حاضر بوده و در داستان ةو در هم ـ که این کتاب به نام اوست ـ قورقوددده»
 از یکی ،رساندشود و داستان را با سخنان نغز و پندآمیز خود به پایان میوارد صحنه می
 .)همان(.« است اوغوز ةاندیش قبیلسفید، دانا و مصلحتعین حال ریشو در  گردنوازندگان دوره

 بحث و بررسیـ 5

 رسـتنی یـک عنـوان به اساطیر، تمام در تقریبًا طبیعی، دارریشه عنصر یک عنوان به «درخت»
 نقـش هندسـی، هـاینقش کنار در سوی، این به نوسنگی از عصر. »است رفته شمار به مقّدس،
 به تبدیل درخت تزئینی ویژگی رودان،میان هایفرهنگ در. است رفته کار هب نیز گیاه و درخت
 مختلف اقوام نزد و مختلف هایزمان در درخت. یافت را خود خاص زندگی و شد خاصی معنای

 انسان با آن الگویکهن که نمادی. است شده قلمداد ناشدنی،درک طبیعِت برای نمادی ةمنزل به
 .(129: 1389 ،مختاریان) .«است نهفته

 اهمّیـت از نیـز قورقـوددده کتـاب هایداسـتان و شـاهنامه در خـود، هایجلوه تمام با درخت،
 و اسـاطیری جهـان و اسـاس رکـن و آسـمان و زمـین جهـانی درخت. است برخوردار بنیادینی
 وارانـ آغـوش در. کندمی برقرار را خدای با هاآن ارتباط و دهدمی پیوند هم به را هاآن حماسی
 تمامی از خود، حمایت ةسای زیر را در آنان و آوردمی دنیا به را بشری اجداد و قهرمانان آسمانی،

                            .ماندمی پابرجا هستی پایان تا صالبت و قدرت با و کندمی حفاظت هابدی

 اثر دو در رخت راد حضور گوناگون هایجلوه موضوع، بهتر چه هر تفهیم برای نوشتار این در
 تنیدگیدرهم خاطر به که نکته این ذکر با ایم؛داده قرار بررسی مورد کرده، بندیتقسیم مذکور

 .    شد قائل تواننمی هاآن برای دقیقی مرزبندی هیچ ها،جلوه این بودنپیوسته و

 کیهانی، زندگی، دنیا و یا حیات درختـ 1ـ5
برخوردار است و رکن و  العادهخارقشویم که از عظمتی میرو هدر بیشتر اساطیر با درختی روب

 ،های درخت کیهانی، درخت زندگی، دنیا و یا حیاتکه بیشتر با نام استهستی  اساس جهان
واقع یک  در ،های گوناگوننام با وجود این درختان های مشترکشود. بنابر ویژگیشناخته می

 روند. اساطیری به شمار می واحد عنصر

کند آورد که در باالی زمین رشد میهای زیادی از یک درخت زندگی سخن به میان میسانهاف»
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کند یا از یک درخت بخشد و ارتباط این دو را باهم برقرار میها زندگی میو به خدایان و انسان
ترین اساطیر بشری یکی از قدیمی در ارتباط است. احتمااًل ،جهانی که اغلب با مرکز زمین

 .(Crews, 2007: 41) «ترین آن.و به احتمال زیاد یکی از جهانی شدبامی

س این باور در کتاب مقّد» شود.حتی نمود درخت زندگی یا جهانی در متون دینی نیز دیده می
ر درخت به عنوان یکی شده است. تصّو ،نیز آمده است و در باورهای مسیحی با صلیب مسیحیت

 «های درخت مرتبط شده است.ن، یونان و روم با آیینهای شرق کهنماد زندگی در فرهنگ
 .(130: 1389 )مختاریان،

ر جانو، یا دو کاهنو هب دو را ویرتصا میانخت در معمواًلندگی زخت درمتعلق به  یروتصادر »
 اینند که رومیر خت به شمان درکه نگهباار دارد قردال ...(  شتر، حشیوبز و  تر)شای فسانها

 (گیندزخت در) نةقع نشازندگی است و در واخت دراندیشة دن بوسمقدّی یاگود خو
 .(1387 :101 )پوپ، شوند.«می یدهد یروتصاو در  آیندمیف آن طردر دو ست که انگاهبانانی 

از طرفی درخت جهانی رابط زمین و آسمان بوده نموداری از نوعی احساس بشری به شمار 
پیوندد و نمودار ین و آسمان را به هم میدرخت جهانی، درختی است که زم»رفته است: می

انسان نسبت به روزگاری است که زمین و آسمان، نخست، سخت به هم نزدیک  دلتنگی
 .(9: 1373 )دوبوکور، «اند.بوده

 ها، درخت یقدراسیلهای بارز حضور درخت جهانی در اساطیر و افسانهیکی از نمونه
(yggdrasil)  .درخت یقدراسیل که درخت جهانی نامیده »در اساطیر اسکاندیناوی است

دهد و از جهان هم ربط میه بزرگترین درخت گروه درختان است که تمامی جهان را ب ،شودمی
 .(Crews, 2007: 42) «کند.حفاظت می

را مرگی بیو هایش ابدیت میوهو ست ا همیشه سبزختی ن و درجهار مز محورندگی زخت در»
 ( 258: 1380)هال، «.ستن از آن اجهان ختادر ةهمهستی  ست کهاختی اه دارد و درهمر

های پایینی آن، روی زمین و زمین و جهان مردگان را، ساقه و شاخه درخت کیهانی، زیِر ةریش»
های باالیی درخت کیهانی، آسمان و جهان ایزدی و ارواح را با هم ارتباط ی را و شاخهحیات ماّد

 .(188 :1378 )شوالیه و گربران، «دهد.می

شاخه که بینیم؛ درختی هفت( می14 :، بند2 ۀیشت )فقربهترین نمود این درخت را در بهمن
ایران است. همچنین در  ایهتاریخ افسان ۀگانتهایش منطبق با یکی از ادوار هفهر یک از شاخه
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 با یاران از پیه آن گاو و هوم سوشیانس» .هوم سپید، درخت جاودانگی است اساطیر ایرانی،
: 1388 )آیدنلو، «مرگ شوند.بی هجاودان ،مردم ةمردم دهند و هم ةسپید، انوش آرایند و به هم

 ة)هرویسپ تخمک، همه تخمک( گون ویسپوبیش» .(147: 1369 به نقل از بندهش، 128
نباتات مزداآفریده  ةّیکل ةنامیده شده و نیرودهنده و فزایندگئوکرنه سپید هوم است و در اوستا 

روز  رمرگی را دها در عصر ودایی است و بیالنوع گیاهی آریاییدردهاست و رب ةهمو داروی 
نامیده شده است. درختی است « بخشهمه را درمان»آدمی ارمغان خواهد کرد و  بهرستاخیز 

ای که مرکز جهان شمرده یده است. قّلهیکوه البرز رو ةای بر قلکه در اوج قداست و شکوه افسانه
ها این درخت، درخت آغاز آفرینش و عامل پیوند زمین و ّدس است. بنابر اسطورهشود و مقمی

درخشد و به بیان دیگر سیمرغ بر آن آشیان دارد. این آسمان است و خورشید بر باالی آن می
و  303 :1355 )پورداوود، «اساس اوستا در دریای وئوروکش یا فراخکرت قرار دارد.ر درخت ب

304). 

که در هند  ـ گیاه جاودانگی ـ «سماروغ»توان به خت کیهانی در شاهنامه میاز نمودهای در
( 2499مول/ 8/248 )مسکو گویدپزشک انوشیروان، وصفش را برای شاه می« برزوی»روید و می

 ( اشاره کرد.1626مول/ 6/210 و درخت سرو زرتشت )مسکو

س به شمار وردار است و مقّدها برخاز همان ویژگی درخت زندگی در بین ترکان نیز تقریبًا
 اساطیر آفرینش انسان نخستین، دارد.ویژه بهرود و نقش مهمی را در بیشتر اساطیر ترکان، می

سبز است و تا دنیا باقی فصول همیشه ةدر هم که درخت زندگی باور داشتند ،هادر بین ترک»
 است، این درخت نیز پایدار خواهد بود. چنین باور داشتند که:

ها به او ها نیازمند نیست بلکه انسانباشد. به انسانو تنهاست و به تنهایی پابرجا می یکتا
را در آغوش خود  هاآن ةباشد و همزیبا می هاآن ةدرختان بزرگ است، از هم ةنیازمندند. از هم

هد ها و شرها در امان خواآن باشد از بدی ةای پهناور دارد و هر کس که زیر سایگیرد. سایهمی
 . )ن.ک:همان(از این جهت پادشاه و خاقان درختان است (Uslu, 2016: 121)«  بود.

شاخه است و به سوی  9در اوج درختی که دارای  (Tanrı) ، تانری«ترکان آلتای»در اساطیر 
درخت حیات یا زندگی یا دنیا، « ترکان یاکوت»در نظر  آسمان کشیده شده است، قرار دارد.

بنابر  (Yayın, 2008: 158). ریشه دارد 9است و « درخت راش/ qayın ağacıقایین آغاجی»
باور ترکان یاکوت، درخت زندگی که توسط تانری آراسته شده است، در مرکز زمین قرار دارد و 

نمونه بارز حضور درخت جهانی یا  (Gezgin, 2010: 89). کندزمین و آسمان را به هم وصل می
 (Ersoqutoxdu) کان یاکوت، داستان معروف، ار سوقوتوخدودرخت زندگی و حیات در بین تر
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داده شده است. مادر همه چیز است و اساس زندگی « خاقان آغاج»است که به این درخت لقب 
 .(Ögel, 2006: 112-113) باشدو آسمان و زمین می

ر یکی از در اساطیر ترکان، در زیر زمین، عالم مردگان، نیز درخت جهانی و زندگی وجود دارد. د
خوانیم که دختر می (Er Töştük)« ار تؤشتوک»های ترکان جنوب سیبری به نام داستان

شود به خود، مجبور می ةشدکردن برادر کشتهبرای زنده (Kubayko)« کوکوبای»دالوری به نام 
ر یاری بطلبد. در زیر زمین د (İrlexan)« خانایرله» دنیای مردگان برود و از پادشاه مردگان

آن نه درخت دیگر رشد ة شود که از ریشالجثه روبرو میپادشاه با درختی عظیم ةمقابل خان
تانری بر روی درخت چنین فرمانی نوشته است که »شده که کرده است و به روی درخت نوشته

زمان خلق کرده است. تا اکنون هیچ بدانید تانری بزرگ این درخت را با زمین و آسمان هم
 .«بشری به اینجا برسدکه پای بنی چه برسد به این ،ای به اینجا پا نگذاشته استموجود زنده

(Ögel, 2006: 126-128). 

 باسات»معروف  هایداستان به توانمی از نمودهای درخت کیهانی، زندگی، دنیا و یا حیات
(Basat) گؤزو تپه (Tepegöz)»  ةسات دربارجایی که با از جمله .اشاره کرد قورقودددهدر کتاب 

مادر اساطیری باسات، : گویدگؤز، میچشم یعنی تپهل غول تکؤاپدر و مادر خود، در پاسخ به س
یعنی درخت جهان و (، qaba ağac)قابا آغاج:  درخت درشت و خشن« قورقوددده»در داستان 

 .(Ergin, 1989: 214)پدرش نیز خاقان خورشید، یعنی شیر است 

به  او را دالوری از اوغوز ،(Qaraca Çoban)« چوبانقاراجا »قورقود، دهیا در داستان دوم کتاب د
و  آوردمیبرای نجات جان خود این درخت را از ریشه دربایست بود و او میبسته  درخت زندگی

      تمام موجودات برای کشتن او هجوم  ،چرا که در غیر این صورت .دکرمیجان خود را حفظ 
اند و نظم طبیعی نویسد که چون دشمنان بر قهرمان اوغوز تاختهمی عبداهلل. کمال آوردندمی

درخت زندگی نیز از جای خود کنده شود. یعنی تا  بایستمی ،اندها را بر هم زدهزندگی آن
 شایسته نیست که زندگی روال طبیعی خود را طی کند ،آزاد نشوند و اسیران انتقام گرفته نشود
2015: 324-327) (Abdulla,. 

شدن، با درخت درد ایل اوغوز، هنگام به دار آویخته اسیِر بینیم که قهرماِندر همین داستان می
ای  کمکم کن ،مرا با تو به دار خواهند کشید» ر یاری دارد:کند و از آن انتظادل می
 . (Ergin,1989: 110)«درخت!

با آغاج( سایه سرم قطع )قا خبری که درختاوزان! بی»شود که: یا در داستان سوم، گفته می
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دو داستان:  جزبهقورقود )های کتاب ددهتمامی داستان ( در140)رک:همان:  «شده است.
الجثه یا درخت باشکوه و یا درخت باشکوه درخت عظیمداستان ششم و داستان آخر( با 

 . استشویم که نمودار درخت کیهانی یا زندگی رو میهروب گستر،سایه

 شناسینسبالگوی کهنـ 2ـ5
دهد؛ پیوند نمادین درخت می ویژهبهها، گیاهی که نشان از نهایت تقّدس رستنی اعتقاد به توّلد

زن و درخت ایجاد کرده است.  میانو عمیقی بین انسان و درخت و به تبع آن پیوند عمیقی 
یاهی در آید و یا گت گیاهی دوباره به دنیا میئدر هیشود و یا یا از گیاهی متولد میآدمی 

 کند.ت آدمی نمود پیدا میئهی

نمادین میان  ةترین رابطتوان قطعیتباری و اعتقاد به توّلد گیاهی در اساطیر کهن را میگیاه»
 .(48: 1387)پورخالقی چترودی، «س درختان دانست.تقّد ةانسان و درخت و نشان

ائمی رشد آدمی را در شناسی به شمار رفته است و جریان دنسب ةدر این رابطه درخت انگار
 ساخته است: مایانخود ن

 «شود و رمز بالندگی و رشد روان انسان است.شناسی محسوب مینسب ةدرخت از سویی انگار»
 (8،25،26،27: 1376)دوبوکور،

روید که درخت اناری می« منوسه»و « سیده»، «تیسآژدیس»از خون  ،بنابر اساطیر یونان
درختی  ةپس از ده ماه از میان شکاف تن« پسآدونیس»یا  های آن به رنگ خون است. وگل

پس( و تیس، سیده، منوسه و آدونیس: ذیل آژدیس1356 )ر.ک: گریمال، کهنسال به دنیا آمد
ها این ۀ( هم76 :1375 رویش گیاه پس از مرگ او )ر.ک: کریستی،گو( در چین و )پان ةیا افسان

 .استانی های مشهوری از همین اعتقاد باستنمونه

که نژاد و نسلی از جنس نوعی گیاه باشد نوع  مدار حیاتی موجود میان نبات و انسان یعنی این»
نسب  ةتخم و آب پشت در آن گیاه وجود داشته باشد و اسطور ةانسان بالقّوه به صورت ُجرثوم

 (288: 1372)الیاده، «شود.بردن نوع انسان به نبات از اینجا ناشی می

)ریواس( و  های کیومرث، مهلی و مهلیانهگونه باورمندی را در اسطورهلف اینهای مختنمونه
 بینیم.آفرینش زردشت از آب و گیاه می ۀاسطور

میرد و زندگی او در ریواس ادامه کیومرث می ،آفرینش در آیین زردشت ةبراساس اسطور»
تخمه بداد و آن  هنگام درگذشت، چون کیومرث به که در بندهش آمده است:یابد، چنانمی

به روشنی خورشید پالوده شد. بهری را اسپندارمذ، ایزد نگهبان زمین پذیرفت و آن تخمه  تخمه
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 ةچهل سال در زمین بود و پس از چهل سال ریباسی از زمین ُرست و سپس این دو بوته چهر
 (128: 1387)پورخالقی چترودی، «بشری یافت. این گیاه نیای نژادهای مختلف شد.

در فرهنگ ایران باستان سیاوش ایزد خورشیدین برکت و فراوانی و خدای کشتزارهاست که »
شود و از زندگی و مرگش نمادی از رویش و سترونی موسمی بوده است. سیاوش کشته می

مقّدس او نگاشته  ةهای آن نگار چهرروید. درخت سبزی که بر برگخون او گیاه سیاووشان می
شود و حتی سرزمینی که این درخت در آن رستشگاه سوگواران میشده است. این درخت پ

نابودی و رستاخیز است  ةگیرد. سیاوش در مفهوم اساطیری خود نمایندروید، خجستگی میمی
 (49 )همان: «سازد.و بهار و خزان گیاه را در زندگی و مرگ خویش مجسم می

ک سو و زندگی انسانی و گیاهی از در بیان رازآمیز فردوسی تقابل میان انسان و درخت از ی
شناسی گردیده و بارها تکرار سوی دیگر نموده شده و به این ترتیب درخت نماد و الگوی نسب

 بینیم:که در پرسش از اصل و نسب فریدون میشده است، چنان

 چه باری، ز شاخ کدامین درخت؟ چه اختر ُبد این از تو ای نیکبخت

 (53مول/ 1/69مسکو)                                                                                        

 و در زادن رستم:

 که شاخ برومندت آید به بار بدین کار، دل هیچ غمگین مدار

 (223مول/  1/238مسکو) 

 و هم در زادن کیخسرو، فرزند سیاوش:

 و نه تخت مه شاخ و نه برگ و نه تاج  نخواهم ز بیخ سیاوش، درخت

 (665مول 3/154مسکو)

گیری از دانش وسیع و فرهنگ عمیق خود زیرکانه به دنیای به این ترتیب فردوسی با بهره
گشاید و هم به اصل درختی انسان و داستان ریواس و رویش درخت و گیاه از راه خون راه می

 توّلد گیاهی.

گیاهی در داستان روییدن  ةتوّلد دوبار تبدیل انسان به درخت و گیاه را در مفهوم ةزیباترین جلو
 :توان مشاهده کرددرخت از خون سیاوش می

که شاخ برومندت 

 آید به بار
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 به ابر اندر آمد یکی سبز نرد  ز خاکی که خون سیاوش بخورد

 همی بوی مشک آمد از مهر اوی  ها چهر اوینگاریده بر برگ

 پرستشگه سوگواران بدی  به دی مه به سان بهاران بدی

 (679مول/  3/168مسکو)

توان داستان به دنیا آمدن رستم از زن و درخت می های دیگر شاهنامه برای پیونِدنمونه از
زن و  ةداستان پیوند نمادین و دیرین رخسار شاهنامه،رودابه، درخت سرو ماه ةتهیگاه شکافت

ای شاخهدرخت هفت ةپیوند باروری و زادن و یادآور این باور که آدمی میو»درخت اشاره کرد. 
 ةشود و قصدرخت بیرون آمده، تغذیه می ةبدن ةاش از پوسته به دست زنی که تنهاست ک

کند که بر اساس آن یکی از فرزندان آدم از شیری که از آفرینش در مذهب مانی را تکرار می
کند. این داستان راه را به دنیای نمادین زادن شود، تغذیه میتراوش می (Lotis) درخت لوطیس

ها و یاور بانوی آبگشاید و به سرزمین آناهیتا، بغدر اساطیر ملل مختلف میانسان از درخت 
رسد و زنان در زمان زادن و نیرو بخشیدن تمام دالوران نخستین برای پیروزی بر دشمنان، می

 (73)همان:  «سازد.تر میپیوند نمادین زن و درخت را محکم

ها و داستان ها و افسانهمد زیادی در داستانالگوی مقّدس در بین ملل ترک نیز با بسااین کهن
 شود:  آفرینش انسان نخستین به قّوت دیده می

باشد؛ مادای کارا که در که از آن ترکان آلتای می (Maaday Kara)« مادای کارا»در داستان 
گیرد که خود و پسرش را تسلیم طبیعت نماید و از انتظار ایام سخت می باشد، تصمیم می

 خواهد که مادرِی پسرش را به عهده بگیردکه چهار تنه دارد می« ایینق»درخت 
(Çobanoğlu,2003: 155). 

کند و در نقش مادر ظاهر درخت به عنوان عنصری که شرایط  زاد و ولد نسل بشری را مهیا می
 :Mirzaoğlu, 2005باشد )د مییغور موجوو او (Qıpçaq)شود، در بین اقوام اوغوز، قپچاق می

37.) 

سازد، درخت مادر، درختی که شرایط  زاد و ولد نسل بشری را مهیا میـ  در بین ترکان درخت
س به شمار کند. از این نظر درخت و جنگل قایین مقّدو اشاره به نسل مادر می است« قایین»

 رود.می

کان )و حتی نور( را در سرود حماسی و قهرمانی تر های بارز پیوند درخت و زنیکی از نمونه
 بینیم:یاکوت زیر می
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 )در مزرعه( درخشددرخت می»
 )در باالی تپه(  ایستنددرختان فان )یا غان( می

 )در وسط زمین( درخت ایستاده است
 )درخت( پهلوان برگشته است

 )به زن( شوددرخت تبدیل می
 یی باستانی با دو پستان بزرگ()یک مادر الهه

 کندصحبت می
 (Hoppal, 2009: 114) «.شود)به درخت(تبدیل می

. سرنوشت باسات است)قابا آغاج(  قورقود نیز مادر اساطیری باسات درخت زندگیدر کتاب دده
بن مشترک ضد  ،در این داستان با ابعاد بیشتری از یک قهرمان اساطیری همراه است. باسات

حیوانی پرورده  توسط ـ به مانند فریدون ـ ای است کههگؤز است. فرزند رها شدخود یعنی تپه
گیرد. خوار میگؤز آدمشود و در نهایت انتقام ایل اوغوز را از یک موجود غیر انسانی یعنی تپهمی

مقّدس و برومند وارد  یاز عنصر بایستمی ـ بنابر ساختار اساطیری خودـ چنین قهرمانی 
گؤز کتاب و تپه )داستان باسات هستی به در کند ةنبرد شود تا یک عنصر شرور را از پهن ةعرص
اولین انسان )باسات( به »قورقود(. از نظر سیدسالمت پژوهشگر آذربایجانی متون اساطیری، دده

ها بهره ها از میوهبینی منظم زمانی است که انسانوجود آمده به طرز گیاه، محصول جهان
آید. می به میدان« دختر و عروس ]است.[ ةپسر؛ شکوف»برند. یک عصر بعد از آن، تفکر می

ستی است. در یهای بسیار قدیم و دوران آنیمموضوع آفرینش انسان به این شکل مربوط به زمان
های عاشقانه مردمان ترک( هم از آفرینش انسان به طرز )یکی از داستان داستان اصلی و کرم

 (353ـ354: 1394 )سیدسالمت، «.رودگیاه سخن به میان می

 پیوند نور و درختـ 3ـ5
تفکر  ،ارتباط هستند و در درگیر آفرینش کاینات، از آنجایی که عناصر گوناگون باهم ةلدر مسئ

. یکی اندهای باستانی کردهاندیشه ةاساطیری بسیار ظریفی را در رابطه با این پیوندها وارد عرص
عناصر طبیعی و ایجاد تفکر اساطیری، پیوند عمیق نور و درخت در بیشتر  از این ارتباطات مهِم

و  )در تقابل با دنیای تاریکی( دنیای روشنایی ة. تقّدس نور و خورشید، در گستراستاساطیر 
ولد و حیات هستی و پیوند عمیق این دو عنصر اساطیری،  و تقّدس درخت به عنوان عامل زاد

 ها و اعتقادات بشری به وجود آورده است.ها، داستانافسانه ۀرا در پهن  یپر نفوذ جهانی نگرش

و با تقّدس نور در بین ملل مختلف، خورشید به عنوان منبع نخستین نور، ماه به عنوان همس
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های خورشید در تاریکی شب، آتش به عنوان نماد زمینی خورشید با توجه به ویژگی ةنمایند
مشترک با خورشید، شیر به عنوان نمودار حیوانی خورشید و قهرمان اساطیری به عنوان 

ها، قابل توجه بوده، مهم در مبارزه با موجودات دنیای تاریکی و شرارت ،یدانسانی خورش ةنمایند
 تلقی شده و در ارتباط با درخت مورد بررسی قرار گرفته است.

)خورشید، ماه، آتش، شیر و قهرمان اساطیری( را  ارتباط بسیار نزدیک و نمادین درخت و نور»
 های فرانسویوشنی دید: درخت در زبانتوان در معنی لغوی نام بسیاری از درختان به رمی

(Arbre) ،ایتالیایی (Albero) و التین (Arbor) ، به معنی پدر آتش است. معنی درخت
معنی هم (Elm) با خدای خورشید (Linden) ایگدراسیل نیز خدای نور است. درخت زیرفون

رمزی از ستون  است. درخت نخل نیز بیش از هر درخت دیگری نماد آتش جاوید و فناناپذیر و
 (23ـ25 :1387 )پورخالقی چترودی، «ور آتش است.شعله

درخت سرو زردشت که از بهشت آورده بود و پرستشگاه زردشتیان بود، در واقع همان آتش »
زردشت نیز درخت آتشی است که )دیروز و »( خود 115)همان: «مقّدس آیین زردشت است.

 «اهورا....همو درخت آتش(. ةآری زردشت همو نیکو فّرتر از خورشید دیده بود.... فردا را روشن
 (144)همان: 

درخت نور مانی است که درختی واژگون است. درختی که »دیگر پیوند نور و درخت،  ةنمون
آن درخت و دختران  ةخورشید روشن و بدر برازنده روشنی دهند و برازندگی کنند از تن

 (138همان: «)بستایند همگی پیکر آن درخت را.

ها به هنگام درگذشت، تخمه بداد و آن تخمه در بندهش نیز آمده است که چون کیومرث به
ها که به صورت ریباس در آمده بودند، روشنی خورشید پالوده شد.... و در نهایت از این تخمه

 (.7: 1369)ر.ک: بندهش، آمدند مردمان آریایی به وجود

)خورشید و ماه( از سوی  خت و نور و روشناییپیوند نمادین انسان و درخت از یک سو و در
دیگر به زیباترین شکل آن در تصویر مثالی درختان حماسی شاهنامه و خورشید و ماهی که از 

 طلوع کرده است، برجستگی و تشخص یافته است. هاآنباالی 

درخت غرور و یادآور  اند و پراینجا در درختستان شعر فردوسی، بیشتر درختان حماسی نورانی»
گاه آیین برهما، نور مانی و سروی که زردشت از بهشت آورد و قبله ةآسوریک، ویسپوبیش، ایلی

 (76: 1387 )پورخالقی چترودی، «پیروان او گردید.

 بهار است:است که همچون خورشید تابان به خّرم« سودابه»یکی از بهترین درختان شاهنامه 
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 دارد اندر نهفت که اودختری وزان پس به کاووس گوینده گفت
 مشک سیهبر سرش افسر است   که از سرو، باالش زیباتر است

 بهارچوخورشید تبان به خرم  ست آراسته، پر نگاربهشتی

 (384مول/ 2/131مسکو)

اشاره کرد که سروی است « خسروپرویز»توان به های شاخص درختان شاهنامه میاز نمونه
   سراسر از او روشنایی گرفته است و یادآور درخت پوش و همچون خورشید تابنده که باغ زره

 های زرین و سیمین و آهنین و... است:زردشت با شاخه ۀشاخهفت

 پوش مردی کمانی به دستزره  بدو گفت شاها به باغ اندر است
 به هر چیزمانندة شهریار به باال چو سرو و به رخ چون بهار
 بنه در جوشن استچوخورشید تا سراسر همه باغ از او روشن است

 (2906مول/ 9/251مسکو)

های بسیاری از شاهنامه نشان از این پیوند باستانی نور و درخت می دهد که همچون دو نمونه
: 1387، پورخالقی چترودی )ر.ک: اندهم تنیده شده ناپذیر درعنصر تفکیک

روید ماه می زال نهال کوچکی است که از»(. به مانند زال، 113و  111ـ110ـ104ـ94ـ89ـ76
شود، درحالی که خورشید بر سرش دارد، این است که در خاک نشانده میو پدر مهر از او برمی

فتاب مهرش او را آنشاند و در گیرد و در البرز کوه میتابد و دست مهربان سیمرغ آن را میمی
یسپ شید، یادآور درخت هروردهد. این درخت در پیوندی نمادین با شیر و خوپرورش می

 (83)همان:  «نیز هست.« ویسپوبیش» تخمک

ها به روشنی های باستانی آننیز این پیوند عمیق باستانی در اساطیر و افسانه هادر بین ترک
وت درخت زندگی یا حیات که سر به آسمان قدر بین ترکان یا»که یت است. چنانؤقابل ر

مقدسی  ةدرخت، چشم ةاز تنبرافراشته از جنس نقره خالص است و بسیار درخشان است. 
های طالیی کند و از نوک درخت، آبی با حبابجاری است که نورهای طالیی از خود ساطع می

 . (Gezgin, 2010: 89)«کندفوران می

نوری  ةکه به وسیل بزرگ اویغورها از درختی ی یاکوت(، جّداویغورها) اویغورها أدر اساطیر منش
 .(Ögel, 2006: 115)است از آسمان به زمین آمده، زاییده 

شود و درخت قایین حامله می ،شدن نوری از آسمانهمچنین در اساطیر اویغور نیز با ساطع
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 )همان:. فردی برخوردارند به آورد که هر یک از قدرت و شجاعت منحصرپنج نوزاد به دنیا می
555) 

به دو بخش روشنایی و  ،مانند بیشتر اساطیر جهانقورقود، دنیای اساطیری بهدر کتاب دده
ست و بخش هاو قهرمان آن هاانسان آِن شود؛ بخش روشنایی این دنیا ازتاریکی تقسیم می

گؤزهاست که دائم با هم در نبردند؛ دیوان و موجودات شروری همچون تپه آنِ  تاریکی آن از
تازند و یا در تحت عنوان کافر به دیار قهرمانان می ،گاهی این موجودات شرور و نماد تاریکی

بارز و ملموس نبرد روشنایی و تاریکی در  ۀکنند. نمونها تاخت و تاز میهئیت دیوی پلید بر آن
 ها.گؤز است. نبرد مقّدسات و پلیدیداستان نبرد باسات و تپه

 تفکیک شده است.« مال دیگری»و « مال ما»شناختی، مکان به دو بخش در تفکر اسطوره»
 ،متعلق به قهرمان دهد، عبارت است از تقابل این دو. مکاِنتشکیل می اولیه را ةآنچه واقع

نظم بخش و زیباست. مکان متعلق به دشمن نیز تاریک، ناعادالنه و بیروشن، عادالنه، آرامش
کنند، به دو گروه انسان و غیرانسان است. کسانی هم که در این دیار یا آن دیار زندگی می

کنند، موجوداتی تحت ها و کسانی که در سرزمین تاریکی زندگی میشوند. غیرانسانتفکیک می
 (140: 1391 )بیات، «و... هستند. گؤز، دیوعنوان تپه

است  باشد و صاحب دو پدرمی ،شیر که نماد خورشید است ةیافتباسات، پهلوان اوغوز، پرورش
لحاظی با خورشید در دنیوی دارد. هر دو پدر باسات از  ةاساطیری و دیگری جنب ةکه یکی جنب

از وی به عنوان انسان  قورقود است که مستقیمًا. باسات تنها شخصیت کتاب ددههستندپیوند 
انسانی  های غیرقورقود است که دارای ویژگیگؤز تنها شخصیت کتاب ددهشود و تپهیاد می

 شید:سرزمین خور ة)زاد خواری( است. باساتانسانی )چون آدم چشم( و حتی ضدچون تک)
)سید  «نهد.اساطیری می ۀتنها به دلیل مبارزه با تاریکی پا به عرص( güortac/ اورتاجگون

)در قالب یک زوج( به وضوح  ( این مسئله پیوند نور و درخت را345ـ370: 1394 ،سالمت
 دارد. هادار این دو عنصر کیهانی در بین ترکدهد و نشان از ارتباط ریشهنشان می

 مند قدرتدرخت بروـ 4ـ5
س مقدّ، کهن هاییینآن را در آست که د اجوو یکرت قداز  یشینما ،ختدرهمچنین 

ی هاونیرو دارای ست احی روبعد  یکخت حامل درند که دبوعقیده آن بر  یرا.  زپنداشتندمی
را  هایشبرگسپس شود، د، جوان میشوخت سبز میدر ید.رومیدی  عمون باشد چوقدسی می

 یشگرخت نمادرمعناست که ان بداین آورد و ست میدبه را  هانآ دیگرر با وهد دست میاز د
 نامند.د میجوومز دد، بنابراین درخت را رگرمیز ندگی بازبه ره بامیرد و دو، میستا خیزستار
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گذارد تا هستی می ةقهرمان حماسی هم درخت مقّدس قدرتمندی است که پا به عرص
ها، قهرمان، حاصل ها و بدیبرده باشد. در تقابل دنیای خوبی ها را از بینها و ناپاکیشرارت

ارواح مقّدسی است که در جهان هستی هستند. یکی از این مقّدسات درخت جاویدان و برومند 
ها، که در هئیت انسان شرور یا موجودات خبیث است که در هئیت انسان شجاع و نیک با بدی

 . خیزدمانند دیوها هستند، به نبرد برمی

قدرت و شجاعت  زاز طرفی هم تنومندی و استواری درختان، باعث شده است که آن را نمادی ا
ها نمودی انسانی یافته، نمادی از درختان به خاطر اندازه و شکلشان در اسطوره» بدانند:

 .(Crews, 2007: 39) «.اندشجاعت شده

 ه و آتش دارد که هر یک ازهمچنین درخت از آنجایی که پیوند عمیقی با شیر، خورشید، ما
 ۀها دارد، نمایندارتباطی که با آن ةاینها نمادی از قدرت و شجاعت هستند، خود نیز، در سای

 پررنگ شجاعت شده است.

خواند و بار حالی که رجز میدر در شاهنامه، منوچهر درختی است که به انتقام خون ایرج 
 آورد:درمیکند، او را از پای درخت عمل سلم را نکوهش می

 خروشید کای مرد بیداد شوم  رسید آنگهی تنگ در شاه روم
 کلخ یافتی چند پویی به راه  بکشتی برادر ز بهر کالم

 به بار مد آنخسروانی درخت کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت
 کنون برش در کناربیابی هم  درختی که بنشاندی آمد به بار

 (121مول/  1/129مسکو)

 همتایآن درخت کیانی شاهنامه، رستم، است که پهلوان بی ةاست که ثمر آزادسروی ،زال
 باشد:فردوسی می

 گونه چندی سپهربر او گشت از این  برافکند سیمرغ بر زال مهر
 چو با شاخ شد، رستم آمد برش  یکی سرو ُبد نابسوده سرش

 به گردون برآمد چنین، کار اوی  ز مردی و فرهنگ و دیدار اوی

 (1667مول/  6/256مسکو)

شود که رستم در ششدر نبرد با پیوند عمیق رستم و درخت کیهانی و قدرت، زمانی آشکار می
سازد تا بر افتد. اینجا درخت قدرت، درخت گزی است که رستم از آن تیری میاسفندیار می
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اه به دارد و آنگرستم در نبرد خویش با اسفندیار یک زخم کاری بر می»چشم اسفندیار بنشاند. 
انگیز و شود که او را شبانه به فراز درختی شگفتمتوسل می« سیمرغ»جادویی به نام  ةپرند

ای از این ویژه ةدهد که شاخبرد و به رستم آموزش میهای دریای چین میپهناور در کرانه
درخت بزرگ را ببرد و آن را به شکل یک تیر درآورد و در بازگشت آن را به چشمان اسفندیار 

 (19: 1378 )کویاجی، «رتاب کند تا او را نابود کند.پ

های گوناگون نشان باورها و افسانه»همین ویژگی برخوردار است و  زنیز درخت ا هادر بین ترک
 . (Işık, 2004: 4)«دهد که در باور باستانی ترکان، درخت نماد قدرت و شجاعت بوده است.می

فرستد که در مقابل ه با ارواح خبیث، سه شمن میوت، خدا برای مقابلکدر اساطیر ترکان یا
خواهد که هرگز از این ها میدهد و از آنکارد و پرورش میدرختی می انچادر هر یک از این

توانند بر ارواح خبیث غلبه این سه درخت می ةچرا که تنها به وسیل ،ها جدا نشونددرخت
درخت بینیم که میشهور ترکان آلتای های مدر یکی از افسانه . (Ögel, 2006: 108)کنند

اش نیز پسر قهرمان افسانه را از مرگ تر پا برجاست و حفرهصالبت هرچه تمام با ،س قایینّدمق
 (321.)همان: کنددهد و از او حفاظت مینجات می

نظیر برخوردارند، در تمامی قورقود نیز پهلوانان ایل اوغوز که از شجاعتی بیدر کتاب دده
الجثه و درخت عظیمگذارد، تحت عنوان قورقود که نام قهرمانان را میها، توسط ددهداستان
 شوند.نام برده میتنومند 

ها و )نماد شرارت چشمبینیم. دیو تکگؤز میبارز این ویژگی را در داستان باسات و تپه ةنمون
که این موجود  عد از اینشود، بها مینبرد با آدمی و خوبی ةگناهی وارد عرص به دنبالها( بدی

-خواری روی میبه آدمدهد و حتی شماری انجام میهای بیها و غارتها، قتلخبیث، جنایت

که توسط شیر پرورش یافته است و مادر او درخت کیهانی  ؛ قهرمان اساطیری یعنی باساتآورد
که قهرمان اساطیری  بینیمرساند. اینجا میشود و آن را به هالکت میاست، وارد میدان نبرد می

هم آمیخته و قهرمان  درخت کیهانی قدرتمند مقّدسی است که با نور خورشید در ةثمر
-Ergin: 211) ها با شجاعت ایستادگی کنداساطیری را وارد عرصه کرده است تا در مقابل بدی

216.) 

 سخن ةنتیجـ 6
ردمان کهن از قداست و عناصر زیستی و طبیعی در نگرش و باورهای م زدرخت به عنوان یکی ا

حیات خود را در آن  ة، اساس و ادامأکه منش حّدیی برخوردار بوده است. تا احترام خاّص
اند. درخت همچون عناصر شریف قلمداد کرده ،انسانی رسانیده ةاند و حتی آن را تا رتبدیدهمی
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ستی خود با های زیارتباط نزدیکی دارند، به نسبت قداست و ویژگی دیگر طبیعت که باهم
ای در باور مردمان جایگاه ویژه و عناصر مقّدس دیگر همچون نور و خورشید در ارتباط بوده

یافته است. درخت همچنین به خاطر استواری و رشد پایدار و ثمردهی دوری خود نماد 
تفکر اساطیری شاهنامه  ةها قلمداد شده است. در گسترشجاعت و قدرت و حتی قهرمان نیکی

که ها ریشه دوانیده و قداست خود را حفظ کرده است. چنانقورقود نیز این خصیصهددهو کتاب 
رسیم که این ها، به این نتیجه میشناختی آنهای اسطورهاین دو اثر و بررسی ریشه ةبا مطالع

این دو اثر،  یانزیادی برخوردارند. حتی نمودهای مشترک م باستانیـ  دو اثر از اصالت فرهنگی
 دهد.بینی مشترک میاز نگرش و جهاننشان 

ر مشترک و کهن آدمی اساطیری جهان در بررسی تطبیقی آثار گوناگون نشان از یک تفّک ةپهن
بینی مشترک به هم دهد و این اندیشه در کل، تمامی مردمان جهان را در محیط جهانمی

 ■ کشدها را به چالش میو مدّون آنهای صوری سازد و فاصلهنزدیک می
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