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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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AB S T R ACT
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
درخت در شاهنامه و کتاب دده قورقود و ریشههای اسطورهشناختی آنها
حسن نوری
وارلیق :فصلنامه پژوهشی زبان ،ادبیات ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،دوره دوم ،شماره (،1400: 23)1
صص47-67 .
در مقالۀ حاضر ،درخت به عنوان یک عنصر اساطیری در شاهنامۀ فردوسی و کتاب ددهقورقود مورد
بررسی قرار گرفته است و ریشههای اسطورهشناختی این عنصر ،با کندوکاو در منابع مختص آنها ،برای
تفهیم هر چه بیشتر این عنصر طبیعی در گسترۀ اساطیر و ادبیات حماسی ،بهخصوص در دو اثر مذکور،
محل بحث و توضیح قرار گرفته است.
این مقاله با تکیه بر روشهای تطبیقی میکوشد تا میزان تقدّس درخت را در شاهنامه و کتاب ددهقورقود
نشان داده و به تبیین نمودهای اساطیری درخت و میزان شباهتشان در هر دو اثر بپردازد و کهنالگوها و
نگرشهای باستانی آن را با آوردن نمونههای مهم از منابع ویژۀ هر یک ،مورد تطبیق و کندوکاو قرار دهد.
در پژوهش حاضر خواهیم دید که درخت در این دو اثر با قدَاست باشکوه خود؛ گاهی در هیئت درخت
جهانی بر پهنۀ هستی سیطره دارد و قهرمان اساطیری خود را به دنیا آورده ،تحت حمایت خود ،برای
مقابله با بدیها آماده میکند یا گاهی همچون نیرویی ماورایی بر دنیای نیکیها سایه گسترده است .عمیقا
با نور و روشنایی در پیوند است و با قدرت جاویدان خود همیشه پا برجاست.
کلیدواژهها :شاهنامه فردوسی ،دده قورقود ،ادبیات تطبیقی ،درخت ،اسطورهشناسی.

1ـ مقدمه
هر ملّت و قومی از نخستین ایام زندگی خود ،در پی ادراک جهانی بوده که در آن میزیسته
است و نسبت به آنچه در پیرامونش در حال جریان بوده ،نگرشی داشته است که شیوۀ زندگی
اش را نیز تحت تأثیر قرار داده است .از این رو اهمیت بهسزایی دارد که بدانیم گذشتگان ما با
چه ادراک و نگرشی ،جهان را مینگریستهاند و به تبع آن چه شیوهای برای زندگی خود
برگزیدهاند .کندوکاو در دنیای آثار اساطیری مهم ادبی ،ما را با بخش مهمی از این نگرشها
آشنا میکند .بررسی تحلیلی این آثار و ریشههای اساطیری آنها و از طرفی واکاوی تطبیقی
آنها ،هم جنبه های پنهان تفکرات این آثار را برایمان آشکار میسازد و هم به ما یاری میرساند
که دیدی وسیع نسبت به موضوع مورد مطالعة خود داشته باشیم .افزون بر این ،حقیقت
ناملموس ایجادشده در پی ارتباط اقوام و ملل ،در مباحث مرتبط ،تا حدودی برایمان قابل لمس
میشود.
در این مقاله درخت به عنوان یک عنصر طبیعی ریشهدار در اساطیر و حماسههای جهان ،در دو
اثر شاهنامه و ددهقورقود مورد بررسی قرار گرفته است و کهنالگوها و نگرشهای باستانی آن با
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آوردن نمونههای مهم از منابع ویژة هر یک ،مورد تطبیق و کندوکاو قرار گرفته است .درخت
یکی از آن عناصری است که اغلب در اساطیر ملل گوناگون مقدّس قلمداد میشود و نقش
مهمی را در حماسههای اساطیری به عهده دارد.
سؤاالت پژوهش:
1ـ در داستانهای اساطیری شاهنامه و ددهقورقود ،درخت به عنوان یک عنصر طبیعی با
چه نمودهایی بیان شده است؟
2ـ از دیدگاه اساطیری در مورد عنصر درخت ،چه نگرش و جهانبینیهای مشترکی بین
شاهنامه و ددهقورقود وجود دارد؟
3ـ آیا بررسی تحلیلی و واکاوی تطبیقی دو اثر شاهنامه و ددهقوقود ،جنبههای پنهان
تفکّرات اساطیری در مورد درخت را آشکار خواهد ساخت؟
2ـ پیشینة تحقیق
دربارة شاهنامة فردوسی و خود فردوسی ،تحقیقات و همایشهای علمی زیادی در ایران صورت
گرفته است و همچنین شاهنامه با آثار دیگر ملل نیز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و
نمونههای بسیار این تحقیقات در دسترس دانشپژوهان این حیطه است.
کتاب ددهقورقود با تالش برخی از مترجمان به زبان فارسی ترجمه شده است و برخی از
پژوهشگران علمی و دانشگاهی ،به تحقیق و بررسی این اثر پرداختهاند .این کتاب به کوشش
محمد علی فرزانه ،میرعلی سیدسالمت و فریبا عزبدفتری با همکاری محمد حریر اکبری به
زبان فارسی ترجمه شده است .نیز کتاب «درخت در شاهنامه» تألیف مهدخت پورخالقی
چترودی است که دربارة ارزشهای نمادین درخت در شاهنامه بحث کرده است (محمود رضائی
دشت ارژنه در مقالهای نقدی بر این کتاب نوشته است ).همچنین مقاالتی چند از جواد هیئت،
عبدالعلی کارنگ و حسین محمدزادۀ صدیق (که مقالة اخیر را محمد حریری به فارسی ترجمه
کرده است ).در این باره نوشته شده است .افزون بر این ،در زبان فارسی مقاالت چندی نیز به
بررسی این کتاب از ابعاد گوناگون اختصاص یافته است ،از جمله« :عینیت اندیشه و تمایزات
سنی ـ جنسی در داستانهای ددهقورقود (تحقیقی در حوزة جامعهشناسی هنر و ادبیات)» این
مقاله به قلمِ م .عباس زاده ،ر .بشیر پور و ن .عیسیزاده نوشته شده است و این اثر را از منظر
جامعهشناسی مورد نقد و بررسی قرار داده است یا مقالة «تحلیل نمادین و زیبایی نوین /نگاهی
اجمالی به كتاب ددهقورقود» نوشتة نورا موسینیا و موسی رحیمی است که به صورت کلی به
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بررسی این اثر در حوزة زیباشناسی پرداخته است یا مقالة تطبیقی احمد گلی و رشید اسدی
ولیلو با عنوان «سنجش کردارهای پهلوانی در شاهنامه و ددهقورقود»؛ این مقاله همانندیهای
موجود در حوزة کردارهای پهلوانی را با برشمردن نمونههای دو اثر به صورت فهرستوار ،به
تحلیل این دو اثر پرداخته است .این مقاله از آنجا که محدود به دو اثر بوده و به ذکر و بررسی
ریشههای کهنالگوی خود نپرداخته و ظاهر کردارهای پهلوانی را اصل قرار داده در واقع
مقالهای فهرستوار و محدود به ظاهر همانندیهای آثار مذکور ،به شمار میرود .عالوه بر
تحقیقات فوق ،موضوع برخی از پایاننامه های دانشجویان نیز به این اثر اختصاص یافته است:
«مطالعة جامعهشناختی کتاب ددهقورقود با رویکرد هرمنوتیک» عنوان پایاننامة رحیم بشیرپور
بناب است که پایاننامة خود را به بررسی این کتاب از دیدگاه جامعهشناسی ،اختصاص داده
است .همچنین در زمینة ادبیات تطبیقی پایاننامة حیدر ابراهیمی تحت عنوان «بررسی سه
شخصیت :ضحاک ،پولفیم و تپهگؤز» قابل توجه است که این سه شخصیت را مورد بررسی قرار
داده ،کردارها ،عناصر مشترک در صفات و ...آن را واکاوی کرده است .این پایاننامه در واقع
بیشتر ابعاد ظاهری این سه شخصیت را مورد بررسی قرار داده است و از بنمایههای حماسی ـ
اساطیری مشترک این دو اثر به صورت بسیار محدود (بیشتر در زمینة تپهگؤز) سخن به میان
آورده است.
3ـ شاهنامة فردوسی
شاهنامة فردوسی بزرگترین اثر حماسی فارسی و یکی از مهمترین آثار ادبیات ایران و جهان به
شمار میآید.
شاهنامه را غالبًا از نظر ساختار به سه بخش اساطیری ،پهلوانی و تاریخی تقسیم میکنند ،ولی
این تقسیمبندی اعتبار مطلق ندارد .یعنی هیچیک از این سه بخش از موضوع دو بخش دیگر
کامالً مجزا نیست .رویهمرفته میتوان گفت که مطالب اساطیری ،بیشتر در بخش پیشدادی؛
داستان های پهلوانی ،بیشتر در بخش کیانی؛ تاریخ ،بیشتر در بخش ساسانی؛ داستان تاریخی یا
کارنامه ،بیشتر در بخش اشکانی و ساسانی آمده است.
4ـ کتاب ددهقورقود
کتاب ددهقورقود ) (Dede Qorqudکه از شاهکارهای ادبی ـ فولکوریک جهانی است« ،از یک
مقدمه و  12داستان تشکیل شده است .داستانها به نثر و نظم نوشته شده است و در خالل
آنها انواع مختلف آثار ادبی شفاهی مانند بایاتی ،نغمه ،ضربالمثل و حتی مرثیه دیده
میشود( ».هیئت.)178 :1365 ،
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در این داستانها وطنخواهی ،مهماندوستی ،محبّت مادر و فرزند ،حرمت زنان و خصلتهای
انسانی ستوده شده است .هر کدام از داستانها دربارة دالوریها و ماجراهای دلانگیز یکی از
قهرمانها ساخته شده است .با وجود این هر دوازده داستان با یکدیگر نیز ارتباط دارند.
«ددهقورقود ـ که این کتاب به نام اوست ـ و در همة داستانها حاضر بوده و در آخر هر داستان
وارد صحنه میشود و داستان را با سخنان نغز و پندآمیز خود به پایان میرساند ،یکی از
نوازندگان دورهگرد و در عین حال ریشسفید ،دانا و مصلحتاندیش قبیلة اوغوز است( ».همان).
5ـ بحث و بررسی
«درخت» به عنوان یک عنصر ریشهدار طبیعی ،تقریبًا در تمام اساطیر ،به عنـوان یـک رسـتنی
مقدّس ،به شمار رفته است« .از عصر نوسنگی به این سوی ،در کنار نقشهـای هندسـی ،نقـش
درخت و گیاه نیز به کار رفته است .در فرهنگهای میانرودان ،ویژگی تزئینی درخت تبدیل به
معنای خاصی شد و زندگی خاص خود را یافت .درخت در زمانهای مختلف و نزد اقوام مختلف
به منزلة نمادی برای طبیعتِ درکناشدنی ،قلمداد شده است .نمادی که کهنالگوی آن با انسان
نهفته است( ».مختاریان.)129 :1389 ،
درخت ،با تمام جلوههای خـود ،در شـاهنامه و داسـتانهای کتـاب ددهقورقـود نیـز از اهمیّـت
بنیادینی برخوردار است .درخت جهـانی زمـین و آسـمان و رکـن و اسـاس جهـان اسـاطیری و
حماسی آنها را به هم پیوند میدهد و ارتباط آنها با خدای را برقرار میکند .در آغـوش انـوار
آسمانی ،قهرمانان و اجداد بشری را به دنیا میآورد و آنان را در زیر سایة حمایت خود ،از تمامی
بدیها حفاظت میکند و با قدرت و صالبت تا پایان هستی پابرجا میماند.
در این نوشتار برای تفهیم هر چه بهتر موضوع ،جلوههای گوناگون حضور درخت را در دو اثر
مذکور تقسیمبندی کرده ،مورد بررسی قرار دادهایم؛ با ذکر این نکته که به خاطر درهمتنیدگی
و پیوستهبودن این جلوهها ،هیچ مرزبندی دقیقی برای آنها نمیتوان قائل شد.
5ـ1ـ درخت کیهانی ،زندگی ،دنیا و یا حیات
در بیشتر اساطیر با درختی روبهرو میشویم که از عظمتی خارقالعاده برخوردار است و رکن و
اساس جهان هستی است که بیشتر با نامهای درخت کیهانی ،درخت زندگی ،دنیا و یا حیات،
شناخته میشود .بنابر ویژگیهای مشترک این درختان با وجود نامهای گوناگون ،در واقع یک
عنصر واحد اساطیری به شمار میروند.
«افسانههای زیادی از یک درخت زندگی سخن به میان میآورد که در باالی زمین رشد میکند
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و به خدایان و انسانها زندگی میبخشد و ارتباط این دو را باهم برقرار میکند یا از یک درخت
جهانی که اغلب با مرکز زمین ،در ارتباط است .احتماالً یکی از قدیمیترین اساطیر بشری
میباشد و به احتمال زیاد یکی از جهانیترین آن.(Crews, 2007: 41) ».
حتی نمود درخت زندگی یا جهانی در متون دینی نیز دیده میشود« .این باور در کتاب مقدّس
نیز آمده است و در باورهای مسیحی با صلیب مسیحیت ،یکی شده است .تصوّر درخت به عنوان
نماد زندگی در فرهنگهای شرق کهن ،یونان و روم با آیینهای درخت مرتبط شده است».
(مختاریان.)130 :1389 ،
«در تصاویر متعلق به درخت زندگﯽ معموالً درخت میان تصاویر دو راهب و کاهن ،یا دو جانور
افسانهای (شتر و بز وحشﯽ ،شتر دال  )...قرار دارد که نگهبان درخت به شمار مﯽروند که این
خود گویای مقدّسبودن اندیشة درخت زندگی است و در واقع نشانة (درخت زندگی)
نگاهبانانﯽ است که در دو طرف آن مﯽآیند و در تصاویر دیده میشوند( ».پوپ.)1387 :101 ،
از طرفی درخت جهانی رابط زمین و آسمان بوده نموداری از نوعی احساس بشری به شمار
میرفته است« :درخت جهانی ،درختی است که زمین و آسمان را به هم میپیوندد و نمودار
دلتنگی انسان نسبت به روزگاری است که زمین و آسمان ،نخست ،سخت به هم نزدیک
بودهاند( ».دوبوکور.)9 :1373 ،
یکی از نمونههای بارز حضور درخت جهانی در اساطیر و افسانهها ،درخت یقدراسیل
( )yggdrasilدر اساطیر اسکاندیناوی است« .درخت یقدراسیل که درخت جهانی نامیده
میشود ،بزرگترین درخت گروه درختان است که تمامی جهان را به هم ربط میدهد و از جهان
حفاظت میکند. (Crews, 2007: 42)».
«درخت زندگﯽ رمز محور جهان و درختﯽ همیشه سبز است و میوههایش ابدیت و بﯽمرگﯽ را
همراه دارد و درختﯽ است که هستﯽ همة درختان جهان از آن است( ».هال)258 :1380،
«ریشة درخت کیهانی ،زیرِ زمین و جهان مردگان را ،ساقه و شاخههای پایینی آن ،روی زمین و
حیات مادّی را و شاخه های باالیی درخت کیهانی ،آسمان و جهان ایزدی و ارواح را با هم ارتباط
میدهد( ».شوالیه و گربران.)188 :1378 ،
بهترین نمود این درخت را در بهمنیشت (فقرۀ  ،2بند )14 :میبینیم؛ درختی هفتشاخه که
هر یک از شاخههایش منطبق با یکی از ادوار هفتگانۀ تاریخ افسانهای ایران است .همچنین در
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اساطیر ایرانی ،هوم سپید ،درخت جاودانگی است« .سوشیانس با یاران از پیه آن گاو و هوم
سپید ،انوش آرایند و به همة مردم دهند و همة مردم ،جاودانه بیمرگ شوند( ».آیدنلو:1388 ،
 128به نقل از بندهش« .)147 :1369 ،ویسپوبیش (هرویسپ تخمک ،همه تخمک) گونة
سپید هوم است و در اوستا گئوکرنه نامیده شده و نیرودهنده و فزایندة کلیّة نباتات مزداآفریده
و داروی همة دردهاست و ربالنوع گیاهی آریاییها در عصر ودایی است و بیمرگی را در روز
رستاخیز به آدمی ارمغان خواهد کرد و «همه را درمانبخش» نامیده شده است .درختی است
که در اوج قداست و شکوه افسانهای بر قلة کوه البرز روییده است .قلّهای که مرکز جهان شمرده
میشود و مقدّس است .بنابر اسطورهها این درخت ،درخت آغاز آفرینش و عامل پیوند زمین و
آسمان است و خورشید بر باالی آن میدرخشد و به بیان دیگر سیمرغ بر آن آشیان دارد .این
درخت بر اساس اوستا در دریای وئوروکش یا فراخکرت قرار دارد( ».پورداوود 303 :1355 ،و
.)304
از نمودهای درخت کیهانی در شاهنامه میتوان به «سماروغ» ـ گیاه جاودانگی ـ که در هند
میروید و «برزوی» پزشک انوشیروان ،وصفش را برای شاه میگوید (مسکو  248/8مول)2499/
و درخت سرو زرتشت (مسکو  210/6مول )1626/اشاره کرد.
درخت زندگی در بین ترکان نیز تقریبًا از همان ویژگیها برخوردار است و مقدّس به شمار
میرود و نقش مهمی را در بیشتر اساطیر ترکان ،بهویژه اساطیر آفرینش انسان نخستین ،دارد.
«در بین ترکها ،باور داشتند که درخت زندگی در همة فصول همیشهسبز است و تا دنیا باقی
است ،این درخت نیز پایدار خواهد بود .چنین باور داشتند که:
یکتا و تنهاست و به تنهایی پابرجا میباشد .به انسانها نیازمند نیست بلکه انسانها به او
نیازمندند .از همة درختان بزرگ است ،از همة آنها زیبا میباشد و همة آنها را در آغوش خود
میگیرد .سایهای پهناور دارد و هر کس که زیر سایة آن باشد از بدیها و شرها در امان خواهد
بود (Uslu, 2016: 121) ».از این جهت پادشاه و خاقان درختان است( .ن.ک:همان)
در اساطیر «ترکان آلتای» ،تانری ) (Tanrıدر اوج درختی که دارای  9شاخه است و به سوی
آسمان کشیده شده است ،قرار دارد .در نظر «ترکان یاکوت» درخت حیات یا زندگی یا دنیا،
«قایین آغاجی /qayın ağacıدرخت راش» است و  9ریشه دارد (Yayın, 2008: 158) .بنابر
باور ترکان یاکوت ،درخت زندگی که توسط تانری آراسته شده است ،در مرکز زمین قرار دارد و
زمین و آسمان را به هم وصل میکند (Gezgin, 2010: 89) .نمونه بارز حضور درخت جهانی یا
درخت زندگی و حیات در بین ترکان یاکوت ،داستان معروف ،ار سوقوتوخدو )(Ersoqutoxdu
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است که به این درخت لقب «خاقان آغاج» داده شده است .مادر همه چیز است و اساس زندگی
و آسمان و زمین میباشد ).(Ögel, 2006: 112-113
در اساطیر ترکان ،در زیر زمین ،عالم مردگان ،نیز درخت جهانی و زندگی وجود دارد .در یکی از
داستانهای ترکان جنوب سیبری به نام «ار تؤشتوک» ) (Er Töştükمیخوانیم که دختر
دالوری به نام «کوبایکو» ) (Kubaykoبرای زندهکردن برادر کشتهشدة خود ،مجبور میشود به
دنیای مردگان برود و از پادشاه مردگان «ایرلهخان» ) (İrlexanیاری بطلبد .در زیر زمین در
مقابل خانة پادشاه با درختی عظیمالجثه روبرو میشود که از ریشة آن نه درخت دیگر رشد
کرده است و به روی درخت نوشتهشده که «تانری بر روی درخت چنین فرمانی نوشته است که
بدانید تانری بزرگ این درخت را با زمین و آسمان همزمان خلق کرده است .تا اکنون هیچ
موجود زندهای به اینجا پا نگذاشته است ،چه برسد به این که پای بنیبشری به اینجا برسد».
).(Ögel, 2006: 126-128

از نمودهای درخت کیهانی ،زندگی ،دنیا و یا حیات میتوان به داستانهای معروف «باسات
( )Basatو تپهگؤز ( »)Tepegözدر کتاب ددهقورقود اشاره کرد .از جمله جایی که باسات دربارة
پدر و مادر خود ،در پاسخ به سؤال غول تکچشم یعنی تپهگؤز ،میگوید :مادر اساطیری باسات،
در داستان «ددهقورقود» درخت درشت و خشن (قابا آغاج ،)qaba ağac :یعنی درخت جهان و
پدرش نیز خاقان خورشید ،یعنی شیر است ).(Ergin, 1989: 214
یا در داستان دوم کتاب ددهقورقود« ،قاراجا چوبان» ) ،(Qaraca Çobanدالوری از اوغوز او را به
درخت زندگی بسته بود و او میبایست برای نجات جان خود این درخت را از ریشه درمیآورد و
جان خود را حفظ میکرد .چرا که در غیر این صورت ،تمام موجودات برای کشتن او هجوم
میآوردند .کمال عبداهلل می نویسد که چون دشمنان بر قهرمان اوغوز تاختهاند و نظم طبیعی
زندگی آنها را بر هم زدهاند ،میبایست درخت زندگی نیز از جای خود کنده شود .یعنی تا
انتقام گرفته نشود و اسیران آزاد نشوند ،شایسته نیست که زندگی روال طبیعی خود را طی کند
).(Abdulla, 2015: 324-327

در همین داستان میبینیم که قهرمانِ اسیرِ ایل اوغوز ،هنگام به دار آویختهشدن ،با درخت درد
دل میکند و از آن انتظار یاری دارد« :مرا با تو به دار خواهند کشید ،کمکم کن ای
درخت!» ).(Ergin,1989: 110
یا در داستان سوم ،گفته میشود که« :اوزان! بیخبری که درخت (قابا آغاج) سایه سرم قطع
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شده است( ».رک:همان )140 :در تمامی داستانهای کتاب ددهقورقود (بهجز دو داستان:
داستان ششم و داستان آخر) با درخت عظیمالجثه یا درخت باشکوه و یا درخت باشکوه
سایهگستر ،روبهرو میشویم که نمودار درخت کیهانی یا زندگی است.
5ـ2ـ کهنالگوی نسبشناسی
اعتقاد به تولّد گیاهی که نشان از نهایت تقدّس رستنیها ،بهویژه درخت میدهد؛ پیوند نمادین
و عمیقی بین انسان و درخت و به تبع آن پیوند عمیقی میان زن و درخت ایجاد کرده است.
آدمی یا از گیاهی متولد میشود و یا در هیئت گیاهی دوباره به دنیا میآید و یا گیاهی در
هیئت آدمی نمود پیدا میکند.
«گیاه تباری و اعتقاد به تولّد گیاهی در اساطیر کهن را میتوان قطعیترین رابطة نمادین میان
انسان و درخت و نشانة تقدّس درختان دانست( ».پورخالقی چترودی.)48 :1387،
در این رابطه درخت انگارة نسبشناسی به شمار رفته است و جریان دائمی رشد آدمی را در
خود نمایان ساخته است:
«درخت از سویی انگارة نسبشناسی محسوب میشود و رمز بالندگی و رشد روان انسان است».
(دوبوکور)8،25،26،27 :1376،
بنابر اساطیر یونان ،از خون «آژدیستیس»« ،سیده» و «منوسه» درخت اناری میروید که
گلهای آن به رنگ خون است .و یا «آدونیسپس» پس از ده ماه از میان شکاف تنة درختی
کهنسال به دنیا آمد (ر.ک :گریمال :1356 ،ذیل آژدیستیس ،سیده ،منوسه و آدونیسپس) و
یا افسانة (پانگو) در چین و رویش گیاه پس از مرگ او (ر.ک :کریستی )76 :1375 ،همۀ اینها
نمونههای مشهوری از همین اعتقاد باستانی است.
«مدار حیاتی موجود میان نبات و انسان یعنی این که نژاد و نسلی از جنس نوعی گیاه باشد نوع
انسان بالقوّه به صورت جُرثومة تخم و آب پشت در آن گیاه وجود داشته باشد و اسطورة نسب
بردن نوع انسان به نبات از اینجا ناشی میشود( ».الیاده)288 :1372،
نمونههای مختلف اینگونه باورمندی را در اسطورههای کیومرث ،مهلی و مهلیانه (ریواس) و
اسطورۀ آفرینش زردشت از آب و گیاه میبینیم.
«براساس اسطورة آفرینش در آیین زردشت ،کیومرث میمیرد و زندگی او در ریواس ادامه
مییابد ،چنانکه در بندهش آمده است :چون کیومرث به هنگام درگذشت ،تخمه بداد و آن
تخمه به روشنی خورشید پالوده شد .بهری را اسپندارمذ ،ایزد نگهبان زمین پذیرفت و آن تخمه
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چهل سال در زمین بود و پس از چهل سال ریباسی از زمین رُست و سپس این دو بوته چهرة
بشری یافت .این گیاه نیای نژادهای مختلف شد( ».پورخالقی چترودی)128 :1387،
« در فرهنگ ایران باستان سیاوش ایزد خورشیدین برکت و فراوانی و خدای کشتزارهاست که
زندگی و مرگش نمادی از رویش و سترونی موسمی بوده است .سیاوش کشته میشود و از
خون او گیاه سیاووشان میروید .درخت سبزی که بر برگهای آن نگار چهرة مقدّس او نگاشته
شده است .این درخت پرستشگاه سوگواران میشود و حتی سرزمینی که این درخت در آن
میروید ،خجستگی میگیرد .سیاوش در مفهوم اساطیری خود نمایندة نابودی و رستاخیز است
و بهار و خزان گیاه را در زندگی و مرگ خویش مجسم میسازد( ».همان)49 :
در بیان رازآمیز فردوسی تقابل میان انسان و درخت از یک سو و زندگی انسانی و گیاهی از
سوی دیگر نموده شده و به این ترتیب درخت نماد و الگوی نسبشناسی گردیده و بارها تکرار
شده است ،چنانکه در پرسش از اصل و نسب فریدون میبینیم:

چه اختر بُد این از تو ای نیکبخت

چه باری ،ز شاخ کدامین درخت؟
(مسکو 69/1مول)53/

و در زادن رستم:

بدین کار ،دل هیچ غمگین مدار

که شاخ برومندت آید به بار
(مسکو 238/1مول)223 /

و هم در زادن کیخسرو ،فرزند سیاوش:

نخواهم ز بیخ سیاوش ،درخت

مه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
(مسکو 154/3مول)665

به این ترتیب فردوسی با بهرهگیری از دانش وسیع و فرهنگ عمیق خود زیرکانه به دنیای
رویش درخت و گیاه از راه خون راه میگشاید و هم به اصل درختی انسان و داستان ریواس و
تولّد گیاهی.
زیباترین جلوة تبدیل انسان به درخت و گیاه را در مفهوم تولّد دوبارة گیاهی در داستان روییدن
درخت از خون سیاوش میتوان مشاهده کرد:
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ز خاکی که خون سیاوش بخورد

به ابر اندر آمد یکی سبز نرد

نگاریده بر برگها چهر اوی

همی بوی مشک آمد از مهر اوی

به دی مه به سان بهاران بدی

پرستشگه سوگواران بدی
(مسکو 168/3مول)679 /

از نمونههای دیگر شاهنامه برای پیوندِ زن و درخت میتوان داستان به دنیا آمدن رستم از
تهیگاه شکافتة رودابه ،درخت سرو ماهرخسار شاهنامه ،داستان پیوند نمادین و دیرینة زن و
درخت اشاره کرد« .پیوند باروری و زادن و یادآور این باور که آدمی میوة درخت هفتشاخهای
است که به دست زنی که تنهاش از پوستة بدنة درخت بیرون آمده ،تغذیه میشود و قصة
آفرینش در مذهب مانی را تکرار میکند که بر اساس آن یکی از فرزندان آدم از شیری که از
درخت لوطیس ) (Lotisتراوش میشود ،تغذیه می کند .این داستان راه را به دنیای نمادین زادن
انسان از درخت در اساطیر ملل مختلف میگشاید و به سرزمین آناهیتا ،بغبانوی آبها و یاور
زنان در زمان زادن و نیرو بخشیدن تمام دالوران نخستین برای پیروزی بر دشمنان ،میرسد و
پیوند نمادین زن و درخت را محکمتر میسازد( ».همان)73 :
این کهنالگوی مقدّس در بین ملل ترک نیز با بسامد زیادی در داستانها و افسانهها و داستان
آفرینش انسان نخستین به قوّت دیده میشود:
در داستان «مادای کارا» ( )Maaday Karaکه از آن ترکان آلتای میباشد؛ مادای کارا که در
انتظار ایام سخت می باشد ،تصمیم میگیرد که خود و پسرش را تسلیم طبیعت نماید و از
درخت «قایین» که چهار تنه دارد میخواهد که مادریِ پسرش را به عهده بگیرد
).(Çobanoğlu,2003: 155

درخت به عنوان عنصری که شرایط زاد و ولد نسل بشری را مهیا میکند و در نقش مادر ظاهر
میشود ،در بین اقوام اوغوز ،قپچاق ( )Qıpçaqو اویغور موجود میباشد ( Mirzaoğlu, 2005:
.)37
در بین ترکان درخت ـ مادر ،درختی که شرایط زاد و ولد نسل بشری را مهیا میسازد ،درخت
«قایین» است و اشاره به نسل مادر میکند .از این نظر درخت و جنگل قایین مقدّس به شمار
میرود.
یکی از نمونههای بارز پیوند درخت و زن (و حتی نور) را در سرود حماسی و قهرمانی ترکان
یاکوت زیر میبینیم:
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«درخت میدرخشد (در مزرعه)
درختان فان (یا غان) میایستند (در باالی تپه)
درخت ایستاده است (در وسط زمین)
پهلوان برگشته است (درخت)
درخت تبدیل میشود (به زن)
(یک مادر الههیی باستانی با دو پستان بزرگ)
صحبت میکند
تبدیل میشود(به درخت)(Hoppal, 2009: 114) ».
در کتاب ددهقورقود نیز مادر اساطیری باسات درخت زندگی (قابا آغاج) است .سرنوشت باسات
در این داستان با ابعاد بیشتری از یک قهرمان اساطیری همراه است .باسات ،بن مشترک ضد
خود یعنی تپهگؤز است .فرزند رها شدهای است که ـ به مانند فریدون ـ توسط حیوانی پرورده
میشود و در نهایت انتقام ایل اوغوز را از یک موجود غیر انسانی یعنی تپهگؤز آدمخوار میگیرد.
چنین قهرمانی ـ بنابر ساختار اساطیری خود ـ میبایست از عنصری مقدّس و برومند وارد
عرصة نبرد شود تا یک عنصر شرور را از پهنة هستی به در کند (داستان باسات و تپهگؤز کتاب
دده قورقود) .از نظر سیدسالمت پژوهشگر آذربایجانی متون اساطیری« ،اولین انسان (باسات) به
وجود آمده به طرز گیاه ،محصول جهانبینی منظم زمانی است که انسانها از میوهها بهره
میبرند .یک عصر بعد از آن ،تفکر «پسر؛ شکوفة دختر و عروس [است »].به میدان میآید.
موضوع آفرینش انسان به این شکل مربوط به زمانهای بسیار قدیم و دوران آنیمیستی است .در
داستان اصلی و کرم (یکی از داستانهای عاشقانه مردمان ترک) هم از آفرینش انسان به طرز
گیاه سخن به میان میرود( ».سیدسالمت354 :1394 ،ـ)353
5ـ3ـ پیوند نور و درخت
در مسئلة آفرینش کاینات ،از آنجایی که عناصر گوناگون باهم درگیر و در ارتباط هستند ،تفکر
اساطیری بسیار ظریفی را در رابطه با این پیوندها وارد عرصة اندیشههای باستانی کردهاند .یکی
از این ارتباطات مهمِ عناصر طبیعی و ایجاد تفکر اساطیری ،پیوند عمیق نور و درخت در بیشتر
اساطیر است .تقدّس نور و خورشید ،در گسترة دنیای روشنایی (در تقابل با دنیای تاریکی) و
تقدّس درخت به عنوان عامل زاد و ولد و حیات هستی و پیوند عمیق این دو عنصر اساطیری،
نگرش جهانی پر نفوذی را در پهنۀ افسانهها ،داستانها و اعتقادات بشری به وجود آورده است.
همس و با تقدّس نور در بین ملل مختلف ،خورشید به عنوان منبع نخستین نور ،ماه به عنوان

60

وارلیق1400: 23)1( ،
)Varlıq, 2021: 23(1

نمایندة خورشید در تاریکی شب ،آتش به عنوان نماد زمینی خورشید با توجه به ویژگیهای
مشترک با خورشید ،شیر به عنوان نمودار حیوانی خورشید و قهرمان اساطیری به عنوان
نمایندة انسانی خورشید ،در مبارزه با موجودات دنیای تاریکی و شرارتها ،قابل توجه بوده ،مهم
تلقی شده و در ارتباط با درخت مورد بررسی قرار گرفته است.
«ارتباط بسیار نزدیک و نمادین درخت و نور (خورشید ،ماه ،آتش ،شیر و قهرمان اساطیری) را
می توان در معنی لغوی نام بسیاری از درختان به روشنی دید :درخت در زبانهای فرانسوی
) ،(Arbreایتالیایی ) (Alberoو التین ) ،(Arborبه معنی پدر آتش است .معنی درخت
ایگدراسیل نیز خدای نور است .درخت زیرفون ) (Lindenبا خدای خورشید ) (Elmهممعنی
است .درخت نخل نیز بیش از هر درخت دیگری نماد آتش جاوید و فناناپذیر و رمزی از ستون
شعلهور آتش است( ».پورخالقی چترودی25 :1387 ،ـ)23
« درخت سرو زردشت که از بهشت آورده بود و پرستشگاه زردشتیان بود ،در واقع همان آتش
مقدّس آیین زردشت است( ».همان )115:خود «زردشت نیز درخت آتشی است که (دیروز و
فردا را روشنتر از خورشید دیده بود ....آری زردشت همو نیکو فرّة اهورا....همو درخت آتش)».
(همان)144 :
نمونة دیگر پیوند نور و درخت« ،درخت نور مانی است که درختی واژگون است .درختی که
خورشید روشن و بدر برازنده روشنی دهند و برازندگی کنند از تنة آن درخت و دختران
بستایند همگی پیکر آن درخت را(».همان)138 :
در بندهش نیز آمده است که چون کیومرث به هنگام درگذشت ،تخمه بداد و آن تخمهها به
روشنی خورشید پالوده شد ....و در نهایت از این تخمهها که به صورت ریباس در آمده بودند،
مردمان آریایی به وجود آمدند (ر.ک :بندهش.)7 :1369،
پیوند نمادین انسان و درخت از یک سو و درخت و نور و روشنایی (خورشید و ماه) از سوی
دیگر به زیباترین شکل آن در تصویر مثالی درختان حماسی شاهنامه و خورشید و ماهی که از
باالی آنها طلوع کرده است ،برجستگی و تشخص یافته است.
« اینجا در درختستان شعر فردوسی ،بیشتر درختان حماسی نورانیاند و پر غرور و یادآور درخت
آسوریک ،ویسپوبیش ،ایلیة آیین برهما ،نور مانی و سروی که زردشت از بهشت آورد و قبلهگاه
پیروان او گردید( ».پورخالقی چترودی)76 :1387 ،
یکی از بهترین درختان شاهنامه «سودابه» است که همچون خورشید تابان به خرّمبهار است:
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وزان پس به کاووس گوینده گفت
که از سرو ،باالش زیباتر است
بهشتیست آراسته ،پر نگار

که اودختری دارد اندر نهفت
مشک سیهبر سرش افسر است
چوخورشید تبان به خرمبهار
(مسکو 131/2مول)384/

از نمونههای شاخص درختان شاهنامه میتوان به «خسروپرویز» اشاره کرد که سروی است
زرهپوش و همچون خورشید تابنده که باغ سراسر از او روشنایی گرفته است و یادآور درخت
هفتشاخۀ زردشت با شاخههای زرین و سیمین و آهنین و ...است:

بدو گفت شاها به باغ اندر است
به باال چو سرو و به رخ چون بهار
سراسر همه باغ از او روشن است

زرهپوش مردی کمانی به دست
به هر چیزمانندة شهریار
چوخورشید تابنه در جوشن است
(مسکو 251/9مول)2906/

نمونه های بسیاری از شاهنامه نشان از این پیوند باستانی نور و درخت می دهد که همچون دو
عنصر تفکیکناپذیر در هم تنیده شدهاند (ر.ک :پورخالقی چترودی:1387 ،
76ـ89ـ94ـ104ـ110ـ 111و  .)113به مانند زال« ،زال نهال کوچکی است که از ماه میروید
و پدر مهر از او برمیدارد ،این است که در خاک نشانده میشود ،درحالی که خورشید بر سرش
میتابد و دست مهربان سیمرغ آن را میگیرد و در البرز کوه مینشاند و در آفتاب مهرش او را
پرورش میدهد .این درخت در پیوندی نمادین با شیر و خورشید ،یادآور درخت هرویسپ
تخمک «ویسپوبیش» نیز هست( ».همان)83 :
در بین ترکها نیز این پیوند عمیق باستانی در اساطیر و افسانههای باستانی آنها به روشنی
قابل رؤیت است .چنانکه «در بین ترکان یاقوت درخت زندگی یا حیات که سر به آسمان
برافراشته از جنس نقره خالص است و بسیار درخشان است .از تنة درخت ،چشمة مقدسی
جاری است که نورهای طالیی از خود ساطع میکند و از نوک درخت ،آبی با حبابهای طالیی
فوران میکند» ).(Gezgin, 2010: 89
در اساطیر منشأ اویغورها (اویغورهای یاکوت) ،جدّ بزرگ اویغورها از درختی که به وسیلة نوری
از آسمان به زمین آمده ،زاییده است ).(Ögel, 2006: 115
همچنین در اساطیر اویغور نیز با ساطعشدن نوری از آسمان ،درخت قایین حامله میشود و
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پنج نوزاد به دنیا میآورد که هر یک از قدرت و شجاعت منحصر به فردی برخوردارند( .همان:
)555
در کتاب ددهقورقود ،دنیای اساطیری بهمانند بیشتر اساطیر جهان ،به دو بخش روشنایی و
تاریکی تقسیم میشود؛ بخش روشنایی این دنیا از آنِ انسانها و قهرمان آنهاست و بخش
تاریکی آن از آنِ دیوان و موجودات شروری همچون تپهگؤزهاست که دائم با هم در نبردند؛
گاهی این موجودات شرور و نماد تاریکی ،تحت عنوان کافر به دیار قهرمانان میتازند و یا در
هئیت دیوی پلید بر آنها تاخت و تاز میکنند .نمونۀ بارز و ملموس نبرد روشنایی و تاریکی در
داستان نبرد باسات و تپهگؤز است .نبرد مقدّسات و پلیدیها.
«در تفکر اسطورهشناختی ،مکان به دو بخش «مال ما» و «مال دیگری» تفکیک شده است.
آنچه واقعة اولیه را تشکیل میدهد ،عبارت است از تقابل این دو .مکانِ متعلق به قهرمان،
روشن ،عادالنه ،آرامش بخش و زیباست .مکان متعلق به دشمن نیز تاریک ،ناعادالنه و بینظم
است .کسانی هم که در این دیار یا آن دیار زندگی میکنند ،به دو گروه انسان و غیرانسان
تفکیک میشوند .غیرانسانها و کسانی که در سرزمین تاریکی زندگی میکنند ،موجوداتی تحت
عنوان تپهگؤز ،دیو و ...هستند( ».بیات)140 :1391 ،
باسات ،پهلوان اوغوز ،پرورشیافتة شیر که نماد خورشید است ،میباشد و صاحب دو پدر است
که یکی جنبة اساطیری و دیگری جنبة دنیوی دارد .هر دو پدر باسات از لحاظی با خورشید در
پیوند هستند .باسات تنها شخصیت کتاب ددهقورقود است که مستقیمًا از وی به عنوان انسان
یاد میشود و تپهگؤز تنها شخصیت کتاب ددهقورقود است که دارای ویژگیهای غیر انسانی
(چون تکچشم) و حتی ضد انسانی (چون آدمخواری) است .باسات (زادة سرزمین خورشید:
گوناورتاج  )güortac/تنها به دلیل مبارزه با تاریکی پا به عرصۀ اساطیری مینهد( ».سید
سالمت370 :1394 ،ـ )345این مسئله پیوند نور و درخت را (در قالب یک زوج) به وضوح
نشان میدهد و نشان از ارتباط ریشهدار این دو عنصر کیهانی در بین ترکها دارد.
5ـ4ـ درخت برومند قدرت
همچنین درخت ،نمایشی از قدرت یک وجود است که آن را در آیینهای کهن ،مقدّس
مﯽپنداشتند .زیرا بر آن عقیده بودند که درخت حامل یک بعد روحﯽ است و دارای نیروهای
قدسﯽ مﯽباشد چون عمودی مﯽروید .درخت سبز مﯽشود ،جوان میشود ،سپس برگهایش را
از دست مﯽدهد و بار دیگر آنها را به دست مﯽآورد و این بدان معناست که درخت نمایشگر
رستاخیز است ،میمیرد و دوباره به زندگﯽ باز مﯽگردد ،بنابراین درخت را رمز وجود مینامند.
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قهرمان حماسی هم درخت مقدّس قدرتمندی است که پا به عرصة هستی میگذارد تا
شرارتها و ناپاکیها را از بین برده باشد .در تقابل دنیای خوبیها و بدیها ،قهرمان ،حاصل
ارواح مقدّسی است که در جهان هستی هستند .یکی از این مقدّسات درخت جاویدان و برومند
است که در هئیت انسان شجاع و نیک با بدیها ،که در هئیت انسان شرور یا موجودات خبیث
مانند دیوها هستند ،به نبرد برمیخیزد.
از طرفی هم تنومندی و استواری درختان ،باعث شده است که آن را نمادی از قدرت و شجاعت
بدانند« :درختان به خاطر اندازه و شکلشان در اسطورهها نمودی انسانی یافته ،نمادی از
شجاعت شدهاند.)Crews, 2007: 39( ».
همچنین درخت از آنجایی که پیوند عمیقی با شیر ،خورشید ،ماه و آتش دارد که هر یک از
اینها نمادی از قدرت و شجاعت هستند ،خود نیز ،در سایة ارتباطی که با آنها دارد ،نمایندۀ
پررنگ شجاعت شده است.
در شاهنامه ،منوچهر درختی است که به انتقام خون ایرج در حالی که رجز میخواند و بار
درخت عمل سلم را نکوهش میکند ،او را از پای درمیآورد:

رسید آنگهی تنگ در شاه روم
بکشتی برادر ز بهر کالم
کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت
درختی که بنشاندی آمد به بار

خروشید کای مرد بیداد شوم
کلخ یافتی چند پویی به راه
به بار مد آنخسروانی درخت
بیابی همکنون برش در کنار
(مسکو 129/1مول)121 /

زال ،آزادسروی است که ثمرة آن درخت کیانی شاهنامه ،رستم ،است که پهلوان بیهمتای
فردوسی میباشد:

برافکند سیمرغ بر زال مهر
یکی سرو بُد نابسوده سرش
ز مردی و فرهنگ و دیدار اوی

بر او گشت از اینگونه چندی سپهر
چو با شاخ شد ،رستم آمد برش
به گردون برآمد چنین ،کار اوی
(مسکو 256/6مول)1667 /

پیوند عمیق رستم و درخت کیهانی و قدرت ،زمانی آشکار میشود که رستم در ششدر نبرد با
اسفندیار می افتد .اینجا درخت قدرت ،درخت گزی است که رستم از آن تیری میسازد تا بر
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چشم اسفندیار بنشاند« .رستم در نبرد خویش با اسفندیار یک زخم کاری بر میدارد و آنگاه به
پرندة جادویی به نام «سیمرغ» متوسل می شود که او را شبانه به فراز درختی شگفتانگیز و
پهناور در کرانههای دریای چین میبرد و به رستم آموزش میدهد که شاخة ویژهای از این
درخت بزرگ را ببرد و آن را به شکل یک تیر درآورد و در بازگشت آن را به چشمان اسفندیار
پرتاب کند تا او را نابود کند( ».کویاجی)19 :1378 ،
در بین ترکها نیز درخت از همین ویژگی برخوردار است و «باورها و افسانههای گوناگون نشان
می دهد که در باور باستانی ترکان ،درخت نماد قدرت و شجاعت بوده است.(Işık, 2004: 4) ».
در اساطیر ترکان یاکوت ،خدا برای مقابله با ارواح خبیث ،سه شمن میفرستد که در مقابل
چادر هر یک از اینان درختی میکارد و پرورش میدهد و از آنها میخواهد که هرگز از این
درختها جدا نشوند ،چرا که تنها به وسیلة این سه درخت میتوانند بر ارواح خبیث غلبه
کنند ) .(Ögel, 2006: 108در یکی از افسانههای مشهور ترکان آلتای میبینیم که درخت
مقدّس قایین ،با صالبت هرچه تمامتر پا برجاست و حفرهاش نیز پسر قهرمان افسانه را از مرگ
نجات میدهد و از او حفاظت میکند(.همان)321 :
در کتاب ددهقورقود نیز پهلوانان ایل اوغوز که از شجاعتی بینظیر برخوردارند ،در تمامی
داستانها ،توسط ددهقورقود که نام قهرمانان را میگذارد ،تحت عنوان درخت عظیمالجثه و
تنومند نام برده میشوند.
نمونة بارز این ویژگی را در داستان باسات و تپهگؤز میبینیم .دیو تکچشم (نماد شرارتها و
بدیها) به دنبال گناهی وارد عرصة نبرد با آدمی و خوبیها میشود ،بعد از این که این موجود
خبیث ،جنایتها ،قتلها و غارتهای بیشماری انجام میدهد و حتی به آدمخواری روی می-
آورد؛ قهرمان اساطیری یعنی باسات که توسط شیر پرورش یافته است و مادر او درخت کیهانی
است ،وارد میدان نبرد میشود و آن را به هالکت میرساند .اینجا میبینیم که قهرمان اساطیری
ثمرة درخت کیهانی قدرتمند مقدّسی است که با نور خورشید در هم آمیخته و قهرمان
اساطیری را وارد عرصه کرده است تا در مقابل بدیها با شجاعت ایستادگی کند (Ergin: 211-
.)216
6ـ نتیجة سخن
درخت به عنوان یکی از عناصر زیستی و طبیعی در نگرش و باورهای مردمان کهن از قداست و
احترام خاصّی برخوردار بوده است .تا حدّی که منشأ ،اساس و ادامة حیات خود را در آن
میدیدهاند و حتی آن را تا رتبة انسانی رسانیده ،شریف قلمداد کردهاند .درخت همچون عناصر
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دیگر طبیعت که باهم ارتباط نزدیکی دارند ،به نسبت قداست و ویژگیهای زیستی خود با
عناصر مقدّس دیگر همچون نور و خورشید در ارتباط بوده و در باور مردمان جایگاه ویژهای
یافته است .درخت همچنین به خاطر استواری و رشد پایدار و ثمردهی دوری خود نماد
شجاعت و قدرت و حتی قهرمان نیکیها قلمداد شده است .در گسترة تفکر اساطیری شاهنامه
و کتاب ددهقورقود نیز این خصیصهها ریشه دوانیده و قداست خود را حفظ کرده است .چنانکه
با مطالعة این دو اثر و بررسی ریشههای اسطورهشناختی آنها ،به این نتیجه میرسیم که این
دو اثر از اصالت فرهنگی ـ باستانی زیادی برخوردارند .حتی نمودهای مشترک میان این دو اثر،
نشان از نگرش و جهانبینی مشترک میدهد.
پهنة اساطیری جهان در بررسی تطبیقی آثار گوناگون نشان از یک تفکّر مشترک و کهن آدمی
میدهد و این اندیشه در کل ،تمامی مردمان جهان را در محیط جهانبینی مشترک به هم
نزدیک میسازد و فاصلههای صوری و مدوّن آنها را به چالش میکشد ■
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