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  دهیچک

ي از اقـوام، مقـدس شـمرده    اریبس انیمهنوز هم در  کهاست  عتیطبي ها دهیپدی از کدرخت ی

بـا اشـراق و    ابـد ی یمـ ارتبـاط   نشیآفـر ها با اصـل   ي از اسطورهاریبسدر  که دهیپد نیا. شود یم

ي، شـاعر نـوپرداز   سـپهر ي اشراق و درخت در شـعر سـهراب   وندیپ هم. شود یم وندیپ همعرفان 

» نـور «جانمـاز و  » چشمه«قبله است و » گل سرخ«او  دیداز جمله در  ابدی یمي متعددي ها جلوه

و » علــف« االحــرام ةریــتکبرو ســهراب بــا  نیــاگلدســته و از » ســرو«ســجاده و » دشــت«مهــر و 

زنـده و ملمـوس اسـت     قـت یحقی از ناش کهاي  ینیب جهانو با  آغازد یمموج به نماز » قدقامت«

ی پـ مقالـه در   نیـ انگارنده در .ابدی یم» اهیگآب و «و در » بوها ي شبال«، »پش باغت«خدا را در 

  : سؤاالت پاسخ دهد نیابه  کهآن است 

  ؟ردیگ یمنشأت  کجادر شعر سهراب از  عتیطبحضور عنصر  -1

  سودجسته است؟ ریاساطدر  نشیآفرسهراب به چه صورت از ارتباط درخت و اصل  - 2

  یی است؟مبناي درخت و اشراق در شعر سهراب بر چه وندیهمپ -3

ی عرفـان  سـلوك انسان شروع شده و تا شرح  نیآغازي از خلقت وندیپ هم نیادر شعر سهراب، 

از درخـت   کـه ي درخـت و معرفـت در شـعر اوسـت     ونـد یهمپاوج » ینشان«شعر . ابدی یمادامه 

.شود یمی منته کاجي درخت باالو به النۀ نور بر  شود یمآغاز  داریسپ

  .ري، شعر، درخت، اشراق، نوسپهرسهراب  :ها کلیدواژه
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  ي مختلفها ملت ریاساطدر »درخت«

ی و راه هستو جمله، سرّ  کلمههر سوره به صورت حرف و  میکر قرآن در که همچنان

حروف و  نیا عتیطبي ها دهیپداز  کنیز هر ی نشیآفر کتاب، در کند یمی را بازگو زندگ

سورة «، نشیآفري ها سوره نیباتریزی از کی. کند یم ریتفسو  ریتعبي ما برارا  کلمات

ي رمزه چ .ي یافته استا گستردهها شعر شاعران بازتاب  در اساطیر ملت کهاست » درخت

ه و چ شود یمي از اقوام، مقدس شمرده اریبس انیمهنوز هم در  کهدر وجود درخت است 

  شگفت با انسان شده است؟ دةیپد نیاي وندیپ همي باعث سرّ

از عمق  کهي تناوراست، درخت  نشیآفرو  هانیکرمز  هیاول ریاساطدرخت در 

ی عنداده است ی وندیپرا به هم  نیزمسر برآورده و آسمان و  نیزم مرکزو  ها انوسیاق

نیزممقدس آسمان و  نکاحی باستاناسطورة 
1

 .  

ي و علوعالم (در بهشت  شیها شهیری عنی شود یم دهیددرخت غالباً سرنگون  نیا

نردبان عروج  نینمادی صورت ی است و بهزندگاست و نماد  نیزمدر  شیها شاخهو ) آسمان

  .)125، 1332 ،يچترودی خالق(از ناسوت به الهوت است 

ی زندگها  در جنگل کهاند  اعتقاد داشته» ادیدر«ی به نام النوع به وجود رب انیونانی

را » زمان«درخت  نیچ ریاساطدر ). 4: 1369، بروس( هاست شهیبدرختان و  موکلو  کند یم

اعتبار  نیبد، و تکاملی در حال تطور و زندگدرخت نماد  که، چرا کند یم تیتثبو  فیتعر

به نوبت در آسمان  دیخورشي ده ا اسطورهدر . و نو شدن است دیتجدهمواره در شرف 

ي از ا شاخهیی بر روشنادرة  اچۀیدرپس از شستشو در  دیخورشده . شود یمظاهر 

ي دیخورش گاهیجا، نندینش یم بیفردرخت  ای) Fu-Sang(ي درخت فوسانگ شاخسارها

گردونۀ  حرکت. بلندتر است دهایخورش گریدی او در آن روز است از درخشندگنوبت  که

پس از برخاستن از  دیخورشهر . شود یمآغاز  بیفرشاخۀ بلند درخت  نیااز  دیخورش

تا غروب به قلّۀ  راند یم شیپو ارابه را به  ردیگ یم شیپشاخۀ بلند درخت راه آسمان را در 

-yen(زو  -نی کوه Tzu ( کهی انیاژدهاي باختر قرار دارد و اقصازو در  -نی. دیآفرود 

 -نبر قلّۀ ی. ندیآسا یمزو  -ن، بر قلّۀ یوغپس از برداشتن ی کنند یمگردونۀ غروب را حمل 

. آن رسته است کنارةبر  )Jo(» زو«ی موسوم به درخت کهاي قرار دارد  اچهیدر زینزو 

  ).90و  89 :1375ی، ستیکر(
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در «: ی است، سخن رفته اسـت هستمحور  که پاكی درختاز وجود  زیني هند ریاساطدر 

 کـه » آشـواتا «ي بـه نـام   ابـد ی اسـت واژگـون و   درختـ و شـهادت   بیـ غعـالم   شـاد یاوپانگیتا

است و آن بـرهمن اسـت و    پاكآن «است و  نییپاي آن در ها شاخهي آن در باال و ها شهیر

ی محـور  معنـ اغلـب بـه    کهی است واژگون، درخت »درخت« نیا. ندیگو دیجاوآن را اصل 

ي نشـان دادن رابطـۀ   بـرا  تـا یگ. مسـتقر اسـت   نیزمـ و نـاف   مرکز، در axis-mundiجهان 

 نیچنـ  تایگآشواتا در » درخت«. شود یمدرخت واژگون متوسل  لیتمثبه  نندهیرآفو  دهیآفر

ي آن ها شهیر کهی درخت. ندیگو یمي سخن ابدي آشواتادربارة درخت : شود یمشرح داده 

ي سـو ي آن بـه  هـا  شـاخه . ي آن هستندها برگ» وداها«است و  نییپاي آن ها شاخهدر باال و 

و بـه   دهیـ دوان شهیر انیآدمي ایدنی در عنی نییپاسر بر درخت هستند و در جهت  نییپاباال و 

ی صـورت آغـاز و انجـام و    کسـ : دیـ افزا یمـ  تایگ. است وستهیپگره خورده و  انیآدماعمال 

 شـۀ یر کـه را » درخـت « نیای عالقگ یب رومندینبا تبر  دیبا. ابدی ینمرا » درخت« نیاگسترش 

، دیـ آچـون انسـان بـدان نائـل      کـه  کـرد ی را جسـتجو  متعالپس آن . کرددارد، قطع  محکم

درخـت نـه تنهـا     نیا). 126:1332چترودي،  یخالق( گردد ینمی بر هستجهان  نیادوباره به 

ی مربـوط بـه   تـ یرواي از مسعود. شود یم زینبشر در جهان  تیموقع نیمب بلکهعالم،  شگرینما

 رایـ زی است، آسمانی اهیگانسان «: به موجب آن افالطون گفته است که کند یم ادصابئان ی

 نیزمـ بـه جانـب    شـان یها شـاخه ي آسـمان و  سـو به  اش شهیر کهی وارونه است درختهمانند 

  .)267:1376، ادهیال(» است

 کـه اعتقـاد بودنـد    نیـ ای بـر  شـمال ي کـا یامردر ) Hidatsa( داتسـا یهسرخپوستان قـوم  

ي داراي اسـت  سـور یمي ایـ علي هـا  درهدرخـت   نیتر بزرگ که) Cottonwood(درخت 

درخـت   افکنـدن ، قـا یافردر شرق  کایونمردمان قوم . مردمان است گریارو خرد و ی رتیبص

 کـه گمـان دارنـد    نیپـ یلیف ریـ جزای از بعضـ  ساکنان، دانستند یمی مادرکشرا برابر با  لینارگ

ي اعتقـاد  ایبقا زین ستمیبي قرن اروپای در حت کنند یمی زندگارواح درگذشتگان بر درختان 

-May نیـی آ. افـت ی توان یمبه درخت را  tree  ایـ ma- pole  یی اروپـا دهقانـان   انیـ مدر

  .)44و  43 :1376بهار، (جمله است  نیای از کی

ي مبنابر » معتقدات قرآنی«از دیرباز بر اساس باورهاي آیینی کهن و  زین، انیرانیا

در ادوار . اند ي قائل بودهادیز تیاهم» درخت«براي  کهني ها اسطورهی و قرآناعتقادات 
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 دةیپد کعنوان ی ی شناخته شده و همواره بههستعنوان ستون عالم  به» درخت« رانیا کهن

برادر « شیاین اوستاي قابل توجه در ها شیایناز . مقدس مورد پرستش قرار گرفته است

برادران هستند و بدون ۀ مثاب ها و درختان به انساني زرتشت ها گفتهبر اساس . است» درخت

در  کاملدرخت نمونۀ . شوند ینمي ا افتهی ی درست و توسعهزندگي و تعاون هم، توانا به اری

درجۀ  نیباالتري، انسان نمودار جانوردر جهان  کهگونه  ن ی است همااهیگی زندگ شکل

حداقل دو درخت  کهی بدون آندرختسرودها قطع  نیابه موجب . شود یمشناخته  تکامل

  ).58و  57، اوستا(ی است منیاهر کردار کو ی تیجنا کغرس شود، ی شیجابه  گرید

ی از آن گلنگاهبان نباتات است و هر  کهي است امشاسپند، امرداد سنایمزد اتیادبدر 

بهمن را و  دیسپ اسمناست و ی شیخوهرمزد را  اسمني است؛ مورد و یامشاسپند

سپندارمذ را، سوسن  مشکرا، پلنگ  وریشهررا و شاه اسپرغم  بهشتیاردمرزنگوش 

  ).88: 1380ی، دادگ فرنبغ.. (.آذر را - به - يدخرداد را و چمبگ مرداد را و بادرنگ 

ی خاصی از ارزش رانیا ریاساطدر  عتیطبپررمز و راز  دةیپد نیادر هر صورت 

کیآسوراز درخت . برخوردار است
2

کاشمر، سرو قدافراشتۀ 
3

ي وارونۀ باغ نگونسارناژو، 
4

 

تا هوم مزدك
5

شیسپوبیوو  
6

ي خلقت در بایز دةیپد نیابودن  نینمادي و زیرازآماز  

  .دارد تیحکا انیرانیاو باور  ریاساط

  )اهیگانسان به  نشیآفرنسب بردن (ي تبار اهیگ

سرچشـمۀ   کـه ی اسـت  مبتن فرض شیپ نیااست، بر  اهیگی نوعی از جنس نسلي و نژاد نکهیا

 نیـ ا. وجـود دارد  اهیـ گانسان بالقوه، در  اتیحنوع  نیبنابراو  جوشد یم اهیگی در آن زندگ

ی، ژاپنــی هــانیک شیدایــپاز جملــه در اســطورة . اســت افتــهمختلــف راه ی ریاســاطاعتقــاد در 

در آغـاز   کـه  دارد یمـ اسـطوره بـر مـا معلـوم      نیـ ا. ابدی یمارتباط  نشیآفربا اصل » درخت«

ی نظمـ  یبـ ي ا گونـه  بـه  گریکـد آنهـا بـا ی  . جدا نبودنـد » یزانامیا«و » یزاناجیا« نیزمآسمان و 

chaos  ي بـذر » ینـ «. ي نهفتـه بـود  بذر انشیمدر  کهی بود مرغ تخممانند  که ساختند یمرا

 نیزمـ آسـمان و  » ین« نیااز . داد صیتشخی هانیکمرغ  آن را در زمان تخم توان یم کهاست 

  ).175و  174: 1362، ادهیال( افتندی یهستی مرد و زن انسان اشکالی شد و از آن متجل

اي استوار  ین«: کند یم انیب نیچنی را ژاپن ریاساطدر » ین«از  نشیآفراسطورة » گوتیپ«

  .»یی بدل شدخداسر برآورد و به  نیآغازی روغن انوسیاقاز 
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گانه  سه نیااز . افتندی یهستخدا  نیاي ماده از گریدی نر و کهم در آن دم، دو خدا ی

و خدابانوان  انیخدانسل  کهی آنان بود بهشت نیسرزمو در  نانیااند، اما هم از  سخن گفته کمتر

. افتندی یهست» یزانامیا«و » یزاناگیا«ي دراز سرانجام دو خدا به نام روزگارپسِ . افتی یهست

  .ی زن جذابمعنماده بود و به » یزانامیا«ی مرد جذاب و معننر بود و به » یزاناگیا«

از آسـمان   نامنـد  یمـ  کمـانش  نیرنگـ غالباً  کهی پل ریمساز » یزانامیا«و » یزاناگیا«سپس 

آن از  دنیکشـ  رونیـ بفرو بـرد و بـا    نیآغاز انوسیاقخود را در  زةین» یزاناگیا«. فرود آمدند

» افـت ی یهسـت  ایـ کورو -ئونـو  رةیـ جزو با سخت شدن آن  دیچکی فرو قطرات اش زهین نوك

  ).15: 1373، گوتیپ(

انسان از  نینخست کهبودند  دهیعق نیابر ) Melbourne(یی ملبورن ایاسترال لیقبا 

دارد،  کاملرواج  نیچدر هند و  کهي ا است، بنا به اسطوره) Mimosa( شمیابردرخت 

یی، آسا معجزهطور  به کهدر طوفان نابود شد، مگر دو جوان، برادر و خواهر  کامالًنوع بشر 

 نیچن، گرچه از کردندجان به سالمت بردند، آن دو با هم وصلت  معرکهیی از کدودر 

و دشت  کوهبر  که کدوو از تخم آن  دییزایی کدوبودند و زن جوانسال  زاریبي کار

یی ها یدگرگوناسطوره را در هند با  نیهم. آمدند دیپدي بشر نژادهاافشانده شد 

ي وبه ) Ayodhya(یی ایدودهیآي )Sagara(، در داستان همسر شاه ساگارا میابی یبازم

 کودكاز آن شصت هزار  که دییزایی کدوشصت هزار پسر خواهد داشت  کهمژده دادند 

ي اقوام ا اسطورهاعتقادات  گریدي و درخت موز از هند ربنیانجنسب بردن به . آمدند رونیب

.)287و  286: 1376، ادهیال .رك( ي استماداگاسکار لیقباي و هند

ی عنی یاضافي عنصراست با  جیراملل  گریدهمانند  زینباستان  رانیاي در تبار اهیگافسانۀ 

به هنگام  ومرثیکچون «: آمده است بندهشدر . ومرثیک) شدن کشته( زیآم فاجعهمرگ 

پالوده شد و دو بهر آن را  دیخورشی روشنها به  درگذشت تخمه بداد و آن تخمه

نگاه داشت و  -ي گماشته شده استامبریپاز جانب اورمزد به  کهي زدیا-» وسنگینر«

آن تخمه چهل سال در . رفتیپذ - و دختر اهورامزدا نیزمنگهبان  زدیا -ي را اسپندارمذبهر

ي مهر(» انهیمهل«و » یمهل«ستون، پانزده برگ،  کی یتن باسیرپس از چهل سال . بود نیزم

ی اهیگ) جشن مهرگان(مهر روز از مهر ماه  در. رست نیزماز ) يهند بندهش در انهیمهرو 

قد  هم -افتي یبشردو بوته چهرة  نیاو سپس  دییرو دهیچیپبه هم  باسیردو ساقۀ  شکلبه 
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شد و  دهیدمي در آن نویمو روح و فرّة  -سهیهمدباال و  ، همشکل اندازه و هم و هم

ي کریپ ي به مردمکریپ اهیگمشخص شد و از » انهیمش«و » یمش«جفت به نام  کصورت ی به

  ).117: 1381ي، چترودی خالق( دیرس

، دیهست انیآدمشما تخمۀ « که کرد نیتلق نیچني را به آنان اورمزدي ها شهیانداورمزد 

 کین، دیشیندیب کین، ام دهیبخشی شیاند کامل نیبهتر، من شما را دیهستي جهان اینشما 

  ).45: 1380آموزگار، (» دییمستارا  وانیدو  دیکن کین کارو  دییبگو

  میکر قرآن در»درخت«

شناسان از  لغت. شده است ادی» شجر«با واژة » درخت«در اغلب موارد از  میکرقرآن در 

نجم، عشب، «تنه ندارد  کهو آنچه را » تنه دارد کهی دنیروئهر « که ریتعب نیادرخت با 

 27 ریز نیعناوی از کی لیذ» درخت« میکرقرآن  در. اند کرده ادی )1353ی، قرش(» شیحش

بار
 7

  :صورت مفرد و جمع آمده است به 

خداوند؛ حیتسبدرخت و  -1
8

  

درخت و سجده در برابر خداوند؛ -2
9

  

ي بر قدرت خداوند؛ا نشانهدرخت  -3
10

  

؛لیتمثاستفاده از درخت جهت  -4
11

  

؛امبرانیپی زندگنقش درخت در  -5
12

  

ی؛جهنمی و بهشتدرختان  -6
13

  

ي؛ویدندرختان  -7
14

  

.واناتیحها و  ی انسانزندگنقش درخت در  -8
15  

  یعرفاندر متون »درخت«

ی در رسالۀ عرب ابن«ی برخوردار است، خاص گاهیجای از عرفانی و نیددر متون » درخت«

به وجود آمده است » کن« کلمۀاز تخم  که کردهی تصور درخت، جهان را مانند الکون ةشجر

 نیا. ی استهانیکآن درخت  وةیمو  شهیراست  هیمحمد قتیحقنور  که) ص(اهللا  و رسول

 دیدی با نسف) 328: 1373، نیشاه(» .ی استتعالو نردبان حصول به  انتها یبدرخت ستون 

بهشت هشت است و در اول  کهي معتقدند ا عده«: دیگو یمو  نگرد یم» درخت«ي به گرید
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آن بهشت را با آن درخت باز  کهی دارد نامی درختی است و هر درختی بهشتهر 

آدم و حوا . خلق، نور، اهللا، لقاوجود، مزاج، عقل، : هشت بهشت عبارت است از. خوانند یم

در بهشت دوم از درخت مزاج منع شدند و چون به بهشت سوم درآمدند از درخت عقل منع 

ی قرآن ریستفابنا به  کهی است مقدسآن درخت  زینی طوب) 303و  302: 1341ی، نسف(» .شدند

از  اش شهیری شاخه و هانیکمانند درخت  کهي است گستر هیسای درخت طوب«. ی استبهشت

 دیخورشو  نیزرو  نیاقوتي یها وهیمی با بهشتی است درخت. خاور تا باختر گسترده است

 نیا. ي استجاري آب گوارا ها چشمهآن  ریزو از  درخشد یمي آن باالبر ) مرغیس(

، سپیهرو( تخمکی با درخت همه جهاتبرهما و از  نییآدر  هیلیادرخت با درخت 

در شب ) ص(حضرت رسول «: آمده است االسرار کشف در. شباهت دارد) شیسپوبیو

  ).492: 5، ج 1371ي، بدیم(» دیدرخش یم میعظبر آن نور  که دیدمعراج آن را 

 نایسـ در طـور   کـه ی را درختی و طوبی و المنته ة، سدرتونیزی درخت همدان ةالقضا نیع

ی جهـان  نیـ او آنهـا را درخـت    دانـد  یمـ ی کـ بـدان اشـاره شـده، ی    میکر قرآن و در دهییرو

 همبارکـ  ةٍدار، تُوقَد منْ شجر گوش اکنون«: کند یم لیتأوي محمدو از آن به نور  شناسد ینم

 نیـ امحجوبـان روزگـار    زیـ عزي ا، )35/ نـور (ء یضـ ی تُهـا یزِ کـاد ی یهالغَربو  یهالشَرق هتونیز

بـاش تـا   ! غـا یدر. باشـد  زیـ ندرخـت در بهشـت    نیـ ا کـه خود ندانند . دانند ایدندرخت را در 

 کـدام بـاز   تونهیزاست و  کدامی المنتهةدرخت سدر کهی بدانگاه  ی آننیببی را طوبدرخت 

طـور  «خواننـد و  » شجره«ی گاهدارد،  اریبسي ها نام. ی باشدکهمه ی نیااصل ... ددرخت باش

تـو را خـود بـر    ). 20/ مـؤمن  (» نایستُخْرَج منْ طورِ  ةشجر«خوانند و » تونیز«خوانند و » نایس

/ اعـراف (ی الجبـلِ  الـ اُنْظُـر   لکـن اسـت و   کدامطور  کوه نیا کهی دانی رساند تونیزسر سرّ 

و نـور محمـد را    السـالم  هیـ عل حمدمی نُورِ الی اُنْظُرْ عنی: عباس گفت ابن. باشد کوه نیا) 143

  ).264و  1356:263، ةالقضا نیع(» و وطن جمله از نور اوست کان که خواند یم کوه

  در شعر سهراب اهیگو »درخت«

سهراب . دارد بیغری انسآن  ریتصاوو  عتیطبي، با سپهرشاعران نوگرا، سهراب  انیمدر 

و  قیشقا، سبزه، درخت، اهیگدر شعر او گل، . شناسد یمرا خوب  عتیطب کهي است شاعر

 عتیطبي در تضّاد؛ سهراب پردازند یمی کوبیپاو به سماع و  رندیگ یمبو جان  شب
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ي براما  کهاست  نیاباشد، مهم  دیبا کهچنان است  زیچهمه  عتیطب؛ به نظر او در ندیب ینم

  . ندارد کم، »اللۀ قرمز«ي از زیچ» گل شبدر«و گرنه  میدهها را شستشو  چشم قتیحق دنید

زنده و ملموس و همگون با  عتیطبسهراب در آغوش «: دیگو یمخواهر سهراب 

یی جاما  کودکانهی زندگدر  اهانیگ.. .گذاشت یمها را پشت سر  و سال دیبال یموجودش 

، میداشتو با آنها انس و الفت  میشناخت یمرا  اهانیگما تمام درختان و . مهم و مؤثر داشتند

و گل  ركیپنی، ختمی چون اهانیگ.. .و دیبي انگور، درخت عرعر، ها خوشهدرختان انار، 

  ).17: 1382ي، سپهر(» بهار شهیهم

ي و تواند ینمو شهر آهن و صنعت  کشاند یمي خود سواو را همچنان به  عتیطبانس با 

 زیگررو شاعر  نیااز . ی اوست جدا سازدجوانی و کودکي ها سال ادگاری که عتیطبرا از 

 کوچهي در و، کند یم هیتوصی را عیطبی سادة زندگي و بازگشت به شهری زندگاز 

نبض «، پردازد یمدارد به گشت و گذار » يندیخوشارسم « کهی زندگي پر طراوت ها باغ

و » شنود یمي نفس باغچه را صدا«آشناست و » عادت سبز درخت«، با »ردیگ یمها را  گل

ي ناب به دوران ها لحظه ادراكی پو در » کرد دیبای زندگهست  قیقاشتا « کهباور دارد 

ماندن و بودن  لیدلو  ابدی یمی ارتباط هستو  عتیطببا  گریدي بار، و کند یمی گذر کودک

 محکوم عتیطباز  دنیبری انسان را به نیماشی زندگ که یحال در ابدی یم» درخت«را در 

هر چند در . رسد یم» بودن«، به ضرورت »ی درختهست«سهراب با استدالل از  کند یم

ی امروز با نیماش، فاصلۀ انسان شود یمي بزرگ ا فاصلهمتوجه  شیخوي ایدنبازگشت به 

  :ملون است أسی نیااما  ردیگ یمفرا  أسو او را ی روزیدانسان 

خوشۀ  کی: / منور ادراك هیشبي وسط سفره، زیچ. / بود/ پهن / سفرة مأنوس کی/ در باغ 

 کهی وقت/ درخت هست  که دمید/  کرد جمیگ سکوت ریتعم/  دیپوشي همه شائبه را رو/ انگور 

ي ا/ اما /  کرددنبال /  دیسپتا متن / را  تیوالو رد / بود  دیبا/ بود  دیبا که داستیپ/ درخت هست 

  ).419و  418: 1363ي، سپهر(ملون  أسی

  در شعر سهراب نشیآفرو اسطورة »درخت«

ر د ؟کند یم شیخوي شعر ۀیماآن را مضمون  ریتصاوو » درخت« نیچن نیاچرا سهراب 

ی قرآني ها هیما حیتلمبه دنبال  شتریب کهي خطاست سپهردرخت در شعر ي عنصر وجو جست
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ی رانیاعرفان  وةیمي تنها سپهرشعر  رایز میباشی اسالمعرفان ي ها بر اساس آموزه هیتوج او ی

  .است ریاساطی با عرفان شرق و اسالمی و عرفان قرآني ها هیآي از ا زهیآم بلکه ستین

تغزل عبور  کنار؛ از برد یم نشیآفرسهراب با استفاده از نماد درخت خواننده را به آغاز 

  :دیگو یمي سخن ریاساطبا زن  اش یاهیگ و از زمان مهر کند یم

/  شد یمي من ارقام شن لگد پا ریزو / بود  برکتو موسم /  کردم یمتغزل عبور  کنارمن از 

ي او شبنم بدوو دست / ي خودش بود ابتدادر / به فصل  کردپنجره آمد، نگاه  کنار/ ، دیشنی زن

و من / و آفتاب تغزل بلند بود /  ستادمیامن /  دیچ یم ی از تن احساس مرگ برنرمبه / را  قیدقا

 الیخ: / کردم یمشماره / ه تن ذهن را ب بیعجی اهیگي ها ضربهو / ها بودم  خواب ریتبخمواظب 

و / میشناور/  باسیري تشنج ریاساطمتن  انیم/  میکرد یم الیخ/  میهست هیحاشبدون /  میکرد یم

چشم زن به من افتاد  که/ میبود ها اهیگ ریخطي ابتدادر / ی ماست هستغفلت، حضور  هیثانچند 

  ). 325و  324: 1363ي، سپهر(

 کهچنان . اشاره دارد» واسیر«انسان از  نیآغازشعر به خلقت  نیاسهراب در  دیترد یب

 واسیري ا شاخه، پس از چهل سال، منیاهربه دست  ومرثیکشدن  کشتهگفته شد پس از 

یی است ها سالپانزده برگ مطابق با  نیاي دو ساق است و پانزده برگ، دارا که دیرو یم

  . گام دارندی، در آن هنآدمزوج  نینخست» انهیمش«و » هیمش« که

  :است کردهاشاره » بیعج اهیگ«در شعر باغ همسفران، باز به 

 دیرو یمحزن  تیمیصمي انتهادر  که/ ی استبیعج اهیگآن  نۀیسبزي تو صدا/ مرا کنصدا 

   .)395، 1363ي، سپهر(

  .شود یمي محسوب ا اسطوره اکانینبه عنوان درخت  کهی است اهیگهمان » بیعج اهیگ«

ببرد با » لوفرین«ی از اسم نکهیابدون  کند یمی گذر رانیا ریاساطاز » ي آبپاي صدا«در 

  :رساند یم انیهنددر باور  نشیآفري اول ها اسطورهما را به » اهیگ«عنوان 

  ). 274: 1363ي، سپهر( لکیس خاكي از ا نهیسفالبه / ی در هند اهیگبرسد به  دیشا، نسبم کاشانماهل 

 افتهی ینیچی و ژاپني و هند کهن تفکراتی در سخنان سهراب با اشتراکی چنان گاه

است،  ی آشنا بودهشنامورتیکري، هندعارف معروف معاصر  دیعقایی با آراء و گو که شود یم

  :دیگو یمدر شرق اندوه  کهآنجا  رایز. ي داردشتریباو جلوة  دةیددر » بودا«ی گاه منظر نگاه حت

  اوستا رپوشمیزو / و بستر من تورات/ لیانجبالش من / ي سرمباالقرآن 

» آب لوفرین«را در » بودا«ي ایرو نیاول، جز رود یمی به خواب نیبالبستر و  نیچنو چون بر 

  .ندیب ینم
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ی عنی(والدت برهما ) Puranique(ی پوران، مفهوم ریاساطدر « کهگفته شده است 

از نشان آب سر  کهی نیرزمیزی ساقۀ نییتزبا مضمون ) والدت برهما بر حسب پوراناها

از ناف  که) لوفرین(» زادة لوتوس«ی عنشده، ی دهینام obajaja. کند یم قیتطب کشد یبرم

سر ) از عالمت آب ای(از آب  کهي ا) یرخاکیزساقۀ  ای(» لوتوس«رمز . است دهییرو شنویو

ي است زیچآب نمودار  ریتصو نیادر . منبع صدور عالم است انشانگر منشأ ی. کشد یبرم

و اختفاست و رمز گل،  کتمها و عالم  ی جهان جرثومهعن، یوستهینپهنوز به ظهور  که

  .)274و  273: 1376، ادهیال(»است هانیکی و حدوث تجلنمودگار 

مظهر » لوفرین«، افتی از آن نشأت یهستدر آغاز بود و  کهی است گل) لوتوس(» لوفرین«

گل نور، مظهر ماندگار است،  لوفرین. است نیآغازی آشفتگي آبهااز  دیخورشخروج 

 نیزمی عنی لوفرین. ی استالهتولد  االعاده ی ی بسط اشراق، نماد انسان فوقعنی اش شکوفه

با طلوع  کهی است شمس سیماتر. شکفد یم انیپا یب امکاناتي ها آبدر  کهی هستعالم 

ی است، شمس اتیح دیتجدخود مظهر  نیاو  شود یمباز و با غروب آن بسته  دیخورش

 کمالی و مرگ یبو  اتیح دیتجدي، بارور، ها نشیآفر، ها يروشنگرمظهر همۀ  نیبنابرا

یی استبایز
16 

  ). 247: 1384، ها یضراب .رك(

را  اوي استعدادهاي شاعر به ارمغان آورده، براتولد دوباره را  کهاست  لوفرین نیهم

 کند یماذعان » لوفرین«در شعر . داده است وندیپ تیانساناش را به اصل  و ساقه کرده شکوفا

 رایزي، معنو شکفتنی عنی لوفرین. آورده است دیپدرا در او  مکاشفهاشراق و  اهیگ نیا که

یی روشناو  دیخورشنور  ریز شیها گلو  دیرو یمدر لجن است و به سمت باال  شیها شهیر

انسان را به اصلش  کهف اش بند نا ي، ساقهماندگارمظهر  اش شهیر، کنند یمآسمان رشد 

ظهور  که چناني بودا مقدس است برا کهي است معنونماد اوج  لوفرینساقۀ . دهد یم وندیپ

ی اله مکاشفۀی معنشعله به  نیاو  شود یم ریتصو لوفرینبودا به صورت شعلۀ صادره از 

درختان  انیمي سرّي به مناسبات وی از توجه اکدر شعر سهراب ح لوفریني باالبسامد . است

  :ي انسان استتبار اهیگو  اهیگو 

 نیادانۀ /  پروا یبباد  نیکدام/ چدیپ یمها  بر گرد همۀ ستون لوفرینو ساقۀ /  زدیر یمفرو  وانیابام 

من به /  دیسرکشاش از ته خواب شفافم  ساقه/  دیبو  لوفرین/ خواب من آورد؟  نیسرزمرا به  لوفرین

  ).120و  119: 1363ي، سپهر( دیرسي داریب البیس/ بودم  ایرو
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  ي درخت و اشراق در شعر سهرابوندیپ هم

 زیني درخت و اشراق وندیپ هم، به نشیآفرسهراب گذشته از ارتباط درخت و اسطورة 

.توجه دارد
17

 نکهیاي عالوه بر و رایز. ي استهندی و رانیا ریاساطتوجه حاصل تأثر از  نیا 

 دیگو یمسخن  اش یاهیمهرگي از ریاساطو با زن  رود یمی رانیا ریاساط نشیآفربه اصل 

در  بلکه لوفریني نه فقط در وندیپ هم نیا. برد ینم ادرا به عنوان رمز اشراق از ی لوفرین

  . شود یم دهید زیندرخت 

تا  ابدی یمو گاه با آتش ارتباط  دیخورشي روشن چون ماه و نمادهاو درخت با  اهیگ

ي ها تمدندر . ي دهدشتریبی تجل دیخورشي سوبه  حرکتی خود را در بالندگطراوت و 

 کناري ماه و در نمادها. شد یمپرستش  کهیی بوده است خدا نیاولماه  المیعو  رانیا هیاول

و  نکته نیا دیمؤ تواند یم، دهد یم لیتشکرا  اءیاشي رونقش  نیشتریب کهآن درخت و بز 

  ).11: 1332ي، چترودی خالق( باشدت ماه و درخ نینمادارتباط 

در . ي شـب اسـت  دیسـپ ی و روشنآنها و  رشددهندةو جانوران و  اهانیگ اتیحماه نماد 

ي جـانور ی و اهیـ گ اتیـ حآمـدن   دیـ پددر  کـه ی، ماه نگاهدار تخمۀ گاو است رانیا ریاساط

ی زنـدگ بشـر بـه    کـه ی زمـان ، از شود یمبدل  دیخورشنماد ماه بعدها به . ي داردا عمدهنقش 

و  اهـان یگو پرورش  نیزمي بارورنور و حرارت سبب  که افتیدري آورد و روي کشاورز

. شـد  شیسـتا ي مـاه  جـا بـه   دیخورشـ ، شـود  یمبه انسان  دنیبخش روینو  کردنموجب گرم 

مظهـر   دیخورشـ . شـد  یمـ  هـا  يدیـ پلو  وهـا یدي نابودو نور خود در روز باعث  با گرما دیخورش

و گـل آفتـابگردان، از   ) لوتـوس (ی آب لوفرین اهانیگها و  از گل. ی و تابستان بودخشکگرما، نور، 

  .هستند دیخورشي نمادها کاجدرختان نخل و سرو و 

ی آتش، درخشنده و معني از درختان در اصل لغت، به اریبسنام  کهجالب توجه است 

در زبان  کلمه نیا. ی پدر آتش استمعنبه  arbor نیالتدرخت در  کلمۀخود . نور است

  .شود یمخوانده  albor ایتالیاو در  arbreي فرانسو

؛ شود یم دهیدي تر پررنگي به صورت وندیپ هم نیاي آب سهراب، پاي صدادر شعر 

  :ی و اشراق ارتباط دارندآگاهی با همگ» یاقاق«و » سرو«، »گل سرخ«، »اهیگ«، »کاج«، »شب بو«

ی آب، آگاهي رو/ بلند  کاجي آن پابوها،  شب نیاي ال: / ی استکینزد نیادر  کهیی خداو 

دشت سجادة من . جانمازم چشمه، مهرم نور/ گل سرخ کام ی قبله/ من مسلمانم /  اهیگي قانون رو

سنگ از پشت /  فیطدارد  انیجردارد ماه،  انیجردر نمازم /  رمیگ یمها  من وضو با تپش پنجره/ 
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اذانش را باد،  که/  خوانم یمی وقتمن نمازم را . / همه ذرات نمازم متبلور شده است: داستیپنمازم 

/ موج »قدقامت«یپ، خوانم یماالحرام علف  رةیتکبی پمن نمازم را / گفته باشد سر گلدستۀ سرو

شهر به  رود یمباغ به باغ،  رود یم، مینسمثل  ام کعبه/  هاست یاقاق ریز ام کعبه/ بر لب آب  ام کعبه

ي، سپهر... (و اهیگي گره خوردن احساس و جاباغ ما / یی بود دانا ۀیساباغ ما در طرف ... شهر

  ). 274تا  272، 1363

خانۀ «عنوان  شناخته شده است از آن به ریصغدرخت به عنوان عالم  کهگذشته از آن 

غالب  کهی بابل ییدعا اي در ورد یزیانگ شیستاموضوع به نحو  نیاشده است،  ادی زین» خدا

جهان، ناف  مرکز( Eriduدر «: محفوظ مانده است اند کردهشناسان آن را ترجمه  شرق

 که، دهییروی اهیس) یهانیکهمۀ خصائل درخت  شگرینما( Kiskanuدرخت ) عالم واقع

ي ایدر(ي سوروغش، فروغ الجورد تابان است، و به ف شده؛ دهیآفری مقدس مکاندر 

فراخ نعمت است،  Eriduدر  Ea، راه گشت و گذار نیا. کشد یمگردن  apsu) طیمح

، ادهیال(»...تاس) يگریبرزها و  ی و رمهفراوان زدیا( Bauي برای استراحتگاهاش  خانه

1376 :264.(  

عالوه . میکن یممشاهده  زینیی ودای در متون حت را اهانیگي ظهور خداوند در ها نشانه«

و  ریزها در  در هوا و شاخه شهیر - است هانیکرمز  که) Acvatha(آچواتها / بر آشواتا

 توان یم - شناسد یمرا  وداآن درخت را بشناسد،  کهاند، و هر  ي آنبرگها وداي سرودها

تجربۀ «ی از حاک که دیدیی دارا در آن دسته از متون و اهانیگخداوند در  اتیتجل گرید

».آن محفوظ مانده است ی درنیعطور  به کهنی ضوابط عناست، ی» ی عامه ناسمذهب

  .)207: 1376، ادهیال(

ی در باغ. گردد یمی خدا تجلّخداست و آنگاه باغ محلّ  گاهیجا اهیگدر آغاز شعر، 

درخت، گل،  ختنیآمدر . و احساس است اهیگگره خوردن  گاهیجا کهی باغیی و دانا ۀیسا

را با  ریاساطاست،  - شناخت و معرفت وةیم ریتفاسبنا به  –ممنوعه  وةیم ادآوری کهی باغو 

  .دهد یم وندیپ انیاد

ی و جاودانگرمز » کاج«بهشت است،  ادآورو ی تیمعصومی و پاکنماد » بو گل شب«

 کاجاز ) دیخورشي خدا( ترایم دیآ یم بر کهني ها نقشی برخاز  که ی است و چنانمرگ یب

ی و آسمان کمالاست، نماد  لوفریني همسان آلود از لحاظ رمز» گل سرخ«زاده شده است، 

ی عالم و الهی، گل سرخ مظهر نور زندگاست و هم  تیابدی را با خود دارد، هم نیزمرنج 
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 نیای است زندگو  اتیحنماد » سرو«ی است، جسمانی پس از مرگ روحانتولد دوبارة 

زرتشت از  کهی است درختسرو  انیرانیابنا به باور . است دیخورشدرخت مخصوص 

بهشت آورده است
18

، شود یم اداز آن ی ادیز، در شعر نو کهنبرخالف شعر  که» ایاقاق«، اما 

بافته  ایاقاقي خارهااز  حیمس، تاج خار تیحیمس، در فرهنگ دیسفي ها خوشهی است با گل

. است دیخورشي ها شعاعي تاج خار، همان ها شعاع کهمعتقد است ن رنه گنو. شده بود

، شود یممتصل  زیآمي پنهان و رازایاشی و شناخت عرفان قتیطر تفکربه  ایاقاقنماد  نیبنابرا

سرشار از  ایاقاقی وابسته است پس مذهبي ها ارزشدر همه جا به  ایاقاق که مینیب یمرو  نیااز 

   .)765تا  748: 1384،ها یضراب. كر زینو (یی است روشنااشراق و نور و 

آب و  نیبی و قانون، و آگاه نیب. است بندیپا زین» اهیگقانون «در شعر فوق سهراب به 

رشد » اهانیگقانون «ی است اما منظور از روشناستعاره از » یآگاه«. تناسب وجود دارد اهیگ

ی آب و در روشنجاست؛ در  ي است پس خداوند در همهسرسبزو طراوت و  تکاملو 

ي ها آموزشبه موجب . است کینزدی دارد به خدا انس عتیطبا ب کهی انسان، و اهیگطراوت 

در  کهی قانونپا گذاشت  ریزآن را  دینبا کهی قانونخود قانون است، » درخت« زین، اوستا

  ).58، 57، اوستا( دهد یم وندیپداشته او را با خدا  انیجری انسان همواره زندگ ریمس

  :ابدی یمي بهترنمود » مسافر«اشراق و معرفت به واسطۀ درخت در شعر 

/ هست  ادمچه خوب ی/ سبز تنومند » انیبان«آن ۀیسا ریزو / یی برد استواي ها نیزمسفر مرا به 

من از مصاحبت آفتاب / و سخت  ریزباش و تنها و سر به  عیوس/ ذهن وارد شد  القبه یی کهی عبارت

  ).319: 1363ي، سپهر(؟ هیسا کجاست/  میآ یم

 کـه و از آنجـا   دیـ گو یمـ به خاطر آورده  که» یعبارت«بند به صراحت از  نیاسهراب در 

 کـه حـدس زد   توان یم، پس »گفتار«تا  شود یماطالق » پارة نوشتار«، امروز به »عبارت«واژة 

 کتـاب  کی از یعبارت» حکمتدرخت « ای "Boodhi tree"درخت بودا  دنیدسهراب با 

  . آورد یم ادرا به ی

ی است شبهی وجه عنتاست ی هر دو کاجی از زرتشت و درخت حیتوضچهار صفت  نیا

 زیـ ن انیبانیی، درخت بودانقاشان  هیاولي ها ينگار لیشمادر  کهاز آنجا . کاجزرتشت و  نیب

و  ریـ ز، تنها، سر به عیوس: با چهار صفت زینسهراب  که شود یمي از بوداست، مشخص نماد

: عیوسـ . دهـد  یمـ و هم از بودا بـه دسـت    انیبانی هم از درخت فیتوصیی بایزسخت، به نحو 

یی تنه درخـت در معبـد و   تنها: ي درخت و عظمت بودا؛ تنهاها شاخهی گستردگي و تنومند
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و تواضع بـودا،   سلوكدرخت و آرامش،  زانیآوي ها شاخه: ریزبودا، سر به  سلوكیی تنها

: 1386، رانیشـ  اقبال قره( قتیحقی بودا در راه سرسختی تنۀ درخت و سفت: و باالخره سخت

246 ،247(.   

ی شـنامورت یکرما را با مدرسۀ » انیبان«یی و سخن از استوایی ها نیزمشاعر با طرح سفر به 

 انیـ بان، کـرد  یمـ موعظـه  ) یبنگـال  ریـ انج( انیـ باندرخـت   ریـ زدر  شـنا یکر که دهد یم وندیپ

(banyan) یی آن چون به زمین هواي ها شهیر. ی از درختان مقدس هند استبنگال ریانج ای

منظـور   کـه  دیـ آ یبرم نیچني بعد شعر ها مصراعاما از . کنند یم جادیاي دیجد، تنۀ رسند یم

 ریـ ز زیـ نبـودا  . ی متفاوت اسـت بنگال ریانجبا  کهاست  پالیاپیبو امعبد ی ریانج، انیبانشاعر از 

  .دیرسمعبد به اشراق  ریانجدرخت 

بـدان   کـه یی جامقدس شمرده شده است تا  زین میکر قرآن در ریانجی درخت کلطور  به

ی درخـت  شـرق ي ایآسـ در ) 1: نیتـ . (نینیسـ و طـور   تونیالزّو  نیالتّشده است و  ادسوگند ی

معابد  ریانج، اعم از ریانجیی دارد و شامل انواع گوناگون سزا هبدر پرورش روح نقش  ریانج

 شـاد یاوپاني سـرمد  ربنیـ انج. شـود  یمـ  شناسـان  اهیـ گمقـدس   ریـ انجو ) يهند ریانج( انیبان ای

نـوع درخـت    نیـ ا. کنـد  یمـ را به آسـمان وصـل    نیزم کهاست  هانیکهمان درخت » تایبهگوتگ«

همـان درخـت    دیرسـ ي بودا به اشـراق  پادر  که» پالهیپ«. بودا بر عهده داردن ییآنقش را در  نیهم

ـار  لیشمادرخت در  نیا. همسان است هانیکي، با محور بود نمـاد شـخص بـودا     هیـ اولي هـا  ينگ

  ).1099: 1384، ها یضراب( شود یممحور مخلوط  نیامختلف  اشکالاست و بودا با 

ی و هم بودا را در نظر داشته باشد مخصوصاً شنامورتیکرسهراب هم  که ستین دیبعالبته 

  .دانستند یمی او را تجسم بودا شنامورتیکر روانیپ که

امـا هنـوز پـس از     دیـ گزي دوراز بازگشت به خانـه   درتهیس«: هند آمده است ریاساطدر 

 درتهیسـ ی و پـنج سـال از عمـر    سـ  اکنـون . بـود  دهینرسی شدگ ی به روشنآوارگهفت سال 

ي برارا  شیخوتالش  نیآخر کهو بر آن شد  دیرسمگده  کشوربه  درتهیس. ي شده بودسپر

 ریـ زبه حالـت چهـار زانـو    » الیاوروو«شهر  کینزد. ردیگ کاری به شدگ روشنی به ابی دست

همزاد او بود نشست و بـر آن شـد تـا روشـن شـدن هـم در آن حالـت         که» یروشندرخت «

  ).256: 1373، ونسیا(» بماند

تا  افتیندست  قتیحقاما به  دیکش اضتیربودا حدود ده سال  کهگفته شده است 

بود و نه بودا،  دارتایسدر آن زمان هنوز  رود یم به نارسعاقبت از راه جادة سرنات به طرف 
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، تواند ینمدهد اما  بیفرتا او را  دیآ یم طانیشچند بار  ندینش یممعبد  ریانجدرخت  ریز

 نیسرزمی به هامیا» آفتاب«احتماالً  کند یم کشفی را جاودان قتیحقسرانجام  دارتایس

ی روشن و معنبه  تیسانسکردر  کهي بودا دارد لغوی معنبه  زینیی هند و تابستان و استوا

  :دیگو یمو باز در همان شعر  باشد یمآگاه 

وزن خواب  که/ ي است پشت بارة شهر سواری هنوز ول/ درخت  ریز ستادهیای کسی هنوز ول

  ).322: همان(تر اوست  پلکبه دوش /  هیقادسخوش فتح 

  .است ستادهیاسبز تنومند  انیبانآن  ۀیسا ریزچون بودا هنوز  که کند یمبه خود اشاره  حاًیتلوشاعر 

:سود جسته است زین میکر قرآني نور و درخت در وندیپ همهمان شعر از  گریدسهراب در بند 
19

  

مسافر  نیابه /  دیکنخود را به من خطاب  ۀیساوفور /  نیفلسط خاك تیزي تمام درختان او 

). 321همان، (در تب و تاب است »میتکل«و از حرارت/  دیآ یم» طور«اطراف احتیساز  کهتنها 

  .کند یمشعر به تافتن نور از درخت اشاره  که

به دنبال  رانهیمتحی موسی را درد مخاض فرا گرفته موسهمسر حضرت  کهی سرد شبدر 

:دهد یمدر » ی انااهللان«ي ه ندای شدمتجلآتش است، نور خدا از درخت 
20  

ی انّ امکُثواُی االَجلَ و سار بِاَهله اَنَس منْ جانبِ الطُّورِ ناراً قالَ لاَهله موس ٰیقَضفَلَما 

  .تَصطَلُونَ لَعلّکُممنَ النّارِ  جذْوةٍاَو  به خبرمنْها  کُمیاتٰی لَعلّآنَست ناراً 

ی اَنَا انّ ٰیموس ااَنْ ی ةن الشَّجرم ۀِالمبارکَ ۀِالبقعی ف منِیاالي منْ شاطئ الواد نُود هایاتفَلَما 

 باهللاُ رنیالعالَم   

  )30و  29: قصص( 

 کشفي و خود یبو با  دیاممظهر نور و  شود یمآغاز » صبح«با » دیسپهم سطر هم «شعر 

عالم  نیبواسطۀ  که» درخت«جز با وجود  کشفي و خود یب نیابه  دنیرس، اما ردیپذ یم انیپا

ی و هست رکنعنوان  انسان، درخت به شۀیانددر نظام  رایز ستین ممکناست  ملکوتو  ملک

  :ابدی یمو معنا  شود یمی تلقی تیگو آسمان و ستون  نیزم انیمارتباط 

با حسرت / الجورد  تکرار/ سبز  ۀیثاندرخت و  نیب/...  خواند یممحض  گنجشک/ صبح است 

در /  زند یممشاق  مرکب بتیغدر / نبض حروف ما /  کاغذي دیسپي حرمت ا/ اما /  زدیآم یم کالم

و در امتداد وقت قدم / بلند شد  دیبا/ را بست  کتاب دیبا/  رود یماز دست /  شکلجاذبه / ذهن حال 

به  دیبا/ فنا رفت  خاكي بوبه  دیبا/ تا ته بودن  دیدو دیبا/  دیشنابهام را /  کردگل را نگاه / زد 

ي، سپهر( کشفي و خود یب انیمیی جاانبساط  کینزد/ نشست  دیبا/  دیرسي درخت و خدا ملتقا

1363 :426 -428.(  

در  شیهـا  شـه یر کـه ي ا گونـه  بـه و آسـمان اسـت    نیزمـ درخت مظهر اتصال  که میگفت«

است و هم مظهر عـالم   نیمتعهستند، درخت هم مظهر عالم  افالكدر  شیها شاخهو  خاك
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و جاودان است،  راینام کهي سبزنماد روح . ي استابدی زندگمظهر  لیدل نیهموحدت، به 

بـارز   طـور  بـه ، درخت نیبنابرا. دهد یمی گواهرا  لیاصي داریب کهی است الهی رحمت تجلّ

جلـوه   السـالم  هیـ علی موسی حق، از درخت بر تجلّطور  کوهدر  که همچنانی حق است، تجلّ

 نیبـ ی اتصـال نقطـۀ   کدرخت و خداوند وجود دارد و ی نیبی تنگاتنگرابطۀ  ک، پس یکرد

ی آنهـا و  تالقـ ، بـه محـل   میبرسبه نقطۀ مالقات درخت با خداوند  دیباآنها برقرار است و ما 

از عـادات   دیـ باگـاه را  ن .است ریپذ امکانها  ها و ذهن شستن چشم قیطرفقط از  ادراك نیا

  .ندیببو خدا را  ي درختملتقاتا  کرد ریتطهغبارگرفته 

ي رهگذرشعر پررمز و راز  نیاي است، در وندیپ هم نیانقطۀ اوج » ینشان«اما شعر 

 کهدوست محبوب ازل است و رهگذر  شک یب، پرسد یمی دوست نشانو از  کند یمسؤال 

 تواند ینم سلوكبه هفت مرحلۀ  شباهت یب که شمارد یمی بر منازلي است رهروخود 

  .شمارد یمبه خانۀ دوست بر دنیرسي برای را نشانشعر هفت  نیاي در سپهرباشد، 

 -5و ترس شفاف  نیزم ریاساطفوارة  - 4یی تنهاگل  -3باغ  کوچه - 2 داریسپدرخت  -1

  النۀ نور -7 کاجي رو کودك - 6فضا  الیس تیمیصم

 دیسفي برگها کهی مرتفع درختاست،  داریسپدوست، .. .به دنیرسي برانشانه  نینخست

مجاز جزء  توان یمرا  داریسپ). ة نورکنند یتداع(است  درنگیسفچوبش  زیني دارد و ا پنبه

 ادخواننده را به ی ضاًیا دهد یمرهگذر  کهیی ها نشانه ریسا رایزدانست،  عتیطبي برا کلبه 

» ۀ جوجهالن«و ، »کاج«، )ي چشمۀ آبمعنابه (، خواره کلباغ،  کوچه: اندازند یم عتیطب

  ).28: 1383، ندهیپا(

، و کند یمی است آغاز جاودانگي و بلنداز درختان مقدس و نماد  که داریسپشاعر از 

بلند  کاجي باالبر  که، النۀ نور رسد یمو جبروت است  ملکوتاستعاره از  کهبه النۀ نور 

 شینماي درخت و نور را بهتر به وندیهمپمنزل مطلوب است،  نیآخرقرار دارد و 

ی ناب زندگی و مظهر الهمعرفت  هیاول مکان، تیالوه مرکز که، در واقع النۀ نور گذارد یم

ی و رمز معراج است راستی و جاودانگ، مظهر اتیحي روینی، راستنماد  که کاجاست با 

  :ابدی یم وندیپ

ي نوررهگذر شاخۀ /  کردی مکثآسمان / سوار  دیپرس کهدر فلق بود / ؟ کجاستخانۀ دوست 

به  دهینرس: / ي و گفتداریسپو به انگشت نشان داد /  دیبخشها  ی شنکیتاربه لب داشت به  که

ي صداقت پرهاو در آن عشق به اندازة / از خواب خدا سبزتر است  کهی است باغ کوچه/ درخت 

یی تنهاپس به سمت گل /  آرد یماز پشت بلوغ، سر به در  که کوچهي تا ته آن رو یم/ ی است آب

ی شفاف فرا ترسو تو را / ی مان یم نیزم ریاساط دیجاوي فواره پادو قدم مانده به گل، / ی چیپ یم



59يسپهرو بازتاب آن در شعر سهراب ي درخت و اشراقوندپی هم

ي بلند کاجرفته از / ی نیب یمی کودک/ ي شنو یمی خشفضا، خش  الیس تیمیصمدر /  ردیگ یم

  ).359و  358: همان(؟ کجاستی خانۀ دوست پرس یمو از او / جوجه بردارد از النه نور / باال 

یی با عرفـان شـرق   آشناو  عتیطبسهراب به خاطر عشق به  کهگفت  توان یموع در مجم

اي  یزنـدگ و  اتیح بخش یتجلنباتات  کهاشاره داشته است  نکته نیاي اسالم مدام به ایدنو 

ت هرگـز از جهـ   اهیـ گ ادر نظر سهراب درخت یـ . شود یم دیتجد کبارگاه ی هرچند کهاست 

خداسـت ارزش   گـاه  یتجلـ  نکـه یا لیـ دلبـه   بلکـه  سـت ینبودن مقـدس   اهیگ ادرخت بودن ی

 داشـت یگرامو  شیسـتا و درختـان و   اهـان یگي نمادهـا رو سهراب با طـرح   نیاو از  ابدی یم

  .دیستا یمعنوان نمودگار خوب خدا  را به هانیکی هستو  اتیحآنها، سراسر 
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  ها نوشت یپ

  :ي شده استا اشارهباور  نیابه  زین میکر قرآن در - 1

شدند  کافر کهآنان  دندیند ایآ) 30:21(فَفَتَقْناها  رتْقاً کانَتََااَنَّ السموات و االرض  کَفَرُوا نَیالّذ رَیاَولَم 

  . میدیگردانبسته بودند پس آنها را گشاده  نیزمها و  آسمان که

بز و  نیبي است ا مناظرهی است، فارسدرخت در شعر  شکوهجلوة پر نیاول که کیآسوردرخت  - 2

  ).40: 1، ج 1373بهار، (اند  ی دانستهاشکانی دورة ادباز آثار ا ر کیآسوردرخت اي  عده. درخت خرما

 نیاي گسترش برای به نید رفتنیپذزرتشت از بهشت آورد و گشتاسب پس از  کهي سرودرخت  - 3

 نیدگشتاسب « کهی نوشت سهو بر آن سرو  کاشت کاشمردر  نیبرزمهر  آتشکدة، آن را در مقابل نییآ

ي ا اسطورهی و درخت بهشتو نماد  انیزردتشتپرستشگاه و قبلۀ  نیاولسرو  نیا بیترتبه این . »رفتیپذی را به

  .دیگرد رانیا

باغ آمده  نیادربارة  نامه استیسدر . کردندرا در آن دفن  مزدك روانیپ کهی است باغ: نگونسارغ با - 4

 کردهها دفن  بدن در چاهۀ مینچوگان، نگونسار تا  دانیمرا در  روانشیپو  مزدك، روانیانوشبه فرمان : است

  .)248 -246: 1375، الملک نظام(اند  نموده هالكو 

به هم باشد و  کینزدي آن ها گرهو » گئوکرنه«به  هیشبدر همه جا به هم رسد  کهی است درختهوم  - 5

  .)1357دهخدا، ( رندیگی در وقت زمزمه به دست زردشت انیپارس

بنابر . شود یمخوانده » گئوکرنه« اوستا هوم است و در دیسپتخمه، گونۀ  درخت همه ای شیسپوبیو - 6

 کهدرخت  نیا. است نیزمآسمان و  وندیپو عامل  نشیآفردرخت، درخت آغاز  نیاها،  اسطوره

و به  دیخورشاست و  دهییروالبرز  کوهاست بر  زیرستاخی روز مرگ یبي داروبخش همۀ دردها و  درمان

  .)125: 1380ی، دادگفرنبغ (دارد انهیآشبر آن  مرغیس گریدی انیب

 ؤمنُونَیال ربکفَال و : رفته است کاربه  زین» مشاجره و منازعه«ی معنلفظ شجر به  میکر قرآن در - 7

 کهاست و با آن مناسبت دارد چرا  کینزدي درخت معنابه  نیا که.. .ثُُّم نَهمیبشَجرَ  مایف حکِّموكی ٰیحتّ

خصوم مثل برگ و شاخه درخت به  اسخن دو خصم ی که ندیگو) مشاجره(منازعه را از آن جهت تشاجر 

  .)7، 4ی، ج قرش(شوند یمهم مختلط 

  :یقرآن ۀیآاشاره به  - 8

تَرَ اَنَّ اهللاَ ی اَلَمدجنْ  سم نْ فلَهو م مواترُ و فی السو الجِبالُ و الشَّج مرُ و النُّجوو القَم ضِ و الشَّمسی االَر

  :منَ النّاسِ رٌیکَثالدواب و 

است و آفتاب و ماه و  نیزمدر  کهها و هر  در آسمان کههر  کند یمبر خدا سجده  کهي دیند ایآ

  .)18:21(ي از مردمان اریبسو درخت و جنبندگان و  ها کوهستارگان و 

  :یقرآن ۀیآاشاره به  - 9

رُ یو الشَّج دانِو النَّجمج6:55( کنند یمسجود ) اهیگ ای(، و ستاره و درخت س(.  
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  :رینظی اتیآاشاره به  - 10

 ءاَنْتُمونَه تعرطاماً زح علناهلَج نشاء نُ الزّارعون لَونَح اَم... رَتَها اَماَنْتُم اَنْشاتُم شَجئْون، ءنْشنُ المایآ: نَح 

 دیدیآفرشما درختش را  ایآ.. .میگردان خشکآن را  نهیآهر  میبخواهاگر  انندگانیرو میمائ ای دیانیرو یمشما 

  .)72، 64، 63:56( میهست نندگانیآفرما  ای

  :از آن جمله است کهدست زده  لیتمثمطالب به  میتفهي برای گاهخداوند  - 11

  :ۀیآبه درخت در  بهیط کلمۀ هیتشب) الف

چگونه خدا  کهی نیب ینم ایآو  :»ی السماءفاصلُها ثابِت و فَرْعها  هبیطَ هکلمضَرَب اهللاُ مثالً  فیکَاَلَم تَرَ «

 شود یم دهیداصلش ثابت و فرعش در آسمان  کهي است ا زهیپاکچون درخت  کهرا  زهیپاک کلمۀمثل زد 

)24:14(.  

  :ۀیآبه درخت در  ثهیخب کلمۀ هیتشب) ب

چون درخت  دیپل کلمهو مثل  :»ه اجتُثَّت منْ فَوقِ االرضِ مالها من قَرارٍثیخب ةِکشَجره ثَیِخَبه کَلمو مثَلُ «

  .)26:14(ي نباشد قرار چیهشده باشد و آن را  کن شهیر نیزمي رواز  کهي است دیپل

  :به درخت) شرك( ثهیخب کلمۀ هیتشب: ج

، قرآن آن درخت لعنت شده در.. .:»راًیکب اناًیاالطغ دهمیزی القرآنِ و نُخَوفُهم فَما یفالملْعونَه  ةَالشَّجرَ... «

  .)62:17( شود ینمي بزرگ اضافه رو ادهیزرا پس آنها را جز  شانیا میده یم میبو 

شدن  کینزدی حضرت آدم مربوط به زندگقرار است، در  نیبد امبرانیپی زندگنقش درخت در  - 12

در  )34: 1: ك. ر(شدن از بهشت  رونیب جهینتآن و در  وةیمآدم و همسرش به شجرة ممنوعه و خوردن 

تا  اندیروي سر او باالبر  کدوی از درختی، ماه شکماز  ونسیی یرها، خداوند پس از ونسداستان حضرت ی

در ) 146و  145: 37: ك.ر( ابدیبازو توان خود را  روینبخورد و  اش وهیمو از  ابدآن آرامش ی ۀیسادر 

شدن او از طرف خداست  ختهیبرانگ، زمان امبریپ نیای زندگلحظۀ  نیتر شکوهی، با موسی حضرت زندگ

و مبارزه با فرعون  لیاسرائ یبن تیهدای مورد خطاب قرار داد و او را به درختخداوند او را از پس  که

ی زندگدر ) 71:20(عصا به اژدها  لیتبدی در موساعجاز  لیتبد انیجرر د زینو ) 30:28( ختیبرانگ

و ) 26و  25:19( میمردادن درخت خرما توسط حضرت  تکانی و سیعتولد  انیجربه  حیمسحضرت 

ي به هجردر سال هفتم  که اکرمی رسول زندگی از حوادث کاسالم دربارة ی امبرانیپی زندگباالخره در 

رضوان معروف شده اشاره دارد  عتیبگرفت و به  عتیبی درخت ریزاز مؤمنان در  امبریپو  وستیپوقوع 

)18:48(.  

، 23:78، 68:55(و انواع آنها ) 14:76(بودن آنها  دار هیسای و بهشتی به درختان مختلف اتیآدر  - 13

  .ی اشاره داردجهنّمبه زقوم درخت : 46تا  43:44و  67تا  62:37 اتیآو در ) 29و  28:56

 طیمحبه  کتاب نیارو در  نیااز ، ادندد یم لیتشکرا اعراب  میکر قرآن مخاطبان نینخست کهاز آنجا  - 14

، تونیز، )انگور(، عنب )خرما(نخل  رینظآنها بوده است  طیمحدر  کهی درختانی آنها پرداخته شده و به زندگ

  . اشاره شده است.. .و) کنار(، سدر )انار(رمان 
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ي سودمندي زنبور عسل به براخانه  جادیاآتش از درخت و  جادیای از جمله اتیآخداوند در  - 15

  :پردازد یم واناتیحها و  ی انسانزندگدرخت در 

ي شما آتش را برااز درخت سبز  کهآن : منَ الشَّجرِ االخْضَرِ ناراً فاذا اَنْتُم منْه تُوقدونَ لکمي جعلَ الّذ

  ).80:37( دیافروز یمپس آنگاه شما از آن بر  کرد جادیا

ی فرستاد وحو : عرِشُونو منَ الشَّجرِ و مما ی وتاًیِبي منَ الجبالِ اتّخذی النَّحلِ اَنْ ال ربک ٰیاَوحو 

  .)70:16(ها و از درخت و از آنچه بسازند از چوب  خانه ها کوهاز  ریبگ کهي زنبور سوپروردگار تو به 

  :از آن جمله است کهاست  افتهبر آفتاب بازتاب ی لوفرینبودن  فتهیش زین کهندر شعر  - 16

نازنده منم لوفریني و دیخورش
  

منم شکرخندهدر  اشکتن غرقه به   
  

  )یخاقان(    

مجال تو منم دیخورش لوفرین
  

تو منم الیخآتش  خاکستر  
  

  )یخاقان(    

دیخورشی از بزرگي اندر فروترنه تو 
  

لوفرینز  کمترمنه من به خدمت تو   
  

  )مسعود سعد(    

ا موالن نامه ینمثالً با تأمل در  شود یم دهید زینی عرفان کهني اشراق و درخت در شعر وندیپ هم نیا -17

جز خـدا   کهی آتش - اند کردهبه آتش مقدس مانند  کهي را جانسوزعشق  کهی رانیا انیصوف شود یمروشن 

  :ابندی یماست، در اهیگ کهی ناز  -سوزاند یمرا  زیچهمه 

کند یم تیحکای چون نبشنو از 
  

کند یم تیشکا ها ییجدااز   
  

باد ستیني و نابانگ  نیاآتش است 
  

باد ستینآتش ندارد  نیا کههر   
  

  )اول و دوم اتیاب، دفتر اول، يمثنو(    

 کـه ، شـود  یم دهیدی است لیتمثاز موضوعات قابل بحث موالنا در قالب داستان  کهی دقوقدر داستان  ای

روز  کیـ . است قتیحقدر همه جا به دنبال  زکاریپرهی عارف دقوق. شوند یم وندیهمپچگونه نور و درخت 

، در همـان حـال   رود یمـ شعلۀ آنها به آسمان  کههفت شمع روشن . ندیب یم زیانگ شگفتي ا منظرهدر ساحل 

 کسپس هـر یـ   ندیآ یمی در نورانها به صورت هفت مرد  آنگاه شمع شود یم لیتبدشمع  کشمع به ی هفت

درخـت   کهفـت درخـت بـه یـ     رود یمـ و چون بـاز جلـوتر    شوند یم انینمای درختاز آن مردان به صورت 

  .. .درخت به هفت درخت کی رود یمی جلوتر دقوقو باز  شوند یم لیتبد

  )1309تا  1924 اتیاب، دفتر سوم، يمثنو(

 دیخورشی آن را با نور و همراهی و آزادگی، هانیکی، درخت زندگدرخت  میمفاه ریتصو - 18

تابلو درخت  نیادر . دیداست،  دهیآفر» جادة درخت سبز«وان گوگ با نام  کهیی بایزي تابلودر  توان یم

را به آسمان  نیزم کهي کریپ غولی هانیکیی است است و همچون درخت راینامی و جاودانگسرو، رمز 

  .)34: 1376، دوبوکور .ك.ر! (است برافراشتهاند، قد  گرفته انیمآن را در  دیخورشو ماه و  ونددیپ یم

به اسرار آگاه  کهدرخت  نیا، شود یمصحبت  ایگوی درختاز  اسکندردر داستان  زین شاهنامهدر  - 19

است  انهیمشو  هیمش ادآوری زیندرخت  نیا. دهد یمرا پند و اندرز  اسکندری از آن شاخاست و هربرگ و 
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شود و  ایبوو  ایگوشب ماده،  کهي ماده است گریدی نر و کي دو شاخه یدارای ولی است کی شان شهیر که

  :دیدرآدر روز نر به سخن 

اندر جهان که دریا ست یشگفت
  

و نهان آشکار دیندی آن کس  
  

ياوي نر گریدی ماده و کی
  

يبوي و با شاخ و با رنگ و گو سخن  
  

شود ایبوو  ایگوبه شب ماده 
  

شود ایگوچو روشن شود نر   
  

  )115، 50 :شاهنامه(    

  :آمده است زین شاهنامه آوردن سرو از بهشت در - 20

نهاد نیزرنخست آذرمهر 
  

نهاد نییآنگر تا چه  لشکربه   
  

ی سرو آورده بود از بهشتکی
  

بکشتدر آذر آن را  شیپبه   
  

  )1498مول  69/  6:51ی قیدق(    

از آن جملـه حـافظ در   . دارد ادیـ زی بازتـاب  فارسی نمود آتش از درخت در شعر قرآن ۀیما حیتلم -21

  :است ختهیدرآمی درخت خوان دیتوحي و نماد سرو را با پهلوي ها غزل ریزغزل 

يپهلوبلبل ز شاخ سرو به گلبانگ 
  

يمعنودوش درس مقامات  خواند یم  
  

ی نمود گلموسآتش  که ایبی عنی
  

يبشنو دیوحت نکتۀتــا از درخـــت   
  

  )345: 1384حافظ،(     
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