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چکیده: در تاریخ زندگی بشر اقوام و ملل به دالیلی در باورهای دینی و مذهبی برای عناصر طبیعی از جمله 
گیاهان جایگاه مقدس و اساطیری قائل شده اند. از این رو گیاهان مقدس در فرهنگ و هنر مردم راه یافته، 
چنانکه در نقوش و تزئینات ایرانی از دیرباز گل، میوه و درختانی نمادین حضور داشته اند که در هنر دوران 
اسالمی نیز تداوم یافته اند. در ایران باستان که خاستگاه بسیاری از گیاهان بوده، بلوط به عنوان میراثی کهن 
با زندگی مادی و معنوی زاگرس نشینان از جمله مردمان کهگیلویه  و بویر احمد به نحوی آمیخته که به نماد 
سرزمینشان تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر تالش دارد تا با نگاهی به اندیشه  و باورهای ایرانیان 
در تصویرگری نقش بلوط به ویژه در هنر دوران ساسانی بپردازد، و در تداوم آن به تحلیل این نقش مایه، 
مفهوم و اهمیت جایگاه بلوط از گذشته تاکنون اشاره می کند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری 
اطالعات از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای و گزارشات میدانی انجام شده است. یافته ها بیانگر آن است 
که استفاده از نقش مایۀ بلوط ورای جنبۀ تزئینی، از کاربردی نمادین و اعتقادی برخوردار بوده و با فرهنگ 
زاگرس نشینان به گونه ای عجین شده است که زندگی، طبیعت، معاش، آداب ورسوم و ادبیات شفاهی آنان 
را نیز تحت تأثیر قرار داده و به  عبارتی ریشه در باورهای اسطوره ای- آیینی این سرزمین دارد. نمادهایی 

که با تناوری، راست قامتی، پایداری و پیروزی در ارتباط است.

واژگان کلیدی: گیاه، نقش، میوه بلوط، مقدس، اسطوره.

مقدمه 
عنصر گیاه در میان اقوام و ملت ها همواره نقش اساسی و بخش 
عمده ای از اسطوره های مردم را تشکیل داده اند. به گونه ای  که 
در بسیاری از بن مایه ها و کهن الگوهای اسطوره ای، آیین ها و 
باورها، مراسم و حتی در قصه ها و مثل های مردمی، نقش و 
کارکرد گیاهان و درختان مقدس و نظرکرده قابل شناسایی 
است )کخ، 1376، 206(. تنوع اقلیمی در کنار پیشینۀ کهن 
انواع  از  گسترده  استفادۀ  نیز  و  ایران زمین  آیینی  و  فرهنگی 
گیاهان در نظام های غذایی و پزشکی ایرانیان باعث شده تا این 
مردمان در طی اعصار ارزش ویژه ای برای گیاهان قائل شوند 

)پوپ، 1393، 32(. بلوط در جنگل های زاگرس می روید و از 
آنجا که نقش عمده ای در فرهنگ و هنر ایران باستان داشته به  
طوری که تداوم آن تا به امروز باقی ماندۀ ضروری است در مورد 
اسالم  و صدر  هنر ساسانی  در  بلوط  نقش  پیدایش  چگونگی 
بررسی های دقیق به عمل آید. نقش میوه بلوط در آثار تاریخی 
دورۀ ساسانی و بسیاری از تمدن های دیگر از جمله یونان و روم 
خود را آشکار می کند و این امر نشان از تقدس و اهمیت آن 
دارد. در دورۀ ساسانی نیز نقوش گیاهان مقدس و اساطیري 
ارتباط بوده است. بر این  اساس  باورهاي مذهبی مردم در  با 
زاگرس نشینان  بومی  فرهنگ  شناسایی  ابتدا  در  مقاله  هدف 
است که ضمن ریشه داشتن در فرهنگ ایران باستان، سرشار 
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از بن مایه های اسطوره ای و آیینی است. سپس در مرحلۀ بعد 
به تحلیل نقش مایۀ بلوط، بررسی منشأ پیدایش آن، نگرش ها 
و اندیشه ها در زمینۀ آثار هنری پرداخته است. وجود بلوط 
به عنوان یک عنصر اصلی در دوران مختلف زندگی مردمان 
این خطه، از گذشته تاکنون، سؤاالتی را در این زمینه ایجاب 

می کند.
 دلیل توجه به بلوط، مفهوم آن نزد مردم، مبدأ و جایگاه آن 

در هنر و زندگی روزمرۀ آنان چگونه بوده و هست؟

فرضیه
توجه به بلوط نزد زاگرس نشینان از دیرباز تاکنون و برگزاری 
میراث  این  تقدس  از  نشان  آیینی هرساله در منطقه  جشن 

فرهنگی- اساطیری دارد.

پیشینۀ تحقیق
از  استفاده  در  آن  فواید  و  بلوط  زیست محیطی  کارکردهای 
میوه، برگ و صمغ بارها مورد اشاره قرار گرفته اند؛ از جملۀ 
دارویی،  اقتصادی،  ارزش  »بلوط؛  می توان  پژوهش ها  این 
اشاره  )جعفری کوخدان،1392(  زیست محیطی«  و  صنعتی 
مقالۀ   در   )1398( طغیانی  و  شریفی  شریعتی راد،  کرد. 
مردمان  آیین های  در  گیاهی  بن مایه های  بازتاب  »تحلیل 
با  بلوط  جایگاه  و  نقش  بررسی  به  احمد«  بویر  و  کهگیلویه  
توجه به جنبه های اسطوره ای و ادبی این آیین ها پرداخته اند. 
بلوط«  مقاله »زندگی در سایۀ  الهام مهدی پور در  همچنین 
)1397( به بررسی جایگاه بلوط در زندگی مردم زاگرس از 
منظر کارکردهای مادی و نقش آن در ادبیات عامه پرداخته 
است. اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، نقش 

اسطوره ای بلوط از منظر تقدس و بازتاب آن در هنر است.

روش تحقیق 
اسناد  بر  تکیه  با  کتابخانه ای  روش  با  ابتدا  پژوهش  این  در 
به  استنتاجی  روش  با  سپس  باستان شناسی،  و  تاریخی 
آیینی در فرهنگ  بلوط، پیشینۀ  بررسی نقش مایه  تحلیل و 

زاگرس نشینان پرداخته شد. 

مبانی نظری
• گیاهان اساطیری و مقدس 

درخت از مظاهر قدرت خداوند و عنصری مقدس در طبیعت 
در باورهای کهن اقوام و ملل جهان مورد پرستش بوده  است. 
تا  امروز سبب شده است  تا  از دیرباز  و گیاه  تقدس درخت 
در اساطیر، ادبیات و فرهنگ عامه بر جلوه های گوناگون آن 
اشاره شود. اما در کنار عوامل اعتقادی و فرهنگی، بعضی از 

تصویر1. کرمانشاه- مراسم بزرگداشت روز ملی بلوط زاگرس در محوطه 
.www. mehrnews.com/news :جهانی بیستون. مأخذ

این درختان مقدس ذخایر ژنتیکی و اکولوژیکی ارزشمندی 
موردی  مطالعۀ  صورت  در  که  هستند  مقاوم  گونه های  از 
همچنین  کرد.  کسب  را  ارزشمندی  نتایج  می توان  آن ها 
دیرزیست بودن گونه های درختی و عظمت و شکوه آن ها نیز 
در  مؤثری  نقش  که  به گونه ای  نبوده،  بی اثر  تقدس  این  در 
تعادل اکوسیستم منطقه داشته و از بین بردن آن ها می تواند 
)بهرامی،  کند  ایجاد  منطقه  طبیعی  تراز  در  را  خساراتی 

 .)1392
گاه  دارد  طوالنی  عمر   Quercus علمی  نام  با  بلوط  درخت 
بومی  ایران،  از آن در  و گونه های متعددی  تا دو هزار سال 
رشته کوه های البرز و زاگرس است. بلوط های بومی جنگل های 
ایران بر پایۀ ویژگی های ریخت شناسی به گروه های دارمازو، 
تقسیم  بَرودار  یا  ایرانی  بلوط  و  یول  مازو،  بلند  مازو،  سفید 
در  رویش  دلیل  به  همچنین   .)1373 )فتاحی،  می شوند 
امام زاده ها تحت  و  اماکن مقدس  برخی  یا صحن  و  نزدیکی 
عنوان »دارمراد« یا »دارمزار« از احترام ویژه ای برخوردارند. 
دیرزیست بودن،   هم چون  بلوط  عمومی  مشخصات  از  برخی 
باورها،  با  آمیخته شدن  سایه گستری،  و  ارتفاع  تنومندی، 
پایداری  و  ذغال  به  بلوط  چوب  تبدیل  اساطیر،  و  افسانه ها 
آن در هنگام سوختن می تواند از دیگر دالیل تقدس بلوط در 
ایرانی عنصری مقدس  اقوام  باشد زیرا آتش بین  افکار عامه 
بود و از نشانه های زندگی و نماد برخی ایزدان مثل ایزد بهرام 

شمرده می شد.
و  اعتقادات  معیشت،  در  بلوط  مفهوم  و  کاربرد  به  توجه  با 
معنوی  و  مادی  جنبۀ  دو  از  را  آن  می توان  عامه،  فرهنگ 
بررسی کرد که هرکدام می تواند بازتابی از باورهای کهن باشد 

)تصویر 2(.  
• کاربردهای مادی  

درخت و میوۀ بلوط در زندگی مادی- اقتصادی و سنتی ایل 



127مجلۀ هـنر و تـمدن شـرق سال دهم | شماره 36 | تابستان 1401

تصویر2. بررسی نقش مایه بلوط از دو جنبۀ مادی و معنوی. مأخذ: نگارندگان.

بختیاری و مردمان کهگیلویه  و بویر احمد اهمیت ویژه ای دارد 
زیست محیطی،  مختلف  عرصه  های  در  فراوانی  کاربردهای  و 
صنعتی، درمانی و اجتماعی ساکنان این منطقه دارد. مردم 
از بلوط برای تهیۀ نان، خوراک دام، مقاوم سازی مشک، تهیۀ 
ذغال، حرفۀ رنگرزی و طب سنتی بهره می گیرند  )مهدی پور، 
به  الدویه«،  حقایق  عن  »البنیه  کتاب  در   .)115  ،1397
و  اشاره شده  معده  زخم  مداوای  برای  بلوط  درمانی  خواص 
ناراحتی های  برای درمان  بلوط  نان  بنابه گفتۀ مردم محلی، 
معده و خاکستر هیزم بلوط برای درمان بیماری های عفونی 
عامیانۀ  افسانه های  در  همچنین  )همان(.  است  مفید  بسیار 
قرون وسطی آمده که تماس یک میخ با قسمت صدمه  دیدۀ 
بلوط، شفای  درخت  در  میخ  همان  فروکردن  و سپس  بدن 
دارویی  خاصیت  این رو  از  است.  داشته  همراه  به  را  بیمار 
گیاهان نزد مردم به قدرت جادویی تبدیل و ستایش شده اند 
از دیگر مصارف  )شریعتی راد و همکاران، 1398الف، 174(. 
صنعتی بلوط می توان به تولید قارچ شیتاکه و تولید دارو و 
چرم نزد زاگرس نشینان و بهره گیری از چوب محکم و مقاوم 
آن در ساخت سقف خانه های خشتی این منطقه در گذشته 
یا  بُهون  برپاکردن  برای  بلوط  چوب  از  عشایر  بهره گیری  و 
همان سیاه چادر به عنوان پایه از گذشته تاکنون اشاره کرد 
)مهدی پور، 1397، 124(. همچنین بلوط در گذشتۀ خیلی 
شرقی  اروپای  در  ساختمانی  مصالح  مهم ترین  از  یکی  دور 
بوده و عالوه بر مصرف انبوه الوار بلوط در ساختمان سازی، از 
چوب آن برای ساختن کشتی های بازرگانی و جنگی استفادۀ 

گسترده می شده است.

نمادشناسی بلوط، کاربردهای معنوی 
• بررسی نقش بلوط در ادبیات عامه

در گویش مردم کهگیلویه  و بویر احمد، به بلوط بلی و بلیط 
گفته می شود و در فرهنگ مردم نشان مقاومت و استقامت 
بی باکی،  و  نشاط  روحیۀ  ایجاد  در  بلوط  جنگل های  است. 
شجاعت و دالورمردی مردمان این سرزمین نقش انکارناپذیری 
داشته اند. در افواه مردم این دیار بلوط بشارت دهندۀ بهار است 

)همان(:
عنبرین و مؤمنین دل و کی کنم خش ؟             

                                بنجمن بن و بلی عالمینه ایزنم تش
برگردان: عنبرین و مؤمنین دلم را به چه کسی خوش کنم؟ با 

تنۀ درختان بنه و بلوط جهانی را به آتش می کشم.
تنگس ای درو درو، بایم خینه خواره                 

                                   تا نشکفه بن و بلی کس نگه بهاره
درخت تنگس بسیار دروغگو و درخت بادام خونخوار است. تا 
درخت بنه و بلوط نشکفد، کسی نمی گوید بهار رسیده است 
)توضیح اینکه درخت بادام کوهی در اواخر فصل زمستان و 
زودتر از بقیۀ درختان به شکوفه می نشیند و به همین دلیل 
شاعر این درخت را دروغگو می داند. در این میان، همۀ نگاه ها 

به درختان بلوط دوخته می شود(.
دیار  این  ادبیات شفاهی  ویژه در گونه های مختلف  به  بلوط 
مثل ها  در  را  بلوط  زبانی  به کارگیری  اوج  و  است  متجلی 

می توان یافت.
- آخر بلی چینون جلد درازی ..... برگردان: بعد از پایان فصل 

چیدن بلوط، به دنبال جلد دراز می گردی.
برای  آن  از  که  است  باریکی  و  بلند  چوب  جلد،  از  منظور 
)آذرشب، 1391، 14(.  می شود  استفاده  بلوط  میوۀ  تکاندن 
انجام  انتخاب زمان درست برای  بیان کنندۀ  این ضرب المثل 
زحمات  نتیجۀ  و  برود  پیش  درستی  به  تا  است  کاری  هر 

ثمربخش باشد. 
در اشعار محلی مردمان کهگیلویه  و بویر احمد می توان تقدس 
و  )شریعتی راد  کرد  مشاهده  را  زندگی   نماد  بلوط-  درخت 

همکاران، 1398ب، 183(:
شاه بَلیُطم بِِگره و ُکر بَُلم بِزایِه             

                                        َکلگ و ماسی بَِخُرم وایَم َورایِه
برگردان: شاه بلوطم ثمر دهد و بز کوتاه گوش و تنومندم بزاید، 

نان بلوط و ماستی بخورم تا آرزوهایم برآورده شود.
ادبیات  و  احساسات  در  چنان  کارا  و  میوۀ سخت  این  بلوط 
شفاهی ایل بختیاری جا باز کرده که گویی نماد بختیاری ها 
است. »در بسیاری از سنت ها بلوط درخت مقدس است، زیرا 
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صاعقه را می گیرد و نماد عظمت و شوکت است. بلوط در همۀ 
زمان ها و مکان ها مترادف قّوت بوده و کاماًل متصور است که 
این صفت در هنگام تناوری و بزرگسالی درخت به او منسوب 
است. از سویی دیگر، درخت بلوط و واژه قّوت در زبان التین 
یک کلمه است که در ضمن نماد نیروی اخالقی و جسمانی 

با هم است« )شوالیه و برگران، 1379، 24(.
• نمادهای آیینی- اسطوره ای

در  ریشه  مردم  نزد  درخت  و  گیاه  دربارۀ  اعتقادی  باورهای 
در  مردم  مقدس  اماکن  از  بسیاری  در  امروزه  دارد.  اساطیر 
جوار درختان مقدس به نذر و نیاز می پردازند و گاه تار مو یا 
پارچه ای را به شاخه های آن می آویزند و از درختان مقدس 

یاری می طلبند. 
• نقش بلوط در ایران

در فرهنگ مردمان کهگیلویه و بویر احمد، درخت بلوط جایگاه 
ویژه ای دارد. از جمله آیین های موجود در میان مردم می توان 
سوگندخوردن  و  چاله گرم کنان  قربانی،  پل بُرون،  مراسم  به 
همان سبک وسیاق گذشته  با  گاه  نیز  امروزه  که  کرد  اشاره 
انجام می شود که ریشه  در سنن ایران باستان دارد. برخی از 

آداب و آیین های مقدس در ارتباط با بلوط عبارتند از:
- آیین پل برون: مهم ترین باور و اعتقاد به تقدس درخت بلوط 
مو  آیین  در  می توان  را  احمد  بویر  و  کهگیلویه   مردمان  نزد 
بریدن در سوگواری این مردمان مشاهده کرد. در این آیین، 
زنان پس از بریدن موی سر خود، آنها را زیر درخت بلوط دفن 
کرده تا بدین طریق بتوانند مرگ را از جوانان خود دور کنند. 
آنان معتقدند که بین خود و موهایشان رابطه ای برقرار است و 
از آنجا که درخت بلوط ریشه هایی محکم و قوی دارد که باعث 
پایداری آن در مقابل باد هستند؛ زنان کهگیلویه  و بویر احمد 
ریشه های  تا  می کنند  دفن  را  خود  موهای  بلوط  درخت  زیر 
موهایشان سست نشوند و دچار بیماری َگری نشوند. بنابراین 
دفن موی سر ـ و بیشتر موی زنان ـ در زیر درخت بلوط بعد 
از اتمام عزاداری از سوی همسر متوفی و نیز به طور معمول 
از سوی تمامی زنان منطقه در فصل بهار که با باران و زایش 
دوبارۀ طبیعت در پیوند و نماد زندگی است، انجام می شود. 
این رسم سابقه ای طوالنی در فرهنگ ایران باستان دارد که 
سوی  از  سیاوش  مرگ  هنگام  در  نیز  فردوسی  شاهنامۀ  در 
همکاران، 1398الف،  و  )شریعتی راد  می شود  دیده  فرنگیس 

.)179
- آیین قربانی: حیوان مورد نظر زیر درخت بلوطی در باالی 
کوه و یا زیر بوته ای در کنار رودخانه قربانی می شود تا خون آن 
به نشانۀ باروری زمین ریخته شود )همان، 69(. گفتنی است 
که قربانی زیر درخت یادآور یکی از »کهن الگوهای معروف در 
گسترۀ جهان اساطیر و روییدن گیاه از خون است که این امر 

پیوند هر چه استوارتر خدای گیاهی را با سرسبزی و باروری 
برجسته تر  را  آنها  بارورانۀ  سرشت  و  می دهد  نشان  طبیعت 

می کند«  )الیاده،1376، 270(.
- آیین چاله گرم کنان: در این آیین ضمن بردن سبزه بر سر 
قبور پیش از عید نوروز، هشت چوب بلوط را زیر سه پایه قرار 
می دهند. پس از روشن کردن آتش، برنج با شیر، آش یا عدسی 
پخته  و بین اهالی تقسیم می شود. اما راز پختن برنج با هشت 

چوب بلوط را می توان در دعای آنان پیدا کرد:
مهر یارتون بو، سر پل چینوت نگهدارتون بو 

               مهریارتان باد و سر پل چینود)ت( نگهدارتان باد
در  زیرا  است؛  میترا  یار  هشت  نشانه ی  به  بلوط  چوب  هشت 
هشت  که  است  آمده   )45 بند   ،10 )کردۀ  اوستا  مهریشت 
و  است  نشسته  پیمان  ناظران  منزلۀ  به  بلندا  بر  مهر،  یار 
پیمان شکنان را می پایند: »هشت تن از یاران او بر فراز کوه ها، 
همچون دیدباناِن مهر بر باالی برج ها نشسته اند و نگران مهر 
بویر  و  کهگیلویه   مردمان   .)364  ،1392 )اوستا،  دروجانند« 
احمد براساس همین دیدگاه و بنا بر کارکرد این ایزد در روز 
قیامت در داوری کردار نیک و بد مردمان بر سر پل صراط، 
می کنند  پخش  خود  ارواح  خشنودی  برای  و  می پزند  آشی 

)شریعتی راد و همکاران، 1398ب، 86(.
آخرین  قوم،  این  نزد  سوگندخوردن  عمل  سوگندخوردن:   -
از  درستکار  تشخیص  و  کالم  درستی  اثبات  برای  راهکار 
نادرستکار است. با توجه به پیشینۀ سوگند خوردن با برسم 
کهگیلویه  و  مردمان  میان  در  باستان،  ایران  در  گیاه  شیرۀ  و 
در  آنان  است.  مرسوم  گیاه  به  سوگندخوردن  نیز  احمد  بویر 
پی اثبات درستی کالم خود به سبزی درخت و بیشتر درخت 

بلوط سوگند می خورند: 
به ای سوزی بَلی قسم ......... به این سبزی درخت بلوط سوگند
قسم به ای پََرِل َسوز بَلِی ...... به برگ های سبز بلوط سوگند

در سوگند ذکرشدۀ فوق، به نکته ای مهم اشاره شده است و 
آن تأکید بر واژۀ پر مربوط به درخت بلوط است. این مهم بر 
تقدس درخت بلوط اشاره دارد که در اعتقاد مردمان کهگیلویه 
 و بویر احمد هر شاخه از درخت بلوط مساوی با یک بال پرنده 
است. این مردمان ارزش زندگی و حیات درختان را با زندگی 
درختان،  حفظ  برای  دلیل  همین  به  می دانند؛  برابر  انسان ها 
اعتقاد دارند که بریدن یا شکستن هر شاخه از درخت بلوط 
گرشاسب نامه،  در  است.  پرندگان  بال  شکستن  با  مساوی 
گرشاسِب اسطوره ای در هندوستان با درختی روبه رو می شود 
وارد  آن  تنۀ  و  شاخ  بر  زخمی  آهن،  وسیلۀ  به  هرکس  که 
آن  رگ های  از  خون  و  می خروشد  و  می نالد  درخت  می کند، 
روان می شود. همین باور را در میان مردمان کهگیلویه ، دربارۀ 
می توان  امامزادگان  کنار  در  سبزشده  بنه  یا  بلوط  درختان 
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مشاهده کرد )شریعتی راد و همکاران، 1398ب، 178و186(. 

نقش بلوط در جهان
تکریم و تقدس درختان و حتی پرستش آنها به طور گسترده ای 
در سراسر جهان رایج است. بسیاری از اسطوره ها از درخت 
زندگی صحبت کرده اند، درختی که نقطۀ مرکزی و نقطۀ اتکا 
دنیاست و میوه هایش ابدیت و بی مرگی را همراه دارد )دادور 
و منصوری، 1385، 26-25(. از اشکال مختلف درخت زندگی 
می توان به درخت بلوط دودونا در مصر اشاره کرد که از آن به 
عنوان درختی مقدس در زمین یاد شده است. در چین نماد 
قدرت شکننده است زیرا درخت در برابر باد خم می شود اما 
است،  مسیح  راسخ  عزم  سمبل  مسیحیان  برای  نمی شکند. 
الهی نزد قوم یهود بوده  درحالی که نماد شخصیت و حضور 
و در اروپا نیز سمبل قهرمانی و جانبازی شناخته شده است 
)دادور و تاران، 1388، 49(. همچنین بلوط به عنوان جایگاه 
خدایان در اساطیر یونانی، رومی و قوم سلتی )از اقوام هند و 
اروپایی( و گاه در فرهنگ هند و اروپایی بسیار مقدس بوده 
است )کوپر، 1392، 62(. در ادامه به بررسی مختصر جایگاه 

بلوط نزد آنان می پردازیم: 
است.  بوده  مقدس  سلت  قوم  براي  بلوط  درخت  سلتی ها: 
هم    Crann Bethadh نام  به  که  سلتی  زندگی  درخت 
آن  شاخه های  که  است  درختی  تصویر  می  شود،  شناخته 
رفته  فرو  زمین  درون  به  آن  ریشه های  و  رسیده  آسمان  تا 
بین  پیوند  طبیعت،  با  یکی بودن  نمایندۀ  درخت  این  است. 
زمین و آسمان و توازن است. در فرهنگ و باور سلتی درخت 
زندگی قدرت های ویژه ای دارد و هر گاه سکونت گاه جدیدی 
ساخته می شد درخت بلوطی را Crann Bethadh  در مرکز 
قربانی  و  نذر  و  ازدواج  مانند  مهمی  مراسم  می کاشتند.  آن 
درختان  هم چنین  می شد.  برگزار  درخت  همین  کنار  در 
اجداد اولیۀ انسان در نظر گرفته شده و دریچه ای بودند بین 
جهان زندگان و مردگان و دیگر جهان های ماورایی. نمادهای 
مختلف درخت نزد اقوام کهن سلت مفاهیمی را دربرداشته از 
جمله: درخت زبان گنجشک نماد خرد و تسلیم، درخت غان 
نمایندۀ جوانی و تولد دوباره و اما مقدس ترین درخت، بلوط 
بود که نماد محور مرکزی جهان )axis mundi( در نظر گرفته 

می شد )سرلو،1389(؛ )تصویر 3(.
از ادوار کهن یونان باستان  یونان و روم: آثار به دست آمده 
مبنی  بدوی  مذاهب  در  آنان  عقیدتی  پیشینۀ  از  حکایت 
مقدس  بلوط  درخت  نوعی  دارد.  گیاهان  تقدس  و  توتم  بر 
در   .)1393 )گریمال،  بود  غیب گو  و  هاتف  به  منسوب 
درختان،  و  میان خدایان  نسبت  موازي  اسطوره های  بررسی  
مي توان نسبت ژوپیتر در روم و زئوس در یونان که خدایان 

.www. sagapodcast.ir/essay :تصویر 3 :درخت زندگی سلتی، مأخذ

آسمان و آذرخش های آسمانی )رعد( بودند با بلوط به جهت 
)مالرب، 1387(. ریشۀ تقدس  ربابودن مشاهده کرد  صاعقه 
دانه های بلوط در فرهنگ عامۀ مردمان اسکاندیناوی، موجب 
اسکاندیناوی،  مردم  نزد  بلوط  درخت  است.  خوش شانسی 
یونان و روم محل سکونت الهۀ  باروری بوده و اشارات بسیاری 
بلوط  بعدها  یافت.  می توان  بلوط  باب  در  مقدس  کتاب  در 
درخت مقدس رومیان شد. همچنین در مراسم عروسی روم 
باستان شاخه های بلوط حمل می شد تا ضامن پیوندی بارور 

باشد )وارنر، 1383، 579-580(.
و  اسکاندیناوی  سرزمین های  اهالی  وایکینگ ها  وایکینگ ها: 
مردمانی از نژاد »نورس« بودند که قدمتشان به چندین قرن 
»اودین«  نماد  بلوط  برمی گردد.گیاه  مسیح  میالد  از  پیش 
جنگ جو  اقوامی  وایکینگ ها  بود،  وایکینگ ها  بزرگ  خدای 
بودند که دشمنان خود را بر بدنۀ درخت بلوط اسیر و قربانی 
درخت  از  اجسادشان  آویزان کردن  با  سپس  و  می کردند 
مقدس، وفاداری خود را به خدایانشان اعالم می کردند )داتی، 

.)1397
ژرمن ها: نزد ژرمن ها درخت بلوط ایگدراسیل که شاخه هایش 
به آسمان می رسد، همیشه سبز و جایگاه ایزدان به ویژه ایزدان 
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گیاهی، اهمیت ویژه ای دارد )مختاریان، 1392، 130(. 
اسالوها: بلوط نزد قوم اسالو به دلیل عمر طوالنی و پایداری 
مقدس است و گویی نمادی از نامیرایی و جاودانگی باشد که 

یکی از آرمان های کهن بشری بوده است )الستر، 1387(.
بلوط به لحاظ فرهنگی در دیگر کشورهای جهان نیز از اهمیت 
خاصی برخوردار است. چنانکه در انگلستان، استونی، فرانسه، 
متحده  ایاالت  لهستان،  لیتوانی،  لتونی،  مولداوی،  آلمان، 
آمریکا، باسک، ولز بلغارستان و صربستان به عنوان نماد ملی 
به  شهرستان  یک  نام  شمالی  ایرلند  در  است.  شده  انتخاب 
معنی بلوط است که نشان آن کشور است. بلوط نماد برخی از 
احزاب سیاسی مانند حزب محافظه کار انگلیس، در رتبه بندی 
و  دوم  سرهنگ  نشان  طاالیی  و  نقره ای  برگ  آمریکا  ارتش 
ناخدا است. هم چنین بر سطح یکی از قدیمی ترین سکه های 
بریتانیا )شش پنسی( بلوط حک شده و شاخۀ بلوط در فرانسه 
نشان فرزانگی و حکمت و به عنوان نماد ملی این کشور تلقی 

می شود )تصویر 4(.
نقش مایۀ بلوط در گذر زمان  و مکان  مشاهده شده است. این 
درخت نماد قدرت و پیروزی برای امپراتوران فاتح بوده است. 
پادشاهان باستان مظهر خدایان روی زمین با تاج هایی از برگ 
بلوط جلوه گر بودند. در تصویر 4 یکی از این تاج های سلطنتی 
بلوط دیده می شود  از شاخ و برگ  با حلقه ای طالیی  یونان 
که میوه های کوچک بلوط نیز البه الی برگ ها پنهان شده اند. 
قدمت این حلقۀ زرین به حدود 2400 سال پیش برمی گردد 
و از دو نیم دایرۀ لوله ای شکل ساخته شده که در انتها با سیمی 
به یکدیگر متصلند. امروزه حلقۀ طالیی پادشاه روم در موزۀ 
دارد  قرار  عموم  دید  معرض  در  و  بوستون  زیبای  هنرهای 

)kendall, 2002( )تصویر 5(.

بلوط در تزئینات دورۀ ساسانی
• کاخ تیسفون

دورۀ  گچبری های  در  تزئینی  عنصر  عنوان  به  بلوط  نقش 
ساسانی، کاخ کیش، تیسفون، چال ترخان و المعارید به  دست  
 ،1389 لک پور،  172؛   ،1387 اکرمن،  و  )پوپ  است  آمده 
فرورفته  درهم  برگ های  تیسفون،  کاخ  در  253و252(. 
را  پیچیده ای  نقش  بلوط  میوۀ  انتهایشان  در  و   S شکل  به 
آینده  اسلیمی های  پیدایش  برای  مقدمه ای  که  ایجاد   کرده 
است )گریشمن، 1378، 200(. در این نقش عالوه بر کاربرد 
دوام  و  باروری  امنیت،  نشانۀ  که  بلوط  میوه  و  گیاه  نمادین 
است، ویژگی بارز دیگر هنر ساسانی یعنی قرینگی مشاهده 
می شود که زمینه ساز نقوش تزیینی گیاهی در دوره های بعد 
و به  ویژه نقوش اسلیمی در دورۀ اسالمی شده است )مبینی 

و شافعی، 1394، 56(؛ )تصویر 6(.

تصویر4 . از راست به چپ: نقش دوشاخه متقاطع بلوط، سکه شش پنی بریتانیا، 
.Wikipedia.com:نشان ملی فرانسه. مأخذ

• طاق بستان
ترکیبی  گیاهی  طاق بستان،  در  زندگی  درخت  نقش برجستۀ 
با عناصری چون برگ مو، غنچه لوتوس، برگ های کنگره دار، 
یا  بلوط  به  شبیه  میوه هایی  دارای  و  چندپر  و  ریز  گل های 
می باشد  است(  گیاهی  چه  نیست  مشخص  )دقیقاً  شاتوت 
اسطورۀ  میان  این  در   .)131  ،1395 آورزمانی،  و  )جوادی 
عنوان  به  جهان  ملل  از  بسیاری  فرهنگ  در  زندگی  درخت 
درختی همیشه سبز، همواره شکوفا و پرلطافت که میوه هایش 
ابدیت و بی مرگی را همراه دارد، شناخته شده است )دادور و 
منصوری، 1385، 26-25(. از این رو بنابر تقدس، سابقۀ کهن 
و اسطوره ای درخت بلوط در تزئینات معماری پیش از اسالم 
 ،)1398 مقصودی،  و  )حیدرنتاج  ساسانی  دورۀ  به خصوص 
بهره گیری از خواص درمانی و خوراکی میوۀ بلوط در قدیم و 
جنبه های نمادین آن از جمله استقامت، قدرت و عمر طوالنی، 
یعنی همان ویژگی هایی که فرد بختیاری به آن پایبند است و 
به نوعی با آن احساس هم ذات پنداری می کند )مددی،1386، 
56(؛ می توان گفت میوۀ درخت زندگی در نقش طاق بستان 

همان میوۀ درخت بلوط است )تصویر 7(. 
• مسجد سیمره 

تزیینات گچبری مسجد سیمره متعلق به اواخر دورۀ امویه و 
اوایل دورۀ عباسی است )لک پور، 1389، 67(. در یک بررسی 
تزیینات گچبری  در  به کاررفته  گیاهی  نقوش  و جامع،  کلی 
مسجد سیمره عبارتند از: انار، تاک، نخل، درخت کاج، نیلوفر، 
میوه بلوط و برگ کنگر که در دوران پیش از اسالم: انار، تاک، 
نخل و کاج، نماد باروری، فناناپذیری و برکت و نیلوفر، میوۀ 
بلوط و برگ کنگر به عنوان نمادهای حیات، امنیت و باروری، 
پیروزی و توافق بر مشکالت معرفی شده اند. نکتۀ جالب توجه 
در مطالعۀ نقوش گیاهی و هندسی مسجد سیمره، تنوع طرح 
و شکل اجرایی مختلف برخی از نقوش تزیینی است. به عنوان 
دایره ای شکل  بلوط،  میوۀ  سیمره  مسجد  تزئینات  در  مثال 
گاهی  و  پنج پر  کاکلی  آن،  سطح  در  متراکم  فلس های  با  و 
سه پر ترسیم شده است )شریفی نیا و سنایی نژاد، 1398، 8(.؛ 

)تصویر 8(.
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تصویر5. میوه بلوط در تاج پادشاهان یونانی و زیورآالت، قدمت: قرن 4 پ.م. 
.www.metmuseum.org :مأخذ

تصویر 6 :برگ های درهم رفته که در انتهایشان دارای میوۀ بلوط هستند، 
.www.metmuseum.org :کاخ تیسفون. مأخذ

میوۀ بلوط هنگام خروج از غالف خود نماد تولد است مانند 
تخم مرغ که نماد فراوانی، سعادت و باروری است. در مفهوم 
عرفانی، مانند نشانه های مذهبی، عالمت قدرت روح و فضیلت 
الهی و  از دو منبع وحی  این حقیقت  پرمایۀ حقیقت است. 

طبیعت نشأت گرفته است )شوالیه و  برگران، 1379(.
• مسجد نُه گنبد بلخ 

هفت  در  پیاده«،  »حاجی  به  معروف  بلخ  گنبد  نه  مسجد 
متعلق  کنونی  مزارشریف  غرب  در  و  بلخ  جنوب  کیلومتری 
است.  )9یا10 میالدی(  یا چهار هجری قمری  قرون سه  به 
است  آن  گچبری  تزیینات  مسجد  ویژگی های  مهم ترین  از 
میوۀ  نخل،  و  مو  برگ  گیاهی  نقوش  )ناجی، 1386، 396(. 
بلوط و گل نیلوفر، سراسر سطوح تزیینی این بنا را دربرگرفته 

است )حیدرنتاج و مقصودی، 1398، 44(.
با  سیمره  مسجد  گچبری   نقوش  ظاهری  تشابه  بر  عالوه 
تزئینات مسجد بلخ، نوع ترکیب بندی این نقوش نیز زاوایای 
دو  این  تزیینی  سطوح  طراحی  مشابهت های  از  را  دیگری 
مواردی چون  به  نمونه می توان  برای  نشان می دهد.  مسجد 
بلوط در مرکز آن  بال شکل و قرارگیری میوۀ  ایجاد نقوش 
اشاره کرد )مبینی، شاکرمی و شریفی نیا، 1397، 68(. البته 
تعبیر بال همان برگ های دو شاخه است که بعدها به اسلیمی 

مشهور شد )تصویر 9(.
• محراب الجایتو و مسجد جامع نایین

به کاررفته،  لحاظ هنر گچبری که در آن  به  الجایتو  محراب 
است  گرفته  قرار  ایلخانی  عصر  کارهای  زیباترین  ردیف  در 
و مسجد جامع نایین که آن را مربوط به اواسط قرن چهارم 
استفاده کرده  از روش ساسانی  تزیینات خود  دانسته اند، در 
از  متأثر  گچبری  موتیف های  از  کاملی  نمونۀ  مجموع  در  و 
)انصاری،  است  اسالمی  اولیۀ  دوران  در  ساسانی  طرح های 
محراب  تزیینات  و  نقوش  بررسی  با   .)358-359  ،1366
الجایتو و مسجد جامع نایین، می تون نقوشی شبیه بلوط را 

مشاهده کرد )تصویر 10(.

بحث
• انتقال نقوش گیاهی با مضامین و مفاهیم مشترک

با توجه به بررسی و مقایسۀ تطبیقی انجام گرفته بین بناهای 
عباسی،  و  اموی  دوران  بناهای  با  )ساسانیان(  باستان  ایران 
به ویژه   باستان  ایران  هنر  از  اسالمی  دوران  هنر  تأثیرپذیری 
و  شاخ  شامل  نقش ها  این  است.  آشکار  گیاهی  نقوش  در 
برگ ها، نقش پالمت، برگ کنگر، آکانتوس، انار و بلوط و ... 
است که بعضا به نقوش هلنی- یونانی شباهت دارند )اعظمی، 
که  نکته ای   .)22  ،1392 شیخ الحکمایی،  و  شیخ الحکمایی 
بر  دلیل  را  آن  و  کرده  اشاره  آن  به  تاریخ نگاران  از  برخی 
و عباسی  اموی  ایرانی، دورۀ  حضور هنر هلنی در کنار هنر 
به کاررفته  نقوش  در  بلوط  و  کنگر  گیاه  وجود  می دانستند، 
در بناهای این دوره از جمله تاق بستان و تیسفون مشخص 
می شود که علی رغم کاربرد گستردۀ این گیاهان در هنر هلنی، 
شاهد حضور آن در معماری دورۀ ساسانی هستیم. این نقوش 
به دلیل داشتن مضامین مقدس و اشتراکات فرهنگی و هنری 
به دورۀ ساسانی و سپس اسالمی انتقال یافته اند )برگرفته از 
با شاخه، برگ و  حیدرنتاج و مقصودی، 1398(. درخت مو 
میوۀ انگور،گل، میوه و برگ انار، برگ نخل، برگ های کنگری 
دیده  ساسانی  تزئینی  نقوش  در  انجیر  میوه  و  برگ  گاه  و 
می شود که تداوم، گسترش و تنوع این طرح ها در هنر دوران 
اسالمی جلوه گر شده اند. از نقوش گیاهی پرتکرار در تزئینات 
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تصویر7. نقش درخت زندگی و میوۀ بلوط. مأخذ: جوادی و آورزمانی، 1395.

تزئینات گچبری های  در  بلوط  میوۀ  تزئینی  نقش مایۀ  و طرح  تصویر  تصویر8. 
مسجد سیمره. مأخذ: لک پور، 1389.

دوران اسالمی نقش اسلیمی که همان برگ های دوشاخه و 
پیچ وتاب ساقه های آن مرسوم به بند اسلیمی است )تصاویر 
تزئینات  بلوط در  قابل توجه ظهور نقش  نکتۀ  اما  12و 11(. 

دوران اسالمی به گونه های مختلف است1 )جدول 1(.
بلوط درختی تنومند و دیرزی و میوۀ آن نخستین خوراک 
انسان بوده است. انسان های نخستین، عهد و پیمان خود را 
زیر درخت بلوط به نشانۀ درختی امن می بستند )وارنر،1383، 
تزیینی، جنبۀ مذهبی-  بنابراین عالوه بر جنبۀ   .)579-580

آیینی و تقدس دارد. اگرچه در فرهنگ ایران زمین، در متون 
به دلیل اصالحات  اوستا و شاهنامۀ فردوسی،  پارسی میانه، 
دینی و عقالنی در داستان ها و تغییر جایگشت ها، مقدس بودن 
درخت بلوط ـ که مربوط به فرهنگ هند و اروپایی است ـ 
رنگ باخته اما در فرهنگ عامه این تقدس همچنان پابرجاست 
که می توان از این رو ساختار آیینی و خاستگاه آن را روشن 
ساخت )شریعتی راد و همکاران، 1398الف، 181(. در فرهنگ 
بلوط  لرستان؛  ویژه  به  میانی  زاگرس  اجتماعی  زیست  و 
از تناوری، راست قامتی و پایداری بوده چنان که در  نمادی 
نام گذاری ها، اسامی افراد و مکان ها هم چون: داربلی، پیربلی، 
برابَلی، شابلی الهام گرفته از ویژگی های منحصر به فرد این 
درخت  هستند. چنین اعتقاداتی که ریشه در دنیای باستان 
دارد و اهمیت درخت را در زندگی انسان نشان می دهد، سبب 
آنان  برای  که  جایی  تا  مردمان  این  بین  در  درختان  حفظ 
قائل به روح هستند، شده که همین امر سبب می شود تا از 

زخمی کردن و بریدن درخت خودداری کنند )همان، 178(.

نتیجه گیری
در دورۀ ساسانی در پس هر نقش الگویی کهن وجود داشته که 
عالوه  بر جنبۀ تزیین به دالیل اعتقادی در هنر آنان ثبت شده 
است؛ نمادهای شگون و برکت، خیرخواهی، باروری، ماندگاری 
و جاودانگی، طول عمر و دوام سلطنت از این جمله به شمار 
می روند. نتیجۀ بررسی های انجام یافته نشان می دهد که بلوط 
از ارزش تاریخی قابل توجهی نزد گذشتگان به ویژه ساسانیان 
از  زیرا عالوه  بر ویژگی های اسطوره ای  بوده است.  برخوردار 
است.  بوده   اهمیت  حائز  نیز  دارویی  مصارف  و  غذایی  نظر 
معنوی  ارزش  دارای  و  باروری  پیروزی،  قدرت،  نماد  بلوط 
ساسانی  روزگار  انسان  باور  جلوه های  از  یکی  نهایت  در  که 
بوده است. همچنین بلوط به اعتبار نوع، کارکرد و معنایي که 
ادبی و  الگوهاي معیشتي، فرهنگی-  در شیوه هاي زندگي و 
باورهای اساطیری در زندگی مادی و معنوی زاگرس نشینان 
به  خود  کالم  درستی  برای  آنان  می کند.  ایفا  پررنگی  نقش 
از  نشان  مهم  این  و  کرده  یاد  سوگند  بلوط  درخت  سبزی 

تصویر9. نقوش بال و میوه بلوط در مسجد نه گنبد بلخ و سمیره. مأخذ: مبینی، 
شاکرمی و شریفی نیا، 1397، 63.
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تصویر10.  نقش گیاهی بلوط به صورت اسلیمی. مأخذ: اعظمی و همکاران، 1392.

تصویر11. نقوش گیاهی تزیینات گچبری مسجد سیمره که نقش اسلیمی در آن 
دیده می شود. مأخذ: لک پور، 1389.

تصویر12. نمونه هایی از تزیینات گچبری مسجد نه گنبد بلخ، اواخر سدۀ دوم 
.www.archnet.org :هجری، اسلیمی ساده به شکل برگ دو شاخه. مأخذ

جدول 1. مقایسۀ نقش مایه بلوط پیش و پس از اسالم. مأخذ: نگارندگان.

اقتدار بلوط نزد این قوم دارد؛ به گونه ای که جهت باروری و 
مصونیت از بیماری و جادو موی سر و ناخن خود را زیر این 
درخت دفن می کنند. از این رو با توجه به حفظ بن مایه های 

گیاهی و باورهای میان مردم کهگیلویه  و بویر احمد که ریشه 
نمونه ای  بلوط  درخت  گفت  می توان  دارد،  باستان  ایران  در 
ویژگی های  که  است  نیاکان  یادگار  و  کهن  میراثی  از  زنده 
مادی و معنوی آن، موجب تقدس تکریم و بزرگداشت آن نزد 
کهن  آیین  تاکنون  که  است؛  زاگرس نشینان  به ویژه  ایرانیان 

جشن بلوط نزد آنان برگزار می شود.
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