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  آن  از  کوچکی  قسمت  ،مرغ   و  گل  که  است  ایرانی  -اسالمی  نقاشی  آن  تبع  به  و  اسالمی  هنرهای   ذات

  خالقیت  منشاء   و  بوده  اسالم  دین   ایدلولوژی   و   بینیجهان  از   شده  مشتقاین ویژگی  .  آیدمی  حساب   به

 آیکونولوژی پانوفسکی   روش  روایت گل و مرغ با  .است  بازنمودی   متنی  پیش  نظام  یک  دارای   آن  هنری 

با  در  امّا.  بود   تحلیل  قابل خاص    ی واقعه  یا  داستان  یک  به  واضحاً  که  مواجهیم  ای مایهنقش  اینجا 

در .  شود  انجام  مندنظام   و  روشمند  شکلی  به  باید  گام  این  در  اثر  محتوای   تحلیل  بنابراین.  پردازدنمی

ب  ای شیوه  نوشتار   این ذات    دوران  ژیلبر  شناسی اسطوره  روش   کارگیری هاز  است.  نگارنده  نظر  مد 

ایرانی که گل و مرغ قسمت کوچکی از آن به حساب    -هنرهای اسالمی و به تبع آن نقاشی اسالمی

القیت هنری آن دارای  آید. که مشتق شده از جهان بینی و ایدلولوژی دین اسالم بوده و منشاء خمی

در کهن الگو ها، اساطیر و ادبیات  توان    یمهای آن را  متنی بازنمودی است. و ریشهیک نظام پیش 

  پیوسته   که  نهندمی  بنیان  را  چرخه ای   درخت  و  پرنده  مکرر   عاشقانه ایران جست. در مواجهه  -عارفانه

  آفرینشی   به   که  است  نهفته  نیرویی   یا  قوه  درخت،  و   دیدار پرنده  هر   پس  در.  دهدمی  تعالی  و   آفریند می

 است. "نو  آفرینش" همانا  و درخت پرنده الگوی  کهن مضمون پس،. شودمی  منجر نو
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 مقدمه 

این    آید.ایرانی که گل و مرغ قسمت کوچکی از آن به حساب می  -ذات هنرهای اسالمی و به تبع آن نقاشی اسالمی

ی یک نظام پیش  ایدلولوژی دین اسالم بوده و منشاء خالقیت هنری آن دارابینی و  شاخصه که مشتق شده از جهان

عاشقانه ایران جست. از دوره    -ها، اساطیر و ادبیات عارفانهالگو ندر کهتوان  یمهای آن را  متنی بازنمودی است و ریشه

اشیاء و امور با تقلید    فرآیند،  یات استعاری است. در اینسی از ادبیر گل، معشوق و پرنده عاشق؛ به تأقاجار به بعد تفس

ه آن را  و یا عین به عین از طبیعت تقلید نمود  بخشی می کنند، معنایی را صورتاز طبیعت به صورت ناتورال یا شرقی

نبوده و    ری ثأتیب  رانی مغوالن بر ا  قرنِ  نی چند  یمکتب سونگ و حکمران  ری ثأت  ،نیب  نی در ا.  نامندغربی و رئالیسم می

حکومت   ی قرون متماد  یط  رانیدر فالت ا  یشرق  نیها و مضامف یها، موتبا نقوش و نگاره  ینی هنر چ  ی پارد   .ستین

د. وشیمحسوب م  یبومگل و مرغ    هیمانقش  هیکه از اواسط دوره صفو  افتی  یچنان تعال  انیو صفوف  انیموریو ت  انیلخانیا

 ی برجا  گری د  فاخر و مکتوب  اثر  نیالمخلوقات، ورقه و گلشاه و ... چندبی عجا  وان،یالحمنافع  ییآراکه در کتاب  ی طوربه

مواجهه مخاطب با انبوهی از آثار    کرد.  دای پ  یرا به راحت  یگل و مرغ با منشاء شرق  ی رد پا  توان یماز آن روزگار  مانده  

مضون و موتیف چنین آثاری را  نگارنده را برآن داشت که  یرانیا ینقاش لی ذ صورت محور  ا یبا نوع نگاه معنا  گل و مرغ 

های شروع و خلق اثر را دنبال کند و در نهایت به شناخت آن نائل متناساس مورد مطالعه قرار دهد. پیش  از اصل و

ندگار در سبک گل و مرغ حتی  ما  ی هنرهای بنیادین در ساحت خلق، درک و نقد آثار  یابی برای پرسشبدون ریشه آید.  

آید. برخی از هنرمندان، ساحت عمل  به دست نمی  سبمنا  ی پاسخ  ،های توصیفی و تاریخی محضبا تمیز انبوهی از داده

بر ساحت نظر ترجیح می اثر گل و مرغ  را  اگر توضیح مختصری درباره یک  این  دهند ولی  از طرفداران  از هر کدام 

به توصیف هر اثر هنری    دوری از تحلیل و نزدیکی  ر جواب آن چه چیزهایی خواهد گفت؟ها خواسته شود دساحت

دهد.  ساله صناعیه زوال هنر را تذکر میگیری در سراشیبی افول و مرگ اثر هنری که میرفندرسکی در ر یعنی قرار

 مند هر اثر هنری برای طالبان آن هنر مفید فایده خواهد بود. مند و نظامتوصیف و تحلیل روش

از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است. با این بررسی پیشینه پژوهش حاکی  

( در  1395اند. جهانبخش و شیخی )مایه گل و پرنده در دورۀ صفوی و قاجار پرداختهحال آثار متعدی به بررسی نقش

ایران)دوره زندیه و قاجاریه(« به   مقاله ای با عنوان »پژوهشی پیرامون نقش گل و مرغ و کاربرد آن در هنرهای سنتی

ای  ( در مقاله1395باشی )اند. پنجهمایه حاکی از است که نقاشان در این بازنمایی از طبیعت الگو گرفتهبررسی این نقش

زایی« یک بررسی موردی از  های گل و مرغ لطفعلی میر نقاشی  با عنوان »مطالعه تحلیلی و تطبیقی نقشمایۀ مرغ در 

این مقطع تاریخی انجام داده است. در آثار یاد شده به طور مستقیم به موضوع پژوهش حاضر پرداخته    ره د مایاین نقش

رسی این  رای به بنههای منابع کتابخاصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهنشده است لذا نگارندگان برآنند تا به روش تو

 موضوع بپردازند.
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 اردالن، ایرج داداشی زاده، اسماعیل بنیساالر حسن

 یلبر شناسی ژ اسطوره .1

فلسفه از    م در فرانسه متولد شد. بعد از اتمام تحصیالت متوسطه و در پی آن عالیه در رشته1921دوران در سال  ژیلبر  

با    شناسی مشغول تدریس شد.شناسی و انسان در رشته فلسفه و بعد در جامعهمیالدی ابتدا صرفاً  1965تا    1947سال  

»تخیل نمادین«، توان به دانش معرفت انسان و سنت«،  آثار او میهانری کربن و گوستاو یونگ دوستی نزدیکی داشت. از  

ه  ای و تصاویر اثر، از اسطوراسطوره های  شناسی تخیل، مقدمه بر کهن الگوشناسی عمومی«، »صورت»ساختارهای انسان

 رد.نام ب شناسی« تا اسطوره کاوی« و »اسطوره روش

طور همزمان و تخصص خاص در امر تخیل، مبدع و در عین حال کاربردی در زمینه  او با اشراف بر ادبیات و اسطوره به

ای از نقد ادبی بنیاد نهاد  کاوی است. دوران نوع یا نحوهسنجی و اسطورهنقادی آثار ادبی و هنری تحت عناوین اسطوره 

های موجود در این زمینه است اما در عین حال با روح متحول شده زمان  حوهکه به تعبیری ترکیبی از تمامی انواع یا ن

از طریق کشف تکرارها و  سنجی سعی مینیز تطابق داشت این روش نقادی یعنی اسطوره اثر هنری  تا در یک  کند 

ریخ احساسات  با یک اسطوره مرجع که به نحوی با در تا  طور صریح یا ضمنیحشوهای معنایی و آنگاه شباهت آنها، به

 (.12-2:  1393و عقاید بشری به مفهوم کلی آن مرتبط است، به نقد و تفسیر اثر بپردازد )عوض پور، نامور مطلق، 

کند: منظومه روزانه تخیالت و منظومه  بندی میتقسیم انسانی را در دو منظومه بسیار بزرگ تژیلبر دوران تمام تخیال 

تصاویر را زیر مجموعه منظومه روزانه و یک سری تصاویر را زیرمجموعه منظومه  شبانه تخیالت. ژیلبر دوران یک سری  

شناسی است. روز ژیلبر دوران العملدهد. رویکرد وی در مورد تصاویر، الهام گرفته از کارکردهای عکسشبانه قرار می 

های  کند؛ وی با شناسایی گروه بندی میهای غالب را دستهالعمل بندی تصاویر به این شکل است که وی عکسبرای طبقه

جوی اشیای برگزیده ای که به دور آنها  وهای اصلی در ارتباط هستند و همچنین جستنمادینی که با حرکت یا ژست 

آورد. اوین روش،  های تخیلی را به  دست مییک سری نمادها سعی میکنند به صورت طبیعی متجلی شوند، خوشه

ها  ها یا دو قطبیدهند و ننیز هم شکلیمایه کهن الگویی مشترک را گسترش می ونهایی از نمادها که یک درمجموعه

 (.108: 1396کند )سعیدی، را از میان تصاویر تعریف می

 حکم الگوی گل و مرغ در .2

مان توأآل  آل و رئال و ایده اریخی در سه طبقه رئال، ایدههای موجود پیرامون موضوع را با نگاه تقبل از هر کاری توصیف

 بندی کرد. توان طبقهبا هم را می 

توان در این طبقه جای داد. آبشخور نگاه رئال به الگوی ه را می گرو  نیمد نظر ا  یواقعهای منسوب گل و مرغ  رئال: داده 

 ( تلفیق این دو. 3( رئال با منشاء غربی و  2(رئال با منشاءشرقی  و 1گل و مرغ سه منشاء دارد: 

 (ملزومات و اشیاء. 2( معماری ابنیه   1در هنر ایران دو کاربرد دارد:  نگاره گل و مرغ 

های نگارگری ایرانی است. عناصر این نقاشی از طیعت  به عنوان یکی از سبکرونق نگاره گل و مرغ در دوره قاجاربه  

-(. ریشه130:  1395شیخی،  بخش،  شود )جهانگان و حشرات دیده میها، پرندلهام گرفته شده، عناصری همچون گلا

ای خوانش گل و مرغ غیر طبیعی را باید در کارهای رضا عباسی و اواخر دوره صفویه دنبال کرد. آنجا که رضا عباسی  ه
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ای که  مک از دوره دهی بصری و با کهزاد نشان دهد و همواره با ارجاع الدین باد ارادت خود را به کارهای کمال هوخمی

آثار رضا عباسی را    (1)  تصویر شماره   .گیردفاصله میهان  از کتابخانه سلطنتی قزوین و اصف از این این نمونه  یکی 

 منعکس ساخته است.

 

 
 (.73: 1384مأخذ: )شهدادی،  ، دوره صفوی 11: نمونه نقاشی گل و بوته از رضا عباسی، قره1تصویر

 

ارجاع او سعی می با  به موضوعات  کند  را  نقاشی  بهزاد  به کارهای  نزدیک کند.    خوشاینددهی  گل و "عامه مردم 

  (.13:  1396عوض پور.گلی واقعی را در نظر زنده سازد )گرایانه و ماهرانه اجرا شده است تا  هایی که کامالً طبیعتمرغ 

(  2این سبک از نقاشی در این دوره توسط هنرمندان دیگری به دقت و ظرافت تمام انجام شده است. تصویر شماره ) 

 گرایانه است.از این سبک نقاشی طبیعتنمونه دیگری 

 

 
 (.73: 1384، مأخذ: )شهدادی، ه.ق11قرن دوره صفوی، شفیع عباسی،اثر درخت و مرغ، :2تصویر
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، طراحی منسوجات و حتی  این سبک از نقاشی در دوره قاجار نیز تداوم یافته و تبدیل به یکی از نقوش اصلی در نقاشی

 دهد. ای از این نوع نقاشی را در دوره قاجار نشان می( نمونه3تصویر شماره ) بافی شده است.صنعت قالی

 

 
 ( 123: 1382بای، ه.ق، هنرمند ناشناس، مأخذ: )کن13:گل و مرغ، دوره قاجار، اواسط قره3تصویر

 

 قابل  آیکونولوژی پانوفسکی  روش   با  پردازدمی   ادبی  متن  پیش  یک  به  آنکه  جهت  به  پژوهش،  این  کاربردی   محتوای 

  تحلیل   بنابراین.  پردازدخاص نمی   ی واقعه   یا  داستان  یک  به  واضحاً  که  مواجهیم  ای مایهنقش  اینجا با   در  امّا .  بود  تحلیل 

  یک   عنوان  به  مایهنقش  این  که حضور  طوری   به.  شود  انجام  مندنظام   و  روشمند   شکلی  به   باید  گام  این  در  اثر   محتوای 

  موجود   های روش   از  بسیاری   با  اثری   چنین  درک  .شود  فهم  قابل  زمانی  مکان  ی گستره   ی بازه   یک  در   تکرارشونده  الگوی 

  درادامه  که  است،  دوران  ژیلبر  شناسیاسطوره  روش  از بکارگیری   ای شیوه  نوشتار  این   نظر  مد.  است  میسر  هنری   آثار  نقد

  نشینیهم  انواع  از  بندی   تقسیم  یک  به  توانمی  مایهنقش  این  جغرافیایی- تاریخی  ی مطالعه  با.  شودمی  پرداخته  آن  به

 . رسید زیر  شرح به آن،
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   )نگاره ) نگارنده ارائه انواع بندی طبقه مرغ« و »گل -1جدول 

 اسالمی دوره از پیش  ای رهاسطو های مایهنقش توامان آلایده   و رئال

  از   پیش   تا  اسالمی  دوره  شروع   های مایهنقش آل ایده

 صفوی

 

 رئال 

 صفوی دوره از پیش های مایهنقش شرقی رئال با منشأ

 صفوی دوره از پس های مایهنقش غربی منشأ با رئال

 کنون تا افشار دوره های مایهنقش ناتورال -رئال

 

  تا انگلستان   چین  از  جغرافیایی  لحاظ  به  و مرغ   گل  ی مایهنقش  اینکه  به  توجه  با  که  گرفت،  نتیجه  اینگونه  توانمی   اینک

  با  و  طور پیوسته  به  االن  همین   تا   اساطیری   دوره   از  تاریخی  لحاظ  به  و  دارد   رواج   عالم  غرب   تا  شرق  از  دیگر   بیان  به  و

  مواجهیم   الگو  یک کهن   با  ما  موردی   چنین  در   است،  معمولی  الگوی   یک  از  بیش   چیزی   شکبی  شده،  تکرار  تنوع   و  تعدد

 . (22: 1396 ، پور)عوض 

 کهن الگوی گل و مرغ .2

  توضیح داده   اختصار  به  را  دوران  شناسیاسطوره   است  الزم  شود  پرداخته  مایهنقش  این  بررسی  ادامه  به   آنکه  از  پیش

درآمدی   در  تفصیل  به  که  شده،  تعریف  ای مرحله   پنج  نظام  یک  در  دوران  ژیلبر  نزد  اسطوره  .شود  «   بر   کتاب 

  نیاز   فراخور   به   و  خالصه   طور  به  اینجا  در   نظام   این.  است  آمده   مطلق   نامور  بهمن  کاربردها «   و   هانظریه   شناسی،اسطوره 

 .آیدمی

 . )نگارنده (دوران ژیلبر اسطوره شناسی نظام -2 جدول 

1 (  بازتاب 

Reflexe ) 

 

  تحریک  جسمانی  نیازهای   و  جسم  سوی   از  هاییواکنش   با  که  تخیلی  ای زنجیره 

 .شوندمی محسوب بقا برای  واکنش تریناصلی و  نخستین هابازتاب  .شودمی

 قوه   2

Scheme) ) 

  تبدیل   نهفته  نیرویی  به  و  اند  کرده  پیدا  انتزاعی  شکل  انسان  نزد  که  هاییبازتاب 

 . است بازتاب از  متاثر خود  که  است تخیل  عامل ترینبنیادی  قوه .اندشده

 الگو    کهن 3

Archetype)) 

  سرمدی   و  جهانی  ی جنبه   که  شودمی   تبدیل   انسان  ذهن  در   تصاویری   به  قوه

 . انسان نزد مرحله تصویرسازی   نخستین و هستند الگو کهن این تصاویر دارد،

 نماد 4

Symbole)  ) 

 .خاص مکان یک در خاص قوم یک نزد شده فرهنگی الگوی  کهن

5 (  اسطوره 

Symbole ) 

 . دارروایت  نماد
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آن    با  مجال  این  در  پژوهش  این  که  الگوییکهن.  شود  پرداخته  روش  این  کارگیری هب   ادامه  به  تا  است  الزم  اینک

 اکنون برای   شد،  ذکر  دوران  شناسیاسطوره  در  که  مراتبی  به  توجه  با.  است  گیاه  و   پرنده  لفه مؤ  دو  از  ترکیب  است  مواجه

 نماد  شدن به  تبدیل برای  الگوکهن آن قدرت آزمودن پی در  باید ابتدا الگو کهن یک ی دهندهشکل محتوای  به رسیدن

 با  توانباشد می  موجود  الگوکهن  یک   در   پتانسیلی   چنین   اگر .  بود  کنند،می   منتقل  طریق  این  از  که  پیامی  و  اسطوره  و

  پشت   پس   حصول معنای   ترتیب   این   به  و  کرد   تقسیم  لفهمؤ  چند   به  را   مربوطه  الگوی   کهن  موجود،  روایات  تکثر   به  اتکا

  جدولی  در  که   مرغ   گل و   ی ارائه   انواع   به  توجه   با   باید  مرغ   و  گل  برای   آن  روایت  و   نماد  جستجوی .  شودمی   ترساده  اثر

 . ( 35 - 25  : 1392، )نامورمطلق گیرد صورت آمد، باال  در

 .)نگارنده(  و پرنده گل کهن الگوی  برای  موجود نمادهای  بندی طبقه  -3جدول 

 روایت  نماد 

 روایت  بدون گیاه  پرنده 

 سدره  #جبرئیل آل  ایده

 المنتهی 

  بار   هر  و   است  جبرئیل   حضرت  ماوای   و   منزل   المنتهی  سدره

  برمیخیزد  درخت  این  روی   از  آورد،  می  به زمین  عرش  از  پیامی  که

 . گرددمی  باز آن به و

ایده    رئال و 

 آل توامان 

درخت   سیمرغ 

 زندگی 

  بر  کوه  البرز  در  سیمرغ   آشیان  است،  آمده  زرتشتی  روایات   در

 گئوکرن درخت   فراز

 است   گیاهان  ی   همه  تخم  ی   دارنده   بر  در  درخت  این.  است

 سیمرغ  که بار هر  و

  بنشیند   که  بار   هر   و  بروید  آن  بر  شاخه   هزار   برخیزد  آن  روی   از

 بشکند  شاخه هزار

 .شود پراکنده گیاهان تخم و

نمادین  رئال 

 .نیست

نمادین 

 .نیست

 . ندارد روایت

 

  غرب   و  شرق  در و  دارد  مروارید  و   در  به  مرصع  بال  شش صد او  که  است  آمده جبرئیل  حضرت  حقیقی  صورت  وصف  در

  46   45  :االختصاصقس  ؛  92   91  :قزوینی  ؛173  مقدسی،  ؛84   83  /4  :بخاری   ؛1/407  حنبل،ابن)  کندمی  پرواز  عالم

 برای   درخت  و  پرنده  الگوی   کهن  شود،می  معلوم   شد  ذکر  که   روایاتی  به  توجه  با(.  2018:  عمرانی  محمدیان    از  نقل  به

  برای   الگو  کهن  این  اهمیت  چرایی  درک  دنبال   به  پورعوض   اینجا   در  شده،  شناسایی  به درستی  مرغ   و  گل  ی نقشمایه

  تا   کند،می  تقسیم   پرنده  و  انسان  و  درخت  و  انسان  الگوی کهن    دو  به  را  آن  الگو،  کهن  این  دریافت مضمون  یعنی  انسان،
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  ابتدا   الگوهاکهن   این  از  یک  هر  مضمون  دریافت  برای   مجدداً.  دریابد  درستی  به  را  هالفهمؤ  این  از  یک  با هر  انسان  ی رابطه 

 .شودمی متوسل آنها روایات و  ی نمادهامطالعه  به

   ) نگارنده( .  گیاه و کهن الگوی انسان برای  موجود روایت های  بندی طبقه  -4جدول 

 کهن

الگوی 

 و  انسان

 گیاه 

 ایده آل(  دینی )روایت روایت

 

 در  حوا  و  آدم  که  هنگامی  آفرینش،  آغاز  در  دینی،  روایات  در

  یک  به  شدن  نزدیک  از  را  آنها  خداوند  هستند،  جنت ساکن

 به  شدن   نزدیک  برای   را  آنها  شیطان  اما.  کندمنع می   درخت 

و می  وسوسه   درخت    را  شیطان  فریب  وقتی  نهایتاً  کند 

 زمین،  به  هبوط  با  و.  راندجنت می  از  را  آنها  خداوند  خورند،می

 .می آیند دنیا  به ها  انسان  نخستین

)روایت اسطوره  روایت    ای 

 ایده آل( -رئال

 کیومرث  که  هنگامی  زرتشتی،  و  ایرانی  اسطورهای   روایات  در

 ریباس   افتاد، شاخهای   زمین  بر  که  او   ی تخمه  از  در گذشت

 این چندی  از پس  بود، پیچیده هم  به پیکر  چون دو که رویید 

 یعنی  زرتشتی  آیین  در  انسانها  اولین  و  تبدیل شد  انسان  به  گیاه

 . وجود آمدند به  مشیانه و مشی

 

 مضمون کهن الگوی گل و مرغ  .3

 که مضمون   میشود   گرفته  نتیجه  اینگونه  آنها  الگویی  کهن   وجه   داشتن  نظر  در  و   فوق  روایت  دو   تطبیق  با  اینجا   در

است)عوض    "هاانسان  نخستین  آمدن  دنیا   به"  آن  آلایده-رئال  و   ایدهآل  روایت  نوع   دو  هر  در   درخت  و  انسان  الگوی   کهن

 (.40:  1396 ،پور

 .  ) نگارنده( .  پرنده و کهن الگوی انسان برای  موجود روایت های  طبقه بندی  -5 جدول 

 کهن

  انسان   الگوی 

 پرنده  و

  روایت )    دینی  روایت

 ( آل  ایده

  پرنده پرداخته   و  انسان  ارتباط  به  که  دینی  روایات   میان  در

با  حضرت   عروج  روایت   آنها،  ترینشاخص   اند،   همراهی  پیامبر 

 گفته  سخن  ی جبرئیل  پرنده  صورت  ذیل  پیشتر  است،  جبرئیل

را  جبرئیل  معراج  داستان  در.  شد   همراهی   ای مرتبه   تا   پیامبر 

به   تنهایی  به  پیامبر  نشیند،سدره می  درخت  بر  وقتی   و  کندمی

 . دهدمی ادامه عروجش
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ای اسطوره  روایت

 آل( ایده-رئال  )روایت

پرنده  انسان  موانست  روایات   ترینبرجسته  از  یکی در   و 

 زال توسط  که  آن  از   پس  که  است  سیمرغ   و  زال  روایت  اساطیر،

  در   النه خود  به   را  او  سیمرغ   شود،می  رها   دشت  در   اشخانواده 

 . پروردمی و بردمی کوه

 

 آل بهایده -رئال  و  رئال  نظام  دو  هر  در  پرنده  و  انسان  کهنالگوی   که  شود،می  گرفته  نتیجه   نیز  بخش  این  انتهای   در

 .(46:  1396 ،پور)عوض بردمی  راه "انسان  عروج" به  مضمونی لحاظ

 

 گیری   نتیجه

 سه   توان نمایندگانمی   را  درخت  و  پرنده  و  انسان  که  آنجا  از  که،  شودمی  تحلیل  اینگونه  مطالعات  این  از  حاصل  نتایج

  میان  این در.  آورد به شمار جهان  جاندار موجودات ی همه   نماینده را آنها مسامحه اندکی با و برشمرد جانداران از گونه

 ی رابطه   منوال  همین  و به  زمین  و  زمین  زیر  متقابل  ی رابطه  یعنی  فیزیکی  دیدی   با  درخت  و  انسان  متقابل  ی رابطه 

مد   کهن الگوی  دو  ترکیب  برد که،می  راه بدین  نهایتا و زمین  و زمین روی  متقابل ی رابطه   یعنی پرنده،  و انسان متقابل

  جانداران  ی همه  یعنی طرفی واقعگرایانه، از رویکردی  با پرنده، و انسان کهن الگوی  و درخت، و انسان کهن الگوی  نظر؛

  و  انسان  کهن الگوی   مضمون  ترکیب  با  بعد  مرحله  در.  جهان  ی همه  یعنی  فیزیکی  لحاظ  به  دیگر  طرف  از  و  جهان،

  سرآغاز   از  که  دارد  داللت   صعودی   قوسی  بر   عروج،  یعنی  و پرنده،  انسان  کهن الگوی   مضمون  و  آفرینش،  یعنی  درخت،

  درگیر   خود  با  را  آن  موجودات  ی همه   و  نورددمی   در  را  جهان  ی قوس همه  این  شود،می  شامل  را  بشری   حیات  سرانجام  تا

  متقابل   ی رابطه  تداوم   پیگیری   با   است،  استوار  مولفه  دو   این  متقابل  ی بر رابطه   درخت   و   پرنده  کهن الگوی   درواقع.  کندمی

  آفرینشی   درخت  جوار  در  که  صورت  این  به  شود؛می  تسریع  و  تسهیل  نظرکهن الگوی مد    دقیق  مضمون  تبیین  مذکور

: شودمی   تکرار  پیوسته   این  و  دهد،می   عروج  خود  ذات   اعالی   حد   به   را  آفرینش  آن  از  منتج   ی آفریده   پرنده  که   دهدمی  رخ

  آن  از  شاخه  هزار  بنشیند  درخت   بر  گاه  هر  و  روید  درخت  از  شاخه  هزار  خیزد  بر  زندگیدرخت   از  سیمرغ   که  گاه  هر

  بر   المنتهی  سدره  درخت  از  جبرئیل  حضرت  که  هرگاه  نیز  دینی  روایات  در  و  شود،  گیاهان پراکنده  همه  تخم  و  بشکند

 گونه   این.  است  داده  رخ  دگر باره  عروجی  یعنی  بنشیند  درخت  بر  که  گاه   هر  و  شودمی  ابالغ   بر پیغمبری   نو  وحیای   خیزد 

دیدار    هر  پس  در.  دهدمی  تعالی  و  آفریندمی  پیوسته  که  نهدمی  بنیان  را  چرخهای   درخت  و  پرنده  مکرر  که مواجهه  است

  و درخت   پرنده  الگوی   کهن  مضمون  پس،.  شودمی   منجر  نو  آفرینشی  به  که   است  نهفته  نیرویی   یا  قوه  درخت،  و  پرنده 

 . است "نو  آفرینش" همانا
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