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ام، از همان زمان که به هستی خود و نیازهایش پی برد و درصدد رفع آنها برآمد و االی  بشر از قدیم

گردید. چنانکه از تفاسیر اسالمی متوجه دنیای پیرامونش شد با مفاهیم گل و گیاه و درخت آشنا 

انه گندم یا سیب از بهشت آید آدم و حوا در پی وسوسه شیطان و نافرمانی از خدا و خوردن دبرمی

ستری و پناه از بیۀ ند. این بارزترین نمونه ارتباط آدمی با گیاه است و به دنبال آن آگارانده میشو

ی با بیرون بر طبق روایات معتبر. گویی آدم بردن به نخستین پوشش یعنی برگهای درخت انجیر،

سوی معرفت تدریجی گاه بر میدارد و در این مسیر متوجه گیاهان و جانوران شدن از بهشت جهالت ب

-ذاتآیند و به خاک بر میگردند شاید همین همها و گیاهان از خاک برمید. گلمیشواز منظری ژرفتر 

خاطر ویژگیها و خود دارای قدرتی خاص دانسته و بچون پنداری سبب شده باشد که او گیاهان را هم

از دیدگاه اساطیر و باورهای « انار»خواص عجیب آنها، آنان را شایسته تقدس نیز بداند. در این مقاله 

عامیانه بررسی شده و بازتاب آن در آیینها و فرهنگ ایران زمین تبیین میگردد، سپس جایگاه و کاربرد 

مورد مداقه قرار میگیرد. همانگونه که در متن مقاله به تفصیل بیان شده است  آن در پهنه ادب فارسی

انار جایگاه خاصی در ادب فارسی دارد و در فرهنگهای مختلف، نماد فراوانی، برکت و جاودانگی 

 است و شاید همین امر یکی از دالیل تقدس آن باشد چراکه بیمرگی از آرزوهای دیرین بشر است. 

 

 : انار، اسطوره، گیاهان مقدس، شعر فارسیکلمات کلیدی

 مقدمه

                                                           
 انشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز میباشد.این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب د -1 

 آزاد اسالمی واحد تبریز استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه -2 

 pashayikamran@gmail.com آزاد اسالمی واحد تبریز استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه -3 

 

mailto:pashayikamran@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 49بهار  -22شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/362
 

عنوان دارو، پوشش، لوازم بر تامین خوراک آدمی، ب عالوه ها و گیاهاناز همان تمدنهای آغازین، گل

ند اگرفتند. برخی از این گیاهان نقش بارزی در زندگی بشر داشتهرایش و رنگ مورد استفاده قرار میآ

سات بشری گره خوردهشدند. و از دیرزمان تکریم می اند گشتهاند و برخی زبان روح آدمی برخی با مقد 

 اند.و بار احساساتش را بر دوش کشیده

ات خود از زبان گلها ها معانی خاص خود را دارند و مردم بر فرهنگها، گلۀ از جمله در هم ای ابراز منوی 

ال گل سرخ، عنصر مهمی در زبان طور مثای باشد بزی به کالمی یا نوشتهکه نیاآنسود میبردند بی

االیام شاید ها و ملل مختلف معنای عشق را در خود نهفته دارد. از قدیمگلهاست که در میان فرهنگ

خاکی، گل و گیاه و درخت با زندگی بشری درهم آمیخته و این ۀ زمان با پیدایش آدمی بر کر هم

ود چرا که در مراحل کمالی آفرینش نیز توان آدمی را بدون آن تصور نمتا بحدی است که نمیتنیدگی 

 حیوانی و انسانی سیر کرده است. ۀ جمادی به نباتی و از آن به مرحلۀ بشر از مرحل

قبل از هبوط به عالم خاکی سخن جا که از اولین خوراک آدمی و نخستین پوشش وی در بهشت و آن

ش با میوه یا گیاه ممنوعه طد. بشری که هبومیشوخوبی نمایان ، این پیوستگی و وابستگی برودمی

خورد. گویی پناه بردن به درختان و از آن جمله درخت کیهانی یا هزار تخمه چه به لحاظ گره می

 اساطیری و باورهای قومی، چه به جهت باورهای عامیانه و خرافی یا حتی از جهت تامین امنیت و

واهدگرداند. در هر حال از همان اش بازخشدهش، همه و همه او را دوباره به بهشت گمسالمت جسمی

اند. باورهای خرافی ایام آغازین، گیاهان و درختان جایگاه خاصی در اذهان و باور مردمان داشته

ان ناخودآگاه د ناشی از هممیشواکنون نیز در میان اقوام و ملل مختلف دیده ای که هموعامیانه

یا بخش بودن ردند و به مرور زمان به آرامخوگونه گیاه را مین نیاکان ما همهتریجمعی است. کهن

ی بودن آن پی  پای پیشرفت کردند. پابهدند و آثار غریب آن را بوضوح مشاهده میمیبر مرگبار و سم 

، آدمی به معرفتی رازگونه بختی و بدفرجامیعقاید انسان در مورد خدایان، ارواح، مرگ و زندگی، نیک

 رد. میبپی ابد و به قدرت درونی گیاهان یدست می

دخیل بستن و ۀ رساند و آن را شایستت میکند و به مقام الوهیدرتی که گاه آن را قابل ستایش میق

سازد. هرچه هست این است که را برای جادو و جادوگری مناسب میکند و گاه آن عرض حاجت می

 قدرتی در آن مکتوم است.

دیدگاه اساطیری و فرهنگ عامه  ازدر این مقاله پس از معرفی و ذکر خواص انار به بررسی آن 

ه در اشعار شاعران پارسیمی
 
گوی، چگونگی کاربرد و نقش و جایگاه این میوه پردازیم و سپس با مداق

د چرا که شاعران و نویسندگان نیز برای بیان افکار و میشوتبیین   بهشتی در فرهنگ و ادب فارسی

عنوان ابراز تشبیه، استعاره، نماد و ز آن بمام طبیعت متوسل شده و ا احساسات خود همواره به

 اند.سمبل سود جسته



 

 

 

 

 

 

 363/بررسی انار در اساطیر و بازتاب آن در ادب فارسی

هایی است که از قدیم وجود داشته و در کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده انار یکی از میوه»

( از زبان pome granateاست. درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است. کلمه انگلیسی )

کی است میباشد. درخت انار، درخت کوچ« های زیادسیب با هسته»نی یونانی مشتق شده که به مع

های آن کمی تیغدار و سد و در مناطق نیمه گرمسیری میروید. شاخهمیر که ارتفاع آن تا شش متر 

ۀ بوست. میوهای انار، درشت و به رنگ قرمز اناری ولی بیاده است. گلهای آن متقابل، شفاف و سبرگ

گیاهان  ۀ)مجموع« شد.یبای مختلف دارای پوستی قرمز رنگ یا زردرنگ مهاآن کروی با اندازه

 (8: 2931دارویی، 

باشد. انار سرد و خشک و بسیار قابض می انار سرد و تر و قابض است. آب انار سرد و تر و پوست ۀمیو

 درخت انار از بقیه قسمتهای این درخت قابضتر است. کلیه قسمتهای درخت انار دارایۀ پوست ریش

باشد که بسیار قابض است. برای مصارف دارویی از گل، برگ، پوست درخت، پوست ریشه و می« تان»

 (8-3د. )همان: میشودانه انار استفاده 

 ها و ادیان الهیانار در آیین

ای مقدس شناخته شده است. تقدس این میوه در عنوان میوهجهان ب ماز دیرباز انار در میان مرد

کامال مشهود است. در دین اسالم بنا به بشارت خداوند در بهشت نیز انار یافته ۀ المیان پیروان ادیان 

و  33کریم سه بار از این میوه نام برده شده است. از جمله در سوره انعام آیات شریفه د. در قرآنمیشو

ن آن اشد و خوردمیباز دید مسلمانان مقدس و بهشتی  انار ۀ. میو76و سوره الرحمن آیه شریفه  242

 و بزرگان دین توصیه شده است.معصومین )علیهم السالم ( توسط ائمه 

عدد  729در تورات نیز چندین بار از انار یاد شده است. در آیین یهود تعداد بذرها داخل یک میوه انار 

 فرمان کتاب مقدس. 729است. هریک برای یکی از 

 د.میشوی پربرکت نام برده هاعنوان میوهبودا، از انار، انگور و انجیر بدر آیین 

عنوان یک نماد مسیحیت موجب انار ب»قدس خاصی برخوردار است. در آیین مسیحیت نیز انار از ت

در نزد  رو عیسی در کودکی اناری در دست داشت. اناررستاخیز و جاودانگی بوده است و از این

: 2987ها در ادب فارسی، )فرهنگ اساطیر و داستانواره« شمار میرفت.عیسویان نماد عفاف هم ب

277) 

د و نمادگرایی باروری آن  را کامال معنوی میشوارتباط انار با مسیحیت و عیسی)ع( به همینجا ختم ن

است که  نگونهیه اروحانی میبیند و بۀ عرفان مسیحی، نمادگرایی باروری انار را در زمین»میداند.

اثرهای بیشمار در بردارد و ۀ بیند، چرا که کمال المیۀ های انار را نماد کال الیوحنا صلیبی از دانه

)فرهنگ « روح مهربان و آگاه میخواند.ۀ و گوارایی آب آن را نماد نشئۀ گردی انار را نشانگر ابدیت ال

 (152: 2988نمادها، 
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-بر حسب آنچه در انجیل آمده، سلیمان پادشاه، باغی از انار داشته است. همچنین وقتی بنی»

خاطر از دست دادن آسایش خود در مصر غصه های برهوت سرگردان بودند، بیاباناسرائیل در ب

 (5: 2987)انار درمانی، « میخوردند و آرزومند انارهای خنک بودند.

شمار میرفت و ینوی و از عناصر مقدس و خجسته بهمچنین انار در دین مزدیسنا از درختان م

کار میبردند. بنابر متنهای متاخر ی دینی خود بهاآن را در مناسک و آیینۀ زرتشتیان شاخه و میو

های درختان اناری است که زرتشتی، برسمی که زرتشتیان در آیینهای عبادی در دست دارند از ترکه

 ها میکاشتند.معموال در آتشکده

ها پی برد. گویی هرجا که براساس موارد ذکر شده میتوان به ارتباط انار با کلیساها، معابد و آتشکده

پای این میوه مقدس را هم میتوان دید. ظاهری یکپارچه  سخن از عبادت و نیایش و مقدسات است رد 

های فراوان را جای داده است. وحدتی در عین کثرت که خود ارتباط نزدیکی با که در دل خود دانه

 دیدگاههای عرفانی دارد.

ای آن را کاشته میپنداشتند ایزد یا الههمردم دوران باستان گیاهان یا درختانی را که  انار در اساطیر:

 ای یا حماسی روییده است، مقدس میشمردند.یا از خون الهه یا قهرمانی اسطوره

دیم، این های قعنوان سمبل تولید مثل و عشق شمرده میشد. بنابر افسانهمیوه انار نزد قدیمیان ب»

بعنوان خدای جوان در ۀ باستان، گاوجود آمد و در بعضی از نواحی آسیای درخت از خون اوژستیس ب

ان میگویند. بنابر اساطیر یونانی، حال مرگ ب نام ریمون نامیده میشد. چنانچه اعراب نیز به انار، رم 

النوع عشق، درخت انار را به دست خود در جزیره قبرس کاشت و از ریختن خون دیو آفرودیته، رب

 (5: 2987)انار درمانی، « ر سربرآورد.اند، درخت انانوسوس که او را باکوس هم خوانده

در « خون سیاوشان»یا « پرسیاوشان»این نوع روییدن گیاه در اساطیر یونان یادآور برآمدن گیاه

 اساطیر ایرانی است که به گفته فردوسی از فرو ریختن خون سیاوش بر زمین پدیدآمده است.

صورت یک نماد زدیک، هندوستان و نقاط دورتر، بای، خاور نهای انار، در میان اقوام مدیترانهدانه»

های یونانی دمتر، پرسفونه و هرا بود و تصور الهه گسترده باروری و فراوانی درآمده است. انار نشانه

های باروری مربوط جنسی و موجب آبستنی است. از اینرو آن را با الههۀ غریز ۀ فت که بیدارکنندمیر 

عزیمت از سرزمین هادس )جهان فرودین( یک دانه انار داده شد. این  انستند. به پرسفونه قبل ازمید

-)نشانه« مرگ و تولد مجدد طبیعت تامین کرد.ۀ آیندۀ امر بازگشت ادواری او را به جهان فرودین و دور 

 (271: 2931های مناسک گذر، 

 نمادگرایی انار در میان اقوام و ملل جهان

هایی های بسیار است. از جمله میوههایی با دانهیی کلیتر میوهنمادگرایی انار در ارتباط با نمادگرا

در آسیا تصویر »چون پرتقال و بالنگ و کدو و هندوانه. انار نماد باروری و اوالد و اعقاب بسیار است. 

 (151: 2988)فرهنگ نمادها، « آرزوست.ۀ دهندانار شکسته، نشان
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د. تصویری از انار که برای نشان میشوسفالها دیده در چین، نماد باروری است و در نقاشیهای روی »

د که حاکی از میشوپسند در عروسیها تقدیم ای مردمعنوان هدیهباند ، هایش آن را گشودهدانهدادن 

: 2987ها در ادبیات فارسی، )فرهنگ اساطیر و داستانواره« آرزوی زایش و داشتن فرزند است.

277) 

وان دید. مصریان فرعونهای خود را با انار دفن میتجهان بوضوح  گرایی انار در میان مردمنماد 

میکردند گویا این موضوع نیز به باروری و زایش دوباره مربوط میباشد و کاربرد انار در آیین و مناسک 

 ها گویای جاودانگی و باززایی میباشد.دینی آن

خدایان میدانستند، شاید بتوان دفن ۀ قهمچنین با توجه به این امر که یونانیان انار را غذای مورد عال

 فرعونهای مصر را نشان اعتقاد آنان به حیات پس از مرگ و تغذیه مرده از آن دانست.

بر موارد مذکور، اشارات دیگری نیز به جایگاه نمادین این میوه در یونان و روم شده است. از عالوه 

ودیته بوده است. در روم تاج سر عروسان از در یونان باستان، انار یکی از مختصات هرا و آفر »جمله

 (151: 2988)فرهنگ نمادها، « های اناربن فراهم میشده استشاخه

های گوناگونی شاید شباهت ظاهری انار به سینه زنان و پردانه بودن آن سبب شده است که افسانه

اند که در آن رمز و نستهمربوط به باروری انار در میان مردم جهان شایع شود. انار را درختی مونث دا

اند. جنسی و موجب آبستنی دانستهۀ غریز ۀ انار را بیدار کنند»نشانه جاودانگی و باروری نهفته است. 

ها در ادب فارسی، )فرهنگ اساطیر و داستانواره« های باروری روشن است.بنابراین ربط آن با الهه

2987 :277) 

های ای برای بشر مطرح بوده است. در افسانهافسانه ۀمیوعنوان یک ها انار بدر بسیاری از فرهنگ

د. میشوعنوان نماد ازدواج پایدار است. این میوه در برخی نقاشیهای معروف اروپایی نیز دیده نی بیونا

 در هنر سرامیک چینی، انار نماد باروری، فراوانی، آینده پربرکت و فرزندان زیاد و نیکو میباشد.

در هند زنان برای »باروری این میوه را میتوان در میان ملل جهان مشاهده کرد. نمادگرایی مربوط به 

« برطرف کرد نازایی آب انار مینوشند.... همچنین در گابون، این میوه نماد باروری مادرانه است.

 (152: 2988)فرهنگ نمادها، 

 های ایرانیانار در افسانه

ها نیز راه یافته است و دنیایی از واقعیات و  خیاالت را به هالی افساندلیل قدمت آن در الب انار بهۀ واژ

-رخت انار بیرون میدرختی و غالبا دۀ های پریان، دختر شاه پریان از میوهمراه خود دارد. در قصه

ای است که در آن افسانه« دختر انار»خوریم. نیز به همین مسئله برمی« تر اناردخ»ۀ نامآید. در نمایش

رشته کوه  هیکند. این افسانه که در ادبیات شفاه و در درون اناری زندگی میسم شددختری طل

زاگرس ریشه دارد، از پیکر اسطوره جدا شده است. چرا که در باورهای اساطیری نیز به پیدایش 

 آدمی از گیاه، بارها اشاره شده است.
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اندکه آرزوهای آنان را به ها بودهم در بیان اعتقادات و باورهای آنها از دیرباز، زبان گویای مردافسانه

ن خصوصیاتی را داراست. نیز چنی« دختر انار»ۀناماند. نمایشصورتی نمادین و پر رمز و راز بیان کرده

بر روی « پورحسن حاجت»نوشته شده و به کارگردانی « پوراردشیر صالح»قلم که ب ۀناماین نمایش

های مختلف جهان از جمله هفته دارد، باوری که در بخشخود نتباری انسان را در صحنه آمده باور گیاه

توان یافت. در ایران نیز انسان نخستین از د، مالزی، اسکاندیناوی و غیره میآلمان، یونان، روم، هن

 وجود  آمده است.در اسطوره مشی و مشیانه دارد، بآدام کوکی یا مهرگیاه )نوعی ریواس( که ریشه 

سید احمد وکیلیان »انار در ایران وجود دارد.ۀ های گوناگونی دربار افسانهنامه که بر این نمایشعالوه 

های در فرهنگ افسانه« رضا خندان مهابای»و « علی اشرف درویشیان»و «های مردمقصه»در کتاب 

می است که با حاکۀ دربار « انار پری»ۀ اند. افسانهایی را  ذکر کردهمردم ایران در این خصوص افسانه

انار »هایی از جمله د یا افسانهمیشوهایش نابینا کند تا اینکه چشمقدر گریه میبی عجیب آندیدن خوا

دختران انار نیز در همین منابع نقل شده است که همه نشان از ۀ و افسان« انارخاتون»و « وکولی

 اهمیت انار در میان مردم و جایگاه آن در باورهای عامیانه دارد.

 ایرانی هایانار در باورها و آیین

ن که در میان برخی اقوام رایج های فراوان، نشانه باروری است و براساس یک سنت کهانار بخاطر دانه

های هایش روی زمین پخش شود. تعداد دانهاندازد تا بترکد و دانهمیباشد، عروس، اناری بر زمین می

آیین پیوند چنین زرتشتیان در چند فرزند به دنیا خواهدآورد. همپخش شده نمایانگر این است که او 

نشانه  دهند و انار را بهدار شدن به آنان انار میو بچه شان، با آرزوی باروریهمسری دختران و پسران

ین زرتشتیان به هنگام انجام آیینهای دینی، چوب انار را چنپیمان زناشویی در سفره میگذارند. هم

شد و آن را خوش یمن ای از انار گذاشته میاخهیز شنوروزی نۀ سبب نیست که بر سفر سوزاندند. بیمی

هایی از آن امروزه نیز در مراسم شب حدی بوده است که نشانهبردند. تقدس انار در ایران بگمان می

درخت انار نزدیک امروزه هم تک»باشد.مل برکت و تقدس برای زندگی نو مید که حامیشویلدا دیده 

ها در واره)فرهنگ اساطیر و داستان«. است و به آن دخیل میبندند دسها مقها و باالی تپهزادهامام

 (277: 2987ادبیات فارسی، 

یا صد بار سوره یس برآن  41خوردن انار یاسین )اناری که در عید نوروز »اللغات آمده است: در غیاث

 «.پنداشتندبخش تندرستی در طول سال میتداومخوانده و دمیده باشند( را 

نامه )لغت« مشارکت غیری بخورد تمام سال از امراض جسمی در امان باشده آن را بیگویند هر ک»

 اللغات و آنندراج(.دهخدا به نقل از غیاث

جاودانگی تولد و نوزایی نشان  سین وهفتۀ آن را با سفر ۀ همین باور مردمی در مورد انار یاسین رابط

همان پیرسالی و دیرمانی است. براساس دیرین بشری ۀ دهد و خوردن آن نیز حاکی از خواستمی
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پای این گوهر زمستا یابیم. مناسک سه گذر نی)انار( را در مناسک گذر نیز میهمین باورهاست که رد 

 باشند.واج و مرگ( با این میوه مرتبط میاصلی )تولد، ازد

بل طور قاب پیوند میدهد و اعتقاد بر این است که برگزاری مناسک گذر، زندگی کهنه را با زندگی نو

 کاهد.ای هراس این گذر را میمالحظه

نسیت تاثیر دارد. چرا که در کتابهای پزشکی گیری جنین این میوه در تعیین جاز همان ابتدای شکل

های ترشی نظیر انار مصرف میوه»کمک به انتخاب جنسیت مذکر مطرح شده است. ۀ عنوان نسخب

گردد هنگام نزدیکی خون و سایر مفید است باعث میقلیایی شدن خون آنها توسط زنان که برای 

 (61: 2987)اناردرمانی، «. های پسرزا باقی بمانندات بدن زن قلیایی شود و کروموزوممایع

بینیم. از مناسک مربوط به ازدواج میتوان به پرتاب انار توسط ر را در مناسک گذر ازدواج نیز میانا

 داماد اشاره کرد.

ها مستقل و خود در روستاها و شهرهای کوچک که عموما خانهۀ وس در خاناستقبال داماد از عر »

« گیرد.ل از پشت بام بر سر عروس صورت میدارای حیاط است، با انداختن سیب، انار، سکه و نق

 (38: 2931شناسی مناسک گذر، )نشانه

مرگی، ظهر بیهای انار را که معشق، تکهدامادهای بعضی از مناطق ایران به جای سیب وحدت و »

ز شادی است، به عروس ای پر اشمار و با تقوی و با آیندهوحدت، باروری درازمدت و اوالد بیکثرت در 

 (33)همان: «. کنندخود نثار می

ین کردند. نوع دیگری از کاربرد نمادن فرعونان خود را با انار دفن میتر اشاره شد مصریاچنانکه پیش

توان دید. آمیختن آدمی با گیاه مقدس و گذر از به مرگ در ایران میهای مربوط انار را در مورد آیین

نار یا دیگر نوعی تضمین رویش و تجدید حیات است. قراردادن چوب زیر بغل در کۀ ای به مرحلمرحله

 گیرد.ت که در برخی نقاط ایران صورت میهایی اسزیر کتف مرده از جمله رسم

ها جریدتین میگفتند، یکی در یا انار یا درختی دیگر، که به آن تر و تازه از چوب خرما یا بیدۀ دو ترک»

ها هنگام سوال در قبر بتواند به آن گذاشتند تا درت و یکی در زیر بازوی چپ مرده میزیر بازوی راس

 (152: 2948تکیه کند. )از خشت تا خشت، 

 شده است.خوبی تبیین ها با مرده بارتباط این چوب« شناسی مناسک گذرنشانه»در کتاب 

ای که در آن، معنا و مفهوم ها، برای زمانهدر بیان علت برای قراردادن چوب زیربغل در کنار مرده»

پسند یا قابل استدالل نیاز است. ارتباط بین درخت گیاه و انسان از میان رفته است، تعلیلی عامه

ای بلند شدن هنگام پاسخ کنند معتقدند که این چوب زیر بغل، مرده را بر را میکسانی که این کار 

ل نمادین رسد، فکر قراردادن چوب زیر بغمنکر کمک خواهد کرد. اما چنین بنظر میدادن به نکیر و 

ابزاری از آن باشد، ریشه در ارتباط اساطیری و آغازین ۀ که به منظور استفاددر کنار مرده بیش از آن

پیوند اسرارآمیز میان انسان و درخت، زاده  انسان و گیاه دارد و بیانگر باروری است دیرینه مبنی بر
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درخت، پذیرا شدن درخت، روان مردگان را، ارتباط باروری انسان و درخت و امثال ۀ شدن انسان از تن

شناسی مناسک )نشانه« آن، تا بتواند منجر به رویش دوباره یا تجدید حیات شخص مرده شود.

 (249: 2931گذر،

 فارسیبازتاب انار در فرهنگ و ادب 

هایش که در مذهب شیعه از اهمیت خاصی ، انار به لحاظ رنگ سبز تند، برگدر فرهنگ ایران 

جهت شکل غنچه و گل انار و رنگ آن که شباهت عجیبی به آتشدان دارد همچنین ب برخوردار است و

در میان آن  ها و باورهای گوناگونی در موردها و مثلها و چیستانست. قصههمواره مورد تقدیس بوده ا

آن در مراسمی خاص و گاه به ۀ علت استفادب هیگذاری برخی از انواع انار گاعامه شهرت دارد. نام

 توان به انواع زیر اشاره کرد.کل ظاهری آن بوده است از جمله میعلت ش

انار که در قدیم پیروان دین زرتشت در  ۀانی است و نوعی میو: سور به معنی جشن و مهمسوری

 (284: 2966کردند. )انار در ایران،عروسی از آن استفاده میسم و جشن مرا

رمز و زیبا هایی از انار که پوست قگویند. واریتهرتشتی در یزد اصال گبر یا گور می: به اقلیت ز گبری

نام انار گبری مشهور هستند. )همان: دارند و در مراسم جشنها مورد توجه آنها )گبرها( بوده است ب

288) 

مقدس با دین زرتشتی. از انواع دیگر ۀ نوع انار مذکور، شاهدی است بر ارتباط این میو گذاری دونام

« آمنه خاتونی»یا « خانمی»یا « خاتونی»توان به ه نامگذاری خاص و جالبی دارد میانار در ایران ک

-تهاز واری»ست.گذاری شده ابوبیت این نوع انار در میان خانمها چنین ناماشاره کرد که به جهت مح

ها بوده االیام مورد پسند خانما از قدیمههای انار در استانهای اصفهان و یزد میباشد که میوه آن

 (281)همان: « است.

شهرت دارد که به جهت شباهت رنگ قرمز حنایی آن با انگشتان « عروسپنجه»نوع دیگری از انار به 

خاصی با ادبیات تغزلی ۀ که رابطخضاب شده نوعروسان چنین نام گرفته است. ازانواع دیگر انار 

ی دختر حموم»نیز گفته شده است. « دختر حمومی»اشاره کرد که به آن « لیلی»دارد، میتوان به انار 

آن پوستی بسیار زیبا دارد. لطافت و قشنگی میوه ۀ باشد که میونوعی انار در پیشوای ورامین می

 (282)همان: «. را لیلی گویند موجب انتخاب این نام شده است. در شهرستان سبزوار آن

لی، حماسی و مذهبی و عرفانی میبینیم. از جمله های گوناگون در متون تغزنمود انار را به صورت

انار »یده بود که آن راالعابدین اشاره کرد. در بیستون درخت اناری رویتوان به انار فرهاد و رمانمی

فوت شیرین تیشه بر سر خود زد، دسته تیشه گویند چون فرهاد از شنیدن خبر »نامند. می« فرهاد

انار بود، سبز شد و آلود شد و از کوه بر زمین افتاد و سر آن بر زمین نشست و چون تیشه از چوب خون

)فرهنگ «. هم رسید و انار آن را چوب باز کنند، اندرون آن سوخته و خاکستر شده باشددرخت انار ب

 (44: 2986ادبی گیاهان، 
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 و و شیرین به این امر اشاره دارد:نظامی در خسر 

 پدددددددوالد تیشدددددددهۀ مهنددددددددس دسدددددددت»

 باشدددددددد دسدددددددتگیرش کدددددددهز بهدددددددر آن

 های جگرتدددددددابچوبشدددددددنیداین سدددددددخن

 در خدددداکرفددددت ودسددددتهدرسددددنگسددددنان

 از آن دسدددددددته برآمدددددددد شوشددددددده ندددددددار

 از آن شوشددددده کندددددون گدددددر ندددددار یدددددابی 

 

 ز چددددوب نددددار تددددر کددددردی همیشدددده 

 بددده دسدددت انددددر بودفرمدددان پدددذیرش

 تیشدددده پرتدددداب فددددراز کددددوه کددددرد آن

 چندددین گویندددد خددداکی بدددود نمنددداک

 درختدددددی گشدددددت و بدددددارآورد بسدددددیار

 دوای درد هدددددددددر بیمدددددددددار یدددددددددابی

 (942: 2984)خسرو و شیرین نظامی، 

انۀ در رسال العابدین یاد شده و چنین آمده است که: قشیریه در باب کرامات ابراهیم ادهم از رم 

المقدس. وقت قیلوله اندر ادهم بودم اندر راه بیتالمبارک الصوری گوید )که( با ابراهیم محمدبن»

زیر درخت انار فرود آمدیم و رکعتی چند نماز کردیم وآوازی شنیدیم از آن درخت که یا ابااسحاق ما را 

کرامی کن و از این بار من چیزی بخور. ابراهیم سر در پیش افکند. تا سه بار چنین بگفت. پس این 

شنوی؟ برخاست دو چیزی بخورد.گفتم یا ابااسحاق می تا از بار مندرخت گفت یا محمد شفاعت کن 

بود و آن درختی کوتاه بود. چون بازگشتم )و(  نار باز کرد. یکی بخورد و یکی به من داد بخوردم ترش

جا فرارسیدیم )آن( درخت )نار(، بزرگ شده بود و نار وی شیرین و در هر سالی دو بار برآوردی و او را آن

ان  (771: 2986)رساله قشیریه، « عابدین نام کردند. عابدان در سایه او شدندیالرم 

انار با ۀ ای دارد. رابطعالوه بر موارد اشاره شده انار در متون اساطیری حماسی ایران نیز جایگاه ویژه

 بارزی از آن است.ۀ اسفندیار در شاهنامه نمون

 وز آن پدددددس بددددددادش بددددده اسدددددفندیار»

 سددنگ و روی بخددورد و تددنش گشددت چددون

 

 از آن یشددددنه خددددویش یددددک داندددده نددددار 

 نبددددد کددددارگر هددددیی زخمددددی بدددده روی

 (195:  2985)شاهنامه،

مرگی بشر در طول تنی اسفندیار براساس اسطوره میباشد و تجسم و سمبل آرزوهای بینماجرای رویی

پیرامون آن تنی اسفندیار محققا معلوم نیست و روایات مختلفی هرچند رویین»حیات خویش است. 

دارد و روایات مکتوب تری بیشتنی او وجه اساطیری در باب رویینۀ در دست است، اما روایات شفا

 (35-214: 2963تنی اسفندیار در شاهنامه، )روایتی دیگر از رویین«. چربدوجه عقالنیش می

یامبر چهار ماده تری گرفته است. زرتشت پکه روایت خود را از ماخذ کهن« مهنازراتشت»بنا به روایت 

متبرک به چهار تن میدهد که هریک موهبتی خاص دارد. شراب به گشتاسب، بوی گل به جاماسب و 

فرانسوی،  -شناس فقید لهستانیموله ایرانۀ به عقید»د. میشوانار به اسفندیار و شیر به پشوتن داده 

سلطنت، بوی ۀ پیشۀ ندند. شراب نمایاجتماعی در ایران باستانۀ این مواد مبین طبقات چهارگان
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)داستان «. ورزی و دامداریکشاۀجنگاوری و شیر نمایندۀروحانی، انار نمایندۀ پیشۀ نمایند

 (248-246: 2981ها، داستان

های گوناگون در رنگ و شکل ظاهری انار همواره مورد توجه شاعران و ادیبان بوده است و به شیوه

 سمبل کاربرد داشته است.المثل و قالب تمثیل، تشبیه، استعاره، ضرب

هایی مربوط به انار وجود دارد. مثال رخسار گلگون و برافروخته و گل انداخته را به انار و گل المثلضرب

ی که از شنیدن خبری گریه کند، اش مثل انار سرخ شد. یا کسگویند: گونهمیکنند و می انار تشبیه

بیماران ۀ یک نار و ده یا صد یا هزار بیمار، به نشان چنینانار ترکید و به گریه افتاد. هم گویند مانندمی

 فراوان یا کمبود دارو بیان شده است.

 گوید:جا که میرای ارسال مثل بهره جسته است. آناز میوه انار در شعر خود ب« ناصرخسرو»

 نددددار چددددو بیمددددار تددددویی خددددود بخددددور

 

 عرضددده مکدددن بدددر دگدددران ندددار خدددویش 

 (286:  2981)دیوان ناصر خسرو،

ای حکیم اول نصیحت گوی »و « اول خویش پس درویش»های مثال و حکم دهخدا این بیت با مثلا در

 ( معادل شده است.2681: 2988)امثال و حکم دهخدا، ج چهار، « نفس خویش را

 گوید:از جمله صائب در بیت زیر چنین میدر ادب فارسی بارها به نار یاسین نیز اشاره شده است. 

 دسددددت افتدددددسددددیب غبغددددب اگددددر بدددده 

 

 بهتددددر از صددددد انددددار یاسددددین اسددددت 

 (2189: 2965)دیوان صائب، 

 سالک قزوینی نیز در بیت زیر آورده است:

 تابدددددددداغیدددددددار برنمیۀ گزندددددددد بوسددددددد

 

 که گفت سیب ذقن کم ز نار یاسین است 
 نقل از آنندراج()سالک قزوینی ب

ناردانه فرو » است. مثال کنایات مختلفی با بهره جستن از این میوه در ادب فارسی شکل گرفته 

آنجا « ویس و رامین»ۀ عاشقانۀ باشد. در منظومزیر شدن قطرات اشک میباریدن از چشم، کنایه از سرا

 خوانیم:که رامین در فراق معشوقه بیتابی  میکند، چنین می

 دوسددتچددو رامددین دیددد جددای دوسددت بددی

 فروباریددددددددددد چشددددددددددمش نارداندددددددددده

 

 چددو ندداری بشددکفید اندددر تددنش پوسددت 

 ره بدددداده ریددددزان از چمانددددهچددددو قطدددد

 (141: 29)ویس و رامین، 

اند. دو نیم یاد کردهۀ و ناردانه بینی و ظرافت خاصی به کنایه از ناردانچنین گاه شعرا با باریکهم

 در ابیات زیر به آن اشاره دارد.« ادیب صابر»باشد که کنایه از لب و دهان محبوب می« یمدو نۀ ناردان»

 بدددده دو نددددیمۀ ناردانددددمددددرا بگددددوی در آن 

 بدده تیددق عشددق، دلددم را همددی دو نیمدده کنددد

 

ر  یتددیم   چگوندده تعبیددر کددردی دو رسددته د 

ر تدددو زان ناردانددده بددده دو ندددیم  دو رسدددته د 

 (218: 2949)دیوان ادیب صابر، 
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طور کنایی از آن در اشعار عاشقانه و تغزلی زنان سبب شده است که بۀ شباهت ظاهری انار به سین

 باشد.کنایه از پستان می« نار تر»زیر  مثال در شعراستفاده شود 

 گددداه بدددر سدددیب سددداده سدددود انگشدددت»

 

 «گدددددده درآورد نددددددار تددددددر در مشددددددت 

 (272: 2984)هشت بهشت، 

در شعر زیر به « نار خندان»یابد. مثال ه شده و در اشعار شاعران نمود مینیز انار با صفاتی همراۀ گا

 باشد.ی انار رسیده و از هم باز شده میمعن

 نددددار خندددددان بددددان را خندددددان کنددددد»

 

 «صدددددحبت مرداندددددت از مدددددردان کندددددد 

 (45،دفتر یکم:2971)مثنوی معنوی،

 چددون انددار خندددان، عددالم نمددود دندددانهم»

 

 نگنجددد،از خویشددتن بددرآرشدر خددویش می 

 (548: 2985)دیوان شمس، 

 بینیم.به معنی آش انار می« ناربا»رکیب صورت تر شعر نظامی گنجوی نیز نار را بد

 زیریدددددددابی بددددددده زعفدددددددران و شدددددددکر»

 

 «ترزیربدددددددددا خوشددددددددد ناربدددددددددایی ز 

 (158: 2979)هفت پیکر، 

اند و اغلدب در ایدن تشدبیهات، اندار و سدیب بدا هدم به استفاده نمودهعنوان مشبهشاعران بارها از انار ب

 ها باشد.رنگ این دو میوه و شکل ظاهری آن به جهتۀ اند. شاید این همراهمراه بوده

 این دو میوه قابل توجه است.ۀ ابیات زیر عالوه بر کاربرد انار و سیب از باب تشبیه همرادر 

 دندددان بدده دل فشددار در ایددن بددان چددون انددار

 

 بدددویی اگدددر زیسدددت زنخددددانت آرزوسدددت 

 (859: 4731)حدیقه سنایی، 
 خددونین، گددره شدد چددون انددارۀ در دلدم صددد عقدد

 
 تا چو به، گرد خط آن سدیب زنخددان را گرفدت 

 (793: 4735)دیوان صائب، 

که در این مقاله بدان بارها اشاره شد، انار رمدز تولدد دوبداره و ندوزایی و جداودانگی اسدت. موالندا چنان 

داندد و در بیدت زیدر انی را رسیدن به بقدا و ندوزایی میالدین بلخی نیز مرگ ظاهری و فنای جسمجالل

 رده است.مرگ و شکافتن جسم را به شکستن انار و سیب تشبیه ک

 کشددتن و مددردن کدده بددر نقددش تددن اسددت 

 

 چدددون اندددار و سدددیب را بشکسدددتن اسدددت 

 (303: 4791)مثنوی معنوی، دفتریکم،

جا که به نوعی دیگر بیان کرده است. آن البته صائب نیز مضمونی نزدیک به همین بیت را در شعر خود 

واندد، خازخودگذشدتگی فدرا می ش، تکداپو ودارد و بده تدالهمتی برحذر میداز افسردگی و دون آدمی را

 سراید:چنین می
 چدو خدون مدرده پنهدان زیدر پوسدت؟چند باشدی هم

 

 همتددی کددن، پوسددت را بشددکاف برخددود چددون انددار 

 (7745: 4735)دیوان صائب، 
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 کار رفته است که مقابل شراب بنفشه قرار گرفته است:به جای آب انار ب« شراب انار»س در دیوان شم 

 مدددرگ شدددناسخمدددار دردسدددرت از شدددراب 

 

 مدددده شدددراب بنفشددده، بهدددل شدددراب اندددار 

 (184: 4795)دیوان شمس، 

انار در تشبیهات گوناگون نمود دارد گاه به صورت تشبیهات مفرد و گاه به شکل تشبیه مرکب. در بیت 

 زیر دل به انار ترش و شیرین تشبیه شده است.

 دل را چددددددو انددددددار تددددددرش و شددددددیرین

 

 خدددددون بسدددددته و دانددددده دانددددده دیددددددم 

 (737)همان: 

 صائب تبریزی در بیت زیر مشبه مرکب را به انار )مشبه مفرد( تشبیه کرده است

 فددددوالد پددددردالنۀ چددددو بیضدددددلهددددای هم

 

 گردیددد شددق ز هیبددت شمشددیر، چددون انددار 

 (7579: 4735)دیوان صائب، 

 کند: تشبیه می« جامیاقوتین »ار را به و گل ن« لولو»انار را بهۀ و دان« درج»انوری نیز در بیتی انار را به 

 گل نار اسدت درخشدنده چدو یداقوتین جدام

 

 نددار چددو لولددو و چددو در جسددت انددارۀ داندد 

 (493: 4737)دیوان انوری، 

خدوبی بهدره سر خوانند. سنایی از این امدر بنیز شکل گرد و مدور انار سبب شده است که آن را بیۀ گا

کدار بدرده ادعدایی و فروتندی( آن را ببدا بدی سدری معدادلبرده و برای بیان مضمون باریک اخالقی )بی

 است:

 سدددددری مرتدددددو را سدددددر آرد بدددددار بدددددی

 

 سددددری اسددددت اندددداردرج پددددردر ز بددددی 

 (447: 4731)حدیقه سنایی، 

 گیری؛نتیجه

بر اساس باورهای اساطیری و عامیانده، اندار سدمبل بداروری و بداززایی و جداودانگی اسدت. هرجدا کده 

او با آدمی از ابتدای خلقدت تدا بازگشدت بده ۀ خود باز کرده است همرازندگی است انار نیز جایی برای 

رسداند. اگدر در گاه آن را بده مقدام الوهیدت نیدز میمنزل ابدی، گویای نوعی قداست است تا حدی که 

باورهای اساطیری در آفرینش نخستین بشر دست داشته است، اکنون بر اساس مستندات علمی، در 

شدد، باززایی به همدراه مدرده دفدن می مرگی ویجاودانگی و بۀ ر به نشانتعیین جنسیت دخیل است، اگ

ه بهبدود کندد، بدپزشکی در بهبود بسیاری از بیماریها نقش مهمی ایفا میهای اکنون بر مقتضای یافته

دهدد و از بدروز های خطرناکی چون ایدز را کداهش میکند و عوارض بیماریفعالیت قلب و کبد کمک می

ر بشدر در درمدان بسدیاری از بیماریهدای خداص دیگدر پیری جلوگیری میکند و یداریگآلزایمر در دوران 

باشد. همین موارد نشانگر این است که تقدس اساطیری این گیداه و رمزنداکی آمیختده بدا الوهیدت می

و تنها توانسته است به آن، دالیل علمی متقنی دارد که بشر نخستین از درک آن علل عاجز بوده است 

بخدش را بده خددمت گیدرد تدا از طریدق آن بده ا و مناسک اساطیری، این نیروی بارور برکدتهیاری آیین
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در االیدام اندار مرگدی اسدت. اگدر از قددیمجاودانگی رسد. چراکده آرزوی دیدرین بشدر جداودانگی و بدی

بینیم در واقدع تجسدم ناخودآگداه نوان عنصر جادویی و اسرارآمیز میعتابلوهای نقاشی مشهور جهان ب

بشر است که در باورهای یک نقاش جان گرفته و بر صدفحه نقاشدی بده تصدویر درآمدده و رندگ  جمعی

ن میوه مقدس در ادب فارسی نیز بوفور توسط شاعران و ادیبان بکار رفته اسدت. ایدن پذیرفته است. ای

ته باشد که اغلب در اشعار تغزلی و رمانتیک نمود یافکاربرد بیشتر از جهت رنگ و شکل ظاهری آن می

 ندرت بازتاب دارد.به اساطیری آن در شعر فارسی باست و جن
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