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 :چكيده

نخست نوع نگارش داستان : داستانهاي كوتاه دانشور از جهاتي چند حائز اهميت است
هاي معنـادار و  ديگر به جهت وجود نشانه .نويسي معاصربه لحاظ رويكرد به فنون داستان

ـ .  نمادين اساطيري در كنار ارائة فرهنـگ عامـه            ن پـژوهش بـر آن اسـت بـا تحليـل      اي
 شورني سيمين داورد گياه و بسامد آن در داستانهاساختي باورهاي ديرينة بشر در مژرف

در پي پاسخگويي به اين پرسشها باشد كه آيـا بـا در نظرداشـت نـاميرايي و جابجـايي      
گر سو از آنجـا  اساطير، ميتوان در بازآفريني شخصيتهاي داستان نمود آن را يافت؟ از دي

كه پديد آمدن سبك داستاني حاصل بسامدريادويا كم عناصرآن است؛آيا ميتوان اين امر 
را جزو خصيصه سبكي دانشور محسوب داشت؟ پس ازتأمل درمجموعه داستانهاي كوتـاه  

ضـمير ناخودآگـاه جمعـي دانشـور،      هاي پنهـان در  مشخص گرديد كه از جمله اسطوره
  تراوي و نمودهايداستانهاي او امكان برون ية انسان ميباشد كه دراسطورة گياه پيكري اول

  .هاي فكري دانشور ميباشد يكي ازخصيصه  گوناگون مييابد و اين مقوله
  

  :كليدي كلمات
  .سيمين دانشور، داستان ،شخصيت، بن مايه اساطيري 
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 :مقدمه

است كه هر گرفته  اگرچه تحليلهاي مختلفي از داستانهاي كوتاه سيمين دانشور، صورت
شناسـي جـاي    ازجنبة اسطوره با اين حال، هنوز بررسي داستانهاي او. كدام درخور اعتناست

زيرا با تأمل در داستانهاي دانشور چه در حوزه سبك و چه در حيطه انديشه در . سخن دارد
وجـود   هايي از پيوند شخصيتهاي داستان با مباحث اساطيريمييابيم كه در اغلب آنها نشانه

علّت چنين رويكردي را ميتوان افزون برجايگاه خـاص فرهنگـي و اجتمـاعي دانشـور،     . دارد
ساري و زنده بودن فرهنگ و باورهاي گذشتگان در ذهن و انديشه او دانست از همـين روي  

ه  «است كه در پژوهشها و مطالعات مربوط به يك اثر هنري، عالوه بر شخصيت هنرمند توجـ
  ) 30: 1379ترابي، .(»ي نيز مهم شمرده ميشوندبه باورهاي فرهنگ

هـا   هاي اساطيري در داستانهاي دانشور، ناميرايي اسطورهتصور ميرود عامل راهيابي مايه
نوشتار حاضـر بـر    فرضيةاز اين روي، . جايي آن درگذر زمان باشددر ذهن بشر و گاهي جاب

ميرند، بلكه تغييـر شـكل   چگاه نميها هي اين مبنا استوار گرديده كه با گذشت زمان اسطوره
ـ اي مـي  نمـود  بشـر  انديشة ذهن و به صورتهاي گوناگون در و ميدهند د كـه نمونـة آنهـا در    ب

هاي حاكم بـر داسـتانها و پيونـد شخصـيتهاي داسـتان بـا       داستانهاي دانشور در باب انديشه
رسي ما قرار بدين منظور آنچه در حيطه بر. پيكري نخستين انسان مشهود استاسطورة گياه

در سـه  شخصـيتها  و پيونـد آن بـا    گيـاه خواهد گرفت، باورهايي اساطيري است در مورد 
  . »سيمين دانشور«مجموعه داستان كوتاه

در محيط پيرامـون   شايان عنايت است كه فرهنگ و باورهاي شكل گرفته از آن، پيوسته
ستلزم آن است كه چـون  مانند و اين پويايي متنها با جنبش زنده مي«خود در حال رشدند و

شـونده باشـد و زمـان    ديگر از آن پديـد آيـد، پيوسـته نو    موجي از بين رفت بيدرنگ موجي
ايـن پيونـد در آثـار    ) 103-102: 1371اسـالمي ندوشـن،  . (»گذشته را به حال پيوند دهـد 

اين رو ردپاي فرهنگ و  از. سترگ زبان و ادب پارسي به شكلهاي گوناگوني نمود يافته است
هاي كهن را به شكل نخستين آن ،يعني افسـانه و اسـطوره ميتـوان در داسـتانهايي كـه      باور
ها از نمودهاي فرهنگ  افسانه و اسطوره«چرا كه. ر فرهنگ يك سرزمين هستند، جستانمود

 منشورهايي را«و) 1388:9زمرّدي، (»اندمردمي هستند كه با زبان و ادب گفتاري درآميخته
  ) 26: 1379هيلنز؛.(»ميدهند، و عقايد را تبيين ميكننددست ديني ب در مورد رفتار اخالقي و

: هرگاه بخواهيم تعريفي كوتاه و نـاگزير و نارسـا از اسـطوره ارائـه كنـيم، ميتـوان گفـت       
داستاني است سنّتي كه ضـمن آن تصـاوير   . اسطوره اساساً نوعي از حكايات و بازگويي است

ناظر بر آن به ياري الفاظ و كلمات نمودار شـده   ذهني گروهي انسان از جهان برون و روابط
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به عبارت ديگر، اسطوره پنداشتهاي مشترك قوم و جماعتي اسـت در دورانـي معـين    . است
، خويش و بيگانه و آفاق و انفس كـه بـه شـكل داسـتان     )انسان(دربارة هستي و گيتي، مرد 

هدف . ذهني در قالب زبان در تحليل نهايي، اسطوره تبلوري است از آرايش. بازگو شده است
 1385سـركاراتي، ("رسـاني اسـت  اي خبـر و پيـام  ها نهايتـاً گونـه  ذهن از پرداختن اين آرايه

داستانهاي دانشور، از جملة تبلور اين آرايشهاي ذهني در قالب زبـان و تصـاوير ذهنـي    )85:
در اسـاطيركهن  در ميان آنها اشاراتي وجود دارد كه نمونة نخستين آنها را بايـد  . انسانهاست

و عناصـر   پيوستگي شخصيت داستانها با گياه،يكي از اين اشارات باستان بازجست ايران
اشـارت   در زير به نمودهاي گوناگون ايـن پيونـد   .درخت و گل است ، باغ  به آن همچونمشا

  . ميرود
  

  :استمرار حيات شخصيت داستاني در قالب گياه
ي، قـدمت و رازگـونگي، گزارشـهاي    اسـطوره بـه سـبب گسـتردگ    «درخورذكراست كـه   

چنانكه در داستانهاي دانشورپيوند شخصـيتهاي  )108: 1386آيدنلو ،.(»گوناگوني را برميتابد
اولـين  . گـوني را بـه خـود پذيرفتـه اسـت     هاي گونهداستاني با گياه و عناصر مشابه آن نمود

و تودرتـوي  ، نفـوذ مفـاهيم رازنـاك    »شهري چـون بهشـتي  «داستان مجموعة داستان كوتاه
منـادي  «او در اين مجموعه كـه . اسطورة گياه پيكري انسان را در ذهن دانشور نشان ميدهد

: 1382پاينـده، (»را نويـد داد » اي جديد در زمرة داستان نويسان سرآمد ايرانظهور نويسنده
،نشان داد كه براي به تأمل و تعمق واداشتن ذهن خواننده به مفـاهيم و باورداشـتهاي   ) 21
استمرار حيـات شخصـيت داسـتاني در قالـب گيـاه و پيوسـتگي       : طيريي چوناسا

انسـان بـا    پيوسـتگي «اين مضـمون يعنـي  . موفّق بوده استشخصيت داستانهايش با آن 
و برعكس نيز وجود دارد؛ يكي از موارد پـر بسـامد   » رستن گياه از انسان«كه به شكل» گياه

  .سبكي در داستانهاي دانشور به شمار ميĤيد
دانشــور، بــا شخصــيتي بــه نــام »شــهري چــون بهشــت«خســتين داســتان مجموعــةدرن

است رنج كشيده و محروم از خوشـي كـه   » دده سياهي«مهرانگيز. آشنا ميشويم» مهرانگيز«
سراسر زندگي خود را با آمال و آرزوهايش سپري كرده و در واپسين لحظة حيات به رويايي 

جهان زيرين كوه ميبيند ،از ايـن رو ميخواهـد   بن كوه فرو ميرود  كه محقّق شدن آن را در 
 سياها...با نورالصبا سوار درشكه شديم. پاهامو حنا بستن«:شود شهري همانند بهشتوارد 

آب خنـك خنـك   . ريم ديگـه زيـر كوههـا يـه شـهريه مـث بهشـت ميـ       . ها رو سـاختن كوه
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رين بـوده  از آنجا كه تجسم بهشت همواره با بـاغ و درخـت قـ   )  33:1381دانشور،( »...خنك
شـواليه  .(»نشانگر رؤيايي جهاني است كه فرد را از دنياي واقعي بيرون ميبرد«است و باغ هم

اي بـا فـرار از زنـدگي    اين شخصيت داستاني در روياهايش به گونـه ) 2/45: 1379و ديگران؛
واقعي و پناه بردن به جهان زيرين ادامة حيات خويش را در شهري چـون بهشـت جسـتجو    

زيـرا  . امر به نوعي استمرار حيات شخصيت داستاني را در گياه نشـان ميدهـد   همين. ميكند
طـور كـه پيشـتر    ورود به بهشت به منزلة رسيدن به حيات مجدد و جاودانگي است و همان

بهشـت نيـز اغلـب بـه     «عنوان گرديد تجسم بهشت همواره با درخت و باغ قرين بوده است و
ل و خودرويِ آن ميوة فعل و انفعاالت آسـماني  شده، كه گياهان شكي عرضهباغ صورت يك 

ايـن  . بهشت راهمچنين در سراسر جهان محل جاودانگي ميپندارنـد ) 134همان؛ .(»...است 
ذات با بدين ترتيب، هم. اي ميان آسمان و زمين استمركز تغييرناپذير در قلب جهان، نقطه

روي آوردن ) 136ان؛ همـ ....(مركزي يا قطبـي، مـروي هنـدو و قـاف مسـلمانان اسـت       كوه
زنـدگي    كـوهي كـه  اسـتمرار حيـات را در    ست كـه او به بهشت حاكي از آن مهرانگيزدر رويا

ــان  ــد، امك ــد   ميكن ــه ميگوي ــايي ك ــا ج ــد ت ــذير نميبين ــبز  «:پ ــت س ــا درخ رو اون كوهه
شايد بتوان اين جمله را چنين تأويل كرد كه در بن آن كـوه  ) 30: 1381دانشور؛ .(»نميشود

شهري به مانند بهشت كـه  .را نمادي از جهان زيرين و دنياي مردگان دانست  كه ميتوان آن
نمونة اعالي رويش و سرسبزي است، وجود دارد كه مهرانگيز ادامة حيات خود را به همـراه  

توانـايي دانشـور در نمـادپردازي محـدود بـه داسـتان       . تمامي آمالش در آن ميسـر ميبينـد  
ــا مذكورنيســت، همــة مجموعــه داســتانهاي   ــة اســاطيري اســت كــه ب ــاه او داراي ماي           كوت

هاي اساطيري وي را مايه اين نكته هم بسامد زياد .همراه گشته است انديشي خاص او باريك
» شخصـيت «به عنوان خصيصة سبكي نشـان ميدهـد و هـم گويـاي تسـلّط او در گـزينش       

  .داستاني خاص براي نشان دادن ناميرايي اساطيري است
   

  :باغ به جهت استمرار حيات سبز كردن
بـاغ  «سبزكردن گياه جهت استمرار حيات را در شخصيتي شوربخت و رنج ديدة داستان 

ديـدة داسـتان، بـه دليـل     المـاس شخصـيت سـتم   .  ميتوان ديد»الماس«در حكايت» سنگي
 الماس از«.عنوان يك محكوم طرد ميگرددن دوران باي از جامعة آداشتن فرزند ناقص الخلقه

) 133:1386دانشـور، .(»اي  آورده اي به دنيا الخلقه ناقص ةبچ تو .نداردشگون  .بيرون برو اتاق
آوردن به رويا و سبز كردن باغي خشكيده، ادامة حيات خويش را به به همين دليل او با روي

 ميگريـزم و  :الماس گريان بـه دل جـواب ميـداد    » :شكلي ديگر در رويش باغ سنگي ميبيند
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بـاغ   كنـار  ميـرود «و)137:1386دانشور،(» .يك باغ بسياردرخت ميسازم نگ،باغ س هر كنار
همـه  ...همه جوردرخت مينشـاند ...بكنند چاه عميقي واميدارد و باغي ميسازد...سنگ پيرمرد

 باغ ارباب است كه قطع ميشود باز و كه بزند دارد حرفها درختها و گلها با و جورگلي ميكارد
بينـي اسـاطيري اگـر رشـتة     در جهان )138:1386دانشور،(».درختهاي اوست كه ميپژمرد و

. عمر كسي را ظالمانه پاره كنند، بيگمان به شكلي ديگر بازميĤيد و زندگاني را از سر ميگيرد
چنانكه در اساطير ايران نيز چون اهريمن انسـان نخسـتين را كشـت، نطفـة او را بـر خـاك       

اهي چـون دو شـاخة ريبـاس از آن    ريخت و زمين آن را نگه داشت و پس از چهل سال گيـ 
هايي از ايـن نـوع در اسـاطير تمـدنهاي ديگـر نيـز يافـت        نمونه) 71: 1370مسكوب،.(روييد

    خـداي مهربـان بـراي ايـن كـه آدمـي را از رنـج        «ميشود، به عنوان مثال در اسـاطير يونـان  
درخت در سراي سپنج برهاند، بدون محروم ساختن وي از لذات حيات، او را به صورت كهنه

  )8: 1373رنگچي،.(»ميĤورد
  

  :اقامت در باغ در دوران كهنسالي، نمود بازگشت به اصل اساطيري
به »خان بزرگ«نمود ديگر استمرار حيات شخصيت داستاني در گياه را ميتوان در اقامت 

خـان  ) 23: 1386دانشـور،  .( ديـد » انتخاب«عنوان يكي از شخصيتها در باغ انجيري داستان
اين اقامت صورت و شكلي مضـمر از ادامـة   .واخر عمر در باغ انجيري اقامت گزيد بزرگ در ا

هـايي از  اين نوع اعتقاد به ادامة حيات انسان در گياه، نمونـه . حيات شخصيت در گياه است
و مبحـث  » بازگشـت بـه اصـل اسـاطيري    «باورهاي اساطيري را به همراه دارد كه به مسئلة 

ماية استمرار حيات انسان در پيكرة گيـاه، شـكلي ديگـر از    بنچراكه . باز ميگردند» توتمي«
ميباشد كه الگوي كهن و اساطيري ايـن رويـش را   ) ريباس(همان پديد آمدن انسان از گياه 

  . ميتوان در بندهش يافت
بنابر روايت بندهش نخستين نمونة بشري به صـورت زوج بهـم چسـبيده از گيـاهي بـه      

يومرث به هنگام در گذشت، تخمه بداد، آن تخمـه هـا بـه    چون ك«:پديد آمدند» ريواس«نام
روشني خورشيد پالوده شـد و دو بهـر آن را نريوسـنگ نگـاه داشـت و بهـري را سـپندارمذ        

با به سر رسيدن چهل سال، ريباس تني يـك  . بر زمين بود» آن تخمه«چهل سال . پذيرفت
گونه كه ايشـان را دسـت بـر    ؛ درست بدانستون پانزده برگ، مهلي و مهليانه از زمين رستند

بودند، ميان هر دو ايشـان فـره    گوش باز ايستد، يكي به ديگري پيوسته، هم باال و هم ديسه
هم باال بودند كه پيدا نبود كه كدام نر و كدام ماده و كـدام آن فـره   » هر سه«گونه برآمد، آن

سپس . آفريده شدنداي است كه مردمان بدان  با ايشان است كه فره» بود كه«هرمزد آفريده 
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هر دو از گياه پيكري به مردم پيكري گشتند و آن فره به مينـوي در ايشـان شـد كـه روان     
. به مانند درختي فراز رسته است كـه بـارش ده گونـه مـردم اسـت     » مردم«اكنون نيز. است

  ) 81: بن دهش.(»جهانيد) و مادر(هرمزد به مشي و مشيانه گفت مردميد، پدر
  

  :ه اصل اساطيريانتساب شخصيتها ب
كه ساخت اصـلي آن   ديد» اسطقس«توان در داستانونة بارز و صريح اين پيوند را مينم 

سيمين دانشور بـا زيبـايي و مهـارت آن را     مبتني بر روايات كهن و اساطيري ايراني است و
اند كه براي وصال با يكديگر از سـوي  شخصيتهاي اصلي داستان، دو دلداده. بيان كرده است

پيـر،آن دوشـاخه ريـواس و دو    . ملزم به چيدن دو شاخه ريواس و دو گل سفيد ميشوندپير 
گل سفيد را بنياد خلقت دلدادگان ميداند و باور دارد كه اكسير آن راز بختياري و ماحصـل  

بنياد خلقت شـما همـين دو گـل و همـين دو     : سنگ خواهد گفت«. سلوك دو دلداده است
  )14: 1386دانشور؛ (» ...ازيد و خداوندگار را سپاس گوييدسرتان را برفر. شاخه ريواس است

آنچه بيش از همه تحليل و بررسي را در اين داستان ميسر ميسازد، انتساب قهرمانان بـه  
آنگونه كه پيشتر ذكر گرديد، اين مهم . است –ريواس–يك منشأ اساطيري و خاستگاه ويژه 

گفتني است كه اين مسـئله،  . پر رنگتر ميكندصبغة اساطيري پيوند با گياه را دراين داستان 
روييدن ريواس از آب پشت گيـومرث و پديـد آمـدن نخسـتين زوج بشـري از آن در      «يعني

آيـدنلو،  . (»در ارتبـاط اسـت  » توتميسم« هاي تطبيقي ديگر با مبحثاساطير ايراني و نمونه
اد گـروه و سـرزمين   توتم، جانور، گياه يا شيء است كه با مجموع افر«چرا كه ) 100: 1386

ــيش از هــر چيــز نيــاي آن گــروه شــمرده     ــژه دارد و پــيش و ب ــدي وي ــدان پيون معتقــد ب
  )7: 1351فرويد، .(»ميشود

به هر روي، طرح مقولة انتساب ابناي بشر به گياه در قلمرو اسطورههاي ايراني در مقـام  
خـانواده،   -سانيتوتميسم، گروهي ان«در. يكي از بنياديترين مباحث توتم قابل بحث ميباشد

الفورگ، .(»با رمزي مثالً جانوري كما بيش يگانه و همذات ميگردد -، ملّت، قوم)clan(كالن
اي به نام توتميسم گذشـته  اي از دوران زندگي خود از مرحلهبشر در دوره«زيرا ) 26: 1387
نسته كـه  انسان توتمي در اين مرحله خود را زادة مستقيم يكي از اشياء يا حيوانات دا. است

  ) 4: 1380فيض الهي،.(»در نظرش مقدس جلوه كرده است
در كنار انتساب نخستين نمونة بشر به گياه كه از منظر توتميسـم قابـل بررسـي اسـت،     

نيز در كنار ساقة ريواس مفهوم اساطيري و نمادين مرحلـه   گل سفيدحضور عنصر نمادين 
مرحلة نباتي حيات، زبدة ايـن مرحلـه   عالمت «نباتي و گياه پيكري بشر را تقويت ميكند گل
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كه صورت ديگري از ارتباط انسان با گياه را بـه  ) 4/738: 1385شواليه، (»از اين حيات است
به هر روي، بازتاب گياه پيكري اوليه انسان و سر منشأ اساطيري و تـوتمي  . نمايش ميگذارد

  .يدهددر داستان اسطقس دانشور نمود خود را به صورت ياد شده نشان م
  

  :رستن گياه از خون يا اعضاي بدن پس از مرگ
» مـو «و » خـون «يكي ديگر از صورتهاي پيوند گياه و انسان، اشاره بـه روييـدن گيـاه از    

راوي بر اين باور اسـت كـه از   » مرز و نقاب«انسان در داستانهاي دانشور ميباشد، در داستان
: خواهد روييـد  »دسته گل«اند د شدهجواناني كه در تظاهرات انقالبي مردم ايران شهيخون 

گفتنـي اسـت   ) 90: 1386دانشور، .(»شان دسته گل ميرويدفردا جاي خونهاي ريخته شده«
ميتـوان  » سـياوش «كه نمونة اساطيري و برجستة رويش گياه از خون انسـان را در داسـتان  

و  و نشان زندگي پس از مـرگ » پر سياوشان«مسكوب ،گياه رسته از خون سياوش را. ديد
داستان سياوش «شايان ذكر است، ) 71: 1370مسكوب .رك.(مداومت حيات سياوش ميداند

داراي بنيان اساطيري است و از سوي ديگر، اسطوره به سبب گستردگي، قدمت و رازگونگي، 
فقط » روييدن گياه از خون سياوش«، داستان...از اين روي... گزارشهاي گوناگوني را برميتابد

در آثار ادبي پس از شاهنامه مطـرح و  ... مايه اساطيريسي و ادبي يك بنعنوان صورت حماب
گيومرث و « ود حماسي اسطورةنم...، همچون نمونة ديگرش...پيشنهاد ميشود كه اين روايت

  ) 108: 1386آيدنلو ،.(»بدانيم كه با رويكرد نخستين انسان بودن شايستة تأمل ميباشد»ريواس
  

   :آفرينش گياه از موي انسان
در » در قسـم خـوردن بـه مـو    «نمونة ديگر رويش گياه از عناصر وجود انسان را ميتـوان 

» چشـم خفتـه  «در داسـتان » عفت الملوك«عبارت يكي از شخصيتهاي اصلي داستان به نام
مـن آدمـي هسـتم كـه زيرقـولم بزنم؟بـه موهـات قسـم مـن قـولي نـداده            «:مالحظه نمـود 

داشتن و آفرينش گياه از موي انسان و بـرعكس ،در  باور به پيوند ) 86:1380دانشور،(».بودم
گيـاه نگـه دارنـدة مـوي سـر و تـن محسـوب        «:در آن اشاره شده كـه . بندهش ديده ميشود

در «عنـوان نمونـه  ديگر سرزمينها نيز وجود دارد ب اين باور در اساطير) 65: بندهش.(»ميشود
،  زمـرّدي .(»آيـد وجـود مـي  ب لي از درختان انبوهاساطير ژاپن نيز با كاشتن موي انسان، جنگ

موي و جان به دليل ارتباط موي و گياه و جاندار بودن گياه بـه  «در ادبيات ما ) 184: 1388
  ) همان.(»اندصورت ناخودآگاه مرتبط شده



                                                                                 1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 74

                

  

  :اشاره به آفرينش نخستين به شكل درخت
بشـر از   توتميهاي پيوند گياه و انسان كه به جنبة نياي نخستين و مايهديگر بن صورت 

 بـه نـام  » سـوترا «صورت غير صريح در عبارت شخصـيت اصـلي داسـتان    گياه اشارت دارد ب
م و خيـال ميكـردم روزي   صورتم را به ديوارة لـنجم ميفشـرد  «: ديده ميشود» ناخدا عبدل«

  )  237: 1380دانشور، .(»امصورت چوب صندل به اين دنيا آمده بودهروزگاري ب
  

  :ياهتشبيه شخصيتهاي داستان به گ
توصيف راوي داستان مار و مرد از شخصيتهاي داستان كه آنان را گياه رسـته از زمـين    
دانشـور،  .(»آنها كه چهار زانو روي زمين نشسته بودند گفتي از زمين رسته بودند«:انگاردمي

  . نيز در زمرة اين نوع ارتباط انسان با گياه ميتوان دانست) 117: 1380
به درخت و گل را نبايد از نظر  تشبيه شخصيتهاكري به شكل پيراهيابي اسطورة گياه 

حـاكي از نـوعي تشـبيه آدمـي بـه      »  ريشه به تيشة خـود زدن «:به عنوان مثال. دور داشت
به دختر بازيگر از اين نـوع  »مهدي سياه «خطاب » صورت خانه«در داستان. درخت ميباشد

اندازي؟ تيشـه  دائماً تو هچل ميحيف تو نيس كه اين طور خودتو «تشبيهات به شمار ميĤيد
  )210: 1381دانشور، (»به ريشة خودت ميزني؟

  
  :درخت همزاد

بـراي   رويانـدن درخـت همـزاد   از نمودهاي ديگر ارتباط انسان با گياه را ميتوان در  
به نـام مـن    درختيروز به دنيا آمدنم، پدرم «: ، ديد»از خاك به خاكستر«شخصيت داستانِ

. نام درخت چـه بـود؟ درخـت داوود   . در قسمت ورودي جلوي خانه كاشته بود... كه داوودم 
ايـن مسـأله در باورهـاي مردمـي كـه      ) 111: 1386دانشـور،  (»دستة گل«نوعي نارون عين 

علّـت اينكـه   «شايد. كشت درخت را همواره با بخشيدن حيات برابر ميدانسته اند؛ وجود دارد
اند و خود را با آن نام ميخواندند، مبتني بـر  ان يا گياه خاصي را محترم دانستهاي حيوطايفه

. »انـد اين اعتقاد باشد كه حيات هر فرد را به نوع خاصي از حيوان يـا گيـاه مربـوط دانسـته    
  )793: 1384فرايزر، (

   
  :پنداري درخت جان

ر مشـابه آن در  پنداري درخت نيز نمودي از پيوند شخصـيتها بـا گياهـان و عناصـ     جان 
اي كـه خـود مقولـه   » )animism(گراييمبحث همزادگرايي يا جان«. ضميرناخودآگاه است
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جدا، اما در رابطه با توتميسم است، نيز در معتقدات بوميان پيش از تاريخ ايران، رد و نشـان  
و جان پنداري درخـت  » مار و مرد«اين مبحث در داستان ) 63: 1380ميهن دوست؛.(»دارد
مشهدي علي باغبان كه خودش را مشهدي «.فتگوي باغبان با درختان باغ مشهود استدر گ

دانشـور،  .(»و قسمشـان ميـداد بروينـد و ميـوه دهنـد     ... علو ميناميد، اصالً جزئي از باغ بود 
اي ديگري از همچنين همدلي درختان باغ انجيري در سوگ خان بزرگ نمونه) 108: 1380

مرثيه به گوش درختان نيز ميرسيد و آنها براي همدردي سر  صداي«: پنداري استاين جان
  ) 24: 1386دانشور، .(»تكان ميدادند

  
  :بهره برگرفتن گياه از جان آدمي پس از مرگ

به صورت بهره يافتن گياه از جان آدمي پس از مرگ،  گياه را انسان و از پيوند نوع ديگر 
گفتم اگـر در توانـت    "ايران"به « :ن ديدميتوا» درسخنان اخوان ثالث» ميزگرد« در داستان

زيـر يـك درخـت تـك افتـاده تـا       . بود در طوس به خاكم بسپار و گرنه در بياباني دفنم كن
  )73: 1386دانشور، .(»اي شود آن درخت راآخرين شيرة حياتيم، بهره

   
  :مقدس دانستن درخت

نستن گيـاه  دس دامقپيكري انسان در فرهنگ مردمـي،  بازتاب گياه از نمودهاي ديگر 
شـك از  اين عنصر اسـت كـه بـي    اعتقاد به مرادبخشيو پناه بردن بدان و  ويژه درختب

ايـن اعتقـاد   «.سرچشمه و منشأ اساطيري و توتميك بودن گياه در نزد ايرانيان حكايت دارد
شايد علّت اينكه ) 188: 1388زمرّدي؛.(»مذهبي دربارة درخت در بسياري تمدنها رواج دارد

خي تمدنها دربارة درخت يا جانور معتقدات مذهبي وجود دارد، ناشي از همين تـوتمي  در بر
ايـن اعتقـاد در تمـدنهاي     )1(.در نـزد ايـن تمـدنها باشـد    » نيا«بودن گياه يا جانور به عنوان 

در اساطير بين النهرين، درخـت زنـدگي، تركيبـي از رسـتنيهاي     «بسياري به چشم ميخورد
طول عمـر و زيبـايي و سـودمندي آن مقـدس شـمرده ميشـود،        گوناگوني است كه به علّت
آمده است كه خداوند در باغ عـدن يـا بهشـت روي زمـين، در     ...همچنين در كتاب آفرينش

درخت حيـات و درخـت دانسـتن    ( »بهشتي« ، دو درخت»نماهمه گونه درخت خوش«ميان
هـا معلـوم ميـدارد كـه     در كتـاب كـوچ نماد   گوبله آلوياليي... .از زمين رويانيـد  )نيك و بد

درخـت  «و نزد مسيحيان، بـه » گياه مقدس«ميان رودان در ايران به» درخت زندگي«چگونه
در اساطير ژاپنـي سـاكاكي درخـت    )13-12: 1388دوبوكور، .(»تبديل شده است» فرزانگي
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پيگـوت،  . (هايي از آن در مراسم مذهبي آيين شينتو به كار ميرودشاخه   مقدسي است كه 
هاي زيباي اساطير گياهي چنين استنباط ميشـود كـه   از تمام افسانه«چنانچه )  71: 1373

درخت موهبتي خدائي است، انسانهاي دانا و عاقل بايد به عالم نباتات و اين سازمان خـدايي  
شـايد بـه همـين خـاطر در نـزد مـردم ايـران        ) 8: 1373رنگچـي، . (»به ديدة احترام بنگرند

در باورهـاي مـردم   ...، بادام، انار، انجير و سيب، انگور و نـارنج و  زيتون، چنار«:درختاني چون
هـا و باورهـا   داسـتان » شـان سرشت بهشتي«اند و هنوز هم ميتوان ازايران به تقدس راه برده

و » تـوت «نمونة بارز ايـن بـاور مردمـي در بـاب درخـت     ) 164: 1381ميهن دوست،.(»شنيد
ناخداعبـدل،  . مالحظه نمـود » سوترا«داستان گويي شخصيت اصليرا ميتوان در تك» سدر«

هـاي او از مـراد   گشته اسـت و گفتـه  » زار«اي است كه دچار بيماريناخداي كشتي شكسته
بـا   بوتة سرخسمن زير «: ويژه آنجا كه ميگويدب دهي و تقدس داشتن گياه حكايت دارد ،

 رخت سدر بزرگـي دكردم كه يك روز از پري اجازه بگيرم و بروم بوشهر، سراغ  عهدخود 
دانشـور،  .(»روشـن بكـنم   شـمع يـك   تنة درختيكه يادگار ميرمهناست و داخل محفظـة  

وقفي كـه از مباحـث و    نخلاين باور را ديگر بار در همين داستان از اشاره به ) 252: 1380
يـك خوشـه از نخـل وقفـي سـيد      : بـه رسـتم گفـتم   «: باورهاي عامه اسـت نيـز ، شـاهديم   

  )236همان؛ .(»بكن
نمادگياهي، آبشخوري پر رمز و راز دارد و ردگيري قداست آن از «وادي معني شناسيدر 

شناسي كه با اوراد و دعا، نيايش و نذر، و مناسك همراه بوده است، به دورانـي  جهت اسطوره
زاد و «از همين رو، گذر در بستر باورهاي آييني مردمان دوره به دوره كـه . بس كهن ميرسد

هاي پيچشي و سر به مهر، شـنودي  ربه ميكردند، نمود گياهي با راز وارهو زندگي را تج» مير
  )162: 1380مهين دوست، .(»به همراه دارد 

اشـاره كـرد كـه از    » بي شـهر بـانو  بي«ديگر آداب و مناسك قدسي ميتوان به داستان  از
. آن ، دخيـل بسـتن بـدان ميباشـد      دهيو مراد تقدس درختجمله موارد برجسته باور به 

 اسـت كـه بـاور وي بـه مرادبخشـي درخـت از      » مريم«شخصيت اين داستان نوجواني به نام
آوردم  دخيلميده يك عالمه  مراددم غار  درخت توتننه ميگن «: سخنانش مشهود است

  )75: 1381دانشور؛ .(»ببندم درختكه به 
  

  :برگزيدن نام گل براي شخصيت داستان
براي شخصيتهاي داسـتاني اسـت    دن نام گلبرگزيصورت ديگر ارتباط گياه و انسان،  

كه پشتوانة اعتقادي اين نامگذاري نشان از اهميت گياه در معتقدات كهن و استمرار حيـات  
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     گـل بـا زنـدگي مـردم بسـتگي كامـل داشـته و دارد، كليـه نقاشـيها،          «. انسان در گياه دارد
لهه گل و بهار ، رب النوع نشاط فلورا ا. كاشي كاريها با تصوير گل و رياحين همراه بوده است

بنـا بـه اعتقـاد يونانيـان موجـب      . دلي در داستانهاي اساطيري يونان محسوب ميشـد و زنده
سبزي و خرّمي دشتها و روييدن گياهها و گلهـا و طـراوت باغهـا و چمنهـا ميشـده اسـت و       
نيروي خالقة آن سبب حيات در آنان بـوده اسـت، بـدين سـبب مـورد پرسـتش و تقـديس        

ژاپونيها و چينيها نيز عالقـه مخصوصـي   «) 15: 1373رنگچي؛ .(»گان قرار ميگرفته استهم
به گل دارند و ژاپونيها عيدي به نام عيد گل برگزار ميكنند در آثار نقاشي كه از چين كهـن  
به دست آمده، ظروف كاشي لعابي و چيني كه از سالها پيش بجا مانده، نشـان ميدهـد كـه    

پرستي عادت داشته است در اسـاطير يونـان و آثـار ادبـي ايـران و      گل ملّت چين از قديم به
ايـن موضـوع نشـاندهندة    ) 36-35همان،.(»وديافت ميش ديگر كشورها نيز عالقة زياد به گل

ست كه گل در نزد اقوام مختلف ارزش و اعتبار زيادي داشته و براي آن، الهه و رب النـوع  آن
هاي گل كه براي انسان در داستانهاي دانشور برگزيده شـده،  نام از جملة.انداي قائل بودهويژه

دانشـور،  . رك.(اسـت » مـار و مـرد  «براي شخصيت اصـلي و مهـم داسـتان    » نسرين«نام گل
او تنهـا كسـي    زيـرا . نسرين رمزي از باروري در داستان به شمار ميـرود )102-156: 1386

وجود آورندة آن ميباشـد،  ه خود ببودي را از سيطرة ماري كاست كه باغ رو به اضمحالل و نا
 2.نجات ميدهد

  
  : شخصيتهاي مرده يا رو به مرگ به درختاني خاص تشبيه

پيوندهاي ديگري را ميتوان بين شخصيتهاي داسـتاني بـا گيـاه در داسـتانهاي دانشـور       
از جملـه   شخصيتهايي مرده يا رو به مرگ به درختاني خـاص  به تشبيه :جمله يافت از

يـك زن بـا   «و » سـوترا «دي كه براي اين مورد ميتوان ذكر كرد، داسـتان شاه.  سرو است
در )132: 1381 دانشور،.(»زن مثل يك سرو واژگون روي تخت افتاده بود«: ميباشد» مردها

كـه در تظـاهرات انقالبـي     سرو به) مجيد و مسعود(داستان سوترا تشبيه فرزندان طاهرخان
ديشـب  «: زارش خواب طاهر خان مشـهود اسـت  توسط رژيم شاه كشته شده بودند نيز در گ

دو تـا سـرو شمشـير زن مـرا واژگـون      ] رژيـم شـاه  [آنهـا ...خواب مجيـد و مسـعود را ديـدم   
مـيهن  .(»سرو كهن، ريشه در تـوتم دارد «درخت سرو، به ويژه) 243: 1380دانشور.(»كردند

نانكـه  از ديرباز عالمـت و نشـانة ايـران باسـتان بـود، همچ     «درخت سرو) 28: 1380دوست، 
درخت بلوط نشانة ملّت ژرماني است اينكه در قاليها، نقش سروهاي شـاخه برگشـتة بسـيار    



                                                                                1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 78

                 

  

بعضـي گياهـان يـا    ) 208: 1373رنگچي، .(»ديده ميشود بقاياي آثار همان سنّت ملّي است
دربارة درخت سرو، روايات «درختان، وجهة اساطيري قويتري نسبت به سايرين دارند چنانكه

اند چنييان دربارة سرو گفته«) 34: 1387رك دوبوكور،.(»ي نقل شده استاي بسياراسطوره
ترين ريشة آن هزار سال قـدمت دارد و مايـة طـول    گوست و فرو رفتهروان اين درخت سخن

دوبوكور محقق فرانسوي نيز درخـت سـرو را رمـز    ) 189: 1388زمرّدي، . (»عمر آدمي است
  )35: 1387؛دوبوكور. رك.(جاودانگي و ناميرايي ميداند

نمايانگر زبـان حـال و    درختـان  آن است كهبرخي درختان با شخصيتهايي  ارتباط
در فرجامين مباحث مربوط به ارتباط گياه و عناصر آن . آنان ميباشداحساسات شخصيت 

. با انسان، ارتباط برخي درختان وگلها را با حاالت عاطفي شخصيتهاي داستاني ميتوان يافت
اي بـه نـام منصـور و ابـراز     ارتباط شخصـيت عاشـق پيشـه   »مدل«به نام دانشور در داستاني

روي آن كـارت مـردي لخـت    «احساسات او را نسبت به همكالسيش،ليلي،با دادن كارتي كه
  . نشان ميدهد،)109 :1381دانشور؛(»چهار زانو توي صحرا زير يك درخت بيد مجنون نشسته بود

ان ايراني بيدمجنون زبـان حـال عاشـقان    درخور ذكراست كه در باورهاي ديرينه هنرمند
اگر شاخة بيد مجنون، به ياري وفادار داده شود از تفكر عشق عميق عاشق نسبت بـه  «.است

  ) 38: 1373رنگچي؛ .(»معشوق حكايت ميكند
اي افزون بر موارد ياد شده در ميان باورهاي شخصيتهاي داستاني دانشور ميتوان گنجينه

كهني را ديد كه همـواره در زوايـاي پنهـان زنـدگي مـردم وجـود        غني از باورها و اعتقادات
» بـرس .اسسـي «براي دريافت زمينه و قلمرو فرهنگ مردم به جاست به نظرية«.داشته است
موضوعاتي كه تحت عنوان فولكلور بررسي ميشود در سه مقولة : وي معتقد است: اشاره شود

بوط به زمين و آسـمان و دنيـاي گياهـان و    كه مقولة باورها و عادات مر...فرعي قرار ميگيرد 
بـه  . يكـي از آنهاسـت  ) 178: 1377گرانپايه، (»...روييدنيها، دنياي حيوانات، دنياي انساني و 

با در نظر داشـتن   )2(تك باورها و عادات ياد شده در فولكلوردليل اينكه پيشينة پيدايش تك
كشانيد و ما را از هـدف اصـلي مقالـه    هاي اساطيري اغلب آنها، سخن را به درازا خواهد مايه

در ميـان  . به ذكـر نـام آنهـا در داسـتانهاي كوتـاه دانشـور بسـنده ميگـردد         دور خواهد كرد
لكلوري و فرهنگ عامـه شـده   داستانهاي دانشور، گاه اشاراتي ضمني به برخي از مضامين فو

ي و مكان گزاردن در مورد نماز رسواي» كوكب سلطان«باورها و اعتقادات: عنوان مثالب: است
چشـم  «؛ و ديالوگهاي دو شخصيت اصـلي داسـتان  »به كي سالم كنم«در داستان... اين نماز

هـاي راوي در  درمورد اعتقاد به روشني بخشي آب درصورت ريختن برزمين و گفتـه » خفته
اي از مراسـم عقـدكنان و شـوم دانسـتن     در مورد اجراي گوشـه » باغ سنگي«ابتداي داستانِ
الخلقه به دنيا آورده اسـت كـه در ونديـداد نيـز بـه جنبـة اهريمنـي         زند ناقصمادري كه فر
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) 326: 1376ونديـداد،گزارشِ هاشـم رضـي؛   . رك(بيماري و نقص عضـو اشـاره شـده اسـت    
به اعتقاد ايرانيان تقديم قرباني سبب اعتبار و نيرو «همچنين اشاره به آيين قرباني كردن كه 

عطر افشاني در مجلس سوگواري با گـالب در داسـتان    و رسم)113: 1379هيلنز، .(»ميشود
، »انتخـاب «،اشـاره بـه اجـراي مراسـم سـوگواري خـان بـزرگ در داسـتان        » روزگار اگري«

كه جزء باورهاي عاميانـه » كيدالخائنين«و» نگشتمردي كه بر«ندسوزي در داستانهاي اسپ
در  13به جاي  1+12ة همچنين آوردن شمار. اي برخوردار استاي است كه از سابقة ديرينه

توسط افسرو داستان فولكلـوري كـه درمـورد داسـتان جـن زدگـي و       » مرز و نقاب«داستان 
هايي از بازتابهاي فولكلـوريكي و  در ناحية جنوب كشور وجود دارد؛ نمونه» زار«اجراي مراسم

مـه بـا   از جمله نمود ديگر باورهـاي عا . باورهاي ديرينه در داستانهاي كوتاه دانشور ميباشند
پـيش  «پيشينه و رواج آن را بـه » بهار«پشتوانة اساطيري، مراسم عيد نوروز ميباشد كه دكتر

ومعتقداســت ايــن عيــد .ميرســاند) 232: 1374بهــار؛ (» از عصــر اوســتايي در فــالت ايــران
در توصيفي ) 248: 1378بهار؛(»بازيابي ايزد شهيد شونده يا خداي نباتي دموزي بود«يادآور

و ) نمـاد بازگشـت از جهـان مردگـان    (اي سـياه شخصيت حاجي فيروز با چهرهكه دانشور از 
وحضـور او پـيش از عيـد ، در    ) كه نمادي از خون يعني حيـات و زنـدگي  (اي سرخ فامجامه

  .ميكند؛ نشاني از اين باور ديرينه و كهن دارد»عيد ايرانيها«داستان 
  :نتيجه

عت اشارات اساطيري در آنهـا، ژرفـاي   دارا بودن زمينة اساطيري داستانهاي دانشور و وس
اش را بـه   دانش و آگاهي وي را به سرچشمة باورها و فرهنگ ايران باستان و نگـاه ريزبينانـه  

      يكــي از ايــن . هــاي پنهــان در زوايـاي ناخودآگــاه انديشــه هـاي مــردم نشــان ميدهـد   اليـه 
ة بشراسـت    ها،كه مورد توجه سيمين دانشور قرار گرفته، اسطورة گياه اسطوره ليـپيكـري او .

از شخصيتها داستاني سـيمين   ه شده حاكي از پيوستگي برخي ئهاي تحليلي ارا چنانكه داده
هاي اسطورة گياه پيكري اولية بشر و ارتباط انسان با گياه از منظر اسـاطير  مايهدانشور با بن

م اودر حيات بشري و تدها  اين مهم از سويي گوياي ناميرايي و دگرگوني اسطوره. است ايران 
از ديگر سو بسـامد بـاالي نمادهـاي    . در هر عصر و زماني استآنها در ذهن ناخودآگاه انسان

دانشـور جـزو خصيصـه سـبك     گياه پيكري را ميتوان در داستانهاي كوتـاه سـيمين   اسطورة
ايـن  . ب داشـت فكري، يعني محتوا و مضموني پويا و پنهان در ضـمير ناخودآگـاه او محسـو   

صورتهاي گوناگوني در و ممتد دگرگوني بسيار پذيرفته بجايي تدريجي وره كه در اثر جاباسط
استمرار حيات : آثار دانشور در پيوند با عنصر شخصيتهاي داستاني نمود يافته است از جمله

، جنبة تقدس آميز بودن درخت، اهريمنـي  »مو«و » خون«شخصيت در گياه، رويش گياه از
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پنـداري گياهـان، تشـبيه    افكـن، روييـدن درخـت همـزاد، جـان      پنداشتن شخصيت درخت
  .شخصيتها به درختاني كه از وجهة اساطيري قويتري برخوردارند 

  
 :پي نوشت

  
جهت مطالعه بيشـتر رك  .(براي نمونه، ميتوان به اعتقاد يونانيان نيز در مورد درخت اشاره كرد.    1

  )19: 1387دوبوكور، 
    مـيالدي آثـار باسـتان و ادبيـات تـوده را      1885در سـال   1واز مـورتن آمبـر «، »هـدايت «به نظر .  2

Folk-Lore دوسـت مـيهن «پژوهشـگر محتـرم   ) 186: 1376هـدايت، . (»ناميد، يعني دانش عوام «
مـيهن  .رك.(دانـد مـي  1846ويليام تومس، عتيقه شناس انگليسي، را مبـدع ايـن اصـطالح در سـال     

  )15: 1380دوست،
  

 :فهرست منابع
بن ماية اساطيري روييدن گياه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه «، 1386و، سجاد، آيدنل -1

 مانا: سجاد آيدنلو، نارسيده ترنج؛ چاپ اول، اصفهان: گردآورنده» و ادب فارسي

 انتشارات سخن : ، از اسطوره تا حماسه، چاپ دوم، تهران1388 آيدنلو، سجاد، -2

 انتشارات يزدان : نگ، چاپ سوم،  تهران، فرهنگ و شبه فره1371اسالمي، ندوشن،  -3

 چشمه : ، از اسطوره تا حماسه، چاپ ششم،  تهران1378بهار، مهرداد،  -4

 فكر روز : ، جستاري چند در فرهنگ ايران،  چاپ دوم، تهران1374بهار، مهرداد،  - 5

 روزنگار: ، گفتمان نقد، ، چاپ اول تهران1382پاينده، حسين،  -6

: مثلـث هنـر، چـاپ اول،  تبريـز    : معه شناسي هنر و ادبيات، جا1379ترابي، علي اكبر،  -7
 انتشارات فروغ آزادي 

 توس :، بندهش، گزارش مهرداد بهار، چاپ اول،  تهران1369دادگي، فرنبغ؛ -8

 انتشارات قطره : ، انتخاب، چاپ سوم،  تهران1386دانشور، سيمين،  -9

 خوارزمي  :، به كي سالم كنم، چاپ پنجم،  تهران1380دانشور، سيمين،  - 10

  خوارزمي : ، شهري چون بهشت، چاپ هفتم،  تهران1381دانشور، سيمين،  -11
 مركز: جالل ستاري،چاپ سوم،تهران:؛ رمزهاي زنده جان،ترجمه1387دوبوكور،مونيك؛  -12

 توس : ، گل و گياه در ادبيات منظوم فارسي، چاپ اول،  تهران1373رنگچي،غالمحسين،  -13

در شاهنامه فردوسي، خمسة نظامي (ي اديان واساطير، نقد تطبيق1388زمرّدي، حميرا؛  - 14
 .زوار : ؛ چاپ سوم،  تهران)و منطق الطير عطار

 .زوار: ،نمادها و رمزهاي گياه در شعر فارسي ، تهران 1387زمردي ، حميرا ،  - 15
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