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  ي هرمزگانهاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«نمودهاي باور اساطيري 

  

   * زهرا انصاري

  **عاطفه جمالي
  ***بدريه زارعي

  چكيده

هاي ي فولكلور و فرهنگ عامه از اهميت فراواني برخوردار است و به صورتحوزهمطالعات فرهنگي در 
 مقاله تالش شده است در اين. اي فرهنگ عامه استي اسطورهها مطالعهيكي از اين صورت. شودمختلف انجام مي

بازخواني ادب  اهميت ي هرمزگان،هاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«نمودهاي باور اساطيري  با بررسي
ي هرمزگان به هاي عاميانهاي سرشار از باورها و نمادهاي كهن و اساطيري به طورعام و قصهعامه به عنوان گنجينه

طور خاص، بيشتر از گذشته مورد توجه پژوهشگران ادب و فرهنگ ايران قرار گيرد و بستر را براي تحقيقات 
توان اينگونه ي نهايي اين مقاله را مينتيجه. ن منطقه هموار سازدهاي فرهنگي و علوم انساني ايتر در حوزهجدي

از بسامد بسيار بااليي » رختبودن د ذي روح«ي هرمزگان، باور اساطيري هاي عاميانهدر قصه: خالصه كرد
 وصلت درختان با يكديگر، تسهيل زايمان به كمك درخت،: يبرخوردار است و معموال به يكي از اشكال ُنه گانه

باور به حضور ديو و جن مذكر در درخت، باور به حضور پري و ديو مؤنث در درخت، پيوند سرنوشت انسان با 
درختي خاص، تداوم زندگي انسان در درخت، نهي از آزردن درختان به سبب روح ساكن در آن، رسم مجازات و 

  .يابدنمود ميعقوبت انسانها بر درخت، آيين قرباني به پيشگاه درخت و كشتزار 
  

 .هرمزگان ، اسطوره ، درخت هاي عاميانهقصه :هاكليدواژه

 ـ مقدمه1     

شود و مشتمل بر اي مدرن و منظم موضوع علمي است كه فولكلور ناميده ميفرهنگ عامه، در استفاده  
ها در جوامع ها است كه به صورت شفاهي يا تقليدي از ادبيات، فرهنگ مادي و خرده فرهنگاي از سنتمجموعه

يكي . )المعارف بريتانيكابرگرفته از پايگاه الكترونيكي دايره(نقل شده است  هاي پيشرفتهفناوريسنتيِ عمدتاً باسواد و داراي 
هاي فرهنگ عامه، ادبيات عاميانه است كه در طول تاريخ در كنار ادبيات رسمي و كالسيك به از مهمترين شاخه

: ادبيات عاميانه خود مشتمل بر. ي عموم مردم بوده استبازتابي از فرهنگ و انديشهصورتي آرام جريان داشته و 
  .است... ها و ها، مثلها، الالييها، ترانهها، افسانهقصه
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٢ 

 

ي بسياري از شاهكارهاي ادب رسمي به اي از ادبيات عامه سرچشمههاي عاميانه به عنوان زير مجموعهقصه
ي آن ها به تعريف دقيق، روايت كوتاهي است در قالب نثر، كه نويسندهاين قصه. )43: 1382محجوب، (رود شمار مي

كنند؛ ها، نهايتاَ فرم مكتوب پيدا مينامشخص است و به صورت سينه به سينه منتقل شده است؛ بسياري از اين قصه
اند و ندگان مشخص خلق شدهاما اين اصطالح غالباً در مفهوم وسيعترش، در مورد داستانهايي نيز كه توسط نويس

  .)129: 1384ايبرمز، (رود اند، به كار مييا كتباً ميان مردم روايت شده شفاهاً
و افسانه تا بدان حد است كه به عنوان يكي از مهمترين اجزاي فرهنگ عامه،  اهميت ادبيات عاميانه به ويژه قصه

در اين مقاله  .ها استاي آني اسطورهها مطالعهصورتيكي از اين . شوددر مطالعات فرهنگي مورد توجه واقع مي
ي استان هرمزگان پرداخته شده هاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت« به بررسي نمودهاي باور اساطيري 

هاي عاميانه تأكيد شود و نشان داده شود كه چگونه ي فرهنگي قصهاست تا هرچه بيشتر بر اهميت حفظ و مطالعه
توان بستر را از اين طريق مي. ي آن قوم يافتردپاي باورهاي كهن و اساطيري يك قوم را در ادبيات عاميانهتوان مي

تر فرهنگي يك هاي مردم شناسي، جامعه شناسي و مطالعات عميقتر به ويژه در حوزههاي عميقبراي پژوهش
  .جامعه هموار ساخت

» .هاي عاميانه استيافتن آنها به صورت قصه و داستان، به ويژه قصهي حيات اساطير، تغيير هاي ادامهيكي از شيوه«
هايي از اساطير كهن باشند كه گاه كارآيي و ارزش ها و بخشتوانند پارهها ميها و قصهافسانه ).43: 1387افشاري، (

د به دوران تاريخي و طبيعي است كه بشر پيش از ورو«. انداي زنده و فرهنگي از دست دادهخود را به عنوان پيكره
ي ضمير و ها را در نهان خانهزندگاني خويش به ياري نقوش، عاليم وخطوط و صفحه، به مدتي دراز افسانه روايت
ترين سرگذشت قديمي. سپردداشت و دهان به دهان و سينه به سينه به اخالف خود ميي خود نگاه ميحافظه

ينش و مرگ و خواص و نيروهاي موجودات شده است به صورت ترين توجهي كه به كيفيت آفرخدايان و كهن
ها به افراد بشر ابالغ ي اساطيري به جاي مانده است و حتي احكام و دستورهاي خدايان نيز در طي افسانههاافسانه
 ).122و 121: 1382محجوب، (» .دادو نهي خدايان را نيز افسانه نشان مي شد و علت وجوب يا حرمت هر كار و امرمي

  هاـ ذي روح بودن، خصلت عمومي اسطوره

هاي طبيعت، يكي از مضامين رايج در باورهاي اساطيري اقوام جاندار انگاري اشيا و ذي روح شمردن پديده
فرايندي كه پايه و اساس اين «؛ )153: 1387فريزر،(» .به نظر بدويان، جهان عموما جاندار است«ي فريزرگفته است و به

انسان به موجودات عالم . شودبسيار ساده است و تقريبا همه روز، خاصه نزد كودكان مشاهده ميپديده است، 
دهد و در ادوار اساطيري حتي از هاي خويش را نسبت ميها و واكنشخلقت،  زندگاني رواني و احساسي و كنش

: 1381ستاري، (» .تاباندي عظيمي ميهاين حد نيز فراتر رفته، ذهنياتش را بر سراسرطبيعت، جاندار و بيجان، بسان پرد

و به  )52 :همان(» .هر اسطوره، مستلزم اعتقاد به جاندار انگاري است«تا جايي كه به نظر محققاني چون كراپ،  )52
 .... ها و ها و كوههاي طبيعي اعم از درختان و آبتبع آن، قائل شدن به وجود روح در پديده

ي هرمزگان مورد بررسي قرار هاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«مقاله الگوهاي باور اساطيري  در اين
ها دسته بندي و تحليل گيرد و با اشاره به نمودهاي متنوع اين باور، صورتهاي مستقيم يا غير مستقيم آن در قصهمي
  .شوندمي
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 ني هرمزگاهاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«ـ نمودهاي باور اساطيري 2

به نقل از . به نظر بسياري از عامه، جهان عموماً جاندار است و گياهان و درختان نيز از اين قاعده مستثني نيستند
-زرين(دانست يلور اعتقاد به وجود روح در تمام اشياء را منشأ و بنياد تمام اديان و اساطير مختلف ميتاكوب،زرين

اعتقاد بسياري از عامه، ارواح بشر پيش از آمدن به زمين، در آسمان به شكل پرندگان كوچك بر در . )39: 1369كوب، 
گربران، /شواليه( نوك درختان كيهان مسكن داشتند و پس از نزول انسان به زمين اين ارواح در درختان حلول كردند

ها به ، عامل اساسي تقدس بسياري از پديدههاي طبيعي و ذي روح بودن آنباور به جاندار انگاري پديده .)197: 1378
پس اگر سنگ يا درختي يافت شود كه از نيروي ماوراء طبيعي و تقدس برخوردار است، از اين . رودشمار مي

وسعت اين باور و نمودهاي آن عالوه بر . )124: 1382الياده،(روست كه روحي، خود را با آن مربوط ساخته است 
  .گان در اساطير ساير ملل نيز به وفور قابل مشاهده استي هرمزهاي عاميانهقصه

ذي «يابيم كه تجليات و نمودهاي باور اساطيري با نگاهي اجمالي در كتب حاوي گزارشهاي اساطيري ملل، درمي
از سوي ديگر با پذيرش اين فرضيه كه ادبيات عاميانه، . در كشورهاي مختلف، متفاوت است» روح بودن درخت

 -توان انتظار داشت كه اين امررود، ميانتقال و حفظ باورهاي كهن اساطيري هر قوم به شمار ميمحملي براي 
ي يك هاي عاميانهاز سوي ديگر قصه. هاي عاميانه نيز مشاهده شوددر قصه -هاي اساطيري فوقتفاوت بسامد انگاره

ها و باورهاي كهن ماي روشنتري از اسطورهي اساطيري و ترسيم نهاي گم شدهقوم قادرند محققان را در يافتن تكه
  .آن قوم ياري رسانند و اين يعني بازيابي اساطير كهن به كمك فرهنگ عاميانه

ي هرمزگان هاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«نشان دادن حضور پر بسامد نمودهاي باور اساطيري 
هاي ظهور اين باور در به صورت طبقه بندي شيوه موضوع اصلي و محوري نگارش اين مقاله قرار گرفته است كه

قابل ذكر است كه . شودها و نيز دراساطير ملل ارائه ميهاي متنوع آن در قصههاي مذكور همراه با ذكر نمونهقصه
-هاي عاميانهمنابع اصلي ما در اين پژوهش قصه. اين مقاله صورتي خالصه شده از يك پژوهش بسيار گسترده است

جمع . هرمزگان است كه با تالش و كوشش جمعي از پژوهشگران بومي استان گرد آوري شده است ي مكتوب
اي، جامعه شناسي، روانشناسي و هاي مختلف اسطورهها و نگارش آنها زمينه را براي انجام پژوهشآوري اين قصه

  :  ارتند ازقصه هستند عب 205اين منابع كه مشتمل بر . ها فراهم نموده استبر اين قصه... 
  .ايالف: شيراز) 1389(هاي بندر خمير، به همت سيد عبدالجليل قتاليـ هفتاد افسانه از افسانه 1
  . سلسال: قم)  1386(هاي هرمزگان، به همت سهراب سعيدي، ـ افسانه 2
  .تخت جمشيد: شيراز) 1381(هاي جنوب،  به همت يوسف رستم نژاد، ـ افسانه 3
، جلد پنجم، )1380(فر ايران زمين در فرهنگ مردم درتوجان، به همت فرخنده پيشدادهاي مردم ـ افسانه4

  .سپاهان: بندرعباس
اول د جلم، )1381(هاي مردم ايران زمين در فرهنگ مردم درتوجان، به همت فرخنده پيشدادفر ـ افسانه 5 

  .سپاهان:  ، بندرعباس4ـ  1مشتمل بر جلد 
هاي بندر خمير پرداخته است و در ابتداي هر يك از اين هفتاد افسانه از افسانهدر كتاب نخست، نگارنده به ذكر 

هاي اثر دوم مشتمل بر صد و شش قصه از قصه. نمايدهاي ايراني ذكر ميهاي مشابه آن را از افسانهها نمونهقصه
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در اثر سوم . نگاشته شده استهايي سرشار از پند و اندرز ي هرمزگان است؛ كه با زباني ساده و درون مايهعاميانه
هاي ي منطقه پارسيان پرداخته و آخرين اثر مشتمل بر دو جلد از قصههاي عاميانهنويسنده به ذكر شش قصه از قصه

ها را ابتدا به مردم درتوجان است، يكي از نكات مهم و قابل ذكر اين آثار آن است كه نويسنده هر يك از اين قصه
  .ي مردم اين منطقه نگاشته استزبان عاميانهزبان معيار و سپس به 

هاي مكتوب عاميانه ي هرمزگان ذكر شده مراد قصههاي عاميانهدر مراحل آتي اين پژوهش هر جا قصه: نكته
  .است
  ي هرمزگانهاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«ـ طبقه بندي نمودهاي باور اساطيري 2ـ1

ذي روح «اي ي هرمزگان، باور اسطورههاي عاميانهاي موجود در قصهطورهيكي از پربسامدترين باورهاي اس
وصلت درختان با يكديگر، : گيرد كه عبارتند ازهاي مختلفي را در بر مياين باور صورت. است» بودن درخت

تسهيل زايمان به كمك درخت، باور به حضور ديو و جن مذكر در درخت، باور به حضور پري و ديو مؤنث در 
درخت، پيوند سرنوشت انسان با درختي خاص، تداوم زندگي انسان در درخت، نهي از آزردن درختان به سبب 

در ادامه . روح ساكن در آن، رسم مجازات و عقوبت انسانها بر درخت، آيين قرباني به پيشگاه درخت و كشتزار
هاي اساطيري آنها در اساطير همراه ذكر نمونه ي هرمزگان بههاي عاميانهها در قصهنمونه هايي از هر يك ازين دسته

  . شودملل به ويژه اساطير ايران، هند، بين النهرين، يونان، روم مصر وديگر اساطير آفريقايي ارائه مي
  هاي اساطيري آنهاي عاميانه هرمزگان و نمونهدر قصه» وصلت درختان با يكديگر«الف ـ الگوي اساطيري 

اين وصلت حاكي از . اطيري پيرامون درخت، وصلت و زناشويي ميان درختان استيكي ديگر از باورهاي اس
اين تصور كه درختان و گياهان موجودات جاندارند طبيعتاً موجب «.احساس همبستگي ميان نباتات و انسانهاست

انه با هم ازدواج توانند به معني واقعي كلمه، نه صرفاً مجازي و شاعرشود كه نر و ماده هستند و مياين اعتقاد مي
اين تصور تخيل محض نيست؛ زيرا نباتات همچون حيوانات جنسيت دارند و با جفت شدن عناصر نر و ماده . كنند

اي از باور ازدواج با درخت پنداشت، با اين مجموعه ا زيراين عقيده رتوان مي. )156: 1387فريزر، (» .كنندتوليدمثل مي
هاي ازدواج شخصيتي انساني است حال آنكه در وصلت درختان درخت يكي از طرفتفاوت كه در باور ازدواج با 
شود غالباً بايد از ها آيين وصلت و زناشويي برگزار ميدرختاني كه در ميان آن. هستندهر دو طرف از جنس نباتي 
ه باشد، مادام كه يكي زاري كشت كردبه عنوان مثال در ميان هندوان، اگر يك هندو انبه. نوع و جنس متفاوت باشند

-از درختان را به عنوان داماد به ازدواج درختي از نوع ديگر، معموالً درخت تمر هندي كه نزديك آن درخت مي

اگر درخت تمر هندي نباشد كه جاي عروس را بگيرد از ياسمن . ي آن بچشدرويد، در نياورده است نبايد از ميوه
نوع  ها در ميان درختاني همي هرمزگان اين وصلتهاي عاميانهه در قصه، حال آنك)157: همان(كنند استفاده مي
  .گيردصورت مي
  :ي هرمزگان تنها به يك مورد از اين باور اشاره شده استهاي عاميانهدر قصه

ات از طال و بند آن از ابريشم است، تو كه كوزه: سروحسين از فرصت استفاده نمود، به طرف دختر آمد و گفت
ي همسايه چرا در خانه تو كه پدرت سرو و مادرت سرو است،: اي؟ دختر در جواب گفتبراي بردن آب آمدهچرا 
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در اين داستان سرو حسين حاصل وصلت و زناشويي ميان دو درخت سرو است . )227: 1389قتالي، (اي؟ منزل كرده
  .ها از جنس مذكر و ديگري از جنس مؤنث استكه يكي از آن

خورد به ويژه در هند كه از رونق و رواج و ازدواج درختان در ميان سايرملل نيز به چشم ميرسم زناشويي 
در پنجاب وقتي «. غالباً وصلت گياهان، همراه با زناشويي زوجهاي انساني همراه است. فراواني برخوردار است

در هند جنوبي، ساكنان در . )293: 1389الياده، (» .گيرندكند، وصلت خيزران را جشن ميمردي سومين بار ازدواج مي
ي مستقيم و سفت كارند، يكي مذكر و ديگري مؤنث و ساقهي مقدس دو درخت را در كنار هم ميكنار رودخانه

روند و تا اين جا اين دو درخت نامزد به شمار مي. بندندي نرم درخت مؤنث ميدرخت مذكر را با بندي به ساقه
ين درختان رفته سنگي را كه مدت طوالني با آب مقدس شسته شده و تصوير يك بعد از ده سال دوباره سراغ ا

در اين حالت وصلت . دهدهاي دو درخت قرار ميجفت مار به هم پيچيده بر روي آن حكاكي شده را در ميان ريشه
زار و همسرش يشهاي ديگر از هند، مالك بدر ناحيه. )197: 1378گربران، /شواليه(گيرد عرفاني دو درخت صورت مي

هايي ها را به لباسسپس درخت. دهنداي قرار مياي از درخت مو فراهم كرده، آن را در نزديكي درخت انبهشاخه
سپس . دهندي عروس را در آن قرار ميمشابه ملبس كرده و سبدي كوچك از جنس ني ساخته، متعلقات و جهيزيه

 ,Frazer)كند بر پيشاني دو درخت كامل مي) پودر قرمز رنگ(برهما آيين ازدواج را با كشيدن نشان ازدواج 

-ي منگ و جيانگ در دو سوي ديوار بزرگ روزگار را به كشاورزي مي؛ در اساطير چين، دو خانواده(1920:25

ي روستائي در دو سوي ديوار باليد و بر فراز ديوار به هم پيوست و حاصل اين پيوند آن سال دو خانواده. گذرانيدند
ها پس از گفتگوي بسيار كدوها را به تساوي تقسيم كردند و به هنگام چيدن كدو تنبل. هاي بسيار بودكدو تنبل

دو . وقتي آخرين كدو را به دو نيم كردند تا آن را نيز به تساوي تقسيم كنند، در درون كدو دختري زيبا يافتند
. )157: 1373كريستي، (ي از نام دو خانواده بود نام نهادند خانواده دختر را بزرگ كردند و او را منگ جيانگ كه تركيب

ميان دو مشت برنج كه از ميان برنجهاي رسيده پيش از آغاز برداشت محصول «، 1در جزاير جاوه بالي و سمبك
دهند ميآورند و در انبار جاي كنند، آنگاه زن و شوهر را به خانه مياند مراسم نامزدي و زناشويي برگزار ميبرگزيده

  .)319: 1389الياده، (» .تا برنج زاد و ولد كند
هاي ي هرمزگان و نمونههاي عاميانهدر قصه» تسهيل زايمان به كمك درخت«اساطيري الگوي ب ـ 

  اساطيري آن

ها به بركت آن. سبب ذي روح بودن در بسياري موارد، نقش مؤثري در سهولت زايمان بر عهده داردبه  درخت
دهند و كنند، قدرت توالد و تناسل را افزايش ميي كيهاني كه منبع خواص آنهاست زايمان را آسان ميالگو و اسوه

در ابتدا باور به قدرت درخت در تسهيل زايمان، در قالب در . )270: همان(گردند موجب باروري و توانگري مي
ملكه «. شوددر اساطير هند ديده مي شد، مانند آنچهآغوش كشيدن درخت، لمس كردن يا زير آن نشستن ديده مي

، به )291: همان(» .فشرد، بودا را به جهان آورداي از آن را در آغوش ميماهامايا در پاي درخت ساال وقتي كه شاخه
ي دانه و هاي مختلف تسهيل زايمان به وسيلهمرور زمان اين باور سير عقالني خود را در پيش گرفته و به صورت

هاي درخت سماق، زايمان را سهولت اي كه برخي از قبايل معتقد بودند كه خوردن دانهشود به گونهگياه ديده مي
                                                             

Sombok ١ 
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و سپس اين باور نضج گرفت و اين نيروها به درخت خدايان، ايزدان و پريان  )583: 1389پور، اسماعيل(بخشد مي
خواستند، آنها از برخي از ايزدان ياري مي ها، زنان در بستر زايمان ازدر ميان رومي. ساكن در درخت نسبت داده شد

خواستند درد زايمان ايشان را كاهش دهند و هر خطري را كه ممكن است هنگام زايمان، ايليتي و ماترماتوتا مي
ي اين ايزدان ناهيد در اساطير ايراني نمونه. )190: 1383اسميت، (تندرستي مادر و نوزاد را تهديد كند، دور گرداند 

اي كه گردد به گونهنقش تسهيل زايمان را برعهده داشته است، به مرور زمان اين قدرت به پريان منتقل مياست كه 
روند و اين نشاني آن است كه اي ايراني سه پري براي زايمان زني بينوا به صورت سه كفتر به ياري او ميدر قصه

، پري به عنوان ساكن درخت نمادي از نيرو و )58: 1387افشاري، (ي زايش بوده است پري در اساطير ايراني الهه
  . رودقدرت به شمار مي

ي نمونـه . گردددرخت خود منجر به سهولت زايمان مي در كنار ي هرمزگان قرار گرفتن زنانهاي عاميانهدر قصه
  :ي آن به شرح زير استاست كه خالصه» پس كمر زري، دخت گيسو مرواري«يآن قصه

. وزرا و اركان دولتش به گردش رفته بود، از قضا سه خواهر با هم روي درختي نشسته بودندروزي پادشاهي با 
-پادشاه حرف. اگر پادشاه مرا به عقد خود درآورد، دو گوهر شب چراغ براي او خواهم آورد: يكي از دخترها گفت

ر حامله شد و دوقلو به دنيا مدتي گذشت دخت. هاي او را شنيد، پس به خواستگاري دختر رفت و با او ازدواج كرد
   .شودر مرحله بعد ميد و تسهيل زايمان نشستن دختر بر درخت عامل اصلي ازدواج. )66و 65: 1389قتالي، ( آورد

  :هاي مردم هرمزگان آمده استها و قصهاي بدون نام با گويشي محلي كه در كتاب افسانهيا قصه
هاي سوخته برو خاكستر هيزم: گفتدر هنگام پخت نان به او ميمادر هر روز صبح . زن و مردي دختري داشتند

يك روز . در اينصورت به تو نان خواهم داد. ريزب جشده را از آتشدان تنور جمع كن و آن را در زير درخت كا
ور پدر و مادر از دوري دختر ك. دختر را با خود برداشت و او را به عقد خود درآورد. مردي ترك، سوار بر اسب آمد

اي رسيدند، صداي دخترشان را شنيدند كه براي يك روز كه براي گدايي به در خانه. شدند و به گدايي افتادند
در شواهد فوق درخت به صورت ـ غير مستقيم ـ عامل اساسي ازدواج . )11: 1386سعيدي، (گفت كودكش الاليي مي

  .گرددان دختر ميدختر و پسر است و در پي آن منجر به حامله شدن و تسهيل زايم
ي نمونـه . بايد دانست اعتقاد به درخت و نقش آن در سهولت زايمان در ميان اقوام مختلف وجـود داشـته اسـت   

چون مـريم را درد زادن گرفـت، برخاسـت و از شـهر بيـرون      صورت كه  الدت حضرت عيسي است بدينبارز آن و
 كشـيد، مـي درد  در حـالي كـه   درخت نشست و رفت و بدان صحرا يك بن خرماي خشك شده بود، مريم بر بن آن

ها بود تا آن خرما بن خشك شده بود و چون مريم دست به آن زد، حـق تعـالي آن را   دست بدان خرما بن زد و سال
در اساطير رومي، ژوپيتر به هنگام زايـش زيـر درخـت    . )116: 1383رستگار فسايي، ( بز گردانيد و خرما بدو پديد آمدس

، در همين اساطير نيز، رموس و رومولوس در زير درخت انجير بـه دنيـا   )580: 1389اسماعيل پور، (بلوط پناه يافت 
گـاه دانـه و گيـاه عـاملي در سـهولت      . )169: 1386ياحقي، (آمدند و تا مدتها در زير انجير بني به نيايش مشغول بودند 

ي گـوش آنـو را   پردازد سـرانجام كومـاربي نرمـه   ميروند، در اساطير بابل آنو به نبرد با كوماربي زايمان به شمار مي
بدان كه اين تكه گوشت من در تـن تـو رشـد خواهـد كـرد و از آن دو غـول       : گويدآنو مي. خوردگزيده و آن را مي

كوماربي در كمـال شـرم و سـرافكندگي بـه     . آيدپس از گذشت مدتي شكم كوماربي باال مي. خشن، زاده خواهد شد
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. خواهد به او علفي دهـد رود و از او ميي نباتات ميپس از مدتي به سراغ الهه. گزيندعزلت مي رود وشهر نيپور مي
گيـرد و سـرانجام   كوماربي با خوردن آن علف ناگهان دردش مي. دهدالهه گياهي را از باغ خود چيده به كوماربي مي

-ها از گياه معجزهدر همين افسانه«، )60: 1378 ،گريمال(آيد كه همان فرمانرواي بادها است از پهلويش غولي بيرون مي

ي مهـر  فرشـته » َشـمس «خواننـد، از آنِ  اين گياه كه آن را گياه والدت مـي . رويدآسايي سخن رفته كه در كوه ها مي
ـ پيچد و نميپهلوان بابلي از درد به خود مي» اَتنَ« هنگامي كه همسر . است از بـه  تواند از بارداري برهد، اَتنَ دست ني

در اين هنگام عقابي اَتنَ را در دسـت يـافتن بـه    . . . دارد تا َشمس گياه والدت را به او نشان دهد سوي شمس بر مي
  .)1(و موارد ديگر )31: 1383كارنوي، (» .كندگياه والدت كمك مي

  اساطيري آنهاي ي هرمزگان و نمونههاي عاميانهدر قصه» باور به حضور ديو و جن مذكر در درخت«ج ـ 

يكي ديگر از نمودهاي كهن و اساطيري ذي روح بودن درخت، باور به حضور ديو و جن  مذكر در درختان 
ها محل سكونت و نهفتن اين موجودات شود كه درختان و بيشهدر نقاط فراواني از جهان چنان پنداشته مي. است
شوند و نقش باروركنندگي بر دختران ظاهر مي گاهي اوقات اين ديوها و اجنه و موجودات، در قالب مذكر. است

  :از جمله. شودهاي عاميانه هرمزگان ديده مينمونه هايي از اين مورد، در قصه. گيرندزنان را بر عهده مي
يك روز . داشت كه ديو بر باالي آن كمين كرده بود بزرگي وجود) درخت سدر(در روستايي درخت ُكنار 
آوري كُنار بدانجا بروند، يكي از دختران سرگرم جمع آوري كُنار بود و د براي جمعدختران روستا تصميم گرفتن

ديو از فرصت استفاده كرد و به پايين پريد و دخترك را گرفت و به . اندحواسش نبود كه دوستانش او را تنها گذاشته
يا .  ان سكونتگاه ديو اشاره شده استدر اين داستان بارها به درخت به عنو. )100و  101: 1386سعيدي، (درون غار برد 

  :كه خالصه آن بدين شرح است» سه پسر پادشاه«ي در قصه
ها براي شكار به جنگل رفتند و چون دير وقت شده بود تصميم گرفتند شب را در زير يكي از روزي بچه

ت چنار بود به هنوز پاسي از شب نگذشته بود كه ديوي كه شاخهايش به بزرگي يك درخ. درختان سپري كنند
در اين قصه اعتقاد به حضور ديو در درخت به عنوان يك باور رايج عاميانه به وضوح . )170: همان(ها آمد طرف آن

  :هاي مردم هرمزگاني ديگر از كتاب افسانهيا قصه.  قابل مشاهده است
درون غار برد و در غار را با  ريد، دختر را گرفت و او را بهپ زماني كه دختر به كنار درخت رسيد، خرس از باال

ي اين امر نمونه. آينددر بسياري از اساطير ديوها تغيير چهره داده، به صورت حيوان در مي. )94: همان(سنگ پوشانيد 
   .بردشود كه در آن ديو در قالب خرس بر دختر ظاهر شده، او را ربوده به درون غار ميدر داستان اخير ديده مي

  : است» جن و جوان فقير«ي نمونه آن در قصه. رودجن نيز از ساكنان درخت به شمار مي عالوه بر ديوها،
از قضاي بد باالي آن . ها به خاطر بخت و اقبال بد گريه كردپسر جوان زير درختي در جنگل نشست و ساعت

و به فكر از بين بردن  درخت جني آشيان كرده بود و هنگامي كه بوي آدميزاد را شنيد، از باالي درخت پايين آمد
رود كه اغلب كساني را كه به حريم جن يكي ديگر از ساكنان درخت به شمار مي. )254: 1381پيشدادفر، (جوان افتاد 
  .توان اين امر را مشاهده كرددر اين داستان نيز به وضوح مي. بردكنند از بين مياو تعدي مي

، »بي مدركيبي«، »حليمه و هفت برادر«، »زن شاه عباس«داستان  توان بههاي ديگر اين دسته مياز جمله نمونه
هاي مردم هرمزگان و داستان ها و افسانهدر كتاب قصه» ، دختر و دندان ديو»پيرمرد و نور«، »ديو و سه دختر پيرمرد«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 23

http://rdch.ir/article-1-64-en.html


٨ 

 

-در كتاب افسانه »بي گل نسوبي«در كتاب هفتاد افسانه و داستان » عقل آدميزاد«، »هاي فروشيحرف«، »جونوبيبي«

  .هاي جنوب اشاره كرددر كتاب افسانه» دختري كه زن درخت شد« هاي ايران زمين و داستان
هاي در اساطير و افسانه. توان مشاهده كردهاي متعدد، ميموارد مشابه اين امر را درباورهاي كهن و اسطوره

) ديوها(ها دئوه. اندو اغلب در درخت ساكنايراني، ديوها از جمله موجوداتي هستند كه حضور چشمگيري دارند 
آيند و خدايان مهم هندي هستند كه در ايران، نخست به صورت خدايان بيگانه و سپس خدايان دشمن درمي

آموزگار، (گيرند كنند و در برابر خدايان اصلي و بخصوص امشاسپندان قرار ميسرانجام مفهوم امروزي ديو را پيدا مي

- دهد، و يكي از دختران او را ميپا ،شن ـ رب را مورد آزار قرار مياطير تبت، ديوي به نام خيابدر اس. )13: 1381

گيرد شود و در نهايت شن ـ رب دختر خود و فرزندان او را پس مياو در طي زمان صاحب دو پسر مي. ربايد
. ردن درخت سدر به جنگل برودگيرد براي قطع كي بابل، گيل گمش تصميم ميدر اسطوره. )96: 1390كاونديش، (

كند زندگي مي» هوم بابا«در قلب اين جنگل غولي به نام : گويدسازد و ميانكيدو او را از خطرات احتمالي آگاه مي
« در اساطير اسكانديناوي،. )25و  24: 1381گريمال، (زند كه نفسش مثل باد و طوفان است؛ از دهانش آتش بيرون مي

هنگامي . بخشي از پيكرش هنوز زنده است و زير درخت بزرگ يگدرازيل خفته است. ته نشديمير غول، كامالً كش
ي زرين نيز به حضور جن در درخت اشاره در شاخه. )61: 1389بيرلين، (» .لرزدخورد، زمين ميكه پيكر او تكان مي

ديه نشينان عرب بر اين با. شودي صحرا ديده ميشده است؛ در صحراي اعراب، درخت اقاقياي بزرگي در گوشه
هايي از جنس كتان و هاي آن درخت پارچهبر شاخه. ها تصرف شده استي جناعتقادند كه اين درخت به وسيله

كند و به ي اين درخت منع مياعراب شديداً مسافران را از قطع كردن شاخه. بزهايي قرباني شده، آويخته شده است
  (Frazer, 1920:42 , 43)م دهند خواهند مرد گويد، اگر اين كار را انجاها ميآن

 ها، پرسهسانتور و سيلكوپ: زيند، ماننددر اساطير يونان و روم مخلوقات زيادي هستند كه در درخت مي
  . )2(و موارد ديگر )563: 1389اسماعيل پور، (ها و دريادها بز، مانند پان ـهاي انسان زنندگان جنگلي و تركيب

هاي ي هرمزگان و نمونههاي عاميانهدر قصه» حضور پري و ديو مؤنث در درخت«اساطيري الگوي  د ـ

  اساطيري آن

ي هرمزگان، باور هاي عاميانهدر قصه» ذي روح بودن درخت«ي كهن و اساطيري يكي ديگر از نمودهاي انگاره
ي ايرانيان زنده مانده و انديشه ها در ذهنپري موجودي است كه قرن. به حضور پري و ديو مؤنث در درختان است

برخالف ديو كه در ادبيات از . ها، نام پري بارها تكرار شده استي مادربزرگهاي عاميانهاز اوستا تا قصه. است
. اي، بسيار زيبا و فريباست كه اغلب در درختان سكونت داردي منفوري برخوردار است، پري موجودي افسانهچهره

ي او بارها دگرگون شده، گاه مظهر هرگونه پليدي و بدخواهي و گاه همچون فرشته به گفته ها شخصيتدر طي قرن
  .)47: 1387افشاري، (حافظ از هر عيب بري است؛ گاه همراه جادوان است و گاه با جن يكسان 

ت در ي اهريمني پري در بسياري از اديان از جمله دين زرتشتي، پريان به عنوان ساكنان درخبا وجود چهره
شوند و مردان را گاه همچون زنان نيكو چهره ظاهر مي. ي هرمزگان، از حضوري مثبت برخوردارندهاي عاميانهقصه
  :اشاره كرد» عقل آدميزاد«ي توان به قصهاز جمله اين موارد مي. كنندي خود ميشيفته
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. شنيدن صدايي از خواب بيدار شدپسر كه از راه رسيده و خسته بود، زير درخت بر روي تخت دراز كشيد و با 
اين : دختر گفت. بلند باال، بسيار زيبا ولي عصباني و شمشير به دست باالي سرش ايستاده است) پري(ديد دختري 
شود و در اين قصه پسر به حريم باغ پريان وارد مي. )281: 1389قتالي، ( است) پسران شاه پريان(برادرانم  باغ متعلّق به

- رود، در نتيجه دختر شاه پريان براي هشدار دادن بدو ظاهر ميكه سكونتگاه آنان است به خواب ميدر زير درختي 

توان گفت مي. ي پري در ابتداي اين قصه تنها به منظور نجات پسر از دست برادران استي خشمگينانهچهره. شود
  . اي مثبت برخوردار استپري از چهره
  :ي آن از اين قرار استخالصه كه» حاتم«ي هايي از قصهيا قسمت

: طبيب گفت. يك روز تصوير دختر زيبايي را در كتاب يافتم، از طبيب در مورد صاحب آن تصوير جويا شدم
هر زمان كه اين كتاب را بخواني، دختر شاه پريان پيش تو : پس كتابي به من داد و گفت. دختر شاه پريان است

يك روز كنيزي كه . پري آمد و پذيرفت و ما با هم ازدواج كرديم. اري كنيتواني از او خواستگشود و ميحاضر مي
ها كه مخالف ازدواج ما بودند، آمدند و همسرم را آن. همراه همسرم آمده بود، كتابم را دزديد و به شاه پريان داد

و  121: همان(د شوزنم بيدار نميهمسرم هم اكنون باالي همين درخت خواب است و هر چه حرف مي. خواب كردند

  . در اين قصه به وضوح از سكونت پري بر درخت ياد شده است. )122
ها، به مانند اما اكثر آن. شونديابند و به پيكري حيواني ديده ميگاه پريان از لحاظ هيأت ظاهري، تغيير شكل مي

از . نمايندي مثبت خود را حفظ ميهگردانند با وجود اين چهري خود مياند و مردان را شيفتهگونه خدايان، انسان
  :ي آن به شرح زير استكه خالصه» مّلاي ماجراجو«ي جمله در قصه

. آن مرغ بسيار زيبا و خوش آواز بود. ناگهان مرغي آمد و باالي درخت نشست. مردي پاي درختي نشسته بود
هنگام مرغ ديگري به سراغ او آمد و در همان . منقارش را باز كرد ، مرا در منقار گرفت و بر تخته سنگي نشست

خواهم ام و اين مرد هم عاشق من است و ميمن عاشق شده: اي؟ مرغ جواب دادچرا اين آدم را با خود آورده: گفت
: 1386سعيدي، (ناگهان مرغ به خانم بسيار زيبايي مبدل شد . پس عاقد آمد و مرا به عقد او درآورد. به عقد او درآيم

ي قابل ذكر در اين قصه دزديدن پسر و نكته. شودصه صورتي از پيكرگرداني پري ـ حيوان ديده ميدر اين ق. )182
  . ازدواج با اوست كه پيش از اين مشابه آن در مورد ديوها ذكر شد

ي هاي عاميانهدر قصه. دهداي منفي يافته و قهرمان داستان را مورد آزار و اذيت خود قرار ميگاه پري، چهره
ي آن به شرح است كه خالصه» زادچوپان و پري«ي شود و آن هم قصهان تنها يك مورد از اين دسته ديده ميهرمزگ

اي دختري بسيار يك روز كه به صحرا رفته بود در كنار كلبه. كردهاي قديم چوپاني زندگي ميدر زمان: زير است
براي معالجه به . ي كه با دختر ازدواج كرد، بيمار شدچوپان از زمان. پس با او ازدواج كرد. زيبا ديد و عاشق او شد

زاد همسر تو انسان نيست بلكه پري: مّلا به او گفت. اش را با او در ميان نهادي زندگينزد مّلا رفت و تمام قصه
  .)231: همان( است

-لب ديو مؤنث درميگاه اين ديوها در قا. رونداي منفي از ساكنان درخت به شمار ميديوها نيز به عنوان چهره

عباد خواهر : مشاهده كرد» ايدختر دست و پا اره«ي توان در قصهي آن را مينمونه. دهندآيند و مردان را فريب مي
هاي عباد براي فرار از دست او به درخت. ديووشي داشت كه تمام مردم شهر حتي پدر و مادرش را نيز خورده بود
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هاي جنگل را قطع كرد اي اش تمام درختاي بدست آوردن او با دست و پاي ارهخواهر عباد هم بر. جنگل پناه برد
اين . اي اشاره شده استدر باورهاي مردم هرمزگان بارها به حضور ديو زني با دست و پاي اره. )61: 1381رستم نژاد، (

اين باور . ربايدشود و مردان را مياهر ميمهتابي ظهاي شود، در شبناميده مي) مادر اره دار(ديو زن كه ام الداس 
  .رسدهمچنان در گوشه و كنار اين منطقه به گوش مي

، »زادچوپان و پري«، »مّلاي ماجراجو«، »شمسه و سعيد «توان به داستان هاي ديگر اين دسته مياز جمله نمونه
دختر عموي «هرمزگان و داستان  هاي مردمها و افسانهدر كتاب قصه» پادشاه و شاهزاده«، »پادشاه و دختر ديوش«

در كتاب » بلبل خندان و گريان« در كتاب هفتاد افسانه و داستان » نامادري بدطينت«، »قصر طال و نقره«، »صبور
  .هاي ايران زمين اشاره كردافسانه

در سراسر آسياي جنوب شرقي، «: در اساطير ملل مختلف مخلوقات زيادي هستند كه در درخت سكونت دارند
در اساطير انگلستان نارون . )258: 1378گربران، /شواليه(» .فرشتگان و پريان سكنا دارند) درخت انجير(ر روي بانيان ب

در اساطير . )423: 1389پور، اسماعيل(شود؛ زيرا با جن و پري در ارتباط است به عنوان درخت پريان شناخته مي
هاي درخت كيهاني زندگي ي مقدس، زير يكي از ريشهك چشمهها پرياني بودند كه در كنار ينورن«اسكانديناوي 

در . )293: 1383اسميت،(ها هستند ها و جنگلها پريان چشمهدر اساطير روم كامن. )326: 1390كاونديش، ( ».دكننمي
تيبو زندگي  اساطير يونان و روم، آنبونئا يكي از پريان و از بنام ترين نهان دانان پيشگوي ايتاليا در جنگلي نزديك

  .)36: همان(كرد مي
توان دريافت كه پري در بر مبناي شواهدي كه پيش از اين در مورد پري ـ در اساطير ساير اقوام ـ ارائه شد، مي  

اي منفي به خود گرفته حال آنكه پري در اساطير زرتشتي چهره. اي مثبت برخوردار استميان اين اقوام از چهره
با . ر آيين ايراني، پريان قداست پيشين خود را از دست داده سرشتي شرور و بدخواه يافتندبا ظهور زرتشت د. است

است و آن عبارت است ) پئيريكا(پري در اوستا . توان به صحت اين پندار پي بردنگاه اجمالي به متون زرتشتي مي
ي خود انسان را خارق العاده ي حسن و جمالاز يك وجود لطيف بسيار جميل و از عالم غير مرئي كه به واسطه

هاي اوستا، پري جنس مؤنث جادو است كه از طرف اهريمن گماشته شده تا پيروان آيين در ساير قسمت. فريبدمي
، از جمله پرياني كه در اوستا )15: 1377پورداوود، (را از راه راست منحرف سازد و از اعمال نيك بازدارد  نيمزديس

. خناثئيتي پري است كه گرشاسب با او همخوابگي داشت. از موش پري و خناثئيتي ياد كرد توانبدان اشاره شده، مي
  .)3(موارد ديگر و )48و47: 1387افشاري، ( شودياد مي» ديو زن«عنوان  در زند ونديداد از پري تحت

- و نمونهي هرمزگان هاي عاميانهدر قصه» پيوند سرنوشت انسان با درختي خاص«الگوي اساطيري  ه ـ    

  هاي اساطيري آن

شود و او را از مطابق اعتقادات عامه، هر موجود زنده همزادي دارد كه در يك زمان مشخص با شخص زاده مي
كند و آسيب هر يك از آنها اين همزاد از تمام كارهاي فرد پشتيباني مي. كندبدو زايش تا پايان زندگي همراهي مي

ي گل است كه روح انسان را در خود جاي اين همزاد، درخت، گياه يا يك بوتهگاه . مرگ ديگري را به همراه دارد
  .دهدمي
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تواند روح خود را در جايي خارج از بدن از پندارند كه انسان ميدر اعتقادي ديگر برخي از اقوام ابتدايي مي
هاي در قصه. ستدر اين صورت حيات و مرگ انسان مرهون حيات و مرگ آن درخت ا. جمله در درخت قرار دهد

آنها اغلب روح خود را از بدن جدا . توان مشاهده كردهاي ديوان ميي اين امر را در قصهي هرمزگان نمونهعاميانه
  . برددهند و سرانجام شاهزاده يا قهرمان داستان با شكستن آن شيشه ديو را از بين مياي قرار ميكرده در شيشه
  .خورداهد معدود از اين نمود اساطيري به چشم ميي هرمزگان شوهاي عاميانهدر قصه

روزي از روزها كه دختر و كنيزش در خانه بودند و دست كنيز براي انجام كاري بند بود، درويش به در «
درويش در مقابل خيري كه از دختر به او رسيده بود، . اي را به او داددختر خودش رفت و صدقه. خانه آمد

ي ديگر را در ديم نمود؛ دختر ناخودآگاه يك برگ آن گل را خودش خورد و شاخهدو شاخه گل به دختر تق
داد؛ اما هاي قشنگي مي گلكه شاخه به تدريج رشد كرد، بزرگ شد، به درختي تبديل گشت . باغچه كاشت

در  .)49: 1389قتالي، (» .آيد و حامله استبود احساس كرد شكمش باال مي دختر بر اثر برگ گلي كه خورده
يابد و شود همزاد كودكي است كه در شكم مادر پرورش ميي گلي كه در باغچه كاشته مياين قصه شاخه

  .سرنوشت كودك بدو وابسته است
درخت نفوس «در ايالم و لرستان . خوردي مشابه اين باور در اساطير ساير اقوام نيز به چشم مينمونه

دهد و اين درخت هر سال گل مي. ي جانداران پيوند داردهمهدرختي است كه نبايد آن را بريد و با جان 
ي عمر موجودي كه آن گل از ه اندازهبهاي آن يك سال عمر دارند و برخي كمتر و برخي بيشتر برخي از گل
آيد، رسم است كه در بين قوم واياگاي آفريقاي شرقي، وقتي كودكي به دنيا مي. )461: 1383هينلز، (» .آنِ اوست

دك كنند؛ زيرا معتقدند كه اگر پژمرده شود كواز آن پس از درخت مراقبت مي. شت خانه درختي بكارنددر پ
آمد، در پيش ، در ميان قبايل تونگاي آفريقايي، زماني كه نوزادي به دنيا مي)781:  1387فريزر، (خواهد مرد 

، ار بسياري از اقوام، بند ناف، مو و ناخن، در پند)152: 1383رضايي، (كاشتند ي ني مييك بوته درگاه آن خانه
هاي كنگوي فرانسه، به هنگام تولد پسر رئيس ر ميان فند«. دهدميشي از روح كودك را در خود جاي بخ

آلمان،  1، يا در مسلمبورگ)781: 1387فريزر، (» .كنندقبيله بند ناف او را زير درخت مقدس انجير دفن مي
سپارند؛ در اندونزي، آنجا كه مشيمه را به خاك اي به خاك ميرخت ميوهجفت جنين نوزاد را در پاي د«

» .گردددر اين دو رسم همبستگي سرّي ميان رشد درخت و رشد انسان آشكار مي. كارنداند، گياهي ميسپرده
  .)4(و موارد مشابه اين )290: 1389الياده، (

از جمله؛ در اساطير مصر، يكي از فرعونان كه .دهددر زماني ديگر فرد روح خود را در خارج از بدن قرار مي
دهد كه اين برد و دستور ميشود به اين راز كه قلب باتا روي گل درخت سرو آزاد است پي ميعاشق همسر باتا مي

، در اساطير )100: 1374هارت، (ميرد افتد و ميشود باتا بر زمين ميدرخت راقطع كنند هنگامي كه درخت قطع مي
آورد و الهه مزبور اي كه عاشق آتيس بود در درختي قرار داشت، سي بيل آن درخت را از ريشه دران الههروم، ج
رود و با دست خود، درختي در حياط اي به كشور دوردستي مياي بنگالي، شاهزاده، در قصه)168: 1381پرون، (مرد 

من است، هر وقت كه ديديد سرسبز و شاداب اين درخت زندگي : گويدكارد و به پدر و مادرش ميقصر پدرش مي

                                                             
١Meclembourg 
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است بدانيد كه من سالم هستم ، اگر ديديد كمي پژمرده است بدانيد كه حالم خوش نيست و چون ديديد كه يكسره 
  .)5(و موارد ديگر )771: 1387فريزر، (ام ام و از دنيا رفتهخشكيد، در اين صورت بدانيد كه مرده

هاي اساطيري و نمونه ي هرمزگانهاي عاميانهدر قصه» گي انسان در درختتداوم زند«و ـ الگوي اساطيري 

  آن

به . يكي ديگر از نمودهاي تجلي درخت به عنوان جايگاه روح انساني تداوم زندگي انسان در درخت است
. در پي دارديابد بلكه هر مرگي زادن ديگري را اعتقاد بسياري از اقوام، زندگاني هيچ انساني با مرگ او خاتمه نمي

-اند از جمله بعضي ميرود، اعتقادهاي گوناگون داشتهي اينكه روان پس از مرگ به كجا ميمردم بدوي درباره

شود، اعتقاد به تداوم زندگي انسان در پنداشتند كه روان مرده بر تن فردي ديگر يا بر تن جانور يا گياهي وارد مي
   .و آيين كاشتن گل و گياه و درخت بر مزار مردگاناز مزار انسان رويش گياه : نبات به دو صورت ديده مي شود
  ـ رويش گياه از مزار انسان

يابد، چه بسا ممكن است با مرگ انسان روح او ها زندگي انسان با مرگ جسم پايان نميدر بسياري از انديشه 
ي اين درخت يا بوته. رويداي ميهگاه پس از مرگ انسان در كنار قبر او درخت يا بوت. در پيكري ديگر حلول كند

  .گل حامل روح فردي است كه آن قبر بدو تعلق دارد
  .  شودي هرمزگان نيز اعتقاد به تداوم حيات انساني پس از مرگ در درخت مشاهده ميهاي عاميانهدرقصه

ظهر زير آن بازي كنند، ها نبايد موقع مردم آن روستا معتقد بودند نبايد از چوب اين درخت استفاده كرد و بچه«
در اين قصه  )48: 1381نژاد، رستم(» .آيدها از تنه درخت بيرون ميچون اعتقاد داشتند روز جمعه هنگام ظهر خون مرده

به حضور ارواح مردگان در درخت اشاره شده است و اين گوياي آن است كه حيات انساني پس از مرگ در درخت 
  .يابدتداوم مي

  :رودار انسان از نمودهاي اساطيري رايج در اساطير مختلف اقوام به شمار ميرويش گياه از مز
شود ي الت واقع در كالردشت چالوس، بر فراز قبرستان كهن اين شهر درختي به نام وليك ديده ميدر دهكده 

يوناني، بر گور در اساطير ، )325: 1372فرهادي، (كنند و هر شب به نذر يك چراغ دستي در زير آن روشن مي
، سرخ پوستان )211: 1379پين سنت، (ريخت هاي آن فرو ميپروتزيالس دو درخت نارون روييد كه با ديدار تروا برگ

روند كه در همان جايي ي ميشامبو مياي داشتند، به خانهجانهاي كساني كه زندگاني نمونه«الگونكي معتقدند كه 
، )198: 1381ستاري، (» .دهندهاي لذيذ و گوارا ميرويند كه ميوهدرختاني مي دمد و در آنجاواقع است كه خورشيد مي

اند و اعتقاد بر اين است كه پدران در آيين مذهبي شينتو، معابد و ضريح هاي مقدس با درختان سرسبز محاط شده
در . )72: 1387زمردي، (د اند و اين درختان برخاسته از روح مردگانشان هستننياكانشان در اين آب و خاك جان سپرده

-رويند در بسياري موارد با ارواح مردگان يكي پنداشته ميها ميها و بر سر قبرشواهد فوق درختاني كه در گورستان

  .شوند
  ـ آيين كاشتن گل و گياه و درخت بر مزار مردگان

بقاياي اين آيين به . مختلف استكاشتن گل و گياه و درخت بر مزار مردگان از باورهاي رايج در اساطير و اديان 
  .شودصورت قرار دادن دسته گل بر سنگ قبر و پاشيدن گالب بر آن ديده مي
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  :شودي هرمزگان نيز شواهد محدودي ازاين باور مشاهده ميهاي عاميانهدر قصه
مادر  روزي. كردند كه صاحب دو فرزند بودند؛ يكي دختر و ديگري پسردر روستايي، زن و مردي زندگي مي

ها بد بود و بر اثر همين بدي نامادري با بچه. به ناچار پدرشان زن ديگري اختيار كرد. ها، دار فاني را وداع گفتبچه
گر ماجرا بود، استخوانهاي خواهر پسرك كه نظاره. پسرك را كشت و قطعه قطعه كرد و او را در آب جوش انداخت

ر گلي گذاشت، آن استخوانها بعد از چند روز تبديل به بلبل شدند اي پيچيد و كنااو را جمع كرد، در در پارچه
  .سپارددر اين قصه خواهر استخوان برادر مقتولش را در كنار گلي به خاك مي .)55: 1386سعيدي، (

آمده است كه  7ي هادخت نسك ـ كرده 2فرگرد . 2دريشت . خورداين پندار در آيين زرتشتي نيز به چشم مي
نمايد كه در ميان گياهها دم روان مرد پاكدين را چنين ميدر سپيده) پس از مرگ(شدن شب سوم پس از سپري «

؛ تا چهل سال پيش از اين، در قباديان درختي بوده است كه )168: 1377پورداوود، (» .... باشد و بوهاي خوش دريابد 
، در اساطير ژاپن، پيرزني به )71: 1387افشاري، (» .اندگفتهمزار درخت مي«عامه معتقد بودند مزار شهيد است و به آن 
روزي دختر بيمار شد و پيرزن به . ي دختر نوزاد آنها بودي اربابي دايهنام ئو ـ سوده زني مهربان بود كه در خانه

پس از بهبود دختر پيرزن . كرد كه به جاي دختر بيمار شودمدت سه هفته براي بهبود او به معبد رفته و آرزو مي
يمار شد و پيش از مرگ از پدر و مادر دختر خواست بر گور او درخت گيالس بكارند و هر سال در سالگرد مرگ ب

يكي از . )211: 1373پيگوت، (شد و مردم، آن درخت را درخت دايه مي ناميدند ئو ـ سوده درخت گيالس شكوفا مي
پا كرد و بر آن درختي كه تا آن موقع كسي آن را اي بر شاهان سلتي به نام بوري، براي دختر خود سيپاريسا مقبره

و  228: 1378گريمال، (دانستند ا، درختي كه مخصوص مردگان است ميبه همين مناسبت، سرو ر. شناخت، كاشتنمي

  .)6(و موارد ديگر )229
هرمزگان ي هاي عاميانهدر قصه» نهي از آزردن درختان به سبب روح ساكن در آن«الگوي اساطيري  زـ    

  هاي اساطيري آنو نمونه

. شوند، نهي از آزردن گياهان بـه دليـل تقـدس آنهاسـت    هاي عاميانه مطرح مياز جمله مواردي كه اغلب در باور
هـاي طبيعـي عمومـاً    به نظر بسياري از عامه، پديده. گرددشايد اين امر به وجود روح وجان در اعتقادات عامه باز مي

پس چون ذي روح هستند، نبايد مورد آسيب قـرار  . و درختان نيز از اين قاعده مستثني نيستند جاندار هستند، گياهان
گويد، هر گناهي در دوزخ جايگاه خاص خود را دارد؛ مثالً دروغگـو و  بيروني در كتاب في تحقيق ماللهند مي. گيرند

يا حقوق مردم را غصب كنـد و آنهـا را   رود؛ كسي كه بدون حق به قتل بپردازد جهنم مي»رورو«ي شاهد زور به طبقه
همچنين كسي كه به درخت آسيب برسـاند و آن را قطـع كنـد بـه     ... رود و جهنم مي» روده«ي غارت نمايد به طبقه

توان پي برد كه آسيب رساندن به درخت در اسـاطير  پس مي. ) 46و  45: م1958بيروني،(رود جهنم مي» اَسپترَبن«ي طبقه
  .ها را در پي داردرود كه واالترين كيفرها و مجازاتمله گناهان كبيره به شمار ميمختلف از ج

هـا، درختـان جانـدار و ذي    در اين قصـه . ي هرمزگان پنداري رايج استهاي عاميانهباور به حضور روح در قصه
هـا در  سيب رسـاندن بـه آن  قطع درختان و آ. دهندروند و در برابر هر آزار و اذيتي واكنش نشان ميروح به شمار مي

بازتـاب  . ها را به همراه دارد و آن مجازات، چيزي جز مرگ نيستترين مجازاتي هرمزگان سختهاي عاميانهقصه
  :مشاهده كرد» ايدختر دست و پا اره«ي توان در قصهاين باور را مي
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عباد براي فرار از دسـت او  . ه بودعباد خواهر ديووشي داشت كه تمام مردم شهر حتي پدر و مادرش را نيز خورد
هـاي  اي اش تمـام درخـت  خواهر عباد هم براي بدست آوردن او با دسـت و پـاي اره  . هاي جنگل پناه بردبه درخت

كمي صبر كن تا شـيرهاي خـود   : پس از آنكه آخرين درخت جنگل را قطع كرد، عباد به او گفت. جنگل را قطع كرد
در يك چشم به هم زدن يك شير از سـمت شـمال و   . دختر پذيرفت. را با هم بخوري ما را صدا بزنم، آن وقت همه

در ايـن داسـتان،   . )61: 1381رستم نژاد، (ديگري از جنوب به طرف دختر حمله كردند و او را از وسط به دو نيم كردند 
  .شودي شيران ميدختر ديووش به تاوان قطع درخت طعمه

  :شوداين باور اينگونه ديده ميتجلي » قصر مكلّل الجواهر«يا در 
پس به سرنوشت . ي زيادي را يافتشاه پس از قطع درخت اندكي جلوتر رفت و در آنجا استخوان پوسيدهجهان
در اين داستان تاوان قطع درخت، مرگ و پوسيدن است و تمام . )309: 1389قتالي،(كنندگان درخت پي برد ديگر قطع

  .انداند، بدين سرنوشت شوم دچار شدهع درخت پرداختهكساني كه پيش از جهانشاه به قط
ها از حرمت و قداست فراواني برخوردار بوده پس آزار و قطع كردن آن گناه به درخت در بسياري از فرهنگ

در مسير حركت نخل » درخت امام رضا«ي فيروز آباد ميبد، درخت بيد بزرگي موسوم به در محله«. رودشمار مي
مردم اين درخت را . در سر راه خود به خراسان زير اين درخت نماز گزارده است) ع(گويند امام رضا مي. قرار دارد

ي آن را ببرد، پندارند كه اگر كسي شاخهشمارند و چنين ميهاي آن را گناه ميپندارند و بريدن شاخهمقدس مي
، در اين مثال خارج شدن خون از درخت )109و  108: 1383بلوكباشي، (» .خون از جاي برش شاخه جاري خواهد شد

   .كندبه نوعي پندار جاندار انگاري درخت و روح دار بودن آن را تداعي مي
ليكورك در حين مستي در صدد تجاوز «. خورددر اساطير ساير ملل نيز نمودهاي كثيري از اين باور به چشم مي

هاي مو را به كلي از ميان براندازد ولي شود، كوشيد تا بوتهها تكرار نبه مادر خود برآمد و براي آن كه اين قبيل ننگ
در اساطير ژاپن، . )529: 1378گريمال، (» .ديونيزوس او را دچار جنون كرد و ليكورك همسر و پسر خود را كشت

او  خيار با افكندن او به زمين) روح(ي خياري پا نهاد و كامي درهنگام گريز بر ساقه. گريختپزشكي از كيفري مي
در اساطير يوناني، هنگامي كه پرسه فونه به قصه چيدن گل  .)211:  1373پيگوت، (را كشت و از او انتقام گرفت 

ي هادس، پادشاه جهان زيرين از درون شكاف مقاومت ناپذير به آن نزديك شد، زمين زير پايش خالي شد و گردونه
ها و فريادهايش، او را با خود به قلمرو جهان زيرين برد هادس، پرسه فونه را ربود و به رغم اعتراض. بيرون جست

در اساطير هند، سويتري همراه همسرش عازم اعماق جنگل شد، در ژرفاي جنگل ساتياوان درختي را . )9: 1381برن، (
ناگهان ساتياوان دردي را در سر خود احساس كرد، سويتري را . برگزيد و با تبر خويش بريدن درخت را آغاز كرد

هاد و زار زار گريستن گرفت و يمه فراز سويتري سر همسرش را بر دامان ن. فرا خواند و هم در آن دم بر زمين افتاد
  .)7(و موارد ديگر )137: 1381ايونس، (آمد و بي آنكه سخني بگويد جان ساتياوان را گرفت 

ي هرمزگان و هاي عاميانهدر قصه» رسم مجازات و عقوبت انسانها بر درخت«ح ـ الگوي اساطيري     

  هاي اساطيري آننمونه

ي خود از با درخت، رسم مجازات و عقوبت انسانها بر درخت است كه به نوبهيكي ديگر از باورهاي مرتبط 
اين آداب و رسوم تنها مشتمل بر انسانهاي گناهكار نيست . گيردواقعيت استوار ذي روح بودن درخت نشأت مي
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معتقدند، كه با بسياري از عامه و اقوام ابتدايي . شودگناه رانيز شامل ميبلكه در بسياري از موارد انسانهاي بي
مجازات و عقوبت انسانها بر درخت روح آنها به درخت راه يافته موجب رشد گياهان و محصوالت، تكثير حيوانات 

بستن يا آويختن انسانها بر درخت، تنبيه با چوب يا : شوداين رسم به سه صورت ديده مي. گرددو باروري زنان مي
  .ي درختها به وسيلهني درخت، پاره كردن يا شقه كردن انساشاخه

ي درخت از بسامد هاي سه گانه، تنبيه با چوب يا شاخهي هرمزگان از ميان اين صورتهاي عاميانهدر قصه
  .بيشتري برخوردار است

  ها بر درختـ بستن يا آويختن انسان    

صورت كه انسان را  بدين. كنندها را بر آن مجازات ميبسياري از اقوام درخت را جايگاه روح پنداشته و انسان
ابراهيم «ي ي هرمزگان، قصههاي عاميانهي اين باور در قصهنمونه. كنندبر درخت بسته يا از درخت آويزان مي

 :ي آن به شرح زير استاست كه خالصه» كچل

وقتي به آخر . ي توليد مرواريد غلطان كجاست خود را به سرچشمه رساندكچل براي آن كه بداند سرچشمه
  .)66: 1381پيشداد فر، (ديد  ،اندچشمه رسيد دختر بسيار زيبايي را در حالي كه با سر به دار آويخته

  :هاي مردم هرمزگانها و افسانهدر كتاب  قصه» حليمه و هفت برادر«ي هايي از قصهيا قسمت
هاي يو به لباسد. بر درخت آويزان است: دخترك كجاست؟ موش گقت: بعد از مدتي ديو آمد و به موش گفت

  .)150: 1386سعيدي، (آويزان حمله برد؛ اما تمام خاكسترها در چشمش فرو ريخت 
ديوها كه از آمدن او . او باالي درختي رفت و شروع به ميوه خوردن كرد :»پادشاه و دختر ديوش«ي يا در قصه

  . )114و  113: همان( ان درختي كه باال رفته بود بستندآگاه شدند او را گرفتند و به هم
در اساطير يونان و روم، . خورداي به چشم ميهاي مختلف اين نمود اسطورهدر اساطير ملل مختلف نيز صورت
  .و تانتالوس به درخت آويخته شدند هلن، مليسرت، ملوس، پليا، مارسياس

حل آورده، به در محلي كه اينو خود را به دريا انداخته بود، يك خوك دريايي جسد مليسرت را به همان م
ي خود دعوت نمود و چون در اساطير يوناني، تانتالوس ايزدان را به خانه. )563: 1378گريمال، (درخت كاجي آويخت 

غذاي كافي براي اين مهمان نداشت فرزند خود را كشت و او را پخت و آن را به عنوان گوشت بزغاله به خدايان 
گذارند؛ جهان زيرين، تمام ايام جاوداني را آويزان بر درختي پر از ميوه ميخدايان نيز او را مجازات كردند و در . داد

در اساطير انگلستان، . )225: 1389بيرلين، (شد شد تا آن را بچيند از دسترس دور مياما به محض آنكه ميوه نزديك مي
جادوگر او را در درختي پردازد، وي آريل را،كه روح هوايي است و سيكوراكسپروسپرو به آموختن جادوگري مي«

برادران [در اساطير اسكاندنياوي، بنا به پيشنهاد زيگني آنها . )3: 1384كوپ، (» .كندزنداني كرده است، آزاد مي
اش اي از النههر شب گرگ ماده. ي جنگل به زنجير كشيدند و رها كردندي درختي در ميانهرا به كنده] وولسونگ
يي، در اساطير فريگيه«. )95: 1382پيج، (» .خورد تا روزي كه فقط زيگمونه باقي ماندرا ميآمد و يكي از آنها بيرون مي

هاي اين الهه قرار داد و به مرگي فجيع در پاي داري كه با سيبل دوستي داشت موسيقي را جزو آيينشبان يا رمه
ي برنزي، كار اوليور شفرد، مرگ كوهالن را در اساطير سلتي، پيكره. )405: 1387فريزر، (درخت مقدس او كشته شد 
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و  )28: 1376گرين، (اي كه قهرمان اولستر خود را به درختي بسته است تا ايستاده مرده باشد به گونه. دهدنشان مي
  . )8(موارد ديگر

  ي درختـ تنبيه با چوب يا شاخه    

اي از هاي چوبي بازماندهكشه تنبيه با خطهاي هرمزگان بسيار رايج است، شايد امروزاين نوع مجازات در قصه
-ي درخت به چشم ميگاه مجازات و عقوبت بر درخت در قالب تنبيه با چوب يا شاخه. اي باشداين باور اسطوره

  :هاي مردم ايران زمين استاز كتاب افسانه» ناف زمين كجاست«ي ي آن قصهنمونه. خورد
اين دسته گل : كنيزك را خواند و گفت. از آمدن شاه عباس باخبر شد نورالعين متوجه شد، يادداشت را خواند و

كنيزك به پيرمرد خبر داد كه او با تركه انار كتك  .او را تنبيه كرد و با تركه انار كتك زداي و بندي كردهرا بد بسته
گلي  براي بار دوم دسته پيرمرد. پيرمرد فهميد كه شاه عباس بايد دختر را كنار درخت انار مالقات كند. خورده است

روز سوم با هزار . كنيز اين خبر را به پيرمرد داد اين بار كنيز خود را با تركه بادام كتك زد،. را چيد و براي او فرستاد
اين بار نيز كنيزك با . خواهش و التماس شاه عباس، پيرمرد دسته گل ديگري ساخت و آن را براي نورالعين فرستاد

  . در اين داستان تنبيه با چوب بارها تكرار شده است. )67ـ  64: 1380فر،پيشداد( چوب بيد تنبيه شد
  :كه بدين شرح است» بي مدركيي بيقصه«هايي از يا قسمت

خورم تو را نمي: كه پيدايش كرد گفتبي مدركي از دست او فرار كرد، ديو به دنبال او گشت و پس از آنبي
و اگر با دمپايي بزنم به  شوي، اگر با چوب بزنم به مار تبديل ميشويتبديل مي چون اگر به تو دست بزنم به موش

  .)43: 1386سعيدي، (شوي سگ تبديل مي
ها اوريتوس نام يكي از ژئان«. خوردهايي از اين مجازات و عقوبت به چشم ميدر اساطير ملل مختلف نمونه

، )313: 1378گريمال، (» .است كه در جنگ عليه خدايان شركت كرد و ديونيزوس او را به ضرب چوبدستي خود كشت
ها با سانتورها، او در خدمت پله حضور داشت و بر ي پله و حامل سپر او بود و در جنگ الپيتكرانتور مورد عالقه«

روزي . ، كائنه دختر االتوس بود)211: همان(» .، به قتل رسيداثر اصابت درختي كه سانتورها به جانب او پرتاب كردند
ي درخت چندان بر سرش كوبيدند كه سانتورها نتوانستند او را بكشند، پس با كنده. دختر به جنگ سانتورها رفت

-ميسي ياز سواحل آتالنتيك تا رودخانه[ي نواحي آلگانكين زبان، در اسطوره. )286: 1383اسميت، (زنده به گور شد 

گلوسكاپ وارد يك جوي آب شد و با صداي ] هاي قطب شمالسيپي و از كاروليناي شمالي در جنوب تا نزديكي
. تواند او را بكشد؛ و به اين ترتيب برادر شرور خود رانيز به آنجا كشاندبلند اعالم كرد كه نوعي ني گلدار نيز مي

مالسوم در دم بر زمين افتاد و جان سپرد . ر مالسوم زدسپس يك سرخس را از ريشه بيرون كشيد و با آن بر پيك
رفته است ، چوب خيزران در طول زمان، براي تنبيه مجرمان و ساختن شالق نيز به كار مي)84و  83: 1389بيرلين، (
  . )9(و موارد ديگر )341: 1386ياحقي، (

  ي درختها به وسيلهـ پاره كردن يا شقه كردن انسان    

ها با درخت به عقوبت با خشونت بيشتري همراه است و به صورت پاره كردن و شقه كردن انسان گاه مجازات و
  :شودهاي عاميانه هرمزگان تنها يك مورد از اين مجازات مشاهده ميدر قصه. خوردچشم مي
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شد و ه ميهاي جنگل كشيدي درختروباه به شاخه. شير روباه را كه به او آويزان شده بود با خود كشيد و برد
  .)139: 1381پيشدادفر، (شكم او پاره شد و مرد 

در اساطير يوناني، سينيس پيتو كامتس، . اين نمود اساطيري در اساطير ساير ملل از بسامد بيشتري برخوردار است
خواست كرد و سپس از مسافران ميبيماري رواني بود كه با استفاده از نيروي بدني زياد خود درختان سرو را خم مي

گرفت، سينيس درخت را رها هنگامي كه يك مسافر قسمت نوك درخت را كامالً در دست مي. كه به او كمك كنند
سرانجام تزه با همان شيوه او را به قتل . دادشد و پس از برخورد با زمين جان ميكرد؛ مسافر به هوا پرت ميمي

ست كه نيروي خود را بيازمايد و به او كمك كند تا يك ، روزي سينيس از سيتوس خوا)248: 1389بيرلين، (رساند 
سيتوس پذيرفت، اما هوشيارانه مراقب بود كه پيش از سينيس درخت را رها كند، و . درخت سرو را خم كند

آوري سيتوس پس از جمع. ي درخت در هوا به پرواز درآمدسرانجام اين سينيس بود نه سيتوس كه بر اثر ضربه
هاي اطراف آويزان بودند، دو درخت را خم كرد و سينيس را ميان آنها بست و به قبلي كه از درختبقاياي مسافران 

  .)10(و موارد ديگر )35: 1381برن، (اين ترتيب همان مرگ دردناكي را نصيب او كرد كه بر سر ديگران آورده بود 
هاي ي هرمزگان و نمونهعاميانههاي در قصه» قرباني به پيشگاه درخت و كشتزار«الگوي اساطيري  ط ـ    

  اساطيري آن

ها داشت، به عمل قرباني كه به انسان باستان براي همراه كردن ايزدان و نيروهاي برتر از خود و ترسي كه از آن
توان گفت در بسياري از موارد عمل قرباني ريشه در مي. اي از عمل پرستيدن است، روي آوردنوعي زيرمجموعه
ها را ترين جايگاهي اسالم، قرباني كردن يكي از مهمهاي مذهبدر مراسم و آيين. مذهبي اقوام دارد باورهاي ديني و

در آيين اسالم هدف از اين كار . هاي گوناگون متفاوت استعلت رويكرد به قرباني در فرهنگ. كنداشغال مي
  . )343: 1383هينلز، (نزديك شدن انسان به خدا و خدا به انسان است 

اين پژوهش مبناي اساسي ما در دسته بندي عمل قرباني، موجود قرباني شونده است، و خود عمل قرباني به در 
ي هرمزگان هر دو صورت اين قرباني به هاي عاميانهدر قصه. شودي قرباني انساني و حيواني تقسيم ميدو دسته
  .شودي ذبح قرباني در زير درخت انجام ميخورد و اغلب به شيوهچشم مي
  ـ قرباني كردن انسان به پيشگاه درخت    

ي هرمزگان، اغلب به منظور از بين بردن خشكسالي و رويش كشتزارها هاي عاميانههاي انساني در قصهقرباني
هاي بزرگتري تر باشد قربانيپذيرد مهمپس هر چه موضوعي كه به خاطر او قرباني صورت مي. گيردصورت مي
  .شودتقديم مي
ي از جمله قصه. پردازيمي هرمزگان ميهاي عاميانههاي انساني در قصهينجا به ذكر شواهدي از قربانيدر ا

  : ي آن از اين قرار استكه خالصه» عروس پادشاه و دختر وزير«
نامادري چشم ديدن پسر را نداشت پس با مّلاي شهر زد و بند كرد كه راه حل سبز شدن كشتزار كشاورزي را 

هايش ها بپاشد تا ذرتمعرفي كند كه مرد بايد پسرش را بكشد و خون او را با آب مخلوط كند و پاي ذرتاينگونه 
گيرد و آداب و در اين قصه قرباني انساني به منظور افزايش محصول صورت مي. )186: 1386سعيدي، (سبز شوند 

  .ه پاي درخترسوم خاص خود را دارد از جمله؛ مخلوط كردن خون با آب و پاشيدن آن ب
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  »كاكل زري و ماه پيشاني«ي يا قصه
يكسال اصالً باران نباريد و به همين سبب . كاشت يك پسر و يك دختر داشتكشاورزي كه جو و گندم مي

مردم روستا از آن مرد خواستند تا پسر و دختر خود را كه زيباترند در . مردم گرفتار قحطي شدند و غذا كمياب شد
ها را اگر بچه: روزي مرد با همسرش مشورت كرد و گفت. د تا خداوند باران رحمت نازل كندراه خدا قرباني كن

كنند و دوباره ممكن است كه خداوند به ما بارد و مردم از خطر گرسنگي نجات پيدا ميقرباني كنيم، باران مي
در . )78: 1381پيشدادفر، (كنيم پس دخترمان را براي كشتزار جو و پسر را براي گندم زار قرباني مي. فرزندي بدهد

در اين . خوردهاي مختلف قرباني انساني به منظور ريزش باران و رويش كشتزار به چشم ميشواهد فوق صورت
قرباني پس از انجام مراسم، خون پسر يا دختر را بر سراسر كشتزار ريخته يا قطعاتي از اجساد قرباني را در زمين به 

  . سپارندخاك مي
ي هرمزگان، در بسياري از جوامع مدارك و داليلي حاكي از قرباني كردن انساني به هاي عاميانهبر قصهعالوه 

ترين نوع قرباني انسان به خاطر برزيگري رسمي شود؛ شناختهمنظور حاصلخيزي و باروري كشت و درو مشاهده مي
ي زمين قرن نوزدهم معمول بود، قرباني به الههي ، يكي از قبايل دراويدي بنگال، هنوز تا نيمه1است كه نزد خندها

ها به آن. خريدند و يا وي فرزند والديني بود كه قربان شده بودندناميدند، يا ميمي 2قرباني را كه ميريا. شدتقديم مي
 بستند، استخوانهايش راآن گاه دست و پاهايش را مي. حس و اندامش سست شودخوراندند تا بيقرباني ترياك مي

سپس به هر كدام از حاضران . سوزاندنشكردند و يا به كندي با آتش مياش ميكردند، يا خفه و پاره پارهخرد مي
كرد و قطعات به سرعت كاهن بدن قرباني را به دقت به قطعات مختلف قسمت مي. دادنداي از پيكر قرباني ميپاره

باقي بدن قرباني، خاصه سر . گشتدركشتزارها، مدفون ميشد و با تشريفات و مراسمي، ي روستا ارسال ميبه همه
الياده، (پاشيدند تا حاصلخيز باشد و نيكو بر دهد سوزاندند و خاكسترش را بر زمين زراعي ميو استخوانهايش را مي

نه روز، ي درختي، شايد ايگدراسيل، به مدت ُنه شبادر اساطير اسكاندنياوي، ايزد اودين بر شاخه. )324و  323: 1389
درست . اي زخم برداشته بود و اين بدان معناست كه او قرباني خود شده بودوي از نيزه. بدون آب و غذا آويزان بود
زدند و سپس شدند يعني آنان را با كارد ميها، در زندگي واقعي، براي خود او قرباني ميبه همان صورتي كه قرباني

  . )11(و موارد بسيار ديگر )315: 1390كاونديش، (آويختند به دار مي
  ـ قرباني كردن حيوان به پيشگاه درخت    

ي ذبح حيوان در ي هرمزگان، قرباني حيواني است، كه در شيوههاي عاميانهصورت ديگر عمل قرباني در قصه
  .شودزير درخت خالصه مي

تر باشد حيوانات ها سختبيماريهر چه . گيردها صورت ميهاي حيواني به منظور درمان بيمارياغلب قرباني
» احمدك«ي ي آن قصهنمونه. توان مشاهده كردي اين امر را در داستان احمدك مينمونه. گرددبيشتري قرباني مي
  :ي آن بدين شرح استاست كه خالصه

                                                             
١Khond 
٢Meriah 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            18 / 23

http://rdch.ir/article-1-64-en.html


١٩ 

 

وسفند برو يك ديوار با شاخ و برگ درختان درست كن و گ: در اين هنگام مرد روحاني را ديد، مرد به او گفت
ي خرما را در يك و هسته) سبد(را در آنجا قرباني نما و پس از خوردن گوسفند استخوانهاي آن را در يك زنبيل 

اي قرار بده و بعد ها را هر كدام بر روي يك ديواري كه با شاخ و برگ درختان درست كردهزنبيل ديگر بريز و آن
استخواني در آن نهاده تبديل به گوسفندهاي ) سبد(زنبيل احمدك صبح كه بيدار شد ديد آن ديواري كه . بخواب

سعيدي، (هاي نخل زيادي تبديل شده است ي خرما در آن بود به درختاند و ديواري ديگر كه هستهزيادي شده

اين قرباني با هدف . خوردقرباني حيواني است به چشم مي در اين قصه، صورت ديگر قرباني كردن كه. )53: 1386
در شواهد . بخشدگيرد و پس از انجام آن بركت و فراواني را به زندگي احمدك ميزن پادشاه صورت مي مداواي

شود كه نوعي تأكيد بر پيوند ميان درخت و قربانگاه و آيين فوق تصويري از قربانگاه و درخت كنار آن مشاهده مي
  .  قرباني است

  :شرح استكه قسمتي از آن بدين » ي دخترك و اسب طالقصه«يا 
نامادري سرانجام راز گاو را كشف كرد و با همكاري مّلاي شهر، خود را به بيماري زد و درمان خود را در 

 .)165: همان(قرباني كردن گاو معرفي كرد 

براي آنكه محصول برنج نيكو «در اساطير هند، . توان مشاهده كردنمودهاي مشابه اين باور را در شواهد زير مي
گويد اي سينگ بونگا، به تو گيرد كه مرغ سفيدي قرباني كند و ميشد، سرپرست خانواده به گردن ميو فراوان با

كاري كن كه دانه برويد و من به هنگام برنج كوبي، اين مرغ سفيد را براي تو قرباني خواهم ! دهم چنين كنمقول مي
فنالنديان نيز با آغاز برداشت «. )139: 1389ياده، ال(» .كندآنگاه مرغ سفيد را رها كرده، مرغي سياه قربان مي. كرد

ريزند و امعاء و احشاء حيوان را به كنند و خونش را بر زمين ميي نوزاد سال را قربان ميمحصول نخستين، بره
- گوشت برّه را كباب كرده و به اتفاق بر كشتزار مي. بخشندمي» كشتبان«به آن جانور يعني به » مزد خرس«عنوان 

در اساطير . )326: همان(» .گذارندي زمين باقي ميند و شيارهاي كشت سه قطعه از آن را براي روح يا فرشتهخورد
ها اسب. اندهند، بهترين گواه بر تقدس درخت، كالبدهاي سفيد اسبهايي است كه در پيشگاه آن قرباني شده

  .)12(و موارد ديگر  (Frazer, 1920:16)توانند به درخت تقديم كنندگرانبهاترين قرباني است كه هندوها مي
  

  
  نتيجه گيري 

ي هاي عاميانهاي موجود در قصههاي اسطورهحاصل مطالب اين مقاله اين است كه يكي از پربسامدترين انگاره
گيرد كه هاي مختلفي را در بر مياين باور صورت. است» ذي روح بودن درخت«استان هرمزگان، باور اساطيري به 

وصلت درختان با يكديگر، تسهيل زايمان به كمك درخت، باور به حضور ديو و جن مذكر در درخت، : د ازعبارتن
باور به حضور پري و ديو مؤنث در درخت، پيوند سرنوشت انسان با درختي خاص، تداوم زندگي انسان در 

ا بر درخت و در نهايت درخت، نهي از آزردن درختان به سبب روح ساكن در آن، رسم مجازات و عقوبت انسانه
  .آيين قرباني به پيشگاه درخت و كشتزار
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ها، باور به حضور ديو و جن مذكر در درخت، پربسامدترين صورت  تجلي اين باور است،  و كم در اين قصه 
قابل ذكر است كه در اساطيرو قصه هاي كهن ساير ملل تا . بسامد ترين حالت، وصلت درختان با يكديگر مي باشد

  . كه مطالعه شد، آيين قرباني به پيشگاه درخت و كشتزار از بسامد بيشتري برخوردار است آنجا
ي هرمزگان هاي عاميانهبه طور كلي، باور اساطيري به ذي روح بودن درخت، باوري رايج و پر بسامد درقصه
و آفريقا و بين النهرين، به است كه در غالب اساطير هند و اروپايي و نيز يونان ـ رومي و اساطير آمريكاي التين 

هاي عاميانه هرمزگان، مساله ايست كه موضوع وفور ديده مي شود وتشابه باورنكردني اين امر دراساطير ملل و قصه
  .تواند باشدهاي مستقل ديگر ميپژوهش
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Abstract 

Cultural studies in the folklore field and popular culture is very important and can be 
on different forms. One of these forms IS a mythical study of popular culture.  Now at 
this study, we are working on"The spirit of the tree parties»as a ancient symbol in 
written folk tales of Hormozgan province and have been study of Public literature as a 
rich treasure beliefs. 

The article concludes summarily that: in Hormozgan’s folk-tales, the legendary 
qualified tree spirit" is of very high frequency and the figure, in this tales, appears in 
one of the nine forms: Trees marry each other, To help facilitate the delivery tree, 
believe in the exist of a male demon in tree, believe in the exist of a femaleFairy in 
tree,Transplantation of human destiny with a tree, Continuation of human life in the 
trees, Non-hurting souls dwell in the trees, Draw a penalty and punishment of people 
on a tree, Ritual sacrifice to the sacred tree plantation. 

Key words: Hormozgan’s folk-tales, myth, tree.                                  
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