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Nature and Persian Folktales; from the Ecocriticism Approach
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Abstract
Ecocriticism is one of the newest attitudes in Literary criticism and in deed it faces
with two important questions: one, What are the role or roles of environment and
nature in forming of every literary work? And second, what is the point of view and
approach of literary works toward environment? We should say that tales are suitable
texts for answering to these important questions; on one hand, nature has very close
to folk tales which at the opening of every tales we can obviously see cultural
elements and basically they are opening functions of tale. To answer to second
question we can mention that the reflection of nature is sacred, magic, rescuer, helper
and omnipresent as there is empty almost no tale from the elements of nature and
these two are totally interconnected. If in other genres, the presence of nature is
implicit, indirect, transient and indeterminate, certainly, the environment in tales is
fixed and certain and plays a fundamental role in narrative process.
Persia land has marvelous mythical culture which can be search the trace of nature
in. the narration of Mashy and Mashyaneh�screation has special prominence among
myths that is considered as an origin of human creation from plant and perhaps
presentation of them as rhubarb is the prototype of human creation from plant. In
Shahnameh by Ferdowsi, after the death of Siavash, from that point of ground which
his blood had spilled, grew the plant of Siavoushan. In Greek myths also �
from
Aphrodite blood grows rose and from Hyacinthus blood grows hyacinth�
. It is seems
the source of these believes refer to unconsciousness of human in deep relationship
with nature elements. Human gives a mass of ethnic unconsciousness from surround
nature, projects many of them in different forms of semi consciousness and
consciousness to own objective world.
In this paper, we studied nature from Ecocriticism perspective in three basis:
sacred and magic nature; transformation and the relation between body limbs�heroes
and nature. As a result we can say that folk tales are the most reasonable text for this
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kind of criticism, because if there is no nature, there is no tale; so they need each
other.
Studying on folk tales faced us with a mass of magic fruits and plant which are
archetype of human creation from plant and also the same origin of human and
nature in Ecocriticism attitude; so to speak storytellers unconsciously have
considered this mythical belief as a base model in making their legends.
Transformation of human to plant or animal has high frequency in folk tales too.
It is interesting that transformation to plant in folk tales has high frequency and
transformation to animal has a lot of examples. From the perspective of Ecocriticism,
this alternation of human to plant and animal mentions to unity of human and nature.
Magic elements in tales and belief on it like Simorgh riding, finding correct way
by demon and fairy, passing across river without boat or something else, exploiting
springs and rivers which give us jewelries or wonderful magic fish, all of them make
us in peace with nature and we can hope that people who read folk tales would be
more kind with nature.
This paper, by analytical- method, is a qualitative study that deals with folktales
through Ecocriticism approach and it turns out that nature appears in tales with its
two sacred and magical auras and in tales, the abundance of magical plants that on
the light of archetype perspective, refers to the creation of Man from the plant,
emphasizes on unity of man and nature. It seems that the taletellers unconsciously
base this mythical belief in the creation of their legends. In addition, the presence of
magical natural elements will keep the heroes in peace and reconciliation with nature
and today�saudience of tale also thinks that it is his duty to respect nature and
protect it and reduces his destructive passion for negative domination on nature.
Keywords: Folktale, Nature, Ecocriticism, Criticism Schools.
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طبیعت در قصههای عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بومگرا
محبوبه خراسانی ∗و فریده داودی مقدم

∗∗

چکیده
نقد بومگرا از رویکردهای نسبتاً جدید در نقد ادبی است که دو پرسش بزرگ را مطرح میکند :یکیی اینکیه محیزی زیسیت و
طبزعت در شکلگزری هر اثر ادبی چه نقش یا نقشهایی برعهده دارند و دوم اینکه هر اثیر ادبیی چیه دییدگاه و رویکیردی از
محزی زیست را نشان میدهد؟ قصّهها متن مناسبی برای پاسخدادن به این دو پرسش بزرگ هستند؛ طبزعت چنیان در ایاروپود
قصّههای عامزانه انزده شده است که جزو کنشهای آغازین قصّه قلمداد میشود .در پاسخ به پرسش دوم نزیز مییایوان گتیت
انعکاس طبزعت در قصّه ،قدسی ،جادویی ،نجاتبخش ،یاریگرانه و همهجاحاضر است ،چنانکه اقریباً هزچ قصّهای از عناصیر
طبزعت خالی نزست .اگر در ژانرهای دیگر ،حضور طبزعت الویحی ،غزرمستقزم و گذرا و نیامعزّن اسیت ،مسیلماً در قصّیههیا،
محزی زیست امری ثابت و معزّن است و در فرایند روایت نقشی بنزادین دارد .روش احقزق این مقاله ،احلزل محتوای کزتی از
نوع مضمونی است که به خوانش بومگرایانۀ قصّههای عامزانه میپردازد و به این نتزجه رسزده است که افزون بر جلوۀ طبزعیت
با دو وجه مقدّس و جادویی در قصّهها ،وفور گزاهان جادویی و دیگر عناصیر طبزعیت کیه ییاریگر قهرمانیان مییشیوند ،چیه
بهصورت مستقزم و چه بهصورت بهرهدهی و نعمتبخشی ،قهرمانان را در صلح و آشتی با طبزعت نگاه میدارد و قصّیهخیوان
امروزی نزز احترام به طبزعت و پاسداشت آن را وظزتۀ خود میداند و از اشتزاق مخرّبش به اسلی منتی بر طبزعت میکاهد.
کلید واژهها :طبزعت ،قصّه عامزانه ،نقد بومگرا.
مقدمه
محمدجعتر محجوب در آثار خود بارها به بیمهری محققان نسبت به ادب عامه اشاره کردهانید؛ ییوری سیزنی نزیز از همیزن
دغدغه و اهمزت فراوان و کمنظزر فولکلور مینویسد« :متأستانه ادبزات فولکلور آنگونه کیه بایید و شیاید میورد اوجیه قیرار
نگرفته است .در فرایند اوسعۀ جامعه بشری میاوان دورههایی را یافت که ادبزات مردمی به دیدۀ حقارت نگریسته شده است.
در این دوره ها ادبزات کالسزی به عنوان جلوۀ بارز هنر مورد اوجه بوده است؛ غافل از آنکه ادبزات فولکلیور ایا چیه حید در
آفرینش های ادبزات کالسزی مؤثر بوده و ادبزات کالسزی بدان مدیون است» (سزنی)12 :1389 ،؛ خوشیبختانه در سیا هیای
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اخزر اوجه به این شاخه بزشتر شده و با ایجاد گرایش جدید در برخی رشتههای دانشگاهی و پژوهشهیای جیدی و اأسیز
مجالای با این هدف ،راه برای مطالعات دقزقار و علمیار فراهم شده است.
اما در زمزنۀ اعامل انسان با طبزعت چنزن به نظر میرسد که اقوام نخستزن با کمی اسطوره ،پدیدههای هسیتی و طبزعیی را
اتسزر میکردند و به آنها ویژگی انسانی میبخشزدند .این اشخّصبخشی به مظاهر طبزعت که براب آشنایی و ادراک آنها انجام
میشد ،موجب نزدیکی هرچهبزشتر انسان با جهان و محزی پزرامون او میشد .اسطوره و اصیاویر نمیادین آنهیا در قصّیههیا و
افسانههای عامزانه ایرانی ابلّور و اجلّی چشمگزری دارد که پزشزنۀ آن به داستانهای باستانی ایران برمیگردد .چنانکیه اسیاطزر
ایرانی بهخصوص در دورۀ مهری ،آفرینش انسان را از گزاه میداند .اهمزت اساطزری و اقدّس گزیاه مزیان ایرانزیان ،در داسیتان
آفرینش نخستزن زن و مرد ریشه دارد که به شکل گزاهی بههمپزوسته رویزدند .زندگی و مرگ انسان و گزیاه از دیربیاز بیا هیم
پزوند داشته است .گاهی نزز پ

از مرگ از بقایای پزکر انسان ،گزاه میرویزد .خزام نزشابوری در یکی از رباعزیات مشیهورش

به این نکته اشاره میکند:
نمییییبایییید زیسیییت

ابییر آمیید و بییاز بییر سییر سییبزه گریسییت

بیییی بیییادۀ گلرنی ی

اییین سییبزه کییه امییروز اماشییاگه اوسییت

ایییا سیییبزۀ خیییاک میییا اماشیییاگه کزسیییت

در بزن اسطورههایی که منشأ آفرینش انسان را از گزاه میدانند ،روایت آفرینش «مشی و مشزانه» دارای برجسیتگی خاصیی
است و شاید ریواس بودن آن دو ،نمونۀ بارز و کاملی از آفرینش انسان از گزاه باشید .در شیاهنامه ،پی

از میرگ سیزاوش ،از

زمزن ،گزاه سزاووشان میروید .در اسطورههای یونانی نزز «از خیون آفرودییت گیل سیر و از خیون هزاسینتوس گیل سینبل
میروید» (گریما  .)431 :1378 ،به نظر میرسد ریشۀ این باورها به ویژگی یا سرشت باورمندانۀ ناخودآگیاه انسیان در پزونید
ژرف با عناصر طبزعت اشاره داشته باشد .انسانی که حجم زیادی از عناصر ناخودآگاه قومی ییا بشیری خیویش را بیهناچیار از
طبزعت پزرامون خود میگزرد و بسزاری از آنها را در قالب صور گوناگون نزمهآگاه یا خودآگاه به جهان عزنی خیویش فیرافکن
میکند .در این منظر ،طبزعت با کارکردی دوسویه با انسان ،اجلی آگاهانه مییابد.
ازآنجاکه ادبزات عامزانۀ ایرانی ،مشتمل بر عناصر بومی در حوزۀ فرهن  ،طبزعت و اقلزم خاص این سرزمزن است ،از ایین
نظر میاواند با نگاهی بومگرا مطالعه و بررسی شود« .قصّههیای عامزانیه سیعی در ایجیاد خودآگیاهی فیردی ،روانشیناختی و
فرهنگی دارند که در آن فرد ،خود را بخشی از طبزعت و کزهان نزز میداند .بنابراین آنچه دانش زیستمحزطی نامزده میشیود،
دو منظر مادی و غزرمادی را دربر دارد که در قصّهها بازااب مییابد و قصّه راههای شناختن آن را انتقا میدهد ]...[ .بیر ایین
اساس سرزمزن ،یی روایت است و قصّه های عامزانه به وجودآورندۀ متهوم روایی هویت در پزوند با زیست جهان فرهنگیی و
طبزعی مردم یی جامعهاند» (حسنزاده.)653 :1381 ،
پیشینۀ تحقیق
اوجه به نقد بومگرا در ایران از سا  1387با مقالۀ «اکوکریتزسززم» داوود عمارای مقدم در معرفی کتاب گرِگ گرارد بیا همیزن
عنوان ،در فصلنامۀ نقد ادبی آغاز شد؛ محمدناصر مودودی در سا  1390مقالۀ «بومنقد ،جنبشی مزانرشیتهای بیزن دو حیوزۀ
محزی زیست و ادبزات» را نوشت ،سن

با نشر مقاالت زهرا پارساپور در سا  1391احت عنوانهای «نقد بومگیرا؛ درآمیدی

بر بومنقد» و «نقد بومگرا رویکردی نو در نقد ادبی» گسترش یافت .همزنطور «نقد بومگرا؛ ادبزات و محزی زیست» را مسیزح
ذکاوت در همایش نظریه و نقد ادبی در ایران سا  1392چاپ کرد؛ سن

مقالۀ «نقید بیومگرایانیۀ داسیتانهیای علییاشیرف

درویشزان» (ساالری و همکاران )1393 ،در دوفصیلنامۀ مطالعیات داسیتانی منتشیر شید .در سیا 1396مقالیههیای «مضیامزن
زیست محزطی در اشعار گزلکی براساس رویکرد نقد بومگرا» را کزیاننور و فزاضیی در مجلیۀ ادبزیات پارسیی معاصیر و «نقید
بومگرایانۀ دفتر شعر از زبان برگ سرودۀ محمدرضا شتزعی کدکنی» را فرهاد بشزریان و اکبر شایانسرشی چاپ کردند.
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روش پژوهش
دربارۀ روش پژوهش نقد بومگرا نکتۀ اأملبرانگززی هست که در این جهانِ چارچوبهیا و نظرییههیای رنگارنی

پژوهشیی

روزنۀ امزدی و رهزافت نوآورانه و خالقانهای را نوید میدهد« :برخالف برخی مکتیبهیای دیگیر نقید ادبیی ،بیومگراییی بیه
اکثرگرایی معتقد است و از بحث و مجادلههای نظری رهاست؛ زیرا بومگرایی به چشماندازهای متنوع و متتاوت متمایل است
و در روششناسی گستردهای که منتقدان بومگرا متون را احلزل میکنند ،هزچ اترّدی پزشنهاد نمیشود» (برسیلر)235 :2011 ،؛
ازاینرو ،این پژوهش با روش احلزل محتوای کزتی از نوع مضمونی ،به واکاوی طبزعت در قصههیای عامزانیۀ ایرانیی از منظیر
بومگرایی و دغدغههای طرحشده در آن میپردازد و هدف آن ،بزان و به دست دادنِ شاخصههای نهتته در بطن قصّهها در نقید
بومشناسی فرهنگی است.
قصّۀ عامیانه
در اهمزت قصّۀ عامزانه همزن ب

که اسطورهها مدیون قصّههای عامزانه هستند؛ زیرا اسطورهها بیا ایززرییافتن بیه قصّیه و

افسانه اوانستند به زندگی خود ادامه دهند« .اسطورهها در این ایززر و احو ویژگیهای اسطورهبودن خود را ازجمله قداسیت
و زمان آغازین و ابتدای هستی را از دست دادند و به صورت قصّه درمیآیند .بدینارازب از بزن نمییرونید و همچنیان بیاقی
میمانند» (افشاری.)43 :1387 ،
از دیرباز ااکنون یکی از مظاهر شاخص اجلّی فرهن

ایرانی و سنّتهای مردمی ،قصههای رایج در مزان آنها بیوده کیه در

سالزان دور بهصورت شتاهی نقل میشده و بسزاری از عناصر مهم بومی ایران را در برداشته است .دگرگونی فرهنگی اییران از
سنّت شتاهی قصّهگویی به شکل مکتوب آن ،امکان احلزل این قصهها را فراهم میآورد.
دربارۀ نقد بومگرا
نقد بوم گرا یکی از پرکاربردارین اصطالحات در مطالعۀ ادبزات و فرهن
علمی است؛ گرچه برخی منتقدان اصطالحات نقد زیستمحزطی (الرنی

از منظر سزاستهای زیستمحزطی یا بومشناسی
بولیل) ،بیومنقید (( )ecocritiqueایزم لیوک) ییا

بومبوطزقا (( )ecopoeticsجانااان بِزت) را ارجزح میدهند .]...[ .همۀ منتقدان بومگیرا بیا حسیی قیوی از اهدییدهایی بیرای
محزی زیست طبزعی از جانب سطوح جمعزت انسانی ،اوسعۀ نامحدود فناوری ،نتایج بیومشیناختی چیه غنیی چیه ضیعزف و
ایدلولوژی هایی که خصیومت و دشیمنی بیا محیزی زیسیتگراییی را مطیرح مییکنید ،ماننید مصیرفگراییی ،مسیزحگراییی
( )Christianityو وطنپرستی متأثر شدهاند .احلزل فرهن

ممکن است از فوریت و ضرورت ایززر اقلزمی دور به نظر آیید؛

اما یکی از بنزانگذاران جنبش بومنقد در آمریکا ،شریل گلوففلتی ،میگوید :اگر ما بخشی از راه حل نباشزم ،بخشی از مشکل
هستزم (گرارد.)2011 ،
نقد بومگرا مربوط به دهۀ  ،1980آخرین زمزنۀ مطالعات ادبی است و مستقزماً به ما در جایگاه موجیودی انسیانی و محیزی
زیست مربوط است« .در نقد بومگرا ،ادبزات در ییسو و محزی زیست در سوی دیگر قرار دارد .بیدیهی اسیت موضیوع نقید
بومگرا موضوعی مزانرشتهای است که برخالف معمو در دیگر رویکردهای نقد (مثل نقد جامعیهشناسیانه ،نقید روانکاوانیه،
رویکردهای ااریخی) مطالعهای مزانرشتهای در علوم اجربی و علوم انسانی به شمار میرود .مباحثی که در ایین رشیته مطیرح
میشود ،آمززهای از مباحث مادی (در اکولوژی) و مسالل معنوی است که هردو یی هدف را دنبیا مییکننید و آن کمیی بیه
حتظ و بقای انسان است» (پارساپور1392 ،ب.)88 :
نکتۀ مهمی که دربارۀ نقد بومگرا باید گتت ،این است که «هدف بسزاری از نوشتههای نقد بومگرایانه همچون سیبیهیای
متمرّد گذشته ،مانند نقد فمنزستی و نظریۀ ( )Queer Theoryباالبردن سطح آگاهی خوانندگان و حتیی احریییکیردن آنهیا
برای فعالزتهای سزاسی و اجتماعی بود؛ اما ویژگیهای خاصی که نقد بومگرا را از دیگر مکااب نقد متمایز میکند ،این است
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که جنبش های دیگر در عرصۀ نقد برای رسزدن به عدالت سزاسی و اجتماعی االش میکردند؛ درحالیکه اعیدادی از منتقیدان
بوم گرا براین باورند که آنچه در این اقدام مهم در نظر دارند ،رفاه و زندگی بهتر نزست ،بلکه در نهایت بقای بشیر اسیت .اگیر
بخواهزم امام حرفمان را در اهمزت نقد بومگرا در یی جمله خالصه کنزم ،خواهزم گتت :نقد بومگرا مهم القی میشود؛ زییرا
جهان فززیکی برای ما مهم است» (همان.)100 ،
در حقزقت ،در این نوع نقد «اثر ادبی با دو پرسش بزرگ روبهروست:
.1

محزی زیست و طبزعت در شکلگزری هر اثر ادبی چه نقش یا نقشهایی بازی میکند؟

.2

هر اثر ادبی چه دیدگاه و رویکردی نسبت به محزی زیست اراله میدهد و شاید در عبارای روشنار بتوان ایینگونیه

پرسزد که محزی زیست در این اثر ادبی خاص چگونه منعک

شده است؟» (همان.)103 :

بر این اساس ،قصّهها متن مناسبی برای پاسخ دادن به این دو پرسش بزرگ هستند؛ طبزعیت چنیان در ایاروپود قصّیههیای
عامزانه انزده شده است که از همان آغاز داستان ،عناصری از طبزعت جلوهگری میکنند و اصوالً جزو کنشهای آغیازین قصّیه
قلمداد شده و قصّه از آنجا شروع میشود ،مانند این آغاز از دهها شروع روایی« :سه خواهر بودند ،روزی به هم گتتند :به خانۀ
خاله برویم و نعناع بچزنزم .خواهرها راه افتادند ،رفتند و رفتند اا به رودخانهای رسیزدند» (حسینزاده .)547/2 :1381 ،چزیدن
نعناع (گزاه) و گذر از رودخانه ،دو عنصر مهم طبزعت و اصل و اساس این قصّه و بیشمار قصّۀ دیگر را شیکل مییدهنید .در
پرداختن به پرسش دوم نزز می اوان گتت انعکاس طبزعیت در قصّیه انعکاسیی قدسیی ،جیادویی ،نجیاتبخیش ،یاریگرانیه و
همهجاحاضر است که در ادامه بدان خواهزم پرداخت« .بنابراین نقد بومگرا با بزان بدهکاری فرهن

به طبزعت ،کیرۀ خیاکی را

به یاد ما میآورد .منتقدان بومگرا ،با اعتراف به نقش زبان در شکلدهیی دییدگاه انسیان هیا نسیبت بیه ایین جهیان ،بیه دنبیا
بازگرداندن اهمزت به خارج از متن هستند .بهویژه آنکه سعی میکنند اا جهان طبزعت مافوق بشر را دوباره ارزشگذاری کنند؛
جهانی که برخی متون و سنّتهای فرهنگی ،ما را برای شرکت در آن فرامیخوانند (پارساپور1392 ،الف.)48 :
این ارزشگذاری مجدد طبزعتانگاری یا «ادبزیات زیسیتمحزطیی» ،روشیی اسیت کیه نقید بیومگیرا مییاوانید آثیار موفیق را
بازخوانی کند .براساس فهرستی که لورن
.1

بولل عرضه کرده است ،یی اثر زیستمحزیمحور باید چنزن ویژگیهایی داشته باشد:

طبزعت غزرانسانی در آن صرفاً به صورت قالب حضور ندارد ،بلکه حضور دارد اا نشیان دهید ایاریخ بشیر و ایاریخ

طبزعت بههمانزده و وابستهاند؛
.2

سود و منتعت انسانی انها سود و منتعت قانونی نزست؛

.3

مسئولزت انسان نسبت به محزی زیست ،جزلی از چارچوب اخالقی متن است؛

.4

از بعضی جهات محزی زیست در جایگاه فرایند نه به عنوان امری ثابت و معزّن ˚دستکم بیهصیورت الیویحی -در

متن نهتته است (پارساپور 1392،ب.)55 :
براساس ویژگیهای برشمردۀ بولل ،میاوان گتت طبزعت در قصّههای عامزانه حضوری گسترده و همهجانبه دارد؛ انسان و
طبزعت با هم اعاملی همزشگی و حزاای دارند و ازآنجاکه مدنزّت به شکل امروزین در قصّهها نقشی ندارد ،مساللِ سود قیانونی
نزز طرح نمیشود .در قصّهها طبزعت آنچنان بخشنده ،حامی ،نجاتبخش ،سودمند ،رازآلود و مقدّس است که قهرمانیان قصّیه
همگی در قبالش احساس مسئولزت دارند؛ ولی این ضدقهرمانان هستند که گاه دشمن طبزعیت مییشیوند و بیرای رسیزدن بیه
اهداف خود به طبزعت آسزب میرسانند .اگر در متون دیگر ،حضور طبزعت الویحی ،غزرمستقزم و گذرا و نامعزّن است ،مسلماً
در قصّهها ،محزی زیست امری ثابت و معزّن است و در فرایند روایت نقشی بنزادین بازی میکند.
بنا بر آنچه گتته شد ،در خال مطالعۀ قصّههای عامزانه چند شاخصه بزش از دیگر ویژگیها برجسته مینمود که در اینجیا
بدانها اشاره شده است:

طبزعت در قصههای عامزانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بومگرا 73 /

ویژگیهای خارقالعادۀ طبیعت
در قصّههای عامزانه ،طبزعت عموماً به دو شکل عمده حضور مییابد؛ یکی طبزعت به وجه اقدّسآمززش و دیگری طبزعت
به وجه جادویی اش .این بخش ،در سه محور طبزعت مقدّس و جادویی ،ایززر شکل جیادویی ییا پزکرگردانیی و پزونیدی کیه
اعضای بدن قهرمانان قصّهها با طبزعت برقرار میکنند ،انظزم شده است.
طبیعت مقدّس
یکی از ویژگیهای مهم قصهها و افسانه های ایرانیی ،بازایاب قدسّیزت عناصیر طبزعیت در آنهاسیت کیه گوییای اعلیق و
وابستگی انسان ها در دورۀ کشاورزی به زمزن و گزاهان و پ

از آن به جیانوران در دورۀ دامیداری بیوده اسیت .افسیانههیا و

آیزنهای مربوط به پرستش گزاهان و اوامهای مختلف گزاهی و جانوری نشان میدهد انسان خود را در پزوندی ژرف بیا ایین
عناصر احساس میکرده است.
بهدرستی آشکار نزست که سرآغاز قدسزتبخشی به طبزعت چه هنگام بوده است .شاید برخی ،ابلور این آیزنها را مربیوط
به نزاز انسانهای بدوی بدانند ،اما در دوران معاصر انها شکل و اجلّی این پزوند متتاوت شده است و بسزاری از پژوهشیگران
عرصۀ مطالعات سبز و درمان سبز ،افسردگی و سرگردانی انسان را در جهیان امیروز برآمیده از فاصیلهگیرفتن و دوری وی از
طبزعت میدانند .به نظر میرسد حتی بازگویی قصههای عامزانۀ ایرانی که بازگوکنندۀ قدسزّت طبزعت و پزوند ژرف آن با انسان
است نزز موجب نوعی نزدیکی درونی انسان با طبزعت معصوم و پاکی میشود که در دو بُعد بزرونی (ناظر به لطافت و زیبیایی
محزی پزرامون) و بُعد درونی (پاالیش انسان از خصایل آلوده و ناراستیهای اخالقی) نمودار میشود؛ یا اینکیه صیبیۀ دینیی و
مذهبی در آنها اجلی مییابد که لزوماً برخاسته از رفتارهای خرافی نزست ،بلکه واردشدن به حوزۀ معنویت جهانی واالست که
در آن نزروهای فرامادی در هزأت عناصر طبزعی ظاهر میشوند.
طبیعت جادویی
نقطۀ افتراق قدسزّت و جادویی بودن در این است که قدسزّت ،بزانکنندۀ نگاه انسان به آن عنصیر طبزعیت اسیت؛ درخیت،
چشمه ،کوه ،گزاه یا مزوهای که کارکرد خارقالعادهای ندارد ،اما نگاه انسان به آن مقدّس اسیت .در اوسیتا نزیز زمیزن ،سینند و
مقدّس انگاشته میشود و گزاهان فراوان را از د خود میرویانید و ایین سرشیت آفرینشیی اوسیت کیه انسیان آن را مقیدّس
میپندارد؛ ولی در جادو ،طبزعت خود کارکرد خارقالعاده دارد؛ کارهای شگتت و فراطبزعی از آن سر میزند و قادر بیه انجیام
درلحظه و آنی اموری است که بهطور طبزعی ناممکن مینماید.
در باورهای جادویی ،اموری خارقالعاده از طبزعت سر میزند که برآمده از فرافکنی ناخودآگاه انسیان بیه انجیام کارهیایی
فراعادت و باالار از قوانزن پزدا و پنهان جهان پزرامون اوست .در این سطح ،طبزعت در همان بافیت اصیلی خیود قیادر اسیت
پاسخگوی نزازهایی از انسان باشد که انها در جادو و کنش غزرعادی محقق میشود:
در ادامه ،به مهمارین عناصر طبزعی اشاره شده است که در قصّهها گاه به هر دو وجه قدسی و جادویی نمود مییابند.
آبهای مقدّس
آب یکی از عناصر طبزعی است که شکلگزری شهرها و اوسعۀ امدن بشری از دیرباز وابسته بدان بیوده و هسیت« .هرجیا
با امدن شهری برجامانده از زمانهای دور روبهرو میشویم ،بدون شی در حوالی آن ردّ پای چشمه و رودی دییده مییشیود.
این عنصر در پهنۀ جیرافزایی ایرانزمزن به دلزل قرارگزری در اقلزم گرم و خشی ،اهمزت دوچندان یافته و معضل کمآبی باعث
میشود طزف وسزعی از باورهای مقدّس ایرانزان به حتاظیت از آب و جلیوگزری از آلیودهکیردن آن اختصیاص داشیته باشید.
ازهمزنروست که در ایران بهویژه در فالت مرکزی با آبهای مقدّس مواجه میشویم .آبهای مقدّسی که بیهوجودآورنیدگان
آنها پزامبران و المۀ اطهار هستند» (غضنتری و کریمی.)57 :1395 ،
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یکی از برجستهارین روایتهای جستجویی مربوط میشود به جستجوی آب حزات یا چشمۀ زندگی که دارای بینماییهای
زیستی-قدسی است .این اقدّس اا بدانجاست که انها ،پزامبری از پزامبران خدا مییاوانید بیدان دسیت یابید و دیگیران حتیی
شاهانی چون اسکندر -که در جهان افسانه دارای باالارین نزروهای مادی و فوق مادی هستند -بیدان راه ندارنید .در باورهیای
عامزانه چشمهها بسزاری مقدّساند و مردم نزازها و حاجتهای خود را به روشهای مختلف به چشمه میگویند و مرادشان را
میگزرند .چشمهعلی در دامیان ،ابرّکچشمه ،رودخانهای مقدّس در شاهزاده ابراهزم ،کمربریده در ابردۀ مشهد از چشیمههیای
واقعیای هستند که افسانههایی از قدسزّت آبهایشان وجود دارد.
آب ها سرچشمۀ خزر و خوبی و اقبا هستند ،چنانکه در «قصّۀ بخت» ،بخت قهرمان ،مردی است که در کنار چشیمه دراز
به دراز ختته است و او میرود و بختش را بزدار میکند (مزهندوسیت .)99 :1370 ،حضیور بخیت و اقبیا در کنیار چشیمه،
اهمزت آب و اراباط خوشبختی را با آن اأکزد میکند و در باور قصّهنزوش ،چشمهها و رودخانههیا کیه از مهیمایرین عناصیر
طبزعی زادبوم هر انسانی میاواند باشد ،برجسته میشود.
جالب است که بااوجهبه اهمزت آب و شرایی زیستمحزطی ایران ،در قصّهها نزز معموالً با کمآبی و بیآبی مواجه مییشیویم کیه
عموماً دلزل خشیشدن رود را حضور اژدها یا دیوی بر سرِ چشمه میدانند که مانع آمدن آب میشود و غالباً باید قهرمانی بیه جنی
دیو و اژدها برود و او را بکشد .همچنزن پاداش این کار ،یافتن دختر پادشاه یا دختر شاه پریان و ازدواج با اوست.
در قصّۀ «چلگز » ،سه قهرمان به شهری میرسند که اهل شهر همه زرد و الغرند .میپرسند« :چرا اهل این شیهر اینطیور
رنجورند؟ جواب می شنوند که در این شهر آب کم است؛ برای اینکه سرِ چشمه اژدهایی خوابزده و نمیگذارد مردم بروند آب
بردارند و شبانهروز ییدفعه بزشتر آب به شهر نمی آید ،آن هم بهاندازهای نزست که به درد همه بخورد .اازه در عوض آن یی
ذره آب ،باید هر روز بهنوبت یی دختر جلوش بزنداریم که بخورد» (صبحی .)381-367/1 :1387 ،قربانی خواستن آب نزز در
آیزن های مربوط به خدای آب ریشه دارد .در قصّه «گیل چهچهیه» (درویشیزان و خنیدان )291-285 /12 :1384 ،و «درخیت
سزب» (درویشزان و خندان )291-285 /5 :1380 ،و «نار یی منی» (درویشیان و خندان )555-551 /19 :1386 ،نزیز همیزن
بنمایه اکرار میشود.
آبهای جادویی
در قصّۀ اُخِزش ،مردی است که آرزو دارد پسرش عالم شود؛ روزی از کنار رودخانهای رد میشده ،پایش بیه بوایۀ خیاری
میخورد و میگوید :اخزش! ناگهان آب رودخانه میجوشد و پزرمردی از آن بزرون میآید که اخزش نام دارد و جنّ آب اسیت
و کارش برآورده کردن آرزوی کسی است که صدایش بزند! اخزش در د آب خانیه و خیانواده دارد و درسهیای جیادوگری
میداند (حسنزاده.)55-52 :1381 ،
در قصّۀ شاهخانمطال ،به روایت عجزبی برمیخوریم .این شاه در عزن اینکه شخصزت مؤنث انسانی دارد ،همزمان بیه نظیر
میرسد که رود باشد و کوه ازا عاشق اوست! وی شاه ستمگری است؛ زیرا «مزل عجزبیی بیه معاشیقه داشیت .او هیر جیوان
خوشگلی از پسر و دختر را که میدید ،به قصر خود میآورد ،او مویش را از اه میزد ،بعید بیا او معاشیقه مییکیرد ،سین
میکشت و در دیوچاه میانداخت .شاهخانمطال پ

از هر معاشقه جوانار میشد و از لذت او کیوه و جنگیل و طبزعیت هیم

قشن ار میشدند!» .سرانجام نزز روزی که انها در پی جیوان زیبیایی رفتیه بیوده ،سیی شییا بیه او حملیه مییکننید و او را
میخورند .راستی از قدیمها میگویند که شاهخانمطال (رودخانه) پر از گنج است (حسنزاده.)48-47 :1381 ،
در این قصّه با صورت آشکار پزکرگردانی مواجه نزستزم .روایت بهطور ضمنی به ما میگوید که رویۀ دیگر شخصزتهیای
انسانی ،عناصر طبزعت هستند .اینکه راوی بهطور طبزعی و بدون اوضزحی از پزش ،میگوید «اما راستی این شاهخیانمطیال بیا
وجود عشقی که به پسر و دختر داشت ،هزچوقت به «ازا » که اشنۀ وصالش بود ،محلی نمیگذاشت .ازا کوه کافری است که
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از اینجا میاوانی آن را ببزنی .این ازا هرچه امنا میکرد ،این شاهخانمطال او را به خود راه نمییداد» (حسینزاده.)47 :1381 ،
کوه قهرمان مرد قصّه است که عاشق رود شده ،اما رود به او اعتنایی نمیکند .اینکه طبزعت در قصّهها شخصیزت انسیانی دارد
یا حتی زمانی که زیبایی شخصزتهای قصّه با طبزعت اوصزف میشود ،از دید اسطورهای برمیگردد به نوع اتکر بشر ابتیدایی
که هرچزز دارای حرکت و کنش را جاندار می انگاشتند ،حتی کوه را بیه سیبب روییش گزاهیان بیر روی آن .امیا از دیید نقید
بومگرایی می اواند ناخودآگاه به باور پاسداشت طبزعت و احترام بدان بزنجامید کیه یکیی از مهیمایرین دغدغیههیای منتقیدان
بومگراست .در همزن قصّه tدر وصف زیبایی قهرمان میخوانزم« :شاهخانمطال آنقدر زیبا بود که ماه و خورشزد پزشش زیبا بیه
حساب نمیآمد .قشنگی گلها در برابر او بازار نداشت .چشمهایش مثل آهو ،خندهاش به خنکیی چشیمه ،دنیدانهیایش مثیل
مروارید ،سزنههایش به قشنگی بادرن  ،قدش مثل شمشاد ،صوراش مثل گل» (همان).
در قصّۀ «اعبزر خواب» ،چشمهای وصف میشود که آب ندارد ،اما پر از سن های قزمتی و سکههیای طالسیت (انجیوی،
 .)82/2 :1353در قصّۀ «گاوچران» نزز رودخانهای است که جواهر دارد ،ابراهزم سرِ چشمه را مییابد و میبزند کیه خیون سیر
بریدۀ دختری در آب ابدیل به جواهر میشود (انجوی .)74/2 :1359 ،چشمهای که سن

بلورین دارد و سن ها درواقع خیون

دماغ دختری است که در مزانۀ باز درخت چناری آویزان شده و خونش در آب میچکد و سین

بلیورین مییشیود ،در قصّیۀ

«سن های بلورین» آمده است (درویشزان و خندان .)321-317/7 :1384 ،این بنمایه بهصورت مروارید خوشه و درّ دوگوشیه
در قصّهای با همزن نام اکرار میشود که درون رودخانه میدرخشند (درویشیزان و خنیدان .)656-647/13 :1382 ،در افسیانۀ
«آکچلی» همزن بنمایه حضور دارد ،ولی به جای جواهر ،گلهای سر زیبا سر جوی آبی میروید (انجوی :1359 ،ج.)52/2.
در قصّۀ «قلعۀ هتت در» نزز خون دختر بد به گلهای سر خوشبو میشود و در پایزندسیت رود بیه دسیت جیوان آبزیاری
میرسد (آسمند و خسروی .)105 :1377 ،در قصّههای بسزاری این بنمایه بهصورت گل و گوهر اکرار میشیود کیه بیهدلزیل
پرهزز از درازشدن سخن ،به همزن نمونهها بسنده میشود .در ایین نمونیه هیا هیم بیا نیوعی از پزکرگردانیی میواجهزم کیه در
اسطورهها و افسانههای ملل دیگر نزز دیده میشود؛ اما اینکه خون به جواهر و گل زیبا از عناصر طبزعت بد میشود ،موجیب
امرکز و اوجه بزشتر خوانندگان قصّه به موهبتهای طبزعت به انسانها میشود.
نکتۀ دیگری که دربارۀ چشمه و آب وجود دارد ،بحث رمانتزی بودن و وجه عاشقانۀ آن است .در بسزاری از قصّهها ،منظومیههیا،
اسطورهها و داستانها ،عشق در کنار چشمه ااتاق میافتد .نزرومندارین ح
عاشقشدن شاهزاده با دیدن عک

طبزعی بشر در کنار مهمارین عنصر هستی:

زیتون در چشمه (←خزاعی)1380 ،؛ عاشقشدن خسرو با دیدن شیزرین در حیا این

شستن در چشمه (←نظامی)1370 ،؛ عاشقشدن گلمحمد بر مارا با دیدن اینشیویی وی در چشیمه (دولیتآبیادی،1374 ،
)33/1؛ نزار قبانی هم میسراید :هرگز از او به آنها چززی نگتتهام /اما ارا دیدهاند که ان میشویی در چشمانم (پارسی)1390 ،
که چشم با چشمه اینهمانی مییابد.
درخت مقدّس

1

روایت درخت مقدّس یکی از آشناارین روایتهای قصّههای عامزانه است که مردم بیرای حاجیتهیای خیود بیه آن اکیه
پارچهای وصل میکنند؛ سنّتی که هنوز هم در بزشتر نواحی ایران پابرجاست و بهنوعی باور بیه صیاحبشیعور بیودن درخیت
دارد .مهرداد بهار معتقد است« :انسان بدوی اعصار کهن و انسان بدوی عصر حاضر گمان میکرده است و میکند کیه درختیان
نزز مانند جانوران و مردم دارای رواناند .این باور در مزان مردم مصر و بزنالنهرین و اقوام آفریقایی ،آمریکیایی و اقزانوسیزهای
نزز دیده میشود .برخی سر پوستان آمریکای شمالی بر این اعتقیاد بودنید کیه درخیت چیوبپنبیه ( )Cottonwoodدارای
 1کتابی دربارۀ اقدس درخت در فرهن ها و اساطزر جهان وجود دارد با عنوان
Myths of the Sacred Tree, (1993) ed. By Moyra Caldecott, Vermont.
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بصزرت و خردی است که اگر او را نکو دارند ،ایشان را در بسزاری امور ییاری خواهید داد و انیداختن ایین درخیت را گنیاه
میدانستند» (بهار .)44 :1381 ،این اتکر در مزان ایرانزان نزز رایج است و بیسببی بریدن درخت را مستوجب کزتیری نیامعلوم
اما سخت میدانند.
مردم بدوی معتقد بودند روح درگذشتگان در درختان حضور دارد و درختان محل سکونت خدایان هسیتند و همیزن امیر
آشکارا درخت را به دو دلزل مهم مقدّس میکند .این باور «استقرار روان یا خدا در درخت یا یکیبودن روان یا خدا با درخت،
نتایج بزرگی را برای انسان دربر دارد :ازآنجمله ،اینگونه درختها قدرت آن دارند که باران بزاورند ،خورشزد را به درخشش
وادارند و گله را افزایش بخشند و زنان را به بارداری و زایش یاری دهند» (بهار.)44 :1381 ،
درخت جادویی
در قصۀ «دختر کتشطال» ،زیتون -که همان دختر کتشطالست -از ارس پدرش که پادشاه است و میخواهد با او ازدواج
کند ،به درخت پناه میآورد .او گردویی را بر لب چشمهای میاندازد ،بیدرن

گردو به درختی اناور بد میشود و زیتون بیه

باالی درخت میرود اا دست پدر و فرستادههایش به وی نرسد .این درخت را روز اا شب میبرّند اا دختیرک را بگزرنید ،امیا
صبح انۀ آن اناورار میشود و اثری از بریدگی ارّه بر ان ندارد .در ایین قصّیه ،درخیت ییا طبزعیت بیهواسیطۀ عنصیر جیادو،
نجاتبخش میشود .نام دختر ،زیتون ،نزز جالب است ،نامُ ثمری مقدّس بر خود دارد و پزوندی عمزق و جادویی با طبزعت.
در قصّۀ «پریزاد درخت انار» میخوانزم« :در فالنجا باغی هست؛ باغ انار .باغ ما فالن دیو است .اگر بتوانی از آبراه به باغ
بروی ،در باغ درختهایی هست که پر از انار است .به مزان هر انار پریزادی ،ستزدار از برف و سر ار از خون و سیتتایر از
سن » (خزاعی .)99-110/7 :1382،این قصّه یادآور همان کهن الگوی آفرینش انسان از گزاه است که اندیشزدن ژرف بدان بیر
روی استتادۀ بهزنه و لطزف از طبزعت اأثزرگذار خواهد بود.
در قصّه «درخت چهلدستان» 1درختی جادویی اوصزف شده است که در چهل دستگاه موسزقی مینوازد و حرف مییزنید
و شخصزت دارد .خالۀ «گلشان» که دشمن اوست ،میگوید ...« :برای اینکه از انهایی رهیایی ییابی ،بیه بیرادرت بگیو بیرود و
درخت چلدستان را برایت بزاورد که هر شاخهاش را بجنبانی ،آهن
آهن

و دستانی 2از آن شنزده میشود و میاوانید روزی چهیل

برایت بنوازد و او را سرگرم کند و از انهایی و نگرانی درآورد» (اوحدی .)81 :1379 ،ایین قصّیههیا بیهطیور الیویحی،

خواص و قابلزتهای فراوان عناصر طبزعت را به خواننده و شنوندۀ خود یادآور میشوند و ناخودآگاه ،انسان را بیه مراقبیت از
آنها فرامیخوانند .ضمن اینکه درخت چهلدستان ،استعارهگونهای لطزف از سازهای موسزقی است که بزشترین آنهیا از چیوب
درخت درست میشود و هر یی نیمهای منحصربهفرد دارد ،میاوان مجموع سازهایی را کیه در ساختشیان از چیوب اسیتتاده
شده ،درخت چهلدستان دانست.
نکتهای که ممکن است در حزن خواندن اصل قصّۀ درخت چهلدستان دلواپسی منتقد بومگیرا را بیه همیراه داشیته باشید،
کندن و آوردن درخت به خانۀ قهرمان است .ظاهر این است که درخت نباید قطع شود ،اما کمی بعدار درمییابزم که درخت با
ریشه درآمده و در حزاط خانه دوباره کاشته میشود و به حزااش ادامه میدهد .بنابراین ،اینکه مسئولزت انسان نسبت به محزی
زیست ،جزلی از چارچوب اخالقی متن است ،نزز در قصّهها رعایت شده است.
در قصّۀ «ملی جمشزد» میخوانزم که در قصر پادشاه درخت سزبی بیثمر است که ناگهان در بهاری گل میدهید و هتیت
سزب طالیی به بار میآورد .سزبها را دیوان پنهانی میدزدند اا اینکه ملی جمشزد ،دزد آخرین سزب را دنبا میکند و پی

از از سرگذراندن مراحل مختلف دیو را شکست میدهد و با دختر پادشاهی ازدواج میکنید (←درویشیزان و خنیدان:1384 ،

 1این درخت با نامهای چل مقام ،چل دستان و چل زنگوله در فرهن های دیگر نزز آمده است.
 2سرود ،نیمه و ارانه ،حکایت و افسانه
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 .)213-207/14همچنزن در قصّۀ «سزب سرخی که پزران را جوانی میداد» (مزهندوسیت .)23 :1378 ،ویژگیی جیادویی ایین
درخت در آن است که هرکه از سزبهای او بخورد اا ابد جوان میماند.
درخت دیگری در روایت بختزاری مشابه «ملی جمشزد» وجود دارد که مزوهاش زمیرّد اسیت؛ ولیی موقیع رسیزدن مزیوه،
زمرّدها دزدیده میشوند (آسمند و خسروی .)129 :1377 ،در «قصّۀ طوطی» درختی حضور دارد که دانهاش را طیوطیای کیه
به عروسی پسرعمویش رفته! از هند میآورد .این درخت سزبی میدهد که یی طرفش طال و طرف دیگر نقره و درونیش نزیز
طالست (درویشزان و خندان .)349-336 /10 :1387 ،در «متیل سیزمرغ» در حزیاط قصیر پادشیاه ،درخیت انیاری اسیت کیه
مزوههایش گوهر شب چراغ است (درویشزان و خندان.)245-227 /13 :1382 ،
این ویژگیهای فراطبزعی که قصّهسازان از درختان و بار و بر خارقالعادۀ آنها انتظار داشتهانید ،اسیتعارهگونیهای از آرزوی
باردهی فراوان و برکت آوردن محصوالت کشاورزی آنها در دورۀ کشاورزی است که با نگاهی بومگرایانیه بیاز هیم بیا حی
بخشندگی طبزعت برای انسانها همراه است و طبزعت را در نگاه بشر احترامآمزز ،پرستزدنی و ستودنی میکند.
در قصّههای عامزانه بهوفور به مزوهها و گزاهان جادویی برمیخوریم که از منظر کهنالگویی به آفرینش انسان از گزاه اشاره
دارد و بر یکیبودن انسان و طبزعت از منظر بومگرایی اأکزد میکند؛ گویی اینکه قصّهگویان ناخودآگاه این بیاور اسیطورهای را
در خلق افسانههایشان جاری و ساری کردهاند.
در قصّۀ «پریزاد درخت انار» ،دختری جادویی از درون انار بزرون میآید (خزاعی ،)1382 ،پریزادان درخت سزب (خزاعی،
 ،)1391نار گریون؛ اناری که در سرزمزن پریان میروید و به غصههای آدمی گرییه مییکنید و سیزب خنیدون؛ سیزبی کیه در
همانجا میروید و برای آدمی میخندد اا د وی شاد شود که در قصه دختر چل گریون آمده است (خزاعی.)1380،
در قصّه نینواز با نی افشاکنندهای مواجه هستزم که راز مرگ دختر را آشکار میکند .در این قصّه ،دختر کوچی پادشیاه را
خواهرانش به کام شزر میفرستند و ستارش هم میکنند که خواهرشان را طوری بخورد که یی قطره خونش هم زمزن نرییزد،
ولی در آخرین لحظه ،یی قطره از خون دختر فرومیچکد و نیای در کنار چشمه میروید .نیی را چوپیان پادشیاه مییبُیرد و
نیلبی میسازد؛ آواز نی لبی سرگذشت دخترک است .نی را پادشاه ،زن پادشاه ،برادر و خواهران دخترک مینوازند و هر بیار
نیلبی با گتتنِ نسبتِ دختر با آن نوازنده ،قصّۀ خود را بهصورت شعر محلی روایت مییکنید .خیواهران نییلبیی را در انیور
میسوزانند و خاکسترش را به آب میدهند .خاکستر در کنارۀ ساحل بواۀ هندوانه میشود .هندوانیه را پسیر پادشیاه بیه قصیر
میبرد .هنگام بریدن هندوانه هربار میگوید که آرامار ببرید و ناگاه دخترک از مزان هندوانه بزرون میپرد و میاجرا را اعرییف
میکند .پادشاه دو خواهر را در آاش میسوزاند (خزاعی .)125-119 :1378 ،رویزدن نی از خون قهرمان نزز هم در اسطورههیا
و هم در دیگر قصّههای عامزانه حضور دارد.
همچنزن بهوفور در قصّهها به خواص دارویی برگ درختان برمیخوریم ،مانند قصّۀ «برگ ظلمات» (درویشیزان و خنیدان،
 )351-349 /1 :1384و «برگ مروارید» (همان )355-353 /1،و «برگ اوازا» (همان )436-413 /18 ،که هر سه درمان نابزنایی
هستند و پوست درختی که شاهزاده زیر آن به خواب رفته ،داروی دییوانگی اسیت کیه دو کبیوار راز آن را فیاش مییکننید و
بهواسطۀ آن دختر پادشاه درمان میشود و با شاهزاده عروسی میکند (�مزهندوست.)26 :1378 ،
در قصّۀ «بیبینگار و آقاشهریار» با ابری روبهرو میشویم که هرچی بخواهی از خوردنی و پوشزدنی براییت مییبیارد ،بیه
شرطی که پزرمرد قبو کند که قهرمان یعنی مار سزاه با دخترش ازدواج کند (خزاعی.)75 :1382 ،
بومشناسان عمزقاً استدال میکنند که اگر مردم خود و جهان را نسبی اصور کنند ،درمجموع بهتر مراقب طبزعیت و جهیان
هستند (پارساپور 1392 ،الف .)90:اصوالً انسان با فکرکردن ،به «من» خویش آگاه میشود و جهان خارج و طبزعت نقطۀ مقابل
او قرار میگزرد .اا وقتی که فکر نمیکند ،به خود نمیرسد و هنوز جزو طبزعت است ،ولی بهمحض اینکه اتکر عقالییی پزیدا
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میکند ،از طبزعت جدا میشود و در مقابل آن میایستد .در این زمان است که انسان بهانهایی خود و اسلی بر جهان پزرامونش
آگاه میشود ،شاید امثزل بزرون رانده شدن انسان از بهشت همزن جداشدن او از طبزعت باشید (بهیار .)32 :1388 ،پی

بزیراه

نزست که منتقدان نقد بومگرا اا این حد از دورشدن انسان از طبزعت و آسزبزدن به آن ،که بهمعنی عدم امکیان بازگشیت بیه
بهشت است ،نگران هستند.
نگاه دیگری که در مزان نظریهپردازان مسئلۀ محزی زیست طرح میشود ،از آنِ سنّتگرایانی است که راه حل بحیران را در
رویآوردن به معنویت و بازگشت به سنتهای دینی و معنوی میدانند ،از آن جمله سزد حسن نصر بیر ایین بیاور اسیت کیه:
«انسان نهانها به انگززۀ اقتصادی ،بلکه بهخاطر راز و رمزی که بازماندۀ مستقزم رابطۀ معنوی و روحانی روزگار قیدیم در برابیر
طبزعت بوده است ،خواهان سلطه بر طبزعت است .انسانها دیگر بر قلههای معنوی صعود نمیکنند ،اکنون آنها میخواهنید ایا
همۀ قلههای کوهها را فتح کنند .آنها مایلاند اا با فتح کوه ˚ارجزحاً از مسزر سختارین راه صیعود -آن را از همیۀ عظمیت و
شکوه طبزعیاش محروم سازند .هنگامی که اجربۀ پرواز به ملکوت آسمانها که با عروج مسیزح و معیراج محمید بیه نمیایش
درمیآید ،دیگر در دسترس انسانها قرار نداشته باشد ،چززی که باقی میماند ،فشار و الزام به پرواز در فضا و فتح آسمانهیای
دنزاست .همهجا شوروشوق فتح طبزعت به چشم میخورد ،اما آنچه در این مزان اخریب میشیود ،ارزش خیود موجیود فیااح
است که بشر باشد (نصر.)11-10 :1387 ،
قابلزتی که قصّههای عامزانه دارند و این متون را برای پرداخت به جنبههای مثبت نقد بومگرا مهزّا مییسیازند ،همیزن سزروصیعودِ
گاه معنوی و مقدّس آنها و گاهی نزز همراهی با طبزعت است که از سر نزازهای طبزعیشان انجام میشود .وجود عناصیر جیادویی در
قصّه ها و باور عمومی بدان نزز مانند سوار بر سزمرغ شدن ،راه را به داللیت دییو از مزیان کیوه بیه سیالمت گذرانیدن ،گیذر از آب و
بهرهبرداری از چشمهها و رودخانهها همه و همه قهرمانان را در آشتی و صلح با طبزعت نگاه مییدارد و قصّیهخیوان امیروزی نزیز بیا
دقت در آن مزل به طبزعت و پاسداشت آن را وظزتۀ خود میداند و اجربۀ مقدّس فتح آسمانهیا و رسیزدن بیه قلیههیای بلنید جهیان
افسانه را بدینطریق به دست میآورد و شاید کمی از اشتزاق مخرّبش به اسلی منتی بر طبزعت بکاهد.
پیکرگردانی انسان به گیاه یا جانور
پزکرگردانی محدود به زمان خاصی نزست ،به گتتۀ رستگار فسایی «از پزش از خلقت آغاز میشوند و در هستی و آفرینش
خدایان و ایزدان و اهریمنان ،حزوانات و نبااات و جمادات و انسان امتداد مییابند و به جهان پ
در این مزدان پهناور ،همهچزز میاواند از چزز یا شخص دیگری به وجود بزاید و رن

از مرگ اوسعه پزدا میکنند.

و نقش و پزکرههای اازه به خود بگزرد.

هزچچزز نابود نمیشود ،فقی در ساختارهای اازه به حزات خود ادامیه مییدهید» (رسیتگار فسیایی .)66 :1383 ،در اسیاطزر و
فولکلور ملل مختلف صورتهای متنوعی از پزکرگردانی دیده میشیود از اوسیتا و متیون زردشیتی ایا یونیان و روم و هنید و
سر پوستان بومی آفریقا و آمریکا و اقزانوسزه.
در قصّههای عامزانه عمدهارین پزکرگردانیها ایززر شکل انسان به جانور یا گزاه است .در قصّۀ دختر کتشطال ،زیتون پ
از اینکه دختر کولی او را به چشمه میاندازد ،به گلچمن ابدیل میشود ،شاهزاده دستهای از آن را میچزند و به خانه میبیرد،
اما دختر کولی آن را پرپر و پروپخش میکند ،سن

از گلبرگهای پرپرشده ،درختی بسزار زیبا و انیاور مییرویید ،بیه اصیرار

دختر کولی درخت ارّه میشود و با چوبهایش گهوارهای برای دخترِ دختر کولی میسازند ،کودک در گهواره بیااب اسیت و
آرام و قرار ندارد ،گهواره را در آاش میسوزانند ،از مزان خاکسترها ،یی پلزتهپزچ پنبه بزرون مییزنید و پزرزالیی پنهیانی آن را

برای آاشزنۀ اجاقش به خانه میبرد .در خانۀ پزرزا  ،زیتون از مزانۀ پلزته بزرون میآید (←خزاعی .)1391 ،این قصّیه بیا نیام
«دختر نارنج طالیی» با اتاوای در جزلزات در افسانههای ایرانزان کریستزن سن ( )1386نزز آمده است .در اسطورههای مصیری
نزز داستانی مشابه وجود دارد (←هارت.)101 :1374 ،

طبزعت در قصههای عامزانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بومگرا 79 /

در هزاروییشب حکایتهای فراوانی از ابدیلشدن انسان به جانور دیده مییشیود .در همیان شیبِ نخسیت قصّیهگیویی
شهرزاد ،در حکایتهای درونهگزریشده ،شخصزتها بهارازب به گاو ،گوساله ،غزا  ،س

و االغ ابدیل میشیوند (اسیوجی،

 .)21-14 :1386در ادامه ،نخستزن خالصۀ حکایت درونهای برای نمونه میآید:
پزری ،زنی داشت که سیسا با او زندگی میکرد ،اما بچهدار نمیشد .وی کنزیزی گرفیت و صیاحب پسیری شید .آنگیاه
ستری برایش پزش آمد .در غزاب پزر ،زنش با جادو ،کنزز و پسر را به صورت گاو و گوساله طلسیم کیرد .پزیر کیه بازگشیت،
زنش به او گتت که کنزز مُرد و پسر گریخت .عزد قربان ،پزر قصد کرد برای کنزز و پسرش (مردگان) قربانی کند .وی نادانسیته
گاو (کنزز خود) را به دست شبانی ذبح کرد .پ

از آن گوسالهای را برای قربانی خواست ،ولی با دیدن بیاابی گوسیاله ،دلیش

سوخت و رهایش کرد .شبان گوساله را به خانه برد و دختری که جادو میدانست ،دریافت که گوساله ،پسر همیان پزیر اسیت.
پزر از دختر خواست اا طلسم را باطل کند و دختر به شرط ازدواج با پسر ،این کار را انجام داد و زن را به شکل غزا درآورد،
با پسر ازدواج کرد (خراسانی.)45 :1387 ،

سن

نکتۀ جالبی که در مقایسۀ قصّههای عامزانه با حکایتهای هزاروییشب وجود دارد ،اکرار پیدرپی پزکرگردانی انسیان بیه
گزاه در اولی و ایززر شکل انسان به جانور در متن دوم اسیت .در هزارویییشیب بیهنیدرت بیه پزکرگردانیی انسیان بیه گزیاه
برمیخوریم که ردیابی دلزل این مسئله خود مجا متصّل دیگری میطلبد .اما این اعامل و رفت و برگشت هزیأت انسیانی بیه
گزاه و جانور که به جادو میماند ،با نگاه بومگرایانه وحدت انسان و طبزعت و یگانگی او را با کلّ کالنات خاطرنشان میکند.
در افسانۀ ماهپزشونی نزز مادر وی در خمرۀ سرکه به گاوی زردرن
زردرن

ابدیل میشود و دخترش را راهنمایی میکند .این گاو

نزز گاو فریدون (برمایه) را به خاطر میآورد که نقش دایگی وی را داشته است (←مختاریان.)1387 ،

در قصّۀ «اُخزش» نزز پسر پزرمرد که از دختر اخزش جادوگری آموخته به گوساله و بعد به گوستند بد میشود اا پیدرش
او را بتروشد و زندگی بگذراند ،ولی اخزش او را میشناسد و او را از پدرش میخرد .مبارزه این دو آغاز مییشیود و پسیر و
اخزش به اناوب ابدیل به کبوار/باز ،دسته گل/درویش ،دانههای انار/مرغ ،شیا /مرغ و نهایتاً شیا مرغ را ˚که اخیزش اسیت-
میخورد و از جلدش بزرون میآید و همان پسر میگردد (←حسنزاده.)55-52 :1381 ،
در قصّه «ملی محمد» دختر سومی که در چاه است و قهرمان نجااش میدهد ،ملی محمد را به سزب ابدیل میکند و بعد
به شکل انسان درمیآورد (بهرنگی و دهقانی.)104 :1358 ،
ویژگی شخصیتهای قصهها و پیوند آنها با طبیعت
 گیسوان شخصیتهای قصّههادر اساطزر مزدیسنا ،آفرینش موی از گزاه و گزاه از موی آمده است .گزاه نگهدارندۀ موی سر و ان محسیوب مییشیود .در
اسطورههای ژاپن ،با کاشتن موی انسان ،جنگلی انبوه به وجود میآید و به نظر دوبوکور ،گزسوان ،نماد نزروی زنیدگی هسیتند
که در شعر شاعران به شکل جنگل پردرخت اصویر میشوند (زمردی.)184 :1384 ،
در افسانههای ایرانی موی بلند بسزار اهمزت دارد ،چنانکه گاه نام شخصزتها بهدلزل موی بلند و پرپشت انتخاب میشیده اسیت.
«دختر چلگز مو» نام شخصزت یکی از این افسانههای اربت حزدریه است (خزاعی )79-87 :1380 ،یا قصّۀ «گز گو» از افسانههیای
سبزوار (خزاعی .)350 ،1382 ،قصّه چهلگزسوطال (مزرکاظمی )92-87 :1382 ،و چلگز

(صبحی.)381-367/1 :1387 ،

در افسانۀ «درخت سزب و دیو» شاهزاده ابراهزم که اژدها را کشته است« ،با کمی موهای بلنید سیه دختیر ،در سیه بیار از
دیوار سه قصر باال میرود و کلزد باغ را که به شا دیو ختته آویزان است ،برمیدارد و داخل جنگیل مییشیود» (درویشیزان و
خندان .)444-439 /5 :1380 ،پزوند مو و جنگل و راه رسزدن به جنگل که از بافههای موی سه دختر میگذرد ،اراباط جیالبی
میآفریند که در اسطورهها بدان اشاره شده است و نزدیکی این عضو از بدن و طبزعت را متذکر میشود.
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زیتون یی بافه از موهایش را پایزن داد .پسر پادشاه به بافۀ مو پزچزد و از درخت باال رفت و به همزن شزوه نزز پیایزن آمید
(خزاعی .)1380 ،در قصّۀ «قلعۀ علیقلزچ» سه برادر ،خواهری دارند به نام شهربانو و در شاهنشیزن قلعیه ،بیرج آبیی هسیت از
جن

ساروج که شهربانو هرروز از اوج قلعه با گز هیای بلنید ،از رودخانیه آب مییکشید و حیوض را پیر از آب مییکنید

(خزاعی .)277-282 :1382 ،در قصّۀ «دختر نارنج طالیی» وی ،یی اار از موهایش را پایزن میاندازد اا کنزز سزاه را به بیاالی
درخت بزاورد (کریستزن سن .)60-53 :1386 ،در شاهنامه نزز گزسوان بلند رودابه ممتاز و برجسته است؛ ماجرای باالرفتن زا
با کمند گزسوان وی بر کا  ،اصویری جاودانه در ذهنها میسازد .در خسرو و شزرین نظامی گنجوی نزز شزرین پ

از دییده

شدن انش در چشمه ،گزسوان بلندش را بر انش میگسترد اا پوششی فراهم کرده باشد.
 دهاندر مزان قصّههای عامزانه ،قصّهای وجود دارد با نام «گل خندان» .گل خندان در روایت اصلی با کمی حضرت زهیرا (س)
به دنزا می آید و امامان حسن و حسزن (ع) به وی هدیهای میدهند :امام حسزن گتت :نامش را بگذاریم گل خندان و انعیامش
این باشد که هر وقت بخندد یی دسته گل از دهنش پایزن بزتتد (حسنزاده.)626 :1381 ،
در قصّۀ «اعبزر خواب» وزیر به پادشاه میگوید که از چوپان بخواهد گل قهقهه برایش بزاورد .گل قهقهیه بیه ظینّ آنهیا در
جهان یافت نمیشود ،اما دختر پریزاد چوپان را راهنمایی میکند که دخترعمویی دارد ،اسزر دست دیو در کنار درخت چنیاری
بر لب چشمهای .چوپان باید شزشه عمر دیو را از زیر سن

دهانۀ چشمه بردارد و به دیو نشان دهد اا دخترعمیو را آزاد کنید.

او هر قهقههای که بزند ،صد دانه گل از دهانش میریزد (انجوی.)82/2 :1359 ،
پزوند مزان دهان و گل ،افزون بر اشبزه لبها از نظر رن

و شکل و لطافت به گل سر  ،بوی خوش گیلهیا و دهیان ،بیه

وجهی مجازی در زبان نزز جاری است ،اعابزری مانند گلگتتن و گلشنتتن که مربوط بیه کلمیات برآمیده از دهیان مییشیود،
اراباط این عضو را با زیباارین مظهر طبزعت یعنی گل ،نمایان میکند و حتی یادآور این شعر سهراب نزز هست« :دهان گلخانۀ
فکر است».
 پیشانیافسانۀ بسزار مشهور «ماهپزشانی» نزازی به معرفی ندارد .این دختر ماه درخشانی بر پزشانی و ستارهای بر چانیه دارد کیه بیه
دنبا شستن روی خود در رودی که دیو نشانش میدهد ،نقش میبندد و او را بسزار زیبا میکند .این ااتاق نشان از آن دارد که
همراهی عناصر طبزعت به انسان زیبایی چندبرابری میبخشد .پزوندی نزز مزان نقش بستن ماه بر پزشانی و بخت و اقبا وجود
دارد که همزشه آن را به پزشانی نسبت میدهند ،از این منظر هم نشستن ماه بر پزشیانی اأمیلبرانگزیز اسیت؛ زییرا دختیرک را
خاص و بیهمتا میکند و بختش را بلند .درنتزجه ،به چشم شاهزاده میآید و پ

از گرفتاریهای بسزار با او ازدواج مییکنید.

از سوی دیگر ،بر چهرۀ ناخواهری وی ،بهدلزل خرسندنکردن دیو ،ماری بر پزشانی و کژدمی بر چانه میروید .روییدن میار بیر
ان انسان در اسطورۀ ضحاک نزز دیده میشود که ریشۀ آن را بسزار کهنار میسازد.
در قصّۀ «گاوچران» وی سه بار در خواب میبزند که ییی میاه و دو سیتاره در دو طیرفش بیر پزشیانیاش درآمیده اسیت.
گاوچران به دنبا اعبزر خوابش میرود و به پادشاهی میرسد و با دختر پادشاه ازدواج میکند (←انجوی.)74/2 :1359 ،
 چشمحضرت فاطمه (س) رو به امام حسن کرد و گتت :خب پسرم او چه انعامی به گل خندان میدهی؟ امام حسن گتت :مین
این انعام را میدهم که هر وقت گریه کند ،اشیهایش لعل و جواهر شود (حسنزاده.)626 :1379 ،
اراباط مزان گریستن و عناصر طبزعت غزر از بعد نمادین بسزار خالقانه و بالغیای که دارد ،به وجهیی اسیطورهای در داسیتان
آفرینش آدم نزز آمده است :در ااریخ بلعمی میخوانزم ...« :چون آدم این سخنان بگتت خدای عزّوجّیل اوبیۀ او را بنیذیرفت و از
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شادی ،گریستن بر آدم افتاد .و صد سا از خرّمی و شکر همیگریست .و از آن آبِ چشم که از پ ِ اوبیۀ آدم بزیرون آمید ،همیۀ
گل [و اسنرغمها] و بویهای خوش بررست( 1طبری .)141 :1386 ،نکتۀ مهم در این روایت آمزختگی خنده و گرییه اسیت؛ آدم از
شادی بخشزدهشدن میگرید و گلهای زیبا میروید و بوهای خوش پدید میآیند .گلخندان نزز هنگیامی کیه مییخنیدد ،گیل از
دهانش میریزد و هنگام گریه لعل و مروارید .وجه مشترک اسطوره و افسانه در این موقعزتها جلوۀ بارزاری دارد.
 پاهدیۀ امام حسزن به گلخندان این است که پا که بر زمزن بگذارد ،یی خشتش طال شود و یی پای دیگر بر زمیزن بکشید
یی خشت نقره شود (حسنزاده .)626 :1381 ،طال و نقره مواد معدنی گرانبها و عناصری طبزعی هستند کیه انهیا در د کیوه
بهروزگاران پدید میآیند ،اما در این قصّه ،اوانایی ایجاد آنی زر و سزم به شزوهای ساده و جادویی از عهدۀ گلخندان برمیآیید
که هدیۀ امام سوم است.
در قصّۀ «اعبزر خواب» ،از زیر پای دختر پریزاد ،سزصد سکۀ طال بزرون میآید و چوپان میاواند با آن سکهها به وعدهاش
عمل کند (انجوی.)82/2 :1359 ،
ابدیل پوست گاو به باغ و بوستان نزز از منظر بومگرایی مهم است .در افسانۀ «دختر چل گریون» ،دختر کوچیایرِ پزرمیرد
فقزری به پادشاه قو میدهد که دوقلوهای خاص و شگتت برایش به دنزا آورد .این ااتاق مییافتید و ییی کاکیلزری و ییی
دندونمرواری متولد میشوند ،اما خواهران دختر ،نوزادان را با دو اولهس
میدهد اا زن را در پوست گاو بکشند و در سر خزابان رهایش کنند اا هرک

عوض میکنند .پادشاه که باخبر مییشیود ،دسیتور
از آنجا رد شود ،سنگی به پوسیت بزنید و او را

اف و لعنت کند .پادشاه خود نزز این کار را انجام میدهد ،اما از جایی که د زن پاک بوده ،به خواست خدا ،پوسیت گیاو بیه
هم میآید و در مزان پوست چهارباغی پزدا میشود مثل باغ بهشت (← خزاعی.)89-116 :1380،
پدیدآمدن چهارباغی در مزانۀ پوست گاو ،افزون بر امرکز بر پزوند جهان نباای با حزوانی ،بیه اهمزیتِ بیودن در طبزعیت و
خوشایندی آن اشاره دارد .در پایان قصه نزز دختر چهل گریون ،یی چهارباغ با قصرش را با جادو به شیهر کاکیل زری منتقیل
میکند .پوست گاوی که نوعی شکنجه و مجازات است ،ولی به چهارباغی بهشتی ابدیل مییشیود نزیز مییاوانید بیا اسیطورۀ
گلستانشدن آاش بر ابراهزم و سزاوش مقایسه شود.
نتیجه
با مطالعه و خوانش بومگرایانۀ قصّه های عامزانه در سه محیور طبزعیت مقیدّس و جیادویی ،پزکرگردانیی و ارابیاط اعضیای بیدن
قهرمانان قصّهها با طبزعت به این نتزجه میرسزم که قصّههای عامزانه مناسبارین متن برای این نقد به شیمار مییآینید؛ زییرا اگیر
طبزعت وجود نداشت ،قصّه هم وجود نداشت ،حزات این دو کامالً به هم وابسته است .اگر در ژانرهیای دیگیر ،حضیور طبزعیت
الویحی ،غزرمستقزم و گذرا و نامعزّن است ،مسلماً در قصّهها ،محزی زیست امری ثابت و معزّن است و در فراینید رواییت نقشیی
بنزادین برعهده دارد .حضور طبزعت در قصّه حضوری قدسی ،جادویی ،نجاتبخش ،یاریگرانه و عنصری همهجاحاضر است.
مطالعۀ قصّههای عامزانه ما را با وفور مزوهها و گزاهان جادویی روبهرو میکرد که از منظر کهنالگویی به آفرینش انسیان از
گزاه اشاره دارد و به یکیبودن انسان و طبزعت را از منظر بومگرایی اشاره میکند؛ گویی اینکه قصّهپردازان ناخودآگاه این بیاور
اسطورهای را در خلق افسانههایشان مبنا و الگوی ساختی در نظر گرفتهاند.
پزکرگردانی انسان به گزاه و حزوان نزز در قصّه های عامزانیه از اکیرار بسیزار زییادی برخیوردار اسیت و جالیب اینکیه در
1

در نسخهبد ها با جزلزات بزشتری ذکر شده است ... :پ

گاوچشم و بستانافروز و آنچه بدین ماند.

این آب از چشم آدم بزرون آمد و فرودوید و در دشت اسنرغم ار برآمد چون نرگ

و
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قصّههای عامزانه با بسامد زیاد پزکرگردانی انسان به گزاه و در حکایتهای هزاروییشب با بسامد باالی ایززر شکل انسیان بیه
جانور مواجهایم .این اعامل دالمی و رفت و برگشت هزأت انسانی به گزاه و جانور که به جادو میماند ،با نگاه بیومگرایانیه بیر
وحدت انسان و طبزعت و یگانگی او با کلّ کالنات اأکزد دارد.
وجود عناصر جادویی در قصّه ها و باور عمومی به آن نزز مانند سوار بر سزمرغ شدن ،راه را به داللت دیو و پیری از مزیان
کوه به سالمت گذراندن ،گذر از آب بیوسزلهای خاص شبزه قایق و بهرهبرداری از نعمتهای چشمهها و رودخانیههیایی کیه
خون را به گوهرها و سن های قزمتی بد میکند یا ماهیهای شگتتانگزز به اور ماهزگزر میاندازد ،همهوهمه قهرمانان را در
آشتی و سازش با طبزعت نگاه میدارد و قصّهخوان امروزی نزز با دقت در آن ،احترام به طبزعت و پاسداشت آن را وظزتۀ خود
میداند و اجربۀ مقدّس فتح آسمانها و رسزدن به قلههای بلند جهان افسانه را بدینگونه به دسیت مییآورد و شیاید کمیی از
اشتهای سزراییناپذیر انسان امروزی به بلعزدن طبزعت کم کند.
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