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Semiotics is the knowledge and skill of studying, interpreting, and 

reinterpreting signs. In this type of study, signs are reread based on the 

horizon of coexistence and substitution of textual elements and 

propositions and considering the integrity of the text itself. Re-readings 

also establish the process of interpretations and interpretations reveal 

themselves based on the context, context and audience of the texts. 

These interpretations are the most essential means for the continuity 

and permanence of the texts and their hidden ideas in the diverse 

worlds of human culture and thought and society. Among the semiotic 

approaches, Charles Sanders Peirce's semiotic approach is one of the 

viewpoints that relies on context, text context, interpretation and 

reinterpretation of signs. Among the language and thought tools, 

narratives, especially the story-like type, are considered one of the 

oldest and most common tools for revealing the meanings and the 

semantic expression of signs. Since popular narratives carry different 

cultural and ritual ideas and expressions that are made and discussed in 

different contexts, contexts and symptoms. This article is based on the 

mentioned semiotic approach to investigate one of the most basic signs 

of popular narratives; It means the tree and its various meanings. This 

research, with a descriptive and analytical-interpretive method, with 

the aim of revealing the different and common themes and meanings 

of tree symptoms in the narratives and thoughts of their narrators, 

explores the function of these symptoms in the structure and 

superstructure of the narratives. Based on this research and analysis, 

the tree is one of the natural and influential phenomena in the human 

mentality that establishes a special sign system in popular narratives 

that implies various themes. Among these themes are holiness, 

immortality, taboo and centrism. Such themes, along with their special 

symptomatic and denotative structure, systematize the world of 

popular narratives. Although such themes are as old and rooted as 

human life; But it is still one of the basic needs of the world and 

modern human life in interaction with nature, society, ethics and 

spiritual horizons. 
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 های عامهشناسی رمزگان درخت در روایتنشانه

 1هادی دهقانی یزدلی
 asemanekavir@gmail.comاستادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران، تهران، ایران. رایانامه: . 1

 چکیده اطالعات مقاله
هاست. در این نوع شناسی، دانش و مهارت مطالعه و تفسیر و بازتفسیر نشانهنشانه پژوهشی نوع مقاله:

های متنی و نظر ها براساس افق همنشینی و جانشینی عناصر و گزارهعه، نشانهمطال
ها نیز فرایند تفسیرها را بنیان میشوند. بازخوانیبه تمامیت متن خود، بازخوانی می

سازند. ها، خود را آشکار مینهند و تفسیرها براساس بافت و زمینه و مخاطبان متن
های نهفتۀ ها و اندیشهین محمل برای تداوم و ماندگاری متنتراین تفسیرها، اساسی

گون فرهنگی و اندیشگی و اجتماعی آدمی است. از میان های گونهها در جهانآن
شناسی چالرز سندرس پیرس از جمله شناسی، رویکرد نشانههای نشانهرهیافت
ها تکیه میازتفسیر نشانههایی است که به زمینه و بافت متن و تفسیر و بمنظرگاه

گون آن، یکی از ویژه نوع قصهها، بهکند. از میان ابزارهای زبانی و اندیشگی، روایت
ها تلقی ها و نمود معنایی نشانهترین ابزارها برای آشکارگی داللتترین و شایعکهن
هنگی و آیینی ها و نمودهای فرهای عامه، محمل اندیشهشود. ازآنجاکه روایتمی

گونی است که در بافت و زمینه و نشانگان متفاوت و مختلفی ساخته و پرداخته گونه
شده به بررسی یکی از شناسی یادشوند، نوشتار حاضر براساس رویکرد نشانهمی

گون آن های گونههای عامه ـ یعنی درخت ـ و داللتهای روایتترین نشانهبنیانی
ین پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی ـ تفسیری با هدف آشکار کردن پردازد. امی

ها و اندیشههای مختلف و مشترک نشانگان درخت در روایتها و داللتمایهدرون
کاود. ها میها، کارکرد این نشانگان را در ساختار و روساخت روایتهای راویان آن

یدارهای طبیعی و تأثیرگذار در ذهنیت براساس این جستار و واکاوی، درخت جزو پد
نهد که های عامه بنیان میای را در روایتای ویژهبشری است که نظام نشانه

ها، قداست و مایهگونی دارد. از جملۀ این درونهای گونهمایهداللت بر درون
تار هایی همراه با ساخمایهجاودانگی و تابو و مرکزاندیشی است. چنین درون

کنند. چنین بندی میهای عامه را نظامنشانگانی و داللتی ویژۀ خود، جهان روایت
نماید، اما هنوز دار میهایی به قدمت عمر و زیست بشری، کهن و ریشهمایهدرون

جزو نیازهای اساسی جهان و زیست امروزی بشری در تعامل با طبیعت و جامعه و 
 .های معنوی استاخالق و افق
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 69/ های عامهزگان درخت در روایتشناسی رمنشانهدهقانی یزدلی: 
 

 . مقدمه1
هایی که در ذهنیت، روان، باورها، آیینآدمی در زیستن خویش در جهان امروز، از سیطرۀ اندیشه

های نو و بدیع اش نهان است، رهایی ندارد. جهان امروز لبریز از اندیشههای جمعی و شخصی
ست و ذهنیت انسان امروزی با تکیه بر مبانی علّی و معلولیِ جهان مدرن، پدیدارها را فهم و ا

تنها ها و نمادهای روان آدمی، هنوز که هنوز است، نهکند، اما نیرو و قدرت باورها و آییندرک می
: 1388فریزر، )است او را نیز تسخیر کرده 2و علم 1اندیشه و زیستن روزمرۀ آدمی، بلکه جهان دانش

گیرد، گون آدمی را در خود می(. چنین تسلط و تسخیری که گسترۀ اندیشه و کنش گونه536
های هستی و زیستن و ریزد که پیچیدگیهایی را پی میها، رمزگان، نمادها و اندیشه3نشانه

توانند در سه ر خود میها در ارتباط با موضوع و تعبیسازد. انواع نشانهاندیشۀ بشری را هویدا می
ها (. نشانه329: 1388مکاریک، گری داشته باشند )ساحت وجودی اولین و دومین و سومین، داللت

های متفاوت از هبه گسترهای خود در سطح دومین و سومین با دگرگونی و انتقال بافت و زمینه
های ضمنی و تفسیری را هند و داللتدجمله زبانی و روایی، معنای صریح و آشکار را از دست می

های دگرگونی صراحت گیرند. بافت و زمینۀ زبانی و ادبی و فرهنگی، یکی از افقبه خود می
را یکی از  4های عامهها، روایتها به معانی ضمنی و پوشیده است. این نشانههای نشانهداللت

های عامه، ها در روایتها و رمزگان آننشانهیابد. ها برای آشکارگی خود میمتمایزترین محمل
گون و متفاوت کنند که ابزار الزم را برای شناخت و تعامل با انواع گونهبندی میای را قالبگستره
 سازند.ها مهیا میها و باورها و منشاندیشه

 

 بیان مسئله .1. 1

های گوناگون ها و داللتین ساخت و پرداخت، نشانهسازند. در اها، زیستن و اندیشۀ بشری را مینشانه
کنند و تمام پدیدارهای عینی و ذهنی او را در ها به هیچ حد و مرزی از هستی آدمی بسنده نمیآن

دهند. در این جایگاه، آدمی فارغ از هرگونه موقعیت و پایگاه اجتماعی خویش، جایگاه نشانگی، نظام می
ای از رمز و دهد و مایهها جای میای روایتهای خود را در بافت زبانی و نشانهآرزوها و امیال و هراس

ها و نمادها و کشد. انواع دالها میراز را به فراخور زمینه و افق فرهنگی و آیینی خویش، بر آن
ه رخدادهای اند کهاییترین نشانهسازند، از مهمتصاویری که فرهنگ عامه برای راویان مهیا می

کنند. این همنشینی بندی میها را در بافت و زمینۀ فرهنگی و افق اندیشگی راویان نظاماساسی روایت

                                                           

1. knowledge. 

2. science. 

2. sign. 

4. folklore narratives. 
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هایی که در ریزی و هویدایی مسائل و پیچیدگیها و رخدادها، سرانجام، راهی است برای بروننشانه
های برساخته در روایت و نسان در نشانهبندی، ااست. در این نظامتار و پود هستی انسان تنیده شده

شود و میگیرد؛ زیرا به باور ژان پل سارتر، آدمی در روایت و داستان زاده میمی پناه 2و داستان 1قصه
های آن و در افق فرهنگ و ها و داللت(. آدمی در سیطرۀ نشانه26: 1399وبستر و مرتوا، میرد )زید و می

های طبیعی، یازد. پدیدهپردازی دست میو داستان است، به روایتدر آن زیستهکه  3باورهای آیینی
های عامه است. از میان این بندی ساختار رمزگان روایتهای اساسی برای نظاممایهیکی از دست

نشانه ترینای آن، یکی از پربسامدترین و اساسینشانه 4پدیدارهای طبیعی و زیستی، درخت و کارکرد
های آدمیان میها و دغدغهگیری اندیشههاست که محملی برای جایهای رواییِ این دسته از روایت

های 5پردازد، داللتای که پژوهش حاضر به بررسی و کندوکاو در آن میشود. بر این بنیان، مسئله
می های عامه را بنیانروایت 6ساختنهفته در کارکرد نشانه و رمزگان درخت است که ساختار و ژرف

ها، به ریشه و ها و رمزگان روایتای ضرورت آن را دارد که از منظر مطالعۀ نشانهنهند. چنین بررسی
 و ساختار باورها و امیال و آیین آدمی پرتوی بیفکند. 7زمینه

 

 . پیشینۀ پژوهش2ـ1
های منظورم و وناگون در متنهای چندی دربارۀ نقش و کارکرد درخت از منظرهای گپژوهش

شناسی، نقش و ( در پژوهش خویش با رویکرد اسطوره1398است. مرادی )منثور به انجام رسیده
است. های مکتوب عامه و شفاهی هرمزگان بررسی کردهای را در روایتکارکرد عناصر اسطوره

الگویی ای و کهنرهرسد که بسیاری از عناصر اسطووی در پژوهش خود به این نتیجه می
ای دیگر ملل شباهت و نزدیکی دارد. عابدی جیقه و فرهنگ عامۀ هرمزگان با عناصر اسطوره

های مشترک درخت معرفت را در آثار صوفیه و آیین ( با رویکردی تطبیقی جنبه1397دیگران )
یر تکامل خود از رمزی اند که رمز درخت در ساند و به این نتیجه رسیدهوجو کردهقبّاالیی جست

( ارتباط 1395دینی به عرفانی، حاصل میراث تصوف اسالمی است. کالنتر و صادقی تحصیلی )
مایهاند که دروناند و بدین نتیجه رسیدهکارکرد درخت در عرفان و اسطوره را در تحقیقی کاویده

کارکرد درخت در دوران یافتۀ گاه خدا و انسان کامل، صورت تکاملهای عرفانی چون تجلی
دانشور را براساس اندیشۀ کهن سووشون( رمان 1393بابا و رضایی )اساطیری است. کریمی قره

                                                           

1. tale. 

2. story. 

3. ritual. 

4. function. 

5. signification. 

6. deep structure. 

7. context. 
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رسند که در رمان یادشده اند و براساس پژوهش خود بدین نتیجه میالگویی یونگ بررسیده
پور و . وطندرخت با مفاهیمی چون مادینگی و جاودانگی و کسب تجربۀ عرفانی ارتباط دارد

ترین قصهپراپ، یکی از رایج 1شناسی( در تحقیق خود براساس الگوی ریخت1391نمیرانیان )
ای های اسطوره2بررسی کرده و به تبیین مایه« دختر و درخت کنار»های عامۀ فارس را با عنوان 

ای چون های اسطورهمایهاند. به باور ایشان در قصۀ یادشده، درخت با بنقصۀ یادشده پرداخته
( براساس رهیافت 1388خدا و ارواح و باروری در پیوند است. نیکوبخت و دیگران )نرینگی و شاه

اند. نویسندگان این الگوی درخت در شعر طاهره صفارزاده پرداختهالگویی، به بررسی کهنکهن
ناپذیری و سرسبزی و ساحت رسند که در اشعار صفارزاده، درخت نماد فنامقاله بدین نتیجه می

های نماد درخت را بر مبنای رویکرد ( در پژوهش خویش داللت1388زنانه است. حدادکار قوی )
های پژوهش یادشده، نمادهای است. براساس یافتههای محلی ایران کاویدهای در افسانهاسطوره

الف( براساس  1381دی )هاست. زمردرخت برآمده از نظام اعتقادی یا فکری روایان روایت
است. وی ای و آیینی به بررسی تجلیات درخت و گیاه در مثنوی مولوی پرداختهرهیافت اسطوره

پنداری و با مفاهیمی چون رستاخیز و نوزایی و جان مثنویبر این باور است که کارکرد درخت در 
گری به بررسی قداست ب( همچنین در نوشتار دی 1381باورهای دینی در ارتباط است. زمردی )

عطار و مقایسۀ آن با اساطیر و  الطیرمنطقی نظامی و خسمهی فردوسی و شاهنامهدرخت در 
پردازد و بدین باور است که درخت، نماد انسان و آرزوهای آدمی است و ادیان دیگر مللل می

 است.ای را در ادبیات فارسی به خود اختصاص دادهجایگاه ویژه
ای نشانۀ روایی های سیال و زمینهو بررسی داللت 3شناسیپژوهشی که به نشانه با این حال،

است. این پژوهش براساس مسئلۀ شده بپردازد، نگاشته نشدههای عامۀ گردآوریدرخت در روایت
ها و رمزگانی را در ها پاسخ دهد: نشانۀ روایی درخت، چه داللتخود سعی دارد تا به این پرسش

های گوناگون آن چگونه سیر روایت را کند؟ این نشانگی و داللتها مهیا میو زمینۀ روایت 4بافت
ها هایی، نظام نشانگانی درخت را در روایتمایهساخت و درونکنند؟ چه ژرفساختاربندی می

با  کنند؟. بر این اساس، نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی ـ تفسیریبندی میسامان
های مختلف، به هدف آشکار کردن اشتراکات اندیشگی و فرهنگی راویانِ طبقات و فرهنگ

های یادشده خواهد پرداخت و سعی بر آن دارد به اثبات این فرضیه برسد که نشانۀ بررسی روایت
های یهماها از بنهای عامه دارد؛ این داللتهای سیال و گوناگونی در روایتروایی درخت، داللت

 گیرند.شناسی و آیینی همچون قداست و مرگ و جاودانگی و تابو سرچشمه میهستی
                                                           

1. morphology. 

2. theme. 

3. semiotics. 
4. texture. 
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 . مبانی نظری2
های ها و زمینهترین دغدغهزبان و ارتباط آن با جهان اندیشگی و زیست بشر، همیشه از اساسی

ی در پی راه و مسیری انگیز، آدماست. در این افق پرسشانگیز متفکران و اندیشمندان بودهپرسش
است که تعریفی از خود و ارتباط خویش با هستی و جهان بیابد؛ زیرا این زبان است که مشخصاً 

از افالطون گرفته تا (. 448: 2006کریج، نهد )نظرگاه آدمی را به جهان و پدیدارهای آن بنیان می
گرایی، دغدغۀ رابطۀ زبان و های نوینی همچون پساساختارسوسور و دریدا و دیگر متفکران حوزه

(. در این میان، 47: 1388سجودی، است )ترین تفکرات و تأمالت اندیشمندان بودهجهان از اصلی
گون زبان آدمی با جهان خویش. نشانهشناسی، ابزاری است برای فهم پیوندهای گونهنشانه

(. سوسور برای 326: 1388کاریک، ماند )ها و تأمالت سوسور دانستهشانسی را جزو میراث اندیشه
های زبانی را با زمانی قائل نبود، بلکه پیوند نشانههای زبانی، معنا و مفهوم ثابت و همهنشانه

آبرامز و هارفم: دانست )و موقت می 1کنند، قراردادیمفهومی که اهالی یک زبان آن را اراده می

ماهوی و ذاتی با مدلول خود ندارد، بلکه این متن و هیچ رابطۀ  2(. در اندیشۀ او، دال325ّ: 2009
کنند های متنی را مشخص و هویدا میروایان و مخاطبان آن هستند که زمینه و اساس داللت

ها های زبانی، خاصیت الهوتی و نامتغیر نشانهو نشانه (. در این برداشت از دال7: 1378سجودی، )
ها، به متن و بافت و زمینه و مخاطبان آن ها و نشانهمعنای دالشوند و فرایند تفسیر و عرفی می
های زبانی در شود که نشانهای میهای زبانی، زمینهشود. ویژگی قراردادی بودن نشانهسپرده می

های زبانی در ساختار و بافت زبانی خویش، معانی و مفاهیم متفاوتی را آشکار سازند. این نشانه
نهند؛ شناسی، پایه و اساس تفسیر و بازخوانی و شناخت جهان متن را بنیان میانهرویکرد نش

(. در این دانش، انواع 143: 1380گیرو، هاست )شناسی، دانش و مهارت تفسیر نشانهبنابراین نشانه
ق و شوند که در افهای زبانی و روایی ـ بسان رمزی تلقی میها ـ از جمله نشانهگوناگون نشانه

شناسی، دیدگاه چالرز سندرس یابند. از میان رویکردهای نشانهجهان متن، معنای ویژۀ خود را می
دهد. از منظر پیرس، آنچه به ها بیشترین اهمیت را میو بازخوانی مستمر نشانه 3پیرس به تفسیر

خود را در آن هویدا و  هاای است که نشانهدهد، افق و گسترهها هویت معنایی و نشانگی مینشانه
های زبانی کنند. پیرس خالف رویکرد سوسور که بر ویژگی تفاوت و اختالف نشانهآشکار می
. در اندیشۀ (321: 2007کستل، )ورزد های زبانی تأکید مینشانه 4کند، بر خاصیت ارجاعیتکیه می

                                                           

1. conventional. 

2. signifier. 
3. interpretation. 

4. referential. 
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و فرایندهای نشانگی، جدا از گفتاند شناختی جزو قراردادهای اجتماعیهای نشانهپیرس، رمزگان
های متنی ـ چه (. پیرس بر این باور است که نشانه310: 1387چندلر، گیرد )وگو و تفسیر شکل نمی

های نشانهاند. در این ارتباط، داللتـ با یکدیگر در ارتباط دوسویه 1در متن و چه در افق بینامتنی
ای که نتواند به نشانۀ دیگری ترجمه معتقد است نشانه ای در کار حذف و اصالح یکدیگرند. وی

(. بدین ترتیب، این 147: 1380گیرو، و تعبیر شود و در آن به کمال نشانگی برسد، نشانه نیست )
(. از میان انبوه پدیدارهای 324: 1388مکاریک، برد )پایان راه میپردازی بیتوالی نشانگی به نشانه

چراکه »ای دارند؛ های عامه، جایگاه متمایز و برجستههای آن در روایتو داللتها انسانی، نشانه
(. 48: 1393هرمن، « )شناسیشناسی عامیانه بر روایت استوار است نه بر منطق یا مقولهبنیان روان

ها و موضوعات هاست که در قالبهای عامه مربوط به سنت شفاهی مردمان و فرهنگروایت
ها و ها به توصیف باورها و اندیشههمچون افسانه، قصه، احوال قدیسان، شیاطین، آیین متنوعی

. اهمیت روایت(323: 1998کادن، )پردازند ذهنیت راویان و گسترۀ فرهنگی و اندیشگی آنان می
ی پردازداستان»پژوهان بر این باورند که رفته که گروهی از روایت های عامه تا بدانجا پیش

 (.68: 1393هرمن، « )های روایی استشفاهی، پایگاه ازلی تمام موقعیت
، جهان خود 2ازآنجاکه هر متن، جهان اندیشگی و ساختاری ویژۀ خود را دارد و به مثابۀ یک کل

خواهد کرد و سپس  گون عامه را ارائهقصه سازد، بخش بعدی نوشتار حاضر، نخست پنج روایترا می
های نشانۀ نظری آن، به بررسی و کندوکاو در داللت ها و مبانیلۀ پژوهش و پرسشبر پایۀ مسئ

روایت عامۀ قصه 270روایی درخت در آن پنج روایت خواهد پرداخت. پنج روایت آمده، از مجموع 
است. از میان گرد آورده 1395تا  1389های گون و غیرداستانی انتخاب شده نگارنده در طول سال

تر، دهند، پنج روایت یادشده به گونۀ ویژه و جزئیهایی که کارکرد درخت را در خود جای میتروای
کارکرد نشانه و رمزگان درخت را در طرح و سیر رخدادهای روایت و نقل خود برجسته و متمایز می

روایی آن تکیه  های روایی بر سیر روایت و کارکرد عناصرکنند. ازآنجاکه این نوشتار در بررسی نشانه
زبانی، بر روساخت و همنشینی عناصر روایی وفادار است، های گویشی و محلی و کند و نه ویژگیمی

نظر میای و تلفظی واژگان صرفهای لهجهها، از ویژگیدست روایتاما برای خوانش روان و یک
های عامۀ غیرداستانی نیز از روایتروایت یادشده،  270کند. همچنین نوشتار حاضر از میان مجموعۀ 

 رساند، سود خواهد جست.که به استحکام تحلیل و تفسیرهای این نوشتار یاری می
 

 . بحث و بررسی3
دهند، از دیرباز تاکنون ابزاری برای آشکارگی ها در خود جای میها و رمزگانی که روایتنشانه

                                                           

1. intertextual. 

2. whole. 
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این جهان اندیشگی در بین اندیشمندان پرداخته  اند؛ خواهجهان اندیشگی و تفکر انسانی بوده
شود و خواه در میان زبان و اندیشه و فرهنگ و آیین عامه. به باور روالن بارت روایت با تاریخ 

روایت همه جا هست، »شود و هیچ قومی نیست که آن را مالک نباشد؛ بنابراین آدمی آغاز می
هایی که راویان فرهنگ عامه، افق از میان روایت (.26ـ25: 1397ابوت، « )درست مانند خود زندگی

ها که به نقش و کارکرد نشانۀ درخت کنند، آنو جهان اندیشگی و آیینی خود را در آن پدیدار می
دهند. پردازند نیز بسامد و اندوختۀ روایی و فرهنگی و اندیشگی چشمگیری را در خود جای میمی

شناسی م افق اندیشگی و ذهنی و روانی آدمی، اهمیت نشانهاین نشانه و رمزگان آن، برای فه
گون های گونههای عامه است که داللتای دارد. پنج روایتی که خواهیم آورد، جزو روایتویژه

 کند.رمزگان درخت را در ساختار روایی و رخدادهای اساسی خویش متمایز و برجسته می
 روایت نخست:

هایی از سیب و زردآلو و آلبالو داشتیم که دم و ما یک حیاط بزرگ و درختیاد دارم یازده ساله بو
ها را وقتی نهال کوچکی بودند، کاشته بود. ما آن موقع ساکن تبریز بودیم. من و پدرم این درخت

تر است، وابستگی خاصی به دو درخت آلبالو داشتیم و همیشه خواهرم که سه سالی از من بزرگ
ها و خوردنشان لذت خاصی برایمان داشت. شاید دلیل وابستگی ما و چیدن آلبالوباالی درخت بودیم 

توانست باشد که ما پدرمان را در خردسالی از دست داده بودیم؛ اما چرا درخت آلبالو؟ به خاطر این می
ها را که مثل سرو قد کشیده بود، خواهرم برای خودش، و وقت به جواب نرسیدیم. یکی از درختهیچ

هایمان از های درختن یکی که مثل بید آویزان بود را من برای خودم انتخاب کرده بودیم. میوهآ
ها و هر که کرد و به همسایهمیل نشود، ظرفی پُر میوبس زیاد بودند که مادرم برای اینکه حیف

ور، اونت از اینگشتیم. یادم اسکردیم و برمیشان و ظرف را خالی میبردیم در خانهشناختیم میمی
های بهتری حاصل بشود. انصافاً گفتند که این دو تا درخت رو ببُر تا میوهور هر از گاهی به مادرم می

های آلبالو داند که چه جوری شد با ارّه افتاد به جان درختمادرم همچین آدمی نبود. خودش هم نمی
ها خشک شدند و دیگر . غافل از اینکه درختو از ته برید تا مثالً دوباره جوانه بزنند و میوه بدهند

تر از خواهرم بودم، تأثیر زیادی کنم و من که کوچکوقت فراموش نمیمیوه ندادند. آن روز را هیچ
روی من گذاشت و کلی هم گریه کردم. هنوز چند ماهی از ماجرا نگذشته بود که مادرم تنها 

ام براثر تصادف نیز ما را ترک کرد و عنی[ داییکارش که دیوانه هم بود را از دست داد؛ ]یوکس
هر «. گیر شدهآه اون دو تا درخت گریبان»گوید: مادرم هنوز که هنوز است، عذاب وجدان دارد و می

رود و اعتقادش بر زیر بار نمی« مرگ دایی، حادثه و سرنوشت بوده»گوییم چقدر هم به مادرم می
جوری عذاب بکشد؛ چراکه مشابه همین اتفاق داد که اآلن ایناین است که چرا آن کار را انجام 

 کند که چرا درس عبرت نگرفت.برای پدربزرگم )پدرِ مادری( رخ داده و مادرم خود را سرزنش می

 ساله 32دل، تهران، اسالمشهر. راوی: آرزو خرم
 روایت دوم:

د زیر آن درخت مدفن یکی از روایت است در شهر محالت درختی وجود دارد که مردم اعتقاد دارن
اند به نام امامزاده اسماعیل و بیماران خود را ای درآوردهامامزادگان است و آنجا را به صورت امامزاده
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بندند. روزی مردی که هیچ کنند و به آن درخت دخیل میبرند و دعا میبرای شفا گرفتن به آنجا می
رود. روایت کشد و به خواب میسایۀ آن درخت دراز میاعتقادی به آن درخت و امامزاده نداشت، زیر 

دهد و زیر است پس از چند ساعت به علت خونریزی شدیدِ بینی، آن مرد جان خود را از دست می
 است. میرد. از آن زمان اعتقاد مردم به درخت و امامزاده بیشتر شدههمان درخت می

 ساله. 65راوی: حرمت بیگی، محالت. 
 روایت سوم:

آن منزل. داشت سال 28 حدود ما همسایۀ پسر رضا. افتاد عجیبی اتفاق که داشتم ود یازده سالحد
 شد،می باز هاآن حیاط درِ کردند و وقتیمی عبورآنجا  از هاماشین که بود شده واقع جاده کنار در ها

 درخت که شد یم رد خانه جلوی در پهن آبی جوی داشت. راه اصلی خیابان به چون بود؛ خطرناک
 جلوی و بودند شده بلند که آن هایشاخه گرفت تصمیم رضا روزی .بود روییده آن در تنومندی توت
 تصادف و زنندمی خانه به و ندارند دید هاراننده که گفتچون می کند؛ کوتاه گرفتمی را بقیه دید

 رضا ولی ؛«ندارد یوُم ]یُمن[ .باش نداشته درخت کار به کاری» گفت:می رضا مادر .آیدمی پیش
 جوی کنار در او هم سالۀهشت کوچولوی پسر و رضا خواهر و رضا رضا، همسر مادر .داد نمی گوش

 را ارّه رضا .نداشت کولر هاقدیمی منزل بود، هوا گرم تابستان چون بودند. باالتر نشسته کمی آب،
 گفت: می مدام و داشت دلشورۀ خاصی و دبو نگران او مادر. شد هاشاخه بریدن مشغول و برداشت

 آمد خود به تا کرد. خود متوجه را مادر بدی صدای حین همین در«. نرو باال .نرو باال درخت رضا! از»
 گویا .خیابان سوی به دویدیم هاهمسایه و مادرم و من .دید خون غرق را خود سالۀ 28 رضای
 مست خیلیخیلی چون بیند؛نمی درخت در روی ار رضا بود، آن رانندۀ پیرمردی که سواری ماشین
در  و افتدمی آب جوی در و شودمی پرت ترطرفآن ده متر به رضا که زندمی طوری درخت بود به

 گفت:می که افتادم مادربزرگم هایگفته یاد داشتم، یازده سال زمان آن که کند. منمی دم فوت
می حل خودبهخود خودش در که دارد ایشیره چون درآورد؛ جا از نباید برید. نباید را توت درخت»

 .بود تلخی تجربۀ ولی غلط، یا بود درست که دانمنمی. «شود

 ساله.  84، روستای گوگد، گلپایگان. (عباس بیبی)آقامحمدی  فاطمه: راوی

 روایت چهارم:
 گذاشتمنمی وقتهیچ بیفتد، رایشب قرار است اتفاق این که دانستممی اگر بمیرد. مادرش الهی

 تا بکارم حیاط کنار انگور درخت یک خواهممی مامان گفت و آمد سعید وقتی .بکارد درخت انگور
 نخورد، سرت توی آفتاب و باشد سرت روی سایۀ بشوری، لباس و ظرف حیاط توی خواهیمی وقتی

 شودمی خودش باعث درخت این که دانستممی چه من است. فکر به پسرم که شد آب دلم توی قند
 که بود کوچکی نهال کرد، علم داربستش و کاشت انگور درخت وقتی .کندمی سعید داغدار من ]را[ و

 درخت این به ماشاال هزار دید،می آن را کسی هر و کشید قد شماها مثل و شد بزرگ کمکم
 جبهه، برود دانشگاهش طرف از خواستمی سعید وقتی .کردمی تعریف اشسایه و میوه از و گفتمی
 بود کرده بند خدا بیامرزت آقای ویری، هیری این تو حاال بودم. دلواپسش اشهمه و نبود دلم تو دل
این  که گفتممی هم چی هر. دربیاد از ریشه باید و شده خراب سال چند این از بعد انگور درخت که

]را[  خودش کار و نبود هاحرف این اربدهک گوشش شود،می بد اتفاق یک باعث که نکنی کارو
 اشریشه از و برید آن را و خشکید بیچاره درخت تا ریخت گازوئیل درخت پای قدراین. کردمی
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 از سعیدم ]را[ خبرِ چهار پنج ماه از بعد چون شد؛نمی عزیزم پرپر رولۀ کرد،نمی کار را این اگر .درآورد
می نباید شده هرجور چون سیاه است؛ رویم من نشاندند. یاهس روز به من را و آوردند برایم جبهه

 بود. اشزندگیخانه سر اآلن بودش، اگر بگذارد. سعیدم ]را[ ناکام و ببرد درخت را این گذاشتم، آقات
 نباید کاریمی آن را وقتی و هست و بوده مقدس انگور درخت که شنیدم این را قدیم هایزمان از

 سوخت. دلمان و کردیم کار را این که سوساف صد ما و ببُریش

  جوزانی. صالحی ساله؛ نقل از اکرم 81کرمانشاه.  نظری، گلدسته: راوی
 روایت پنجم:

کردیم. درخت توتی داشتیم که وسط حیاط بود و خانۀ ما بزرگ بود و چند خانوادۀ فامیل در آن زندگی می
کریم. درخت توت خیلی ود که در آن زندگی میخیلی تنه کرده بود. درخت توت جلوی هشتی اتاقی ب

ریشه دوانده بود و سقف هشتی ترک برداشته بود. از ترس اینکه سقف هشتیِ اتاق پایین نیاید، رضا، 
نشین شد. کمپدربزرگم، درخت را قطع کرد. شش ماه نگذشته بود که علیل و فلج شد و گوشۀ اتاق خانه

گویند، درخت گیر شد، فوت کرد. به خاطر همین است که میه زمینکم اوضاعش بدتر شد و بعد از اینک
 توت را نباید دست زد و کَند.

 ساله. 82راوی: اسفندیار دهقانی یزدلی، روستای یزدل، کاشان. 

 

 های رمزگان روایی درختداللت .1. 3

برد تا هستی های خویش، از انواع ابزارهای گوناگون بهره میآدمی در جهان اندیشه و دغدغه
خویش مهیا کند. نشانه 1شناسیهای هستیخویش را در جهان تعریف کند و پاسخی به پرسش
شدگی خویش را در هستی واگویه میپرتابپردازی روایی، آن محملی است که آدمی، هم حس 

که  جوید. دریدا بر این باور استکند و هم از آن برای سبک کردن بار هستی خویش سود می
(. 229: 1393نیاز، بیسرچشمۀ هر روایت، بسان بازی کودکان، هراس و ترسیدگی از جهان است )

آدمی در هراسی که از تنهایی خویش یا از نابسامانی احتمالی نظام زندگی خویش دارد، برای 
زند تا زیستن پردازی میبخشی و سامان زندگی فردی و اجتماعی خویش دست به نشانهنظام
های یش را سامان و قوام بخشد. این قوام و سامان، ناظر به حد و مرزهایی است که نشانهخو

 کند.ها را تبیین و آشکار میروایی، چرایی، چگونگی و نگهداشت آن حد و مرزها و داللت
 

 قداست. 1. 1. 3

ای بشر، سابقۀ درخت و کارکرد آن به مثابۀ یک رمز و نشانه در اندیشۀ باستانی و دینی و اسطوره
جهان هنگام از راز هستی و وظیفۀ خویش در زیستدیرینه و کهن دارد. در سنت بودایی، بودا آن

(. به 96: 1380اشو، بودگی و تکامل رسید )خود آگاه شد که در زیر درخت بُدی نشست و به آگاه

                                                           

1. ontology. 



 

 77/ های عامهزگان درخت در روایتشناسی رمنشانهدهقانی یزدلی: 
 

علیین بر وی را در اعلیحرکت آفرید و روح هزار سال بیباور زردشتیان، خداوند زردشت را سه
(. در آیین زردشتی نیز سرو کاشمر به دست زردشت 263: 1998شهرستانی، درختی قرار داد )

(. در اسالم، 1400لباف خانیکی، کاشته شد و به برکت دستان وی سالیان سال بالید و رشد کرد )
است سترده شدهدرخت زندگی، درختی است که ریشۀ آن در آسمان و شاخ و برگ آن در جهان گ

(، موسی در سلوک پیامبری خویش، 29(. بنا بر آیات قرآنی )قصص: 39: 1388هاکسلی و دیگران، )
کرد. در پیام خداوند را به واسطۀ درختی دریافت کرد که آتش گرفته بود و خود را خدا خطاب می

شدند و به سبب آیین و مراسم مذهبی اقوام باستانی، درختانی بسان انجیر، مقدس پنداشته می
مذهبی خویش را از چوب این درخت  همین قداست، الزم بود تا اسباب مورد نیاز نیایش و آیین

 (.167و  163: 1387رضازادۀ شفق، بسازند )
این ویژگی درخت و نشانگان آن، هنوز که هنوز است، در اندیشه و ذهنیت فرهنگ و اندیشۀ 

نظر به زمینۀ فرهنگی و دینی که دارند، تقدس و جنبۀ  های عامه نیزآدمی رایج است. روایت
، این کارکرد درخت «روایت دوم»سازند. الهوتی بودن حیات و هستی را در نشانگان درخت می

سازد. نشانۀ مکانی چون امامزاده و دهد نمایان میمایۀ تقدس خود را جای میرا که در درون
ی است که اهمیت تقدس و نیاز به آن را در دنیای ناسوتی ای زیر درخت، نشانگانمدفن امامزاده

ای مربوط به خیزی به واسطۀ اثر و نشانهسازی و برکتکند. تقدسراویان به روشنی نمایان می
ای در میان اقوام و فرهنگ بشری اولیا و مقدسان دینی در مکان و زمانی خاص، سابقۀ دیرینه

نتیجۀ توبه و ندامت حضرت آدم)ع(، درختان از اشک چشم او در  تاریخ طبریدارد. به روایت 
(؛ 50: 1380محمد بن جریر طبری، روییدند و بدین سبب داروهای جهان تا قیامت از هند خواهد آمد )

ها جای آدم بود و برکت و تقدس حضور او، آن سرزمین را در میان دیگر سرزمینزیرا هند توبه
( مسجداألقدام در دمشق، به باور 100: 1348بطوطه )ه گزارش ابنتر ساخت. بمتمایز و برجسته

ها باور دارند در آنجا سنگی قرار دارد که نقش شود؛ زیرا آنمردمان آن شهر، مقدس شمرده می
سازی در فرهنگ عامه نیز است. این قداست و تقدسهای موسای پیامبر بر آن حک شدهقدم

چرا که قداست در فرهنگ و باور عامه پناهگاهی است برای سبک  یابد؛جایگاه خاص خود را می
شدگی این جهانی؛ زیرا درخت تجسم ملموس حضور مقدس است کردن حس تنهایی و پرتاب

، باور به تقدس در زندگی ناسوتی، شرط و الزمۀ «روایت دوم»(. در 43: 1388هاکسلی و دیگران، )
به این شرط الزم و ضروری معتقد نباشد، سرنوشت  زیستن در کرۀ خاکی است؛ بنابراین هر کس

های روایی هر روایت و داستانی، خود بسان یک نشانه، او چیزی جز مرگ نخواهد بود. شخصیت
(. شخصیت نامعتقدِ روایت دوم، به تاوان 365: 1388مکوئیالن، سازند )های ویژۀ خود را میداللت

هم زیر درختی که نشانه و دهد؛ آنرا از دست می اش به تقدس و حضور قدسی، جانشناباوری
(. مرگ شخصیت 30: 1386ستاری، رمزی است برای غیرانسانی و الهوتی کردن جهان و آفرینش )
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جانی ظاهری نیست. شخصیت روایی ـ هرچند پردازی، فقط مرگ جسمانی و بینشانه در این
در نشانگان درخت و مکان امامزاده خود  جان داشته باشد ـ اگر به حضوری مقدس و الهوتی که

میرد و با این کند، باور نداشته باشد، دچار مرگ و نیستی است. او زیر درخت میرا نمایان می
نشانۀ مکانی، راوی تمام حرکت داستانی را به نشانگان درخت و داللت آن یعنی تقدس می

تن خویش و حضورِ آن دیگری است. در بودگی از خویشکشاند. باور به تقدس هستی، نوعی آگاه
(. روای روایت، 45: 1390کوب، زرینکند )سنت اسالمی، نشانۀ درخت بر وحدت الوهیت داللت می

کشاند. شخصیت ناباور را در زیر درخت که نشانه و نماد این آگاهی است، به دنیای خواب می
بر غفلت و ناآگاهی شخصیت داستانی نشیند و خواب در رمزگان روایت در کنار نشانۀ درخت می

رسد، کند. اگر بودا در همنشینی با درخت به آگاهی از خود و جهان خویش میداللت می
غلتد شخصیت روایت دوم به تاوان ناآگاهی خود در بزرگداشت نماد درخت به خواب غفلت درمی

 رود.میو به سبب این غفلت و ناآگاهی، به خواب مرگ فرو
 

 مرکز. 2 .1. 3

هایی است که ذهنیت آدمی را از دوران کهن و در اختیار داشتن آن یکی از دغدغه 1اندیشۀ مرکز
ها و باورهای خویش تحت تأثیر خود قرار تا به امروز در خود گرفته و کنش و منش او را در آیین

ی، ساختمان است. در زبان و اندیشۀ امروزی، عباراتی چون خیابان مرکزی، میدان مرکزداده
تنها در ذهنیت بدوی و باستانی، بلکه در مرکزی، نشان از این موضوع دارد که اندیشۀ مرکز نه

است. های مختلف دنیای مدرن و فرهنگ عامۀ آن نیز هنوز تسلط و نفوذ خود را حفظ کردهجلوه
آن در  مرکز، رمزی از دلبستگی آدمی به حضوری مقدس و مکانی الهوتی و در اختیار داشتن

شود جهانی است. مرکز جهان، جایی است که عبور از سطح پدیدارها میسر میتنگنای زیست این
(. این مرکز، محوری است 146: 1381الیاده، کند )پذیر میو از این طریق ورود به بهشت را امکان

گیرند جای میای که سکون و حرکت در کنار یکدیگر چرخد؛ نقطهچیز بر اطراف آن میکه همه
ای ناهشیار گرایش به سوی مرکز جهان خویش به گونه(. همۀ آدمیان در زیست143: 1389کمپل، )

ای است که در آن آدمی به واقعیت یک(. چنین گرایشی به مرکز، مقدمه159: 1388مورنو، دارند )
 با کیهانی مرکز آدمی، دیرینۀ و کهن باورهای شود )همان(. درپارچۀ امر قدسی نزدیک می

های شمنیِ انسان بدوی با آیین (.7: 1395 پورآذر،) داشت مستقیم ارتباط و پیوند جهانی، درخت
مرکز زمین در ارتباط مستقیم است. شمن قبیله در مراسم آیینی با نهادن درخت یا دیرکی که با 

، 2ی آن درخت کیهانیشود، در عالم خلسه به سوستون یا درختِ مرکزِ جهان یکسان پنداشته می
                                                           

1. center. 

2. cosmic. 



 

 79/ های عامهزگان درخت در روایتشناسی رمنشانهدهقانی یزدلی: 
 

های کیهانی در جهان فکری انسان (. الیه201: 1392الیاده، کند )یعنی به مرکز جهان پرواز می
شد. در این اندیشه، تقسیمات کیهانی با درختی که از باستانی با مقیاس درخت بازشناسی می

 (.36: 1388و دیگران،  هاکسلیشوند )گذرد از یکدیگر متمایز و بازشناخته میمرکز عالم می
کند. بر مفهوم مرکز و باور به آن در اندیشه و ذهنیت راویان تکیه می« پنجم»روایت عامۀ 

مندی شناسی و داللتتوان آن را موضوع نشانهترین مفاهیم انسانی است که میمکان از مهم
معین، بابکرسد )گری میداللتدانست؛ زمان و مکان در ارتباط و پیوند با سوژۀ انسانی، به معنا و 

شود که درخت توتی در میانۀ حیاط آن کاشته ای آغاز می(. روایت پنجم با وصف خانه247: 1396
خون است که نشانی از زندگی جمعی و قومی است. خانه از آنِ چندین خانوادۀ خویش و همشده

کردیم. چند خانوادۀ فامیل در آن زندگی میخانۀ ما بزرگ بود و »روزگاران دیرینه را در خود دارد؛ 
گفته، مرکز خانه در روایت پیش«. درخت توتی داشتیم که وسط حیاط بود و خیلی تنه کرده بود

مایۀ مرکز گیرد، بنبر کارکردهای دیگری که به خود میشود و عالوهدر نشانۀ درخت نمادین می
د. بدین ترتیب، شخصیت روایی که سودای حضور و افزایهای خود میرا نیز بر دیگر داللت

دهد. او نماد شود و سپس جان میگذارد، علیل میبزرگداشت مرکز را ندارد و به آن وقعی نمی
گیری و مرگ، گریزی ندارد؛ برد؛ درنتیجه از تاوان و جزای آن، یعنی زمیندرخت مرکزی را می

در دستان خود دارد. از « مرکز»ندگی را بر پایه و بنیان چراکه اگر آدمی به جانی زنده است، این ز
است و در نتیجه منظر راوی، پدربزرگ از درخت )درخت مرکزی( و بزرگداشت آن غفلت کرده

 شد بدتر اوضاعش کمکم. شد نشینخانه اتاق گوشۀ و شد فلج و علیل که بود نگذشته ماه شش»
 (.همان)« کرد فوت شد، گیرزمین که این از بعد و
 

 . تابو3. 1. 3

تری را نسبت به زندگی و زیستن بشر، همیشه در گروه و قوم و قبیله و سرزمین جمعی، سیر روان
می است. انسان برای تسهیل زندگی خود به جمع و اجتماع رویزیستن در تنهایی آدمی داشته

را حفظ کند، به ناچار از آغاز  آورد. او با این هدف که مایۀ امنیت و آسودگی، یعنی در جمع بودن،
است تا نظام قومی و ها سعی بر آن داشتهو محدودیت زیست جمعی خود، با خلق قوانین و آیین

ای که دربارۀ خدا و کیهان و جامعه در های ذهنیجمعی خویش را حفظ و نگهداری کند. نظام
ها تواند بدون آنکه آدمی نمیدهند بین آدمیان رایج است، چنان بداهتی به نظام زندگی می

های زندگی جمعی (. تابوها جزو مؤلفه58: 1394مالرو، ها را مطلق نینگارد )بیندیشد، عمل کند و آن
ها دهی به زیستن ناسوتی و الهوتی اهالی یک جامعه و قوم را دارد. آناست که سودای نظام

مختلفی از زندگی آدمیان همچون خوردن و های هایی هستند که گسترهگون منعانواع گونه
ترین زمینه این تابوها مهم(. 121ـ103: 2005گری و الشمی، کنند )بندی میآشامیدن و دیدن را نظام
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تابوها اگر رعایت (. 118همان: )یابند ها میهای عامه و اسطورهو بافت نشانگانی خود را در روایت
رای و هجام نرسد، باعث تاوانی خواهند شد که فرد خاطی، خیرها به اننشوند و بزرگداشت آن

تابوشکن بدان مبتال خواهد گشت. در این میان، کارکرد درخت در معنای نشانۀ حریم و تابویی 
که باید به آن پایبند بود و از شکستن حریم آن پرهیز کرد، در اندیشه و ذهنیت انسانی، سابقۀ دور 

عبری از باغ عدن، آدم و حوا از خوردن میوۀ ممنوعۀ درخت دانش و  و درازی دارد. در روایت
در تابو  (.465و  103همان: ) ها وقعی ننهادند و باغ عدن را از دست نهادندحیات منع شدند، اما آن

شدن یک پدیدار، عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیستی، محیطی دست در دست یکدیگر می
هایی همچون اسالم و یهود و کنند. در دینیل به حوزۀ منع و حرمت مینهند و آن پدیدار را تبد

های محیطی بیابان در اهمیت و بزرگداشت درخت و آب و گیاه بیمسیحیت، شرایط و ویژگی
(. تأثیری که آب و درخت در تداوم حیات و زیست و 26ـ25: 1388هاکسلی و دیگران، اند )تأثیر نبوده

است تا این مایهداشتههایی وامیها را به وضع محدویتت از مردمان دارد، آنقوت روزانۀ این دس
ها، نظام های زندگی و حیات را حفظ کنند و با کشیدن حصاری از حرمت و محدودیت به دور آن

های و زندگی خویش را سامان دهند. این تأثیر و تابوسازی در همنشینی رمزگان روایت روزی
پردازد که برکت و به توصیف درختانی می« روایت نخست»شود. راوی در ار مییادشده آشک

هایمان از بس زیاد بودند که مادرم های درختمیوه»سازد: روزی خانه و همسایگان را مهیا می
بردیم در شناختیم میها و هر که میکرد و به همسایهمیل نشود، ظرفی پُر میوبرای اینکه حیف

اما شخصیت دیگر روایت که نقش مادر را «. گشتیمکردیم و برمیشان و ظرف را خالی میخانه
هنوز » بُرد و در نتیجهگیرد، به سودای روزی و میوۀ بیشتر، درخت را میدر روایت بر عهده می

وکارش که دیوانه هم بود را از دست داد. داییچند ماهی از ماجرا نگذشته بود که مادرم تنها کس
گوید: آه ام براثر تصادف نیز ما را ترک کرد و مادرم هنوز که هنوز است، عذاب وجدان دارد و می

 «.گیر شدهاون دو تا درخت گریبان
شکند. او برای از دست دادن خویشان خویش نادم در روایت یادشده، مادر تابوی درخت را می

، اما پشیمانی وی ریشه در «گیر شدهیبانآه اون دو تا درخت گر»و پشیمان است و اعتقاد دارد 
آن دارد که به تابوی ذهنیت جمعی و خانوادگی خویش وقعی نگذاشته و بزرگداشت و حرمت تابو 

بر تابوی جمعی است. عالوهیابد، مراعات نکردهرا که در هیئت درخت آلبالو در روایت نشانگی می
ای بر است؛ زیرا برای آنان، نشانهنیز بوده و خانوادگی، درخت آلبالو تابوی شخصی دو خواهر

 است؛ بنابراینکردهرفته را تداعی میحضور پدر ازدست
تر است، وابستگی خاصی به دو درخت آلبالو داشتیم و همیشه باالی درخت بودیم و من و خواهرم که سه سالی از من بزرگ

توانست باشد که ما پدرمان را د دلیل وابستگی ما به خاطر این میها و خوردنشان لذت خاصی برایمان داشت. شایچیدن آلبالو
 .وقت به جواب نرسیدیمدر خردسالی از دست داده بودیم؛ اما چرا درخت آلبالو؟ هیچ
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ای آشکار نیز آشکارا بر تابو بودن درخت و کارکرد آن اشاره« روایت سوم»ساختار نشانگانی 
کاری به کار درخت نداشته باش. یوم »کند که توصیه میدارد. مادرِ قربانی به فرزند خویش 

های درخت تابو شدن درخت در نهی آشکار مادر و باور وی بر شومی بریدن شاخه«. ]یُمن[ ندارد
یابد، اما شخصیت قربانی نشانگی می« رضا! از درخت باال نرو. باال نرو»و نهی مدام وی که 

افتد و در نتیجۀ د و به جان شاخ و برگ درخت توت میروایت به این منع و حریم توجهی ندار
آن ده متر به رضا که زندمی طوری درخت به»ای مست شکستن این تابو و حریم درخت، راننده

پس از این رخداد روایی است «. کندمی در دم فوت و افتدمی آب جوی در و شودمی پرت ترطرف
کند و بودن درخت و نهی از آسیب رساندن به آن تأکید میکه بار دیگر راویِ روایت بر تابو 

 را توت درخت»سازد: تمامی داللت نظام نشانگانی روایت را در عبارت پایانی خویش آشکار می
 «.شودمی حل خودبهخود خودش در که دارد ایشیره چون درآورد؛ جا از نباید برید. نباید

 

 حیات و جاودانگی. 3. 1. 3

های است. روایتگاه بشر را به خود وانگذاشتهرِ جاودانگی در سیر خطیِ زمان دنیایی، هیچخارخا
کالسیک داستانی و آثار هنری، لبریز از اندیشیدن به مرگ و سودای جاودانگی است. مرگ 

(. در این 28: 1394مالرو، کند )هایی را درباب معنای جهان آشکار میهمیشه برای انسان پرسش
پردازی آدمی از اندیشیدن به مرگ و نیز سودا و خیال جاودانگی که پاسخی به مرگ ن، نشانهمیا

ها و رمزگان اندیشۀ آدمی به پیروی از میراث و معنای جهان است، خالی نیست. بسیاری از نشانه
های آن است، ترین مؤلفهمشترک بشری که رهایی از مرگ و پیوستن به جاودانگی از ابتدایی

 گیرند.مایۀ جاودانگی به وام میهای خود را از درونداللت
ای ویژه و آشکار بر مسئلۀ مرگ و به گونه« روایت چهارم»بافت و ساختار نشانگانی 

کند که سیر ای زبانی آغاز میجاودانگی داللت دارد. راوی در روایت یادشده نقل خود را با نشانه
اندیشد و همچنین به سبب مرگ سازد. وی به مرگ میمیمضمونی و بعدی روایت را مهیا 

مایۀ مرگ و گریز از آن کند. او نشانۀ درخت را در کنار بنفرزندش، برای خود، طلب مرگ می
 الهی»ای از کارکرد نشانۀ درخت در زبان و بیان خود بیافریند: کند تا داللت تازههمنشین می

درخت  گذاشتمنمی وقتهیچ بیفتد، برایش قرار است اتفاق این که دانستممی اگر بمیرد. مادرش
نیافتۀ ماندگاری و به عبارتی جاودانگی عمر فرزند او در اندیشه و آرزویِ دست«. بکارد انگور

است، اما با آسیبی که پدر به درخت انگور رسانده، عمر فرزند به غروب ناکامی میخویش بوده
( و راوی از میل به امتداد عمر 51: 1388هاکسلی و دیگران، است ) رسد. درخت نماد زندگی ابدی

 وقتی»کند: چنین یاد میای پنهان بر میل به جاودانگی است، اینفرزند خویش که خود نشانه
 مثل و شد بزرگ کمکم که بود کوچکی نهال کرد، علم داربستش ]را[ و کاشت انگور درخت
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 اشسایه و میوه از و گفتمی درخت این به ماشاال هزار دیدآن را می کسی هر و کشید قد شماها
مثل شما قد »و « کم بزرگ شدکم»و « نهال کوچک»های زبانی چون نشانه«. کردمی تعریف
در حقیقت وصف فرزند راوی است که میل دارد او را در نماد درخت و کارکرد بازتولد و « کشید

ای برای انعکاس گشتن مدام، آیینه ها و زرد و سرسبزجاودانگی ببیند، چون درخت با گذر فصل
است. در ذهنیت کهن و باستانی انسان، هر فردی درخت میل بازتولد و جاودانگی بشر شده

( و بیش 429: 1388یونگ، مخصوص به خود را دارد و با کشتن آن درخت، آن فرد نیز خواهد مرد )
: 2005گری و الشمی، )شود ند که آدمی از درخت زاده میاز آن، حتی برخی از اقوام کهن، باور دار

کارد، در حقیقت درخت زندگی و تداوم ؛ بنابراین فرزند روای که درختی برای مادر خود می(465
کشاند و در نتیجه عمر فرزند آنحیل به خشکی میکارد. پدر، درخت را با لطایفحیات خود را می

( و هر کس درختی 376: 1395اپلی، د؛ چراکه درخت نماد زندگی است )رسها نیز به پایان خود می
گانه، های پنجاست. در روساخت و بافت زبانی روایتجان کند، ریشۀ زندگی را نابود کردهرا بی

است. آندره هیچ سخن و گزارۀ آشکاری مبنی بر جاودانگی و گریز همیشگی از مرگ به کار نرفته
کند. بر این این باور است که انسان عبارت از چیزی است که پنهان می ( بر48: 1394مالرو )

های زبانی روایت، خود مایۀ جاودانگی در چینش و نظام نشانهاساس این نبودگی و پنهانی بن
روایتی در لفافۀ حکایت از اساسی بودن میل به جاودانگی در اندیشۀ روایان دارد. در اینجا خرده

ها، (. در بررسی نشانه26: 1397ابوت، است؛ بسان استعاره )گری پوشیده شدهروایت دیخرده
(. آن 234: 1396معین، بابکها خود یک داللت معنایی و تفسیری بنیادی است )خاموشی نشانه

هنگام که شخصیت داستانی در جهان داستان به سکوت کشیده شده یا عنصری از متن روایی 
شود، متن، ویژگی ۀ متضاد با آن با بسامد بسیار در متن آشکار میغایب است و در عوض مؤلف

شود که از تقابل این غیاب و آن حضور گیرد و حامل معنایی میتفاوت و تمایز را به خود می
افکنند که معناها میدر ساختار زبانی بشر، بنیانی را پی ها شود. تفاوتها، فهم و ادراک مینشانه

؛ (65: 2002برتن، )کنند اند که مفهومی اساسی و متمایز را داللت کنند و در پی آنمیرا خلق 
های روایتمایۀ جاودانگی در روساخت و بافت جهان نشانهوارگی که درونبنایراین خأل و تهی

را  اندیشند، آنگیرد، دارای معنایی اساسی است. راویان به مرگ میگانه به خود میهای پنج
ها و جهان خود در قالب نشانهکنند و علل آن را به نسبت افق فرهنگی و زیستتوصیف می

ها برای توصیف مرگ و هراس از آن، از کنند، اما تمام این تالشرمزگان آن فهم و توجیه می
ساخت و نشانۀ بنیادین روان و ذهن بشری، یعنی تداوم حیات و جاودانگی، سرچشمه میژرف

؛ 167: 1389کمپل، ها و باورهای کهن و امروزی، درخت نشانۀ جاودانگی است )رد. در آیینگی

اند، چون مرگ را نبود جاودانگی و چرخۀ (. روایان از مرگ در هراس48: 1388هاکسلی و دیگران، 
(. در این 10: 1394مالرو، « )میردداند میانسان یگانه جانوری است که می»دانند؛ زیرا بازتولد می
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نظام معنایی و نشانگانی، درخت و کارکرد آن به آشکارگی و هویدایی به معنای جاودانگی نمی
پردازد، بلکه از طریق رمزگانی پنهان اما بنیادی، بر جاودانگی و میل راویان به یافتن و مالک 

 کند.شدن آن تأکید می
 

 رویش و زایندگی. 5. 1. 3

دهد. های گوناگونی را در خود جای میمایهتأمالت آدمی، بن زن بسان یک نماد در فرهنگ و
( گرفته 102ـ101: 1388فریزر، ( و جادویی زن )143: 1389پور، موسیآمیز )این مفاهیم از نیروی هراس

ای بسیاری از پدیدارهای زبانی و روایی بشر (، ساختار نشانه98: 1350سرکاراتی، تا زایش و رویش )
توان در همنشینی نشانۀ درخت در کنار کارکرد است. این تأثیر را میثیر خود قرار دادهرا تحت تأ

های اسکاندیناوی، سه زن در کنار درخت جهان، ای و آیینی زن مشاهده کرد. در اسطورهاسطوره
ده (. در اساطیر شرق آسیا، بودای آین55: 1399شمس، بافند )تار و پود سرنوشت آدمیان را درهم می

پندارد گیرد که او را به اشتباه خدای درخت میقبل از بیداری درونی خود، از دست زنی غذا می
های اساطیری است که در مایه(. در این میان، رویش و زایندگی جزو درون161: 1389پور، موسی)

گانه، نشانۀ درخت در های پنج(. در چهار روایت از روایت461: 1388فریزر، شود )نماد زن آشکار می
های نشانۀ درخت را در خود گیرد. روای چهار روایت که داللتکنار کارکرد شخصیت زن قرار می

گیرند، زن هستند. در روایت نخست، دو شخصیت دختر، وابستگی و تعلق خاص خود را به می
های است، میوهداده که مادر راوی کنند. در همین روایت، زنی شوهرازدستدرخت توصیف می

کند: چیند و میان همسایگان تقسیم میدرخت را که حاصل رویش و زایندگی درخت است، می
میل نشود، ظرفی پُر وهایمان از بس زیاد بودند که مادرم برای اینکه حیفهای درختمیوه»

در کنار کارکرد  سان نشانۀ درختبدین «.بردیمشناختیم، میها و هر که میکرد و به همسایهمی
گیرد و در این همنشینی با نقش و کارکرد زن که نماد زایندگی است، شخصیت زن قرار می

دهد. اگر در نهایت، درخت که نشانۀ داللت باروری و زایش و رویش را در رمزگان خود جای می
واهد بود که او خشود، هم زایندگی و رویش است، در این روایت به دست زن بریده و سترون می

زده خواهد گشت و به مصیبت مرگ برادر خویش ـ تنها در قالب نمادی از درخت، افسرده و تاوان
های دیگر هم خود را ای درخت و زن در روایتوکارش ـ دچار خواهد شد. همبستگی نشانهکس

کند تا ه میسازد. در روایت سوم، این زن است که مدام شخصیت قربانیِ روایت را آگاآشکار می
گویی در ساختار «. ندارد یوُم ]یُمن[ .باش نداشته درخت کار به کاری»به درخت آسیبی نرساند: 

سازد کند و از زبان زن، قربانی را آگاه میروایت، درخت خود را در هیئت شخصیت زن نمایان می
وایت است که که به نماد رویش و زایش، یعنی درخت، آسیبی وارد نکند. در این بخش از ر

رسند و در پایان روایت نیز باز شخصیت زنی دیگر درخت و زن به اتحاد رمزگانی و داللتی می
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 درآورد، جا از نباید برید. نباید را توت درخت»کند: ای درخت تأکید می)مادربزرگ( بر داللت نشانه
ی نشانگی رویش و زایش هاداللت .«شودمی حل خودبهخود خودش در که دارد ایشیره چون

درخت در روایت چهارم هم به روشنی خود را در همراهی با عناصر دیگر زبانی روایت آشکار می
شود تا بدین وسیله داللت معنایی کند. در این روایت، درخت بدل و جانشینی از زن پنداشته می

یش، درخت میوهتر گردد. شخصیت مذکر روایت برای مادر خورویش و زایش درخت برجسته
اش بهره ببرد. در این روایت نیز راوی، زن و ویژگی زندگیکارد تا مادر از سایه و میوهداری می

کند تا نشانگی رویش و زایش را در نماد درخت به بخشی او را به رمزگان درخت منتقل می
دار نشانگی میوه تصویر بکشد. در هر چهار روایت یادشده، داللت زایندگی و رویش در درختان

های نشانۀ درخت با نقش و کارکرد زایندگی زن. یابند که خود تأکیدی است بر تناسب داللتمی
ای و آیینی بشر به وحدت سان نشانۀ درخت و شخصیت زن در افق اندیشگی اسطورهبدین

 بخشی دارد.رسند که داللت بر زایش و رویش و زندگینشانگانی می
کند، ها آشکار میساخت روایتای که رمزگان درخت در ساختار و ژرفگانهنجهای پداللت

های ذهن و روان و زیست آدمی فقط متأثر از یک افق اندیشگی و زیستی بشر نیست. انواع ساحت
آورند. دهند و فرایند نشانگی یک نشانه را فراهم میها دست به دست هم میترین الیهدر پنهان

شوند ـ می گاه که در بافت و زمینۀ زبانی و ادبی و روایی به کار گرفتههای گوناگون ـ آننشانه
گری بپردازند. در میان تر و ضمنی به داللتیابند که در ساختار رمزگان پیچیدهقابلیت این را می

شده، گردآوری وایتر 270کنند نیز در گفته را مهیا میها و معانی پیشجنس درختانی که داللت
ها دارد. در همۀ تری نسبت به دیگر انواع درختان در روایتدرخت توت کارکرد و بسامد پررنگ

ها، نظام نشانههای عامه، جنس درختی که در همنشینی با دیگر نشانهها و فرهنگ و روایتآیین
: 1389موسوی و اسپرغم، دارد )سازد، پیوند محکمی با جغرافیا و زیست مردمان ای متن را می

های (. درخت توت در جغرافیای ایران، هم ابزاری برای تهیۀ ابریشم و لباس و قالی234ـ233
ساخته و باف بوده و هم خشک و تر میوۀ آن، قوت و روزی مردمان عادی را فراهم میابریشم

عث شده که درخت توت در است. چنین نیازی باکردههیزم آن گرما و آتش زمستان را مهیا می
ای داشته باشد. در فرهنگ گفته ـ ارج و بزرگداشت ویژهفرهنگ عامه ـ از جمله دو روایت پیش

 75)مرادعلی مالمیر، تویسرکان. « اندفروشمردم شهرِ ... توت»عامۀ تویسرکان مشهور است که 
ت که باید از آنِ همه باشد و قابل ای اسدوستی و فروش میوهای از مالفروش، کنایهساله(. توت

دستی به آن بستگی دارد. دستی و فراخخرید و فروش نیست؛ زیرا قوت عموم مردم در اوقات تنگ
شود تا درخت توت در حوزۀ تابوها و پدیدارهای مقدس یک این نیاز اقتصادی و زیستی باعث می

درخت توت سید درختان است و »ه فرهنگ قرار بگیرد و اهالی یک فرهنگ بدین نتیجه برسند ک
حقیقی، )صاحب رزبان« کسی که اقدام به بریدن این درخت کند، باید منتظر عذاب سختی باشد
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ها گفته که نشانگان درخت، آنهای پیشسان تمام داللتساله(. بدین 82روستای بنیس، شبستر. 
ی است تا این نشانه را در گسترۀ عناصر و اکند، مقدمهها آشکار میای روایترا در نظام نشانه

کنند که های عامه را روایان زن و مردی نقل میپدیدارهای تابویی فرهنگ عامه جای دهد. روایت
گیرد و خورده ـ جای میسال تا سالهای سنی متفاوتی ـ از جوان و میانشمار عمرشان در ردهروز

یابد. چنین ی چون آذری، کردی، فارسی، لری قوام میهای مختلفو زبان زیستشان در فرهنگ
ساخت هایی که نشانگان درخت در روساخت و ژرفای داللت بر آن دارد که مفاهیم و داللتنشانه
 و ماندگارند. کند، فراگیر، ژرف، اساسیها مهیا میروایت
 

 . نتیجه4
ای ها و الگوهای فکری است که ریشهآدمی در زیستن و جهان باورهای خویش، تحت تأثیر آیین

ها و میراث هزاران سالۀ زندگی و فرهنگ جمعی و فردی نوع بشر دارد. این بسیار کهن در تجربه
های زبانی و دهند و آن هنگام که در نظامهای نشانگانی متفاوت، خود را جای میباورها در نظام

گردند. از جملۀ این گونی میهای ضمنی و پنهان گونهشوند، مستعد داللتروایی به کار گرفته می
های عامۀ مورد بحث، براساس افق و زمینۀ های زبانی و روایی، درخت است. در روایتنشانه

های ضمنی و پوشیدۀ گوناگونی بر رمزگان درخت جای فرهنگ و اندیشه و زیست راویان، داللت
های اندیشۀ دینی و الهوتی راویان سوتی گرفته تا گسترهها از افق فکری ناگیرد. این داللتمی

هایی همچون قداست، جاودانگی، تابو، مرکزاندیشی، حیات، زایندگی گیرند و مؤلفهسرچشمه می
کنند. جهان امروز با رنگی که از پیامدهای مدرنیته و پسامدرنیته گرفته، هنوز هم از را آشکار می

هن بشری گزیری ندارد. این وابستگی و نیازمندی به گنجینۀ های اندیشگی میراث کقالب
های های آن، یعنی روایتتوان در یکی از محملهای کهن بشری را میکاویتأمالت و درون

ها و نیازهای روانی و روحی و نمای اندیشههای عامه آیینۀ تماموجو کرد. روایتعامه، جست
ها نیازمند یستن در جهان پر از آشوب و پریشانی امروز، سخت به آناند که آدمی برای زاجتماعی

است. بزرگداشت منابع حیات و روزی و قداست و معنویت و میل به تعالیِ هستنِ آدمی از راه میل 
حاضر است، از ای بر تکیه و پناه بردن بر حضور جاودانۀ همیشهو آرزوی او به جاودانگی که نشانه

های عامه در منظر انتخاب و گزینش انسان امروزی قرار میهایی است که روایتگاهجمله تکیه
های کهنِ نهفته در های عامه و رسیدن به فهم امروزی اندیشهدهند. بازخوانی و بازتفسیر روایت

های انسانی و اخالقی و فرهنگی جهان امروز کمک خواهد کرد، تنها به حفظ بنیانها، نهآن
ن راه و ابزاری خواهد بود برای ساختن جهانی که در آن، طبیعت و انسان و مرزهای همچنی

های تر را مهیا سازند. روایتبخشحتر و فرتراز یکدیگر، جهانی آراماخالقی و افق معنوی او هم
 اند و هستند.عامه در اساس خود در پی ساختن چنین جهان و زیستنی بوده
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