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Abstract 

In their 'Derakht-e Anjir-e Ma'abed' (The Fig Tree of the Temples) and 'Doumat wad Hamid,' 

Ahmad Mahmoud and Tayeb Salih, respectively, created lands of nowhere, in which people 

show deep affection to a tree. Ahmad Mahmoud depicts a society in which people believe in 

the sanctification and miraculous power of a tree. It turned into the symbol of the beliefs and 

religious rituals of the people. Accordingly, they perform rituals that in divine religions are not 

appropriate to be carried out for anybody except for God. They, for instance, ask for the cure 

of the sick, pray the tree, impetrate, and pray it. Nobody dares oppose or deny the sanctity of 

the tree, and any opposition nipped in the bud. 

Similar devotions and seeking cure are also present in Tayeb Salih'sDoumat wad Hamid'. 

Document wad Hamid is a fruitless tree, which, like the fig tree, has become sanctified. People 

perform Tawaf around and make vows and sacrifice lambs for it. No opposition tolerated here 

too. 

The present paper applies a descriptive approach to study tree sanctification in these stories to 

highlight the myths and archetypes pointing out the relation between man and tree and finding 

the grounds and motivations for tree sanctification, finding how an element that is not 

intrinsically sacred becomes sanctified and determining which mechanisms used to achieve 

this. The findings show that the tree's sanctification is stronger in 'The Fig Tree of the Temples' 

than in 'Doumat wad Hamid,' and it has heftier relations. 
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 چکيده

اند. احمد تهدرختی داشاند که مردمانش دل در گرو احمد محمود و طیب صالح در این دو اثر خود، ناکجاآبادی آفریده

رخت ایمان گری و قدسیت دمحمود در درخت انجیر معابد، تصویری از یک جامعه ترسیم کرده که افراد آن سخت به معجزه

ستا اقدام به انجام اعمال و در این را نداباور تبدیل کردهآورده و درخت را به نماد باورها و اعتقادات آیینی این مردمان خوش

خواهی بیماران، ناند که در عرف ادیان الهی شایسته نیست برای غیر خدا انجام گیرد. کارهایی همچون: درماکردهو مناسکی 

خت را نداشته؛ و جرأت مخالفت با درخت یا حق انکار قدسیت در کسچیه طلبی و مناجات و....استغاثه، نذر و نیاز، حاجت

ها شفاجویی ها وها و امید بستنشده است.مشابه این سرسپردگیفه میگفته در گلو خهر صدایی که از این غرض، سخن می

در باور مردمان  مثل انجیر معابد ی است کهثمریبود حامد درخت  دومةآورده است.  «دومة ود حامد»را طیب صالح در داستان 

برای آن نذر و  ،بردندز میبه درگاهش راز و نیا کردند،که مردم آن را طواف می یاگونهبهموقعیتی شبه خدایی یافته بود؛ 

تحلیلی به واکاوی  –فی . در این مقاله بنا داریم با روشی توصیدندیتابیبرنمهیچ مخالفتی با آن را  دادند وقربانی انجام می

ده نوع ارتباط انسان با ننکبیان یالگوهاو کهنها مایه تقدیس درخت در این دو داستان بپردازیم تا ضمن اشاره به اسطورهبن

نامقدس تقدس  ذاتاًهای تقدیس درخت بپردازیم و روشن کنیم که چرا و چگونه یک عنصر ها و انگیزهدرخت، به تبیین زمینه

خت در رمان دهد که تقدس درنتایج کار نشان می شود تا این مهم محقق شود؟به کار بسته می یسازوکاریابد؟ و چه می

 باشد.  تر میدامنهشدیدتر از داستان دومة ود حامد است و مناسبات پیرامون آن پردرخت انجیر معابد 

 ، احمد محمود، طیب صالح. دومة ود حامدتقدیس، درخت انجیر معابد،  :هادواژهيکل
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 مقدمه .1

ابتدای  که درم( پنج سال قبل از وفات خود کتابی منتشر کرد 1917شناس مشهور فرانسوی )درگذشته امیل دورکیم جامعه

برده؛ ترین دینی است که بشر تاکنون بدان پی ترین و بدویی سادههدف ما مطالعه» د:هدف این مطالعه را چنین اعالم کرآن 

   (1: 1383،دورکیم«.)خواهیم این شکل از دین را تحلیل و تبیین کنیممی

در تم تقدیس نوعی  غالباً دورکیم محورهای متعددی از نوع باورهای قبایل بدوی در جوامع ابتدایی را مطرح کرد که 

محروم از تعالیم ادیان الهی هستند اما جای شگفت اینجاست که  غالباًاند. جامعه آماری دورکیم مشترک باهمنماد )توتم( 

ای شبیه آنچه دورکیم مطرح یکی در شرق و دیگری در غرب جهان اسالم ایدهها پس از انتشار این کتاب، دو نویسنده سال

کنند. احمد محمود در ایران اسالمی از درخت انجیر معابدی نوشت که منزلت آن کرده بود برای نویسندگی خود انتخاب می

های داستانش، آن را کعبه ای گفت که شخصیتمردمان دوانیده و طیب صالح در سودان اسالمی از دومه ودلجانریشه در 

های اساطیری یادآور پیوند اساطیری درخت و انسان است. نگاهی به فرهنگنامه ینوعبهاند. خلق این دو اثر های خود کردهدل

دهد. در نشان می یروشنبهالگوها مسأله پیوند انسان با گیاه و درخت را در درازنای تاریخ ها و کهنتایپو منابع آرکی

های فراوانی از نمود اسطوره درخت مانند شاخة زرین از جیمز فریزر و رساله در تاریخ ادیان از میرچا الیاده نمونه ییهاکتاب

ها در ذهن بشر سبب آن شده است که شود. نامیرایی اسطورهو گیاه در فرهنگ و باورهای عامیانه ملل مختلف یافت می

ها ها و سمبلهای جهانی را در تمثیلیک زبان هستند که واقعیت»ها اسطوره درواقعگذر زمان جابجا شوند.  دوشبهدوش

سرکاراتی، «.) تبلوری است از آرایش ذهنی در قالب زبان»( و به بیانی دیگر اسطوره 71: 1374روح االمینی، «.)کنندیمبیان 

ای بعد بازآفرینی کند. یکی از مصادیق این ه( لذا شگفت نیست که ببینیم آرایش ابتدایی ذهن بشر، خود را در دوره85: 1385

یابیم. اسطوره گیاه پیکری اولیه بازتولید را در توجه ویژه هنرمندان و نویسندگان معاصر به گیاه و درخت در آثار خود می

ی مختلفی هاانسان حاکی از ارتباط تنگاتنگ میان انسان و گیاه است. بازتاب این اسطوره، در آثار برخی نویسندگان به شکل

شود. استمرار حیات شخصیت داستانی در قالب گیاه، رستن گیاه از خون و اعضای شخصیت، اشاره به خلقت نخستین دیده می

 ذات پنداری با درخت، نمودهایی از این اسطوره هستند. (و به دنبال آن همAnimismپنداری درخت )انسان از درخت، جان

این اعتقاد »توان به مقدس دانستن درخت، تکریم آن و پناه بردن به آن اشاره کرد؛ از دیگر نمودهای این اسطوره می

پرستی در میان درخت»فریزر بر اینکه ( و تأکید 188: 1388زمردی، «.)ها رواج داردمذهبی درباره درخت در بسیاری از تمدن

( حکایت از منشأ اساطیری و توتمیک 152: 1394)فریزر، « های بزرگ اروپایی از تبار آریایی مصداق داشته استهمه خاندان

دلیلی بر حضور همیشگی درخت در مناسبات دینی اقوام است. محمود و صالح از دو اقلیم متفاوت با و درخت و گیاه دارد 

رسد هر دو یای از ارتباط انسان با طبیعت، و تأثیر و تأثر متقابل آن دو هستند. به نظر مخلق این دو داستان در پی تبیین جلوه

و انتخاب درخت به  ندهای اساطیری و باورهای عامه و اقلیمی مردم خود پیوند بزنمایهنویسنده درصدد آن بودند که میان بن
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های دو داستان، به شخصیت خویشکاری  بررسی تطبیقی این دو اثر عالوه بر تبیین باورها و اعتقادها و این خاطر بوده است.

ها را بشناسیم. لذا بر آن شدیم تا پدیده ها و تفاوتمقایسه حوزۀ فرهنگی ایران و شمال آفریقا، شباهت کند که باما کمک می

 پاسخ بدهیم:ها پرسشتقدس با محوریت درخت را در این دو داستان بررسی کنیم و به این 

اسالمی و خداگرا عنصری شود که در یک جامعه رسد؟ و چه میآفرینی در دو داستان چگونه به فعلیت میتقدس .1

 یابد؟ از عناصر طبیعت مقبولیتی خدایی می

های تقدیس را در چه هایی دارند و جلوهچه انگیزه اساساًآفرینی چه کسانی هستند و فعاالن و حامیان تقدس .2

 توان یافت؟ ای میجنبه

 هایی در این زمینه دارند؟ وتها و تفابر اساس این دو داستان، حوزه فرهنگی ایران و شمال آفریقا چه شباهت .3

تر های خواب بنیاد، فربهسازیشود و سپس با داستانشروع می العادهخارقآفرینی همیشه از اتفاقی فرآیند تقدس ها:فرضيه

ی افراد سرسپرده  به درخت متنوع و پردامنه است. گرایی گریزان. انگیزهکه فردی هستند و از عینیت ییهاخوابگردد. می

کننده هستند. تقدیس های مادی در داستان انجیر معابد تعیینهای اقتصادی، تمایل به بهبود وضع معیشتی و سودجوییانگیزه

یابد. احمد محمود و طیب صالح از دو حوزه ماند بلکه در اعمال باورمندان بازتابی قوی میمحدود به اندیشه و ذهن نمی

 توان گفت درد مشترک بشری است.اند که میمشترکی پرداخته موضوع یشناسبیآسفرهنگی متفاوت، به 

 ی پژوهش. پيشينه2

توان به موارد ها میهای ارزندۀ متعددی صورت گرفته است که از میان آندر زمینه نقد رمان درخت انجیر معابد پژوهش

 با موضوع مورد نظر ما دارد، اشاره کرد: را زیر که بیشترین ارتباط

خود از  یاصفحهکینویسنده در نقد «. تدرخت انجیر معابد یا درخت هزاران ساله خرافا»(، 1382) حبیبی، مجتبی .1

حمد محمود حامل افکار مارکسیستی فرض ذهنی خود مبنی بر اینکه اپردازد و با پیشچند زاویه به تحلیل رمان می

 داند.پایان رمان وی را تالشی برای به تصویر کشیدن انقالب شکوهمند ایران می است

نتایج تحقیق بیانگر آن است که «. تحلیل رؤیا در رمان درخت انجیر معابد»(، 1391قاسمی، مرتضی و همکاران ) .2

 کنند.گرند و تمام داستان را پیشگویی میهای داستان معنادار و داللترؤیاهای شخصیت

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد »(، 1392ری، سیروس و زکریا بزدوده )امی .3

دهد که محمود از اثر هاثورن تأثیر نتیجه این پژوهش نشان می«. محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

 استفاده از شگرفی است. ، وجه تمایز دو اثر حالنیدرعترین وجه تشابه و پذیرفته است و مهم
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ادبیات شگرف در دو رمان درخت انجیر معابد  یهاجلوهبررسی تطبیقی »(، 1393نوروزی، زینب و محدثه هاشمی ) .4

برآیند این پژوهش اثبات این مسأله است که دو رمان کوابیس بیروت و درخت انجیر معابد به «. و کوابیس بیروت

های مختلفی مانند حس کنجکاوی، همچون نمایاندن شک و تردید با مؤلفههای خاص خاطر داشتن برخی از ویژگی

 گیرند.   ترس و تردید در شخصیت و خواننده در زمره ادبیات شگرف قرار می

تحقیق به این نتیجه رسیده «. عناصر ادبیات شگرف در رمان انجیر معابد»(، 1393هاشمی، محدثه و زینب نوروزی ) .5

و نیز نحوۀ  بیوغربیعجد به خاطر برجسته بودن ویژگی تردید در آن و نیز وجود اتفاقات است که رمان انجیر معاب

 گیرد. خاص روایت در پیوند با عناصر داستان در آن در زمرۀ ادبیات شگرف قرار می

 نتایج تحقیق«. ددرخت انجیر معاب بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمان»(، 1396مصلحی، صفورا و همکاران ) .6

ای از مسائل اجتماعی همچون خرافات و دهندۀ آن است که احمد محمود در این کتاب خود به طرح پارهنشان

 انگیز زندگی زنان در یک جامعه سنتی پرداخته است.باورهای باطل، و وضعیت رقت

آن است که احمد  نتایج پژوهش بیانگر«. باورهای عامه در رمان درخت انجیر معابد»(، 1399بهرامی رهنما، خدیجه ) .7

هد و اشکال مختلف دمایه نغزی برای ورود به باورهای عامة شهر اهواز قرار میمحمود درخت انجیر معابد را دست

 کشد.پرستی را که برخاسته از پیوند توتمیک انسان با گیاه است، به تصویر میدرخت

وی شده است. رمانی که به خاطر  ”مهاجرت به شمالفصل “ها معطوف به رمان اما در مورد طیب صالح، بیشتر پژوهش

او را  وواقع شد  موردتوجههای پسااستعماری مایه تقابل شرق و غرب و به تعبیر خود نویسنده شمال و جنوب و جلوهدرون

 .است گرفتهانجامدو پژوهش در مورد دومه ود حامد  وجودنیباابه شهرتی جهانی رساند. 

مورد های کوتاه طیب صالح )های داستانی در داستانبازنمایی گفته»(، 1395م دلشاد )مسبوق، سید مهدی و شهرا -1

دهندۀ بسامد باالی شیوۀ گفتة مستقیم و برآیند پژوهش نشان«. دو داستان نخلة على الجدول و دومة ود حامد( یکاو

 ی و راوی دانای کل است.گرایباشد که دلیل آن غلبة عنصر واقعگفتة غیر مستقیم در دو داستان یادشده می

های رئالیسم در آثار غالمحسین ساعدی و طّیب صالح درآمدی بر شاخصه»(، 1396مسبوق، سید مهدی و همکاران ) -2

های نمادین به جنبه طوربهدهد که این دو داستان نتایج تحقیق نشان می«. )مطالعة موردی داستان گاو و دومه ود حامد(

اند و حاضرند پیشرفت و ورند و با آن خو گرفتهماندگی غوطهاند که در عقبپرداختههایی شناختی شخصیتروان

 های مندرس از دست بدهند. تمدن را در جهت حفظ این سنت
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نگارندگان، پژوهشی که داستان دومة ود حامد را با انجیر معابد از زوایه تحلیل پدیده تقدس مورد بررسی قرار داده باشد 

ی ارتباط بشر با ای از نحوهگونه که در ابتدا تاریخچهبا روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آن پرداختند. بدین اند. لذانیافته

 شود.شود و سپس به تحلیل جوانب این ارتباط در دو داستان پرداخته میعناصر سبز طبیعت ارائه می

 "درخت انجير معابد"رمان  .3

 زبانعرب، و در نزد بومیان شودیمخوانده  "لور "داستان، حکایت درخت انجیر معابد است که در گویش محلی و بومی 

اقلیم رویش این درخت، به دلیل نزدیکی مخرج دو حرف الم و راء، و سنگینی ابتدا با الم، این دو حرف جایگزین همدیگر 

 نامند.می "لیر " شود، و برخی نیز آن راتلفظ می  "رول"گشته و 

دهد که خود خالق این درخت رویشی عجیب دارد؛ نویسنده، این درخت را محور حوادث مهمی در رمان قرار می

قرار دارد که  –های اصلی داستان شخصیت –شود. درخت در منطقه مسکونی خانواده اشرافی آذرپاد رخدادهای دیگری می

نگاه ویژه و تقدیسی مردم به آن، اسفندیار، بزرگ خاندان آذرپاد محدوده درخت  ، بنا بهیفرنگکالهبه هنگام ساخت عمارت 

شود عمارت را جابجا کند. وی شخصی کند و برای رعایت احساسات معنوی مردم، وادار میهای آهنی محصور میرا با نرده

 شود. کند که به علمدار معروف میمتولی درخت معرفی می عنوانبهرا 

افتد، زمانی که فرامرز آذرپاد پس از خودکشی خواهرش فرزانه و استان در زمان علمدار پنجم اتفاق میعمده حوادث د

خانواده، خود را به هر  رفتهازدستشود و در اندیشه بازگرداندن حقوق مسافرت برادرش کیوان به فرانسه تنها وارث پدر می

یکی  درگذشتهزند تا شاید بتواند سایه شوم مهندس مهران شهرکی را از زندگی آذرپادها کنار بزند. مهران شهرکی راهی می

بود و بعد از وفات وی توانسته بود نظر همسرش  موردنظردر ساخت شهرک  –اسفندیار  –از کارگزاران زیردست پدر خانواده 

فرزندانش برای ازدواج جلب کند و با مهارتی خاص وکالت بالعزل از مخالفت شدید اعضای خانواده و  باوجودفرزانه را 

را  -فرامرز -کردن اوضاع فرزند ارشد خانواده  ترمنیانهاد سرپرستی صغار بگیرد و بر سریر اسفندیار تکیه بزند. وی برای 

 ( 274: 1، 1392کشاند تا از وی یک معتاد وامانده در قوت خویش بسازد. )محمود،به دام اعتیاد می

میرد. پس از مرگ وی، تنها دختر خانواده سکته مغزی می جهیدرنتکند و افسانه فشارهای شدید زندگی جدید را تحمل نمی

ی پدری را که اکنون مالکیت آن با مهران است ترک رود. فرامرز همراه با تاج الملوک، عمه پیر خود، خانهنیز به کام مرگ می

 کند.قه دوم ساختمانی اجاره میکرده و دو اتاق ساده در طب

هایی آزماید تا شاید بتواند لباس ناراست ذلت پس از عزت را از تن زندگی خود به کناری نهد؛ راههای زیادی را میفرامرز راه 

یی مانند افتتاح هاچون جعل کارت بارزس ویژه سازمان بهداشت وگرفتن حق حساب، قرض کردن از دوستان پدری به بهانه

شود که خبر مرگ خود را توسط یکی و عقد قرارداد با ناشران تهرانی، طبابت تقلبی و ... در نهایت مجبور می یفروشکتاب

همه یقین کردند که فرامرز دیگر نیست وی خود را استحاله داده و پس  ازآنکهپسبرساند. و  الملوکتاجهایش به خانهاز هم
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مرشدی و رمالی، در ظاهری  وفنفوتسیاه پوشِ و صاحب کرامت، و با دانش و های فراوان در هیأت مردی از ریاضت

و شورش علیه مهران را با محوریت تقدس درخت  گرددیبرممؤثر و دلربا با قطار به زادگاهش  یبا گفتاردلفریب و گیرا و 

دانست بازی و دکان زنی میاعتقاداتی که تا دیروز آن را خرافی، حقه -و سرسپردگی به اعتقادات مورد دفاع مردم 

خرافی و -های مروّج تقدیس درخت و حاکمیت گفتمان اعتقادیکند، وجود زمینهآغاز می -( 286-285: 1392)محمود،

اهتمام وی به آن نوع خودسازی که هماهنگ با باورهای تقدیسی است از وی شخصی برازنده رهبری و ارشاد و نشستن بر 

زند و در یک اقدام انقالبی و با تهییج شدید پاید که جاه و جالل مهران را برهم مییری نمیسازد. و داین کرسی خالی می

فرار از این موقعیت سوار بر ماشین خود شده به آتش  قصدبهخود کاخ مهران را تصرف کرده و مهران را که  پوشاهیسپیروان 

 کشند.می
 

 دومة ود حامد )درخت پسر حامد( .4

است؛ عنوانی برگرفته از داستان چهارم که خود  "الطیب صالح"ی داستانی از نویسنده مشهور سودانی عنوان مجموعه

گرایانه دارد. شاید این ای تقدسمایهمجموعه تفاوت چشمگیری دارد و جان یهاداستانمضمون و محتوا با دیگر  ازنظر

 "ولد"در منطقه سودان و شمال آفریقا مخّفف  "وّد"چنین بنامد. ن استوار کرده که کتاب خود را یاختالف، نظر نویسنده را بر ا

درختانی تنومند »های نخل. در منابع آمده است: است. دومة، درختی است از نوع و گونه "ابن"که مخفف  "بن"است مانند 

 یو دارایک سیب، شوند، میوه آن به درشتی های عربی فراوان یافت میی نخل، در صعید مصر و سرزمینهستند از گونه

 المعجم الوجیز، بى تا: دام(.)«ای درشت دارد با مغزی اسفنجیای سخت و قرمز است، و هستهپوسته

. دارندمانیا شدهسپردهداستان روستایی کوچک است که مردمانش به مردی صالح که در آن روستا به خاک  "دومة ود حامد"

نامند. مردم به کرامت و بزرگی وی ایمان راسخ دارند و در دومة می قبر وی در پای درختی بزرگ قرار دارد که آن را

مأموران دولتی قصد داشتند  کهیهنگامدانستند و می زیچهمهدر ذهن و جانشان حضور دارد. او را مقدم بر  یداریوبخواب

شوند. داستان، از زبان رو میوبهاندازی اسکلة کشتی آن را ویران کنند با مقاومت انقالبی مردم رجهت توسعه کشاورزی و راه

مردم آن دیار  ینیبجهانبیان وضعیت دینی، فکری، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی، و تشریح  قصدبهیکی از اهالی روستا و 

از داستان، تشریح درخت پسر حامد است و نوع نگاه و  یتوجهقابلشود، فضای برای یکی از مسافران میهمان روایت می

 اند. دم به آن دارند، و تقدسی که برای آن قائلباوری که مر
 

 انسان و درخت .5

ی بشر با درخت بعدی بوده است. نوع رابطه دادوستدانسان از بدو خلقت خود با جهان آفرینش آشنا و با آن در  شکیب    

و راز  پررمزنماد گیاهی، آبشخوری » اساساًمع ابتدایی گیاهی هستند. ها در جوااساطیری به خود گرفته است. خیلی از توتم

که با اوراد و دعا و نیایش و نذر، و مناسک همراه بوده است، به دورانی  یشناساسطورهدارد، و ردگیری قداست آن از جهت 
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کردند، نمود را تجربه می "زاد و میر"رسد. از همین رو، گذر در بستر باورهای آیینی مردمان دوره به دوره که بس کهن می

یک عنصر  عنوانبه( درخت 162: 1380)مهین دوست، «. های پیچشی و سر به مهر، شنودی به همراه داردیاهی با رازوارهگ

و حامل یک  قرارگرفتههای کهن مورد پرستش ، در آیینرونیازامظهر قدرت وجود است و »سرسبز، نماد تجدید حیات و 

ها سبب شده که در برخی از تمدن "نیا"(  توتمی بودن گیاه در کنار جانور به عنوان142: 1378)صدقه، «. بعد روحی است

های النهرین، درخت زندگی، ترکیبی از رستنیدر اساطیر بین»درباره درخت یا جانور اعتقادات مذهبی وجود داشته باشد؛ 

 ( 12: 1388)دوبوکور، «. شودر و زیبایی و سودمندی آن مقدس شمرده میگوناگون است که به علت طول عم

( 9)حجر :  ﴾إّنا نحن نّزلنا الذکر و إّنا له لحافظون﴿ی قرآن کریم که در باور ما مسلمانان و بر اساس آیه ازجملهدر کتب مقدس 

، اشاراتی به ارتباط آغازین انسان با درخت افکندی خود پرتوی بر عالم غیب گذشتگان میمعتبرترین متنی است که از دریچه

توان جزم کرد که منظور از درخت آیا همین درختان فعلی جهان طبیعت امروز است یا که نمادی دارند اما به قطع و یقین نمی

مفسران در تعیین مدلول شجرۀ در اولین تماس بشر )حضرت آدم( با آن خود گواهی روشن  نظراختالفاز عنصری دیگر، 

 مدعا. نیبرااست 

نامیدند، اما اندکی قبل از ظهور اسالم درختی در میان اهل جزیره بسیار محبوب بوده است که این درخت را ذات أنواط می

 عنوانبهای از نوع ارتباط بشر آن روز با درخت دارد، از آن، اشاره به جنبه هرکدامکه  واردشدهذکر آن در منابع و مراجع زیادی 

و ذات أنواط شجرٌة کانت ُتعبد في »آمده که :  “نوط  “ذیل ریشه  کتاب المحیط فی اللغة 9در جلد لسان العرب و  7مثال در جلد 

و در تعریف ذات أنواط  "نوط  "ذیل  10( و در تاج العروس، جلد 221: 1414ابن عباد، - 420:  1414ابن منظور،«.)الجاهلیة

أي  -ة کانت ُتعبد فی الجاهلیة نقله الجوهري، قال ابن األثیر: هي سُمرة بعینها کانت للمشرکین ینوطون بها سالحهموذات أنواط: شجر»چنین آمده: 

ای از درخت عضاه هست که خود گونه( »884: 1390: درخت طلح )سیاح،سُمرة(  439:  1414زبیدی،.)«و یعکفون حولها –یعّلقون 

و  419تا :معلوف، بی«.)و صمغی خوشبو دارد. طلح، اقاقیای شیره دار استهایی نیم قد و نسبتا درشت است خاربوته

 (. 442: 1388آذرنوش،

کتاب الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم به نقل از جامع األصول ذکر ذات انواط با آویختن سالح پیوند  3در جلد 

( و در کتاب الفایق فی 107هـ.ق:1284عاملی نباطی،)  «.ها أسلحتهمأّنه کان للمشرکین شجرة یسمونها ذات أنواط یعّلقون علی»...خورده: 

أبصر فی بعض أسفاره شجرة دفواء ُتسمیذات أنواط؛ کان ُیناط بها السالح و ُتعبد من دون »آورد: غریب الحدیث هر دو کاربرد درخت را می

 ( 371: 1417زمخشری،) «.الله

دارند که ذات أنواط نزد مشرکان منزلت داشته و برای تبرک سالح خود همه موارد مذکور، این مفهوم مشترک را بیان می

 کردند. آویختند و آن را عبادت میرا به آن می
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 تقدیس درخت، زمينه ها وعوامل مؤثر .6

که درخت با مباحث اساطیری و توتمیک پیوند خورده است، و در نگاه مردم خیلی از  دیآیبرماز مباحث گذشته چنین 

هایی یابیم. ایشان در بخششده است. امتداد این نگاه را در رمان احمد محمود میها محترم و گاهی مقدس شمرده میتمدن

ای برای درخت انجیر درخت را از زبان علمدار سوم که قصد تدوین تاریخچه یینماتقدسسرآغاز  صراحتبهاز رمان خود 

ی جنوب شرقی باغچه را ته است که روز بعد، علمدار اول، زاویهعلمدار سوم نوش»کند: معابد داشت، چنین مطرح می

های هوائی انجیر معابد را بهار نزدیک بوده است. شیخ گفته است که بعد از آماده شدن زمینِ یونجه، ریشه کند.بندی میکرت

کند. داس را امر شیخ را اطاعت میاند. علمدار اند و ریشه نکردههای تُرد و سبز را که هنوز به زمین نرسیدهقطع کند، شاخه

جنبد. انگار که کند. لبانش میگیرد.تردید پیدا میهای جوان را میو یکی از شاخه زدیخیبرمکشد تا تیزش کند. به دَم تبر می

 اند که بعد از تأمل گفته است: گوید. از علمدار اول نقل کردهخواند، یا ذکر میورد می

رفت، اما درخت لور، درخت انجیر معابد؟ دستم نمی –من باغبانم، هرس کردن درختان کارم است، اما 

 (39: 1392دستم با داس انگار که خشکیده بود، عین چوب خشک!.)محمود،

دهد، شیخ مأموریت هرس کردن درخت را به او می کهآنگاهشویم، با خواندن متن متوجه احساس متفاوت علمدار می

 ، اما چرا؟ خشکدیمرسد دستش با داس داند، وقتی به درخت لور میوظیفه خود را باغبانی می نکهیابا

شود . خم میانددهیرسهایی را بزند که به خاک گذارد که اول شاخهشود که به کار خود ادامه دهد، و بنا میعزمش جزم می

کند: مقطع شاخه را نگاه می داردیبرمبیند خاک سرخ است، سر گردد. میکه تبر را از روی زمین بردارد، متوجه فاجعه می

( تا علمدار بیاید و شیخ را خبر کند خون 40همان:« ) جوشید، وحشت کردم!یاللعجب، خون بود شیره گیاهی نبود،خون می»

شیخ چاره را در تعبیر آیند، . همه میندینشیفرومافتد صداها همگی شود، آنی، طبیعت زنده از حرکت میبر زمین جاری می

کند اما خون شاخه کنند بخار گرم خون فضای باغچه را پر میبیند؛ تا غروب قربانی میمی "کنیم، قربانی می"خون با خون  "

 (41کنیم. ) همان:گوید: چراغ بیاورید تا صبح استغاثه میشوند. شیخ میآید، همگی مستأصل میبند نمی

ی گردند شعلهکند، همه برمیای را رها نمیعلمدار اول نقطه یزدهبهتدر این برزخ ترس و بالتکلیفی، نگاه خیره و 

ی شمع بلندی است در زند، شعلهآید، انگار در هوا و انگار که بال میبینند که از نخلستان شرق باغچه پیش میلرزانی را می

 .پوشاهیس سرتاپابلند خاکستری و  و موی شیباردستان مرد بلندباالیی، 

رود، با اشاره سر درخت انجیر معابد می طرفبهکند، مرد از میان جماعت زند و البه و تضرع میعلمدار زانو بر زمین می

کند تا بر دست راستش بایستد. در سکوت و سکون سنگین جماعت، دهد و اشاره میخواند، و شمع را دستش میعلمدار را می

هوووم، هووووم،  "شود: کند و بعد جان دار می، آرام و آهسته شروع می"هوووم، هو ووم  "غلتاند در دماغ: صدا را میمرد 

ترکد و برای اولین بار کالمی بر کند و جماعت نیز هم. تا اینکه سیاهپوش یکهو میعلمدار اول همراهی می "هوووووم.....

و به صدا تحریر  "هیپاال  "خواند: ماند، میکر جاری بر زبان تقدیس گران درخت میآورد که سالیان دراز، ورد و ذزبان می
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شود می زدهجانیهکوبد، جماعت نیز هم. مرد شود، علمدار پا بر زمین می. آهنگ کالم مرد تند می"هی ی پاـاالـاـا  "دهد: می

رود، سکوت یپاال هیپاال هیپاال.. ناگهان دست مرد باال میخواند: هکوبد و میخواند،جماعت هماهنگ پا بر زمین میو تندتر می

هی هی هی هی  –هی ی ی پاالـاـا  "خواند:گرداند و میسر می یکاسهشود. مرد صدای نیرومند خود را در و سکون می

دور درخت انجیر جنبند و کنند و میکند به جنبیدن و جماعت دست ها را در دست همدیگر حلقه میو بنا می "هیپاال.... 

 "خواند: می بلندباالکند به رقصیدن و مرد شود، علمدار شمع به دست بنا میی هوائی کم میگردند و خون ریشهمعابد می

آید.) ،خون بند می"هاپا، هیپا،هاپاال... -پانچا، پانچا،پامارا -کارما، یاکا، یاکاکا-ها ها هو هو هی پاال -هی هی، ها ها، هو هو

 (43-41همان: 

شود تا مردمان آن دیار به این باور برسند که این درخت به دیگر درختان نماند، این چیز دیگریست، این حادثه سرآغازی می

 باید آن را محترم  شمرد و تقدیس کرد و از آن حاجت خواست.

خود  پدربزرگر و به نقل از آید، راوی از زبان پددیگر فراهم می یاگونهی تقدیس به زمینه "دومة ود حامد"در داستان 

ی پرهیزکار و نیکوکاری خداترس اما مملوک بود و برده یصاحب دلاز اولیای راست کردار خدا بود،  ”ود حامد“گوید: می

کرد و از ترس جان خود جرأت نداشت کرد و از بیم سرور بدکار خود مخفیانه عبادت میمردی فاسق. ایمان خود را پنهان می

شنود که سجاده را بر آب بیانداز بخواند تا اینکه به تنگ آمد و خاضعانه از خدا خواست تا او را برهاند. ندایی میآشکارا نماز 

 و برآن بایست تا آنجا که بر ساحلی کناره گیرد؛ فرود آ.  

دهد کل روز می آنجاست، مرد، تنها به زندگی خود ادامه "دومة"گیرد که حاال درخت ای پهلو میسجاده بر ویرانه ازقضا

ایستاد. خورد و تا سر زدن سپیده به عبادت میآورد از آن میرسید غذایش را میایستاد و چون شب فرا میرا به نماز می

گیری این آبادی اطالعی ندارد یک شبه گویی که زمین خبری از آبادی و زندگی و آدمی نبوده است. کسی از تاریخ شکل

اند و سپس رو به سوی توسعه دل آن بیرون زده باشد، برخالف دیگر آبادی ها که اول کوچک شکافته شده و این آبادی از

شود و نه زیاد، شکل و نهند این آبادی همیشه ثابت و ایستاست، از زمانی که بوده چنین بوده است، جمعیت آن نه کم میمی

 (46: 1997ه دومة ود حامد نیز بوده است.)صالح، ظاهر آن نیز چنین است. و از زمانی که آبادی پا به عرصه وجود گذاشت

شود اما مسأله به اینجا ختم نمی دارنددرختتقدیس  سرآغازنویسندگان با ذکر این دو داستان سعی در بیان علت اصلی و 

خود  هاآنهای شود همیشه در خوابین دو درخت در دل و اندیشه مردم سبب میا از هرکدامموقعیت ویژه  پسنیازابلکه 

العاده هستی نمایش دهد، هایی از عجایب خلق و امور خارقگری کند و از آنان دستگیری نماید و در خواب پردهجلوه

انعکاس خارجی  هاخوابشد که این تبلیغ می کهییازآنجاکند. گناهکاران را عقوبت و بیماران سرسپرده و مخلص را درمان می

ی بیماران هویدا های درمان بر کالبد تکیدهدیدگان و نشانهجازات بر جسم و بدن عقوبتگیرند یعنی که آثار مهم به خود می

شوند برای تقویت باور مردمان به درخت و بارگاهی شدن و های رؤیایی، ابزاری میشده اندک اندک خود این صحنهمی

 بینیم.  های نمایشی میههایی از این پردمشروعیت یافتن اصحاب رؤیا. در جای جای هر دو داستان نمونه
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رسد شود، شبی تبش به اوج خود میدر داستان دومة ود حامد نیز خانمی به مدت دو ماه از رنج ورم حنجره بسترنشین می 

یا ود حامد! جئُتک مستجیرة » زند:ایستد و با تمام توان فریاد میکند. در زیر درخت میخیزد و آهنگ دومة میکالفه از بستر بر می

ای پسر حامد! من به تو »( )ترجمه(  45: 1997صالح، ) «. وبک الئذة...سأرقد هنا عند ضریحک وتحت دومتک، فأما أمّتنی وأما أحییتنی

د و رواو به خواب می«. ا که مرا بمیران یا زندگی ببخشخوابم، یپناه آوردم. همین جا در کنار ضریحت و در زیر درختت می

بیند که بیند و درخت را میشنود و نور تندی همچون تیغی برّان میدر حالتی میان خواب و بیداری صدای تالوت قرآن می

آید و با بیند لبخندزنان به طرفش میبه سجده افتاده است، در حالی که ترس سراپای وجودش را فرا گرفته، شیخی را می

آید بی آنکه بداند چگونه آمده است و همسر و خیزد به خانه مید که برخیزد. برمیخواهزند و از او میتسبیح بر سرش می

شوند. پس خواهد هله هله سر دهند و شادی کنند. مردم محل همگی جمع میکند و از دخترانش میفرزندان خود را بیدار می

به »( )ترجمه(:45: 1977)صالح،  «.وال مرضت بعدها قسما ما خفت بعدها»آید و نه دردی، از این حادثه دیگر نه ترسی به سراغش می

مندی ضریح و درخت شود که خواب و رؤیا چگونه قدرتمالحظه می «.امام و نه بیمار شدهخدا سوگند، از آن پس نه ترسیده

خوش های آید و در قلبشود و اندک اندک اعتماد حاصل میکشد و در سطح کالنی شایع میمقدس نما را به تصویر می

داند کند. از نکات مشترک دو داستان مجهول بودن سرآغاز درخت است. کسی هیچ نمینرم نرمک ایجاد ایمان و یقین می ،باور

: 1392اند.) نک: محمود،اند آن را یافتهکه درخت را چه کسی و چه زمانی نشانده است. مردم نسل اندر نسل چشم که باز کرده

 ( 47-46: 1997و صالح، 40
 

 های تقدیسجلوه .7

های زندگی و بایدها و نبایدهای توان یافت هم در برنامهبازتابِ تقدیسِ درخت را هم در نوع نگاه و جهان بینی افراد می

سازد که به دلیل شدت باور، محدود در ی فکری میفراطبیعی بودنِ درخت، چارچوب یک منظومه گریدعبارتبهرفتاری، 

شود آن را پشتیبانی با هیچ خردی نمی غالباًآورد که ای از رفتارهای عملی را به دنبال میمجموعه ماند بلکهذهن و نظر نمی

 سازد.   طالبِ ترویج تقدیس از نیروی توانستن و ندانستن پیروان را فراهم می طلبانمنفعتگیری کرد. این رفتارها امکان بهره
  

 بُعد نظری   .1.   7

شود هرچند که در داستان ی معتقدان مشاهده میهایی از رسوخ اعتقاد و باور در جان و اندیشهدر هر دو داستان نمونه

پردازیم: درخت از ناخودآگاه انجیر معابد بنا به طوالنی بودن رمان با پردازش بیشتری آمده است. اینک به ذکر ابعادی از آن می

دهد چنانکه سرمسِت و ناروا را شناخته و صاحبانش را عذابی دردناک میداند روا را پاسخ، افراد اطالع دارد، نیت افراد را می

تواند نقش ایفا کند: ( درخت در تدبیر هستی و تغییر مقدَّرات زندگی می 336: 1392بختیاریِ منکر را به آتش کشید.) محمود،

مردمان  یفروبسته( درخت گره از کار  334طلبد )همان: علمدار پانچا پامارا هگاگا گویان طول عمر اسفندیار را از درخت می

تواند ( درخت می 429( درخت توانایی تأمین حاجت نیازمندان در سطحی بسیار وسیع دارد.)همان:  372گشاید.) همان: می
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خشد نوع بیماری و راه درمان آن را بشناسد و اگر برای عالج راهی طبیعی وجود داشته باشد با هدایت بیمار کار او را سامان ب

شود، چنانکه در ی تدبیر درخت دانسته میو از همین نگاه، رفتن به درمانگاه و درمان توسط دکتر با دارو و فیزیوتراپی نتیجه

ی سه بار میبریمش بهداری. فرامرز: فیزیوتراپی؟ مادر مصطفی: امادر مصطفی: دو ماهی میشه که هفته»بینیم: این دیالوگ می

چی به جای  دا یِ قدری بهتر شده. فرامرز: یعنی دیگه نذر درخت نمیکنین ؟ مادر: چرا؟! هرها..ی همچین چیزی، شکر خ

( قطع درخت سبب  396همان: «)ی شرقی! از وقتی که نذرش کردم راهِ بهداری گذاشت پیش پام!خودش، مخصوصا ئی ساقه

(  738معابد گناهی بزرگ است.)همان:( ریختن خون در صحن درخت انجیر  48شود.)همان: گرفتار شدن به غضب الهی می

یه  )آیا قصد بیان برابری آن با حرم امن الهی در آیاتی چون  ُلوُکم  ف  ی ُیَقات  َحَرام  َحتَّ د  ال  ج 
َمس  َد ال  ن  ُلوُهم  ع  َنا  (191)بقره:  َواَل ُتَقات  ا َجَعل  ا َأنَّ َأَوَلم  َیَرو 

م  )عنکبوت:  ه  ل  ن  َحو  اُس م  ُف النَّ ُیَتَخطَّ نًا َو یه آیاٌت بّیناٌت مقاُم إبراهیَم وَمن َدَخَله کاَن آمًنا( 67َحَرمًا آم  در مقابلِ ( بوده است؟( 97) آل عمران:  ف 

دانستند علمدار را بت پرستی و انکار وحدانیت خدا می معدود افرادی که تقرب جویی به درخت و البه و زاری در پیشگاه آن

ئی »کند.و یارانش اعتقاد داشتند این اعمال نه تنها مخالف یکتاپرستی نیست که خود اسباب و وسیله تقرب به خدا را فراهم می

 ( 741همان: «)بت پرستی نیست جوان! ئی اسبابِ، وسیله س!

شود این است که یابیم حداکثر اعتقادی که در آنجا ترسیم میرا نمی هارشنگدر داستان دومة ود حامد خیلی از این 

کند مردمانی ای که صالح در داستان خود معرفی میو العالج مردم را دارد، جامعه العالجصعبهای درخت توان درمان بیماری

معمولی همچون تب، دررفتگی و شکستگی  هایدارد که راه درمانگاه و بیمارستان را بلد نیستند. برای درمان دردها و آفت

نحن قوم النعرف دروب المستشفیات. فی األمور ».بینندکنند و نیازی به مراجعه دکتر نمیاعضاء و یا عقرب گزیدگی، خود اقدام می

کک والکسر نلزُم األسرة حتی نشفی هستیم که برای  ما مردمی»)ترجمه(( 45: 1997)صالح،  «.الصغیرة کلدغات العقارب والُحمی والف 

رویم؛ بلکه تا زمان بهبودی ها نمیها به بیمارستانزدگی و تب و دررفتگی مفاصل وشکستگیمشکالتی ُخردی چون عقرب

 باور عمیق به قدرت درخت دارند. ،و در غیر این قضایا «مانیمدر خانه می

ه دارد حضور پر بسامد درخت در خواب و ی دیگری که بیانگر عمق نفوذ درخت در جان و اندیشه افراد این جامعجنبه

بخش تمام کابوس ها درخت گیرد و عنصر نجاترؤیاهای آنان است تا جایی که هیچ خوابی بی حضور درخت شکل نمی

چ فردی هی»()ترجمه( 40)همان :  «.ما من رجٍل أو إمراة، طفل أو شیخ، یحلم فی لیلة إال ویری دومة ود حامد فی موضع ما من حلمه»گردد. می

 . «ه در بخشی از خواب وی دومه نباشدبیند کاز ما خوابی نمی
 

 ُبعد عملي .2.  7

رسد که این ای میماند بلکه عمق پذیرش این حقیقت به درجهتکریم درخت محدود به ذهن و اندیشه اشخاص نمی

شود. این نوع اعمال عمل برای درخت میدهد. ایمان به قدرت ماورایی درخت تبدیل به ها را به کنشی عملی ارتقا میانگاره

 گیرند. های متنوعی به خود میجنبه
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 دهي به درختاولویت .1 .  2 .  7

ی دو داستان نیز پا در مسیر این شود. جامعهعمرانی جزء ضروریات می یهاطرحبا گذر زمان و رشد عقل بشری اجرای 

ی زیارتگاه نبوده پیروان در حوزه هاطرحانگیزد. البته تا زمانی که این گیری افراد خود را برمیدهد و موضعضرورت قرار می

با آن مخالفت شده  شدتبهشود ی درخت گذاشته میبنا بر اجرای آن در محدوده کهنیهمو خادمان با آن مشکلی نداشتند اما 

گردد که چنان تند می غالباً ها ش( در چنین شرایطی واکن48: 1392آید.)نک: محمود،و از انجام آن ممانعت به عمل می

 کند: بیان می گونهنیاخود. صالح این تندی را  آالتنیماشمانند و نه بر ابزار و کارشناسان و مجریان نه بر جان خود ایمن می

الخبر، صحونا ذات یوم فإذا موظف ذو قبعة ضخمة ورأس صغیر ومعه جندیان، وُهم عند الدومة یقیسون ویحسبون. سألناهم ما 
فقالوا إّن الحکومة ترید أن تبنی محطة تقف عندها الباخرة تحت الدومة. قلنا لهم: ولکننا رددنا علیکم ذلک من قبل، فلماذا تظنون 
أننا سنقبله الیوم؟ قالوا الحکومة التی سکتت عنکم کانت ضعیفة ولکن الحال قد تغّیر االن. فقد أخذنا بنواصیهم وألقیناهم فی 

در یکی از روزها، صبح که بیدار شدیم، کارمندی را »( )ترجمه( 48: 1997)صالح،  فنا إلی أعمالنا.الماء وانصر

کردند با کالهی بزرگ و سری کوچک دیدیم که دو سرباز همراه او بودند و در کنار دومه زمین را متر می

سکله بسازد. ما به آنها خواهد اکردند. جریان را از آنها پرسیدیم. گفتند: دولت میو حساب و کتاب می

پذیریم؟ پاسخ دادند: آن کنید اکنون آن را میگفتیم: این مسأله را پیش ازین نپذیرفته بودیم، چرا فکر می

زمان دیگر گذشت، دولت امروزی مانند دولت گذشته نیست که به خاطر ضعف و سستی از شما بگذرد. 

 .«انداختیم و به کار خود پرداختیم آنها را در آب

شود که یاران دومة، کارمند و دو سرباز همراهش را که برای تعیین محدوده اسکله در کنار درخت دومة الحظه میم

آنکه نگران اندازد و بیرا در آب می هاآنگرفته و  –حس حمایت حکومتی مقتدر در خود  باوجود -مشغول کارشناسی بودند 

 گیرند. مشابه همین عمل در داستان انجیر معابد هم آمده است: حالشان باشند پی کار خود می

بولدوزر دورتر رو به درخت لور تیغه بر زمین گذاشته است و خاموش است.....فرمانده به علمدار نگاه 

که این درخت لور یک درخت است  دینیبیم: برادران و خواهران! شما به چشم خود دیگویمو  کندیم

، تو بلندگو ندینشیم...فرمانده پس کشندیم...مردها پیش گذارندیمپا پیش  هازنوم......حتی از نوع درجه د

! به بخت خودتان لگد نزنید. هاخانم: آقایان، لرزدیم...صدای فرمانده آشکارا دهدیمفرمان نیزه فنگ 

: هیپاال. کشدیمو نعره  گرداندیمهمکاری کنید تا مجتمع بزرگ ساختمانی ایجاد شود.....علمدار بیرق را 

طرف راننده بلدوزر و اشاره  گرداندیبرم...فرمانده سر زدیخیبرمصدای جماعتی از پس حصار جنوبی 

. فرمانده تفنگداران شودیمو پای جماعت لگدکوب  ردستیز. فرمانده کندیم....جماعت حرکت کندیم

که  نندیبیم، زنده یا مرده پیدا نیست.... شودیمگم  کوبندیمزیر پای جماعت که مثل پیل مست پا بر زمین 

 ( 52 -46: 1392است. ) محمود، گرفتهآتش یکیمکاناست و بیل  گرفتهآتشبولدوزر 
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 شفاخواهي از درخت  .2 .  2.  7

هر دو »آورد زایر مندل مرد میانسالی است که فرزند جوان خود را برای گرفتن درمان به پیشگاه درخت و نزد علمدار می

پای جوان لمس است لمس شده است چند روزی تب کرده و بعد فلج شده است....چشم علمدار دورادور به جوان افلیج 

 (  98همان: «. ) است: احوال حمید چطوِر زایر مندل؟ شکر خدا! از برکت دعاهات دیگه تب نمیکنه

های که باید انجام شود و انجام این مقدمات خود صورت البته شفاخواهی از درخت معموال نیاز به یک سری مقدمات دارد

نمونه  عنوانبهگیرد. گاهی باید شمع روشن کرد. فراوانی این اقدام در میان شفاخواهان بسیار باالست گوناگونی به خود می

روشن کرده م.سه تا بِ نیت شمیله سه  -: هادیگویمعلمدار: شمع روشن کردی زایر مندل؟ مندل »شود: چند مورد ذکر می

شنبه باهوش هست عصر سه یاکردهلیتحصکه خود  الملوکتاج( و یا 99همان: «. ) ییایبتا خودت  امگذاشتهدوتاش هم  -سر

خورد های رنگ به رنگ پارچه بر شاخه گره می( گاهی تریشه 789کند.) همان: رود و شمع روشن میبه زیارت درخت می

گرفته شود تا بیماری مریضان  "هیپاال "( و دیگر وقت باید توسط علمدار ختم901ِمالیدند.) همان: ها جابه جا حنا میبر ساقه و

( و یا دعای پانچا پامارا هگاگا بخواند و سر انگشت سبابه را با آب دهان خیس کند و بر عضو بیمار 169مرتفع شود.) همان: 

بستند و تا حصول شفا دست از طلب بر نا شفاخواهان خود را با طناب و زنجیر به درخت می( واحیا500بکشد )نک: همان: 

تو صحن مرد میانسالی گردن را با زنجیر به درخت بسته است، دست ها و زانوها را به زمین زده است، اشک »داشتند. نمی

 مادر زاد گردنش را با زنجیر بسته است به درخت ( همچنین جوانی کور740ِو  737همان: «.) پامارا میخواند -میریزد و پانچا

 ( 758انجیر معابد و...) همان: 

شدند که ترویج شماری که معتقد به قدرت شفابخشی درخت هستند معدود افرادی هم پیدا میباری، در میان مردمان بی

: البد شنودیمحرف فرامرز را »داشتند:  دانستند و سعی در بیدار کردن مردمعلمدار و کفر می یبازحقهباورها را  گونهنیا

: هر چی خدا بخواد! فرامرز: خدا که بله! ولی علمدار حّقه بازِ. مندل دیگویمآوردیش از دست علمدار شفا بگیره؟ مندل 

ی مناسبات پر تشریفات درخت محور خطاب به دوستش ( و یا در داستانی دیگر درباره101)همان : « !استغفراهلل: دیگویم

)همان: « میکنن! سوءاستفادهازش  هاشارالتاننه فرزین جان! فطرت و وجدان مردم دروغ نیست. عیب اینجاست که »گوید: می

285 ) 

گشاید فردی است به نام ابراهیم.  آنجا که خطاب به جمع مناسبات می گونهنیاشخص دیگری که زبان به مخالفت با 

مجسمه سه سر، التماس و درخواست بِ یک درخت  ه...واهلل تعظیم بِیپرستبتفرِ، این کارا ک»گوید: حاضر در زیارتگاه می

( و زمانی که 738: 1992محمود، «.)برای برآورده شدن حاجات کفر مطلق است...خدا کِی گفته کجا گفته سنگِ عبادت کنید

ن مِن اینجا بریزید وظیفه دارم بگویم که اگر خو»گوید: گیرد میاعتنا به سخن حق قرار میمورد هجوم مردم اسیر خرافه و بی

دیگر تعظیم کنید...این احساس مذهبی نیست این  زیچچیهو  کسچیهشما حق ندارید جز در برابر خدای احد واحد در برابر 

نیز پس از لمس ناکارآمدی درخت و  خرمافروش(  رحمان 739 -738همان: «.) ...عمل شما کفر است، فریب استیبازحقه
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و  دیآیدرمدو کاسه خون شده بود در شمار مخالفان  گانهبچه یهاطنتیش یجهیدرنتر در درمان چشمان پسرش که علمدا

ین تا گوارشت بچه گشت دستشِ بکشی ببری پای ئی شمیله سه سرِ مصیبت شمع ا نبینم بعد از»گوید: خطاب به زنش می

( هر چند که اینگونه 500همان: « ) خالی کنه! اینا همش دکانِ زن!روشن کنی و اون مرتیکه حقه باز مزخرف بخوانه و جیبتِ 

ی شدند و فریادهای روشنگرانهی خرافی میهایی همچون کفرگویی، جوانی و خامی و...منفور و مطرود جامعهافراد به بهانه

 توانست گوش جانی را بلرزاند.آنان نمی

شود، شبی با تمام توان فریاد اه از رنج ورم حنجره بسترنشین میدر داستان دومة ود حامد نیز خانمی که به مدت دو م

( 45: 1997صالح، )  «.یا ود حامد! جئُتک مستجیرة وبک الئذة...سأرقد هنا عند ضریحک وتحت دومتک، فأما أمّتنی وأما أحییتنی» زند:می

خوابم، یا که مرا بمیران یا زیر درختت میای پسر حامد! من به تو پناه آوردم. همین جا در کنار ضریحت و در »)ترجمه( 

بیند که به شنود درخت را میرود و در حالتی میان خواب و بیداری صدای تالوت قرآن میاو به خواب می«زندگی ببخش.

د. خواهد که برخیززند و از او مییابد که با تسبیح بر سرش میسجده افتاده است، با ترس و لرز خود را در برابر شیخی می

 آید در حالی سالمتی خود را باز یافته است.خیزد به خانه میبرمی
 

 کردن برای درخت.نذر و قرباني  3 .  2 .  7

یکی از ابزارهای مؤثر تقرب جستن به درخت، نذر کردن است. هرکس حاجتی بخواهد، متناسب با بنیه اقتصادی خود 

نویسد: های پیسی نوظهور در تن خود در خاطرات خود میفرزانه برای نجات از لکه مثالًنمود: چیزهایی را تقدیم درخت می

( یا شخصی به نام 390همان: «.) به خدا التماس کردم. یک دسته شمع نذر درخت کردم......یک جفت النگوهایم را نذر کردم»

اه قولِ تقبل هزینه گوسفند نذری را به رحمان به امید بهبودی فرزندش و برای جلب موافقت خانمش برای حضور در زیارتگ

 ( 894همان: «.) . پولِ گوسفند نذری هم من میدممشیبریم باهمچه عیبی داره خانم؟ یِ بار دیگه، با نیت پاک »دهد: وی می

آن  ها برشود و تمام قربانیای سنگی تدارک دیده میشود. در صحن درخت، صُفّهتقدیم قربانی سنتی پسندیده و مقبول می

شویم که انجام قربانی و تبرک به خون در انجیر معابد با تفصیل شدند. با مقایسه دو داستان متوجه این تفاوت میذبح می

نذبح »گذرا به وجود انجام نذر و قربانی با تعبیر  صورتبه همآن دو جاود حامد فقط در یکی  دومةزیادی آمده است اما در 
ره شده است که آنهم در بعد از ظهر روز چهارشنبه هر هفته و در قالب تجمع همگانی صورت (  اشا43: 1997)صالح،« نذوران

 شنبه بوده است.   گرفته است بر خالف زمان تجمع در انجیر معابد که غالبا روز سهمی
 

 پرستيگيری گفتمان و ادبيات خاص ناشي از فرهنگ درختشکل .4 .2 .7

أسورا یارت، سوکارا بیدارت مرشد  -تعابیری همچون موال یارت مرشد، أسورا بیدارتدر داستان درخت انجیر معابد 

چه در قید حیات باشند و چه به رحمت  (916( مرشد: اسورا یارتان. جماعت: میتایا نگهدارت )همان:  895: 1392)محمود،

( اجرت با اسورا  ئوپاد یایا ازت راضی  899کنم که بخشایش وانارا شامل حالش باشد.)همان: أسورا رفته باشند برایش دعا می
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شود و هویتی برای شود. و ذکر هگاگا ذکری مشروع و جاری بر زبان هر معتقد می( وارد ادبیات مذهبی می 993باشه )همان: 

 گردد وی حرکت و خیزش مردمی میدهندهزا و جهتانسجام "هی پا ال "( شعار239سازد.) همان: درخت انجیر معابد می

شود. گیرد انگار، و در تشییع جنازه نیز ورد زبان مرشد و یارانش میهای اسالمی به خود میکارکردی شبیه اهلل اکبر در جنبش

 ( 1032) همان: 

شود ردّی از همگرایی رسد تنها جایی که میمحور به این درجه از شدت و ظهور نمیدر داستان دومة گفتمانِ درخت

مشاهده کرد ربطِ عنصر رهایی و شفابخشی به ود حامد است که آنهم در حالت خواب اتفاق های خاص مردم در گفت

 افتاد.می
 

 دیگر مناسبات .5. 2 .  7

از آن جمله: مراسم خاص و ای تقدیسی دارند مایهتوان اعمال دیگری را ذکر کرد که جاندر داستان انجیر معابد می

( 910شد )همان:)عبادی( همچون خواندن ، رقصیدن و دور خود چرخیدن برپا میبیوغربیعجهای ویژه و رفتارهای نیایش

در کنار  یاسقاخانه( 930.)همان: گشتندیبرم پساپسکنان کاشتند و تعظیمهای نورسته میبر شاخه جاجابههای روشن را شمع

اند.)همان: زنند و همه به زنجیر زرد بستهمیها استیل است، برق شود. پیالهی نابجای درخت انجیر معابد احداث میچند ساقه

کند چه در بینش و نوع تلقی که های تقدیس در نوع برخورد مردم با مرشد )مرد سبز چشم( نمود پیدا می( یکی از جلوه906

، طی ییگوبیغهمچون غیب شوندگی،  یو ماورائ یعیرطبیغاز وی دارند چه در کیفیت برخورد با او، مثل پذیرش قدرت 

آمیز مرشد که این پذیرش احترام اغراق تبعبهاالرض کردن، جلب خوشبختی برای کسانی که ذکر نامشان بر زبان وی رود و 

، 979، 975، 973، 962، 959، 958، 956، 906انجامد. )نگا: همان: ، تبرک جویی و تسلیم شدن محض مییبوسدستمنجر به 

980 ) 

های ویژه، سوزاندن شمع و عود و ای به نیایشبینیم. هیچ اشارهمناسک و مراسم را نمی ود حامد هیچ یک از این دومةدر 

ی دو داستان است. اما ذکر مظاهری همچون کندر، وجود مرشد و خادمان زیارتگاه نشده است. و این از تفاوتهای عمده

: 1997)صالح،(یا و سورا حدیدیا و قبة ذات أهّلة مذّهبة،بلدنا قد زاد نصبا رخام)و و حصار و ضریح در محل زیارتگاه ساخت گنبد و بار

عبادی زیارتگاه که خود از دیگر ابعاد تقدیس است در -( و غیر مجاز بودن حکومت جهت دخالت در مسائل اعتقادی50

 کند.داستان آمده است و این موضوعی است که دو داستان را به هم نزدیک می
 

 های تقدیسانگيزه .8

آید و کند اما هر کس به قصدی و به امید رسیدن به غایتی به سوی آن میافراد زیادی را به خود معطوف میدرخت نظر 

 بندی کرد:  توان اینگونه دستهها را مینماید. تعدد انگیزهابراز ارادتی می

 



 دومماره بیست و ش                            (           علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        176

 صرف رعایت احترام به احساسات مردم .1 .  8

اند تا مردم را گر ساختهثمر موجودی معجزهبافی از یک درخت بیفرمانده با وجود اینکه معتقد است گروهی با افسانه      

کند آنگاه که به قصد کندن درخت ( ولی باز هم اقدام به قربانی می47: 1392شان سوار شوند )محمود،مرعوب کرده و بر گرده

ام قربانی شود و گرنه یک درخت بی ثمر وبی جان در برابر تیغه ی ما پیشنهاد کردهمن به پاس احترام ش»به سراغ آن آمد. 

 (49)همان: « نیرومند بلدوزر چه میتواند بکند؟

یابیم که پس آزادی کسانی که به جرم تعرض به کارشناسانِ تعیینِ مکان اسکله بازداشت هم نخست وزیر را می دومةدر داستان 

برای دلجویی از مردم و ابراز حُسن توجه و اهتمام به اعتقادات مردم دستور ساخت  و حاضر شدهده بودند، در محل دومة ش

: 1997)صالح، «.و وضع رئیس الوزراء الحجر األساسی للنصب الذی رأیته والقبة التی رأیتها و السور الذی رأیته»دهد. گنبد و کشیدن حصار می

 .   «بینی گذاشتو گنبد و حصاری را که میبنای سنگ صفه وزیر، سنگنخست»)ترجمه( ( 49
 

 های مادیانگيزه .2 .  8

 . نگاه مادی به زیارتگاه1 .  2 .  8

تو حاال علمدار پنجمی، این قدرت را بشناس! »گوید: فرزند خود می علمدار شخص اول این عرصه است، خطاب به

که سالطین را هم  است یانتهائ، اگر حرمتش را داشته باشی قدرت عظیم بی سپارمیمنگذار از دست برود. زیارتگاه را به تو 

وری شخصی و رسیدن جهت بهره صرفاً( واضح است که تأکید بر شأن و اهمیت زیارتگاه 210همان: «.)داردیوامبه خضوع 

 کردن این قدرت در یک خاندان است. به قدرتی نامحدود و حفظ

اقتصادی است، علمدار پنجم در پی بهبود وضع معیشتی خود است زمانی که تولیت  –ی دیگر این نگاه، مالی جنبه

اندوزی و تدارک یک زندگی ثروت یسوبهای برای درآمدزایی و حرکت از فقر گیرد آن را وسیلهدرخت را به عهده می

فروشد و موتور برد که آن را میمی ی به ارثدهد. حامد از پدر خود )علمدار چهارم( یک قاطر دیزهاشرافی پر رفاه قرار می

تواند از سهم نذری دیگران نیز بگذرد، دواند که نمیدر جان وی ریشه می یااندازهبهدوزی به مال دنیا خرد. چشمگازی می

د : خدایا به امیشودیم و سوار کندیمرا روشن  و موتورتو سبد ترک موتور  اندازدیمعلمدار سهم ناطور افغانی را هم »

 شود.دیده نمی ینیچننیاهای انگیزه ،( در داستان دومه ود حامد170همان: «.)تو
 

 کسب مشروعيت .2 .  2 .  8

بر زبان علمدار چهارم آمده  مثال عنوان بهیابیم. ای است که در هر دو داستان نشانی از آن را میکسب مشروعیت خواسته

 (211)همان: «. خدا خیر بدهد اسفندیار خان آذرپاد را که اطرافش را نرده کشید و پانصد متر زمین وقفش کرد»است: 

شخص دیگری که از تقدیس درخت در پی کسب مشروعیت است مهندس مهران بود. پس از مرگ اسفندیار گویی که 

داند که برای موفقیت ناچار است که به زیارتگاه اهتمامی بالغ داشته باشد رسد. مهران میاین حوزه به وی می و جاللجاه 
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جدا نکرده و در مواقع ضرورت نذرهای خود را با تشریفات خاصی تقدیم درخت انجیر  گران سیتقدلذا خود را از خیل 

است پای صفه.بر شاخ گاو تابلو کوچکی  ادهستیو اخیر محمدِ نگهبان افسار گاو زرد پرواری دستش است »نماید: معابد می

 (282همان: «.)آویزان است و بر تابلو نوشته شده است: نذر مهران شهرکی به درخت مقدس معابد

خود بودند. با این  یوربهرهگرایی در پی آلود درختیابیم که از آب گلهایی را میدر داستان طیب صالح نیز شخصیت

بینیم برای که می یاگونهبهر کسوت سیاست پیگیر منافع خود از درخت و تقدس آن بودند اشخاص د نجایاتفاوت که در 

را بهانه قرار داده و با تهییج  -کردن درخت  قصد نابود یعنی-فروپاشی یک حکومت، مخالفانش دخالت در امور مقدس مردم 

لقد بلغ من طغیان هذه الحکومة أّنها أصبحت »؛ های حکومت در قبال درخت در پی کسب مشروعیت بودندحرمتیعواطف علیه بی

این حکومت به آن از حد طغیان رسیده »)ترجمه( (49: 1997)صالح، «.تتدخل فی معتقدات الناس، فی أقدس األشیاء المقدسة عندهم

 «ترین اعتقاداتشاندهد، آن هم مقدسکه به خود اجازه دخالت در اعتقادات مردم می
 

 شفاخواهي .3 .  2 .  8

به قدرت فرازمینی درخت باور داشتند  ودلجانشوند که از باور یافت میدر شهرک انجیر معابد گروهی از افراد خوش

را درمان  درمانشانیبو یا بیماری  یسازچاره شانفروبستهسپردند تا از کار پاک و ایمانی راسخ خود را به درخت می یبادلو 

 دانستند.ی شرقی میی نورستهساقه خصوصبهکند. حتی رفتن به سراغ دکتر و طلب درمان وی را نتیجه تدبیر درخت 

سرسپاری به درخت و حضور مخلصانه در  هرحالبهرسند اما گروه دیگری هم هستند که به این درجه از باور نمی

خواهی از دارو و دکتر خود را از عنایت احتمالی درخت فتن به درمانگاه و درماندانند، لذا در کنار راثر نمیپیشگاه آن را بی

 ریزند.کنند یا خونی بر قربانگاهی میای روشن میکنند و گهگاهی به امید مرهمی، شمعی بر شاخهمقدس محروم نمی

ای نگرفته و بهبودی در جسم یجههای درمانی موجود نتگیری از تمام ظرفیتبهره باوجوداما دسته سوم کسانی هستند که 

شوند تا شاید عجز اطباء بینند و با اخالص تمام متوجه آن میی امید را در درخت میشود، تنها روزنهو جانشان حاصل نمی

 بینصیبدرمانی  هرگونههای پیسی به هر راهی زده بود اما از بینیم که برای رفع لکهی این را در فرزانه میرا جبران کنند.نمونه

 مانده بود.

ام روز پنجشنبه بروم یک دسته شمع برای درخت انجیر روشن کنم و به علمدار پول بدهم که نذر کرده 

تمام پانچا پا مارا را بخواند و من هم با چادر مشکی پشت سرش بایستم و بخوانم و برگردم خانه و به 

واب را روشن کنم و هزار بار پانچا پامارا بهانه ی اینکه سرم درد میکند بروم تو اتاق خودم و چراغ خ

 ( 478: 1392بگویم شاید از این مصیبت نجات پیدا کردم.)محمود،

ای از حضور هر اتفاق درمانی که افتاده است در خواب و رؤیا اتفاق افتاده و در واقعیت و بیداری مردم نمونه دومةدر داستان 

های رنگ به رنگ پارچه بر افروزی و حنا مالی و بستن تریشههمچون شمعبیماران در پیشگاه درخت و انجام اموری شگفت 
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یابیم که این خود از نکات افتراق این دو گیری نمیهای درخت و خود را به زنجیر بستن به درخت جهت حاجتشاخه

 داستان است. 
 

 محورهای تقدیس .9

بتوانیم محورهای تقدیس را از هم متمایز کنیم. نذر کردن دهد که های تقدیس این امکان را میها و انگیزهت در جلوهدقّ

نمایند. جنبه شگفت در دو داستان این است که اهل نذر و قربانی در هر و تقدیم قربانی بیش از هر وصف دیگری عبادی می

برند کنند و نیاز میبرای غیر خدا نذر می حالنیباادو جامعه، مسلمان اهل نماز و سجاده و تسبیح و بندگی خدا هستند ولی 

تعالیم دینی که به آن معتقدند تمام  کهیدرحالدر کجا نهفته است  ینیچننیاجویند. علت ایجاد شراکت و با قربانی، تقرب می

، آنان را وجاندلهای ذهنی در دانند و از ورود حداقل شائبهابعاد رفتارهای عبادی پیروان خود را مقصور بر خدای یکتا می

 دارد.میبر حذر 

کنند. های فاقد پشتوانه را شناخته و زیرکانه خواننده را به آن دعوت میاندیشه گونهنیازا رفتبرونهر دو نویسنده راه  

شوند. راوی داستان در بیند که در مدارس تربیت میصالح راه نجات را در پرورش جوانانی ُغرباء الروح )دگر اندیش( می

حین ینام الناس فال یرون »گوید: کنید مید چه زمانی به نصب تلمبه آب و ساخت اسکله اقدام میپرسجواب مخاطب خود که می

حین یتخّرج ابن ابنی من المدرسة »شنود: افتد؟ میپرسد کی چنین اتفاقی می( و زمانی که می52: 1997صالح، ) «.الدومة فی أحالمهم

را  یضد درخت( اما محمود از زبان باورمندان، ترویج افکار 52همان:)«.ُنقیم مکنة الماء و... و یکثر بیننا الفتیان الغرباء الروح فلعلنا حینئذ

را گمراه میکنن.. بعضی از معلم ها  هابچه ،هامدرسهعلمدار بارها گفته بود: این »دانند. نتیجه فعالیت معلمان در مدارس می

( یا پارسا پیشه دیگر شخصیت 914: 1392)محمود، «. دقه سکله ی بچه ها را پر میکنن از حرفائی که همه ش کفر و زن

خرافات »کند داستان که در تقابل با علمدار است نقش مدرسه را با تأکید بر اثر بی سوادی در پذیرش خرافه چنین برجسته می

 (   983همان:«.) سواد توانایی تمرین فکری نداردکند. مغز آدم بیسوادی رشد میی بیبر زمینه
  

 نتيجه

های تاریخی مختلف وجود تکریم درخت از دیرباز در جوامع بشری متداول بوده است. نگاه تقدیسی به درخت در دوره

اند چون تقدیس درخت از سابقه تاریخی رسد دو نویسنده، درخت را محور داستان خود قرار دادهداشته است. به نظر می

-نظر برخی از تحلیل یروشنبهتر قابل توجیه و پذیرش است. همچنین بررسی این دو داستان طوالنی برخوردار است و ساده

کند آنجا که در مقابل تعبیر مشهور حکما و منطقیان از انسان به حیوان ناطق، وی را می دییتأگران امروزی رفتار انسانی را 

شود که چگونه افراد سودجو، مقاصد و مالحظه می ضوحوبهشناسانند. در این دو داستان تراش میموجودی )حیوانی( منطق

قبوالنند و از عمق باور آنان در جهت قلب میاندیشِ خوشبه مردم ساده یچنانآنتراشی های اغراض ناصحیح خود را با منطق

ی به ظاهر مسلمان عهی تردیدی بیافرینند. وقتی در رکن اساسی جامآنکه لحظهبرند بیپایان خود بهره میهای بیطلبیمنفعت
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فریبنده در دیگر ابعاد کمتر حساسِ  ییگرامنطق واسطهبهشک ترویج خرافه توان نفوذ کرد بی)خداباوری( به این شدت می

هایی که به دست نگری به ستوه آمده و با سرنخرسد هر دو نویسنده از این سادهتر خواهد بود. به نظر میپذیری آسانباور

های گیرند )طواف کردن، پساپس بیرون رفتن از زیارتگاه، کاسههای کالمی که در متن به کار میدهند و نشانهخواننده می

های رنگارنگ پارچه، شاخه شرقی، ترجیح داشتن درخت بر توسعه عمرانی و.....( در نظر دارند استیلی با زنجیر طالیی، تریشه

اند. انتخاب درخت دلیل اساطیری بودن عنصر درخت، آن را انتخاب کردهنوعی تفکر مذهبی سنتی را به چالش بکشند و به 

که میزاِن افکار  هرچندثمر به عنوان محور اصلی داستان به این دلیل بوده که شدت عقیم بودن چنین تقدسی را بیان بکند. بی

است. شاید این خود برآیند تصوری  و اعمال خرافی در جامعه درخت انجیر معابد بسی باالتر از مشابه آن در دومة ود حامد

 است. گرفتهبرعهدهباشد که جامعه نقش اصلی در تکوین آن 

 ریتأثبینیم، در داستان درخت انجیر معابد میان دو داستان می ییهاو تفاوتها ، در بعد عملی تقدیس، شباهتنیبرااضافه 

طلب استعانت  قصدبهفقط  و کارهاشود مردم میدرخت از خود درخت و قدرت نهفته در آن است لذا خود درخت مأمول 

کند و گیرد اما در دومة ود حامد، درخت از وجود شخص ود حامد کسب اعتبار میاز درخت و قربت به آن صورت می

بودن مناسبات پیرامون درخت انجیر  پردامنهها گذار درخت نیست بلکه کرامت پسر حامد است. از دیگر تفاوتنیروی اثر

 معابد است.

شود. مردم، پیمودن مسیر خرافات و و مدافعان حقیقت می انیگوحقی خرافات بر عقول و باورها سبب دشمنی با سیطره

ین تفاوت گذرد. با ایابند. در هر دو داستان مسیر بیداری و نفی خرافه از مدرسه میپذیرش آن را بسی گواراتر از عقالنیت می

ی مدرسه در قالب شود اما در داستان انجیر معابد نقش روشنگرانهکه در داستان دومة به طور مستقیم به این مورد اشاره می

 کنند. پرستی از معلمان مدرسه ابراز میکند که مروّجان درختنفرتی انعکاس پیدا می
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