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بررسی كهنالگوگرایانه «درخت» در رمان سووشون
سعید كریمی قرهبابا*  /مختار رضایی
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دريافت مقاله:
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پذيرش:
0210/0/5

چكیده
کهنالگوها ،آرکیتايپها يا صورت های اولیه و ازلی ،اشکال ناشناخته نشأت گرفته از ناخودآگاه جمعی افراد بشر
در طول تاريخ تلقی میشوند که در بین تمامی ملل مختلف جهان مشترکاندت کهنالگو ابتدا توسط روانشناسانی
چون «يونگ» و «فرويد» مطرح شد ،اما پس از آن توسط ادبپژوهان برای بررسی و نقد آثار ادبی مورد استفاده
قرار گرفتت نقد کهنالگويی مبحثی تازه در حوزه نقد روانشناختی محسوب میشود که بابی پر اهمیت را در
بررسی ادبیات ،اساطیر ،هنر ،اديان ،آيینها و باورداشتهای مردمان از روزگاران ديرين تا به امروز گشوده استت
رمان سووشون نوشته «سیمین دانشور» يکی از چند رمان ماندگار معاصر است که مضامین اسطورهای و
کهنالگوهای بسیاری در سطوح مختلف آن بازآفرينی شده استت درخت از جمله آرکیتايپهايی است که در اين
رمان توجه ويژهای به آن صورت گرفته استت دانشور با بهرهگیری از آرکیتايپِ درخت مفهوم زندگی ،باروری،
امیدواری ،استقامت و غیره را القاء کرده استت در اين مقاله سعی بر آن بوده است تا با بهرهگیری از شیوه تحلیلی
– استنباطی نقش درخت و چگونگی ظهور و گسترش آن در متن و بطن رمان سووشون از ديدگاه نقد کهنالگويی
مورد بررسی و تحلیل قرار گیردت درخت در اين رمان با مدلولهايی مانند مادينگی ،نور ،جاودانگی ،سوگواری،
آرامش ،جنسیت و کس

تجربه عرفانی ارتباط کاملی پیدا میکندت ردّ پای درخت کیهانی را هم در رمان میتوان

يافتت به جز اين در مقاله به جا يگاه و مفاهیم درختانی از قبیل سرو ،گردو و کاج نیز اشاراتی شده استت از سوی
ديگر درختِ گیسو ،دالّ محوری رمان قلمداد میشود که به اجزای ديگر داستان روح و معنايی اصیل ،استعاليی و
البته اسطورهای بخشیده استت
كلیدواژهها :کهنالگو ،نقد کهنالگو گرايانه ،درخت و سووشونت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استاديار دانشگاه پیامنورت (نويسنده مسئول) E-mail: karimisaid58@yahoo.com
** دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیامنورت
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که مفاهیم يکسانی را برای سطح وسیعی از افراد

مقدمه

2

نقد کهنالگوگرايانه از جمله رويکردهايی است

بشر و فرهنگها و مکانها القاء میکنندت (گورين

که در چند دهۀ اخیر وارد حوزه نقد ادبی شده

و ديگران )090 :0295 ،اين صور به ارث رسیده

است و منتقدان اين حوزه درصدد آن بودهاند که

حاصل از تجربیات اجداد ما ،میتوانند فراتر از

ساختار آيینی ،اساطیری و فرهنگی آثار ادبی را از

مرزهای عقل هشیار به صورت نامحسوسی وارد

ديدگاه اين رهیافت نوين روانشناسی مورد

گفتار و رفتار ما شوندت

بررسی و تحلیل هر چه تمامتر قرار دهندت البته

تا به حال صورتهای کهنالگـويی متعـددی

پر واضح است که نوين بودن آن بدين خاطر

توســط يونــگ و ديگــر روانشناســان و منتقــدان

است که در طی دو سه دهه اخیر مورد توجه

معرفــی و مــورد بررســی قــرار گرفتــهانــد کــه از

منتقدان و ادبدوستان قرار گرفته و چشمانداز

مهمترين آنها میتـوان بـه کهـنالگوهـايی چـون

تازه ای را فراسوی آنان گشوده است؛ اما چنانچه

خورشید ،آب ،کوه ،مادر مثالی ،قهرمان ،پیر دانـا،

تعبیر کهنالگوی 0يونگ 0را همان مُثُل افالطونی

آنیما 0و آنیموس ،0درخت و غیره اشاره کـردت بـه

و فیلو بدانیم ،در اين صورت قدمتی دو هزار

گفته يونگ رابطه بسـیار نزديکـی بـین اسـاطیر و

ساله و بیش از آن داردت (يونگ)00 :0225 ،

رؤياها و هنر و ادبیات وجود داردت بـه اعتقـاد او

کارل گوستاو يونگ روانشناس مشهور

هنــر و ادبیــات يکــی از محــلهــای تجلــی

سوئیسی ،معتقد بود که ذهن بشر دارای بخش

کهن الگوهاست و يک اثر هرچه بیشتر در معرض

ناخودآگاه استت بخش ناخودآگاه به آن دسته از

ظهور کهنالگوها قرار بگیـرد ،مقبولیـت بیشـتری

فعالیتهای ذهنی اطالق میشود که ما از وجود

در نزد اذهان خواهد يافـتت (شـايگانفـر:0250 ،

آنها آگاهی نداريم؛ اما بدون اختیار و اراده بر

)000

افکار و اعمال ما تأثیر میگذارندت (همان)02 :

کهنالگوها از آن روی که ريشه در اعتقادات

يونگ کهنالگوها را برگرفته از همین بخش

و آيینهای اساطیری يک ملت دارند ،در بیشتر

ناخودآگاه جمعی بشر میداند و آنها را متعلق به

موارد نمود مثبتی از خود جلوهگر میسازند؛ اما در

تمامی افراد بشر میانگاردت «از نظر يونگ مراد از

مواردی نیز نمودی منفی از اين کهنالگوها را

کهنالگو افکار غريزی و تمايل به رفتارها و

میتوان در آثار هنری و ادبی يافت :کهن الگوهايی

پندارهايی است که بر طبق الگوهای از پیش

چون مرد خنزر پنزر در بوف کور صادق هدايت و

مشخصی به صورت فطری و ذاتی در نوع انسان

يا کهن الگوی سايه در آثار ديگر شاعران و

وجود دارد»ت (شمیسا)91 – 55 :0252 ،

نويسندگانت (شمیسا)090 –90 :0252 ،

کهنالگوها مضامین و تصاوير و الگوهايی هستند
1. Archetype
2. Karl Gustav. Yung

3. Guerin, Wilfred
4. Anima
5. Animus
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کهن الگوی درخـت نیـز بـا توجـه بـه زيـر

حمیرا زمردی نیـز در مقالـه ای بـه مفـاهیم

ساخت های اساطیری آن ،در بیشـتر آثـار ادبـی و

قدسىِ نباتات اعم از رسـتاخیز آيینـى ،وحـدت

هنری نمود مثبتی از خود ارائه میدهد ،لیکن کـم

وجود و بازگشت به اصلى واحد ،باورهاى دينى

و بیش به نمود منفی اين کهنالگو نیـز در برخـی

و عامیانه درباره درختـان و جنبـههـاى قداسـت

باورداشت ها برمی خوريم کـه در قسـمت بعـدی

گیاه در مثنوى مولوى پرداخته اسـتت (زمـردی،

مقاله نگاهی کوتاه به آن خواهیم داشتت

)000:0250
ســکینه رســمی هــم در مقالــهای بــا عنــوان

پیشینه تحقیق

«هم پیوندی درخـت و اشـراق و بازتـاب آن در

در يک دهه اخیر تحقیقات بسیاری دربـاره نقـش

شــعر ســهراب س ـ هری» مــینويســد« :در نظــر

کهنالگوها در شکلگیری متون ادبی انجـام گرفتـه

سهراب نباتات تجلی بخش حیـات و زنـدگی ای

اســتت بــرای مثــال مقــاالت متعــددی دربــاره

است که هر چند گا ه يک بار تجديد می شودت از

کهن الگوهای آنیمـا ،آنیمـوس ،پیـر خـرد ،نقـاب،

ديدگاه سهراب درخت يا گیـاه هرگـز از جهـت

ســايه ،قربــانی ،قهرمــان ،خورشــید ،آزمــون ،مــادر

درخت بودن يا گیاه بودن مقدس نیسـت ،بلکـه

مثالی ،آتش و تأثیر آنها در آثـاری ماننـد شـاهنامه،

به دلیل اينکه تجلی گاه خداست ارزش می يابد»ت

خمســه ،متــون عرفــانی ،ادبیــات معاصــر و غیــره

(رسمی ) 002:0251 ،نويسندگان مقالۀ «رهیافتِ

نوشته شده استت در اين میان چند مقالـه مهـم بـه

میان فرهنگی بـه گیـاه و درخـت در اسـاطیر و

تحلیل کهـن الگـوی درخـت در ادبیـات پرداختـه

ادبیات» هم برآنند تا با درنگ بر ريشـهشناسـی،

استت نیکوبخت و ديگـران روش بـهکـارگیری دو

نظريۀ استعاره مفهومی و جهانی هایِ معطوف به

کهــن الگــوی آب و درخــت را در شــعر طــاهره

گیاهان ،طرحی در مطالعۀ میان فرهنگی گیاهـان

صــفارزاده بررســی کــرده و چنــین نتیجــهگیــری

ارائه دهند ت (فاضلی و ديگران )50 :0210

کردهاند که «درخت تصوير رشد و بالندگی ،سبزی

در حیطه جستوجوهای نگارندگان تنها يک

و شــادابی و زنــدگی و فناناپــذيری و همچنــین

مقاله به تحلیل کهنالگوگرايانـه رمـان سووشـون

ساحت زنانه استت صفارزاده مفهوم تولد دوباره را

پرداخته استت نويسندگان در اين مقالـه درصـدد

در ريشه درخت به عاريت نهاده و به ويـژه اسـالم

بررسی و تطبیق جنبههای صور مثالی آنیموس در

آوردن را را با درخـت شـدن و جاودانـه گرديـدن

رمــان مزبــور برآمــدهانــدت (کمــالیبانیــانی و

پیوند زده استت اوضاع اجتماعی او را بر آن داشته

توحیدیفر )00 :0210 ،اما تـاکنون هـیم مطالعـه

است تا از اين دو تصوير جهانی که بیشتر مفـاهیم

خاصی در بـاب تحلیـل کهـن الگوگرايانـه رمـان

مثبت دارد ،مفهوم های منفی را نیز هر چند انـدک،

سووشون با محوريـت درخـت صـورت نگرفتـه

مورد توجـه قـرار دهـد»ت (نیکوبخـت و ديگـران،

است و شـايد ايـن پـژوهش ،نخسـتین پـژوهش

)0255

جدی در اين زمینه باشدت
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كهنالگوي درخت

قبل از پرداختن به کهنالگوی درخت در رمان

درخت همچون ديگر عناصـرِ طبیعـیِ خلقـت از

سووشون ،نگاهی هرچند اجمالی به ابعاد مختلف

ديرباز نقش بسیار ويـژهای در زنـدگی انسـانهـا

حضور درختان در آيینها ،اعتقادات و

داشته استت اين سبزپوش بلندباالی سـتبر قامـت

باورداشتهای مردم اساطیری بیفکنیمت

از منظــر گیــاهشناســی عــالوه بــر سرســبزی،
سايه گستری ،ثمردهی ،آتش بخشی ،تولید اکسیژن

 .0درخت در قرآن

و صدها استفاده گوناگون ديگر ،از جنبه اعتقـادی

کتاب آسمانی قرآن آيات متعددی را درباره

و اساطیری نیز نقش بسیار بزرگی از آغاز خلقـت

درخت در برگرفته استت در چارچوب تعالیم

در زندگی بشر داشته استت اين ارزش و احتـرام

قرآن ،اولین موردی که در رابطه با درخت بدان

و نگاه معطوف به قداست بشر به درخـت ،آن را

برمیخوريم ،درخت ممنوعه است که در قرآن

تا حد يک ايزد يا الهه پیش بـرده و باعـو شـده

در سه سوره (بقره( ،)20 – 21 /اعراف– 00 /

است که آزار و اذيت درختان و قطع کردن آنهـا،

 )01و (طه )000 – 005 /آمده استت در روايات

گناهی نابخشودنی محسوب شود و قطعکننده آن

اسالمی از اين گیاه به گندم تعبیر گرديده استت

به کیفر سختی دچـار گـرددت (پورخـالقی:0259 ،

(مصطفوی )009 :0252 ،در روايات تورات نیز

)000 – 02

از آن به درخت علم و دانش تعبیر شده است و

ويژگیهايی چون سرسبزیِ همیشگی برخی

منع آن از سوی خدا را به اين دلیل میدانند که

درختان ،آنها را به نماد جاودانگی بدل کرده و

آدمی با خوردن آن حیات جاودان میيافت و در

گذر از زمستان و رويش دوباره آنان در فصل

زمره خدايان قرار میگرفتت (همان)005 :

بهار ،مرگ و زندگی دوباره را در ذهن آدمی

سدرة المنتهی (معراج 0 /و نجم)02 – 00 /

تداعی کرده استت به نظر الیاده 0نیز «اگر درخت از

نیز درختی قرآنی است که در آسمان چهارم قرار

نیروی مقدس سرشار است ،بدين خاطر است که

گرفته و جبرئیل (ع) بر آن مسکن داردت گفته

قائم است ،که رشد میکند ،که برگهايش را از

میشود که هیم کس به غیر از پیامبر اکرم (ص)

دست میدهد و دوباره آنها را به دست میآوردت

از آن نگذشته استت (رنگچی)012 :0290 ،

در نتیجه زنده میشودت بارها میمیرد و باز زاده

درباره بزرگی اين درخت آمده است که

میشود»ت (شوالیه – گربران)010 :0250 ،0

اس سوار هفتاد سال در سايهاش راه میپیمايد و

بنابراين ،با توجه به اين حضور سبز درخت

برگی از آن بر روی تمام مردم سايه میافکندت

در تکوين تاريخ اساطیریِ بشر ابتدا الزم است

(ياحقی )000 :0290 ،طوبی درخت ديگر بهشتی
استت (صافات )25 /اين درخت را همان درخت

1. Eliyade, Mirchade
2. Shuvaliye, Alen- Gorboran, Zhan

کیهانی در آيینهای اساطیری میدانند که
ريشههايش در آسمان است و شاخ و برگش در
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زمین گسترده شده استت (زمردی)005 :0250 ،

نزديک بودهاندت (دوبوکور )1 :0292 ،0و اين امر

درخت قرآنی ديگر در سرزمین مقدس طوی

ارتباط آدمی را با آسمان و خدايان آسانتر

واقع شده استت به آن هنگام که حضرت موسی

میکرده استت (الیاده )02 :0210 ،بنابر برخی

(ع) وارد اين سرزمین میشود ندای «إِنّی أَنا اهللُ»

باورها اين درخت غالبا سرنگون ديده میشود،

را از درون اين درخت میشنودت (قصص)25 /

يعنی ريشههايش در بهشت و شاخههايش در

درخت خرما نیز از ديگر درختان قرآنی است که

زمین استت (پورخالقی )000 :0259 ،و برخی نیز

نشانهای کهن از باروری استت (ق )05 /به دنیا

آن را با درخت طوبی برابر دانستهاندت (زمردی،

آمدن حضرت عیسی (ع) در زير خرمابُنی خشک

)005 :0250

و سبز گشتن آن و فرو ريخته شدن خرما برای
حضرت مريمی که دوشیزه است ،نوعی بکرزايی

 .1درختان نمودي از خدایان باستان

مقدس را تداعی میکندت (مريم)02 – 00 /

چنان که گفته آمد حضور درختان در زندگی

همچنین تشبیه درخت خرما به آدمی (حاقه 9 /و

مردمان کهن چنان با عقايد و باورهای آنان گره

قمر )05 /را میتوان به اين دلیل دانست که

خورده است که گاه درختان را تا مرز يک ايزد

امور شبیه آدمی است ،که

يا الهه باال برده و حتی فراتر از آنان قرار داده

اگر سر آن را قطع کنند بخشکد و اگر نوع مادينه

استت در خطبه  050نهجالبالغه آمده است که

آن را از نوع نرينه تلقیح نکنند بار نگیرد و بر

مردمانی از قوم ثمود در يمن زندگی میکرده و

ندهد»ت (حکمت)000 :0259 ،

درخت میپرستیدهاندت (دشتی )201 :0252 ،کفار

«درخت خرما در اغل

در مقابل نمودهای مثبت درختان ،نمودهای
منفی آن نیز در کالم خدا بیان گرديده است که از

قريش نیز درختی به نام ذات انواط را پرستش
میکردهاندت (پورخالقی)020 :0259 ،

آن جمله میتوان به درخت زقّوم اشاره کرد که

در داستان نبرد رستم و اسفنديار در شاهنامه

در قعر جهنم رويیده و خوراک گناهپیشگان

میخوانیم که درخت گز در نزد زردشتیان مقدس

استت (صافات 20 - 20 /و دخان)02 /

بوده و حتی آن را میپرستیدهاند:
اَبَر چشم او راست کن هر دو دست

 .5درخت كیهانی

چنان چـون بـود مـردم گـزپرسـت
(همان)29 :

يکی از تجلیات گیاهان و درختان در حوزه اديان
الهی ،درخت کیهانی است که از عمق زمین سر

 .4درختان تجلیگاه خدایان باستان

بر آورده و آسمان و زمین را به هم پیوند داده

در آيینهای رايج باستان ،همواره درختان محل

استت درخت کیهانی يادآور دلتنگی انسان نسبت

تجلی خدايان بودهاند و ارتباط آنان با امشاس ندان

به روزگاری است که زمین و آسمان به هم
1. Dobocor, Munich
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و ايزدان همواره بر قداست آنان افزوده و درختان
را نمادی از اعتقادات مردم قرار داده استت
میترا (ايزد بانوی خورشید) در اساطیر ايرانی
از درخت کاج زاده میشودت (تاواراتانی:0250 ،0

از ديگر تجلیات اين گیاهتباری کشته شدن
سیاوش به دست افراسیاب و رويیدن درختی از
خون اوستت
«ز خاکی که خون سیاوش بخورد

« )025در افسانههای يونانی هر درخت را

به ابر اندر آمد درخـتی ز گرد»

فرشتهای به نام هاما درايا که در داخل آن درخت

(اکبری)020 :0250 ،

پنهان است ،نگهبانی میکند که جان وی به حیات

در اساطیر يونان وقتی ديونیزوس 0با توطئه

درخت بستگی دارد»ت (رنگچی )9 :0290 ،آناهیتا

نامادریاش کشته میشود از خون او درخت انار

نیز در آيین زردشتی الههای است که در درختی

میرويدت (رنگچی)22 :0290 ،

سکونت دارد و از داخل آن صدای خوش زنی
شنیده میشودت (پورخالقی)20 :0259 ،

 .7درخت و نمود مادینگی آن در اساطیر باستان
آنچه از اساطیر باستان درباره درخت برمیآيد

 .2آفرینش انسان از درخت و گیاه و آفرینش

نمود آشکار مادينگی آن در برابر نمود نرينگی

گیاه و درخت از انسان

استت در عقايد زردشتی امشاس ندان آب و گیاه،

با نگاهی به اساطیر ملل گذشته ،به کرّات با

مادينه (ايزد بانو) هستندت (آموزگار– 05 :0210 ،

گیاهتباری انسان و انسانتباری گیاه مواجه هستیمت

 )09مردم قوم «ونیکا» در شرق آفريقا قطع

در اساطیر ايرانی از ريخته شدن نطفه کیومرث

درخت نارگیل را برابر با مادرکُشی دانستهاندت

پس از چهل سال ،شاخه ريباس میرويد که

(بهار )00 :0292 ،در روايتی که از پیامبراکرم

دارای دو ساق است و نخستین زوج بشری مشی

(ص) نقل گرديده درخت نخل از باقی مانده گل

و مشیانه از اين دو ساقه به وجود میآيندت

آدم (ع) ساخته شده و از اينرو خواهر ايشان و

(آموزگار )01 :0210 ،عکس اين چرخه زايش

عمه نوع بشر محسوب میگرددت (همان)

نیز در اساطیر اقوام و ملل مختلف وجود دارد و

شکافتن پهلوی «رودابه» (درخت سروِ

از تبار آدمی ،گیاه به وجود میآيدت چنان که

ماهرخسار شاهنامه) به هنگام به دنیا آمدن رستم

شاخه ريباس از نطفه کیومرث به وجود آمده

«پیوند نمادين زن و درخت است» و اشاره به

استت به گفته «الیاده» گیاهتباری انسان که در
اساطیر باستان نمود يافته بدين خاطر است که
«حیات انسانی که به طرز فجیعی پايان گرفته در
گیاهی ادامه میيابد»ت (الیاده)059 :0292 ،

باوری که بر طبق آن «آدمی میوه درخت هفت
شاخهای است که به دست زنی که تنهاش از
پوسته درخت بیرون آمده تغذيه میشود»ت
(پورخالقی)92 :0259 ،

1. NahokoTavaratani

2. Dionysus

بررسی كهن الگو گرایانه «درخت» در رمان سووشون

 .7درخااات و نقاااش آن در جااااودانگی و

01

اما مهمترين نمود درخت در ارتباط با آداب
و رسوم اساطیری ،کاشت درخت بر باالی قبر

زندگیبخشی بر آدمی
در اساطیر باستان همواره بودهاند درختانی که
الهامبخش جاودانگی ،زندگیبخشی و دير زيستی
بودهاندت در اساطیر ايرانی درختی موسوم به
درخت هوم وجود داردت «هوم در دنیای مینوی

مردگان يا دفن آنها در زير درخت بوده استت به
خاکس اری پهلوانانِ شاهنامه در زير درختان نیز،
جزو آيینهايی است که به طور مکرر ديده
میشودت (پورخالقی)20 :0259 ،
انوری بیتی از حافظ را نشاندهندۀ مراسم

ايزد است و در دنیای گیتی ،گیاهی درمانبخش

کاشتن درخت بر باالی قبر در ايران میداند:

است و سرور گیاهان تتت که در ته دريای

باغبان چو مـن زين جا بـگذرم حرامت باد

فراخکرد میرويد و بیمرگی میآورد»ت (آموزگار،

گر به جای من سروی ،غیر دوسـت بنشانی
(انوری)205 :0255 ،

 )55 :0210شاخه اين درخت در جنگ نوعی
طلسم برای در امان ماندن از چنگ دشمنان بوده

 .3سرو نماد اساطیري و جاودانگی در ایران

استت (کوروجی)55 – 50 :0255 ،0

ســرو از ديربــاز در در نــزد ايرانیــان از ارزش و

در شاهنامه آمده است که انوشیروان برزوی
پزشک را به جستوجوی گیاه جاودانگی به
هندوستان میفرستدت شاهنشاه چین فرزانهای به
نام شوفو را برای يافتن میوه زندگیبخش مأمور
میداردت (همان)20 :

اهمیت بسیار بااليی برخوردار بوده و در عقايـد و
باورهای مردم ايران نماد سرسـبزی ،جـاودانگی و
آزادگی استت (ياحقی )000 :0290 ،امـا بیشـترين
اهمیــت آن را بايــد در آيــین اســاطیری ايرانیــان
جسـتوجــو کــرد کــه ريشـۀ در آيــین زردشــت،
نخستین آيین يکتاپرستی ايرانیان داردت «[زردشـت
با بیست و يک نسک اوستا و سرو همیشه سـبز و

 .9درخااات و نماااود آن در آداب و رساااوم

گشتاس

اساطیري مردم باستان
درخت در اغل

آتش همیشه روشن (برزين مهر) دين خـود را بـه

آيینهای باستانی ملل مختلف

به طور چشمگیری قابل مالحظه استت يکی از

عرضه می کند» (آموزگـار )50 :0210 ،و

«سرو کاشمر اولین پرستش گاه و قبلهگاه زردشتیان
میگردد»ت (پورخالقی)29 :0259 ،

رسوم اساطیری اين بوده که درختان را برای
باطل کردن سحر و جادو مناس

میدانسته و بر

 .01درخت در رؤیا (خواب)

درختان دخیل میبستهاندت (شوالیه – گربران،

همانطور که در بخش مربوط به کهن الگوها نیز

)010 :0250

گفته شد يکی از تجلیگاههای کهنالگوها،
رؤياها و خوابها میباشندت از نظر فرويد «عالم
1. Coroji Coyajijehangir
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رؤيا که عالمی سرشار از صور خیال و خاطرات

در اساطیرِ ژاپن درخت کاج را دارای دو

سرکوفته است ،مظهر تمايالت ناخودآگاه و

جنبه متضاد میدانستهاندت از سويی زندگیبخش

کششهای ناگفته ماست و انسان با کشف رمز

بوده و از طرفی میرانندهت (تاواراتانی:0250 ،

آنها به شناخت کامل خويشتن میرسد»ت (سید

 )000سرو در اساطیر ايران و جهان به عنوان

حسینی )529 :0250 ،در کتاب کامل التعبیر در

نماد سوگواری نیز شناخته شده و از آن به

تعبیر درخت در خواب آمده است که «ديدن

درخت مرگ ،درخت مردگان و درخت عزا تعبیر

درخت در خواب دلیل بر زن است ت ت ت و شاخه

شده استت (جوادی)25 :0292 ،

درختان در خواب فرزندان و برادران و خويشان
او هستند»ت (تفلیسی)001 – 05 :0259 ،

رمان سووشون
0

رمان سووشون نوشته «سـیمین دانشـور» يکـی از

آمده است که آژدیدهاک دختر خود ماندانا را در

چند اثر درخشان در ادبیات داستانی معاصر اسـتت

خواب ديد که از شکم او شاخههای درخت

مهین بهرامی آن را «يک اثـر بـا ارزش ،خوانـدنی،

انگور رويید و سراسر آسیا را فرا گرفتت معبّران

ماندگار و دارای خصیصه جهانی ادبیات میدانـد»ت

در تعبیر اين خواب گفتند که ماندانا پسری به

(بهرامی )110 :0200 ،میرعابدينی نیز بر ايـن بـاور

دنیا خواهد آورد که تمام دنیا را به تسخیر خود

اســت کــه سووشــون بــه علــت ويژگــیهــای

در میآوردت (ياحقی)059 :0290 ،

ارزشمندش از بزرگترين رمانهای دهه پنجـاه بـه

در نوشتههای تاريخی به روايت هرودوت

شمار مـیآيـدت (میرعابـدينی )005 :0252 ،او ايـن
 .00نمودهاي منفی درخت در آیینها و

رمان را آغازگر فصلی تازه در تاريخ داستاننويسی

اساطیر ملل گذشته

ايران قلمداد میکندت (همان)092 :

برای انسانها نمود مثبتی را از

منتقد ديگری سووشون را رمـانی تـاريخی-

خود ارائه داده است ،اما گاه برخی درختان،

سیاسـی و شــاهکار هنــری و ادبــی دکتــر دانشــور

مفاهیمی منفی را نیز القاء میکردهاندت برای مثال

خوانده و میافزايد که سووشون پر خواننـدهتـرين

درخت همچنان که میتواند عامل بقای زندگی

کتاب سالهای قبل از انقالب میباشد که بـا اقبـال

آدمی شود ،میتواند وسیلهای برای پايان زندگی

بی نظیری قرين گشت و سالی يـک يـا دو بـار در

نیز باشدت در اساطیر ايرانی فرامرز (از پهلوانان و

شمارگان وسیع تجديـد چـاش شـد و هنـوز هـم

ايزدان اساطیری ايران) در جنگ با بهمن اسیر

خواننده داردت اثری که خواص و عوام را پسند آمد

شده و توسط درختی (درخت صلی ) به دار

و بارها مورد نقد و تحلیل قرار گرفت»ت (رحیمیان،

آويخته میشودت (اکبری)029 :0252 ،

)000 :0250

درخت اغل

پاينده اعتقاد دارد «سووشون پس از بوف کـور
1. Herodotus

پُر خوانندهترين رمـان فارسـی اسـت و ايـن میسـر

بررسی كهن الگو گرایانه «درخت» در رمان سووشون

02

نشده مگر با تیزبینی فرهنگی سیمین دانشور که هـم

شخصیت يوسف و زری میتوان سايههايی از

يک جامعهشناس و هـم يـک روانشـناس و حتـی

جالل و سیمین را به نظاره نشستت رمان در

روانکاوی قوی بود که توانايی نوشـتن رمـان چنـد

بیست و سه فصل نگارش يافته است و حوادث

صدايی را داشـت»ت (پاينـده )10 :0212 ،حسـینعلی

سالهای جنگ جهانی دوم در شیراز را گزارش

قبادی هم با اشاره به صبغه فرامدرنیستی سووشـون،

میکند که باعو هجوم متفقین به ايران میشودت

کار دانشور را در جمع کردن اسطورههای اسالمی و

يوسف و زری دو قهرمان اصلی داستاناندت

ايرانی و پـیشبینـی کـردن تحـوالت آينـده ايـران،

يوسف زمین دارِ آرمان خواهی است که نمیتواند

درخشان ارزيابی میکندت (همان) سیمین دانشور بـه

همکاری با بیگانه و حضور او را در وطن

پديدهها نگاهی اسطورهای دارد و در سووشـون نیـز

خويش تحمل کند و در آخر سر نیز جان بر سر

متن را در اختیار اسطورههايی مـیگـذارد کـه دائـم

اين کار می نهدت زری که داستان از زبان وی

خود را در محیط تکثیـر مـیکننـدت دسـتگاه زايـای

روايت میشود  ،در آغاز زن ساده و البته

اسطوره برای تکثیر و تبديل خـود بـه هـر سـطح از

تحصیلکرده ای است که چندان با مواضع

هستی و هر شیء راه میيابـد و خـود را جـايگزين

سیاسی شوهرش سر سازگاری ندارد و همواره

میکندت (امیری)055 :0210 ،

به نفع زندگی و خانواده سکوت میکندت زری

در اعماق داستان ،اسطوره سـیاوش جريـان

بعد از کشته شدن شهادت گونه شوهرش متحول

داردت سیاوش پسر کیکاووس ،پادشاه کیانی است

می شود و تصمیم می گیرد که راه يوسف يعنی

که ناجوانمردانه به دست گرسیوز برادر افراسیاب

مقاومت و استقالل را ادامه دهدت مرگ يوسف

کشته می شودت چهـره يوسـف ،شخصـیت اصـلی

به تظاهرات سیاسی پر خروشی منجر میشودت

رمان با سیمای معصـوم سـیاوش درهـم آمیختـه

داستان با قطعه شاعرانه ای از مک ماهون

استت به نظر مهرداد بهـار سـیاوش «ايـزد شـهید

خبرنگـار استقـاللطل

ايـرلندی به سرانجام

شونده نباتی» است که در اساطیر ملل با تغییراتـی

میرسدت

در نام ديده می شودت او بايد بمیرد تا سرسـبزی و
طراوت به طبیعت برگـرددت در حقیقـت سـیاوش

بررسی كهنالگوي درخت در رمان سووشون

در اساطیر ايران نشاندهندۀ مرگ و حیات دوباره

داستان سووشون و اتفاقات و حوادث مهم آن در

استت (بهار 211 :0295 ،و )215

باغی پر از درخت اتفاق میافتد و از اين رهگذر
سرنوشت قهرمانان اصلی داستان (يوسف و

خالصه داستان

زری) با درخت گره میخوردت خارج از فضای

دانشور رمان سووشون را به روان همسرش

باغ نیز حضور هر يک از اين دو شخصیت و

«جالل آل احمد» که در مرگ او به سوگ نشسته،

رخدادهای پیش رويشان با هستی درختی عجین

تقديم داشته استت درون رمان هم در پس دو

گشته استت
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 .0آبیاري درخت با خون

يوسف بیگناه کشته میشود و خون او درختان را

مهمترين درختی که در همان اوايل رمان به چشم

آبیاری میکند« :میدانست که همین شبانه زير آب

میخورد و بازتاب بیشتری هم نسبت به ديگر

حوض را خواهند کشید و آب حوض را به

درختها دارد؛ درختی است که با خون آبیاری

باغچهها هدايت خواهند کرد و آبی که جسد

میشودت اين درخت که به طور مکرری در البهالی

شوهرش را شُسته و خونهای خشک شده را پاک

داستان بازتولید میشود ،اولین بار به صورت

کرده ،درختها را آبیاری خواهد کرد»ت (دانشور،

درخت استقالل بیان میگردد« :اين درخت [درخت

همان)009 :

استقالل را بايد با خون آبیاری کرد نه با آبت با
آب خشک میشود»ت (دانشور)00 :0201 ،

در روايتی از امام صادق (ع) درخت در
خواب به مردی مبارز تعبیر گرديده استت

در اساطیر ايرانی از خون سیاوش درختی

(تفلیسی )000 :0259 ،از اينرو ،در روز مرگ

می رويدت در مراسم درخت مقدس کاج در روم

يوسف« :زری دراز کشید و خوابید و خواب ديد

باستان کاهن اعظم معبد آتیس دست خود را با

درخت عجیبی در باغشان رويیده و غالم با

تیغ میبرد و خون خود را به عنوان هديه به

آب اش کوچکی دارد خون پای درخت میريزد»ت

محضر درخت کاج میريزدت (تاواراتانی:0250 ،

(دانشور ،همان)000 :

 )020اين بُنمايه در رمان به اين شکل بیان
میشود« :درخت عجیبی که قوت خود را از

 .5نشاندن درخت بر سر مزار

خاک و خون میگیردت اين درخت باغبانی دارد

کاشت درخت بر باالی قبر و يا دفن مردگان زير

که قیافهاش به پیامبران میماندت باغبان از میان

درخت نیز از انديشههای اساطیری است که در

همه درختها عاشق همین يک درخت استت

اين داستان هم در پیوند با درخت سرو نشان داده

هنگام آبیاری وقتی صال در میدهد که :خون!

میشود؛ چرا که سرو در آيین اساطیری نماد

همه مردم دور درخت فراهم میآيند و رگهای

سوگواری نیز هستت (رنگچی:)25 :0290 ،

دستشان را باز میکنند»ت (دانشور ،همان)29 :

«انگار ،همین االن از کوه مرتاض علی پايین آمده

در اساطیر باستان خون قهرمانان و بیگناهان

و يک قرابه شراب روی کولش و حاال میرود

پای درختان میريزد و باعو باروری آنان میشودت

سر مزار هفت تنانت سر قرابه را باز میکند و

از خون سیاوش درختی میرويدت در يونان خون

میخورد و از سبیلهای کلفتش ،قطرههای قرمز

عاشق و معشوقی به نام پوراموس و تیسبه درختان

چک چک روی مزارهای بینام میريزدت قرابه را

را آبیاری میکند (شوالیه  -گربران)290 :0291 ،

میگذارد زير درخت سرو و روی سنگ سرد

و درحماسهای چینی خون شاهزاده که بیگناه

میخوابد»ت (دانشور ،همان )002 :يوسف و زری

کشته شده است باعو باروری گیاهان میشودت

نیز وانمود میکنند که سحر اس

خسرو را در

(کوروجی )009 :0255 ،در داستان دانشور نیز

زير درختان دفن کردهاند:

بررسی كهن الگو گرایانه «درخت» در رمان سووشون
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«خسرو روی زمین نشست و شروع کـرد بـه

نیستندت نه میل به عروج دارند و نه انگیزهای برای

کندن سنگهای سنگ چین قبرت آنها را يکی يکـی

باالطلبیت آنها در ابتدا سکوت کردهاند و حرف

می کند و در باغچه پرت میکردت صدای جا به جا

نمیزنند« :درختها زير لحاف سنگین آسمان

شدن گنجشکها در درختهـا آمـد و مرغـی در

خوابشان برده بودت کاش بادی میآمد يا او

تاريکی پرواز کرد»ت (همان)000 – 00 :

میتوانست مثل باد نهی

بزند و آدمها و

درختها را به حرکت برانگیزدت کاش آسمان
 .1نذر و نیاز بر درختان

صاف میشد و باغی میشد پر از میلیونها چشمت

نذر و نیاز و دخیل بستن بر درختان (درخت

کاش ل های وراج درختها سر حرف را باز

مراد) برای برآورده شدن حاجتها و خوشبختی

میکردندت» (دانشور ،همان)002 :

نیز جزو آداب و رسومی است که در فرهنگ

«به نظرش آمد که باغ شادابی خود را از

عامه نمودهای فراوانی داردت در اين داستان نیز

دست داده ،بر روی همه درختها غبار نشسته،

زری به دنبال ستاره بختش زير درخت میگردد:

برگهايشان را زرد کرده ،سوخته ،يک لحظه

«زری ستارهاش را گم میکندت حاال دارد همه جا

خیال کرد درختها ماتشان برده بربر تماشايش

را میگرددتتت همه صندوقهای توی صندوقخانه

میکنندت بعد ديد که درختها میلرزند و سر

را میگردد اما ستارهاش را پیدا نمیکندت در باغ

تکان میدهند و بعد آرام میگیرندت انديشید:

سرگردان میشودت روی هرهها را میگردد زير

«خود را آماده خواب میکنند!»ت (همان)000 :

درختها را نگاه میکندت از خديجه میپرسد:
«تو ستاره مرا نديدی؟» (همان)005 :

اين دلواپسیها بعد از مرگ يوسف قهرمان
داستان و آبیاری درختان با خون او و رويش
درخت استقالل در جای جای اين سرزمین از
به سخن میگشايند:

 .4سخن گفتنِ درختان و سخن گفتن با درختان

میان میرود و درختان ل

درخت در اساطیر کهن تمثیلی است از انسانی

«در خانهات درختی خواهد رويید و درختهايی

که ريشه در خاک دارد و میل عروج به آسمانت

در شهرت و بسیار درختان در سرزمینتتتت و باد

(الیاده )050 :0292 ،در باورهای چینیان در

پیغام هر درختی را به درخت ديگر خواهد

روزگار کهن آمده است که سروهايی در

رسانید و درختها از باد خواهند پرسید :در راه

کوهستان هستند که میتوانند حرف بزنند ،اما در

که میآمدی سحر را نديدی؟!»ت (همان)252 :

واقع اين درختان نیستند که حرف میزنند ،بلکه
روان آنهاست که سخن میگويدت (کوروجی،

 .2استعال ،آرامش و بیاداري معناوي در زیار

 )00 :0255درختان سخنگو در شاهنامه نیز نماد

درختان

انسان و باال طلبیهای اوستت (پورخالقی:0259 ،

از خصوصیات بارز سووشون اين است که

 )01اما درختان درختستان دانشور اينگونه

همواره افراد دارای نقش مثبت در زير درختان
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قرار میگیرندت شخصیتهای خوب زمانی که از

 .7رابطه درخت و نور

چیزی ناراحتاند؛ يا به خلوت و تأمل نیاز دارند

چنان که گفته شد در اساطیر کهن رابطه بسیار

و يا حرفی میزنند که بايد تأثیر بیشتری داشته

نزديکی بین میترا (الهه نور و خورشید) و درختانی

باشد در زير درختان میايستند و چترِ درختان

چون سرو و کاج وجود داردت در اساطیر ايرانی و

بهسان فره ايزدی بر سر آنان سايه میافکندت اين

ژاپنی میترا از درخت کاج زاده میشودت (تاواراتانی،

خصوصیت در سرتاسر رمان قابل مالحظه است:

 )001 – 25 :0250اين انديشه در رمان دانشور

«کلو زير درختهای نارنج نشسته بود و شروع

چنین ظهور و بروز میيابد« :عاقبت ماشین سبزی با

کرده بود به هایهای گريه کردن و باز ننه و

چراغهای روشن تو آمدت معلوم بود راننده يادش

کاکايش را خواسته بودت» (همان)020 :

رفته است چراغها را خاموش کند وگرنه آفتاب

گريه کردن و قدم زدن در زير درخت،
آدمهای داستان را به آرامش میرساندت به نظر

زودتر از مهمانها رسیده بود و شانه درختها را
بوسیدن گرفته بودت» (دانشور ،همان)010 :

میرسد نويسنده از اين ويژگی ،مهر مادرانهای را
برداشت کرده است که همان مفهوم مادينگی

 .9ارتباط درخت با جنسیت

درختان را در خاطر تداعی میکند« :از خواندن

رابطه مرد و درخت زبان گنجشک و زن و درخـت

نکرد اما دلش گرفتت

نــارون بــه وضــوح در سووشــون ديــده مــیشــودت

روزنامه را مچاله کرد و گوشهای انداخت و به

عاشق ِخانم فتوحی از پشت درخت زبان گنجشـک

نارنجستان پناه بردت زير درختهای نارنج قدم

درمی آيد و دکتر عبداهلل خان هنگام صحبت با زری،

میزد و احساس میکرد که حوصله هیم کاری را

زير درخت نارون میايستد« :مردی چهـار شـانه بـا

که فکر کردن الزم داشته باشد ندارد»ت (همان05 :

پیشانی وسیع و بناگوش سفید که پشت يک درخت

و )021

زبان گنجشک کمین کرده بود و خودش کـه لبـاس

اين خبر ،هر چند تعج

حرير مواجی بـه تـن داشـت و مثـل کبـک مسـت
 .7نقش درخت در كسب تجربه عرفانی

میخرامید و پستانهای برجسـتهاش کـه رگ کـرده

در آيین برهمايان ،بودا زير درخت انجیر به

بود و مرد چهار شـانه بـا بـازوان گشـوده از پشـت

حقیقت میرسدت وی تصمیم میگیرد تا رسیدن به

درخت در میآمد و او را غافـلگیـر مـیکـرد و در

مقام فرزانگی زير اين درخت بنشیندت (زمردی،

آغوش میگرفت و میفشرد»ت (دانشور ،همـان059 :

 )055 :0250دانشور از اين مضمون نیز بهره گرفته

و« )052زير درخت نارون ته باغ ايستاد تا نفس تازه

است« :آن روز که ارباب دستور داد همه نیلوفرها

کند و توضیح داد« :اين شـعر را بـرای تـو نخوانـدم

در تمام درياچههای زمینی بشکفند و نور معرفت

برای خودم خواندم»ت زری گفت« :شما کار خـود را

را برای آن مردی که چهار زانو زير درخت نشسته

دراين دنیا کردهايدت حکايت شـما حکايـت پهلـوانی

بود فرستادتتت» (دانشور ،همان)001 :

است اما شوهر بـدبخت مـن يـک حکايـت ناتمـام

بررسی كهن الگو گرایانه «درخت» در رمان سووشون
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غمگین بود» و بی اينکه خـود بخواهـد بـه درخـت

نمودار دلتنگی و حسرت انسان نسبت به زمانی

تکیــه داد ،دســت بــه پیشــانیاش گذاشــت و آرام

است که به آسمان نزديک بوده استت بهترين نمود

گريستت اشکهای داغ از روی صورتش غلتیدنـد و

اين درخت در «بهمن يشت» آمده است :درخت

به گردنش آويختند»ت (همان)052 :

هفت شاخهای که هر يک از شاخههايش منطبق
با اساطیر ايران استت (نامور مطلق وتتت)11 :0259 ،

 .3رابطه درخت با مادینگی و باروري

در اين رمان نیز ذکری از درخت کیهانی با اشاره

درخت در اساطیر کهن همواره مظهر زن و

رمزآلودی به هفت شاخه آن و پیوندش با آسمان و

باروری است و نمود مادينگی آن در فرهنگِ کهنِ

ستاره به میان آمده است« :مگر ايـن بیمار شما

اقوامِ مختلف مشهود استت نويسنده اين داستان و

چـه باکی دارد که اين طور مثل الشه؛ مثل مردار،

از سوی ديگر شخصیت اول آن زن است و از

روی تخت افتاده؟ بگذاريد ببرمش توی باغ زير

اينرو ،پیداست که جنبه مادينه و مادرانه درخت

آن درخت هفت نوبر بگذارمشت بیرون آسمان پر

بیشتر فرصت تجلی خواهد يافتت در نمونههای

ستاره است»ت (دانشور ،همان)001 :

قبلی نیز به اين موضوع اشاره شده است« :مرجان
گفت« :آن بچه که سنگ انداخت گفت نان بدهت

 .00درخت گیسو

گفت برو میوه از درخت بده» و چشمهايش را

درخت گیسو ،درخت ديگری است که

مالید»ت (همان)22 :

دربردارنده نمادهايی از سوگواری و دخیل بستن

درخت در سووشون همچون مادریست که

استت زنان جوانی که شوهرانشان را از دست

بچهها در آغوش او آرام میگیرند و بازی میکنند:

دادهاند گیسويشان را میبُرند و به اين درخت

گیر آوردند به درخت

میبندند و برای سیاوش عزاداری میکنندت

میبندند و تاب میخورندتتت» (همان )001 :و

سیاوش و درخت و گیسو نیز ارتباطی اساطیری

همچون مادری جانپناه سربازانی است که از وطن

با هم دارندت اولین ارتباط اين مجموعه رويیدن

دفاع میکنند« :بیچاره سربازها ،فقط يک فشنگ در

درخت از خون سیاوش است و درختی که از

تفنگهايشان داشتندت روی پیشآمدگی کوهها

خون سیاوش رويیده پرستشگاه سوگواران

جنگل نیمهمردهای هست از بوتههای بنه و بخورک

میشودت (پورخالقی )01 :0259 ،از طرفی مو نیز

و درختهای کنار و سربازها زير بوتهها و

خود نمودی از حیات و زندگی و نشاط و

درختها در کمین نشستند»ت (همان)005 :

فرهمندی است چنانکه در فرهنگ عامیانه به مو

«اگر دو تا درخت مناس

قسم میخورندت در اين رمان نیز وقتی مَلِک رستم
 .01درخت كیهانی

میخواهد صحت ادعايش را به يوسف ثابت

درخت کیهانی درختی است که آسمان و زمین را

بکند به مويش قسم میخوردت (دانشور:0201 ،

به هم پیوند میداده و براساس آنچه ذکر شد

 )05و در غزلی از حافظ آمده است که:
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به گیسوی تو خوردم دوش سوگند

که افراد بهشتی زير اين درخت به زندگی خود

کـه از پـای تـو مـن سـربرنگـیـرم

ادامه خواهند دادت از اينرو ،هر انسان خوبی که

(ديوان :غزل )220

از دنیا میرود به زير درخت طوبی رهنمون می-

بريدن گیسو نیز يکی از نشانههای عزاداری

شود« :سه تا از پرستارهايمان تیفوس گرفتند و

در ايران است که با مفهوم مو (نشانه زندگی)

حاال آن دنیا راحت و آسوده زير درخت طوبی

مطابقت داردت بريدن گیسو در سوگ از دست

گرفتهاند نشستهاندت زن خدا هم امش

راه

دادن کسی ،تمام دانستن زندگی برای خود استت

میافتد»ت (همان)052 :

از طرف ديگر مو در اساطیر با درخت ارتباط داردت

«به آن آدم بالدار سیاهپوش التماس کردم

«در متون زردشتی چنین آمده است که چون

گفتم حاضرم تمام عمر خودم را بدهم و تو

مردمان درمیگذرند ،استخوان و رگ و پی آنها به

طلعت را نبریت گفت میبرمش بهشت ،زير

زمین ،خون به آبها و موی به درختان س رده

درخت طوبی»ت (همان)005 :

میشود و امشاس ندان حافظ و نگهدار آنها
هستند»ت (آموزگار )59 – 55 :0210 ،همچنین در

 .01سرو

اساطیر مختلف مربوط به آفرينش جهان نیز

سرو به سان ديگر مخروطیانی که در اساطیر

گیاهان و درختان از موهای ايزدان میرويندت

کهن رمز جاودانگی را القا نموده ،در اساطیر ايران

(رضايی )21 – 90 :0252 ،دانشور ،سیاوش و

نیز نماد ايستادگی ،فناناپذيری ،جاودانگی و

درخت و گیسو را در يک مجموعه جمع کرده

آزادگی استت از اينرو ،همسانسازی هر

است« :زری بلند شد و نشست و گفت« :برای

آزادمنش و آزادانديشی به سرو در ادبیات ايران

سیاوش گريه میکردم تتت اوائل نمیشناختمش ،از

تشبیهی خیالی و ادعايی نیست ،بلکه حقیقتی

او بدم میآمد ،اما حاال خوب میشناسمش و دلم

است که از دل انديشههای کهن سر برآورده

برايش همچین میسوزدتتت زير درخت گیسو

استت از اينرو ،ناخودآگاه اين انديشه در ذهن

ايستاده بودم و برای سیاوش گريه میکردمت حیف

متبادر میشود که «سرو با آن اعتدال و آزادگی ،از

که من گیس ندارم وگرنه گیسم را میبريدم و مثل

رويیدنیهای مهم اين شهراست و آدمها طبعا بايد

آنهای ديگر به درخت آويزان میکردم»ت (دانشور،

شبیه رويیدنیهای منطقهای باشند که در آن به

همان)092 :

وجود آمدهاند لطیف و معتدل»ت (همان)00 :
چنان کـه پـیشتـر نیـز گذشـت درختـان بـا

 .05درخت طوبی

جنبههای گوناگون آداب و رسـوم ملّـتهـا پیونـد

طوبی درختی بهشتی است و آن را با درخت

يافتهاند و حضور پـر رنـگ آنهـا را در جشـنهـا،

کیهانی در اساطیر همسان دانستهاندت در تمام

اعیاد ،سوگواری ،دفن مردگان و تتت میتـوان ديـدت

آيینهای الهی و اساطیری باور مردم بر اين است

اين انديشه در رمـان دانشـور بـا درخـت سـرو و

بررسی كهن الگو گرایانه «درخت» در رمان سووشون
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نارنج تجلی میيابد« :بعد از عقدکنان جشن در باغ

ل هايش داغمه بسته بـودت شـايد تـا چنـد لحظـه

و در ايــوان جلــو عمــارت شــروع شــدت ســروها،

ديگر با پای خودش پیش خدا میرفت»ت (همان)

درخت های زينتی ،درخت های نارنج همه چراغان

«زری و آقای فتوحی در باغچه بیگل دار

شده بودندت هـر درختـی بـه رنگـیت درخـتهـای

المجانین زير درخت کاج خاک گرفته ايستادند»ت

بزرگ با گلوشهای بزرگ و درختهـای کوچـک

(همان« )000 :خانم فتوحی به سمتشان آمدت

با گلوشهای کوچک»ت (همان)05 :

مالفه سفیدی به خود بسته بود که در پايش
میگرفت و داد میزد« :مرا بکش و راحتم کن!
کتت در آور و مرا

 .04نشانههاي منفی در كهنالگوي درخت

چاقوی قلم تراشت را از جی

کهنالگوی درخت در اساطیر در بیشتر جنبهها

بکشت کفن پوشیدهام و آمادهام!» به آنها رسید و

جلوه مثبتی از خود نشان داده است ،اما کم و

مالفه را رها کرد ت ت ت مشتش را گره کرد و در

بیش سويههای منفی آن را نیز میتوان در

صورت برادر تکان داد و گفت« :ای دزد ناموس!

انديشههای اساطیری پیدا کردت در سووشون نیز

میعاد زير درخت کاج! ها بله؟» (همان)002 :

تجلی درختان در بیشتر زمینهها مثبت ارزيابی

همانگونه که سرسبزی درخت ،حس

میشود  -چنان که شرح آنها گذشت  -ولی در

زندگی را القاء میکند؛ زردی برگ درختان در

برخی از اليههای داستان شاهد حضور و ظهور

فصل پايیز هم تداعیکننده مرگ و بیماری استت

آنها به گونه منفی نیز هستیمت

تصوير يادشده در نوشته دانشور نیز با ضعف و

درخت کاج همانند سرو در اساطیر کهـن دو

مرگ همراه است« :ملک رستم چانه زد« :باور

نماد متضاد را از خود ارائه میدهد؛ از طرفی چون

کنید همهاش را برای فروش نمیخواهیمت

ديگر مخروطیان نماد جاودانگی است و از طرفـی

افرادمان گرسنهاندت مثل برگ درخت از مرض و

نماد ناپايداری و مرگت (تاواراتـانی 055 :0250 ،و

گرسنگی به زمین میريزندتتت» (همان )00 :و

 )000در داستان سه قطره خون ،کـاج بـا خـون و

گاهی نیز درخت با حس درماندگی و مصیبت

مــرگ و جنــون توصــیف شــده اســتت (هــدايت،

همراه میشود« :زری گفت« :حاال ديگر همه

 )1 – 00 :0222در سووشون نیز همـین تعبیـر بـه

شرط و بیعها را هم کردهاندت نمیشود اس

قزل

کــار رفتــه اســتت صــحبت از کــاج پیوســته بــا

را بفرستمت چکار کنم؟» عمه آهی کشید و گفت:

دارالمجــانین و مــرگ و نفــرت و خیانــت همــراه

«حاال ديگر بايد برويم زير درختِ چه کنم

میشود« :وقتی با غالم و مـدير داخلـی از باغچـه

بنشینیم»ت (همان)50 :

بیگل بیمارستان میگذشتند زن جوانی راديدند که

در توضیحات قبلی گفته شد که در البهالی

روی يک لحاف کهنه زير درخت کـاج خوابیـدهت»

اين داستان همواره شخصیتهای مثبت و افراد

(دانشــور« )050 :0201 ،و زن خــدا اينــک زيــر

نیک داستان ،زير درخت قرار میگیرند و گفتار و

درخــت کــاج افتــاده بــود و پوســتش مــیپريــد و

عملکرد آنها هم در ارتباط با درخت نشان داده
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میشود اما شخصیتهای منفی هم در

پشتش ،ايوان سرتاسری دور عمارت ،دو جوی

قسمتهای معدودی از داستان ،زير درخت قرار

آب دو طرف خرند ،آن دوتا درخت نارون دم

میگیرند؛ اما با رفتاری زشت و بیشرمانهت «چند

باغ ،نارنجستانش را که نارنجهايش را خودت با

جوی آب شاهراه نشسته

دست کاشتهای ،آن درخت «هفت نوبر» را که

بودند و يکی ديگر زير درخت ايستاده بود و

خودت هر سال يک میوهاش را پیوند زدی»ت

میشاشیدت زری که به آنها رسید هم او با تمام

(همان)02 :

تا سرباز هندی ل

بدن و شلوار باز به طرفش گشت و گفت« :بی
بی الزم» که زری تند کرد»ت (همان)000 :

بحث و نتیجهگیري

در يک ارزيابی کلی میتوان گفت که دانشور

کهنالگوها صورتهايی مثالیاند که در بین اقـوام

هر جا که از درخت حرف زده ناخودآگاه حس

مختلف بشری مشترکاندت کهـنالگوهـا در ضـمیر

زندگی و نشاط و امیدواری را بازآفرينی کرده

ناخودآگاه آدمی نشستهاند و به صورت غیـر ارادی

استت تکیه بر درخت ،امیدواری و استقامت

در آثار ادبی و هنری مجالی برای ظهور مـیيابنـدت

میبخشدت زير درخت ،حرفها تأثیری دو چندان

کهن الگوها در زندگی بشر به انـدازهای اهمیـت و

میگذارند و زندگی در کنار درختان رنگ وبويی

تأثیر داشتهاند که امروزه بیشتر آنها به سمبل و نماد

ديگر داردت شهری که دانشور از درختان ساخته

تبديل گشته اندت تا به حال کهنالگوهـای متعـددی

است دژهای ورودیاش از درخت است و درختان

توسط منتقدان ادبی معرفی و شناسايی شدهاند کـه

در حقیقت مردم اين شهر محسوب میشوندت

درخت در زمره مهمترينِ آنهاستت درخـت جـزو

باغبان دلمشغول است و فرصت رسیدن به درختان

کهنالگوهـايی اسـت کـه ريشـه در اسـاطیر ملـل

را نداردت اما او سرانجام با خون خويش خوشبختی

مختلف داردت اين کهنالگو با جنبـههـای مختلـف

درختان را تضمین میکندت درختانی که باغبان به

زندگی اساطیری پیوند خورده و تـأثیر خـود را در

دست خويش آنها را نشانده و پیوند آنان را با

ساحتهای مختلفی همچـون آيـینهـا و باورهـا،

آسمان محکمتر نموده است« :وقتی به ايوان

آداب و رســوم و هنــر نشــان داده اســتت رمــان

رسیدند يوسف ايستاد و به باغ نظر انداخت و

سووشون يکی از جمله آثـار ادبـی عصـر حاضـر

گفت« :شهرت زيبا شدهت حیف که باز تابستان در

است که کهنالگوی درخت در آن بسـیار بازتـاب

پیش است و من نه به تو می رسم و نه به شهرت»ت

يافته استت دانشور هرجا که از درخت سخن گفته

زری پرسید« :شهر من؟»

ناخودآگــاه آن را بــا باورداشــتهــای آيینــی و

 -مگر ديش

نمیگفتی شهر من اين خانه

است؟

اســاطیری آمیختــه و بــا بهــرهگیــری از آن مفهــوم
زندگی ،باروری و غیره را ارائه نموده استت تکیـه

زری خنديد و گفت« :ها ،بلهت اين شهر من

بر درخت ،امیدواری و استقامت مـی بخشـدت زيـر

به وجبش را دوست دارمت ت ه

درخت ،حرفها تأثیری دو چنـدان مـیگذارنـد و

است و وج

بررسی كهن الگو گرایانه «درخت» در رمان سووشون

51

شخصیتهای مثبت و افراد نیک داسـتان ،همـواره

امیری ،مژگان (فروردين )0210ت «نگرش فلسفی-

زير درخت قرار میگیرند و گفتار و عملکـرد آنهـا

اسطورهای در ادبیات داستانی معاصر»ت کتاب ماه

در پیونــد بــا درخــت نشــان داده مــیشــودت در

ادبیاتت شماره ( 25پیاپی )090ت صص 10 -052ت

سووشون بیشتر نمود مثبت اين کهـنالگـو آشـکار
گرديده اما گاه نمود منفـی آن نیـز فرصـت تجلـی
يافته استت درخت در عین اينکه حس سرسبزی و
زندگی را تداعی مـیکنـد ،حامـل معـانیِ مـرگ و
ويرانی و مصیبت نیز هستت درخت در اين رمـان
با مدلولهـايی ماننـد مـادينگی ،نـور ،جـاودانگی،
ســوگواری ،آرامــش ،جنســیت و کســ

تجربــه

عرفانی ارتباط تنگاتنگی پیدا میکندت بـه جايگـاه و

انوری ،حسن ()0255ت صدای سخن عشقت تهران:
سخنت
الیاده ،میرچا ()0290ت رساله در تاريخ اديانت ترجمه
جالل ستاریت تهران :سروشت
ــــــــــــ ()0210ت تصاوير و نمادهات ترجمه
محمدکاظم مهاجریت تهران :پارسهت
بهار ،مهرداد ()0292ت از اسطوره تا تاريخت تهران :چشمهت

ــــــــــــ ()0295ت پژوهش در اساطیر ايرانت
تهران :آگهت

مفاهیم درختانی از قبیل سرو ،گردو و کاج نیـز در

بهرامی ،مهین ()0200ت «سووشون»ت مجله سخنت سال 00ت

مقاله اشاراتی شده استت رد پای درخت کیهانی را

پاينده ،حسین (فروردين )0212ت «بزرگداشت سیمین

هم در رمان میتوان يافتت درختِ گیسو ،درخـت

دانشور»ت کتاب ماه ادبیاتت شماره 50ت صص 10 -12ت

ديگــری اســت کــه در بردارنــده نمادهــايی از

پورخالقی چترودی ،مهدخت ()0259ت درخت

سوگواری و دخیل بستن استت زنـان جـوانی کـه
شوهرانشــان را از دســت دادهانــد گیسويشــان را
میبُرند و به اين درخت میبندند و برای سـیاوش
عزاداری میکنندت در حقیقت چنان که از نام رمـان
نیز برمیآيد درختِ گیسو دالّ محوری رمان تلقـی

شاهنامهت ارزشهای فرهنگی و نمادين درخت در
شاهنامهت مشهد :آستان قدس رضویت
تاواراتانی ،ناهوکو ()0250ت ادبیات تطبیقی مار و کاجت
سمبولهای جاودان در ادبیات فارسی و ژاپنیت تهران:
بهجتت

تفلیسی ،حبیش بن ابراهیم ()0259ت کامل التعبیرت

میشود که به اجزای ديگر داسـتان روح و معنـايی

تعبیر خوابت تصحیح و برگردان ابوالفضل موسوی

اصیل ،استعاليی و البته اسطورهای بخشیده استت

گرمارودیت قم :دلیل مات چاش سومت
جوادی ،شفیع ()0292ت گیاهان مقدست تهران :ارشادت

منابع

حافظ ،شمسالدين محمد ()0250ت ديوان حافظت

قرآن کريمت

براساس نسخه تصحیح شده غنی -قزوينیت به

آموزگار ،ژاله ()0210ت تاريخ اساطیری ايرانت تهران:

کوشش رضا کاکايی دهکردیت تهران :ققنوست

سمتت

اکبری مفاخر ،آرش ()0250ت روان انسانی در
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Abstract
As eternal, unknown forms, archetypes or prototypes originate from collective
unconsciousness of human being and they are common among all nations. They have been
introduced initially by psychologists such as Carl Jung and Sigmund Freud and literary
scholars employed the concept in their studies. The prototype-based criticism tends to be a
new topic of study in the area of psychological criticism and it has opened a significant
chapter in the area of literature, mythology, arts, religions, rites, beliefs from the past to the
present. The novel Souvashun by Simin Daneshvar is one of the masterpieces of
contemporary works including mythological concepts and bearing a rich number of
prototypes in different levels. In this work, Daneshvar has employed the tree prototype to
suggest the concepts of life, fertility, hope, perseverance, etc. This novel mostly represents
the positive aspects of the prototype, but there are also some hints to the negative points. In
this article, we attempt to analyze the role, creation and development of tree in the context of
Souavashun novel. In this literary work, tree is associated with concepts.
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