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Abstract:  
Folk literature is an important tool for discovering the mechanisms of 
different nations' traditions, rituals, and customs in a social system that seeks 
to obtain sociological and anthropological data, and examine the elements of 
cultural identity throughout history. Hence, many folk themes can be studied 
in local literature, especially in the novel of fig tree temples. Therefore, the 
present study, borrowing a descriptive-analytical method, has investigated 
the elements and components of folk literature in this novel. The results 
indicate that Ahmad Mahmood sought to link the mythical roots with the 
popular beliefs in this novel, portraying the functions of novel's personalities 
versus nature. On another level, he has depicted the beliefs and superstitions 
of the southern people. 
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Many articles have been written in the field of tree planting, vegetation, and 

beliefs about it, among which the following can be mentioned: Aydanlow, 

Sajjad (2005) "The mythical theme of the plant's growth from the man and 

its reflection in Shahnameh and Persian literature"; Fazeli et al. (2013) 

"Cultural approach to plants and trees in mythology and literature"; Ansari et 

al. (2014) "Investigating and classifying the mythical idea of the male tree in 

the folk tales of Hormozgan". 
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Aims, questions, assumptions 

The purpose of this study is to explain the view of the marble vision of 

Ahvaz considering the elements of nature, especially the tree and the beliefs 

about it in the novel The Tree of the Temple of Figs, which are rooted in the 

myth of tree worship in ancient Iran. Therefore, the present study seeks to 

answer how nature has led to the formation of popular beliefs in this novel? 

What factors have influenced the formation of popular beliefs in this 

influential novel? Among the elements of nature, the tree has always been 

praised and sanctified by human beings due to its constant revival and the 

eternal forces it contains. Many factors such as customs, special the climate 

of Ahvaz, awareness of the future events, poverty, and ignorance in the form 

of public beliefs are significant in this novel. 

Discussion 

Climatic literature reflects the characteristics of a particular climate that, in 

the light of sociological studies, can provide important information such as 

beliefs, convictions, words, terms, songs, proverbs, climatic conditions, 

cover, etc. The climate literature seeks to provide a natural picture of the 

network within socialism in the literary texts, and seeks to explain as much 

as possible the relationship between man and nature and the impact of both 

sides on the environment. In this line of study, an author's stylistic 

discernment as well as the discovery of elements that distinguish a particular 

climate from other climates could be achieved. Ahmad Mahmoud, creating a 

tree called "Temple Fig" which is one of the native elements of the South, 

has rotated the characters of this novel around the axis of this tree and tries 

to explain their thoughts and actions in the nature. In this novel, he seeks to 

show tree worship and the beliefs about it. Thus, the novel contains many 

mythical concepts such as tree worship, tree planting, vows for it, and 

healing, as well as popular beliefs such as amulets, hanging dates, and 

shelter. In this novel, the horseshoe was set on fire, the votive offerings were 

given on Tuesday, and so on. 

Honoring the fig tree of temples is so significant that people perform 

special rituals such as bowing to the tree, engaging in closing, and making 

vows to meet the needs of the tree. Because the tree is the symbol of revival, 

and some trees and plants have medicinal properties, some of the characters 
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in this novel have been directed to the tree to cure disease. The novel refers 

to the "burial of the fetus under the fig tree of temples " which refers to the 

human plant or the kinship of man with the plant. Hanging a doll from a tree 

is one of the rain-worshiping rituals portrayed in this novel by women.  In 

the ritual of rain, "a doll or a scarecrow or a person with a change of face is 

present. “Rain dolls are rooted in the Anahita myth, the goddess who has 

been revered and worshiped by the people of ancient Iran to the extent that 

many shrines and statues were built for these goddesses” (Zolfaqari,2016, p. 

91). 

Conclusion 

Ahmad Mahmoud, in his novel The Fig Tree of Temples, refers to the man's 

inseparable relationship with nature, and therefore chooses the name of his 

novel from nature to double the man's attention to nature. Among the 

manifestations of nature, we can mention the "tree", about which many 

beliefs have been formed. The continual revival of the tree, its immortality, 

and its latent forces on the one hand, and man's inability to do so on the 

other, have led to the formation of sacred and ritual beliefs in different eras 

among the people, so much so that at a historical juncture, the tree and the 

manifestations of nature, as vegetative gods, were given serious attention by 

human beings, which can be observed in the novel The Fig Tree of Temples. 

The fig tree of temples, which is unique to desert cities and has an amazing 

growth, is considered as a prelude to entering the public beliefs of Ahvaz. It, 

then, depicts the various forms of tree worship that stem from the totemic 

connection of the man with the plant. 

Most men and women engage in this behavior, which can lead to the 

groom standing on the roof of the hallway and the bride passing under it, the 

votive vow of Tuesday, the horseshoe in the fire, and the chanting. The 

author also mentioned carrying amulets, hanging donkeys, sheltering eyes, 

and so on. Factors influencing the formation of popular beliefs in this novel 

include culture, customs, beliefs, specific climate of Ahvaz, escapism, 

people's insight about nature, awareness of future conflicts, poverty, and 

ignorance.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 معابد انجیر درختعامه در رمان  باورهای

 

 1رهنما یبهرام هیجخد

 
 (2/4/9311 :پذیرش 6/9/9311 :یافت)در

 چکیده
 مختلف ملل رسوم و آداب و هاآیین ها،سنت در کشف سازوکارهای اقلیمی ابزار مهمی ادبیات

 و شناسیمردم شناسی،جامعه اطالعات آوردن دستبه آن، از هدف که است اجتماعی نظام در
 عامه مضامین از بسیاری رو، این از. است تاریخ ازنایدر در فرهنگی سازهویت عناصر بررسی

 بنابراین،. کرد وجوجست معابد انجیر درخت رمان ازجمله اقلیمی، ادبیات در توانمی را
 در را عامه ادب هایمولفه و پرستیدرخت مسئلۀ توصیفی ـ تحلیلی، روش با حاضر جستار

 درصدد محمود احمد که است آن بیانگر تحقیق نتایج. است داده قرار بررسی مورد رمان این
 هایخویشکاری ای با باورهای عامه در این رمان بوده است وهای اسطورهمایهبن میان پیوند

اعتقادهای  و باورها به نقبی نیز، و کشیده تصویر به طبیعت، با تقابل در را رمان هایشخصیت
 مردم جنوب زده است. 

 .باورها پرستی،، درختمعابد انجیر درختمحمود،  ، احمد: ادبیات اقلیمیهای کلیدیواژه

 

                                                                                                                   
 تهران، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، شهر ری )ره( واحد یادگار امام خمینیگروه زبان و ادبیات فارسی،  استادیار. 9
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 مقدمه .1
 مطالعات پرتو در که است خاص اقلیم یک هایویژگی دهندةبازتاب اقلیمی ادبیات
 ها،اصطالح ها،واژه اعتقادات، باورها، نظیر باارزشی اطالعات به توانمی شناسیجامعه
 دست... و  موسیقی ها،بازی خوراک، پوشش، اقلیمی، شرایط ها،المثلضرب ها،ترانه
 در اجتماعی لیسمئار تودرتوی شبکۀ از طبیعی تصویری ارائۀ درپی اقلیمی ادبیات. یافت
  که را محلی و ایناحیه روستایی، بومی، هایداستان» رو، این از. است ادبی متون

 و منعکس خاص یمناطق عقاید و افکار طبیعت، زبان، فرهنگ، وجوه هاآن در بیشوکم
میرصادقی و میرصادقی، ) «اندآورده شماربه اقلیمی ادبیات در شمار است، غالب بلکه

9311 :941.) 
 دو ثرتأ و ثیرتأ و طبیعت با انسان ارتباط بیشتر هرچه تبیین درپی اقلیمی، ادبیات 
 سبکی تشخص به توانمی آن وسیلۀبه که است بالعکس و زیست محیط بر انسان سویۀ

  سایر از را خاص اقلیم یک دست یافت که عناصری کشف به نیز و نویسنده کی
 ندارد؛ چندانی سابقۀ ایران، معاصر نویسیداستان در گراییاقلیم. سازدمی متمایز هااقلیم

 خود اوج به 9331 و 9341 هایدهه در و شودمی آغاز 9331 دهۀ از جدی طوربه اما
: 9381شهپر،  صادقی)است  ایران معاصر نویسیتانداس قدمت به آن، عمر و رسدمی
33.) 

( 8: 9338سپانلو، )خوزستان  مکتب نویسندگان از دسته آن جزو محمود احمد 
 شگردهای از گیریبهره با وی دارد. او آثار در ایویژه جایگاه اقلیمی، عناصر که است

 پرداخته اهواز شهر عیاجتما و طبیعی محیط بازتاب به نویسی،اقلیمی و پردازیداستان
 به توجه با را منطقه آن جغرافیای تا است درصدد معابد انجیر درخت رمان در او. است

 صور و توصیف عنصر از گیریبهره با روی، این از. بنمایاند مخاطب به بومی عناصر
 بومی مناطق و طبیعت از پستالیکارت حال در عین و جذاب تصاویری اقلیمی، خیال
 نقبی اقلیمی، عناصر توصیف بر عالوه او،. است داده بازتاب رمان این در را اهواز شهر

 نفت مسئلۀ محلی، اصطالحات و هاواژه پوشش، معماری، عامه، اعتقادهای و باورها به
 .است زده... و
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 جنوب بومی عناصر از یکی که «معابد انجیر» نامبه درختی خلق با محمود احمد 
 درصدد و درآورده چرخش به درخت این محور حول را نرما این هایشخصیت است،
 نشان درپی او. است بوده طبیعت با مواجهه در آنان هایخویشکاری و هااندیشه تبیین
 طبیعت تکریم ریشۀ. است بوده رمان این در آن پیرامون باورهای و پرستیدرخت دادن

 مظاهر از ایپدیده ای،اسطوره هر کانون» کرد. جووجست هااسطوره در توانمی را
-به است، نشسته و کرده رسوخ قصه جان و جسم در تمام دقت به که است طبیعت

  (.931: 9311ستاری، ) «است پنهان و پوشیده ما بر که طوری
 و ابتدایی هایدوران از مانده یادگاربه رمان این در مردمی تودة باورهای از بسیاری 

 یا تکنولوژی و علم پیشرفت اثر در که ماست نیاکان ادهایاعتق و هااندیشه از برگرفته
 رو، این از. داده است جدید باورهای به را خود جای یا شده سپرده فراموشی دست به

 به را مخاطب تواندمی هاست،ملت جمعی ناخودآگاه حاصل که باورها این شناسیریشه
 هایدر طی قرن مردمی ایاعتقاده گیریشکل چرایی و بشری باورهای از ایگنجینه
 . سازد رهنمون متمادی

 از بخشی پیرایه،، با زبانی ساده و بیمعابد انجیر درخت رمان در محمود احمد 
 مخاطب به شناسیمردم گوناگون هایحوزه در را جنوب مردم هویت و فرهنگ
 چون ایاسطوره مفاهیم از بسیاری دربرگیرندة رمان این روی، این از. است نمایانده
 به توانمی نیز، و است شفایابی و آن برای نذر درخت، به بستن دخیل پرستی،درخت

 نذر پناه، نعل در آتش افکندن،چشم و خرمهره آویختن تعویذ، چون ایعامه باورهای
 اعتقادهای و باورها بررسی به حاضر جستار رو، این از. یافت دست... و شنبهسه بیبی

 پرداخته است. معابد یرانج درخت رمان در عامه

 تحقیق هایسؤال .3
 و ایاسطوره هایمایهبن ، میانمعابد انجیر درخت رمان در هامضمون کدام. 9

 مشترک است؟ عامه باورهای
 است؟ بخشیده جهت رمان این در عامه باورهای گیریشکل به چگونه طبیعت. 2
 شده است؟ واقع ؤثرم رمان این در عامه باورهای گیریشکل در عواملی چه. 3
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 تحقیق پیشینة .2
 رشتۀ به بسیاری هایمقاله آن، مرتبط با باورهای و تباریگیاه پرستی،درخت زمینۀ در

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی هاآن میان از که است درآمده تحریر
 در آن بازتاب و انسان از گیاه روییدن اساطیری مایۀبن»، (9384)سجاد  آیدنلو، .9

 انسان، از گیاه رستن که است آن بیانگر تحقیق نتایج. «پارسی ادب و هنامهشا
 مجموع که دارد دیگر ملل و ایرانی هایداستان و هااسطوره در متعددی شواهد

 توتمیک جنبۀ آن، تبعبه و اسطوره در نخستین انسان تباریگیاه با درنهایت هاآن
 . است مرتبط باستانی معتقدات در گیاه

 هایداستان در پیکریگیاه اسطورة نمود»، (9311) الناز عزتی و فاطمه ی،مدرس .2
 آن دهندةنشان تحقیق نتایج. «وی سبکی هایخصیصه از یکی دانشور، کوتاه
  اسطورة دانشور، جمعی ناخودآگاه ضمیر در پنهان هایاسطوره که است
 و تراویبرون امکان دانشور، هایداستان در که است انسان اولیۀ پیکریگیاه

 دانشور فکری هایخصیصه از یکی مقوله، این و است یافته گوناگون نمودهای
 ذهن در هاآن تداوم و بشری حیات در هااسطوره دگرگونی و نامیرایی بیانگر و

 . است زمانی هر در انسان ناخوداگاه
 در درخت و گیاه به فرهنگی رهیافت»، (9312)همکاران  و فیروز فاضلی، .3

 بوده درصدد مفهومی استعارة نظریۀ از گیریبهره با مقاله این. «ادبیات و راساطی
 آن بیانگر تحقیق نتایج. دهد ارائه گیاهان فرهنگی میان مطالعۀ در طرحی تا است
 خودآگاه هایالیه همۀ و اجتماعی فرهنگی، سطوح همۀ در نَسَبی گیاه که است

 گیریشکل با و دارد فعال ریحضو آدمی جان و روح زبان، ذهن، ناخودآگاه و
 با هاییآیین و باورها نمادها، گیریشکل آن، موازات به و کشاورزی الگوی
 . است یافته پیوند زایندگی ستایش و مادر زن ـ مرکزی هستۀ

درخت  اساطیری انگارة بندیوطبقه بررسی»، (9313)همکاران  و زهرا انصاری، .4
  در که است آن بیانگر تحقیق تایجن. «هرمزگان عامیانۀ هایقصه در ـ مرد
 ایاسطوره انگارة به نسبت مردـ  درخت ایاسطوره انگارة عامه، هایقصه

 ازدواج چهارگانۀ اشکال از یکی به معموالً و دارد باالتری بسامد درخت ـ زن
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 در مذکر جن یا دیو حضور درخت، وسیلۀبه زن کردن بارور درخت، با دختر
 . است یافته نمود درخت مرد ـ و مرد خت ـدر پیکرگردانی و درخت

 و کیومرث جم،)نخستین  مردمانگیاه تحلیل»، (9318)ابراهیم  فراهانی، واشقانی .3
 تحقیق نتایج. «کیومرث زندگانی محوریت با هندوایرانی اساطیر در( فریدون

 را «مردمگیاه» توانمی کیومرث، گیاهی زندگانی اثبات با که است آن از حاکی
 در را مردمیگیاه چرخۀ توانمی و دانست کیومرث نام تردرست و تردقیق لمعاد

  .کرد جووجست هندوایرانی هایاسطوره

 روش تحقیق .3
را با توجه به  معابد انجیر درخت رمان توصیفی ـ تحلیلی، روش با جستار حاضر

 معابد انجیر رمان کتاب تحقیق، آماری کرده است. جامعۀ بررسی عامه ادبیات هایمؤلفه
 ( در دو جلد، از انتشارات معین است.9311اثر احمد محمود )

 معابد انجیر درختبحث و بررسی باورهای عامه در رمان  .3
 پرستی. اسطورۀ درخت1 -3

 حضور توانمی ملی،تأ اندک با و دارند هااسطوره با تنگاتنگی ارتباط اقلیمی هایداستان
 هااسطوره. کرد مشاهده بومی هایداستان با را هاآن گزینیجای و هااسطوره پررنگ

  بیان هاسمبل و هاتمثیل در را جهانی هایواقعیت که هستند زبان یک» درمجموع،
 (.19: 9314االمینی، )روح «کنندمی

 و هااندیشه از ایجلوه دارد، با عنوان باورها وجود بشری اجتماعات در آنچه 
 آمدهدر نمایش به «اسطوره»با عنوان  گذشته، هایدوران در که ماست نیاکان اعتقادات

 ملت آن هایاسطوره به باید در ابتدا، عامه، باورهای چرایی بررسی برای بنابراین،. است
: 9319)جاهودا،  «گراستاسطوره و جادوگرا سنتی جوامع فکری جو»نگریست؛ زیرا 

 هایروایت که است پیشینیان ردعملک از ازلی اینمونه ایاسطوره رویکرد هر (.984
  عملکرد هر و است آورده وجودبه مختلف اعصار در را، رویکرد آن از ثانویه

 که است بزرگ زنجیرة یک تودرتوی هایحلقه بلکه نیست، مجزا روایتی ای،اسطوره
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 در که است الگوهاییکهن و تصویرها حامل و دارند قرابت و پیوستگی یکدیگر با
 سیر خط یک مضامین، آن تکرار اثر در و شده فرافکنی بشر جمعی اهناخودآگ ضمیر

 میان در بعدی قرون در را الگوها آن باورمندی که است آورده وجودبه را اندیشگانی
 در هااسطوره بودن سیال و جاودانگی ناپذیری،زوال. است ساخته دوچندان هاانسان

 است شده پرستیدرخت ازجمله اصرعن آن از برخی تکرار سبب بشر، جمعی ناخودآگاه
 .دارد برجسته نمودی رمان، این در که

 که جاآن تا است بوده بدوی هایانسان توجه مورد کهن اعصار از درخت، همواره 
 مصداق کامالً آریایی تبار از اروپایی بزرگ هایخاندان همۀ میان در پرستیدرخت»

 وجود قدرت مظهر»حیات و  دیدتج رمز (. درخت932: 9314)فریزر،  «است داشته
 روحی بعد یک حامل و گرفته قرار پرستش مورد کهن هایآیین در رو، این از و است
 (.942: 9318صدقه، ) «است
، وجود دارد که مردم برای این «انجیر معابد»یا « لور» نامبه درختی رمان، این در 

 سپس، و درخت این ایهبرانگیز شاخهاند. رشد اعجابقائل ایویژه درخت تقدس
 که است آورده وجودبه درخت این پیرامون را باورهایی آسمان، در آن زدن ریشه

 و باورها از ایمجموعه توتمیسم،. »کرد جووجست توتمیسم در باید را آن خاستگاه
 هایآیین همۀ سرچشمۀ و شده مشاهده پیشرفته دینی هاینظام در که است اعمالی

 باور، این (. در922: 9384)دورکیم،  «است کهن اقوام میان موجود جانورپرستی
 مختلف جوامع در پرستش متعدد هایآیین گیریشکل به طبیعت، به انسان نیاز احساس

 دارند سپندینگی و تقدس در این اندیشه، حیوانات و گیاهان خاص،» .است منجر شده
 است گیاهی یا جانور توتم، .شودمی گرفته ماورائی درنظر قدرت و نیرو هاآن برای و

 (.919: 9312)آزادگان،  «باشد کالن یا قبیله یک نخست نیای ابتدایی، جوامع در که
 و شاخه به ریشه شدن تبدیل و آسمان در معابد انجیر یا لور درخت زدن ریشه

 . دارد «هندی انجیر» درخت با بسیاری همانندی برگ،
 یا «vorta» که است «پا بسیار» معنی به ،«bahupadah» سانسکریت به درخت، این

«nyagrodha»، نامیده ،«شودمی زاده اشتنه از یا زاده هایششاخه از» معنی به  
 بودا، که هست نیز پیاپی هاینسل درخت انساب شجرة بُن، انجیر...  است شدهمی
 بُن رانجی غریب ویژگی. اندساخته معابد اش،تنه در و آمد نائل اشراق به آن پای در
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 هایششاخه از غار، هایمقرنس همچون که است آن دراز هایریشه هندی،
 اصلی تنۀ ضمیمۀ هایی،تنه سانبه و دوانندمی ریشه و رسندمی زمین به و اندآویزان
 انجیر هایبرگ و شاخ. رویندمی درخت اطراف در اند،شده زاده آن از که درخت

 :9314 دوبوکور،) شوندمی مشتبه ندش،مانستون هایریشه با گاه هندی، بُن
 93- 96.) 

 درخت انجیر معابدمربوط به  باورهای و پرستیدرخت در ادامه، به بررسی اسطورة
 پردازیم:می

  معابد انجیر درخت تقدس .1-1 -3
 در تعظیم چون مخصوصی آداب مردم، که است ایگونهبه معابد انجیر درخت تکریم

 با مواجهه در را هاحاجت شدن برآورده برای کردن نذر و بستن دخیل درخت، برابر
 «گرددبرمی و کندمی کوتاهی تعظیم درخت به رو الملوک،تاج» .دهندمی انجام درخت،

درمانگاه  در مقابل نازک ساقۀ پای است، ایستاده جوانی زن» (.138/ 2: 9311)محمود، 
)همان:  «لرزاندمی را پارچه نازک ایدةز سرد، باد. زندمی گره ساقه به را پارچه ... تریشۀ

 و است گذاشته پیشانی درخت، هایساقه از یکی بر که بیندمندل را می(. »119/ 2
 مدیترانه ساکنان میان در درخت، بر بستن دخیل» (.911/ 9)همان:  «لرزدمی هایششانه

 بدین شود،می دیده هند تا مدیترانه از که باستانی رسم یک. است رایج بسیار هند و
 نزدیک اغلب و روییده درختان سایر از جدا روستا، در که را زیبا درختی که است قرار

 با نازا، زنان و دانندچشمۀ آب است، برای باطل کردن سحر و جادو مناسب می
 (. 913/ 2: 9318)شوالیه و گربران،  «بندندمی دخیل آن به قرمزرنگ هایدستمال

کنند؛ زیرا می استغاثه معابد انجیر درخت شرقی ساقۀ درگاه به رمان، این در مردم 
 الملوک،تاج(. »336/ 9: 9311)محمود،  «کندمی ادا را دل مراد خیلی زود»این ساقه، 

: گویدمی و ریزدرود ... آرام آرام اشک میمی معابد انجیر زیارت به شنبهسه روز عصر
سپس او در صف  ...کرامات!  صاحب! شرقی ساقۀ ای! کن روا کن، روا حاجتم

 و دل بر االهی انوار تابش نماد (. شرق،331)همان:  «ایستدمی شرقی حاجتمندان ساقۀ
. دانندمی هدف یافتن تحقق را یابیجهت اسالمی، در اندیشۀ»است و  انسان جان

 است؛ زندگی سرچشمۀ و اشراق نماد است، خورشید طلوع نقطۀ سبب آنکهبه مشرق،
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 «است نور کانونی نقطۀ این سویبه روح، گرداندن معنای به کردن، مشرق سوی به رو
 (.211-216: 9312)سرلو، 

 دفن جنین زیر درخت .3 -1 -3
 بیل ابوجابر، هستم تو با». است شده اشاره «لور درخت زیر جنین دفن» به رمان، این در

 قاعده به چاله تا دریزلور ... علمدار عرق می درخت زیر کن، چال رو زمین برو بردار،
)محمود،  «چاله تو خواباندمی است، پیچیده تنزیب تو که را گوشت هایپاره دادا،. شود

9311 :9 /31 .) 
اشاره  گیاه با انسان خویشاوندی یا انسان تباریگیاه به درخت، زیر در جنین دفن

 دارد. 
 در. است شده زاده درخت از انسان که است این بر مختلف ملل اساطیر کیدتأ

 ایعقیده ماداگاسکار، در. است شده متولد نی ساقۀ از انسان هندی، هایحماسه
 انسان روح ایرانی، اساطیر در. است آمده دنیابه موز درخت از انسان که هست

 صورتبه و شد زمین وارد سال چهل گذشت و مرگ از پس کیومرث، نخستین،
 (. 944: 9318 قه،صد) است شده مبدل انسان به که درآمد گیاهی

کزازی، ) «میراست زندگانی معنیبه مَرِتَن گَیَ» جزء دو از متشکل کیومرث واژة
 اشاره او تباریگیاه بر که است «گیاه» با ریشههم کلمه این اول جزء(. 239 /9: 9384
 دو و برگ پانزده و ستون یک ریباسی» زمین، درون به او نطفۀ ورود هنگام به زیرا دارد؛
 را آن که آمدند پدید آن از[ مشیانه و مشی] «مهلیانه» و «مهلی» که برآمد آن از شاخه

 و شودمی افکنده زمین بر ایتخمه(. 36 ،21 :9361، پهلوی روایت) «گویند «مهرگیاه»
. دهدمی ادامه خود حیات به گیاه یک هیئت در سپس گیرد،می بار آن از زمین ایزد

  کیومرث، کلمۀ تردقیق معنی بنابراین،
 مایۀ و زندگی روشن مصداق کشاورز، ایرانیان چراکه است؛ گیاهی مردِ یا مردمگیاه

 با که بود گیاهی کیومرث، پس...  دیدندمی گیاه در را گوسفندان و مردم زندگانی
 و گذاشتمی نمایش به را گیاهان آیندة کمال از اینمونه مردم، چهرة در زادن

 (.222: 9318 فراهانی، واشقانی) شدمی سبب را هاآن شادی
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سپردند. در ای به خاک میجفت جنین نوزاد را در پای درخت میوه»در آلمان،  
  رسم، دو این در. کارندمی گیاهی اند،جا که مشیمه را به خاک سپردهاندونزی، آن

 : 9314)الیاده،  «گرددمی آشکار انسان رشد و درخت رشد میان سرّی بستگیهم
جا که زمین، مادینه انگاشته شده است، جنین یا کودکان را همچون (. از آن211-219

یک گیاه، رجعتی به مرتبۀ نباتی هیئت گیرد. سپس، آن جنین در مادری در آغوش می
گذاردن مرده در زهدان درختی »صورتی نو ادامۀ حیات خواهد داد. خواهد داشت و به

یات وی در صلب مادر یعنی االهۀ نباتات بوده معنای تجدید حتهی، کاری رمزی بهمیان
 (. 21: 9314)دوبوکور، « است

 . آویختن عروسک از درخت2 -1 -3
 رمان، این در که است خواهیباران هایآیین از یکی درخت، از عروسک آویختن
 . است درآمده نمایش به زنان توسط

لند آبی به تن از سادة ب هایپیراهن همه مردان، مثل کوتاه سر موی با زن، ده

شوند. هر کدام، آدمکی از فلز زرد درخشان به دست، با حرکاتی جدا می جماعت

  زانو کنند،می آویزان هاشاخه به را هاآدمک روند،موزون و هماهنگ جلو می
شوند می راست و خم ها،ساقه به رو و خیزندبرمی بعد و کنندمی زمزمه زنند،می

  (.131/ 9: 9311)محمود، 
  خواهیدر آیین باران

 خواهی،باران هایعروسک. دارد حضور چهره تغییر با فردی یا مترسک یا عروسک
 باستان ایران مردم پرستش و احترام مورد که ایالهه دارد؛ آناهیتا اسطورة در ریشه
  بسیاری هایتندیس و هاپرستشگاه ها،الهه این برای که جایی تا است بوده
 (.19: 9313 والفقاری،ذ) ساختندمی

 وجود اشباح در میان درخت انجیر معابد. اعتقاد به3 -1 -3
اشباح »وجود اشباح در میان درخت انجیر معابد معتقدند: در این رمان، مردم به

 های هوایی درخت انجیر معابد درهم الی ریشهبیند که مثل سایه، البهبلندباالیی می
 (. مردم باستان 38/ 9: 9311)محمود،  «شوندمی جدا هم از و شوندمی
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  درد آن با دهد،می جان درخت به که اوست دانند؛می درخت ساکن را روح
 جنگلی ارواحی به شرقی، هند هایجزیره از ،ئوسیا اهالی...  میردمی و کشدمی

. دارند اقامت افتادهتک بزرگ هایدرخت در یا هاجنگل در که هستند معتقد

 پرسه و آیندمی بیرون پناهگاهشان از هاروح است، کامل ماه رصق که هنگامی

 عنوانبه را... و بز مرغ، غذا، ها،بیشه روح ساختن راضی برای مردم...  زنندمی
 قرار است، آنان اقامتگاه کنند،می فکر که جاهایی در و برندمی هاآن برای پیشکش

 (. 938: 9314 فریزر،) دهندمی
 قطع را درخت کسی تا کردندمی محافظت درخت از شدتبه مردم ،نیز رمان این در

 احمر، طالی کوه با کهکسی  ای»: کردندمی درخت تقدیم را هایینکند و نیز، پیشکش
 یک و گرسنگان نذر گوسفند، دو! کن روا را دلم حاجت! دهیمی جزا را پرستانثروت
 (. 331 /9 :9311محمود، ) !«رواکن! کن روا خودت، نذر مثقالیسه طالی حلقه

 درخت از خواهیدرمان .3 -1 -3
 در باورها از برخی ایجاد سبب گیاهان، و درختان از برخی دارویی و جادویی کارکرد

  دلیلبه فقط بلکه نیست، بهاگران نفسهفی گیاهی هیچ. است شده مردم میان
 که هاستگفته و هاکرده بعضی تکرار سبببه یا مثالی هاینمونه از اشمندیبهره

 از(. 283: 9314 الیاده،)شود می شدنش مقدس و دنیوی فضای از گیاه تمایز موجب
 خواص دارای گیاهان، و درختان از برخی و است حیات تجدید رمز درخت، که جاآن

 این سویبه بیماری درمان برای را رمان این هایشخصیت از برخی هستند، طبی
 توسط مادرزاد کور جوان شدن بینا» حکایت رمان، ینا در. است داده سوق درخت
 جستن تمسک و شفایابی عنصر ،(138 -131 /2 :9311محمود، ) «معابد انجیر درخت

 چون شخصیتی رو، این از. است ساخته پررنگ کرده و تقویت مردم نزد را درخت به
 درخت سویهب «پیسی» بیماری از رهایی برای نیز را آذرپاد، اسفندیار دختر فرزانه،
 رودمی حمام به شنبهپنج روز معابد، انجیر درخت از شفایابی برای او. است داده سوق

 بروم شنبه،پنج روز امکرده نذر»: کندمی نیاز و نذر طهارت، مراسم آوردن جابه از پس و
 درخت برای عود شاخه ده و شمع دسته یک بروم و کنم طاهر و طیّب را خودم. حمام
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 نذر شمع دسته یک کردم، التماس خدا به(. »418 /2همان: ) «کنم روشن بدمعا انجیر
 (. 311 /9همان: ) «کنم درخت

  نامبه دیگری شخصیت معابد، انجیر درخت گریدرمان خاصیت به اعتقاد 
 این سویبه( 911 -961 /9همان: ) «فرزندش پاهای شفاخواهی برای را مصطفیننه»

... شمع  کرسی پای است ایستاده که بیندمی را صطفیمننه. »است داده سوق درخت
 از(. 961 /9همان: ) «است خیس چشمانش... است  دردمند که شنودمی را اشزمزمه
 برای را حمید فرزندش، که است «مندل» نامبه شخصی رمان، هایشخصیت دیگر

 هایاقهس از یکی بر که بیندمی را مندل». است آورده لور درخت نزدبه شفاخواهی
 سکوی رو که بیندمی را حمید... لرزد می هایششانه و است گذاشته پیشانی درخت،

 ...دارد برمی درخت ساقۀ رو از را پیشانی مندل،... است  شده پیچیده پتو تو چپ،
 مرهون دارویی و طبی گیاهان خاصیت»(. 911 /9همان: ) «است خیس مندل چشمان

 «است کرده نفوذ و شده جایگزین نباتات جسم در ونیر و زندگانی که است اصل این
. کرد اشاره «هوم گیاه» به توانمی اساطیری درمانگر گیاهان میان از(. 212: 9314الیاده، )
  دور را دشمنان است، گیاه گیتی، دنیای در و ایزد مینوی، دنیای در هم که هوم»

 «سومه» آن، هندی همتای .آیدمی شماربه گیاهان سرور و است بخشدرمان سازد؛می
 (. 31: 9314آموزگار، ) «خداست هم و گیاه هم که است

 درخت برای مشکی لباس پوشیدن .3 -1 -3
 مردم که است شده سبب معابد انجیر درخت در روح وجود پنداری و اعتقاد بهجاندار

 به د،افتنمی راه نرمانرم پوشانسیاه». کنند تن بر مشکی لباس درخت، قطع هنگام به
 محمود،) «گذردمی سرشان فراز از مکانیکی بیل سایۀ...  معابد انجیر درخت طرف
 که دارد اشاره بدویان عقیدة به سوگواری، نشانۀ به مردم پوشیسیاه(. 32/ 9: 9311
 مستثنی قاعده این از درختان و گیاهان و است جاندار کلی طوربه جهان»: بودند معتقد
 همین بر و هستند روح صاحب آنان، خود چون نیز، درختان آنان، نظر به. نیستند
 روح صاحب و پنداریجاندار(. 933: 9314 فریزر،) «کندمی رفتار هاآن با اساس،
 اگر که بگیرد شکل هاآن میان در باور این که شد سبب معابد، انجیر درخت دانستن
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 غضب گرفتار نیز، و رمیومرگ قحطی،» دچار هاآن شود، قطع درخت این از ایریشه
 لطمه اگر درخت، این»(. 48 ،23/ 9: 9311 محمود،) «شد خواهند روسیاهی و الهی

 مثل شود،می سیاه تو روی همه از قبل شیم،می گرفتار االهی غضب به ما همۀ ببیند،
 (. 48: همان) «عنتر یک

  طبیعت، مظاهر از یک هر که است پندار این از ناشی درخت، انگاشتن زنده
 تمام و است ناگزیر امری مرگ، که جاآن از. باشند اثرگذار انسان سرنوشت در توانندمی

 بوده طبیعت مظاهر رضایت جلب درصدد نیز، نخستین انسان گیرد،دربرمی را هاانسان
 طبیعت نابودی و خویش جان از صیانت همچون را طبیعت از صیانت رو، این از. است

 برابر انسان کردن نابود با درخت کردن کنریشه»بنابراین،  .دانگاشتنمی خود نابودی را
 مذموم امری درخت قطع نیز، مختلف ملل در(. 942: 9318صدقه، ) «است شده دانسته

. دانستندمی خطا را آساغول درختان فروافکندن در گذشته، بومیان» .است شده پنداشته
 دارد؛ روح نارگیل، درخت ویژهبه درختی، هر که بودند معتقد شرقی آفریقای اینکاهای

 مادر مثل درست درخت، این زیرا است، برابر «مادرکشی» با نارگیل درخت بردن بین از
 و هستند جا همه ارواح: معتقدند سیامی راهبان. رساندمی غذا و دهدمی حیات هاآن به

(. 934 :9314فریزر، ) «است روح یک بارخشونت کردن مصادره چیز، هر کردن نابود
 چون مناسکی و بنگرند آن به احترام دیدة به مردم که بود شده سبب درخت، تقدس
  درخت برای را کندر و عود شمع، افروختن نذر، استغفار، حیوانات، کردن قربانی

 دور به زدن حلقه هنگام به را «پامارا پانچا» چون الفاظی هاآن سپس،. آورند جایبه
 رسند؛می نظربه معنابی در ابتدا الفاظی چنین بردن کاربه چهاگر. بردندمی کاربه درخت

 گیاه با انسان توتمی پیوندهای دهندةنشان تواندمی مخصوص رفتارهای و الفاظ این اما
 درخت جادویی و نهفته نیروهای به یابیدست برای گاه که باشد او با دردیهم ابراز و

 . است گرفتهمی صورت
 آوازها، و است جادویی یا دینی هایآیین درواقع بدوی، ردمم این نمایش مراسم

 که هرچند. هستند هاییطلسم و هاافسون است، همراه آن با که وردهایی و سرودها
 کرده عادت زیرا ماند؛می پنهان متمدن انسان چشم از معموالً هر دو واقعی خصلت

 وسیلۀ لت،حا بهترین در یا مطلوب سرگرمی جز چیزی، نمایش در که است
 (. 618: همان)نبیند  اخالقی آموزشی
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 درخت از مار حفاظت .3 -1 -3
 هنگام آن و است معابد انجیر درخت محافظ که است شده اشاره ماری به رمان، این در
. آیدمی بیرون خویش النۀ از خشمگین کنند،می قطع را درخت نورستۀ هایشاخه که
... بود  نشنیده پیچد،می خود به و است انیعصب انگار که مار سوت جز صدایی، هیچ»

محمود، ) «بود هنوز مار سوت و بید تلخ بوی کُنار، شیرین بوی بود، آمده سبزه بوی
 و است تخیل و حیات سرچشمۀ مثالی تصاویر» ترینعمده از مار(. 24 /9: 9311
 شده یقیتلف اساطیر از انبوهی پیدایی موجب ها،تمدن همه در تقریباً درخت، همانند
 نگاهبان و است پیچیده دورشبه  یا و خزدمی زندگی درخت پای در مار،... است 
، 49 : 9314دوبوکور، ) «است پنهان زندگی درخت هایریشه میان در که است گنجی

11 .) 

 درخت برای زمین وقف .3 -1 -3
 رمان، ینا در است، رفتهمی شماربه موجودات تمام ،«مام مهین» زمین، که جاآن از

 کرده وقف معابد انجیر درخت برای را، زمینی که دارد وجود اسفندیار نامبه شخصیتی
 متر پانصد کشید، نرده را اطرافش که آذرپاد خان اسفندیار به بدهد خیر خدا. »است
 محمود،) «است مادر پیش کلیدش مجری، تو هست اشنامهوقف. کرد وقفش زمین
 زمین، بطن» که است آن ین، برای درخت بیانگروقف زم (.299 -291 /9 :9311

 عنصر از استفاده با و نیز ،(221: 9314الیاده، ) «داردمی ارزانی آنان به را نویی زندگانی
 فرزندی همچون را درخت است، شده شمرده هاانسان مام که «زمین» الگوییکهن

 .کند نگهداری و مراقبت آن از و بپروراند

 درخت به آن اتصال و گردن به طناب بستن .3 -1 -3
 کشانده درخت سویبه را «دیگر مرد» چون شخصیتی معابد، انجیر درخت تقدیس

 قدرت از تا است درصدد درخت، به آن اتصال و گردن دور به طناب بستن با و است
 و زده زانو مجسمه پای دیگر مرد که بیندمی فرامرز». شود مندبهره درخت جادویی

 را هاشانه و سر و است زده زمین به را کف دو هر و بسته درخت به بطنا با را گردن
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 مرد(. 283 /9: 9311محمود، ) «جنباندمی چپ به و راست به باشد، گرفته زار که انگار
  اثر در نیز، و کند جذب را درخت جادویی نیروی و قدرت که است درصدد دیگر

 قدرت» درختان از برخی زیرا د؛یاب دست مستمر حیات تجدید به درخت، با نشینیهم
 افزایش را هاگله و وادارند درخشش به را خورشید بیاورند، باران که دارند را آن

 (.14: 9332بهار، ) «بخشند

 لباس دوش سر بر زرین برگ نصب .14 -1 -3
 و حیات تجدید شرف در همیشه که هابرگ ازجمله معابد انجیر درخت وجودی اجزای

 نگهبانان که جاآن تا دارند رمان هایشخصیت برای بسزایی میتاه هستند، نوشدگی
  بر». کردندمی نصب خود دوش سر بر را زرّین برگ نشان معابد، انجیر درخت

محمود، ) «درخشدمی معابد انجیر درخت طالیی برگ سه عیدان، منصور هایشانه
 .است رینشآف چرخۀ بازآفرینی دهندةنشان برگ چند مجموعۀ(. 9131 /2: 9311

 معابد انجیر درخت رمان در رفته کاربه عمومی باورهای .3 -3
 باورها این. دارند انسان هایاندیشه و افکار دهیجهت در بسزایی نقش عامه باورهای

 وسیلۀبه که دارند ریشه... و شناسیدین شناسی،انسان شناسی،جامعه چون علومی در
 رمان در محمود احمد. یافت دست هاانسان هایخویشکاری علل به توانمی هاآن

 مختلف باورهای به بومی، هایاصطالح و هاواژه از گیریبهره با ،معابد انجیر درخت
 هایارزش در توانمی را باورها آن خاستگاه که است کرده اشاره اهواز شهر مردم

 هاآن از هر یک بررسی به ادامه در که دانست جنوب اقلیم بر حاکم دینی و اجتماعی
 .ایمپرداخته

 گردن بر خرمهره آویختن .1 -3 -3
 عامۀ باورهای از دیگر یکی زخم،چشم از دوری جهت به گردن، بر خرمهره آویختن

  خرمهره،. است رمان این
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 متمایل استخوانی آن، رنگ. است طبیعی و سلیمانی جمادی، نوع از و فرد ایمهره

 نوع. است عقد صیغۀ نیازمند بیشتر کارایی برای که دارد بزرگی ابعاد و زرد به

 عوام، میان در و ساخته رنگ آبی لعاب با سفال جنس از مهره این مصنوعی
 زنان خوزستان، هایقوم از برخی میان در. شودمی «نظربر» آن وسیلۀبه شخص

  و سعدانی پورعلی) کردندمی استفاده خرمهره از مردانشان کردن مطیع برای
 (. 61 -31: 9388 زاده،شیخ

 گذارند،می پیش پا ها،زن. »است زنان برعهدة خرمهره اغلب آویختن رمان، این در
 خرمهرة هایرشته. چپ به راست از و راست به چپ از دهند،می تکان را باالتنه

(. 9/41: 9311محمود، ) «کندمی بازی سیاهشان رخت بر گردنشان، به آویخته رنگارنگ
 هایمهره. کردندمی تعبیه پناهچشم مهرة برای را جایی رمهره،خ رشتۀ میان در گاه

 داشته کاربرد پلید و اهریمنی شر، نیروهای از مهره، صاحب حفظ برای اغلب پناهچشم
 این با: گویدمی و کندمی اشاره خرمهره رشتۀ جای ]وسط[میان پناهچشم به بقال». است

 /2همان: ) «باشد مرشد جناب بار باید چیزا خیلی هیچی، که فال و تعویذات و طلسم
886.) 

 شنبهسه بیبی نذر .3 -3 -3
 خود هایخواسته و هاحاجت شدن برآورده از پس شخص، که است تعهدی کردن، نذر

 بیبی» برای نذر رمان، این در رایج اعتقادهای و باورها از یکی. کندمی آن را ادا
 هایشنبهسه همۀ مثل را عمر آخر هایسال د،بو کرده قصد الملوکتاج». است «شنبهسه

  مرحوم نیت به معابد، انجیر درخت زیر برود شنبهسه بیبی روز گذشته، هایسال
  روز الملوکتاج و شهربانو»(. 29 /9: 9311محمود، ) «کند روشن شمع داداشخان
 ترینمهم از. (2/136همان: ) «کنند ادا را شنبهسه بیبی نذر تا روندمی عصر شنبهسه

 به توانمی است، داده سوق شنبه،سه بیبی نذر ادای سویبه را رمان این زنان که عللی
 مختص نذر این. کرد اشاره ناگوار و سخت رویدادهای دفع و بیماری درمان بال، رفع
 شنبهسه روز در نذر این ادای. ندارند را مراسم این در حضور حق مردان و است زنان

 آشپزخانه، در باید دارد شنبهسه بیبی نذر که شخصی در آغاز،». است شدهمی انجام
 «شکر و شمع گشا،مشکل سبزی، پنیر، سنگک، نان قیماق، شامل که را سفره الزم مواد
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 خرما، خربزه، تخم نباشد، فصلش اگر و خربزه فطیر،» و نیز( 914: 9388ای، همزه)
 آنکه از (. پس38: 9381)هدایت،  «کند تهیه باید است، کوزه و رشته آش قاوت،

 نباید که زن هفت و بگسترند تاریک جایی در باید را سفره» شد، تهیه سفره مقدمات
 از نفر یک و نشینندمی سفره دور بدهند، شیر پسر فرزند به نباید نیز، و باشند باردار
 زنان استان،د تعریف از پس... کند می شنبهسه بیبی داستان تعریف به شروع زنان،
ای، همزه) «بست خواهد نقش مقدس اسامی از اسم یک قیماق، روی که بودند معتقد
9388 :913- 916.) 

 نشینیچله .2 -3 -3
 آن، انجام از هدف که است رمان این در رفته کاربه باورهای از دیگر یکی نشینیچله

 نشینی،چله یگرد هاینام. است مشکالت کردن برطرف و حاجت گرفتن زدایی،افسون
  را نشینیچله خاستگاه. است... و رهبانیت مراقبه، ریاضت، گزینی،خلوت اعتکاف،

(. 382: 9311آشتیانی، ) «کرد وجوجست هندی مرتاضان سلوک و سیر در» توانمی
پیش از بودا، » .است حقیقت کمال و مقصود به یابیدست برای گیرینشینی گوشهچله

 مرسوم بارمشقت و فرساطاقت هایریاضت دادن انجام و ینینششکل خلوتآدابی به
 گرفت،می انجام هاجنگل در معمول طوربه خاص، محیطی شرایط دلیلبه که بود

 روی شیوه این به جادو و طلسم بردن کاربه و روح و جن تسخیر برای هندی، مرتاضان
 روز چهل در آید،برمی آن نام از که طورهمان نشینیچله(. 382: همان) «بودند آورده
 کهچنان» است؛ بوده متفاوت مختلف هایفرقه در عدد، این گاه اما است؛ شدهمی انجام

روز  یک و هزار سلسله، آن در ورود طالب که است شرط و رسم مولویه، طریقۀ در
 فقرا، کناسی روز چهل چارپایان، خدمت روز چهل سال، هر کند؛ خدمت( سال سه)

 روز یک و شود تمام خدمات این تا... و  مجلس خدمات روز چهل ی،طباخ روز چهل
 (.391: 9343 شیرازی، معصوم) «نگردد کسر
 مسجدها، این در». است گرفتهمی صورت قدیمی مسجدهای در نشینیچله انجام 

. است تاریک تودرتوی کوچک هایغرفه از پر که دارد وجود خانهچله به معروف جایی
 ریاضت پس. هاستپری و هاجن با ارتباط درصدد بنشیند، چله د،خواهمی که کسی
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 پیوسته و نشیندمی دایره آن میان و کشدمی خیط خودش دور به خانهچله در و کشدمی
 41 اول، روز که شکل این به کاهد؛می گردوست، یا بادام مغز که خودش خوراک از

 روز تا طریق همین به و خوردمی عدد 38 سوم، روز عدد، 31 دوم، روز خورد،می بادام
 هاشیطان و هاروح چهلم، روز در اینکه تا شودمی بادام یک به منحصر خوراکش آخر،

 (.39: 9381)هدایت،  «شوندمی ظاهر او بر
 نشینیچله به مرتبه 2 که دارد وجود «بقال تقی» نامبه شخصیتی رمان، این در 

 رو از خودم من، مرشد، جناب نخند: دشنومی را بقال تقی حرف. »است پرداخته
 «برد خوابم وقتش وقت به دفعه دو هر بد، بخت از اما نشستم؛ چله دفعه دو دستورات،

 (.881 /2: 9311محمود، )

 آن زیر از عروس عبور و داالن بام پشت بر داماد ایستادن .3 -3 -3
 منقاد و مطیع منزلۀبه آن زیر از عروس عبور و داالن بام پشت روی بر داماد ایستادن
 . است شده اشاره رمان این در باور، این به که است عمر سراسر در زن ساختن

 تو بودن کشیده هم سفید چادر صندلی، رو بودم، نشسته که هم عروسی شب
 بیا، یعنی که کرد بلندم صندلی رو از و گرفت دستم اومد، یداهلل وقتی. صورتم

 داالن بوم پشت رو وایساد رفت، پیشاپیش شمخود و لرزید تنم گوشت تمام بریم،
/ 2: همان) باشم فرمانبرش عمر، آخر تا شم رد پایش زیر از تو، رممی من وقتی که

894.) 

 تعویذ .3 -3 -3
 از ماندن دور و بال دفع که برای است قرآنی هایآیه و عزایم اوراد، ازجمله تعویذ

 با رابطه در تعویذها، از استفاده عت ترینعمده». شدمی از آن استفاده شر نیروهای
 میان در تعویذ از استفاده نیز، رمان این در(. 183 /2: 9389رضی، ) «است زخمچشم
 را شخص توانستمی آن مختلف کاربردهای با آشنایی عدم و است بوده رایج مردم
 فقط نه ولی بردار، بردارم؟ نسخه تعویذ این روی از دین،می اجازه. »کند دردسر دچار

 (.816 /2: 9311محمود، ) «بندازه دردسرتم به شاید که خورهنمی دردت به



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33، شمـارة 8 سال  

33 

 نفرت و زرد رنگ .3 -3 -3
رمزپردازی زرد، »است.  رفتهمی شماربه نفرت رنگ عامه باور در زرد، رنگ

 خیانت، نشانۀ رنگدوپهلوست: در قرون وسطی، زرد طالیی نشانۀ عشق بود و زرد کم
 این در(. 921: 9314دوبوکور، ) «داشت تن به زردرنگ ایجامه نخائ یهودای کهچنان
 را آن رنگ که است مندعالقه زرد گل به که دارد وجود افسانه نامبه شخصیتی رمان،

( 943: 9313)جابز،  «کنیم فراموش را یکدیگر بده، اجازه» و خیانت تنفر، نماد توانمی
 مهران نامبه دیگری مرد به و بود ترکوچک سال 23 اسفندیار، همسرش، از او. دانست
: بود گفته فرزانه... بچینند  هم زرد شاخۀ دو که بود گفته افسانه. »بود شده مندعالقه

 و بود زده لبخند و کرده نگاه افسانه به بود، برگشته مهران، و مامان؟ زرد چرا
محمود، ) «فرتن یعنی زرد اعتقاد؛ یک دیگر، باور یک هم این: بود گفته اسفندیارخان

9311 :9/ 961 .) 

 دست کف گرفتن گاز .3 -3 -3
 زمانی آن کاربرد. است رمان این عامۀ باورهای از دیگر یکی دست کف گرفتن گاز

 رساندن آسیب و شر دفع زیان، و ضرر رسیدن از جلوگیری برای شخص که است
 . گیردمی دهان به را خود دست کف ارواح،

 درد همین. کرد تسلیم آفرینجان به جان تا کرد یزندگ مجرد عمرش همه پیرزن
  مرحوم! توبه خدایا وای: پردمی زری دهان از هویک... شد  عقده برایش

جوشد می چشمانش و گذاردمی دهان به را دست کف و گویدمی خانمالملوکتاج
 (.111 /2همان: )

 گرفتن بینی زیر خیس گلِکاه.3 -3 -3
 هوشبه  کردن، غش از پس شخص که شودمی سبب رفتنگ بینی زیر خیس گلِکاه
 انجیر، درخت از شفایابی برای که دارد وجود مادرزادی نابینای جوان رمان، این در. آید

 کرده، استغاثه و ریخته اشک روزشبانه دو است؛ بسته درخت به زنجیر با را گردنش
  را او آنکه برای مردم و شودمی هوشبی شفایابی از پس او. است یافته شفا گاهآن
 (. 138 /2: 9311محمود، ) «اندگرفته دماغش زیر خیس گلکاه» آورند، هوشبه 
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 راست کفشلنگه در شکر ریختن .3 -3 -3
 و شادکامی و زخمچشم دفع راستای در نوپا کودک راست کفشلنگه در شکر ریختن
 و گلم پسر بیا بود؛ کرده غلب را فرامرز الملوک،تاج». است آینده در کودک کامیشیرین

 (. 991 /9همان: ) «فرامرزخان کفش راستلنگه تو بود، ریخته شکر

 شیر شکار و پیشانی روی بر تمساح گوشت از خمیری گذاشتن .14 -3 -3
 آن و کرد تهیه تمساح گوشت از خمیری توانمی شیر شکار هنگام به عامه، اعتقاد به بنا
 و خوابهمی پامان پیش میاد، شیر خود» صورت این در. داد قرار پیشانی روی بر را

 قدرت نماد» تمساح(. 9/366همان: ) «کنیم زنجیر را پاش و دست که کنهمی التماس
 جایگاه چون و دارد داللت شر و خشم» بر حیوان (. این49: 9313)هال،  «است فراعنه

 را آن دارد، ستگیپیو گیاه با و گِل با و است آب و خاک میان ایحوزه در تمساح،
 (.219: 9312)سرلو،  «انددانسته قدرت و باروری از اینشانه

 دادن قرار آتش در نعل .11 -3 -3
 معشوق تا افکندندمی آتش در را نعلی عزایم، و اوراد خواندن با مردم عامه، باور در
 . آید عاشق سمتبه و شود قراربی

 آن بر و گیرندمی را نعلی که است نانچ آن و دهندمی انجام جادوگران را عمل این
 آن بر و خوانندمی وردهایی و نهندمی آتش در و کنندمی نقش هاییاسم عددها،

 دل در را کسی محبت توانند،می عمل این با که پندارندمی چنان آن و دمندمی
 به که سازندمی شیدا و آشفته قرار،بی را او که حد آن تا کنند زیادت دیگری

 عطار)بشتابد  اند،افکنده آتش در نعل برایش که آن سویبه شتاب، و یلتعج
 (. 213: 9319 نیشابوری،

 «بغلمان تو بیاد خودش سراسیمه معشوق تا آتیش تو ذاریممی نعل شیم،می که عاشقم»
 (. 366 /9: 9311محمود، )
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 نتیجه .3
 اجتماعی و فرهنگی تارهایرف ها،سنت رسوم، و آداب باورها، گاهجلوه اقلیمی ادبیات
 دهندةجهت که را بومی عناصر و محیط ثیرتأ توانمی آن در که است خاص اقلیمی

 نویساناقلیمی میان از. کرد مشاهده وضوحبه است منطقه هر مردم هایخویشکاری
 و هویت فرهنگ، که کرد اشاره محمود احمد به توانمی خوزستان، مکتب دستچیره

 عنصر از استفاده با و ممکن وجه بهترین به بومی عناصر با را اهواز رشه مردم باورهای
 ناگسستنی پیوند به ،معابد انجیر درخت رمان در او. است گذاشته نمایش به توصیف

 گزیندطبیعت برمی از را خویش رمان نام روی، همین از و دارد اشاره طبیعت از انسان
 و رازوارانه نیروهای سبببه طبیعت .سازد دوچندان را طبیعت به انسان توجه تا

 طبیعت، مظاهر میان از. است بوده انسان نظرمطمح همواره داشته، خود در که شگرفی
. است آمده وجودبه آن دربارة بسیاری باورهای که کرد اشاره «درخت» به توانمی

 سانان ناتوانی و سویک از آن نهانی نیروهای و جاودانگی درخت، مستمر حیات تجدید
 مختلف اعصار در آیینی و مقدس باورهایی گیریشکل موجب سو، دیگر از آن برابر در
  طبیعت، مظاهر و درخت تاریخی، ایبرهه در که جاآن تا است شده مردم میان در
 در توانمی را آن پای رد و بود گرفته قرار انسان جدی توجه مورد نباتی خدایان منزلۀبه

 خاص که را معابد انجیر محمود درخت احمد. کرد مشاهده معابد انجیر درخت رمان
 به ورود برای نغزی مایۀدست دارد، برانگیزیاعجاب رشد و است کویری شهرهای
 که را پرستیمختلف درخت اَشکال سپس دهد.می قرار اهواز شهر عامۀ باورهای
 تمنای خواهی،ندرما. کشدمی تصویر به است، گیاه با انسان توتمیک پیوند از برخاسته

 معابد انجیر درخت سویبه مردم گرایش موثر عوامل از... و  هاحاجت برآوردن باران،
 افروختن درخت، برابر در تعظیم کردن، قربانی نذر، انجام سویبه را هاآن که است
 آن جاندارپنداری و درخت تقدس. است داده سوق درخت، برای کندر و عود شمع،
 دفن. سازد وقف درخت برای را زمینی رمان، هایشخصیت از یکی که است شده سبب
 رجعتی شدهدفن جنین که دارد انسان تباریگیاه به اشاره نیز، درخت زیر در جنین
. داد خواهد ادامه خود حیات به گیاه یا درخت یک هیئت در و داشت خواهد دوباره
 و کنندمی محافظت آن از شدت به مردم که است ایگونهبه رمان این در درخت تکریم
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 زیرا شوند؛می آن کردن قطع مانع درخت، دور به زدن حلقه و مشکی لباس پوشیدن با
 این از. دانستندمی شدن الهی غضب گرفتار و قحطی مرگ، با مساوی را درخت قطع
 فضای و گیرددرمی مدرنیته و سنتی جامعۀ دو میان خونین نزاعی و کشمکش رو،

 .شودمی مرج و هرج از رپ و پرالتهاب جامعه
 باورها این میان از اند کهمختلف باورهای گرفتار رفتار در این مردان و زنان اغلب

 بیبی نذر آن، زیر از عروس عبور و داالن بامپشت روی بر داماد ایستادن به توانمی
 و پناهچشم و خرمهره آویختن تعویذ، حمل نشینی،چله افکندن، آتش در نعل شنبه،سه
 به توانمی رمان این در عامه باورهای گیریشکل در موثر عوامل از. کرد اشاره... 

 بینش طرز سرنوشت، از گریز اهواز، شهر خاص اقلیم اعتقادها، رسوم، و آداب فرهنگ،
 بنابراین، .کرد اشاره جهل و فقر آینده، در مغیبات از آگاهی طبیعت، با مواجهه در مردم
 اقلیم باورهای از برخی دهد نشان تا است بوده درصدد انرم این در محمود احمد

 است این عوامل از ثرمتأ که عامه باورهای نیز، و دارد ریشه هااسطوره در جنوب
 .است بوده جنوب مردم هایاندیشه و عملکردها از بسیاری دهندةجهت
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