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 چکیده
ایاستوارگیروتنههاییسختوزمینرویدوریشهدرایراندرختکناربیشتردرمناطقجنوبمی

اشنیزخوراکیاست.درفارسکناررادرختیمقدسمیدارد.برگآنارزشاقتصادیداردومیوه

هاوسایراماکنمذهبیودینیبرستانها،قدانندومعموالًایندرخترادرجوارامامزادگان،آتشکده

بهآندرایندرختدراساطیروادیان،نقشتوانمشاهدهکرد.حضورطوالنیمی هایمختلفیرا

وجودآمدنبرخیباورهانظیرتقدس،جاودانگی،تناوری،بقاودیرسالی،فرهنگعامهدادهوسبببه

نمادبلندیمرتریشه و زایش، باروریو درداری، یافتهاست. ادبیاتعامیانهنیزراه کهبه بهشده

رسومعامهنیزدرختواجزایآندرمراسمتولد،سوگواریواعیادمذهبیمانندآیینشببرات،

عنواننشانگرنیزاست.درفرهنگعامهازدرختانکناربرایتعیینمرزوبهحضوریگستردهداشته

معنایمرزبودهومرزبان،کنارنگخواندهواژةکناردرزبانپهلویبهکهشدهاست؛چناناستفادهمی

اندکهعالوهبرشدهاست.درفرهنگشفاهیشهرستانجهرم،درختانکنارکهنسالدارایناممی

می تعیینمرز انسانجنبة به باور باتوانبا اینمقاله تقدسایندرختمرتبطدانست. پنداریو

 روشتوصیفیکتابخانهبررسیمیدانیو و اهمیتایندرختدر-ای، و واکاویجایگاه تحلیلیبه

هایفرهنگ،باورهاوادبیاتعامیانةمردمفارسباتکیهبرمردمجهرمپرداختهوضمنبیاننمونه

هاراتحلیلوتشریحکردهاست.مختلف،آن

تکنار،سدر،فارس.اشعارمحلی،باورهایعامیانه،جهرم،درخهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
میانمردمانتمدن باالییدر مفهومخاصوجایگاه و معنا از اساطیر در هایبرخیدرختان،

منبعالهامانساناندوازدورانکهنبهمختلفداشته نوعینمادیازهاوبهدلیلچرخةفصول،

ورسوم،کتبادبیوهنرسرشارادیان،آداباند.باورهایعامیانه،اساطیر،تولد،زندگیومرگبوده

اشاریوتلمیحیبهدرختانینظیرانگور،نخل،سرو،سدر،انجیر،هایتلمیحی،استعاری،ازنگاه

به هستی ادیان، تاریخ در است. بیسیبو... توان شکلدلیل به نوشدن، و تغییر نهایتشدر

عظیم درختی )صدقه، است شده تصویر و۱378:۱40الجثه کنونی دنیای بین امر، این .)

ایایجادکردهاست.هایایرانی،هندی،یونانی،سامیورومیپیوندهایچندگانهوشبکهفرهنگ

شود،دراصلبومیمناطقگرمسیریآفریقادرختکنارکهدرزبانعربیسدرخواندهمی

شماریاست.ایندرخترقامبیرویدودارایاوآسیااستکهدربخشوسیعیازایراننیزمی

کند.فرهنگستانزبانودربرابرخشکسالیمقاومودیرسالاستوبیشازپانصدسالعمرمی

رابرگزیدهاست)فرهنگستانزبانوادبیاتفارسی، عنابکنار برایایندرختنام ادبفارسی

۱39۵:۱۵3.)

دلیلداشتنفوایدزیاد،تومیوةآنبهکناریاسدردرختیمقاومدربرابرنامالیماتطبیع

محصوالتمهممناطقگرمسیریجنوبایراناست. یکیاز ارزشغذایی، خواصداروییو

طورعمدهصورتخودرودرمناطقگرمسیریوسواحلجنوبیایرانوبهدرختانکناراغلببه

استان ودر بوشهر فارس، کرمان، هرمزگان، بلوچستان، و سیستان بههای صورتخوزستان

شود.ازبرگ،ریشه،رویندوگاهیدرمنازلقدیمیشهرهایجنوبینیزیافتمیپراکندهمی

اشنیزکنارتواناستفادهکرد.برگایندرخت،سدرومیوهصمغ،شاخهومیوةایندرختمی

ردمجنوبشودوخوراکیاست.ایندرختتقدسوپیوندمعنویبسیاریدربینمنامیدهمی

آداب بسیاریاز فرهنگو در و الالییدارد باورهایعامیانه، با و شده آنانتنیده ها،ورسوم

روبیشترباورهایعامیانةمردمسرودهاو...اینمناطقمرتبطاست.ازاینها،بومیها،قصهآیین

جنوبدربارةایندرختشبیهبههماست.

برباوریبهدرختکناردرجنوبایرانازقدیم بنا دیرسالیومقاومت، دلیلیسرسبزی،

روییدصورتطبیعیمیشدیابههاکاشتهمیها،مساجدیاقبرستانباستانی،درجوارامامزاده

شدند.ها،مساجدو...درکنارایندرختانساختهمییابقاعمتبرکهنظیرامامزادگان،قبرستان

ازدرختکنار، احترامیاستکهایرانیانقدیمبرایایندرختقائلعلتدیگراستفاده

هرگزبرتنایندرختتبرنمیبوده حتیاگرکناریخشکهممیاندو بهامیدزدند. شد،

درختسدررانباید»بریدند.درلرستانوایالممعتقدندهاآنرانمیدهیمجددتامدتجوانه

هرکسی»نشیننیزبراینباورندکهطقبختیاریدرمنا«.بریدکهبریدنشگناهیبزرگاست
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ایبکندوازمحلکندنشاخهخونبیرونبریزد،بدونشکخودشیاازدرختسدرشاخه

این از نزدیکانشخواهدمرد. ایندرختاحتراممییکیاز به ذوالفقاریو«گذارندرو )رک:

(.۱394:۵۶4شیری،

رابهدرختکناربمالندیادرآببیندازند.درحاشیةدردزفولمعتقدندبایدحنایعروسی

(.۵۶8دانند)همان:یمنمیفارس،درختکنار،کرتونخلراخوبوخوشخلیج

یکیازشهرستان نیزمیایندرختبومیدرجهرم، ازگذشتههایاستانفارس، رویدو

وباورهایعامیانةمختلفیدلیلاهمیتوقداستآنواردفرهنگشفاهیشدهاستتاکنونبه

هایایندرختدرفرهنگعامیانةدلیلبرخیویژگیدربارةآندراینشهرستانوجوددارد.به

جهرمماننددیرپایی،تنوع،تفاوتوالبتهبرخیاشتراکاتباسایرمناطقفارس،اینتحقیقبا

تکیهبرفرهنگمردمشهرستانجهرمانجامشد.

طبیعی جغرافیای سایردر که دارد وجود هم آبی کنارهای درختان جهرم شهرستان

آبیاریمی اصطالحمحلیبهآندرختانکاشتو کنارهایبیابانیهمکهدر بشیشوند. ۱ها

ترازایبسیارکوچکعلتآبیاریکمتر،میوهرویندوبههامیشودکهاغلبدربیابانگفتهمی

درختانکنارآبیدارند.

بقاعمتبرکهقراردارندوازنظرج اغلبدرختانکنارشهرستانجهرمدرجوار غرافیایی،

هابهنوعیبتوانآنراجایگزینسرویدانستکهدرزمانساسانیاندرکنارآتشکدهشایدبه

شد.یمنیوتقدسوماندگاریکاشتهمینشانةخوش

منحصربهشاخصه هویتی های درختکه این باستانی و مناسکفرد و باورها با شباهتی

تواندمحققرابهمقایسةتطبیقیبیندرختکنارومرتبطباسایردرختاندرایراندارد،می

بین راهگشایتعامالتاساطیریو دستسایردرختانرهنمونشودتا نخوردگیادیانیباشد.

مناسکباستانیدربارةهاوباورهایعامیانهدربارةایندرختنیزجالبتوجهاستوبهآیین

زند.درختانپهلومی

 پیشینۀ پژوهش
نمادهاورمزهایهایینظیردربارةدرختانوگیاهانتألیفشدهازجملهکتابآثارمتعددی

 فارسی شعر در ۱387)گیاه زمردی، حمیرا دکتر از ) و۱392)فرهنگنمادها شوالیه از )

و ازحسنذوالفقاریوعلی۱392)رانفرهنگباورهایعامیانةمردمایگربران، اکبرشیری(

ها،بهبررسیوتحلیلنقشدرختانصورتتحلیلیوباشواهدومثالتواناشارهکردکهبهمی

                                                           
۱.Bašiشوند.آببارانآبیاریمیمعنایگیاهودرختانیاستکهفقطبا؛بشیدرگویشمردمجهرمبه 
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(ازجانصدقه۱378«)درختدراساطیرکهن»ایماننددرفرهنگوادبیاتپرداختند.مقاله

(۱372)رسالهدرتاریخادیاناختیاکتابکهبهبررسیتاریخحضوردرختاندراساطیرپرد

ازمیرچاالیادهکهنگاهیبهحضورنمادیندرختاندراساطیروادیانداشته،ازجملةاینآثار

(نوشتةاحمدپاکتچی۱394«)المنتهیبارویکردگفتمانیبازخوانیمفهومسدرة»است.مقالة

ادیثپرداختوبهایننتیجهرسیدکهاینالمنتهیدرآیاتواحنیزبهبررسیدرختسدرة

نام،نهعنواندرخت،بلکهنامصورتفلکیاست.

 های تحقیق پرسش
هایدرختکناردرفرهنگمحلیجهرمچیست؟هاوویژگیشاخصه

توانارتباطییافت؟آیابینباورهاوفرهنگعامیانةمردمجهرمواساطیروادیانمی

کناردرادبیاتعامیانهموردتوجهواقعشدهاست؟هاییازدرختچهویژگی

 شناسی پژوهش روش
بهریشه یادداشتصورتکتابخانهشناسینمادهایدرختکنار، و طریقمطالعه از برداریای

.بامشاهدةعینیپژوهشگر۱مطالعةمیدانیاینپژوهشبهدوروشانجامشد:گردآوریشد.

وتفسیربراساسزبانعلم،ازدرختانکنارکهنسالجهرمبازدیدومستندسازیصورتگرفت؛

بامشاهدةمشارکتیومصاحبهبااهالیجهرم،اطالعاتالزمگردآوریشد.درنهایتبادر2 .

عامیانةمردمفارسباکنارهمقراردادنشواهدمتنیومیدانیجایگاهدرختکناردرفرهنگ

تکیهبرمردمجهرمبررسیصورتگرفت.

هایمایهدرختنخلدراساطیرجایگاهمهمیداردودرفرهنگعامیانةمردمجنوبوبن

آیین مناطقایرانمیکهنآندر باورهایعامیانة و تاکنونپژوهشیها این، وجود با روید.

اساطیرمرتبطباایندرختصورتنگرفتهاست.جانبهدربارةاهمیتوحضورعلمیوهمه

توصیفی روشی با پژوهش فرهنگمحلی،-این در درخت نقشاین بررسی به تحلیلی

کنارودربارةباورهایعامیانهوادبیاتمحلیجهرممی براییافتنباورهایمرتبطبا پردازد.

میدانی تحقیقات از نیز جهرم عامیانة ادبیات درختدر جهرمنقشاین اهالی اطالعات و

استفادهشد.
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 چارچوب نظری پژوهش
 معرفی درخت کنار

سدر یا سرده۱درختکنار درختچه، درختانو کنار،هایتیغایاز عنابیاناست. تیرة از دار
شکلوکشیدهباسهرگبرگبرجستهاستکهگوشوارکآنهایکوچکوقلبیدرختیبابرگ

همچنینایندرختتاجیگردو ارتفاعمتوسطآنهشتمتراست.شودوبهخارتبدیلمی
برگدرهم و دارد آنبیضیرفته میوة متناوبو قهوههایآن رنگزرد به و ایوشکلگرد

.متمایلبهقرمزاست
رویدوبذرآنشنیسبکوعمیقمی-هایرستیکناردرختینورپسنداستودرخاک

رودکهاینمسئلهسببکاهشنیازآنبهتابستانبهخوابمیشود.ایندرختدرتکثیرمی
 شود.آبومیزانتبخیرمی

سالمراقبتنیازدارد،اماپسازاستقرار،کاشتواستقرارایندرختدشواراستوبهپنج
کند.چوببیرونیآنعمروپایداریزیادیدرمقایسهبادیگردرختانمناطقخشکپیدامی

بلوطیوبسیارسختوسنگیناستکهگلیوچوبداخلیآنبهرنگسرخشاهپشتسفید
سرعتبهقابلیتارتجاعینیزدارد.زغالچوبکنارنیزازکیفیتمطلوبیبرخورداراستوبه

 شود.خاکسترتبدیلنمی

ماهدهیدرختکنارمعموالًدراوایلمهرماهاستوبرداشتمیوةآنازاواخردیزمانگل
می ایندرختتخمآغاز میوة دارد. فروردینادامه اواخر تا و میوةمرغیشکلبهشود اندازه

ترشمطبوعوشیریندارد.ایایاستومزههستهتروتکزالزاکیاکمیکوچک
می رشد گرمسیری نواحی درختان سایر بیشاز ایران جنوب در لحاظکنار از و کند

هماقتصادیارزشزیادیدا زیرا آنمنبعرد؛ هممیوة محلیبرایکندوسازیزنبورعسلو
هایمحلیمناطقکنارخیزاست.درآمدافرادمحلیاست.عسلوروغندرختکنارازخوراکی

ساکنانمحلیازآردمیوةخشکدرمناطقبختیاری کناربرایتهیةناناستفادهنشین، شدة
خورند.درجهرمومناطقجنوبیایرانازمیوةوباشکرمیدهندکنندیااینآردراتفتمیمی

شود.ایندرختنوعیربمحلیوروغننیزتهیهمی
کردنعفونتبدن،ها،پاکدرطبسنتیبرگکنارعالوهبرشستنبدن،برایدرمانزخم

برای برگکنار از است. مفید تقویتاعصابنیز و ریزشمو جلوگیریاز تقویتمویسر،

عصارةضدعفونیوتحملبدندردرجةحرارتباالوکاهشتبخیرپوستاستفادهمی شود.
هایکناربرایتوانازبرگهایپوستیاثرگندزداییدارد.همچنینمیویژهدربیماریسدربه

(.۱3۶0:473تغذیةکرمابریشماستفادهکرد)حکیممؤمن،

                                                           
1. Ziziphus
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برگنامیدهمیدرختکناردرعربیوحتیفارسیسدرنیز هایشودودرایرانمعموالً

کاروشویمویسربهنامندوازگذشتهتاکنونبرایشستکوبیدةنوعخاصیازآنراسدرمی

درمناطقفارسوبهمی طورکلیجنوبایرانتفاوتیبیناطالقدرختبهسدروکناربرند.

شود.انندکنارهندینیزاشارهمینیستوفقطگاهیبرایتعییننوعمیوه،بهارقامیم

 درخت کنار و سدر در اساطیر و ادیان
طوالنی،سرسبزیومقاومدرختانبه دلیلپایانوبهبودنشان،مظهرزندگیبیعلتعمرنسبتاً

نوعینمادشد،بههاواینکهآسمانجایگاهخدایانپنداشتهمیهایآنبودنشاخهروبهآسمان

زمین بین بودهپیوند آسمان اسطورهو اغلب مطالبیاند. درختان تقدس دربارة شناسان

تحرکی،نمادیازتولدورشدوتکاملدرجهاناعتقادیانسان،درختباوجودبی»اند.نگاشته

به همجلوهو و )غنی«هایقدسییافتهاستطورکلیزندگیدانستهشده ۱379نژاد، :4۶.)

روکهدرختبهحکمقدرتشوازاین»ندردنیایکهناذعاندارد:الیادهنیزبهتقدسدرختا

(.۱372:2۶2)الیاده،«سازد،مقدساستقدرتیمافوقبشریرامتجلیمی

هاینباتیمانندنخلیاخرمابن،انجیر،انار،شمردندرختمقدسواساطیریباگونهیکی

النهرینکیهانیبادرختانبومیدارد.دربینالنهرین،نشانازآمیختگیدرختسدرو...دربین

شدند:ترکیبیازگیاهانگوناگونیکهزیباوبادوامبودند،درختزندگیومقدسشمردهمی

به» خرما و درختانانگور بهجهتگرانبهاییچوبو مغذیدرختسدر بودندلیلمقویو

(.۱379:4۶نژاد،)غنی«هایشان،ازدرختانمقدسهستندمیوه

شود.باوجودکندکهبادستآبیاریمیدرختمعموالًدرنقاطمرطوبیاجاهاییرشدمی

بیابان وسط در گاهی بیاین، تکآبهای میوعلف، مشاهده درختدردرختی وجود و شد

؛مهراز،۱3۵8:۱3چنینمکانیمحلاعجازدانستهومورداحترامواقعشدهاست)رک:گدار،

سدردراساطیروادیانحضورینمادینوباکارکردهایمتعددیدارد.(.۱3۵۵:20

سرپناه و پوششحمایتی نماد را اساطیریدرختسدر و دینی ومنابع سکرآوری بودن،

(.3۵-۱394:30اند)پاکتچی،بودنوقداستوحرمتآنمعرفیکردهبخشی،حائلومرزآرامش

هرودتضمنتشریحروش روغندرختهایتطهیر، از استفاده مومیاییمیتبا تدفینو

می اشاره اقوامکهنایرانیبودند، کهاز سکاها بهرسوممردمانسیتییا ویاظهارسدر، کند.

صورتفراوانازمخلوطسدر،کاجووشوونظافتبدنخود،بهداردکهزنانشانبرایشستمی

استفادهمی کردهکنار ج2000اند)هرودوت، ،4 با.(7۵: زنانقدیممصر همچنینگفتهشده

شانهمیهایچوبیساختهشانه ازدرختسدرموهایخودرا میوة.اندکردهشده درآیینتائو،

(.درختسدرازنظر3:۵۶۱،ج۱379مرگیوجاودانگیاست)شوالیهوگربران،کنارنمادبی
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وشویازیهودیانمردگانخودراباآنشستایهودیاننیزمقدساستودرحالحاضرهمعده

میمی مردگان از فرشتگان موجبخشنودی عمل این معتقدند و ازدهند بسیاری در شود.

مراسم در نقاطدیگر، جنوبشرقیعربستانو هند، عراق، ایران، کشورهایاسالمینیزنظیر

 .دهندوشومیشوند،شستمیتغسیل،امواتراباسدروکافورکهازدرختانبهشتیشمرده

داستان میانهایاسطورهدر نظیرحماسةایمناطقغربیایرانو بارهاگیلگمشرودان، ،

هایسدر،رابطةایزدانوقهرمانانباایندرخت،وکاربردهایچوبآنسخندرموردجنگل

است. شده گفته استگیلگمشدر برجسته نمادهای از سدر که.جنگل اثر این ازدر ن،

شودوبانامسدرهومبابانگهباندرختسدر،تناوریدرختسدرکهبهنامسیدارخواندهمی

علتعنوانجایگاهخدایانوعقوبتقهرمانبهتطابقدارد،جنگلیازدرختانسدر،کوهسدربه

ازهایسدرمقدس،فارغتوصیفادیبانهومتعالیازجنگل»بریدندرختسدر،یادشدهاست.

به بههررواینکهآیا راستیدرحوزةجغرافیاییزاگرسساختهوپرداختهشدهباشدیاخیر،

«هاییازتأثراتبینافرهنگیاصلروایتودیدگاهشاعرانوکاتبانسومریآناستمؤیدبارقه

رو(.دربخشیازداستاناودیسهنوشتةهومرنیزازکنا۱388:7)یوسفیانکناریوطاووسی،

شوندکهایبهنامکنارخوارانمیشود.اودیسهویارانشواردجزیرهجزیرةکنارخوارانیادمی

هرکسیازکنارشیرینآنبخورد،راهخانهراگمخواهدکرد.ویهمراهانشراازخوردنکنار

گردد.داردوبهکشتیبازمیبازمی

خارکهمخضودیعنیدرختکناربیچهاربارازدرختسدریادشدهاست.سدرقرآندر

باردرسورةسبأیادالمنتهیدرسورةنجمویکدرسورةواقعهآمدهودوبارباعنوانسدرة

المنتهی،رودهاییازآبصافروشنوشیرتازهشدهاست.مطابقتفاسیراسالمیازپایسدرة

می روان نوشندگان برای خوشگوار بادة اسالمشود.و سدرةمنابع بزرگی دربارة المنتهیی

پیمایدویکبرگازآن،رویتماممردماشهفتادسالراهمیسوار،درسایهاندکهاسبگفته

می سایه )میبدی، ۱382افکند :3۶۱ )نجم: مجید روایتقرآن به به۱3(. پیامبر شب(، جز

زةحضورنداشت،خداوندرامعراج،یکباردیگربادیدةدلودرجاییکهفرشتةمقربنیزاجا

المنتهیمشاهدهکرد.پیامبردرشبمعراجپسازعبورازنهرهایکوثرورحمت،درنزدسدرة

آسمانهفتمبهدرختسدرةالمنتهیرسیدوایندرخت،پایانعروججبرئیلبودوپسازآن،

به باید طیمیپیامبر تنهاییعروجرا نَزْلَة»کرد: رَآهُ سِدْرَوَلَقَدْ عِندَ ةالْمُنْتَهَیأُخْرَی، )نجم:«

ازآنجاعبورداده...»دراینزمینهبهنقلازپیامبرگفتهشدهاست:الدُرّالمنثوردرتفسیر.(۱3

فیلبودوشدموبهسدرةالمنتهیرسیدم.برگدرختسدررادرآنجادیدمکهمانندگوش

فراگرفت،وضعشتغییرکرد.هایبزرگوچوناماشهمچونکوزهمیوه رالهیآندرخترا

درنتیجهاحدیازخلقخداقادرنیستکهزیباییآنراتوصیفکند.آنجابودکهخداوندبه
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(.همینروایتبااندکیتغییردرسایر۱404/4:۱37)سیوطی،«منوحیکردآنچهراکهکرد

هایزیادیدلیلاینکهکالغتهشدهبهآمدهاستوگفالجنانروضمتونتفسیریفارسینظیر

درختمی میروی درختسدره روی نیز فرشتگان نشینند، )رازی، ۱34۵نشینند ج ،۱0:

34۱-342.)

 اللغاتغیاثدر است: فلکهفتمکهمنتهایسدرة»آمده المنتهیدرختکناریاستبر

نجاستوگویندهیچاعمالمردمونهایترسیدنعلمخلقومنتهایرسیدنجبرئیلهمآ

(.۱327/۱:۵40)غیاثرامپوری،«کسازآننگذشتهاست،مگرپیغمبر

المنتهیوپرنهادنجبرئیلدراشعارفارسیشاعرانینظیرسعدی،خاقانی،سناییوازسدرة

داری،سایةگستردهومنتها،وبلندیحافظنیزیادشدهاست.درشعرفارسی،سدرنمادریشه

سانیاست.مرتبةان

پاکتچیسدرة احمد درختنمیاما استالمنتهیرا معتقد و سیاقتنها»داند به توجه با

شدهبرایمشرکینعربایشناختهکاربردقرآنیآندرسورةمکینجم،سدرةالمنتهیبایدپدیده

باشد بوده نیز .» وی اعتقاد کاوش»به فرهنگیمجموع ریشه-های و نشانگفتمانی شناختی

یکدرخت،بلکهیکصورتفلکیباشکلیشبیهبهدرختدهدکهسدرةمی المنتهینهدقیقاً

شدهوبرپایةشواهدسدراستکهدردورترینبخشمرئیباچشمغیرمسلحدرآسماندیدهمی

است صورتفلکیآندرومدا مختلفقابلتطبیقبا » ۱394)پاکتچی، سدرة7: نام(. النبینیز

(.9:۱3۵2،ج۱377شود)دهخدا،کهبامعجزةپیامبربهدوشقمیدرختیاست

به جا هر سدر اینباورندکه برخیمناطقایرانبر مقدسدر بزرگشود، و عملبیاید

شود.اگردربیابانیاسرگذرگاهیهمبروید،ازآنجاشخصمقدسیعبورکردهکهمحسوبمی

است)ذوالفقاری روییده مسیرشسدر در شیری، ۱394و شهرستان۵۶7: در برایمثال، (؛

درختکهنسالکناریمعروفبهدرخت مردم،«بادال»کازروندرفارس، بهباور بودهاست.

برایبرطرف کازرون، از عبور هنگام ایندرختحضرتعلی)ع( میوة شکمشاز شدندرد

ةآنرابرایدرمانبسیاریازگفتندوخوردنمیوروبهآندرختبادالمیخوردهاست.ازاین

برگازآندرخترادردانستند.ازطرفیاهالیمنطقهمعتقدبودنداگرسههامفیدمیبیماری

غذایبیماربریزند،بیمارشفاخواهدیافت.همچنینزنانومردانیکهنابارورند،اگربهمدت

کنندودرپایآندرختنمازچهلروز،روزییکدانهازمیوةدرختبخورندوسپسغسل

می بسته فرزندی نطفة بروند، بستر به شب همان و وبگزارند موفق زندگانی در که شود

شد خواهد شب.سعادتمند روشنحاجتمندان شمع درخت این پای در چهارشنبه های
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ةسبزهایشنوارهاییازپارچکردندوبرشاخهخیراتمی۱گزاردندوگبولهکردندونمازمیمی

.(9۱-۱38۵:90یافتند)رک:حاتمی،طلبیدندومرادمیبستندونیازمیمی

خوابدلیلبرابن معتقداستایندرختدر دیدنخوابدرختکنار تعبیر سیریندر

نادرستیاستوگویندمیوةحضرتآدمدربهشتکناربوده مالیپاکوخالیازخیانتو

آورد.امامصادق)ع(نیزدیدندرختکناررادستمیالحاللبهاست؛اگرببیندکنارخورد،م

دلیلبرمالحاللورزقوروزیفراواندانستهاست.همچنینگفتهشدهکهدیدن درخواب

 (.۱7۶و۱3۶8:332خوابدرختسدر،دلیلبرمردیبزرگواروصاحبشرماست)تفلیسی،

 های پژوهش یافته

 اهی مردم جهرمدرخت کنار در فرهنگ شف

 دار جهرم درختان کنار نام. 1

العادةکناریاسدردرباورمردمسببشدهکههرگونهآسیببهایندرختمانندارزشفوق

آتش درخت، قطع یا شاخه دربریدن بدشگونمحسوبشود. و نابخشودنی گناهی و... زدن

۱4۱0کردهاست)صنعانی،منابعحدیثینیزپیامبرکسیکهدرختکناریراقطعکند،لعن

ایدرطوایفنامیومشهورگذشته(.درفرهنگعامههردرختسدرشناسنامه۱۱:۱۱ق،ج

هایزراعیشدتاعابرانگمراهنشوندومحدودةزمینداشتوباآننامراهومسیرشناختهمی

یسددرزبانپهلوینوشدند.دهخدابهنقلازاسدیطوسیمیبهاینوسیلهازهمتفکیکمی

نیزشاهنامه(.در۱2:۱8۶0۶،ج۱377اند)دهخدا،گفتهبهمرز،کناروبهمرزبان،کنارنگمی

وکنارنگبه بوده دربار منصبمهمیدر اینمنصب، است. مرزبانیآمده معنایحکومتو

ررادربرابرشدهکهمرزهایشرقیکشوکنارنگدرزمانساسانیانبهمرزباننیشابورگفتهمی

می محافظت وحشی اقوام متونهجوم و ادبیات در کنارنگی واژة رو همین از است. کرده

به هنوزدهیبهنامکنارنگدرنیشابورتاریخی، حکومتوسرحدداریاست. معنایمرزبانی،

بهدلنیزکنایهوجوددارد.کناررنگ ناوریدلیلشجاعتمرزبانانوالبتهتایاستکهاحتماالً

(.دراساطیرنیزبهوجه۱8۶07معنایصاحبدلبزرگاست)همان:درختکناردرفارسیبه

و مرزبان، هومبابا حماسةگیلگمش، براینمونهدر است؛ اشاراتیشده نگهبانیدرختسدر

دلیلهمینویژگیمحافظتومرزبانیبودهکهدرنگهباندرختوجنگلسدراست.شایدبه

این میگذشته مقدس اماکن مجاورت در را کنار،درخت درختان مجاورت در یا کاشتند

                                                           
.درگویشمردمکازرونگبولهنوعیصبحانةسنتیاستکهباگلبابونه،آب،شکر،روغن،آردوزردچوبهتهیه۱

شود.می
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شد.سپردند.همچنینازدرختانکناربرایتعیینحدومرزاستفادهمیمردگانرابهخاکمی

مکاناست)شوالیهو زمانو در اندازه و سنتاسالمینمادحدود درختسدرةالمنتهیدر

المنتهیمرزبیندنیاواالحبارنیزدرختسدرةروایتیازکعب(.در3:۵۶۱،ج۱379گربران:

ابیآخرتدانستهشدهاست)ابن ۱4۱9/۱0الحاتم، ازدرختکناردر34۵3: البتهاستفاده .)

امریمعمولبودهاستوکشتبهمناطققابل عنوانتعیینحدومرزبیندوزمینکشاورزی،

درخت بیابان، نیزکناربههایبعیدنیستکهدر مسیروحتیمیلراهنما مثابةنوعینشانه،

اند.آمدهکارمییابیبهکاربردداشتهوبرایراه

کردنگنجومسکوکاتفلزینیزاستفادهمیایبرایپنهانعنواننشانهازایندرخت،به

ماندوهمیشد.دلیلاینامر،طولعمردرختکناربود؛چراکهایندرختتاهزارانسالزند

شد.ترتیبدرختکنارنگهبانچنجپنداشتهمیاینبه

بودندرختانکهنسالاینشهرستاننامیکیازنکاتمهمدرفرهنگعامةجهرم،صاحب

گذاریرااتفاقییاتوانایننامهانیزاندکنیستونمیویژهدرختانکناراستکهتعدادآنبه

هاییخاصدارندایندرختانکنار،درجهرممانندآدمیاناسمامروزیندانست.بهعبارتدیگر

به آناندواسمدارندکهعالوهبربیاناحتراممردمبهایندرختان، ایگونهوحتیبرخیاز

ایندرختنیزانسان تعیینمرز و نگهبانی ویژگیحفاظت، با ایندرختاستکه پنداری

بودنایندرختبهمالکآندلیلمنسوبهابهگذارینامارتباطدارد.همچنینممکناستاین

به گاهی درختان اسامیخاصاین باشد. بوده نیز مکانیخاصزمین با علتمجاورتآنان

کنار»یامنسوببهاشخاصهستند؛مانند«کناردروازةپیرشبیب»اند؛برایمثالانتخابشده

انداند،عبارتکنارشهرستانجهرمکهداراینامتریندرختانمهم«.کنارممدلی»یا«مالجواد

حاجات(،خسرو،)مشتی/مشهدیخسرو(کنارآغیشاجات)آقایشاهاز:کنارمزاری،کنارمیش

کنارامامزادةپیرشبیب،کنارجمشیری،کنارزرین،کنارگازرون،کنارروقبرستون،کنارچاه

کن ممدلی)محمدعلی(، کنار قدمگاه، کنار کنارنو، حسین(، آغیشاداسین)آقایشاهزاده ار

نور(یابیهوروبیبینور)بیهوروبیپشتبازاریاکنارمالجواد،کنارمحلةکلوان،کناربی

کنار در درختان این مجموع از درخت اصله شش برجک. و ساج باغ کنار پیازی، کنار

حرمتیافتنبعضیازدرختان»اند.جهرمبودههایقدیمیامامزادگان،بقاعمتبرکهیاقبرستان

هاودلیلهمجواریآنباامامزادههمیشهسبزیادرختانکهندرایرانچوندرختکنار،به

(.۱390:۱۵4)زمردی،«ایازتقدسنباتاتدرباورهایایرانیاستپیرانمقدسنیزنشانه

اند،اماتعدادیکهمختلفقطعشدهمتأسفانهچهاراصلهازاینکنارهاخشکیاطیادوار

بیندویستتاششصدسالاند،عمرکالنیدارندوباتوجهبهقطرتنه،سنآنباقیمانده ها

تخمینزدهشدهاست.
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نورودیگریدرختهوروبیترند،درختکناربیسالهادودرختکنارکهکالنازبینآن

دالیلنامعلومیخالیشدهاست.تنةبرخیدیگرازدوبهتنةاصلیهرکنارمزاریاستکهپایین

کنارهایدیگرجهرمنیزکمترتوخالیشدهاست.درختکناردرباورهایعامیانةجنوب،محل

اینتوخالی۱شودایزدان،پریانوجنیانشمردهمی احتماالً شدنتنةدرخت،کردنیاتوخالی.

راازجوفدرختیتوخالیبرایانتقالبیماریکودکبهباآیینکهنعبورکودکبیماریامرده

(.247-۱372:24۶درختیاتقلیدعملزایمانمرتبطباشد)الیاده،

قدمتیبیشازدرختکنارکهنسالشهرقطب بخشکردیانشهرستانجهرمبا آباددر

تکهدرضلعپانصدسال،هنوزسرسبزوپابرجااست.ایندرختکنارمشهوربهکنارپیازیاس

بینورقرارداردوازگذشتهبیهوروبیآباددرمسیرجادةامامزادهبیشمالغربیشهرقطب

بهامروز،دربینمردمازقداستواحترامویژه تنةایندرختازدیربازتا ایبرخورداراست.

رفتند.یدرختمیایبودهکهکودکاندرقدیمازداخلتنةآنبهباالگونهتوخالیشدهوبه

دلیلموقعیتمناسب،مثمروتنومنداستواطرافآنپرازدرختانیاکنونبهایندرختهم

اند.استکهازدرختاصلیریشهگرفتهوروییده

شیخ به معروف موقوفة در سال ششصد قدمت با نیز مزاری کنار دردرخت االسالمی،

متر،قطرتاجسانتی30مترو2رتنةایندرختمحوطةفعلیشهرداریجهرمقراردارد.قط

ارتفاعآنازسطحزمین۱4 آرایه۱2مترو نظر ایندرختاز ازمتراست. شناسیگیاهی،

هاییبهتنةایندرختواردسانانوتیرةعنابیاناست.طیسالیانزیادیآسیبسرخراستةگل

باگچپرشدهاست.شدهاست؛برایمثالقسمتیازتنةآنتوخالیو

هایمذهبینیستند؛مگراینکهدرجوارهایشخصیتدرختانکنارنامدارجهرم،داراینام

شخصیت با مرتبط کنار درخت سه کازرون، در اما باشند، متبرکه وبقاع مذهبی های

درختکنارحضرتخضر)ع(درقدمگاهخضر، تأییدکنندةوجهقدسیایندرختانهستند:

(.۱38۵:83،84،92رتعباس)ع(وکنارمرتضیعلی)ع()رک:حاتمی،کنارحض

گذاریایاستکهنامایندرختهمدرناماندازهنفوذدرختکناردرفرهنگعامةجهرمبه

درههاوهمدرنامخانوادگیاهالیاینشهرستاندیدهمیآبادی ایبهنامدرةکناردرشود.

کهدرگذشتهپرازدرختکناربودهاست.نامیکیازروستاهایشهرستانجهرموجوددارد

«دان»استکهباتوجهبهپسوند«کناردان»دهستانهکاندربخشمرکزیشهرستانجهرم،

کهدرزبانفارسیبهمعنیجاومکان،وظرفاست،بیانگرتعدددرختانکناردراینمنطقه
                                                           

.شکلدیگریازعبورنوزادازبیناجزایدرختنیزدررسومجهرمیوجوددارد.بهاینصورتکهنوزادرااز۱

دادند؛هرچندکارکردآنامروزهتغییریافتهوبرایقراردادنرواندازچوبییاآنزیرسرنوزادقرارمیبینکمان

 دادند.شود.نوزادرادرگذشتهاززیرقنداقچوبیتفنگیاازبینبندآننیزعبورمینوزاداستفادهمی
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نام البته است. گذشته مناطقجنوبایراننیزگذاریجغرادر دیگر کنارداندر نام فیاییبه

شهرووجودداردوروستاهایمختلفیازتوابعفیروزآباددرفارس،سیریکدرهرمزگان،نیک

اند.کنارتخته،کنارکوهوکنارده،کنارنگوسراواندرسیستانوبلوچستانموسومبهایننام

رتبطبادرختکناردرایراناست.کنارکازدیگرناممناطقجغرافیاییم

 نام به خانوادگی کناری»نام به« اغلبمنسوب که دارد وجود جهرم شهرستان در نیز

درگذشتهخاندانیمنسوببهساسانیانباعنوانکنارنگیاننیزدر دهستانکناردانهستند.

بزرگآنخراسانبوده محمدبنعبدالرزاقطوسی، ابومنصور بهشاندکه میها استرفتهمار

(.234و۱:۱۶۵،ج۱334)بهار،

 باورهای عامیانه دربارة درخت کنار در جهرم. 2

باورهایعامیانهدربارةدرختسدرجهرمتاحدودیبابرخیمناطقدیگرفارسکهایندرخت

فرداست.روید،شباهتداردوبرخینیزمنحصربههامیدرآن

دانندوزمناطق،درختکناررامقدسوآنرامظهرمرادمیدرجهرمنیزمانندبسیاریا

کنند.درجهرمگفتهبندندیازیرآنشمعروشنمیبرایرسیدنبهمرادخودبهآنلتهمی

شهپولمی اگرکسیاز میوه۱شود از آنیا به کنارهاییکه دخیلبستهشدههایرسیدة ها

سییک تُوِ شاخهمی2بخورد، تعدد برگکند. میوهها، و نشانهها زایشهایدرختکنار، ایاز

زنانبرایرفعنازاییبهزیارتایندرخت بیناعراببدویصحرایالنقب، در استو بوده

ویژهدرمسیرهای(.هنوزهمبه2۵0:۵اند)دافنی،کردهاندونذوراتیبهآنتقدیممیرفتهمی

هایایندرختان،نوارهایااندوبهشاخهنارمقدسعشایرروشهرستانجهرم،برخیدرختانک

برایبرآوردهتکه بههایپارچةسبز خصوصفرزنددارشدنمیشدنحاجاتو یک»بندند. در

ازدیگردرختانروییدهواغلبنزدیکچشمة رسمباستانیدرختیزیباراکهدرروستاجدا

هایقرمزرنگدانندوزناننازابادستمالکردنسحروجادوومناسبمیآبیاست،برایباطل

دخیلمی باشدبردرخت، پوشیدهشده گلقرمز گوییدرختاز گربران،«بندند. )شوالیهو

بستنبهدرختکناردرجهرمنیزوجوددارد،امامعموالًاز(.اینرسمدخیل3:۱9۵،ج۱379

شود.ینوارهایرنگارنگواغلبسبزرنگبرایدخیلاستفادهم

نسلشقطعجهرمی کند، قطع را هرکسدرختکنار که بودند اینباور همچنینبر ها

آسیب نحسمیخواهدشدو بسیار آنرا اگرکسیرساندنبه داشتندکه عقیده دانستندو

                                                           
۱.šahpolهادخیلگویندکهبهآنختانکناریمیپولاستکهبهدر.درگویشجهرمیشهپولکهمخففشاه

 بودنپریاندرایندرخت،نامیسختمعناداراست.شود.ایناسم،باتوجهبهباورساکنبستهمی

2. Towv-e-siyak شود.یکدرگویشجهرمیبهتبنوبهاطالقمیتُووسی
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کندوبالییسختبرسرکشدونفرینمیشاخةدرختکناررابشکند،درختجیغوفریادمی

خوا شاخه پایآنشکنندة بودند، درختکنار بریدن به ناچار بنابراینهنگامیکه آمد؛ هد

رساندنبهکردند.اینوجهشومیآسیبدرخت،گوسفندیراقربانیوگوشتآنراخیراتمی

می دیده نیز اساطیر در کنار بیندرخت اساطیر در بهشود. نیز گیلگمش دلیلالنهرینی،

شود.گلسدر،دچارعقوبتمیبردنهومبابا،نگهبانجنازبین

معتقدبودندهرجادرختکنارباشد،زیرآنزمینآبفراوانیاست؛هاهمچنینجهرمی

ماند.دربارةمیوةکناروریشةآننیزعقیدهداشتندزیراریشةکنارتابهآبنرسد،ساکتنمی

آنرابسیارخنکباکهخوردنمیوةسبزکنارموجبکچلیخواهدشدوالبتهمیوةرسیدة

دانستندکهبرایرفعتبخالمفیداست.پیشینیاناینشهربراینعقیدهبودندطبعسردمی

کهاگردرختکناردرتابستانجوانهیادراصطالحمحلی،چَرْگِنوبزند،نشانةرطوبتزیادو

درختدرکنارچشمهوایروییدنمایةاسطورهدرزمستاننشانةبارندگیاست.اینباوربابن

کردنسحروجادومرتبطاست.ارتباطآنباآببرایباطل

زدند،امادرشببهاینهایکنارمیبرایچیدنمیوةکنارمعموالًباچوبیاسنگبهشاخه

زدنبهایندانستندومعتقدبودندسنگزدند؛زیراآنرامحلزندگیاجنهمیدرختسنگنمی

زدنبهاجنهیامردنآنانشودوجنیانبادیوانگیفردازاودرختممکناستموجبصدمه

انت کنار، زیر از ردشدن هنگام شبانگاه دلیل همین به بگیرند. پریزیبسم»قام برای۱«اهلل ،

می بال چنینامریدرهمدورماندن به علتباور احتماالً هایایندرختوبودنشاخهگفتند.

بودن،معموالًدلیلانبوهیودورازدسترسخصوصاینکهبهانگیزبودنسایةآنبودهاست؛بهوهم

انگیزکردندوصدایآناننیزدرتاریکیشبانهوهمپرندگانبسیاریدرایندرختانآشیانهمی

)دوبوکور،«درقرونوسطیعقیدهداشتندپریاندرمیاندرختانمنزلدارند»بودهاست.البته

۱3۶0 کسیشب۱9: اگر نیز کازرون مردم عامیانة باور در درختسدر(. غروبزیر یا هنگام

شود؛زیرابراینعقیدهبودندوابدیاحتیاززیرآنعبورکند،دچارجنونودیوانگیوغشمیبخ

هارااندوحضورآدمیبساطشادیآنهاپریانوجنیانزیرآنبهجشنوعیشمشغولکهشب

(.۱38۵:۱۱2کنند)حاتمی،انسانرادیوانهمیهاباگرفتنانتقام،زند.درنتیجهآنبرهممی

هایمحلینیزآمدهاست؛برایاینرسوموباورهایعامیانهگاهیدراشعار،کنایاتوقصه

مثال،اینباورکهمنزلگاهاجنهدرمیاندرختکناراست،مردمازدرختکناربرایباروری

می موضوعیاستکهاستمداد داشتو... قرار آبی جوار در درختمعموالً اینکه یا جستند

صورتمفصلدرادامهبهآنخواهیمپرداخت.به

                                                           
شود.یزازبال،هنگامموقعیتخطرخواندهمیاللهیاستکهبرایپرهاهللپرهیزی،بسماهللپریزییابسمبسم۱.
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 مرتبط با درخت کنار در جهرمورسوم آداب. 3

دربه است. داشته حضور آیینی مناسک مقدسیا اماکن در معموالً کنار، درخت طورکلی

کردند.درجوارهایجمعهزیرکنارهایجوارامامزادگانشمعروشنمیگذشتهدرفارس،شب

کردنشمعایدروندروازةپیرشبیبجهرمبرایروشنپیرشبیبجهرمسقاخانهدرختکنار

تأملاست.وجودداردکهالبتهباتوجهبهقرارداشتنآندرکنارامامزاده،ازدوجهتقابل

پارچه نوارهای با بههمچنین و سبزرنگ اغلب دخیلای کنار درخت به قفل، با ندرت

بهمی درختاطوریبستند؛ آذینکه دور، میز نظر به بهبسته پارچه تکه یا بستنلته رسد.

هایکهندرجهرمبودهکهدرادبیاتمحلیدرختکناربهنیتبرآوردنحاجات،ازدیگرآیین

نیزازآنیادشدهاست:

مباتیشهپیشازآفتُوکهعالمگرگومیشهوِلَمکردی،زدیریشه

قَدِکُندةکُناربَستمتِریشَهمنموَرگاروچاشتوصُبناشتا

رهاکردیوبرگردان:پیشازطلوعآفتابکهجهاندرتاریکیگرگ ومیشاست،تومرا

انگارتیشهبهریشةمنزدیومراکشتی.منهمصبحزودومیانةروزوصبحغذانخورده،به

ایبهتنةدرختکناربستم.پارچهنیتبازگشتتوتکه

ای آنکه لتهجالب محلی، زبانزد در و دارد وارونه معنایی محلی کنایات در سنت ن

بودنکاراست.نتیجهفایدهوبیمعنایبیبستنبهکناربه

جشن در مراسمبههمچنینسدر جزئیاز و داشته شمارهایکهنمانندمهرگانوجود

مروزیبینمردمانهایاآفرینیبودهکهحتیدرجشنرفتهاست.شایدتأثیرهمیننقشمی

آبادازتوابعبینیم؛براینمونهدرنواحیآران،راوند،نراق،نیداشونوشنیزگاهیسدررامی

شب 2۵کاشان، نام مراسمیبه اسفندرعیتی»بهمن، می« همبخشیازبرگزار سدر کنندو

(.۱:۱۵2،ج۱379هدایایدامادبراینامزدشاست)رک:انجوی،

ی آدابشستهمچنینسدر در جهرم در برگدرختکنار نقشپررنگیا حمام و وشو

کنار برگ با را آن باید سر گرمای رفع برای که باورند این بر جهرم مردم است. داشته

دانند.یکیازاقالمهدایایعروسووشوداد؛بنابراینبهترینسرشویگیاهیراکنارمیشست

راست.درگذشتهدرجهرمیکهفتهپساززایماننیزداماددرموقعازدواج،پودربرگسد

شستند.درمنابعاسالمیگفتهشدهدربردندوسروتنویراباسدرمیزائورابهحماممی

آورندگانوکثرتدشمنانرادیدودچاراندوهشدیدروکهقلتایمانآغازبعثتپیامبرازاین

وشودادندتاحضرتآرامسرآنحضرتراباکنارشستشد،پسخداوندجبرئیلرافرستادتا

)ابن گرفت الیحضره، من وسوسة۱2۵/۱بابویه، دفع موجب کنار با سر شستن همچنین .)

شودوموجبجلبروزیاست)همان(.شیطانوحمایتدربرابردعوتبهعصیانمی
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سازطرفیویژگی درمانیدرختسدر بهداشتیو آیینی، اینهایقدسی، از تا ببشده

گیاهدرمراسمتدفینوتدهینمیتطبقرسوماسالماستفادهشود.نخستینغسلمیتازسه

(.بههمیندلیلدرجهرمبرایمتوفا۱38۵:۱007شود)قمی،غسلاو،باآبسدرانجاممی

می تهیه خلعت عنوان با برایوسایلی کافور و سدر پنبه، صابون، کفن، شامل که کنند

ابزارهایدالکغسل از حنا صابونو کتیرا، سدر، سفیداب، اصل، در حمامدادناست. در ها

(.اینآییندرشعرمحلیاینشهرنیزبازتابدارد:۱384:۱۶9شدند)خیراندیش،محسوبمی

شوریتابمیرمدوچشمونیکهداریمناسیرماگرتا)تو(مرده

پارهکنمسیرت)رویت(ببینماگرغسلمدهندباسدروکافورکفن

سنتمحلیدیگریکهمرتبطبادرختکناردرجهرموجودداشته،آیینشببراتاست.

 درخت کنار و آیین شب برات در جهرم. 4

وسعیمی نوعیاندکهبهکردهمردمازدیربازبرایرفتگانخوداحترامخاصیقائلبوده

برهمیناساس،سننگوناگونیبرایتجلیلازمردگانوروحآنانراازخودراضینگهدارندو

شادیروحوطلبآمرزشبرایایشانوجوددارد.

لیلة لیلةالبراتیا البرائهیاشبچکاستکهمراسمآنبایکیازاینسنن،شببرات،

آیین برخیاز دیرباز از میانمسلماناننیزمحترماست. درهایکهنایرانیمشابهتداردو

فرهنگمردمایران،باورهایگوناگونیدربارةشببراتوجودداشتهواوقاتمختلفیبرایآن

هایدرنظرگرفتهشدهاست.خاستگاهواصلمناسکمربوطبهشببراترابابرخیازآیین

اند.شاعرشهیرقرنششم،ایرانباستانازجملهروزهایپنجهوجشنفروردگانمرتبطدانسته

دهداینآیینجزءرسومشاهانییغزنوینیزبهجشنشببراتاشارهکردهکهنشانمیسنا

درقرنششمبودهاست:

ثنات بهر آمدند زمان از
 

جمعهوبیضوقدروعیدوبرات 
 

 شعباناستوتصریحمیالتفهیمابوریحانبیرونیدر پانزدهمماه کندکهشببراتدر

میمی آنگویدکه تسمیةشببراتاز وجه پندارم استکه استو۱۵»رو شعبانبزرگوار

(.از۱3۶2:2۵2)بیرونی،«جایآرد،بیزارییابدازدوزخهرکسدرآنعبادتکندونیکیبه

آنجهتاستکهازتواندریافتکهنامهایابوریحانمینوشته گذاریاینشببهبراتاز

نامةآزادیازآتشدوزخبرایبندگانیکهدراینشبعبادتعقیدةمردم،براتیااماندیربازبه

جویند.کنند،نوشتهخواهدشدیابندگاندراینشبازآتشدوزخبیزاریمی
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امروزهدرشناختهمیهاییمانندچراغبراتیاشبروشننیزشببراتکهبهنام شود،

نواحیمختلفایرانازغروبسیزدهمتاپانزدهمماهشعبانبیشتربرایاحترامبهمردگانودر

نویسد:نیزمیآثارالباقیهشود.بیرونیدراینمورددرهاوبرسرقبوربرگزارمیمحلآرامگاه

داردوشبپانزدهماینماهشببزرگسیزدهموچهاردهموپانزدهماینماه،ایامالبیضنام»

اندکهصورتافرادیراکهدرالبراتنامداردوعواممردمبراینعقیدهةالصکولیلاستولیل

موکلبهگرفتنارواحمی آنشببهملک، خداونددر )بیرونی،«دهدآنسالبایدبمیرند،

ودراثراستکه»همینمضمونراآوردهاست:کیمیایسعادت(.غزالینیزدر۱38۶:۵3۱

دستملک به عمر صحیفة شعبان، بایدشبنیمة جان اینسال در را هرکه الموتدهند.

(.عالوهبرابوریحانبیرونیو۱380/2:۱02)غزالی،«گرفت،نامویدرآنصحیفهنوشتهبود

شود،درمنابعةشعبانمشخصمیاماممحمدغزالیکهعقیدهدارندزمانمرگافراددرنیم

 اعمالثبتمی»اسالمینیزازاینحدیثیادشدهاست: روزیدراینشب]برات[، هاشوند،

زمانقسمتمی میشوند، مرگنوشته شوندهای )ابن« ۱4۱7طاووس، بر22: روایت این .)

کند.تعیینتقدیردراینشباشارهمی

دربارةفضیلتدرختطوبیونقشآندرشبالجناناتیحمفحدیثیکهازپیامبردرکتاب

المنتهیپانزدهمشعباننقلشده،باتغییراتیدرفرهنگشفاهیتبدیلبهدرختکناروسدرة

پیامبردرادامهتشریحمی کندکهتمسکبههریکازاعمالنیکدرماهشعبان،شدهاست.

هایدرختطوبیبیاستودراینصورت،شاخههایطوشدنبهیکیازشاخهمثابةآویختهبه

به را فرد )قمی، داد بهشتحرکتخواهند ۱384سوی طوبی2۶۶-2۶9: اساس، این بر .)

هااستودرماهشعبان،شاخسارانخوددرختیبهشتیاستکهسرمنشأتمامخیراتونیکی

گستراند.رابرایتنعمبندگانمی

اعتقا باورهایعامیانه در هرکسرویبرگاما نام ایناستکه بر هایدرختبهشتید

آنشخص شخصافتد، نام اینشبیکبرگبا در اگر استو شده سدرةالمنتهینوشته

دلیلدگرگونیتقویم،مصادفهایبراتپسازاسالم،بهخواهدمرد.همچنینبزرگداشتشب

ایاممیالدصاحب نیمةشعبانو درختانبهشتیطورالزمان)عج(وهمانبا کهاشارهکردیم،

(.۱387:۱۱0اند)زمردی،سدروطوباباهمبرابرشده

المنتهیدربهشتبرابرباهایسدرةروایتعامهازحدیثپیامبرایناستکهتعدادبرگ

هایآننوشتههایزندهدرجهاناستوگفتهشدهکهنامهمةموجوداتبربرگتعدادانسان

گ،نامشخصوپدرومادرشدرجشدهاست.درطولشبپانزدهمشعبان،کمیورویهربر

آیدواگربرایکسیدرسالآتیمرگمقدرشدهباشد،برگیکهنامبعدازغروببهلرزهدرمی

افتدواگرمرگاوبسیارنزدیکباشد،برگخشکاوبرآندرجشده،دراثرتکانبرزمینمی
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ماند؛بههماناندازهکهوقتداردزندهباشدواینوچکیازآنسبزمیشودوفقطتکةکمی

ماندهازدرخت،ازبرگاست.درطولاینمراسم،دعایخاصیزمانبهبزرگیتکةسبزباقی

خواندهمی شوالیهوگربران، 3،ج۱382شود)رک: روشن۵۶2: آتش(. افروزیوکردنشمع،

راتدرایرانباستانبودهاست.توزیعشیرینی،ازرسومشبب

اعیاد یکیاز تولددوازدهمینامامشیعیان، روز ایراننیمةشعبان، در کهامروزه آنجا از

منظوربرگزاریجشنمیالدانجامآید،آیینچراغانیدراینشببیشتربهشمارمیمذهبیبه

اینچراغانیمی کهبهشیوهشود. بیگیرهایگوناگونیصورتمیها مراسمد،مسلماً ارتباطبا

(.۶تا:؛فاروقی،بی۱3۶3:۱۵۵چراغبراتنیست)اخوان،

روشن درختکناردرجهرم، کردنکردنشمعیاچراغانییکیازباورهایکهنمرتبطبا

ایندرختدرشبنیمةماهشعباناست.اینآییناگرچهرنگمذهبیداردوباجشنمیالد

توانیافتکهریشةآنرابهآیینشبترینیزدرآنمیهایکهننشانهموعودمرتبطاست،

بودنبراتهاینیمةشعبانیکیشدهووجهآیینشبرساندکهباظهوراسالمباجشنبراتمی

مهم است. فراموششده کامالً جهرم در امروزه بزرگآن و باترین که عمومی جشن ترین

شود،درنیمةشعبانیازگذشتهتاکنوندرجهرمبرگزارمیبندیوپخشنقلوشیرینآذین

هاومعابرودرختکنارکردنکوچههایآیینشببراتدرجهرم،چراغانیاست.یکیازنشانه

کردندرختکنارکهنسالمحلةکلواننیزهرسالدرشبپانزدهمنیمةشعباناست.چراغانی

منزلدرماه،درختراچراغانیوجشنیبههمتصاحبشودوگاهینیزازاولاینبرگزارمی

صورتسنتیهنگامومعموالًطیسهشببهکنند.اینجشنشبجواردرختکناربرگزارمی

مولودی برگزاربا زنان مردانو حضور شکالتو پخششیرینیو پذیراییعمومی، خوانیو

البتهچراغانیمی همانکردنشیرینیکردنشهروپخششود. مربوطبه، طوریکهذکرشد،

جشننیمةشعباناست.

ادبیاتعامیانةجهرمنیزبه زبانزدیاستکهباصورتضربرسمچراغبراتدر المثلیا

گویشجهرمی در مرتبطاست. آیندهخواهدافتاد، اتفاقنیکیکهدر بهدلمبرات»موعودو

گویدکهفالنامراتفاقخواهدافتاد.یعنیواردقلبیومعنویبهمنمی«.شدهکه...

هاامروزهآیینشببراتدرجهرمباجشننیمةشعبانتلفیقشدهوتمایزچندانیبینآن

هایآویختنپرچم هایبسیاردورجشننیمةشعباندرجهرم،باتوانقائلشد.ازگذشتهنمی

صورتمفصلازاولماهشعبانبابهرنگینبرسردراماکنگرامیداشتهودرودیوارمساجد

شد.گاهیاینتزییناتازمنازلساکنانمحلههایرنگیتزیینوچراغانیمیقالیچهوریسه

مغازه کنار بازار، در محالت، در نیز گاهی و چارطاقیتهیه نصرتها، طاق و بهها وسیلةها

مخملوپارچهتزیینوازآن،چراغهایقالیوکردندکهبادیوارکوبداربستوستونبرپامی
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گلمی اینخیمهو در شربتپذیراییمیگاهآویختند. شیرینیو با مردم از سوزاندنها شد.

ایویژهبهشهرهنگامجلوههایالوان،شباسفندوعودوچراغانیتماممعابرشهربهانواعچراغ

ازدیگرمراسممی هاخوانیدراماکنمذهبیوخانهسمولودیهادراینروزبرپاییمجالداد.

الحسن)عج(توسطمداحانخواندهبنخصوصحجتبود.دراینروزاشعاریدرمدحائمهوبه

هاهمراهیونقلوشیرینیشدکهحضارباکفزدنوتکرارابیاتیازاشعارمولودی،باآنمی

گذاری،ةشعبان،امورینظیرازدواج،نامپاشیدند.درجهرمدرشبوروزنیمرویسرحضارمی

مبارک و میمون و... پیراستنظاهر آراستنو تازه، وسیلة ملکیا خرید نو، منزل رفتنبه

شود.دانستهمی

 درخت کنار در ادبیات محلی جهرم. 5

وازآنجاکهدرختکناردرشهرستانجهرمفراوانودارایانواعواقساممتعددبودهوازمیوه

شدهاست،طبیعیاستکهواردادبیاتعامیانةاینشهرستاننیزبرگوشاخةآناستفادهمی

عنوانشدهباشد.درختکناردرادبیاتعامیانه،ازنظربزرگیوتناوری،دیرسالیونامیرایی،به

پناهگاهومحلیبرایزندگیجنوپریمدنظربودهاست.

شود.رختدرادبیاتعامیانةجهرممعرفیوتشریحمیتعدادیازنمودهایحضورایند

ازنظربزرگیمثالمی ازدراصطالحجهرمیزبانزدیوجودداردکهایندرخترا زند.

بزرگمی بسیار درختکنار که وقتمیآنجا هر اندازهشود، بزرگیسنییا ایراخواهند

گویند:مثالبزنند،می

۱«ه!قَدِکُنارپُشتبازاسِنشِ»-

شود،یعنیبهاندازةدرختکنارپشتبازار،کهدراصطالحمحلیکنارمالجوادنامیدهمی

قَدِ»گویند:برندومیجایذکرمحل،نامکناررامیشود.گاهیهمبهمسناستیابزرگمی

مألجَوادسِنشِه! گفتهدریکیدیگرازکنایاتجهرمیکهمرتبطبادرختکناراست،«.کُنارِ

 شود:می

2«مَلخبهکُناربَسَه!»-

درکنایهوطعنهبهپیونددوچیزنامتناسبازنظرجثه،سنوشرایط«بستنکنارملخبه»

کم دختری اگر مثال، برای است؛ میو... ازدواج مسن مردی با ملخسال اصطالح کرد،

اشتنتناسببینطرفیناینازدواجبردندومنظور،ندکارمیبستنرابرایاینازدواجبهکناربه

 بود.

                                                           
1. Ghade konar bazar senšeh. 
2. Malx beh konar basseh! 

 



۱4۱تحلیلجایگاهدرختکناردرفرهنگ،ادبیاتوباورهایعامیانة...

 

بَستن» کُنار به لَته ضرب« از دیگر بایکی که است جهرم در کنار با مرتبط المثلهای

شمارد.کندوباتمسخرآنرابیهودهمیچرخشیمتضاد،اعتقادبهقدرتدرختکنارراردمی

گویشجهرمیبه در بیهوده،اینزبانزد بینتیجهبیمعنایکار شایداینفایدهو کردناست.

دهیوتأثیرگفتههابرایحاجتآوردنآناهمیتیبهایزدانبرایبرسرغیرتمثلبهسنتبی

آوردنوی،ملوثوکهپیشازاسالم،گاهیمعابدمهروآناهیتارابرسرغیرتشدهاست؛چنان

(.3۶8-۱3۵۶:3۶3کردند)رک:باستانیپاریزی،آلودهمی

«.مُحبتشمِثِخارکناربهماچسبیده»-

کندکهاگراینخاراینزبانزد،بهویژگیچسبندگیوجداناپذیریخارکناراشارهمی

توانآنراازلباسجداکرد.دراینزبانزدمحبتفردبهسختیمیبهچیزیگیرکرد،به

نوعیشودوالبتهبهیسختیازشخصجدامخارکنارشبیهشدهکهجدانشدنیاستیابه

مزاحمهمهست.

گذشته اصطالحیمربوطبه جهرم، زبانزدهایمردم از استویکیدیگر دور هایبسیار

هنگامیکهازکسینشانیصحرایشهدایجهرم،آنراگفتهاست:

کَتیوکُتیوکُناری-

(۱390:30۵نیا،)فرزین۱سهتاتَرُک،اناری/مَزاری

ایمحقروگلینویکشهداجاییاست[کهدرآنتختیچوبینوکلبهبرگردان:]صحرای

درختکناروجودداردودرجوارآن،سهدرختنخلویکدرختاناریامزارهاوجوددارد.

توضیحآنکهکَتدرلهجةجهرمیبهتختچوبی،کتبهخانةمحقرازجنسخاکوگل،

شود.وتَرُکبهدرختنخلگفتهمی

ایبهنامصحرایشهداوجودداردکهدرةاینزبانزدازآنجااستکهدرجهرممنطقهریش

هایبسیاردور،دراینمنطقهبینگویند.گفتهشدهدرگذشتهمی2گویشمحلیبهآنشُووَدا

جنگیمیجهرمی مهاجمان و سختمقاومتمیها اهالیجهرم و همهگیرد اینکه تا کنند

پوشاند.ایندرهدراصطالحمحلیبههامیکهکلمنطقهرااجسادآنایگونههشوند؛بکشتهمی

بهخاکمی3درةالشه را پیکرشهدا بازماندگانجنگ، یادبودنیزمعروفاست. به سپارندو

کلبهآن ایکوچکبرایاقامت،یکتختچوبیبراینشستنوچنددرختدیرسالنظیرها

رفتگاناستوکارند.اینزبانزدجهرمینشانیازآنازدستهامیزارآننخل،اناروکناربرم

                                                           
1. Kati-o koti-o konari, seh tā tarok anāri/mazāri 

2. šuvadā 

3. lāšeh 



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱42

 

هنوزبقایایتعدادیدرختکنار،انارونخلدراینمنطقهوجوددارد.دریکواسونکمحلی

(.۱39۵:۱9نیا،یادشدهاست)فرزین«باغشوودا»جهرمیهمازاینمنطقهباعنوان

تواندید،اشعارجهرمیکهنقشدرختکناررادرآنمیجایدیگریازادبیاتعامیانة

هاوخارهایبسیارریزیداردکهاگربهبدنفروسرودهااست.درختکنارتیغمحلیوبومی

فرورفتگی کبودیمحل و تورم موجبقرمزی، گاهی دردناکاستو بسیار آن محل رود،

سرودها،دانندودربومیکناررازهردارمیشود.بههمیندلیلدرباورعامیانةجهرم،خارمی

گرفتنعشقدردل،بهفرورفتنخاردرختکناردردلتشبیهاست:جای

حاالکهمِهرتوچونخارکُنارهتودلُم

صامُدیایبشهگل،خواره،کِنارهتودلُم

(۱393:28)عقیلی،

فرورفتهوازطرفیازمنبرگردان:اکنونکهعشقتومانندخاردرختکناردردلمن

شودوازسوییموجبدردوآزارمنشدهاست،اگراینخارکهادعایعشقداردگلجدانمی

همبدهد)آنفردنیزعاشقمنبشود(،برایمندیگرارزشینداردوازدلمدوراست.

کهتواندید؛چنانناپذیریخارکناررادرادیاننیزمیبودنوالبتهجداییردپایدردناک

کشیدنبرسرحضرتمسیح)ع(گذاشتهشده،ازخارگفتهشدهتاجخاریکهموقعبهصلیب

درختسدربودهاست.

قصه در آن حضور جهرم، عامیانة ادبیات در کنار درخت حضور نمودهای دیگر هایاز

هااغلبمحلرخدادحادثهدرجواردرختکناراستوعامیانهومحلیاست.البتهدراینقصه

شود.دراساطیریونانینیزدرهمچنینبرنقشپناهگاهیوتناوریوپوشندگیآنتأکیدمی

:3،ج۱379مبردار،درختکنارنماددفاعوحمایتاست)شوالیهوگربران،داستاننیمفنا

۵4۵ در هاسرگذشتگنجشک»(. » داستاندر دوهایمحلیجهرممجموعه مکانداستان، ،

جلسات و محلاجتماع محلی، اینقصة در باغعوضاست. قلعة انبوه و تناور درختکنار

آن،پرندگانبههمدربارةاینکههوایهمدیگرراهارویایندودرختاستکهدرگنجشک

)رک: بدهند خبر یکدیگر به دیدند، فراوانی انگور توت و خرما جایی اگر و باشند داشته

 ۱393اسفندیاری، دردنیاینمادها۱3۱-۱37: داردرختمجوفوهمچنیندرختبرگ»(.

شود،ورهبهدورهازمیوهپوشیدهمیسازندودانبوهوپوشاننده،جاییکهپرندگانآشیانهمی

(.در3:۱98،ج۱379)شوالیهوگربران،«یادآورتصویرالگوییازلیقمریازمادرباروراست

ازآنجاکهآفتابگرم،سوزانوطوالنیدارد،درختسدرباسایةفراگیرخود، جنوبایران،

عنوانسرپناهومنزلارزشوجایگاهباالییدارد.به
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هایمحلیجهرمکهدرختکناردرآننقشیغیرازفضاسازیدارد،قصةیکیدیگرازقصه

(.دراینقصه،علتعمرطوالنیو۵0است)رک:همان:«کاریاواهللوبَشْمیرزافتح»طویل

دراصطالحجهرمیبهکشتدیمگفتهمی بَشْ شود.درایندیرسالیدرختکنارآمدهاست.

ایدرکاشتاهللکهتجربهکردنسرگذشتطوالنیدرختکنار،ازمیرزافتحعریفقصهپسازت

زندوگرفتارگندمدیمنداشتهاست،امابرایکسبدرآمدوروزیبیشتربهاینعملدستمی

است۱ایبهنامحَشَکالجثهشود.دیواینقصه،فرزندزنعظیمشود،سخنگفتهمیدیویمی

درخت جوار در زندگیمیکه آبحیاتکنار نوشیدن مدیون را حیاتدائمیخود و کند

مشکیازآبحیاتپر اسکندرهنگامبازگشتازظلمات، بهروایتاینقصه، اسکندراست.

درختککناریآویزانمیمی بر را استراحتآن موقع وسطراه در و میکند و خوابد.کند

رود.ریزدوبهپایدرختکنارمیبرزمینمیزندوآبحیاتکالغیبهاینمشکنوکمی

شودوازناگهانازجواردرختکُنار،حَشَککهزنتنومندیکهنگهبانمشکبوده،آزادمی

آبآنآبمی وحشککهاز درختکنار کالغ، یعنی، آنزمانتاکنونسهتن؛ از نوشدو

برایدیرسالیوحیاتجاودانةدرختسرواند.انجویاینروایترااند،زندهماندهحیاتنوشیده

(.۱43-2:۱42،ج۱379وکاجیادکردهاست)انجویشیرازی،

می روایت این اسطورهدر ویژگی دیگر که وبینیم بقا دیرسالی، یعنی کنار درخت ای

ایندرختبه جایگاه ایننقشبه است. شده بیان مردم نظر از درختفسادناپذیری عنوان

ب پایانکیهانی باروری و زندگی رمز درخت، دارد. اشاره اساطیر درختزندگیدر وا ناپذیر

مرگیوآبترورمزهایآبپیوندداردواین،سرچشمةبیواقعیتمطلقاستکهباالهةبزرگ

درروایاتاسالمیتوصیفدرختکیهانی(.»۱372:2۶0حیاتیادرختزندگیاست)الیاده،

(.۱387:۱۱0)زمردی،«طوباوسدرکامالًمطابقاستبادرختانبهشتی

قصة ادبیاتعامیانه، آندر باورهایمرتبطبا و ازمظاهرحضوردرختکنار یکیدیگر

هایمحدودیازآفریقاصورتگستردهدراروپا،آسیاوبخشاستکهبه«دخترودرختکنار»

یافت)می بهاین.(Anderson, 2000: 61توانآنرا مناطقجنوبیفارسو درقصهدر ویژه

کندکهاگردختردارشهرستاناوزرایجاست.دراینقصه،زنینازازیردرختکناریدعامی

آورد.وقتیشودودختریبهدنیامیشد،فرزندخودرابهازدواجدرختدربیاورد.زنباردارمی

بهمادرشپیامبدهدتابهنذرخودوفاشنودکهشود،روزیازمیاندرختمیدختربزرگمی

می را دختر مادر درختمیکند. زیر و کهآراید زیبارو جوانی درخت، میان شباز گذارد.

گویدشوهرشاستواورابهداخلدرختآیدوبهدخترمیشودبیرونمینیلنامیدهمیشاه

                                                           
1. Hašak 
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ستوارتباطیبادرختندارد)رک:برد.مابقیداستانسرگذشتایندو،درمورداطرافیانامی

(.۱87-۱39۱:۱۶7پورونمیرانیان،وطن

آید،پسدرختدرقصةدخترودرختکنارطبقنذرمادر،دختربهازدواجدرختدرمی

نمادگراییدرختازنظر»کنارمذکراستکهباحضورپسر/شاهنیلدرتنةدرختانطباقدارد.

مادةاولیه-عنوانیکصورتنرگیممکناستدراصلبهجنسیتدووجهیاست.درختزند

ایکهبهطرفآسمانقدبرافراشته،کهنمادها،ساقهملحوظشود،امادرحیطةجهانپدیده

است پدر ازلی الگوی تصویر استو آلتمذکر است، قدرتخورشیدی و نیرو و« )شوالیه

دانستندرختوانسانونباتیایکی-سانترینریشةتصوران(.کهن3:۱98،ج۱379گربران،

(.تجسدایزدانگیاهی۱372:28۶گردد)الیاده،تباریانسان،بهاساطیربرمیطورکلیگیاهبه

قصه حماسهدر و اساطیر بهها، بیشتر کهنها است. نژاده افراد یا شاهزاده الگویصورتشاه،

درکهن-درخت نیزشاه-ایزدودرخت-الگویدرختمردرا ودختر قصهدرختکنار نیزدر

ترنیزگفتیمشاهباحضورشاهنیلدردرختکنارهمخوانیدارد.پیش-تواندیدکهدرختمی

گویندمی«شهپول»شود،هادخیلبستهمیکهدرگویشجهرمیبهدرختکناریکهبهآن

نستندرختاست.داالگویشاهکهازدوواژةشاهوپولتشکیلشدهومرتبطباکهن

دانستنایندرختاینذرکردنپیشدرختکناربرایفرزندآورینیزریشهدرباوراسطوره

عنواننمادیازباروریوزایش،درجوامعکهندارد.قصةدخترودرختکناربانذرزنینازابه

ترینباورهاورایجشود.اینباوریکیازجستنازاوبرایبارداریآغازمیبهدرختکنارویاری

قدیمی پیشترینکارکردهایاسطورهاز تریادشدکهزنانایدرختدرسراسرجهاناست.

ها،جویند.درقبیلةتوهو،بینمائوریطوایفیازاعراب،ازدرختکناربرایبارویاستمدادمی

موجود،زننازابایداینصورتکهبنابررسمشود؛بهباروریزنانبهدرختاننسبتدادهمی

(.ازنظرظاهرینیزانشعاباتگستردةدرخت۱382:۱۶2گرفت)فریز،درختیرادرآغوشمی

محصولمی فراوانیبرگو و شاخه تنهو از درتواندنشانهکنار زایشبرایآنبسازد. ایاز

شخصیت از تابا، مصر، پیکرگردانیهایاسطورهاساطیر از یکی در بههایمذکر، صورتایش،

می نمودار افتادنتراشهدرختسدر با که تنهشود شهبانوایاز فرعون، دهانهمسر اشدر

(.الیادهنیزبهوجودرسمزنوشوهردادنانسانو۱38۵:۱02شود)رستگارفسایی،حاملهمی

:۱370ده،هایگوناگونبهقصدباروریدراساطیرتصریحدارد)بهنقلازالیادرخت،بهشیوه

طورپریاندرقصةدخترودرختکنار،داخلدرختکناراست.همان(.منزلشاه3۱8-3۱9

باوروجودارواح،کهگفتهشددرباورمردمجنوب،درختکنارمحلاجنهوپریاناست.کهن

 مردگاندروندرختبیناقوامکهنمشترکاست. خدایانو جوامع،»اجنه، بسیاریاز در

اعرابباستانمعتقدمردمب مثالً هارواحکهاعتقادداشتندکهمنزلگاهشانرویدرختبود...
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«زیندبودندکهاجنهدردرختانمی ۱389)وارنر، یکیاز۵۶3: ایناعتقاد، بهنظرفریزر، .)

دهندةیکیازمراحلرشدباورهایتواندنشانباورهایقدیمیبشردرمورددرختاستکهمی

(.۱382:۱۶4شماررود)فریزر،انبدویبهدینیانس

اینقصهبیانگربرخیدیگرازکارکردهایدرختکناردرفرهنگعامیانهمانندحمایتگری

به محافظت ریشهو درواقع است. سرپناه درعینعنوان و استواری انعطافداری، پذیری،حال

کند.کحمایتگرمهربانتقویتمیعنواننمادیازیجایگاهدرختکناررادراینداستانبه

هایایرانی،مثابةمنزلگاهایزدانوپریانوارواحمردگاندرعقایدوسنتمفهومدرختبه

تازه اسالمیتوجیه دورة بهدر بزرگاییافتو رفتکه باور این امامسوی اییازادهمردی،

 بنابرایناینکهدرختکنار(؛۱384:47مقدسیدرپایآنبهخاکسپردهشدهاست)بهار،

معموالًدرجوارامامزادگانقراردارد،ازاینمنظرشایستةتوجهاست.

با اینحکایتنیز که دارد وجود جهرم در درختکنار دیگریمرتبطبا روایتعامیانة

به درختکنار داستاندانستن بیانگر روایت این است. مرتبط اجنه و پریان منزلگاه عنوان

اونیکیبتر!»المثلضرب جن«اینیکیاز بهباورهایعامیانةجهرمی، بنا صاحباست. ها

اینروایتمی سمهستند. میشخَچَکیا درختکنار زیر عابریاز شبی عبورگوید خسرو

میمی میکندو میبیندشمعروشنیباالیدرختکنار کنجکاو درختباالبیند. از و شود

اصطالحبیندیکینشستهپایشسمیابهرود،میخبراست.وقتیباالمیرودکهببیندچهمی

آیدوترسدوسریعازدرختپایینمیشوداینجناستومیمحلیخچکدارد.متوجهمی

می بهاومیسمتکنارمیبیندکهبهدرراه،شخصدیگریرا گویدازاینطرفنروکهرود.

کشدوکفششراداشت.آنفردنیزپاچةشلوارشراباالمییکیبردرختنشستهبودوسم

میبیرونمی و عابرمیآورد بود؟! خچکشاینقدر بهشخصدیگریدرگوید: دوباره ترسدو

برایویتعریفمیمسیربرخوردمی کند.آنفردنیزدوبارهپاچةشلوارشراکندوماوقعرا

ایناتفاقسهباردرمواجههبافردجدیدیبرایگوید:خچکشاینقدربزندومیباالمی ود؟!

گوید:اینیکیازاونیکیبتر!شود.اینجااستکهعابرمتحیرومستأصلمیعابرتکرارمی

عامیانهمی باور به اینروایتنیز شاخهبینیمکه محلزندگیایکه را هایدرختکنار

داند،مرتبطاست.جنیانمی

 گیری نتیجه
بخشیوهایدرختکناردومؤلفةپوششحمایتیوامنیتفرهنگفارسدرمیانویژگیدر

تعیین باروری، برکتو فراوانیو با است.تداعیآن اینجوامع نقشآندر بیانگر و کننده

ویژگی زایشودرختکنار بقا، نیرو، جاودانگی، تقدس، تناوری، هاینمادینمختلفیمانند
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ی،شرافتوبلندیمرتبهو...دارد،امادرفرهنگعامیانةفارسبیشترتقدس،دارباروری،ریشه

آیدوعالوهبرمیوةخوراکیآن،بخشیوبقاوبرکتبیشازهمهبهچشممیحمایتوامنیت

به درختکنار دارند. اساطیر در ریشه اینکارکردها استکه بارورینیز زایشو علتنماد

عنوانعنصراصلیورسوممردمجهرمازتولد،ازدواجومرگ،بهرآدابهایمختلفشدویژگی

روشنشست با که برات شب آیین همچنین نقشدارد. پخشوشو و چراغ و شمع کردن

ماه پانزدهم تا شبسیزدهم میشیرینیدر برگزار شعبانهایباستانی جشننیمة با شده،

الچراغانیودرآنشبنقلوشیرینیپخشترکیبشدهاستودرختکناردیرسالیراهرس

کردناینکنار،برداشتیعامیانهازحدیثیازپیامبراسترسدعلتچراغانینظرمیکنند.بهمی

عواممعتقدندنامفرماید:مرگوتقدیرافراددرشبپانزدهمشعبانمشخصمیکهمی شود.

نتهینوشتهشدهواگراینبرگبیفتد،المهایدرختبهشتیسدرةتمامافرادبشررویبرگ

دیگر از نیمةشعبان، در رویدرختکنار از تعیینتقدیر فوتخواهدشد. آنشخصقطعاً

شناختیایندرختاست.کارکردهایانسان

درفرهنگباورهایعامیانةمردمفارسوجهرمنیزایندرختنقشپررنگیداردکهبه

هایمحلیوزبانزدهایها،داستانالمثلزراهیافتهاستودرضربادبیاتعامیانةاینمناطقنی

میاینمنطقهبه محلاجتماعگنجشکاندودرختکهنسالجهرممعرفیوضوحدیده شود.

همچنینعلتدیرسالیشدکهبیانگرنقشحمایتیآنبه امنموجوداتبود. عنوانپناهگاه

ترهمدرختکنارهایکهنشدودرداستانتهدرختکنار،نوشیدنآبحیاتاسکندردانس

عنوانسرپناهوحمایتگرنیزظاهرعالوهبرآنکهدرباروریوزایشنقشدارد،هنگامخطربه

شود.اغلبباورهایعامیانهونقشیکهازکناردرادبیاتمحلیاعمازشعروداستانمناطقمی

عنوانایزدگیاهییووجوهنمادینایندرختبهشود،بیشتربهجنبةاساطیرفارسروایتمی

هاالهامگرفتهیادرختزندگیمرتبطاستودرمواقعینیزازرویدادهایتاریخیمانندجنگ

معنایمرز،عالوهبرتأملاینکهباتوجهبهوجهتسمیةکناردرادبیاتپهلویبهشد.نکتةقابل

شدوداراینامبود،گاهینیزعنوانتعیینمرزاستفادهدلیلدیرسالیبهاینکهازایندرختبه

سپردندتاهارابهخاکمییافتودرمجاورتآن،متوفیانیاگنجایندرختوجهانسانیمی

نوعیازآننیزحفاظتونگهبانیعالوهبراینکهایندرختنشانگروراهنمایمحلباشد،به

داخلشهرجهرمداراینامهستند.کند.شانزدهدرختانکنارکهنسال
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.باهمکاریخقنبری.تهران:افشار.واببیرخعاتتیلک(.۱3۶8تفلیسی،حبیشبنابراهیم)

ی.تهران:مرکز.(.رمزهایزندةجان.ترجمةجاللستار۱3۶0دوبوکور،مونیک)

.شیراز:ایالف.ورفتارهایگذشتهمردمکازرون باورها (.۱38۵حاتمی،حسن)

( محمد ۱3۶0حکیممؤمن، متحفةحکیممؤمن(. با میرسیداحق. بیاتدروضمدمة کتابفروشیی. جا:

محمودی.

شناسی..کرمان:مرکزکرمانسیرجاندرخشتخام(.۱384خیراندیش،محمدحسین)

علی )دهخدا، ۱377اکبر لغتنامه(. دکترسیدجعفرشهیدی.۱۵. نظردکترمحمدمعینو زیر جلد.

چاپدومازدورةجدید.تهران:مؤسسةلغتنامةدهخدا.

جلد.تصحیحدکترمحمدجعفریاحقیودکتر20.الجنانوروحالجنانروض(.۱3۶8رازی،ابوالفتوح)

هایاسالمی.پژوهشمحمدمهدیناصح.تهران:بنیاد

غیاث ۱327الدین)رامپوری، کانون2اللغات.غیاث(. تهران: بهکوششدکترمحمددبیرسیاقی. جلد.

معرفت.

.تهران:سمت.پیکرگردانیدراساطیر(.۱38۵رستگارفسایی،منصور)
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 .تهران:زوار.نمادهاورمزهایگیاهیدرادبیاتفارسی(.۱387زمردی،حمیرا)

.تهران:چشمه.باورهایعامیانةمردمایران(.۱394اکبر)اری،حسنوشیری،علیذوالفق

جلد.قم:۶.الدرالمنثورفیالتفسیربالمأثورق(.۱404الدینعبدالرحمن)سیوطی،جالل

العظمیالمرعشیالنجفی.

فضایلی.تهران:جیحون..چهارجلد.ترجمةسودابهفرهنگنمادها(.۱382شوالیهوگربران)

.۱4۵-2۶،۱40،مجلةشعرترجمةمحمدرضاترکی،«.درختدراساطیرکهن(.»۱378صدقه،جان)

۱4۱0صنعانی،عبدالرزاقبنحمام) تفسیرقرآنق(. ریاض: بهکوششمصطفیمسلممحمد. .

الرشده.

کننده:منصورهرنجبر.زیبایجهرم.تنظیمصدابالهجة؛همبانسیمتارونه(.۱393عبدالرسول)عقیلی،

آوانگاریوویراستاریحامدرحمانیان.جهرم:بونیز.

جلد.تهران:علمیوفرهنگی.2.بهتصحیححسینخدیوجم.کیمیایسعادت(.۱380غزالی،ابوحامد)

.28،4۶و27،کتابماههنرواسطوره«.افسانهاستوافسون(.»۱379نژاد،افسانه)غنی

.شیراز:دانشگاهآزاداسالمیواحدشیراز.فرهنگفارسیجهرمی(.۱390نیا،صمد)فرزین

.سقز:ادارةفرهنگوهنرسقز.فرهنگمردمسقزتا(.فاروقی،عمر)بی

واژه فرهنگستانفرهنگ مصوب ۱39۵)های سیزدهم(. واژهدفتر گروه مطالعات. پژوهشکدة گزینی

فرهنگستانزبانوادبفارسی.تهران: گزینی.واژه

.ترجمةکاظمفیروزمند.تهران:آگاه.شاخةزرین(.۱382فریزر،جیمز)

نا.تهران:بیالجنان.مفاتیح(.۱384قمی،عباس)

نا..ترجمةرشیدیاسمی.تهران:بیآثارایران(.۱3۵8گدار،آنتونی)

.تهران:دانشگاهملیایران.رانراینگوهنرهیدرفانسایانهانرم(.آ۱3۵۵اهلل)مهراز،رحمت

( رشیدالدین ابوالفضل ۱382میبدی، عدکشف(. و علیاالبراراالسرار اهتمام به تهران:. حکمت. اصغر

امیرکبیر.

پور.تهران:اسطوره..ترجمةابوالقاسماسماعیلدانشنامةاساطیرجهان(.۱389وارنر،رکس)

آزادهونموطن کتایون)پور، »۱39۱یرانیان، ایقصةعامیانةدختروشناسیوتحلیلاسطورهریخت(.

.۱87-۱۶7(،۱)2،شناسیایرانهایانسانپژوهش«.درختکنار

( محمد طاووسی، و محمدجعفر کناری، »۱388یوسفیان سرچشمه(. در نوین نخستینکاوشی های

.۱-4،۱8،شناسیادبفارسیمتن«.گمشحماسةگیل
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