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 های عامیانههقصّگرایانۀ نقد بوم
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 چکیده

محیطی های زیستبه بحراندر عرصۀ نقد ادبی و پاسخی  هتازگرایانه رویکردی بوم نقد

ا طۀ او براب هاهمیّت انحصاری به انسان، ب . باور بر این است کهاست های اخیرایجادشده در دهه

ت است طبیع بخشی از ید انسان را در رأس هستی بدانیم؛ درواقع انسانو نباطبیعت آسیب رسانده 

 گرا در رسیدن به این هدف، ترغیب بشر بههای اصلی نقد بوملّط بر آن. یکی از روشنه جدا و مس

لّی تج. ه استزیست بوددوست و هم که انسان با طبیعت هاست؛ دورانیبه دوران اسطوره بازگشت

 چهل قالهشاهده کرد. در این مم -هستند دار اساطیرکه میراث-ها نیز توان در قصّهآن دوران را می

و ی وهش نظراین پژ .استگرا، مورد بررسی قرار گرفتهۀ عامیانه انتخاب شده و بر مبنای نقد بومقصّ

مایه و روندنقش طبیعت در بعضی از عناصر از جمله مکان،  ای انجام شده است.به روش کتابخانه

این ن و طبیعت در . رابطۀ انساتر استبرجسته هاخصوص شخصیّتمایه و بهپیام، موضوع، بن

 ستند.ها انسان و طبیعت در کنار یکدیگر هدوستانه است. در قصّهها بسیار نزدیک و قصّه

 ناصر داستان.عهای عامیانه، گرا، طبیعت، محیط زیست، قصّه: نقد بومهای کلیدیواژه
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 مقدمه -1

ای دارد. رابطۀ انسان با طبیعت رابطه ایبرجسته طبیعت در زندگی انسان حضور

و تاریخی است. بشر در دورۀ ابتدایی حیات خود به دلیل کمبود دانش و پیچیده 

رس و تقدّس به آن داشت، سپس هایش، نگاهی همراه با تنشناختن طبیعت و پدیده

با باال رفتن  انسان ای دوستانه و متقابل با طبیعت دست یابد.تالش کرد به رابطه

دریابد و برخوردی هوشمندانه های طبیعی را اش، توانست منشأ پدیدهسطح آگاهی

کارگیری ابزار هها پیش گیرد. از سویی با رشد دانش، محدودیّت او در بدر برابر آن

کمتر شد. در نهایت نیز در پی غلبه بر طبیعت برآمد. با گذر  برای تسلّط بر طبیعت

محور باعث دور شدن بیشتر انسان از طبیعت شد. به هر روی، زمان، دیدگاه انسان

های اخیر به دلیل و تأثیر بر هم هستند. در دهه طبیعت مدام در ارتباط انسان و

واسطۀ اعمال انسانی، بازنگری در رابطۀ طبیعت شده در طبیعت به های ایجادبحران

سهم خود در این زمینه تالش ای یافته است. ادبیّات نیز به ت ویژهو انسان اهمیّ

طبیعت بسیار مطرح شده است.  ئلۀ انسان وهای معاصر مس. در داستانکرده است

تجربیّات واقعی مردم که برگرفته از زندگی طبیعی و نتیجۀ -نیز های عامیانه افسانه

رو بررسی عنصر طبیعت و نوع حضور اند. از اینبه این مسئله پرداخته -عامّه بودند

دگی انسان و نوع تواند بیانگر حقایق زیادی در مورد زنهای عامیانه میآن در افسانه

های نگرش او نسبت به طبیعت باشد. در نیمۀ دوم قرن بیستم با توجّه به بحران

این نوع نقد  .گرا شکل گرفتشده در محیط زیست، نقدی به نام نقد بومایجاد

کند و سعی دارد از ادبیّات برای حفظ و محیطی را لحاظ میهای زیستدغدغه

ابداع کرد.  ویلیام روکرتگرا را اصطالح نقد بومبهبود محیط زیست کمک بگیرد. 

محیطی به آثار ادبی گذشته، ضمن کند با رویکرد زیستگرایانه تالش مینقد بوم

ای به طبیعت ایجاد واکاوی نگاه انسان و چگونگی تعامل او با طبیعت، نگرش تازه

 کند تا به اصالح رابطۀ انسان با طبیعت بینجامد.

 سؤاالت تحقیق بیان مسأله و -1-1

های ادبیّات، ارتباط عمیق و نزدیکی با طبیعت های عامیانه مانند دیگر گونهقصّه
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های عامیانه بر مبنای ای از قّصهدارند. در این تحقیق سعی بر این است که مجموعه

های گذشته با گرایانه مورد بررسی قرار گیرند تا چگونگی تعامل انسانبوم نقد

 طبیعت روشن شود.

 ها هستیم:در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش

 های عامیانه چگونه است؟نوع رابطۀ انسان و طبیعت در داستان-1

ر از های عامیانه تا چه حد متأثّحضور طبیعت و عناصر آن در داستان -2

 بوم داستان است؟زیست

 ؟خوردهای داستانی به چشم میطبیعت بیشتر در کدام عناصر و زمینه -3

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

ها و گرچه ظاهری ساده و ابتدایی دارند، موضوعات، دغدغهاه عامّهای داستان

ها در د. انساننکنویژه مردم عامّه را منعکس میهای مهمّی از زندگی انسان بهتجربه

ها نیز سخن اند. در این داستانگذشته ارتباط و وابستگی بیشتری با طبیعت داشته

های گرایانه به قصّهسویی و آشتی انسان و طبیعت است. نگرش بومهمهمراهی، از 

 د.وبارۀ انسان و طبیعت را ایجاد کنتواند زمینۀ صلح دکهن می

  پیشینۀ تحقیق-3-1

موارد شامل شده است،  گرا انجامبومنقد  هایی که پیش از این در زمینۀپژوهش

( و 1392) «گرانقد بوم»مقاالت با عنوان ترجمه و گردآوری مجموعه زیر است: 

گرا، نقد بوم»( از زهرا پارساپور و مقالۀ 1395) «ادبیّات سبز»مجموعه مقاالت با نام 

مجلۀ نقد ادبی چاپ در ( از همین نویسنده که 1391)« رویکردی نو در نقد ادبی

 . شده است

( 1394) «بیژن نجدیهای کوتاه گرایانه بر داستاننقد بوم»نامۀ پایانهمچنین 

پرسه در ، اندوه جنگ، هاپایانهای گرایانۀ رماننقد بوم»نامۀ پایاناز مانی زیاری، 
بررسی »نامۀ پایانپور، نوشتۀ ربابه قلی( 1394) «ریشه در اعماق، غریبه خاک

تطبیقی رابطۀ ادبیّات و محیط زیست در ادبیّات داستانی معاصر فارسی بر پایۀ 
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های عامیانۀ طبیعت در قصّه»مقالۀ از مینو محمّدی، ( 1395) «گرامبانی نقد بوم

مقدم نوشتۀ محبوبه خراسانی و فریده داودی ( 1398)« گراایرانی از دیدگاه نقد بوم

« کدکنیاز شفیعی از زبان برگگرایانۀ دفتر شعر نقد بوم»مقالۀ ، فنون ادبی در مجلۀ

پژوهی مجلۀ بوستان ادبسرشت در شایاننوشتۀ فرهاد بشیریان و اکبر ( 1396)

 از خمو  گیله مردگرای مطالعۀ موردی دو داستان استعاره و نقد بوم»مقالۀ ، شعر

مجلۀ  نوشتۀ فاطمه راکعی و فاطمه نعیمی حشکوائی در( 1395)« چمبر

 صورت گرفته است. موضوع هایی است که در ایناز دیگر پژوهش شناختزبان

 های تحقیقبحث و یافته -2
 های عامیانهداستان -1-2

قدرت کار و تفکّر پیدا کرد، توضیح و تفسیر طبیعت و  از هنگامی که انسان

نسل  بهنسل  اشی، رقص و غیرهدر قالب اسطوره، نقّ جامعه را نیز آغاز نمود و آن را

های یکی از شیوه»ها در این میان از اهمیّت خاصّی برخوردارند. . قّصهمنتقل کرد

)افشاری،  «های عامیانه استها به صورت قصّهادامۀ حیات اساطیر، تغییر یافتن آن

1384: 43.) 
ها هدر قصّ »است.  (tale)های عامیانه در این نوشتار، قصّه منظور ما از داستان

هاست. در قصّه، محور العاده بیشتر از تحوّل و تکوین شخصیّتتأکید بر حوادث خارق

و رکن  وجود آوردهرا به هاگردد. حوادث، قصّهاعه میالسّقماجرا بر حوادث خل

ها و که در گسترش و رشد قهرمانآنبی ؛دهنداساسی و بنیادی آن را تشکیل می

ها ها، اغلب پایان خوشی دارند و در آنقصّه. های قصّه نقش داشته باشندآدم

 شود. ها پیروز میها بر بدیخوبی

نقلی و روایتی دارند.  یاغلب، ساده و ابتدایی است و زبانهای عامیانه شکل قّصه

ها و لغت ها،ۀ عامّۀ مردم و پر از اصطالحها نزدیک به گفتار و محاورزبان اغلب آن

ها به کار گرفته شده آن های عامیانه است و زبان معمول و رایج زمان درالمثلضرب

ادت، پیرنگ ضعیف، ها واجد سه خصوصیّت عمده هستند: خرق عقصّهاست. 

توان به ها میهای قصّهاز دیگر ویژگی .(22: 1392)میرصادقی،  «گراییکلّی

 (.155-147: 1394)جعفری،  ، انتقال شفاهی و تکرار اشاره کردفبودن مؤلّناشناخته



 139  /   های عامیانهگرایانۀ قصّهنقد بوم

 گرنقد بوم -1-1-2

ن بود. ای آزمانی تنها دغدغۀ انسان در رابطه با طبیعت در امان ماندن از بالی

های رتخسا، روی و استفادۀ نادرست از مواهب طبیعتبا زیادهها انسانامروزه 

یز را ن هانهایت خطرات ناشی از آن، آن که در اندناپذیری به وجود آوردهجبران

 محیطی بیش از همیشهمشکالت زیست و کند و اهمیّت توجّه به مسائلتهدید می

  شود.احساس می

گرا از لحاظ لغوی نقد بوم»ابداع شد.  1970گرا نخستین بار در دهۀ نقد بوم

(Ecocriticism( از دو بخش Eco  ّف مخفEcology  وCriticism تشکیل شده است» 

ادبیّات  رابطۀ میانگرا مطالعۀ نقد بوم 1گالتفلتیچریلبه گفتۀ  .(88 :1392)پارساپور، 

شدۀ این گذار شناختهدارد. بنیاناشاره به رویکردی منتقدانه  و جهان طبیعت است و

، 3میشل پی برنچ است. 2هارولد فرومبه همراه  گالتفلتیچریلمکتب در آمریکا 

با عنوان  4ویلیام روکرتگیرد و به منشأ آن در مقالۀ تاریخچۀ این اصطالح را پی می

حصیل التّرسد. گالتفلتی، فارغمیگرا شناسی: آزمایشی در نقد بومومادبیّات و ب

ا، اصطالح نقد زیست دانشگاه نواددانشگاه کرنل و دانشیار گروه ادبیّات و محیط

 (.16-15)همان:  گرا را احیا کرده استبوم

شدۀ جهانی وجود  گرایانۀ یک متن ادبی، هیچ مدل پذیرفتهدر قرائت نقد بوم

گرا، غالباً صرفاً مجبور به یادگیری و به کارگیری آن باشیم. قرائت نقد بوم ندارد که

. این است همراه با هشیاری تازه نسبت به طبیعت شدهنگاه کردن به متون شناخته

 که آنچهتا این د را از درون به برون معطوف سازد،توّجه نقکند تالش می استراتژی

از حاشیۀ مسائل نقد به درون  ،شودتلقّی می« حل رویداد داستانم»صرفاً  را که

تعصّب ندارد  منفردیع و التقاطی است و نسبت به موضوع بکشاند. این قرائت، متنوّ

از  -کنندبه یک نوع مشاهده محدود می که خود را-و برعکس اغلب رویکردهای نقد 

تا از  دهدبرد که این امکان را به آن میشناختی بهره میتوازن و گستردگی روش

های گرایی در قرائتتری از مطالب استفاده کند. چنین التقاطیدامنۀ گسترده

                                                             
1- Glotfelty Cheryll 

2-Harold Fromm 

3-Michael p. Branch 

4-William Rueckerts 
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 (.26 -24: 1392)بری،  گرا کامالً برجسته استمنتقدان بوم

در مجموع، محیط »گرا محیط زیست اهمیّت بسیار زیادی دارد: در نقد بوم

امل بخشی . محیط زیست طبیعی که ش1شود: زیست به سه بخش کلّی تقسیم می

. محیط زیست مصنوعی 2از کرۀ زمین است که به دست بشر ساخته نشده است؛ 

. محیط زیست اجتماعی که شامل 3که زاییدۀ تفکّر و عملکرد بشری است؛ 

در  .(81 -80: 1395)پارساپور،  «هاستهای اطراف ما و روابط متقابل ما با آنانسان

 تر است. زیست طبیعی برجستهآثاری که طبیعت دارای اهمیّت است، محیط 

 های عامیانهگرایی در داستانبوم -2-1-2

گذشته  هایهای مهمّی از زندگی انسانها و تجربهها به موضوعات، دغدغهقصّه

ها قابل ی در این قصّهعنوان بخش مهمّ رابطۀ نزدیک انسان و طبیعت به پردازند.می

شود. در این پژوهش، گرایانه آغاز میجاست که کار نقد بوممشاهده است و از همین

چهل داستان عامیانه از چهار اقلیم آذربایجان، کردستان، جنوب و شمال بررسی 

ردی، به گهای عامیانه خاستگاه مشخّصی ندارند و به دلیل کوچگردد. داستانمی

اند و به همین دلیل یک داستان ممکن است در مناطق کردههای گوناگون سفرمکان

های آذربایجان های مختلف روایت شود؛ مثالً منظور از داستانگوناگون دنیا به شکل

بلکه منظور  ها قطعاً آذربایجان است،ن داستاناین نیست که خاستگاه ای

و مبنای آوری شده قان جمعوسیلۀ محقّ های اخیر بههایی است که در دههداستان

 لیم آذربایجان بوده است. های شفاهی در اقها حافظۀ جمعی و روایتآن
ها در گذشته به دلیل نوع زندگی روستایی وابستگی بیشتری جا که انساناز آن

های مهمّ انسان، در این عنوان یکی از دغدغه اند، طبیعت نیز بهبه طبیعت داشته

گرایانه هدف این است که نقش در نقد بومها از نقش مهمّی برخوردار است. قصّه

نه صرفاً به عنوان  عنوان یک عامل اساسی و های داستان و بهمۀ جنبهطبیعت در ه

ها طبیعت را در قالب عناصری . در این قصّهبررسی شود مکانی برای وقوع داستان

بینیم. مایه و پیام، موضوع، مکان و صحنۀ داستان میمایه، درونچون شخصیّت، بن

ه میان انسان و طبیعت وجود دارد، ای کها به بررسی رابطۀ ویژهدر تحلیل داستان

 پرداخته شده است. 
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 هاشخصیّت در داستان-3-1-2

گیری گیری داستان است. برای شکلشخصیّت یکی از ارکان مهم در شکل

شده توسّط نویسنده ها افراد آفریدهداستان، حضور شخصیّت، الزامی است. شخصیّت

ای است که شدهشخصیّت، فرد ساختهدر ادبیّات، »هستند و لزوماً انسان نیستند. 

ها در داستان و هایی برخوردار است و با این ویژگیمانند اشخاص حقیقی از ویژگی

بندی شود. شخصیّت ممکن است ایستا یا پویا باشد. بنا بر تقسیمنمایش ظاهر می

توانند قراردادی، ها همچنین میها ساده یا جامع هستند. شخصیّتدیگر، شخصیّت

 (.303 -301: 1385)داد، « نمادین باشند ی، تمثیلی ونوع

 العاده )مانند دیو، پری وها حیوانات و گیاهان و موجودات خارقدر بعضی قصّه

شوند و های داستان مطرح میدر قالب شخصیّتژدها( به عنوان نمایندگان طبیعت ا

کمک زیادی به  های انسانی هستند وتر از شخصیّتها بسیار پویاگاهی این شخصیّت

صلی و گاهی فرعی کنند. عناصر طبیعت گاهی شخصیّت اهای انسانی میشخصیّت

 هستند.

های اصلی است. روباه ، روباه یکی از شخصیّت«روباه و مرد آسیابان»در داستان 

انگاری گوید. در مورد این شخصیّت، انسانها سخن میمانند انسان

(Anthropomorphism ) ت روباه تقریباً هیچ فرقی با است. شخصیّاّتفاق افتاده

کند و هم اوست که در تر عمل میانهموارد هوشمند از ها ندارد و در بسیاریانسان

دهندۀ انسان و حیوان، نشان شود. این همسانیت قهرمان مینهایت باعث موفقیّ

 رابطۀ نزدیک این دو در تفّکر بشر در آن دوران است.

و  ها حیوان بودهاً نیمی از شخصیّتتقریب «سوارزن خمرهروباه و پیر»در داستان 

عناصر طبیعت بخش مهمّی از داستان هستند؛ هرچند نقش روباه از اهمیّت 

تر از کنندههای حیوانی پویاتر و تعیینبیشتری برخوردار است. شخصیّت

را به اهدافش  های انسانی هستند و همین حیوانات شخصیّت اصلی داستانشخصیّت

تنها انسان برتر از حیوانات نیست، بلکه گاه طبیعت در جا نهرسانند. در اینیم

 گیرد. مؤّثرتر قرار می جایگاهی

، یک سیمرغ حضور دارد. او مانند سیمرغ داستان «پهلوان سیمان»در داستان 
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کند. سیمرغ، نمادی از از او مراقبت می ،د )قهرمان داستان( را پیدا کردهزال، نوزا

وسیلۀ موبدی که زال به»پروراند. ن خود میابیعت است که قهرمان را در داممادر ط

ها این پرورش به سیمرغ امّا در افسانه ،گاهی داشته، پرورش یافتهدر کوه پرستش

نام سیمرغ بوده با کیفیّت نسبت داده شده است. صفات این موبد که اتفاقاً هم

لیۀ بشری زپروازی آن با اعتقادات اوّدرختی که سیمرغ برآن جای داشته و قدرت تی

دربارۀ نیروهای باالتر از طبیعت، در وجود سیمرغ به هم آمیخته و این صفات را 

ن به عبارت دیگر، ابتدا رابطۀ معنوی و فکری میا جا به سیمرغ بازبسته است؛یک

ها استوار و زیربنای تعبیرهای بعدی را در داستان انسان و طبیعت به وجود آمده

 .(304: 1387)واحددوست،  «ساخته است

در  های اصلی داستان است. این ماهی،، ماهی یکی از شخصیّت«ابر»در داستان 

کند. کند، به او خوشبختی هدیه میخوبی که قهرمان داستان در حق او میبرابر 

 میّت باالیی برخوردار است.نشینان، از اهماهی در زندگی ساحل

که روایت دیگری از داستان مشهور سیندرال است، یک « پیشونیهما»در داستان 

شود. مردم جنوب، ماهی را ماهی جایگزین شخصیّت پری در داستان سیندرال می

های مردم جنوب دقیقاً ماهی در قّصهدانند. افزایش رزق و روزی می عامل برکت و

که در « داماهی»جاهای دیگر دارد. در فولکلور جنوب شخصّیت  پری را درجایگاه 

 «پسر کر و الل»در داستان  واقع یک پری یاریگر در قالب ماهی است، مشهور است.

 .دهدتغییر می نیز یک ماهی، زندگی قهرمان کر و الل داستان را

 ، شاهد حضور آدم دریایی یا همان«انسان دریایی و دریای خونین»در داستان 

پریان دریایی را بیشتر در »پری دریایی به عنوان شخصیّت در داستان هستیم. 

توان در توان یافت. ریشۀ بسیاری از این باورها را میهای عامیانه میداستان

های طبیعی پیش هایی یافت که مردمان روزگارهای دور برای توجیه پدیدهپاسخ

ماهی و پری دریایی از عناصری هستند  (.1240 -1238: )طاحونی و گرانبها «نهادندمی

 شوند.های نواحی ساحلی بیشتر مشاهده میکه در قّصه

داستان های عنوان شخصیّت ، نقش مارها به«تیغهشمشیر پهن»در داستان 

تر از نقش قهرمان داستان است. در اصل برجسته است. نقش مار یاریگر، بسیار مهم

دهد و قهرمان را در طی موانع و رسیدن به هدف یاری تمام کارها را او انجام می
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 کند.می

 .(273: 1389)کمبل،  مار، نمادی از نیروی طبیعت و نیروی حامی جهان است

پرستی ها مربوط به دوران توتمنمودن کرامات گوناگون به جانوران در قّصه منسوب»

معیشت )شکار  جانوری اقوام و همچنین الهام گرفتن از طبیعت و زندگی و طرز

: 1370)آذرافشار،  «ها بوده استها و افسانهجانوران( در سوژه و ساختار آفرینش قصّه

42- 43.) 
ان نوزادی مراقبت ، یک شیر از قهرمان داستان در دور«پرندۀ سفید»در داستان 

هرمان داستان، شیرزاد دارندۀ انسان است و نام قجا طبیعت دایه و نگهکند. در اینمی

نقشی بسیار کلیدی در  ای نیزپرنده از آن گرفته شده است. عالوه بر این،نیز 

 موفقیّت قهرمان داستان دارد.

است. اسب  های اصلی داستانز شخصیّتا، اسب «کیقباد و بحری»در داستان 

آورده ها ترکیب بسیاری از اسمو در  ای بودهدر فرهنگ ایرانی حیوان فرخنده

مثبت به اسب تا حدّ زیادی به اهمیّت این حیوان در شده است. این نگرش می

گر است. گردد. در این داستان نیروی هدایتگر در اسب جلوهزندگی انسان بازمی

)سجادپور،  «ها مظهر آزادی، پیروزی، حرکت، فراوانی و هوش استاسب در قصّه»

کیقباد و »ن که روایت دیگری از داستا نیز «و باد کرّۀ ابر»در داستان  (.75: 1378

 شود.اسب به عنوان شخصیّتی مهم در داستان مطرح می ،است «بحری

، یک سگ شخصیّت اصلی داستان است که حتّی پس از مرگ «تُل»در داستان 

ماند. سگ بهترین نماد وفاداری طبیعت به انسان است. خود، به صاحبش وفادار می

ن است، آثاری کاماًل ها یک حیواآثاری از این دست که شخصیّت اصلی در آن

 گرا هستند.طبیعت

ر دارند. این موجوداتی مانند دیو و پری حضو «شاهزاده مطلّب»در داستان 

های طبیعی مانند آتشفشان و خشکسالی هستند. انسان نماد پدیده موجودات گاه

ها را به صورت دیو و اژدها تصوّر ها نداشته و آنآن دوره درک درستی از پدیده

 شده است. است. زمانی هم دیو به دشمنان اطالق میکرده می

واژۀ زتابی از رخدادهای طبیعی هستند. ای نمادین، باها به گونهدیوان نزد آریایی

و هم بومیان غیر  بیعی مانند آتشفشان و زلزله بودهدیوان هم دربرگیرندۀ دشمنان ط
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(. 280: 1387واحددوست، )نامیدند جنگیدند، دیوان میآریایی را که با قوم مهاجم می

دیوهای مؤنث هستند که البته به صورت زنانی دلربا  گوید: پریان،سرکاراتی می

امّا با ظهور  ل از آیین زرتشت از خدایان بودند،شوند. دیو و پری قبتوصیف می

کنند. دیو به همان صورت در ای اهریمنی پیدا میزرتشت این موجودات چهره

های مردم در دوران امّا در مورد پریان دانسته شود،عکس میهای عامیانه منداستان

های عامیانه شود و شخصیّت پری در داستانقبل از زرتشت بیشتر برجسته می

  (.5 -2: 1378)سرکاراتی،  نیست چندان منفی

، دو اژدها در داستان حضور دارند که راه آب را بر مردم «جانتیغ»در داستان 

. در این داستان بارانی استبه معنی خشکی و بیات گاهی ادبیّ دراژدها، اند. بسته

آبی را درک نیز اژدها نماد اپوش یا  دیو خشکسالی است. مردم چون دلیل علمی بی

اژدها از معدود موجودات اساطیری »اند. دادهرا به اژدها نسبت میاند، آن کردهنمی

اژدها در  ،شاید بتوان ادعا کردشود. های ملل مختلف دیده میاست که در افسانه

« آبی بوده استت نماد و سمبل قحطی و بیها به جز چین و تبّاغلب فرهنگ
  .)44 -43: 1392 )محمّدجعفرزاده،

در این داستان همچنین، شخصیّت پری خانم قدرتی دارد که هر تار موی او 

ای او همان تواند باغ را در زمستان و تابستان پر از محصول کند. قدرت موهمی

قدرتی است که گذشتگان اعتقاد داشتند در خدایانی که ساکن در درختان هستند، 

ای ای است که اکنون چهرهوجود دارد. گویا این شخصیّت از همان خدایان اسطوره

اند، روان بعضی از انسانی یافته است. به پریان نیز که در ابتدا از ایزدبانوان بوده

مناسبت با این بی ،که نام شخصیّت داستان پری استند و اینادرختان را نسبت داده

به نظر بدویان، جهان عموماً جاندار است و گیاهان و درختان از این »موضوع نیست. 

ها ساس با آنها نیز روح دارند و بر همین اقاعده مستثنی نیستند. از نظر آنان، آن

« دانندد روح را ساکن درخت میدر اغلب، اگرنه در همۀ این موارکردند. رفتار می
  (.153: 1387)فریزر، 
شدن خدایان او نیز قدرت ن از عالم بربریت، میل به انسانیبا درآمدن انسا»

شان با اشیای طبیعی که زمانی شوند، فاصلهتر میگیرد و خدایان هرچه انسانیمی

 در (.480)همان:  «شودها اقامت داشتند، بیشتر میصرفاً به صورت روح و جان در آن
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، شخصیّت اصلی، یک گیاه یعنی بادمجان است که کاماًل مانند «باذنگون»داستان 

 انگاری در مورد گیاهان است.دهندۀ انسانکند و این امر نشانها عمل میانسان

، درخت هم یک شخصیّت است و «سربهخروس و مرغ خاکشاه»در داستان 

 .زندهای دیگر حرف میمانند شخصیّت

های اصلی ها در قالب شخصیّتدر مجموع بیشترین حضور طبیعت در داستان

و ( )پانزده موردالعاده های خارقشخصیّت)بیست و چهار مورد(، مربوط به حیوانات 

 . ( استدو مورد)در آخر گیاهان 

 هامایه در داستانبن -2-2

وضوع، وضعیّت و مایه، اندیشه، عمل، ممایه در ادبیّات عبارت است از درونبن

موقعیّت، صحنه، فضا یا کلمه و عبارتی که در اثر ادبی واحد یا آثار ادبی مختلف 

 (. 47: 1377، میرصادقی -)میرصادقی شودتکرار می

های زیادی که نشانگر ارتباط عمیق بین انسان و طبیعت است، مایهها بندر قصّه

از طبیعت، پیکرگردانی، ازدواج بین وجود دارد؛ از جمله تولّد با استفاده از عنصری 

 انسان و طبیعت و غیره. بین ن و طبیعت، رابطۀ والدین و فرزندانسا

 وسیلۀ سیبتولّد به-1-2-2

با خوردن سیبی، صاحب  داستان شخصیّت که افتدها بسیار اتّفاق میدر قصّه

ه شمار شود. سیب نماد باروری است. درختان که حتّی امروزه هم مقدّس بفرزند می

شد درختی که تقدیس می»دهندۀ باروری هستند. آیند، به عقیدۀ مردم افزایشمی

های خدایان از جمله جاودانگی و نیروی باروری و زایش برخوردار از تمام ویژگی

، «جانتیغ»و « شاهزاده مطلّب قصّۀ»های در داستان(. 59: 1393)مظفریان، « ه استبود

 مایه هستیم.شاهد این بن

 خنده و ریختن گل از دهان-2-2-2

آید. امام به دنیا می )س(گل خندان در روایت اصلی با کمک حضرت زهرا
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 ،گفت: نامش را بگذاریم گل خندان و انعامش این باشد که هر وقت بخندد )ع(حسین

در داستان  (.80: 1398، خراسانی؛ داوودی مقدّم) یک دسته گل از دهانش پایین بیفتد

مایه در ریزد. این بندختری حضور دارد که گل از دهانش میخواهران، سه

در این  .شودنیز مشاهده می« احمد تجّار»مانند داستان  های دیگریداستان

ها، دختر نمادی است از زمین که مظهر رویش و تولّد است. در دوران داستان

تواند مینگام شکار یا کاشت محصول، لبخند گذشته این اعتقاد وجود داشت که  ه

شده از باعث برکت و روزی بیشتر باشد. ارتباط بین لبخند و فراوانی محصول روییده

تواند منشأ این مسئله باشد که با خندۀ دختری از دهان او گل بریزد. این زمین، می

 باور یادگار دورانی است که زندگی انسان به طبیعت بسیار نزدیک بوده است. 

 خشکسالی و اژدها -3-2-2

شدن راه آب توسّط اژدها )نماد های عامیانه بستهیکی از ماجراهای مکرّر در قصّه

شود، یک در آسیای غربی، که ایران را هم شامل می»اپوش، دیو خشکسالی( است. 

های مربوط به خشکسالی وجود دارد و آن این است که مایۀ اصلی در داستاندرون

مایه در ایران به صورت این درون .رودور به جنگ دیو خشکسالی میآخدای باران

، شاهد این «جانتیغ»در داستان  (.263: 1386)بهار، « آیدجنگ تیشتر و اپوش درمی

ای مایه هستیم و شخصیّت جانتیغ، گویا همان تیشتر، خدای باران است که چهرهبن

 انسانی یافته است.

 پیکرگردانی -4-2-2

ها بسیار تکرار در داستانگیاه،  یا ی چون تبدیل انسان به حیوانهایپدیده

پیکرگردانی همان است که در »شود: این پدیده پیکرگردانی نامیده می شود،می

شود و معنای آن تغییر خوانده می Transformationو   Metamorphosادبیّات فرنگ

شخص یا چیزی با استفاده از  یمندشکل ظاهر و ساختمان و اساس و هویت قانون

دختر پادشاه »در داستان (. 44 -43: 1383)رستگار فسایی، «الطبیعی استنیروی ماوراء

، قهرمان داستان با خوردن انگور یک درخت جادویی، در حال «و پسر درویش

در »کند. تبدیل شدن به درخت است که با خوردن گردوی جادویی نجات پیدا می
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آید. باورمندان وجود میهایی بین انسان و گیاه بهی گیاهی، ارتباطهاباورها و آیین

: 1393)مظفریان، «دانندها و ادیانی، نسل خود را از نوعی گیاه میبه این چنین آیین

خوریم که از برمی فراوانی ها و گیاهان جادوییبه میوه های عامیانهدر قصّه (.79

یاه اشاره دارد و بر یکی بودن انسان و الگویی به آفرینش انسان از گمنظر کهن

 (.77: 1398 ،انی؛ داوودی مقدّم)خراس کندگرایی تأکید میطبیعت از منظر بوم
هایی چون نسخ )تبدیل انسان به انسان دیگر(، مسخ )تبدیل پیکرگردانی در قالب

و رسخ )تبدیل انسان به جماد(   انسان به حیوان(، فسخ )تبدیل انسان به گیاه(

، قهرمان داستان با استفاده از «سیب هفت کوهستان» شود. در داستانمطرح می

، یک مار و «تیغهشمشیر پهن»شود. در داستان جادو به حیوانات مختلف تبدیل می

، تبدیل «آسک»شوند. در داستان می تبدیل به انسان ، یک ماهی«ابر»در داستان 

تبدیل  «پیشونیماه»و « شاه و وزیر»، در داستان ان و حیوان به گیاهحیو انسان به

 افتد.تبدیل انسان به گیاه اتفاق می« خواننی آوازه»انسان به حیوان و در داستان 

 رابطۀ والدین و فرزندی یا ازدواج بین انسان و طبیعت -5-2-2

نزدیکی انسان و طبیعت گاه باعث به وجود آمدن رابطۀ والدین و فرزندی بین 

شد. زمانی انسان فرزند است و طبیعت مادر؛ مانند داستان انسان و طبیعت می

عت فرزند کند؛ گاهی طبیکه یک شیر از قهرمان داستان مراقبت می «پرندۀ سفید»

گاهی نیز آمیزش بین حیوان و . «باذنگون»مانند قصۀ  است و انسان پدر و مادر؛

شود. همۀ این موارد گویای این العاده متولّد میافتد و فرزندی خارقاّتفاق می انسان

است که چون در تفّکر انسان گذشته، انسان و طبیعت در زهدان مادر زمین پرورش 

ست. ناممکن نیها در نتیجه ایجاد پیوند بین آن یابند، تفاوتی با یکدیگر ندارند،می

در دنیای واقعی  از آندهد که انسان کارهایی انجام می یک بادمجان مانند

 آید. برنمی

و تولّد فرزندی با قدرت ، آمیزش بین انسان و طبیعت «بچّه خرس»در داستان 

ها به طبیعت تعدّی دهد. این قدرت تا زمانی که انسانمیبشری رویمافوق 

دهندۀ این تفکّر است که نشانان و طبیعت ازدواج بین انسپابرجاست.  ،اندنکرده

انسان و طبیعت رابطۀ قهری ندارند. در این داستان طبیعت نسبت به انسان 
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به  برای کمک بخشد تاه او میجویانه دارد و بخشی از قدرت خود را برویکردی صلح

لطف امّا اگر انسان نسبت به طبیعت قهرآمیز رفتار کند،  شود،دیگران از آن استفاده 

 دهد. طبیعت را از دست می

 گرنهو ،دها باور دارند که باید حرمت طبیعت را نگه دارنها نیز انساندر اسطوره

نی ت قرباه صورآید و انسان باید تاوان آن را بپردازد. این تاوان بطبیعت به خشم می

قرار  شدۀ مردم گاهی بر دوش خداییمصائب و گناهان انباشته»دادن بوده است. 

برد و ها را برای همیشه با خود میشود که وی آنگیرد که باید بمیرد و تصوّر مییم

ژنی دختر یفیاقربانی شدن  (.593: 1383)فریزر،  «شوندگناه و سعادتمند میمردم بی

 ت.ور اساحترامی آگاممنون به طبیعت نیز بر اساس این باآگاممنون به واسطۀ بی

 چرخش فصول -6-2-2

، پادشاهی ظالم برای خالص شدن از دست قهرمان «غزاله و محمّد»در داستان 

خواهد و محمّد این گل را داستان )محمّدچوپان( از او گل خندان و گل گریان می

حالی که سرش تواند به دست آورد. دختر در تنها در صورت آزاد کردن دختر می

اش ر را روی تنهزیر یک تخته سنگ است. محمّد سر دخت جدا شده، در زیرزمین و

گوید که یک دیو او را طلسم کرده شود و به محمّد میگذارد. دختر زنده میمی

کند. در کشد و هنگام بازگشت، زنده میرود، او را میاست. دیو هرگاه به شکار می

رسد که داستان چرخش فصول قرار دارد. این دختر که زیربنای داستان به نظر می

و به  کی از خدایان )دیو( نفرین شدهتوسّط ی ایزد نباتی( است،اصل الهۀ باروری )در 

و کشته شدن او که نشانی از رفتن به دنیای مردگان است زیر زمین فرستاده شده 

 4و اینانا 3، اسطورۀ یونانی و داستان دُموزی2و پرسیفونه 1است، یادآور داستان دمتر

هرینی که ایزد نباتی و ایزد النّنبخشندۀ بیما از ایزد برکت»هرین است. النّدر بین

عهدۀ اوست، خبر داریم، به  و در واقع برکت جانوری و گیاهی برجانوری است  -گیاه

شود و به جهان مردگان . دُموزی هر سال در آغاز تابستان کشته می"دُموزی"اسم 

                                                             
1 - Demeter 

2 - Persephone 

3 - Dumuzi 

4 - Inanna  
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شود. در چنین وضعی، رود و دیگر تولید مثل قطع میحیات از بین میرود. می

 "اینانا"آورند و او با الهۀ آب که ایزدان دوباره دُموزی را از جهان مردگان بیرون می

شود. گیاهان کند و دوباره تولید مثل برقرار میباشد، ازدواج می "ایشتر"و بعدها 

افتد. کنند. این امری ازلی است و هر سال اتّفاق میشوند و رونق پیدا میسبز می

شود. ، در ایران و هند پراکنده می"تیشتر"رینی در کنار داستان هالنّمایۀ بیناین بن

گذارد. سیاوش های ما اثر میدر ایران به صورت داستان سیاوش، در حماسه

شود، از خونش برگ سیاوشان سبز الواقع یک ایزد نباتی است که وقتی کشته میفی

های مختلفی که ینهای ملل و آیاساطیر و افسانه. »(264: 1386)بهار،  «شودمی

های کنندۀ تصویری از جلوهمربوط به نابودی و رستاخیز آیینی نباتات و روایت

نیز عالوه بر یادآوری  ،ها و حکایت تمثیلی مرگ و حیات دوبارۀ انسان هستندفصل

ارتباط میان نباتات و انسان، بیانگر روایت تمثیلی چرخۀ وجودی از گیاه به انسان و 

 (.59: 1387)زمردی،  «باشنده میاز انسان به گیا

 رویش گیاه از مزار انسان -7-2-2

مایه هستیم. روییدن گیاه از قبر دو ، شاهد وجود این بن«کنقل بچّه»در داستان 

شود، به ها در هم تنیده میهای آنکه شاخهاند و اینعاشق که به وصال هم نرسیده

رویش گیاه از مزار »رسند. هم می این معناست که سرانجام در قالبی دیگر به وصال

انسان و آیین کاشتن گل و گیاه و درخت بر مزار مردگان و گذاشتن گل بر آن، 

تباری انسان با نباتات است. از سوی دیگر آیین کاشتن تأییدی دیگر بر احساس هم

گیاه و درخت بر مزار مردگان و گذاشتن گل بر مزار متوفّی از مقوالتی است که 

: همان) «شودخۀ وجودی از گیاه به انسان و از انسان به گیاه را یادآور میتداوم چر

-های ایرانی دیده شده که پس از تدفین پیکر قهرمانان افسانه در افسانه»(. 72و  53

بر مزارشان دو درخت یا  -اندکه در پی عشقی نافرجام کشته شده یا خودکشی کرده

 «کندقهرمان که همان رقیب است، بوتۀ خار رشد می روید و بر مزار ضدبوتۀ گل می

 ای از تناسخ است.این پدیده نیز در واقع جلوه(. 11: 1396پردل،  ؛عمراننیا)ذبیح

ها بر اساس بسامد عبارتند از: های مطرح شده در داستانمایهطورکلّی بنبه

رابطۀ والدین و ، (چهار مورد)، ازدواج انسان با طبیعت (دوازده مورد)پیکرگردانی 
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، خنده و ریختن گل از دهان (سه مورد)وسیلۀ سیب تولّد به (،سه مورد)فرزندی 

 . (هر کدام یک مورد)ها مایهو بقیۀ بن (سه مورد)

 هاموضوع در داستان -3-2

گوید. در داستان موضوع مفهومی است که داستان دربارۀ آن سخن می

عبارت  شود. موضوع معمواًل یک کلمه یاتواند مطرح عی میموضوعات بسیار متنوّ

 گیرداست که زیربنای داستان یا شعر قرار می کلیای مصدری است. موضوع، اندیشه
  (.219: 1385)داد، 

طور توان گفت که بهها میدر رابطه با تأثیر و نقش طبیعت در موضوع داستان

 ی دو دسته داستان وجود دارد:کلّ

ا موضوع مستقیماً به رابطۀ انسان و طبیعت ههایی که در آنداستان-1

ت و پاسخ طبیعت در قبال این نیکی گردد: الف( دربارۀ نیکی انسان به طبیعبازمی

شمشیر »، «الل پسر کر و»، «سوارروباه و پیرزن خمره»در چهار داستان  که

شود و گواه این مطلب است که اعتقاد این موضوع دیده می «ابر»و  «تیغهپهن

ان گذشته این بوده که باید به همگان از جمله طبیعت، نیکی کرد تا نیکی مردم

هایی دریافت شود. ب( موضوع مددرسانی و وفاداری طبیعت به انسان است. داستان

که مربوط به رابطۀ یک سگ با صاحبش است. در این  «سگ باوفا»یا  «تُل»مانند 

بینیم. یکی از اهداف انسان میآمیز طبیعت را در مقابل داستان روحیۀ مسالمت

گرا این است که انسان نگاه از باال به طبیعت را کنار بگذارد و با اصلی و مهمّ نقد بوم

یعت در قبال طب تر نسبت به طبیعت بنگرد. انسان باید بداند کهدیدی منصفانه

و را باناست که یک خروس، راز نامادری ماه «بانوماه»مسئولیت دارد. داستان دیگر، 

ها رابطۀ هایی که موضوع آنشود. ج( داستانبانو میکند و باعث نجات ماهفاش می

بسیار نزدیک انسان و طبیعت است که این نزدیکی، منجر به روابطی چون والدین و 

که زندگی انسان  «باذنگون»شود. مانند داستان فرزندی یا ازدواج با طبیعت می

ین در جایگاه فرزند او که یکی از محصوالت زم کشاورز وابسته به زمین باعث شده

که به ترتیب شیر و سیمرغ  «پهلوان سیمان»و  «پرندۀ سفید». یا داستان قرار گیرد
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نیز ازدواج انسان و خرس  «بچّه خرس»کنند. در داستان از قهرمان مراقبت می

تان گیرد. در هفت داسوجود دارد که از باور نزدیکی انسان و طبیعت سرچشمه می

 شود.این موضوع تکرار می

ها وجود دارد و هایی هستند که عنصری مانند دیو در آنه( دستۀ بعدی داستان

، موضوع اش نماد طبیعت بدانیمالعادههای خارقاگر این دیو را با توّجه به ویژگی

پیرمرد و سه »قهرآمیز طبیعت است. چهار داستان ها، ترس انسان از چهرۀ آن

 اند.از این دسته «دیو سفید»و  «دیو»، «دیوجشکگن»، «دخترش

بلکه در  در ارتباط مستقیم با موضوع نیست، هایی که طبیعتداستان-2

هفت داستان این ویژگی برجسته  گسترش موضوع داستان نقشی کلیدی دارد. در

که موضوع آن رابطۀ بخشش خطای دیگران و  «روباه و مرد آسیابان»: است

که موضوع  «پیشونیماه»و « پهلوان سیمان»است؛ داستان  خوشبختی در زندگی

ع عاقبت بد طمع و با موضو «شاه و وزیر»هردو عدم پایداری ظلم است؛ داستان 

که موضوع آن رابطۀ نیکی به دیگران و  «پیرزن فقیر و پسرش»خیانت؛ داستان 

با موضوع سوگواری  «سربهمرغ خاک»و  «خروسشاه»های داستان ختی است؛خوشب

انسان »با موضوع پیروزی خیر بر شر و  «خواننی آوازه»برای رنج موجود دیگر؛ 

 با موضوع ارزش علم و معرفت.  «دریای خونین»و  «دریایی

هایی است که موضوع، در مربوط به داستان ،دراین قسمت بیشترین بسامد

. گیردمیدر بر را جده داستانبا داستان است که حدود ه ارتباط مستقیم

 . ت در گسترش موضوع داستان نقش دارد، هفت عدد هستندهایی که طبیعداستان

 هامایه و پیام در داستاندرون -4-2

مایه است و معموالً به نترین نتیجه در یک داستان درو ّحرف اصلی و مهم

مایه فکر اصلی و مسلّط در هر اثری شود. درونصورت یک جملۀ خبری بیان می

ای هشود و وضعیّت و موقعیّتای که در خالل اثر کشیده میاست. خط یا رشته

مایه را به عنوان فکر و اندیشۀ به بیانی دیگر، درون دهد؛داستان را به هم پیوند می

کند. به همین جهت است اند که نویسنده در داستان اعمال میحاکمی تعریف کرده
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دهد اش را نشان میفکری و ادراکی نویسنده مایۀ هر اثری، جهتگویند درونکه می
 (.174: 1393 )میرصادقی،

مایه است و درون مایه است؛ با این تفاوت که پیام آشکارپیام زیرمجموعۀ درون

مایه لزوماً اخالقی نیست. پیام در واقع امّا درون پنهان. پیام جنبۀ اخالقی دارد،

 نتیجۀ اخالقی برگرفته از داستان است.

های مایه و پیام یکسان و همسو هستند. در بین قّصهها عموماً درونهدر قصّ

ها بیشترین ارتباط را با طبیعت مایه و پیام آنهایی که درونشده، داستانبررسی

هب و نیروهای موا مایه کهبا این درون «خواهران سه»داشتند، عبارتند از: داستان 

برای ما مفید است.  ،رار گیردبه شکل درست، مورد استفاده قطبیعت اگر 

نیکی کردن به دیگران،  مایه کهبا این درون «ابر»و  «تیغهشمشیر پهن»های داستان

را  نیز صادق است. طبیعت، نیکی و بدیماند و این در مورد طبیعت پاسخ نمیبی

تواند منجر به ترین عمل نسبت به طبیعت میگذارد. کوچکپاسخ نمیبی

و کاستی در  انداز جانب او شود. همه در جهان به یکدیگر وابسته العملی بزرگعکس

بخشی از جهان باعث آسیب به کل آن خواهد شد. هیچ توسعه و پیشرفتی بدون 

و اثرات ط زیست و در نظر گرفتن اکوسیستم ارتباط مناسب با طبیعت و محی

 های طبیعت پایدار نخواهد بود.واکنش

پیروزی در نهایت از  مایه کهبا این درون« رویشدختر پادشاه و پسر د»داستان 

 صداقت و نیکی است و در این راه طبیعت نیز مددرسان است. آنِ

)دو روایت از یک داستان( با این  «کرۀ ابر و باد»و  «کیقباد و بحری»داستان 

البته از این  تواند باعث موفقیّت در زندگی شود،دوستی با طبیعت می مایه کهدرون

ستان این پیام هم قابل دریافت است که بر حسب ظاهر افراد نباید قضاوت دو دا

که در مورد وفاداری و کمک یک سگ به  «سگ باوفا»و  «تُل»کرد. دو داستان 

باید قدر محبّت و لطف دیگران را انسان  مایه کهبا این درون ،قهرمان داستان است

خواهد که ظاهراً می «اذنگونب»داستان  بداند و نسبت به دیگران ناسپاسی نکند.

بگوید: اگر انسان با طبیعت رابطۀ درستی داشته باشد، طبیعت یاور انسان خواهد 

انسان نباید نسبت به طبیعت ظالم و  مایه کهبا این درون «بچّه خرس»بود. داستان 

خیرخواهی در حق  مایه کهبا این درون «پسر کر و الل»قدرناشناس باشد. داستان 
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آورد. در این داستان خیرخواهی در مورد دیگران برای انسان سعادت به ارمغان می

کند. در این داستان نیز بر یک ماهی تمام زندگی یک پسر کر و الل را دگرگون می

، جملۀ «عمر جاویدان»مدارانه با طبیعت تأکید شده است. در داستان رفتار اخالق

جاودانگی زمین  جاودانگیِ»گرایانه است: اصلی نقد بوم پایانی داستان، سخن

 .«ماست

مایه و پیام بیشترین ارتباط را با طبیعت در مجموع در دوازده داستان، درون

 داشتند.

 هاصحنه و مکان در داستان -5-2

نویسی، صحنه عبارت است از موقعیّت مکانی و زمانی که در اصطالح داستان

دهند، یابد. عواملی که صحنۀ داستان را تشکیل میق میعمل داستانی در آن تحقّ

 بدین قرارند:

 های آنمحل جغرافیایی داستان با تمام ویژگی -

فصلی در سال، روزی در ماه و غیره  ان یا عصر و دورۀ وقوع حادثه؛ مانندزم -
 (.330 -329: 1385)داد، 

که بخش عمدۀ داستان در ، با توّجه به این«سوارروباه و پیرزن خمره»در داستان 

افتد و بخش کمی از آن در قصر دو پادشاه، در اصل  نقش محیط فاق میغار اتّ

تر از محیط زیست مصنوعی است و این پدیده از منظر نقد زیست طبیعی برجسته

گرا دارای اهمیّت است. غار یادآور مناطق کوهستانی است که داستان نیز مربوط بوم

،  مار در صحرا به سراغ پسر شاه «تیغهشمشیر پهن»به این منطقه است. در داستان 

و برای شروع داستانی که قهرمان اصلی آن یک حیوان است، صحرا مکان  رودمی

دهد. بومی طبیعی روی میعنی زیستست. پایان داستان نیز در صحرا، یا مناسبی

مّا عمدۀ داستان ا فضای داستان یک فضای روستایی است،، «باذنگون»در داستان 

افتد و محیط زیست طبیعی برجسته است. در بیرون از روستا و در صحرا اتّفاق می

یا های داستان دریاست و درمنبع درآمد زندگی شخصیّت «دو کاکا برادری»داستان 

امّا محل ماجراهای داستان فضایی ساختۀ دست  ها دارد،زیادی برای آناهمیّت 
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دهندۀ مکان انسان است. حال و هوای داستان و اشاره به دریا و قایق و لنج نشان

هایی که در ، مکان«بچّه خرس»روایت داستان یعنی جنوب است. در داستان 

طبیعی و یک فضای  یعنی یک فضای برجسته هستند، کوه و روستا هستند؛داستان 

های اصلی در دامن طبیعت است و در روستا مصنوعی و خوشبختی واقعی شخصیّت

 ها نیست.چیزی جز ترس و غم در انتظار آن

کنندۀ تداعی ، وجود جنگل و رودخانه در داستان«خواننی آوازه»در داستان 

در  های شمال است و به فضاسازی در داستان نیز کمک کرده است.محیط جنگل

نیز جنگل و دشت و دریا، اشارۀ واضحی  «دریای خونین»و  «انسان دریایی»داستان 

که باید آب را ، الزام پادشاه به این«عمر جاویدان»به اقلیم داستان است. در داستان 

که هرچه طبیعت کمتر به تواند اشاره داشته باشد به ایندر طبیعتی بکر بخورد، می

تر خواهد بود. تغییرات ناخوشایند شود، زندگی در آن طوالنیها دچار دست انسان

شدن عناصر آب، قورباغه و ماهی که نمایندگان اقلیم ساحلی شمال ایران مطرح

هستند و نقش کلیدی و حیاتی هر کدام در داستان، دلیلی برای برجسته شدن این 

 اقلیم است. 

 صحنه اهمیّت خاصی دارد. در هفت داستان اشاره شده در باال، طبیعت به عنوان

 گیرینتیجه -3

 نتایجی که پس از مطالعۀ چهل داستان عامیانه به دست آمد به این ترتیب است:

های اقلیمی این مناطق را به خود هر داستان با ورود به اقلیمی خاص، ویژگی

های ساحلی، عناصری چون آب و ماهی و در جذب کرده است؛ مثالً در داستان

خاصی برخوردار  از اهمیّت کوهستانی، عناصری چون کوه، غار و خرس هایداستان

تر است و . حضور طبیعت در قالب شخصیّت، از سایر عناصر داستان برجستهاست

خصوص حیوانات و رابطۀ نزدیک انگاری انسان با اجزای طبیعت بهاین نتیجۀ همسان

ز آن گیرد و بعد ام قرار میمایه از لحاظ بسامد، در ردیف دوّانسان و حیوان است. بن

ها، بیشترین نمایندگان طبیعت در گیرد. در داستانسایر عناصر داستان قرار می

قالب شخصیّت، حیوانات )بیست و چهار مورد( هستند. بعد از حیوانات، دیو، پری و 
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از  مدوّگروه اژدها قرار دارند که اگر این موجودات را نمایندۀ طبیعت در نظر بگیریم، 

ها هستند )پانزده مورد(. بعد از آن، گیاهان قرار شده در داستانهای مطرحشخصیّت

ها این است که در اکثر توجّه در مورد این شخصیّت )دومورد(. نکتۀ قابل دارند

برد تری در پیش ّهای انسانی، داناتر و پویاتر هستند و نقش مهمموارد، از شخصیّت

های زیادی وجود دارد که بیانگر ارتباط عمیق بین مایهها بنداستان دارند. در قصّه

انسان و طبیعت است. باالترین بسامد مربوط به پیکرگردانی است )دوازده مورد(. در 

ها نیز تبدیل انسان به حیوان، از همه بیشتر است. پیکرگردانی میان پیکرگردانی

همچنین در اه است. به گی تبدیل انسان ،هابعدی، برحسب میزان تکرار در داستان

ازدواج  ،مایۀ بعدیشود. بننیز تبدیل حیوان به انسان دیده میها از داستاندو مورد 

و فرزندی بین انسان و  سپس رابطۀ والدین ن انسان و طبیعت است )چهار مورد(،بی

وسیلۀ سیب )سه مورد(، خنده و ریختن گل از )سه مورد(. تولّد بهطبیعت است 

هستند های دیگری مایهو رویش گیاه از مزار انسان )یک مورد( بندهان )سه مورد( 

 د. ها وجود دارنکه در داستان

 :ور کلّی دو دسته داستان وجود داردطها بهدر موضوع رابطۀ طبیعت و انسان

و طبیعت طور مستقیم، به رابطۀ انسان موضوع داستان، بههایی که داستان -1

گسترش موضوع  هایی که طبیعت، در شرح وداستان -2 گردد )نوزده مورد(؛بازمی

 (.)هفت موردداستان نیست  امّا خود طبیعت موضوع داستان اهمیّت دارد،

گرایانه از اهمیّت بیشتری برخوردار های دستۀ اول از منظر نقد بومداستان

 هستند. 

 . دردر ارتباط مستقیم با طبیعت استها یک چهارم داستان مایه و پیامدرون

قلیم نقل شده در داستان، اها صحنۀ مطرحمورد مکان در داستان، در برخی داستان

هایی که طبیعت، محور اصلی )شش داستان(. در داستان کندداستان را برجسته می

داستان است، بسامد حضور مکان طبیعی نسبت به مکان مصنوعی، باالتر است و 

 . مکان طبیعی از برجستگی بیشتری برخوردار است

ها در دامن فضای ها، خوشبختی واقعی شخصیّتطور کلّی در این داستانبه

های پیدا و پنهان در این طبیعی است. رابطۀ انسان و طبیعت از دغدغه
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را  یآمیزدانسته که در مقابل طبیعت باید رابطۀ مسالمتهاست. انسان میداستان

حفظ کند تا طبیعت نیز در برابر او چنین رفتاری داشته باشد. این امر با عقاید مردم 

شده رابطۀ های بررسی. در اکثر داستانها نهادینه شده بوده استو برای آن آمیخته

ها رابطه بر مبنای دشمنی آمیز است و در تعداد کمی از آنانسان و طبیعت مسالمت

رس از نیروهای ناشناختۀ طبیعت و ناتوانی در مهار آن و است که گویا علّت آن ت

دهد که کاماًل ها، اتّفاقاتی روی میایجاد دوستی است. در جهان این داستان

ند و بیانگر این است که انسان و کآمیختگی زندگی انسان با طبیعت را آشکار می

نسان در گرو طبیعت فرزندان زمین هستند و در کنار یکدیگر قرار دارند. بقای ا

که  ر این تفکّر انسان نه سرور طبیعتآمیز با طبیعت است. دزیستی مسالمتهم

نابودی  ها بکوشد.جزئی از نظام هستی است و باید برای بقای خود و سایر گونه

 طبیعت نابودی انسان است. 
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