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فرهنگ،  كه به معاصرند ریشه سندگانیاز جمله نو پور،یو شهرنوش پارس پورروانی رویمن

آثارشان این  از این رو اند.پرداختهدر آثارشان خود  نیمردمان سرزم یآداب و رسوم و باورها

 یسع مقاله نیدر امورد بررسی قرار گیرند.  شناسیمردم قابلیت را دارد كه از بعد مطالعات

 آن یفرع ۀبه عنوان شاخ ینید شناسیو مردم یدر حالت كل شناسیتا مردم است شده

 ۀبه گستر سندهیدو نو نیمقوله در آثار ا نیا شاخصهای قیسپس با تطب ،شده عریفت

 یکردیا روب قیتحق نیا .شودپرداخته در این آثار انسانها  ینید یآداب و باورها یاثرگذار

 یاستانهاددر  ینید شناسیمحققان در مورد مردم هایهینظر یبه بررس یفیتوص -یلیتحل

شناسی های این پژوهش گویای تطابق شاخصهای مردماست. یافتهپرداخته  سندهیدو نو نیا

ره خالصه دینی در آثار این نویسندگان است كه بطوركلی در جادو و جادوگری، تابو و اسطو

شده  هشناسی دینی استفادنتیجۀ نهایی نشانگر این است كه بیشترین شاخص مردم میشود.

 تابو و فروعات آن است.در جامعۀ آماری این پژوهش شاخصۀ 
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Shahrnoush Parsipour 
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Abstract 

Moniro Ravanipour and Shahrnoush Parsipour are contemporary writers 

who have written about the culture, customs and beliefs of their people in 

their works. Therefore, their work has the potential to be investigated from 

anthropological studies. This article has tried to define anthropology in 

general and religious anthropology as its secondary branch. Then by 

conformation of the characteristics of this category in the works of these 

two authors, the extent of the influence of human religious beliefs and 

practices in these works. By descriptive-analytical approach, this research 

examines the theories of the scholars on religious anthropology in the 

stories of these two authors. The findings of this study indicated that 

religious anthropological indicators are consistent with the works of these 

authors, which are generally summarized in magic and sorcery, taboo and 

myth. The final result depicted that the most religious anthropological 

indicators used in the statistical population of this study is the indicator of 

taboo and its results. 
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 مقدمه -1

 ط،یانسان و مح نمیاروابط متقابل  یبه جستجو»علمی است كه  ،ی دینیشناسمردم

پرداخته  (89: صشناسیمردم ی)مبان« مختلف یانسان و فرهنگ و سرانجام فرهنگها

عصر را از  خیدر طول تار آن شیدایپۀ و نحو عهیالطبءماورا ۀاعتقادات جوامع مختلف دربار

  صر بررسی میکند.اعتا روزگار م پرستیتوتم

 زندگی و نمود آن در تار و پود نیشاخص د یتجلّ هایاز صحنه یکی اتیهنر و ادب عرصۀ

 یو چگونگ ستنیاز فرهنگ، آداب چگونه ز یمنبع سرشار زین یمتون داستاناست و انسانها 

 شناسانه فراهم میسازد.مردماست كه زمینه را برای پژوهشهای افراد  یدرون یباورها ییبازنما

توصیفی انجام گرفته است، نشان میدهد  -ای و تحلیلیپژوهش حاضر كه به شیوۀ كتابخانه

در توصیفات داستانی نویسندگان مدنظر داشته و بیشترین  كه شاخصهای دینی، نقش اساسی

  شاخص مورد استفاده آنها تابو است.

 پیشینۀ تحقیق-2

فر در پژوهشهای زیادی انجام شده است. از جمله: رامین پورروانی مورد داستانهای در

و قدیمی در « آن جادویی در رئالیسم بازتاب و پور روانی منیرو آثار بررسی و نقد»نامه پایان

، مالمیر و «پورروانی منیرو كوتاه مجموعه دو و رمان یک در پردازیشخصیت»نامه پایان

 فرهنگ ابعاد بررسی»و پروین در مقاله « غرق اهل رمان ساختاری تحلیل»بافقی در مقاله 

 اساطیری بینش»مونسیان در ،«پورروانی منیرو غرق اهل رمان در( فولکلور)اقلیمی و عامیانه

پور در مورد آثار پارسیاند. پور پرداختهبه بررسی آثار داستانی روانی «پورروانی منیرو آثار در

بررسی تطبیقی »نیز این پژوهشها شایان ذكرند: اختیاری سلماسی در رساله خود با عنوان 

ها اثر غزاله علیزاده و طوبی و معنای شب اثر عناصر داستانی در دو رمان خانۀ ادریسی

گانۀ نجیب محفوظ تطبیق محتوای سه»نژاد و همکاران در مقاله ،  عرب«پورنوش پارسیشهر

در این میان پژوهشی «. پور از دیدگاه عناصر داستانیو طوبی و معنای شب شهرنوش پارسی

 شناسی دینی، بررسی كرده باشد، یافت نشد. كه آثار این دو نویسنده را از دیدگاه مردم

 بحث اصلی -3

شناسی دینی، به عنوان یک دانش دارای شاخصهای متفاوتی است كه در ادامه به مردم

 شاخصهای برتر آن پرداخته میشود:

 جادو -3-1

 شیاندییابتدا ای ییكه انسان ابتدا یواه یماتبر مقدّ یمبتن یبه كار بستن فنون»جادو 

 (36ص :میو قد ییابتدا انیاد خی)تار «.دیجویخود از آن بهره م هایق خواستهتحقّ یبرا

 عهالطبیبه وجود ماوراءبشر از اعتقاد  یحاك ای به درازنای تاریخ حیات بشر داشته وپیشینه

و ناتوانی او از شناخت آن است. این فن، جهان ماوراء را در جهت اهداف خیر یا شر كنترل 
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 یه، گرفتگطوفان، زلزل ی چون:عیطب هایدهیپد برای مقابله با ،«اهل غرق»رمان  درمیکند. 

، از جادو استفاده وجود دارند ایدر دركه  یمهاجم مرموز یروهاینو... همچنین مبارزه با  ماه

همچنین زنان با باور این كه آبیها خواهان ازدواج با مردانشان هستند، در هراس از  میشود.

 دست دادن مردان خود، دست به دامان جادو میشوند.

زنان برای دفع بالیای آبیها،  دست به دامان طلسم « كنیزو»در مجموعه داستانهای 

مادربزرگ هم طلسم دارد. دو تا آدمک آهنی كه یکیشان زن است و یکیشان مرد، »میشوند. 

( این طلسمها عالوه بر دفع 48ص :)كنیزو« آدمهایی كه به اندازه یک انگشت هم نمیشود.

قربان دستت »زن و خانه میکنند:  نیروی ناشناخته دریا و ساكنان آن مردان را نیز پایبند

ام زیر آتش، دیگه خیلی به بندر نمیره... آدمکهای آهنی مدینه، از وقتی آدمکها را گذاشته

هایی مثل بوبونی دارند كه بچه فقط میتوانند مردها را تو خانه نگه دارند، مردهایی كه ز

 (49و54ص :)همان« گردوند.سازد.. بوبونی گفت: با این همه طلسم میشه همۀ مردها رو برنم

زنان بدون »پور نیز به كرّات دیده میشود. در داستان اعتقاد به جادو در داستانهای پارسی

فائزه رفت  ۀبه خان ...هیعال» :، زنان برای رهایی از آشفتگی عاطفی به جادو پناه میبرند«مردان

 ...و بعد دیكوب واریرا به دسرش  یت)فائزه( مانده، مدّ را گفتازدواج امیرخان  انیو شرح جر

طلسم  کیو  یمناقب رزایم شیسپس به دروازه غار رفتند پ... رفتند و  میبه شاه عبدالعظ

 زكه سركتاب با یرفتند، به سراغ خانم باج نیاو دهکدۀ به آنجا از. گرفتند شکنتمحبّ

 یفال گرفتن و برخ در داستانهای این دو نویسنده، رسم  (51: صهای آزادتجربه) «.یکردم

را به  ییسایع استیخواسته م یاز بچگ شهیهم»به خود گرفته است. ای شکل تازه هاخرافه

را جارو كند و با  اطحی روز، هر اگر كه بود معنا جا گرفته نیا ی... در ذهن طوباوردیب ایدن

( 30ص :تفاوت)حركت در متنی بی « .ببافد فرزند او را بدست خواهد آورد یعشق خداوند قال

اسفند  یكرد، مشت زانیجفره به پنجره آو یهاز ۀرا درآورد و مثل هم شیطلسمها بوبونی»

  (10ص :اهل غرق) «شدند. بیغ یهاو آب ختیآتش منقل ر یرو

 یو هرگاه كه كار دیایبه شمار مباورهای نهانی او انسان جزو  یاعتقادات ناشناخته و فطر

در  رونی. از امیپردازندناچار به پرورش آن در اذهان به  یرود،نم شیپ یخواهندآنچنان كه م

د)ص( خواب محمّ یطوب کباری» مات است:كه مربوط به توهّ یشودم شارها یداستان به مسائل

 از ستاره، شکل گرفته کپارچهیبود كه هر دو در متن آسمان  دهی)ع( را دیو حضرت عل

 دنبه شوم بو هاتیاز شخص یکیباور  :چون ی( خرافات436ص :طوبی و معنای شب) «بودند.

نها به چشم نیز در این داستا هستند طانیتمام افراد چشم زاغ، فرزند ش هینکچشمان سبز و ا

 ینه. عمقز ایواقعاً چشم زاغها و كچلها بدجنس هستند  ایبود كه آ نیصحبت سر ا» :میخورد

 (28ص :های آزادتجربه) «.طانندیش ۀحتم دارد كه چشم زاغها از نواد یگفتم
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 تابو-3-2

 بتداییاقوام ا ینید-یمقررات اجتماعو تمامی  است ییابتدا انیل ادواص نیتریادیاز بنابو، ت

ها هراسآن  ابعاد مختلف ی است كهفرهنگ -یبرساخت اجتماع کیتابو  آن میگردد. رامونیپ

كامال متضاد  یدو معنا نیمب ،تابو» دیفرواز نظر . یدهدپنهان افراد اجتماع را نشان م الیو ام

 ،وحشتناک، خطرناک یبه معنا گرید یو از سو یس و وقفمقدّ یسو به معنا کیاست. از 

فریزر، انواع تابو را چنین ( 46ص :توتم و تابو) «.زینجس و اسرارآم ،ممنوع

حرمت  .2؛ معاشرت با بیگانگان: مانندممنوعه.  اعمال حرام: یعنی كارهای.1»برمیشمارد:

حرمت .3؛ سركردگان و شاهان :مانند .اشخاص: یعنی افرادی كه نباید به آنها نزدیک شد

؛ مانند: آهن، خون، سر .دلیل در دسترس دیگران قرار داداشیاء: یعنی آنچه نباید بی

شاخه )« .و.. مانند: نام كوچک، نام مردگان .واژههای حرام: یعنی آنچه نباید بر زبان آورد.4

موارد علّت اصلی تابوشدن، ترس از خطری است كه در تماس با آنها همۀ ( در 124: صنیزر

 . وجود دارد

 مهمترین شاخصهای تابو در آثار این دو نویسنده عبارتند از:

 تابوی زبان -3-2-1

 ست. شدّت مجازات تابوشکنیآن اجنسیّتی بودن  ،یکی از نکات قابل توجّه در موضوع تابو

 ۀاعمال، كه در حیط ۀ. نه فقط در حیطیکسان نیست مردان و زنان برایتعداد حرمتها و 

 زنان كمتر داستانهای تابوشکنانه از این رو ؛ستا زبان نیز، كاربرد بعضی الفاظ برای زنان تابو

خودسانسوری و استفاده از  اند.همراه كردهبا ایهام و استعاره  این كار را اند و عموماًنوشته

. شودیم ی دیدهدبیات زنان، بیش از همه در خصوص تابوهای جنسیتّزبان غیرمستقیم در ا

دیکتاتور برای شوهر اول زن، بیانگر احساسات او  ۀپور، استعارروانی« دل فوالد» در داستان

قواعد دست و پاگیر به قبیله به سبب داشتن  و «كولی كنار آتش»در  ؛به شوهرش است

های مشابه میتوان گفت نمونهو  مواردبا استناد به این  نامیده میشود.« ساكن ۀقبیل»كنایه 

  .نویسندگان جهت بیان روایتهای غیرمستقیم از فضاها  و شخصیتهای بومی استفاده میکنند

 تابوی مادر-3-2-2

ند چهره کدر فرهنگ ایرانی، تابوی مادر و تقدّس او چنان باالست كه كمتر كسی جرأت می

استانهایی با بافت كهنتر، زن، به عنوان مادر حضور پررنگتری دیگری از او نشان دهد. در د

بشر باال  ۀدر این چهره، زن به شدت تقدیس میشود و گاه تا حدّ مقدسترین آفرید . دارد

 در رمان .میرود. اگر زنی از این چارچوب غالب فراتر رود  قطعاً حریم مادرانه را شکسته است

مخفی میکند، با  ش راظ حرمت خانواده راز طالقحف برایكه  ی، مادر«كولی كنار آتش»

خواستم، یمن بغل خواب نم»فتد و از خانه فرار میکند: یاز چشم پسرانش م شدن رازشفاش

فقط دلم میخواست بیاد خونه. تا روزی كه اومد گفت باید طالق بگیری.... نمیتونم خرجی 
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ها كار میکردم به بهانۀ روضه... بعد دوتا خونه رو بدم... به طالق راضی شدم.... میرفتم خونه

ساله بود و شاگرد شوفر و سوخت و مرد.... بعد چهلم  17میگفتم باباتون پول میده.... پسرم 

كولی كنار )« .واگشت جلو همه گفت دوازده ساله طالقت دادم.... از همون روز بود كه نگاهها

 (214-211: صآتش

باید »ذارد. گمادرش قوانین قبیله را زیر پا میحرف  ا، آینه ب« كولی كنار آتش» در رمان

آن زمان كه  ...بود. وقتی كه دیگر جان میداد به صدای دلت گوش كنی آینه.... مادر گفته

 (18-17ص :كولی كنار آتش)« بود. قانون قافله را پوچ دیده

 تابوی زن-3-2-3

 اهریمنی و و ناظر به هر دو معنای مقدّس استمختلف نوعی تابو  یاههویّت زنانه در فرهنگ

هم خطرناک است هم در خطر و باید از ارتباط با دیگران به دور باشد تا نه خود  ،«زن». است

. اهریمنیقدرت اهورایی دارد و هم قدرت هم  اودیگران آسیب برساند. به نه و آسیب ببیند 

اما زن اگر »ورد. خاز قدم او رقم می امور خیر وشر ۀبا ورود هر زنی به خانه، كلی از این رو

 دهیو بال از راه رس ی. با دختر قحطیاوردو نعمت م شادمانی خود همراه به باشد قدمخوش

 :)طوبی و معنای شب« طوبی.از روسها و از  ها،یسیاز سه كس نفرت داشت. از انگل ی. حاجبود

واقعیت زندگی زنان ۀ هنددقابل توجه این است كه تمام این داستانها نشان ۀنکت. (23ص

ای كه گاهی آنچه جامعه به شدّت سركوب میکند و تمایل آن را در زنان منکر به گونه .است

: میخوانیم نویسنده از زبان زن جوان« دل فوالد»فتد. در یمیشود در بطن داستانها اتفاق م

ا یه كلمه است. درافتادن آسون نیس. درافتادن با سنتها و آزادی و این جور چیزها برای م»

ونه دوست باشه، یا مریدی تس با هیچکس نمیکجا هیچزرشک! این آزادی و احترام متقابل؟!

چی رو حل نمیکنه. برای همه  كار هم هیچ( »59ص :دل فوالد) «یا مراد... رسم دوهزار ساله

 بنا ایبه گونه( بنابراین اكثر تابوهای اجتماعی و دینی 61ص :)همان« من فقط یک زنم!

این كه . بعدها او ممانعت شودتابوشکنی  ۀن زمینشدفراهمتا از زن در انزوا بماند  كهاند شده

تابوهای دیگری از دامان آن برخاست كه به آنها اشاره  ؛تغییر نام داد« ناموس و حرَم» تابو به

  شود:یم

 فوت با كه است ساله چهارده یدختر یزندگروایت ، «شب یو معنا یطوب»داستان در 

 یشودم ییسبب مجازاتهاكار  نی. ایکندم یخواستگار یرمردیاز پ مجدد مادرش ازدواج پدر و

 نیاو به ا اذنبیاست كه  ییخدا یكودكانه ازسو ردر تصوّگاه كه گاه از درون جامعه است و 

به سبب  کهنیو مهمتر ا ندیجویم یاز او دور یاول زندگ ی. در روزهااست وصلت تن داده

از او بترسند  گرانیتا د بود دهینرس یهنوز به سن» :یشودمجازات منقض تابوها با نابارورشدن 

به عمد  یكه حاج یدانسترا نم نی. ایکردم جادیسرما ا از یدر اطراف خود حالت یشکب یول

)طوبی « باشد. داشته یاز طوب ایبچه یخواستو مرد دلش نم یکندم یریاو جلوگ یاز بارور
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باران كم و بندرت » :یباردنم یباران گریدختر د نیبا قدم نحس ا (125: صمعنای شبو 

 یطوب ریتقص نهایا ۀهم یمردند.م یو گرسنگ دیفوئیت ،دسته از وباسپس مردم دسته .دیباریم

 برای رهایی ازرا  او ی،حاج باالخره، (23ص :همان) «.یدانستبود چرا؟ خودش هم نم

 یچیسرپ ینیاز قوان ستباییبعد از طالق هم زن نمطالق میدهد.  .و.. یماریب ،خشکسالی

فقط  ،یمدت)عده( سه ماه و ده روز طوب نیدر ا». مجازات میشودچرا كه در آن صورت  ؛كند

 افراد نه داشت، را اشاز خانواده داریبار به حمام برود. نه حق د کی یداشت سه بار، ماه حقّ

 یخواهداز سه ماه و ده روز زن، آزاد بود به هرجا كه م بعد از او داشتند... دبازدی حق خانواده

طالق  خود یدر ازدواج دوم طوب (44: صهمان)« .معاشرت كند یخواهدبرود و با هركس كه م

 لیشاهزاده گ» :پرداختتاوانش را  یستیبود كه با ییتابوتقاضای طالق و  یخواستم

نه تركش كن. بعد از آن  كن. اگر یزندگ یكن یو زندگبا ا دیبا یکنیگفت:.....اگر حس م

 یپس تنها خواه نیاست كه از ا ینظم بر مدار ی،تو زن یدانی. میفتداتفاق م یحوادث تلخ

از شوهرش طالق  او كه دختر ی، زمانبعدها (209: صهمان) «است. یاجبار نیماند. اما ا

به سرش  یحادثه ناگهان همچون آوار» :میکنداز مجازات خود را شروع  پر زندگی میگیرد،

 (264: صهمان) «دانست بازگشت دختر به خانه شوم است.ی. از ابتدا مبود ختهیفرو ر

و در دوران  ش استهمسر عیمطو  ، محصور در خانه«شب یو معنا یطوب»در داستان  زن

گوشش  چند روز گذشته خواهرش منظرالسلطنه در» از خانه كاركند: رونیب یتواندنم گیبیوه

 (248: صطوبا و معنای شب) «است. یزنها توأم با بدنام برای اداره در كار كه بود خوانده

عامل بالیای دیگر  نقض قانون نیشکسته شد و ابا كار در بانک مونس  از سوی زیقانون ن نیا

  شد.

 تابوی طالق-3-2-4

طالق به عنوان  بررسی،مورد . در آثار میشدطالق امری ناپسند و موجب آبروریزی تلقّی 

مردان معرفی شده عدم رعایت حقوق فردی و یکی از راههای آزادی  ،یکی از عناصر ناامنی

خارج و خطرناک میشوند. گویی آن  یاز حالت بیخطر طالقشدن به زنان با نزدیک است.

شوهرش  به اجباری كه ، زن«كولی كنار آتش» در .نیروی جادویی مانا در آنان حلول میکند

. در از دست میدهددر نزد پسرانش  خود را احترام شدن رازشبعد از فاش یردگطالق می

زنان صاحبخانه به او از خانه گریزان شده است، ، زنی كه از ترس ظلم شوهرش « فوالددل»

 .دهندیای اجاره نمخانه

 تابوی زنا-5-2-3

از قویترین تابوهای بشری است كه تاوان مرگ یا نزدیک به مرگ دارد. در آثار  ،زنا

 پور درروانی .استفروشی زنان عموماً تنهایی، نیاز مالی و اضطرار نویسندگان زن، انگیزه تن

، سرانجام آینه را كه سنتهای قبیله را زیرپا گذاشته به صورت دربدری به «كولی كنار آتش»



 1399 دیبهشتار /48سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره پیاپی  /184

نه كسب و كارش توی شهر باال - پس روزگار آینه شکسته است -»: ستتصویر كشیده ا

: كولی كنار آتش)« .اگر زنده بماند -دهند.یكار پول خوبی ممیگیرد.... تاجیکها برای این

او باید  .نتیجه هیچ فرقی نمیکند ولیمیلی به تابوشکنی ندارد  ،، خود«كنیزو»اما  ( 37ص

تاوان پس میدهد و با مرگش « كنیزو» فقطاین داستان تابوشکنی را بپردازد. در  مکافات

« سلیطه»او را  و پرهیز میکنند« كنیزو»زنان از . بینندیاز این تابوشکنی آسیبی نم مردان

در  و ای كه از آن گذر میکند نیز تابو میشود چون خطر تماس وجود داردمینامند و كوچه

ارن تو گاری. مرد مست یقه سپور را سپور محل گاری میاره تا نعش كنیزو را بذ» پایان

نحوست  -آخرش سر نعش دعوا میشه - میگیرد كه بذار خودم بلندش كنم. رفیقم بوده...

میرسد  ( به نظر23ص :كنیزو)« .س، بلندش كنین صدای اذان از گلدسته مسجد میادمرده

تی دارد اما صدای اذان، نوعی تطهیر كنیزو باشد. چراكه هر تابویی كه شکسته میشود مکافا

 و قربانی آن را جبران كرد.  میشود با كفاره، توبه

زنا میکنند كه پس از رسوایی منجر به ازدواج  پنهانی، منصور و نباتی ، «اهل غرق»در 

زایر احمد حکیم » شرمساری آگاه میکند:با میشود. منصور، كدخدا را از این عمل  آنها

ای سر او ش را بداند بی هیچ ترس و واهمهردختمیدانست كه زایر غالم اگر قصّۀ شرمساری 

ناپاكی  ،را بیخ تا بیخ خواهد برید. در ذهن مردمان جفره همانقدر كه دلدادگی اعتبار داشت

 (155: صاهل غرق)« اعتبار بود.بی

 

 تابوی مردگان -6-2-3

بردن نام متوفی، تماس با جسد، احضار چون هر كاری كه موجب تماس با ارواح میشود هم

است. البته به همان اندازه كه از  جلوگیری از برگشت روح مرده ،و هدفتابو است روح و... 

روح كسی كه خودكشی كرده رها  .این احساس ترس تضعیف میشود ،لحظه مرگ میگذرد

قرار كند. روح نمیشود و در عذاب باقی میماند و ممکن است بخواهد با زندگان ارتباط بر

اهل » شود. در رمانیشده نیز از این بال در عذاب است و تا انتقام نگیرد رها نمكسی كه كشته

، از تابوی مردگان، به عنوان ابزاری جهت اطاعت محض مردمان در قبال بازیهای «غرق

ر وار، مطیع و فرمانبردامردگان آبهای آبی و سبز، هرگز برده»: شده استطبیعت، استفاده 

مردگان آبهای  اند. بوسلمه وقتی بخواهد چیزی را نابود كند، والیتی را از زمین بردارد، نبوده

خاكستری را از خواب مرگ خود بیدار میکند؛ مردگانی مطیع و فرمانبردار، كه به هر هیبتی 

یند تا دل بوسلمه را چنان بدست آورند كه دوباره آنها را به عمق آبهای خاكستری ادر می

است  ( به هرحال مرگ آنقدر تابو بوده74: صهمان)« زگرداند تا به خواب مرگ فروروند.با

  .است شده خالفهای بزرگ بشری، در نظر گرفته بهكه برای مجازات دادن 
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 اسطوره -7-2-3

فرشتگان، موجودات فوق  زدان،یا ۀدربار نینماد ایجلوه ای تیروا»به معنی  ،اسطوره

 «.یبنددبه كار م یخود از هست ریقوم به منظور تفس کیكه  شناختیجهان یو بطوركل یعیطب

 یخواهنشان آرمانبوده و  اتیدر ادب شهیاند انیبابزار همواره  (13ص :اسطوره، بیان نمادین)

پور از پور و پارسیروانی. است قرار داده شیاهایرو نهییرا آ ریاست كه اساط یاجامعه

با داستانهای خود در قالب اسطوره به باورداشتهای فرهنگی جامعه نویسندگانی هستند كه 

 اند. پرداخته

 تیشخص اسطوره های 

قهرمان را  کیبرجسته  یدر قالب داستان، تولد و كارها سندهینو یعنی تیشخص ۀاسطور

هر دو نویسنده  یهاندر داستا سازینوع اسطوره نی. اگذارد شیاز رمز و راز به نما ایبا هاله

 یزاد(آدم) ی و پدری خاكیآباز مادری  یمرد ،«مه جمال» ،«اهل غرق» . در رماندیده میشود

 شود. اوشناخته می کیاتفاقات ن و عامل ینبیو طالع ییشگویبا قدرت پ رینماد خ. او تاس

 ییایدرۀ بوسلمدر مقابل . یکندراه فدا م نیبدهد و خود را در ا انیتا به آدم یدزددآتش را م

 نیا موضوع اصلی .یداندم یونانی یاسطوره هادر  «پرومته» چونخود را  است كهنماد شر 

جمال مه ،و شر ریخ انیاست. در نبرد جادوان م جمال( و شر)بوسلمه(میان خیر)مه رمان نبرد

 . یشودنبرد م نیا یقربان

 تیشخص یهایژگیو و گمشلیاز اسطوره گ« شب یو معنا یطوب» درنیز پور یپارس

در  «تیلیل» ادآوریرمان،  نیدر ا «الیل». یکنداستفاده مدر خلق داستان  ای آناسطوره

همسر نخست آدم بوده است. تفاوت او  لیل ی،در اسطوره سام الیل»است.  نشیاسطوره آفر

همان هوا و جو  الیل ،یچهار عنصر یریبه آدم است. از نظر اساط یبا حوا در تن در ندادن و

 نریتكهن ،الی. لردیگیروز قرار م ایو شب است كه در كنار بخش روشن جو ج اهیبخش س ای

 :پیدایش رمان فارسی) «.است جاودانه گرفته شده یاسطوره است كه از خدا و زندگان

 (276ص

دو عصر  رگانیهست كه نما یادیحوا تفاوت ز عیمط تیو شخص یالساختار مستقل ل نیب

زن و مرد میان  ضیتبع انگریاسطوره ب نیا پوریاز نظر پارس است. یو مادرساالر یپدرساالر

اما در  ،نشد نشیناعادالنه بودن آفر رشیحاضر به پذ تیلیهرچند ل است. نشیآفر یاز ابتدا

كه از  یمانسترا م ایاسطوره بتیه الیل»: دیگویم لیآدم شد. شاهزاده گ میحوا تسل آخر

( 257: صپور از حماسه گیلگمشروایت پارسی)« شده باشد. بیو گلها ترك واناتیح یتمام

 یانتقام از ستم یبرا اواست.  یعهد مادرساالر هایو الهه یاز زن ازل یلیتمث الیبه هرحال ل

بلکه همه مردان را آشفته  لیوارد شده است نه تنها شاهزاده گ انبر زن خیكه در طول تار

از او را در ذهن  یریكه تصو شیزن ازل یتجوهمه جهان را در جس لیسازد. شاهزاده گیم
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و ذرات تنش را حل شده در  مدامی هاكه از قله یباریروح او را در جو». یگذاردم رپایز ،دارد

 یعمو کی دیشا یدور شیقوم و خو ی،كس ،( همان شب209: ص)همان« .ندیبیخاک رس م

همان زن بود. كنار  .كرد اموانهیگلدان د یرو رحط». یدهدبه او م یفراموش شده گلدان

 ( 259ص :)همان« .یکردم هیهد یرمردیبه پ یبود و گل ستادهیا یباریجو

 محورزن یها اسطوره 

 پوری. پارسیکنندخود استفاده م تیجهت دفاع از هو سندگانینورا  محورزن های اسطوره

« كنار آتش یكول» ند. در رماناهجست یاری بیان امیال درونی خود یاز اسطوره براپور یو روان

مال آن  یمیقصه قد کی»: اینگونه تعریف میکندقصه آتش را ی، خودكشهنگام زن سوخته 

 یو مرد یهنوز آسمان پرستاره را نساخته بود. فقط زن طانیبود و ش کیتار ایزمان كه دن

 .دینداد، آه كش ایدهفای هاتالش یاو پرداخت. وقت یمرد را گم كرد و به جستجو ،بودند. زن

 یزن به جستجو ا،یكمرنگ دن ییبسته شد. در روشنا دخورشی نطفه و رفتند آسمان به هاآه

خودش  توی را هاو آه یکردم هیزن گر كرد. اما مرد انگار نه انگار دایهمسر پرداخت و او را پ

 نیزم یآتش رو نیاول نی. اردیگیگر م میکشد، شعله درون از هاآه نیروز ا کی. یکردجمع م

 :كولی كنار آتش)« خودش را با آن گرم كند. یتواندم ایمرد دن نیآتش كه اول نیبود. اول

 نیو بد دیگویظلم بر زنان م یاز ساخت آتش و ستاره در پ، نویسنده رماناین در   (126ص

اول  تی. نام رمان و شخصیداردمعطوف م زنان علیه عدالتیهاییتوجه مخاطب را به ب لهیوس

ی و شادمان ارك ی، خدا«وایش» آورادی ،دیرقصیكه در كنار آتش م ییكول «نهیآ»ی عنیداستان 

وزن و ضرباهنگ  عیتقط یدارد برا یكوچک یزنگ رهیدر دست راستش دا ،وایش»است. هندیان 

 یزنگ رهیبا دا هم نهی( آ4ص :آیین و اسطوره)« .یکشدرقصش و در كف چپش آتش زبانه م

 یبرا نهی. البته انتخاب نام آیکندم شانیرا پر لهیو مردان قب دیرقصیآتش م كنار یو ن

 هایی چوندر داستان ،یآباد هایزن یبرا نه،یفانوس در آ ریتکرار تصو زیرمان و ن نیا تیشخص

و  یعادریغ یئیبه عنوان ش پوریدهنده نقش مهم آن در آثار رواننشان «زرد هایطاووس»

 است. ییجادو

 موسیو آن مایآن یها اسطوره 

روان  انیبن نیتریاصل ،ونگی. میدانند یدوجنسی را انسان ازل ،ونگی یروانشناسیر و طااس

دانسته و كمال انسان را در گرو وحدت این دو در وجودش میداند.  موسیو آن مایرا آن یآدم

. خود هستند ۀگمشدمهیاست كه به دنبال ن یزنان و مردان تیحکابیانگر ، آثار هر دو نویسنده

 نیپور به روابط بیپارسكاملی وجود ندارد. است چون انسان  یافتنیدست ن ییآرزو اما این

: دیگویم« سگ و زمستان بلند» در ی. حورمیتازد یمردها و زنان پرداخته و به نظام مردساالر

باشم. من  دمآ یخواهممنتظر شوهر باشم، خسته هستم. م ءیكه دائماً مثل ش نیمن از ا»

 یحاج« شب یطوبا و معنا»( در245ص :سگ و زمستان بلند)« .آدم باشم دیچرا نبا یدانمنم
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 :زنان وحشت داشت دنیشیاز اند زیرا. یبردگرفت، از بالهتش لذت م یسوادیزن ب یوقت بیاد

 :شب ی)طوبا و معنا« .یکنندبه محض آنکه كشف كنند صاحبنظرند خاشاک به هوا بلند م»

كه زن تنها به  ستین ایبدبختانه هنوز دوره»: دیگویمونس م« زنان بدون مردان» ( در18ص

 :)زنان بدون مردان« چشمش كور در خانه بماند. دیبا ایبشود  ینامرئ دیبا ایسفر برود 

 (107ص

و  ستها این ستیزهدادن به انیپا یبرا یحلراهیافتن  یدر پ سندهنوی كه آن مترمه نکته

از دو قطب  یقیهر شخص تلف است،معتقد  پوری. پارساست موسیو آن مایشناخت آن آن

زن به  «یعقل آب» در بخش اول رمان .داندیم یاز هست یمیمذكر و مؤنث است. او زن را ن

 ،. سانتوریشود( راهبر زن میریاسب اساط -)مرد« سانتور»در بخش دوم  و دیاینجات مرد م

 یتیرمان روا نیگذشته، از ا ی. سپس هر دو با بازخوانیدهدروح مردانه درون زن را نشانش م

 یدگاهدی با ها اسطوره یبه بازسازدر این رمان   پوری. در واقع، پارسنندیافریم ایاسطوره

از رمان از قول قهرمان زن  یمقابله كند. در بخش یخیتار یزیستتا با زن یپردازدزنانه م

 یریاساط های. در جنگلیزدم زدبانویا کیز ارا در آغ یخواندم كه ن ییمن در جا»: سدینویم

 ای یکرداز نواختن آن صرفنظر م یشد،دندان زشت م یدر ال ی. اما چون با گذشتن نونانی

حوا  افتند،یرا  گریکدی ن،یگناه نخست یدر پ یآدم و حوا بعد از سالها دور یكه وقت نیا

( 194ص :ی)عقل آب« .میباش بایدر هر حال ز میخواهیمشغول سرخاب كردن بود. ما زنان م

. است یو جنس یظاهر لیحد مساتنزل مقام زن در  پی در ها اسطوره نیا بیانبا  سندهینو

. یداندم موسیو آن مایرا شناخت انسانها نسبت به آن یتیّجنس یهابه تضادّ یبخشانیچاره پا او

هستند  تیشخص کیدو قطب  الیو ل لیشاهزاده گ« شب یطوبا و معنا» نمونه در رمان یبرا

دارد؛ زن  یشترینمود ب «یعقل آب» مسأله در رمان نی. ایرسندم یو با هم به وحدت درون

نسبت به سروان ارائه  یزن شناخت كامل ل،یدل نیبه هم یباشد،قهرمان، روح زنانه سروان م

. دباشی روح زنانه داشته دیخواهیچرا شما مردها م»: دیگویزن خطاب به سانتور م نی. ایدهدم

. ابدییرمان، زن با سانتور اتحاد م نیاز ا یدر قسمت« .دیدانیحق را از آن ما زنان نم نیااما 

را  ایجوان، در رانیگیماه ،یدانیم»: یبردرا به كار م ایدر یبایز لیمورد، تمث نیا رد سندهینو

چون دوست دارند با آن بجنگند و بر  یبرند،از آن نام م نهینر فیو با حرف تعر یدانندمرد م

 ایرا بدان ما با در نی... ایناممم «الماره»او را  شهیزن است. هم ایدر یدانمآن غلبه كنند. اما م

 ( 277ص :همان)« .یدهداو به من خوراک م م،یرا دوست دار ایدر م؛یجنگینم

 ی. در داستانهااست مطرح كرده «ینازل» را در داستان مایآن یگوكهن ال زین پوریروان

به مردان  دنیرس یدر پ ینی. زنان زماندافتهیخاص  ایجلوه یریمردان اث ی او«وایرعنا و ش»

است  ایزن خرد شده می، مر«رعنا» خود هستند. در داستان یذهن یمایهمان آن ای یریاث

 داستان در .ردیگیخود را از رعنا م مانتقا( ها)پهلوان همه دوران یالیكه با ساختن مرد خ
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 لیتبداو، . اما پس از كشته شدن یبنددنم الدیاست كه دل به م یدختر لجباز وایش ،«وایش»

 یاست. عاشق مرد افتهی الدیخود را در وجود م یذهن موسیآن یی. گویشودعاشق م یبه زن

كه  دهیدیتا مدتها خواب م». ندیدوبار او را بب یكه روز دیام نیكه وجود ندارد. به ا یشودم

: من یگفتهبوده كه خسته م الدیپشت خط م یداردرا بر م یو او گوش یزندزنگ م لشیموبا

 :)همان« .یکندمدرد  میو فقط پاها میایم زودی به و امكرده ریآباد گخرم كوههای در امزنده

مردش  ندیبار بب نیآخر یبرا»به زن عزادار اجازه نداده بودند كه  زین ری( در سه تصو62ص

 (81: صكنیزو)« را. گرشید مهیرا، آن ن

 ی تلمیحیها اسطوره 

در  ایچند عنصر اسطوره ای کی یریو تصو یحیبازتاباندن تلم لهیبوس سندهینو یگاه

مصداق بازتاب « دل فوالد» . رمانیکنداشاره م در اذهان، ریاساط ماندگاریبه  شیداستانها

است كه بعد از فرار از  یزن یرمان داستان زندگ نیاست. ا ایعنصر اسطوره کی یحیتلم

است از دام  یجنگ مجروح کیپسر صاحبخانه را كه  یکند.را اجاره م ایدر تهران خانه رازیش

 اوشی. سیگردداو باز م یبه سو اوشینامزد سابق س ،دیماجرا ناه نیا ی. در پیرهاندم ادیاعت

از حمام  یوقت» :استشاهنامه  در اوشیستلمیحی از تداعی داستان،  نیدر ا سیپسر فرنگ

بوده و البد  ری...اسدیکشیم گاریبود و س ستادهیا واریبه د هیسر كوچه تک اوشیآمد س رونیب

 ،دی( و نامزدش ناه229ص :دل فوالد) «.ابیرا جا گذاشته و آن افراس یسیآن جا فرنگ

سوار است كه چهار  یابر گردونه»ی رانیا های در اسطوره ت كهاس ادآوریآبها را  بانویزدیا

موفق شدند كه بر  هاو آن دیبخش رویرا ن نیدالوران نخست. همو تمام یکشنداسب آن را م

( و 814ص :یفارس اتادبی در هاو داستانواره ری)فرهنگ اساط« .ابندیدشمنان خود ظفر 

 با. دارد نشان رودها تازش و بهاآ یخود كه از پاك یبایبرازنده با قامت ز یتایآناه» نیهمچن

زبان )« است. ینماد عشق و بارور یونانی یاسطوره هادر  تیو آفرود شترتی با شدنهمسان

 -دیدو ناه نیب یرمان خود اختالط یانیپا هایدر قسمت پوری( روان507ص :و فرهنگ اسطوره

 یماجرا انینمونه هنگام ب یبرا یکند.م جادیا -یداستان تیو شخص ایاسطوره تیشخص

همان  دناهی –بود و حتماً جوان  یدختر یصدا»: سدمینوی اوش،ینامزد س د،یبازگشت ناه

اش از گردونه كههمو  هیروان... گر یسوار است و منتظر.. صاحب آبها ایكه بر گردونه

 ( 244ص :دل فوالد)« است. دیخورش ییروشنا

و... در  اریرستم و اسفند ل،یچون شاهزاده گ ایو اسطوره یحماس هایتیاشاره به شخص

 یبرخ میمستق انیب همچنین« گرما در سال صفر»و« آزاد هایتجربه»هایی چون داستان

 حاتیبه تلم سندهیاز توجه فراوان نو یمختلف حاك داستانهای حوادث خالل در ها اسطوره

 است.  یهند یو حت ینیچ ی،رانیا  ی،ونانی ،یسومر های اسطوره
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 یکریپ اهیگ های اسطوره  

 یبارور یاسطوره هابا  یادیارتباط ز هستند، مهم جهان ریاز اساطكه  اسطوره هااین 

 دنیی. مضمون روزدیگریاز فنا م شیكه با رو وجود دارد ینبات ییخدا ،ریاساط نیدر ا. دارند

 اتیاستمرار ح هیما بن .است اسطوره هامشترک  نیاو از مضام متعلقاتاز  ایاز انسان  اهیگ

 است.  واسیر اهیآمدن انسان از گ دیاز همان اسطوره پد یگریشکل د اه،یگ کریانسان در پ

درخت همزاد،  شیشدن، رو اهیگ پور اشکال:و روانی پوریپارس این جلوه از اسطوره در آثار

 نمود یافته است. ...و اتیادامه ح یپناه بردن به باغ برا لوفر،ین اهیگ دنییزا
هم  كه است یکریپاهیاسطوره گ ادآوری« زنان بدون مردان» درخت شدن مهدخت در

زنانه. مهدخت با پشت  یبارور رگریاست و هم تصو نیزن و زم نیدهنده ارتباط مذكور بنشان

 نی. ااست یاز بارور یلیتمث ،رفتاراین  و یکاردخود را در باغ م ،یجنس یپا زدن به هوسها

 یشهو یرویاگر از صرف ن» .است اتیو ح عتیبه طب ینگرش واحد انسان بدو ادآوریحركت 

و  اهانیاعم از گ گریشود و موجودات دیم رهیذخ رویكند، آن ن یمثل خودار دیتول یخود برا

 (187: صنیزر ۀ)شاخ« کنند.یم ریو نوع خود را تکث ندیجویاز آن سود م یبه نحو واناتیح

 نی. در ایکندكنار درخت انار دفن م ایستاره را در باغچه ،طوبا زین« شب یطوبا و معنا» در

ناه ستاره در یگوجود دارد. در واقع روح پاک و ب نیزم -بازگشت به زهدان مادر زیقسمت ن

 دهد.میخود ادامه  اتیاه به حیقالب گ
درخت  اندنیرو  ،«سگ و زمستان بلند» در رمان نیاز خون همرزمان حس اهیگ دنییرو

 در كالهنیزرو تولد نیلوفر از « آزاد یهابهتجر»ی هاناز قهرمانان  داستا یکی یهمزاد برا

 نها است.هایی از كاربرد این شاخۀ اسطوره در داستانمونه «زنان بدون مردان» داستان

 ی بومیاسطوره ها 

آنها  یسازیبه بوم شیگرا میپردازند، هاافسانه یر وطاكه به اس یآثار یهایژگیاز و یکی

 عتیاست. طب تیروا دیامکانات جد جادیا عامل ییسرااسطوره ،پوریروان یدر رمانهااست. 

 یبوم یله استفاده از نمادهاأمس نیاو حاكم است و هم هیاول یداستانها یبر فضا رانیجنوب ا

-دوره میعمو ابراه» ،«شب بلند» در داستان كرده است. او یسبک یهابه شاخصه لیرا تبد

را به تصویر وحشتناک  ییاژدها شده ازخالکوبی ریتصو كه با بازگذاشتن یقۀ پیراهنش« گرد

در بسیاری از » یدهد؛ زیرا اژدهام شانرا ن خود یتیشخص یهایژگیآشکارا ومیکشد، 

 در هاو داستانواره ریفرهنگ اساط)« داستانهای عامیانه به عنوان مظهر شر حضور یافته است.

 یجیمردم با ورود تدر ی، از وحشت دروننکهیعالوه برا میعمو ابراه( 105ص :یفارس اتادبی

باورهای دیرینه اژدها از  یکی هبخود  ،دكشیجفره پرده برم یروستا یبدو یایبه دن تهیمدرن

 و شر بودنش اشاره میکند. 
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 و کندیداستان كمک م نیاک و غمگنو لحن وهم یبه فضاساز»كه  خانه مریم« فانوس»

 ایجلوه قتیحق در (36ص :)از خاک به خاكستر «.یرودم نییگلپر هماهنگ باال و پا یبا صدا

كودكی، بازیچه امیال مادر و عمو ابراهیم كه در  است یناهیگدختر بچه بكردن قربانی از 

است،  از چنگال اژدها در پی رهایی دلخراش خود یادهایفرسا با فر طاقت یو در شب میشود

 .شودیو سرانجام مانند فانوس خاموش م شدهدر فضا گم  شیادهایاما فر

هستند  یکارتیمعص یآدمها ، جلوههای اساطیری وسنگها ،«طانیش یسنگها» در داستان

  گردند.یمبرن یبه صورت انسانشدن گناهانشان پاک كه تا هنگام

شود كه با نشان دادن یم یمتجلّ ییرزنهایدر پ اسطوره بومی ،«تشآ كنار یكول»در 

 نهیآ كه یشوند. هنگامیمنادرست  ابخاز انت او یسبب دور، ی آینده برای شخصیتدادهایرو

باز  راهادامه  زا رایش او با هشدارها« گنوگنا» به نام یالیخ یرزنیپ. شودمیرانده  لهیاز قب

مانع  ییگدا رزنیپ زندگی كند،در قبرستان  ردیگیم میتصمدر شیراز كه  یدارد. زمانیم

 ،شودیم السیدر باغ گ یكار مجبور به كارگر افتنی یبراآینه كه  یهنگامتصمیمش میشود و 

اما  ند.کانتخاب میكار در كارخانه را  ،نهیآ نیبنابرابرحذر میدارد. انتخاب  نیرا از ا او ی،رزنیپ

 شود:یهشداردهنده ظاهر م کیاست در مقام  یفرتوت رزنیكارگر كارخانه كه پ همبار  نیا

بودم كه قبولم كردند. كارخانه آن سال تازه راه افتاده بود... به وسوسه ماندم كه  یزن نیاول»

 ی)كول «.دادیپول نان همان روزت را م سیخس یجمع كنم و بروم اما او مثل مرد یپول

 ( 132ص :تشآكنار
 یاورهاها و بقصهبه  «زرد یطاووسها»و « در تاكستانها ایدر» ،«غرقاهل»آثاری چون: در 

زن سوخته در شرح حال خود « كولی كنار آتش»در رمان مردم جنوب اشاره شده است. 
به همین دلیل »میگوید در موسم گیسوچینان، رضا به كوتاه كردن موهای خود نداده و 

(  زیرا در میان اقوام بدوی این اعتقاد وجود داشت 50-46ص :)همان« موهایش را سوزاندند.
است. بنابراین، اقوام بدوی برای زایل شدن قدرت جادوگران و كه قدرت هر كس در موی او 

 نیروهای شیطانی از وجود مجرمان، موهای آنها را میتراشیدند. 
 

 گیرینتیجه -4
شناسی كه، شناخت آداب، رسوم و مردم -1نتایج حاصل از پژوهش به شرح زیر است: 

انسانها دارد. مردم شناسی فرهنگ یک ملّت است به قدمت تاریخ نسل بشر، ریشه در باور 
های پنهانی خود این شاخصۀ ای از آن محسوب میشود و ادبیات در الیهدینی نیز شاخه

ای دارد در میان اقوام كهن جادو ریشۀ دیرینه -2اعتقادی را به شکل نمادین بیان میدارد؛ 
ماورایی شمرده كنندۀ ناتوانیهای بشر در طول زمان و توسّل آنها به نیروهای كه برطرف

-3پور به كرّات دیده میشود؛ پور و پارسیمیشود. استفاده از جادو و جادوگری در آثار روانی
تابوها به عنوان ممنوعیتهای قوانین انسانی در متون داستانی بیانگر شاخصۀ دیگر اعتقادات 
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تنگی با دینی مردمان گذشته بوده است. زبان داستانها و تابوهای مطرح شده ارتباط تنگا
از بررسی پنهان و آشکاری كه  جنسیّت نویسنده و طبقۀ اجتماعی و قهرمانان داستان دارند.

در متن داستانها وجود دارد، میتوان دریافت كه تابوهای قدرت و تابوی زن بودن از كهنترین 
هر دو نویسنده جهت انتقال مفاهیم رمزی و -4.و قویترین تابوها در جوامع انسانی هستند؛

شناسی دینی استفاده میکنند. هنی خود در آثارشان از اسطوره به عنوان شاخصۀ اصلی مردمذ
ای امیال پنهان درون خود را جنسیّت زنانه آنها را مجبور كرده است كه با الفاظ اسطوره

 پور دیده میشود.های روانیی بومی در داستاناسطوره هاآشکار سازند. 
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