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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Blogging is one of the popular beliefs that 
has long been popular among Iranians as a way to ward off disasters and 
prevent real or mental harm. To ward off evil, sore eyes and calamities, tools 
such as spells, amulets, special plants, stones, etc. are used. Sacrificing 
animals is another way of circulating. The present article seeks to show the 
folk beliefs in the female characters of some of the fictional works of Ali 
Mohammad Afghani.
METHODOLOGY: This article is a basic research based on descriptive-
analytical library studies with the aim of adding to the anthropological 
knowledge in the works of Ali Mohammad Afghani.
FINDINGS: In this author's novels, women use these tools and methods a lot 
to ward off injuries and calamities from themselves and their relatives; Also, 
sometimes, by referring to people such as witches, warriors, etc., they try to 
get rid of what they recognize as evil or evil.
CONCLUSION:  In addition to the components of transgression in the works of 
Ali Mohammad Afghani, a clear picture of society and its beliefs, as well as 
Iranian customs from ancient times to the present, how they deal with daily 
suffering and issues, as well as keeping the intellectual and cultural level of 
women I like patriarchal thoughts. In Afghan novels, women suffer from a lot 
of gender discrimination, so by resorting to ancient beliefs, many of which are 
rooted in the archetypes and myths of Iran and the world, they find a way to 
escape their failures, thus establishing their shaky position in the family and 
Stabilize society.
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 چکیده:
بالگردانی یکی از باورهای عامیانه است كه از دیرباز در میان ایرانیان بعنوان  زمینه و هدف:

ای برای دفع بالها و پیشگیری از آسیبهای واقعی یا ذهنی رواج داشته است. برای دفع شیوه

چون طلسم، تعویذ، گیاهان خاص، سنگها و ... استفاده میشود. شر، چشم زخم و بال از ابزارهایی 

قربانی كردن حیوانات نیز راه دیگری برای بالگردانی است. مقالۀ حاضر در پی نشان دادن 

 محمد افغانی است. باورهای عامیانه در شخصیتهای زن  برخی آثار داستانی علی

ای به روش توصیفی ه مطالعات كتابخانهبر پایۀ  بنیادی تحقیق با مقاله این روش مطالعه:

 افغانی انجام شده است. محمدعلی آثار در موجود شناسیمردم دان  بر افزودن هدف با تحلیلی

در رمانهای این نویسنده، زنان برای دفع آسیبها و بالها از خود و بستگان، از این  ها:یافته

ها بسیار استفاده میکنند؛ همچنین گاه با مراجعه به اشخاصی چون رمّال و ابزارها و شیوه

 آیند. جنگیر و ... درصدد دور كردن آنچه كه بعنوان بال یا شر تشخیص میدهند، برمی

محمد افغانی، تصویری روشن از جامعه های بالگردانی در آثار علیعالوه بر مؤلفه گیری:نتیجه

داب و رسوم ایرانیان از دیرباز تاكنون، چگونگی برخورد آنان با رنجها و باورهای آن و همچنین آ

و مسائل روزمره و همچنین پایین نگهداشتن سطح فکری و فرهنگی شخصیتهای زن در كنار 

تفکرات مردساالرانه، بچشم میخورد. زنان در رمانهای افغانی از تبعیم جنسیتی زیادی رنج 

های الگوها و اسطورههای كهن كه ریشۀ بسیاری از آنها از كهنمیبرند، ازاینرو با توسل به باور

ایران و جهان سرچشمه میگیرد، راهی برای گریز از ناكامیهایشان مییابند تا بدین وسیله جایگاه 

 متزلزل خوی  را در خانواده و جامعه تثبیت كنند.

  

 4344آذر  44 :دریافت تاریخ   

 4344دی  46:  داوری تاریخ   

 4344دی  67: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 بالگردانی، علی محمد افغانی،

 های رنج، شوهر آهو خانم، بوته زار، بافته

 شادكامان درۀ قره سو.
 

 :مسئول نویسنده * 

    Rahimi.naser@semnan.ac.ir

 34535555 (63 49)+  

 



 433/ محمّد افغانیتحلیل باور بالگردانی در بین زنان رمانهای علی

 

 مقدمه 
و متناقضی روبرو میشویم. بعضی از این تضادها و  در مطالعۀ فرهنگ جوامع، با موضوعات گوناگون و بعضاً متضاد

عقاید و » های معاصر نمایان میشوند و بعضی در ذات خود و در خود در تضادّند.تناقضها در تقابل با اندیشه

باورهای انسان، درست و نادرست، علمی و خرافه، تازه و كهنه، تلخ یا شیرین، ... ریشه در فرهنگ چندهزارسالۀ 

مانده یا دستخوش تغییراتی شده است. برای ارد كه به مرور زمان یا به همان شیوۀ نخستین باقی یک تمدّن د

های فرهنگی، روش خاص زندگی، عقاید، نمادها و برقراری ارتباط با افراد هر جامعه ناگزیر از رسوخ به الیه

های بعضاً متناقم، اعتقاد به وجود (. یکی از نمودهای بارز این باور4319)عسگرنژاد، « اساطیر آن جامعه هستیم

های دور تاكنون عوامل و اشیایی با قدرت جادویی است؛ ازاینرو اعتقاد به باوری همچون باور بالگردانی از گذشته

زخم، از ابزاری در زندگی مردم جریان داشته است. آنها برای مقابله با حوادث ناشی از بالهای آسمانی و یا چشم

ۀ جادو استفاده میکنند. از نظر آنان این ابزار دارای نیروهای مافوق بشری هستند. بالگردانی كنندبعنوان باطل

همراه با انجام اعمال و آدابی خاص است كه برخی افراد آموزش آن را برعهده دارند و انجام نگرفتن هر مرحله از 

نه همیشه در آثار ادبی ایران نمود داشته اثر كند. این باورهای عامیانظر آنها میتواند آن طلسم یا تعویذ را بی

كردگان ایرانی از فرنگ، خود را است، بیشترین تأثیر آن پس از انقالب مشروطه و در پی بازگشت برخی تحصیل

های های ادبی است كه بستری مناسب برای انتقال مفاهیم و مؤلفهنشان داده است. رمان یکی از این گونه

 های طبقۀ روشنفکر دهۀ سی و چهل است.مسائل و مصائب زنان از مهمترین دغدغه اجتماعی دارد. پرداختن به

است كه با رمان شوهر آهوخانم به شهرت رسید. افغانی  15نویس ایرانی دهۀ تواناترین داستان»محمّد افغانی علی

جور و ستم مرد به زن در اند، همۀ برای نخستین بار در ادبیات فارسی بار گرانی را كه قرنها بر دوش زنان نهاده

طول نسلهای گذشته و همۀ مظلومیت و خواری و سرشکستگی این طبقۀ محروم و دردكشیده را نمایان كرده 

(. او با نوشتن رمانهای اجتماعی در پی بازنمایی فضای متناقم نظام حاكم بر جامعه است. 4315)پرهام، « است

تالش میکند آنان را از خواب غفلت و جهل و خرافه بیدار كند.  در این فضا زنان قربانیان همیشگیند كه افغانی

آثار داستانی او سرشار از باورهای عامیانۀ خرافی و غیرخرافی است. یکی از این باورها كه نمود فراوانی در 

گذشته، رمانهای او دارد، باور به انتقال شر از انسان و وابستگان او به انسان یا حیوان یا اشیاء دیگر است. در 

فلسفۀ انتقال شر به دو دلیل رایج بوده است: یکی آنکه انسان ابتدایی با توجه به فکر مرموز و غریب خود كه 

حاكی از عدم شناخت طبیعت اطراف خودش بوده، براحتی حاضر نبوده سلطۀ طبیعت را برذیرد؛ بنابراین برای 

آورد. همچنین به این طریق و دعا و نیای  روی می حلهای متفاوتی از جمله قربانی كردن،بسط و شرح آن به راه

انداخت با انتقال درد و محنت به اشیای مادی همت میکرد و پس از انتقال شر به آن اشیاء، آنها را دور می

(. در این بین، بسیاری ادیبان از جمله شاعران و نویسندگان، عالوه بر مطرح كردن مسائل 4346)خوارزمی، 

های رایج در فرهنگ این مرزوبوم را در قالب آثارشان عرضه مسائل موردنظرشان، مؤلفه اجتماعی یا برخی

 اند. باور بالگردانی یکی از پركاربردترین مفاهیمی است كه در این گونه آثار بچشم میخورد. كرده

 

 سابقۀ پژوهش
ده میشود. برخی از مهمترین ای در متون مربوط به ادبیات عامه دیهای پراكندهدرخصوص باور بالگردانی داده

 این آثار عبارتند از:

 زخم،چشم لغت شناسیمعنی مقاله ضمن (؛ این4343) قنبری  و زادهفارسی، غالمحسین شعر در هاپناهچشم -
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 را بررسی كرده است. فارسی اشعار در آن از بال رفع چگونگی و گیریشکل عوامل

 شاهنامه در غیرخونی و خونی بالگردانی باور پژوه  این در (.4346)شاهنامه، خوارزمی  در بالگردانی باور -

 است. شده بررسی

 و اسفندیار و رستم داستان به. (4347فشاركی ) محمدی و طغیانی بیژنی، آقاخانی شاهنامه، در قربانی آیین -

 اند.دانسته بالگردانی نوعی را آن و پرداخته شتر كشتن

 مانند بالگردانی عوامل خواری وخون سنت مقاله این در. (4394آیدنلو ) پهلوانی، رسم چند تحلیل و بررسی -

 است. شده بررسی بازو بر مهره بستن

 دربارۀ مقاله این در. (4344صادقی ) و باباحیدری هاشمی بیژنی، آقاخانی بختیاری، قوم در بالگردانی باور -

 است. شده گفته سخن بختیاری قوم میان در رایج بالگردانیهای

 كهن روزگاران از قربانی آیینی عمل تاریخی سیر پژوه  این در. (4355) لسان امروز، تا كهن روزگار از قربانی -

 است. شده بحث صفویه و مغول دورۀ در شتر قربانی عمل چگونگی دربارۀ بیشتر بررسی و امروز تا

یکی از كاستیها و خألهای موجود در انجام اینگونه پژوهشها، نادیده گرفتن آثار مدرن و معاصر در حوزۀ رمان و 

شناسی و انعکاس باورها و های مردمداستان است؛ چراكه رمان و داستان بهترین بستر برای نشان دادن مؤلفه

های زنان از گذشته تا امروز از یکی از دغدغهرسوم گذشتگان تا امروز است. همچنین باور بالگردانی بعنوان 

 مفاهیمی است كه تاكنون هید پژوهشی به آن اختصاص داده نشده است. 

 دان  بر افزودن هدف با ای به روش توصیفی ه تحلیلیبر پایۀ مطالعات كتابخانه بنیادی تحقیق با مقاله این

در این مقاله نگارندگان سعی دارند پاسخ این  است.افغانی، انجام شده  محمدعلی آثار در موجود شناسیمردم

پرسشها را بیابند: بالگردانی چیست  انواع آن كدام است  كاركرد این باور در زندگی شخصیّتهای زن رمانهای 

 های فرهنگی و خاستگاه اجتماعی این باور چیست محمد افغانی چگونه است  ریشهعلی

 

 بحث و بررسی
افغانی بخاطر تبعیم جنسیتی شدید حاكم، اصوالً با نگرانی متولمد میشدند. دختر متولد شدن، زنان در رمانهای 

خود یک عیب بزرگ بود و صاحب دختر از همان آغاز نگران سرنوشت نامعلوم فرزند بود، چراكه گمان میکرد 

خانۀ بخت برود؛ حال  دختر نیاز به مراقبت و محافظت دارد و امانتی است در دست والدین و باید بسالمت به

آنکه دربارۀ پسران اینگونه فکر نمیشد. از آنجاكه هدف غایی هر دختری در روزگار مورد بحث، ازدواج و به خانۀ 

بخت رفتن تلقمی میشد، طبیعی است كه نخستین نگرانی والدین پس از تولمد دختر همین باشد. اینکه آیا همسر 

نصیب  بشود یا نه و یا صاحب فرزند، بویژه پسردار شود، نیز در مراحل ای كه قدردان او باشد درخور و شایسته

-بعدی نگرانیهای او قرار داشت. فرزندداری و مشکالت ناشی از آن و مقابله با انواع بیماریهایی كه ممکن بود بچّه

ر شدن و یا طالق ها را تهدید كند. نگرانی از بیماری، پا به سن گذاشتن و پیری و از چشم همسر افتادن و هوودا

 داده شدن نیز در ادامه، دور از انتظار نبود. 

های تربیت دختران را فراهم آورد و در كنار این موقعیّت، فقدان نهادهای آموزشی و تربیتی مناسب را كه زمینه

جهل و خرافه  ها بدلیلآگاهیهای الزم را به ایشان انتقال دهد، نباید از نظر دور داشت. بعالوه بسیاری از خانواده

 از تحصیل دختران جلوگیری میکردند. 

اطمالعی زنان از حقوق خود بدلیل كاستیهای آموزشی كه قبالً اشاره شد، ضعف قوانین حمایتی در كنار بی
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-موقعیت این بخ  از جامعه را بغرنجتر میکرد. مضافاً اینکه چون زنان عموماً استقالل اقتصادی نداشتند، به هید

نعمت خود، شوهر، صاحب حقمی بدانند كه به بهانۀ آن بخواهند به نمیکردند خود را در مقابل ولیوجه سعی 

 محاكم مراجعه كنند.

عموم رفتارهای بالگردانی زنان، پیرامون اموری چون دفع حسادت یا شورچشمی، باطل كردن طلسم و جادو، 

اطبیعی میگشت كه ازدواج، زندگی زناشویی، بری( و راندن یا راضی كردن موجودات فرگیری )چلمهرفع چلمه

سفیدبختی، خانه و دارایی، فرزندان و صحّت و سالمت و شادمانی او را تهدید میکردند. در اینجا بود كه بنابر 

دالیلی كه پی  از این برشمردیم، در رمانهای افغانی زنان به روشها و ابزارهایی متوسّل میشدند كه از آنها بعنوان 

روشهای بالگردانی یاد میکنیم. همۀ اینها باعث میشد كه زنان عوامل  آالم و آسیبهای خود را در جاهای  ابزارها و

دیگری جستجو كنند و از ابزارهای نامناسبی برای شناسایی آنها كمک بگیرند و در مرحلۀ ثانوی، به راههای 

زن ایرانی كه زیاد خرافاتی است، به »ند. بیربط و غیرمنطقی برای پیشگیری و در امان ماندن از آنها روی بیاور

سحر و جادو، بخت، چشم بد، بخصوص در امور عشقی پایبند است. تمام طلسمات و وسایل عجیب و غریب را 

بکار میبرد تا مرد محبوب خود را بچنگ آورد و عاشق خود كند؛ چشم بد را دور سازد یا از بارداری دوستان و 

 (.4349ک، )پوال« رقبای خود جلوگیری كند

 

 بالگردانی
كسی  یا حیوانی چیزی، بالگردان، و است خوی  از خطر دفع و دیگران به رنج و بال انتقال معنای به بالگردانی

همۀ رفتارهایی  .دارد مصون خطر از را او وسیله بدین و كند دفع یا گیرد خود بر را دیگری بر مقدّر بالی كه است

آنند كه آسیب یا بالیی را از شخصی به شخص یا حیوان یا چیزی منتقل كنند، واسطه درصدد كه باواسطه یا بی

زیر تعریف بالگردانی قرار میگیرند. مبانی این باور را در اندیشۀ پیشینیان میتوان جست. ایشان با درآمیختن 

نگ یا هر چیز سعینیات و ذهنیات، به این نتیجه دست یافته بودند كه همانطوركه میتوان ك ندۀ درخت یا تخته

دیگری را از دوش خود برداشت و بر دوش دیگری نهاد، میتوان گناهان و درد و رنج خود را نیز به كسی یا 

ترس و فشارهای »(. پیدای  چنین باوری را میتوان بطور خالصه در 4396حیوانی یا چیزی انتقال داد )فریزر، 

تقلید كوركورانه و »(، 4374)جاهودا، « یابیحل و علمتناتوانی از درک عقالنی مشکالت و شناخت راه»، «محیطی

 ( جستجو كرد.4394)افشانی، « انحراف از فطرت انسانی»( و 4394)هدایت، « تلقین دوران كودكی

 زودتر زاپابه زن اینکه كسی یا برای سالمت گاه به نیت .است یکی از مصادیق بالگردانی حیوان كردن قربانی

به این ترتیب بال با اجرای مراسم قربانی و  .میدهند صدقه و میکنند بالگردان خروس یا رغم زن، سر بزاید، باالی

 از قالبی هایگزاره شده انتقال مییابد كه نمونۀ آن را درریختن خون حیوان، از انسان یا اموال  به حیوان قربانی

یا  «شخص آن بالگردان چون گشت، نباید كسی دور» و باور «رفتن صدقه قربان» ،«شدن كسی فدای» جمله

 (.4316هدایت، )دید  میتوان« قربانی او میشوند»

 

 محمّد افغانیموقعیت زنان در آثار علی
محمّد افغانی از وضعیتی مشابه برخوردارند. هرچند بجرئت میتوان گفت كه اغلب شخصیتهای زن رمانهای علی

دفاع زنی طور كلی رمانهای او تصویرگر چهرۀ مظلوم و بیبرای برخی از آثار او میتوان استثناهایی قائل شد. اما ب

است كه در جامعۀ مردساالر دهۀ سی و چهل گرفتار شده است. نابسامانیهای اجتماعی، خفقان فرهنگی و نادیده 
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توجهی به جایگاه واقعی زنان چه در زندگی انگاشتن حقوق فردی زنان بخوبی در آثار او نمایان است. پیامد بی

ای در دو ب عد و چه در قالب آثار داستانی، زنان را به انجام رفتارهایی وامیدارد. این رفتارها بصورت فزایندهواقعی 

متفاوت حركت میکند. دستۀ اول زنانی كه با تالش و كوش  و تحصیل و بدست آوردن موقعیتهای بهتر بدنبال 

اهی كمتری برخوردارند و تقریباً منفعالنه جبران این خأل گام برمیدارند و دستۀ دوم زنانی كه از سطح آگ

برخوردار میکنند. در این پژوه  روی نظر نگارندگان بر دستۀ دوم است. دستۀ دومی كه برای جبران كاستیها و 

-اجحافهایی كه در حقشان میشود به برخی باورهای خرافی از جمله بالگردانی، جادو، طلسم و تعویذ روی می

مهمترین دغدغۀ این زنان است. در رمان شوهر آهوخانم به این « شوهر كردن»ارتی آشناتر آورند. ازدواج یا به عب

 مورد اشاره میشود:  

برای آنکه حرفی پشت سرم نباشد، اسمی رویم بگذارید. احتیاج به سایۀ مردی دارم كه روی سرم باشد، هرچند »

اگر میدانی كه او وجود مرا نه به اسم یک زن  باشد، هر چند برای مدت كوتاهی باشد.زنی دیگر در خانه داشته 

حقوق با خود، بلکه هر لفظ و عنوانی كه میخواهد باشد، میرذیرد، تحمل خواهم كرد. من از همین رسمی و هم

 (.4315)افغانی، « حاال مانند یک كنیز دست شما را میبوسم

، تأثیر «اجنمه»و « ازمابهتران»، «همزاد»، «آل»اندركاری موجودات فراطبیعی چون در چنین فضایی باور به دست

كه میراث روزگاران گذشته است، در بین زنان « بخت بستن»و « افسون خواندن»، «جادو كردن»اعمالی از قبیل 

 محمّد افغانی بسیار رواج دارد. بعنوان مثال در رمان شلغم میوۀ بهشته اینگونه آمده است:آثار علی

پسرت همزاد دارد؛ یک همزاد كافر و ناجنس كه دهان  را قفل كرده و كلیدش را گیر به او گفته است مرد جن»

برده توی چاه انداخته است. او توصیه كرده هرگز وی را به بیمارستان روحی نبرند؛ او را در جوال خواهند كرد و 

ا وقتی كه زجرك  تنۀ عذاب به تن  میکنند و پای  را در ك ند و زنجیر میگذارند تبا تركه خواهند زد. نیم

 (.4344)افغانی، « بشود

و « بدقدمی»زنان در چنین وضعیّتی همیشه خود را مقصّر اصلی گرفتار شدن در بالیای مذكور میرنداشتند. 

از ویژگیهای ناروایی بود كه هنگام گرفتاری به خود یا فرزند خود نسبت میدادند. گاهی هم « بدپیشانی بودن»

آمد »، در نظر نگرفتن «سقم سیاه»، «شورچشمی»د را در مواجهه با اموری چون كوتاهی و فقدان آمادگی خو

 نکوه  میکردند.« گیریچلمه»كارها و « نیامد

آنان برای رفع این مشکالت از ابزارها و روشهای معمول بالگردانی استفاده میکنند، روشهایی كه گاهی ریشه در 

و باستانی دارند. در این بین استفاده از مهره، دعای چشم زخم،  باورهای عامیانه و وابسته به فرهنگهای قومیتی

السحر و همچنین استفاده از اعضای بدن برخی حیوانات بعنوان شکستن ظروف، جام چهل كلید و انواع باطل

زخم و ... بین زنان رمانهای افغانی رایج است. در ذیل این مطلب به ابزارها و روشهای بالگردانی از دافع چشم

 محمد افغانی اشاره خواهد شد.دیدگاه شخصیتهای زن در آثار علی

 

 محمد افغانیابزارها و روشهای بالگردانی در رمانهای علی

 تعویذ، طلسم 
های آدمی رفع و دفع بالها و بیماریهای روحی و جسمی بوده است. گاه این امور را یکی از مهمترین دغدغه

بخشی به برخی اشیای اطراف ی داشته مرتفع میکرده است و گاهی با جانبوسیلۀ برخی علومی كه از آنها آگاه

معموالً »خود نیروهای نهفته در آنها را بکار میگرفت تا رنج و اندوه را از خود و دیگران دور سازد. تعویذ و طلسم 
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دعا و افسون و  آور حفظ میکنند؛كاربردی پیشگیرانه دارند و فرد یا شیء را از قرار گرفتن در موقعیتی زیان

-بکار می« القضاحسن»به « سوءالقضا»طلسم، عالوه بر قدرت پیشگیری، پس از وقوع پیشامد بد گاه در تبدیل 

(. در باور عامه، زنان باردار، كودكان و بطور كلی همۀ چیزهای زیبا، خوشایند یا گرانبها 4314)شکورزاده، « آیند

 (.4357راین آنها را با طلسم و تعویذ محافظت میکنند )ماسه، زخم هستند؛ بنابدر معرض خطر حسادت و چشم

قداستی كه در ادیان و اساطیر دارد و بدلیل ویژگی ذاتی  كه استحکام و قدرت آن و نو  ۀفلز بعنوان یک پدید»

ارواح زخم و دیگر ترین استفاده در دفع چشمباورهایی را همراه دارد و همواره از آن گسترده ،است در تفکر انسان

 (.4346 افتخاری،صابری ) «اهریمنی میشود و مؤثرترین ماده جهت ساخت طلسم و تعویذ بشمار میرود

روی بازوی راست  لولۀ چرمی دعا و قرآن »رمان شوهر آهوخانم به این نکته اشاره شده است:  15در صفحۀ 

كودک ناتوان با آنها میباید به اهلل دیده میشد كه بسماش چپ و راست دو چلنقرۀ كوچک و حمایل سینهقاب

: 547و  961 -549(. همچنین در صفحات 4315)افغانی، « جور زندگی برودجنگ دزدها و گزندهای جوربه

 « ماهی طال بود كه میباید برای باطل كردن سحر و افسون رقیب ، آب  را به شوهر میخوراند. طلسم»

عا چیز دیگری نمیتوانست باشد. آیا... راز كار هووی  را كه لوح مسی كوچکی بود كه ظاهراً غیر از طلسم یا د»

قواره و بدبار آدمی دیده میشد بشکل جن، آن همه پی  شوهر عزیز بود، نیافته بود  ... بر یک روی آن هیکل بی

انگشتی كه مثل طناب دار نخی به گردن  بسته شده و ظاهراً زده، موهای جارویی، دستهای ش با چشمهای وق

اهلل االشکل، اعداد درهم و برهم و ریز و روی شکم آن مانند جمله الالهای دایرهبود. دورادور عکس در حاشیهزن 

 « كلید نویسند، كلماتی روی آن نوشته شده بود.كه بر جام چل

نعل  كه رویشان دعا نوشته بود، گرفت و به خانه آورد. تا شکلآهن نعلی از وی دو عدد طلسم برنجی و یک پاره»

را در آت  بگذارد و از تأثیر آن شوهر را بسوی خود بکشاند. طلسم را در سماور بیندازد و آب آن را در چای به او 

 (.4315)همان،  «بدهد و اثر جادوی هووی  را باطل سازد

پایین  اش راكاری طلسم را... درآورد. بچهجام كنده»نیز مورد مشابهی وجود دارد: « دختردایی پروین»در رمان 

 (.4377)افغانی، « ای روی سرش انداخت و آب روی سرش ریختاطاق نزدیک در نشاند، پارچه

دار بخاطر جن و شیاطین یا ساكنان دنیای زیرزمین زن خانه»نیز آمده است: « زاربوته»همین مضمون در رمان 

لین زایمان  به بعد، همیشه میان صندوق لباسهای ، سوزنی روی هر بقچه میزند و روی بازوی خود نیز از او

 (.4376)افغانی،  «سوزنی همراه دارد

 

 دعانویسی 

های دینی نق  و كاربرد دارد، متفاوت است. در این پدیدۀ دعانویسی با روش معمول دعا كردن چنانکه در آموزه

دعانویس هم روش مددجو با هدفی خاص به دعانویس كه در زمان و مکان خاصّی مستقر است مراجعه میکند و 

ای از دعا را با كمّیت و كیفیت و آداب مشخمصی توصیه میکند؛ بنابراین دعانویسی فراتر از نوشتن دعا، نوع ویژه

كننده منتهی سازی، تنظیم، انتقال و ارائۀ دعا از دعانویس به فرد مراجعههایی است كه به آمادهشامل شیوه

 (. 4394میشود )جواهری، 

ارباب برای رفع این جادو از یک نفر دعایی به خط »این مورد دیده میشود: « زاربوته»رمان  414در صفحۀ 

 (.4376)افغانی، « بودهای آسیاب ریخته زعفران گرفته، همان دعا را توی آب زده به گوشه

مسجد بستاند كه میگفتند خواه  كرد تا... دعایی از سیّد كور جلو «: »شادكامان درۀ قره سو»همچنین در رمان 
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 (.4375)افغانی، « نفس  گیراست

 

 گیاهان
كاربرد گیاهان در بالگردانی سابقۀ طوالنی دارد. از روزگار باستان بکار بردن اسفند بعنوان تعویذ گیاهی در میان 

ا نوعی ایرانیان رواج داشته است؛ چراكه آن را مقدّس و پاک برمیشمردند و به آت  افکندن و سوزاندن آن ر

قربانی گیاهی تلقمی میکردند. در آیین زرتشت، شدیداً از قربانی حیوانی نهی شده است؛ ولیکن استفاده از گیاه 

(. در ادوار 4343سبب باززایی و روی  دوباره امری پسندیده شمرده میشده است )رضوی،  بعنوان قربانی، به

تشابه میان تركیدن دانۀ اسفند و چشم حسود رواج  زخم، مبتنی بر نوعیبعدی سوزاندن اسفند برای رفع چشم

 به كاركرد این گیاه بالگردان اشاره شده است:« های رنجبافته»رمان  694بیشتری یافت. در صفحه 

 اسفند دونه دونه/ اسفند سی و سه دونه ...»

 بتركه چشم بدخواه/ از خودی و بیگونه

 (.4347)افغانی، « صلوات بر محمد/ اسفند بالگردونه

نکتۀ دیگری كه در آثار افغانی بچشم میخورد )جادوی هومیوپاتیک( یا تقلید است. در باورهای قدیمی، اعمال و 

رفتار آدمی به گیاهانی كه شباهت بینظیری با انسان دارند، تشبیه میشد. آنها با بکار بردن و استفادۀ خاص از آن 

 آمدند. گیاهان درجهت نابود كردن اهریمن یا منشأ خطر برمی

روح آل را اسیر خود میکند و سوراخ  ،در واقع پیاز بعنوان یک جسم مادی پیاز یکی از این گیاهان جادویی است،

برای جلوگیری از . »(4346 برد )افتخاری،یرا ازبین مآل روح خبیث ، كردن آن با آهن بر مبنای قانون تقلید

« یاز بزرگ را در سیخ كرده، باالی سر زائو میگذارندبرد آل، دور اتاق زائو را خط میکشند و بعد یک پدست

 ( 315)باورهای عامیانۀ مردم ایران، ذوالفقاری و شیری: ص 

از توی آن )میله( یک پیاز »پیاز بعنوان یک گیاه جادویی كاربرد دارد. « دختردایی پروین»رمان  454در صفحۀ 

از میگذراند كه پس از به دنیا آمدن بچه تا روزی كه گذراند و روی سر مادرم بغل دیوار گذاشت. میباید هفت پی

 (.4377)افغانی، « انداختندآوردند و دور میزائو به حمام میرفت، هر روز یکی بیرون می

گیاه كه شبیه انسان نیز هست، همین كارایی را دارد. به این نحو كه چون ریشۀ آن را شبیه گیاه استرنگ یا مردم

ای برای اند؛ همراه داشتن و یا خوراندن آن را وسیلهردند كه یکدیگر را در آغوش گرفتهبه زن و مردی تصوّر میک

رمان شوهر آهوخانم نیز به این گیاه اشاره  443آوردند. در صفحۀ جلب محبّت و توجّه جنس مخالف بحساب می

 (.4315افغانی، « )برای آنکه طعم  معلوم نشود، هر شب با شراب، مهرگیا به خوردش میدادم»شده است: 

اعتبار اعمال مربوط به زای  را افزای  میدهد؛ زیرا بسبب انتساب و اطالق  پنجۀ مریماستفاده از گیاه مقدس 

تن است و در بیشتر فرهنگها نمادی رازآمیز نماد پنج نام حضرت مریم بر آن نوعی قداست دارد. در جهان اسالم،

ویذ عز آن همچون ت. امعروف استنیز  كف فاطمهبه این گیاه  (.4344برای دفع چشم بد و شیطان است )شهرر، 

(. در 4374باشی، )بلوک نقاشی میکنند یا همچون طلسم بکار میبرند را. آن است استفاده میشده یا افسون زای 

 بوتۀ گلی را كه همچون پنجۀ مریم، مقدّس»به گیاه پنجۀ مریم اشاره شده است:  474صفحۀ « شوهر آهوخانم»

 (.4315افغانی، ) «ایو عطرآمیز است، با دست جور و ستم كنده و دور انداخته

 سنگ )فیروزه، عقیق، زمرد، ریگ و نمک(
بشر ابتدایی بعضی سنگها را تقدیس و تعظیم میکرده است؛ بخصوص اقوام سامی، مانند قوم عبری )یهودیان( و 
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رنگ و بسیار سخت بودند و این كه آنها صیقلی، تیرهقبایل قدیم عربستان در اطراف مکمه. شاید به این علمت 

ویژگیها آنها را صاحب صفات اسرارآمیز، مهیب و جالبی میکرد. در فرهنگ ایرانی نیز، برخی سنگها را دارای 

 خواص ویژه میدانند؛ زمرد، فیروزه، عقیق، یشم، یاقوت و حتی ریگ و ...

 (.4375)افغانی، « ه در كنار قبر، ریگی به سنگ میچسباننددختران دم بخت ... به نیّت شوهر و زندگی آیند»

نگین »اند. یروزه و عقیق در عقاید ایرانیان بسیار محبوب شمرده میشده و برای آن خواص جادویی قائل بودهف

)باورهای عامیانۀ مردم « یمن و مایۀ نشاط میدانند كه فرد از بال در امان خواهد ماندعقیق را در انگشتری خوش

 (.466ایران، ذوالفقاری و شیری: ص 

سه حلقه انگشترهای دست چر  را كه نگینهای درشت فیروزه و عقیق در انگارۀ نقره داشتند، نشان داد و »

)افغانی، « كه به خاطر اسم پنج تن روی عقیق است كه اینها را به انگشت من میبینی افزود: نه از جهت تزئین

بر زمرمد آید، كور گردد... معزممی را بخواند و افعی بیاورد. زمرد بر چشم وی  بعضی گویند كه چشم افعی(. »4376

 (.4396)طوسی، « مالید، دیدۀ وی آب شد و بچکید

 است؛ افعی را با زمرمد كور كرده به خود آن بدبخت هم پول داده»آمده است: « شوهر آهوخانم» 47در صفحۀ 

 (.4315)افغانی،  «است

سنگها، سنگ نمک یا خود  نمک است؛ كسانی كه به كمک اوراد، جنیان را دفع میکردند یا افراد یکی دیگر از این 

گیرها و رمّالها( از نمک برای جنگیدن با بالیا و افسونگران استفاده میکردند. را از طلسم آزاد میکردند )مثل جن

كردن کند. دفع شورچشمی و باطلنمک در بسیاری فرهنگها نشانۀ بستن پیمان با خداست و شیطان را دور می

 (.4344است )جهانشاهی افشار و مداحی مشیزی،  سحر و جادو نیز از دیگر خواص نمک برشمرده شده

كفشهای  را هم نمیروشید تا آهو بردارد و نمک در آن »نیز به آن اشاره شده: « شوهر آهوخانم» 634در صفحۀ 

 (.4315)افغانی، « بریزد

 

 مهره 
ندار بودن اشیا، بنیادیترین شیوۀ فکری جامعۀ كهن ایرانی بوده و بر این اساس شیءباوری تحت اعتقاد به جا

گرایی قرار میگیرد. در باور ایرانیان باستان، آدمیزاد زنده بودن خوی  را به همۀ چیزهای سیطرۀ آنیمیسم یا زنده

رمک باشد. ایرانیان باستان در هر كلوخ دیگر منسوب میدارد؛ خواه آن چیز ساكن و پابرجا یا مانند خود او متح

تنها به اشیای موجود در طبیعت كه مقدار، مینوی زمین را احساس میکردند. همچنین آنها جاندارپنداری را نهبی

های خوی  نیز تعمیم میدادند و آنها را هم دارای مینو و روح میدانستند و آنها را نیروهای ساختهبه دست

داشتند كه آدمی میتوانست به آنها التماس كند تا همراه  شوند یا اگر اجازه میداد قادر مستقل و فعّالی میرن

 (.4375بودند در وجودش نفوذ كنند و اثر نیک یا بد بگذارند )بویس، 

ها و سنگهای زخم، تأثیر منفی و مثبت برخی مهرهدر آثار پهلوی نیز مواردی مانند درمانبخشی، دفع چشم

در « روایت پهلوی»و این خود نشان از پیشینۀ كهن باور بالگردانی دارد. مؤلمف كتاب  مقدس بچشم میخورد

زخم به همراه داشتن مهرۀ سبز یا زبرجدگون را همراه با خواندن یک سلسله اوراد در دفع چشم 96و  94صفحۀ 

 (. 4347و بالگردانی بسیار موثر دانسته است )روایت پهلوی، 

فراوانی دارد؛ از به تعویق انداختن مرگ تا محافظت در برابر خطرات طبیعی، ها گستردگی كاركرد مهره

های دفع چشم ها، مهرهبازگرداندن شیء گمشده به صاحب  و دهها كاركرد دیگر. یکی از مهمترین انواع مهره
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ها ن مهرهزخم از انسان و حیوان و ملک و زمین و ... بکار میرود. جنس ایزخم است كه برای دفع آسیب و چشم

-بافته» 414یاد میشود. در صفحۀ  مهرۀ نظر قربانیمیتواند از شیشه، سفال، چوب و غیره باشد كه از آن بعنوان 

 به این باور كهن اشاره شده است:  « شوهرآهوخانم» 44و صفحۀ « زاربوته» 49، صفحۀ «های رنج

 ؛اندهای سبز بستههای رنگین، كجیجور، مهرهقربانیهای جوربه بخاطر قشنگی یا دوری از چشم بد، به آنها نظر»

 (.4347)افغانی،  «بستندیهمانطور كه به پیشانی گاو و گوسفند و گوساله هم م

 (.4376)افغانی، « زاده میشدیهای نظرقربانی كه با موم به كاكل جلو سرت وصل بود، عین یک اعیانبا مهره»

 (.4315)افغانی، « مهره و كجی سبز سنجاق شده بود اش برای حفاظت از چشم بد، یک رشتهجلو سینه»

 

 اعضای بدن حیوانات 
از آنجاكه انسانهای نخستین از راه شکار حیوانات زندگی میکردند، استفاده از اعضای بدن حیوانات مانند پوست، 

طق بومی كه مو، چشم، شاخ و دندان بعنوان تعویذ و طلسم رواج زیادی داشته است. هنوز هم در بسیاری از منا

اند، كاربرد زیادی دارد. مهرۀ مار یکی از احجار حیوانی است از گزند هجوم فرهنگ و تمدن امروز در امان مانده

اند، كه حکم پادزهر داشته است. چیزی محبوب و مطلوب بوده و عوام بدلیل اعتقادی كه به اثر جادویی آن داشته

تند. زنان به مهرۀ مار دلبستگی داشتند و آن را به بهای گران آن را موجب جلب محبّت و دفع گرفتاری میدانس

استفاده از مادگی كفتار را در »به این موضوع اشاره شده است:  434صفحۀ « شاخۀ زرین»میخریدند. در كتاب 

بکارگیری اجزا و اشیایی كه زمانی در جلب محبّت، میتوان جادوی م سری دانست؛ یعنی تأثیرگذاری از راه 

های كفتار، این حیوان ماده است (. در گلمه4399)فریزر، « ت و تماس نزدیک با چیزی یا كسی بوده استمجاور

كه بخاطر جاذبۀ جنسیتی خود بر همه فرمانروایی میکند و همۀ نرها را زیر فرمان خود دارد. در رمان 

اگر مهرۀ مار یا مادگی »ست: نیز مهرۀ مار و مادگی كفتار با همین خویشکاری آمده ا 565شوهرآهوخانم صفحل 

 (.4315)افغانی، « اثر دعا یا افسون جادوست، بگو ...كفتار است، بگو 

 

 السحر باطل

انسان ابتدایی قوانین طبیعت را پایدار و تغییرناپذیر و فرایندی مکانیکی میرندارد. او اوراد و افسون و تشریفات 

ال یا تغییر مسیری طبیعی بکار میبرد با این تفکر كه این خاصی برای واداشتن نیروهای روحانی به انجام اعم

نیروها نیز روح و شعور ندارند. او سعی میکند با جادو همراه با تهدید و ترساندن و برخی مناسک جادویی، قوانین 

 گنامۀطبیعت را به نفع خود تغییر دهد یا با  طلسم، دعا و مانند آنها اثر س حر و جادو را ازبین ببرد. در فرهن
نیز به اعمالی برای باطل كردن سحر و جادو اشاره میشود كه نشان از قدیمی بودن این باور دارد.  كتاب كوچه

)شاملو، « قلیاب سركه را اگر دختر باكره زیر ناودان رو به قبله بکوبد، برای باطل كردن سحر و جادو خوب است»

طال خانم یک صبح تا ظهر، زیر ماه»ن كوبیده میشود: شوهر آهوخانم باطل السحر در هاو 536(. در صفحۀ 4395

 (.4315افغانی، ) «السّحر در هاون كوبیدناودان، برایشان باطل

 

  ظرف شکستن

انتقال درد و محنت به اشیای مادی مثل ظروف كه قابل دور انداختن هستند، یک نمونۀ كامالً سودمند انتقال 

شکستن وسایل شکستنی منزل را باید بفال نیک گرفت؛ زیرا بالیی بوده كه بجای اهل »شر است. به این ترتیب 
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آمده است:  شادكامان درۀ قره سو 141صفحۀ (. این باور در 4341)ذوالفقاری، « منزل بر سر مال فرود آمده است

اول فرنگیس خانم مادر عروس بشقاب تمیزی را انداخت شکست و گفت: بالگردان عروس. بعد از او خواهر »

 (.4375)افغانی، « داماد، تنگ بلوری را به قدح چینی زد و گفت: بالگردان شوهر عروس

 

 بکارگیری پلیدیها
آلودن برای رماندن ارواح زیانکار استفاده میشد. در  دهای تعویذی، از روشدر فرهنگ عرب جاهلی برای كاركر

السحر این روش برخی چیزهای نجس و پلید دارای نیروی جادویی و از اینرو تابو پنداشته میشد و همچون باطل

ی بدن  ایستاد و از ادرار خود روبکار میرفت. برای مثال شخصی كه مورد جادو قرار میگرفت، در حمام می

(. این باور نیز در 4394میریخت و میگفت هر كه سحر كرد ما باطل میکنیم، جادو باطل میشد )مؤید محسنی، 

اند. محسن را زن بینوا گمان میکرد برای او جادو كرده»بچشم خورد: « شادكامان درۀ سو»رمان  554صفحۀ 

)افغانی، « س كرد عاطل، من میکنم باطلواداشت همانجا روی آن ادرار كرد و به زبان  گذاشت بگوید: هرك

4375.) 

از دیگر اعمال تنجیس، خوراندن آلودگیها بود. كسی كه بی  از اندازه محبوب شوهرش بود، گمان میرفت به او 

بری و درمان نازایی آب گلخن )آب اند. هم چنین برای چلهاند و به اصطالح چیزخورش كردهنجاست خورانده

 جادو، آب دباغخانه به فرد میخوراندند.خزینه حمام( یا دفع 

« شوهر آهوخانم» 547، و صفحۀ «زاربوته» 414و  69، صفحۀ «شادكامان درۀ قره سو» 144و  145در صفحات 

برای آوردن آب تبرمک به دبّاغخانه برود. آبی »كنندۀ سحر و جادو معرفی شده است: خوردن آلودگی بعنوان باطل

و اكبیر و نظرهای بد را از گوشه و كنار خانه جارو میکرد و بجای آن اعتماد به  كه جادوها را میشست، نکبت

 (.4375)افغانی، « آینده، گشای  كار و روزی، كامیابی محمّدی را مینشاند

زخم خوب است. تفضیالتی دارد كه آب سیاهرنگ و بدبو را باید از هفت بری و دفع چشمآب دباغخانه برای چله»

؛ اگر هر «خسته شدم»برگشتن در بین راه به زمین نگذاشت. عقب سر را نگاه نکرد و نگفت:  خم گرفت و موقع

 (.4376)افغانی، « كدام را ندیده بگیرند، اثرش باطل میشود

بگمان اینکه چله فرد دیگری كه عروسی كرده او را گرفته، به قبرستان  میبرند و میگردانند، شاید چله بریده »

 )همانجا(.« كنندۀ سحر استه او میخورانند كه باطلشود. ... آب گلخن ب

 (.4315)افغانی،  «استكرده  چیزخور را شوهرت پتیاره، این كه نیست حرفی»

 

 كشی خط
بخ  و مانع از هجوم ارواح خبیثه میداند. دایرۀ تعویذ ای رمزی ایمنیالیاده، دایره ساختن و دایره زدن را بگونه

هایی با زدگان، چهارپایان، اموال و ... بکار میرفته است. چنین دایرهمجانین و صرع بمنظور درمان و محافظت از

 (.4394بیگدلی و دیگران، درنظر گرفتن فضای تابوگونه به ابزار محافظت از اشیا و اشخاص تبدیل میشوند )بزرگ

بود و برای مادرش یاد گرفته دعایی را كه... از »این باور بکار رفته است:  136صفحۀ  شادكامان درۀ قره سودر 

 (.4375)افغانی، « بستن نی  عقرب بود، خواند و با انگشت به دور رختخواب آنان خط كشید

هایشان را خط میکشند تا از گزند اتفاقات هنوز هم در بسیاری از روستاها، مردم گاهی با یک تکه چوب دور خانه

 . زخم و تأثیر سحر و جادو جلوگیری كنندمنفی، چشم
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 تأثیر بند ناف 
(. بنابر 4347)افغانی، « آرام میگیرد آرام است، اگر بند ناف  را زیر سرش بگذارند، فوراًای و بیای كه گریهبچه»

اند، بعدها نیز اگر كامالً از یکدیگر جدا شده باشند، باز رابطۀ نظر فریزر، چیزهایی كه زمانی مجاور هم بوده

كه هرچه بر یکی واقع شود، اثر مشابهی بر دیگری خواهد گذاشت. او در صفحۀ همدالنه با هم خواهند داشت 

مینامد كه مبنای منطقی آن « جادوی م سری»كتاب  به این موضوع اشاره كرده است، وی این را  454تا  451

ارتباط نوعی تداعی معانی نادرست است. بر این اساس، سایر اندامهایی كه عموماً تصوّر میرود كه پس از قطع 

فیزیکی همچنان ارتباط همدالنه با بدن را حفظ میکنند، بند ناف، مشیمه یا جفت جنین هستند كه شیوۀ 

 (.4399اقبالی صاحب آن ارتباط دارد )فریزر، نگهداری آنها با بداقبالی یا خوش

 

 بری چلّه
دختردایی » 433و « بافهسنگی بر روی » 65بری است كه در صفحات یکی دیگر از باورهای بالگردانی، چله

تا چهل روز نباید به دیدن هم  گیر نشویمسفارش كرد كه ما دو تا اگر میخواهیم چله»نیز آمده است: « پروین

ایم باید از هم دوری كنیم. حمام چله را هم نباید با هم به یک حمام برویم. تا روزی كه هنوز حمام چله نرفته

 (.4347)افغانی، « برویم

ای شیر از ماه یا تازه زاییده(، چند قطرهاسرانها )زنان پابهمیبایست برای رفع چله، هركدام از زیهمان وقت »

 (.4377)افغانی، « پستانهایمان روی پشت آن یکی بدوشیم كه غافل ماندیم و این كار را نکردیم

موماً به مسائل زناشویی و السّحری را میتوان دید كه عشکنی و باطلبری نوعی طلسمزمینۀ معنایی چلمهدر پس

دار شدن مربوط است. عدد چهل نشانۀ به پایان رسیدن یک دور تاریخ است؛ دوری كه نه فقط به تکرار بلکه بچّه

به تغییری اساسی و گذر از نظام عملی از یک زندگی به زندگی دیگر منتهی میشود. در آئینهای مردمی چلمه، 

 (.4341)احمدی، دیت او با یک وضع مهم و حساس برخورد میکند ای است كه شخص و موجوروزهدورۀ چهل

 

  قربانی كردن
یکی از كهنترین دینهای فالت ایران آیین میتراست كه تأثیری عمیق بر فرهنگ و سنت ایرانی گذاشته است. از 

ع بال بود. جمله سنن آیینی این دین، اجرای مراسم قربانی است؛ قربانی كه برای انسان همراه با بركت و دف

بالگردان این آیین میتوانست انسان، حیوان و گیاهی باشد كه با آداب خاصّی برگزار میشد و اجرای این مراسم 

برای مؤمنان معتقد ضروری بود. آنان باور داشتند كه آیین باید دقیق انجام شود تا خشم خدایان و خشکسالی 

از اسالم رسم قربانی به تقلید از آیین قربانی در حج،  (. پس4341آنان را تهدید نکند. )دوانی و همکاران، 

پیشکشی جایگزین از نفس انسان زنده است؛ همانگونه كه حضرت ابراهیم برای تقرمب الهی، گوسفندی را 

 399صفحۀ « شاكامان درۀ قره سو»، 45صفحۀ « شوهر آهوخانم»بالگردان جان فرزند خوی  كرد. در سه رمان 

 به مؤلفه قربانی كردن بعنوان باور بالگردانی بوضوح اشاره شده است. 441فحۀ ص« های رنجبافته»و 

پز به صحن حیاط آورد، جمعیت با ساله را )برای ختنه(، میرزا نبی لواشساله و سههنگامی كه كوچولوهای ش »

ها خروسی ها جفت بودند، محم شکون، همان لحظه میان آنشادی آمیخته به احساسات كف زدند... چون بچّه

های خورشید و ها را ختنه كرده بود، جواد و جالل بچهسر بریدند كه دو خون سه نشود... همان دالكی كه بچه

 (.4315)افغانی، « نقره را نیز برید... خروسی میان آن دو سر بریدند تا ثواب  تکمیل باشد
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تند، بجز شکمبۀ آن كه پس از پخته شدن هر بار سه روز ادامه مییافت. همه چیز گوسفند را میگرف نذر آنها...»

)افغانی، « غذا و خواندن دعا بر آن، استخوانها را دفن میکردند و گوشت را با برنج بین مردم تقسیم مینمودند

4375.) 

وقتی كه میوه كال را از شاخه میکنند، درخت قهر میکند، سال دیگر میوه نمیدهد. مثل مرغی كه قهر میکند و »

آن وقت باید هزار نذر و نیاز كرد خروس پای  سر برید و التماس و درخواست  كرد تا دوباره سر  از تخم میرود.

 (.4347)افغانی، « مهر بیاید و میوه بدهد. چشمه یا چاه هم همین نقل را دارد

 

 گیرینتیجه
بگیرد، اما محمد افغانی در رمانهای خود سعی كرده سبک نوشتاری مطابق با نویسندگان غربی را بکار علی

-آشنایی و الفت  با فرهنگ مردم، سبب توجه او به باورهای عامیانه شده است. رمانهای او سرشار از مواد مردم

نویسی، میتوان میراثی غنی از شناسی و فرهنگ بومی ایران است و با درنظر گرفتن اهمیت آثارش ازلحاظ رمان

ای از ادبیات عامیانه نگهداری شناسایی و بمنزلۀ گنجینه های  رافرهنگ، اندیشه، هنر و ادب موجود در نوشته

ای از زندگی سنتی با همه آداب و رسوم و رویارویی آن با تجدد است. كرد. داستانهای افغانی بازگویی نوگرایانه

بکارگیری عناصر عامیانه، داستانهای او را قابل باور كرده است؛ عناصری كه با وجود گسترش دان  بشری و 

 یافته در میان مردم به زندگی خود ادامه میدهند. ع یافتن از ریشۀ بسیاری از بالیا، به شکلی دگردیسیاطال

تنوع اشیا و آداب و تشریفات كاربردشان، موقعیت زنان را در رمانهای او نمودار میسازد. زنان با ورود به موقعیتی 

مترین نقشهای زن در اجتماع عصر خود را، همسرداری تازه چون ازدواج و بارداری منزلت اجتماعی میابند. او مه

و مادری میداند. زنان داستان او برای رسیدن به پایگاه اجتماعی مناسب، به انواع ابزار جادویی و اعمال خاص 

متوسل میشوند. هنگام روبرو شدن با ناكامیهایی چون طالق، ازدواج مجدد همسر، بیماری فرزند، آسیب دیدن 

خود به باورهای كهن پناه میبرند و بدنبال انتقال شر و دفع  یز برای گریز از ناكامیها و تسکین آالماموال و... ن

ضرر هستند. طلسم و جادو برای ازدواج و در مرحلۀ بعد، بدست آوردن مهر همسر و باردار شدن و حفظ فرزند از 

زخم بعد از رسیدن به عتقاد به آسیب چشمگزند، باالترین بسامد را در معتَقدات زنان رمانهای افغانی دارد. ا

متولدشده، زائو و... از ابزار موقعیت مناسب اجتماعی، آنها را تشویق میکند برای عروس، داماد، فرزند تازه

بالگردانی استفاده كنند. باور كارآمد بودن این اشیا بحدی است كه هنگام بیماری نیز، بجای مراجعه به پزشک، 

 اشیا، یعنی رمال و تسخیركنندۀ جن  و... مراجعه میکنند. به فروشندگان این 

پنداری آمیزد كه باعث همذاترفتارها و كردارهایی كه از شخصیتها سر میزند، چنان با باورهای عامیانه درهم می

در مخاطب و همدلی میگردد. اسرند دود كردن، نذری دادن، قربانی كردن، طلسمات و... خواننده را كه هنوز هم 

شاهد حیات این باورها بین مردم است، به قالبهای شخصیتی متن نزدیک میکند. او همچنان كه افکار و اعتقادات 

های خود را بر شخصیتهای داستان حمل كرده، با دقتی شایسته، باورها و فرهنگ عامه را نیز بعنوان بنمایه

 ای فکری جامعۀ خود را ترسیم كرده است.ارزشمند ادبی و فرهنگی در نوشتۀ خود بکار برده و هوشمندانه فض

 
 مشاركت نویسندگان

ایههن مقالههه از پایههان نامههه دوره دكتههرای زبههان و ادبیههات فارسههی مصههوب در دانشههکده ادبیههات و 

علههوم انسههانی دانشههگاه سمنان اسههتخراج شههده اسههت. جنههاب دكتههر ناصر رحیمی راهنمایههی ایههن 

ایان نامههه را بههر عهههده داشههته و طههراح اصلههی ایههن مطالعههه بههوده انههد. آقههای كاظم غریبی بههه پ
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عنههوان پژوهشههگر ایههن رسههاله در گههردآوری داده ههها و تنظیههم متههن نهایههی نقهه  داشههته انههد. 

م و آقای دكتر شهرام نقشبندی به عنوان مشاور در زاده میرعلی به عنوان راهنمای دوآقای دكتر عبداهلل حسن

اند. در نهایههت تحلیههل محتههوای مقالههه حاصههل تههالش و مشههاركت این انجام این مقاله ایفای نق  نموده

دكتر ناصر رحیمی  یترتیب آقاچهار پژوهشههگر بههوده اسههت. الزم به ذكر است میزان مشاركت نامبردگان به

بوده  45و آقای دكتر شهرام نقشبندی  65زاده میرعلی ، آقای دكتر عبداهلل حسن35، آقای كاظم غریبی 35

 است.

 

 تشکر و قدردانی نویسههندگان

بههر خههود الزم میداننههد مراتههب تشههکر خههود را از مسههئوالن آموزشههی و پژوهشههی دانشههکده ادبیههات  

سمنان و هیئههت داوران پایههان نامههه كههه نویسههندگان را در انجههام و ارتقههاء  و علههوم انسههانی دانشههگاه

 .كیفههی ایههن پژوههه  یههاری دادنههد، اعههالم نماینههد

 

 تعارض منافع نویسههندگان 

 ایههن مقالههه گواهههی مینماینههد كههه ایههن اثههر در هیههد نشههریه داخلههی و خارجههی بههه چههاپ

نرسههیده و حاصههل فعالیتهههای پژوهشههی تمامههی نویسههندگان اسههت، و كلیههه قوانیههن ایشههان نسههبت 

بههه انتشههار آن آگاهههی و رضایههت دارنههد. ایههن تحقیههق طبههق و مقههررات اخالقههی اجههرا شههده و 

ههزارش تعههارض احتمالههی منافههع و هیههد تخلههف و تقلبههی صههورت نگرفتههه اسههت. مسههئولیت گ

حامیههان مالههی پژوههه  بههه عهههده نویسههنده مسههئول اسههت، و ایشههان مسههئولیت كلیههه مههوارد 

 ذكههر شههده را بههر عهههده میگیرنههد.
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