
 

  پور منيرو رواني فرهنگ عامه در آثار سيمين دانشور وهاي  بررسي كودكانه
  1سيدمهدي خيرانديش

  2پروين حيدري
  چكيده

زندگي و انديشه او جـزء ال  يكي از مضامين مهم ادبيات داستاني معاصرانعكاس فرهنگ مردم است و از آن جا كه انسان و 
بخشي از ايـن فرهنـگ مثـل     .ينفك داستان است، بنابراين پيوستگي فرهنگ مردم با انسان هم به اين قالب ادبي راه يافته است

  . ها، باورها و آداب و رسوم مخصوص كودكان بوده يا بر زندگي آنان تأثيرگذار است ها، قصه ها،ترانه ها،ضرب المثل بازي
از سويي عرصه ها  اند، آثار آن نشور و منيرو رواني پور نويسندگاني هستند كه به فرهنگ مردم توجه خاصي داشتهسيمين دا 

استفاده به جا يا نابه جا از اين فرهنگ در تربيت كودك در دهد مي نشانبه تصوير كشيدن رابطه كودك با اين فرهنگ است كه 
شود كه گاهي ايـن مضـامين كودكانـه نقـابي      مي دارد و از سوي ديگرآشكار جامعه داستاني تا حدودي ريشه در جامعه واقعي

پيچيـده تـري در خلـق اثـر     گـاهي  كند كه شيوه هنرمندانه تر و  مي است بر انديشه ونيت پنهاني ودروني نويسنده به  او كمك
عكاس اين مضامين گاهي متفـاوت و  البته با توجه به جنسيت و بينش نويسنده و زمان و مكان وقوع حادثه نحوه ان. داشته باشد
  .شود و از اين منظر هم قابل بررسي است مي ياهمانند
  .پور دانشور، رواني، رسومباورها و آداب و ، اصطالحات و امثال، محليهاي  بازي، ترانه قصه، :يكليدواژگان 

 مقدمه

نزديـك شـد كـه زنـدگي واقعـي      داستان نويسي جهـاني  هاي  ادبيات داستاني ايران زماني شكل گرفت و به مالك
تحولي كه سرچشمه آن به كارگيري فرهنگي نوين و عمـدتاًوارداتي بـودو   . ايرانيان درمسير تحولي بزرگ قرار گرفت

شـد، ادبيـات داسـتاني كـه عرصـه بـه تصـوير         مي اين فرهنگ جديد وارد زندگي روز مرّه مردمهاي  بسياري از جنبه
توانسـت بازتـاب كـنش و    ، اشـخاص و اشـياءگوناگون اسـت   ، با افكـار كشيدن زندگي و كشمكش اشخاص داستان 

ازاديبـان و نويسـندگان معاصـربه    اي  باشدكه انسان در تعامل بايك فرهنگ  دارد وعالوه بـر ايـن دسـته   هايي  واكنش
 قالب داستان داشته وپيروي از صادق هدايت به جمع آوري و ثبت و ضبط فرهنگ عامه درنقاط مختلف ايران عالقه 

البتـه شخصـيت و بيـنش    . را جايگاهي مناسب براي حضوروثبت اين فرهنگ يافتند و حتي برخي راه افراط پيمودند
   .تأثير گذار بود متفاوت نويسندگان بر چگونگي انعكاس اين فرهنگ كامالً

ي  رگيرندهدربتن از نويسندگان نامي معاصردرجنوب كشورهستند كه آثارشان  دوسيمين دانشورو منيرو رواني پور 
كنش و واكنشي است كه در  ،انعكاس اين فرهنگ در آثارشانهاي  جنبهيكي از. از عناصر فرهنگ مردم است بسياري

مطالعـه   ،كه داستان برگرفته از زندگي واقعي مـردم اسـت   يياز آنجا. دارد "ها كودك داستان"هاي  تعامل با شخصيت
تحليل تفكر ايرانيان در باره كودك  بر پايه فرهنگ عامـه و تـأثيراين   تواند دست آويزي براي  مي آثار اين نويسندگان

روش تحقيق دراين مقالـه بـه صـورت تحليلـي     .فرهنگ بر رشد و تربيت كودك ايراني در عصر ماشين و تمدن باشد
ي  دونويسـنده هـاي   توصيفي است كه بااشـاره بـه برخـي ازعناصـرفرهنگي موثردرزنـدگي مـردم جنـوب درداسـتان        

  :گردد مي رايهمذكورا
  :كنند مي سنت توليد نسل و اصطال حات و امثالي كه به آن ترغيب

كشـت  ، كاشـتن درخـت  ، به گفته زردشت پيامبر ايران«توليد نسل از دير باز در نزد ايرانيان داراي اهميت بوده و  
هدف ترين  كه مهم استساس بر همين ا )134: 1389، ساالري(» .مزرعه و توليد فرزندان سه كردار بسيار شايسته هستند

توليد مثل و بقاي نسل ، تشكيل خانواده نزد عموم ايرانيان چه در زندگي واقعي و چه در جامعه داستاني مورد بررسي
                                                            

  استاديارزبان وادبيات فارسي دانشگاه پيام نور -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي -2
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هـر آنكـس   ، شود يا ديوانه مي بچه يكي يك دانه يا خل، اجاق كور :ازجملهاست وانعكاس اين باور در اصطالحاتي 
است و در ادبيات داستاني تأثيري كه اين باورهـا بـر زنـدگي مـردم دارد بـه تصـوير        ارآشك ،كه دندان دهد نان دهد

كشيده شده است كه گويي بي فرزندي از بزرگترين گناهان عالم و ناتواني آدم است و حتي نويسنده روشـن فكـري   
او چنـين عيبـي   فهمانـد كـه    مي گويد و باالخره به خوانندگان مي چون سيمين دانشوراز اجاق كور خودش هم سخن

ي سـيمين رفتـه    وقتي كه هستي شخصيت داستان جزيره سرگرداني به خانه:  بوده است »آل احمد«نداشته و ايراد از 
دست از سـرت بـردارد مـن چـه گنـاهي      ] سيمين[جادو ي  اگر اين دمامه«گويد  مي كند و مي مادربزرگش به او تلفن

« :گويد مي از مجموعه انتخاب» دو نوع لبخند«و سر انجام در ) 63 :1، ج1380دانشور،(» .ام كه اجاقش كور است كرده
دكتر آلفردو نامي به من اطمينان داد كه مثل يـك مـاده   ...جالل و من براي درمان نداشتن فرزند به اتريش رفته بوديم 

ه بـود و آب  جالل بغـض كـرد  ...كردرا كه گفتي تمامي نداشت درباره جالل پي گيري ميهايي  گاو سالمم و آزمايش
كه حتي يـك قورباغـه   ، كه مطلقاً اميدي نيست، گفت كه ابتر استجست و بريده بريده براي شما ميبيخ گلويش مي

آوري  تواند باردار كند واين كه عيال چه گناهي كرده كه بايد پاسوز مـن بشـود؟و زنـي كـه بـه طـرز شـگفت       را نمي
در اتريش كه براي درمان رفته بوديم جالل بغض كـرده   »شد؟احساس مادري در او قوي است در آرزوي اوالد آه بك

  )143: 1386همان، ... (بود كه ابتر است و اين كه زنش چه گناهي كرده است و 
  اجاق كور .2-1

 اهميـت فرزنـد رادر زنـدگي ايرانيـان نشـان      تكرارشـده، كه بارها در آثار اين نويسـندگان   "اجاق كور"صطالح ا 
براي رهايي از ايـن  ها  زن به عنوان مثال .آشكاراستها  داستانهاي  برزندگي شخصيت فرزند دنبو تأثير سوء دهدو مي

زني امـروزي در  » نسرين« آني  آورند كه نمونه مي مشكل به كارهايي غير عقالني مثل جادو و دعا و طب عامه روي
دهد و سر انجام ماري از او  مي تن درزن كولي ي  ديگران به معالجههاي  است كه به خاطر حرف» مار و مرد «داستان 
نسرين بـراي   .شود مي قمهاي  رود و به دنبال دعانويس راهي كوچه پس كوچه ها مي شود؛به زيارت امامزاده مي متولد
قم را پشت سرگذاشت و سيدي كه شال سبزي به كمر داشـت بـا آب زعفـران و    هاي  دار شدن كوچه پس كوچه بچه

يوسف را يواش بخواند، آن قدر مطمـئن بـود كـه    ي  نوشت و او را وا داشت كه سوره قلم ني روي شكم نسرين دعا
بچه و جنسيتش را هم مشخص كرد بعد يك نخ پرك سفيد و قرمز از يك گلوله نـخ  ي  آبستنش خواهد كرد كه قيافه

به شكمش بماند بريد و زير لب ورد خواند و خواند و نخ را به شكم نسرين بست و گفت اين نخ بايد تا آخر حمل 
   )124: 1370دانشور، (.ميكروب دانست و آن را با قيچي بريدي  اما به تهران كه رسيدند انور شوهر نسرين نخ را النه

براي پريان تعريـف كنـد كـه    ها  ترسد كه همسرش در عمق آب مي زني نازا »بوبوني«رواني پور، »در اهل غرق «و 
آورد  مـي  آينه به ياد» كولي كنار آتش«و در  )34: 1383رواني پور،( .رسد نمي اجاقش كور است و هيچ طلسمي به دادش

زن سرانجام كف دستش را رو به مادرم گرفته بـود، چـه چيـز مگـر كـم      « :گيردكه در شهر مادرش براي زني فال مي
 )27: همـان  (» دبچـه نـدار  ... بچـه  » «ساكن چه چيـز كـم داشـتند   ي  خواست فردايش را بداند مردم قبيله مي داشت كه

 "بي بي همـدم  "فيل ،زند آبستني زري مي را رقم... شكند و ازدواج دوم ووگاهي اين اجاق كوري حريم عشق را مي
را ياد هندوستان انداخت و از اجاق كور و حرمت اجاق حرف زد، زيرا پسرش سـهراب فرزنـدي نـدارد، هـر چنـد      

: 1377همـان،  (. بي همدم نبود سهراب به فكـر زن دوم  نبـود  بي هاي  عاشق هم بودند و اگر سركوفت زنشسهراب و 
با آن كه مرد اسـت از تـأثير ايـن    وي . منعكس استاحمد محمود هم ديگرجنوب ي  اين دغدغه درآثارنويسنده )258

شخصيت بلقيس و نوذر همواره بـا ايـن    ،باور بر زندگي زنان غافل نبوده و در مدار صفر درجه از اول تا آخر داستان
يـك   ارزش واهميـت شودكه  مي ديده"از مسافر تا تب خال"از مجموعه  "در غربت"موضوع درگيرند  و در داستان 

و در اين داستان پيرزن به اين دليل مورد لطف پيرمرد است كه اجـاقش را   زن به گرم نگه داشتن اجاق خانواده است
و در  )32: 1387محمـود،  (» .اياي اجاقم را گرم نگه داشتهجواني خودت را به پاي من ريختهتو « :است گرم نگه داشته

است و عواقـب دردنـاكي را   همين اجاق كور بودنش جدايي وطالقاز موارد  يكي دهدكهنشان مي» داستان يك شهر«
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-و خورشيد )441: 1381همان، (» .شوهر دوم خورشيد كاله كه فهميد اجاق كور است طالقش داده است«: در پي دارد 
  .تبديل به زني بدكاره شده است "داستان يك شهر"كاله بعد از طالق در 

  )1138: 2،ج1383دهخدا،( .به گردنش بربندي طوق طال ور ،فرزندي نكند ،دگركس فرزند .2-2
شـوند كـه    مـي  فرهنگ عامه ايران پذيراي اصطالح فرزند خواندگي نيست وپدرو مادرزماني پدرو مـادر خوانـده   

فرزندي داشته باشند كه خونشان در رگ آن فرزند باشدوگواه آن ضرب المثل فـوق اسـت  كـه در زنـدگي سـيمين      
بافتم و بـه   مي رشتم و مي يك هفته تمام«: كند مي از آن ياد"ساربان سرگردان "دانشور هم رسوخ كرده  و سيمين در 

آمـد   مي شب كه جالل به خانه...سوختم  مي يم در اشتياق مادريكردم كه يك بچه از پرورشگاه بگير مي جالل اصرار
عمـه  . كردند به نصـيحت آالت  مي افتاد و كسانش شروع مي راهها  تلفن...پنبه شده است ها  ؛مي فهميدم كه تمام رشته

 2،ج1381دانشـور ؛  ( »...واه واه مگر بيكاري ؟مثلي است معروف كه فرزند دگر كـس نكنـد فرزنـدي و   :گفت  مي خانم
:219(  

  :شود يا ديوانه  مي فرزند يكي يك دانه يا خل. 2-3
 ي يكي يك دانـه يـا خـل   اند بچهاز قديم گفته«پسندد و بر اين باوراست كه  نمي هم فرهنگ مردم تك فرزندي را

سـت و نـه   البته تك فرزند اين داستان يعني حميد فرزند عزت الدوله نـه خـل ا  ) 165: 1377همان، (» .شود يا ديوانه مي
ديوانه، بلكه طبق تربيت و آموزش مادر و زير نظر او به قاچاق اسلحه و دامن زدن به آشوب عشاير فارس در واقعـه  

هـر آن  ":پردازدو در برابرضرب المثل فوق ودرتشويق به تعدد فرزند ضرب المثلي است معروف با عنـوان  مي سميرم
  "كس كه دندان دهد نان دهد
ودر  اهميت دادن به پيوند هم خـوني و خويشـاوندي   يرانيان به وفور توليد نسل در گذشتهاز داليل عالقه مندي ا

منحصـر بـه سـير كـردن      درگذشته اين مردم و از سوي ديگر تربيت فرزندنتيجه گسترش خانواده و ايل و طايفه بود 
و قبـل از فـرو ريخـتن    شفاهي براي سهولت زندگي او در اجتماع بود هاي  اول و برخي آموزشي  شكم او در درجه

... توانست با كار كردن در مزرعه، بردن گوسفند به چرا، پـادويي در بـازار و قـالي بـافي و      مي شيري اشهاي  دندان
اداره زندگي بر اساس چنـين آمـوزه    نيازهاي اوليه زندگي اش را تأمين كند و نيازي نبود كه كسي به او نان بدهد اما 

 .باشد ميفراوان ي  وقت و هزينهها  با صرف سالهايي  امروز مستلزم آموختن مهارتي  در تمدن صنعتي و پيچيده يي
  : در پي دارد دشواريدر فضاي داستاني دانشور اداره زندگي بر اساس اين نوع باورها عواقب  

در . شـود  مي ديدهدلخراش اي  به گونه "بي بي شهربانو"دد فرزند در تهران قرن بيستم در داستان تعآفريني  مشكل
هايي است كه  مردم در مورد بي بي شهربانو ساخته اند و  اين داستان توجه نويسنده بيشتر معطوف به باورها و افسانه

يكي بچه ندارد و رفته تا بچه دار شود، و در مقابل يكي بچه هايش زيـاد   .هر كس بنا بر نيازي به او متوسل شده اند
سال پيش مردم پي برده اندكـه ديگـر نمـي     50گويي كه در فضاي تهران .ندهد است و رفته تا بي بي ديگر به او بچه

هر آن كس كه دندان دهـد  « : ي شهرهاي جنوبي گفت"همسايه ها"شود فقط به فكرسير كردن شكم بچه بود و مثل 
اده انـد   تهران نيم قرن پيش  شعار بهداشت و آگاه سازي سر نمي د همينولي سؤال اين است كه  مگر در »نان دهد 

كه به بي بي متوسل شده كه ديگر به او بچه ندهد به  وسايل بهداشـتي متوسـل نمـي شـود ؟ و     هايي  وچرا مادر بچه
اومدم زيارت كه بي بي ديگه بچه بهم «: گويد مي از او در نهر افتاده و رو به مرگ است، مادراي  دراواسط داستان بچه

  )85: 1381دانشور، (» ... نده، نه اين كه بچمو ازم بگيره و 
  زنگوله پاي تابوت. 2-4

ي ادر فرهنگ عامه اهميت دادن  به بچه دار شدن در سن جواني است كـه آمـوزه     كآموزه ديگر مرتبط  با كود 
نيكو و مطابق با اصول تربيتي نوين است، چرا كه فاصله سني زياد پدر و مادر با فرزنـد در نحـوه تربيـت او مشـكل     

كه از پدر و مادر مسن متولد شود، اصطالح ميخ پاي تابوت يا زنگوله پـاي  اي  در فرهنگ عامه بچهشود و  مي آفرين
  .تابوت را با خود دارد

  تولد بر خشت خام  توأم با حضور آل. 2-5
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تولد نوزاد در گذشته به داليلي از جمله ترس از لشكر اجنّه و شياطين، ناآگاهي علمي و كمبود امكانات بهداشـتي  
كـه وقـوع حوادثشـان در    هـايي   اما زنده بودن اين آداب و باورهـا در داسـتان   ؛آداب و باورهاي خاصي همرا ه بودبا 

عالوه بر تعمد نويسنده در ثبت اين باورها واقعيتي است كه بيانگر عقب ماندگي جامعه ايراني  .ژي است عصرتكنولو
  :ن بيستم است و عدم توسعه علم و بهداشت در اين كشور در  نيمه اول قر

  به خشت افتادن. 2-5-1
ك سيني بـزرگ مقـداري خـاك ريختـه و     ي نوزاد در آمده است كه هنگام تولد  "فرهنگ مردم فارس"كتاب   در 

پوشاندند و زائورا روي دو پـا و   مي روي خاك را با پارچه اي ،چهار خشت را دو به دو روبه روي هم قرارمي دادند
: 1379ش، خدي( ».گفتند مي )gowdak(»دكگو«شد  مي ايجادها  ي كه بين خشتيبه فاصله  نشاندند و ها مي باالي خشت

271-269(  
تولـد كـودك ايرانـي در     اتفاق افتاده است، در زمان جنگ جهاني كه حوادث آندانشور، نوشته"زايمان"درداستان 

بيمارستان نيست، بلكه بر خشتي در عمق تاريكي و همراه با خواندن اوراد  توسط قابله  اسـت در حـالي كـه خطـر     
 تنهـا مامـاي شـيراز  ايـن مشـكل برطـرف        "اكرم  "كندو تنها با دست به كار شدن  مي مرگ كودك و مادر را تهديد

  ) 99-97: 1381دانشور،( .شود مي
   .كند مي نوان يك نويسنده  زن اين موارد و مشكالت ديگر زنان را  با چاشني فرهنگ عامه وصفبه ع وي

  :آل. 2-5-2
به شكل زني سرخ مو با بيني گلي و دست و پاي استخواني كه گويند به سـراغ زن تـازه زاييـده    اي  موجود افسانه

تلفـظ كننـدو ايـن     » يال«را » آل«بان مردم بو شهر در ز )35: 1387، نجفي( .آيد و جگر او را ربايد و باعث مرگش شود
زاير غالم قبالً در خورجني از زني كه چشمانش مثـل  «: منيرورواني پور منعكس شده است  "اهل غرق"باور دررمان

كشد و جگر  مي بوها  جن دريايي بود كه به دنبال جگر زن زائو در كوچه» يال«خرنگ آتش بود سيلي خورد او همان 
برد و زنش سرزا رفت دانست كـه يـال    مي جگر زنش را» يال«دهد و زاير غالم بعدها كه ديد  مي به بوسلمه زنان را 

  )9-10: رواني پور، همان(» .ديگر با او كاري ندارد
2-6 .ر كردن تا ختنهاز ناف ب  

 ك بـه جـا آورده  آداب و رسومي گاه تيره و گاه تابناك تو سـط اطرافيـان كـود   » آل« بعد از تولد و نجات از چنگ
شود،آدابي همچون ناف بر كردن،انتخاب نام و فلسفه خاص آن ؛كاشت نهال توأم با تولد كودك ؛عقيقـه كـردن و    مي

  . سنت ختنه
2-6-1 .ر كردنناف ب:  

  :دانشور چند بار به آن اشاره كرده است )1391:  1387، نجفي(نامزد كردن كسي از بدو تولد به نام ديگري 
گفتند آخر ناف تورا به اسم جـواد   مي مادر خدا بيامرزش و خاله اش«: از مجموعه انتخاب "باغ سنگ"در داستان 

و عاقبـت ايـن وصـلت، تولـد      )135: 1386دانشـور،  (» .انـد  بستهها  عقد دختر خاله و پسرخاله را در آسمان... اند  بريده
فيـروز را بارهـا پـيش دكتـر بـرده      «: الق استفرزندي ناقص و اختالفات شديد بين زن و مرد و تصميم گرفتن به ط

  )133: همان(» . به يك كالم بچه منگول بود... از نظر ژنتيك ... وصلت قوم و خويش نزديك : دكتر گفته بود. بودند
ام مـن عشـق را بـه بنـد نـاف آويـزان        گويد من عشق را رمانتيـك نديـده   مي اكرم كه يك ماما است به خواهرش

  )18: 1381همان، (.ام ديده
و از نظر عاطفي به هم وابسـته هسـتند    اند علي و نيره دو كودك هستند كه ناف بر شده "شهري چون بهشت "در

عيـب نـدارد آخـر نافشـون را بـراي هـم       : گويـد  مـي  شود و خـواهرش  مي بوسد، مادر علي ناراحت مي علي، نيره را
  .كند مي علي احساس حقارت و ناراحتي، زدواج كرده استدر آخر داستان كه نيره با فرد ديگري ا )18: همان(.اند بريده
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  :انتخاب نام براي كودك. 2-6-2
 و گرفـت  مـي  شب ششم تولدش صورت كه در كهن ايراني، برگزاري جشن نامگذاري نوزاد بودهاي  يكي ازسنت

روحيات و زندگي او ، معتقد بودند كه نام شخص بر اعمال اغلب انتخاب برخي ازنام هانيزداراي فلسفه خاصي بودو
توان پي برد  ودانشـور ايـن روحيـه را بـا      مي به روحيه پسر دوستي ايرانيانها  تأثيرگذار است و با دقت در برخي نام

 عرض شود اسم من بمان است، مادرم هر چـه پسـر   -اسم شما؟  : دهد مي استفاده از همين نحوه  انتخاب  نام نشان
  )90: 1386همان، (» .ن گذاشته كه زنده ماندمبما«اسم مرا . مرده مي زاييده، مي

  )97: همان( ».بهمان كس زنش باز هم دختر زاييد اسم دختر را گذاشته خانم منتها تا ديگر زنش دختر نزايد« ويا 

  : عقيقه كردن رسم. 2-6-3
بـل از تولـد كـودك    اما ايـن كـه ق   .برند مي كشند و نام فرزند را مي بعد از تولد بچه معموالً گوسفندي يا شتري را

عزيز جان بـراي بچـه دار   «: مطرح شده استباربراي اولين "مار و مرد"برايش عقيقه كنند، رسمي است كه در داستان
شدن نسرين نذر و نيازهاي زيادي روي دستش گذاشـته بود،عقيقـه كـردن گوسـفند،پختن شـله زرد، دانـه ارزن بـه        

  )124: 1370دانشور، ( ».كبوترهاي امام زاده صالح دادن
  :كاشتن نهال. 2-6-4

زردشـت، كاشـت   ي  كارنـد و بـه گفتـه    مي ايراني همراه با به دنيا آمدن بچه نهالي به اسم اوهاي  در برخي خانواده
  )134: 1389ساالري،(. درخت و توليد نسل هر دو از كارهاي بسيار شايسته است

هـم بـه خواننـده     آن راه نحوي متزلزل شدن ضمن ياد آوري اين سنت ب دانشور "از خاك به خاكستر"در داستان 
كه بعد از انقالب اسالمي مجبور به مهـاجرت و در واقـع گريـز بـه آمريكـا شـده        مردي اين داستاندر .كند مي تلقين
نامـد در قسـمت    مي ديويد مراام  روز به دنيا آمدنم، پدرم درختي به نام من كه داوودم وزن آمريكايي«گويد  مي ،است

و ريشه كني درخت در طول داستان توسط شهرداري تـوأم اسـت    )111: 1386دانشـور،  (» .ورودي جلو خانه كاشته بود
  .هاي ملي و سنتي كشورش با گسسته شدن پيوند راوي با ريشه

  :ختنه مرز  پاكي و نجسي. 2-6-5
پدرومادر كـودك  .شود مي انجام "ختنه سوران"با جشن و سروري به نام  در مناطق مختلف ايران معموالً كاراين  

  :با آداب جانبي ديگري است كه در فرهنگ مردم هر منطقه ثبت شده است ام  گاهي  تواين رسم ودهند مي وليمه
دريـغ از يـك ختنـه    «: گفـت  مـي  خـودش  بارفت  مي مادر بزرگ عصربه مجلس ترحيم يكي از هم داندان هايش 

و هستي ناخودآگاه ياد حرف ... مردان خنديد كه ادوارد فرنگي و نجس است چون ...)141: 1، ج1380دانشور، (» .سوران
   )244: همان  (».دريغ از يك ختنه سوران«توران افتاد 

هرمزگـان، بوشـهر يـا     درايـران   يدر ميان برخي قبايل جنـوب  آمده عمل ختنه بنابه آنچه دررمان جزيره سرگرداني
  )118: 2ج1380دانشور،( .شود مي انجام هم سيستان بر روي زنان

جـادويي پريـان دريـايي مـانع از انعكـاس ايـن آداب بـوده و تولـد         هـاي   اما در آثار رواني پور گـويي جـذابيت   
بلكه با تولد يك كودك ممكن است  ،او با وليمه و انتخاب نام و كاشت نهال نيستهاي  كودك داستانهاي  شخصيت

  .تولد مه جمال قهرمان داستان اين گونه است "اهل غرق "رماندر نو متولد شودآن چنان كهاي  افسانه
  ها  و قصهها  ترانه ها، سر گرميها،  مرحله رشد و تربيت كودك  با استفاده از بازي

كه اساس رفتار و بيـنش كـودك   ها  اين آموزه ،او در كودكي استهاي  از مهمترين مراحل تكامل يك انسان آموزه
 از طريق بازي، قصه، ترانه؛ نقاشـي بـه كـودك آموختـه     زيرنظرروانشناس امروزه ،دهند مي در بزرگ سالي را تشكيل

   .شود مي
  :قصه. 3-1
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 در زنـدگي كودكـان  هـا   بـاز هـم قصـه    دهد، مي رخدر آثار مورد بررسي با آن كه حوادث در عصر تمدن ماشيني  
دانشـور   مـثالً  .شوند مي متفاوتي منعكسهاي  تمتفاوت نويسندگان به صورهاي  اما با توجه به شخصيت موثرهستند
نقـابي هسـتند   هـا   اين قصـه اغلب  كه كنند مي بازگوهايشان  كودك داستانهاي  براي شخصيتهايي  قصه ورواني پور

روانـي پـور ضـرورت     فراتـرازآن د وحتـي  نـ خواهد به طور صريح آن را بيان كن كه نمي گانبرانديشه سياسي نويسند
كـه   كودكـان كـرده  هـاي   بازسـازي قصـه  راتشخيص داده و به صورت جداگانه مبادرت به ها  امروزي كردن اين قصه

   .است اين تالشحاصل  "كدو قلقله زن"و  "زيباترين ستاره جهان"
 كه وي تعريفهايي  قصه ،ندياب مي او با قصه پرورشهاي  زيادي در آثارش داردو كودكان داستانهاي  دانشور قصه

كـودك داسـتان درگيرنمـي شـود،گاهي هـم      هـاي   كاربرد دارند،گاهي اين قصـه هاباشخصـيت  كند،هركدام نوعي  مي
عالوه برآن كـه  » نارنج وترنج«درميان اين قصه ها.گيرد مي سياسي واجتماعي نويسنده قرارهاي  درخدمت بيان انديشه

  .سنده داردنويهاي  كودك داستان ارتباط مستقيم دارد،تأثيرمهمي هم دررساندن انديشههاي  باشخصيت
در كـودكي آن  »هستي«كند و  مي ياد  اين قصهدانشور درجزيره سرگرداني بارها از : نارنج و ترنج ي  قصه. 3-1-1

ي  هخواهـد بـرايش قصـ    مـي  »هستي«ش كودك مرفه اين رمان آن را خيلي دوست دارد و ازخواهر  ،را شنيده وپرويز
در ضمن اشاره  )22و  32:  2همان، ج( و) 312: 1ج  ، 1380 ، دانشور(. دختري را بگويد كه ازگريپ فروت بيرون آمده است

آورد كـه هسـتي بـا     مـي  نامد و ترنجي براي هستي كه نقاش اسـت،  مي را دختر نارنج و ترنج» هستي«، به قصه سليم
» همه جا هسـت درد « انگيزد ودر داستان كوتاه  مي توجه نقادان جزيره سرگرداني را بر ،آفريند مي كه از آنهايي  نقش
وجالب است  كه هر سه كـودك داسـتان    )186-190 ،1370همان،( .دكن مي براي چند كودك تعريف مذكورراي  قصه نيز

هـاي   برنـد و بـه سـرگرمي    مي دوست دارند در رفاه كامل مادي به سرها  عاميانه را بيشتر از ديگر قصهي  هكه اين قص
بابـا خيلـي   « : گويـد   مـي  مهرداد يكي از كودكان اين داستان با اعتراض به پـدرش  .عصر جديد دسترسي كامل دارند

امـا نويسـنده بـا شـكل      )190 :همان (» .نداردها  خري اين جور قصه مي كه برايمهايي  كتاب قصه ، قشنگي بودهاي  قصه
نده شدن افراد درگذشـته  خاص روايت كردن اين قصه و پيوند زدن آن با عناصر عصر نوين و افزودن ماجرايي مثل ز

در  »نـارنج و تـرنج   «كند،در بيان قصـه  مي اوضاع سياسي زمان خود را بيان ،خاص كه در قصه كهن نيستهايي  با نام
زنـد و در بيـان    مـي  اوالً راوي قصه را با عناصر تمدن امروزي مثل آنتن تلويزيون پيوند ،»درد همه جا هست«داستان 
هاي كند و كله مي به جنگ ديوهاي سفيدمي رود و در قلعه انگشتش را با آب خيس گويد كه پيرزن قصه كهقصه مي

 .شناسـد  مـي  راهـا   شوند و او صاحب كله مي زندهها  كلهي  چسباند و همه ها مي كند و به بدن مي آويزان در قلعه را تر
ن، تقـي خـان، پيرمحمـدخان و    مال برديا بود، بعد بهرام خان، طاهرخان، بابك خان، منصـور خـا  ها  قديمي ترين كله

بابك خرم ديـن و انتظـار برگشـت او در    ي  و با توجه به قصهها  با دقت در اسم )189: 1370دانشور، ( .ديگرهاي  خيلي
كـه  راهـا   توان فهميد كه نويسـنده ايـن نـام    مي ،)313: 2ج ،1381 همان،( باورهاي مردم تبريز در رمان جزيره سرگرداني

طاهرذواليمينين، بابك خـرم ديـن، ميرزاتقـي خـان     .كند مي به طور عمدي و سمبليك وارد قصه قهرمانان ملي هستند،
عصـر دانشـور   ي  قصـه  در.بـر سـردار رفتنـد   نيزكه برخي  ومحمدمصدق منصور حالج حسيناميركبير، بهرام چوبين،

ايـد زنـده شـوند و بـه     ب) ها آنهاي  يعني آرمان(حاكمانش ديو منش هستند وبراي شكست اين ديوها، قهرمانان ملي 
  .پاخيزند
كنـد و هسـتي آن را بـراي بيـژن در      مـي  اشـاره  "نـارنج و تـرنج   "جزيره سرگرداني بارها و بارها به قصه رماندر

و خـودش در كـودكي آن را از مهرمـاه     )352:همـان ( كنـد  مـي  و براي پرويزتعريف )114: 1، ج1380دانشور، (اش  كودكي
آورد كـه هسـتي بـا ايـن تـرنج       مي كند و ترنجي براي او هديه مي رنج و ترنج صداشنيده است و سليم او را دختر نا

ي هايي كه هستي در جزيره سرگرداني با استفاده از قصـه گفته شده است كه نقش )140-145: همان(. آفريندميها  نقش
 بـه كمـك آن  خود گذاشـته تا ي سليم را جلو او ترنج هديه ،كندتأمالت پنهان او را مجسم مي ،كشدنارنج و ترنج مي

طرح ديگر قبولي  درخواستگاري او را از سليم نشان دهد وصحنه در اين فكر است كه نقشي بكشد كه ، نقشي بكشد
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كشد كه سـياهي در آن جـا حـاكم اسـت و ديـوان       مي اما سرانجام طرحي براي سليم ،رساند مي خواستگاري سليم را
ي كهـن ومعنـاي   اند و چيدن دختر نارنج و ترنج و حالت رمز آلـود قصـه  زيادي درخت نارنج و ترنج را احاطه كرده

دانشـور بـه قصـه    ،عـالوه بـر ايـن قصه    )147-148: 1376دسـتغيب،  (. اي كه دارد و بر هوشمندان پوشيده نيستاستعاره
هم » سيندرال«و افسانه غير ايراني »سيب وباروري «وافسانه »امير ارسالن رومي«، »بلبل سرگشته«، »خاله سوسكه«هاي
ي او "هـا ن كود ك داستا"هاي  شخصيت هرچندكند  كه گواه توجه او به اين مورد از فرهنگ مردم است  ؛ مي اشاره

    .نيستندها  درگيراين قصه
  :خاله سوسكه. 3-1-2

خـوام بـرم شـو     مـي  «: گويد او همان است كه نمايش خاله سوسكه را در تلويزيون ساخته بود مي كشوربه هستي
  )12: 1ج، 1380دانشور (  .شونيم شو بكنم ، بكنم

كند آن قدر ناراحت و  مي سليم بعد از زنداني شدن هستي و فشارهاي قدسي خواهرش كه او را مجبور به ازدواج
قدسي خادمه . اما قدسي نيايدها. حتي راضي بود كه دايه بيايد و برايش قصه بلبل سرگشته را بگويد«عصبي است كه 

شسـت و در باغچـه    نمـي  برادر را با گالب و اشك چشمهاي  استخوان ،كرد زندگي است مي بود كه خيالويرانه اي 
  )20: 2، ج1380دانشور، (» كدام پير زن نفرينش كرده بود كه به عشق دختر نارنج و ترنج گرفتار شود؟. كرد نمي چال

  :قصه سيب و باروري. 3-1-3
گويد چهـل   مي رود و درويش به او مي شود پيش درويش نمي بچه دارگويد كه زني  مي زن سهراب خان قصه اي 

اما به شرطي كه وقتي به آبشار رسـيدي   ،روز روزه بگير و سر چهل روز برو سر كوه كنار آبشار، تن و بدن را بشوي
 ا اسم ميمـون را گويد  اگر شم مي بعد به درويش ،افتد مي رود اما هميشه به ياد ميمون مي ياد ميمون نيفتي زن پنج بار

  )259: 1377دانشور، ( .افتادم نمي آوردي من صد سال سياه به فكر ميمون نمي
  :سيندرال. 3-1-4

» در جزيره سـرگرداني  « اي است در نمايش دو صفحه» ماه پيشوني« دانشور افسانه سيندرال را كه شبيه به داستان 
بازيگران نمايش هم با هنرمندي نويسنده، آمريكايي هستند و افسانه بـه   ،كند و چون افسانه غير ايراني است مي بازگو

كند كند با پسر پادشاه ازدواج مياين شكل است كه دختري به نام سيندرال كه مادر ندارد و زن پدرش او را اذيت مي
  )210-211:  1ج  ، 1380 ، همان( .اما به كمك مادرش و فرشتگان و عناصر غير انساني

  :امير ارسالن رومي . 3-1-5
سـواد يـادم داده   «: كند مي اشارهامير ارسالن ي  قصه زبان كوكب السلطان بهاز» به كي سالم كنم« داستان در دانشور

  ) 69: 1370دانشور، (  ».پنج بار امير ارسالن خوانديم  خواندم، مي برايش اميرارسالن. بود
  :ترانه دويدم و دويدم قصه شنگول و منگول و. 3-1-6

آمريكا كه براي وطـن و آداب و رسـوم آن    درمرد مهاجر » از خاك به خاكستر«در داستان » انتخاب«در مجموعه  
مثل شنگول و  ييهاقصه اول از.كند مي رسوم رابه نوعي به فرزندش منتقلدلتنگ است و دوست دارد كه اين آداب و

زدن دو تا خاتون را شنيدم كه به مـن آب و نـان   يك روز پشت سرم حرف «: كند مي شروعمنگول و اتل متل توتوله 
 :1387دانشـور، (» .آن چنان كه نمك گيرم كـرد  تر بود، از نان و نمك جان نواز دادند اما لهجه اصفهانيشان از آب و نان، 

اي است قديمي كه درسرتاسر ايران تا حدود نـيم قـرن پـيش بـر زبـان      ترانه ]دويدم و دويدم  [ترانه دوخاتون  )108
 به كودكـان  را همياري و همكاري ، حس مشاركت نيز مضمون آن ، كودكان جاري بوده است و عالوه بر شيريني وزن

، يكيش به مـن نـان داد  ، يكيش به من آب داد، دو تا خاتون را ديدم، سركويي رسيدم، دويدم و دويدم« : آموخت  مي
پشكل را ، بزه به من پشكل داد، علف را دادم به بزه ، داد زمين به من علف  آب را دادم به زمين، ، نان را خودم خوردم

درزي به من  ، قيچي را دادم به درزي، زرگر به من قيچي داد ، آتش را دادم به زرگر ، نانوا به من آتش داد ، دادم به نانوا
  )22: 1387 ، مهتدي(» ....قبا داد و
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بـه كـودكي كـه     -آن هم بدون تغييروتحول-، اتل متل توتولهفكر انتقال اين ترانه يا قصه شنگول و منگول و لبته ا
زمان ونيازهاي كنوني نسلي است كه وي به عنوان پدري  عدم شناختي  كند، تاحدي نشانه مي امروزدرامريكا زندگي

به نسل كنـوني هرچنـدالزم اسـت امـا     ، انتقال ميراث معنوي گذشتگان.تحصيل كرده ادعاي هدايت وتربيتش را دارد
   .نمايد مي امروزين آنها،نه تنهادشوار،بلكه تاحدي ناممكن وغيرضرورهاي  نيازسنجي ومطابقت دادن باخواستهبدون 

مردم بوشهر به طور غير مستقيم در آثارش استفاده كرده است به طوري كه زير بناي رمان هاي  رواني پور از افسانه
 بـه وجـود  افسـانه اي  كننـد و فرزنـداني    مـي  ا هم آميـزش كه پري و انسان بهايي  از افسانه .افسانه است» اهل غرق«

دراسـتان   .و انسـان اسـت  ) مـادر (جمال قهرمان داستان حاصل پيوند يك پري دريايي آورند و در اين رمان هم مه مي
  . ها، فراواننداين جور قصه بوشهر

گيـرد و  ي آسمان ميا زير كاسهنويسنده صورتش ر: كند مي به داستان ماه پيشاني اشاره» كولي كنار آتش«در رمان 
  )264:  1386 ، رواني پور(» دخترك ماه پيشاني كجايي؟«  :گويدمي

 پژوهشـگراني اشـاره  ي  به وسيلهبه موضوع جمع آوري ادبيات عاميانه » كولي كنار آتش « رواني پور همچنين در 
يكي از شخصيتهاي رمان و به (» مانس «رمان ، در اين رفت وآمدداشتندبه ميان قبايل كولي  30-50در دهة كند كه  مي

ها است و براي ايـن موضـوع   ها و متلآوري قصهدر ميان قبيله كولي به دنبال جمع) معناي ميهمان در لهجه بوشهري
گويد كه ميكند كدام قصه را  براي او تعريف كند، آن، شخصيت اول رمان، با خود فكر مي»آينه«كند و پول خرج مي

ي دختري كه سرش را بريدند و خونش قصه كنم يا دفه تمامش ميكنم يهه خامش ميمشه يه لقه، چله ميشچاق مي
ي او را دهـان بـه   گذشت ني را بريد و برد تـا قصـه  آمد و چوپاني كه از آنجا ميآن بر روي زمين ريخت و نيزاري از

اسـت كـه وقتـي    » كدو قلقـه زن  « ي شاره، همان قصهي اول مورد اقصه )66:  1386 ، رواني پور(. دهان همه جا بگويد
گويد اآلن كه الغرم بگذاريد چاق شوم بعـد مـرا   فريبد و مياو حيوانات را مي، خواهند پيرزن را بخورندمي حيوانات
« دانشـور «است كه » دختر نارنج و ترنج « ي  قصه، »آينه«دوم مورد نظر ي  و  قصه) 98-104: 1ج، 1387، مهتدي(.بخوريد

كشـندو از خـون او نـي يـا درختـي      هم از آن استفاده كرده اسـت و در ايـن قصـه كهن،دختـري را بـا دسيسـه مـي       
دختـر كـولي رمـان، پيونـد     » آينـه «اين  هر دو قصه را با سرگذشت ، ، با مهارترواني پور) 335-356: همـان  (.رويد مي
شـود و بـا   مانس، فريفته گشته و به نوعي بلعيده ميي خامي است كه توسط زند، زيرا آينه هم در واقع همان لقمه مي

اي هـم كـه   شود و قصهاز قبيله، قصه و سرگذشت او به عنوان دختري كولي تمام مي» آينه«رفتن مانس و طرد شدن 
هـر كسـي آن را طـوري     آيدوشود، سرگذشت همين دختر كولي است كه در پايان داستان ميدهان به دهان گفته مي

است، سرنوشت متفاوتي دارد و در پايان داسـتان هنگـامي كـه    اي كه نويسنده ساخته»آينه«ه است و با كردروايت مي
شـود  رمان به عنوان شخصيتي نقاش در راه  برگشت به قبيله، مشغول مباحثه با راننده است، خواننده متوجه مي»آينه«

نقاش كه مخلوق نويسـنده و برخاسـته از انديشـه     »آينه«در اين رمان وجود دارد، يكي » آينه « كه دو شخصيت با نام
انگيزداشته و نويسنده هـم در اوايـل رمـان بـا     به عنوان دختري كولي كه سرگذشتي غم» آينه«فمنيستي اواست ويكي 

اي بـه سـر گذشـت    بيان قسمتي از قصه نارنج و ترنج از زبان خود اين دختربه صورت ضـمني وتمهيدگونـه، اشـاره   
  ) 253-254:  1386پور،رواني( .ده استواقعي او كرده بو

شود و گويي سرگذشت او را بـراي نويسـنده   بينيم كه آينه در واقعيت دختري كولي بوده كه يك لقمة خام ميمي 
همه چيز واقعي است اما در گوشه و كنـار دنيـا تكـه    «گويد به صورت باال تعريف كرده اند، چون همين نويسنده مي

كنند در يك زمـان و يـك جـا و     مي كند جوري كه همه فكر مي افتد و بعد كسي جمعشان مي اقتكه اينجا و آنجا اتف
و در اين ماجرا هم نويسنده سرگذشت  ايـن دختـر كـولي را طـور      )89: 1371، همـان ( مربوط به هم اتفاق افتاده است

داده است، آنجا كه او خطـاب   ي خود نويسنده است كه به آينه سرنوشت ديگريبرد و اين گفته مي ديگري به پايان 
اي كـه خـودت هـم ازش    گذشـته   ات بيـرون كشـيدم،  من تو را از گذشـته «گويد به شخصيت نمك به حرام آينه مي

  )176:  1386 ، همان(  ».امتقديري ديگر به توداده  كشي،خجالت مي



 735/      پور منيرو رواني هاي فرهنگ عامه در آثار سيمين دانشور و بررسي كودكانه

كـه در مجلـه    كهن است،هاي  سانهدرامروزي كردن اف هاي كودكانتر رواني پور در مورد فابل و قصهاما كار مهم 
» زيباترين سـتاره جهـان  «و » كدو قلقه زن«هاي  دو كتاب اين نويسنده، به نامي  درباره  "كودك و نوجوان "كتاب ماه

شكلي امـروزي بـه    ،رواني پور با تغييراتي بنيادين در ساخت و روايت .، بحث شده استكهن هستندي  هافسان كه از
هاي كهن گامي مهم برداشـته اسـت او  در افسـانه كهـن كـدوي      پور در امروزي كردن افسانه رواني: داده استها  آن

-كدو قلقلـه [هاي يكساني برخورد با حيواناتي چون گرگ و شير و پلنگ و ديالوگ(زن كه در آن كنشي يكسان قلقله
آمـوزد كـه در هنگـام    كودك مـي » كدو قلقله زن«شود كه در افسانه شود و گفته ميميتكرار] زن نديدي يك پيرزن؟

برخورد با مشكالت از شگردها و ترفندهاي زباني و غير زباني براي رهايي خود سود ببرد، رواني پور با وارد كـردن  
دهد، مثالً در افسانه كهـن  ي تازه مييعناصر و تدابير هنري مطابق با كودك عصر جديد به اين افسانه كهن رنگ و بو

گويد، بگذاريد چاق و چله شوم بعد مرا بخوريد اما در افسانه جديد پيـرزن پديـده   پلنگ ميپيرزن به شير و گرگ و 
ها قصه بگـويم و اگـر نـروم    گويد من بايد بروم و براي بچهكند و ميرا بهانه ميها  جذابي مثل قصه گويي براي بچه

سانه كهن تأكيد بر حرص حيوانـات داسـتاني   كنند تا مرا بيرون بياورند، در اففهمند و شكم شما را پاره ميها ميبچه
ها، مانع از خـوردن  ها از كشته شدن توسط بچهخواهند ولي در افسانه جديد ترس آناست كه پيرزن چاق و چله مي

پيرزن است و ترفند هنري ديگر نويسنده حركت از فرد محوري به جمع محوري است در افسانه كهن پيرزن هنگـام  
هـا از جنگـل بـه    شود اما در افسانه جديد كودكان ده كه پيرزن آخر هفتهكدو قلقله زن قايم ميبرگشتن به تنهايي در 

كـدام در كـدويي، پيـرزن را همراهـي     رود تا برايشان قصـه بگويـد، بـراي گمـراه كـردن حيوانـات هـر       ديدنشان مي
  ) 50-51: 1381كائدي، (.كنند مي

ميـرد و  كودكي به نام عيني، آهويي به نام تـارا دارد كـه   مـي   ي است كه در آن يهم قصه "زيباترين ستاره جهان"
گويد كه در زيباترين ستاره جهان آهواني طاليي هستند كـه هرگـز   ي مييعيني سخت نگران است مادر براي او قصه

بينـد  ميرود ولي كند ماه زيباترين ستاره جهان است با كمك مرغان دريايي به آن جا ميميرند و عيني كه فكر مينمي
زمين است، پس به زيباترين سـتاره  فهمد كهبيند و ميي زيبا مييدر ماه هيچ چيزي خوب يا بد نيست و از دور ستاره

  )51: همان( گردد برمي، جهان يعني زمين
  ها بازي. 3-2

 رواني پور فضـايي را  ترسـيم   امارده است نيزآوپسرانه را هاي  دانشور در كنار عروسك بازي كودكان دختر ؛بازي
تنهـا   خوانند وكند كه در آن جايي براي بازي كودكان نيست و كودكان به جاي بازي كردن و شادماني، روضه مي مي

   .كنندقايم باشك بازي ميها  مارمولك
  :جفتك چاركش. 3-2-1

اين شهر حـاكم  «: گويد ها مي رزنهنگام بيان قصه نارنج و ترنج از زبان پي "درد همه جا هست"در داستان دانشور 
 كنند پيرزنه را بردند در صحراي وسيعي كه همه جور ديو سـفيد در آن صـحرا   مي شهر را اداره ،ديوهاي سفيد. ندارد
توان  گفت اين ديوهـا   مي )189: 1370دانشور، (» .كردند و دست بردار هم نبودند مي لوليدند و جفتك چاركش بازي مي

  .زمان هستند كه  به سياست بازي مشغولند انكماح درواقعدر نظر دانشور 
   :گيري قلعه. 3-2-2

نير و علي يك طرف بودنـد  . كردند مي بازي» قلعه گيري«شد  مي روي پلكاني كه به كفش كن ارسي منتهيها  بچه
  )18: 1381همان، (» ديگر يك طرفهاي  و بچه

   :قاپ بازي. 3-2-3
بردنـد آبـادي خودشـان و قـاپ بـازي       مـي  راهـا   گشـتند و قـاپ  بـال قـاپ مـي   آمدنـد دن  مـي  سگز آبـاد هاي  بچه

  )130: 1370همان، (.كردند مي
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  : قايم موشك/ قايم باشك. 3-2-4
  )85: 1369پور، رواني(. كنندانگار قايم باشك بازي ميها  مارمولك

نيز هـاي محلـي بوشـهر   بـازي  هسـتندو  هـايش فـراوان  هاي كودك در داسـتان شخصيت آن كهپور با وجود  رواني
عدم توجه رواني پور بـه نـام ونـوع     كند مي اشارههابازي قايم باشك بازي مارمولك بهتنها بسيارمتنوع وزياد است اما

سايه افكنده است و نويسـنده   هاي كودكان هماو باورهاي خرافي بر بازيهاي  در داستانبازي هابدين دليل است كه 
از جملـه در داسـتان   .بيشتر سعي دارد نقش اين باورها را در كاركرد مردم نشان دهـد با توجه به حجيم نبودن آثارش 

كنـد و  داسـتان را از زاويـه    به نقش مخرب اين باورها و تأثير آن بر زندگي و بازي كودكان اشاره مي "دي يعگوب"
-كـرديم و ترانـه مـي   هميشه بازي ميگويد كه ما است، راوي داستان ميگذار كند كه  بسيار تأثيرديد كودك بيان مي

ها ديگر زير درخت وقتي باد پيرزن نوزد كسي نبايد خوشحالي كند و با بچه .آمدخوانديم چون باد پيرزن به موقع مي
كنيم چون ممكن است درخت گل ابريشم به ساكنان بـد دريـا بگويـد كـه هنـوز      گل ابريشم بازي و خوشحالي نمي

و از  )11-15: 1372رواني پور، ( .گويم چه كسي روضه بلد است تا بنشينيم و گريه كنيميمها  دلشان خوش است به بچه
او خيلي زود بايد با دوران بچگي خدا حافظي كنند و تن به ازدواج دهنـد وبـه   هاي  سوي ديگر كودكان دخترداستان

شـب  «و در داستان كوتاه گذشت  ااست و سر» گلپر«ي آن شوند كه نمونه مي »عروس مختكي«جاي عروسك بازي؛ 
كنـد بـه    مـي  او را  در حالي كه كودك است  و هنوز با همساالنش بازي. شودتكرار مي» اهل غرق«و هم چنين » بلند

 گريـه هـا   زن] بعـد از مـرگ گلپـر   [«سـپارد   مـي  آورند  و روز بعد از عروسي اش جـان  مي ازدواج شيادي شهري در
 1خواند اي و اويـال كـه عـروس مختكـي     مي چرخاند و مي مينارش را تو هوا هاي رقصيدند و دايه بال مي كردند و مي

  ) 42:  1369همان، (» . رفت

  اي و اساطيري بر شخصيت كودكموجودات افسانهتأثير
بسـيار دور در باورهـاي   هـاي   از گذشـته ... چون ديو، غول، بختك، جـن، پـري و   وهراس آورعجيب  يموجودات

كهن ايراني بوده و هاي  و افسانهها  مهم و اصلي قصههاي  محسوس داشته و از شخصيتايرانيان حضوري ملموس و 
نسبت داده اند، اين موجودات در مواقع خاص و بـا شـكل خـاص ولـي نزديـك بـه شـكل        ها  كارهاي عجيبي به آن

ـ   مـي  دخالـت هـا   ظاهر شـده و در زنـدگي انسـان   ها  و اغلب در جاهاي تاريك و بيابانها  انسان از جملـه  . دكـرده ان
روح خطـر كـردن و    ،تـرس  القـاي  وارد كردن تـرس بـه كودكـان ايرانـي اسـت كـه ايـن       ها  آني  عمدههاي  دخالت

جـن را در   حضـور خطرباالقاي بـزرگ ترها، به عنوان مثال كودكي كه از بـدو تولـد   ،گرفت ها مي ماجراجويي را از آن
در بزرگسالي هم از ترس اين نيـروي   ،كمين او است درها  آموخته كه زير درختان و در حمام احساس كرده اطرافش
گيرد كه سيبي بر سر او بخورد و اگر هم قـرار گرفـت و سـيبي بـه سـرش       نمي زير درختي قرار وهراس آور عجيب

است  يا روح گذشتگانش دست جن يا همزاد وحشت زده درپي يافتن  بلكه ،خورد در پي يافتن نيروي جاذبه نيست
بـي رحـم   چون دانشور در آثارش جن و پيامد آن را گاهي با طنـزي  اي پس اگر نويسنده  ،اين كار را كرده است كه

و هـا   درخيلي از قصـه ) به جز پري(جالب است كه اين موجودات بسيار زشت . ايرادي بر آن نيست ،دهد مي نمايش
   .هستند ها ياري رسان قهرمانان قصه» ماه پيشاني«عاميانه مثل هاي  افسانه

اين است كه در زمان وقوع اين حوادث يعني تقريباً نيم قـرن   ،شود مي آن چه در وقايع داستاني مورد بررسي ديده
 تأثيرها  و بر زندگي آن حضوردارندي در باورهاي مردم ااين موجودات افسانه  ،پيش هنوز در بسياري از مناطق ايران

هـاي   كه حضور ملموس خود را از دست داده و تنهـا در تشـبيهات و قصـه   تنها ديو است ها  و در بين آن ند،گذار مي
سـيار كـم رنـگ شـده و حتـي رو بـه       بشود و در حال حاضر وجود اين موجودات در باورهاي مـردم   مي كهن ديده
  . حضوري پايدار دارد ،از سوي قرآن شبه خاطر تأييد وجود  است كه »جن«تنها ها  ي است و دربين آنفراموش

                                                            

» مختك«در لغت نامه پهلوي به فارسي ثبت شده و به مرور به  (matak)در اصل همان مهتك پهلوي بوده است كه به صورت : مختك -1
  )418: 2، ج1380احمدي ري شهري، . (دهد ميغربي بر گرفته از آن است و معناي گهواره » مهد«تبديل شده و 
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توجه ها  است كه بايدبه آناجتماعي هاي  زمينه درآثارنويسندگان جنوب دارايجودات ناشناخته مثل جن موحضور
در  ،بـراي آن كـه زنـدگي اش بگـذرد     آورد، مـي  رويه عشد به ماوراء الطبي مي وقتي آدم اميدش از زمين قطع.داشت

امـام   بـه دعا براي اي  عده .بردند مي پناهناچار بايد به جايي ، فراوان بيماريو  پزشك وداروكم بودجنوب ايران چون 
ند سـت دان مـي  را روح خبيث يا جني بيماري مردم معموالً ،نددش مي عده اي هم به جن گيرها متوسل ودرفتن ها مي زاده

ابتـدايي  هاي  وارد شده است و در اين گونه اعتقادات، بيشتر تصورات و توهمات خرافه آلودو انديشهها  كه در تن آن
طبيعي انعكاس يافته است و براساس اين اعتقادات است كه وقتي مـاهيگيري  هاي  و ناآگاه از ساز وكار فعاليت پديده

مردم بومي تصورمي كنند يكـي ازپريـان دريـايي عاشـق او شـده و حـاكم درياهـا نيـز او را از          شود، مي دردريا غرق
  )182-183: 1387شيري، ( .بازگشت به خشكي باز داشته است

هـا و  هايي كه در باره طلسمگذار بوده و او با تلفيق باوراين باورها بر كودك راوي داستان تأثير» هاآبي«در داستان 
شـوند و پـاي زنـان را    ها مـي ها، عاشق آدمشنيده و با تكيه بر اين باور  كه برخي از  اين پري» وجود پريان دريايي«

شـود،  هاي مهتابي پيدايش مـي شب، گويد كه پري دريايي عاشقگردند، ميشوقشان ميگيرند و به دنبال معقرض مي
هـا را زيـر   هاي آهني به پري دريايي بدهنـد و او، آن زنان بايد به او كمك كنند تا معشوقش را بيابد، زنان بايد آدمك

   )48-57: 1369پور،  رواني(. دهد تا معشوقش را پيدا كندآتش در دريا قرار
، بـا  شـنود او را ميهاي  غبازيش گلپر، صداي جيهم راوي كه كودكي است كه در شب عروسي هم» شب بلند«در 

و نيمه شب هنگامي كه ترس و تاريكي بر او مستولي اسـت،  » را ببرد» گلپر«خواهد مي روحتماً بچه ب«: گويدخود مي
گيرد و با خود به دريا آيد و گلپر را از دهان اژدها ميمي بيند كهرا مي» روبچه ب«در خيال خود، پاهاي باريك و دراز 

هـاي   رقصـيدند و دايـه بـال    مـي  كردند و مي گريهها  زن] بعد از مرگ گلپر[«و فرداي آن شب) 42: 1369همان، (برد مي
رواني اي ه پس در داستان )42: همان(» . خواند اي و اويال كه عروس مختكي رفت مي چرخاند و مي مينارش را تو هوا

توجه شود توجه و تمركز نويسنده بر نقش مخرب باورها بر شادي و بـازي  ها  بچههاي  پور بيش تر از آن كه به بازي
   .كودكان است

بـاد  «داستان مردمي است كه اسير رزق دريايي و باورهاي مخرب هستند، اسير بادي به نـام  » دي يعگوب«داستان 
اند تا معنايش اين است كه ساكنان بد دريا آن را در دريا گير انداخته ،پير را نكشدكه اگر به موقع نوزدو چند » پيرزن

هيچ صيادي نبايد به دريا برود و جسم و جان كودكان چنين دياري  ،به جان ماهي گيران بيندازند پس تا اين باد نوزد
آينـد كـه   هـايي در دريا به شكل ماهي يابد نه با ماهي دريايي،چرا كه ممكن است ساكنان بد مي با اين باورها پرورش
بلكه بايـد روضـه    ،ها را خورد ودر اين مواقع  مردم، به خصوص كودكان، نبايد شادماني كنندنبايد چنين هنگامي آن

نويسنده در اين داسـتان   )7-24: 1372پور،  رواني( .ها غمگين هستندبخوانند و گريه كنند تا ساكنان بد دريا بدانند كه آن
توان گفت كه مراد از باد پيرزن باورهاي  مي كندو مي زاويه ديد بسيار مناسبي كه زاويه ديد كودك است استفاده هم از

زنـدگي مـردم هسـتندوكودك آرزوي مـرگ     ويراني كهن و خرافي است كه به شدت پير و فرتوت شده اند و باعث 
شايدباد پيرزن مرده باشـد مگـر يـك بـادآن هـم      آخر:گويد مي آنجا كه،را دارد-در واقع چنين باورهايي -چنين بادي 

  .كند مي بادپيرزن چقدرعمر
كند و گاهي روايت اين  باورها بـا طنـزي   دانشور هم در مواردي تأثير اين موجودات توهمي را بر كودك بيان مي

ا دده ، علي كودك داستان هنگامي كه پدرش شب هنگام ب"شهري چون بهشت"از جمله در داستان  ،تلخ همراه است
به خيال بختك افتاد كه وصفش را از مهر انگيز شنيده . به نظرش آمد كه انگار لحاف پدرش باد كرده«سياه، خوابيده  

كـرد،  جنبيد و تقـال مـي  بختك مي... را از او بپرسدها  منتظر ماندكه پدرش دماغ گلي بختك رابگيرد و جاي گنج ،بود
و مـادر نهيـب   » دماغشو بگيـر .بگيرش «: علي داد زد ،خوابيدبختك پا شدعاقبت باد لحاف ،علي را هراس گرفته بود

  )19: 1381، دانشور(» صبح باز هيزم بود و سر شكسته مهر انگيز. وعلي جايش را تر كرد» بخواب« :زد
: هم ترس كودك از باورهايي مثل بچه كوله كـن و لولـو  از مضـامين داسـتان اسـت      "در بازار وكيل"در داستان  
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بـه همـان   .... يادش به بچه كوله كن افتـاد ،بچه را دوباره ترس برداشت و مردد ماندبه درويش خوب نگاه كرد دختر«
  )157:همان(» .اندازه كه از لو لو ترسيد از اين مرد عجيب هم ترسيد

 راوي كـودك، در قسـمتي از  » خورنـگ «شود،  مي هم كه ماجرا از زاويه ديد كودك بيان "تيله شكسته"در داستان 
اي  وتپـه اي  ترسـيدم منـي كـه از هـيچ جنـي و هـيچ مـرده        مـي  « : كند مي داستان ترس خود رااز اجنه اين گونه بيان

  )43-44: 1370همان،(» ...ترسيدم حاال ترس برم داشته بود نمي

  گيري نتيجه
نويسـنده مـذكور    دووجود عناصري از فرهنگ مردم كه مخصوص كودكان ويا در تعامل با كودكان است در آثـار  

نشانگر توجه اين نويسندگان به زندگي كودكان و ارتبـاط آنـان بـا فرهنـگ مـردم اسـت و از سـوي ديگـر بررسـي          
هـاي  دهد كه گاهي نويسندگان مذكور اين عناصر كودكانه را نقابي بر انديشه مي چگونگي انعكاس اين فرهنگ نشان

كننـد ماننـد   قصه نارنج و ترنج و گاه با اين مضامين هنرمندانه بازي مياند مثل استفاده دانشور از پنهان خود قرار داده
و از سـوي ديگـر   " كـولي كنـار آتـش    "شخصـيت اول داسـتان   »آينـه  «گذشـت  پيوند زدن قصه نارنج و ترنج با سر

گـذار  جنسيت و فضاي داستاني  متفاوت اين نويسندگان برچگونگي انعكاس اين مضـامين تـأثير  ، ديدگاه، خصيتش
هـاي مختلـف رابطـه    دانشور بـه جنبـه  بويژه ، است وده و نگاه نويسنده را متوجه جنبه خاصي از اين مضامين كردهب

ديدگاه سياسي اين نويسندگان برنحوه انعكاس رابطه كـودك   ديگرآن كهي  نكته. كودك و فرهنگ عامه پرداخته است
  .عامه كامالً مؤثربوده است وفرهنگ

  :فهرست منابع
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Evaluation of childish of the public culture in the works 
of Simin Daneshvar and Moniroo Ravanipoor 

 
  Seyyed  Mehdi  Kheirandish1 

Parvin Heidari. 
 

Abstract  
One of the major content of modern fiction is the reflection of public culture.Since,the human, life 

and his/her thoughts aren’t separated from the story, so the association of public culture with human 
has been entered to this literal frame. some parts of these cultures such as games, stories, songs, 
proverbs, beliefs and customs are peculiar to children or they affect on the children,s lives. Simin 
Daneshvar and Moniroo Ravanipoor  has special attention to the public culture but whatever that is 
related to the children has created an area for drawing the relation of children with this culture. It can 
indicate that the correct or incorrect usage of this culture in the bringing up the child in the fiction 
atmosphere has been relatively resulted from the real society. On the other hand, we  comprehend that 
sometimes these childish contents play the role of masks on the thoughts and the hidden and internal 
intent of the writer ,as they help him/her to have a more artistic and sometimes complicate method in 
the creating the works. Of course, with regard to the sex and vision of writer and the time and place of 
event occurrence, the manner of reflecting  these contents is sometimes different and sometimes  
similar which can be evaluated from this point.  
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