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 چکیده

ایست که باورهای عامیانه پناهگاهی برای اذهان ساده

قدرت تبیین و تحلیل حوادث را نداشته و از طرفی خود 

 .داننددفاع میها بیها و نامالیمتیرا در برابر ناگواری

 ،کنندآگاهی زندگی میمردمی که در محیطی آکنده از نا

های عقالنی متوسل شده تا تعارضناچار به نیروی غیربه

ی خرافی هابرخی از این اندیشهذهنی را کاهش دهند. 

ها پس از پیدایش که تا قرن دهستن قدری محکم و استوارهب

، که به روش در این پژوهش دهند.میحیات  ۀهمچنان ادام

عامیانه باورها و اعتقادات  تحلیلی و توصیفی انجام شده،

 ،بندی، دستهاستخراج باغ بلورو  دگیدلدادلدر دو داستان 

اند. هدف از این تحلیل، تبیین باورها شدهتحلیل و بررسی 

و مقایسۀ میزان کاربرد آنها در دو داستان ذکر شده است. 

بیشتر باورهای  باغ بلوردهد که در نتایج پژوهش نشان می

که در داستان در حالی ؛متافیزیکی و مذهبی به کار رفته

باورهای مردم شمال کشور دربارۀ حیوانات و  یدلدادگدل

 پرندگان بازتاب بیشتری داشته است.

 

باغ ، دلدادگیدلباورهای عامیانه، داستان،  :هاواژهکلید
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Abstract  

common beliefs are haven for simple minds 

which are not able to elucidate and analyze the 

events and on the other hand, they find 

themselves unprotected against dissatisfaction 

and intolerances, the people who are living in 

an environment replete of unawareness and 

forcefully are resorted to irrational forces in 

order to lower their mental conflicts. Some of 

these superstitious notions are so firm that they 

outlive for a long time after their advents. In 

this survey, which has been considered 

analytically and descriptively, common beliefs 

and creeds have been extracted, classified and 

analyzed in the story of ''Dele Deldadegi'' and 

''Baghe Boloor''. The purpose of this analysis is 

elucidating of beliefs and the comparison of the 

level of their usages in these two stories. The 

results of survey indicate that in ''Baghe 

Boloor'' story, the metaphysics and religious 

beliefs have been mentioned while in ''Dele 

Deldadegi'' story, the Iranian northern people's 

beliefs of animals and birds have had 

reflections a lot. 
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 مهمقد

کند که آکنده از انسان امروزی در دنیایی زندگی می

باورهای علمی و غیرعلمی است. باورهای علمی بر 

آیند و با علم و منطق وجود میپایه و اساس علم به

روند. در مقابل باورهای غیرعلمی بیشتر نیز پیش می

جنبۀ دینی و آیینی دارند و با تکامل مذاهب بشری، 

ین باورها به فراموشی سپرده شده های دینی اریشه

است. با این وجود، از گسترش و رواج آنها در میان 

ها کاسته نشده است. با بررسی باورها و عقاید ملّت

توان نتیجه گرفت که جهل و غیرعلمی )عامیانه( می

نادانی ریشه و علّت اصلی به وجود آمدن آنها است. 

پیشینیان خود  نیم باورهایاتوما امروزه به راحتی می»

اندیشی و تصّورات نادرست آنها از را ناشی از کج

توان دانش بشر را در وقایع بدانیم. امروزه می

ها کافی دانست و بر پاسخگویی به بسیاری از خرافه

کید و تالش کرد تا آنها را از أها تلزوم مبارزه با خرافه

با این حال بسیاری از ما  .ذهن و ضمیر اقوام سترد

ودآگاه، به باورهای پیشینیان ایمان داریم و بدون ناخ

اینکه دلیل این ایمان را دریابیم، برای عروسی وقت 

سوزانیم، برای زخم سپند میگیریم، برای دفع چشممی

آنکه تأثیر نیروهای اهریمنی و شیطانی را از کسی دور 

ها را شر و برخی زنیم، برخی از پدیدهکنیم، به تخته می

قدم و شماریم، افرادی را خوشیر میدیگر را خ

شناسیم، به برخی وقایع و حوادث افرادی را بدقدم می

کنیم، اما بینی میزنیم و وقایع آینده را پیشتفال می

 (106: 13۸3)صرفی،  .«دانیمچرایی و دلیل آنها را نمی

توان به دو دسته کلی افکار و باورهای عامّه را می

 تقسیم کرد:

عقایدی که به تجربه برای مردم عاقل . افکار و 1

نیّت حاصل شده و آنها نیز برای و فهمیده و خوش

ها و اشعار و امثالی نشر این افکار و عقاید، افسانه

اند و حتی برای ایّام و ساعات مختلف سال، پرداخته

اند و افکار حکیمانه دابی وضع کردهآاز خود، رسوم و 

ود را برای هدایت و دستورهای اخالقی و اجتماعی خ

ها و امثال و اشعار و تربیت خلق، در ضمن این افسانه

 اند.و آداب و رسوم، گنجانیده

. اعتقادات و خرافاتی که بداندیشان و 2

خوردگان جامعه به عمد یا به غیرعمد ساخته شکست

اند. مانند و پرداخته و در میان مردم رواج رواج داده

هجن و طلسم و جادو و ها و امثال زشت و مستافسانه

عقاید مربوط به آل و بختک و غول بیابانی و مراسم 

گشایی دختران و بعضی ادعیه و اوراد عجیب و بخت

غریب که در هیچ حدیث و کتاب معتبری وجود ندارد 

های بزرگ بهداشتی و اخالقی و و بعضی از آنها زیان

اجتماعی دارد. از آن قبیل است دستوری که برای 

بچۀ عوضی و زعفران خوردن برای سقط معالجۀ 

بینی در جنین و اعمال و مراسمی که به نام فال و طالع

اند. ذهن و فکر مردم ساده و عوام جای داده

 (19: 1363)شکورزاده، 

دربارۀ خرافه و خرافات تعاریف گوناگونی ارائه 

خرافات مجموعۀ »توان گفت: شده که به طور کلی می

عقولی است که چون با احساس گفتار و اعتقادات نام

کنند، در ظاهر فریبنده و دلنشین افراد برقرار می

هستند، ولی بر روی هیچ اصول علمی و عقلی متکّی 

( خرافات بر اساس 14: 13۸3)شعربافیان، « نیستند.

 شوند: شکل کلی به دو گروه تقسیم می

. یک نوع خرافات جنبۀ انفرادی دارند و 1

به  .گرددمستقیم به خود فرد برمیهای رفتاری آن زیان

کند که اگر با عنوان مثال، شخصی به خود تلقین می

 قلم خاصّی در امتحان شرکت کند، موفق خواهد شد.
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. نوع دیگری از خرافات هستند که جنبۀ 2

افکار مرسوم و احساسات غیرمنطقی  .اجتماعی دارند

ند. که گروه زیادی در جامعه به آنها معتقد و پایبند هست

 ( 15 -16)همان: 

عقاید و باورها از گذشته تا به حال در میان اقوام 

 های گوناگون و متفاوت ظاهر شدهمختلف در شکل

در نتیجه شناخت این باورها و معتقدات، افراد  و است

به  .سازدتر میرا از لحاظ فکری به یکدیگر نزدیک

ها و گفتار بررسی معتقدات و اندیشه» همین علت

شناسی کوچه و بازار از نظر  روانشناسی و جامعه مردم

ل در گفتار و کردار مردم مّأدارد و ت اهمیت بسزایی

-هعوام بسیاری از مشکالت تاریخی و فلسفی و ب

ها را کند و تاریکیخصوص اجتماعی را حل می

شناخت عقاید و  (35: 1355 )ماسه،. «سازدروشن می

ن آن آشنا ساخته ما را با خلق و خوی صاحبا ،باورها

 زند.شناسی را رقم میبینی و انسانو نوعی جهان

  خواستهبسیاری از نویسندگان و شاعران خواسته و نا

 حتی آنهایی که با ،افراد را با باورها و معتقدات اقوام

محیط جغرافیایی ز یک و جدا ا بودهیکدیگر بیگانه 

 ،اراین آث ۀاز جمل .دنسازآشنا می ردند،کزندگی می

که تا حدودی بکر مانده  است ادبیّات دفاع مقدس

است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا باورهای 

پور شهریار مندنی اثر دلدادگیدلعامیانه در دو داستان 

بررسی و کنکاش  بافمحسن مخملاثر  باغ بلورو 

 شود. 

 پیشینۀ پژوهش

های بسیاری ها و پژوهشدر حوزۀ ادبیّات جنگ کتاب

از  .است های اخیر به رشتۀ تحریر درآمدهالدر س

ادبیّات جنگ و موج ( کتاب 13۸2جمله: تندروصالح )

شناختی نقد کتاب به رشتۀ تحریر را در باب روش نو

های آن درآورده و به چیستی جنگ و آثار و مشخصه

نسل در کتاب  ( نیز13۸4. زاهدی مطلق )استپرداخته
 جنگ نظر افکندهبه مباحث مختلف ادبیّات  باروت

کندوکاوی پیرامون ( در کتاب 13۸۸حنیف ) .است
، اساس پژوهش ادبیّات داستانی جنگ و دفاع مقدّس

نظران قرار وگوهای هدفدار با صاحبخود را بر گفت

جنگ و ( در کتاب 1392بیگی )حسن .است داده

رمان در  54خالصه و تحلیل  به معرفی،هایش رمان

 است و ... .هحوزۀ جنگ اهتمام داشت

های مورد بحث در این پژوهش و دربارۀ رمان     

 .است نویسندگان آنها نیز آثار قابل تأّملی نگارش شده

 ی( در پژوهش13۸7) آبادیکاظم یشکراز جمله: 

 تحلیلو  نقد را رمندنیپو رشهریا ثرا گیادلددل درمان 

 ی( در پژوهش13۸9ورزنه ) یاحمد .است کرده

 سهیمقا نرما چهار ربازتاب آن را دو  جنگ عموضو

که در زمان جنگ  نویسندگانیگرفته که  جهیکرده و نت

 مصائب به توجه با ،اختهانددپر هابه نگارش رمان

 بعد که نویسندگانیو  ندراد جنگ به منفی هنگا جنگ

و  مالیمتر هنگا ،اختهانددپر نمار رشنگا به جنگ زا

 یپژوهش ( در1391) یفوالد .ندراد جنگ به مثبت

مذهب در آثار محسن  یزبان ییبازنما یدگرگون ریس

-که مخمل گرفته جهیکرده و نت یباف را بررسمخمل

 ژهیو به و ینید یمبان نییبه تب ییابتدا هایباف در دوره

و غرب  سمیو به اسالم در برابر کمون پردازدیاسالم م

رمان  ی( در پژوهش1394. صابرپور )بخشدیم یبرتر

تعامل با گفتمان غالب  ۀا از منظر نحور باغ بلور

کرده  ی،  در موضوع زنان بررس60 ۀدر ده یاجتماع

 یاـهارزش دـتولیزبا اـب ن،اـمر ینکه ا گرفته جهیو نت

 گفتمانی یتژاستردو ا ۀنمایندزبا ری،ساالرپد سنت

و  درما بهزن  تقلیل :ستا ناـنز زۀوـحدر  هدـعم
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یا اثری را که  مقاله نگارنده،. وی مظلومیّت تقدیس

ص و مستقیم به بررسی باورهای عامیانه طور مشخبه

 ،رواست. از این در  این دو رمان پرداخته باشد، نیافته

در پژوهش حاضر باورهای عامیانه را در دو رمان 

( دل دلدادگی، باغ بلورشاخص ادبیّات دفاع مقدّس )

 است. بررسی، تحلیل و مقایسه کرده

 

 ورهای عامّهادبیّات جنگ و با

ور شدن آتش جنگ میان ایران و عراق در پایان با شعله

، ادبیّات جنگ پدید آمد. دگرگون 1359تابستان سال 

شدن زندگی و حیات جامعه بر اثر جنگ، مسائل 

که ای را در دستور کار ادبیّات قرار داد؛ چنانتازه

ای نسبت به جنگ توان گفت تقریباً هیچ نویسندهمی

یش غافل نبود. برخی در ستایش و پیامدها

ها نوشتند، گروهی مصائب جنگ و تأثیر آفرینیحماسه

آن بر زندگی مردم عادی را در آثار خود بازتاب دادند 

و بعضی نیز خاطرات دیگران را با تخیّالت خود 

هایشان آمیختند و سعی کردند تلخی جنگ را در نوشته

بیش  1373تا  1359که از سال به طوری ؛منعکس کنند

ها، عملیات نویسنده از زندگی روزانه در جبهه 25۸از 

های های سربازها در بازداشتگاهنظامی، شکنجه

دشمن، آشفتگی در مناطق غیرنظامی، جنگ شهرها و 

زده و آوارگی مردم جنگ ،هاها و ویرانیکشته

ن و مردم شهرهای اآمده میان مهاجرهای پدیدتعارض

( تا 3/۸۸9: 1377عابدینی، مهاجرپذیر نوشتند. )میر

داستان کوتاه دربارۀ  1160، بیش از 1370آغاز سال 

جنگ تحمیلی در مطبوعات چاپ شده که نویسندگان 

عموماً صادقانه و خالصانه و گاه با نگاهی منتقدانه، به 

اند. در همین زمان از بیان احساس خویش پرداخته

مان ر 33داستان بلند چاپ شده،  210مجموع قریب به 

و داستان بلند به طور مستقیم به موضوع جنگ 

رمان و داستان بلند  33مورد از این  21اند که پرداخته

اند. در چهار با دیدگاه مثبت به مقولۀ جنگ پرداخته

مورد دیگر نوعی نگرش حّد وسط و بینابینی وجود 

رمان و داستان بلند با موضوع جنگ  ۸دارد و تنها در 

 ( ۸5: 1373د شده است. )حنیف، با دید منفی برخور

ترین هشت سال جنگ ایران و عراق، یکی از مهم

مسائل چهل سال اخیر جامعۀ ایران است که تمام اقوام 

های مختلف درگیر خود زمین را به گونهو اقشار ایران

هایی با زبان، فرهنگ، کرده بود. حضور انسان

های اعتقادات، آداب و رسوم، باورها و اندیشه

های جنگ ایران و عراق، باعث به وناگون در میدانگ

ای از باورها و عقاید گوناگون وجود آمدن مجموعه

ها شده بود. این باورها و عقاید، بعدها در در جبهه

های جنگ به انحاء مختلف ویژه رمانادبیّات جنگ به

که در پژوهش حاضر، دو رمان دفاع  بازتاب یافته

 اند.ی شدهمقّدس از این منظر بررس

 

 بافمخمل باغ بلور. باورهای عامیانه در رمان 1

نویس و نامهنویس، نمایشباف داستانمحسن مخمل

 1336کارگردان نامدار سینمای معاصر ایران در سال 

در تهران متوّلد شد. وی که از کودکی به دلیل فقر مالی 

تحصیالتش و به شاگردی مشاغل مختلف پرداخته بود 

سالگی در  15دورۀ راهنمایی رها کرد. از را بعد از 

به  ،گروهی چریکی و مخفی که خود تشکیل داده بود

فعالیّت سیاسی پرداخت و سرانجام به دنبال همین 

سالگی دستگیر شد و در فاصلۀ  17ها در فعالیّت

در زندان به سر برد و با  1356تا  1353های سال

پس سیاست از آن و پیروزی انقالب از زندان آزاد شد 

را کنار گذاشت و به ادبیّات و سینما روی آورد. 
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های باف در زمینه( از مخمل۸3: 13۸9پور، )مهران

نامه و تحقیق نامه، فیلمرمان، داستان کوتاه، نمایش

جلد کتاب به چاپ رسیده  30هنری تاکنون بیش از 

های زنده دنیا ترجمه هایش به زبانو برخی از نوشته

سال اخیر چندین بار در  10های او در ماند. فیلشده

اند و جوایز بسیاری های جهانی حضور یافتهجشنواره

ترین آثار داستانی او اند. مهمرا از آن خود ساخته

 سودو چشم بی(، 1359) ننگهای مجموعه داستان

( 1365) باغ بلور(، 1363) حوض سلطون(، 1360)

 است.

تن از  چندروایتگر داستان  باغ بلوررمان 

های شهدا و جانبازان است که از طرف بنیاد خانواده

در قسمت سرایداری این )ای ای مصادرهشهید در خانه

اند. داستان با صحنۀ زایمان الله اسکان داده شده( خانه

الله زنی  .شودو تولد سومین فرزند او آغاز می

روستایی است که پس از شهادت شوهرش منصور به 

ش به این خانه منتقل شده است. او همراه دو فرزند

 -دی یپس از تولّد سومین فرزندش، با ترغیب خورش

ای ازدواج با مرد غریبه -خدمتکار صاحبخانه فراری

کند. این مرد که کریم نام دارد پس از آنکه یک می

کند. گیرد، الله را رها میباری از بنیاد شهید میوانت

شید و به همراه او الله در پایان داستان با فریب خور

رود و باعث آوارگی خود و فرزندانش به مشهد می

-عبارتساکن در این خانه  یهادهاخانو دیگرشود. می

جانباز قطع نخاعی با همسرش  حمیدرضا، ند از:ا

که با پدر  سر شهید و مادر دو فرزندمسوری ه ملیحه،

باغ »رمان . کنندو مادر و برادر شوهرش زندگی می

با وقایع بعدی ازدواج سوری با برادر  سپس «بلور

فرزندی از برادرشوهر و شایعۀ یابد، ادامه میشوهرش 

سوری روانی آید. پیش می زنده بودن شوهر اول،

ملیحه و . رسدشوهر دوستش به شهادت می. شودمی

های روحی، تصمیم حمید پس از گذراندن بحران

 و ... خواندگی بپذیرندگیرند کودکی را به فرزندمی

 باغ بلورترین باورهای عامیانۀ کتاب در ادامه مهم

 در سه بخش تشریح شده است:

 . باورهای متافیزیکی1-1

 جادو و طلسم

آدمیان در تمام ادوار تاریخ همیشه سعی بر این 

اند که به عالم غیب دست یابند و با استفاده از داشته

نیروهای مافوق بشری در کمترین زمان و با صرف 

ین زحمت به مقاصد و اهداف و آمال خویش کمتر

این پندار که طلسم و دعا پروانه ورود به »دست یابند. 

تقریباً در همه جای جهان کم و  ،دنیای غیب است

: 13۸3کوب، )زرّین .«بیش در بین عامّه رواج دارد

( در میان اقوام گذشته جادوگری و اعتقاد به سحر 353

عدۀ زیادی از مردم  و جادو وجود داشت و امروزه هم

به سحر و جادو معتقدند و با خود طلسم یا چیزهایی 

فوظ ماندن از شرّ نیروهای ماوراء نظیر آن برای مح

( در واقع، 1۸: 13۸1بخش، طبیعت همراه دارند. )تاج

یکی از مشاغلی که مردان و زنان را به خود جلب »

کرد، سحر و جادو و دعانویسی بود که به وسیلۀ می

گرفت و و کنار شهر انجام مید مختلف در گوشه افرا

یسان به طرق مختلف پولی از ن و دعانوساحرا

دند و چه بسا با خوراندن کرمراجعان دریافت می

کردند، بلکه داروها که نه تنها مشکلی را حل نمی

. «شدندباعث بیماری، جنون و حتی مرگ شخص می

احث ( طلسم و جادو از مب374: 13۸1)مؤیّدمحسنی، 

است در ادامه چند نمونه  باغ بلوررکاربرد در رمان پ

 ذکر شده است.
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دونم چه رمزی تو این بعله بود یا چه کسی نمی»

برام طلسم گذاشته بود که خورشیدم از مغرب طلوع 

ه کسی برام جادو و جنبل کرد. شاید هم به قول عالی

 (47: 1370باف، )مخمل .«کرده بود

اموسی برات پاپوش ناوخ اوخ اوخ کدوم بی»

گیری السحر رو میدرست کرده؟ این آب باطل

پاشی در خونه. این نعل وارونه بکوب سر در می

 (197)همان:  .«اهللتون زیر بسمخونه

 

 دعانویسی

گویند که با استفاده از نوشتن دعانویس به فردی می»

متون کتب مذهبی روی اجسامی مانند قفل کلید و 

دن مشکل کرسعی در برطرف  کاسه و یا روی کاغذ

ها، در ازای نوشتن کنندگانشان دارند. دعانویسمراجعه

ادعیه و تعویذات، مبلغی با عنوان نیاز از 

: مدخل 1325)دهخدا،  .«کنندکنندگان اخذ میمراجعه

دعانویس( این شغل از کارهای پرسود در گذشته بوده 

و مردم برای درمان تمام دردهایشان به دعانویس 

 کردند: اجعه میمر

اونور قضیه هم مردم بهش اعتقاد داشتند و خوب »

شد بیاد پیش من. شدند. هیشکی راضی نمیمی

گفتند دست اون شفاست. نفس اون حقه: آقا دستم می

تا حکیم رفتم  ترکم. هزاربه دومنت از درد دل دارم می

 (197: 1370باف، )مخمل .«فایدهفایده بی

 

 آل و جن

ه آل ما را به هوّیت واقعی آن نزدیک بررسی افسان

ها متوجه ه زبان رمزی افسانهه ب. با توجکندمی

این موجود  .یم که آل همان عقاب استشومی

ای دشمن زائوهاست و مردم ایران، ترکیه، افسانه

با ترس از مرگ زائو، از این »روسیه به آن معتقدند. 

یر و نظر باالی سر زائو، ابزار آهنی مثل کارد، شمش

گذاشتند؛ چون در اند، میسیخ که به آن پیاز مالیده

ترسد و زائو تا هفت روز باورهاست که آل از آهن می

باید به همراه خود چاقو یا شمشیر داشته باشد، حتی 

ها شمشیری به دست گرفته و دور سر خود قابله

( سخنان 76: 13۸4)احمدسلطانی،  .«چرخاندنیدندمی

دربارۀ جن گفته شده است. و تعابیر دیگری هم 

نامید. در حدیث عرب، بیماری طاعون را نیزه جن می»

طاعون : «ِانّه وَخُز َاعدائکم مِن الجِن»آمده است که 

)ثعالبی  .«های بدخواه شماستسوزن و نیزه جن

سینا نیز به کلّی وجود آنها ( ابن251: 1376نیشابوری، 

آن را تأویل  را انکار کرده است و فالسفه دیگر غالباً

خلدون گفته است که ذکر نام جن در اند. ابنکرده

قرآن، همه در متشابهات آیات آمده و معنی آن آیات 

: 13۸3کوب، را کسی جز خدا ندانسته است. )زرّین

944) 

ای فرهنگ عامه جن از موجودات خیالی و افسانه

ها فقط در شب، تاریکی، در باور عوام، جن»است. 

بار، پستو، انهایی مانند گرمابه، آبمحلتنهایی و در 

ویرانه و بیابان وجود دارند. در باور عامه جن به شکل 

انسان است با این تفاوت که در پاهایش مانند بز سم 

های دراز او نیز با انسان متفاوت است و رنگ دارد. مژه

موی او بور است. همزمان با زاده شدن هر نوزاد 

آید که شبیه وزادی به دنیا میانسان، بین اجنّه نیز ن

 .«نسان است، اما سیاه و الغر و زشتنوزاد ا

ست ( از ما بهترون، همان جن ا60: 1390داری، )تمیم

وردن نام جن شگون و چون به باور عامی، به زبان آ

ندارد و ممکن است آنها را حاضر کند، برای 

ها هم که شده به آنها از ما بهترون آمد جنخوش
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 باغ بلور( جن و آل در کتاب 60)همان:  د.گوینمی

 بسیار کاربرد دارد و چندین بار به آن اشاره شده است.

آخر سر هم با ذغال سرد شده با انگشت به کف »

های میان دو ابرو اش، روی چینپای الله و پیشانی

مالید و همین کار را هم با بچه کوچک او کرد و از 

ت تا آل به هر دو یک لولوی تمام و کمال ساخ

 ( 31: 1370باف، مخمل). «سروقتشان نیاید

سفید در دید. زن گیسالیه اما همه چیز را می»

کرد. لحاف از روی کرد. برق را خاموش میرا باز می

هایش در کشید و دست او را از زیر بچهاو پس می

 .«کردآورد و چون چادری به سویی پرت میمی

 (37)همان: 

ک حیاط، جیرجیر دری ییم بر موزاصدای سُ»

و خیال از ما بهتران: جن. ... دوباره  ناچفت در باد

چه عالیه  سفید. همانتجسم آل. جن. زن گیس

سفید گفت. آنچه الیه دیده بود. دست زن گیسمی

شد آمد و به سوی عالیه کشیده میچون ابری جلو می

 (۸5)همان: . «شدو گم می

 

 لولو

ها را با آن بچهلولو موجودی خیالی است که 

: مدخل لولو( این 13۸1ترسانند. )فرهنگ سخن، می

 بازتاب یافته است. باغ بلورباور در کتاب 

یاهلل دیگه وقت خوابه. چشماتونو هم بذارید و »

: 1370باف، )مخمل .«خورتتونآد میگرنه لولو می

207) 

 

 بخت و بخت بستن

علول بین باشد، روابط علت و ماگر انسان اندکی واقع

حوادث و قضایای دنیا را درک کند و اندکی در مسائل 

یشه خود را به کار جهان علمی تفکّر کند و عقل و اند

لۀ شانس و بخت ئه خواهد شد که مسبیندازد، متوج

یک خیال و یک واهمۀ شیطانی بیش نیست. نه عقل 

نه  شناسد وله شانس و بخت را به رسمیّت میئمس

خت در لغت به معنی ب»د. نهدین به آن اهمیّتی می

است و در عربی نیز به کار رفته « بهره، نصیب و اقبال»

و در عرف به معنی طالع است. این واژه در اصل 

اند و به بدل کرده« تا»آن را به « شین»بوده و « بخش»

در آمده است. در اشعار شعرا « بخت»صورت امروزی 

ا از دوگانگی بخت بسیار سخن رفته است و از آن ب

صفاتی، چون بخت بلند، بیدار، جوان، فرخ، 

برخوردار، توانا، قوی، گران یا چربدست، تیره، شور، 

. ناصر خسرو اندبرگشته، تلخ، نگون، واژگون یاد کرده

داند که گاه خوش است و گاه یبی مبخت را چون آ

از نظر »: ذیل واژه بخت( 1325)دهخدا،  .«شور

از صفت مفعولی در فارسی نو، « بخت»شناسی ریشه

« بختَ»ی دورۀ میانه گرفته شده که خود واژه «بختَ»

نیز از ریشۀ ایرانی 
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« تقسیم کردن»و « بخش کردن»به معنی « بَگ»باستان 

در ( »36: 1373)ابوالقاسمی،  .«به وجود آمده است

بخت نیک، »به سه معنی « بخت»اوستا صفت مفعولی 

 .«تبه کار رفته اس« بخت بد، قسمت و سرنوشت

( صادق هدایت در کتاب 212: 13۸6 )حیدرپور،

خود به باورهای زیر برای باز شدن بخت  نیرنگستان

برای »ند از: ادر نزد عوام اشاره کرده است که عبارت

گشایی دخترها را از زیر توپ مرواری رد بخت

خانۀ قدیم توپی کردند. در میدان ارگ جلوی نقّارهمی

پ مرواری که صاحب گذاشته بودند، معروف به تو

کشف و کرامات بود. مخصوصاً برای بازکردن بخت، 

کردند و عقیدۀ عوام بوده دخترها را از زیر آن رد می

 .«که این توپ خودش از بوشهر تا تهران آمده است

( بخت و بخت بستن از 112: 1344)هدایت، 

کار رفته زیاد به  باغ بلورباورهایی است که در کتاب 

 است:

پزخونه، سر همون سر قبر ن خیابون صامتو همو»

کرد. بخت منم آقا، زن یکی شدم که جادو جنبل می

ن بست که دیگه به روز سیاه اول و آخرش همو

 (196: 1370باف، )مخمل .«نشستم

تا آخر یه روز خیلی از کوره در رفت. گفت: »

خورشید بختتو بستم بدبخت. برو که روز خوش 

کشم م گفتم اه مینبینی. چیز خورت کردم. من

 (19۸)همان:  .«دودمانت بسوزه

چه حساب و کتابی داره اون دنیا این یکی. »

کرده باشه خوبه؟ چقد بخت چقدر زنو از مردشون وا

شو گفت: قندونبخت بسته باشه خوبه؟ میدختر دم

خوند بهش، روزگار بردار بیار کارت نباشه. دعا می

 (199)همان:  .«شدطرف سیاه می

 

 های مذهبیباور. 2-1

 اذان گفتن

در هنگام تولّد بچه در بسیاری از مناطق رسم است که 

در هنگام  باغ بلورگویند. این رسم در داستان اذان می

 تولّد فرزند الله بازتاب یافته است:

گفت. البد عالیه بام اذان میمشهدی باالی پشت»

-ل)مخم. «آمداو را فرستاده بود. حاال باز هم بچه نمی

 (1۸: 1370باف، 

 

 گل یاس

در باور عامّه، گل یاس از شیر حضرت فاطمه )س( 

 باغ بلوربه وجود آمده است. این باور در داستان 

 باف بازتاب پیدا کرده است.مخمل

گین کثیف؟ بگین متبرک ملیحه گفت: چرا می»

آد. مادرم های بهشت میشه. شیر مادر از جوبمی

شیرش به زمین چکید، گه حضرت فاطمه یه قطره می

 (39-40: 1370باف، )مخمل .«شد گل یاس

 

 رود فرات و مظلومیت امام حسین )ع(

باور عامیانه بر این است که بعد از واقعۀ عاشورا، رود 

فرات مظلومیت امام حسین )ع( را با خود به سراسر 

برد تا خون امام حسین )ع( دامنگیر همه جهان می

 بازتاب یافته است. باغ بلورشود. این باور در داستان 

ره به ها میدار گفت: آب این مرضحاجی حمله»

گفتند این شریعۀ کنه. آخه میدریا، دنیایی را مبتال می

فرات از واقعۀ کربال به بعد آبش به همۀ دنیا میره که 

گیرشون بشه. گفتم نترس شاید خون حسین دامن

حاجی، اگر خون حسین که به این آب 
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گیر ی را آدم کرد، این مرض هم همهریخت، کس

: 1370باف، )مخمل .«شه و اال گم و گور میشهمی

175) 

 

 انسان عزب و بهشت

های عزب راهی به بهشت عوام بر این باورند که انسان

ندارند. به همین خاطر در شرع و باور عامّه بر ازدواج 

باغ و تأهل بسیار تأکید شده است. این باور در کتاب 

 یز آمده است:ن بلور

این جوون، بنده خدا عزبه. شنیده خدا هیچ »

ده. خواهان زن مقبول و عزبی را به بهشت راه نمی

 (177: 1370باف، )مخمل .«موقت از راه شرع

 

 مهر فاطمه )س(

در باور عامیانه، آب و نمک مهر فاطمه زهرا است و 

نباید آن را آلوده کرده و از کسی نباید دریغ کرد. 

 (91: 1344 )هدایت،

به به قربون دستت برم ... آخیش. سالم بر »

حسین. لعنت بر یزید. چه آبی! میگن آب و نمک 

خورن ام میمهریۀ حضرت فاطمه است که هر چی

باف، )مخمل .«تمومی نداره. ببین چه برکتی کرده

1370 :1۸۸) 

 

 دخیل بستن

اگر دخیل بستن به معنای توسّل باشد، در قرآن و سیرۀ 

که در قرآن کریم به طوری ؛و بزرگان ریشه داردائمه 

ماجرای توسّل برادران حضرت یوسف به پدرشان 

شان نوعی از این حضرت یعقوب برای پذیرش توبه

ا دخیل بستن دارای ، امشودتوسّل محسوب می

های متفاوتی است که نحوۀ بروز آن به آداب و شکل

های گوناگون احساسی و رسوم هر قوم و حالت

 جانی افراد بستگی دارد.هی

ام کندم و دخیل بستم به ام از روسرییه تیکه»

« دونم.در سر قبر آقا. گفتم: دخیلت. دیگه بعدشو نمی

 (195: همان)

رفتم پابوس امام حسین. تو سامرا دخیل بسته »

: همان)« بودم به ضریح امام موسی کاظم. امام طلبیدم.

176) 
 

 استخاره گرفتن

ب خیر کردن و در دین اسالم، سنتی استخاره یعنی طل

است که بر اساس آن، شخص قبل از انجام هر کاری 

ابتدا به خدا توکل کرده و خیر خود را از او طلب 

کند تا ببیند کند و سپس با پشتوانه دعا اقدام میمی

برد. این موضوع در خداوند او را به چه سویی می

 بازتاب یافته است. باغ بلورداستان 

دار یاد سبیح استخاره کردم. از حاجی حملهبا ت»

کردم و هفت بستم، نیت میگرفته بودم. چشمم را می

گفتم: استخیرک یاهلل. اون وقت یه جایی بار می

اهلل بود که گرفتم. یکی سبحانهای تسبیح را میدونه

یکی الحمداهلل که متوسط بود و یکی هم  ،خوب بود

 (1۸5: همان) .«وال، که بد بود

 

 ارواح و شب جمعه

های جمعه، همۀ ارواح آزاد شب» که عوام اعتقاد دارند

روند و بر لب شوند و هر یک به خانۀ خود میمی

نشینند و به اعمال بازماندگان خود دیوار خانه می

نگرند؛ اگر دیدند آنها مشغول خواندن نماز و قرآن می

شوند و در حق بازماندگان خود هستند، خوشحال می

شوند خاطر میشکسته و افسردهکنند؛ وگرنه دلمیدعا 
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( 225: 1363)شکورزاده،  .«فرستندو بر آنها نفرین می

صادق هدایت هم دربارۀ این اعتقاد در کتاب 

های جمعه برای خیر شب»گفته است:  نیرنگستان

 (70: 1344)هدایت،  .«گدا داداموات باید خرما به 

ارواح طیبۀ  شما که ماشاءاهلل کماالت دارین.»

آن. اما اینجا بام میهای جمعه به لب پشتشهدا شب

 (56: 1370باف، )مخمل .«آنغصبیه، نمی

گفت: روایته مشهدی در حیاط نشسته بود می»

های های جمعه شهدا و اموات خیّر به خونهکه شب

آن سر بزنند. االن اکبر من اون لب دیوار خودشون می

 (133: همان) .«کی دیوارنشسته. شوهر الیه سر این ی

 

 سایر باورها . 3-1

 خاک و غم

در باور عامیانه خاک سرد است و هنگامی که مرده را 

سپارنند، بعد از گذشت مدتی، تمام عشق به خاک می

رود و خاک مهر او و محبت به آن شخص از بین می

هم بازتاب  باغ بلورکند. این باور در داستان را سرد می

 داشته است.

پوشاند. ک سرد است. خوشی غم را میخا»

 (119: نماه)« بردخورد. از بین میمی

 

 رازیانه و شیر مادر

عوام بر این باور بودند که مصرف رازیانه شیر مادر را 

دهد. ظاهرًا رازیانه حاوی نوعی خفیف افزایش می

استروژن است که موجب افزایش تولید شیر در مادران 

 آمده است. باغ بلورر کتاب شود. این باور دشیرده می

گرفته. رازیونه البد شیرش کم بود زبون نمی»

 (96: همان)« شه.بخور شیرت زیاد می

 

 اسپند دود کردن

ی مال و ثروت ایرانیان معتقدند که بچه و نوزاد و حت

د. کرزخم مردم ناپاک باید محافظت خانواده را از چشم

کنند. اگر زخم اسفند دود میبرای رفع بیماری و چشم

این کار را نزدیک غروب بکنند بهتر است. یک تکه 

پارچه یا نخ یا یک تار از بند تنبان و یا خاک ته کفش 

، گرفته به قدری اسفند دور که نسبت به او بدگمانند

گویند: کی گردانند و میه یا ناخوش میسر بچ

کاشت؟ پیغمبر، کی چید؟ فاطمه، برای کی دود 

ن و امام حسین. به حق شاه کردند؟ برای امام حس

 -45: 13۸5مردون درد و بال را دور گردون. )هدایت، 

زخم، اسفند دود برای رفع بیماری و چشم( »44

کنند؛ اگر این کار را نزدیک غروب بکنند بهتر می

( قدما برای اسپند خواصی 43: 1344)هدایت،  .«است

تقطیع کند و نرمش دهد، محلول آن را »قائل بودند: 

آور است، برد، مستیمفاصل مالند، درد را از بین می بر

کند و در عالج  همانند شراب ... ادار بول کند و حیض

( این 20: 13۸3خلیلی، )باقری .«قولنج سودمند است

 هم بازتاب داشته است. باغ بلورباور در داستان 

خورشید خود اسپند آورد. دور سر الیه و دختر »

ر آتش چرخان گل انداخته کوچکش گرداند و آن را د

 (31: 1370باف، )مخمل .«ریخت...

 

 مرغ و عسلتخم

مرغ برای قوّت کمر و چانه در باور عامیانه زردۀ تخم

( بدین منظور عوام 11۸: 1344خوب است. )هدایت، 

کردند و در مرغ مخلوط مینخود را با عسل و تخم

 بردند. این موضوعدرمان بسیاری از دردها به کار می

 در داستان باغ بلور هم بازتاب دارد:
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خورشید صبح زود نخود خام کوبیده و با عسل »

مرغ به پاکت مالیده را به تخته پشت الیه و تخم

باف، )مخمل .«چسبانده بود که کمرش سفت شود

1370 :37) 

گفتند کمرش شله به تخته پشتش عسل بمال. »

ون آد، به چه خاش گیر نمیعسل دماوند که یه قطره

دلی بابای بدبختش تهیه کرد و چهل شب مالیدم به 

ها هم ادبی است هر شبۀ خدا به عسلپشتش. بی

 (99: همان) .«شاشید و خوب نشد

 

 پورمندنی دلدادگیدلباورهای عامیانه در رمان . 2

در شیراز به دنیا آمد.  1335پور در سال شهریار مندنی

است که با نویسی او از نویسندگان نسل سوم داستان

 های غارسایههای خلق آثاری چون مجموعه داستان

 مومیا و عسل(، 1371) هشتمین روز زمین(، 136۸)

(، 1377) شرق بنفشه(، 1376) ماه نیمروز(، 1375)

 داستان بلند راز برای نوجوانان، آبی ماوراء بحا

( توانسته است 1377) دل دلدادگی( و رمان 1376)

ین عرصه برای خویش کسب قبولی در ابل جایگاه قا

پور در کتاب ارواح شهرزاد مندنی ،عالوه بر این .کند

ها و شگردهای جدید ( به بیان سازه13۸3)

: 13۸3آبادی، پردازد. )شکری کاظمنویسی میداستان

12) 

از هفت کتاب و یک درآمد  دل دلدادگیداستان 

های چهار مادران هجران )به تشکیل شده است؛ با نام

خاک  ،رآمد( باد و خاکستر زیتون )کتاب یکم(جای د

 ،خنیای آب )کتاب سوم( ،شیدای سراندیب )کتاب دوم(

افرا  ۀدانایی دان ،دوزخ آشام و آتش آشام )کتاب چهارم(

دریای  ،ای )کتاب ششم(درناهای نقره ،)کتاب پنجم(

. این داستان، روایتگر زندگی بهشت )کتاب هفتم(

از میان سه عاشق سینه که  دختری به نام روجا است

چاک خود، کاکایی، زال و داوود، داوود را انتخاب 

اما بعد از مدتی زندگی مشترک داوود به رذالت  ،کندمی

پی پول ودن شعر شود، به جای مطالعه و سرکشیده می

افتد. هر روز تالش بیشتر و خریدن زمین تعاونی می

دد. خنگوید و شب به حقارت خود میکند، دروغ میمی

شود و در این میان است که زال وارد زندگی آنها می

دهد. داوود از اش یاری میداوود را برای ساختن خانه

کاکایی  ،شود. از طرف دیگرعشق زال به روجا با خبر می

که پیشتر به امید پیوند با روجا به خدمت سربازی رفته، 

ه اش به جبهوفایی دختر مورد عالقهبعد از شنیدن خبر بی

سربازی به بسیج  ۀگردد و پس از پایان دوربر می

رود و به فرماندهی گردان پیش می ۀپیوندد و تا درجمی

 د و ... .رسشهادت می

پور در این داستان از بسیاری از باورهای مندنی

عامیانه شمال کشور در داستانش بهره برده است که از 

ی های داستانش که بیشتر افرادی عامزبان شخصیّت

ترین باورهای عامیانه شوند. شاخصهستند، بیان می

، باورهای مربوط به حیوانات و دلدادگیدلدر کتاب 

پرندگان و بعد از آن، باورهای مذهبی هستند. در ادامه 

 اند.ترین باورهای عامیانه این کتاب بررسی شدهمهم

 

 باور درباره حیوانات. 1-2

 بانوگنجه

باور قدیمی، راسو در در شمال کشور بر اساس یک 

به این حیوان،  .کند که در آن گنج استجایی النه می

سرخوسه در زبان بانو در زبان تالشی و گنجهگنج

شود. این باور در داستان مازندرانی گفته می

 پور بازتاب یافته است.مندنی دلدادگیدل
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دیدم. « بانوگنجه»آمدنا، نرسیده به شهر، یک »

موشه تو هر سوراخی برود، خانم گویند اینمگر نمی

جاست. خب رفت. پیش پام چپید تو آوار یک گنج آن

 ( 51 /1: 1379پور، )مندنی .«ایخانه

 

 جنبانکدم

در باور عامیانه این پرنده ابتدا آدمی بدهکار بود که 

کرد، وعده هر وقت طلبکار، طلب خود را مطالبه می

رد که به کرد. طلبکار نفرینش کداد و وفا نمیمی

روست که جنبان تبدیل شود. از اینای دمپرنده

برد، بدین جنبانک همیشه دم خود را باال و پایین میدم

دهم! این دهم! نمیدهم! میدهم! نمیمفهوم که: می

 هم بازتاب یافته است.دلدادگی دلباور در کتاب 

زنی. چه خبرته دختر؟! ... ِا ... نگاه کن! دنباله»

زنی به رفت. دمبالهی روی مهتابی خانه راه میجنبانکدم

دهم، گوید حاال میزند زمین میخاک بدهکاره. دم می

ایم، این مان را به خاک دادهدهم. ما بدهکاریحاال می

 (2/913: همان) .«ناکس از روز ازل تا حاال نداده

 

 خون سگ

در باور عامیانه خون سگ و گربه شوم است. )هدایت، 

نیز  به  دلدادگیدلاین باور در داستان  (13۸: 1344

 شکل زیر بازتاب پیدا کرده است:

شود؟ دانی خون سگ دامنگیر میمرد میگیله»

ب. ـد خـدانستندش؟ میـودشان نکشتنـرا خـچ

 .«خیری ندارد بیچارهاند گردن تو، عاقبت بهانداخته

 (120 /1: 1379پور، )مندنی

 گرگ پیه

اندازد. )هدایت، گ از نظر میدر باور عامیانه پیه گر

ای پیه ( عوام معتقدند که اگر به دیوار خانه112: 1344

گرگ بزنند، در آن خانه همواره دعوا و جنجال خواهد 

پور از این باور در داستان خود بهره برده بود. مندنی

 است.

در آوشیان مشهور بود که کسی به دیوارهای »

ی همین همیشه زن و خانۀ مندا. آ پیه گرگ مالیده، برا

 (239 /1: همان) .«شوهر بگومگو دارند

 

 جانوران رو شدن در اول صبح با بعضییمنی روبهخوش

این هم نوعی از باورهای عامیانه است که در بسیاری 

رو شدن بعضی از شود. روبهها دیده میاز فرهنگ

پنداشتند و آن را جانواران در اوّل صبح را شگون می

دانستند. در بسیاری از اشعار و ظفر می نشانه پیروزی

یمنی دیدن روباه در اول صبح اشاره شاعران به خوش

تا »شده و این بیت ابوالفرج رونی نیز شاهد مدعاست، 

)شمیسا، « به زجر و فال نیک بود بر سر راه دیدن روباه

، باور بر دلدادگیدلاما در کتاب  ،(530: 1377

 یمنی شغال است:خوش

یمن است دم صبح دیدن ... ششغال خو»

بندیمش درِ گرمابه چون همی کنیم میاش میتریاکی

...« یمن است سپیدۀ صبح شغال دیدن خوش

 (7 /1: 1379پور، )مندنی

 

 خروس

باور عامیانه دربارۀ خروس بر مقدس بودن آن است، 

دم با این مرغ به فرشتۀ بهمن اختصاص دارد. در سپیده

راند و مردم را به را میبانگ خویش، دیو ظلمت 

خواند. این برخاستن و عبادت و کشت و کار می

حیوان، با کمک سگ، در برانداختن دشمنان از همکاران 

روند. عالوه بر این، وظیفۀ پیک شمار میه سروش ب

دم، سروش نیز بر عهدۀ اوست و از طرف او در سپیده
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مژدۀ سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را 

در حالی که دیو باشاسب مردمان را به  ؛همراه داردبه 

: ذیل خروس( 1379کند. )یاحقی، خواب دعوت می

این حیوان اگر نا بهنگام بخواند به باور عوام شوم تلقی 

وقت بخواند باید کشت یا خروسی که بی»شود. می

میرد. به روایت دیگر بنده بخشید وگرنه صاحبش می

اگر خروسی بعد ( »109: 13۸5)هدایت،  .«آزادکن است

از اذان مغرب و سر شب یا نصف شب یا طلوع فجر 

واز بخواند، شوم است و باید فوراً او را کشت یا از آ

( در 311: 1363)شکورزاده،  .«خانه بیرون انداخت

آمده است که در شب معراج، پیامبر در  تفسیر طبری

آسمان چهارم، مرغی دید سپیدتر از عاج، بر مثال 

بود و سر او بر  ، پای او بر هفتم طبقۀ زمینخروس

یل به پیامبر گفت: این خروس سپید هفتم آسمان، جبرئ

است که هر گاه دو بال خویش باز کند و بانگ زند، 

: 1339های زمین نیز بانگ کنند. )طبری، جملۀ خروس

هنگام که از قانون ( به همین جهت، مرغ بی191 /1

ده کری سرپیچی طبیعت و پیروی از خروس آسمان

است؛ نحس شمرده شده و کشتن یا بخشیدن آن را 

هم به بدشگونی  دلدادگیدلدر داستان  اند.توصیه کرده

 خروس و کشتن خروس بد شگون اشاره شده است:

خوابد اوروسی کرک( باالی درخت می»)

خواند همیشک کشتیش که چه؟ که مثل خروس می

اشته که که شگون نداشت، کجای زندگی ما شگون د

شد اوروسی کرک سرخ خون پای آلبالو بدشگونش می

 (253 /1: 1379پور، )مندنی ....«

 کولکافیس

در باور عامیانه، هنگامی که کفار یکی از مقدسین را 

کردند. مرد مقدّس چون به کوهی رسید با دنبال می

شمشیر کوه را دو نیم کرد و به درون شکاف رفت و 

اما  ،ار در کوه او را نیافتندای پنهان شد. کفدر گوشه

یعنی ریشۀ « گیجک، گیجک»کولکافیس خواند که: 

شال و ریشۀ شال مرد مقدّس را که پیدا بود به کفار 

نشان داد. کفار او را گرفتند و کشتند. بدین سبب هرگاه 

ریزند و به مردم کولکافیس را بگیرند بر او نفت می

اشاره  لدادگیددلکشند. به این باور در کتاب آتش می

 شده است:

آورد یکیش کولکافیس تا بچه میبلبل هفت»

زاید شود آتشش بزنیم و ... بلبل هفت تا بچه میمی

 (916 /2: همان) ....«

برخی نیز بر این باورند که کولکافیس غار 

مخفیگاه حضرت محمد )ص( را به کفار نشان داد و 

ا حتی خواست که نوک خود تار عنکبوت دهانه غار ر

این پرنده نفرین شده است و  ،روپاره کند. از این

کشد. این باور در هرکس آن را صید کند به آتش می

 نیز آمده است. دلدادگیدلداستان 

و هفت تا بچه یکیشون میشه کولکافیس ... »

کولکافیس وقتی پیغمبر توی غار قایم شده بود سر غار 

را پیدا رفت شروع کرد خواندن که کافرها پیغمبر خدا 

 (919 /2: همان) ....«بکنند. آتش بزنیم کولکافیس را 

 

 باورهای نجومی. 2-2

 ستارگان

را  یارگانایرانیان چرخش و حرکت اجرام سماوی و س

آنان بر این  .دانستندثر میؤدر احوال و زندگی خود م

باور بودند که بین حرکت سیارگان و سرنوشت انسان 

تواند یک ارتباط نمی رابطۀ عمیقی برقرار است و این

این باور دو حرکت را به ذهن متبادر »بلکه  ؛باشدجانبه 

کند یکی ارتباط میان سیارگان یک منظومه بر درون می

های ها و دیگر برعکس، رفتارهای بشری و پدیدهانسان
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ناشی از آن و انعکاس آن که موجب تغییر نسبی در 

 /3: 13۸7 )شوالیه و گربران، .«شودمدار ستارگان می

های مختلف در کتاب ( این باور به گونه6۸4

 بازتاب یافته است. دلدادگیدل

بینی پهلوی هم. اینها قایق تا ستاره را میآن پنج»

شوند ماهیگیرند. ماهیگیرهایی که تو دریا غرق می

نشیند توی این قایق، این قایق شب رود میروحشان می

رود تا ته آسمان میرود از روی ابرها رود از شب میمی

رود و ته آسمان آنجا نگاه کن که دوتا ستاره تا صبح می

رسد آنجا نزدیک هم هستند آنجا دروازۀ بهشته، قایق می

 ....«روند توی بهشت شوند میماهیگیرها پیاده می

 (91۸ /2: 1379پور، )مندنی

 

 مرگ و ستاره

 پرد عمر یک نفرای که میدر باور عامیانه هر ستاره

( این 92: 1344شود. )هدایت، است که خاموش می

ای دیگر نمود پیدا به گونه دلدادگیدلباور در داستان 

های شجاع پس از کرده است. در این داستان انسان

 شوند:مرگ به ستاره تبدیل می

ها، برای دخترکش افسانۀ شبگاهی، تا نیمه»

خود گفت: که هریک به نحوی با روزگار هایی را میآدم

ای بدل دست و پنجه نرم کرده بودند و با مرگ به ستاره

 (14۸ /1: 1379پور، )مندنی .«شده بودند

 

 کمانرنگین

  .کمان وجود داردنـارۀ رنگیـادی دربـای زیـاورهـب

هرگاه سرخی »گوید: کمان میهدایت دربارۀ رنگین

قزح زیاد باشد نشان خونریزی است، اگر سبزی قوس

عالمت خرمی است و زردی آن که زیاد  آن زیاد باشد

باشد عالمت ناخوشی است. هرگاه در هنگام رؤیت 

 .«کندآن سرشان را باز بکنند موی سر را پر پشت می

کمان ( همین باور دربارۀ رنگین172: 1344)هدایت، 

بازتاب یافته  دلدادگیدلبا کمی تفاوت در داستان 

 است:

عنی جنگ و کمان که قرمزش زیاد باشد یرنگین»

شود، سفیدش زیاد باشد ابریشم خوب، خونریزی می

 ،سبزش زیاد باشد محصول زیتون خوب و آفتاب او طال

خواهمش که توی حیاط زیر طال همین است که می

 (134 /1: 1379پور، )مندنی ....«آلبالوی وحشی 

 

 شهاب

در باور عوام، هنگامی که شیطان کونۀ پاهایش را به 

ها روی ریزد. این الخناسخناس میمالد، الهم می

روند به آسمان شوند و میدوش یکدیگر سوار می

کند یکی از آنها هفتم ببینند چه خبر است. خدا امر می

ریزند. )هدایت، شان میوقت همهرا تیر بزنند، آن

نیز رفتن شیطان  دلدادگیدل( در داستان 173: 1344

 ست.به عرش و ممانعت از او با شهاب آمده ا

اش خزید. شهابی دختر به رختخواب دختری»

خواست برود به عرش، در آسمان سوخت. شیطان می

پور، )مندنی .«ها با آتش او را زدند. چشم بستفرشته

1379 :1. 21۸) 

 

 سایر باورها. 3-3

 جادو و جادوگری

 ان به یک زندگی پابرجا و ـری انسـاز دائمی و فطـنی»

سبب شده است که به طور استوار و توأم با سعادت، 

دائم برای حّل مشکالت در تالش باشد و از هر 

ای برای رسیدن به سعادت مدد گیرد و زمانی هم وسیله

به جادوگری، سحر و طلسمات روی آورد. جهل  
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عمومی و فقر فرهنگی مردم در رویارویی با مشکالت 

ها، شد تا افراد سودجو، دور از چشم خانوادهباعث می

انده را به دام بیندازند و از اسرار و روابط فرد درم

ها باخبر شوند و برای اّخاذی و خصوصی خانواده

ای را بر ارضای تمنّیات خود، شرف و آبروی خانواده

( در رمان 525: 13۸1)طباطبایی اردکانی، « باد دهند

به جادو و  باغ بلوربرخالف رمان  دلدادگیدل

چند باری هم چنانی نشده است  جادوگری توجه آن

 که به این موضوع اشاره شده بیشتر جنبه کنایی دارد:

یک چیزی بین ما ایراد ... نگاه! شهاب ... دیدی؟ »

ای از آسمان را نشان نشان داد. بغل با انگشت گوشه

دست آن چهارتا ستاره بود. آنها کلۀ وروره جادو 

بینی، پاهاشم هستند. دستهاشم برده باالی سرش، می

 (2۸3 /1: 1379پور، ندنی)م ....«

وای ... وای اگر این مردم آوشیان بدانند این »

اند! های! پالپز و دخترش چطور تو روی من ایستاده

آهای دشمنان بیاید نگاه کنید دلتان خنک شود. ای 

 .«ای این دختر رامین تو جادو کردهوروره جادو! ه

 (240 /1)همان: 

 

 عدد هفت

دد هفت محبوب بسیاری از های بسیار قدیم عاز زمان

اقوام و مخصوص اقوام شرقی بوده است. این عدد 

ای از همواره از تقدّمی خاص برخوردار بوده و نشانه

شود یک نظم کامل یا دوره کامل است، حتی گفته می

که این عدد به کمال روح و ماده اشاره دارد و هرجا که 

ابل ای حاکی از یک کمال مقّدس و قالزم بوده نشانه

ای بدون نقص ذکر شود، از این احترام و یا مجموعه

 کردند.عدد سحرآمیز استفاده می

آورد یکیش کولکافیس تا بچه میبلبل هفت»

زاید شود آتشش بزنیم و ... بلبل هفت تا بچه میمی

 (916 /2: 1379پور، )مندنی ....«

و هفت تا بچه یکیشون میشه کولکافیس ... »

مبر توی غار قایم شده بود سر غار کولکافیس وقتی پیغ

رفت شروع کرد خواندن که کافرها پیغمبر خدا را پیدا 

 (919 /2)همان:  ....«بکنند. آتش بزنیم کولکافیس را 

داوود رفت که برود از روی پل بگذرد، به »

خیابان کرانۀ دیگر رود برود و روجا را بیابد 

نشینم هفت شب و هفت برمشان خانه. بعد میمی»

 (701 /2)همان:  .«کنم تا گلنار برودروز گریه می

خالی شوید مثل هفت روز و هفت شب گریه »

 .«کند از غم که دوباره زندگی را سر بگیریدکه تهی می

 (713 /)همان: 

 

 گریه و دفع تب

که گریه کردن باعث کاهش تب قدما بر این باورند 

شود. تحقیقات پزشکی هم این باور را تا انسان می

به این باور  دلدادگیدلکند. در کتاب دودی تأیید میح

 اشاره شده است.

لرزد دوباره زمین. گریه ام که میزیتون! بیا زیر تنه»

 کن تا تب با اشکت بریزد بیرون ... توی حیاط 

 (۸1 /1: همان) .«شان بودخانه

 

 زیارت قبور

در روایات، تأکید بسیاری وجود دارد که مردگان را از 

بریم و برای آنها از این دنیا خیراتی بفرستیم. یکی یاد ن

توان از این دنیا ای که میاز بهترین خیرات و هدیه

برای آنها فرستاد، خواندن قرآن است که تأکید بسیار 

زیادی نیز بر آن شده است. که هنگام زیارت قبرها در 
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بسیاری از مناطق مرسوم است که مردم با سنگ 

زنند و فاتحه گ قبر میکوچک یا انگشت بر سن

این سنت هیچ دلیل شرعی وجود  یخوانند. برامی

ندارد، گویا این حرکت اعالم حضور به مردگان است. 

 این سنت ذکر شده است.  دلدادگیدلدر کتاب 

آیسوف زانو زد. ریزه سنگی برداشت و سه »

ضربه روی سنگ گور کوفت. قبر دست نخورده بود: 

، از وسط ترک خورده بود و تخته سنگی بود نتراشیده

الی آن علف درآمده بود. آیسوف، گردن برافراشته، 

های سیسکو، بر سرتاسر آن چهره به سوی بلندی

: همان) .«دست کشید و از خیال راحت شده، خندید

1/ 441) 

جایی بر یک دیوار نقاشی بزرگی بود: چند قبر »

ی که رویشان دسته گل گذاشته بودند. باالی هر قبر قاب

بر دو پایۀ فرورفته در خاک بود و بر آنها نقش صورت 

ترین گور، بانویی با چادری شهیدی بر سر نزدیک

هایش زیر چادر سفید و درخشان نشسته بود. دست

اش خط نداشت. قرصی نورانی بود بود و گردای چهره

 (552 /2)همان:  ....«ای درخشان و دور سرش هم هاله

 

 تقاص پس دادن

چند بار  دلدادگیدلورهایی که در کتاب یکی از با

لۀ تقاص پس دادن است. در باور ئتکرار شده مس

عامیانه هر کس خطایی کند، خیانتی کند، کار 

ناشایستی انجام دهد و ... قطعاً سزای عمل خود را 

 خواهد دید:

بینی؟ نگاه کردم بهت ماهی ها روجا ... می»

دادم. می پرید توی آفتاب و تقاص پسپولوکی که می

چون همین مندا.آ گفته کاکایی مثل پسر خودم است 

و ماتاو گفت کاکایی و روجا خواهر و برادر هستند ... 

های قوزکرده یک وقتی توی دهم همۀ سنگتقاص می

اند و گل باال اند توی شب وارش نشستهکوه آدم بوده

 .«اند سنگاند شدهاند سنگ و آفتاب خوردهآمده شده

 (437 /1: همان)

برمت ببینی. هر کی دریا خیلی خوبه. خودم می»

عالم و خدا پشت کرده. یک پشت کند به دریا یعنی به 

اش را باید بدهد. هر چی دریا حرمتیوقتی تقاص بی

 (913 /2)همان:  .«مهربانه، کوه بخیله

 

 زلزله رودبار

زلزله از اموری است که از گذشته باورها و اعتقادات 

ۀ آن به وجود آمده است. دربارۀ زلزلۀ بسیاری دربار

ها در شهر رودبار هم باور عوام بر این بود که روس

اند. باور دیگری که دربارۀ جایی بمب اتم منفجر کرده

زلزله در این کتاب آمده ریشۀ مذهبی دارد و آن پاشنۀ 

 پای ملک مقرب به سرزمین رودبار است.

اید، چه این زلزله که نبود. شماها دنیا ندیده»

اند. ها، بمب اتمی یک جا منفجر کردهفهمید. روسمی

داند. زیر سر آنهاست ... تو رودبار هرکس این را نمی

دانید چه قدرتی دارد. آن دنیا منفجر بمب اتم چه می

 (۸97 /2 :همان)« لرزد.شود اینجا میمی

ملک مقرب آن یکی شب از سامون ما رد شد. »

ن. لرز زمین از قدمش پاشنۀ پاش گرفت سر آوشیا

کرد، رسید به ما. سرش باال بود آسمان را نگاه می

 (74۸ /2)همان:  .«حواسش به بندگان خدا نبود

 

 گیرینتیجهبحث و 

و  باغ بلورهای بررسی باورهای عامیانه در داستان

دهد که نویسندگان این دو اثر، به نشان می دلدادگیدل

ود کامالً آگاه هستند باورها و عقاید موجود در جامعۀ خ
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گرایانه نسبت به زندگی و محیط اطرافشان و دیدی واقع

باف توان نتیجه گرفت که مخملدارند. به طور کلی می

های در داستان خود با توجه به محیط داستان و شخصیّت

آن، بیشتر از باورهای متافیزیکی و مذهبی بهره برده 

که در شمال  پور از باورهاییدر حالی که مندنی ؛است

کشور دربارۀ حیوانات و پرندگان و آسمان و ستارگان 

یافته در اورهای بازتابـوجود دارد، استفاده کرده است. ب

جن، آل  مانندند از: باورهای متافیزیکی اعبارت باغ بلور

باورهای  .و لولو، طلسم و جادو، بخت بستن، دعانویسی

رود فرات  اذان گفتن هنگام تولد نوزاد، همچونمذهبی 

و انتشار مظلومیت امام حسین )ع(، خلق گل یاس از 

شیر حضرت فاطمه )س(، مهریه حضرت فاطمه )س(، 

سایر باورها نظیر:  ستخاره گرفتن، دخیل بستن، و ... .ا

اسپند دود کردن، خاک و سردی آن، تأثیر درمانی عسل 

 مرغ، تأثیر رازیانه بر شیر مادر و ... . و تخم

 دلدادگیدلاده شده در داستان باورهای استف

دربارۀ حیوانات و پرندگان:  یند از: باورهایاعبارت

گیر جنبانک، دامنبانو، باور دربارۀ دمباور دربارۀ گنج

یمن بودن بودن خون سگ، تأثیر پیه گرگ، خوش

پرندۀ  و محلدم، خروس بیدیدن شغال هنگام سپیده

 مانندارگان باورهای مربوط به آسمان و ست .کولکافیس

ها و افتادن تأثیر ستارگان در سرنوشت، مرگ انسان

باورهای مربوط به  و کمان و تأثیر آنها، رنگینستاره

عدد هفت، زلزله رودبار،  همچونسایر باورها  .شهاب

جادوگری، زیارت قبور، تقاص پس دادن و تأثیر گریه 

 کردن.

 

 منابع

ای فارسی ههای فعلماده(. 1373ابوالقاسمی، محسن )

 . تهران: ققنوس.دری

ساخت فرهنگ ژرف(. 13۸4احمدسلطانی، منیژه )
 . تهران: روزگار.عامۀ ایرانی

 جنگ عموضو ۀسیمقا .(13۸9ورزنه، طاهره ) یاحمد

 به سفر  ،ملخ شب ،62 نزمستا) نرما چهار رد
و ( قیامت ماشین با شطرنج ،رجهد 270 یگرا

 رشته رشدا کارشناسی ۀردو ۀمنانپایا .بازتاب آن

 قم: دانشگاه قم. فارسی. تبیّاو اد نزبا

 . تهران: سخن.فرهنگ سخن(. 13۸1انوری، حسن )

باورهای عامیانه طبی »(. 13۸3اکبر )خلیلی، علیباقری

پژوهشنامۀ علوم انسانی . «ای از متون ادبیدر پاره
 .13 -40. صص 14. شمارۀ و اجتماعی

ن و فرهنگ تاریخ تمد(. 13۸1) بخش، اسداهللتاج
 . شیراز: انتشارات نوید.ایران از اسالم تا صفویه

. تهران: فرهنگ عامه(. 1390داری، احمد )تمیم

 انتشارات مهکامه.

. ادبیّات جنگ و موج نو(. 13۸2تندروصالح، شاهرخ )

 تهران: فرهنگسرای پایداری.

ابومنصور عبدالملک بن محمد بن ثعالبی نیشابوری، 

القلوب فی المضاف و ثمار(. 1376) اسماعیل

نژاد. مشهد: انتشارات . ترجمۀ رضا انزابیالمنسوب

 دانشگاه فردوسی.

. هایشجنگ و رمان(. 1392بیگی، ابراهیم )حسن

 تهران: نشر سروش.

کندوکاوی  (.13۸۸حنیف، محمد و محسن حنیف )
. پیرامون ادبیّات داستانی جنگ و دفاع مقّدس

 تهران: صریر.

تجّلی بخت و کوشش در »(. 13۸6حیدرپور، آزاده )

پژوهشگاه . «زندگی برخی از پهلوانان شاهنامه
 .216 -226. صص 54. شمارۀ علوم انسانی
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. تهران: دانشگاه نامهلغت(. 1325اکبر )دهخدا، علی

 نامۀ دهخدا.تهران. سازمان لغت

. تهران: نسل باروت(. 13۸4زاهدی مطلق، ابراهیم )

 نشر صریر.

ها و یادداشت(. 13۸3ین )کوب، عبدالحسزرّین

 . تهران: انتشارات سخن.هااندیشه

باورهای عامیانه در (. 13۸3) شعربافیان، حمیدرضا

 . تهران: محقّق.ایران

 نمار تحلیلو  نقد .(13۸7) ی، فاطمهآبادکاظم یشکر

 ۀردو ۀمنانپایا. رمندنیپو رشهریا ثرا گیادلددلِ د

 سی.فار تبیاو اد نزبا رشته رشدا کارشناسی

 .یلیق اردب: دانشگاه محقّلیاردب

عقاید و رسوم مردم (. 1363شکورزاده، ابراهیم )

 . تهران: سروش.خراسان

فرهنگ اشارات ادبیات (. 1377) شمیسا، سیروس

 تهران: میترا. .1لد . جفارسی

. فرهنگ نمادها(.  1379شوالیه، ژان و گربران. آلن )

 ترجمۀ سودابه فضائلی. تهران: جیحون.

پیوندهای گفتمانی و تصویر » .(1394) ، زینبرپورصاب

 .معاصر سیرپا تبیّااد«. زنان در باغ بلور

 لسا فرهنگی. تمطالعاو  نسانیا معلو ههشگاوپژ

  .43-62 .اول رۀشما پنجم.

بازتاب باورهای خرافی »(. 13۸3صرفی، محمدرضا )

نشریه ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه . «در مثنوی

 .103 -130. صص 15ۀ . شمارکرمان

فرهنگ عامّۀ (. 13۸1اردکانی، محمد )طباطبایی

 . تهران: شورای فرهنگ عمومی استان یزد.اردکان

. ترجمه و تفسیر طبری(. 1339جریر )طبری، محمدبن

تهران:  .به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

 انتشارات دانشگاه تهران.

(. بررسی سیر دگرگونی 1391فوالدی، فاطمه )
. بافزنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملبا

شناسی نزبا رشته رشدا کارشناسی ۀردو ۀمنانپایا

 الزّهرا )س(. : دانشگاههمگانی. تهران

. 1. جلدمعتقدات و آداب ایرانی(. 1355) هنری، ماسه

تاریخ و  ۀموسسضمیر. تبریز: ترجمۀ مهدی روشن

 .فرهنگ ایران

 . تهران: نی.رباغ بلو(. 1370باف، محسن )مخمل

. تهران: دلدادگیل(. د1379پور، شهریار )مندنی

 زریاب.

. فرهنگ عامیانۀ سیرجان(. 13۸1مؤیّدمحسنی، مهری )

 شناسی.کرمان: انتشارات مرکز کرمان

نویسی صد سال داستان(. 1377میرعابدینی، حسن )
 . تهران: چشمه.3. جلد ایران

 پرستو. . تهران:نیرنگستان(. 1344هدایت، صادق. )

. فرهنگ عامیانه مردم ایران(. 13۸5) ـــــــــــــ

 گردآوردنده جهانگیر هدایت. تهران: چشمه.

. تهران: فرهنگ اساطیر(. 1379یاحقی، محمدجعفر )

ی و ـات فرهنگـات و تحقیقـۀ مطالعـموسس

 سروش.


