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   چكيده
ا در كنار بزرگان كه با شهرت خود، سيمين دانشور ر سووشوناجتماعي  - رمان سياسي

 اي از ، مجموعهانديشيگرايي و تودهجمعخصلت  بر افزوننويسي ايران قرار داده، داستان
تنها  توجه به فرهنگ و ادبيات عامه در اثر دانشور نه. ي مردم ايران استباورهاو  ادبيات

  .ستاو بالغت و سخنداني عيب نيست، بلكه در نوع خود بيانگر
در اين  .پردازد مي اين اثردر  هعامو باورهاي عناصر ادبيات  به بررسيحاضر  ةمقال

شيزم، آنيميزم، مانا، نوما و خرافه ابتدا تعريف و  نظير توتم، تابو، فتي هباورهاي عامپژوهش 
ها و در مقدمه ويژگي. اند، سپس شواهد آن از متن ارائه گرديده استتشريح شده

و جايگاه  سووشونيات داستاني و موقعيت و سپس وضعيت ادب هكاركردهاي ادبيات عام
گرايي، بسياري از توده وجود خصلتبا  سووشون. است شدهبيان در فرهنگ مردم آن 

معني را  هاي بي حد، تعصب و تحزب و تجددگرايينظير ركاكت بي ،نثر معاصرانش معايب
كارگيري همين  اقبال خود را مديون به موفقيت و سووشوندهد كه  ها نشان مي افتهي. ندارد
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 براي اثرگذاري بيشتر بر مخاطب،عناصر را اين هريك از دانشور  البته. عناصر و باورهاست
 قرار داده اثر ايمطلب و غن رشبراي پرواي  هماي دست و آن رابا اغراق و غلو همراه كرده 

  .است
  

  .شيزم توتم، تابو، فتي ،خرافه باورها، ،سووشون ،هادبيات عام: يكليد يهاواژه

  مقدمه. 1
 آن ةگون ترين و يكي از كهن گاه باورهاي آدمي استادبيات و هنر پايدارترين جلوه

در ميان  هادبيات عام. رسد مي خط پيدايشپيش از قدمت آن به است كه  هادبيات عام
اهميت . مردم آن قادر به خواندن و نوشتن نيستند، رواج دارد بيشترجوامعي كه 

و  شود شمرده ميهاي ادبيات عامه مايهكه نخستين دست باورهاي آدمي از آنجاست
ادبيات فصيح، فرهيخته يا به تعبير يان  ةماياهميت ادبيات عامه از آن روست كه بن

  ):233: 1342( صادق هدايت گفتةبه  .آيدشمار مي به» ادبيات مجلسي«) 1051: 1382(ريپكا 
ستان و ادبيات توده را فولكلور م آثار با 1885در سال  1بار آمبروازمورتننخستين

زندگي  ة، فولكلور به مطالع2به موجب تعريف سن پتو. يعني دانش عوام ؛ناميد
زيرا در مقابل ادبيات توده، فرهنگ ؛ پردازدعوام در كشورهاي متمدن مي ةتود

رسمي و استادانه وجود دارد، به اين معني كه مواد فولكلور در نزد مللي يافت مي
كرده و ديگري   تحصيل ةيكي مربوط به طبق ؛اي دو پرورش باشندشود كه دار
   .عوام ةمربوط به طبق

هاي متنوع و از ابتدا تا به امروز در قالب هاعتقاد بر اين است كه باورهاي عام
شيزم خرافه، تابو، توتم، آنيميزم و فتي اما پنج عنوان اصليِ ؛اندشكل گرفته متعددي

ا وجود گذشت زمان و ترقي علوم و رشد درك و شعور ب وعموميت بيشتري دارند 
  . روز شده است جديد و به ها و فقط محتواي آن اند انسان از بين نرفته
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 ه بههاي ادبيات عاممنابع مختلف و درنگ در آثار و قالبنگارندگان پس از بررسي 
 :از ندا عبارتها  برخي از آن اند كه ه دست يافتهادبيات عام ةويژگي و مشخص 33

گرايي، زيستي و توده سادگي متن و بهره از امكانات زبان شكسته و لحن محاوره، عوام
پذيري، وارگي و پيوند با نياز لحظه، انعطاف وارگي و متل ثلپيرايگي و صداقت، مبي

بخشي، ديگرخواهي و خوي اجتماعي، تنوع  الگوها، دردمندي و التيام وفاداري به كهن
عامه با ادب رسمي ادب پيوند  ةهمچنين اين نوع ادبيات واسط .قالب، شكل و مضمون

نگري با بيني و مثبتترويج خوش. شودادبيات به توده مي حظاست و باعث چشاندن 
هاي اميد و آرزو، پيوند با تاريخ و برانگيختن احساس نژادگي و اصالت، ايجاد مايه

توده با قهرمانان گذشته و ايجاد  مادر و كودك و ةنظير رابط ،هاپيوند عاطفي ميان نسل
  .است هميان دين و اساطير از كاركردهاي ادبيات عام گرايي هم

همچنين  واز ادبيات عامه  سووشونرمان ة ميزان بهر بررسي نوشتارهدف اين 
توضيح  ادامهاين اثر بنابه داليلي كه در . است آنتحليل كاركرد يا فوايد باورها و عناصر 

حاضر،  ةپيوندي نزديك دارد و در نوشت ادبيات عامه ةبا باورها و گون ،داده خواهد شد
  .ادبيات عامه در بيش از ده عنوان نشان داده شده است عناصرهاي آن از بهره

  پيشينة بحث. 2
شهري چون نظير  شو حتي ديگر آثار وا سووشونرمان  و سيمين دانشور ةاگرچه دربار

نپرداخته آن به مقالة حاضر از منظر يك  هيچ ؛ امانوشته شده بسياري ، مطالببهشت
  :شود به برخي از اين آثار اشاره مي. است

 .اسطوره ادبيات عاميانه و. تنباكويي مريم. »باورهاي عاميانه در نثر داستاني معاصر« .1
  .سيمين دانشور اختصاص دارد به اين مقالهتنها هفت سطر  .)1388(

هاي زبان  پژوهش. مسجدي حسين .»سين ساعديرئاليسم جادويي در آثار غالمح«. 2
  ).1389( فارسي دانشگاه اصفهان
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  هبا ادبيات عام سووشونداليل پيوند . 3
به كي و  شهري چون بهشت، سرگرداني ةجزير، سووشونآثار  ةسيمين دانشور نويسند

 ةبرترين نام در ميان بانوان نويسند ه، امروز)آلن پيتون( بنال وطنو مترجم  سالم كنم
اما شهرت  ؛دهدخوبي اين برتري را نشان مي به» ايران ةبانوي قص«و لقب  استايران 
 - است كه رماني تاريخي سووشون ،اشاثر شايسته مرهون تا حد زيادي دانشور

به تصويركشيدن مقاومت و  سبب سياسي است و حتي به -اجتماعي، بلكه اجتماعي
و ايالت همگراي  آنانستيزي  خواهي و ستمينمادي از آزاد ةشيراز و ارائمردم پايداري 
  .ادبيات پايداري قرار گيرد ةتواند در زمرآن، مي

 ،خواهي، حيات شرافتمندانه و در عين حال ناپذيري، آزادي بنيان اين رمان بر سازش
به  -شهيد آن ها در قهرمانِتمام اين ويژگي واست استوار دوستي  رفق و مهرباني و نوع

ادبيات عامه هاي  ويژگييكي از ديگرخواهي كه . جمع آمده است -سندهتعبير خود نوي
چيزي است كه  ،بر اعمال و رفتار تفكر منطقي، به همراه تدبر و تعقل و حكومت است

 ةكنند كامل نيز گراييجامعه .كندداري مي يوسف، شخصيت اول اين رمان، آن را پرچم
فتوحي گفت بايد جامعه را «: شودشاخص ديگرخواهي است كه در اين اثر ترويج مي

جنون خواهر من نشان بيماري اجتماع . طوري بسازيم كه خواهر هيچ كس ديوانه نشود
  .)215 :1388دانشور، (» !است

نقش دارند كه به برخي از اين با ادبيات عامه  سووشونعوامل بسياري در پيوند 
  :شود موارد اشاره مي

 نيز يكي رخاسته از اساطير كهن است و اسطورهاي داستان كه بعنوان محاوره .1-3
  .است ههاي ادبيات عاماز قالب

آن را با باورها و  ،هاي داستاناي از وقايع و مكانبودن بخش عمده ايالتي .2-3
  .دهدادبيات عامه پيوند مي

ق سنتي و يجهان سوم است و جهان سوم هنوز با عال ةرمان مربوط به جامع. 3-3
  . كندندگي ميز هباورهاي عام
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روزگاري است كه هنوز ) ش1300هاي نخستين سال(عصر اتفاق داستان  .4-3
نيست؛ بلكه بر اساس شيراز خردگرا  ةتر جامعدقيقعبارتي  بهايران و  ةجامع

  .احساسات و عواطف به تأثير عوالم ماورايي بر زندگي معتقد است
احمد  هدايت، چوبك و آلزاده، معاصران و معاشران نويسنده، نظير جمال .5-3

: ك.براي نمونه، ر(اند  بردهبهره هاي عامه همگي در آثارشان از باورها و نماد
  ).27: 1333 زاده، جمال

  سووشونباورهاي عامه در . 4
  3توتم. 1-4

را همچون  اتقبايل ابتدايي حيوان .پوست است گرفته از زبان قبايل سرخبرتوتم  واژة
خود  ةو آن را توتم قبيل ادندداصي خود مورد توجه قرار مينياكان اوليه يا خداي اختص

  .)، ذيل واژهدهخدا(ند دخوانمي
اول نياي گروه است ة توتم در درج«: نويسد مي )7: 1349( وتم و تابوت يد دركتابوفر
وسيلة نداي غيبي پيام  درجة ثانوي يك روح نگهبان و نيكوكار است كه به و در
شناسد و  راي ديگران خطرناك است، فرزندان خود را باز ميفرستد و در حالي كه ب مي

  . »رساند ها گزندي نمي به آن
معتقد است كه توتم يك نهاد اجتماعي قدرتمند براي جوامع ) 15: 1385(البته فرويد 

ابتدايي بوده كه امروز جاي خود را به اشكال جديد مذهبي و اجتماعي داده است؛ 
آن در آداب و رسوم و اديان مردم متمدن كنوني دنيا و نهادي كه به زحمت آثاري از 

  . توان يافت مي حتي نزد مردمي كه هنوز هم به آن باور دارند،
ها و اين ارواح با انسان داردشناسي همه چيز در طبيعت روح  علم انسانبر مبناي 

و آدميان يا شده عنوان توتم مجسم  بانزديك دارند و آنچه در طول تاريخ  طةراب
، چيزي جز واقعيت اجتماعي نبوده است و اند كردهپرستش  نوادگانشان آن را كم دست

  .برخي معتقدند كه اين وابستگي يا دلبستگي هنوز ادامه دارد
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ايمان و احترام خاص به بعضي نباتات و حيوانات يكي از افكار باستاني و بدوي 
ريخ نسبت به يك درخت قبل از تاة هر قبيله و عشيره در اعصار عتيق. انساني است

شده و آن را حافظ و نگهبان قوم و خاص و يا حيواني مخصوص حرمتي قائل مي
دانسته كه امروزه در اقاليم اروپا و آفريقا هنوز همين عقيده كمابيش خود مي ةقبيل

  ).189: 1362 شريعتي،(موجود است 
براي گروه يا  هايي هستند كهارزش ةها نمايند توتم اين است كه توتم تقدسعلت 

هاي ديگر و حضور در امروزه توتم در اثر آميزش با فرهنگ. نددار اجتماع اهميت
خود عدول كرده و در حد  پيشين ي متفاوتي يافته و از آن اصولاجوامع مختلف معن

   .يك سمبل و نشانه باقي مانده است
  :شود اشاره مي سووشونرمان ها در  ترين توتم به برخي از مهم

چين براي زري، قهرمان دوم كتاب، زن خوشه 21در فصل  :درخت گيسو .1-1-4
مردم به  ةزند كه در گرمسير قرار دارد و روز سووشون هماز درختي حرف مي ،داستان

حيف كه من گيس ندارم وگرنه گيسم «: گويدزري در خيال و وهم مي. روندپاي آن مي
كاكا و  و در بيداري به خان» كردممي هاي ديگر به درخت آويزانبريدم و مثل آنرا مي

  :دهدد، توضيح مينكنرستم كه او را تصديق مي عمه و ملك
 ةكهن ةو لت. بار كه درخت گيسو را ديدم از دور خيال كردم درخت مراد است  اول

هاي گيس !نزديك كه رفتم ديدم نه .انداي به آن آويزان كرده سياه و زرد و قهوه
مرگ شده  هايي كه شوهرهايشان جوانزنگيس. اندويزان كردهبافته شده به درخت آ

  .)274ص (يا برادرهايشان ... يا پسرهايشان ... 
  
چين افتد و باز زن خوشهبراساس آنچه در سوگ سياوش اتفاق مي :سياوش. 2-1-4

العاده و  و براي او كارهاي خارق محبوب همه است سياوشِ تعزيه كه كندتشريح مي
  : گويد مي چين ند؛ زن خوشا د هم قائلمانن كرامت
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 .بيني رنگ شب پريده، اما هنوز آفتاب نزده كه قربانش شومكني ميهو نگاه مي يك
 ما. ..شود آيد و از روي آتش رد ميمي. شودسر كوه سوار بر اسبش پيدا مي

 زنند وپسرها شافوت مي. كشندمردها قيه مي. كنيمزنيم، هلهله ميها كل ميعورت
اسب  ،بار در عهد صولت يك. بيني آفتاب تيغ كشيد و ميدان روشن شدهو مي يك

خودم چندبار با دوتا ! سياه آن حضرت طاقت نياورده، از غصه تركيده، سقط شده
  .)272 -271ص (ام چشم خودم اشك چشم حيوان زبان بسته را ديده

خواني مطرح پرده تعزيه يا نمايش و فرمقابل توجه اين است كه در داستان  ةنكت
اسب را مي ةدهن«: ها پيداستنيست و عالقه به سياوش يا محبوبيت او از عبارت

  .)272ص (» ريزند بر سر مباركشسي چهل نفر مي! اندازند به گردن مباركش

كند و شاعر هم هست، ماهون كه نمايش اجرا مي مك :لدرخت استقال. 3-1-4
گويد كه قوت خود را از خاك و ب سخن ميخواند و در آن از درختي عجيشعري مي
باغبان از ميان . مانداش به پيامبران مياين درخت باغباني دارد كه قيافه. گيردخون مي

اي خنك و گسترده ةاين درخت ساي. ها عاشق همين يك درخت استدرخت ةهم
يش را هامردم ميوه و برگ. رودنشينند و غصه از دلشان ميرش مييمردم ز ةهم. دارد

كشند و غرور و اعتماد به نفس در دلشان خانه سابند و به چشم ميكنند و ميخشك مي
  . )38ص (! گيردمي

  4تابو. 4- 2

آيين  بنابر. است نزي، به معني مقدس و ممنوع برگرفته از زبان پولي و تاپو تابوواژة 
ممنوع  و از تماس با ديگران داشته مقدس ةنزيان شخص يا چيزي را كه سجي پولي
روح تمام افراد به تعظيم و روح يا بي چيزي ذي تابو بر با اطالق. تابو گويند باشد،

شوند و هركه در اين باره احترام، بلكه به پرستش و ستايش او مجبور و مجذوب مي
  .)، ذيل واژهدهخدا(گردد  ميمنفور و مظهر تحقير همگاني  ،انگاري كندسهل
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ان آن را با توتم مقايسه كرد و حاصل آنكه هر دو در توبراي تبيين مفهوم تابو مي
ند، جز آنكه در توتم اقبال و پناه آوردن است و در تابو پرهيز و ا صفت مقدس مشترك

 واجب و مقدس يدر واقع تابو پرهيزي مقدس است و در مقابل، توتم رويكرد. شكوه
  .است

ت كه به معناي معمولي و سا 5»نوآ«متضاد با تابو اصطالح  ةنزي، كلم در زبان پولي
تابو به معناي غير قابل وصول و اساساً به معناي  ،بنابراين. در دسترس همه است
هاي اخالقي هاي تابويي چيزي غير از ممنوعيتمحدوديت. محدود و ممنوع است

هاي ملكوتي نيست و فقط به كدام از فرمان و مذهبي محض است و براساس هيچ
  ).45: 1385 فرويد،(خود تكيه دارد 

دليل و علتي است  هر چيز بي) 37: 1349(بايد گفت منشأ واقعي تابو كه از نظر فرويد 
ترين غرايز  ترين و بادوام افكند، همان است كه ابتدايي كه ترس و اضطراب به دل مي

تابو برانگيختنِ اين  !گيرد؛ يعني ترس از تأثير قواي شيطاني سرچشمه مي  انساني از آن
گيرد،  كند و هر بار كه به عمد يا غير عمد مورد تجاوز و تخطي قرار مي هي مينيرو را ن

 .دهد بر دفع و انتقام شيطان امر مي

شهري چون در  دانشورباور تابو نيز در آثار داستاني معاصر، شواهدي دارد، ازجمله 
  :آورده است )15:1382( بهشت

بي اومد بياگه مي. و بيادبي شهربانتونه تو حرم بيمادر گفت حيف كه رضا نمي
غ روشه، بلكه دگن اگه مرد به حرم نزديك بشه سنگ ميمي. دادمراد او را هم مي

اما همچين  ،گن يك كاكا سياه شك آوردهمي...  آدم خوب نيس شك بياره...  بگند
  .خواسته تو حرم بره سنگ شدهكه مي

از چوپان پرسيدم چرا دو «: كنديوسف با زري اختالط مي :تابو قسم دروغ .1-2-4
كدخدا . به موهايت قسم. به سر خودت گرگ خورده: تا گوسفند كم داري؟ جواب داد
هفت قدم رو به قبله . گويي قسم حضرت عباس بخور دخالت كرد كه اگر راست مي

  :دهديوسف ادامه مي .»بردار و قسم حضرت عباس بخور
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داد زدم از اول . اشخرابه ةانرفتم به خ. درد گرفت شبش دل. گذاشتم قسم بخورد
. چقدر گناه بكنم :گفت .اما فايده نداشت؛ شناسيحاللت كرده بودم، مرا كه مي

اگر من صاحب ! مرد :فرياد زدم. طاقت استدانند كه حضرت عباس بيميهمه
حضرت عباس به كمرم زده تو ديگر  :گفت. امگوسفندها هستم كه حاللت كرده

ص (] و مرد! [برادرم ببرد ييالق گوسفندها را بسپار دست. تواني بكنيكاري نمي
113.(  

خواهد قسم بخورد به چيز مقدسي در اسالم، مثل  در اين نمونه چوپان وقتي مي
خورد و اين امر با بافت اعتقادات و  قسم مي )ع(امامان يا همان حضرت ابوالفضل

همچون باورهاي عامه . دها تناسب و سنخنيت دار ويژه ايراني باورهاي مسلمانان و به
   .دانستشده در متون معاصر  توان استحاله توتم يا تابو را مي

  تابو حرز. 2-2-4
دست در جيب كتش كرد و سه تا صليب مسي درآورد و به زري نشان داد و  كلو

خديجه  ها را جلوِيكي از صليب. گرازي داد ها را آن پيرزن دنداناين طلسم :گفت
كلو ! خر ةپسر: خديجه دست كلو را عقب زد و گفت! ماچ كن :گرفت و گفت

توي آبادي ما هم ...  جا هست مسيح همه :گرازي گفت پيرزن دندان .ادامه داد
  .)237ص (شنوم ام و صدايش را نمي هست، اما من بزرگ شده

، در طلسم و حرز جاري يشكوه و بازدارندگي در عين نياز و التجاي انسان بدو
  .است

است؛ در اين ميان  ولي عاشق زنش ،شوداش نميسهراب بچه ملك :جزاتابو . 3-2-4
همدم به  بياما بي؛ زندهمدم، بسيار به عروسش سركوفت مي بيسهراب بي مادر ملك

: رسيمتا آنكه به موقعيت اعدام پسرش مي آوردثل و حكايت ميرود و مخرجش نمي
يك  ،ينكه طناب را به گردنش بيندازندآورند كنار دار، اما به جاي اسهراب را مي ملك«

در اينجا راوي خط  .»... بندددار مي ةآيد و او را با طناب به چوبسرباز تفنگ به كول مي
. آمدنبايستي مي! با تنبان گشادش! همدم بياين هم بي« :گيرد كهروايت را به دست مي
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دهد راب را پس ميسه زن اول ملك چرا آدم براي دار زدن پسرش بيايد؟ شايد تقاصِ
  .)258ص (» ... كه به اينجا كشانده شده

رفته ! خر ةتاجي دختر...  دانم كي خبرچيني كردهگفت مي] شاگردي زري هم[مهري « نيز
» علي«امشب ذكر ! شودزند و امسال رد ميبه كمرش مي ،»علي« ،دانم آقايممسيحي شده، مي

  .)132ص ( »است، اميدوارم عمو جانم نفرينش كند
سبب آن است كه دارد تقاص  همدم به بي در نمونة اول شايد باالي دار رفتن پسر بي

آيد كه چون دختر مسيحي  دهد و در نمونة دوم نيز مي سهراب را پس مي زن اول ملك
  .شود زند و امسال رد مي به كمرش مي) علي(خبرچيني كرده، مطمئن است كه آقايشان 
نوعي با شرايط  شود، به ها به تابوي جزا تعبير مي پيداست چيزهايي كه در اين نمونه

آن افراد و موقعيت خاصشان همخواني و سخنيت دارد و به تناسب احواالتشان است، 
افتد و نوع تابوي جزا هم  براي مثال، نمونة دختر مسيحي، در فضاي مدرسه اتفاق مي

گونه مسئلة  ينهم. به تناسب فضاي مدرسه است؛ يعني ردشدن و قبول نشدن در دروس
همدم به تناسب  بي يا در نمونة بي. شود جا ديده مي تقابل اسالم و مسيحيت كه در اين

ملك (بي، فرزندش  شود كه بي همان فضاي زنانه و زندگي معمولي، تابوي جزا ديده مي
  .دهد زده است، از دست مي هايي كه به عروسش  سبب سركوفت را به) سهراب

س از ماجراي مرگ چوپان كه قسم حضرت عباس خورد و به پ :تابو انتقام. 4- 2- 4
و  است مقصر نبودهاو يوسف را دلداري دهد كه  ،كند شوهرشكمرش زد، زري سعي مي

اما پس از تغيير  ؛)113ص (داند او را مقصر مي دهد وحتي فحشي هم به كدخدا مي
ستان، زري شدندش در موقعيتي از دا ويژه گم و به ،خسرو ،احواالت در پسرشان

  : انديشدگونه مي اين
انگيخت تا بلند شوند و به دنبال پسرش شان را برميگفت و همهبايد همين االن مي
دهد؟ نكند خدا پسر چوپان را نكند انتقام چوپان را پس مي. كنندشهر را زير و رو 

و را كه كل. دانم باليي سر پسرم آمدهمي. ..ها بگيرد فرستاده تا عوضش خسرو را از آن
  .)116ص (! ديدم فهميدم اين انتقام خدايي است، خدا كلو را جاي پسرم فرستاده
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  .هاي پركابوس داشته استراوي زري از آن پس شببه گزارش 
شود، براي مثال بين تابوي  ظاهر نوعي پيوند هم ميان برخي انواع تابو ديده ميدر 

نوعي نشانگر همان ادعايي  واند بهت اين تناسب و پيوند مي. انتقام و تابوي قسم دروغ
تواند به  باشد كه در قبل اشاره شد، مبني بر اينكه انعكاس اين باورها در متن مي

كنيم ماجراي چوپان و  گونه كه مالحظه مي همان. پروردگي مطلب و غناي آن كمك كند
كه بافت  حالي دهد، در دو تابوي مختلف را تشكيل مي )ع(سوگند حضرت عباس

  .داستان هم ادامه يافته است دست يك

  6شيزمفتي. 3-4
شناسي شيزم در علم روانفتي ).14: 1387 توفيقي،( ستاي پرتغالي و به معناي جادوفتيش واژه

كش جان مانند كفش، جوراب و دست بي ءبيش از حد به اشيا ةعالق«عبارت است از 
  .)11: 1381 ،انوري(» عنوان نمادي از محبوب به

تر دارد و حوزة شمول آن تر و شخصيفردي ةبت به توتم و تابو، جنبشيزم نسفتي
هاي بشري ترين دينشيزم را از كهنكمتر است و به همين سبب است كه فتي

   :شيزماصل فتي. اند خوانده
اند، مثل سنگ  عالقة قبايل بدوي به اشيايي بوده است كه صورت خاصي داشته

در  ،رسيد ها ميكه از همان دقيقه كه به دست آن ...ها وها، استخوانها، چوبريزه
دانستند كه براي يابنده و دوستانش مفيد و سودمند آن نيروي عظيمي را مخفي مي

  .)62: 1388تنباكويي، ( تبخش بوده اسو براي دشمنانش زيان
هاي جالب اينكه جنبة قداست شيء فتيش تا وقتي است كه در آرزوها و خواسته

پندارد كه روح آن خارج شده و آن را ترك خواهد كرد و ميگرنه شد وصاحبش مؤثر با
  ).15: 1373 ناس،(! وسيلة كاهن ممكن است البته ترميم فتيش نيز به

 شودهاي جادويي و افراطي از نوع فتيش ديده ميشواهدي از عالقه سووشوندر 
  :كنيم ها اشاره مي كه به برخي از آن
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] ؟[هر صبح و هر شام . پرست بودن آفتابمحمدحسي« :فتيش آفتاب. 1-3-4
. دوخت و آفتاب چشمش را ضايع كرده بودرفت كلّة پشت بام چشم به آفتاب مي مي

  .)73ص (» زد، بس كه چشم به آفتاب دوخته بودهايش سفيدي ميسياهي تخم چشم

زن وقتي پاهاي سالمي داشت، از زري يك دمپايي كهنه، يك « :فتيش گيوه. 2-3-4
توانم پاي برهنه گفت آبرو دارم و نميمي. اي خواسته بوددار يا يك ملكي آباده نيمگيوة 

اما زري وقتي گيوة نوي خريد و براي زن برد، ديگر دير شده بود و زن هم ؛ بروم خال
  .)103ص ( »خوابيدگرفت و ميها را در بغل مياما زن هر شب گيوه. فلج شده بود

نوان قهرمان دوم و بلكه اول، در يك باغ پر از ع زري به :فتيش درخت. 3-3-4
زري . گويدجا از عالقة زري به درختان سخن ميكند و راوي جابهدرخت زندگي مي

بيند و در وقت ناراحتي احساسش در هنگام شادماني درختان را سرخوش و شاد مي
ها درخت هاي او كسي خون پايدر كابوس. اندزده اين است كه درختان افسرده و خزان

  :هاي تسليتاز ميان نامه. ريزدمي
گريه نكن : نامة مك ماهون به دلش نشست و آن را براي خسرو و عمه ترجمه كرد

هايي در شهرت و بسيار ات درختي خواهد روييد و درخت در خانه! خواهرم
درختان در سرزمينت و باد پيغام هر درختي را به درخت ديگر خواهد رسانيد و 

  .)306ص (آمدي سحر را نديدي؟ در راه كه مي: ز باد خواهند پرسيدها ادرخت
عالقة بيش از حد زري به درختان  .پذيردجالب اينكه با اين جمالت رمان پايان مي

حتي ماية دو احساس متضاد شادي و اندوه برايش شده و فتيش درخت، پايان زيبايي را 
  .اند كمك پروردگي متن آمده كاربرد اين عناصر به. براي داستان رقم زده است

  خرافه. 4- 4
گويند خرافه نام مردي از قبيلة  .شده است عربي و در اصل به معناي ميوة چيده يخرافه لفظ

اما  ؛كردديد، نقل ميها ميعذره بود كه از احوال و اسرار اجنه خبر داشت و آنچه را از آن
  .)، ذيل واژهدهخدا(كرد كسي سخن او را باور نمي
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خرافات عبارت است از «كتب لغت و دانش ميتولوژي و برخي متون ديني  نقل ازبه 
اساس كه با عقل و منطق و علم و واقعيت سازگاري نداشته باشد، مثل اعتقادات بي

گيري، بودن چهارشنبه براي سفر، جن بودن سيزده، فال نيك و بد، شوم اعتقاد به نحس
و  )21: 1387حاج سيد جوادي، (» ... د به شانس وبري، آل، بختك، اعتقابيني، چلهآينه

مجموعة باورهايي است ناشي از ناداني، ترس از امور ناشناخته، اعتقاد به سحر و جادو «
  .)4/2707: 1381انوري، (» و درك نادرست از روابط علت و معلول

تا  هخراف .خرافه بايد از نظر زماني وابسته به دوران بسيار كهن باشد ،بر اين اساس
و پيدايش آن نيز  ،حد زيادي تابع محيط جغرافيايي يا اقليمي مناطق زيست انساني

در . ستا ناشي از كيفيت بينش آدمي نسبت به مسائل حيات و رويدادهاي متنوع آن
از  اند ها عبارتترين آنبرخي از متون، انواعي براي خرافه در نظر گرفته شده كه عمده

» هاي بدليي، فرافكنانه، ذوقي، تسكيني، تسخيري و خرافههاي تلقيني، تدافعخرافه«
منفي است و در بحث  در كلامروزه مفهوم خرافه در جامعه ). 17: 1382 شعربافيان،(

  .آيدميان مي هاي اجتماعي و عوامل بازدارندة رشد و ترقي جامعه از آن سخن بهآسيب
ها از سوي نويسندة منزلة تاييد آن به سووشوندر  هموضوع خرافه و نيز باورهاي عام

طرح مسائل  نبوده وفراوان  سووشوندر چنين حضور اين باورها  هم .رمان نيست
در قسمتي از داستان، خانم مدير مي .ييد آن از سوي نويسنده نيستأمنزلة ت خرافه، به

و ها روزه و روضه را بگذاريد براي عمه. ندارد هيدر اين مدرسه خرافات را«: گويد
  .)133ص (» !هايتانخاله

هاي فردي است كه افراد براي خودساخته منظور از آن خرافه :خرافة تلقيني. 1-4-4
رنگ و كال از آب  زري دوتا هندوانه پاره كرد و هر دو زرد« :اندو به خود تلقين كرده

وي عمه خانم فندق را داغ داغ از ت«. )195ص ( »نارسي هندوانه را فال بد گرفت. درآمد
داداش به غالم بگو : به دستش فوت كرد و گفت. دستش سوخت. تابه برداشتماهي
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داشتن  ثانياً نگه. كننداوالً گوشت شكار به همه نرسد، گله مي. بچه آهو را فردا بكشد
  ).56ص (» آهو شگون ندارد

: در اين نوع خرافه، پذيرنده در پي مقصر ساختگي است :خرافة فرافكنانه. 2-4-4
بروم برايتان اسفند دود . قضا و باليت بخورد تو سرم: خنديد و دده سياه گفتزري «

 دانستممي :به زري سالم كرد و گفت...  خديجه سيني دستش بود«. )162ص ( »!كنم
اسفند دود . مرغ شكستم شكر خدا برايتان تخم .شودصبح كه بشود حالتان خوب مي

 شما بد« :گويد كه ميالدوله دربارة زري  زتنظر ع يا. )276ص ( »نذر و نياز كردم. كردم
! به گوش زري رسيده است ،الدوله فردوس، نديمة عزت چينيخبر كه با» قدم هستيد

  .)282ص (
هاي واقعي  شود اشخاص داستان كه به نوعي نمود انسان گونه كه مالحظه مي همان

ي مثل هاي كنند و براي دفع آن كنش هستند، يك مقصر ساختگي در ذهن فرض مي
دهند كه انعكاس دقيق  شكستن و نذر و نياز كردن انجام مي مرغ اسفند دودكردن، تخم

جمله  شود، از ها انجام مي كه براي دفع خرافه -ها گاهي اين كنش. است هباورهاي عام
  .با عقايد اسالمي هم پيوند خورده است -همين نذر و نياز كردن

 .گيرد ت ميئآن پيداست، از ذوق افراد نش گونه كه از اسمهمان :خرافة ذوقي. 3-4-4
زري . دارند پردازانه و به ظاهر حكمي هاي شاعرانه يا خيالتناسب بيشترها اين خرافه

نشيند تا عروس روي زين اسب مي« :گويدماهون مي در عروسي دختر حاكم به مك
  .)7ص ( »!هميشه بر سر شوهرش سوار باشد
اين نوع خرافه در اصل هيچ پايه و اساس علمي ها  شايد با توجه به اين نمونه

چنين اميدواري  هم. نداشته باشد؛ اما با محيط زندگي افراد و نوع افكارشان تناسب دارد
نوعي وجه  به» شود عروس سبزبخت مي«شود، براي مثال  ها ديده مي كه در آن

» باشد عروس هميشه بر سر شوهرش سوار«دهد يا نمونة  شناسانه به آن مي زيبايي
  .كند نفس را تزريق مي  به نوعي قوت و اعتماد به



 و همكار غالمرضا كافي  __________________________   سووشونان رمدر ه ات عامباورها و عناصر ادبي

15 

به صورت موقت و  كم دستبخشي  آرام، غرض از اين باور :خرافة تسكيني. 4-4-4
: آورداش را به ياد ميكند و گذشتهخانم اختالط مي الدوله با عمه عزت. موقعيتي است

بختي در خانة  ر سياهگويند همي. من زودتر شوهر كردم، اما هر دو بدبخت شديم«
  .)89ص (» اما براي من چهل روز هم نكشيد ؛بخت است شوهر تا چهل روز سفيد

ها كه تصور مانند اعتقاد به اشباح و ديو و برخي بيماري :خرافة تسخيري. 5-4-4
اما اين اعتقاد ميان زندانبانان هست كه «. ها بازدارندة برخي رفتارهاستتسال و تسخير آن

  .)163ص ( »!گيردها بدزدد، خوره ميها و كاه و جو اسببنديرههركس از جي
البته . ها از دزدي شده است گرفتن، بازدارندة زندانبان يك تصور خرافي خيلي ساده، مثل خوره

  .شود نوعي ظرافت و ايجاد هم در اين نمونه ديده مي
د و در ذهنشواي است كه جايگزين اعتقادات ديني ميخرافه :خرافة بدلي. 6-4-4
يك باور غلط با  زيرا ؛اندترين نوع دانستهرا خطرناكبرخي اين خرافه. نشيندها مي

جا هست و با خون گفته عيسي همهمي هيپوش مرد سياه«. شود اجرا مي پشتوانة مذهبي
 »!بعد دست كلو را گرفته بوده و برده بوده به خانة عيسي. خودش گناه همه را خريده

  .)188ص (

  9و نوما 8، مانا7آنيميزم. 4- 5
گرايي جان«اند، امروزه در يك مفهوم اين سه اصطالح كه در گذشته با هم متفاوت بوده

. آنيميزم آيين باستاني بسياري از اقوام گذشته بوده است«. اندجمع آمده» پندارييا جان
ا بايد به هبرداري از آنبراساس اين آيين همة مظاهر طبيعت روح دارند و براي بهره

پنداري، يك آنيميزم يا جان ).13: 1387 توفيقي،(» ها پرداختنيايش و سپاس و ستايش آن
يعني اعتقاد به اينكه تمام موجودات اعم از . نوع حس پرستش ارواح متداول است

  ).67: 1388 تنباكويي،(ند راد متحرك و ساكن روح
ي، درختي يا حيواني داراي ممكن است سنگي، چوب«. مفهوم فتيش را دارد نيزمانا 

» مانا« ءخاصيت تلقي شود و از آن حاجت بخواهند و بدان تبرك بجويند، اين اشيا
  ).13: 1387 توفيقي،(» شوندخوانده مي
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در اصل آيين روميان است كه براي هر چيز از انسان و حيوان  و نوما، به معني روح
  .)22همان، ( قائل هستندو جمادات و مظاهر طبيعت روحي 

آيد، هر سه اصطالح در اعتقاد به حلول و حضور روح ميريف براتعاين كه از چنان
منزلة يك دين يا  گرايي دارند و اگرچه هر كدام پيش از اين به در اشياء و جمادات هم

  - هاند، امروزه فراتر از يك باور عامشدهباور آييني با جامعه و اقليم مشخص تلقي مي
هايي شدة آن در فرهنگ ما در انديشه نيستند و بومي -داري استپنكه حاصل آن جان

حق، شفابخشي دست، اعتقاد به حس ششم و برخي رفتارهاي آميخته با تله نظير نفسِ
  :شودديده مي نيز سووشوندر كه  كرامت متجلي است پاتي و شبه

ردم بغلش ك«: گويدخانم در اثناي توضيح مرگ فرزندش، مي عمه :نفس حق. 1-5-4
ديدم كه . حسين بردرا از من گرفت و پيش محمد و تا سر دزك دويدم، سودابه بچه

داند؟ شايد محمدحسين با كسي چه مي: گفت. برزخ شد ولي به روي خودش نياورد
  .)71ص ( »!نفس حقي كه دارد در بچه روح بدمد

ندان باشي و همة فرز عمه در ماجراي كشتار مردم از حكيم :بخشدست شفا. 2-5-4
كه مجروح شده است، به سراغ » فلفلي«زند و اينكه براي مداواي پزشكش حرف مي

مي. خان همراهم آمد دكتر عبداهللا. به التماس افتادم و گريه كردم«: خان رفته دكتر عبداهللا
  .)75ص ( »گفتند دستش شفاست با وجود اينكه خيلي جوان بود

توانست آدم را خواب خواست ميايم مييقين دارم اگر حاج آق« :كرامت شبه. 3-5-4
توانست مقاومت دوخت وسط گودي دو تا چشم آدم و كي ميهايش را ميچشم. كند

  .)76ص ( »!كند؟ و همچين مردي شد عبد و عبيد سودابه هندي

  :جذبه. 4-5-4
ها كه از از آن زن! اما عجب زني بود؛ آن شب من و سودابه هندي تا صبح نشستيم

دهند كه اگر آن شعاع به كسي گرفت، چه خودش بخواهد س ميخود شعاعي پ
تواند شود و آن وقت آن آدم شعاع گرفته به هيچ وجه نميچه نخواهد، جلب مي
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به قشنگي و زشتي هم نيست، به آب و گل . خودش را از اين جذبه خالص كند
  .)74ص (! است

  ههاي عامكنش. 4- 6
در اين ميان رفتارهايي كه . فكر و باور اوستگمان رفتار آدمي بازنمود انديشه، تبي

شوند و رفته به سنت و فرهنگ تبديل مي تر باشد، رفتهها قويمبناي تفكر و باور در آن
. كندمعمول تبديل مي ييابند و بسامد هر كنش در جامعه، آن را به رسمص ميتشخّ
گيرند و يا به يهايي كه يا از مذهب، دين، اساطير و غرايز انساني سرچشمه مرسم

ها بيشتر  گرا از اين كنش شك آثار ادبي تودهبي. يابند مي وسيلة اين عناصر مشروعيت
  .تابانندها را باز ميبرند و آنسود مي
  :شده استاز اين رفتارها اشاره  به بسياري سووشوندر 

اي به دنيا آوردن خسرو نذر كرده بود بر زري سرِ«: دادن كردن و نذري نذر. 1-6-4
لرز حامله شد،  و ها نان خانگي و خرما ببرد و پنج سال بعد كه با هزار ترسديوانه

  .)20ص ( »پيشاپيش نذر كرد كه براي زندانيان هم همين كار را بكند

از چوپان پرسيدم چرا دو تا گوسفند كم داري؟ « :دادن خوردن و قسم قسم. 2-6-4
كدخدا دخالت كرد كه اگر . سمجواب داد به سر خودت گرگ خورده، به موهايت ق

هفت قدم رو به قبله بردار و قسم حضرت . گويي قسم حضرت عباس بخورراست مي
  .)112ص ( »عباس بخور

رش را دور باز دده سياه تو آمد و مشت پ« :كردن سوختن و شمع روشن اسپند. 3-6-4
اسفند از شان حتي خديجه و ننه سيد گردانيد و بيرون رفت و بعد بوي سر يكي يكي

  .)162ص ( »سربينة حمام برخاست



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

18 

كند براي حفظ قاچاق الدوله كه قاچاق اسلحه مي عزت :خواندن و دميدن آيه. 4-6-4
بقچه را گذاشتم تو طاس، طوري كه قسمتي از بقچه پيدا باشد و نشستم «: كند ميچنين 

  .)169ص (» !به دعا خواندن و به جنس فوت كردن

اكبر خوردل يك گوسفند ] بيماري خانم مسيحادم سبب هب[« :كردن قرباني. 5-6-4
خريده و دور تخت بيمار گردانيده و بعد سر بريده و گوشتش را ميان فقرا تقسيم كرده 
 »!است و پوستش را برده باباكوهي به بابا هديه كرده، بابا هم براي مريض هو كشيده

  .)148ص (

مسيحادم مرده و حاال كفنش  سكينه خيال كرده خانم« :گل به سر كردن. 6-6-4
  .)148ص ( »!تو سر خودش زده و آمده تو حياط و گل باغچه را به سر كرده. اند كرده

  سووشوندر  هكاركرد باورهاي عام. 5
 هدرج يا انعكاس باورهاي عامبر اثر فوايدي است كه  ، ذكرهدف از بيان اين كاركردها

  :ارزش بخشيده و آن را غني كرده است سووشونبه 
. بر صميميت نثر افزوده و باورپذيري داستان را باال برده است هانعكاس باورهاي عام -

 .پو شده است ، جذاب، صميمي و گرماي كه از باورهاي عامه برده نثر در پي بهره
 - است هكه زادة باورهاي عام -حكايت در بنيان روايت در داستان، با شيوة حكايت -

چنين اين عناصر، در  هم. تر شده استعميق تر وضمن تعليق بيشتر، محكم
ها و عناصر داستان بسيار فضاسازي داستان و تداعي وضعيت و حاالت شخصيت

 .هستندمؤثر 
وسيلة برخي از اين  ترين وجهي بهثر و برانگيزانندة آن به سادهؤدين و كاركرد م -

و نظرگاه فلسفي  ها، با شأن و منزلتكه گاه ماهيت آن در حالي ؛باورها ترويج شده
 .دين در تضاد است
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افتد، جنبة دراماتيك و ها اتفاق مياي از باورها و رفتارهايي كه براي تحقق آنپاره -
پردازي جالب و جذاب منتهي آفريني و صحنه نمايشي دارند و از اين نظر به تصوير

كرده شدن نثر و استفاده از حجم اندك كلمات كمك  اين امر به تصويري .شوندمي
 .است

ها و ها خو گرفته است، در شخصيتانعكاس رفتارها و كردارهايي كه آدمي با آن -
 ،رو ازاين. آوردپنداري در مخاطب پديد مي پالن يا طرح داستان، نوعي همزاد

كردن، متن را به خواننده نزديك  سوختن و قرباني نظير اسپند ههاي عامانعكاس كنش
 .كرده است

رايي اجتماعي از طريق درنگ در ماهيت برخي از اين باورها اتفاق ميگ انسجام و هم -
 اي امور و بازدارندگي از انجام برخي ديگر حاصل كاركردرغبت در انجام پاره. افتد

 .است سووشونهاي اين باورها در ميان شخصيت
مداري جامعه در برخورد با باورهاي  ميزان تعقل، تفكر و شأن فرهنگي و انديشه -

 .شده در داستان به تصوير كشيده شده است طرحم
ها، نمايي آنگاه برعكس با بزرگ ؛ بلكهها نيستطرح برخي باورها به معني تأييد آن -

 .نقد و قدحي پنهان عليه اين باورها صورت گرفته است

  سووشوندر  هعناصر ادبيات عام. 6
به كار گرفته شده كه  وشونسو، عناصري نيز از ادبيات عامه در هبر باورهاي عام افزون
  :است شرح زيرها به آن ترين مهم

  هبهره از زبان ادبيات عام. 6- 1
از امكانات زبان شكسته و  وري هاي ادبيات عامه سادگي زبان و بهرهيكي از ويژگي

مهم هاي ثل يكي از قالبچنين م هم .استگرا و اقليمي بومي هادبيات عام. استمحاوره 
كه به  انداستفاده شده سووشونهمة اين امكانات زباني در . شودميده شمرادبيات عامه 
  :شود ها اشاره مي برخي از آن
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  و اصطالحات محاورهن واژگا. 1-1-6
خواسته يك شاطر را در تنور نانوايي در شهر همين اخير چو افتاده بود كه حاكم مي -

  )6ص (بيندازد 
  .)8ص (! هاي لوچشبا آن چشم الدوله به آب داده، گل را عزت اين دسته -
  .)118ص (قول بده اگر صحيح و سالم بود، شلتاق نكني  -
  .)125ص (مضغه اظهارنظر خواست  ةكي از تو علق -

  واژگان و اصطالحات شيرازي. 2-1-6
  .)66ص (گيرند مي] بهانه[ها گراته بچه! خانم: خديجه آمد لب ايوان گفت -
شمردم صد و سي مورچه رفت تو ] من[وكردي، مو تا تو منع م: زري خنديد و گفت -

  .)29ص (! اي سوراخو
  .)82ص (عيد عقد بستيم ] شب[را شو ] عمو[دختر عامو  -
  .)131ص (] دستم انداختي[خوب عنكم كردي : زري از ميان اشك گفت -

باجي، جيكش، پيرسوك، جيداري، بوجچنين واژگاني نظير اتم اوتوم، آرمه هم
  .اند از اين جمله ...ه، واگوشك وگلوپ، ماماچ

3-1-6 .ثلدرج م  
  .)17ص (ام بينمت مثل مرغ سركندهيك روز كه نمي -

  .)105ص (رسيد شناخت، دستشان به دهنشان ميخانوادة فتوحي را مي -
  .)64ص (كنند طور دست و پاي آدم را در برابر حوادث تو پوست گردو مياين -

توان خوبي مي قدر هست كه به آن ها ثلمحاوره و درج ماستفادة نويسنده از واژگان 
دادن اين ادعا به  براي نشان. بهره نيستبي نكتهاي از داستان از اين ادعا كرد هيچ صفحه

  :نتيجه به اين شرح است كهايم اتفاقي ده صفحه از كتاب را انتخاب كرده شكل

  سووشون 80تا  71ها در صفحات ثلكاربرد واژگان محاوره و م :1جدول 
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 ةشمار
 صفحه

 ثلم واژگان محاوره

 .بي كردخون به دل بي.»ها كنم«خواست دلم مي 71

انداز  تو مسجد وكيل جاي سوزن.قشنگي هم نبود» همچين«سبز بود،  72
 .نبود

. به اين شهر آمد» طياره«اولين روزي كه  73
پشت » كلة«رفت هر صبح و هر شام مي

 .بام

 --- 

هم در باالخانه نشسته » قرشمال«دختر  74
 .بود

ها هم ديگر پشمي عمامة آن
 .نداشت

از پشت شيشه تير زده بودند به يك زن  75
 .»جهود«

خون مثل لولة آفتابه از زخمش 
در مطب . ريخت مثل فوارهمي

 .انداز نبود خان جاي سوزنعبداهللا

در همان  .فرستادنمي» كاغذ«هيج وقت  76
 .ع كرده بودكاغذ اول شرط و بي

ها از گور شوهر آتش ةهم
  .شدالدوله بلند مي عزت

دلم را مثل يك كاسة چيني مي
 .شكند

روي  به حاال خانة ما كجاست؟ درست رو 77
 .زنبور» چال«

در حالي كه فقط سر خودش را 
  .كوفت به سنگ مي

خواهرم سعي كن روي پاي خود 
 .بايستي

ق ، الح»ديد«حاج آقايم اين و آن را  78
 .كرد» دوندگي«خيلي 

 --- 

ام در يك بيبي! »والزارياتي«واي چه  79
» شرنده«اتاق دو در يك، زير يك لحاف 

 .كندجان مي

انگار كه اباً عن جد كلفت دست 
  .اش بودهبه سينه

خيلي حرف زدم سرت را درد 
 .آوردم

 --- .اگر اُلدرم بلدرم كرد، اسب را بده ببرد 80
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  پردازيافسانه. 6- 2
ها ماجراهايي تخيلي و محور ظهور افسانه. است ههاي ادبيات عامافسانه يكي از قالب
در . دنافتزمان و مكان يا در زمان و مكان مبهم اتفاق مي اند كه بيعوامل متافيزيكي

هاي افراطي و اساطيري به پردازانه همراه با تخيل لحن افسانه سووشونهايي از گوشه
است كه در  يانيگوها از زبان ديوانگان و هذيانپردازياين افسانه بيشتر. است رفته كار

  .)235-227ص : ك.ر( خط اصلي روايت نقشي ندارند

  : گويد مي ماهون موضوع شعر مكدانشور در 
دربارة درخت عجيبي كه قوت خود را از خاك و خون مي. بعد شعرش را خواند

هنگام آبياري وقتي . ماندپيامبران مي اش بهاين درخت باغباني دارد كه قيافه. گيرد
هاي دستشان  آيند و رگهمة مردم دور درخت فراهم مي! دهد كه خونمي صال در

همة مردم زيرش مي. اي دارداين درخت ساية خنك و گسترده. كنندرا باز مي
كنند و ميهايش را خشك ميمردم ميوه و برگ. رودنشينند و غصه از دلشان مي

گيرد كشند و غرور و اميد و اعتماد به نفس در دلشان خانه ميه چشم ميسابند و ب
  .)38ص (

درخت  )102ص (، زن خدا )259ص ( هانيز افسانة زن نازا و درويش و بچه فرشته
  .اند گونه از اين )14ص (اي افسانه

  ههاي ادبيات عامشخصيت. 6- 3
است هاي خاصي و تيپ هاشخصيت شامل -نوع دراماتيك آن دست كم -هادبيات عام

بين، هايي نظير درويش، رمال، كفتيپ شود؛مي شمرده آنكه از عوامل جذابيت 
گردان، گزار، نقال، تعزيه گير، مارگير، خوابتردست، جادوگر، ياغي، دعانويس، جن

  .ها خوان و جز آن پرده
 ،ني اثرموقعيت زما سبب هاي آن و نيز بهبه اقتضاي داستان و فضاسازي سووشوندر 
  :شودها اشاره ميهاي متعددي حضور دارند كه به برخي از آنتيپ
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گفته بود دوازده پسر . كف مرا هم ديده بود. بين هم بود كف« :بينكف. 1-3-6
حسين قدرت روحي  گفت محمد حاج آقايم مي. شوندشان وزير ميآيد و همهگيرت مي

  .)73ص (» تگفتند كارش سحر و جادوساما مردم شهر مي ؛دارد

روي . كردبندي هم ميبس كه چشم به آفتاب دوخته بود، چشم :تردست. 6- 2-3
. آوردمي كاغذ اشرفي در از خرده. كرد مرغ نيمرو ميآب حوض تو كاله نمدي تخم

  .)همانجا(آورد داد و از جيب خان كاكا درش ميساعت جيب حاج آقايم را قورت مي

خواست رفت پيش يك درويش و الد مييك زن كه دلش او« :درويش. 3-3-6
كوه، كنار آبشار و  بايد چهل روز روزه بگيري و سر چهل روز بروي سرِ :درويش گفت

ص (» شرطي كه سر آبشار كه رسيدي فكر ميمون نكني اما به ؛تن و بدنت را بشويي
259(.  

مي ها اين راهمه حتي غريبه. عمه در تعبير خواب استاد بود« :گزار خواب. 4-3-6
كردند و خوابشان را براي او تعريف ها نديد و نشناخت كه تلفن ميبس آدم چه. دانستند

  .)238ص ( »كردكردند و او تعبير ميمي

نوك كوه را نگاه  .ندا رحمها خيلي بيمواظب باشيد، اين: پيرمرد گفت« :ياغي .6- 3- 5
  .)203ص ( »گويند ياغي شدهمي ،كنيد

  سووشوندر  هعام كاركرد عناصر ادبيات. 7
است كه اين عناصر براي رمان  وايدي، فههدف از بيان كاركرد عناصر ادبيات عام

كار و عناصري كه از ادبيات عامه در آن به سووشوندر نثر  تأمل. اندداشته سووشون
  :رساندها ميگرفته شده، خواننده را به اين بهره

كند و همراهي خواننده يا تر ميابتر و جذتر، ملموسزبان محاوره نثر را صميمي -
 سووشوناين كاركرد در  .گيردشنونده با نثر و زبان محاوره بيشتر و بهتر صورت مي

 .نثر را جالب و جذاب ساخته است
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 ثرؤسازي فضاي داستان بسيار ماز واژگان و اصطالحات بومي در بومي گيري بهره -
تر شده تر و غنياقليمي پرورده چنين زبان محاوره با اصطالحات بومي و هم. است
گزيني باز ميشك گسترة دايرة واژگاني دست نويسنده يا شاعر را براي به بي. است
 .گذارد

- شود و حظ يادكرد مي سببهم  ،»ذهن معهود«و » حكايت نهفته«دو قابليت با ثل م
فراوان و  بهرة. گرددافزايد و هم ايجاز كالم را سبب ميوارگي را به نثر ميحكايت

 .نثر را پرورده و مطلوب ساخته است، سووشونچشمگير 
جريان سيال ذهن در داستان  غناي تخيل متن، رهايي نثر و تجربة سبب پردازيافسانه -

پردازي هاي متعدد داستان به افسانهپراكنده در موقعيتشكل به  سووشون .شودمي
گويي يكي از به بهانة قصه نيز به طور اختصاصي واز آن يك فصل . است پرداخته

 . ها از فرنگ، اساس افسانه داردشخصيت

را  سووشوننثر  هاي تيپيك، ويژه شخصيت ه، بههاي ادبيات عامحضور شخصيت -
 .ستا افزوده آنتصويري و دراماتيك كرده و بر جذبة نمايشي 

  گيرينتيجه. 8
اي  مجموعهقرار دارد كه اجتماعي ادبيات داستاني  -هاي سياسيدر شمار رمان سووشون

شهرت اين اثر در جامعة ادبي نشان از . استگرايي توده وفرزانگي و فرهيختگي  از
تشخص ادبي آن دارد و بازتاب مسائل اجتماعي با ابزار و امكانات زباني و ادبي همان 

گرايي عد جمعب -اندكه البته از صافي ذوق و ظرافت ذهن خالق عبور داده شده -جامعه
در اين  هاثبات بهره از باورها و عناصر ادبيات عام. سازدانديشي آن را نمايان ميتوده و

به مقتضاي حال  گفتن كه از مصاديق بالغت و سخنبل ،آن نيست ي برتنها عيب اثر نه
  .كه فضلي است در آيين سخندانيشود  شمرده مي
  :هاي اين مقاله به صورت خالصه چنين استيافته
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براي  اي مايهمايه و بنعنوان دست جتماعي و عناصر ادبيات عامه، بهباورهاي ا. 1
  .كاربرد دارند اخرپديدآورندگان آثار ادبي ف

فاصلة ميان  ،زبان فارسي بسيار قابليتورزي ايرانيان و  اصالت فرهنگي و ادب. 2
اي پشتوانة شايسته آنرا كم كرده و گذشتة ادبيات  رسميادب توده و ادبيات 

  .استو آينده  معاصر متون فرينشبراي آ
همة  كم دستها يا ييد و تصديق آنأمنزلة ت به سووشوندر  هانعكاس باورهاي عام. 3

 ه،نمايي و بهره از اغراق و مبالغ بلكه نويسنده با فضاسازي، درشت ؛ها نيستآن
  .ها بنگرد و شيوة صحيح را برگزيندتر به آنچشم آورده تا جامعه دقيق ها را بهآن

ها و محسنات جامعه در كنار انتقاد، اعتراض و گاه تمام تفضل سووشوندر . 4
  . اندتصوير كشيده شده ها، بهشورش بر ناراستي

كارگيري باورها و عناصر  خود را مديون به موفقيتاز زيادي ميزان  سووشون .5
 كردن رمان براي  فهم  كردن و قابل اين عناصر به ملموس .است هادبيات عام

شده در زندگي مردم جاري  به شكل استحاله زيرا ؛مخاطب كمك كرده است
  .هستند

  ها شتنوپي
1. Ambroise morton 
2. Saintyves 
3. Totem 
4. Tabou 
5. Noa 
6. Fetishism 
7. Animism 
8. Mana 
9. Numen 
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