
ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم  

     

(9139) يعلم 18 /ياپیپ بیستم /دهمسال   

 
 

با تکیه بر تابو و خرافه  «ریح اجلنوب»رسالت باورهای عامیانه در رمان   
 

 دانشگاه یزد  ،دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، جمشید قاسمی

 دانشگاه یزد ،زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه، 1فاطمه قادری

 دانشگاه یزد  ،عربیزبان و ادبیات گروه  اریدانش، رضا افخمی عقدا

  دانشگاه یزد ،زبان و ادبیات عربیگروه   اریدانش، محمدعلی سلمانی مروست

 
 1398/ 01/11تاريخ پذيرش:  12/1397/ 06تاريخ دريافت: 

 

 هچکید
آداب و رسوم، ملموس و غیرملموسی مانند عقاید، فرهنگ عامیانه، فرهنگ و دانش بومی است که امور  

ای هسووتند کووه شووودت تووابو و هرافووه، باورهووای عامیانووهطبابت عمومی را شامل میدانش، تکنولوژی و  

 "ةعبداحلميددبندهبود  د"های مردم داردت  ثیر زیادی بر افکار و باورهای تودهأانعکاس آنها در متون ادبی، ت
هایی از فرهنگ عامیانه را به تصویر کشیده اسووتت ایوو  جلوه "ريد بانود  " رمان نویسندة الجزایری در 

بررسی موضوعات و اهدافی که نویسنده برای بیان   ضم تحلیلی و نقدی    –پژوهش به روش توصیفی  

ها آنها از عناصر تابو و هرافه استفاده نموده، به ای  نتیجه رسید که هدف نویسنده از پرداهت  به ویژگی

ادی و فرهنگی کشور و توصیف الجزایر سنتی و مقایسووآ آن بووا الجزایوور های اجتماعی، اقتصو شاهصه

هووا کشوویدن ایوو  سوونتفکری نسل جوان و گذشووته و بووه نقد  هایمدرن و امروزی، ترسیم بهتر چالش

گرفت  مقتضیات زمانه و سیر تحول داستان، در طیف وسوویعی از در نظرها را با  استت وی ای  سنتبوده

؛ تابوی جزاء، مکان، انحصووار زن و محوودودیت معاشوورت اجتموواعی به تصویر کشیدهها  تابوها و هرافه

کووردن روآ آنهووا، منظووور سوویرابدادن ظروف سفالی  روی قبرها به  هتران، مصادیقی از تابوها و قرارد

دادن ن رحمت و ثواب بیشووتر بووه وی، نسووبتاعتقاد به پرهوری در مراسم عزای متوفی با هدف رساند

هووای گداهتووه بوورای و حوادث ناگوار به ج  و ارواآ و زبان گذاشت  دراویش بر داسبروز مشکالت  

 استت ري بانو  های آشکاری از هرافات در رمان دعای نزول باران، نمونه استجابت

 تعبداحلميدبنهبود  ه،بري بانو  فرهنگ عامیانه، تابو، هرافه،   :هاکلیدواژه
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  مقدمه

 شامل  کهبه معنای فرهنگ و دانش بومی بوده  هود  فرهنگ عامیانه در مفهوم اصطالحی  

های یک قوم یا گروه مشوخ  و معوی  کوه مشوتمل بور آثار و هالقیتای از  مجموعه

ملموس مثل محصووتت ادبوی و هنوری، عقایود و آداب و رسووم، ملموس و غیر  ارکان

و   (3،1385  ،همکووارو    الماسووی)  دشوومویاسوت،  دانش و تکنولوژی و طبابوت بوومی و تتت  

هوای موردم دارد؛ زیورا ایو  ثیر زیادی بر دل و ذهو  توودهتأانعکاس آن در متون ادبی،  

زمان و مکوان ،  محیط،  گاه از تاریخفرهنگ در عمق جان مردم ریشه داشته و انسان هیچ

علووم ،  هاتجربهفرهنگ عامیانه تنها انباشت  بب.(5:بب1998)ن مساحدة،بب  زندگی هود جدا نیست

شناهت  وجود یک ملت و اعتوراف بلکه نوعی به رسمیت  ؛های گذشتگان نیستو کتاب

به موجودیت ملتی است که شخصیتی تاریخی و روانی دارد و نوعی آمادگی و اسوتعداد 

ب.(1:ب2010)محدان،ب  کنددوباره برای پیشرفت و استمرار حیات را منعکس می
قیود و بنودهای اجتمواعی و   و  در دهه شصت  زایرایط جامعه الجاز سوی دیگر شر

هوای مختلوف میوراث عامیانوه ماننود سیاسی حاکم باعث گردید نویسوندگان بوه جنبوه

هوایی روی بیاورنود کوه دیودگاه  اعتقادات در جهت انتشار افکوار و  ت واهراف،  اسطوره

 "عبداحلميدددبنددهبود  دده"ب(3م،۲۰18)زکووورت بیووان کننوودبووه طووور مسووتقیم توانسووتند نمی

هوای ( از نخستی  نویسندگان الجزایری اسوت کوه در آثوار هوود جلووه19۲5-1996) 

 از توابو   «احلمداا »  روسوتایمتعددی از فرهنگ عامیانوه را انعکواس داده اسوت؛ وی در  

در طول زنودگی ادبوی به دنیا آمدت او الجزایر شرق پایتخت  کیلومتری ۲۰۰در   ،«موصد ر »

«بانازيةب الددرا ي «،ب»ابنبالصب «،ب»هنايةباألمس«،ب»ري بانو  »های رمان به نامهود پنج 
آ تحریور رشوتت اجتماعی و بوا هودف نقود جامعوه بوهرا با موضوعا «غدابيد  بدديدد ب»

بخش، پشتوانآ فرهنگوی آوردت آشنایی او با میراث ادبی کشورش از زمان جنگ آزادیدر

ريد بهصوو  در رموان »هنویسی او به در تجربآ رمانو اصیلی را برای وی ایجاد کرد ک
گیری از میراث عامیانه بهره ةدربار  «ندهبود  ده»  .(5:بب1998،ببة)ن مساحد  « تأثیرگذار بودانود  

 آای به نقاط اصلی بحران در جامعنمودم به گونههایم سعیدر نوشته  گوید:در آثارش می

پا افتواده الجزایر بپردازم که مقدار زیادی از آینده وارد زمان حال شود و از مضامی  پیش
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گرفته از هارج پرهیز نمایم؛ زیرا اعتقاد دارم که حرکت و شورو  از و موضوعات نشأت

 آنتاریخی هر کشور عربی اگر در آثوار ادبوی موا انعکواس یافتوه و از    -های محلیداده

ب2017)العاند،،بگردانودمیبخشی از شأن و بزرگی گذشته را به ما باز   استفاده شود، مطمئناً
بب.(10:

هوایی از و جلوه دنحضور وسیعی دار  «ريد بانود  »در رمان  هرافه و تابو    از آنجا که

 از سووی دیگور و کشوندو بوه چوالش موینمووده واقعیت اجتماعی الجزایور را مطورآ 

بور اثور انقوالب، دچوار های فکری و عقیدتی مردم آن کشور به ویژه نسول جووان  بنیان

هوای نسبت بوه تفکورات و آنوی   انهدارویکردی نقسبب ایجاد  شده و    یتغییرات بنیادین

هآ جوانان با تابو و هرافه در موت  جامعوآ روسوتایی ؛ نحوة مواجگشتهسنتی توسط آنها  

، مؤلفآ مناسبی برای ارزیابی نوسانات وسی  استالجزایر که مصادیقی از تفکرات سنتی  

رو، نوشتار حاضور سوعی ت از ای آیدفکری در الجزایرِ دهه شصت میالدی به حساب می

هرافه و تابو در میان مردم الجزایور و رسوالتی کوه   بی دارد تا به بررسی تفاوت و تضاد  

 کند، بپردازدتداستان آن را تعقیب می

هوای فرهنوگ سونتی مردموان تحلیلی و نقدی مؤلفه-در ای  مقاله با روش توصیفی

هوا « مورد بررسی قرار گرفته و تالش شده تا به ای  پرسشريد بانود  الجزایر در رمان »

 پاسخ داده شود:

 « در چه موضوعاتی از عناصر تابو و هرافه استفاده کرده است؟  ميدبنهبود  هعبداحلت »1

 ت نویسنده از انعکاس مظاهر تابو و هرافه چه هدفی را دنبال کرده است؟۲

 

 چارچوب مفاهیم نظری 

 ایساهت  رابطآ انسان با سرزمی  و فرهنگ جامعهنهادینه  ادبیات و ادیبِ متعهد،  رسالت

 شومار بوه ملوت یوک مآنازندگی مردم فرهنگزیرا  شود؛است که به آن نسبت داده می

بنوابرای   ت(۲: 1396، قووانونی و همکووار) دارد پیونود موردم زنودگی واقعیوات بوا رود کهمی

در کوه  های احیاء میراث گذشته ارتباطی محکم با آگاهی ملوی دارد و هور زموان  جنبش

بوه صوورت  عامیانوه ، فرهنگرو به افول نهاده نوشتاری  به هر دلیل فرهنگ  ،طول تاریخ
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 بب.(98ات:ب)عبدال وا ،بال  به ایفای نقش پرداهته است  یترتر و قویمتنو 
هایی از فرهنوگ عامیانوه اسطوره جلوهو    ، حکایتضرب المثل  نندتابو و هرافه هما

که بور  استآن دسته از رفتار، گفتار یا امور اجتماعی   «،تابو یا پرهیزه»دهند؛  را شکل می

برگرفتوه از زبوان   «تابو»ت واژة  شدبامیپذیر  آیی  یا مذهب، ممنو  و نکوهش،  طبق رسم

 به شخ  نزیان،پولی آیی  بنابر تشدبااست که به معنای مقدس و ممنو  می 1نزیپولی

 بوات گویند تابوو تماس با دیگران برایش ممنو  باشد،  داشته مقدسسجیآ  که چیزی یا

 بوه بلکوه احترام، و تعظیم نه تنها به افراد تمام ،روآبی یا روآچیزی ذی بر تابو اطالق

 کنود، انگواریسهل بارهای  در هرکه و شوندمی مجذوب و مجبور او ستایش و پرستش

تابوها  «فروید» از نظر ت(: ذیل واژه تووابو137۲دهخدا،)گردد می همگانی تحقیر مظهر و منفور

ای فوق العواده  نآن بشری است که به مقاومت آگاهامدوّقوانی  غیر  آتری  مجموعیمقدی

تابو، تأکیود مکورر بور زیور پوا نگذاشوت  آن و کیفور   که هود از قداستِ  هستندنیازمند  

 ت(1395:1)محجوووب،  مایه می گیورد  ،کنندگان آن در نظر گرفته شدهشدیدی که برای نقض

گوید: مفهوم تابو شامل تموام رسووم و عواداتی اسوت کوه در آنهوا تورس و می  «وونت»

 تووابی  فروید،)ت  گرددمنعکس مینها،  از بعضی اشیاء و اعمال مربوط به آ  الهام گرفتههراس  

اشخا ، اماک ، اشیاء و حاتت گذرا که دارای هاصویت اسورارآمیز و یوا منشوأ و   ت(۲6:

باشودت آیند و من  ای  هاصیت نیوز توابو مویار میشمآن هستند، تماماً تابو به   آسرچشم

های گوناگون در حوزة تابو، هر نویسنده با توجه به بنابرای  در پژوهش  (۲5تا:  )فروید، بی

را مونعکس سواهته و بوه فراهوور   برهوی از رفتارهوا و اعتقوادات  پژوهش هود  ةحوز

ای  پژوهش و نامگذاری آنها شده در  ی بر آن نهاده است؛ تابوهای مطرآموضو  آن، نام

    نیز از ای  منطق پیروی کرده استت
در زبان   ؛ای استای و اسطورهباطل، افسانهدر لغت به معنای سخ  بیهوده،    «هرافه»

ها، اعتقواد بوه جوادو و به عمل یا اعتقاد ناشی از جهل، نادانی، ترس از ناشناهته  فارسی

 ،دیگور  بوه عبوارتشوودت  گفتوه موی  هرافوات  هوابخت یا درک نادرست علت و معلول 

ای هرافات نگرش یا رفتاری است که بر اساس ترس، تهدید، عادت و عوامل ناشوناهته

از اتفاقوات ناهوشوایند جلووگیری   ،هوود  کند تا بر اساس نگرشبه ذه  فرد هطور می
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 ت(49،1393همکار، و  )جهانشاهی افشار  کند

ها در طول روز و شوب، هر یک از انسان  و  اجتماعی است  ،روحی  ایپدیده  «هرافه»

از باورها و اعتقوادات  یهای گوناگونناهودآگاه، در رفتار و گفتار هود شکلیا    دآگاههو

رسوم و هاسوتگاه هرافوات و    «تی اس نولسوون»  دهندتد استفاده قرار میرا مورهرافی  

عامه را تالش انسان در اموری مانند توضوی  اسورار طبیعوت و هسوتی هوود،   رسومات

ثیر شویاطینی کوه قوادر بوه أماندن از ت ، دورساهت  سرنوشت به نف  هودی مطلوبآرزو

 اعتقوادایو     ت(6:  1383)صوورفی،  اسوت  دانستهدرک آنها نبوده و تالش برای نفوذ در آینده  

تا حدودی به علوم همی  جهت ها برای فهم جهان است و به  هود ناشی از تالش انسان

شود هرافه توجیه نمی  ؛گیرندتوجیه از هم فاصله می  آدو در مرحلشباهت دارد؛ ولی ای 

 ت(۲5: 1393)یثربی، ل و توجیهات تزم را با هود دارداما علم دتی

معرفوی نخستی  فردی    -ورخ یونانیم-  «هردوت»اغلب  های مردم شناسی،  در کتاب

 هوا مطوالبی نوشوته اسوتو رسووم ملوت که در کتاب تاریخ هود دربواره آداب  دشومی

اندهب»  هوایتوالش  ،در جهوان عورب  اولی  توجهات به فرهنگ عامیانوه  ت(1381:18)ستاری،
اسوت کوه در  «ازددا »و  «م شداا »های عامیانه از قبیل  در بررسی ادبیات لهجه  «خلدد ن

 یواتهوای ادببر هالف همکاران معاصور هوود بوه پوژوهش  ه بودت اواندلس انتشار یافت

را گوردآوری  «ةواللي» ةبه ویژه سیر ،شمار زیادی از اشعار سیرهو    ت گماشتعامیانه همّ

ا در عصر معاصر بازگشت به میراث گذشته تابعی از عوامول امّببب.(3:بب1998،ببة)ن مساحد  کرد

در ایجاد آگاهی ملی به نویسندگان یواری  که رفتهسیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شمار 

احساسوات،  بیانمیراث گذشته را بهتری  وسیله برای  ،معاصر جهان عرب  بایادرسانیدت  

و با علوم بوه کوارکرد میوراث  های هود در قبال سرنوشت امت عربی یافتنددردها و غم

 ،مردم  ةبه تود  نویسندگانساهت   و نزدیک  حال ایجاد ارتباط بی  گذشته و    برای  ،عامیانه

 ،فرآیند اثرپوذیری از فرهنوگ عامیانوه  .(2:اتند،)عبددال وا ،بب  ندروی آورد  میراث عامیانهبه  

رمزهوا و ، اتفاقوات،  مرحلآ اول مرحلآ ثبت میراث گذشته  :طی دو مرحله انجام پذیرفت

هوای شخصوی کارگیری آنها برای بیان عواطوف و دیودگاههبدون ب  ،های واتی آننمونه

شکل گرفت و پورورش  «يالبدار  بيسدام»به ریاست  «احيدا »نویسنده بود که در مدرسآ 
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مرحلآ اتصوال و تلفیوق   ،دوم را فراهم ساهتت مرحلآ دوم  حلآیافت و زمینآ پیدایش مر

)الانيادا ،بهوای نویسونده و اموت عربوی اسوت  با فرهنگ عامیانه در جهت بیان دغدغوه

هوای نگوارش آن را در رموان بنوا پایوه «جنيد بفود  »و   «زيدانببيداد»  که    (16:بب2009

عبددالامحهب»نویسندگان توانمندی چون  ،  سوم  ةنهادند و در اواهر قرن بیستم و آغاز هزار
و فرهنگ عامیانه را در جهت ف  تلفیق رمان  ،«االعدا ب اسديي»و  «سدا بیدي نده»،  «مويف

 .(1:ب2018،بي)ني م  دادندت عربی گسترشبخشی به ملّه و هویتگرفت  از گذشتالهام
 

 پیشینة تحقیق 

ريد ب»بوه طوور عوام و رموان    «ةود  دندهبب»های  ناقدان و پژوهشگران زیادی در زمینآ رمان
آ در مقالو«  ةعبداحلميددبن مساحد»اند؛ از جمله  به طور ها  تحقیقاتی را ارانه کرده  «انود  

به بررسی میوراث عامیانوه در  ، م(1998)«امل ر ثبالشعب،بف،بر اای بعبداحلميدبندهبود  ده»

پرداهته و موارد دیگری از زندگی سنتی مردم روسوتایی   ای  نویسندهگانه  های پنجرمان

در سومیه آقاجوانی« حجوت رسوولی و »ببداده اسوتترا انعکواس  و اعتقادات آنها  الجزایر

)مجلآ انجم  ایرانوی زبوان و ادبیوات   «مظاواباخلاافةبيفباجملتمعبالعداي»ای با عنوان  مقاله

اند که هرافه حضوری وسوی  در تفکور به ای  نتیجه رسیده  ش(139۰:  ۲۰عربی، شمارة  

ده همردم قابل مشا  موماقشار نخبه و ع  تمام شئون زندگیان عربی معاصر دارد و در  نسا

بووه ب( 2018)«بةيفبر اای بنددهبود  ددبت ظيددفبالددااثبالشددعي» آدر مقالووب«فمدددبزردد ر» اسووتت

 وپرداهتوه    «ةندهبود  د»  آگانوهوای پونجمیراث عامیانه در رمواناستفاده از  بررسی مظاهر  

هوای شعر و اسوطوره در ایو  رموان را تصوویری از ارزش،  از ضرب المثلوی    ةاستفاد

الوضدا ب»تحوت عنووان  آ هوددر مقال «ةن  ا مهبحکيمد»ت داندمیاجتماعی و سیاسی کشور 
 «، دةعبداحلميدبندهبود ب» که دهگیری نموچنی  نتیجه م(۲۰19) «ري بانو  بر ايةاحلکائيبيفب

کوه   کوردههوایی را مطورآارزشبا به تصویرکشیدن دو فضای متضواد سونتی و مودرن،  

در   »فاطمه قادری«  ماندگی به جهان متمدن استتانتقال الجزایر از عالم عقب  دهندةنشان

مجلآ انجم  ایرانوی زبوان و )  مقالآ »استعاره بنیادی و کارکرد آن در رمان ری  الجنوب«

، بوه اسوتفادة نویسونده از اسوتعاره بورای انعکواس جووّ (1398:  5۰ادبیات عربی، شمارة
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ر داشته و به ای  نتیجه رسیده که توصویف مکورّاشارهاجتماعی و روانی حاکم بر جامعه  

مضامینی همچون »باد جنوبی و پیامدهای آن«، »طورآ موبهم سوفال در ذهو  پیورزن« و 

الجزایر بعد   آهای نی«، هر یک نوعی بیان استعاریِ مسانل روزِ جامعب مکرر نغمه»بازتا

   بخش استتاز انقالب آزادی

 

 نگاهي کوتاه به داستان ريح الجنوب

هوا و مشوکالت زنودگی ، ارانآ تصویری روشو  از چوالش«ري بانود  »موضو  داستان  

)  غدان،بمردم الجزایر پس از انقالب و تالش آنها بورای تغییور وضوعیت موجوود اسوت  
فرهنگی اسوت و روایتگور زنودگی دهتوری   -(ت ای  رمان، رمانی اجتماعی  155:بب1996

باشد که برای گذران تعطیالت تابستانی هود از دانشگاه الجزایور « مینويسهجوان به نام »

عمدهب« پدر نفیسوه، »يعاندبنهب اضد« شهردار منطقه، »كمال«، »ةنويسگرددت »می  به روستا باز
های تاثیرگوذار در رونود « مادر نفیسه شخصیتةخد بو » «ينهب اضد»« چوپانِ ران «، »رمحت

در محیط سونتی روسوتا دچوار مشوکالت و تناقضوات بسویاری   «ةنويسد»داستان هستندت  

شووود؛ از جملووه اینکووه باورهووا و هرافووات اهووالی بوورای وی قابوول قبووول نیسووت و می

در نوو  پوشویدن   هوایی بورای اوهای دینی و عُرف جامعآ روستایی محودودیتنگرش

روسوتا را  «ةيسدنو»کوه کند؛ تا جاییهواندن، تماس با نامحرم و غیره ایجاد میلباس، نماز

یوافت  از نقشوآ پودر بورای کندت دهتر جوان بعد از آگاهیبه زندان و تبعیدگاه تشبیه می

، تمام تالشش را برای تغییر سرنوشت هود و بازگشت به پایتخت «كمالد»ازدواج وی با  

گیرد تا با ارسال نامه و شرآ ماجرا برای هالآ هود که در ابتدا تصمیم می  دهدتانجام می

کند، از وی کمک بگیرد اما به دلیل نبود مرکز پست در روستا، زندگی می  «الجزانر»شهر  

کنود ناموه را بوه ادارة پسوت روسوتای مرکوزی چوپان درهواست می  «راب ِ»به ناچار از  

 «ةنويسد»بدوی اسوت، از درهواسوت  که جوانی ساده و دارای تفکرات «راند »برساند؛ اما 
برودت برهورد قهرآمیز   ویگیرد که شب هنگام به اطاق  برداشت غلط کرده و تصمیم می

را تغییور   چوپوان جوواندر آن شب، مسیر زندگی و نو  تفکرات    «ةنويسد»های  و توهی 
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های قهرموان داسوتان در رهوایی از روسوتا، او در پایوان دهدت به دنبال شکست طرآمی

گیرد و نقشآ هود را در روز جمعه که روستا به دتیل مختلف هوالی صمیم به فرار میت 

گیورد، ولوی راه را آه  را در پیش میکند؛ پیاده راه ایستگاه راهاز سکنه است اجرایی می

رود؛ در حی  فرار دچار مارگزیدگی شده و تا آستانآ مرگ پیش گم کرده و به بیراهه می

کردن ، چوپانی را رها کرده و به جم «ةنويسد»های  بعد از توهی که    راب ِ چوپان   رود؛می

بینود و وی را از موی  در بیابوانپیکر نیمه جان دهتور جووان را    هیزم مشغول شده است

سرنوشوت قهرموان داسوتان و عودم   گردانودتمرگ حتمی نجات داده و به روستا باز می

هایی از دیدگاه نویسونده نسوبت قوانی  آن جنبهتوانایی وی در رهایی از محیط سنتی و  

« ضم  روایت داستان، عناصری عبداحلميدبندهبود  دهسازدت »به وقای  داستان را آشکار می

 کشدتاز فرهنگ عامه مردم روستایی الجزایر را به تصویر می

 

 موجود در رمان »ريح الجنوب«عناصر 

شماری از فرهنگ عامیانآ رایوج در های بیگونهبا منعکس ساهت    عبدالحمید ب  هدوقه

 مشکالت موجوود، به نقد و واکاوی  عرفی ساهتار فرهنگی جامعهضم  م  کشور الجزایر

 ری  الجنوب  تابو و هرافه در رمان  هایضم  برشمردن مصداقپرداهته استت در ادامه  

   شودتانعکاس و به کارگیری ای  عناصر پرداهته می از  اهداف نویسنده به

 

 تابو

اجتمواعی،  مفواهیم از پذیر که فوار تابو عبارت است از هرگونه رفتار ممنو  و نکوهش

 روان و فرهنوگ هووانش ایگونوه های روانی داردت بررسی تابوها بهدتیلی با سرچشمه

 روشونگرانآ و انتقوادی نگواه و آنوان گیریشکل هایهاستگاه است و جامعه یک مردم

در ادامه به بررسی برهی از تابوها موجود در  ت(4: 1391)طووایفی، کندمی تحلیل را نویسنده

 شود:« پرداهته میري بانو  رمان »
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 تابو جزاء

 دیگور  شووند؛ بوه عبوارتهای مافوق طبیعوی تقویوت مویگرمی مجازاتتابوها با پشت

پندارنود کوه فورد گونوه مویباور دارند ایو   نیروهای ما فوق طبیعی  کسانی که به وجود

هوا مورگ، بیمواری و سوایر مصویبت  هود به هوود دچوار  مجازات شده و  تابو،  ةشکنند

کوه  2«فديدة»در مراسم «، ريد بانود  »در  فصل ششم رمان     ت(1۰۲:  1386)یعقوبی،    شودمی

گفتگوهای زنوان حاضور در مراسوم شوامل ، « برپا شدهعمهبرمحدتبه مناسبت درگذشت »

بواد جنووبی کوه بواد نحوس و پس از آن، های هارج از عرف است و  تمسخر و شوهی

 کند:  شرو  به وزیدن می  ،بدشگونی است

ببالبيددت بب  ب ّبصدد ب  ببالبددا   بب ب وا يدد  بأطوددأ بف ببعوددف ببيفبانودد   ببهبريدد  باال لدد،بمدد بباألزا  ببصددلت ب   ب»
بقوابألسوت بطل ب:بأ باملازحة ببباملاأة بببقالت ب،بف بال  بهبظ بم ببب ما بر ب )نهبود  ه،ب «!عليوابالبيت ببللا ببفأظلم ببالواس ببوابيف 

 (149:بب2008
هوا در پوی وزش بواد ویرانگور جنووبی و شودن چورا هواموشدر ای  مثال، دلیول  

توسط زنوان مراسوم های هارج از عرف و تمسخر و غیبت  به شوهی  ،هانه  شدنتاریک

شود! در ای  تابو و تابوهای مشابه که منشأ دینوی دارنود و هاسوتگاه آنهوا داده مینسبت

های شخصی از دی  در پیودایش و دوام آنهوا تاثیرگوذار برداشت  ،های دینی استآموزه

گردیده و در تبدیل ن به تابو دینی به مرور زما  جهآت در تابو ذکرشده نیز همی  وباشدمی

 به امری سطحی و دنیوی تنزل یافته استت    عقوبت هداوندنظر مردم  

شدن مردم از مسیر راستی  دی  و مبانی آن در جامعوه، دور «،ري بانو  »در داستان  

در مقواط    اسوتت  بوه آن پرداهتوه  «ةعبداحلميددبندهبود  د»یکی از موضوعاتی اسوت کوه  

کند که ذه  مردم روستا گرفتوار هایی را توصیف مینویسنده صحنهدیگری از رمان نیز  

 توجه هستند:ساز دی  بیاوهام برداشتی از دی  است و به وجوه انسان

هبم ببرق بأ ب  ببهبالسيف بم ببأحد ببب العقا  ببباحلسا  بببهبامل ت،بي   بن بببا بی  بببيذالّبببانسا بببن بإ:بباالما  بببفقا  ب»
ب سددائ  ببأحددد ببودد  بب:بانسددا باإلمددا  ببذوب ن؟بفأدددا  بيدد بب ددائال:بإلدد،بأيدده ببالوالحدد  ببهبأحددد بسددأل ب.بف بالشددعاة ب
عليددهببغلدد  بهبي بوهمبمدد ب مدد ببعدد  بحانيددا بهبي بوهمبمدد ب مدد ببعدد  بدددارای بهبي بوهمبمدد ب.بمدد بالقيامددة ببيدد   ببالودداس ببامتاددان ب
با  بالقداّببأحدد بب؟بفأددا  بانسدا ببت بتد ببع بقد بتد ببنبالودار بذ ب:بإ بالسائ  ببد  بالاّببقا  ب،بف ب،بانايم بیبف با ّبي ب بفد بشقاؤ ب
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ببتقددع بب دائال:بالوددار ب ببسددائال بباثن ببرددد  ببه.بفقددا  بعلدد،بیيودد بب انوددة ببا بانسددا بعلدد،ب دد  ب:بالشددي  بغاا  باسددت ببيف 
بسق ب بي بعبعب ر بط ب بيست بببيذالّبببنّبإ بببيق   ب لد،بع ببما ب انودة بعلد،بالشدّ ببتقدع ببالودار ببتق   ببأنت ب  ببانايم ببطبيف 

 (141: همان) «م ؟الي ب
نشانگر برداشت سطحی اهالی روستا   ،گونه مباحث و موارد مشابه آنشدن ای مطرآ

 «،ريد بانود  انگیز فرامی  دینی اسوتت در داسوتان »از دی  و اهتمام آنها به وجوه هراس

انعکاس هر تحول فکری و ساهتاری منفی در جامعه با وزش باد جنووبی هموراه شوده؛ 

بوه   ،شوودای که بعنوان یک تابو و انحراف دینوی توصویف مویوزش ای  باد در صحنه

صورت استعارة بنیادی دتلت بر تغییرات ساهتاری منفی در عقاید و تفکرات حاکم بور 

  اسوتعاره نسوبت بوه عواقوب هطرنواک تغییور مردم داشته و نویسنده با بکوارگیری ایو

  ت(11: 1398)قاسمی،  دهدساهتاری باورها در جامعه هشدار می

 

 تابو مکان

کارکردی ساهتاری دارند و همچون یوک »شخصویت« در  «ري بانو  »ها در رمان  مکان

پردازندت در فصول های نویسنده به ایفای نقش میپیشبرد محتوای داستان و انتقال دیدگاه

هایی که در آنها ج  وجوود دارد هفتم، راوی به ذکر اعتقادات اهالی روستا دربارة مکان

 پردازد:می

بصددي  بابت بهنددّبهمبأ بوّ بظدد ببغلدد  بأ ب.ب  باملسددتوقعا  ب  ببذرة بالقدد ببألمدداره باب ببمددابتکدد ن ببا برثددد بابأ بهنددّبابأ بب هن بسدد بمبی بودد ب»
هب)ندد «سددتوقع بأ بم ببمددأة بهبب ب عددتبردلدد ب بإذاب  بأ ببلليدد  ب باب بأ ببالشددمس ببا   بغدد ببوددد بع ببغتسدد  بي بب  بودد ب  ببنسددان باال ب

 (165:بب2008ود  ه،ب
هوا وجوود دارنود و موردابهوای کثیوف و ها بیشتر در مکوانبنابر اعتقاد اهالی، ج 

کند یا پوایش در لجو  یوا مورداب فورو انسانی که هنگام غروب هورشید یا شب حمام 

شودت ای  نگرش در میان مردم روستا باعث پرهیز از حضور در زدگی میدچار ج   ،رود

شود و به تب  آن شخ  شکنندة ای  توابو در صوورتی کوه بوا بیمواری چنی  اماکنی می

نظر دیگران فردی دچار به ج  زدگی تلقی در    ،ناشناهته یا مشکالت روانی مواجه شود

گیری نویسنده در « به نوعی موض أغلد بظدّوهم« و »یسدب هناوجود واژگانی مانند »شدت  می
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هوای روستایی استت مکوان  آمورد اعتقاد اهالی و رد اینگونه باورها توسط وی در جامع

تالشوی از جانوب نویسونده   ،وصیف دیدگاه مردم نسبت به آنهاشده در ای  تابو و ت ذکر

که میزان تاثیرگذاری جهل بور اعتقوادات   باشدمیبرای تبیی  بازة فکری و عقیدتی مردم  

 سازدت ساکنان روستا را آشکار می
در فصل اول رمان به عوامل متعددی از جمله جهل و تعصب در اعتقادات بی پایوه، 

 فکرات بدوی و هارج از منطق اشاره شده است:به عنوان عامل دوام ت 

ابعطد،ب د بابي ببد ببالشدع  ببلکدهبإیدان ب،ب  ب بخاافدا  ببأسداط  ببنبتکد ن بالبتعدد بأ ببرث ة بببأشيا  بببك بووا»
شده در ایو  نمونوه، توصویف کننودة تابو ذکر (31: همان)؛ «املوا شدة ببالبيقبد  بببدد  ا ب  ببب  بببحيداة ب

تفکر بدوی حاکم بر ذه  موردم روسوتا اسوت و نشوان های جهل و  یکی دیگر از جلوه

های نادرسوت نسوبت های غلط و استنتاجدهد که چگونه ذه  عامآ مردم بر پایآ دادهمی

شوود کوه قابول مناقشوه و یابد و به آن وجودی بخشیده مویبه یک امر، ایمان یقینی می

 بحث نیستت 
 

 تابو انحصار زن

جوامو  از کوه در برهوی  (۲3تووا: )فرویوود، بووی یک زن به یک مرد تابویی اسوتتخصی   

فقودان مورد باعوث اعتقاد آنها بور ایو  اسوت کوه  است و  بسیاری  دارای حرمت    قبایلی

قهرآمیوز  یاگرچه مجازات  «ري بانود  »عدم رعایت ای  تابو در رمان ت شودنابودی زن می

ولی به صوورت یوک توابوی شخصوی  از طرف جامعه و اطرافیان در پی ندارد،  و شدید

 : داندیابد که شخ  درگیر هود را ملزم به رعایت آن مینمود می

)نددهبود  دده،ب « قددد بلدد،بف بع ببندددا بأ ببحزيوددة ببك بذللدد ببيودد،ب  بك بنيددأل ببصددة بل بابم بهنددّب؟بإ بك بضددات ببهددابي مددا بيت بأ بأر ب»
در ای  مثال، زنی میانسال به دتیل درونی و شخصی، تابوی عودم ازدواج (.بب105:بب2008

کندت البته رعایت ای  تابو در جامعآ روستایی الجزایر با بعد از مرگ همسر را رعایت می

 گیردتهمراه بوده و مورد تحسی  قرار می  صفت پسندیده وفاداری

ی مرد داستان بعود از مورگ نوامزد هوود بورای هادر بخش دیگر، یکی از شخصیت

کند و به همی  دلیل از طرف مادر نامزد هوود موورد تمجیود سالیان طوتنی ازدواج نمی
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 گیرد:قرار می

بيهدابرددال بيو بهبفد،بع بل بع بد بب  ف ب بم بو ب  ببهبالوقيدة بعل،بخطيبت ببزن بح بب،بالي   ب بحت بز ّبت باب بيد بهنّبأ بببتعتقد ب»
  (ت169: همان) «ممتازابحّقا

 دیدگاه زنان سونتی روسوتا را مونعکس  ،نویسندة داستان در توصیف ای  نو  از تابو

سازد کوه رعایوت ایو  توابو در گذشوته یوک ارزش آشکار میای  موضو  را  و    ساهته

و هنوز هم قشر سنتی روستا به کسانی که هود را ملزم به رعایت ایو  شد  محسوب می

 نگرندتاحترام و ستایش می  ةبه دید  ،دانندتابو می

دامواد در موورد عودم ازدواج  «كمالد»مادر نامزد فقید  «،خ  »دلیلی که    ،در ای  نمونه

از رفتوار   تنها یک برداشوت شخصوی اسوت کوه وی  ،آوردمی  «زليخدا»بعد از مرگ    هود

ای نکورده اشارهکه نویسنده در طول رمان به علل عدم ازدواج وی  حالیدارد؛ در  «كمالد»

کند که ذه  زنان سنتی روستا در طول زمان به علت عدم قودرت اثبات می  را  و ای  امر

 د آورده،تصرف در رویدادها و ضعفی که قوانی  سنتی برای آنها در قبال مردان به وجوو

س  تعلیل در جهوت اغنواء نفوس هوود در برابور رویودادهای تراشی و حُبه نوعی علت

که از رفتار منفی و عدم معاشرت   «خد  »طور که در اینجا  ؛ همانیافته  شناهوشایند گرای

برای اقنا  هود ای  علت را   ،نامزد پیشی  هود دلگیر و ناراحت است  ةبا هانواد  «كمالد»

 تراشدتمی

 

 معاشرت اجتماعي برای دختران تابو محدوديت

سوازد کوه روشو  مویهوا در یوک جامعوه  گیوری توابوکنکاش در ریشه و پیشینآ شکل

های به وجود آمده در اثر یک تابو در بیشوتر مواقو  بورای حفاظوت از یوک محدودیت

های احتموالی کودکان و زنان در برابر آسیب،  شخ  مقدس یا حفاظت از افراد ضعیف

با گذشت زمان به سنت و باور مردم تبدیل گردیده اسوتت و    (۲3تا:  )فروید، بی  وض  شده

هصوو  میوان دو عصر کنونی با تغییر شرایط و آمیختگی فرهنگی به  به همی  دلیل در

، پوذیرش ایو  تابوهوا و رودبه شمار مویفرهنگ الجزایر و غرب که فرانسه نمایندة آن  

« بوه نويسدة»  «،ريد بانود  »در رموان  باورها از طرف نسل جوان دچار مشکل شده استت  
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روسوتا   ،در سنت روستانیان وجود دارددلیل تابوهای بسیاری که برای دهترانی مانند او  

 کند:قبرستان و تبعیدگاه تشبیه می، را به زندان

بمدد بد ببابأنبموددذ بمددّب»أ بلددة بعام بم ببعامدد  بي بأاّلبب  بیدد ببشدداذ ببملدد ق بباأة باملدد ببنّبأ بجيوة!..بردد بأنبسدد ب  ببهبانزائددا بئددت 
ودابو بب  بيشدب،برد  ب..بعيد  بعيد  ببددا  بالاّ ببأمدا  بب..باحلددي  بعيد  ببك با..بالضد بعيد  بببس ای ..باخلدا   باأل ب

 (.42:ب2008،بة)نهبود   ..«  بعم ب بت بأ ببه بس بتبفيمابت بليس بباأة بامل ببيمة ب!ب  بعي  ب
کردن در مقابول افوراد غریبوه، توابویی اسوت کوه هروج از هانه، هندیدن و صحبت

ل نشوند و ای  مسواکه در س  ازدواج هستند از آن من  می  «ةنويسد»دهتران جوانی مانند  

کوه  «عموه رحموت»قابل هضم نیستت ه فضای آزاد شهر را تجربه کرده، برای دهتری ک

هوای روسوتانیان شود و اطالعات کاملی از فرهنوگ و سونتحافظآ روستا محسوب می

مووارد حفواظتی ایو  های ناشی از آن بوه ذکور  ها و ممنوعیتدارد، در توجیه ای  سنت

 پردازد:تابوها می

 (همان) «  السّببهبم هبألسوة بع اض ببم بسل بالبي ببك بوّب،بس بهبف بم ببا   بخ ب  ببأة باما ببنت بأهبلک ب»

کنود و به یک معضل فرهنگی در روستا اشاره می  «عمه رحمت»در پاسخ به    «ةنويسد»

معرفوی ها را جهل مردم و عقب ماندن روستا از دنیای پیراموون ریشه ای  تابوها و سنت

 کند:می

همبألسوت ببق بطل بأ ببيذ بالّبو ببد  بالا ببده  ببت.بإنّبل بد بب ب،بتد بتبایبخالة بل بدّبب بنيابتد بالد ببنّب...بإ ب   بالسّبببلسوة ب»أ
 (ت43: همان) «..األز ا  ب  بباآلاب  ببب  ية بع ببيابن  بهابت بعل بی ببيذال بب  بو بباأة بامل ببده  ببن بإ بفيوا.ب  بب   بلسّباب ب

 اعث اثبات شخصیت یوک انسوان و دیودهقاطعیت و بیان نظرات مستدل، به نوعی ب

را وادار بوه   «عموه رحموت»  «ةنويسد»هوای  شودت اسوتدتل شدن وی از طرف دیگران می

 دهتور جووان هوایها و زیباییکند و تواناییپذیرش حضور و حق ابراز رأی جوانان می

 گردد:در ذه  پیرزن مرور می

ب  ببثيال بم ببف با بت عالب ببة بأماباببابأما  بهنّبأ بببة باّبم ببب  ب ّبأل بببالعج ز بببت بالحظ ب  ب» تبمدابالحظد ب..بر بودذ بالقايدة ببابيف 
 (همان) «ها.. ده ببالم  بهبم بم ببز  بد بب ّ ب،بر بهابالبا یبف بسو بح ب

 کند:گونه توجیه میعمه رحمت همچنی  تابو حرمت روابط اجتماعی دهتران را ای 

بك بووددا؟ب  بشدد،  بب ّب،بردد بفدد بباین بتسددا  بم ببانزائددا ببودداب مديوددة ب ب ايت ب!بودد بهبایبنويسددة بهبمقاييسدد بلدد ببنلددد بب  بردد ب»
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ب دبددا  بب:بأردد ا  ب  بيوددابالبشدد؟بو بمدداذابتددايه ببنبخادددت بإ ببيتيددّبو بوددابایبند بو ب...ب  ب انوددا  بب السدديارا  ببالددد ر ب
 (تهمان) ..«ك ب بأ بنبر بهمبإ بو بعي بب ببك بيلتهم نبح ش بال  بوابر بو ببدا  ب.بالاّب هنار بب لي  ب

هووای هوور مجموعووآ انسووانی بوودون نظرداشووت شوورایط و مقایسووآ قوووانی  و سوونت

آزموایی راسوتیهای ها  آن مجموعه، برآیند نتوایج حاصول را دچوار هطوا و  ویژگی

بردت استدتل منطقی پیرزن عالوه بر اثبات چرایی پیدایش تابوها ال میؤمقایسه را زیر س

در جامعه و تایید جهل و فقر فرهنگی و تاثیرپذیری آن از شرایط حاکم بور یوک منطقوه 

سازد و بورای )نسل امروز الجزایر( را برای پذیرش برهی تابوها قان  می «ةنويسد»ها ،  

 انجامد:بار به فهمی مشترک بی  نسل جدید و قدیم میاولی  

ابعهدابنددا   بو ب بت ببة بأ باما ببابأما  بهنّبتبأ ب رر بأ ب  ببالعج ز ببرال  ببب ة بصدّ بهابم بأس با ب بن بأ ب م ب أ بببتبنويسة بسکت ب»
بوددذ بالوتدداة ببف بکتشدد بابت بهنددّبتبأ بسدد بح بأ بف ببابالعجدد ز بمددّبأ...بعلدد،بالبددا  بب دددبالبرطددا ببإلدد،بحقددائق ببودداذ بهبالوّبمدد ب
 (ت44: همان) «ة باّبم بب  ب ّبأل  ب

هوای گذشوته و اشارة نویسنده در ای  نمونه به شکاف و تضادی است که بی  نسول

یابی ای  تابو و تابوهای مشوابه از استت وی در ریشهنسل امروز کشورش به وجود آمده

روسوتا از   ماندنکند: جهل مردم، عقبها چند معضل اجتماعی را بیان میزبان شخصیت

های سطحی از دی ، توجه به وجه بازدارنودگی دیو  و اهموال دنیای پیشرفته ، برداشت

و جووان بوا توجوه بوه  هوای گذشوتهبخش آن، فقدان زمینآ گفتگو بی  نسلوجوه تعالی

های جوانان و در نهایت تأیید ای  تابو با توجوه بوه ها و ظرفیتشدن تواناییگرفتهنادیده

فرهنگی حاکم بر جامعه روستاییت به عبارت دیگر نویسنده در نقش یک مصول  شرایط  

های جامعه پرداهتوه و تعریوف دقیقوی از پیشورفت و ها و قوتاجتماعی به بیان ضعف

استت وی گفتگوو و بیوان نظورات دو شود را ارانه دادهشرایطی که منجر به پیشرفت می

ها از یکدیگر و لزوم عودم مقدمآ فهم نسل شدن آراء آنها راطیف قدیم و جدید و شنیده

حول ارانوه کورده و یقوی  دارد ها بدون ایجاد مقدمات را بوه عنووان راهشورش بر سنت

هوا و های منطقی و ایجاد نوعی فهم متقابل، به درکی مشترک از سنتتوان با استدتل می

یدن آراء و بوا شون  «عموه رحموت»چرایی آنها دست یافت؛ چنانچه در موورد اول ابتودا  

رد و در ادامه در موورد توابوی پذی، وجود وی و حق ابراز رأی وی را می«ةنويس»نظرات  
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شوودت ایو  گفتگوو و پذیرفتوه موی  «ةنويسد»توسوط    «عمه رحمت»های  شده استدتل ذکر

آن در  کوردن « سوعی در نهادینوهةندهبود  د»یابی به نتیجه همان چیوزی اسوت کوه دست

 جامعه داردت

 

 خرافه

 باشود کوهانسانی می زیست مناطق اقلیمی یا جغرافیایی محیط تاب  زیادی تا حد هرافه

 متنوو  رویدادهای و حیات مسانل به نسبت آدمی بینش کیفیت از نیز ناشی آن پیدایش

بوودن آن، جه به محیط روسوتایی داسوتان و دورافتوادهبا تو (17: 138۲)شعربافیان،است  آن

 هرافات میان مردم رواج دارد:های متنوعی از جلوه

 

  گذاشتن ظروف سفالي روی قبور

در نوعی از هرافات، برهی اعمال هرافی به دتیل مختلف اجتماعی یا فردی جوایگزی  

ريد بهای ای  نو  از هرافوات در رموان »شوندت یکی از جلوهاعتقادات و فرامی  دینی می
»پیورزن   «عموه رحموت»«، گذاشت  ظروف سوفالی روی قبور اسوت کوه توسوط  انود  

 کند:  بر سر مزار شوهرش با او صحبت می «عمه رحمت»شود؛  ساز فقیر« انجام میسفال 

بصدددوعت ببيذالدددّببالصدددغ  ببذابالکددد   ببددد ببك بدئتددد ب» ببأنبأفعددد  ببسدددتطيع بأ.بودددذابمددداباملاضدددية بب  باالایّببهبيف  بيف 
مدداببيعودددب.بلدديس بمطددا ببهبمددا  بفيهددابمدد ببممددابیتمددع ببتشددا  ببكر حدد ببلعدد  ببك ب دد  ببفدد ق ببآنيددة بب.بأضددع بك بسددبيل ب
  (.32:ب2008،بة)نهبود   «هاأضع ببيتالّببباأل ان بإاّلببكهبر ح بهبع بن ببق بأتصدّب

کوردن روآ متووفی در   سفالی روی سونگ قبور بوا هودف سویراب  گذاشت  ظروف

عموه »در شرایطی کوه    هرافاتی رایج و مرسوم است و ای  عمل  روستای مورد توصیف

به نوعی تسکی  روحوی وی  ،بردضعف رنج می، کهولت س  و بیماری،  از فقر  «رحمت

ای است که برای نذری روزهای جمعوه و باعث آرامش قلبی او در مقابل حس وظیفه  و

ت بنوابرای ، شورایط اجتمواعی، فرهنگوی و کنودساس مویکسب ثواب برای همسرش اح

اقتصادی جامعه در نو  هرافاتِ رایج در آن تأثیر مستقیم داردت فقر، مسئولیت دینوی در 

 قبال متوفی و جهل از جمله عوامل موثر در پیدایش ای  هرافه هستندت
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ها بوا انعکواس هرافوات و بوا حضوور در به چالش کشیدن سنت  «ندهبود  دة»شگرد  

بعود   «ةنويسد»  ،نمایندگانی از هر دو نسل قدیم و جدید آشکار است؛ در فضای قبرسوتان

 شود:شدن قبر با ظروف سفالی با دهشت و تعجب علت را جویا میاز مشاهده پوشیده

 ایبخالة؟ببوذ باأل انببماذابر  بل ببب:أل ان،باب بغط بم بببالق  بببشاود بت بببيو  بببدوشة بن بببسائلة بببالوتاة ببب الت ب»

ب(ت۲8 :همان)ب«ك بذلبث ا  ببوهاباملاح   بم بب يوا  ببوهابالط  بم ببتشا  بل بب-
ر، حاکی از پذیرش ضمنی تراشی پیرزن برای گذاشت  ظروف روی قبدوگانگی علت

سواهت  رفته دارد و آشکارشدن روآ فرد از دستبودن ای  کار در جهت سیرابهرافی

های قدیم و جدید از دیگر اهدافی است کوه نویسونده تفاوت رویکردها و تفکرات نسل

 انعکاس ای  هرافه مدنظر داردت  از

 

  وری در مراسم يادبود فرد درگذشتهاعتقاد به پرخ

سواهت  د به پرهوری بورای سویراباعتقا«، ري بانود  » از دیگر مظاهر هرافات در رمان

 مراسم یادبود است:روآ شخ  مرحوم و رساندن ثواب، رحمت و مغفرت به وی در 

ببهم بالددو ببأنّببك بذلندد ببعودد ن ب!...بي بعدد اباملاح مددة ب ن:بانق بيتوددا  بباألردد  بب رددان ابأثوددا  ب» بيضدداعف بباألردد  ببيف 
 ت(154ب:ب2008نهبود  ة،ب) «الوقيدة ببعل،بر ح ببالامحة بب ي سع بب األدا ببالث ا  ب

فقیور و گرسونه رسد بیشتر برای توجیوه پرهووری مردموان  ای  هرافه که به نظر می

ها باشد تا تالشی برای رساندن ثواب بوه روآ متووفی، در کنوار برهوی روستا در مراسم

هایی از فرهنگ و سنت موردم روسوتا چنینی، جلوههای ای دیگر عادات اهالی در مراسم

سازدت بوه عنووان نمونوه در مراسوم های نویسنده در مورد آنها را آشکار میو نیز دیدگاه

بخش، مردم بعد از صرف غوذا، بوه پوایکوبی و رقو  هدای جنگ آزادیبزرگداشت ش

 پردازند:می

ببمدداذابنقدد   ببحندده ب،ب  بأمحددد ببيمددّبایبع ب» بأن؟بيقدد   بب:ب"أتايدددبأنبأ دد   ب ددا بالاددد  ب ؟وددذاباملقددا  ببمثدد  ببيف 
 (ت57: همان) !«يلبّيبغ ببأس بللاّببتق   ببتبالک اش بع بب بن:بإذابش بود بع بباملث  ب

آیند و مردم شرو  بوه ها و سازها به صدا در میتأیید دیگران، طبلدر پی ای  مثل و  

شود و ضم  تشبیه صدای کنندت معلم روستا به شدت هشمگی  میپایکوبی و رق  می
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 گوید:ها میمردم به صدای هران و تشبیه فهم آنها به فهم قورباغه

بلدال ن بی ببذيه بالدّببمبودالال  بمبود بحدا  ببیزن ببذيه بامل ت،بالّبابم!بأمّبفّواو ب  ببذيه بالّببك ب لئدام،با ب ت،ب  بمبم بهنّب»إ
  ت(58 ن:هما) «همومب طبل بزمار بب ببالبيت ب

کوه شخصویتی   ،«طداوا»معلم روستا  ها، در ای  نمونه نیز  در ادامآ بازتاب تضاد نسل

هوای موردم کرده در دیدگاه همگان است، ضم  انتقاد از برهوی کونشموجه و تحصیل

تحرکی و جمود فکری آنوان را بوه حالوت تفکرات سنتی حاکم را شدیداً رد و بیعامه،  

 کندتمردگان تشبیه می

 

   نسبت دادن مشکالت به جن و ارواح

سواهتگی اسوت و علوت بوروز  یهرافه، شخ  درگیر در پی مقصر  دیگری از  در نو 

 دهدتنسبت می هامشکل و حوادث ناگوار را به ج  و ارواآ و مانند آن

ها بوا «، به اعتقاد اهالی به وجود ج  و مالزمت و همزیستی آنريد بانود  ر رمان »د

 :ها اشاره شده استانسان

هوا نّهم أَنِّظَو  غلوبُأَت وَالمسوتنقعاتِوَ  ذرةِالقَ  األماک ِبِ  ما تکونُ  رُکثَها أَنّها أَبونَم یحسَهُ»

أو   حموأةٍه بِقعت رجلُوو إذا وَأَ  اللیلِو بِأَ  الشمسِ  روبِغُ  ندَعِ  یغتسلُ  وَهُوَ  نسانَاِت  صیبُُت

و با توجه به ای  اعتقاد، طبیعی اسوت کوه موردم منشوأ   (165:بب2008)ندهبود  ده،بب«  ستنق ٍمُ

برهی امور و حوادث که از فهم علت آن ناتوان هستند را به جنیان نسبت دهندت زموانی 

رود، والودی  او « از شدت فشار روحی بوه حالوت اغمواء مویةنويسکه قهرمان داستان، »

 کند:  زدگی معرفی می کنند و وی علت را جنویسی مشهور را بر بالینش حاضر میدعا

 ت(163 :همان) «هبما  بن ببتبمکان بودمابختطّبابع بأصاب بباالمحا ببانه ببن بدوّيابم هبساللة ب»إ

های دهتر جووان دیودگاه العمل«، ضم  بیان عکسعبداحلميددبندهبود  دهدر اینجا نیز »

 سازد:هود را در رد ای  هرافه آشکار می

ببددابألسددئلة بجتوّببك بتبذلدد،بإمنددابفعلدد ب البنئمددة ببإغمددا  بب،بحالددة بفدد بب بتکددهبحيوئددذ بب)نويسددة(بهددا لکوّب»
: همووان) «ك بذلدب"الطالد "تب،بفلدمبيود بختوقدان بب اآلخا بباحل  ببهاب رانتبعيواوابن  بهبحالت بيهابع ب الد ب

164) 
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، ریاکاری و «ةنويسد»اولی  برداشت از توصیف صحنآ حضور شیخِ دعانویس بر بالی   

، در زموان «نويسده»بازی ای  قشر سنتی جامعه است که با وجود علم بوه بیوداربودن  حقه

 اموهبه نقش بازی کردن هوود اد  ویدهد تا  گوید و اجازه میحضور والدی  سخنی نمی

ان آشوکار دگاه منفی هوود را نسوبت بوه دعانویسوامر، دیدهدت نویسنده با توصیف ای   

برای ذب  بز سویاه )کوه دعوانویس تجوویز کورده  «ةنويسد»زمانی که پدر و مادر   تسازدمی

 گوید: را مورد هطاب قرار داده و می «ةنويس»روند، شیخ  است( از اطاق بیرون می

تبضدداک ب«.بف ب»العزیددة ببد بوسدد ب،ب إاّلبت بكذلبندد بك بابإلدد،بأنبآمدد ببأ بحارددة ببکلمددة بن ببيظددأاّلبتتلوّببیدد  ب»
 (تهمان) «،بفيهابو بممّببغم بلاّبهاباب ب،بنوس بف ببنويسة ب

هوا، العمل یکی از شخصویتبه صورتی رمزگونه و در قالب عکس  نویسنده بار دیگر

 تدارددیدگاه منفی هود را نسبت به هرافآ توسل به دعانویسان و سحر و جادو ابراز موی

اش در در برابر سخنان دعانویس با وجود وهیم بودن اوضا  جسومی و روحوی  «ةنويس»

گونوه هوای او دال بور ردّ ایو هندد! تمسوخر دعوانویس و اعموال و درهواسوتدل می

هوا و کوه اسوتدتل  «ةنويسد»ها از طرف نویسنده استت از طرف دیگر، پدر و موادر هرافه

شده، عالوه بر اب و رسوم گذشته بنا نهادهی و آدهای آنان بر پایآ منطق سنتگیریتصمیم

شوند؛ اما نسل ناتوانی در فهم دهتر جوان هود، به دعانویس و سحر و جادو متوسل می

هوا را بوه بواد سوخره و دانود و آنها را نقطآ مقابول عقالنیوت مویگونه سنتجوان ای 

که به شفابخشی تجویزهای شیخ ایمان   «ةنويسد»گیردت ذهنیت هرافی والدی   ریشخند می

را بوا هموی  منطوق   دهتور جوواندارند، اتفاقات بعدی موجود در داستان و بهبود حال  

آن ذهنیتی است که بر فورد و گوروه مسولط   ،ذهنیت هرافیکنندت  زده تحلیل میهرافات

چوه در انتقوال   ؛آشوکاری دارد  کوه هرافوات در آن جایگواه بوارز وبه طووری  ،شودمی

 (13:ب1988)ندرانب اخلماش،ب  :توجیه آنها عرضه آنها یا در تفسیر اتفاقات و علومات وم

بل بانوت ببهبحالة بتاسّبهابن بز د بب بخ ة بأخ  ب» بالقالئد  ببهبالشدي   بم ببمح  ة بب:بالشي  ب  ا  ببك بذلهبفس ا 
 (.168ب:2008)نهبود  ه،ب «وهاب أفا  اوا  ابم بفاست بباند   بب ابعل،بحکمة بذيهبحافظ بالّب

دتلوت بور  حدافظ ابعلد،بحکمدةباندد  «»تمجید از یک عمل هرافی سنتی و ترکیوب 

های موروثی نیاکان دارد کوه گاهواً   پایبندی سرسختانآ نسل قدیم بر باورها و »حکمت«
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 شودت  بدون هیچ تالش عقالنی برای فهم آنها، از طرف مردم عامه پذیرفته می

 

  طلب بارانهای مراسم

ها و اعتقادات هاصی اسوت کوه مراسم  ،دیگر از مصادیق هرافات در جوام  سنتییکی  

 «ةندهبود  د»در روستای مورد توصویف  ت(۲۰: 1393)یثربووی، گیردبرای طلب باران انجام می
 کنند:نیز برای گذر از هشکسالی مراسم هاصی را برگزار می

ا بةبف بالعدددددا  بر بأفايددددد ...ب  ببها بهبشددددد بمددددد ببز ا بدددددد ببيسدددددقطباملطدددددابطددددد ا بشدددددها یبف ايددددداب مدددددارسب  ب»  بکدددددّ
 ابخ با بصدد ب  ببرا ي  بالددد ببص ب دد با...بر بطباملطدد بسددق ب،بي بتدّبابح بفيهدد ببصدد ن با  ب«بي ب3ضدداة ب اب»ح بيقيمدد بب»الددرا ي «بأن ب

به بسدددان بل بلاسبن بي ب بفددد باملواددد بب  بلدد بط بن ببكوودد بالبي ببكذلددبأثوددا  ببرددان بالبدددال ...ب  باأل ليددا ب  ببمبسددائل  به بدائئ بندد ب
به بمد بيفبف بببدق بي ببأنب   بباس بالودّببه بتّد،بظد ب،بح بار بةبمدابنقيدتبيفبالودّبهبشدد بتبمد بضد بدباني ب د ب،ب  باآلخدا بببعدد بن بببد بال اح ب

 (107:ب2008)نهبود  ه،ب «  باملواد ببهبنر بسانبم بل ب
هوای ای طووتنی در برهوی فرقوهچند مراسم رق  و پوایکوبی صووفیانه سوابقههر

گداهته و ماندن طووتنی مودت در آتوش بورای های  زدن به داساسالمی دارد، اما لیس

باشد که در طول زمان و به دتیل مختلوف شدن دعا و نزول باران، هرافاتی میمستجاب

«، ريد بانود  »  به ای  مراسم اضافه شده استت نویسنده با انعکاس ای  هرافه در داسوتان

وانی و نی و هشو  روسوتا، نوات هوای محویط بیابواکشویدن سوختیعالوه بور بوه تصویر

بودن مردم را در برابر رهدادهای طبیعی و توسل آنها به رفتارهوای غیرعقالنوی و تسلیم

 .سازدهرافی آشکار می

هوایی از هرافوات و تابوهوا و همراه با بیان جلوه  «عبداحلميدبندهبود  ده»  آن،  بر  عالوه

زنودگی جووان های جوانان، به نفووذ تفکور انقالبوی در تموام شوئونات  انعکاس دیدگاه

کند و با ذکر موارد بسیاری از چالش فکری جوانان در قبوال میوراث الجزایری اشاره می

فرهنگی و سنتی کشور، به صورتی عمدی بارهوا از واژة »انقوالب« و شوورش بور ضود 

ها و سره و ناسره کردن شرایط موجود استفاده کرده استت نویسنده ضم  نقد ای  سنت

های وابسته به هر دو نسل، دیدگاه کلی هوود را های شخصیتگاهآنها از طریق بیان دید

هوای کند: انقالب بر علیه تمام مظواهر و بنیوانها بیان مینسبت به ای  تغییرات و چالش
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لکدهبالثد رةبعلد،برد بشدي بالب»  ؛ساهتاری یک جامعه دستاوردی جز هرابوی و ویرانوی نودارد
شوودن سرنوشووت دیدگاه در پایان داستان بووا آشکار؛ ای  (53: همان) «تالّ یبيفبالوهايةبإالبإل،باخلاا 

تأییود    -های سنت و فرهنگ جامعه اسوتجلوه  آکه مظهر طغیان بر علیه هم  -  «ةنويسد»

تابوها و تالش برای تغییر سرنوشت هوود، در نهایوت   گرفت با نادیده  «ةنويسد»گردد؛  می

»شوهر الجزایور« ،  تصمیم به فرار از روستا و رساندن هود به مدینآ فاضلآ تخیلوی هوود

کند تا هود را ، سعی میشودهالی از سکنه می  گیرد و در روز جمعه که روستا تقریباًمی

 به ایستگاه راه آه  برساند:  

بيالقاضددباندده ببهب ار بعدد بب لدديال بباملددا  ببنبيبتعددد بأبمجددا  بب ب،بف بهباألرض بمدد ببوض بوخفدد،بمدد بباحملطدّدة بب رانددت ب»
ب،بألنّبك بهبذلدددمددد بباحلقيقدددةبأنعدددد ببيفبيريلددد ماا ،بنيومدددابوددد بببأ بأرنعدددة ببنثالثدددة بب بإاّلببابالبتبعدددد بتبدددد ب رأهندددّب

 «املسدافة ببطد   ببممدابیددّببعا  ب الشدّبب باالرتواعدا  بباالخنواضدا  بفيهاببتکثا بببابالطايق بببتاّبببيتالّببباألرض ب
 (ت18۲)همان: 

 ،هدفمنود و رمزگونوه کوامالً ،دهودتوصیفاتی که نویسونده از مسویر فورار ارانوه موی

آه  )که در رموان معاصور نمواد مسیر رسیدن به راهد در  های موجوها و سرابدشواری

رآورد قورار دارد، بو  سراشویبیسازدت ایسوتگاه در  پیشرفت و مدرنیته است( را آشکار می

وجوود داردت رسیدن بوه آن های بسیاری در راه طول مسیر دشوار است و پستی و بلندی

شوود کوه باعث می  ،از مسیرهای منتهی به ایستگاه  «ةنويسد»ها و عدم آگاهیِ  ای  دشواری

 توی راه را گم کند

جووان - «راند »هوورد ولوی توسوط قهرمان داستان در اجرای نقشآ هود شکست می

هانوه و پاک و فعالی که برهالف سایر جوانان روستا وقت هود را بوه بطالوت در قهووه

یابودت پایوان نجوات موی  -کند و به جم  کردن هیزم مشوغول اسوتمانند آن سپری نمی

ها داستان با وزیدن باد جنوبی همراه است و سرنوشت قهرمان داستان و دیگر شخصیت

ماندت سرانجامِ داسوتان حواوی چنود نکتوه اسوت؛ اول آنکوه ای از ابهام باقی میدر هاله

پازدن به تمام سنت و فرهنگ گذشته از نظر نویسندة داستان )با شکسوت قهرموان پشت

هوای توسوط جووانی بوا ویژگوی  «ةنويسد»از طرف دیگور نجوات    ؛داستان(، مردود است

یط موجوود دهد هنوز روزنآ امیدی به نجوات جامعوه از عواقوب شوراذکرشده نشان می
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کشوور الجزایور بوا به ابهام در آیندة    ،گذاشت  پایان داستانوجود دارد و نویسنده با مبهم

نجات دهتر جوان توسط جوانی دیگور کوه   ت همچنی کنداشاره می  وجود شرایط دشوار

های سنتی روسوتا نجوات های هود از درمانرا با آموزه «ةنويسد»آتیش است و پاک و بی

رفوت از وضو  موجوود پیشونهاد برای بورون  ب  هدوقهحلی است که  اشاره به راه،  داده

آل و   های ایدهگیری از آموزه ها و سنتکندت وی تکیه بر نسل کارآمد الجزایر و بهرهمی

رفت از شورایط هطیور جامعوه حل برونهدور از هر گونه جهل و نادانی را به عنوان رابه

 نمایدتالجزایر معرفی می

 

 گیری نتیجه

 آها، فرهنگ عامیانوها و حکایتها، افسانهمجموعآ آداب و رسوم، عقاید، باورها، عادت

ای دهندت تابو و هرافه از جمله باورهای یوک ملوت و مجموعوهیک جامعه را شکل می

شوند که عواملی مانند تالش برای کشوف جهوان، جهول، تورس از انسانی محسوب می

ندهبرست از روابط علی و معلولی، در پیدایش آنها سهیم هسوتندت »ها و درک نادناشناهته
های جامعآ الجزایر، ایجاد ارتباط بی  نسل جدیود ها و شاهصه« برای بیان ویژگیةود  د

مقایسآ الجزایر سنتی و متعلوق ، های اهالقی به جوانانو قدیم و انتقال بسیاری از ارزش

امروزی و ترسیم بهتر چالش فکری نسل جووان و های گذشته با الجزایر مدرن و  به قرن

آورده اسوتت یانوه روینسل گذشته الجزایر، همچون سایر ادیبان معاصر بوه ادبیوات عام

بوودن داسوتان و اتفاقوات آن را عالوه بر آن، حضوور عناصور فرهنوگ عامیانوه، حقیقوی

 باورپذیرتر نموده استت  
شرایط، حوادث و وقای  کشور و با توجوه بوه نظرداشت   «، با درةعبداحلميددبندهبود  د»

هوای هوای جوزاء، مکوان، محودودیتسیر تحول داستان، تابوهای متنوعی از جمله توابو

های متعددی از هرافات همچون قوراردادن اجتماعی برای دهتران و انحصار زن و جلوه

بوه   کردن روآ فورد از دسوت رفتوه، اعتقوادظروف سفالی  روی قبرها به منظور سیراب

 پرهوری در مراسم عزای متوفی با هدف رساندن رحمت و ثواب بیشتر به وی، نسوبت

های نهادن دراویش بر داسدادن بروز مشکالت و حوادث ناگوار به ج  و ارواآ و زبان
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 تصویر کشیده استتشدن دعای نزول باران را بهگداهته برای مستجاب
ات عامیانه، به نفووذ تفکور انقالبوی در های متعدد ادبینویسنده عالوه بر ترسیم جلوه

کنود و عاموداً بارهوا از واژه »انقوالب« و تمام شئونات زندگی جوان الجزایری اشاره می

شورش بر علیه بسیاری از اعتقادات و باورهوای سونتی اسوتفاده کورده و چوون ناقودی 

ه هوود را آنهوا پرداهتوه و دیودگا  ةسره و ناسرجداساهت   ها و  تیزبی ، به نقد ای  سنت

« ةندهبود  دهای جدید و قدیم بیان داشته استت »نسبت به آنها و چالش موجود بی  نسل
هوا را بوه با ردّ شورش علیه همه مظاهر سنت و فرهنگ گذشته، برهی تابوهوا و هرافوه

هوا را طور کلی مردود و برهی دیگر از جمله آداب و سن  نهفته در بط  تابوها و هرافه

نگوری را باعوث ایجواد نووعی درک متقابول از سووی اصل گفتگوو و واقو پذیرد و  می

 کندتهای جوان و سنتی کشور معرفی مینسل
در طول رمان ضم  مقایسآ فضای فرهنگی روسوتا و تفکورات  «ةعبداحلميدبنهبود  »

های عمیق بی  دو فرهنوگ را آشوکار و فرهنگ حاکم بر شهر الجزایر، تفاوت و شکاف

هوای رموان و در بسویاری از صوحنه «عمه رحموت»و  «ةنويس»همزمان  حضور    سازدتمی

مدرنیتوه یواری شده بی  آنهوا، بوه نویسونده در ایجواد دو قطبوی سونت و مباحث مطرآ

های گذشوته اسوت در ای  رمان، روستا نماد الجزایر سنتی و متعلق به قرناستت  رسانده

و تابوهوا و   باشودمی  فرماحکمهای سطحی از دی  در آن  که تفکرات قدیمی و برداشت

های بسیاری در آن رواج داردت در مقابل، فضای شهر متأثر از فرهنگ غرب اسوت هرافه

که  مظاهر دی  در آن کمرنگ شده و زنان از قید تابوهایی که برهی منشأ دینی و برهی 

دت شده و روابوط آزاد اجتمواعی در میوان زنوان رواج داررهاریشه در سنت دارند،  دیگر  

 »ريد بانود  «دی  و اعموال مربووط بوه آن و فهوم مردموان الجزایور از دیو  در رموان 
یافته و ای  امر هواننده را با آنچه به نوام دیو  در جامعوآ الجزایور رواج دارد و انعکاس

سازدت اسوتفادة هنوری و اند، آشنا میمیزان هرافات و باورهای عامیانه که وارد دی  شده

« از باورهای رایج در روستا در جهت آشکارسازی نقاط ضعف و قووت ود  دهندهببدقیق »

کارگیری ظرفیت میوراث فرهنگوی کشوور ههفتاد، نشان از موفقیت وی در ب  آالجزایر ده

 های اجتماعی داردتدر نقد چالش
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 هانوشتپي
 زبان بخشی از ساکنان جزایر واق  در اقیانوس آرامت .1

بزرگداشت شخ  مرحوم که در آن عالوه بر قرانت قرآن، از میهمانان با صرف غووذا مراسمی برای   .2

 (135:ب 2008)نهبود  ه،بشودت پذیرایی می

صوفی که حاضران به صورت گروهی و با رهبری شیخی عارف، در جهووت   –نوعی مراسم اسالمی   .3

 کنندترسیدن به لحظه »صفا« به انجام اعمالی ها  اقدام می

 

 ذ منابع و مآخ
 تموسسه لغتنامه دهخدا :تهران، نامه دهخدالغت(، 137۲) ،اکبردهخدا، علی -

 ویراستارت :، تهرانفرهنگ مردم ةزمین(، 1381ستاری، جالل، ) -

 ، مشهد، محققت«باورهای عامیانه در ایران به گزارش سیاحان غربی»(، 138۲)، شعربافیان، حمیدرضا -

نشوور  ؛کتابخانووه طهوووری: علی هنجووی، تهوورانترجمه: محموود ،توتم و تابوتا(،  )بی  فروید، زیگموند،  -

 تالکترونیکی

 ، تهران: انتشارات امیر کبیرتفلسفه خرافات(، 1393یثربی، سید یحیی، ) -

ب ارباحلقيقةب:،بن   2،بطدراسات يف العقلیة العربیة (،ب1988) بسل يباخلماش،ببندران،بانااويمبب-
بالوضا باحل ّا.:بانزايا،ب1ط،باألعمال الروائیة الکاملة (،ب2008نهبود  ه،بعبداحلميد،)بب-
باّتا بالکتا بالعا :ب،ب مشق1ط،باألدب اجلزائری احلدیث (،ب1996  غان،بأمحد،ب)بب-
نامههه ، «بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور»(،  1385حبیبی، )بهنام  الماسی، نجادعلی و    -

 ت3-۲۲: 58، شماره 1۲، دوره مفید

هووای هرافووات و کووارکرد ریشه»(، 1393جهانشاهی افشار، علی و محمدحس  شمس الدینی مطلق، )  -

، سووال فرهنگ و ادبیههات عامههه  ةدوفصلنام،  «؛ مورد مطالعه: باورهای مردم کرمانآنها در فرهنگ مردم

 ت49-75: 3دوم، شماره

نشريه دانشکده ادبیات و علوم ،  «بازتاب باورهای هرافی در مثنوی»ش(،  1383)  صرفی، محمدرضا،  -

 ت1۰3-13۰: ص 15، کرمان، شماره انساني

ادبیووات عامووه )ضوورب المثلهووا و کنایووات( و »،  (ش1396)  غالمحسووینی،و پروی     قانونی، حمیدرضا  -

 ت117-14۰: ص 15، شماره 8، سالمطالعات زباني و بالغي ،«های آل احمدنبازتاب آن در رما
دانشووگاه  :، تربووت حیدریووهکنگره بین المللي زبان و ادبیههات ،«تابو درترجمه ادبیات کودکان»،  ش(1395)فرشته،،  محجوب   -

 https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0540.html: تربت حیدریه

https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0540.html
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مجلههه ادبیههات و ، «آشنایی با تابوشکنی و سیر آن در ادبیووات کالسوویک»ش(،  1386یعقوبی، پارسا، )  -

 ت99-116: ص 58، دوره 183، شماره کردستانعلوم انساني دانشگاه 

اللغهههههة و جملههههه  ،ب«املددددد ر ثبالشدددددعب،بفددددد،بر اای بعبداحلميددددددبندددددهبود  ددددده»ب، (1998،بعبداحلميدددددد،)ةن مساحدددددب-
ب210-189ب:13 ار بزايا،بانب انشگا ،األدب

ب،www.masress.comب،«املعاصددددددددداةبالعانيدددددددددةبالا ايدددددددددةبيفبالدددددددددااثبت ظيدددددددددف»ب،( 2018)خالدددددددددد،بنيددددددددد م،،ب-
ب.2018/08/23

دیههههههههههههوا  التقويدددددددددددا بالوويدددددددددددةبيفبثالثيدددددددددددةب»نکدددددددددددا بالعزيدددددددددددزة«،ب» (،ب2010محددددددددددددانبمحددددددددددددان،بعبددددددددددددالاحيم،)ب-
ببب2019/07/22:العرب

:بعوانددددددددددهبانامعددددددددددةبانزايدددددددددداب،«ود  ددددددددددهبنددددددددددهبر اای بمددددددددددهبمندددددددددداذ بفدددددددددد،بالددددددددددااثبت ظيددددددددددف»بفمددددددددددد،بزردددددددددد ر،ب-
http://www.benhedouga.com ،20/08/2018ب

اجلمعیهة العلمیهة  جمله ش(،ب»اإلستعارةباألساسيةب  ظيوتهابيفبر ايةب"ريد بانود  "«،ب1398 امس،،بمجشيد،ب)بب-
ب.61-80:ب15،ب ار باإلیرانیة للغة العربیة و آداهبا

«،برسددالةباملادسدددت بيفباأل  ،بدرویهه األثههر الرههوراش يف حمهههعر  مههود (،ب» 2009الانياددا ،بعمددابامحددد،ب)ب-
بدامعةبمالتة.بب:ار نب
،بمددذراةبلويدد ب ردددةباملادسددت ،بتوظیهها الههفا  سهه  مدههرو سههعد   ونههو «ات(،ب»ن،عبدددال وا ،بتيايبيددة،)ب-

برليةباأل ا ب بالعل  باإلنسانية.بب:دامعةباناحبخلضا،بابتوة
ب:«،بانزايدداریههح اجلنههوب جاو جهها-االجرمههاع   عبداحلمیههد بههو هدو هه  و البعههد (،ب»2017العاندد،،بمددا ،ب)ب-

بدامعةبان نکابنلقايد.ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب



 

 
 املورو  الشعيب يف روایة ریح اجلنوب )اتبو وخراسة او جاً( 

 

بب1مجشيدب امس،ب
ب2فاطمهب ا ریب

ب3رضابافخم،بعقداب
ب4فمدعل،بسلمان،بما ستب

 
 امللخص

مددابتمدد بيفببامللا ظددةبنکدد ّباملوط يددةبعلدد،بالشددئ نبامللا ظددةب غ ببةقافددةب باحلکمددةبالق ميددّبعيبودد بالث بالددااثبالشدد ببإنّب
املثدد ب–طيا ددابمددهباملعتقدددا ب اآل ا ب السددوهب احلکمددةب تکو ل ديدداب الطبانددةبالعامددة.ب يعتدد بالتددان ب اخلاافددةبروظددائا ب

ابافاازیددابعلدد،ب لدد  باملسددتمع ب نو سددهم.باأل يدد بعي،بيددالثّباثبالشدد بمظهددايهبمددهبالدداّبب- احلکمدةب االسددط رةب غ وددا
إلد،بتصد يابشدت،بمظداواباملد ر ثببيتطداقب-رمعظدمبآاثر -انزائايبعبداحلميدبنهبود  ةبيفبر ايةب"ري بانود  "،ب

التدان ب اخلاافدهببيتبجتلدتبفيهدابعواصداةبالباد بعدهبامل اضدعبالد بة.بمدهبخدال بعمليد بعيبعامةب التدان ب اخلاافدةبخاصدّبالش ب
 عددهبأودددافبالکاتدد بمددهبت ظيوددهب ددا،بظهددابلوددابأنبالکاتدد بعددافب ضدديةبالصددااهبندد بمتلددفباألديددا ب باادعتهدداب

مددهبخدددال بتطا ددهبإلددد،بالقضدداایبالشدددعبيةبالقا يددةب تاريزوددابعلددد،ب صددفبانزائدددابالتقليديددةباملوتميدددةبإلدد،بالقدددا نببأحيددان ب
 ايددةبوددذ بطافاددةبنکثدد بمددهبمکدد ن بالتددان باملتجليددةبيفباتندد ا :ب ة.ب الا بتجدددّباملاضدديةب مقارنتهددابابنزائدداباحلديثددةبامل

ابزاخدداةببکدد ن باخلاافددةب»العق نددة«ب »املکددان«ب »اسددتئثاربأ باحتکددارباملدداأة«ب » يدد  بالوتدداةباالدتماعيددة«برمددابأهنددّب
يهددابمددهبمددا باملطدداب ايسدداهبامل ضددّاةبيف:ب» ضددعباأل انبالوخاريددةبعلدد،بالقبدد ربنغيددةبشددا بر حباملتدد ف،بممددابیتمددعبف

محددةبعلدديبر حب ا ب األددداب ي سددعبالا بهبيضدداعفبالثدد ببندد ببمحددةبعليدده«،ب»الددوهمبيفباألردد بيفبمااسدديمبالوددد ةبمعتقدددا بالاّب
عا بلودددز  باملطدددابيفبمااسددديمباحلضددداة«.ب امللودددتباملاحددد  «ب »حلدددسبالددددرا ي باملوادددد باملت وجدددةبنغيدددةباسدددتجانةبالدددد ب

يسددتعاضبالصددااعا بموتبهدددابابلظددا فبالااوودددةباملسدديطاةبعلدد،بالدددبال ب تطدد رباألحدددداثبيفببلإلنتبددا بودد بأّنبالکاتددد 
بالا اية.

ب
.عبداحلميدددددددددددبنددددددددددهبود  دددددددددة،بريدددددددددد بانودددددددددد  ،بالتددددددددددان ،باخلاافدددددددددة،باملدددددددددد ر ثبالشدددددددددعيب:ةالکلمهههههههههههات الرئیدههههههههههه 

 
بطال ب رت راةبيفبفاهباللغةبالعانيةب بآ ابابجبامعةبيز .-1
 االستاذباملشارکبيفبفاهباللغةبالعانيةبجبامعةبيز بب-2
 االستاذباملشارکبيفبفاهباللغةبالعانيةبجبامعةبيز بب-3
باالستاذباملشارکبيفبفاهباللغةبالعانيةبجبامعةبيز بب-4
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Abstract 
The folk culture denotes the aboriginal culture and knowledge 

covering tangible and intangible entities such as literary and artistic 
products, beliefs and customs, science and technology, and the 
common practices. Taboos and superstitions are the manifestations of 
popular beliefs, whose reflection on literary texts, similar to proverbs, 
anecdotes and myths, has a profound effect on the hearts and minds of 
the masses. The Algerian author Abdelhamid Ben Hadduga, the 
author of Rih al-janoub, has portrayed the numerous manifestations of 
popular culture in this novel, as in other literary works by this author. 
While examining the purposes and themes in which taboo and 
superstition are employed by Ben Hadduga, this research is built on a 
descriptive-analytical and critical approach to find out Ben Hadduga’s 
goal in addressing social, economic, and social characteristics as well 
as describing the traditional and modern Algeria. His work presents a 
better portrayal of the intellectual challenges of the younger and older 
generations and occasionally criticizes the traditions. He depicts these 
traditions in a wide range of taboos and superstitions by considering 
the circumstances of the time, events, and the evolution of the story. 
Punishment, place, monopoly of women, and the restricted social 
interactions of girls are the examples of taboos. Moreover, a few clear 
examples of superstitions in the Rih al-janoub novel include placing 
earthenware on graves to water souls of the dead, overeating at 
funerals to bestow more mercy upon the deceased, attributing 
problems and adversities to fairies and spirits, and putting the tongue 
on red hot sickles by dervishes to pray for rain . 

Keywords: Folklore, Taboo, Superstitions, Abdelhamid Ben 
Hadduga, Rih al Djanoub. 

 
1- Corresponding Author Email: ghaderi_m@yazd.ac.ir 

 

mailto:ghaderi_m@yazd.ac.ir

