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دیوها در فرهنگ ایرانی
درباورهایایرانیقلمرویدیوهابسته

بهشرایطاقلیمیوطبیعیهرمنطقهمتفاوتاست
موجــودات ماوراءطبیعی ،با همه غیرواقعی بودنشــان،
راوی واقعیاتی درباره فرهنگ جوامع هستند .دیوهای
ایرانــی را چقدر میشناســید؟ متن پیــشرو خالصهای

اســت از معرفــی کتــاب «دیوشناســی ایرانــی» بــه قلم
«معصومــه ابراهیمــی» در وبســایت انسانشناســی و
فرهنگ.

همسایگان مرموز ما

دیوشناســی ایرانی بخشــی اساســی از ســنت
هندواروپایی محســوب میشــود و خود نشانگر
بسیاری از عناصر اسطورهشــناختی مشابه نزد
باورهای دیگر مردمان همجوار ایرانی هاســت.
در میان این پدیدههای مشــترک جهانی به این

موارد میتوان اشــاره کرد :دگردیســی دیوها،
قلمروی آنها ،مفهوم رمانندگی ،طینت خبیث
مشــترک همه دیوها و مواردی از این دست .در
باورهــای ایرانی ،قلمــروی اصلی دیوها بســته
به شــرایط اقلیمی و طبیعی محل عبارت است
از :خانههای متروک ،گورســتانها ،بیابانها،
جنگلهــا ،چشــمهها ،آبانبارهــا ،حمامهــا و
مواردی دیگر.
مــردم ســاکن مناطــق بیابانــی معتقدنــد کــه
دیوهــا در بیابانهــا زندگــی و آنهایــی کــه در
حاشیـــه خلیج فــارس زندگی میکننــد بر این
باورنــد که دیوهــا ســاکنان دریا هســتند .طبق
بــاور مــردم کرانههــای دریــای خــزر ،دیوها در
میــان درختــان و بوتهزارهــای انبــوه و متراکم
زندگی میکنند .از جملــه متداولترین باورها
درباره دیوها این اســت که آنها دشمن هستی
و نسل بشر هســتند .در سنت ایرانی آل ،همزاد
زبزب ،ام صبیــان ،ششــه و  ...از آن جملهاند.
گروههای دیگــر ارواحی هســتند که نــام آنها
برای ترساندن کودکان برده میشود مثل :لولو،
لولو خورخوره ،شــنگ به عنگ و عروظ .بیشتر
این اســامی ریشهشناســی مشــخصی ندارند و
درواقع نوعی نام-آوا یا مفهوم-آوا هستند.
دیوها ،نماینده آرزوهای محال

دیوها و موجودات شــریر زایده تخیل آدمیاند.
باوجود این ،آنها هم صفات انسانی دارند و هم
صفات غیرانسانی.
ده آرزوهای
بدهن 
صفات غیرانسانی آنها بازتا 
محال بشری است و به حدی شگفت و غریباند
که به ناگزیر برای نامیدن آنها اصطالح «مافوق
طبیعی» را بــه کار میبریــم .اصلیترین صفت
غیرانسانی مافوق طبیعیها این است که آنها
طبیعتی غیرخاکی دارند .آنها یا از آتش یا از هوا
یا از آب آفریده شدهاند و به واسطه سرشت خود
میتوانند در یک لحظــه به هر جا کــه بخواهند
بروند و به پیکر گیاه ،جانور یا مردم درآیند .آنها
تیزپر و بادپا هستند و قابلیت ناپدید شدن دارند.
به هر زبان که بخواهند ســخن میگویند و بر هر
راز ،سرنوشــت و گنجهای نهان دانا هستند و از
اخبار آینده باخبرند.
به پشــتوانه چنین نیروهای فراانسانی است که
آنها به هرکه بخواهند یاری میرسانند و هرکه
را بخواهنــد میآزارند .تواناییهــای برتر آنها
سبب شدهاست که شایســتگی احراز اصطالح
«مافــوق طبیعــی» را کســب کننــد .موجودات
مافوق طبیعی بخشی از فرهنگ مردم هر جامعه
بهشمار میروند؛ چنانکه موضوع بخشهایی از
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جهانبینــی ،باورهــا ،پندارهــا و آیینهای
مردم در جوامع گذشــته بــه موجــودات مافوق
طبیعی مربوط میشود.
انسان ،مقهور موجودی که خود ساخته

واژه مافوق طبیعــی معانی متعــددی دارد و در
هــر فرهنــگ و ســرزمینی مترادفهایــی برای
آن درنظر گرفته شدهاســت .در ایــران عمدت ًا از
ترکیب وصفی «ازمابهتران» در کنار اصطالحات
مرموز دیگری چون «آنها»« ،ایشان» و «از آنها»
برای نامیدن مافوق طبیعیها استفاده میشود.
این اصطالحات نشــان میدهد که اشاره به نام
مشــخص هر یک از موجــودات مافــوق طبیعی
ممنوع است.
همچنین ،نشــانههایی از نوعی ترس و خشیت،
احتــرام ،تملــق و مبالغــه در معانی این اســامی
دیده میشود.
معنای هر یک از اسامی مذکور ،بر تواناییهای
فــوق بشــری ایــن موجــودات اشــاره میکند و
بهطور ضمنی انسان را در مرتبه پایین و پستتر
و «آنها» را بهتر و برتر نشان میدهد.
این موضوع خود پدیده شگفتی است که انسان
نســبت به مخلوقات خود چنین احساســی پیدا
کردهاســت .از ســویی دیگــر ،ممنوعیــت بیان
نام موجــودات مافــوق طبیعــی ،بازتابدهنده
این بــاور اســت که اگــر نام آنهــا خوانده شــود
درواقع آنها را احضار کردهایم و زیان و نحوست
گریبانگیرمان میشود.
در بسیاری از سرزمینهای دیگر هم این پدیده
دیــده میشــود .چنانکــه در زبــان روســی نام
«خرس» که مایه وحشــت ســاکنان دشــتهای
سرد شــمالی بوده ،فراموش شدهاست و اکنون
کلمــهای کــه در آن زبــان بــرای نامیــدن ایــن
جانور به کار مــیرود ،لفظی وصفــی و به معنی
«عسلخوار» است.
در ترکــی آذربایجــان نــام گرگ فراموش شــده
است و اکنون او را «قورت» میخوانند که معنی
اصلی آن ِ
«کرم» است.

داستانک

علی ترمز و ویار مریم

علی ُترمز میگه شب های جمعه مریم میاد تو خوابم ...باید مرتب باشم
حسین حائریان

تو زندگــی ام آدم عجیــب و غریب کــم ندیدم .از
حسن شیره ای که به دست راست خودش فحش
می داد که چرا تو خماری زدی تو گوش بچه ام! تا زهره خانوم که
زنبیل خریــدش رو برمی داشــت می رفت محله قدیمــی ،به همه
می گفت« :دارم میرم َجوونی ام رو بخرم!» ولی هیچ وقت هیچی
تو زنبیلش نبود! هیچوقت َجوون نشــد .حداقل تا وقتی که تو این
دنیا بود! ولی عجیب تر از همه «علی ُترمز»بود .علی ُترمز با مادرش
زندگی می کرد .صبح ها یه صندلی پالستیکی سفید می گذاشت
جلوی در خونه و تا شــب همون جا بود .اگه بچه ای تند می دویید
دعواش می کرد و می گفت آروم ،انقدر ندو .اگه موتوری ،ماشینی
با سرعت از کوچه رد می شد ،دمپایی آبی اش رو در می آورد پرت

می کرد طرفش ...داد می زد ُترمز کنُ ،ترمز کنُ ،ترمز کن .خودش
انقدر آروم راه می رفت که اگه با یه الک پشت مسابقه دو می ذاشت
معلوم نبود کدومشون برنده میشن .درباره زندگی علی قصه های
زیادی شنیده بودم .هر کسی یه چیزی می گفت ولی فقط یه قصه
حقیقت داشت« .علی و زنش مریم تو راه برگشت از ماه عسل بودن
که مریم میگه هوس آش کردم .آشــکده می زنن کنــار ...علی رو
میکنه به مریم و با شیطونی خاصی میگه نکنه ویار کردی؟ مریم
می خنده ...علی هم میگه من دور تو می گــردم .مریم با خوردن
حبوبات آش می ترســه دل درد بگیــره و آش رو کامل نمی خوره.
بــرای همین کاســه آش رو با خــودش میــاره تو ماشــین و حرکت
می کنن .چند دقیقه بعد مریم قاشق عشق رو پر از آش می کنه و به
علی میگه بگــو اااا ...علی پشــت فرمون میگه اااا و قاشــق آش رو
می کنه تو دهنش و به مریم نگاه مــی کنه .به مریم که رنگش مثل

استرس هر مسافرت
از حالت تهوع در ماشین تا خیلی مسائل دیگر ،بچه های نسل قدیم
نمی توانستند شرایط شان را بیان کنند

۲

گچ شــده .مریم ســه بار داد می زنه علی ُترمز کن ،علی ُترمز کن،
علی ُترمز کن .آش و شیشه های ماشــین با هم یکی میشن .علی
سرش به فرمون می خوره و بیهوش میشه و مریم » ...
شــب های جمعه علی ُترمز کت و شــلوار دامادیش رو می پوشــه و
میره جلوی آینه ...نوک انگشتاش رو تف مالی می کنه و به موهای
شــلخته اش حالت میده .عطر مــی زنه و هر کســی رو که می بینه
ازش می پرســه خوبم؟ خوش تیپم؟ وقتی خیالش راحت میشــه
با همون کت و شلوار  ،با همون عطر  ،با همون حال خوب میره رو
تختش می خوابه ...علی ُترمز میگه شب های جمعه مریم میاد تو
خوابم ...باید مرتب باشــم! امشــب علی ُترمز رو دیدم .بهم گفت
یکم پول داری؟ بهش پول دادم و گفتم علــی ُترمز پول می خوای
چیکار؟ پول رو گذاشت تو جیب کنار ُکتش و گفت امشب مریم رو
می بینم .باید پول همراهم باشه ،شاید ویار داشت.

دكتر «جیامــاری دیانو» متخصــص بازیدرمانی كه مطالعات
متعددی در این زمینه داشــته ،توضیحات جالبی درخصوص
معانی نقاشیهای كودكانه ارائه داده است« :یك خردسال را
در نظر بگیرید .وی در این سن قادر نیست آن چه را كه احساس
یا تصور میكند بهطور دقیق و کامل بازگو کند و در نخســتین گامهای ارتباطی
خود با جهان ،بهصورت ناخودآگاه از نمادگرایی بهره میبرد .آنها با استفاده از
نمادهاییكهدرمحیطاطرافوجوددارد،عناصرطبیعیراشناساسیمیکنند
و عواطــف درونی خــود را با تكیــه بــر ابزارهای هنــری همچون نقاشــی انتقال
یدهند».
م 
دكتر «جوزف دیلئو» یكی از پیشگامان تفسیردرمانی از نقاشیهای كودكان
هم از موضوعی عجیب صحبت میکند« :مهم نیســت
كه یك كودك در كدامین نقطه از این كره خاكی متولد
شده ،زندگی كرده و حتی از چه فرهنگی است ،باز هم
اولین نقاشــی وی شــكلی مشــابه دایره و نماد صورت
خواهدبود.چنینانتخابیبهایندلیلاستكهچهره،
مركز احساســات ،توجه و ارتباطات برای یك بچه كم
سن و سال است .با رســیدن به چهار سالگی ،كودك
شروع به افزودن اندامها و تكمیل دایره میكند كه در
دانش روان شناسی به «بچهقورباغه» مشهور است.
آنها بیشتر در نقاشیهای خود پیروی سبك هنری
اکسپرسیونیسم یا بیانگرایی هستند و آن چه روی
كاغذ میآورند« ،واقعیت درونی» آنهاست».
كودكاندرنقاشیازرنگهایروشناستفادهمیكنندكهنشانگرحالتی
از آرامش عاطفی است و در آثارشان فردی با دستهای گشوده دیده میشود كه
هر بخش بدنش یك رنگ اســت و به شــما نگاه میكند .این وضعیت بر احساس
نزدیكی و مهربانی داللت دارد .جزئیات دیگری هم وجود دارد كه چندان مثبت
ن از اضطراب درونی
نیستند .مثال نقطههای قرمز روی صورت این نقاشی نشا 
و فقدان استقالل است .دكتر دیانو تفســیر خود را از این نقاشی کودکانه بدین
ترتیب تكمیل میكند« :من معتقدم كه این نقاشــی بیشــتر نشــانگر كودكی با
شرایط روحی ناپایدار است كه درباره تواناییهای خود اطمینان خاطر ندارد و
گاهی گرفتار واكنشهای اضطرابی میشود».پس از صحبت با خانواده كودكی
كهایننقاشیراكشیدهبود،صحتپریشانیهایروحیاخیرویبهتاییدرسید.
نکته دیگری که از نظر دانش روان شناسی در این نقاشی بهچشم میخورد ،نبود
تمایز در اجزای چهره از یکدیگر است .این مسئله نشاندهنده اتصال قوی هویت
کودکبامادرونداشتنآمادگیویبرایتوسعههویتفردیمستقلخوداست.
به گفته پدر ،او و همســرش هر دو در مشــاجرات خانوادگی عادت به فریاد زدن
دارند پس کــودک با انتخاب رنگ قرمز برای اجزای صورت قصد داشــته اســت
عصبانیتش را ابراز کند .البته به گفته محققان یک نقاشی به تنهایی نمیتواند
در قالب ابزار تشخیصی دقیقی عمل کند و ممکن است فقط مربوط به احواالت
لحظهای درونی کودک باشــدو بدون ارزیابیهای رفتاری چیزی بیشتر از یک
معما نخواهد بود.
مشــغله های زندگی امروزی ،چالشهای فرزندپروری ،خستگیهای ممتد از
جمله عواملی هستند که باعث میشوند از نقاشیهای رنگارنگ فرزندان مان
روی دیوار ،یخچال یا میز کار خود بهســادگی عبور کنیم .این در حالی است که
هر خط اغلب حاوی معانی پیچیــدهای خواهد بود که میتوانــد در کنار عوامل
رفتاری ،نشانگر پیامی ویژه یا آزردگیهای روحی کودک باشد .زمان آن رسیده
است که از دریچهای دیگر به آثار هنری کودکانه توجه شود و با استفاده از منابع
علمی تاییدکننده معانی نقاشــیهای کودکان ،به آنها کمک کنیم .نصب این
نقاشیها،بهکودکاحساسارزشمندیمیدهد.اینکارسادهوتقریب ًابیهزینه
را انجام دهید.

عکس نوشت
علی میری | طراح و گرافیست

یک ســوم مردم دنیا به بیماری حرکتی دچارند و من یکی از اون هام.
می دونید کــه این بیماری باعث می شــه موقع حرکت داخل خودرو ،قایــق ،هواپیما و ...
دچار سرگیجه یا تهوع بشیم.
البته من هر چه ســنم بیشــتر شــده کمتر از این عارضه رنج میبرم ولی باز هم مشــکالتی
وجود داره .مثال در پروازها ،در اســتفاده از وســایل بازی پارک ها ،گاهی حتی تاب بازی
و موارد مشــابه حالت تهوع می گیرم .در کودکــی این بخش آزار دهنده همه مســافرت
های من بود .شب های قبل از سفر دو حس شعف و استرس رو همزمان تجربه میکردم.
در تمام طول مسیر هم یا نگران بروز حال تهوع بودم یا درگیر خود حال تهوع.
ولی نکته عجیبی کــه االن نمیتونم درکش کنــم اینه که چرا درباره این حالم با کســی
صحبت نمیکــردم .معموال وقتی بیحال و با رنگی پریده شــبیه بــرگ کلم در حال تقال
بودم که حالم به هم نخوره ،یکی منو میدید و باعث توقف ماشین می شد .یا این که خودم
در آخرین ثانیههای انفجار ،اشاره می کردم و پیاده می شــدم و بقیه ماجرا ...واقعا چرا
من فکر می کردم با این کارم مزاحم بقیه میشــم و معذب میشدم؟!
مثال هایی مشــابه از خیلی از همســن و سال های خودم می شــنوم که اون ها هم برای
بیان خواستههای طبیعی شون راحت نبودند .مگه ما چطوری تربیت و بزرگ میشدیم
که نمی تونستیم این کار رو انجام بدیم؟ در طول ســال های بعد و با بزرگ تر شدن مون
چقدر تونســتیم این مسئله رو حلش کنیم؟
آیا االن این مهــارت رو داریم که منصفانه و محترمانه خواســتههای بــه حق خودمون رو
مطرح کنیم و در جهت برآوردن شون اقدام کنیم؟
آیا در تربیت کودکان مون یا در ارتباط با اطرافیان مون این شــرایط رو فراهم کردیم که
بتونن به راحتی خواستههاشون رو ابراز کنن؟

شهر اشباح
خیابان های ووهان و پکن در چین شــبیه شهر ارواح شده اند .دو
شــهر بزرگی که جمعیت میلیونی دارند حاال به شــدت ترسناک
شده اند شبیه فیلم های آخرالزمانی  .

