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در طول قوون توس انأان باعث رهـور و پیـدای
هن یدن علیه توس از ویژگیهـای سوشـ
هلوگیوی از آن در فوهنـ

باورهـای عامیانـه شـده اسـ .

انأـانی اسـ

و تـال

بـوای کـاه

یـا

مـودم انعکـاس یافتـه اسـ  .هـو چنـد حضـور تـوس در

داستانهای عامیانه وسیله رهایی از ای توسها را فواهم نتیکند اما پاسخهایی را بوای
کنتول توسها پیشنهاد میدهد .در ادامه رو های مقابله با یکی از منـابع اصـلی تـوس
بشو در فوهن

مودم را تحلیل اواهیم کود؛ یعنی مـوگ و بیتـاریهـای کشـنده کـه از

ابتدای تفکو بشوی

موضوع بحث بودهاند .در اینجا باید به سه نـوع تـوس در فوهنـ

عامه اشاره شود:
 .1توس هتعی زیوپوستیِ توس هتعی از بیتاریهـای هتـهگیـو و سـایو فجـایع)
منعکس شده در فوهن

مودم.

 .2شوایط عتومی تهدیدکننده در داستانها که معتوالً بـه صـورت تجوبیـات فـودی
بیان میشوند مانند ارتباط با موهودات ماورا الربیعی).
 .1ای مقاله توهته اس

از »Handling Collective fear in Folklore« :که در شتاره  26مجله  Folkloreمنتشو شده

اس .
2. Reet Hiiemäe
3. Kate Tamm
 .4کارشناسی متوهتی زبان ان لیأی .رایانامهparastookhalaj@yahoo.com :
 .1دانشجوی کارشناسیارشد آموز

زبان فارسی .رایانامهm.glpaygani251@gmail.com :

 .6کارشناسی متوهتی زبان ان لیأی .رایانامه khalajpegah@gmil.com
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 .3بازتا

توس در اساطیو فوهن
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سوی اصحا

کلیأا در فوهن

افأانهها بوای هدای

مودم تح

تـکثیو تـوویو علیّـ

گنـاه و هـزا از

اروپایی بوده اس .

ما در دنیایی کـه سوشـار از ارـوات اسـاطیوی اسـ

نظـام

پیچیدهای ارائه میکنند .نتونه داستانها با پایان هولنا باید شـخص را از تکـوار عتـل
ناپأند باز دارند تا بدی طوی شخص از مجازاتی مشابه نجات یابد در حالیکه بوای
افأانهها بوای شخصی

اصلی پایان اوشی دارند که لزوم دنبال کـودن اصـول ااالقـی

ااصی را نشان میدهند .هدف افأانهها مشخصاً نه فقط تقلید از موقعیتی واقعی بلکـه
انتقال مفهومی عتی تو اس ؛ داستانها تفأیو یا تفصیل واقعیات هأتند و تنها میتواننـد
در مفهوم عام ارتباط روای

سنتی پذیوفته و در شوند.

بهنظو میآید که هدف از داستانهای موبوط به طاعون نه راهنتایی اواننـدگـان بـه
چ ون ی دفع اروات توصیف شده در مت

بلکه کاه

تـوس از ایـ بیتـاری بـوده

اس  .توس به معنی عام بهندرت مأتقیتاً در داستانهای موبوط به طاعون ذکو شده اما
هتیشه ای واژه در مت وهود داشته اس .
توصيفترس

چندی راهبود روایی در باور عامیانه و اسرورهشناسی کامالً شنااته شده اسـ

امـا

در اینجا ما ای موضوعها را در مت حکایات موبوط به طـاعون بورسـی اـواهیم کـود.
شیوع طاعون بی

از هو بیتاری دی وی در تاریخ بشـوی

طاعون) دردره هتعی

و داسـتانهـای موبـوط بـه

کریـوی از مـودم بـوده و بـو ههـانبینـی اسـاطیوی و مـذهبی

کشورهای اروپایی تکثیو گذاشته اس

هتچون کشور استونی) .هتانطور که مـیدانـیم

تا قون  18بأیاری از مناط اروپا به امواج ویوان و طاعون دچار شدند و ای بیتاری در
قون  14مهلکتوی بیتاریای بود که بشو با آن مواهه شده بود .در ای دوره تقویباً یک
سوم از هتعی

اروپا با ای بیتاری یا در هن

توس تنها عامل مؤثو در مأیو سن

هان اود را از دس

داستان نبوده اس

دادند .بـیتودیـد

به چنـدی عامـل دراصـوی
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ارتباط مذهب ملی اسرورهشناسی و طب در آثار پیشی پودااتهایـم بـوای مرـال ن ـاه
تجزیه و تحلیل روایات موبوط به طاعون نشان میدهد که بیشتو آنها بو مأـئله بقـا
بویژه اینکه  )1چرور رو طاعون را تشخیص دهیم و  )2چرور از طاعون هان سالم
بهدر ببویم تتوکز میکنند .مأئله بقا متک اس

از هنبه منفی مورد بحث قـوار گوفتـه

باشد ـ در چنی داستانهایی کانون توهه نیووی مخو

رو طاعون اسـ

کـه چرـور

می توان از شیوع ای بیتاری هلوگیوی کود .تقابل دوگانه مشابهی در مت زیو نیز دیـده
میشود:

بیتاری طاعون در قالب بزی به آستانه اانه میآمد؛ گاهی اوقات هم به شکل پونـده
و گاهی به شکل زاغ دیده میشد .هوآنکه نام را بو زبان میآورد بو زمی میافتـاد و
زندگیا تتام میشد .هوآنکس که کلتهای بو زبان نتیآورد زنده مـیمانـد .هیـهمـا
)118 :1997
یا مرالی دی و:

طاعون .مادربزرگم گف که آنها دیدند که طاعون چرور مودم را میکش  .ان ار
که روحی ااکأتویرن آمده بود هوکس که آن را لتس میکود مانند کُنده درا بو
زمی میافتاد .هوکس بیدار بود زنده میماند .اما آنهایی که در آن زمان اوابیدنـد بایـد
پش سو گذاشته میشدند .هیهما )174 :1997
بنابوای
ایده اس

حتی داستانهایی با موضوع موگ بو اثو طـاعون معتـوالً دربوگیونـده ایـ
که انجام کار درس

موضوع هم نشاندهنده واقعی
ارونا اس  .اهتی

انتخا

به نجـات یـافت از ایـ بیتـاری کتـک مـیکنـد .ایـ
تاریخی نااوشایند و هم راه حـل ایـدهآل در مـوقعیتی
رفتار صحیح در داستانهـای ملـی در اثـوِ سـااتاری ـ

معنایی بی.کوبلیته 1پژوهش و فوهن

ملی لیتوانیایی مورد تککید قوار گوفته اسـ  .وی

در آن اثو ادعا میکند که نتیجه نبود فود با مخلوقات دنیایی دی و بـه طـور مأـتقیم بـه
رفتــار شــخص بأــت ی دارد  .)1 :1998هتچنــی داســتانهــا تنهــا هــایی بودنــد کــه
1. Kerbelité
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کنید به هیهما  )1999اما مقاله پی رو به وههه توس میپودازد.
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راهحلهایی که در واقعی

منرقی نبودند در آنجا بیعیب و نقص عتل میکودند .ایـ
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دیدگاه استدالل لوتز رواوی
بدبینانه اس
رواوی

1

را نقض میکند که سبک داستان فوهنـ

و فود تقویباً هتیشه در نبود با نیووهای ماورا الربیعی شکأ

مـودم اساسـاً
مـیاـورد.

)174 :1984

بوای اینکه بتوان با ارو مبارزه کود باید ارو را پذیوف ؛ بـه عبـارت دی ـو ارـو
باید مشخص شود .در داستانهای فوهن

مودم منابع انتزاعی ارو معتوالً بـه یکـی از

طو زیو ملتوسسازی میشوند:
محدود کودن ارو به مکانی مشخص؛

 .1از طوی تعیی موقعی
 .2از طوی انأانپنداری؛ یا

 .3از طوی تعیی مختصات از طوی نشان دادن راه یا مأیو.
به نظو می آید ارتباط با مکانی اای بوای کنتول توس یـا تـا حـدی هلـوگیوی از
توس فوصتی به دس

میدهد .به عبارت دی و توس بی

از اندازه دراصوی بعضـی

اروات به بیوون فوافکنی و با موقعیتی مشـخص مـوتبط شـده اسـ  .شـخص در آن
صورت مجبور نیأ
مکان منتقل میشده اس

که توس را در اود ن ه دارد بلکه احأاس ارو و توس به ای
ه ل .)62 :1992 2بوای مرال تـوس از اروا

در هتـههـا

حس نتیشد بلکه در سااتتانهایی اای اوابهها و قبوستانهـا کـه بـه هـ زدگـی
مشهور بودند احأاس می گودید .بنابو سن

اایو روای

موقعی های مشابهی در صحنههای قتل و هنای

در رسانههای گووهی چنـی

بازسازی میشود.

بهطور کلی ارتباط بی انأانها و موهودات اساطیوی در داستانهای فوهن
متک اس

مـودم

در سه سرح اتفا بیفتد:

الف) موهودی اساطیوی وارد قلتوو انأانی میشـود روسـتا مزرعـه؛ ایـ مقولـه
بیشتو داستانهای موبوط به طاعون کابوس و بوااستهگان از گور را شـامل مـیشـود

هتچنی مفهوم محفل اانواده در پاولأون 123 :1997 3و صفحات بعد مشاهده شود)؛
1. Röhrich
2. Jeggle
3. Paulson
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) ای نبود در میدانی بیطوف صورت میگیود در مکـانی مقـور در هـاده؛ ایـ
ج) انأانی وارد قلتوو مـاورا الربیعـه مـیشـود قبوسـتان هن ـل روداانـه؛ کـه
افأانههایی دراصوی اروا

اهنه آ

پویهای هن ل را شامل میشود).

ای قلتووها بههی عنوان قابل تشخیص نیأتند و متک اس

بـا یکـدی و تـداال

داشته باشند؛ بوای مرال در مواردی که مکان یا شی مهتی بـه لحـاظ اسـاطیوی ماننـد
یک درا

یا سن

و ریوه) در مکانی ریو از میدان بیطـوف واقـع شـده باشـد .ایـ
بـیحوکـ

موضوع نشان میدهد که موهودات ماورا الربیعی متک اس
باشند رو طاعون به مورد پیشی تعل دارد) .بهدلیل گأتو

تدریجی طاعون ارتباط

اپیدمیها به محل آراز آن متک نبود اما میشد با شکل و هه
دانأ  .در چندی اسروره اروپایی سوای

یـا متحـو

ااصّـی آن را مـوتبط

انتزاعی و هتهگیو طاعون شـکل یـک مـود

زن یا پأو را به اود گوفته بود که در داستانها بوای پایان دادن به ای اپیدمیهـا بایـد
کشته میشد .از طوف دی و توس از طوی انأانن اری وهوه اساطیوی به وهود آمـده
بود؛ بنابوای

ای بیتاری ناپدید نتیشود بلکه در سرح دی وی پدیدار میشود و ایدهها

و مفاهیم هدیدی را ارائه میکند .اروی مود 1متخصص الهیات و فیلأوف آلتانی ایده
مشابهی را بیان کوده اس :

آرامشی که هتواه با اارهیسازی توس پدید میآید بیتودید پیووزی نهایی نیأ .
{ }---ای آرام بیشتو یک میانپوده قبل از بازگش ِ تووم با تکایو توس پیشی ابواز
شده اس  .توس فوواورده و افه شـده تـوس فوافکنـده شـده بـه اشـیای اـارهی
فوایندها و وقایع فضا ـ زمانی به شکل تحویف شده بازمیگودند .مود )12 :2222
اگو انأانی از سن های اساطیوی پوشور وارد چنی قلتوو اسرورهای شود هـم بـه
لحاظ زمانی و هم به لحظ مکانی) وضعی

ذهنـی ااصـ

تشـدید تـوس را موهـب

میشود و وی را بوای نبود با آن موهود آماده میکند .ایـ احتتـال وهـود دارد کـه در
دوران طاعون ای مودم بوان یخته افواد یا گووههای ااصی از افـواد را حامـل بیتـاری
1. Erwin Möde
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مقوله چندی روای

دراصوی اهویت و اروا را شامل میشود)؛
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میدانأتند .مشخصاً تا زمانیکه عتوم مودم تصور میکودنـد کـه دروگـوان طـاعون یـا
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اروا طاعون ای بیتاری را ایجاد میکنند یافت منشا واقعی و عل

شیوع آن به هـی

وهه متک نبود.
باید در اینجا اشاره کنیم که در آن دوران و پـی

از پزشـکی مـدرن طـاعون و مـوگ

ناشی از آن مأتعد ادرـام شـدن بودنـد زیـوا دوره زمـانی بـی علـ

و معلـول بـهطـور

ریومعتولی کوتاه بود شالفو  1991:2811مشاهده شود) .با وهود تعداد زیاد تلفات مودم
نتی دانأتند طاعون در اصل چه چیزی اسـ  .مـوگ تـا حـد زیـادی از سـوی کلیأـای
رستی بهشکل انأان مجأّم شده بود -با استفاده از شتایل تصـویوی رقـص هولنـا در
هنو مذهبی و هتی طور موعظه در ای اصوی ای موضوع تـوویو مـیشـد ــ؛ رـاهو
منأو

به موگ به قصد توویو پارسایی مأیحی و فناپذیوی زندگی طواحی شـده بودنـد.

بیتاری طاعون از سوی دی و بیشتو بهطوراودهو

وههه انأانی به اود گوفتـه بـود

بهطوری که بی تو شبیه به مفاهیم اساطیوی بود .با وهود بیتاری ناشنااته معتوالً به نـام
موگ بزرگ یا موگ سیاه در افکار عام شکل انأانیِ بهاصوصـی گوفتـه بـود و بـه زبـان
آوردن نام آن همچنان تابو امو متنوعه) به شتار میرف  .پی

از شـیوع وسـیع طـاعون

«نام تابو» پیشتو در میان عوام شنااته شده بود اما بـا وهـود طـاعون بـه سـرح هدیـدی
رسید .در افأانههای استونیایی مکالتههای بزِ طاعون بویژه بأیار محأوس اس :

روزی در زمان طاعون بزرگ اانواده کشاورزی به شام اوردن مشغول شدند .رذا
نان تازه پخته شده بود که در آ نتک فوو میبودند .موگ به شکل بزی وارد آنجا شـد
و فویاد کشید« :عجب معجزهای! عجب معجزهای! مودم آت میاورنـد و هوعـههـای
هوقه مینوشند!»
مادر پیو پش اها پاسخ داد« :عجب معجزهای! عجب معجزهای! چه کأـی تـا بـه
حال شنیده اس که بزی به زبان آدمیان حوف بزند!»
بز با عصبانی سو را تکان داد و بدون اینکه به کأی آسیبی بوساند آنجا را تو
کود .هیهما )332 :1997
1. Schläfer
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بنديشخصيت

دسته

انتشار و بقای پدیدههای فوهن مودم بأت ی به تفاسـیو مختلـف از سـوی گوینـده
میانجی و شنونده دارد .داستانهای طاعونی دربودارنده مرـالهـای بـیشـتاری از توکیـب
تعیی ذات شخصی داستان یا دیدگاهها نأـب بـه های ـاهشـان در ارز اعتقـادِ نظـام
تخیلی اس  .بو اساس ای داستانها رو طاعون ارلب در شـکل انأـان معتـولی رـاهو
میشود لباس معتولی میپوشد هـی چیـزی در رـاهو طبیعـ کشـندها را نشـان
نتیدهد شاید تنها حقیق بی انه بودن را نشان دهد .در هتان زمان داستانهای موبـوط
به طاعون رویبه دی وی را معوفی میکند که به عنوان مأتکهو عجیب گدایان مأـافوان و
ریوه توصیف شدهاند چنی راهوی احتتاالً به هو چهار نوع حال اشاره دارند:
 .1رو طاعون
 .2منادی طاعون
 .3عامل شیوع طاعون در موارد اندکی آشنا بوده اس ).
 .4مانع شیوع طاعون
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داستانهای فوهن مودم قوانی منرقی ااصی را دنبال میکنند که نتیتـوان آنهـا را
در زندگی واقعی بهکار بأ و حامالن سن احتتاالً حتی فکو استفاده از ای قوانی را
هم نکودهاند .داستان فوهن مودم ای احتتال را که بـزِ طـاعون زبـان انأـان را اشـتباه
شنیده یا فهتیده باشد رد میکند :بیان فومول صحیح هتیشه مؤثو واقع مـیشـد .چنـی
پاسخی می تواند هتچون یک حأ تعبیـو مضـاعف دیـده شـود .از آنجـا کـه مفـاهیم
اساطیوی ارلب متناقض هأتند ـ در بوای موارد شناسایی و نامیدن بیتـاری بـا عنـوان
«توس» را کنار میگذارند درحالی که در بوای مـوارد دی ـو فـود آن را توسـط عنـوان
قوبانی به بیتاری مبتال شده نأب میدهدـ بنابوای در ایـ داسـتان مصـالحه بـی دو
عقیده به دس آمده اس  :رو بیتاری به طور مأتقیم با نام صدا زده نتیشـود بلکـه
هوا اشاره به ای دارد که شناسایی شده اس  .گاهی تشخیص یک موهـود شـیرانی
حتی از مبارزه با آن بأیار پیچیدهتو بود .موهودات مافو طبیعـی نحـس ارلـب هتـان
معیارهای اهتتاعی هتچون انأانها را دنبال مـیکننـد ـ مـرالً آنهـا بـهنـدرت قـولی را
میشکنند به تعهد اود عتل میکنند در صبح دم پا پس میکشند و ریوه.
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هته ای چهار شکل با ورود بیتاری مُأوی طاعون در داسـتانهـای فوهنـ

مـودم
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دیده میشوند اما تفاوتشان در مأیو رویدادهای مختلف آشـکار مـیشـود پأـوی بـا
چو

دستی شووع به هـل دادن دی ـوان مـیکنـد مأـافوی رویـب نصـیح

می گوید و ریوه) .موضوع اصلی و های اه ای شخصی
ماهوا تعیی گودیده اس  .در حقیق

اـوبی

از هانب راوی یا شاهد عینـی

مودمان روستا از سوی مأـافوان رویـب پناهنـده

آلوده شدهاند .بنابوای زمان ورود رویبـهای در روسـتا کـه در آن زمـان بأـیار کـم رخ
میداد موهب رهور بیتاری میشد؛ آن مأافو در دستهبندی شخصی های منفـی قـوار
میگوف  .موضوع اصلی داستان شامل دو هنبه بوده اس

در ابتدا یـک راهـب مأـافو

بیارو یا پیومودی که به رو طاعون در آمده یا بالعکس فودی که با طاعون درآمیخته
یک روستایی معتولی از کار در میآید اما ارزیابی راوی در مت مشابه و قرعی از ابتـدا
تا انتها منعکس اس .
مودم رویبا مذکور با بوای مال ها مرابقـ

در بوای داستانهای فوهن

دارد و

با دستهبندی بواساس آن مال ها دنبال میشود اما ارلب چنی ویژگیهایی مورد اشاره
قوار نتیگیوند .در ادامه مت

بوای مرال یکی از پأوان بهعنوان طاعون معوفی میشـود

و بقیه آنها به عنوان یاور مهوبان:

مالک رومو 1روزی اعالم کود که طاعون در حال آمدن به روستای نـیم 2بـود .او بـه
مودم گف تا اودشان را بشویند و بوای موگ آماده شوند .پأوی ول ود نزد اانوادهای
رف و اتا کوایهای اواس  .آن اانواده به پأو گفتند که هت ی اواهند مود و اینکـه
هی کس را به داال نتی توانند راه بدهند .پأو التتاس کود که اگو آنها او را راه بدهند
از موگ االی میشوند .سوانجام اانواده موافق کودند.
اعتقاد بو ای بوده که طاعون به شکل پأو هوانی میآید .پأو چـو دسـتیای دارد کـه
به سم آرشته اس  .زمانی که پأو طاعونی از پنجوه به اانه اانواده میآید پأـو ول ـود بـه
باال میپود و پأو طاعونی را میکشد و از اانواده هی کس نتیمیود .هتان)284 :
1. Rummu
2. Neeme

کنترل ترس جمعی در فرهنگ مردم 2.3

بنابوای وضعی شخصی قرعی نیأ و از آنجا که رویبه نق مانع را دارد تا نقـ
رو طاعون نق او مرب میشود .متک اس فو کنیم که در ارو پنهـانی مـودم
بی

به رویبه دادهاند و ای حتی کامالً نق های متضاد را مأـترنی نکـوده

از یک نق

اس  .تنها در یک داستان راوی در دستهبندی رویبه مرتئ نبوده اس :

او از طوف طاعون گف که یک پیومود رن
تنها آن را پخ میکود نتیدانیم .هتان .)119

پویده گدانتا آمد .آیا او طاعون بود یـا

بدیهی اس ای مرال منادی طاعون را توصیف میکند کـه تـوهیح مـیدهـد از رخ
دادن اتفاقات به صورت فاهعهبار هلوگیوی کند .طب افأانه آلتانی پیومودی بـا رـاهو
توسنا در مزرعهای دراز کشیده اس و هی کس نتیاواهد او را هتواه اود ببود .در
نهای کشاورزی او را بلند میکند و آن پیومود به او میگوید که او منادی طاعون اسـ
و نصیح

می کند که به هن ل فوار کند تا زمانی که راز سفیدی را ببینـد کـه در مأـیو

رود شنا میکند .ای
 .)332هتچنی

نشانه سپوی شدن بیتـاری فـو

1

مـیشـود وکنأـتدت :1882

در داستان کشور استونی رویبهای پیشنهاد میکند تا بوود و در هن لها

پنهان شود تا دوره واگیو بیتاری تتام شود اما در اینجا مشخص شده اسـ

کـه رویبـه

پأو طاعونی بود هیهما  .)277 :1997اما در داستانی دی و از استونی مودی کـه رـاهو
میشود متک اس

به عنوان منادی طاعون دیده شود:

مدتها پی در شب عید سال نو 2ری  3سوپوس امال هائأکا 4از رانامویأـا 1بـه
اانه بومیگش  .زمانی که به انتهای راه در بیشه کاج رسید مودی آلوده به اـون کـه در
کنار مأیو ایأتاده بود او را وحش زده کوده و گف « :بوو و به هته مودم روستای ب ـو
هوکس که آرزوی االصی از طاعون را دارد باید عجله کنـد و بـه سـوع از روسـتا بـه
1. Veckenstedt
2. New Year’s Eve
3. Rein
4. Haeska
5. Rannamõisa.
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راهواً راوی توضیح ای موضوع را که چوا پأو ول ود طاعون شناسایی نشـده الزم
ندانأته اس به هو حال طاعون به شـکل پأـو رویبـهای در نظـو گوفتـه شـده اسـ .
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هتواه وسایل و حیواناتشان فوار کند و هادهای را با هف تقاطع دنبال کند .آنها باید هـاده
هفتم را بووند و دی و اروی در بوابو طاعون وهود نخواهد داشـ » .هفتـه بعـد از ایـ
اتفا طاعون شدیدی در روستا شیوع یاف و افواد بأیاری را کشـ  .دو کشـاورزی کـه
نصیح مذکور را گو کوده بودند از طاعون در امان ماندند .هتان )288
فو

کنید ای افأانه بو اساس واقعی

روستای آلوده هتأایه آمده اس
به او نأب

باشد منادی متک اس

کأی باشد کـه از

که راوی در مأیو داستان ویژگیهای مـاورا طبیعی را

میدهد؛ و پیام او را پیامبوگونه میداند .هتچنی شنوندهها یا راویان شانس

بازبینی دستهبندی راویان گذشته را نیز دارند .در بوای داستانها ارزیابی راوی کـامالً از
دستهبندی حاضو در طو داستان متفاوت اس  .راوی واحد مت سنتی را انتقال میدهد
را هتچون مرال زیو بیان میکند:

که دیدگاه مخالف

درس هتینجا در سوتاسو هاده انبار اوم قدیتی وهود داش  .طاعونی در شب عیـد
کویأتس به آنها رسید .هته در پوشال اوابیده بودند و مود کوچکی از در داال شد و بـا
عصای

کوده بود مُود .ادمتکار پیوی بیدار شده بـود

سیخونکی زد .هوکأی که او لتأ

و با توس زیادی حوف زد او تنها کأی بود که زنده ماند .هتان )191
در افأانههایی که پأو یا مودی رویبه به عنوان عامل گأتو
اس

طاعون دستهبندی شـده

ماورا طبیعه به پسزمینه رانده میشود و ارو حتتی میگودد زیوا فـودی کـه رهـا

شده عضوی از هتان اهتتاع اس  .نأب
توس را کاه
بوای مرال رری
رری

دادن یک بیتاری از سوی یک منبـع ناشـناس

میدهد .ولی قابل حذف نیأ
1

و سبب دیوان ی حتتـی افـواد مـیشـود.

می گوید در زمان مواههه با مهاهم ناآشنا رویبه اهویتنـی مـیشـود

 .)182 :1984هأتجو بوای یافت یک بز راهحل مشکل نیأ

بلکه تنها توهـه

را دوباره هلب میکند.
اگو داستان فوهن

مودم توصـیف شـده را از منظـو ریخـ شناسـی بورسـی کنـیم
2

اواهیم فهتید که قواعد والدیتو پووپ در افأانههای پویان روسی قابـل اهـوا بـوای
1. Rörich
2. Vladimir Propp
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هتانگونه که ارلب تصتیمگیوی دربـاره اینکـه یـک شخصـی

داستان طاعونی نیأ

بأت ی به یک راوی بهاصوی دارد نه سااتارهای درونی شـده .ایـ مقایأـه نشـان
میدهد که در داستانهای پویان نق های شخصی ها نأب

به افأانهها بیشتو ثابـ

و

کتتو وابأته به راوی اس  .هتانگونه که تتام داستانهـای پویـان در دی ـو قلتـووهـا
نأب

به دنیای واقعی ملتوس تنظیم شدهاند یک راوی بیان و ای دنیا چیز کتی بوای

گفت در دستهبندی شخصی های افأانه ه و پوی دارد.
طاعونبهعنوانبيماريجمعي 

مفهوم انتقام الهی که در ارلب داستانهای طاعون دیده مـیشـود بـه ایـ حقیقـ
اشاره میکند که از دیوباز انأـان بایـد از ذات اهتتـاعی طـاعون آگـاه بـوده باشـد .در
داستانهای فوهن

مودم طاعون پدیدهای بود که پی نیاز آن حضور گووهـی از مـودم

بود .ب ذارید آن را با تشبیه چوخ توضیح دهم .هتانگونه که یک چوخ سالم یک دایوه
بأته شده پیوسته) به اوبی عتل میکند هتانطور شوط الزمِ انتشار پیوسـته طـاعون
ارتباط انأان و وهود واحدهای اهتتاعی اس  .چوخ با قرع تنها یک اتصال میایأـتد
به هتی نحو طاعون زمانی که یک ارتباط در زنجیـوه مـودم واگیـودار گـم مـیشـود
مجبور به توقف اس  .مقایأه تصورات کلی موبوط به رو طـاعون در سـن مختلـف
نشان می دهد که شکل عتده یک حامل طاعون تنها در روایات استونیایی شـنااته شـده
اس

گوچه حامل طاعون از یک وسیله نقلیه استفاده کند در افأانههای اروپای روبـی

کامالً رایو اس  .مرال استونیایی به شو زیو اس :

تالطم طاعون با رسیدن به مزرعه کیویکاتکو در قصبه پالتس متوقـف شـد .از آنجـا
که چوخ طاعون در اینجا شکأ مزرعه به نام کیویکاتکو شنااته مـیشـود .هیـهمـا
)369 :1997
در ای نوع داستان رو طاعون به عنوان موهودی اساطیوی وسیله نقلیهای با تتام
ویژگیهای یک کالأکه در دنیای حقیقی را می راند .تصویو کالأـکه بـه تعیـی ههـ
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اای داستان یک نق

مخالف یا مواف دارد ریو متک اس  .حدس ذات شخصی
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هتهگیوی کتک میکند در حالی که اود کالأکه شکأتنی اس

که نشان میدهـد کـه
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هتهگیوی در کل قابل توقف اس  .هتچنی ارو ریومنرقی به نهادی ههـ دار تبـدیل
میشود که متک اس

در سه سرح بوای ابنای بشو رخ دهد:

سرح فودی
سرح اود اانواده)
سرح کالن هتاعتی بزرگتو-یک روستا یا شهو)
با توهه به اینکه مواحل دوم و سوم اودبهاود موحله پیشی را شامل میشوند هـو
موحله بخشی از موحله بعد اس  .مبارزه با طاعون نیز به هتی نحو در سه موحلـه رخ
میدهد .بو االف داستانهای دی و در مورد تجوبهها با موهودات فواطبیعی که بواورد
فودی هزئی مهم از داستان اس

مرالً حکایات موبوط به مواههه با فویبکاران پویهـا

بختک و اروا ) در روایات طاعون تککید بو ماهی

هتعی تجوبه کودن بیتاری اسـ .

در کشورهای اروپای روبی در زمینه پیش یوی از طاعون بـو نقـ
بیتاری تککید شده اس

کارهایی شامل عبادت دستههتعی محدود کودن دهکدههـا و

احداث کلیأا یا عبادت اهی کوچک نزدیک کلیأا .در اینجا نق
محول شده اس

هامعـه در رلبـه بـو
مهتی به منر مذهبی

که بو طب آن تنها از راه توبه دستههتعی میتوان از مجازاتی هتعـی

رهایی یاف  .هوچند بو اساس تفأیوی توسنا از ایدز در افأانههای مدرن شهوی ایـ
مأئله ضوورتی هتعی اسـ  .احأـاس تـوس از اینکـه هـی کـس مصـون نیأـ

در

افأانه های موبوط به هنایتکاران نامحأوس که به عتد سعی دارند تا آنجا که میتواننـد
قوبانیان بی ناه را آلوده کنند و آنها را به سونوش

تکسفبـار مشـتوکی محکـوم نتاینـد

آشکار اس  .ای تصور عتده میان طاعون ایدز و سیاهزام مشتو اس .
جهانيبودنسنت 

مأئله دی وی که در پوی

حکایات موبوط به هتـهگیـویهـا بـه هتـان انـدازه در

فولکلورها رخ میدهد ههانی بودن اس  .رلبه بو انواع مختلف توس مانند کشف ای
مأئله که بیتاریها را باکتوی ایجاد میکند و نه رو بیتاری یا اشم ادایان) ذهنیـ
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مودم را تغییو میدهد .گوچه ههانبینی آنها هتچنان بهشدت بـه تـوسهایشـان وابأـته
اس

راهحلی پیشنهاد میکند اما سوال هدیدی را نیز مرو میسازد که هامعه اود بایـد بـه
آن پاسخ دهد .توس و شدت توس به دلیل مذهب و موقعی
به وهود آمده اس

روری

هامعه در دورهای اـای

 .)73 :1984در قـوون وسـری مـودم از اشـم اداونـد

هواس داشتند و در بوابو هتهگیوی طاعون احأاس عجـز مـیکودنـد .در ههـان مـدرنِ
سکوالر مودم دی و از بیتاری طاعون حاصلِ از اشم اداونـد نتـی هواسـند بلکـه از
دارند که متکـ اسـ

بیتاریهای تولید شده در آزمایش اههای انأانی وحش

زمـانی

علیه مودمی مانند اودشان استفاده شود .توس از امکان اینکه یک بیتاری کنتول بشـو را
به دس

گیود هتچنان وهود دارد.

هتچنی میتوانیم در مـورد ادوار دوبـاره پدیـدار شـدن تـوسهـا صـحب

کنـیم ـ

توسهای پنهان که در دورههای مشخص زمانی فعال میشوند و راهبودهـای مقابلـه بـا
آنها که در سن

حکایات شفاهی پدید مـیآیـد؛ در سیصـد سـال گذشـته هـی نتونـه

طاعونی در اروپا به ثب

نوسیده و توس هتواه آن گویا به فواموشی سپوده شده اسـ

ـ

تا به رابره آن با چند دوهی مورد سیاهزام در ایاالت متحـده آمویکـا در اوااـو پـاییز
 2221پی ببویم .راهواً اهالی کشورهای ههان اول یا از ایـ واقعیـ

آگـاه نیأـتند کـه

ساالنه هزاران نفو در کشورهای فقیو آسیایی و آمویکای هنوبی قوبـانی هتـی بیتـاری
میشوند یا ای مأئله را مشووع میدانند؛ موگ «طبیعی» که نه توسی ایجاد میکند و نـه
اینکه سبب تحویک تصتیتات میشود زیوا هتیشه هتی طور بوده اس  .اگوچه وقتـی
یک بیتاری در منرقهای که پیشـتو منرقـه امـ محأـو

مـیشـد شـیوع مـییابـد و

داستانهای ابوی بو آن تاکید میورزند ـ به هتواه تووریأ های فواری که هته ها در
افا باکتوی موگبار را پخ

میکنند ـ ناگهان ای مأئله تبدیل به مـوردی ریومنتظـوه و

وحش آور میشود و به نظو میرسد که بو هته تکثیو میگذارد.
بو االف باکتوی طاعون پأتورالپأتیس که در قوون چهاردهم تا هجدهم در اروپـا
هتهگیو شد سیاهزام یا طاعون سیبوی با تتاس انأان با انأان قابل انتقال نیأ  .تنهـا
سیاه زام کشنده بوای انأان سیاه زام استنشاقی اس

که آلوده شـدن بـه آن از طویـ
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تتوکز هابه ها شده و توکیبی هدید در سـن

شـکل گوفتـه اسـ  .هـو مـذهبی
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تتاس در عتل ریومتک اسـ  .گوچـه زمـانی کـه مـودم در مـورد سـیاهزاـم سـخ
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میگویند اطالعاتی از ای دس

در میان گفتـههایشـان شـنیده نتـیشـود .موضـوعات

گفت و به دالیل اصلی توس محدود هأتند زیوا شناا

کامل از بیتاری متکـ اسـ

از ن وانیها بکاهد.
بأیار ش ف آور اس

که گفت وهای روزموه در مورد سـیاهزاـم ارلـب هتـواه بـا

اشاره به اپیدمیهای تاریخی طاعون اس

شاید داشت عالیـم مشـابهی هتچـون نقـاط

سیاه و تاول پوستی در ای امو دایل باشند) .بو االف قوون وسری که سخ گفـت از
طاعون متنوع بود امووزه مودم میکوشند با اشاره مأتقیم به بیتاری ـ بوای مرال با طنز
تلخ در مورد ایدز و سیاهزام روز اول دسـامبو روز ههـانی ایـدز اسـ

و در آن روز

لزومی ندارد که ن وان آلوده شدن به بیتاری باشید ).ـ بو توسشان رلبه کننـد .هتچنـی
تشخیص اینکه کأی از نبود سالمتی شکای

میکند شـنیدن ایـ هتلـه :بأـیار رایـو

اس

«احتتاالً سیاهزام اس !» افأانهای شهوی در مورد نامههای حاوی پـودری سـفید

اس

که سوانجام به چیزی مضحک تبدیل میشود مرل آرد پودر راتشـویی یـا پـودر

آرایشی) به کاه

توس کتک میکند .اما احتتاالت دی وی نیز وهود دارد؛ بوای مرـال

بعد از چند هفته دنبال کودن هویان اولی مورد سیاهزام در اابار حأابداری میگف
تتام مشتویان

که از قضا بـوای او مـدارکی در پاکـ

مقداری پودر هم در پاک

ریخته بودند .گویا در ملل کوچکتوی مانند اسـتونی کـه در

مورد مأئله کامالً احأاس امنی
تال

بوای کاه

نامـه آورده بودنـد بـه شـوای

میکنند رویکود گأتااانه مشـابهی شـکل مـیگیـود.

توس با استفاده از مزا در حقیق

بأیار رایو اس  .ما هنوز بو ای

باوریم که بیتاری تاریخی طاعون موضوع تتأخوآمیزی نبوده اس
که یک مشکل ههانی بوده که راویانی را که در مورد
قوار داده اس

بویژه از ای هه

سخ مـیگفتنـد تحـ

تـاثیو

اما در سرح وسیع و در اشکال مختلف نقل شده اس .

در میان ابزارهای هدید ارتباط هتعی که از ناشناس ماندن راوی حتای

میکننـد و

انتشار بیشتو را متک میسازند رایانامه به طور روز افزون به ابـزاری مـوثو در کـاه
توس بدل شده اس  .بویژه در ایالت متحده رایانامـههـای گتـواهکننـده کـه در مـورد
استفاده از تلف های عتومی پتپ بنزی های اودکار و سوزنهای آلوده به ایدز هشدار
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میدهد بأیار فواوان اس  .معتوالً ای گونه به نظو مـیرسـد کـه رایانامـههـا از طـوف
شدهاند اما پس از بورسیهای بیشتو مشخص میشود که نهاد مـذکور هـی اطالعـی از
هی یک از اطالعات تکیید شد درون نامه ندارد .مـ معتقـدم کـه زمـان زیـادی طـول
نتیکشد که هشدارهایی ای چنی در مورد سیاهزام رواج یابد .باز هم تککید مـیکـنم
که فوستادن ای رایانامه سبب کاه

توس فوستنده میشود.

در اوایل زمأتان  2223رسانههـا در مـورد سـندروم حـاد تنفأـی بیتـاری هدیـد و
ارونا هیاهو به پا کودند .گتانهزنیها در مورد علل آن به سوع

شد .مودم بـاور

پخ

کودند که میتوانند به تحقیقات رسانهها به عنوان منبع اطالعاتی موثقی تکیه کنند بـهطـور

مداوم از رسانهها میشنیدند که :اکنون مشـخص شـده اسـ کـه  SARSسـارس) اصـالً
ویووسی نیأ و استفاده از ای ماسکها بیمعنی اس  .ایـ بیتـاری بـه دلیـل مصـوف
رذاهای تواریخته که سبب نقص در ارگانیأمهای بدن انأـان و توقـف عتلکـود طبیعـی
سیأتم ایتنی بدن میشود به وهود می آید و بدتو هم میشود می  2223تارتوریـا زن
 46ساله) .توس از یک بیتاری ناشنااته با توس و بیاعتتادی بـه فنـاوری مـدرن هتـواه
اس  .اگوچه گاهی تال
پی

میشود تا منبع بیتاری به فوهن ـی رویبـه ربـط داده شـود کـه

از ای نیز به دلیل سن ناآشنایشان توسنا هأتند .بوای مرال مودی  33سـاله اعـالم

کود که از « »Radio 2رادیوی ملی تبلیغاتی در استونی) یا ایأت اهی دی ـو شـنیده اسـ
که در یک کشور آسیایی که سارس شـایع شـده اسـ

و در آنجـا گوبـه بـه عنـوان یـک

اورا لذیذ شنااته میشود انأانها با تتاس با گوبه به بیتـاری آلـوده مـیشـوند مـی
 2223تارتوریا مود  33ساله) .با معی کودن منبع ارو میتوان طو کلی و محـل ارـو
را مشخص کود؛ ای هتان روند توصیفی موبوط به روایات طاعون اس .
نتيجهگيري 


منر هامع ههانبینی انأان چند راهبـود مشـهور را بـیاهتیـ
سالها پی

مـیپنـدارد .امـا از

گوچه اصال شده) هتچنان بو سو زبانها هأتند امکـان بورسـی بواـی
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نهادهای پیشوویی مانند ادمات امداد و نجات یا یـک آزمایشـ اه اپیـدمولوژی ارسـال
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را پـی بینـی

 دان.وهود دارد

مانده اس

اصوصیات ههانی که قونها محبو

رفتاری انأان را بفهتیم رفتارهـای آینـدها

قادر میکند تا ال وی ثاب

.کنیم و فشارهای هامعه را حذف نتاییم
 منابع
Hiiemäe, Reet 1997. Eesti katkupärimus. Monumenta Estoniae Antiquae
II. Eesti muistendid. Mütoloogilised haigused I. Tartu: EKI folkloristika
osakond, EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Hiiemäe, Reet 1999. Eesti katkupärimus Lääne-Euroopa katkutraditsiooni
piirimail. MA manuscript. Tartu University.
Jeggle, Utz 1990. Tödliche Gefahren. Ängste und ihre Bewältigung in
der Sage. Zeitschrift für Volkskunde, 86, pp. 53–66.
Kerbelite, Bronislava 1998. Contemporary Legends: The Continuity of
Tradition. Perspectives on Contemporary Legend. 16th International
Conference
July 21–24, 1998. Program. Innsbruck: ISCLR & University of
Innsbruck.
Möde, Erwin 2000. Apokalyptische Endzeitängste zur Jahrtausendwende.
Leben zwischen Angst und Hoffnung. Interdisziplinäre Angstforschung.
(Eichstätter Studien, XLIV.) Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, pp. 9–22.
Paulson, Ivar 1997. Vana eesti rahvausk. Usundiloolisi esseid. Tartu:
Ilmamaa.
Petzoldt, Leander 1999. Einführung in die Sagenforschung. Konstanz:
Universitätsverlag Konstanz.

9315  زمستان74 شماره

ای فوآیندها مـا را

277 کنترل ترس جمعی در فرهنگ مردم

9315  زمستان74 شماره

Röhrich, Lutz 1984. Sage-Märchen-Volksglauben. Kollektive Ängste und
ihre

Bewältigung.

Angst

und

Hoffnung.

Grundperspektiven

der

Weltauslegung (Mainzer Universitätsgespräche Wintersemester 1983/84 und
Sommersemester 1984.) Günter Eifler, Otto Saame, Peter Schneider (eds.),
pp. 173–202.
Schläfer, Daniel 1995. Texte vom Tod. Zur Darstellung und Sinngebung
des Todes im Spätmittelalter. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 620.)
Göppingen: Kümmerle Verlag.
Veckenstedt,

Edmund

1880.

Wendische

Sagen,

Märchen

und

abergläubische Gebräuche. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

تارنمای مجازی
Korova Multimedia (http://www.korova.com/virus/hoax981128.htm –
Mai 12, 2004).

