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چکیده
بشر از ابتدای حیات خود با بیماری و بويژه ،شیوع بیماریهای واگیردار روبهرو بوده است .بیماری و
مراومیر ناشی از آن ،يکی از واقعیتهای اجتماعی دورههای مختلف تاريخ به شمار میرود .يکی از
راههای کاهش ترس از بیماری و غلبه بر مشکالت آن ،توسل به فرهنگ مردم (فولکلور) است .ابعـاد
مختلف فرهنگ مردم باتوجه به برخورداری از کارکردهای اجتماعی ،از گذشته تا حال همچنان پايدار
هستند .اين مقاله به روش اسنادی ،کاربرد فرهنگ مردم را در زمان دنیاگیری ويروس کوويد ـ  11در
جهان بررسی کرده است ،نتايج اين جستار نشان میدهد که کاربرد آموزههای فرهنگ مردم در زمـان
شیوع کرونا در قالبهايی چون افسانه ،اسطوره ،پزشکی عامه و لطیفه بیشترين نمود را داشته اسـت.
در ايران توسل به لطیفه و پزشکی عامه در دوران کرونا بیشتر از ديگر قالبها بوده اسـت .ازايـنرو،
کاربرد جدیتر ديگر موارد اين دستهبندی ،همچون افسانه و اسطوره در ايران پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :بیماری دنیاگیر کوويد ـ  ،11فرهنگ مردم ،افسانه ،اسطوره ،پزشکی عامه و طنز.

 .2دکترای زبان شناسی همگانی از دانشگاه عالمه طباطبایی گره  ،مدرس و پژوهشگر ارشد مرک تحقیقات صداوسیما ،رایانامه:
f.azimifard@irib.ir
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 .1مقدمه
شماره  76زمستان 0011

فرهنگ مردم بهعنوان مجموعهای از عادات ،آداب و رسوم و تمامی جنبههای متادی
و غیرمادی زندگی ،پدیدهای پویاس
هوی

که بهطور دائم در ثال تحتول است

و بخشتی از

فردی و جمعی جوامع مختلف را بازنمایی میکند.
در قدیم به افکار توده مردم اعتنا نمی شد ،ثتی سخن گفتن به زبان متردم کوچته و

بازار را علما و دانشمندان ،ادبا و طبقه فاضله دون شأن ختود متیدانستتند .بنتابراین ،در
ادبیات رسمی با صراث

آثاری را نمیتوان یاف

بلکه در بعضتی آثتار نشتانههتایی را

میتوان پیدا کرد .یکی از آثار پرارزش ،تاریخ بیهقی اس

که در آن نشانههایی از افکتار

و عقاید مردم و ثتی خرافات دیده میشود .گانجوی شیرازی به نقتل از صتداق پیشته،
117:2832
جعفری گقنواتی فرهنگ مردم را چنین تعریف متیکنتد« :مجموعته ادبیتات ،هنتر،
دانش ،دین ،آفرینشها و در یک کالم فرهنگ هر جامعته را متیتتوان بته دو بختش یتا
ثوزه کلی تقسیم کرد؛ یکی ثوزة رسمی و دوم ثوزة غیررسمی که باید آن را فولکلور
نامید» گجعفری گقنواتی  . 20:2834 ،ادبیاتی که خارج از ثوزة متولیان رسمی ادبیتات،
شکل میگیرد و رواج مییابد ،باورها و مراسم دینی کته ختارج از ثتوزة دیتن رستمی
رواج دارد گمانند سفرههای نذری و روشهای رایج مقابله با بیماریها گقدیم و جدید
در میان مردم ،همگی بخشهایی از فولکلور هستند .گهمان22:
«از گذشته تاکنون بیماری از مهمترین تهدیدهای ثیات آدمی محسوب شتده است .
کنترل این پدیدة هولناک و ممانع

از وخام

اثوال ارتبتاط وثیقتی بتا تترس بشتر از

مرگ و نیستی داشته اس ».گشفیعی53:2835 ،
در نتیجه ،از گذشته نی شیوههای بتومی درمتان باتوجته بته تفتاوتهتای اقلیمتی و
فرهنگی و راههای غلبه بر ترس از بیماری وجود داشته و همچنان وجتود دارد .از آنجتا
که آموزش و آگاهیبخشی عمومی یکی از کارکردهای مهم رستانههاست
تشویق به برخی رفتارها و عادتها بویژه در ثوزة بهداش

و سالم

و رستانه در

روثی و جسمی
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نقش مهمی دارد ،در این مقاله تالش شده اس
مقابله با کرونا در تولید پیامهای سالم

2

تا برخی از کاربردهای فرهنگ مردم در

نشان داده شود.

به دنبال دنیاگیری ویروس کرونا ،ثوزة علوم انسانی برای بررسی جنبههای مختلتف
اثر این بیماری وارد میدان شد و ثجم وسیعی از مقاالت و سخنرانیها را بهطور عمتده
به شکل مجازی منتشر و ارائه کرد .اما تاجاییکه نگارنده بررسی کترده است  ،بته جت
«همایش بینالمللی پیامدهای فرهنگی و اجتمتاعی کرونتا بتر ثتوزه میترا

فرهنگتی،

گردشگری و صنایع فرهنگتی ایتران» کته  13و  80بهمتن  2833از ستوی پژوهشتکده
مردم شناسی وزارت میرا

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی برگ ار شد 1به موضتو

نقش فرهنگ مردم در مواجهه با کرونا پرداخته نشده اس  .در یکی از نشس های ایتن
همتایش بتا عنتوان «کرونتتا از منظتر متردمشناستی» مبتتاثثی چتون «کرونتا و تنهتتایی»،
«گردشگری پساکرونا» و «نگاهی انسان شناختی به آمارهای فوتی کرونتا و رویکردهتای
مردمی» که مرتب با موضو مردمشناسی و فرهنگ مردم بودند و البته ارتباط مستتقیمی
با مقاله ثاضر نداشتند ،مورد بررسی قرار گرف .
البته در موضو سالم

و باورهای عامیانه پیشتر کارهایی منتشر شده است

میان آنها میتوان به مقال شفیعی گ 2835با عنوان «سالم

کته از

و باورهای عامیانه در عصتر

قاجار» اشاره کرد .وی در این مقاله با مطالعه منابع تاریخی و تحلیل نظری نشان میدهد
که باورهای عامیانه نقش مهمی در ثفظ سالم  ،چته از بتاب بتروز بیمتاری و چته از
ثی

درمان داشتهاند.
فیاضی گ 2830نی در مقال «تاثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گستترش بیمتاریهتا

در عصر قاجار» بیاطالعی ،خامی ،ترس از امور موهوم و غیرتخصصی شدن اندیشته را
موجب تکیه بر عقاید غل خرافی در درمان بیماریها دانسته اس .
 .2به پیامهایی که به بح سالم فردی و اجتماعی میپردازند ،پیام سالم
 .1مقاالت این همایش بهمن  2400منتشر میشود.

میگویند.
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 .2پیشینه پژوهش
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اما در منابع خارجی در خصوص پیوند کرونا و فولکلور مواردی به چشم میختورد
که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میشود:
شماره  76زمستان 0011

2

داتچ گ 1010در نشری دیجیتالی فولتکالیتف در مقالتهای بتا عنتوان «ارزشهتا و
خطرات فولکلور در زمان دنیاگیری بیماری» به بررستی نکتات مثبت

و منفتی فرهنتگ

عامه در زمان شیو کرونا در امریکا پرداخته اس .
کوهن گ 1010در مطلبی با عنوان «در ژاپن ،آمابی اسطورة قرن  23بترای مبتارزه بتا
کووید  23به کمک آمده اس » ،توسل ژاپنیها را به اسطورهای دریایی برای کمتک بته
کاهش ترس از گسترش بیماری نشان میدهد.
مجموعه مقاالت «کاربرد زبانشناسی در باف هتای بیمتاری و ستالم » گ 1010هتم از
منظر زبان به موضو کرونا پرداخته اس  .زبان در تمام جنبههتای بیمتاری و درمتان دخیتل
اس  .در فصول این کتاب با بهرهگیتری از زبتانشناستی کتاربردی ،تحلیتل گفتمتان ،روش
پیکرهای ،تحلیل مکالمه ،تحلیل استعاره ،زبانشناسی شتناختی ،پتژوهشهتای چنتدفرهنگی،
تحلیل روای

و زبانشناسی اجتماعی انوا باف های مربوط به سالم

بررسی شده اس .

هانگی بای گ 1010در مقالهای با عنوان «مبارزه با کووید  23با داستتانهتای کوتتاه
مغولی» به بررسی نقش ادبیتات شتفاهی مغتولی در شتیو کوویتد  23پرداختته است .
پژوهشگر در این اثر با تأکید بر مفهوم بینامتنی  ،1نشانههتای کالمتی و تصتویری را در

 34فیلم ویدیویی که براساس داستان های کوتاه مغولی ساخته شتدهانتد ،بررستی کترده
اس  .این امر نشان میدهد که مشارک
بسیار کم اس

مغولها در گفتمانهای جهتانی و ملتی غالتب،

اما در عین ثال ،اثساس مغولی بودن در پیوند هنتر کالمتی مغتولی بتا

پیامهای بهداشتی برای مبارزه با کووید  23بروز یافته اس  .به عبارتی ،مغولهتا هویت
چندالیه خود را بهعنوان یک اقلی
این مطالعه روشن ساخ

در سپهر جهانی با داستانهای کوتاه نشان میدهنتد.

که چگونه نشانهها و گونههای سنتی که از بطن فرهنگ مردم

برخاستهاند ،میتوانند در زمان بروز دنیاگیری بیماری بروز و کارکرد یابند.

1. Folklife
2. intertextuality
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 .3مفاهیم نظری

در این بخش به مفاهیم اصلی مقاله مانند استطوره ،افستانه ،پ شتکی عامته و لطیفته

ـ اسطوره
اسطوره را از قدیمیترین انوا داستانی به شتمار متیآورنتد« .استطوره در برداشتتی
کلی ،نگرش پیشعلمی و بخشی از میرا

فرهنگی انسان اس

که ساختار آن بتا میت ان

رشد فرهنگ مادی و معنوی انستان در دورانهتای مختلتف زنتدگانی وی پیونتد دارد».
گباجالن فرخی ،2833 ،ج 471 :2
اسطوره «در لغ نامههای فارسی بته معنتی افستانه ،قصته ،ستخنپریشتان ،اباطیتل،
اکاکیب و داستانهای بیسامان آمده اس  .در زبان یونانی نی کم و بیش چنین مفهتومی
رایج بوده است  ... .امتا امتروزه بته متدد مطالعتات استطورهشناستی ،انستانشناستی و
قومشناسی ،بویژه مطالعاتی که در جوامع بدوی یعنی جوامعی که اسطورههایشتان زنتده
اس  ،صورت گرفته درک متفاوتی از اسطوره ایجاد شتده است  ».گجعفتری گقنتواتی ،
175:2834
مهمترین ویژگیهای اسطوره عبارتاند از:
 .2اسطوره راوی رویدادی اس

که در زمان آغازین یا ناشناخته و یتا زمتان فرجتام

شکل گرفته اس .
 .1روای

اسطورهای سرگذشتی قدسی و مینوی اس .

 .8نمودهای طبیعی همچون ستارگان ،زمین ،کوه ،دریا و ...عناصر اصلی اسطورهاند.
 .4انسان اسطورهگرا به واقعی بودن آن معتقد اس .
 .5اسطوره با گذر زمان همیشه زنده اس

و مردم بتا آن زنتدگی متیکننتد .گهمتان:

471-478
اسطورهها به انوا زیر تقسیمبندی میشوند:
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پرداخته میشود.
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 .2اسطوره آیینی  :این گونه اسطورهها گویای راه و آیینی هستند کته کاهنتان معابتد
کارگ ار آن بودهاند؛ کارهای آیینی که از سوی این کاهنان انجام میشد بتا کتالم و اوراد
شماره  76زمستان 0011

همراه بود.

1

8

 .1اسطوره خاستگاهی عل شناختی  :شکلی دیگتر از استطوره و کتارکرد آن بیتان
خاستگاه یا سبب هر چی ی اس  .مانند داستان پیدایش پرندگان ،گلهتا و ستاختارهای
فی یکی.

 .8اسطوره اعتبار و شخصی  :4کارکرد این نو اسطوره ایجاد اعتبار بترای قهرمانتان

و مکانهاس .

 .4اسطوره فرجام :5این نو اسطورهها با روایت هتای استطورهای اوضتا و اثتوال

جهان پس از مرگ و پایان جهان پیوند دارند .گهمان473 :ت477
جعفری گقنواتی مهمترین منبع اسطورههای ایرانی را کتاب اوستا و سترودهایی کته
خطاب به ای دان مختلف اس  ،بیان میکند و از منابع پهلوی مانند دینکترد و بنتدهش،
منابع مانوی و منابع عربی که در سدههای نخستین اسالمی تالیف شدهاند ،ماننتد تتاریخ
طبری در ترجم تاریخ بلعمی ،اخبارالطوال و کتاب ثمت ه اصتفهانی نتام متیبترد .وی
شاهنامه را منبع اصلی روای های اساطیری و ثماسی ایران معرفی میکند .بهاینترتیب،
ای دان و دیوان ،رستم و سهراب ،سیمرغ ،سیاوش و کیخسرو و ...ازجمله استطورههتای
ایرانی هستند .گجعفری گقنواتی 177 :2834ت 175
در رویکردهای نشانهشناختی نی از منظتری دیگتر بته استطوره پرداختته متیشتود.
طبیعی سازی فرایندی اس

که از طریق آن ساخ های اجتمتاعی ،فرهنگتی و تتاریخی

به گونهای عرضه میشوند که گویی اموری طبیعی هستند .طبیعیسازی به شکل ضتمنی
کارکرد ایدئولوژیک دارد .بارت 7سازوکار اسطوره را طبیعی جلتوه دادن امتور تتاریخی
1. ritual myth
2. original myth
3. aetiological myth
4. prestige myth
5. eschatological myth
6. R. Barthes
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معرفی میکند« .اسطوره تاریخ را به طبیع

بدل می کند  ...اسطوره گفتاری اس

که بته

شیوه مفرط موجه جلوه داده میشود» .گبارت205:2830 ،

«انسان از پیش از تاریخ ،با افسانهسرایی اوقات خویش را پر میکرده است  .او ثتتی بتا
افسانهگویی و افسانهپردازی ،به خواب میرفته اس  .افسونکنندگی افسانهها ،در بستیاری از
داستانها و اشعار شاعران ما نی بازتاب یافته اس  ».گجعفری گقنواتی 230:2834 ،

در جلد یک دانشنامه فرهنگمردم ایران افسانه یکی از گونه2های روایی بسیار کهن

و مشهور ادبیات عامه یا شفاهی تعریف شده و اضافه شده اس
اغلب بهصورت نثر و گاهی به شکل نظم روای

که افسانههتای ایرانتی

میشتوند گجعفتری گقنتواتی ،2833 ،

ج . 587 :2در میان مردم مفهوم افسانه با واژههای دیگری همچون «اوسانه»« ،اوستنه» و
«اوسنه» نی بیان میشود .گهمان583:
«افسانه از گونههای مهم داستانی در ثوزة ادب شفاهی است

کته از دیربتاز گتروههتای

متفاوت اجتماعی ،سنی و جنسی به آن عالقهمند بودهاند ».گجعفری گقنواتی 230:2834 ،
از ویژگیهای افسانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ت جعل اغراق آمی واقعی

گبخشتی از آن در نتاتوانی انستان از غلبته بتر مشتکالت

طبیعی و اجتماعی ریشه دارد؛
ت سرگرمکنندگی گاز افسانهگویی بهعنوان یکی از معمولترین شتکلهتای سترگرمی
برای عده زیادی از زنان و کودکان یاد میشود ؛
ت نقش تعلیمی و آموزشی؛
ت تسکین دردها و آالم انسانها؛
ت ساختار افسانه از سه بخش :ابتدا ،گ ارش متن و پایانبنتدی تشتکیل شتده است .
گهمان233 :ت235
افسانههای ایرانی را به  5دسته زیر تقسیم میکنند:
1. genre
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ـ افسانه
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 .2تمثیلی :افسانههای تمثیلی گکه افسانههای ثیوانات نی به آنها گفتته متیشتود از
کهنترین و رایجترین گونههای افسانه هستند .این نتو از افستانههتا بتا شتمار معتدود
شماره  76زمستان 0011

شخصی ها ،نسب

به دیگر گونهها ،جنب تعلیمی و تربیتتی برجستتهتتر و نمایتانتتری

دارند .در میان افسانههای تمثیلی ایرانی ،بیشترین روای هتا بته روبتاه و پتس از آن بته
گرگ ،شیر و انوا مختلف پرنده اختصاص دارد.

 .1افسانههای سحرآمی  :2در ایران به این نو افسانهها که از شایعتترین افستانههتای

جهان هستند ،افسانههای جادویی ،پریوار ،جنوپری و پریان نی گفته میشود .تحریف
جدی واقعی  ،مشکالت پی درپی و به ظاهر ثل ناشدنی ،ارتباط تخلیات این افسانههتا
با آرزوهای دورودراز انسان و پایان توام با پتاداش از ویژگتیهتای آنهاست  .دیتوان و
پریان شخصی های اصلی افسانههای سحرآمی ایرانی هستند.
 .8افسانههای عاشقانه :افسانهای که مبنای آن عشق دو دلداده باشد ،افستان عاشتقانه
اس  .این نو  ،از انوا مهم افسانههای ایرانی اس  .وجود افسان عاشقانهای ماننتد «زال
و رودابه» در ثماس ملی ایران زمین؛ مؤید دیرینگی این نو افسانههاس  .عاشق شتدن
غیابی ،نقش فعال و پرتحرک قهرمان ،فاصل جغرافیایی عاشتق و معشتوق ،شتعرخوانی
فراوان و وجود شخصی

دایه یا پیترزن بتهعنتوان واستطه میتان عاشتق و معشتوق ،از

ویژگیهای افسانههای عاشقانه ایرانی اس .
 .4افسانههای واقع گرا :جمع دو واژة افسانه و واقعی

تناق

دارد و این اصطالح با

تسامح پذیرفته میشود .افسانههایی که به زندگی مردم ن دیکترند ،در ایتن دستته قترار
میگیرند .گجعفری گقنواتی  ،ج  543 :2ت541
 .5افسانههای خندهآور گفکاهی  :اینگونه از افسانهها به لطیفه شبیهانتد و از ایتنرو،
برخی از پژوهشگران ،آنها را با افسانه واقعگرا در یک دسته قرار میدهند .تنها پتژوهش
صورت گرفته در فارسی دربارة این نو افسانه ،متعلق به دادجان عابدف ،فولکلوریس
تاجیک اس  .افسانههای خندهآور به جتای تکیته بتر گفت وگتو بتر کتنشهتای افتراد
استوارند .گجعفری گقنواتی 145:2834 ،
1. Fairy tales
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دیفن و و بوردیا در مقالهای با عنوان «شایعه ،سخنپراکنتی و افستانههتای محلتی »
دربارة تفاوت افسانه و شایعه بیان میدارند که شایعات کوتاهتر ،اطالعتات فاقتد شتکل
داستان ،پیرنگ و نقطه فراز و فرودند .گبه نقل از داتچ1010 ،

8

ـ پزشکی عامه
«پ شکی عامه یا طب مردمی ،شیوههای تشخیص بیماریها و عارضهها و درمان آنها
بر پای شفاهی میرا

نسلهای متمادی خردهفرهنگها در بستری از تجربهها ،اعتقادهتا،

باورها و جادوهاس  .پ شکی در ثوزة خردفرهنگها به دو بخش پ شکی عامه و طب
قدیم تقسیم می شود .پ شکی عامه ،همراه با داروشناسی مردمی اساساً مبنی بتر فرهنتگ
جامعه و نظام تشخیص و درمان ویژهای منطبق اس

که با ساختار اجتماعی ت اقتصتادی

و دینی و با کهنترین صورت نگرش عام مردم به بیماریها و روش درمان بیمتاریهتا
همخوانی دارد» .گجانباللهی ،2830 ،ج 400 :2
شیوههای درمان در پ شکی عامه ،دو تقستیمبنتدی کلتی گیتاهی و غیرگیتاهی دارد.
درمان نو دوم از تنو زیتادی برختوردار است

گدرمتان بتا منشتأ انستانی و ثیتوانی،

ثشتترهدرمتتانی ،رگدرمتتانی ،مایتتهکتتوبی ،ستتنگدرمتتانی ،دعادرمتتانی ،آبدرمتتانی،

دزدیدرمانی ،4گناهدرمانی ،5جادودرمانی و . ...گهمان404 :

بخشی از فرهنگ مردم که به باورها مربوط میشتود ،در ثتوزة طتب عامته کتارایی
دارد .براتی گ 2833باورهایی را که متردم بترای رفتع بیمتاری ،کستال

و غیتره بته آن

متوسل میشوند ،در این دسته قرار می دهد .ناشناختگی علل بیماری و راههتای درمتان،
در کنار رنج ناشی از بیماری ،موجب شده اس
شود.

که به برختی از خیتالهتا اولویت

داده

1. N. DiFonzo and P. Bordia
2. Rumor, Gossip, and Urban Legends
3. http:// dolkdife.si.edu/magazine/chisis-valuls-dongers-ay-folklore-global-pandemic.
 .4ازجمله دزدیدن خروس آدم خسیس برای درمان
 .5ازجمله اکان بیوق گفتن و گرو برداشتن در مسجد و نظایر آن
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داستانی و بدون طرح داستان هستند؛ درثالیکه افسانههتا بلنتدتر ،بتا ثتاوی موقعیت
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شفیعی گ 78:2835دربارة جایگاه باورهای عامیانه در ثفظ سالم در دورة قاجتار
مینویسد« :استخاره و اعتقاد به نتیجه در موقع مصرف دارو و انجام درمان فراگیتر بتود.
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این امر در دربار نی مهم شمرده میشد .عینالسلطنه آورده اس « :پتایم الحمتداهلل بهتتر
شده بود .اما باز درد داش  .باز خاکستر گرم گذاشتم .بعد از آب گترم پتایم را شستتم.
بعد ناظر آمد .چونکه دو سه دوا بود استخاره کردیم ،ناظر استتخاره کترد .دوای شتیر و
تریاک خوب آمد .از آن مالیدم ».گعینالسلنه ،2878 ،ج78 :2
ـ لطیفه
«لطیفه از گونههای بسیار رایج ادب شفاهی اس  .بترخالف گونتههتای دیگتر ادب
شفاهی که امروزه ،نسب به گذشته ،رواج کمتری دارند ،لطیفهها در میان مردم همچنتان
رواج فراوان دارند .وسایل ارتباطی جدید مانند تلفن همراه امکان نقل و انتقال بیشتتر و
سریعتر لطیفهها را فراهم آورده اس  ».گجعفری گقنواتی 147:2834 ،
توکلی راد و غفاری گ 2835لطیفهها یا جوکها را به لحا محتوایی بته سته دستت
سفید گجوکهای سفید یا شیرین با ب رگنمایی زشتیها و بدیها که عالوه بر خنداندن
مخاطتتب وی را آگتتاه متتیستتازند  ،خاکستتتری گشتتبیه دستتت اول هستتتند امتتا نقتتش
اصالحگرایانه و هشداردهند ندارند و سیاه گجوکهتایی بتا زبتان گ نتده کته هدفشتان
تمسخر فرد ،گروه یا افراد خاصی اس تقسیم میکنند.
نقدیپور گ 1024در مقال «لطیفهها در ایران» ،با ایجتاد پیکترهای تصتادفی از هت ار
لطیفه و پرسش از  100دانشجو در سراسر ایران ،کارکردهای اصلی لطیفهها در ایتران را
بررسی کرده اس  .براساس پژوهش وی  71درصد از شرک کنندگان در پیمایش اعالم
کردهاند که نبود آزادی بیان در جامعته بته تولیتد لطیفتههتای سیاستی منجتر متیشتود.
 71درصد نی باور داشتهاند که لطیفههای قتومیتی مهتمتترین موضتو لطیفتهای ایرانتی
هستند.
برخی از ویژگیهای لطیفهها عبارتاند از :کوتاه بودن ،خندهدار بتودن و نامشتخص
بودن سازندة آنها .گجعفری گقنواتی 147:2834 ،
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خیرآبادی گ 2831از منظر زبانشناسی ،نقش تخطتی از اصتول گترایس را در نستل
جدید جوکهای ایرانی بررسی کرده و نتیجه گرفته است

کته نقت

اصتول همکتاری

 .4بحث و بررسی

1ـ .4توسل به اسطوره يا افسانه و کرونا
در این بخش نگاهی به کاربرد اسطوره و افسانه در زمان گسترش کرونا در دنیا انداختهایم.
ژاپنی ها برای مبارزه با کووید  ،23ضمن اتخاک تدابیر بهداشتتی ،از استطورههایشتان
بهره گرفتند ،به این ترتیب که در دوران شیو کرونا ،تصویر موجتودی دریتایی بته نتام

«آمابی »2را میم اینترنتی 1کردند .این موجود با سری شتبیه پرنتده ،بتدنی شتبیه متاهی و
گیسوانی شبیه انسان ،اسطورهای اس
ژاپن پیامهای سالم

که به قرن  23ژاپن بازمیگردد .وزارت بهداشت

خود را مانند« :مانع از گسترش ویروس شویم» به همتراه تصتویر

زیر که تصویر آمابی اس  ،منتشر کرد.

تصویر  .1اسطوره ژاپنی آمابی
 :Amabie .2تلفظ این واژه در ژاپنی آمابییه اس .
 :Internet Meme .1اصطالثی اس

برای توصیف موضوعات و عقیدههایی که به وسیله اینترن

گسترش و شهرت پیدا میکند.
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گفتمانی خندهدار شدن و مسخره شدن یک تعامل گفتمانی را درپی دارد.
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کازوهیکو کوماتسو استاد مرک مطالعات بینالمللی مطالعات ژاپن در کیوتو در ایتن
خصوص میگوید :در سال  ،2347آمابی از اقیانوس سربرآورد و با مردم به زبان آدمی اد
شماره  76زمستان 0011

سخن گف

1

و از  7سال رونق محصول و به دنبال آن گسترش بیماریها خبر داد  .ایتن

موجود به مردم توصیه کرد که برای خالصی از بیماری ،عکسش را بکشند و به دیگران
نشان دهند .گکوهن1010،

8
4

اولین تصاویر آمابی در خبرنامهای با نتام کاوارابتان در ستال  2347روی صتفحات
گِلی و چوبی منتشر شد .کوماتسو ریشه آمابی را موجودی استطورهای بته نتام یوکتای
معرفی میکند که قدم

5

آن به ثدود  2100سال قبل باز میگردد .ژاپنیهتا در مراستمی

مذهبی آن را میکشیدند تا از ناخودآگاه افراد ،ترس و امید را برروی کاغذ آورنتد .ایتن
مراسم هم مان با همهگیری بیماریها بود .مردم در طول سالها بهتتدریج دریافتنتد کته
این ماجرا واقعی نیس

و خالقش انسان اس ؛ به همین دلیل جنبه تفریحی یافت

شکل آمابی که جذابی

بیشتری داش  ،تغییر کرد.

و بته

در سال  1010و هم مان با شیو کووید ،23آمابی بار دیگر در نقاشیهای پاستتل و
طراثیهای گرافیکی پدیدار شد .بهتدریج تیشرتها ،کارتونها و شیرینیهایی با شکل
این اسطوره تولید شدند .ثتی قابهای تلفن همراه آمتابی روانته بتازار شتد گهمتان و
درنهای

وزارت بهداش

بررسی پیام های سالم

ژاپن نی برای انتقال پیامهای سالم

خود از آن استفاده کرد.

مربوط به بیماری کرونا در ایران نشان میدهد کته استتفاده

بارزی از عناصر فرهنگی در این پیامها نمیشتود .تنهتا در یتک متورد ،کتاربرد تصتویر
«ثاجیفیروز» اسطورهای در پویش «در خانه بمانیم» در نوروز  2833مشاهده شد.

1. Kazuhiko Komatsu
 .1شباه

این اسطوره و داستان واقعی ثضرت یوسف گ

قابل تأمل اس  .گنگارنده

3. http://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updades/2020/04
4. kawaraban
5. Yokai
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تصویر  .2استفاده از اسطورۀ حاجیفیروز در پوسترهای سالمت در ایران
(منبع پایگاه اطالعرسانی وزارت بهداشت)

دکتر بهار در کتاب «از اسطوره تا تتاریخ» ثتاجیفیتروز را وابستته بته جشتنهتای
سیاوش دانسته اس  .به باور وی ،این چهره می تواند برگرفته از یکتی از استطورههتای
تموز ،ای دِ کشاورزی و چارپایان ،در میانرودان باستان باشد.
البته کاربرد تصاویر ثاجیفیروز به دلیل هم مانی بحران کرونا در ایران و ایام ستال
نو بوده و موردی از اثیای استطورههتای ایرانتی در ایتام کرونتا در پیتامهتای ستالم
مشاهده نشده اس  .درثتالیکته متیتتوان از رویتینتنتان ،قهرمانتان استاطیری ،ماننتد
اسفندیار ،تنها قهرمان رویینتن ثماسههای ایرانی استفاده کرد« .در میان پهلوانانی که بتا
صف

رویینتنی یاد شده اند ،اسفندیار تنها کسی اس

که از هم صفات و ویژگیهتای

رویینتنان اساطیری برخوردار اس  ».گگشتاسب ،2835 ،ج783 :4
ازسوی دیگر ،جیم داتچ گهمان  1010از بازآفرینی منفی یکی از افسانههای غربتی
در بحران ویروس کرونا نام می برد .وی به اثیای افسان جدید «اغوا با صتندلی ماشتین
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بچه » اشاره میکند که گروه های تبهکار با فرستادن بچه گریان بته محتل سترق

از آن

استفاده میکردهاند .آنها بچه گریان را به خانهها میفرستادند؛ اگر در بتاز متیشتد گچته
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کسی میتواند در برابر کودکی گریان مقاومت

کنتد؟  ،ستارقان بتهسترع

وارد منت ل

می شدند .به اعتقاد متخصصان فرهنگ عامه این ماجرا به افسانهای اشاره دارد کته در آن
گروههای تبهکار برای اغوای مردم بویژه زنان ،صندلی ماشین بچهای را که روی آن پتتو
کشیده شده بود ،کنار خیابان رها میکردند تا قربانیان را به دام اندازند .البته ایتن افستانه
هم درنهای

پندآموزی دارد و به نوعی هشداردهنده اس .

در میان افسانههای ایرانی میتوان از سیمرغ بهعنوان پرنده یتاریگر در استطورههتا و
افسانه های ایرانی اشاره کرد .در شاهنامه فردوسی و منظومههای پهلوانی کهن ،همچنتین
طومارهای نقالی ،سیمرغ یاریگر و یتاور پهلوانتان سیستتان است  .در شتاهنامه ستیمرغ
یاریگر خاندان زال و دارای نقش منفی برای اسفندیار اس  .ستیمرغ در گرشاستبنامته
هم پهلوانی دلیر و دادگر و در فرامرزنامه راهنمای گمشدگان اس .
افسانههای تمثیلی و سحرآمی قابلی

زیادی دارند که برای ارسال پیامهتای ستالم

بویژه در ثوزة کودکان به کار روند.
2ـ .4پزشکی عامه و کرونا
هرچند از رونق باورهای عامیانه مترتب بتا ستالم

کاستته شتده است  ،همچنتان

پ شکی عامه یکی از مرتب ترین بخشهای فرهنگ عامه با شیو ویروس کروناست  .و
البته با ناکارآمدی پ شکی نوین ،کارایی پ شکی عامه در این ثوزه بیشتر میشود.
انتشار مطلبی در نیویورک پس

و نیویورک تایم مبنی بر غرغره با آب نمک گرم و

سرکه برای از بین بردن ویروس کرونا ،نمونهای از این دست

است  .ثتتی در یکتی از

قسم های یک مسابقه تلوی یونی امریکایی نمونهای از این توصیه به ایتن شتکل ارائته
شده اس

که غرغره با آب داغ ،ویروس را به زور روانه معده میکند و استید معتده آن

1. Baby Car Seat Lure
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را میکشد .البته باید گف

که غرغره با آب نمک گرم ضرری نتدارد امتا از از ابتتال بته

ویروس پیشگیری نمیکند .گداتچ1010 ،
و کاربرد روغن بنفشه مشاهده شد که واکنشهتای جتدی ثتوزه پ شتکی را بته دنبتال
داش  .در عین ثال ،متخصصان طب ایرانی و پ شکان طب نوین ،به دنبال تتأثیر مثبت
درمان ترکیبی طب سنتی و طب رایج در درمان مبتالیان به کرونا هستند که این امر نیتاز
به زمان و آزمایشهای بیشتر دارد.
0ـ .4لطیفه و کرونا
اگر لطیفهگویی را پدیتده ای اجتمتاعی در نظتر بگیتریم ،ایتن کتنش ثتاوی معتانی
اجتماعی اس  .کنشگران لطیفهگو با سه نی

شاد کردن جمع ،برقراری رواب اجتمتاعی

و و دستیابی به من ل  ،اقدام به لطیفهگویی متیکننتد گآقابابتایی  . 405 :2838متیتتوان
گف

که شوخی نقش کلیدی در تعامالت اجتمتاعی بتازی متیکنتد .امتروزه در ثتوزة

علوم شناختی نی موضو طن  ،شوخطبعتی و زیرفرآینتدهای شتناختی و عتاطفی آن ،از
جمله موضوعات مورد بررسی اس .

آلن داندز ،2فولکلوریس  ،معتقد اس « :فجایع ،لطیفه تولید میکنند» گداتچ. 1010 ،

پژوهشها نشان میدهد که در زمان اضطراب ،لطیفتههتا بیشتتر متیشتوند .از ایتن امتر
بهعنوان «جوکدرمانی در بحران» نی میتوان یاد کرد .البته یکی از دالیل آن عادیسازی
مسائل اس .
در موضو کرونا ،با توجه به گسترش کاربرد فضای مجازی ،تولید لطیفه برای فترار
از ترس این بیماری شیو قابل توجهی در سراسر دنیا داش .
رضا روثی ،روانکاو و طن نویس درباره خندهها و ساخ

لطیفتههتای لحظتهای در

ایران میگوید« :مردم ایران از روثیه طن باالیی برخوردارند؛ یعنی ثاال چه با توجه بته
شرای و اقتضائات اجتماعی باشد و چه به دالیتل ژنتیتک ،در طنت موقعیت  ،کارشتان
1. Alan Dundes
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در ایران نی در کنار توصیههای مشابه ،توصیههای عجیبی مانند دودکردن عنبرنستارا
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درخشان اس  ،برای همین در ثرفه طن  ،خنداندن مردم ایتران نستب

بته دیگتر نقتاط

جهان کار سادهای نیس  ... ».این دکتر روانکاو دربارة اینکه لطیفهها کجا و از سوی چه
شماره  76زمستان 0011

کسانی ساخته میشوند ،معتقد اس « :لطیفهها دهان به دهان میچرخند .زمانیکه تلگرام
و اینترن

نبود ،یک آدم خوشکوق چی ی به کهنش میرسید و مثتل ثکایت

تعریتف

میکرد ،شنونده برای همکارانش در یک اداره تعریف میکرد و شب هر کتس بته خانته
برمیگش  ،جوک را به خانهاش میبرد و در مدت کوتاهی این طنت در سراستر کشتور
پخش میشد ».گخادمالمله2833 :
البته ساختن لطیفه در بحران ،ویژه ایرانیها نیست  .در غترب نیت در زمتان انفجتار

فضاپیمای چلنجر 2در سال  2337و یا شتیو ایتدز در دهت  ،2330لطیفتههتای فراوانتی
ستتاخته شتتد .دانتتدز معتقتتد است ؛ لطیفتتههتتای مربتتوط بتته ایتتدز ،ثتتاوی دو موضتتو
همجنس گرایی و بیماری مرگباری بودند که در آن زمان هردو تابو بود .ساخ

لطیفههتا

در واکنش به ترس ناشی از گسترش بیمتاری و در عتین ثتال ،اثتمتال ارتبتاط آن بتا
همجنسگرایی اتفاق افتاد .بنابراین ،در زمان شیو ویروس کرونا نی بتا وجتود مرگبتار
بودن این بیماری ،ساخ

جوک دربارة آن ،از اضطراب ناشی از ابتال میکاهتد و ضتمن

ایجاد همبستگی ،سرگرمی را که یکی از کارکردهای لطیفه اس

به همتراه متیآورد بته

هرثال شوخی بهترین درمان اس  .گداتچ1010 ،
در ایران با شیو کرونا ،لطیفههای کرونایی تولید شدند و به دلیل هم متانی بتا ایتام
عید و وقو زل له ،محتوای آنها برثسب موقعی
از این دس

تغییر کرد .لطیفههای زیر نمونتههتایی

هستند:

 .2بالیای طبیعی طی جلسهای کرونا را دعوت کردند .در پایان این جلسه قرار شتد،
زل له مردم را بیرون بکشد ،کرونا آنها را بگیرد ،سیل آنها را ببرد و سرانجام ملخهتا آنهتا
را بخورند.

ت بابام میگه دو تا پیشنهاد برات دارم!  2یا تو خونهتکونی کمک میکنی  1یا زنتگ
میزنم وزارت بهداش

یه مورد مشکوک به کرونا رو اطال میدم.
1. Chalenger
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ت ای کسانی که با خیال راث

ماسک فیلتردار استفاده میکنید ،بدانید و آگتاه باشتید

که کرونا در ایران مجه به فیلترشکن اس .
شماره  76زمستان 0011

تصویر  .3لطیفۀ کرونایی (برگرفته از همشهری آنالین)

2

بررسی لطیفه های تولیدشده در ایام شیو کرونا نشان میدهد که ایرانیهتا از لطیفته
بهعنوان یکی از انوا ادبیات شفاهی بسیار بهره بردهاند.
 .5جمعبندی

در طول تاریخ ،سالم
اثتمال ،بشر قرن بیس
شود .ماهی
اس

و بیماری ازجمله دغدغههای همیشگی بشر بوده است  .بته
و یکم تصور نمیکرد با بیماری دنیاگیری ماننتد کرونتا مواجته

بیسابقه بحران کووید 23اندیشمندان رشتتههتای مختلتف را بترآن داشتته

که برای مقابله با این بیماری و تبعات ناشی از آن به کمک آیند .در کنار پیامدهای

پ شکی ،اقتصادی و سیاسی این بحران ،از نقش فرهنتگ و بتویژه فرهنتگ متردم نبایتد
غافل شد .یونسکو گسازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد نیت بترای هماهنتگ
ساختن تالش کشورهای مختلف به گتردآوری اطالعتات گستترده کشتورهای عضتو و
تحلیل آنها اقدام کرده اس  .آنچه در یک سال و نیم گذشته رخ داد ،نشان میدهد که با

1. http://www.homshahrianline.ir/news/487523
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وجود گسترش فناوری و اف ایش دانتش بشتر ،تترس از بیمتاری موجتب شتده است
شایعات گستردهای از طریق فضای مجازی در این مورد منتقل شود .گتویی بستیاری از
شماره  76زمستان 0011

آنچه پیش از این درباره نگرانیهای بشر در زمان شیو بیمتاریهتا شتنیده بتودیم ،بتار
دیگر محقق شده اس

و به اثتمال ،در آینده هم محقق خواهتد شتد .بنتابراین ،از ایتن

منظر ،فرهنگ عامه همواره میتواند مورد توجه قرار گیرد.
در مقاله ثاضر ،تالش شده اس

به کارکرد بخشهتایی از فرهنتگ متردم در زمتان

دنیاگیری کرونا پرداخته شود .همانگونه که داتچ گ 1010نشتان داد ،فرهنتگ متردم در
مورد کرونا هم می تواند کارکردهای مثب
شناخ

و تقوی

کارکردهای مثب

و هم منفی داشته باشد .اما آنچه اهمی

دارد،

فرهنگ مردم در این ثتوزه است  .در عصتری کته

بشر به واسط غلب فناوری از ادبیات رسمی و شفاهی فاصله گرفتته است  ،متیتتوان از
ظرفی

ادبیات شفاهی بویژه در ثوزة کتودک بهتره بترد .رضتوی طوستی و همکتاران

گ 2831نشان دادهاند که قالب کارتون و برنامههای عروسکی ،یکی از قالتبهتای متؤثر
برای ارائه پیامهای سالم

اس  .این قالب ظرفی

باالیی دارد تا از ادب شتفاهی در آن

بهره برده شود.
همانگونه که در این مقالته نشتان داده شتد ،از ظرفیت

لطیفته بتهعنتوان پدیتدهای

اجتماعی در هم بحرانها در ایران بهخوبی استفاده میشود .در مورد کرونا نی با وجود
ترس و اضطراب از گسترش آن ،ساخ

لطیفه ادامه داشته اس .

در مورد پ شکی عامه نی با وجتود گستترش علتم پ شتکی نتوین ،دانتش بتومی و
شیوه های درمانی آن و استفاده از داروهای سنتی با خاستگاه گیاهی ،همچنان بته عنتوان
کمک در کنار پ شکی نوین کارآیی دارد و نمیتوان منکتر افت ایش کیفیت
کمک داروهای سنتی شد ،اما آنچه نکوهیده اس

باورهای غلطتی است

زنتدگی بته
کته متاستفانه

هم مان گسترش مییابد گمانند مواردی که ککر شد .
پیشنهاد میشود که هم مان با ادامه ثضور کرونا در کشور ،باتوجه به ظرفی

واثتد

فرهنگمردم صداوستیما ،در منتاطق مختلتف کشتور پژوهشتی دربتارة کتاربرد عناصتر
فرهنگمردمی در ایام کرونا انجام گیرد .بیتردید اطالعات ارزشتمندی ثاصتل خواهتد
شد.
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