
  
  
  
  
   
 

  
  
  

  عامیانه در عصر قاجارمطالعه جنسیتی باورهاي 

  * شفیعیسمیه سادات
  15/2/1396 :     تاریخ پذیرش 26/12/1394 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

 بخشی از تاریخ اجتماعی ایران است که ،کنشگران کارهاي مطالعه کرد و
تواند اطالعات ارزشمندي درباره  کمتر مورد مداقه قرار گرفته، حال آنکه می

هاي روزمره زنان و مردان فراهم آورده  ی و کنشسبک زندگی، فرهنگ جنسیت
 براي مطالعات جنسیت و مطالعات ،و از این طریق باهدف تولید دانش بومی

در این راستا پژوهش حاضر . پی داشته باشد زنان، دستاوردهاي روشمندي در
هاي تاریخی از منظر مطالعات  اي و تحلیل نظري یافته به مطالعه کتابخانه

روش پژوهش . شده، پرداخته است  نوان موضوعی کمتر بررسیع  به،جنسیت
. بر سی متن انتشاریافته را مورد بررسی قرار داده است  بوده و بالغتحلیل سند

نتایج تحلیل گرایش به باورهاي عامه در عصر قاجار با رویکردي 
کارکردگرایانه و برحسب احراز جایگاه نقشی، نشان از تمایز جنسیتی گرایش 

که زنان در امتداد کرد وکارهاي  طوري به. ن باورها در عصر قاجار داردبه ای
مرتبط با جایگاه نقشی خود در اموري چون نازایی، زایمان، مراقبت از نوزاد، 

                                                
 ss.shafiei@gmail.com                          .شناسی پژوهشگاه علوم انسانی  استادیار جامعه*

- دهخدا( انجام عمل، عمل گري( 
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جلب مهر و محبت و حفاظت در برابر موجودات خیالی و مردان در اموري 
 ، حفاظت ووکار، افزایش محصول، فراوانی آب چاه چون رونق کسب

. دادند  بروز می،هاي خود را به باورهاي عامیانه در قالب کنش گرایش
همچنین تمایز جنسیتی بین کارگزاران باورهاي عامیانه و چگونگی کاربرد و 

  .استعمال این باورها نیز مشهود است
 آوري جنسیت، قاجار، باور عامیانه، نقش، فرزند: هاي کلیدي واژه

  
  طرح مسئله

ها،  المثل ها، موسیقی، تاریخ شفاهی، ضرب ها، داستان تمل بر افسانهباورهاي عامیانه مش
اساس دانسته شدن از سوي   بیبا وجودهزلیات، لطایف و بعضاً موضوعاتی است که 

. شود برخی افراد، در زندگی روزمره بعضی دیگر، نقش داشته و بلکه مهم شمرده می
ی و اعتقاد وافر به تأثیر عوامل ازجمله هرچند خرافه، با درك نادرست از روابط علّ

نامعقول ماوراءالطبیعه عجین است، اما دانستن احواالت مردم در این زمینه به شناخت 
هاي  عد تاریخی، ریشهویژه از ب وضعیت اجتماعی، فرهنگی جاري آنان منجر شده و به

باآنکه مطالعات زیادي متوجه زندگی . سازد رفتاري جوامع کنونی را مشخص می
هم  رانیان عصر قاجار بوده، اما موضوع گرایش به باورهاي عامیانه در این دوره و آنای

مطالعه جنسیتی روابط . معطوف به رفتارهاي دو جنس کمتر موردتوجه قرار گرفته است
هاي دانش علوم اجتماعی است که در دوران اخیر در  اجتماعی ازجمله زیرمجموعه

تواند ضمن ارائه  هرگونه پژوهش روشمندي میسطح جهان رشد یافته و از این نظر 
هاي موجود به تنویر کردوکارهاي اجتماعی مردم  هاي جدید و یا تحلیل داده داده

مندان مطالعات زنان را در  نظران و عالقه موضوعی که پژوهشگران، صاحب. بینجامد
ي تاریخی ها ها به تفکیک دو جنس، عدم توجه به زمینه دهد، فقدان داده ایران رنج می

هاي موجود و غفلت از موضوع تمایز جنسیتی در  وضعیت زنان و مردان برحسب داده
  .ها است تحلیل
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رسد موضوع گرایش به باورهاي عامیانه ازجمله موضوعاتی  آنکه به نظر می  حال
هاي الزم جهت  است که به جهت انواع گستردگی و فراگیري کارکردها از ظرفیت

ها بنا به  حال باید اذعان داشت این گرایش درعین. ردار باشدهاي روشمند برخو بررسی
هم  ها، آن اي منحصر به هر فرد است و تحلیل پسینی داده ماهیت شهودي، تجربه

. شده نیست دهنده تمام آنچه تجربه  هاي تاریخی در کنار ماهیت مذکور، نشان داده
ان، باورها و اعتقادات  بررسی حاضر صرفاً گویاي کلیتی است که در حد امکبنابران

سازد و از این منظر حاوي اطالعات ارزشمندي  زنان و مردان عهد قاجار را منعکس می
درباره مناسبات دو جنس، نقش و کارکردهاي جنسیتی، ساختار و تعامالت نهاد خانواده 

شناخت ابعاد و جوانب این . و نیز ایستارها و باورهاي رایج نسبت به دو جنس است
هاي  اي تاریخمند، زوایاي پنهان سیاست عنوان پدیده شناختی به  لحاظ جامعهامور به

از  پژوهشگر در تعقیب عالئق شخصی و پس. سازد اي روشن می جنسیت را تااندازه
داند که تاکنون  انجام مطالعات درازمدت، مسئله تحقیق را دستیابی به چنین شناختی می

شده و صرفاً با ارجاع به متون ادبی یا  از منظر مطالعات جنسیت مورد غفلت واقع
  .طورکلی مورد خوانش تخصصی قرار گرفته است فولکلور، تنها به

عنوان باورهاي عامیانه در زندگی اجتماعی امروزه جامعه ایران جاري و  آنچه به
درك این پیوست است . یابد چندان دور خود معنا می در امتداد گذشته نهو ساري است 

همچنین شناختی به . سازد کاوي کردوکارهاي ایرانیان متأخر را روشن میکه ضرورت وا
دهد که مطالعه تغییرات اجتماعی و ابعاد مختلف آن ازجمله بعد ارزشی،  دست می

چراکه مدرن شدن جامعه ایران در . سازد نگرشی را در مطالعات تطبیقی میسر می
و برحسب کنشگران اجتماعی داده  ي فرهنگی اجتماعی رخها ارزش  وها کشاکش سنت

                                                
- در  عامیانـه  باورهاي: یافت ان به مقاالت علمی پژوهشی با عناوین ذیل دستتو  ازجمله با جستجوي اولیه می

تحلیـل مـردم   ، عامیانه باور چنار یا خیار؟ بازخوانی دو بیت از حدیقه سنایی بر اساس یک          وراوینی،   هنام  مرزبان
و عقاید خرافی در شـعر نظـامی، باورهـاي       عامیانه باورهاي ، انعکاس عامیانه و مثل هاي   باورها شناختی آب در  

 .دانشگاهی  دوره متوسطه و پیشهاي فارسی در کتابعامیانه 
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هاي امروز  بسا بخشی از تناقض چه. ها مورد قبض و بسط قرار گرفته است وفادار به آن
هاي مالزم خود را در میان  نشست کنشگران ایرانی ریشه در باورهاي پایداري دارد که ته

فرض گرفتن اهمیت موضوع و فقدان اتخاذ   با پیش پس.دو جنس به همراه داشته است
اي  عامیانه باورهايیافته، پرسش آن است که چه نوع  هاي انجام گاه جنسیتی در پژوهشن

بین زنان و مردان عصر قاجار رواج داشته است؟ بر اساس اطالعات موجود،  به تفکیک
  گرایش داشتند؟ عامیانه باورهايزنان و مردان این دوره بیشتر با چه هدفی به این 

به کمک متون و . ران عصر قاجار فراگیر بوده استباورهاي عامیانه در جامعه ای
توان گفت چنین باوري، امري رایج و معمول دانسته شده و در  جامانده می مستندات به

جمله رحمانیان  از. هشد امور مختلف به سبک و سیاقی متفاوت از سوي برخی دنبال می
اي  عنوان جامعه ر بهاند با تحلیل بافت اجتماعی زمانه قاجا کوشیده) 1391(و حاتمی 

سنتی، گرایش عمومی جامعه به سحر، جادو، طلسم و تعویذ را حاصل عوامل 
درنتیجه . ماندگی و انحطاط عمومی جامعه ایرانی معرفی کنند داري چون عقب ریشه

سوادي در شکل کلی و سازوکارهاي  زنان جدا از مردان نبوده و ضعف فرهنگی، بی
گذاشتن زنان از حوزه عمومی، درگیري در مسائل جامعه مردساالر ازجمله کنار 

مقاله  .طور مضاعفی زنان را درگیر خودساخته است اي چون رابطه با هووها به روزمره
 اثر فیاضی "ها در عصر قاجار تأثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماري"
حور قرار دادن ها پرداخته و با م به واکاوي ارتباط خرافات با برخی بیماري) 1390(

 ،هاي درمانی عنوان روش  فالگیري به واعمالی چون سحر و جادو، دعانویسی، رمالی
گرایانه ایرانیان عصر قاجار در جهت تأمین سالمت  سعی در تبیین رفتارهاي خرافه

  .داشته است
با  هاي پیشین همانطورکه مفصالً توضیح داده شد، این مقاله در تمایز با پژوهش

شده، به تنویر کرد و کارهاي کنشگران  لعه جنسیتی روابط اجتماعی انجاممحوریت مطا
هاي اجتماعی آنان پرداخته و از این نظر هم به  زن و مرد در عصر قاجار برحسب نقش

توجه آن است که  نکته قابل .ها حاوي نوآوري است لحاظ نظري و هم از باب یافته
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اطالعات . ران عصر قاجار نبوده استمنحصر به جامعه ای عامیانه باورهايفراگیري 
ویژه ممالک غربی نباید این شائبه را در   این مردم در سایر کشورها بههاندك ما دربار

بسا  چه. صرفاً منحصر به جوامع شرقی است عامیانه باورهايبرداشته باشد که گرایش به 
هاي  شته ریشه در گذ،یافته وجود برخی باورهاي عامیانه در جوامع کنونی توسعه

عنوان یک مورد  نوشته حاضر، جامعه ایران عصر قاجار را بهبنابراین . چندان دور دارد نه
پژوهشگر امید دارد با . پژوهی مورد بررسی قرار داده و به دنبال تعمیم و یا قیاس نیست

هاي تحقیقاتی آتی چنین موضوعی را در  هاي تاریخی بتواند در طرح آوري واقعیت جمع
  .ع نیز دنبال کندسایر جوام

شود که حاصل  بر این اساس مقاله حاضر باهدف ارائه پژوهشی روشمند انجام می
 ،مندان به تاریخ اجتماعی و نیز مطالعات جنسیت عنوان منبع مطالعاتی براي عالقه آن به

همچنین با آشکار شدن باورها و رفتارهاي . قابل ارجاع پژوهشگران و دانشجویان است
شود که در تحلیل  یی از کیفیت زندگی روزمره و ابعاد آن حاصل میایرانیان نما

  .ها و اعمال کنشگران امروزه سودمند است نگرش
 

  تأمالت نظري
   عامیانه باورهاي

هاي  عنوان پنداشت هاي حکیمانه اقوام و چه به عنوان تجربه باورهاي عامیانه چه به
جوامع داشته و از این نظر ماهیتی غیرمنطقی از روابط آنان با جهان، ریشه در تاریخ 

ها و ادراکات انسان  به لحاظ تاریخی این باورها بیانگر دیدگاه. انکار دارند غیرقابل
پیشامدرن از روابط حاکم بر حیات بوده و در ترکیب با خالقیت، ذائقه هنري، مواد و 

ان را له و یا اي یافته و کنش و منش آدمی منابع در دسترس، گاه بروز و بیان هنرمندانه
نظر برخی در  در این میان بسیاري از باورها که شاید از. علیه خود آرایش داده است

ها را شکل داده و به بیان پارتو مشتقاتی را  دوران حاضر موهوم به شمار آیند، عادتواره
 1846این اصطالح در سال . عامه دارد باورهاي عامه ریشه در فرهنگ. ندا به جاگذاشته
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ها در  شده و به نحوه زندگی انسان شناس انگلیسی ابداع  عتیقهي ویلیام تامساز سو
شود که عامه مردم جامعه در  ی گفته میکطبیعت، رفتارها و همچنین معناهاي مشتر

  ).17: 1386استوري،  (زندگی روزمره با آن سروکار دارند
 را متبادر هاي منطقی هایی وجود دارند که شاید داللت عامه مقوله در فرهنگ

 خرافات را چنانکه جاهودا. ها ها و حتی اسطوره ازجمله خرافات، افسانه. نسازند
هر نوع عقیده یا عمل نامعقول و وحشت غیرمنطقی یا ترس «: کند گونه تعریف می این

چیز ناشناخته و مرموز، خیالی، تردید یا عادتی که پایه آن ترس یا جهل باشد،  از یک
  ).5: 1363جاهودا، (» شود خرافات نامیده می

به نظر وي . دهد رابرت اینگرسول از خرافات یک تعریف عملیاتی ارائه می
  :خرافات عبارت است از

  هایی که شواهد تجربی براي آن موجود نباشد اعتقاد به پدیده. 

  وسیله راز دیگر تخمین یک راز به. 

   دشو وسیله شانس و هوس هدایت می  جهان بهاین کهاعتقاد به. 

  ها ارائه افکار، تمایالت و مقاصد با اشاره به طبیعت اولیه آن. 

   هاست  ذهن قادر به کنترل پدیدهاین کهاعتقاد به. 

   نیروها خارج از ذات خود هستند و یا ذات از نیروهاي خود این کهاعتقاد به 
 .بیرون هستند

  اعتقاد به ماوراءالطبیعه. 

  گویی بو اعتقاد به معجزه، سحر، طلسم و غی. 

زعم وي، اساس خرافه بر نادانی استوار است و زیرساخت آن عقیده است و  به
  ).163: 1388فروغی، (منزلگاه آن امیدهاي واهی است 

                                                
1. William Thams 
2. Gustav Jahoda 
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عنوان حیطه  عامه پذیرش اصالت مجموعه این حیطه به همه بنیان فرهنگ بااین
ي شفاهی، ها شناخت و دانشی است که چه در قالب ادبیات مکتوب، چه در قالب سنت

ازجمله خصایص آن، . ها و هنر در زندگی عمومی برآمده است از آداب، رسوم، سنت
که در تکرارپذیري آن بتوان الگوهایی از  طوري به. باشد ارتباط وثیق با جمعی از مردم می

شده و  همچنین باورهاي عامیانه در ارتباط با عادتواره افراد تعریف. رفتار را بازشناخت
کند که  اي عمل می هاي زاینده مثابه نظام اکتسابی شاکله  در ادبیات بوردیو بهاز این نظر

گرفته، سازگاري یافته است  صورت عینی با اوضاع و شرایط خاصی که در آن شکل به
)Bourdio, 1977: 95 .(جهت باورهاي عامیانه سرشار از خصلت تاریخمندي  ازاین

رها یا کارها که برآمده از عادتواره است، ها یا گفتا این توان تولید فعالیت«. است
تقلیل  طور کامل قابل صورت تاریخی پدید آمده است و به وجه ذاتی نیست بلکه به هیچ به

  ).Bourdio, 1993: 87 (کند مند عمل می طور نظام به شرایط تولیدش نیست، زیرا به
ارغ از اتخاذ چنین رهیافتی که موجب اصالت بخشی به دانش عامیانه شده و ف

بیند که در رابطه با  هاي معمول، جهان را از چشم مردمی می نظام منطقی و استنتاج
. طبیعت و تالش براي حیات، تجارب تاریخی اجتماع خود را ارزشمند  می شمرند

بنابراین در کنترل امور و دستیابی به هدف، به ظن خود از ابزارهاي ارزشی سود 
تواند  یجابی به دنبال کسب حداکثر شناخت بوده و میاین رویکرد با نگاه ا. جویند می

فارغ از تعابیر درست یا غلط، صرفاً به بررسی ماهیت باورهاي عمومی، ابعاد و بافت 
شعائر و رسوم رایج را در جهت ارائه . عامه در ظرف زندگی روزمره بپردازد فرهنگ

  .دهدهاي رفتاري به دست  الگوهاي فرهنگی بازشناسد و نمایی از سنت
  

  جنسیت و مطالعات علوم اجتماعی
شناسی بوده و شـاکله    اي در جامعه    هاي دو جنس موضوع مباحث نظري گسترده        تفاوت

مضمون اصلی این مباحث ایـن اسـت کـه         «: منسجمی را به دنبال داشته است      وبیش  کم
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زنـان  . زندگی روحی درونی زنان در شکل کل آن با حیات روحی مردان متفاوت است           
هــاي ارزشــی  شــیوه داوري) 1980رودیـک؛  ( و منــافع بنیادینــشان هــا ارزشاز جهـت  

، )1982کــافمن و ریچاردســون، (هــاي دسـتاوردي   ، ســاخت انگیـزه )1982گیلیگـان،  (
؛ ردوي،  1976هایـت،   (هـاي جنـسی       ، تفـنن  )1979گیلبـرت و گوبـار،      (خالقیت ادبی   

 ازنظـر فراگردهـاي     و) 1979الوز و شـواترتز،     (، احساس هویت    )1983؛ اسنیتو،   1984
، دربـاره سـاخت واقعیـت    )1986؛ کاسـپر،  1976بیکر میلر، (کلی آگاهی و ادراك خود  

مضمون دوم این است که شکل کلی . اجتماعی بینش و برداشتی متفاوت از مردان دارند
زنـان بـا فرزنـدان زاده    . شـان، شـکل متمـایزي اسـت     هاي زنـدگی  روابط زنان و تجربه 

) 1978؛ لـور،   1983روسـی،   (کننـد     اوت از آنِ مردان برقـرار مـی       اي متف   خودشان رابطه 
زنان ) 1978؛ لور، 1983بست،  (هاي بازي آشکارا متفاوتی دارند  پسران و دختران سبک   

بـه  ) 1980برنیکـو،  (دهنـد     بزرگسال با خودشان و با زنانی که مورد بررسـی قـرار مـی             
در واقـع تجربـه   . )1984دیگران، اشر و  (کنند    هاي منحصر بفردي رابطه برقرار می       شیوه

-471: 1379ریتـزر،   (» کلی زنان از کودکی تا پیري تفاوت بنیادینی باتجربه مردان دارد          
470.(  

طور   به،نظران خاستگاه زیستی شناختی دارد ها از منظر برخی صاحب این تفاوت
هاي تناسلی و  مثال فروید ساختار شخصیتی متفاوت زنان و مردان را به تفاوت

هاي اجتماعی جنسیت نیز  نظریه. دهد راگردهاي شناختی و عاطفی این دو نسبت میف
الگوبندي ذهنی ما از واقعیت بوسیله مقوالت مردانگی و زنانگی را مبتنی برکنش متقابل 

هاي یادگیري  هاي اجتماعی شدن به بررسی تجربه ازجمله نظریه. دانند روزمره ما می
از  .کنند هاي جداگانه جنسیتی را تحلیل می راي نقشسازي کودکان ب پرداخته، آماده

هاي نظري به همراه خواهد داشت  هایی که کاربست آن سودمندي ترین تبیین مهم
ها بر کارکردهاي متمایز زنان در  این تبیین«: هاي جنسیتی است هاي نهادي تفاوت تبیین

ودن را باید عامل همین مسئولیت مادر ب. زاییدن و مراقبت از کودکان تأکید دارند
عموماً به را تري دانست که زنان  کار جنسی گسترده کننده عمده در تقسیم تعیین
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کارکردهاي همسري، مادري و به حریم خصوصی خانه و خانواده و درنتیجه به 
. هاي مردان متفاوت است سازد که باتجربه هایی مرتبط می رشته رویدادها و تجربه یک

آورند،  نان تفسیرهاي متمایزي از دستاوردها به عمل میدر این محیط اجتماعی، ز
 مهارت بیشتري از خود ، در برقراري روابط وکنند  و مصالح متفاوتی کسب میها ارزش

شناسی دنبال  ها در آثار بزرگان جامعه روح این تبیین). 472: 1379ریتز، (» دهند نشان می
 به ،هاي تولید خی خود از شیوهشده است؛ ازجمله مارکس و انگلس در صورتبندي تاری

چگونگی تضعیف جایگاه اقتصادي زنان پرداخته و سه عنصر تحرك، نیرومندي و 
 در احراز موقعیت مالکیت مردان و جایگاه باالي آنان ،انحصار برخی ابزارهاي تولید را

  .دانند کننده می  تعیین،در مناسبات قدرت خانواده
هاي نهادي در  پدرساالري محور تبیینکار جنسیتی و  موضوعاتی چون تقسیم

کار جنسیتی تنها شامل  هاي جنسی در تقسیم پذیرش تفاوت. هاي متأخر هستند تحلیل
خوبی  ها در کاربرد اصطالح پدرساالري به  بلکه این تفاوت،هاي خصوصی نیست عرصه

ر گیدنز پدرساالري را سلطه مردان ب. نشانگر الگوهاي گسترده نابرابري دو جنس است
هاي  تفاوتهرچند  ؛شده پدرساالر هستند همه جوامع شناخته«: کند میزنان تعریف 

» شده مردان در مقایسه با زنان وجود دارد زیادي ازنظر میزان و ماهیت قدرت اعمال
به لحاظ تحلیلی و سیاسی نباید فراموش کنیم که پدرساالري . )783 :1374گیدنز، (

اجتماعی   وزیستیساختار خانواده در تولیدمثل ازلحاظ تاریخی و فرهنگی ریشه در 
 و گشت میبدون خانواده پدرساالر، پدرساالري به سلطه محض تبدیل . نوع بشر دارد

که به لحاظ تاریخی تحت انقیاد بودند از  "نیمه بهشتی" با قیام آن به همین دلیل نهایتاً
زتولید جنسیت و شخصیت  ساختار تولید و با خانواده پدرساالر، درکلِ...رفت میمیان 

کاستلز، (خورد  می به چشم اند بودهها استوار   جوامع بر پایه آن،که به لحاظ تاریخی
1380 :24(.  

 ،کار خانگی در تکمیل مناسبات قدرت در خانواده نقش دارد از سوي دیگر تقسیم
این کار یکنواخت و همیشگی که ارزش اقتصادي . شود چراکه اساساً زنانه تلقی می
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پذیري به زنان و  گیرد که در جریان جامعه هایی نشأت می کند از تفاوت نقش ولید نمیت
در دوران . شوند شده و براي آنان شایسته و یا ناشایست دانسته می مردان نسبت داده

هاي جنسیتی و کارکردهاي آن در  معاصر رویکرد کارکردگرایانه با تأکید بر نقش
: گوید پارسونز می. ندندا نیاز استواري جوامع می پیشخانواده، این واحد اجتماعی را 

کار جنسی در آن  براي آنکه خانواده بتواند کارکرد مؤثري داشته باشد باید نوعی تقسیم«
هاي بسیار متفاوتی را بر عهده  برقرار باشد تا مردان و زنان از این طریق بتوانند نقش

زنند باید در  تر اجتماعی پیوند می دهنظام گستر مردان که واحد خانواده را به. گیرند
گیري خانواده نقش مؤثري داشته باشند، نیروي محرك خانواده باشند و  جهت

شان اداره امور  اما زنان که وظیفه. داري از خود نشان دهند بلندپروازي و خویشتن
داخلی خانواده است و باید هم از کودکان و هم از مردان بزرگسال خانواده مراقبت 

ند، باید سنگ صبور باشند، یعنی مهربان، پروراننده، دوستدار و سرشار از عاطفه کن
بر آن است که زنان بنا ) 1959 (پارسونز« :نویسد  میگرت). 466: 1379ریتز، ( ».باشند

 براي پرورش دیگران دارند و این غریزه اي غریزهلوژیکشان در تولیدمثل، وبه نقش بی
این . سازد می شایسته  کامالًاي هستهپراحساس در خانواده ها را براي ایفاي نقشی  آن

نقش پراحساس مستلزم توجه و رسیدگی به نیازهاي جسمی و روحی تمام اعضاي 
 را براي ایفاي نقش ها آنبیولوژي مردان اما، .  استلویژه فرزندان تحت تکف خانواده به

نیازهاي اقتصادي خانواده و مین أنقشی که مستلزم ت. سازد میابزاري در خانواده مناسب 
  .)16-17: 1380گرت،  (پیوند دادن آن با جهان خارج است

هاي اجتماعی تا آنجا است که پایگاه اجتماعی زنان را در امتداد   اهمیت نقش
) مبتنی بر سن و جنس (نظام خویشاوندي. کند هاي کارکردي تحلیل می همین تفاوت

کننده قشربندي  تبیین) کار و تخصص گرایی ممبتنی بر تقسی (در ارتباط با نظام کار
تنها زمانی محقق ) کار و نظام خویشاوندي (هماهنگی دو زمینه مذکور«. اجتماعی است

                                                
1. Garret 



   
  
  
  

  87  مطالعه جنسیتی باورهاي عامیانه در عصر قاجار   

ترین وجه، عضوِ داراي  است که فقط یکی از اعضاي خانواده؛ مرد یا شوهر به کامل
وت با زنان به دلیل خصوصیات و دستاوردهاي متفا. کارکردي در نظام مشاغل باشد

 ,Parsons (هاي مرتبط، در پایگاه شوهرانشان سهیم شوند شوهرانشان باید در زمینه

اند و پدر  این بدان معنا است که زن و فرزندان در منزلت پدر خانواده سهیم). 81 :1996
حیثیت و طبقه «: نویسد گرب می. گیرد  خود نیز منزلتش را از نظام مشاغل می،خانواده

طورمعمول شوهر،   خانواده بر اساس شغل سرپرست خانوار که بهمنزلت تمام اعضاي
  ).132: 1373گرب، ( »شود پدر است، ارزیابی می

وضعیت مادي اکثر زنان معموالً بازتاب وضعیت «:  گیدنز نیز نگرشی همسو دارد
پایگاه زنان در مقایسه با : نویسد همچنان که فرانک پارکین می. پدران یا شوهران است

هاي اشتغال، مالکیت  هاي مختلف اجتماعی، ازجمله فرصت مردان در حوزهپایگاه 
اما این . به همراه داردرا دارایی، درآمد و مانند آن مسلماً عوامل نامساعد بسیاري 

دهنده  عنوان اجزا تشکیل ها که در ارتباط با اختالفات جنسی است عمالً به نابرابري
ن این است که براي اکثریت عظیم زنان علت آ. شود قشربندي در نظر گرفته نمی

واسطه وضعیت خانواده ایشان و  هاي اجتماعی و اقتصادي اساساً به تخصیص پاداش
هاي  اگرچه امروز زنان در ویژگی. گردد ویژه وضعیت رئیس مرد خانواده تعیین می به

نابع منزلتی معینی، صرفاً به علت جنسیتشان، اشتراك دارند، ادعاهاي آنان در مورد م
وسیله شغل پدران یا  وسیله شغل خود ایشان تعیین نشده، بلکه معموالً به اساساً به

گلدتورپ در تحلیل طبقاتی خود تأکید ) 58: 1376گیدنز، ( »شود شوهرانشان معین می
اهمیت است و بنابراین  کند که کار مزدبگیري زنان در مقایسه با مردان نسبتاً کم می
ازآنجاکه اکثریت زنان ازنظر . ان طبقه شوهرانشان در نظر گرفتتوان زنان را در هم می

توان نتیجه گرفت که وضعیت طبقاتی آنان تحت  اند، می اقتصادي به شوهرانشان وابسته
  ).259: 1376گیدنز، (حاکمیت موقعیت طبقاتی شوهران است 

اي هاي نهادي دو جنس منجر به تمایزه بنابراین حتی در دنیاي صنعتی نیز تفاوت
هرچند این مباحث منتقدینی دارد، اما نماي کلی به دست . اقتصادي آنان شده است
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پذیر  هایی است که افراد با آن جامعه ها پررنگ و غالباً مبتنی بر ویژگی دهد که تفاوت می
د نهایی براي تحلیل جامعه ایران پیشامدرن در عصر قاجار دار این مباحث ایده. اند شده

خانواده . ترین نهاد اجتماعی است ترین و عمده  در شکل گسترده، مهمهم که خانواده آن
  .شده است  ایرانی عصر قاجار در امتداد کارکردهاي اجتماعی دو جنس تعریف

هاي جنسیتی با نگاهی کارکردگرایانه در ادامه به  بر این اساس و با توجه به نقش
دان به تفکیک مقوالت پرداخته، هاي باورهاي عامیانه در میان زنان و مر بررسی کاربري

همچنین کارگزاران . چگونگی کاربري گرایش به باورهاي عامیانه گزارش خواهد شد
وکار پر رونقی داشته و مورد  عنوان مجریانی که کسب مؤنث و مذکر باورهاي عامیانه به

  .رجوع بسیار بودند نیز معرفی خواهند شد
  

  تأمالت روشی
ها   سود جسته و به تحلیل نظري یافتهز تحلیل سندپژوهش حاضر به لحاظ روشی ا

تحلیل سند در اینجا برآمده از دانش تخصصی علوم اجتماعی است و . پرداخته است
تواند شامل اسناد تاریخی نیز باشد اما دال بر مفهوم رایج و تخصصی سند در  هرچند می

تحلیل سند  «:نویسند  در توضیح تحلیل سند میریچی و لویس. علم تاریخ نیست
روشن ساختن با هدف  و چه اشامل مطالعه اسناد موجود چه باهدف درك واقعی محتو

اسناد . تري است که ممکن است با سبک و یا ظاهرشان آشکار شوند معانی عمیق
هاي دولتی یا سایر مطالب  اي، گزارش هاي رسانه  گزارش:ند از نوع عمومی مانندنتوا می

هاي رسمی و در   دستور جلسات، نامه:اي مانند نامه  آیینعمومی و یا همچنین اسناد
این روش . دنها باش ها و عکس  دفترچه خاطرات، نامه:نهایت اسناد شخصی مانند

 پیرامون ،هایی سودمند است که تاریخ حوادث یا تجربیات خصوصاً در پژوهش
 کاربرد دیگر .اي  تحقیقات رسانه: مانند،هاي مکتوب است مطالعاتی با محوریت مصاحبه

                                                
1. documentary analysis 
2. Ritchie & Lewis 
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  هایی است که  در پژوهش) 1995 (تصریح هامرسلی و اتکینسون این روش به
 ».دنطور مستقیم مورد مشاهده و پرسش قرار گیر ها یا رخدادها نتواند به موقعیت

)Ritchie&Lewis, 2003: 35.(  
اي کلیه متون تا حد امکان در   مطالعه اسنادي، کتابخانه،بر این اساس محقق

عطوف به زندگی روزمره زنان در ایران اعم از کتب تاریخی، خاطرات، دسترس م
رسید از  هرچند در ابتدا به نظر می. طور مداوم دنبال کرد ها را به ها، سفرنامه نامه زندگی

آوري شود، اما به  گیر و دقیق آنان، مطالب بسیاري جمع منابع متعدد و مطالعه وقت
 ،معمول، در پایان ارجاع به متون صرفاً معدوديطور جهت نادیده گرفته شدن زنان به

بنابراین هر آنچه . اما این امر مستلزم مطالعه حداکثري منابع در دسترس بود. ممکن شد
.  مورد مطالعه دقیق قرار گرفت،اي از موضوع به دست دهد رفت بتواند نشانه گمان می

ب خاطرات و سفرنامه در هاي اروپاییان در قال هاي مورخان، نوشته در این میان کتاب
شیوه اصلی کار . نداي مفید بود عهد قاجار در ارائه زندگی اجتماعی این دوره تااندازه

بر این اساس و با . هاي حاوي موضوع انجامید تمام شماري بود و به انتخاب تمام متن
  .توان مقوالت زیر را ارائه داد  می،شده  آوري مطالعات فراگیر حداکثر متون جمع

  
  هاي پژوهش افتهی

  : موارد کاربرد باورهاي عامیانه-الف
  :کاربرد در نزد مردان
گونه گزارش  کاربردهاي باورهاي عامیانه را این) 1391 (رحمانیان و حاتمی

شد و تقریباً تمام  براي طلسمات و تعویذها کاربردهاي گوناگونی تصور می«: اند داده
شده،  شده یا دزدیده پیدا کردن گم: تگرف مسائل زندگی انسان ایرانی را در برمی

-52: ؛ رساله در علوم غریبه209: طلسم شاهی(بازآوردن گریخته یا غایب و سفرکرده 
وکار  ، افزایش رزق و روزي و توفیق در کسب)17: ؛ جنگ علوم غریبه و طلسمات53

جنگ  (، یافتن شغل و حرفه یا پیشرفت و ارتقاي در آن)218، 117-116: طلسم شاهی(
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طلسم (، حفظ اموال و امالك از آسیب دزدان و دشمنان )10: علوم غریبه و طلسمات
، حاصلخیز کردن )9: ؛ جنگ علوم غریبه و طلسمات208، 117، 108-107: شاهی

، فراوان )218، 205، 118: طلسم شاهی(کشتزار و بارآور کردن درختان و باغ و بوستان 
؛ 253: 1363ویشارد، (زخم  ري از چشم، جلوگی)206: همان(کردن آب چاه و کاریز 

؛ کولیور 306 -305: 1335؛ رنه دالمانی، 432: 1357؛ جکسن، 181-177: 1367الیارد، 
، پیشگیري و درمان )219: ؛ طلسم شاهی330: 1389؛ ویلز، 94 -93: 1366رایس، 
ژه وی تر جلب مهر و محبت دیگران به و از همه مهم) 128 -103: 1386فلور، (ها  بیماري

؛ کولیور 238 -237: 1368؛ پوالك، 92-91: 1362شیل،  (همسر یا معشوق و معشوقه
؛ 198، 190: ؛ مجموعه ادعیه و طلسمات209: ؛ طلسم شاهی88، 43 -42: 1363رایس، 

  ).8: ؛ جنگ علوم غریبه و طلسمات36، 16، 13رساله در علوم غریبه 
 

  :کاربرد در نزد زنان
 نقشی خود بنا به باورهاي عامیانه رایج و اهدر مقابل، زنان به جهت جایگ

گیران دراز  دعانویسان، رماالن، ساحران، و جنسوي برحسب مقوالتی دست نیاز به 
  .د شدن ارائه خواهیادشدهدر ادامه مقوالت . کردند می

  
 :زایمان

تنهایی از  رفت معموالً به بود که از زنان انتظار می مواقع پرخطري زایمان ازجمله
شد  باوجود حضور زنان آشنا، زایمان نوعی فرایند طبیعی محسوب می.  آن برآیندعهده

دسترسی به دستیار ماهر و . شدند که زنان خود مسئول به دنیا آوردن طفل محسوب می
 برخورداري از خدمات مربوطه و چه به لحاظ قلت ،قابله چه به لحاظ تمکن مالی

جربه زایمان اول کافی بود تا از زائو انتظار رود ت. ها براي همه زنان ممکن نبود تعداد آن
به جهت دشواري و عدم . هاي بعد، فرایند زایمان را خود مدیریت کند در نوبتکه 

                                                
- معادل کلمه positionاست .  



   
  
  
  

  91  مطالعه جنسیتی باورهاي عامیانه در عصر قاجار   

هرگونه آسیب جدي و هولناکی به جان مادر و کودك  ها بر روند آن، بیم تسلط قابله
ایش به  ضمن گزارش چگونگی گرایران در دوره سلطنت قاجارنویسنده . رفت می

افتاده  هاي عقب خرافات و اوهام خاص جامعه«: آورد خرافات در جریان زایمان می
جاهل که در میان اکثر جوامع بشري به انواع و اشکال مختلف رسوخ داشته و در 

ها و مظاهر گوناگون  صورت اعتقاد به جن و پري و جادو و یا جلوه  ایرانی بههجامع
کرده باالي سر زائو بگذارید تا آل  نوك سیخ آهنی نصبپیازي که به ... رایج بوده است

به او صدمه نزند و صدها معتقدات دیگر از این قبیل در میان اکثریت مردم رواج 
  ).356: 1381شمیم، ( ».داشت

جمله موجودات نادیدنی است که طبق نص صریح قرآن وجود دارد و از  جن از
هاي صحت مادر و نوزاد  ن ازجمله آفتاین رو اعتقاد به قدرت و اقدامات احتمالی آ

ها در  اي از دهکده دارند و در پاره به جن و پري هم اعتقاد«: رفته است به شمار می
 کنند تا اجنه دور شوند و براي محافظت مادر موقع وضع حمل زن، با تفنگ شلیک می

 پهلوي  برنده دیگري تا چند روز دره شمشیر یا اسلح، نوزاد از حمالت ارواح موذيو 
ها  گذارند و گاهی هم یک ردیف سرباز مقوائی در روي بام قرار داده و با نخی آن او می

آورند و باالخره اگر وضع حمل سخت و طوالنی باشد به وسایل  را به حرکت درمی
آورد و مقداري جو در روي   اسب سفیدي را می،زنند، مثالً شوهر زن تري دست می مهم
  ).116:1355دیوالفوا، ( »تا اسب بخوردریزد   زن میه برهنهسین

دار در میان مسلمانان است که موجبات  دادن صدقه ازجمله باورهاي مذهبی ریشه
ردپاي این . کند دوري از مصیبت و بال و خالصی از مشکالت و امراض را فراهم می

وقتی هم که زن آبستن «: وقت زایمان محسوس است باور در حفاظت از مادر و نوزاد به
شود، رفقا و همسایگان او  سختی متولد می در حال درد کشیدن است، و ظاهراً نوزاد به

خواهند که چنانچه  روند و با دادن صدقه از مالي مکتب می ها می خانه فوراً به مکتب
اش  اي به سبب تخطی باید تنبیه شود، او را ببخشد و یا آزاد کند تا به خانه پسربچه

راحتی به دنیا  ترتیب زائو، نوزاد خود را هرچه زودتر، به این بهآنان باور دارند . برود
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خرند و آزاد  دارها پرندگان در قفس را می بر اساس همین عقیده، از سعله. آورد می
  ).299: 1385اولئارتوس، ( »کنند می

ها و اقوام مختلف برخی  به فرهنگ عامیانه خطهتوجه در کنار این موارد، با 
هایی  زن «:کند سرنا باور دیگري را حکایت می. شده است ز دنبال میها نی دستورالعمل

را بگذرانند و آن را » چنگ مریم«برند باید نخی از ریشه گل  که از درد زایمان رنج می
  ).128: 1362کارالسرنا، ( »زیر شکم خود ببندند

  
  :مراقبت از نوزادان

هایی براي دفع شر و بال  مطلس. جان نوزادان همواره مورد تهدید انواع بالیا بود
شد و اعمالی در  حسادت بسیار جدي و مهم تلقی می. در این خصوص وجود داشت

هاي  زخم که پشتوانه باور به چشم بد یا چشم. گرفت برابر چشم بد مورد توصیه قرار می
وبیش نیرومندي در ایران دارد، منحصر به این کشور نیست و  مذهبی، عرفی و قومی کم

مراد از آن آزار و گزندي . طور تاریخی رایج بوده است سایر اقوام و جوامع بهدر میان 
رود از تأثیر نظر و ذهنیت فردي نابرخوردار نسبت به برخورداري  است که گمان می

جوهره این مهم در خصلت حسادت نهفته و . شود فردي دیگر از موهبتی حادث می
مرغ، آویزان کردن نمک و اسپند،   تخمهایی چون شکستن باورهاي عامیانه دستورالعمل

برخی . کنند فرهنگ مسلط توصیه می قربانی کردن و اسپند دود کردن را بنا به خرده
  .شده است  ذکرها، دعاها و آیات قرآنی نیز براي حفاظت در برابر این امر توصیه

رو  شور بودند و ازاین ویژه هدف دیوان و چشم زنان آبستن و نوزادانشان، به
ستم سختی از چه باید کردها و چه نباید کردها در زمان چند ماه آخر آبستنی و چهل سی

دعا علیه . کاربرد طلسم، بخش اساسی این عملیات بود. شد روز بعد از تولد رعایت می
این دیو در دوران بابلیان نیز . دیو آل براي زنان در دوران زایمان موردتوجه قرار گرفت

عنوان بخشی از میراث فرهنگی  و به)  آن زمان به نام الماشتومدر (کرده است زندگی می
با . هنوز وجود دارند» آن زمان«هاي موجود علیه آن  طلسم. مانده است ایرانیان برجاي
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در نظر گرفتن این حقیقت که تولد بچه یک خطر بوده و هست، تهدید دیو آل موجب 
رد آن انجام داد حتی در ادبیات خطر آل و آنچه بایستی در مو. توجه خاصی قرار گرفت

حتی دعاهایی با .  مشهورهنام مثال در کلثوم عنوان شده است، به  پارسی نیز توصیفهعامیان
 چاپ سنگی براي مقابله با آل و نیز استمداد علیه آن در متون چاپی موجود است

  ).1979ایلرز، (
شده علیه آل، استفاده   دعاهاي نوشتهه مهم، هرچند نه به اندازهوجود، وسیل  این با

اي است که حاوي قدرت الزم نیروي زندگی براي فراهم آوردن  از ابزارآالت فلزي
بر این حساب، تعداد زیادي قیچی، یا ابزار آهنی یا فوالدي در زیر . محافظت بودند

شود  اش بسته می ازاین نیز به ننوي گهواره رختخواب در هنگام تولد بچه گذاشته و پس
 ).148: 1891چرچیل، (و ) 244: 1383رایس، (

اند،  اي از فلزات، چون آهن، طال، نقره، برنج، سرب داراي روح پندارند پاره می«
بندند تا از شر  به هنگام تولد نوزاد، چاقو یا هر تیزي دیگري را به گهواره کودك می

د اي تول چنانچه بچه ).195: 1366کالراکلیور رایس، ( »جن و انس در امان باشد
کلید آهنی را به درون  کرد، یک دسته یافت، یکی از زنان که در تولد بچه یاري می می

لب زمزمه  انداخت و سپس دعایی مذهبی زیر طشتکی که نوزاد را شسته بودند می
 ,Shahbaz (دمید  می-شور عنوان حفاظت از چشم  به-کرد و سه فوت به درون آب می

1901: 78-79.( 

هایی به لباسش  ها سوزن شود، آن عروسی متولد می ز تازهاي ا که بچه  هنگامی
که به این شیوه، دیو و جن به  طوري گذارند بمانند، به  روز می40دهند و براي  اتصال می

  ).Khanishu, 1899: 82-83 (او نزدیک نخواهد شد و او را لمس نخواهد کرد
کنند و یا به  میاي نزدیک گردن بچه آویزان  یک النگوي خلخال به رنگ فیروزه

تواند  نگرند که می بختی می دوزند و به آن همچون نمادي از شگون و نیک کالهش می
هاي کوچکی  ها همچنین، آیاتی از قرآن را در درون کیسه آن. شور را بزداید اثر چشم

مثابه  گذارند و آن را به شود و یا در آستینش می گذارند که یا به کاله بچه دوخته می می
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اي دست به  چنانچه بیننده. کنند هاي عظیمی علیه چند بیماري قلمداد می  کنندهحفاظت
اي دچار شود، این  ازآن این بچه به بیماري اي بزند و اگر پس تمجید و ستایش از بچه

آورد و راه درمان، گرفتن بخشی از  شور را بدست می فرد بالفاصله شهرت داشتن چشم
چرخانند  سوزانند و دورتادور بچه می  در آتشدانی می سپند،ههایش است که با دان لباس

موریه، (جویند  شور را بدست آورده است نیز دوري می و از آن فرد که شهرت چشم
1378 :108.( 

بچه کوچکشان را . ترسیدند شور بیش از هر چیز دیگري می زنان ایرانی از چشم
 پوشاندند د، میشور داشته باش اي تحسینش کند و چشم  غریبهاین کهاز ترس 

)Malcom, 1911: 60.(  چشمان بچه را با دستمالی براي ده تا پانزده روز اول به سفتی
کنند که با این عمل، بچه از اضطراب دیدن نور براي اولین  بندند و چنین تصور می می

شدند و نوزادان پسر  نوزادان دختر براي چهل روز بیرون برده نمی. شود بار، حفظ می
زیرا آنان اعتقاددارند بیماري با ابزار تعجب از سوي مردمی که اولین بار . وز ر90نیز 

بایست همیشه با سرمه پر  در ضمن چشمانشان می. دهد بینند روي می این کودکان را می
دور داشته  شان را از درد و بیماري به کنند چشم ها فکر می که آن» یک پودر سیاه«شود 

  ).25: 1898یونان،  (کند ها را زیبا می نو زمانی که رشد کردند نیز آ
هاي محتمل، نکته  ها و آلودگی در کنار تهدیدهاي محیطی ازجمله عفونت

اي  هاي عمومی رایج، تااندازه توجه در رابطه با حساسیت وضعیت نوزادان و دغدغه قابل
د و ش در حقیقت قابلگی مهارتی بود که باتجربه کسب می. با کادر زایمان ارتباط داشت

آنان تنها براي کمک به تسریع . ها لزوماً دانشی درباره اندام باروري نداشتند بسا قابله چه
بدیهی است که به بهانه آسان زایی، بسیاري از زنان از شانس . آمدند زایمان نزد زائو می

هرچند دستوراتی در رابطه با چگونگی بریدن بند . بهره بودند کمک این دستیار نیز بی
                                                

- کنـد  اي است که همواره به سهولت وضـع حمـل مـی    گونه  در منظوراالجداد آمده اصوالً ساختمان اندام زن ایرانی به .
که از درد  زنان درحالی: نویسد نگی زایمان زنان در ایران و نقش قابله می     ویلیس درباره چگو  ) 174-175منظوراالجداد،  (

  ).Wills, 1886: 89(کردند  هاي سنتی زایمان می زدند، بدون کمک یا با کمک قابله چمباتمه می
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اما واقعیت آن است که   شستشوي نوزاد در بدو تولد در طب سنتی آمدهناف و
شد و  ها انجام می هاي نوزادان عمدتاً توسط همین قابله تشخیص و درمان بیماري
ومیر کودکان خردسال گویاي  آمار باالي مرگ. بود فایده می بنابراین تا اندازه زیادي بی

تیصال از تشخیص علل و یا عدم بهبود، در شرایط اس. ابعاد این واقعیت تلخ است
عنوان عامل  چشم بد را به باورهاي عامیانه انواع و اقسام منبع چون جن، دیو، آل و

  .ساخت کرد و زنان را ناگزیر به دفع این عوامل می بیماري معرفی می
  

  :نازایی
شود،  ترین کارکرد زن دانسته می بدیهی است در شرایطی که باروري صرفاً مهم

هاي داخلی  هاي دستگاه تناسلی و مقاربتی، ناآگاهی نسبت به اندام م اطالع از بیماريعد
 موجب ارجاع به انواع ،و ضعف در تشخیص و کنترل فرایند باروري در هر دو جنس

  . بودهاباورهاي عامیانه و رونق بازار آن
، به اوقات بعضی. یکی از وظایف زنان قاجاریه، حاملگی بود «:نویسد ویلسون می

گرفت، حامله نشدن اگر گناه نبود یک نقیصه محسوب  هر دلیلی حاملگی صورت نمی
هاي   باروري شوهرشان، با توسل به قدرتهرو زنان، بدون توجه به قو شد و ازاین می

. دنکر دار شدن را طلب می بچه) جست ها را می  خود آنهکه هر کس به شیو (ماورایی
  ).Wilson, 1895: 261( »شد ب میزیرا نازایی بدترین دشنام محسو

 در مشهد نماي شکسته و قدیمی از یک ببر  سرابهدر نزدیکی درواز» یات«
همیشه گروهی از . شده است را مشاهده کرد کاري سنگ، کنده پابرجا که روي یک قطعه

زنان در اطراف این ببر، و یک زن در مرکز با پاهاي باز و گشاده هست، زن بر روي ببر 
شود، مانند بریدن  شود و طلسم و جادوهاي گوناگون اجرا می نشانده میسنگی 

                                                
-57 و 56: 1394زاده،   ملک: براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به.

2. surab 
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 & Yat (رسد گره و چیزهاي دیگر و آنگاه آیین به اتمام می ریسمانی با چهل

Khursan, 1900: 337.(  
 اي سخت به مدد امام علی اي جوشان است که از دل صخره نزدیک کرمان، چشمه

شده و از زیر این واژگان   نقش زده» یا علی«اژگان آید، در سراشیبی کوه، و برون می) ع(
در سراسر روز، زنان به این نقطه صعود . شود هاي آب خالص تراوش می چکه چکه

آید  قطره می صورت قطره آرامی به  آبی را که به،کنند تا از این جریان مقدس می
 است هاي درختی کوچک که با این آب رشدونمو کرده آوري کنند و از شاخه جمع

سان این اداي نذر، لذت مادر شدن را براي  کنند، بدین سوزهاي خود را آویزان می پیه
هاي آنجا که بر  از سوي دیگر، زنان بیمار، جهت زیارت به تپه. کند آنان تضمین می

رویشان سنگرهاي قدیمی وجود دارد رفته و در آنجا نان، گوشت، شکر و میوه در یک 
ها معتقدند که چنانچه در بازگشت، هدایایشان خورده  آن. گذارند اتاق گلی کوچک می

 یابد شده باشند، ملکه پریان به آنان عطوفت روا داشته است و دردشان شفا می
  ).96: 1898سایکس، (

کردند ولی  همچنین اطباء، مایع پنیر شتر را براي حتمی کردن باروري تجویز می
 بدون آنکه متوجه شود آن را بخوردستی شرط الزم براي مؤثر بودن، آن بود که زن بای

  ).97: 1970اسچلیمر، (
شده بود، زنان   ساختهدر ارومیه، در کلیساي کاتولیک که در بخش مارت مریم

آمدند تا از موهبت مریم  براي روشن کردن شمع می) چه مسلمان چه مسیحی (محلی
ارید در میدان مشابه این عمل، توپ مرو. باکره براي حامله شدن برخوردار شوند

شد با نیروهاي جادویی که به آن اعطاء شده است حتی   تهران بود که گفته میهتوپخان
کردند هدیه   برنجی آن را لمس میهدار شدن را به زنان سترونی که دهان تواند بچه می
  ).422: 1909جکسون،  (کند

                                                
1. mart mariam 
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احر، ظرفی کنند که در این صورت س در موارد نازایی، زنان به ساحران مراجعه می
خواهد تا به آن  افروزد، آنگاه از زن می  را با آب پرکرده و یک آتش کوچک برمی مسی

که دود فضا را آکنده   بزرگ، خود و زن راـ هنگامیهنزدیکی آید و همزمان با یک مالف
شود، که معنایش آن  سپس الفاظ جادویی به زبان عربی جاري می. پوشاند کرده ـ می

آنگاه زن بر آب پیاله که با جادوهاي . خواند ین را فرامیاست که دارد شیاط
نگرد و در  زن این ماجرا را می. کند تصور ساحر به جنبش درآمده است، نگاه می غیرقابل

همان زمان ساحر چند سوزنی را که با خود دارد و یا چیزهایی مشابه دیگر را به هم 
ازآن، ساحر  پس.  اکنون حضور دارندآورد که شیاطین راستی ایمان می دهد و به مالش می

گوید که در زمانی در  نویسد و عمل به آن را توضیح داده و به او می دستوراتی را می
 هدهد که نشان آید و به او سیبی قرمز می سوي او می بیند که مردي به آینده، در خواب می

اي از تولد را   نشانهگوید که تولد فرزند خواهد بود، براي اطمینان بیشتر، ساحر به او می
در آن سال به . گردد زن به خانه برمی. اي از بدن خود خواهد یافت در صورت یا ناحیه

ي بعد که مادر خواهد شد و مسلماً این واقعه ها سالنشیند و نیز سال بعد و  انتظار می
  ).82: جلد سوم: 1899نانیشو، (هرگز روي نخواهد داد 

در تالش بودند » با مدد سحر و جادو«اي باروري ها بر تنها مسلمین و مسیحی نه
ها، یک  براي مثال، در میان یهودي. جستند اي می بلکه پیروان دیگر ادیان نیز چنین شیوه

هاي خود را براي  خاخام بزرگ، دعاي خود را نثار زنان سترون کرده و سپس طلسم
  ).Saber, 1982: 172-173 (نوشت باروري می

کشتند  براي مثال، زمانی که کفتاري می. دیگر طلسم عشق بودهاي درمانی  از شیوه
گلداسمیت،  (شد تا همچون طلسم عشقی منزه استفاده شود اش بیرون آورده می معده

  ).274: جلد اول: 1876
هایی مضحک را  منظور رفع نازایی که گاهی صحنه عبور زنان از زیر شکم فیل به

  ).58: 1378موریه،  (به همراه داشت
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کردند  می پریان جهت کرامت آبستن شدن، استمدادها هن کرمانی، از ملکزنا
)Sykes, 1910: 96.( 

، نوردون در میدان کازرون مشاهده کرد درویشی بر روي زمین 1927در سال 
او به پرسش نوردون که چه . نویسد چمباتمه زده و روي تکه کاغذي چیزي می

ارباب تو :  نوردون گفتهتمام کرد، به خدمنویسد پاسخ نداد، زمانی که کار خود را  می
من براي دختري که کنار شما ایستاده . او تقریباً جادوي مرا شکست. نباید صحبت کند

آن دختر . او کاغذ را به دست دختر داد. خواهد مادر شود او می. نوشتم است می
زده و درجایی ، خیره شد؛ آنگاه آن را تا »نازایی«فروتنانه به این اکسیر شفابخش دردش 

  ).134-135: نوردن، بی تا (از درون لباسش جا داد
به فراخور احوال در صورت نیاز براي جلوگیري از باروري نیز طلسم و 

زنان براي پیشگیري از  «:نویسد سرنا می. شد هاي خرافی تجویز و دنبال می درمان
ثال، زنی که قسمتی براي م. کردند ها و داروهاي محلی استفاده می باروري نیز از روش

هاي  داد تا در آمیزش اش شده و به او اجازه می از گرگ با خود داشت مانع باروري
شاه  ملیجک ناصرالدین). 135: 1883سرنا، (»اي، آزاد باشد خود، بدون ترس از هر نتیجه

به شاه را » جگر خرس«در یک نشست اجتماعی عنوان کرد که زنان شاه قصد دادن 
  ).192: 1345اعتمادالسلطنه،  ( فرزندي نداشته باشدداشتند تا دیگر

سازوکارهاي جامعه سنتی با تقسیم وظایف نقشی به عرصه خصوصی و عمومی، 
این . دانست  در خانواده و کارکرد اصلی آن را فرزندآوري می،جایگاه همیشگی زن را

رسی امر بااهمیت حفظ و بقاي خانواده گسترده در پیوند بود و به جهت عدم دست
هاي کشاورزي، دامداري  داري کارخانگی و نیز فعالیت عمومی زنان به آموزش، عهده

ریسی، نقش زن  مرتبط با خانوار، همچنین پرداختن به صنایع خانگی چون قالیبافی، نخ
تأکید بر فرزندآوري، تصمیم بر به . شد در ارتباط مستقیم با عرصه خصوصی تعریف می

ویژه زنان  نتخاب داشتن یا نداشتن فرزند را براي زوجین بهتعویق انداختن و یا قدرت ا
هرگونه تأخیر در فرزندآوري بدون توجه به علل محیطی، جسمی و . ساخت معنا می بی
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آمیز جنسیتی ازجمله قائل بودن  هاي تبعیض حتی روحی زوجین به دلیل سیطره نگرش
وي ضعف، ناتوانی یا شد تا از ر به برتري ذاتی، حقوقی یا نهادي مردان موجب می

در مواجهه با چنین تجربه تلخ و . مرض و بیماري به زنان نسبت داده شود
زنی نازایی همراه  آوري که غالباً بدون بررسی و واکاوي تخصصی، با برچسب اضطراب

هاي تجویزي  بود، زنان بنا به عادتواره به باورهاي عامیانه رجوع داشته و دستورالعمل
  .ردندک آن را دنبال می

  
  :جلب مهر و محبت

اي که زن در وابستگی به شوهرش صاحب منزلت و پایگاه اجتماعی و  در جامعه
 طبیعی ،در شرایطی که تعدد زوجات رواج داشتهو هاي اقتصادي است  نیز برخورداري

هم در   آن،است که جلب محبت شوهر و کسب مشروعیت در مناسبات قدرت
زنان به دنبال این . با هووها اهمیت خاصی داشته باشدهاي گسترده و در رقابت  خانواده

سپردند و در این راه با یکدیگر رقابت  کاالي کمیاب، ذهن و دل به باورهاي موهوم می
رفت  حتی در اندرون شاه که انتظار می. کردند تا بلکه حریف از چشم شوهر بیفتد می

 زنان وجود داشته باشد، حداقل امنیتی براي همسران متعدد شاه در مقایسه با سایر
هایی از  هایی برنجی وجود داشت که نشان پیاله«: داروي محبت خریدار بسیار داشت

شده و در درونشان   کاري شان کنده دورتادور بیرونی» البروج منطقه«هاي فلکی  صورت
. ه بودشد هاي گوناگون، در ترکیب با دعاهاي ربانی حکاکی  هایی از بیماري نیز توصیف

کردند و حمد  ها استفاده می نی که در پی ربودن عشق همسرانشان بودند از این پیالهزنا
 »کردند ریختند تکرار می که آب بر روي سرشان می  و ثنا بر پیامبر را در هنگامی

)Sykes, 1898: 46.(  و با مالیدن روغن گرگ به لباس زن براي دلسرد کردن شوهرش
راي رفع نازایی و استفاده از ناخن هدهد براي از او، خوراندن زهره گرگ به زن ب

 استفاده  محبتبراي کسب جگر میمون  وبندي بندي و چشم خفاش براي خواب زمان
  ).47: 1383امنت،  (کردند می
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هاي او  درویشی و توصیه بابا درباره مواجهه با جیمز موریه در کتاب حاجی
 گرگ دافع ه او دلسرد شود؛ زهراگر روغن گرگ به لباس زن مالند، شوهر از«: آورد می

 مهر و محبت کفتار است و در حرمسراها هاما بهترین نسخ... نازایی زن است
. تواند زد الصنم پیش او دم نمی یبروح. خصوص در اندرون شاهی خریدارش بسیار به

  ).122-123: 1378موریه، (»تواند شد مهرگیاه پیش او سبز نمی
در گردن زنان، اقسام طلسمات . ب روگیري ندارندهاي بختیاري از غربا و اجان زن

بعضی براي جلب محبت «: اثر این دعاها را که پرسیدیم، گفتند. و دعاها آویخته است
 - ».شوهر است؛ برخی براي برداشتن حمل است؛ بعضی براي شر رقیب و سنی است

 که اگر از  چربی بدن گراز در میان ما اثر غریبی دارد،-گوید» ضره«که عرب و سنی را 
اوالد خواهد  العمر عقیمه و بی پیه بدن این حیوان به بدن زنی مالیده شود، آن زن مادام

داشتن، بسیار   کفتار و خرگوش از براي محبت همراه نگاههو بعضی اعضاء قبیح. ماند
 مار هفالنی مهر«: گویند در مثل فارسی، از براي کسی که محبوب است می. مؤثر است

  ).273: 1361افضل الملک، ( »کفتار داردیا مشارالیه 
  

  :حفاظت
عنوان تهدید جدي حیات و نیز سایر مشکالت موجب  وجود امراض مختلف به

بنابراین زنان ایرانی . شد تا گرایش به اعمال خرافی جنبه حفاظتی داشته باشد می
ه ها و مشکالت ک شان در برابر دشواري همچون سایر زنان براي حفاظت خود و زندگی

 کشورها در همثل بقی «.کردند  به باورهاي عامیانه رجوع می،از کنترل آنان خارج بود
خصوص در مطالب مربوط به عشق  دارند، به اینجا هم زنانند که بیشتر به خرافات اعتقاد

ومیر فرزندانشان؛ به چشم بد باور دارند و  و بارداري و همچنین در باب بیماري و مرگ
: 1368پوالك، (»توان عشق مرد را جلب یا دفع کرد دوجنبل میکنند با جا گمان می

238.(  
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  :طلب شانس
تنهایی موجب  حفاظت در برابر موجودات نادیدنی مانند آل، دیو و جن به

شانس از دیگر کاالهایی بود که زنان بر کسب آن . استیصال زنان عصر قاجار نبود
وهر و جلب حمایت و توجه او این کاالي قیمتی در ارتباط با ش. کنترلی نداشتند

اي، نحس  ترین حادثه  همواره این بیم وجود داشت که کوچکپس. شد تعریف می
در این شرایط زنان از . شده و به حضور و وجود زنان نسبت داده شود برداشت
 یمن بودن و نبودن و آمد عقیده به خوش «:نویسد پوالك می. شدند ها محروم می حداقل

رو ناگزیر از ترك  بعضی از زنان شاه فقط ازآن... ر مردم رایج استداشتن و نداشتن د
  ).239: 1368پوالك، ( »شدند که بدقدم بودند حرم می
مجموع مشتریان مؤنث همواره بخشی از بازار تقاضاي مربوطه را تشکیل  در

 و در کردند بلکه زنان طبقه پایین صرفاً زنان طبقه باال براي این امر هزینه نمی. دادند می
ز مشتریان همیشگی این بازار اسوادي   به جهت فراگیري جهل و بی هم،حداقل درآمد

اي موارد زنان مورد  در پاره«: شواهد مختلفی بر اثبات این امر تأکید دارد. بودند
توجه به ابن و هوسه  گرفتند؛ در گزارشی جالب سوءاستفاده خودي و بیگانه قرار می

ازحد زنان بختیاري ناچار   در برابر اصرار و التماس بیشکنند که فرانسوي تعریف می
هاي عتیقه و اشیا و زیورآالت  اند آنان را فریب دهند و در ازاي دریافت سکه شده

هاي باستانی بود،  هاي قدیمی و تپه باارزش، که بعضاً حاصل کاوش آن زنان در خرابه
 » و تعویذ به آنان قالب کنندجاي طلسم هاي فرانسوي را به هایی از روزنامه پاره تکه

ویژه زنان مبالغ زیادي صرف  ایرانیان و به: گوید ویلز می). 322: 1361الملک،  افضل(
). 228: 1389ویلز،  (کنند تهیه و خریدوفروش طلسمات و تعویذها و دعانویسی می

وکار درویشان دعانویس به درویشی دعانویس  اولیویه ضمن سخن گفتن از رونق کسب
کند که انبوه جمعیت زنان براي خرید دعاها و تعویذها پیرامون او  ریش اشاره میدر تج

ویشارد نیز از رونق بازار طلسمات و ). 82 -81: 1371اولیویه،  (ازدحام کرده بودند
  ).254: همان (ها نقل کرده است تعویذها و خریدوفروش علنی در بازارها و خیابان
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  : باورهاي عامیانه1 کارگزاران-ب
منظور افرادي است که مردم در تعقیب باورهاي عامیانه جهت دستیابی به هدف؛ 

کنند و اساساً  چه برخورداري از موهبت و حفظ آن، چه دفع شر و بال به آنان رجوع می
رسد برحسب جنس  به نظر می. وکار آن کارگزاران  می شمرند چنین اموري را کسب

  :ر قاجار به دست دادبندي از کارگزاران در عص توان مقوله می
  :ارگزاران مذکرک

کردند و خدمات درمانی خود   شهرها گذر میهها از میان حوم بسیاري از درویش
ها  آن. دادند هاي مذهبی، ارائه می را در رقابت با مالها، امامان، سیدان و دیگر شخصیت

  ).113: 5 جلد: 1802-1807اولیویر، (کردند  دستمزد را قبل از درمان بیماران طلب می
اي نیز بودند که در  گرد، سیدها و مالها، دعانویسان حرفه افزون بر دراویش دوره

  ).82-83: بلدیه، دومین سالنامه (ها محدود بود تعداد آن. بازار مغازه داشتند
درویشان و یهودیان در میان دیگر دعانویسان ) 1391 (به باور رحمانیان و حاتمی

این نکته در . تر مورد اقبال و اعتماد بودند عویذها بیشو تولیدکنندگان طلسمات و ت
رغم باور عمومی  تري برخوردار است؛ زیرا این گرایش، به مورد یهودیان از اهمیت بیش

 نیازهاي عینی و نادیده گرفته شدن ه غلبهدهند مبنی بر نجس بودن و ناپاکی آنان، نشان
  خاطرات اعتمادالسلطنه طلسمه مندرج در روزنامهطبق اشار. باورهاي مذهبی است

سراي ناصري  سازان یهودي حتی به درون حرم شاه نیز راه داشتند و براي اهل حرم
  ).433: 1385 (کردند جادو می

اي از رماالن و  مانده از آن روزگار نام و عنوان پاره هاي برجاي در اسناد و گزارش
ازجمله دعانویسان و رماالن . بینیم  میاند، را اي از آنان یهودي دار، که پاره دعانویسان نام

مأل محمدعلی دعانویس تهرانی، : توان به افراد ذیل اشاره کرد مشهور آن روزگار می

                                                
-یافته و آن را براي توصیف معناي  اي استقرایی به این معنی دست هاي تحقیق به شیوه س یافته پژوهشگر بر اسا

 .مربوطه چنانکه در متن آمده، برگزیده است
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موسی، مالصادق  آقاسیدعلی دعانویس، غالمعلی رمال، مالربیع رمال، مالغفار، شیخ
بزن،  بابا جادو، میرزاي جام محمود دعانویس، مالاسحق کلیمی، پیر رمال، آقا سید

نظرکرده، شیخ محمدحسین محرر، و مأل قربانعلی رمال هر دو در  حاجی کرمانی، سید
، 445، 288، 285، 224، 167، 103، 100، 98: 1368آمار دارالخالفه تهران،  (مشهد
؛ 86، 37 -36: 1371؛ جوادي و دیگران، 63: 1380الدوله،  ؛ خاطرات مونس579

  ).162: 1385، )امیرخانی(تهرانی 
  :رگزاران مؤنثکا

ویژه  وکار پررونقی داشتند، برخی از زنان به در مقابل کارگزاران مذکر که کسب
ها داراي قدرت خاص  سفید و نیز زنان یهودي و همچنین کولی اصطالح گیس زنان به

داران این  نیز از میدان) قرشمال(زنان کولی و خونگیر : خوانیم شدند چنانکه می تلقی می
  ).25: 1391حافظی،  (بودند}دوسحر و جا{عرصه 

 کودکان ههاي ویژ ها بیماري آن. در اطراف اردبیل، شفادهندگانی به نام اجاق بودند
ویژه از دو  به (این شفادهندگان. دادند مانند اسهال و استفراغ را تحت مداوا قرار می

کوتاه اکثراً زن بودند که آهنی را در اجاق گرم کرده و خیلی ) روستا نزدیک اردبیل
گذاشتند و سپس خاکسترهاي گرم اجاق را بر پیشانی بیمار  داغ را بر گردن بیمار می آهن

ها که توسط شفادهندگان فولکلوریک تجویز و بکار  این و دیگر درمان. دادند مالش می
تکه « اردبیل هدیگر شفاگران زن منطق. شد نامیده می» ترك دوا«شد، در اردبیل  گرفته می

مثال، بیماران با مشکالت  عنوان ها به آن. شدند نامیده می» کنندگان لقمه اترن یا رفع
: 1971سفري،  (کردند  تن بیمار درمان میه آزردهاي را با مالش انگشت در نقط روده
496-495.( 

 ،در اوقاتی که همشیره عیال سعد الدوله ناالن بود و در منزل در تحت توجه والده
بی خانم زنی بود نقاله و قواله و بقول فاضل  داشتند، بی ر وسیله مشغول می هاو را به

گر، شیطانه، فتانه، مردانه پوش، پیمانه نوش،  منظر، عشوه خان گروسی در جوانی خوش
پس از سفیدي مو و سیاهی رو، زردي . انداز خرمن پیر و جوان با یک عالم ناز و آتش
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داد و  کشید، دعا می ب میدندان و خشکی پستان، قطع عادت و ختم لعنت، جانماز آ
هدایت  (کرد هفته در منزل ما پالس بود و همشیره را مشغول می گرفت، هفته جن می

27.(  
اندازه همتایان مذکر خود  بنابراین هرچند به لحاظ کمی کارگزاران مؤنث به

سفیدي داراي اقتدار سنتی بوده و نیز  نبودند، اما برخی زنان به لحاظ مهتري و گیس
گیري و کنترل   زنان اقلیت در باورهاي محلی به قدرت خاص آنان در ارتباطبرخی از

همچنین تفکیک جنسیتی عرصه خصوصی و عمومی به زنان . صور خیالی معتقد بودند
داد که طبیعتاً بر مردان بسته و یا  هاي خصوصی را می کارگزار مجال ورود به عرصه

  .محدود بود
  
  : بکارگیري و استعمال-ج

عامه  ها و شعائر در فرهنگ هایی که الزمه برخی آیین  انجام فعالیتدر کنار
بستند تا  منظور حصول مقصد است، دعاها، ذکرها و آیاتی نوشته و بر گلو و بازو می به

این اشیا گاه در شکل گردنبند حالت تزئینی نیز . پناهی در برابر بالیا و دشمنان باشد
خاك کربال به جهت ارادت شیعیان به . اند نامیدهچنین امر متبرکی را تعویذ . یافت می

شده  در باورهاي عامیانه قداست خاصی داشته و در این موارد توصیه) ع (امام حسین
طور تاریخی از  اي است که خاصیت جادویی داشته و به ء یا نوشته طلسم نیز شی. است

و یا کسب موهبت سوي عالمان علوم غریبه داراي نیروي ماورالطبیعه اي در دفع بال 
  .شده است میمحسوب 

گزارش استعمال عمومی طلسم و تعویذ نشان از حمل اشیا مربوطه در جریان 
  .هاي روزمره دارد فعالیت

شد، اگر  عنوان طلسم استفاده می اي کوچک از خاك معطر کربال نیز به کیسه
ها  شمشود چ شد که موجب می هاي چشم مالیده شود، گفته می چنانچه بر روي پلک

 ).Malcom, 1911: 60 (روشنی درخشان شوند به
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این طلسم را در پیشانی و یا نزدیک قلب خود ) زمانی که بیمار بودند(مردم 
بسیاري از . ها شفا یابد گذاشتند و آنگاه امیدوار بودند که با این شیوه، ناخوشی آن می

 یا آن را در جعبه دوختند صورت بازوبند می مردم شش تا هشت طلسم را به روبانی به
ها را از  ها هرگز این طلسم آن. کردند هاي کوچکی گذاشته با خود حمل می یا پوشش

ایچوالد،  (ها را بر تن داشتند کردند آن کردند، حتی زمانی که حمام می خود دور نمی
1834 :447-446.( 

 در این. البته اشیاء داراي قدرت مافوق طبیعی موجب قداست مکانی نیز بودند
اي عامیانه، وجهی عمومی داشته و تمایز جنسیتی  هروبا حالت کاربرد اشیا ارزشمند در

قدر که یک درخت  همان. به لحاظ نوع کاربرد میان زنان و مردان وجود نداشته است
توانست طی مراسمی موجب  توانسته مقدس شمرده شود، یک شیر سنگی هم می می

  .باروري تلقی شود
قدر افکار موهوم در  ام که این کمتر جایی را دیده. کند اد میدر مشهد خرافات بید«

یکی از رسومی را که خود بارها . بین مردمش و بخصوص زنانش خریدار داشته باشد
 سرآب یک شیر سنگی هدر نزدیکی درواز. کنم شاهد انجام آن بودم در اینجا نقل می

گذشتم دیدم که  کنار آن میچند بار که از . قرار دارد که کمی از آن نیز شکسته است
. ها روي شیر نشسته است اند و زنی در وسط آن تعدادي از زنان آن را احاطه کرده

ساخته است و در حال   سال پیش150تراشی نزدیک به  گویند این شیر را سنگ می
در واقع این شیر سنگی قبر وي . حاضر خود نیز در زیر آن و در دل خاك مدفون است

هرحال این شیر هنوز هم برکنار جاده قرار گرفته است وزنانی که  به. هدد را تشکیل می
هاي دور و نزدیک براي  شوند و یا آرزوهاي دیگري دارند از مسافت دار نمی بچه

ها  ظاهراً شیر نیز کاري براي آن. آیند  زیارت این شیر میبهبرآورده شدن حاجاتشان 
. آیند دریافت انی که مشتاقانه به زیارت آن میتوان از انبوه زن این را می. دهد انجام می

خورد با نخ یا  آورد و تکان می بر زبان می که اورادي نشیند و درحالی زن روي شیر می
شیر سنگی . رسد زند و سپس مراسم به اتمام می  گره می40ریسمانی که بدست دارد 
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دارد که مردم آنچنان که در یاد ن نظیر این را در مزار گازرگاه در هرات دیدم، اما اصالً به
مشهد باور دارند با آن رفتار کنند و از آن شفا یا برآورده شدن حاجتی را طلب نمایند و 

  ).310: 1365پیت،  (کنم که در جاي دیگري نظیر آن دیده شود خیال نمی
  

  بکارگیري و استعمال زنانه
شکل بازوبند، گردن که بکارگیري طلسمات، طوالع، تعویذها و علوم غریبه در  درحالی

ها را در شکل تزئینی بکار   زنان بیشتر آن،بند شکل عام و رایجی داشته بند و پیشانی
ها  العاده در درمان بیماري بنابراین عالوه بر حمل اشیا و داراي قدرت خارق. اند برده می

زخم، این اشیا مصرف  هاي شفابخش، حفاظت از بالیا و چشم ازجمله برخی سنگ
  .اند در بین زنان داشتهنیز نمایشی 

داراي ) اي و آبی فیروزه (هاي رنگی متنوع زنان ایرانی اعتقاد داشتند که سنگ
 پوشیدند می) علیه بیماري (ها را دورتادور گردن خود خاصیت شفادهندگی هستند و آن

ي اسالمی و ها ارزشاین اعتقاد تا اندازه زیادي ریشه در ). 336: 1910سایکس، (
ارزشمندي عقیق از همین رو است و نیز جایگاه . باره سبک زندگی دینی داردتوصیه در

بخش  ها و اثرات انرژي هاي متقن درباره سنگ گاه مسلمین داللت حجر االسود در قبله
عنوان جزئی  ي اخیر بکارگیري سنگ ماه تولد بهها سالهمچنین در . آنان به دنبال دارد

سازي کاربرد  اج فرهنگی که درصدد تجارياز سبک پوشش و آراستگی از سوي امو
به هر نحو چنین امري . شده است پسند ترویج اي عامه ها هستند به شیوه تزئینی سنگ

 .حکایت از کاربرد تاریخی موضوع دارد

. شور مؤثر بودند بر ضد چشمنیز، هاي ظریف  هاي آبی، بلکه صدف تنها مهره نه«
رایس، (» بستند شان می ا را در گیسوان بافتهه زنان اغلب یک یا تعداد بیشتري از آن

1383 :245.(  
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کوشند چیزهایی را که  آویزند یا می زنان به خود و فرزندانشان تعویذ و طلسم می«
ها  به گمان خودشان باعث ناراحتی و خسران رقبا و دشمنان است، به نحوي به لباس آن

نگرند ولی   غیرعادي نمی چیزيهها به دید مردم به این دعاها و طلسم. بچسبانند
  ).238: 1368پوالك (»کار زنان است«: گویند ها لبخندزنان می کرده ها و تحصیل فهمیده

ها در امان باشند و  کنند تا از شر آسیب ها استفاده می از انواع افسون و طلسم
شده  آویزند و یا چشم خشک را به گیسوي بلندشان می» مهره کبود «اغلب زنان

کالراکلیور  (نمایند روز عید قربان، قربانی شده را به فرزندانشان وصل میگوسفندي که 
  ).197: 1366رایس، 

اي از  در مورد تب زایمان هم، گاهی روده گرم خروس سیاه قربانی و پاره
 یابند گذارند، و البته زنان اغلب از مرگ نجات می تعویذات را، در اندرون زمین می

  ).217: 1348هاکس، (
  
  گیري نتیجه

 ، بنابراینجامعه زمانه قاجار از نهادهاي اجتماعی متشکله خود مجزا و منفک نیست
چنین . هاي آن جاري بوده است ها و سلول الگوي قدرت حاکم بر جامعه در اندام

هاي جسمانی  هاي اجتماعی را در امتداد ویژگی شرایطی از منظر کارکردگرایی، نقش
  .زیستی دو جنس تعریف کرده است

دان در راستاي ایفاي کارکردهاي اجتماعی نقش خود براي اموري چون مر
وکار، افزایش درآمد، یافتن شغل و رونق حرفه، حاصلخیزي زمین و  موفقیت در کسب

افزایش محصول، فراوان شدن آب چاه و قنات و درمجموع افزایش روزي دست به 
  .لسم و تعویذ داشتنددامان ساحران و دعانویسان بودند و چشم به علوم غریبه و ط

وپز و ارائه خدمات  دار زاد و ولد هستند و به انجام امور خانه، پخت زنان عهده
 ،مراقبتی به اعضا خصوصاً خردساالن و سالمندان در خانواده که شکل گسترده داشته

آور جاي خود را در نظام مشاغل و بازار کار  عنوان نان مردان در مقابل به. پرداختند می
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وبیش غالب در جوامع  بندي جنسیتی کارکردگرایانه الگوي کم چنین تقسیم. فتندیا می
ناچار در  بالتبع زنان و مردان هرکدام در شبکه نقش خود به. شود پیشامدرن محسوب می

عامه مردانگی به سبب  که در فرهنگ آنجا شوند و از روابط قدرت نیز وارد می
ه برخاسته از قدرتمندي جسمانی مردان، ویژ ي هژمونیک نظام پدرساالر بهها ارزش

شود، هرم قدرت در بین زوجین و بلکه در خانواده عمودي بوده  امري مسلم انگاشته می
زنان در این شبکه روابط، جایگاه فرودستی داشتند و اساساً فرودست پنداشته . است

 ،ین بلوغي آغازها سالبر این اساس اهمیت تشکیل خانواده و فرزندآوري در . شدند می
شده و درنتیجه در مختصات جامعه پدرساالر عهد قاجار  نوعی ارزش شناخته می

با ارجحیت داشتن فرزند  (و مادري) ولو در قالب ازدواج چندهمسري(جایگاه همسري 
شد؛ مواهبی که در هر رده و  ازجمله کلیدهاي برخورداري از مواهب محسوب می) پسر

ند زن را با مردِ صاحب قدرت و جایگاه اقتصادي، رتبه نظام قشربندي اجتماعی، پیو
  .ساخت وبیش منتفع می تحکیم و او را کم

هاي قومی و عدم دسترسی زنان به  فرهنگ قبح طالق از یکسو، رواج خرده
هاي آموزش و اشتغال و درنتیجه فقدان درآمد مستقل در جامعه غالباً  فرصت

 شرایط کژکارکردي خانواده ازجمله شد تا در روستانشین ایران عصر قاجار موجب می
اصطالح تجدید فراش مردان، ناشی از ضعف و عدم  رابطه زوجین، ولو به جهت به

خصوص فرزند پسر  توانمندي زنان در جلب محبت شوهر، ناتوانی در فرزندآوري به
از سوي دیگر ازدواج نیز تابع تنظیمات هنجاري جامعه محسوب شده و . تلقی شود

هاي از پیش ترتیب یافته و  ازدواج. شدند  زنان حق انتخاب قائل نمیویژه براي به
برقراري مناسبات زناشویی فارغ از شناخت، علقه و دلبستگی حداقلی خصوصاً در 

نفس   موجب از دست رفتن اتکابه وساخت سنین پایین، فضاي ذهنی زنان را متالطم می
وبیش  ره این اذهان ناآگاه و کمهاي واقعیت روزم بست شد و در نهایت در بن آنان می

گیرها و از این قبیل به دنبال  ها، جن بین مستأصل را به دامان دعانویسان، جادوگران، کف
  .انداخت ها می داروي محبت و انواع طلسم
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 ،نتیجه در. سوادي فراگیر بود سوادي و بی اي جاري بود که کم همه در جامعه این
. اي بود که کمتر پایی در استنتاج منطقی داشت میانهخود کانون نشو و نماي باورهاي عا

وجود . بهره بود طب در شکل رایج خود از سازوکارهاي درمان و داروي مدرن بی
بهداشت محیط به . ساخت پزشکان خارجی، تنها دربار و وابستگان دربار را منتفع می

 و حیوانی جهت عدم دسترسی به آب شرب سالم و نیز دفع غیراصولی فضوالت انسانی
افزود و درنتیجه شیوع  ها بر وخامت اوضاع می این نابسامانی. در سطح حداقلی بود

. کرد هاي دستگاه تناسلی را تشدید می ها و عفونت هاي اپیدمیک و نیز بیماري بیماري
تلقی  (طبیعی است که در مواجهه با عوامل ناشناخته و خارج از کنترل معضل شوم

خصوصاً آنکه . یرانی در میان باورهاي عامیانه سرگردان بودنازایی، ذهن زن ا) شده
داد و براي تبرئه مرد، نسخه ازدواج مجدد   این ناتوانی را به زن نسبت می،تلقی عمومی

  .پیچید را می
کوتاه آنکه ایستارها و باورهاي عامیانه زنان عصر قاجار برآمده از جایگاه نقشی و 

در بحبوحه . گرفت مناسبات جنسیتی جامعه جان میمنابع قدرت ناشی از آن بود و از 
شد که از سوي مردان جدي  قدر از سوي زنان دنبال می ها، این باورها همان ناآگاهی

شان بود  صرف هزینه گزاف مادي که گاه تنها دارایی آنان در این راه به. شد تلقی می
هی نیز دست به دامان خوردند و ناچار بودند حتی در اندرون شا پرداختند، فریب می می

دیگر احراز جایگاه فرودست  بیان به .ساحران نامتعارفی چون طلسم سازان یهودي شوند
داشت تا  می مراتب پایگاه اجتماعی اقتصادي در جامعه عصر قاجار، زنان را وا در سلسله

ور ط رواج باورهاي عامیانه به. براي حفظ و گاه ارتقا این جایگاه حداقلی نیز تالش کنند
شد تا در کنار تمسک به  ویژه در میان زنان موجب می سوادي به عمومی و جهل و بی

 دادن صدقه، به سایر طرق حتی برخی  وجمله اهداي قربانی هاي مذهبی از توصیه
هاي گزاف ولو در شرایط فقر و نداري از خدمات  باورها متوسل شده، با صرف هزینه

ها و نیز اعمال مربوط به باورهاي عامیانه بهره  مکارگزاران مربوطه در قالب انواع طلس
  .گیرند
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ي اقلیت که ها گروهبازار کارگزاران باور عامیانه رونق داشت و عموماً مردانی از 
هاي ماورالطبیعه را داشتند و رفتارشان در نزد عموم در  ادعاي برخورداري از قدرت

دیان، ساحران و رماالن به اي از رمز و راز پیچیده بود همچون درویشان، یهو هاله
در مقابل . پرداختند دعانویسی، جادوگري، تهیه طلسم و تعویذ براي زنان و مردان می

هاي  فرهنگ آمدند و در خرده برخی زنان نیز که غالباً ازلحاظ سنی مهتر به شمار می
 محل ،شدند  میمعروفالعاده  محلی، به برخورداري از نیروهاي شفابخش و نیز خارق

  .طور خاص زنان بودند اع بهارج
چگونگی کاربرد طلسم و تعویذها در نزد زنان نشانگر تمایز جنسیتی دیگري 

طور عمومی  ازجمله زنان عالوه بر حمل و یا حضور در اماکن شفابخش که به. است
صورت تزئینی در قالب آویز و یا گردنبند مصرف  شد، برخی از اشیا را به توصیه می

  .کردند می
به اقبال بیشتر زنان به باورهاي عامیانه در مقایسه با مردان بر رواج این اشاره 

دهد زنان و مردان در  مطالعه جنسیتی نشان می. باورها در بین هر دو جنس داللت دارد
. کردند هاي خود را دنبال می امتداد جایگاه نقشی خود با اهداف متفاوتی گرایش

ان در امتداد باورهاي عامیانه، شاید به دلیل هاي بیشتر در خصوص رفتارهاي زن گزارش
. جذابیت این رفتارها در نزد گزارشگران ازجمله سفرنامه نویسان خارجی بوده است

همچنین در کنار رفتارهاي جنسیتی متفاوت، باید به فرهنگ عمومی اشاره داشت که 
سعد و نحس . طور تاریخی در فضاي میان ذهنیت ایرانیان آن دوره وجود داشته است به

زخم و اهمیت موضوع درمان ازجمله مواردي بوده که  ها، هراس از چشم دانستن پدیده
هاي  فراتر از جنس، اذهان ایرانیان را مشوش ساخته و آنان را به سمت رویه

  .داده است ماوراءالطبیعه در رفع و یا تخفیف تهدیدها در زندگی روزمره سوق می
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