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  چكيده
يكي از مضامين مهم ادبيات داستاني معاصر، انعكاس فرهنگ مردم است و از آنجا كه انسان و زندگي و انديشـة او  

بخشـي از ايـن   . اين قالب ادبي راه يافتـه اسـت   جزء الينفك داستان است، پيوستگي فرهنگ مردم با انسان هم به
فرهنگ، مثل آداب و رسوم اجتماعي، مذهبي، پزشـكي و خرافـي اسـت و بخشـي ديگـر شـامل زبـان محـاوره و         

نويسندگان زن معاصر نويسندگاني هستند كه بـه  . هاست ها و بازي المثل ها، ضرب هاي محلي، اشعار و ترانه گويش
ها با اين فرهنگ است  ها از سويي عرصة به تصوير كشيدن رابطة انسان آثار آن. اند هفرهنگ مردم توجه خاصي داشت

ها در جامعة داستاني تا حدودي در  دهد استفادة بجا يا نابجا از اين فرهنگ در پرورش و زندگي انسان كه نشان مي
ي است بر انديشه و نيت پنهاني شود كه گاهي اين مضامين، نقاب جامعة واقعي ريشه دارد و از سوي ديگر، آشكار مي

البتـه بـا   . تري در خلق اثر داشته باشد تر و گاهي پيچيده كند شيوة هنرمندانه و دروني نويسنده كه به او كمك مي
توجه به جنسيت و بينش نويسنده و زمان و مكان وقوع حادثه، نحوة انعكاس اين مضامين گاهي متفاوت يا همانند 

  .م قابل بررسي استشود و از اين منظر ه مي
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  مقدمه
ــراي شــناخت فرهنــگ و ابعــاد وســيع و    ــوم اجتمــاعي، امــروزه اهميــت بســياري ب در عل

داننـد؛ انسـاني كـه     فرهنگ مـي  اند؛ تا جايي كه انسان را حيواني با شمولش قائل شده انسان
جو كرد تا بتواند انديشه كند و حاصل اين انديشه و ها تالش و جست تمادي و قرنساليان م

  .را به فرزندان خود بسپارد
 ،روم تا قرون جديد ترين ادوار تمدن يونان و حتي داستاني ترين و از باستاني ،زمين مغربدر 

در  نـدگان بـوده و  پژوه نويسان و نامه نمايش ،شاعران ،نويسندگان بخش بسياري از فولكلور الهام
 تنظـيم و  ،تـدوين  ،آوري چنان قوت گرفته است كـه جمـع   ،دو قرن اخير نيز توجه به آن ـ يكي

 هـا،  نظـاير ايـن   تـاريخ هنـر و   ،تاريخ ادب ،اين رشته از معارف بشري دوشادوش فلسفهة مقايس
ي ا رشـته  ،فرهنـگ مـردم  ة تحقيـق دربـار   بحـث و  را به خود اختصاص داده وها  كرسي دانشگاه

 منزلت آن افزوده روز به اهميت و به در قرن حاضر نيز روز مستقل شده است و دار و دامنه ،وسيع
  .]12ص ،2[ شود مي

ايراني است كه بـه كـاربرد فرهنـگ    ة نخستين نويسند )1376ـ1270( زاده جمالعلي حمدم
 طالحات وو اصـ هـا   اما او فرهنـگ بـومي را بـه گـويش    . عامه در داستان عالقه نشان داد بومي و
 از تعـابير و اي  تـا جـايي كـه آثـار وي گنجينـه      ؛اسـت  محلـي منحصـر كـرده   هـاي   المثل ضرب

دقت بسيار به  كه با جديت واي  نويسنده زاده، جمالبعد از  .شود مي اصطالحات عاميانه محسوب
وي  .بـود ) 1951ـ1903( صادق هدايت ،مفهوم كامل آن توجه نشان داد فرهنگ عامه در معنا و

فكر بـا تربيـت    روشن كرده و شود كه دو قشر تحصيل مي قد بود فرهنگ عامه نزد مللي يافتمعت
زندگي در كنار يكديگر فرهنگ عامه را  اين دو قشر با تعامل و .داردعامي  سواد و عالي و قشر بي

  .دهند مي به آن شكل كنند و مي تقويت
ادبيـات عامـه   هاي  در آثار و قالب نگارنده پس از مطالعه و بررسي در منابع گوناگون و درنگ

سادگي مـتن  : از اند ها عبارت فرد ادبيات عامه دست يافت كه برخي از آن به به ده ويژگي منحصر
گيري از امكانات زبان شكسته و لحن محاوره، دانش عوام و علم توده به اشيا و موجـودات،   و بهره
گوناگون عرفي  مراسمات ،ي و مادي عوامامور اقتصاد ،جادو هنر، سحر و ،ي و اخالقشناس جامعه

پيونـد ادب عامـه بـا ادب رسـمي اسـت و باعـث        ةاين نـوع ادبيـات واسـط   ، همچنين. و مذهبي
پيونـد بـا    ،اميـد  نگـري و  بيني و مثبـت  ترويج خوش .شود مي تودهة چشاندن ذوق ادبيات به عام

همگرايـي ميـان ديـن و     و ايجـاد هـا   ايجاد پيوند عاطفي ميان نسـل  ،ترويج حس اصالتتاريخ و 
  .اساطير از كاركردهاي ادبيات عاميانه است

چنـار   ،)روح شـهال پـروين  ( حنـاي سـوخته  هاي  داستان ةهدف اين نوشتار بررسي ميزان بهر
و  سرخي تو از من ،)زويا پيرزاد( سه كتاب ،)پور روانيمنيرو ( نازلي ،)زاده منصوره شريف( دالبتي

از ادبيات عامـه و همچنـين تحليـل كاركردهـا يـا فوايـد       ، )شاملوسپيده ( انگار گفته بودي ليلي
بنا به داليلـي  اند،  هاخير به نگارش درآمدة كه همگي در دو ده اين آثار .باورها و عناصر آن است
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ـ  ،كه در ادامه توضيح داده خواهد شد در  ادبيـات عامـه پيونـدي نزديـك دارد و     ةبا باورها و گون
  .ده عنوان نشان داده شده است ز عناصر ادبيات عامه در بيش ازآن اهاي  بهره ،حاضر ةنوشت

  تحقيق ةپيشين
هـا در   مندي پژوهشگران ايراني در زمينة فرهنگ عامه سبب شده تا شمار آثـار و پـژوهش   عالقه

عالوه بـر آثـار بزرگـي كـه در منـابع اسـتفاده شـده اسـت، مقـاالت          . اين زمينه چشمگير باشد
فرهنـگ  «مقالـة  : شـود  هـا اشـاره مـي    اند كه به برخي از آن گاشته شدهفراواني در همين زمينه ن

ديـوان  باورهـاي عاميانـه در   «زاده،  الرضـا مـدرس   از دكتـر عبـد  » خسـرو  عاميانه در شـعر ناصـر  
. رضـا غيبـي   از سـيد محمـود  » نامه گرشاسببررسي فرهنگ عامه در «از رسول كردي، » خاقاني

هـايي صـورت گرفتـه     بيات داستاني معاصر هـم پـژوهش  با وجودي كه در اين زمينه در حوزة اد
پور، احمد محمود و سيمين دانشور ـ تا كنون آثـار انتخـابي     است ـ همچون در آثار منيرو رواني 

نامـة دورة   مقالة حاضـر بخشـي از پايـان   . نويسندگان معاصر زن از اين منظر بررسي نشده است
  .دكتري در زمينة فرهنگ عامه است

  تحقيق ضرورت و اهميت
 منزلـة  مطالعـات فرهنگـي بـه    ،يك ملت بـه حسـاب آوريـم   ة چنانچه فرهنگ را بخشي از سرماي

بر زنـدگي مـردم    داري غرب ورود تدريجي فرهنگ سرمايه .از دانش بشري الزامي استاي  رشته
دسـت كـردن    و تالش براي يك شود مي جمعي ارائههاي  كه در رسانه صورتي در جوامع كنوني به

از آنجـا كـه    .دكن مي را پررنگها  ضرورت شناخت و مطالعات فرهنگ بومي ملت ،نيفرهنگ جها
ـ    (داستان كوتاه  ويژه در بخش رمان و به ،ادبيات معاصر ما مـردم   ةكـه برگرفتـه از زنـدگي روزان

 بررسي حضور فرهنگ عامه در ايـن آثـار   مطالعه و ،ادبيات جهاني است ثيرأت بيشتر تحت، )است
هـاي   ان مـا نشـانه  نويسـ  داستاناين واقعيت است كه  ةدهند شد و به نوعي نشانتواند مفيد با مي

اند  كرده سعي و  هرا به كار بردها  آن در آثار خود ازه به ياد دارند واند ه بومي فرهنگ خود را تا چ
  .خصوص كه اين بررسي خاص بانوان نويسنده باشد بهنند؛ حفظ ك آن را

  ها ابعاد فرهنگ عاميانه در داستان
بررسي  ها، با توجه با گستردگي عناصر فرهنگ مردم و انعكاس بسياري از اين عناصر در داستان

از  شش اثـر  ،در اين مقاله بنابراين،. اين مقاله ممكن نيست در فضاي محدودها  اين شاخص همة
و خرافـات در عنـوان    آداب و رسـوم  ،مراسـم  هـا،  سـپس آيـين   .پنج نويسنده انتخاب شده است

 ،اصطالحات و واژگان محـاوره  ،عامه و سپس بررسي زبان ادبيات عامههاي  هاي عامه و كنشباور
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عنـوان ادبيـات    ذيـل  ،سـرايي  پـردازي و قصـه   افسـانه  هـا،  المثل ضرب ،اصطالحات محلي و بومي
  .تحليل شده است بررسي و ،استخراج ،عاميانه

  باورهاي عامه
  و آداب ورسومها  آيين
  مراسم ازدواج )الف
بـه تفصـيل    معتقـدات و آداب ايرانـي  مراسم عقد و عروسي ايراني در كتـاب   ةري ماسه دربارهان

  :گويد مي سخن
 ةكـار تهيـه وسـيل     بـراي ايـن   .ترين مراسم پيش از عروسي است عقد و مراسم عقد پرشكوه
معموالً براي عقـد   .گيرد مي عروس صورتة ولي مراسم آن در خان، پذيرايي همگي با داماد است

 پـذيرايي فـراهم  ة و شيريني و ميوه با توجه به تعداد مهمانان و نحـو ها  يل و لوازم و خوراكيوسا
سفيدي را رو به قبلـه  ة سفر.. .شود مي عروس گستردههاي  عقد در يكي از اتاقة سفر ...شود مي
 قـرار  ،كه از سوي شـوهر فرسـتاده شـده اسـت     ،بخت را ةآن آيينة كنند و در يك گوش مي پهن
گذارند و يك شمع به نام شوهر و يك شمع به نام  مي و دوتا شمعداني در دو طرف آن دهند مي

  .]34ص ،29[كنند  مي زن روشن
  ترشـد  اگـر خيلـي بـه درخـت بمانـد، مـي      . تا رسيد بايد چيـدش . ماند دختر مثل ميوه مي

  .]142ص، 24[
يادي از سـر  ت زيجمع. رسيد زيادي به همراه صداي سرنا و دهل از دور به گوش مية هلهل

هـايي در دسـت    جلوش دو جوان بـا چـوب  . عروس را ديد؛ سوار بر اسبي سفيد.. .باغ پيدا شدند
.. .عروس لباس قرمز به تن داشت و تور سبز و طاليي روي سـرش انداختـه بودنـد   . رقصيدند مي

ـ . داماد از شيب باال آمد ...مرغي بزرگ و سفيد را در بغل گرفته بود ود و پيراهن سفيد پوشيده ب
  .]181ص، 24[ به كمرش شال سبزي داشت

 سفرة عقد -

وقتي با لباس سـفيد كنـار    ]100ص، 24[ عقدة براي سفر... آن سوزني ترمه را بياور بيرون
  .]101ص، 23[ كردم مي مريم سفره عقد را نگاههاي  محمود نشستم و گل

 خواستگاري -

  .]47، 6[ چاي بيار .روشنك مهمان داريم، ]53ص، 7[ م آمدا علي كه به خواستگاري
 خوران شيريني -

  را بـه مجيـد نشـان داد   .. .هاي پـر از مالفـه و روتختـي    خوران، سيمين چمدان روز شيريني
  .]126ص، 7[
 جهيزيه -

 .]53ص، 6[ ه كنيمهيآبرومندي تة با اين پول جهيزي، وقتي كه ياسمن خواست ازدواج كند
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 ا با تو قرار بگذارد برويد خريـد جهيزيـه  مادر گفته خاله بيايد ت]. 196ص ، 6[ خانه جهيزش بود
  .]24ص  ،137[
 حنابندان -

  .]44ص  ،6[ تو چاي حنا خيس كن كه موهايم حسابي قرمز شود.. .خواهم حنا را ببندم مي
 اَنداختن بند -

انـد علـي    عروس را بـرده . ]44ص  ،6[ رنگ گرفته ،اول موهايم را حنا بگذار، تا بند بيندازي
  .]24، ص175[ …اطه هست اسميآنجا يك مش ...شاه عوض

 پاگشا -

  .]197، ص24[ سال دوم ازدواج با پاگشاها شروع شد
 بريدن ناف -

اسـم خـودم را رويـش     .]44ص، 6[ شانزده سال بيشتر نـامزد بـوديم  .. .بريدن نافمة از لحظ
  .]45ص، 6[ ...پايم نشست تا بزرگ شدم.. .گذارم مي

  مراسم زايمان )ب
تا يـك  . بايد جا بيفتد، گرم بماند تا خوب شود. كند هم باز ميزايمان چهار ستون بدن را از 

نشسـتم و يـك پـايش بـر زانـو       اگر همـه مـي  . ماه نگذاشتم كه ايستاده يك استكان آب بخورد
حمام زايمان كه رفتم، موهايم ]. 13، ص6[دوشيدم  بستم و شيرش مي شكمش را مي. گرفتم مي

  .]47ص ،6[را حنا بستم 
 آب چلّه -

ـ   .]12ص، 6[ رسم و مال و سر ريختن آب چلّه، خودم خدمت ميبراي مشت  ة تـازه آب چلّ
  .]177ص، 6[ ...دخترم كه آبله گرفت رو سرم ريخته بودم كه

  دادن سيسموني -
پيراهني، دوازده شلوار كوچولو، دوازده پيشبند كه با  دوازده زير. سيموني برديا نقص نداشت

و چنـد جـانور ديگـر     رگـوش و مـوش و كبـوتر   شـد و رويشـان خ   هاي آبـي بسـته مـي    بندينك
چه . ]52ص ،7[ سيسموني سنگ تمام گذاشته بودة مادر خانم ف در تهي. دوزي شده بود دست

چي رو آبـي   وسايل اتاق خواب و لباس و پتو و خالصه همه. بينه لي هم تهيه ميصسيسموني مف
  .]91ص، 7[ دخترش سونوگرافي كرده گفتند بچه پسره. خريده

  داري سم مهمانمرا) ج
ميز را تـا  . هاي زيباي دورش، كنار ديوار در طرف چپ بود هارخوري بزرگي با خراطياميز ن

صوفي بـا خـودش گفـت     . ...گالبي، گيالس و آلبالو هاي پر از هلو و نيمه پر كرده بودند از ظرف
حواسم  آخ ماري، خسته شدي، اصالً .]42ص، 24. [..اين همه ميوه براي يك ايل هم زياد است

  .]50ص، 16[ كنيم نوازي نمي جور مهمان به تو نيست، ما اين
 هميشه عـادت داشـتند  ها  آن .اي كه روي ميز پهن شده بود فقط براي تو نبود شاهانهة سفر
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تـر   خُب درست شد، اين ليوان بزرگ. ]52ص ،16[ جوري پذيرايي كنند ان خودشان اينمهمان از
خواسـته سـفارش داده،    آنچه را كه مي. ]53ص ،16[ ...ستمال تو، بخور ببين چقدر خوشمزه ا

هاي  هاي سرخ، نارنگي هاي درشت، سيب پرتقال .ها را برايش بياورند زنگ زده صبح سحر بهترين
 ،16[ ...كـم بـار گذاشـته   ة اش را روي شعل سبزي طعم، خيارهاي تُرد و سبز، از صبح قرمه خوش

  .]65ص
  مراسم مرگ )د

 و آداب ءجـز  و گيـرد  مي قرار جامعه يك فرهنگة حوز در كه است اسميمر از سوگواري مراسم
، نيـز  ايـران  در .دارنـد  توجـه  آن به گوناگونهاي  فرهنگ و اديان با جوامعة هم كه است رسومي

 انجـام  خاصـي  اهميـت  بـا  امـروز  به تا مختلفهاي  مناسبت به تاريخ طول در همواره مراسم اين
هـاي   آيـين  و آداب بـر  عـالوه  ،است توجه مورد سوگواري اسممر در كهاي  لهئمس .است شده مي

  .است سوگواري روزهاي ،شود مي انجام آن براي كه خاصي
 كنـد  بزرگ را غسل و كفن مي خانم رعنا. چهل روز پيش بود كه آقا گفت غسال الزم نيست

گذاشـتند و  كافور و سدر و چلوار را كـه  ...كاشي دراز كردند وة جنازه را كنار خزين .]22ص، 6[
يـك روز،  . ]109ص، 6[ ...پلو و مرغ شب سومشـه  عدس. ]22ص، 6[ خلوت كردند، شروع كردم

اي در  تاريك و حوضچه هنشان داد؛ بزرگ بود و نيمها  آن نرگس حمامي را كه توي حياط بود به
لـيال   ،نيم ساعت بعـد . ]195ص، 24[ جا شستند را همين بزرگ مرد، او وقتي مادر. وسط داشت

هيچـي درسـت    خـواد  نمي«: گويد در آشپزخانه ايستاده و به سرور مي. پا سياه پوشيده استسرا
آخه خانوم بايد بوي حلوا تـوي  « ».رنآ خرما و حلوا را هم از بيرون مي ...فقط چاي و ميوه. كني

كـنم دلـم خيلـي بـراي      فكر هما وتايه،بايد برم سر خاك مامان «. ]214ص، 22[» خونه بپيچه
ميالد ماندند و بعد پدر شيوا به سر كارش ة تا چهل روز در خان]. 70، ص22[ »گ شدهها تن اون

ـ   آرام شب رفت و مادرش آرام شـب هفـت و چهلـم    . ]59ص، 22[ خـودش خوابيـد  ة هـا در خان
اولـين  . ]107ص ،7[ مردم، حلوام را تـو بايـد بپـزي    وقتي. ]141ص، 7[بزرگ كه گذشت  مادر
نه فقط در مراسم هفـت و   .]175ص ،7[ نزده بيدار شد آفتاب بعد از چهلم پدر كه حسنة جمع

  .]207ص ،7[ اين عصرهاي تنهايية چهلم شازده كه در هم
 خواني فاتحه -

. زدند نشستند و در مي مي] 103ص ،6[ كردند خواني سفارش مي دو نفري براي فاتحه ـ يكي
. ]104ص، 6[ رسـتادند ف زدند، با انگشت يـا بـا ريـگ و بعـد بـرايش فاتحـه مـي        مي راستكي در

. هنـوز آفتـاب هسـت   . ]93ص ،24[ ...خواهم يك شب جمعه يك ياسين براي امواتم بخوانم مي
  .]177ص، 24[ بگذاريد هرم هوا بشكند

 خيرات -

از سـيني پسـري كـه پيـراهن سـياه      . شلوغي پيچيـد  ةكاري به قطع دختر از خيابان درخت
 اي نان و حلوا بـه دسـتش داد   تر زني لقمهكمي باال. پوشيده بود يك سيب و يك خيار برداشت

  .]239، ص24[ ندا شب جمعه اموات منتظر خيرات. ]104ص، 24[
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 نماز ميت -

در تـابوت را زده  ة گوشـ  ...جنبيـد  هايشان مـي  نماز لب ها همراه آقا شيخ عيسي پيش بعضي
  ]102ص، 6[ ...بودند كنار تا مرده خوب نمازش را بشنود

 وكار تعطيلي كسب -

ت زيـادي جلـو   يـ پشت سـرش جمع .. ..جمعي شنيد ناگهان صلواتي دسته. زارچه شدوارد با
مگـر  : صـوفي پرسـيد  . بيامرز مرد خوبي بود خدا... گويان در حركت بود ت صلواتيجمع... آمد مي

خواهنـد   حـاال مـي  . عطاري سر نبش، چند وقت پيش سكته كرده بودة مغاز كسي مرده؟ صاحب
ايد؟ ماشاءاهللا شده عين  مگر پسرش را نديده: و رويش را برگردانداش را روشن كنند  چراغ مغازه

  .]193ص، 24[ پدرش

  مراسم نوروز) ه
  سوري چهارشنبه -

بـرج  ة تر از محوط پايين ...دهد آخر سال است و هوا بوي دود مية شنب سه. اينجا تهران است
بـه  . ]2ـ1ص، 22[ اند ها دور آن جمع شده تي از جوانيكشد و جمع ميالد آتشي بزرگ زبانه مي

  .]3، ص22[ چنين روزي مانند بود روزي كه سياوش از روي آتش گذشت
  سوري آجيل چهارشنبه -

  .]3ص، 22[ كند سوري تعارف مي ميرد و خواهرش آجيل چهارشنبه پسري روي تخت مي
  سين سفرة هفت -

؛ شـمرد  مي. كند يبلند نگاه م هاي سرخ پايه به ليوان.. .سين بچيند هفتة خواهد سفر نگار مي
  .]5ص ،22[ ...يكي براي سماق، يكي براي سكه، يكي براي سركه، يكي براي. چهار تا مانده

  دادن مراسم تحويل سال و عيدي -
بهـروز را بوسـيده و ده تـا    .. .خودشان بـوده ة سالمتي عيد شده و او موقع تحويل سال خان نا

  .]21ص، 22[ توماني بهش داده بود اسكناس هزار
  .]37ص ،22[ تحويل آرزو كند تا برآورده شود ويند آدم بايد موقع سالگ مي

  نياتك نهاخ -
چـي   تحويل سال فكر اينكه همهة لحظ. رسم خيلي خوبي هم هست. تكوني عيد رسمه خونه

  .]135، ص7[ ده مي تميزه، حس خوبي به آدم
  در به روز سيزده -

راديـو پيـام از   .. .روند ها راه مي ها و پارك انمردم در خياب. هوا تميز است. بارد نم مي باران نم
  .]133ص ،7[ ..گويد روز طبيعت سخن مي
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  خرافه
آن خـرف  ة اي عربي است كه ريشـ  و كلمه superstition انگليسية خرافه يا خرافات معادل كلم
كه در معناي پـاييز اسـت، بـه مناسـبت      ،شايد خريف در زبان عربي. به معني چيدن ميوه است

  .]34ص ،5[ ها باشد وهرسيدن مي
عالمـه دهخـدا   . سخنان پريشان و نامربوط: آمده است خرافه عبارت است از برهان قاطعدر 

فرهنـگ  . هاي خود آن را موهومات، انياب اغوال و حديث دروغ تعريف كـرده اسـت   در يادداشت
سـتي نيـز   پر خرافـه . اساس تعريف كرده است نامعقول و بية نيز خرافه را هر نوع عقيد آكسفورد

اي كـه فـرد    فرهنگ و دانش جامعهة اساس كه با درج پيروي از عقايد باطل و بي: عبارت است از
  .ق به آن است هيچ تناسبي نداشته باشدلخرافي متع

خرافـات عبـارت اسـت از    « ،به نقل از كتب لغت و دانـش ميتولـوژي و برخـي متـون دينـي     
مثـل اعتقـاد بـه     ؛عيت سازگاري نداشته باشـد اساس كه با عقل و منطق و علم و واق اعتقادات بي

 ،آل ،بينـي  آيينـه  ،گيـري  بودن چهارشنبه براي سفر، جـن  شوم ،فال نيك و بد ،بودن سيزده نحس
  .]21ص، 32[» ...اعتقاد به شانس و ،بختك

خرافه تا حد زيـادي تـابع   . براين اساس، خرافه بايد از نظر زماني به دوران بسيار كهن وابسته باشد
جغرافيايي يا اقليمي مناطق زيست انساني است و پيدايش آن نيز ناشي از كيفيت بينش آدمي محيط 

در برخي از متون، انواعي بـراي خرافـه در نظـر    . هاست هاي متنوع آن نسبت به مسائل حيات و رويداد
، تسـكيني،  هاي تلقيني، تدافعي، فرافكنانه، ذوقي خرافه«: اند از ها عبارت ترين آن گرفته شده كه عمده

امروزه، مفهوم خرافه در جامعه در كل منفـي اسـت و در   ]. 17، ص26[» هاي بدلي تسخيري و خرافه
  .آيد هاي اجتماعي و عوامل بازدارندة رشد و ترقي جامعه از آن سخن به ميان مي بحث آسيب

نويسنده جاي بررسـي   از سويطرح آن  بسامد بااليي دارد و حناي سوختهموضوع خرافه در 
  .تأمل دارد و

فردي است كه افراد بـراي خـود سـاخته و بـه خـود      هاي  منظور از آن خرافه :خرافة تلقيني
  .اند هتلقين كرد

: صـوفي گفـت  .. .درخت و درونـش جغـدي بـا يـك چشـم بسـته بـود       ة كنار پنجره يك تن
خـر  آ... همه بدبختي گرفتيد، اين اگر آن جغد را نمي]. 34ص، 25[ ...»شگون است گويند بد مي«

 .]69ص، 25[ ...اند آمدن جغد به خانه شوم است؛ حاال چه زنده چـه مـرده   از قديم و نديم گفته
غروبـي يـك مـرغ حـق هـي       .]98ص، 24[ قـدم اسـت   نكند حالش بد باشد بگويند عروس بـد 

  .]175ص، 25.. [.گفتم مشدي برو كيشش كن ...ناليد مي
  :ساعت سعد و نحس مشخص كردنيا 

مولودي، چيـزي هـم    .چهارشنبه خوب كرده بودند، افتاده بود به به حساب خودشان ساعت
كننـد،   خورند، تب مي بيشتر زمين مي .شوند ها نحس مي ها چهارشنبه بچه. ]43ص، 7[ انگار بود
  .]46ص، 7[ ...بينند آزار مي
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 .گي استتپذيرنده در پي مقصر ساخ ،در اين نوع خرافه :خرافة فرافكنانه

زخـم و   يعني مهندس هم بـه چشـم  .. .ديد رنگي را دور گردنش مي اي بند نازك چرمي قهوه
  .]107ص، 25[ جور چيزها اعتقاد دارد اين
  .ندندب مي رابه اينكه افرادي بخت دختران  يا اعتقاد

گرچـه دسـت ايـن    . الملوك بخت تو را بسـته باشـد   اش توي اين فكرم نكند اين نصرت همه
خدا لعنـت   .]69، ص25[ بختة دختر را فرستاده خونخانم سادات خوب است و تا حاال هزار تا 

 .]96ص، 25[ الملوك را كه بخت تو را بسته كند اين نصرت

يـك   ،ندا واقعيهاي  كه به نوعي نمود انسان،اشخاص داستان ،شود مي گونه كه مالحظه همان
 ،مثـل اسـفند دود كـردن   هـايي   كنند و براي دفـع آن كـنش   مي مقصر ساختگي در ذهن فرض

گاهي  .عامه استهاي  دهند كه انعكاس دقيق باور مي مرغ شكستن و نذر و نياز كردن انجام تخم
با عقايد اسـالمي   ـ نياز كردن همين نذر ومانند  ،شود مي كه براي دفع خرافه انجامهاـ  اين كنش

  .پيوند هم خورده است
  .شوند ميمتوسل  سري كارها كردن بخت به يك براي باز، در همين داستان

ياسـين را بـا   ة تنـه ببـرد و سـور    گفتم يك نيم. يك تكه چلوار دادم بهش. ردا جمعه استف
سلطان جامي برنجـي را بـه    ماه] 69ص، 25[ خيلي مجرّب است. زعفران و گالب بنويسد رويش

ظهر بروي حمام و چهل بـار بـا    صلوةاين جام را خانم سادات آورده و گفته بايد : طرفش گرفت
مـادر جـان ايـن    .. .نگاه كرد .يه جام كوچك و چهل كليد وسطش... زي تاآن آب روي سرت بري
  .]95ص، 25. [..قفل بايد باز شود آخر

هـا   اين خرافـه  .گيرد مي از ذوق افراد نشئت ،گونه كه از اسم آن پيداست همان :خرافة ذوقي
بـه   ناي سـوخته حدر داستان  .ظاهر حكمي دارند پردازانه و به شاعرانه يا خيالهاي  بيشتر تناسب
  .دهند مي كردن نخل انجام شود كه براي بارور مي مراسمي اشاره

ة از خان. تور بر سرش انداختيم و عروسش كرديم. همين پارسال برِ اولش را داد تيادت نيس
. چقدر سكه و نقل و نبات سرش ريختـيم . همسايه برايش برِ نر آورديم و روي كاكلش پاشيديم

 .]52ص، 7[مطرب آورديم؟ 

زد و خـون پرهـاي سـفيدش را سـرخ      مي بال جانور بال. داماد با كاردي تيز سر مرغ را بريد
اند كـه   دانست كه وقتي داماد از حمام بيرون آمده، جلوش خروسي ديگر سر بريده مي.. .كرد مي

بندند و با طلسمي برنجـي كـه روي آن    خوشبختي سر مرغ و خروس را به هم مية بعداً به نشان
 .]182ص، 25[ كنند شان چال مي رو حك شده، جلو كلبه در زن و مردي روعكس 

ها، اين نوع خرافه در اصل هيچ پايه و اساس علمي نداشته باشد؛ امـا بـا    شايد با توجه به اين نمونه
  .شود ها ديده مي اي كه در آن همچنين، اميدواري. محيط زندگي افراد و نوع افكارشان تناسب دارد

برخـي   و همـزاد ، آل بختك،، ديو و پري ،جن، مانند اعتقاد به اشباح: يتسخيرة خراف -
  . ...بازدارنده برخي رفتارهاستها  كه تصور تسال و تسخير آنها  بيماري

قدر بهش گفتم شب  اين ]63ص، 7[ ...ها؟ ها او را بردند يا پري ولي تاريك بود و نفهميد جن
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 ،اوساي حموم ،حتي يه بار مهين خانوم. ت و پا نريزتو دس ات رو تو آيينه نگاه نكن، موهاي شونه
از  گفت حموم پـر . نيار آن شكلك در قدر تو حموم پشت سر اين و سر گود بهش گفت، گفت اين

ها از چيزي كه خوششون بياد دست  جن ...جنه، اگه به نظر بياي يا باهات لج بيفتن، ديگه واويال
، 7[ خـب حـاال ايـنم آخـرو عـاقبتمون     .. .شـكلكه  آد ور دار نيستن، از چيزي هم كه بدشون مي

ورم  بگـو كُفُـرات  . ..ام جـن داره  گـي خونـه   ام نفرين شده، چرا نمـي  گي خونه چرا نمي. ]204ص
  .]206ص، 7[ داشته

  :يا اعتقاد به داشتن همزاد
مرتبـه در   پاك عوض شده بودم و يك .كردم به خودم نگاه مي. آيينه را گذاشته بودند جلويم

 نشـانم  گيرم و او را كنار خود مـي  گريبان همزادش را مي ،را پيدا نكردم اگر او ]43ص ،7[ آيينه
  .]39، ص17[

يـك   كـدام . انـد  روي آينـه ايسـتاده   دو مرد چنان شبيه به هم انگار كه روبه ورق سوم تصوير
  ]66ص ،17[تصوير ديگري است؟ 

  .حناي سوخته 49و  47و  46و  45هاي  فحهطور در ص و همين
  .]51، ص7[ كند كارش داريد با همزادش بازي مي هتمان گفت چكلف

  :و براي رهايي از همزاد
زدم  شاهدانه و گندم آبليمو و نمك مـي . گيرشان كن تا حق اذيت نداشته باشند گفتند نمك

قشـنگ   هـاي قشـنگ   كـردم و در ظـرف   بخـورك و بنـه درسـت مـي    ... دادم، شور، شور و بو مي
  .]51ص، 7.. [.ريختم مي

هـا   شـود و در ذهـن   مـي  است كـه جـايگزين اعتقـادات دينـي    اي  خرافه: افة بدليخر -
زيـرا يـك بـاور غلـط بـا      انـد،   هترين نوع دانست برخي اين خرافه را خطرناك .نشيند مي

مقـدس  كـه درخـت چنـار     چنار دالبتـي مانند داستان  .شود مي مذهبي انجام ةپشتوان
 :كنند مي شود و به آن توسل مي

، 25[ دهـد  گوينـد مـراد مـي    مـي . مردم خيلي به آن اعتقـاد دارنـد  . است تياين چنار دالبِ
مردم .. .ريخته دالبتي داشته فرو مية گفتند قلع مي. زلزله آمده بود اينجا.... ها قبل سال .]11ص

گويد با دوتا چشم خودش ديده كـه   ها مي بچهة ما كه نبوديم، قابل... دست به دعا برداشته بودند
در كيـف  . ]170ص، 25[ چنار دالبتياز همان وقت هم اسمش شده .. .سط چنارنوري نشسته و

كوچـك  ة مهـر . كوچك را باز كرد و شيء كوچكي را بيرون كشـيد و بـه طـرف صـوفي گرفـت     
به آن ... انگار وسطش يك درخت است؛ مثل چنار... سفيدي بود با نقشي از مينياتوري وسط آن

  .]189ص، 25[گويند عقيق شجري  مي

  عامههاي  كنش
رفتارهايي كه مبناي تفكر  ،در اين ميان .تفكر و باور اوست ،رفتار آدمي بازنمود انديشه ،گمان بي
يابنـد و   مـي  شوند و تشخص مي رفته به سنت و فرهنگ تبديل رفته ،باشدتر  قويها  باور در آن و
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 ،ا از مـذهب كـه يـ  هايي  رسم ؛كند مي آن را به رسمي معمول تبديل ،بسامد هر كنش در جامعه
 .يابنـد  مـي  ايـن عناصـر مشـروعيت    ةگيرند يا به وسيل مي اساطير و غرايز انساني سرچشمه ،دين
  .تابانند مي را بازها  برند و آن مي بيشتر سودها  گرا از اين كنش آثار ادبي توده ،شك بي

  دادن كردن و نذري نذر -
 7[ لـت خرمـا را حلـوا كـنم    حلوا نذر كردم كه از حمام پسر زاييدنم كه برگشتم، سه تـا ج ،

تو هـم  . ]39ص، 25[ مامان نذر كرده از عمه جان جدا بشوند، يك مولودي ديگر بگيرد. ]48ص
من يك اعتقادي به . ]47ص، 25[ نذر كن زودتر سر و سامان بگيري و يك مولودي راه بيندازي

اين دختره صـوفي را   تو هم خواهر نذري كن كه. دهد مراد آدم را زود مي! ابوالفضل دارم كه نگو
زاده صـالح   يـك بسـته شـمع نـذر امـام     . ]140ص، 25[ بخت، يك سفره بيندازية بفرستي خان

هاي بسـيار و   اختناند هچند سال به انتظار گذشت و سفر. ]147ص، 25[ ام كه قبول شوي كرده
پا از خانه  ،جز اين يك بار كه نذر داشت. زاده صالح خرمالوها را برد امام. ]197ص، 8[ نذر و نياز

  .]205ص ،8[ بيرون نگذاشته بود
 سوختن و شمع روشن كردن اسپند -

  .]54ص ،25[ كنم زاده قاسم، يك شمع روشن مي روم امام فردا صبح زود مي
 خواندن و دميدن آيه -

گفـت يـك بـار بـا      خودش مي. دانست دايي بلد بود، مي كاش يكي از آن وردهايي را كه زن
  .]71ص، 25[ ز آلمان به تهران كشانده بودجان را ا همين وردها دايي

 سوزاندن لباس -

. هـايش را ببـريم تـه باغچـه آتـش بـزنيم       دارد چند دست از رخت مي چند روز يك بار وا هر
  .]233ص، 25[ گويد بوي تن آدميزاد گرفته؛ بوي گناه مي

 خواني مولودي -

خواسـتند   مـي زنان قريش ... اين عروسي قريش ديگر چيست. تازه عروسي قريش هم هست
اي با شلوار پرچين قرمز و شليتة عنابي كه  زن خپله]. 39، ص25... [دختر پيامبر را خجالت دهند

زدند و صداي  ها همگي دست مي زن. كنان وارد شد دورش تشتك نوشابه آويزان بود، رقص تا دور
خولي با سر تاس و  .رويش پردة قيام مختار بود روبه... شد لحظه بلندتر مي به كوبيدن بر تشت لحظه

سبيل كلفت توي ديگي كه زيرش چند خط ضخيم كج و معوج سياه، كه مثالً هيزم بودند، و چند 
باال و الغري با پيراهن سرخابي برّاق وارد  زن بلند... داد خط نارنجي، كه مثأل آتش بود، نشان مي

مجلس نشسته عروس قريش وسط ... اين هم عروس قريش: خاله گفت. جمعيت كل كشيد. شد
سوز را به  مشاطه هيزم نيم... اندازد كرد كه صورتش را دارد بند مي بود و مشاطه با طناب تظاهر مي

تو هم نذر كن ]. 46، ص25... [طرف تكان داد هاي آن ها و ابروهاي عروس كشيد و روبه زن چشم
  ].47، ص25[زودتر سر و سامان بگيري و يك مولودي راه بيندازي 

 بستن دخيل -

. بسـتي  آوردي و دخيل مي بايد مي ،خواهي و قصد شب ماندن داري ما هم اگر حاجت ميش
ظهـر   از چهار بعد ساعت سه و.. .همان قرمز پالستيكي. طناب من قرمزه، اون پايين، پايين ضريح
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يك قفـل هـم بگيـر ببنـد بـه      . ]143ص، 7[ ...بندم آيم و دخيلم را مي كه هنوز خلوت است مي
بندند من قرمز خريدم كـه   همه قفل سبز مي. باز نكني ،ت آزاد نشدها ا زندانيضريح و نيت كن ت

 اش و بستم به ضـريح  جمعي يك تريشه از لباسم را هم گره زدم به حلقه براي خاطر. نشون باشه
بـه كنـار   . ]144ص، 7[ تواني جم بخوري تا صـبح  ديگر نمي ،دخيل را كه بستي. ]144ص، 7[

آن دخيـل  . ]159ص، 25[ زد اي گره مـي  رنگي را به شاخه تريشي سبززني . رسيد چنار دالبتي
 ،اي چنـار . ]171ص، 25[ انـد  هايشـان گذاشـته   هم مرهمي است كه مـردم عمـري روي زخـم   

  .]179ص، 25[ دارم نمي تا حاجتم را روا نكني، دست از تو بر ،توام، درمانده و ذليلمة بست دخيل

  مذهبيهاي  برخي كنش
از عقايدي است كـه بـين   ... بستن و گرفتن، دخيل زيارت، شفا همچونمذهبي  برخي از اعتقادات

ايـن  . ي افرادي كه اعتقادات مـذهبي محكمـي ندارنـد رايـج اسـت     تبسياري از افراد مذهبي و ح
هنگام مشكالت و باليـا، نيازمنـد   ، هر فردي در ذات خود زيرا، عقايد در فطرت آدمي ريشه دارد

ديـن و مـذهب سيسـتمي از    . باور و اعتقادي مـافوق بشـري اسـت    تمسك جستن به نيرو، فرد،
ايـن سيسـتم    .ندطور مشترك دار احساسات و اعمالي است كه گروهي از مردم آن را به ،تفكرات
تواننـد نتـايج    مـي  آن بـا دهـد كـه    مـي  قـرار هـا   از قوانين رفتاري را در اختيار انساناي  مجموعه

معياري را براي پيوند افراد به جهـان   ،همچنين. ننداجتماعي و شخصي اعمال خود را قضاوت ك
  .دهد مي ان ارائهشناس جامعهو 

 كردن از زير قرآن رد -

  .]146ص، 25[صوفي را سه بار از زير قرآن رد كرد  سلطان ماه
 خواندن دعا -

 ،اگـر هـم زنـداني داري   . ختم عمن يجيب بگير و ان يكاد هم خوب است ،اگر مريض داري
يـك خـانم نـوراني همـين     .. .مفاتيح بلدم كه فقط مخصوص همين اسـت يك دعاي خوب توي 

هفت شـب دوشـنبه بيـايي و هفتـاد بـار       وخمه بردار كهگويم يادم داد و گفت  دعايي را كه مي
  ]144ص، 7[ ...بخواني

اش را بـرات   نمونـه . كنـي  حتماً جواب مشكلت را پيدا مي ،اگر مفاتيح را بياوري و ورق بزني
اي رفع بدهكاري و گشايش رزق و روزي دارد كه فقط دو صفحه شرح روايـت  بگويم يك دعا بر

  .]145ص ،7[ ديگر چه بهتر ،بندش ذكر يا رزاق بگيري اگر پشت. دارد
 زني دستة عزاداري و سينه -

ها كـه خيابـان را بـر سـر      كشيدند و نوحه ها را كه مي شد، مهتابي و طبق ها كه رد مي دسته
يچيدة بيرق را در جايي فلزي، استكاني انگار كه روي كمربند پهـن و  ميلة پارچة پ... گذاشت مي

صداي ]. 33، ص7[داد  بست، جا مي دارش وصل بود و آن را روي شال كمرش مي چرمين گل ميخ
هاي تنگ پر است از  كوچه كوچه پس. دارد شود و موج برمي خواني دور و نزديك مي سنج و نوحه
انـد تـا از در    پيچ زده هاي باريك پيچ تر پياده به كوچه طرف ن آنهايي كه از چند خيابا هجوم آدم

  ].197، ص7[زني را بهتر تماشا كنند  هاي عزاداري و سينه آورند و دسته محوطة حرم سر در
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  زيارت -
خـوب كـه شـدي    . ]143ص، 7[ ديگر مشكل دستت به ضريح برسد. براي زيارت دير است

 .]221ص، 7[ هم بـرويم  عبدالعظيم كه با ز يك شاهدريغ ا. ]221ص، 7[ برمت سوريه زيارت مي
ضريح . ]222ص، 7[ ...بخت شوي كنم كه سفيد ل براي تو دعا ميووقتي دستم به ضريح برسد، ا

انگار هيچ آرزويي ندارنـد جـز اينكـه    .. .كردند مردم همه ضريح را نگاه مي. ايستاده بود آن وسط
انـد دور   هـا چادرهاشـان را بسـته    زن. ]10ص ،24[ ضريح شده بود خود آرزو.. .ضريح را بگيرند

. ]13ص، 24[ كشند جلو پشت سري و خودشان را مية گذارند روي سين هاشان را مي آرنج .كمر
  .]218ص ،8[ بايد برم پابوس. آقا طلبيده. ]101ص ،24[ ده به زندگي برين مشهد، بركت مي

 گرفتن شفا -

ة طاقچـ ة گوشـ ... تند برم قدمگاه، آب، بـاد يك روز گف.. .اطهار شدمة بعد دست به دامن ائم
كرده را تويش خواباندم و تكان  قنداق ةاي كوچك بستم و عروسك ريز ش يك ننوي لتها كاهگلي

  .]146ص، 7[ ...دادم و با سوز دل نيت كردم، بعد رفتم سرغ نقب تا نوبتم شد
 خواني و واقعة كربال روضه -

، 7[ خوانـد  اي مـي  آمد و روضه تي به خانه ميهاي آخر ماه ساع از مال محمود كه چهارشنبه
. ]34ص، 7[ بـرده تـا تقسـيم كنـد     حضرت عباس است كه آب را مـي ة شد دست قطع. ]34ص

تـا وقتـي   . ]181ص، 7[ ...حضرت زينب بخـونن ة دم برام روض رم زيارت، پول مي بعدش هم مي
  نشسـت  يآمـد و پشـت سـماور مـ     مادربزرگ زنـده بـود، هـر چهـاردهم مـاه بـراي روضـه مـي        

  .]218ص، 25[

  برخي باورهاي پزشكي عاميانه
علمي داشته است، امروزه در ة چند كه در روزگار خود جنب ها و آداب و رسوم پزشكي، هر انديشه

آمده  ها به اثبات رسيده و به شكل باورهاي خرافي در پيشرفت دانش، نادرستي برخي از آنة ساي
 هبســياري از ايــن باورهــا مــورد توجــ . وندشــ پزشــكي عاميانــه شــمرده مــية اســت و در زمــر

پزشـكي بـا گذشـت    ة برخي از باورهاي گذشتگان در زمينـ  هالبت. واقع شده است نويسان داستان
گيرنـد كـه    طب سنّتي قرار مية اين بخش از باورها در زمر. زمان و پيشرفت علم به اثبات رسيد

  .با وجود گذشت زمان هنوز هم طرفداران بسياري دارد
 تبدرمان  -

در آب شاتره حنا خيس كردم و تازه به تازه بر تنش كشيدم، تا آنجا كه پوستش ديگر رنگ 
  اش چسـباندم  هـاي شـاتره را بـه پيشـاني     بـادش زدم و بـرگ  . شده بود عـين رطـب  . بخار نبود

  .]16ص، 7[
 براي پسردار شدن -

دادند تا كَهيـر   قدر گرمي به خوردم آن. چه حكيم و عطار بود رفتم هر. از فردايش راه افتادم
  .]48ص، 7[ زدم
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 درد درمان دست -

ام،  بـا اينكـه خـال كوبيـده    .. .خيـره شـد   سلطان ماهآبي دور مچ ة باز نرفتي دكتر؟ و به حلق
ماليـدم   كـردم و مـي   اگر موميايي داشتم، با روغن مخلوط مـي .. .شود روز بيشتر مي به دردش روز

  .]70ص ،25[ شد حكماً خوب مي
 درمان تنگي نفس -

گفـت   سلطان ماه... سوخت اش مي خشت روي عسلي بود كه چهار شمع در چهار گوشهيك 
  .]87ص، 25[ خواستم مريضي از تن خانم به در برود مي

 درمان ترس -

 .]119، ص25[كـرد   همـه را آب ة صـبح اول صـبحي زهـر   . بيا يه كم نمك به سقت بـزن 
انداخت و بـه همـه از آن آب    ليمو درست كرد و انگشتر طال توي آب برايش شربت به سلطان ماه

دراز خوابيـده و   بـه  بينم كـه دراز  زن را مي. ]243ص، 25[ مان آب شد اول صبحي زهره: چشاند
سالي از استكاني كه در دست دارد با قاشق چيـزي بـه    صورتش از درد به هم كشيده و زن ميان

شـود   جا مي به اشق جاتوي استكان انگشتري طاليي با نگين فيروزه با حركات ق. ريزد دهانش مي
  بخور ننـه جـون تـا دلـت جـا بيـاد      : گويد مي. و همراه آن يك تكه نخ كلفت از نبات باقي مانده

  .]198ص، 25[
 درمان نازايي -

ة دسـت . يك دنيـا ختمـي خبـازي دود دادم   . هر كاري گفتند كردم. سرم آوردند هزار بال به
  .]200ص ،25. [..هاون كوبيدم

  اخته ، ذغال صفرابره :درمان صفرا -
 خاكشير -

عادت داشت قبـل از افطـار يـك ليـوان      .شست داشت براي خودش خاكشير مي سلطان ماه
  .]207ص، 25[ خورد مي

 بادكش -

  .]230ص، 25[ كند؛ يكي بيايد بادكش كند گويد پشتم درد مي مي
 درمان سردي -

  .]77ص ،8[ داد داغ به خوردم مي و مدام نبات» .ت كرده سردي«: گفت مادرم مي
 درد درمان دل -

ه رازيانـه هـم   تالب... .كنه نعنا بهش بديد، معجزه مي عرق ...درد داره دونم چشه، مدام دل نمي
  .]115ص ،8[ بد نيست

 درمان سرماخوردگي -

دانـه و   تمـام بسـتش بـه صـمغ عربـي، بـه      ة هفتـ  چـاد و دو  آدم از خنكاي سحره كـه مـي  
  .]179ص ،8[ هاي جور و واجور جوشانده
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  بير خوابديدن و تع خواب
  .ارزش و جايگاه معين و ارزشمندي دارد »خواب« ،در هر فرهنگ و آييني

هـاي بسـيار دور توجـه     رسد، از گذشـته  ديدن و حوادثي كه در رؤيا به نظر انسان مي خواب
تقريباً همة اقـوام باسـتاني بـه تـأثير آن در زنـدگي آدمـي       . آدميان را به خود جلب كرده است

دادن از آينـده   بينـي و خبـر   صـادقه را نـوعي كشـف و شـهود و پـيش     اعتقـاد داشـته و رؤيـاي    
نمونة كامل اهميت آن در نزد اقوام سامي داسـتان خـواب حضـرت يوسـف اسـت      . پنداشتند مي

در ايران نيز، از روزگـاران باسـتان خـواب    . آمده است) سورة يوسف(كه شرح آن در قرآن كريم 
انـد، از   ان، كه متوجه تأثير و نفوذ اين عنصر بـوده سراي داراي چنين اهميتي بوده است و داستان

  ].81، ص31[اند  هاي خود مورد استفاده قرار داده آن بهرة فراوان برده و آن را در داستان
ترين ابزار رسيدن روانكاو به ضمير ناخودآگاه فرد است  خواب مهم ،شناسي غربي نيز روان در

چنان ها  خواب ،آسياييهاي  در بعضي كشور .ي استاز بيدارتر  خواب مهم ،و در بعضي از مكاتب
سـرخي   ،نازلي ،حناي سوختهدر  .كنند مي زندگي فرد را تعيين ند كه سرنوشت وا مهم و مقدس

  :خوريم به موارد متعدد تعبير خواب برمي چنار دالبتيو  تو از من
ـ پـر از  . سياه و مرطـوب . جنگل بود. اش پر از حضور مار بود هاي شبانه خواب  ،25[ مـار ة الن

ة چسـباند بـه تنـ    شوند و او خودش را مـي  هاي مار توي خواب او درشت مي سوراخ النه]. 39ص
روز و ... .خوابم چه روشـن بـود، عـين روز   . خواب ديدم خوابيدم و .]40ص، 25[ تنومند درختي

خـواب ديـدم شـما را بـه طـرف      . ]16ص، 7[ آب در خواب روشنايي است.... خواب؟ خوابِ آب
شما هم معتقديـد  . ]187ص، 25[ ...شما صليب بزرگي روي دوش داشتيد. دهند اي هل مي تپه

 بيامرزم توي حرم امام رضا هستيم خواب ديدم با مادر خدا]. 187، 25[زند؟  خواب زن چپ مي
خواب ديدم كه لباس عروسـي  .. .من فقط سه روز قبل از اين ماجرا خواب ديدم. ]221ص ،25[

از باال مـار  .. .نتوانستم تعبير كنم اما من حتي خوابشان را درست. ]45، ص 16[ شيوا تيره است
 شيوا هم همان روز خوابي. ]61، ص16. [..مار يك نماد جنسي است.. .افتد پايين روي سر ما مي

كس هيچ  توانستم جوري كه هيچ هرحال مي به. ]61، ص16[ ...ديد به من گفت هميشه مي را كه
آيـد محكـم پشـتم     حاال هر شب به خوابم مـي . ]62 ، ص16[ را تعبير كنمخيالي نكند خوابشان 

روز و خـواب؟  .. .خوابم چه روشن بود، عـين روز . خواب ديدم خوابيدم و. ]63 ، ص16[ ...زند مي
اي هـل   خواب ديدم شما را به طـرف تپـه  . ]16 ، ص6[ آب در خواب روشنايي است... خوابِ آب

رود سـراغ كتـاب تعبيـر     مـي . ]187، ص24. [..دوش داشتيدشما صليب بزرگي روي . دهند مي
كتـاب  .خواب ديده بود براش يه كفش بـزرگ و راحـت آوردي  . ]34 ، ص23[ بزرگت خواب مادر

مـن فقـط سـه روز    . ]35 ، ص23[ مادربزرگ اين خواب را تعبير كرده بود يه بخت خوب و عالي
  .قبل از اين ماجرا خواب ديدم

  و جادوي و طلسم گير فالفال و 
پاشي كني و سه بار با كف دست  چهل روز قبل از غروب آفتاب در خانه را با آب و جارو آب

جـامي   سـلطان  مـاه . ]165ص ،7[ آب بپاشي تا مردي كه قراره شوهرت بشه از جلـوت رد شـه  
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بـروي حمـام و    ظهر صلوةاين جام را خانم سادات آورده وگفته بايد  :برنجي را به طرفش گرفت
بـه  ... يه جام كوچك و چهل كليد وسـطش نگـاه كـرد   ... ا آن آب روي سرت بريزي تاچهل بار ب

 ،25[ ..رنگـي بـود   هـا جـرم سـياه    كاري اش دعا كنده بودند و توي كنده روي بدنه. جام نگاه كرد
بـه قبرسـتان كـه    . ]199ص ،25[ بس كه جادو جنبل كـرده، ايـن مـرد خرفـت شـده     . ]95ص

قـل   خانه و بخوابي توي يك تابوت، چهـار  شور بروي توي مردهبه من بدبخت گفت بايد  ،رسيديم
بعد يك ميخ و يك تكه زغـال هـم داد دسـت مـن گفـت تـا وقتـي        . شوي بيايي بخواني و بلند

صـدايش را  . ]200ص ،25[ دستتان به هم نرسيده، از خودت جـدا نكـن تـا آفـت بهـت نرسـد      
قـل خوانـدم و    تند چهـار  من تند. تانعروسم را تو بسة چلّ! قبرستاناي   :گفت شنيدم كه مي مي

يـك مشـت كشـمش بـه مـن داد و گفـت جـاي ايـن         . دم قبرستان ايسـتاده بـود  .. .بلند شدم
و بـرايش فـال    گير فالمادرش ديروز رفته بود پيش . ]201ص ،25[ بخور تند ها تند بازي سليطه

  .غيابي گرفته بود
و  23هـاي   هو در صفح 117و  89 ،84 ،76 ايه هصفح انگار گفته بودي ليلي ن دريو همچن

  .نازليداستان  44
، 17[ توانستم فال مادر شيوا را بگيرم و به او بگويم چه اتفـاقي قـرار اسـت بيفتـد     اينكه مي

 .]65، ص17[ زند كنند و او مثل فال ورق همه را بر مي مرداني كه با تعجب نگاهش مي. ]47ص

  تمايل به پسردار شدن
ها سـر گرفـت، كـه حيـف،      پچه باز پچ، داد ر زاييدم و آقا سور ميسرِ شكم دومم كه باز دخت

جور عالم دمغ بود تا دوباره پسـر زاييـد و    همين. ]47ص ،7[ را براي پسر تدارك ديده بود سور
لـت  حلوا نذر كردم كه از حمام پسر زاييدنم كه برگشتم، سـه تـا ج  . ]48ص ،7[ نيشش باز شد

 ،7[ يه پسـر كـه اسـم بـرادرم را زنـده كنـد       ...اهللا روزي توشا ان. ]48ص ،7[ خرما را حلوا كنم
هـي  .. .هـا انـداخت كـه دخترزاسـت     بعد از اينكه زهره را زاييدم، مادربزرگت سر زبان. ]221ص

  .]199ص ،25. [..نشست زير پاي پدرت كه بيا و از خير اين زن بگذر

  كاركرد باورهاي عامه
كه بر اثر درج يا انعكاس باورهاي عامه به ايـن دو  ذكر فوايدي است  ،هدف از ذكر اين كاركردها

  :ارزش و غنا بخشيده است ،داستان
 .را باال برده استها  انعكاس باورهاي عامه بر صميميت نثر افزوده و باورپذيري داستان -

  .صميمي و گرم شده است ،از باورهاي عامه جذاب گيري بهرهنثر در پي 
  .گذار بيان شده است ين وجهي برانگيزاننده و تأثيرتر دين و كاركردهاي مؤثر آن به ساده - 
ضـمن   ـ باورهـاي عامـه اسـت    ةكه زاد ـ حكايت در حكايت ةبا شيو ،روش بيان روايت -

همچنـين ايـن عناصـر در فضاسـازي      .شـده اسـت  تـر   و عميقتر  محكم ،تعليق بيشتر
 .و عناصر داستان بسيار مؤثرندها  داستان و تداعي وضعيت و حاالت شخصيت
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و هـا   در قالـب شخصـيت   اند، هبا آن خو گرفتها  نعكاس رفتارها و كردارهايي كه انسانا -
بيـان   ،رو ازاين .شود مي پنداري در مخاطب داستان باعث ايجاد نوعي همزادهاي  صحنه
  .كند مي خواننده را به متن نزديك ،دادن چون اسپند دود كردن و نذريهايي  كنش

 هـا  نمـايي آن  ؛ بلكه گاه برعكس با بـزرگ نيستها  د آنتأيي ةمنزل طرح برخي باورها به -
  .نقدي پنهان عليه اين باورها صورت گرفته است

  عناصر ادبيات عامه
 .وري از امكانات زبان شكسـته و محـاوره اسـت    ادب عامه سادگي زبان و بهرههاي  يكي از ويژگي

 مهم ادبيات عامـه شـمرده   هاي مثل يكي از قالب ،همچنين .گرا و اقليمي است ادبيات عامه بومي
هـا   اين امكانات زباني در اين دو داستان استفاده شـده اسـت كـه بـه برخـي از آن     ة هم .شود مي

  :شود مي اشاره

  اصطالحات محاوره واژگان و
شوهر الدنگش باز بـراي بـردن   . ]12ص ،7[ وسطي را قرق كرده بودة خان مادر شوهرش گرم

شـروع بيـرون اومـدن كارمنـدا از     . ]60، ص7[ مـده از طـالي زنـش آ  اي  تكـه  يـا مقداري پـول  
، 25[ رفتـي  زنَكي مرا گذاشتي  خالههاي  به خاطر حرف. ]78ص ،7[ بست مي فلنگو ،ساختمون

 مـن سرسـنگين جـواب   . ]10ص ،25[ شنيده شـد  سلطان هاي ماه لخ دمپايي صداي لخ. ]55ص
معلوم بود . ]56ص ،17[پير  بلند در سرماي بيهاي  به صخره كنار دره رو. ]34، ص17[ دهم مي

  .]115ص ،8[ را ندارمها  چسك من حوصله اين ناز. ]119ص ،8[ بودهاي  افه زماني جاي خيلي با
يافـت  اي  بـه نحـوي كـه صـفحه     ؛بسامد بااليي داردها  كاربرد واژگان محاوره در اين داستان

 ،كـردن  ززوِوِ :ماننـد هـايي   كلمـات و فعـل   .شود كه خالي از اين اصطالحات و واژگـان باشـد   نمي
  . ...خناق و ،اراجيف ،هم بودنة لنگ ،رفتن وا ،بستن فلنگو ،زدن ورچيدن، زل لب

  حناي سوختهواژگان و اصطالحات شيرازي در 
ِوآرگَـم : }فـك بـاال  { آرگ .]22ص ،7[ كنـد  مي آويزانم به سرم سنگيني ةكَهِ :}فك پايين{ كَه 

 بال قـالي را بـاال بـزن روي فـرش نريـزد     : }فرشي ها لبه{ بالِ قالي .]22[مثل چوب خشكيده 
لت خرما سه تا ج :}سيني{ جلت .]45[ كتاب باشمة خواست آمخت مي: }مأنوس{ هآمخت .]44[

 جـا  گُلـه  .]48[ روغـن ورز دادم  تليس عرق شدم تا بـا آرد و  :}خيس{ تليس .]48[ را حلوا كنم
: }المـپ { گلـوپ . ]50[ را داشـته باشـد   انگار كه تمام اتاق همان يك گُله جا: }جاي كوچك{

  ]64[ آخورهة سبز كوچك روشن بر ديواره سين انگار دوتا گلوپ
  .اند از اين جمله ...پالچ و، گمپ گلي ،داللگي، تُنگ، ِنجه ت،لَته«واژگاني نظير  ،همچنين
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  المثل ضرب
هـا   المثـل  هايشـان بـه اسـتفاده از امثـال و ضـرب      جـاي داسـتان   در جـاي ها  نويسندگان داستان

  :آوريم مي امثال راهاي  پردازيم و سپس نمونه مي ابتدا به تعريف مثل ،در اينجا .اند هپرداخت
امثال و تعبيرات و اصطالحات رايج در ميان هر قوم و ملت يكي از اركان مهـم زبـان و ادب   

ن قوم آن قوم و نموداري از ذوق و قريحه و صفات روحي و اخالقي و تصورات و رسوم و عادات آ
يا در قالب كالمي موزون و دلنشـين بيـان شـده     امثال در لباس استعاره يا كنايه و ،اغلب .است

آميز از رفتار و گفتار آدميان  عميق و سودمند يا انتقادي شديد و طنزهاي  است و حاوي انديشه
ماني بـا  اين امثال را در روزگاران گذشته مرد .اخالقي وضع غلط جامعه هستندهاي  و نابساماني

  انـد  همنـد بـه تربيـت و هـدايت مـردم سـاخت       هسـنج و عالقـ   طبع و نكتـه  ذوق و حساس و شوخ
  .]7ص، 27[

مـردم  ة اخالقـي عامـ  هـاي   مفهـوم ة منبع خوبي دربارها  المثل ضرب« :يان ريپكا معتقد است
  ».ايران است

آب  بنـد رو ؛ ]84ص ،7[ نـه كبـاب   ،نه سيخ بسـوزه ؛ ]65ص ،7[ رود آبشون به يك جو نمي
راه بازه ؛ ]96ص ،7[ مو از ماست كشيدن؛ ]93ص ،7[ از زير بته عمل اومدن؛ ]89ص ،7[ دادن

شـكم گشـنه    ؛]166ص ،7[ حاجت هيچ استخاره نيست خير در امر؛ ]128ص ،7[ جاده دراز و
 خواه بد؛ ]34ص ،25[ نداره دوا بزنه وقتي ،نداره صدا خدا چوب؛ ]171ص ،7[ داره نمي تعارف بر

 شـرط  احتيـاط ؛ ]58ص ،25[ نرسـد  بـد  خـودش  به تا نكند بد يك /نرسد مقصد به هيچ كَسان
 آنجا افتي ؛ مي]126ص ،25[ برد مي خواب را تو ،ببرد آب را دنيا اگر؛ ]112ص ،25[ است عقل
 آسـتين  تـو  مـار ؛ ]195ص ،25[ نـدارد  آفـت  بـم  بادمجان؛ ]154ص ،25[ انداخت ني عرب كه

 تـا  بـاش  سحرخيز؛ ]222ص ،25[ زر چه و سنگ چه نهادن يبرا ؛]209ص ،25[ دادن پرورش
 اسـت  پاك حساب كه را آن؛ ]52ص ،25[ خره مال جا يب كار؛ ]117ـ51ص ،25[ باشي كامروا

؛ ]147ص ،25[ داننـد  خسـروان  خـويش  كـار  صالح؛ ]109 ، ص25[ است باك چه محاسبه از
 ،25[ شـه  مـي  خـتم  مور بـه ا هـ  راه ةهمـ ؛ ]197ص ،25[ رو گودال آب ،كنه مي پيدا رو كوركور

 كـردار  نـيم  چـون  گفتـه  صـد  دو؛ ]224ص ،25[ چپ علي ةكوچ به زد مي رو خودش ؛]222ص
 تـا  دو شـه  نمـي  دسـت  يه با؛ ]232ص ،25[ سوزن مي هم با تر و خشك ؛]230ص ،25[ نيست

 ،خواسـتن ؛ ]41ص ،23[ بپـذير  بگويـدت  مشـفق  ناصـح  هرآنچـه ؛ ]5، 23[ كـرد  بلنـد  هندوانه
 ور كالهـت ؛ ]14ص ،17[ نـه؟  يـا  شـكني  مـي  ور غـول  شاخ ببينم ]64ص ،23[ ستا توانستن
  ]200ص ،8[ بره نمي ور اش دسته چاقو؛ ]192ص ،8[ نبره باد بچسب

  ادب عامههاي  شخصيت
 خاصـي اسـت كـه از عوامـل جـذابيت آن شـمرده      هـاي   تيـپ  وها  ادبيات عامه شامل شخصيت

  .ها گير و جز آن جن دعانويس، ،گزار خواب ،گير انهد ،بين كف ،بين نظير فالهايي  تيپ؛ شود مي
متعددي حضور دارنـد كـه بـه    هاي  تيپ ،به اقتضاي داستان چنار دالبتيو  حناي سوختهدر 

  :شود مي اشارهها  برخي از آن
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 دعانويس -

اي داشـت كـه در آن زنجيرهـاي درشـت و ريـز،       مسـگرها دهانـه  ة ترها تـوي بازارچـ   پيش
شايد اشتباه شـده و نقشـي گرفتـه    .. . .]29ص ،7[فروخت  هاي دعا مي هاي برنجي و جام زنگوله

يا يكي از  ،هاي ناآرام وگرگرو حك شود ها و دعاهايش براي از آب و تاب انداختن بچه كه طلسم
ها و آياتي كه از يك دور تسبيح  سحر و افسون حك شكل. ]30ص ،7[ السحر هاي باطل اين جام

ت را دورادورش حك از پدر بخواهم كه دعاي مهر و محبخواستم  مي. ]37ص ،7[ بيشتر نيستند
ام بـركَفَش، بـا تمـام     كردم كـه در خـواب ديـده    گونه كه برايش ادعا مي كند و نقشي تقريبي آن

كند جامم را كه داشـتم دلـم    ها و آياتي كه زني را در چشم مردي خواستني مي تعويذها، طلسم
. السحر را از تخت برداشت و بـه حمـام رفـت    جام باطل به اتاق برگشت و. ]38ص ،7[ قرص بود

جام را پـر كـرد و بـر    ... ها پايين انداخت شير آب درون وان را باز كرد و پيراهنش را از سر شانه
هـاي راسـت و    سر و صورت و گردنش را به آب سپرد و بعـد گذاشـت تـا آب از شـانه    . سرريخت

صـد جـور دعـا تـوي متكـا و      . ]39ص ،7[ اندهاي پايش را بپوشـ  چپش تا ليزي لعاب زير پنجه
به . گير فالبا مادرم رفتيم پيش آقا رسول  ،سر ماه سوم. ]48ص ،23[ دان و پستويم گذاشتم يخ

هفت رنگ ابريشـم خـام و يـك قفـل ريـزه هـم       . كند كاري عيب نمي مادرم گفتم كار از محكم
كـرد از عـدد و    آبـي پـر   وهربندي كرد و بـا جـ   آقا رسول شكمم را با جوهر قرمز جدول .خريدم

  .]148ص ،23[ ...ها را هم به هم تابيد و انداخت سرش و بست نوشته، ابريشم
 بين فال -

داره گفـت از دور يـه خبـر     قفـس . برام فال حافظ گرفتگير  فالديروز جلوي حرم دادم يه 
 .]176ص ،17[ رسه مي خوش بهت

 گير دانه -

گيـر   هاي پايين شهر دنبال يـك نفـر دانـه    چهكو را فرستادند توي كوچه پس ...من و دو نفر
مـك   بهادرخـان و  شياد چنان دهانش را چسبانده بود به دماغة مرديك.. .مانده از عهد عتيق باقي
اي را همراه  كرده ماش لهة اي، نيم شده برنج ريزة و هر از گاهي دان. زد كه انگار پستان مادرش مي

 ،7[ پينـي سـفيد   ابي، دست آخر هم سه تا كرم پينلعة كرد در كاس هاي مو تف مي با مف و ذره
 .]61ص

  كاركرد عناصر ادبيات عامه
هـا   فوايـدي اسـت كـه ايـن عناصـر بـراي داسـتان        ،هدف از بيان كاركردهاي عناصر ادب عامـه 

  :شود مي خواننده را به اين نكات متذكرها  داستان تأمل در ادب عامه در اين .اند هداشت
و همراهي خواننده بـا مـتن داسـتان را دلپـذير و      مي و جذابزبان محاوره نثر را صمي -

 ؛كند مي جالب
سـازي فضـاي    در بـومي  ،اصـطالحات بـومي و محلـي داسـتان     از واژگان و گيري بهره -

واژگـاني دسـت نويسـنده را بـراي      ةدايـر ة گسـتر ، شـك  بـي  .داستان بسيار مؤثر است
  ؛گزيني باز گذاشته است به
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تـر   را به فضاي نمايشـي نزديـك  ها  نثر داستان ،امهتيپيك ادب عهاي  حضور شخصيت -
  ؛كرده است

  .كاربرد مناسب مثل در هر شش اثر به ايجاز و رواني نثر كمك كرده است -

  نتيجه
پـور بـا    شاملو و روانـي  ،پيرزاد ،زاده شريف ، روح پروينهاي  انعكاس فرهنگ مردم در داستانة شيو

 ،اجتمـاعي هـاي   ر پنج نويسنده در بيان انديشهه .متفاوت استها  توجه به خصوصيات فردي آن
  :اين مقاله به صورت خالصه چنين استهاي  يافته .اند همذهبي خود از فرهنگ مردم سود جست

بــراي اي  مايــه مايــه و بــن دســت منزلــة بــه ،باورهــاي اجتمــاعي و عناصــر ادبيــات عامــه .1
  ؛پديدآورندگان آثار ادبي است

ميان ادب تـوده و ادب رسـمي را كـم كـرده      ةفاصل ،نورزي ايرانيا اصالت فرهنگي و ادب .2
  ؛براي آفرينش متون معاصر و آينده استاي  ادبيات آن پشتوانه شايستهة است و گذشت

و درونياتش را  افكار ازاي  است در طي داستان خود پاره نويس ناگزير جا كه يك رماناز آن .3
 خرافـات در  رهنگ عاميانه بـا ف آميختگي افكار و بسامد باالي ،حمل بر قهرمان قصه كند

  ؛تأمل دارد آثار جاي بررسي و
هميشـه   ،شـود  مـي  ديـده ها  در آناي  كه از هر نوع سطح و طبقه ها، زنان قهرمان داستان .4

 و جهل جامعه است كـه بـه خرافـات پنـاه    ها  براي غلبه بر ترس محيطي يا فرار از ناكامي
 طلسـم و  ،بينـي  فال. ال شر و دفع ضررندانتق ،تلقين ،دنبال تسكين گونه به برند و اين مي

عاميانــه در  جــادو و تعبيــر خــواب بــاالترين بســامد را در اســتفاده از افكــار و معتقــدات
  ؛داشتها  داستان

ة كم همـ  يا دست ها تأييد و تصديق آن ةمنزل به حناي سوختهانعكاس باورهاي خرافي در  .5
 ،از اغـراق و مبالغـه   گيـري  بهـره  نمـايي و  درشت ،بلكه نويسنده با فضاسازي؛ نيستها  آن
 ؛صحيح را برگزيندة بنگرد و شيوها  به آنتر  را به چشم آورده تا جامعه دقيقها  آن

شناختي و فرهنگ بومي مردم شيراز اسـت و   روح سرشار از مواد جامعه نثر داستاني پروين .6
توان  مي راحتي هب ،ينويس داستاناز لحاظ ها  اهميت آن با در نظر گرفتن آثار داستاني او و

او را شناسـايي كـرد و   هاي  هنري و ادبي موجود در نوشته ،فكري ،زباني ،ميراث فرهنگي
حنـاي  ة ماجراهاي داستان در مجموع .از ادبيات عاميانه تگهداري كرداي  گنجينهمنزلة  به

 ةمواجهـ  .دهد تا فضايي مناسب براي نقد سنت پديد آيد مي در فضايي سنتي رخ سوخته
وهوايي بومي  به صورت توصيف حالها  تجدد در ساختار اين داستان شده و گوارهسنت سن

  ؛يابد مي جهان تجلي يدر فرم داستان نو
كه به نـوعي   مذهبي مردم ايران استة فرهنگ عاميان سرشار از موارد و ابعاد چنار دالبتي .7
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ت تفكـرات  زاده در كتاب خود توانسته اس شريف .هاست نشان از سادگي و صفاي باطن آن
زيبـايي بـه تصـوير بكشـد و      به، كه در باورهاي دور ريشه داردرا، و اعتقادات سنتي مردم 

بلكـه   ،خاصي نيستة نشان داده است كه اعتقادات مذهبي مربوط به قشر و دور گونه اين
همچنـان مـذهب و مراسـمات    ، زمـاني كـه باشـند    ةيـا دور  مردم ما در هر گروه و طبقه

انقـالب و   وهواي حالماجراي داستان در  .پذير از زندگي ايشان استنا مذهبي جزء جدايي
 ،روز اسـت  با وجود آنكه موضـوع داسـتان جديـد و بـه     .گذرد مي روزهاي درگيري داخلي

مختلف قهرمان داسـتان را درگيـر آداب و معتقـدات    هاي  كند به بهانه مي نويسنده تالش
قـديمي شـكل    ياساس تفكـر  داستان بر ،آيد مي گونه كه از نام كتاب بر همان .سنتي كند
  ؛گرفته است

دهـد   تالش كرده است به نوعي سنت و مدرنيسم را در مقابل هم قرار نازليپور در  رواني .8
غلبه با سنت است و قهرمانان داستان به سوي فرهنگ نياكان خود و اصـالت   كه درنهايت

  ؛گردند مي ايراني خود باز تمدن بومي و
از زنـدگي بـا   هايي  برشها  گذرد و در آن مي شاملو در فضايي واقعي پيرزاد وهاي  داستان .9

  ؛آداب و رسوم سنتي و عامه به نمايش در آمده است همة
كارگيري باورها و عناصر ادبيـات عامـه    موفقيت خود را تا حد زيادي مرهون بهها  داستان .10

ب كمك كـرده  براي مخاطها  كردن و قابل فهم كردن داستان اين عناصر به ملموس .است
  .ندا شده در زندگي مردم جاري زيرا به شكل استحاله، است
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