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 زادهیاوجاق عل نیشه
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 (56/66/6161: پذیرش تاریخ ؛89/59/6169: دریافت تاریخ) 

 چکیده
معاصر، انعکاس فرهنگ مردم اسات و از آن جاا کاه انساان و  یداستان اتیمهم ادب نیاز مضام یکی
قالاب  نیسان هم به افرهنگ مردم با ان یوستگیپ نیداستان است، بنابرا نفکیاو جزء   شهیو اند یزندگ
است  یو خراف یپزشک ،یمذهب ،یفرهنگ مثل آداب و رسوم اجتماع نیاز ا ی. بخشاست افتهیراه  یادب

. اسات هایها و بازالمثلها، ضرباشعار و ترانه ،یمحل یهاشیشامل زبان محاوره و گو گرید یو بخش
اند، داشته یه فرهنگ مردم توجه خاصهستند که ب یسندگانیزاده نو فیروح و منصوره شر نیشهال پرو
استفاده  دهدیاست که نشان م هنگفر نیها با ارابطه انسان دنیکش ریعرصه به تصو ییها از سوآثار آن

در  شاهیر یتاا حادود یها در جامعاه داساتانانساان یفرهنگ در پرورش و زنادگ نیجا از انا به ایجا به
 تیاو ن شاهیاست بر اند ینقاب ن،یمضام نیا یکه گاه شودیمآشکار  گرید یدارد و از سو یجامعه واقع

در خلاق اثار  یتردهیایپ یتر و گاههنرمندانه وهیش هک کندیکه به او کمک م سندهینو یو درون یپنهان
 نیاو زماان و مکاان وقاوع حادثاه نحاوه انعکااس ا سندهینو نشیو ب تی. البته با توجه به جنسداشته باشد

. ماالک انتخااب اسات یمنظار هام قابال بررسا نیاو از ا شاودیهمانناد ما ایو  متفاوت یگاه نیمضام
متعادد  یهاها در جشنوارهآن یشدن آثار انتخاب دهیو برگز رکمشترک، دوره مشت تیجنس سندگانینو
 است. یادب

 زاده. فیروح، شر نیاصطالحات و امثال، باورها و آداب و رسوم، پرو :یکلیدواژگان 
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 مقدمه

تماعی امروزه اهمیت بسیاری برای شناخت فرهنگ و ابعاد وسیع و در علوم اج

. انسانی دانندانسان شمولش داده شده است؛ تا جایی که انسان را حیوانی بافرهنگ می

ها تالش و جستجو کرد تا بتواند اندیشه کند و حاصل این که سالیان متمادی و قرن

 .اندیشه را به فرزندان خود بسپارد

ادوار تمدن یونان و روم تا قرون  ترینداستانیترین و حتی ین از باستانیدر مغرب زم

جدید، فولکلور الهام بخش بسیاری از نویسندگان، شاعران، نمایش نامه نویسان و 

پژوهندگان بوده و در یکی دو قرن اخیر نیز توجه به آن، چنان قوت گرفته است که 

ته از معارف بشری دوشادوش فلسفه، ی این رشجمع آوری، تدوین، تنظیم و مقایسه

ها را به خود اختصاص داده و ها، کرسی دانشگاهتاریخ ادب، تاریخ هنر و نظایر این

ای وسیع، دامنه دار و مستقل شده است و ی فرهنگ مردم، رشتهبحث و تحقیق درباره

، زی)انجوی شیرا شوداهمیت و منزلت آن افزوده می روز بهدر قرن حاضر نیز روز به

6198 :68). 

( نخستین نویسنده ایرانی است که به کاربرد 6171-6875محمد علی جمال زاده )

ها و عامه در داستان عالقه نشان داد؛ اما او فرهنگ بومی را به گویش و فرهنگ بومی

های محلی منحصر کرده است تا جایی که آثار وی المثلاصطالحات و ضرب

جمال زاده، شود. بعد از ات عامیانه محسوب میای از تعابیر و اصطالحگنجینه

وقت بسیار به فرهنگ عامه در معنا و مفهوم کامل آن توجه و ت ای که با جدّینویسنده

. وی معتقد بود فرهنگ عامه نزد مللی ( بود6696-6651نشان داد، صادق هدایت )

سواد قشر بی شود که دارای دو قشر تحصیل کرده و روشنفکر باتربیت عالی ویافت می

. این دو قشر با تعامل وزندگی در کنار یکدیگر فرهنگ عامه را تقویت هستند و عامی

 دهند.کنند وبِ آن شکل میمی
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های نگارنده پس از مطالعه و بررسی در منابع گوناگون و درنگ در آثار و قالب

ها از آن ادبیات عامه به ده ویژگی منحصر به فرد ادبیات عامه دست یافت که برخی

گیری از امکانات زبان شکسته و لحن محاوره، دانش اند از: سادگی متن و بهرهعبارت

عوام و علم توده به اشیاء و موجودات، جامعه شناسی و اخالق، هنر، سحر و جادو، امور 

اقتصادی و مادی عوام، مراسمات گوناگون عرفی و مذهبی. هم چنین این نوع ادبیات 

توده  باعث چشاندن ذوق ادبیات به عامةعامه باادب رسمی است و واسطه پیوند ادب 

. ترویج خوش بینی و مثبت نگری وامید، پیوند با تاریخ و ترویج حس نژادگی شودمی

ها و ایجاد همگرایی میان دین و اساطیر از و اصالت، ایجاد پیوند عاطفی میان نسل

 .کارکردهای ادبیات عامیانه است

های حنای سوخته و چنار دالبتی از بررسی میزان بهره داستانهدف این نوشتار 

. این آثار بنا ادبیات عامه و هم چنین تحلیل کارکردها یا فواید باورها و عناصر آن است

به د یلی که در ادامه توضی  داده خواهد شد، با باورها و گونه ادبیات عامه پیوندی 

ن از عناصر ادبیات عامه در بیش از ده عنوان های آنزدیک دارد و در نوشته حاضر، بهره

 .نشان داده شده است

 پیشینه پژوهش

فرهنگ عامه سبب شده تا شمار آثار و  زمینة مندی پژوهشگران ایرانی درعالقه

. عالوه بر آثار بزرگی که در منابع مورد استفاده ها در این زمینه چشمگیر باشدپژوهش

ها اند که به برخی از آندر همین زمینه نگاشته شده قرار گرفته است مقا ت فراوانی

. مقاله فرهنگ عامیانه در شعر ناصر خسرو از دکتر عبدالرضا مدرس زاده، شوداشاره می

باورهای عامیانه در دیوان خاقانی از رسول کردی، بررسی فرهنگ عامه در گرشاسب 

ادبیات داستانی  نه در حوزةبا وجود اینکه در این زمی. نامه از سید محمود رضا غیبی

هایی صورت گرفته است؛ از جمله در آثار منیرو روانی پور، احمد معاصر هم پژوهش
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محمود و سیمین دانشور تا کنون آثار شهال پروین روح و منصوره شریف زاده از این 

فرهنگ  زمینة . مقاله حاضر بخشی از پایان نامه دوره دکتری درمنظر بررسی نشده است

 .ه استعام

 ضرورت و روش پژوهش

حساب آوریم، مطالعات فرهنگی چناناه فرهنگ را بخشی از سرمایة یک ملت به

ای از دانش بشری الزامی است. ورود تدریجی فرهنگ سرمایه داری عنوان رشتهبه

شود های جمعی ارائه میصورتی که در رسانهغرب بر زندگی مردم در جوامع کنونی به

دست کردن فرهنگ جهانی، ضرورت شناخت و مطالعات فرهنگ  و تالش برای یک

ویژه در بخش رمان . از آنجایی که ادبیات معاصر ما بهسازدها را پررنگ میملتبومی 

و داستان کوتاه )که برگرفته از زندگی روزانه مردم است( بیشتر تحت تاثیرادبیات 

تواند مفید باشد و ثار میجهانی است مطالعه و بررسی حضور فرهنگ عامه در این آ

فرهنگ خود های بومینوعی نشان دهنده این واقعیت است که داستان نویسان ما نشانهبه

اند وسعی در حفظشان ها را به کار بردهرا تا چه اندازه به یاد دارند و در آثار خود آن

 خصوص که این بررسی خاص بانوان نویسنده باشد.اند. بهکرده

 معرفی آثار .1

 ای سوختهحن

با حضور در  6119در شیراز است و از سال  6119شهال پروین روح متولد 

. مجموعه داستانی حنای سوخته شامل های داستان نویسی وارد عرصه نوشتن شدکالس

توسط نشر آگه به چاپ رسید. این کتاب برنده  6179چهارده داستان است که در سال 

شد و نامزد بهترین کتاب سال  6179در سال جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی 

 دور نهایی هم رسید. و تاایران شد 
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دهد تا فضایی عة حنای سوخته در فضایی سنتی ر  میماجراهای داستان در مجمو

. مواجهه سنت سنگواره شده و تجدد در ساختار این مناسب برای نقد سنت پدید آید

یابد. ی در فرم داستان نو جهان تجلی میصورت توصیف حال و هوایی بومها بهداستان

عنوان گوهر داستان پروین روح برخالف بسیاری از نویسندگان امروز، روی زبان به

ها شود که هم با فضای داستاناش حس میکارکرده است. طنینی از نثر کهن در نوشته

 .(6656: 6195)میر عابدینی،  دهدهم خوانی دارد وهم اصل و نسبی به نثرش می

 چنار دالبتی

آموخته کارشناسی ارشد در تهران و دانش 6118زاده متولد سال منصوره شریف 

در مجلة ادبی  6191نام دارد که در سال « تخت»ادبیات تطبیقی است. اولین داستان او، 

نقد و نویسان، به، با جمعی از داستان6176نویس که از سال سخن چاپ شد، این داستان

را برای رمان « پروین اعتصامی»جایزة  6191پردازد، سال ستانی نیز میبررسی آثار دا

های دیگر زاده به زبانهای شریفاز آن خود کرده است، بعضی داستان« چنار دالبتی»

. ماجرای داستان در حال و هوای انقالب و روزهای نیز ترجمه و چاپ شده است

روز است، نویسنده تان جدید و به. باوجود آنکه موضوع داسگذرددرگیری داخلی می

های مختلف قهرمان داستان را درگیر آداب و معتقدات سنتی کند تا به بهانهتالش می

آید داستان بر اساس یک تفکر قدیمی شکل . همان گونه که از نام کتاب بر میکند

 .گرفته است

 ابعاد فرهنگ عامیانه در حنای سوخته و چنار دالبتی .2

تردگی عناصر فرهنگ مردم و انعکاس بسیاری از این عناصر در با توجه با گس 

ها در فضای محدود این مقاله ممکن نیست، لذا در ها، بررسی تمام این شاخصداستان

ها، مراسم، آداب و این مقاله دو اثر از این دو نویسنده انتخاب شده است، سپس آیین



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  ؛پژوهی ادبیمتن  11

 

امه و سپس بررسی زبان ادبیات های عرسوم و خرافات در عنوان باورهای عامه و کنش

ها، افسانه المثل، ضربعامه، اصطالحات و واژگان محاوره، اصطالحات محلی و بومی

 .پردازی و قصه سرایی زیر عنوان ادبیات عامیانه، استخراج، بررسی و تحلیل شده است

 باورهای عامه .3

 ورسومها و آدابآیین

 کتاب در ایرانی عروسی و عقد سممرا درباره ماسه هانری مراسم ازدواج: -الف

ترین عقد و مراسم عقد پرشکوه: »گویدمی سخن تفصیلبه« ایرانی آداب و معتقدات»

داماد است . برای این کار تهیه وسیله پذیرایی همگی با مراسم پیش از عروسی است

. معمو ً برای عقد وسایل و لوازم و گیردعروس صورت می ولی مراسم آن در خانة

شود. پذیرایی فراهم می ا توجه به تعداد مهمانان و نحوةها و شیرینی و میوه براکیخو

قبله  سفیدی را رو به شود ... سفرةای عروس گسترده میهسفره عقد در یکی از اتاق

آن آیینه بخت را که از سوی شوهر فرستاده شده است  کنند و در یک گوشةپهن می

گذارند و یک شمع به نام شوهر و دو طرف آن می دهند و دوتا شمعدانی درقرار می

 .(12: 6197)ماسه، « دکننیک شمع به نام زن روشن می

 که همگی مو به مو باید اجرا شود: دارد آدابی عقد سفرة گستردن

 ترشداگر خیلی به درخت بماند، میماند. تا رسید باید چیدش. دختر مثل میوه می

زیادی به همراه صدای سرنا و دهل از دور به گوش  هلهلة .(628: 6165زاده، )شریف

رسید. جمعّیت زیادی از سر باغ پیدا شدند ... عروس را دید؛ سوار بر اسبی سفید. می

رقصیدند. عروس لباس قرمز به تن داشت و هایی در دست میجلوش دو جوان با چوب

ا در بغل گرفته تور سبز و طالیی روی سرش انداخته بودند ... مرغی بزرگ و سفید ر

 به کمرش شال سبزی داشت . داماد از شیب با  آمد. پیراهن سفید پوشیده بود وبود ...
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زد و خون پرهای بال میداماد با کاردی تیز سر مرغ را برید. جانور بال .(696)همان: 

دانست که وقتی داماد از حمام بیرون آمده، جلوش کرد ... میسفیدش را سر  می

بختی، سر مرغ و خروس را به هم خوش اند که بعداً به نشانةسر بریدهر خروسی دیگ

ک شده، جلو بندند و با طلسمی برنجی که روی آن عکس زن و مردی رو در رو حمی

 .(698)همان:  کنندشان چال میکلبه

: 6165زاده، )شریف مه را بیاور بیرون... برای سفرة عقدسفره عقد: آن سوزنی تر -

655). 

 .(19: 6198)پروین روح،  گاری: علی که به خواستگاریم آمدتخواس -

ول جهیزیة آبرومندی تهیّه جهیزیه: وقتی که یاسمن خواست ازدواج کند با این پ  -

 .(98: 6179پروین روح، ) کنیم

 .(661)همان:  خانه جهیزش بود

: 6165زاده، )شریف و قرار بگذارد بروید خرید جهیزیهمادر گفته خاله بیاید تا با ت

617). 

که موهایم حسابی خواهم حنا را ببندم ... تو چای حنا خیس کن حنا بندان: می -

 .(22: 6198)پروین روح،  قرمز شود

 .(22: همان) بگذار تا بند بیندازی رنگ گرفته بند انداختن: اوّل موهایم را حنا -

ده، زا)شریف اند علی شاه عو  ...آن جا یک مشاطه هست اسمی...عروس را برده

6165 :679). 

 .(667پاگشا: سال دوم ازدواج با پاگشاها شروع شد )همان:   -

)پروین روح،  .. شانزده سال بیشتر نامزد بودیمبریدن نافم . ناف بریدن: از لحظة  -

6198 :22). 

 .(29گذارم ... پایم نشست تا بزرگ شدم ... )همان: اسم خودم را رویش می
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کند. باید جا بیفتد، تون بدن را از هم باز میزایمان چهار سمراسم زایمان:  -ب

گرم بماند تا خوب شود. تا یک ماه نگذاشتم که ایستاده یک استکان آب بخورد اگر 

دوشیدم بستم و شیرش میمش را میگرفتم. شکنشستم و یک پایش بر زانو میهمه می

 .(61 همان:)
 .(27)همان:  یمان که رفتم موهایم را حنا بستمحمام زا

: همان) رسمدم خدمت میب چلّه: برای مشت و مال و سر ریختن آب چلّه، خوآ -

68). 

 .(677دخترم که آبله گرفت رو سرم ریخته بودم که ... )همان:  تازه آب چلّة

های زیبای دورش، میز نهارخوری بزرگی با خراطیمراسم مهمان داری:  -ج

های پُر از هلو و بودند از ظرفکنار دیوار در طرف چپ بود. میز را تا نیمه پر کرده 

گالبی، گیالس و آلبالو ... صوفی با خودش گفت این همه میوه برای یک ایل هم زیاد 

 .(28: 6165زاده، )شریف است ...

 فرهنگ حوزة در که مراسمی است جمله از سوگواری مراسممراسم مرگ:  -د

و  ادیان با معجوا همة که رسومی است و آداب جزو و گیردمی قرار جامعه یک

 تاریخ طول در همواره مراسم این نیز ایران در .دارند توجه آن به گوناگون هایفرهنگ

 در که ایمسئله .است شدهمی انجام خاصی بااهمیت امروز به تا مختلف یهامناسبت به

 آن برای که خاصی یهاآیین و آداب بر عالوه است توجه مورد سوگواری مراسم

 .است سوگواری وزهایر، شودمی انجام
ا خانم بزرگ را غسل و چهل روز پیش بود که آقا گفت غسال  زم نیست. رعن

 .(88: 6198)پروین روح،  کندکفن می

گذاشتند و کاشی دراز کردند و...کافور و سدر و چلوار را که  جنازه را کنار خزینة

 .(88)همان:  خلوت کردند، شروع کردم
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 بزرگ بود و نیمة ها نشان داد؛توی حیاط بود به آنیک روز، نرگس حمامی را که 

 ر بزرگ مرد، او را همین جا شستندای در وسط داشت. وقتی مادتاریک و حوضاه

 .(669: 6165زاده، )شریف

)پروین روح،  کردندخوانی سفارش میبرای فاتحهخوانی: یکی دو نفری فاتحه -

6198 :651). 

و بعد برایش زدند، با انگشت یا با ریگ می زدند. راستکی درنشستند و در میمی

 .(652)همان:  فرستادندفاتحه می

 .(61: 6165زاده، )شریف یاسین برای امواتم بخوانم ... جمعهخواهم یک شب می

خیرات: دختر از خیابان درخت کاری به قطعه شلوغی پیاید. از سینی پسری که  -

ای نان و اشت، کمی با تر زنی لقمهپیراهن سیاه پوشیده بود یک سیب و یک خیار برد

 .(652حلوا به دستش داد )همان: 

 جنبید ... گوشةهایشان مییسی پیش نماز لبها همراه آقا شیخ عنماز میت: بعضی -

: 6198در تابوت را زده بودند کنار تا مُرده خوب نمازش را بشنود ... )پروین روح، 

658). 

اگهان صلواتی دسته جمعی شنید. ... پشت وکار: وارد بازارچه شد. نتعطیلی کسب -

گویان در حرکت بود... خدا آمد... جمعیّت صلواتسرش جمعّیت زیادی جلو می

عطاری سر نبش،  سید: مگر کسی مُرده؟ صاحب مغازةبیامرز مرد خوبی بود. صوفی پر

اش را روشن کنند و خواهند چراغ مغازهچند وقت پیش سکته کرده بود. حا  می

زاده، )شریف اید؟ ماشاءاهلل شده عین پدرشیدها برگرداند: مگر پسرش را ندرویش ر

6165 :661). 
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 خرافه

ای عربی است که و کلمه Superstitionانگلیسی  خرافه یا خرافات معادل کلمة

آن خرف به معنی چیدن میوه است. شاید خریف در زبان عربی که در معنای پاییز  ریشة

 .(12: 6179)پاکدامن،  ها باشدمیوه ت، به مناسبت رسیدناس

آمده است خرافه عبارت است از: سخنان پریشان و نامربوط. عالمه  برهان قاطعدر 

های خود آن را موهومات، انیاب اغوال و حدیث دروغ تعریف دهخدا در یادداشت

اساس تعریف نامعقول و بی نیز خرافه را هر نوع عقیدة فرهنگ آکسفوردکرده است. 

اساس که با قاید باطل و بیپرستی نیز عبارت است از: پیروی از عاست. خرافه کرده

ه آن است هیچ تناسبی نداشته ای که فرد خرافی متعلّق بفرهنگ و دانش جامعه درجة

 .(6: 6198)مولوی گنجه،  باشد

خرافات عبارت است از »به نقل از کتب لغت و دانش میتولوژی و برخی متون دینی 

اساس که باعقل و منطق و علم و واقعیت سازگاری نداشته باشد، مثل بیاعتقادات 

اعتقاد به نحس بودن سیزده، فال نیک و بد، شوم بودن چهارشنبه برای سفر، جن گیری، 

 .(86: 6197)حاج سید جوادی، « آیینه بینی، آل، بختک، اعتقاد به شانس و...

. خرافه تا حد دوران بسیار کهن باشدبراین اساس خرافه باید از نظر زمانی وابسته به 

مناطق زیست انسانی و پیدایش آن نیز ناشی از زیادی تابع محیط جغرافیایی یا اقلیمی

. در برخی از هاستکیفیت بینش آدمی نسبت به مسائل حیات و رویدادهای متنوع آن

از  اندها عبارتترین آنمتون، انواعی برای خرافه در نظر گرفته شده که عمده

« های بدلیهای تلقینی، تدافعی، فرافکنانه، ذوقی، تسکینی، تسخیری و خرافهخرافه»

. امروزه مفهوم خرافه در جامعه در کل منفی است و در بحث (67: 6198)شعربافیان، 

 .آیدهای اجتماعی و عوامل بازدارنده رشد و ترقی جامعه از آن سخن به میان میآسیب
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سوخته، بسامد با یی دارد و طرح آن توسط نویسنده جای موضوع خرافه در حنای 

 بررسی و تأمل دارد.

های فردی است که افراد برای خود ساخته و به خرافه تلقینی: منظور از آن خرافه -

درخت و درونش جغدی با یک چشم بسته  کنار پنجره یک تنة. »اندکرده خود تلقین

اگر آن  .(12: 6165زاده، ... )شریف «تگویند بد شگون اسبود ... صوفی گفت: می

اند، آمدن جغد به ... آخر از قدیم و ندیم گفته گرفتید، این همه بدبختیجغد را نمی

بد باشد، بگویند نکند حالش  .(16)همان:  ...«خانه شوم است؛ حا  چه زنده چه مرده 

 ساعت سعد و نحس مشخص کردن:یا  .(69)همان:  عروس بد قدم است

شنبه، مولودی، اب خودشان ساعت خوب کرده بودند، افتاده بود به چهارحسبه

شوند، ها نحس میها چهارشنبهباه .(21: 6198، )پروین روح چیزی هم انگار بود

 .(21بینند... )همان: کنند، آزار میخورند، تب میبیشتر زمین می

بند »ختگی است: خرافه فرافکنانه: در این نوع خرافه، پذیرنده در پی مقصر سا -

زخم و دید ... یعنی مهندس هم به چشم ای رنگی را دور گردنش میقهوهنازک چرمی

یا اعتقاد به اینکه بخت دختران . »(657: 6165زاده، )شریف این جور چیزها اعتقاد دارد

الملوک بخت تو اش توی این فکرم نکند این نصرتهمه»شود: توسط افرادی بسته می

ر تا دختر را . گرچه دست این خانم سادات خوب است و تا حا  هزارا بسته باشد

الملوک را که بخت تو را صرتخدا لعنت کند این ن .(16: همان) فرستاده خونة بخت

 .(61)همان: « بسته

های واقعی نوعی نمود انسانشود اشخاص داستان که بههمان گونه که مالحظه می

هایی مثل کنند و برای دفع آن کنشمی هستند، یک مقصر ساختگی در ذهن فر 

دهند که انعکاس دقیق اسفند دود کردن، تخم مرغ شکستن و نذر و نیاز کردن انجام می
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شود، از جمله که برای دفع خرافه انجام می –ها . گاهی این کنشهای عامه استباور

 .با عقاید اسالمی پیوند هم خورده است –همین نذرونیاز کردن 

شوند: فردا داستان برای باز کردن بخت متوسل به یک سری کارها می در همین

یاسین را با  ش. گفتم یک نیم تنه ببرد و سورةجمعه است. یک تکه چلوار دادم به

 .(16: همان) الب بنویسد رویش. خیلی مجرّب استزعفران و گ

. این یردگخرافه ذوقی: همان گونه که از اسم آن پیداست، از ذوق افراد نشئت می -

. در داستان دارندظاهر ِحکمیپردازانه و بههای شاعرانه یا خیالها بیشتر تناسبخرافه

دهند: شود که برای بارور کردن نخل انجام میاشاره میحنای سوخته به مراسمی 

نداختیم و عروسش کردیم. از یادت نیس همین پارسال بَرِ اوّلش را داد. تور بر سرش ا»

ه برایش بَرِ نر آوردیم و روی کاکلش پاشیدیم. چقدر سکه و نقل و نبات همسای خانة

 .(98: 6198)پروین روح، « سرش ریختیم. مطرب آوردیم؟

ها این نوع خرافه در اصل هیچ پایه و اساس علمی نداشته شاید با توجه به این نمونه

ن امیدواری که در . همانیباشد؛ اما با محیط زندگی افراد و نوع افکارشان تناسب دارد

 شود.ها دیده میآن

خرافه تسخیری: مانند اعتقاد به اشباح، جن، دیو و پری، بختک، آل، همزاد و  -

.... ولی ها بازدارنده برخی رفتارهاستها که تصور تسال و تسخیر آنبرخی بیماری

 .(11: همانها؟... )ها او را بردند یا پریتاریک بود و نفهمید جن

ات رو تو دست و پا نریز. هش گفتم شب تو آیینه نگاه نکن، موهای شونهاین قدر ب

حّتی یه بار مهین خانوم اوسای حموم سر گود بهش گفت، این قدر تو حموم پشت سر 

این و آن شکلک در نیار. گفت حموم پر از جنه، اگه به نظر بیای یا باهات لج بیفتن، 

یاد دست ور دار نیستن، از چیزی هم که ها از چیزی که خوششون بدیگه واویال ...جن

 .(852)همان:  ... خب حا  اینم آخر و عاقبتمونآد شکلکه بدشون می
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کردم، آیینه را گذاشته بودند جلویم. به خودم نگاه میو یا اعتقاد به داشتن همزاد: 

و  29و همین طور در: صص  .(21: همان) و  شده بودم و یک مرتبه در آیینهپاک ع

 .(96)همان: کند رش دارید با همزادش بازی می. کلفتمان گفت چکا26و  27و  21

گیرشان کن تا حق اذیت نداشته باشند. گفتند، نمک»و برای رهایی از همزاد: 

دادم، شور، شور... بخورک و بنه زدم و بو میلیمو و نمک میشاهدانه و گندم آب

 .(96)همان: ...« ریختم های قشنگ قشنگ میکردم و در ظرفدرست می

ها شود و در ذهنای است که جایگزین اعتقادات دینی میخرافه بدلی: خرافه -

اند؛ زیرا یک باور غلط با ترین نوع دانسته. برخی این خرافه را خطرناکنشیندمی

؛ مانند داستان چنار دالبتی که درخت چنار دارای قداست شودپشتوانه مذهبی انجام می

قاد دارند. کنند:  این چنار دالبِتی است. مردم خیلی به آن اعتآن توسل میشود و به می

مردم به آن خیلی اعتقاد دارند.  .(66: 6165زاده، )شریف دهدگویند مراد میمی

دالبتی  گفتند قلعةآمده بود این جا. میها قبل... زلزله دهد ... سالگویند مراد میمی

ها باه ه بودند... ما که نبودیم، قابلةست به دعا برداشتریخته ... مردم دداشته فرو می

مان وقت هم گوید با دوتا چشم خودش دیده که نوری نشسته وسط چنار ... از همی

 .(675)همان:  اسمش شده چنار دالبتی

طرف صوفی در کیف کوچک را باز کرد و شیء کوچکی را بیرون کشید و به

شی از مینیاتوری وسط آن ... انگار وسطش ی کوچک سفیدی بود با نقگرفت. مهره

 .(696گویند عقیق شجری )همان: یک درخت است؛ مثل چنار... به آن می

 های عامهکنش

. در این میان رفتارهایی که گمان رفتار آدمی بازنمود اندیشه، تفکر و باور اوستبی

شوند و تبدیل میرفته به سنت و فرهنگ تر باشد، رفتهها قویمبنای تفکر و باوردرآن

. کندیابند و بسامد هر کنش در جامعه، آن را به رسمی معمول تبدیل میتشخص می
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وسیله گیرند و یا بههایی که یا از مذهب، دین، اساطیر و غرایز انسانی سرچشمه میرسم

ها بیشتر سود شک آثار ادبی توده گرا از این کنش. بییابنداین عناصر مشروعیت می

 .تابانندها را باز میو آن برندمی

نذر کردن و نذری دادن: حلوا نذر کردم که از حمام پسر زاییدنم که برگشتم، سه  -

جدا مامان نذر کرده از عمه جان  .(29: 6198تا جلت خرما را حلوا کنم )پروین روح، 

تو هم نذر کن زودتر سر و  .(16: 6165زاده، )شریف بشوند، یک مولودی دیگر بگیرد

 .(27)همان:  ن بگیری و یک مولودی راه بیندازیماسا

دهد. تو هم خواهر دم را زود میآ مُراد! نگو که دارم ابوالفضل به اعتقادی یک من

)همان:  ستی خانة بخت، یک سفره بیندازینذری کن که این دختره صوفی را بفر

625). 

قاسم، یک م زاده روم امااسپند سوختن و شمع روشن کردن: فردا صب  زود می -

 .(869: همان) کنمشمع روشن می

دایی بلد بود، کاش یکی از آن وردهایی را که زنخواندن و دمیدن: آیه  -

را از آلمان به تهران جان گفت یک بار با همین وردها داییدانست. خودش میمی

 .(76: همان) کشانده بود

هایش را دست از رختدارد چند سوزاندن لباس: هر چند روز یک بار وا می -

 .(811: همان) بوی تن آدمیزاد گرفته؛ بوی گناه گویدببریم ته باغاه آتش بزنیم. می

چیست  مولودی خوانی: تازه عروسی قریش هم هست. این عروسی قریش دیگر -

ای با زن خپله .(16: همانخواستند دختر پیامبر را خجالت دهند ... )... زنان قریش می

ی عنابی که دور تا دورش تشتک نوشابه آویزان بود، شلوار پرچین قرمز و شلیته

زدند و صدای کوبیدن بر تشت لحظه به ها همگی دست میکنان وارد شد. زنرقص

قیام مختار بود. خولی با سر تاس و سبیل کلفت  شد ... روبه رویش پردهلحظه بلندتر می
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بودند و چند زم توی دیگی که زیرش چند خط ضخیم کج و معوج سیاه که مثالً هی

داد ... زن بلند با  و  غری با پیراهن سرخابی آتش بود، نشان می خط نارنجی که مثالً

برّاق وارد شد. جمعیّت کِل کشید. خاله گفت: این هم عروس قریش ... عروس قریش 

کرد که صورتش را دارد بند وسط مجلس نشسته بود و مشاطه با طناب تظاهر می

های ها و ابروهای عروس کشید و روبه زنسوز را به چشمهیزم نیماندازد ... مشاطه می

 .(21آن طرف تکان داد... )همان: 

خواهی و قصد شب ماندن داری باید دخیل بستن: شما هم اگر حاجت می -

بستی. طناب من قرمزه، اون پایین، پایین ضری . همان قرمز آوردی و دخیل میمی

آیم و دخیلم را از ظهر که هنوز خلوت است می چهار بعدپالستیکی ... ساعت سه و 

 .(621: 6198، بندم )پروین روحمی

یک قفل هم بگیر ببند به ضری  و نیت کن تا زندانیت آزاد نشده باز نکنی. همه 

بندند من قرمز خریدم که نشون باشه. برای خاطر جمعی یک تریشه از قفل سبز می

 .(622)همان:  به ضری  اش و بستمه زدم به حلقهلباسم را هم گر

 زدای گره میبز رنگی را به شاخهی س کنار چنار دالبتی رسید. زنی تریشبه 

 .(696: 6165، زاده)شریف

)همان:  اندهایشان گذاشتهعمری روی زخم است که مردمآن دخیل هم مرهمی 

676). 

برخی از اعتقادات مذهبی از جمله: زیارت، شفا  های مذهبی:برخی کنش

فتن، دخیل بستن و... از جمله عقایدی است که در بین بسیاری از افراد مذهبی و گر

حّتی افرادی که اعتقادات مذهبی محکمی ندارند رایج است. این عقاید ریشه در فطرت 

آدمی دارد؛ زیرا هر فردی در ذات خود در هنگام مشکالت و بالیا، نیازمند تمسّک 

مافوق بشری است. دین و مذهب، سیستمی از  جستن به نیرو، فرد، باور و اعتقادی
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طور مشترک دارا تفکرات، احساسات و اعمالی است که گروهی از مردم، آن را به

دهد که ها قرار میای از قوانین رفتاری را در اختیار انسان. این سیستم، مجموعههستند

همانین  توانند نتایج اجتماعی و شخصی اعمال خود را قضاوت کنند.توسط آن می

 .دهدمعیاری را برای پیوند افراد به جهان و جامعه شناسان ارائه می

: همان: ماه سلطان صوفی را سه بار از زیر قرآن رد کرد )قرآن زیر از کردن رد -

621). 

: اگر مریض داری ختم عمن یجیب بگیر و اِن یکاد هم خوب است. خواندن دعا -

بلدم که فقط مخصوص همین است  تی اگر هم زندانی داری یک دعای خوب توی مفا

گویم یادم داد و گفت وخمه بردار که هفت یک خانم نورانی همین دعایی را که می

 .(622: 6198)پروین روح،  شب دوشنبه بیایی و هفتاد بار بخوانی ...

اش کنی. نمونهاگر مفاتی  را بیاوری و ورق بزنی حتماً جواب مشکلت را پیدا می 

یک دعا برای رفع بدهکاری و گشایش رزق و روزی دارد که فقط دو را برات بگویم 

)همان:  بهترذکر یا رزاق بگیری دیگر چه صفحه شرح روایت دارد. اگر پشت بندش

629). 

ها را که شد، مهتابی و طبقها که رد می: دستهزنیسینه و عزاداری دستة -

پیایده بیرق را در  یلة پارچةگذاشت... مابان را بر سر میها که خیکشیدند و نوحهمی

جایی فلزی، استکانی انگار که روی کمربند پهن و چرمین گل میخ دارش وصل بود و 

 .(11: همان) دادبست، جا میروی شال کمرش می آن را

 .(621: همان) برسدبرای زیارت دیر است. دیگر مشکل دستت به ضری   زیارت: -

 .(886)همان:  برمت سوریه زیارتخوب که شدی می

 .(886)همان:  یک شاه عبدالعظیم که باهم برویم دریغ از
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)همان: کنم که سفید بخت شوی تو دعا میوقتی دستم به ضری  برسد، اوّل برای 

888). 

برم قدمگاه، اطهار شدم ... یک روز گفتند  : بعد دست به دامن ائمةگرفتن شفا -

بستم و عروسک ریزه ای کوچک کاهگلیش یک ننوی لته آب، باد... گوشة طاقاة

قنداق کرده را تویش خواباندم و تکان دادم و با سوز دل نیت کردم، بعد رفتم سرغ 

 .(621: همان) نقب تا نوبتم شد ...

 های آخر ماه ساعتی بهخوانی و واقعه کربال: از مال محمود که چهارشنبه روضه -

 .(12: همان) خواندای میآمد و روضهخانه می

 .(12)همان:  برده تا تقسیم کندت که آب را میت عباس اسحضر دست قطع شدة

 .(696)همان:  حضرت زینب بخوننرام روضة دم ببعدش هم میرم زیارت، پول می

آمد و پشت سماور تا وقتی مادربزرگ زنده بود، هر چهاردهم ماه برای روضه می

 .(869: 6165، زاده)شریف نشستمی

، هر چند ها و آداب و رسوم پزشکییشهاند برخی باورهای پزشکی عامیانه:

پیشرفت دانش، نادرستی  علمی داشته است، امروزه در سایة که در روزگار خود جنبة

 زمرةها به اثبات رسیده و به شکل باورهای خرافی در آمده است و در برخی از آن

واقع  نویسانشوند. بسیاری از این باورها مورد توجه داستانپزشکی عامیانه شمرده می

پزشکی باگذشت زمان و پیشرفت  زمینة برخی از باورهای گذشتگان در شده است. البتّه

وجود  گیرند که باطب سنّتی قرار می سید. این بخش از باورها در زمرةعلم به اثبات ر

 گذشت زمان هنوز هم طرفداران بسیاری دارد.

نش کشیدم تا آن جا درمان تب: در آب شاتره حنا خیس کردم و تازه به تازه بر ت  -

ی شاتره را هاکه پوستش دیگر رنگ بخار نبود. شده بود عین رطب. بادش زدم و برگ

 .(61: 6198)پروین روح،  اش چسباندمبه پیشانی
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هر چه حکیم و عطار بود رفتم. آن قدر  مپسردار شدن: از فردایش راه افتادبرای  -

 .(29)همان:  رمی به خوردم دادند تا کَهیر زدمگ

آبی دور مچ ماه سلطان خیره شد ...  درد: باز نرفتی دکتر؟ و به حلقةمان دست در -

شود. اگر مومیایی داشتم، با روغن روز بیشتر میام، دردش روز بهبا این که خال کوبیده

 .(75: 6165زاده، )شریف شدمالیدم حکماً خوب میکردم و میمخلوط می

اش ه چهار شمع در چهار گوشهدرمان تنگی نفس: یک خشت روی عسلی بود ک -

 .(97)همان:  ستم مریضی از تن خانم به در برودخواسوخت... ماه سلطان گفت میمی

   اول صبحی زهرة همه را آب کرددرمان ترس: بیا یه کم نمک به سقت بزن. صب -

 .(666)همان: 

لیمو درست کرد و انگشتر طال توی آب انداخت و به ماه سلطان برایش شربت به

 .(821)همان:  مان آب شدچشاند: اول صبحی زهره ه از آن آبهم

نیا درمان نازایی: هزار بال به سرم آوردند. هر کاری گفتند کردم. یک د -

 .(855... )همان:  هاون کوبیدمخبّازی دود دادم. دستة ختمی

 ، زغال اختهدرمان صفرا: صفرا بُره -

ت قبل از . عادت داشستشخاکشیر: ماه سلطان داشت برای خودش خاکشیر می -

 .(857)همان:  خوردافطار یک لیوان می

 .(815)همان:  کند؛ یکی بیاید باد کش کندرد میگوید پشتم دبادکش: می -

 خواب دیدن و تعبیر خواب

خواب . »ارزش و جایگاه معین و ارزشمندی دارد« خواب»در هر فرهنگ و آیینی، 

های بسیار دور توجّه رسد، از گذشتهمیدیدن و حوادثی که در رؤیا به نظر انسان 

. تقریباً تمام اقوام باستانی به تأثیر آن در زندگی آدمیان را به خود جلب کرده است

ن از آدمی اعتقاد داشته و رویای صادقه را نوعی کشف و شهود و پیش بینی و خبر داد
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ن خواب حضرت داستاکامل اهمیت آن در نزد اقوام سامی . نمونةپنداشتندآینده می

. در ایران نیز از یوسف( آمده است ت که شرح آن در قرآن کریم )سورةیوسف اس

روزگاران باستان خواب دارای چنین اهمیتی بوده است و داستان سرایان که متوجه تأثیر 

خود مورد های فراوان برده و آن را در داستان اند از آن بهرةاین عنصر بوده و نفوذ

 .(96: 6191)محجوب، « انددهاستفاده قرار دا

کاو به ضمیر ناخودآگاه ترین ابزار رسیدن روانغربی نیز خواب مهم شناسیروان در

های . در بعضی کشورتر از بیداری استفرد است و در بعضی از مکاتب، خواب مهم

زندگی فرد را تعیین  ها چنان مهم و مقدس هستند که سرنوشت وآسیایی، خواب

 خوریم:در حنای سوخته و چنار دالبتی به موارد متعدد تعبیر خواب برمی .کنندمی

 گل بود. سیاه و مرطوب. پر از  نة ماراش پر از حضور مار بود. جنهای شبانهخواب

و او  شوندهای مار توی خواب او درشت میسورا   نه .(16: 6165، )شریف زاده

خوابیدم و خواب دیدم. خوابم  (.25: مانتنومند درختی )ه چسباند به تنةخودش را می

 بِ آب... آب در خواب روشنایی استچه روشن بود، عین روز ... روز و خواب؟ خوا

 .(61: 6198، )پروین روح

دهند. شما صلیب بزرگی روی دوش ای هُل میطرف تپهخواب دیدم شما را به

 .(697: 6165، زادهداشتید ... )شریف

 .(697زند؟ )همان: چپ می شما هم معتقدید خواب زن

 گیری و طلسم و جادوفال و فال

پاشی کنی و سه بار با چهل روز قبل از غروب آفتاب در خانه را با آب و جارو آب

 .(619)همان:  ه قراره شوهرت بشه از جلوت رد شهکف دست آب بپاشی تا مردی ک

ت آورده و گفته طرفش گرفت: این جام را خانم ساداماه سلطان جامی برنجی را به

باید صلوه ظهر بروی حمام و چهل بار با آن آب روی سرت بریزی تا... یه جام 
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اش دعا کنده کوچک و چهل کلید وسطش نگاه کرد... به جام نگاه کرد. روی بدنه

 .(69: همان)ها جرم سیاه رنگی بود کاریدهبودند و توی کن

 .(666)همان:  جادوجنبل کرده، این مرد خرفت شدهبس که 

شور خانه و بخوابی به قبرستان که رسیدیم به من بدبخت گفت باید بروی توی مرده

توی یک تابوت، چهارقل بخوانی و بلندشوی بیایی. بعد یک میخ و یک تکه زغال هم 

از خودت جدا نکن تا آفت بهت داد دست من گفت تا وقتی دستتان به هم نرسیده، 

 .(855)همان:  نرسد

عروسم را تو بستان. من تند تند  ت: ای قبرستان! چّلةگفیدم که میشنصدایش را می

چهارقل خواندم و بلند شدم ... دم قبرستان ایستاده بود. یک مشت کشمش به من داد و 

 .(856)همان:  ها تند تند بخوراین سلیطه بازی گفت جای

 تمایل به پسردار شدن

ها سر گرفت که داد باز پاپاهسرِ شکم دومم که باز دختر زاییدم و آقا سور می

 .(27: 6198، حیف، سور را برای پسر تدارک دیده بود )پروین روح

 .(29همین جور عالم دمغ بود تا دوباره پسر زایید و نیشش باز شد )همان: 

 تم، سه تا جُلت خرما را حلوا کنمحلوا نذر کردم که از حمام پسر زاییدنم که برگش

 .(29)همان: 

 .(886)همان:  ه اسم برادرم را زنده کندی تو...یه پسر کانشا اهلل روز

ها انداخت که دخترزاست ... بعد از این که زهره را زاییدم، مادربزرگت سر زبان

 .(666: 6165، زاده)شریف هی نشست زیر پای پدرت که بیا و از خیر این زن بگذر ...
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 کارکرد باورهای عامه در حنای سوخته و چنار دالبتی

ف از ذکر این کارکردها، ذکر فوایدی است که بر اثر درج یا انعکاس باورهای هد

 عامه به این دو داستان، ارزش و غنا بخشیده است:

ها را با  برده انعکاس باورهای عامه بر صمیمیت نثر افزوده و باورپذیری داستان -

 .ت. نثر در پی بهره گیری از باورهای عامه جذاب، صمیمی گرم شده اساست

گذار بیان شده ترین وجهی برانگیزاننده و تأثیردین و کارکردهای مؤثر آن به ساده -

 .است

 –که زاده باورهای عامه است  -روش بیان روایت، با شیوه حکایت در حکایت،  -

. هم چنین این عناصر، در فضا سازی تر شده استتر و عمیقضمن تعلیق بیشتر، محکم

 ها و عناصر داستان بسیار مؤثر هستند.ا ت شخصیتداستان و تداعی وضعیت و ح

اند، در قالب ها با آن خو گرفتهانعکاس رفتارها و کردارهایی که انسان  -

. شودهای داستان، باعث ایجاد نوعی همزاد پنداری در مخاطب میها و صحنهشخصیت

ا به متن هایی چون اسپند دود کردن و نذری دادن، خواننده ررو بیان کنش این از

 .کندنزدیک می

ها نیست؛ بلکه گاه برعکس با بزرگ نمایی منزله تأیید آنطرح برخی باورها به -

 .ها، نقدی پنهان علیه این باورها صورت گرفته استآن

 عناصر ادبیات عامه در حنای سوخته و چنار دالبتی

شکسته و  وری از امکانات زبانهای ادب عامه سادگی زبان و بهرهیکی از ویژگی

های گرا و اقلیمی است. هم چنین مثل یکی از قالب. ادبیات عامه بومیمحاوره است

. همه این امکانات زبانی در این دو داستان استفاده شده شودمهم ادبیات عامه شمرده می

 شود:ها اشاره میاست که به برخی از آن
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 واژگان و اصطالحات محاوره -

شوهر  .(68: 6198پروین روح، ) ی را قرق کرده بودش گرم خانه وسطمادر شوهر

شروع  .(15: )همان ای از طالی زنش آمدهپول یا تکه الدنگش باز برای بردن مقداری

 .(79: )همان بستارمندا از ساختمون، فلنگو میبیرون اومدن ک

(. 99: 6165زنکی مرا گذاشتی و رفتی )شریف زاده، های خالهبه خاطر حرف 

 .(65: همانهای ماه سلطان شنیده شد )خ دمپاییلصدای لخ

 واژگان و اصطالحات شیرازی در حنای سوخته -

 }فک پایین{. (88 کند )همان:کَهِ/کَِهة آویزانم به سرم سنگینی می

 } فک با {. (88 آر/وآرگَم مثل چوب خشکیده )همان:

 های فرش{به}ل. (22 با  بزن روی فرش نریزد )همزاد: بالِ قالی/بال قالی را

 }مأنوس{. (29 :کتاب باشم )همان ت آمُختةخواسآمُخته/می

 }سینی{. (29 )همان: جُلت / سه تا جلت خرما را حلوا کنم

 }خیس{. (29 :)همان ق شدم تا با آرد و روغن ورز دادمتِلیس/تلیس عر

}جای . (95 یک گُله جا را داشته باشد )همان:گُله جا/انگار که تمام اتاق همان  

 کوچک{

 .(12 آخوره )همان: ن بر دیواره سینةگلوپ/انگار دوتا گلوپ سبز کوچک روش

 } مپ{

همانین واژگانی نظیر  َلته، تِنجه، ُتنگ، د لگی، گمپ گلی، پالچ و غیره از این 

 .اندجمله
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 المثلضرب -

و هایشان به استفاده از امثال جای داستانپروین روح و شریف زاده هر دو در جای

های پردازیم و سپس نمونه. در این جا ابتدا به تعریف مثل میاندها پرداختهالمثلضرب

 آوریم:امثال را می

امثال و تعبیرات و اصطالحات رایج در میان هر قوم و ملت یکی از ارکان مهم » 

زبان و ادب آن قوم و نموداری از ذوق و قریحه و صفات روحی و اخالقی و تصورات 

. اغلب امثال، در لباس استعاره یا کنایه و یا در قالب و عادات آن قوم استو رسوم 

های عمیق و سودمند یا انتقادی نشین بیان شده است و حاوی اندیشهکالمی موزون و دل

های اخالقی وضع غلط جامعه شدید و طنز آمیز از رفتار و گفتار آدمیان و نابسامانی

ان گذشته، مردمانی باذوق و حساس و شو  طبع و نکته . این امثال را در روزگارهستند

یان ریپکا  .(7: 6195)شکور زاده، « انده تربیت و هدایت مردم ساختهمند بسنج و عالقه

 .های اخالقی عامه مردم ایران استمفهوم ها منبع خوبی دربارةالمثلضرب»معتقد است: 

 نه سیخ بسوزه نه کباب (.19: 6198ن روح، )پروی رودآبشون به یک جو نمی

(. مو از 61ان: )هم از زیر بُته عمل اومدن .(96: همان) بند رو آب دادن .(92 ان:)هم

 .(689 . راه بازه و جاده دراز )همان:(61 ماست کشیدن )همان:

. شکم گشنه تعارف بر (611 ر امر خیر حاجت هیچ استخاره نیست )همان:د

 .(676 :)همان دارهنمی

 خواه بَد .(12: 6165، زاده شریف) نداره دوا بزنه وقتی، نداره صدا خدا چوب

 احتیاط .(99 :همان) نرسد بد خودش به تا نکند بد یک / نرسد مقصد به هیچ کَسان

 .(681 :همان) بردمی خواب را تو ببرد آب را دنیا اگر .(668 :همان) است عقل شرط

 .(669 :همان) ندارد آفت بم جانبادم .(692 :همان) انداخت نی عرب که آنجا افتیمی

 .(888 :همان) زر و چه سنگ چه نهادن برای .(856 :همان) دادن پرورش آستین تو مار
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 های ادب عامهشخصیت -

های خاصی است که از عوامل جذابیت آن ها و تیپادبیات عامه شامل شخصیت

ار، دعا نویس، هایی نظیر فال بین، کف بین، دانه گیر، خواب گزشود؛ تیپشمرده می

 .هاجن گیر و جز آن

های متعددی حضور دارند در حنای سوخته و چنار دالبتی به اقتضای داستان، تیپ

 شود:ها اشاره میکه به برخی از آن

ای داشت که در آن زنجیرهای مسگرها دهانه دعا نویس: پیشترها توی بازارچة -

. (86: 6198، )پروین روح روختفهای دعا میای برنجی و جامهدرشت و ریز، زنگوله

ها و دعاهایش برای از آب و تاب انداختن ... شاید اشتباه شده و نقشی گرفته که طلسم

 .(15)همان:  السحرهای باطلا یکی از این جامهای ناآرام و گِرگِرو حک شود، یباه

 .(17)همان:  که از یک دور تسبی  بیشتر نیستندها و آیاتی سحر و افسون حک شکل

خواستم از پدر بخواهم که دعای مهر و محّبت را دورادورش حک کند و نقشی می

ام برکَفَش، با تمام کردم که در خواب دیدهتقریبی آن گونه که برایش ادعا می

ند جامم را که کها و آیاتی که زنی را در چشم مردی خواستنی میتعویذها، طلسم

 .(19)همان:  داشتم دلم قرص بود

السحر را از تخت برداشت و به حمام رفت. شیر آب برگشت و جام باطل به اتاق

ها پایین انداخت ... جام را پر کرد و بر درون وان را باز کرد و پیراهنش را از سر شانه

های سر ریخت. سر و صورت و گردنش را به آب سپرد و بعد گذاشت تا آب از شانه

 .(16)همان:  یش را بپوشاندهای پااب زیر پنجهراست و چپش تا لیزی لع

سر ماه سوم با مادرم رفتیم پیش آقا رسول فالگیر. به مادرم گفتم کار از محکم 

کند. هفت رنگ ابریشم خام و یک قفل ریزه هم خریدم آقا رسول کاری عیب نمی
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بندی کرد و با جوهر آبی پر کرد از عدد و نوشته، شکمم را با جوهر قرمز جدول

 .(629 به هم تابید و انداخت سرش و بست... )همان:ها را هم ابریشم

فال بین: دیروز جلوی حرم دادم یه فال گیر برام فال حافظ گرفت. قفس داره  -

 .(671)همان:  رسهفت از دور یه خبر خوش بهت میگ

های پایین شهر دنبال دانه گیر: من و دو نفر... را فرستادند توی کوچه پس کوچه -

شیاد چنان دهانش را چسبانده بود به  مانده از عهد عتیق ... مردیکة یگیر باقیک نفر دانه

پستان مادرش؛ و هر از گاهی دانة برنج ریز زد که انگار دماغ بهادر خان و مک می

 کرد در کاسةهای مو تف میو ذرهای را همراه با مف ماش له کرده ای، نیمةشده

 .(16: همان) آخر هم سه تا کرم پین پینی سفید لعابی، دست

 کارکرد عناصر ادبیات عامه در حنای سوخته و چنار دالبتی

هدف از بیان کارکردهای عناصر ادب عامه، فوایدی است که این عناصر برای 

. تأمل در ادب عامه در این دو داستان خواننده را به این نکات متذکر اندها داشتهداستان

 شود:می

کند و همراهی خواننده با متن داستان را زبان محاوره نثر را صمیمی جذاب می -

 سازد.دلپذیر و جالب می

سازی فضای گیری از واژگان و اصطالحات بومی محلی داستان، در بومیبهره -

گزینی دایره واژگانی دست نویسنده را برای به شک گسترة. بین بسیار مؤثر استداستا

 .باز گذاشته است

ها را به فضای نمایشی نثر داستانهای تیپیک ادب عامه، حضور شخصیت -

 .تر کرده استنزدیک

 .کاربرد مناسب مثل در هر دو اثر به ایجاز و روانی نثر کمک کرده است -
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 گیرینتیجه

خصوصیات شیوة انعکاس فرهنگ مردم در اثر پروین روح و شریف زاده با توجه به

ی اجتماعی، مذهبی خود از ها. هر دو نویسنده در بیان اندیشهها متفاوت استفردی آن

 صورت خالصه چنین است:های این مقاله به. یافتهاندفرهنگ مردم سود جسته

ای برای پدید عنوان دست مایه و بن مایهاورهای اجتماعی و عناصر ادبیات عامه، به. 6

 .آورندگان آثار ادبی است

و ادب رسمی را کم اصالت فرهنگی و ادب ورزی ایرانیان، فاصله میان ادب توده  .8

ای برای آفرینش متون معاصر و آینده ادبیات آن پشتوانه شایسته گذشتةکرده است و 

 .است

ای از افکار و از آن جا که یک رمان نویس ناگزیراست در طی داستان خود پاره. 1

درونیاتش را حمل بر قهرمان قصه کند، بسامد با ی آمیختگی افکار و فرهنگ عامیانه 

 فات در آثار جای بررسی و تأمل دارد.با خرا

شود، همیشه ها دیده میای در آنها که از هر نوع سط  و طبقهزنان قهرمان داستان .2

ها و جهل جامعه است که به خرافات پناه برای غلبه بر ترس محیطی یا فرار از ناکامی

ر هستند. فال بینی، برند و به این گونه به دنبال تسکین، تلقین، انتقال شر و دفع ضرمی

طلسم و جادو و تعبیر خواب با ترین بسامد را در استفاده از افکار و معتقدات عامیانه 

ها داشت. اعتقاد به تقدیر و سرنوشت، دخیل بستن و نذر نیز از دیگر عوامل در داستان

 ها بود.مطرح موجود در داستان

ها و یا دست أیید و تصدیق آنمنزله تانعکاس باورهای خرافی در حنای سوخته به .9

ها نیست؛ بلکه نویسنده با فضاسازی، درشت نمایی و بهره گیری از اغراق و کم همه آن

ها بنگرد و شیوه صحی  را تر به آنها را به چشم آورده تا جامعه دقیقمبالغه، آن

 .برگزیند



 11  ملیحه شریلو و .../...عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته

 

مردم شیراز نثر داستانی پروین روح سرشار از مواد جامعه شناختی و فرهنگ بومی .1

راحتی ها از لحاظ داستان نویسی، بهاست و با در نظر گرفتن آثار داستانی او اهمیت آن

های او را توان میراث فرهنگی، زبانی، فکری، هنری و ادبی موجود در نوشتهمی

 ای از ادبیات عامیانه نگهداری کرد.عنوان گنجینهشناسایی کرد و به

مذهبی مردم ایران دارد  مشحون از موارد و ابعاد عامیانة از سوی دیگر چنار دالبتی .7

. شریف زاده در کتاب خود هاستنوعی نشان از سادگی و صفای باطن آنکه به

توانسته است تفکرات و اعتقادات سنتی مردم که ریشه در باورهای دور دارد را به 

مذهبی مربوط به  قاداتزیبایی به تصویر بکشد و به این گونه نشان داده است که اعت

دوره زمانی که باشند  و یاخاصی نیست بلکه مردم ما در هر گروه و طبقه  قشر و دورة

 .همانان مذهب و مراسمات مذهبی جزء جدایی ناپذیر از زندگی ایشان است

کارگیری باورها و عناصر هر دو داستان موفقیت خود را تا حد زیادی مرهون به .9

ها برای ناصر به ملموس کردن و قابل فهم کردن داستان. این عادبیات عامه است

 .مخاطب کمک کرده است؛ زیرا به شکل استحاله شده در زندگی مردم جاری هستند

 منابع

گذری و نظری در (. 6176) .انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم و محمود ظریفیان

 .تهران: انتشارات اسپرک. فرهنگ مردم

 . تهران: انتشارات سخن.بزرگ سخن فرهنگ(. 6196) .انوری، حسن

 تهران: انتشارات امیر کبیر. .تمثیل و مثل(. 6198). __________

 . مشهد: نشر مرندیز.جامعه در قبال خرافات(. 6179) .پاکدامن، محمدحسن

 .نشر آگه . تهران:8. چ حنای سوخته(. 6198) .پروین روح، شهال

 .81صص  .8ش  .دانش و مردم نشریة فرهنگ عامه.(. 6196) .پناهی سمنانی، حسین
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«. های مشابه فولکلور، کنجکاوی در جهان هستیفرم( »6192) .داری، احمدتمیم

 .1ص . 6217 ش. 1. س جام جم

. تهران: فرهنگ لغات عامیانه و معاصر(. 6177) .ثروت، منصور و رضا انزابی نژاد

 انتشارات سخن.

 تهران: انتشارات سخن. .8. چ فرهنگ کنایات(. 6179) .ثروت، منصور

محمدتقی براهنی. تهران:  . ترجمهروان شناسي خرافات(. 6111) .جاهودا، گوستاو

 .نشر نو

 . تهران: انتشارات سخن.فرهنگ لغات عامیانه(. 6191) .جمال زاده، محمدعلی

فروشی . تهران: کتابفرهنگ امثال فارسي(. 6127) .جمشیدی پور، یوسف

 فروغی.

 .. تهران: انتشارات طهوریعقاید النساء(. 6126) .جمالخوانساری، آقا 

فرهنگ  نامةفصل«. های فرهنگ مردمتاریخ پژوهش(. »6195) .دالوند، حمیدرضا

 .2 . ص61ش  مردم.

 . تهران:آل و ام الصبیان(. 6122) .حسین ساعدیو غالم اراطونه ،داویدیان

 .انتشارات سخن

 . تهران: انتشارات سپهر.1. ج مامثال و حک(. 6172) .دهخدا، علی اکبر

 نامة. «گری فرهنگ عامه در ادبیات فارسیجلوه»(. 6195) .رادفر، ابوالقاسم

 .26-27صص  .16. ش فرهنگ

 . تهران: انتشارات زمان.8. چ گرد شهر با چراغ(. 6112) .روح ا مینی، محمود

 شارات عطار.. تهران: انت6. چ شناسيفرهنگ زمینة(. 6119) . ________________

. تهران: انتشارات اداره کل وزارت فرهنگ فرهنگ دربارۀ(. 6176) .ستاری، جالل

 و هنر.



 11  ملیحه شریلو و .../...عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته

 

 .. تهران: انتشارات ویراستارفرهنگ مردم زمینة(. 6196). _____________

 .. تهران: انتشارات مرکزفرهنگ لغات زبان مخفي(. 6198) .سمائی، مهدی

. بیروت: یر و الطیره في القرآن و السنهالطه.ق(.  6262) .سهام بنت عبداهلل

 دارالجیل.

 .. تهران: نشر قطرهچنار دالبتي(. 6165) .زاده، منصورهشریف

 .باورهای عامیانه در ایران به گزارش سیاحان غربي(. 6198) .شعربافیان، حمیدرضا

 .مشهد: محقق

 .دل آندوازده هزار مثل فارسي و سي هزار معا. (6195) .شکورزاده، ابراهیم

 مشهد: آستان قدس رضوی.

. ی فرهنگنامه .«فرهنگ عامه و ادبیات عامیانه فارسی»(. 6177) .اهللفاضلی، نعمت

 .19ص  .16ش 

. به کوشش سعید میرجانی. تاریخ بیداری ایرانیان(. 6126) .ا سالمکرمانی، ناظم

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

مهدی روشن ضمیر. تهران:  ترجمة. ایرانيمعتقدات و آداب (. 6197) .هانری ماسه،

 موسسه تاریخ و فرهنگ ایرانی.

 .تهران: نشر چشمه .ادبیات عامیانه ایران. (6191) .محجوب، محمد جعفر

صص  .7 . ش7س . آینده مجلة. «تقویم دوازده حیوانی»(. 6116) .نبئی، ابوالفضل

61-66. 

 .هران: انتشارات نیلوفر. تفرهنگ فارسي عامیانه(. 6179) .نجفی، ابوالحسن

 زیبا. . تهران: چاپخانةنیرنگستان (.6191) .هدایت، صادق



 

 

 
 


