فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی ،سال سوم ،شماره دوم ،زمستان  ،3131صفحات 333-310

بررسی نقد بومگرایانه داستانهاي علی اشرف درویشیان
قاسم ساالري* /زهرا سیدیزدي**  /شكریه یوسفی نیا

***

دریافت مقاله:
0210/00/02
پذیرش:
0210/55/00

چكیده
مطالعه در حوزه عناصر اقلیمی و محیطی در ادبیات به شاخۀ جديدی در تحقیقات ادبی مربوط میشود که از آن به
عنوان نقد زيستمحیطی ياد میکنندت تفاوت در خاستگاههای اقلیمی ،تمايزات سبکی و فکری و ادبی در آثار
نويسندگان را در پی داردت هرچند دغدغۀ نقد زيستمحیطی بیشتر ارتباط ،تأثیر و تأثر ادبیات و محیط زيست
است ،بنابر گستره دامنۀ اين نوع نگاه و تعريف گلوتفتلی از نقد بومگرا ،اين نقد به ارتباط میان ادبیات و محیط
فیزيکی میپردازد و ويژگیهای اقلیمی هم يکی از عناصر محیط فیزيکی آفرينشهای ادبی است و زيرمجموعۀ
نقد بومگرا به شمار میرودت اين ويژگیها در داستانهای علی اشرف درويشیان نشانگر نگاه نويسنده به محیط
اطراف و تأثیرپذيری او از حوزه اقلیم و جغرافیای تولید اثر ادبی است که اثر او را از اصالتی بومی و بومگرايانه
برخوردار میسازدت درويشیان يکی از نويسندگان قابل توجه در عرصۀ ادبیّات اقلیمی در مکت

داستاننويسی غرب

(کرمانشاه) استت او غالبا در داستانهايش با توصیف عناصر بومی و اقلیمی ،تأثیرات آگاهانه يا ناخودآگاه اين
عناصر بر ذهن و زبان خود را در قال

باورها و اعتقادات ،آداب و سنن ،طبیعت بومی ،آب و هوا ،شکل معماری،

زبان و واژگان و اصطالحات محلی و بومی و ضربالمثلها بازتاب داده استت
كلیدواژهها :علی اشرف درويشیان ،ادبیات اقلیمی ،مکت

داستان نويسی غرب (کرمانشاه)ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استاديار دانشگاه ياسوجت (نويسنده مسئول)
** استاديار دانشگاه ولی عصر رفسنجانت
***

کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه ياسوجت

gsalari@yu.ac.ir
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مقدمه

اجتماعی حاکم بريک منطقه توَجه میشودت بهـره-

از میان گونههای مختلف ژانرهای ادبـی ،رمـان و

گیــری ازعــواملی چــون نحــوۀ گــذران زنــدگی،

داستان قابلیـت بیشـتر و بهتـری بـرای مطالعـات

گويشها و لهجههای محلّـی ،روابـط و مناسـبات

گوناگون اجتماعی (جامعهشناسی ادبیات) ،ادبـی

اقتصادی ،مردمشناسـی ،زبـان ،تـاريخ ،مـذه

و

(تحلیل و پژوهشهـای ادبـی) ،بـومگرايـی (نقـد

جامعهشناسی ،ادبیَات اقلیمی را تکامل میبخشد»ت

اقلیمی و بومگرايانـه) و تتت دارنـدت احتمـال بـروز

(دستغی 1-9 :0250 ،؛ میرصادقی)029 :0299،

تغییرات بسـیاری در محـیط زنـدگی و اجتمـاعی

علی اشرف درويشیان يکی از نويسندگان

انسانها وجود دارد و گذر تاريخ نشان داده است

قابل توجه در حوزۀ داستاننويسی غرب

که حتی ممکن است پايدارترين جنبههای طبیعـی

(کرمانشاه) استت آثار او غالبا رنگ و صبغه بومی

باليـای

و منطقهای داشته و از جنبۀ بررسیهای بوم-

طبیعی و يا جنگهـا و بسـیاری از عوامـل ديگـر

گرايانه و مطالعات نقد زيستمحیطی (در معنای

چون دخالت انسانها در اکوسیسـتم زمـین قـرار

وسیع کلمه و نه تنها دغدغههای زيستمحیطی)

میگیردت واضح است که حذف فیزيکی يک اثـر

درخور اعتناستت در مقالۀ حاضر نگارندگان از

طبیعی ،آن را از خاطرهها میزدايد ،مگر آنکه نام

زاويۀ بوم زيست و به روش توصیفی آثار اين

آن در جايی ثبت و مخلد شده باشدت در اين میان

نويسنده را جستوجو و نتايج مطالعه را به

آثار ادبی میتواند جايگاهی بـرای حفـظ نـامهـا،

شکلی توصیفی ارائه کردهاندت

(کوهها و صخرههـا) در معـرض آسـی

فرهنگها و خصوصیات مناطق مختلف باشد کـه
با گذر از زمـان آسـی

و گزنـدی بـر آنهـا وارد

بیان مسئله

نیايدت اين مهم را نگاه بـومگرايانـه نويسـندگان و

پارساپور در مقالۀ «نقد بومگرا ،رويکردی نو در

ناقدان آثار ادبی میتواند بر عهده بگیردت

نقد ادبی» مینويسد:

اهمیت نگاه بومگرايانه در آثار ادبـی دنیـای

نخستین بار در سال  0195م اصطالح نقد بوم-

معاصر تا آنجاسـت کـه يکـی از داليـل انتخـاب

گرا را ويلیام روکرت در مقالهاش با عنوان

مجموعه داستانهای کوتاه خانم آلیس مانرو برای

«ادبیات و بومشناسی :آزمايشی در نقد بومگرا» به

اهدای جايزۀ نوبـل ( )0502بـوده اسـتت بـومی-

کار بردت منظور روکرت از نقد بومگرا ،کاربرد

گرايی از ويژگیهای بارز ادبیّات معاصر اسـت و

بومشناسی و مفاهیم بومشناسی در مطالعۀ ادبیات

به مسائل عینی محیط و تجربیَات زيستی نويسنده

بودت تتت اما چريل گلوتفتلی در کتاب خود تعريف

و وجوه مختلف فرهنگ جوامع توَجه میکندت «در

تازهای از نقد بومگرا بیان کرد که گستره وسیع-

ادبیّات بومی همانگونه که از نام آن پیداست ،بـه

تری از مطالعات را دربرمیگیردت پس از او تقريبا

ويژگیهای بومی و شرايط زيستی ،فرهنگ ،آداب

همۀ مقاالت و کتابهايی که در اين زمینه نوشته

و رســوم ،باورهــا و عقايــد ،مناســبات و روابــط

شده است اين تعريف را مبنا قرار دادهاند« :نقد
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بومگرا به ارتباط میان ادبیات و دنیای فیزيکی

پارساپور در ادامۀ تعريف عنصر زمینه با

میپردازد»ت در تعريفی کاملتر آمده است :نقد

توجه به آراء بومگرايان مینويسد :از نظر جايگاه

بومگرا به ارتباط میان ادبیات و محیط زيست يا

و نقشی که بومگرايان برای زمینه قائل هستند،

چگونگی انعکاس ارتباط انسان با محیط فیزيکی

بايد گفت :اگر با اولین قانون بومشناسی «بری

در ادبیات میپردازدت (پارساپور)05 :0210 ،

کامانر» موافق باشیم که همه چیز در رابطه با همه

از نظر لغوی اصطالح بومگرا از دو بخش

چیز است ،بايد نتیجهگیری کنیم که ادبیات در

 ecoمخفف  ecologyو  Criticismتشکیل

فضايی زيباشناسانه فوق جهان مادی سیر نمی-

شده استت اکولوژی به محیط و کريتیسیزم به نقد

کند ،بلکه در نظام بسیار پیچیدۀ جهانی ايفای

ادبی ناظر است و اين اصطالح به نقد زيست-

نقش میکند که در آن انرژی ،ماده ،ايده و تفکر با

محیطی ترجمه میشودت در نقد زيستمحیطی

هم در ارتباط هستندتتتت در اين ديدگاه ،نقش

هرچند ناقد بیشتر دغذغههای محیط زيست و

«زمینه» فقط ايجاد پس زمینه برای اعمال و رفتار

بحرانهای ناشی از فناوری و آسی های وارد

و احساسات شخصیتها نیست ،بلکه هم در

آمده بر محیط زيست را در نظر دارد ،از آنجا که

محتوا و هم در شکل اثر نیز تأثیرگذار استت

اين محیط در نهايت محیط آفرينش ادبی قرار

(همان)02 :

میگیرد و زمینۀ خلق آثار میشودت ناقد بومگرا

با اين توضیحات ،ادبیات اقلیمی نیز می-

اين وجه کار را نیز منظور نظر دارد و آثار ادبی

تواند در ذيل نقد بومگرا مطالعه شودت جعفری

را از جنبههای زيست بوم و اقلیم به مطالعه و

قنواتی در تعريف ادبیّات اقلیمی میگويد:

بررسی مینشیندت

«ادبیَات اقلیمی در حقیقت مبین نوعی ادبیَات

منتقدان بومگرا در مطالعات خود بر عنصری

است که شاخصههای جغرافیايی ،فرهنگی،

به نام زمینه تأکید میکنندت زمینه در معنای وسیع-

اجتماعی و اقتصادی طبقۀ معینی را نشان میدهد

تر خود همـان عنصـر پیونددهنـدۀ نقـد زيسـت

به گونهای که اين شاخصهها وجوه ممیزه اين

محیطی بـا سـاير رويکردهـای نقـد ادبـی اسـتت

منطقه با ساير مناطق باشدت شاخصههای

اصطالح زمینه در نقد بومگـرا بـه شـکل ترکیـ

جغرافیايی مانند آب و هوا ،وضعیّت طبیعی،

 physical settingجايگزين اصـطالح «محـیط

وجود جنگل ،دريا ،کوهستان يا بیابان وتتت برای

زيست» میشودت محیط زيست ر ا هم میتوان بـه

مثال مشخصۀ جغرافیايی شمال ايران وجود

دو شاخه محیط زيست طبیعی (جنگل و بیابـان و

جنگل و درياست و در جنوب دريا و نخلستان و

دريــا وتتت) و محــیط زيســت مصــنوعی (محــیط

شاخصههای فرهنگی اجتماعی ،مانند آداب ،سنن،

فرهنگی و اجتماعی تقسیمبندی کـردت (نقـل بـه

اعتقادات ،زبان ،مذه  ،نژاد ،وجود اقوام

مضمون :پارساپور)00 :0210 ،

مختلف ،سابقه مبارزاتی علیه بیگانگان و
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شاخصههای اقتصادی ،مانند وجود فعالیّتهای

طرز لباس پوشیدن و آداب و رسومی را دربرمی-

اقتصادی معینی اعم از کشاورزی يا صنعتی مثل

گیرد که با کیفیتی برجسته و غري

ارائه میشودت

فعالیت صنعت نفت در خوزستان يا برنجکاری و

صبغۀ محلّی در اين حد فقط جنبۀ تزئینی دارد»ت

چایکاری در شمال ايران ،که به اين مناطق

(داد)201 :0259 ،
امّا با توّجه به ويژگیهای اقلیمی بازتاب

ويژگیهای معینی بخشیده استت
داستانهای اقلیمی معموال متضمن همه يا

يافته در داستانهای اقلیمی معاصر ايران ،در

بخشی از اين شاخصهها هستندت در اين نوع از

تعريف داستان اقلیمی میتوان گفت «داستانی

ادبیّات رنگ محلّی با پرداختن به فولکلور ،آداب

است که به سب

بازتاب گستردۀ عناصر اقلیمی و

و رسوم ،اعتقادات ،باورها و ويژگیهای طبیعی

محیطی به دو شکل تزئینی و پويا ،در طی

خاصّ هر ناحیه مايه میگیرد و با برجستگی

حوادث و ماجراها ،رنگی محلّی و بومی دارد و

دلچسبی و گیرايی

متعلّق به ناحیهای خاص و متمايز از ديگر مناطق

ناشی از غرابت خود ،موج

داستان میشود»ت (جعفری قنواتی)005 :0255 ،

است و اين عناصر بومی و محیطی عبارتاند از:

اصطالح ديگری در زبان انگلیسی برای

فرهنگ مردم ،شامل معتقدات و آداب و رسوم،

داستان اقلیمی (( )Local color writingرنگ

مشاغل و حرفهها ،شکل معماری منطقه ،خوراک-

محلّی) است و در تعريف آن گفتهاند «داستانی

ها ،پوششها ،و زبان محلّی (لهجه و ساختار

است که در صحنه و زمینۀ آن غالبا آداب و

زبانی ،واژگان و اصطالحات محلّی ،ترانهها و

سنّتها ،لهجه و گفتار محلّی ،پوششها ،فولکلور

سرودها) شیوۀ معیشتی ،اقتصادی و تولیدی،

و حتّی شیوههای تفکر و احساس مردم يک

مکان و مناطق بومی ،محیط و طبیعت بومی،

منطقه نشان داده میشود به گونهای که اين

تحوّالت و جنبشهای سیاسی و اجتماعی منطقه»ت

عناصر ،متمايز و مشخصکنندۀ يک اقلیم خاص-

(صادقی شه ر)29 :0251 ،

اند»ت (گری 090 :0250 ،به نقل از مشتاق مهر،
)52-50 :0251

سابقه داستانهای اقلیمی ،گذشته از برخی
اشارات در آثار دهخدا و جمالزاده ،در روسیه به

سیما داد نیز عنوان صبغۀ محلّّی و بومی را

آثار گوگول (میرصادقی )009 :0299 ،و در

برای داستان اقلیمی به کار میبرد و در تعريف آن

ادبیّات انگلیسی ،توماس هاردی و ويلیام فاکنر

میگويد« :صبغۀ محلّّی در ادبیات به معنای

(داد )000 :0291 ،میرسدت رگههايی از اين نوع

گنجانیدن خصوصیات ناحیهای خاص در روايت

ادبیّات را میتوان در رمان روز سیاه کارگر

جال تر

( )0250نوشته احمد خدادادۀ کرد دينوری ،که

شدن آن میشودت صبغۀ محلّی ،به طور کلی

اولیّن داستان اقلیمی روستايی است و به زندگی

تأثیری بر چگونگی پیرنگ يا درک انگیزهها

دهقانان و روستايیان غرب ايران (کرمانشاه و

ندارد ،بلکه صرفا توصیف خصوصیات بومی،

کردستان) میپردازد ديدت مرقد آقا ( )0251از نیما

است که با غرابت و ويژگی خود سب
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يوشیج هم دومیّن رمان اقلیمی است که در آن با

متوسط

روايتی طنزآمیز و انتقادی ،زندگی فقرآلود و غرق

شهرستانها میانجامد ،جُنگهای محلّی پديدار

در جهل و خرافات دهقانان شمالی و جوامع

میشوند و در آنها برای نخستینبار سخن از

روستايی نشان داده میشودت (صادقی شه ر،

نهضت ادبیّات ناحیهای به میان میآيدت اين

 )29 :0251اما پیدايش ادبیّات روستايی را بايد در

جُنگها پايگاهی برای روشنفکران پیشرو در

دهه سی دانست و شکوفايی آن در دهه چهل و

شکلگیری استعدادهای تازه استت نويسندگان

پنجاهت نخستین بار عدهای از نسل دوم

جوانی که به ادبیّات محلّی گرويدند از طريق

نويسندگان ،جرقه پیدايش اين نوع داستان را

بازنمايی آداب و رسوم ،معماری و منظرههای

ايجاد کردند و بعدها نويسندگان خاصّی تنها به

مختلف ،میدان مشاهده خود را وسعت بخشیدندت

نگارش اين نوع داستان پرداختندت بیشتر منتقدان

دورافتادهترين مناطق و کشف ناشدهترين

عقیده دارند که داستاننويسی روستا با انتشار

فرهنگها در افق ديدشان قرار گرفت و باعو

دختر رعیت ( )0220از بهآذين شروع میشود در

تنوع مضامین داستانهايشان شدت توصیف

اين داستان به آذين فضای جامعه گیالن را در

زندگیهای فراموش شده در مکانهای پرت که

آستانه انقالب مشروطه و پس از آن نشان می-

پیش از اين توّجه داستاننويسان را برنمی-

دهدت عناصر محلّی و فرهنگ خاصّ نواحی شمال

انگیختند در کانون توّجه ادبیّات معاصر قرار

ايران در اين داستان نمود آشکاری داردت جالل

گرفتت موج ادبیّات روستايی باال گرفت و

آلاحمد نیز با داستان نفرين زمین ( )0220از

نويسندگان متعددی به نوشتن داستانهای

پیشگامان ادبیّات اقلیمی به شمار میآيدت از دهه

اجتماعی با جنبههای محلّی روی آوردندت از بین

چهل نويسندگان ديگری مثل ساعدی و امین

اين نويسندگان صمّد بهرنگی ،محمود دولت-

فقیری و بعدها محمود دولتآبادی به اين جريان

آبادی ،بهروز تبريزی ،علیاشرف درويشیان که

پیوستندت (عبداللهیان)002 :0291 ،

خود از روستا برآمده بودند توانستند مسائل

ادبیّات اقلیمی به دنبال تحوّالت اجتماعی،
فرهنگی ( 0205اصالحات ارضی ،مسئلۀ

به شکوفايی

زندگی

002

روشنفکرانه

روستايی را به شیوهای ملموستر گزارش کنند»ت
(میرعابدينی)050 -055/0 :0299 ،

غربزدگی و بازگشت به زندگی ساده و سنتّی

در بررســی داســتانهــای اقلیمــی ايــران ،از

روستايی) به عنوان يک گرايش ادبی رخ می-

نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی ،پنج مکت

يـا

نمايد ،کوششهای پراکنده در دهۀ  0205به

شــاخۀ داســتاننويســی اقلیمــی جنــوب ،شــمال،

جريانی منظم و قوّی مبدل میشوند ،داستانها و

خراسان ،غرب( ،کرمانشاه) و آذربايجان مشخص

رمانهای بسیاری پديد میآيند که هوايی تازه بر

شده استت در اين مقاله به بررسی رنگ محلّی و

ادبیّات ايران میدمندت اين تغییر در چشمانداز

عناصر بومی و اقلیمی داستانهای روستايی علی-

ادبی در پیوند با تغییرات اجتماعی ،رشد طبقۀ

داسـتاننويسـی غـرب

اشرف درويشیان از مکت
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پرداخته میشودت

تا آنجا که به جرأت میتوان گفت نزديک به

درويشــیان در داســتانهــايش پــرداختن بــه

هشتاد درصد از ماجرای روايتها در محدودۀ

فرهنگ مردم را شیوه و وسیله هـدف خـود قـرار

استان کرمانشاه واقع میشوند و اين خصیصه در

داده و تــوان خــود را در راه اســتخراج و تعــیّن

ادبیّات کمتر منطقهای وجود داردت بر اين اساس،

بخشیدن به عناصر فولکلوريک فرهنـگ و تـاريخ

میتوان ادعا کرد که ادبیّات اين اقلیم ،حديو

کرمانشــاه بــه کــار گرفتــه اســتت داســتانهــای

نفس يک قوم است که میخواهد رنج تاريخی

روستايی درويشیان شامل از اين واليت ،درشـتی،

خود را با فرياد رسا و از منطقۀ دورافتاده و

همراه آهنگهای بابام ،رنگینه و جلّد سـوم رمـان

فراموش شده به گوش همۀ مردم ايران برساندت

سالهای ابری و فصل يکم و دوّم از جلّد چهـارم

عرصهگشايی برای عرض اندام فرهنگ بومی،

اين رمان است (جلّد سـوّم و فصـل يـک و دو از

مطرح کردن امکانات زبانی ،باورها و معتقدات

جلــد چهــارم ايــن رمــان ،بــه زمــان آموزگــاری

محلّی و پرداختن به پیشینۀ جنبشهای سیاسی و

درويشــیان و وقــايع و حــوادث در روســتاهای

توصیف مشاغل و موقعیت محیط شهر و روستا

کرمانشاه مربوط است)ت

نیز از جمله موضوعاتی است که مالزم با اين
روايتگریهاست و با خود ،عالوه بر معرفی

ادبیّات اقلیمی غرب ایران
مکت

داستاننويسی کرمانشاه ،شاخصههای

ممتازی دارد که در ادبیّات هیم اقلیمی همۀ آنها

منطقه ،جلوهها و چهرههای فرهنگی آن را نیز ،که
خود نويسندگان نمونههای شاخصی از آن
هستند ،به نمايش میگذارد»ت (همان)200 :

را در يک جـا نمیتوان يافتت از جمله

مهمترين عناصر و ويژگیهای اقلیمی و

صراحتگويی و عرياننمايی ،همصدايی و

روستايی بازتابیده در داستانهای روستايی علی

همدردی با طبقات پايین [فرودست  ،ارائۀ

اشرف درويشیان عبارتاند از :طبیعت و محیط

تصاويری فراوان از تقابل ها و تضادهای طبقاتی

بومی ،مکانها و مناطق بومی ،زبان و لهجه

و تراژدیهای خشونت بار خانوادگی و اجتماعی،

محلّی ،ضربالمثلها ،نامهای محلّی ،باورها و

اسارت انسانها در چنبرۀ جبر و جهل و خرافه-

آداب و رسوم ،شکل معماری منطقه ،پوششها،

پرستی و محرومیت از ابتدايیترين امکانات

غذاهای محلّی و صنايع دستی کرمانشاهت

زيستی و در يک کالم ،جبر و جور جهل و
جدال همیشگی و مقید بودن به تعهد در هنرت

 .0طبیعت

(شیری )250 :0259 ،شیری در ادامه دربارۀ

درويشیان که مدتی در روسـتاهای غـرب کشـور

ادبیّات اقلیمی کرمانشاه مینويسد:

(کرمانشاه) معلّم بوده و از نزديک با طبیعت زيبـا

«در مقايسه با اقلیمهای ديگر ،ادبیّات

و کوهستـــانی آن در ارتبــاط بــوده اســت ،در

کرمانشاه ،رگههای اقلیمیاش بسیار قویتر است،

داســتانهــايش توصــیفات بصــری و زنــدهای از
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طبیعت میآوردت کوهها و قلههـای سـر بـه فلـک

«از جادۀ آسفالته قصرشیرين عبور میکنم،

کشیده و بـرفگیـر و بادهـای سـرد و سـوزناک،

باغهای لیموشیرين و پرتقال ،درختهای خرمای

هوای گرم و آفتـاب تابسـتانی ايـن منطقـه نیمـه

اشرسی با برگهای سبز پر رنگ دو طرف جاده

کوهستانی ،نام درختان ،رودخانـههـا و کـوههـای

را پر کرده است ،جاده کهنه است»ت (درويشیان،

معروف و تاريخی و گیاهـان خوشـبوی بـومی و

)100 :0295

پرندگان ،رنگ محلی و بـومی داسـتانهـای او را

در مناطق غرب (ايالم و کرمانشاه) فصل

تقويت کرده استت اين توصیفات آنگاه که با تأثیر

بهار از اوايل بهمن شروع میشود و درختان در

جنگ و انفجـار بمـ هـا تـوأم مـیشـود وجهـۀ

اسفندماه شکوفه میکنند ،مردم اين مناطق به اين

ديگری به رنگ بومی اين داستانها میبخشد:

فصل «بهار کردی» میگويندت ديدن شکفته شدن

« بهار همه جا نشسته بـودت بـاد بـوی تلـخ
شکوفۀ بادامکوهی می آوردت سـلیمه خسـته بـود،

شکوفههای درختان در سرمای بهمن ماه در يکی
از روستاها  ،تعج

نويسنده را در پی دارد:

صورتش گل انداخته بود و به زيبايی و ظرافـت

«گوشه و کنار ديوارها پر از سبزه استت روز

نازک شده بـودت غرشـی شیشـه را لرزانـدت چنـد

دهم بهمنماه درختهای گالبی به شکوفه

شکوفه از درخـت بـادامکـوهی پرپـر زد و روی

نشستهاندت آقای ناسبی يکی از شکوفهها را از

زمین ريختت با غرش چند انفجـار ديگـر ،آ گـر

درخت مدرسه جدا میکند و به برگۀ کت من

ملوچ ها ،با قشقرق عجیبی دور شدند ،شـاخهای

میزند ،من مرده تو زنده ،به يادت باشد که در

بر تنۀ درختی کشـیده مـیشـد و صـدايی چـون

اينجا در نیمۀ بهمنماه ،درختها شکوفه دادند»

خاراندن تن با ناخن به گوش میرسیدت بوی بـد

(همان 0000 :و )100

و ناآشنايی ،جای بوی تلخ شکوفههـای بـادام را
میگرفت»ت (درويشیان ،درشتی)050 :0255 ،
«بــا پــدربزرگ در دامنـۀ ت ـۀ ده ،بــا چــوب
دستهايشـان دنبـال گیــاهان تـازه دمیـدۀ بهـار
میگشتند که میگها آمدند»ت (همان)20 :

«ای براره باوهمت چقدر گرانه! حاال با من که
از طرف گاماسیاب آمدهام کمتر حساب کن»ت
(همان ،از اين واليت( )51 :0255 ،رودخانه
گاماسیاب ،رودخانهای در مشرق کرمانشاه)ت
«در خانۀ پدر زنش اوسا الیاس نعلبند
زندگی میکند دو اتاق در آن خانه اجاره کرده
آبشوران است»ت

 .5درختان و رودخانهها و كوهها

استت خانه اوسا الیاس ل

درويشیان در آثارش ،جزء به جزء ويژگیهای

(همان( )0000 :0295 ،آبشوران که به لهجه

طبیعی را بازتاب داده است و از درختان و کوهها

محلَی آشورا میگويند ،گنداب رودی است که از

و جنگلهای معروف و رودخانهها و زاللی آب

وسط کرمانشاه میگذرد و در دوطرف اين

آنها و برفهايی که بر روی کوهها نشستهاند

گنداب خانههايی بنا شده است)ت عنوان يکی از

سخن گفته است:

مجموعه داستانهای درويشیان آبشوران استت

009

فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی ،سال سوم ،شماره دوم ،زمستان 0131

 .1درختان محلّی

با آن مکانها آشنا میشودت درويشیان در داستان-

نام درختان بومی منطقه ،گونهای ديگر از ويژگی-

های خود از پنجاه و يک مکان محلی و بومی

های بـومی و اقلیمـی داسـتانهـای درويشـیان را

استان کرمانشاه و يک مکان مذهبی در کوهدشت

نشان میدهـد :بلـوط ،سـنجد و بـادام وحشـی و

لرستان نام برده استت

باللوک و ناوشکت
از جادۀ پر پیم و خم و خاکی قالجه مـی-

 .2كوههاي معروف و باستانی

گذريم ،خاک اُخرايی رنگ چرخ میخـورد ،لولـه

درويشیان در آثار روستايی خود نام کوههای

میشود و از پشت وانت بار به سر و صورتشان

معروف و باستانی کرمانشاه را آورده:

هجوم میآورد ،جنگلهـای بلـوط ،درخـتهـای

بنويسین وَ بان طاقی طاق وَسان

سنجد و بادام وحشی باللوکها و وَناوشکها ،در

تا کی بکیشم جور ناکسان

هــم چنــگ زدهانــد و کنــارههــای دره را سراســر

(همان ،از اين واليت)00 :0255 ،

پوشاندهاندت (همان( )520 :باللوک همان درخـت

«ادعا کرده که اواخر ش  ،پس از قمار به

گیالس وحشـی و وناوشـک درخـت ون کـه بـه

کرمانشاه رفته و تا صبح در طاق بستان خوابیده،

لهجۀ بومی بـه آن ون تـق مـیگوينـدت بیشـتر در

در طاق بستان ،بله شاهد هم دارد»ت (همان ،سال-

مناطق کوهستانی غرب ماننـد کـوههـای داالهـو،

های ابری( )0295 ،کوه طاقبستان در شمال -

کوههای سنندج و کوههای قالجه ديده شود)ت

غربی شهر کرمانشاه است که مجموعهای از

«دور میدان پر از درخت وناو (درخت زبان
گنجشک) بود»ت (همان ،درشتی)02 :0255 ،

سنگنگارهها و سنگنوشتههای دورۀ ساسانی در
آن وجود دارد)ت در آثار درويشیان ،سهبار به نام
کوه طاقبستان اشاره شده استت

 .4مكانهاي محلّی

«در شرق گیالنغرب يک ت ه باستانی قرار

ذکر نام مکانهای محلّی از ديگر جنبههای ادبیات

داردت میگويند روزگاری قبرستان آتشپرستها

اقلیمی است که درويشیان در داستانهای

يا به قول مردم بومی «گاوریها» بوده است»ت

روستايیاش به بسیاری از آنها اشاره کرده استت

(همان)0525 :

روستاها و شهرستانهای غرب کشور که محل

«زمستان با باد شديد و گزندهاش شروع شد

وقوع حوادث داستانهای درويشیان هستند،

دوباره گردنۀ قالجه را برف گرفت و راهها بسته

جاهايی هستند که درويشیان مدتی در آنجا

شدت (همان ،از اين واليت( )00 :0255 ،گردنه

زندگی کرده و درک و احساس خود را دستمايه

قالجه يا ارتفاعات قالجه با جهت شرقی و غربی

کار خود قرار داده و جهانی را که او ديده و با آن

شکل گرفته و حد فاصل استانهای ايالم و

در تماس بوده است به صورت واقعی و رئالیستی

کرمانشاه است)ت (همان )102 :0295 ،نام گردنۀ

گزارش کرده است و خواننده از خالل داستانها

قالجه شش بار آمده استت
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«کرکسار با سفیدی يک دست از آن سوی

دست کودکی را گرفته و از دامنۀ چل تنان باال

جاده کشیده میشد و باال میرفتت (کرکسار ،نام

میرودت کودک ،کبوتری چوبی زيربغلش داردت

کوهی بین کرمانشاه و کلیايی) (همان ،همراه

نامدار با ديدن آنها میگويد :نذر میبرندت نذر

آهنگهای بابام)29 :0255 ،

چلتنان ،کبوتر چوبی است»ت (همان)105 :0295،

پرآو و بیستون هَردگ برا بین
فلک کاری کرد لَه يَک جیا بین
بنويسین وَ بان سنگ مزارم

 .7محلّهها و خیابانهاي قدیم
درويشیان نام سرت ه را که يکی از محلههايی که

من کشته دوسم مکین آزارم

دوران کودکیش را در آن گذرانده ،چهار بار

(همان)100 :0295 ،

تکرار کرده استت همچنین به نام خیابانهای

 .7اماكن زیارتی

قديمی و چشمۀ لیژان ،از چشمههای معروف

نام اماکن زيارتی و مقـدس واقـع در روسـتاهای

کرمانشاه ( 0بار) اشاره شده استت

استان کرمانشاه بخشی ديگر از ويژگیهای محلّی
و بومی داستانهای درويشیان استت کوه چل مرد

«دروغ نگفته باشی پیرمرد ،خانهات کجاست؟
سرت ه ،قربان ،تشريف بیارين»ت (همان)05 :0255 ،

و گردنۀ امـام حسـن بـه دلیـل وجـود مرقـدهای
زيارتی چهل مرد و امامزاده حسن در باالی آنهـا

 .9روستاها و شهرستانها

با نام اين شخصیتها خوانده میشوندت کوه چهل

نام شهرستانها و روستاهای کرمانشاه ،نشانی

مرد يـا امـامزاده چـلتنـان در سـراب مـورت در

ديگر بر عناصر اقلیمی و ويژگی بومگرايانۀ

شهرســتان گــیالنغــرب و از ديــدنیهــای ايــن

داستانهای درويشیان است:

شهرستان اسـت و امـامزاده حسـن در روسـتای
بینگرد (خالو خالو) اين شهرستان واقع استت

«از کنار روستاهای توسری خورده و بیکس
که مه کمرنگی احاطهشان کرده میگذريمت سرپل

«کوه چهل مرد جلو خورشید را گرفته بود،

ذهاب ،کرند ،شاهآباد غرب ،حسنآباد -چارزور،

از دور امامزاده را میديدند که روی کوه نشسته

ماهیدشتت دلم دارد میت د از دور پرآو پیداست،

بود و به دهکده نگاه میکرد»ت (همان ،از اين

بیستون خستگیناپذير چون مشتی از زمین برآمده و

واليت)02 :0255 ،

در برابر اجنبی ايستاده است»ت (همان)100 :0295 ،

«مرد دستها را به طرف امامزاده دراز کرد

شهرها و روستاهايی که درويشیان در آثارش

و نالید« :ای چهل مرد! يک کفتر چوبی و چهار تا

نام برده و بیشترين آمار را دارند عبارتاند از:

شمع نذرت باشد که ما يک زير خاکی حسابی

گیالنغرب ( ،)05کنگاور ( ،)2قصرشیرين ()0

گیرمان بیاد»ت (همان)02 :

روستاها :شاهآباد ( )9روستای کفرآور ،روستای

«سراب مورت ،سرسبز و پر عطر ،از دور در

فش ،روستای فارسینج ،روستای قروه ،ويهج،

دامنۀ چل تنان دراز کشیده است پیرزنی روستايی

گوهره ،قرهولی ،نعمتآباد ،چمچمال ،چمبتان،
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دربند ،جیحونآباد ،فیضآباد ،سراب مورت ،کرند،

درويشیان در بیست و يک مورد معمـاری خانـه-

آسمانآباد ،حسنآباد ،بیستون ،هرسم و گواور ()2ت

هــای روســتايی و در ده مــورد معمــاری و نــوع
ساخت خانههای قديمی و حاشیهای شهر کرمانشاه

معماري منطقه

را توصیف کرده استت خانههايی با ايوانی در جلـو

استان کرمانشاه با توجه به شرايط آب و هوای

و حیاطی بزرگ با ديوارهای کـاهگلی و در چـوبی

نیمه کوهستانی و معتدل و نوع تفکر و تعص

و پشت بامی کاهگلی که در زمستان همیشـه بايـد

مردمان ،خانهها و روستاهای آن ،شکل و نوع

آن را گــلمــالی کننــد ،تــا از چکــه کــردن بــاران

خود را داردت

جلوگیری شودت حوض آبی يا چاه آبـی در وسـط

درويشیان ،در داستانهايش در کنار ديگر ويژگی-

حیاط برای تأمین آب آشامیدنی ،دو يا سه اتـاق بـا

های محلّی به معماری و شکل ساخت و ساز

ديوارهای کـاهگلی و سـقف چـوبی و دو يـا سـه

روستاها و خانههای روستايی اشاره کرده استت

پنجره و طاقچههای گنبدی شکلت

 .0شكل معماري روستاها

ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

روستای داستانهای درويشیان جايی است که

يکی ديگر از ويژگی های اقلیمی و روستايی در

میدانچهای دارد که مردم در آن تجمع میکنند و

داستانهای روستايی درويشیان ،کاربرد عناصر

کوچههای پیم در پیم با ديوارهای کاهگلی و

فرهنگی و اجتماعی منطقه کرمانشاه استت

رودخانه و چشمهای که منبع تأمین آب آشامیدنی

داستان های روستايی درويشیان ،مملو از باورها

و مصرفی اهالی استت درويشیان در يازده جمله

و اعتقادات مردمی ،آداب و رسوم  ،زبان و لهجۀ

به معماری و شکل روستاها اشاره کرده استت

محلّی ( کلمات ،اصطالحات ،ترانهها و تصانیف

ساخت و معماری متناس

 ساعت  0/0بعدازظهر ،پس از مرخصشدن بچهها ،با آقای ناسبی قدم زنان به میدانچۀ

محلّی) پوشش ،خوراک ،نامهای محّلی و
ضربالمثلها و صنايع محلّی و بومی استت

قصبه میرويم او دم در يکی از دکانها میايستدت
(همان)125 :

 .0باورها و اعتقادات
درويشیان بیست و چهار باور و اعتقاد محلی و

 .5معماري خانهها

بومی روستايیان را در آثار خود آورده است:

معماری و ساخت و ساز خانـههـای روسـتايی در
استان کرمانشاه با توجه به شـرايط آب و هـوايی و

 .0-0مسلمان بودن مورچههاي سیاه و كافر بودن

نیمه کوهستانی بودن منطقه با زمسـتانهـای بسـیار

مورچههاي قرمز

شــديد و پــر بــرف و تابســتان گــرم ،بــا منــاطق

در داستان رنگینه از مجموعه داستان قصههای آن

گرمسیری و نیمه بیابانی و کويری متفـاوت اسـتت

سالها ،بنا به يک باور و اعتقاد محلی ،به مسلمان
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بودن مورچههای سیاه و کافر بودن مورچههای

کرمانشاه اين است که اگر يک نفر در خانه نباشد

قرمز اشاره میشودت سرگرمی دختر بچۀ داستان،

و از خانه قهر کرده باشد و قبال خبر مرگ او را

کشتن مورچههای قرمز است که به باور او

بیاورند و شايعه کنند که در غربت مرده است ،اما

کافرندت (همان)95 :0250 ،

در واقع زنده باشد ،در صورتی که بخواهد به
خانه برگردد ،او را از پشت بام به خانه میآورند

 .5 -0كثیف شدن چشم در هنگام خواب به وسیلۀ

و اجازه نمیدهند که از در حیاط وارد خانه بشود

شیطان

چون معتقدند شگون ندارد:

در داستان رنگینه از زبان همان دختر بچه در
خطاب به عروسکش میآيد:

«لطیف برادر داورشـیه ،شخصـیت اصـلی و
راوی رمان ،از خانه قهر و فرار کرده است و خبر

«رنگینه عروسکش را برای خوردن ناشتای

مرگ او پخش می شود ،در حالی که زنده استت

بیدار کرد و گفت« :ديگر کی بیدار میشوی ها!

او را به خانه بر میگردانندت بیبی خـانواده اجـازه

آفتاب پهن شدهت نزديک ظهرهت تنبل ،بلند شو ،برو

نمیدهد از در حیاط وارد شود توقتـی از بـیبـی،

از چشمه آب بیار ،آبی به صورت بزنت آه ببین

فلسفه اين کار را مـیپرسـند مـیگويـد« :شـگون

شیطان ريده

ندارد که قبال خبر مرگش را آوردهاند از در حیاط

گوشۀ چشمانت چه کثیفهت ديش
تو چشمانت»ت (همان)20 :

وارد خانه بشود»ت (همان)0505 :

 .1 -0جن و آزار به زنان زا و

 .2-0مقدس بودن نان

به اعتقاد و باور برخی از مردم کرمانشاه ،وقتـی

شريف يکی از شخصیتهای سالهای ابری،

زنی زايمان میکند جنها به سراغ او مـیرونـد و

وقتی در سر راهش خرده نانی را میبیند آن را از

او را آزار میدهند و لگدی به او مـیزننـد تـا الل

زمین بر میدارد و میبوسد و در دستش نگه می-

شودت در فصل «هراس» از رمان سال های ابـری،

دارد تا خرده نان ديگری پیدا کند و آنها را با هم

زن بوکسه واد يکی از شخصیتهـای داسـتان در

به درز ديواری بگذارد تا در مسیر عبور مردم

زايمان آخرش ،الل شده است و آنها معتقدند کـه

نباشد و کسی بر روی آنها پا نگذارد اين باور را

موقعی که زايمان کرده است جنها بـه او لگـدی

بیبی به او يادآوری میکندت (همان)0552 :

زدهاندت (همان)510 :0295 ،
 .7 -0نذر كردن
 .4 -0ورود كسی كه خبر مرگش شایع شده به

 -در جلد سوم رمان سالهای ابری مردم گیالن-

خانه خود از پشت بام

غرب برای رسیدن به مرادشان دو کبوتر چوبی

يکی ديگر از باورها و عقايد بومی و محلی

برای چلتنان ،که امامزادۀ واقع در کوه چهل تنان
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است ،نذر میکنندت

میفروشمت (همان)191 :0295 ،

«آمريکايیها به گیالنغرب آمدهاندت دارند چاه
میزنند ،میخواهند نفت پیدا کنندت مردم هر جا که

 .3-0شكستن شیشه یا دیزي سیاه براي ممانعت از

مینشیند ،صحبتشان را میکشانند به نفت -يا چل-

برگشتن كسی به خانه

تنان کبوتر چوبی نذرت باشد که اين امريکايیها به

در جلد سوم سالهای ابری از زبان بیبی،

مرادشان برسند»ت (همان 122 :و )105

مادربزرگ شريف ،اين باور و عقیده آمده که زن
دايیسلیم آنها را بیرون کرده و ديزی سیاهی هم

 .7 -0متوسل شدن

پشت سرشان شکسته که ديگر به آن خانه

در داستان «انار» از مجموعه داستان همراه آهنگ-

برنگردندت (همان)0002 :

های بابام ،زن و مردی روستايی به شعری مذهبی
برای شفای کودکشان اعتقاد دارند و در آن به

 .01-0سرخ شدن ماه ،نشانه خونریزي و قتل

حضرت عباس (ع) برای شفا يافتن کودک

سرخ شدن ماه ،را نشانه خونريزی و قتل دانستن

بیمارشان متوسل میشوندت ننه زينو که به کارهای

از باورهايی است که در داستان «باريکه راه

او معتقدند اين دعای شعر مانند را به مادر کودک

مهتابی» از مجموعه داستان درشتی آمده استت

ياد میدهد که سه بار برای کودکش در موقعی که

پیرمرد روستايی به ماه آسمان نگاه میکند و آن را

او را زير پاالن میگذارند بخواند:

سرخ میبیند و میگويد «حتما ماه سرخ شده

ای ماه بنی هاشم ،خورشید لقا عباس

خونريزی اتفاق میافتد و کسی کشته میشود»ت

ای نور دل حیدر ،شمع شهدا عباس

(همان ،درشتی)10 :0255 ،

ای شاه علـــم وردار
اين غم که تو میدانی از روی دلم وردار
(همان ،همراه آهنگهای بابام)21 :0255 ،

 .00-0شگون نداشتن قار قار كالغ

وقتی کالغی رو به خانه کسی قار قار کند شگون
ندارد و حکايت از آمدن مصیبت و بالی سختی

 .9-0گذاشتن هفت گام براي اثبات صداقت در

میکندت اگر در مقابل قار قار کالغ سه بار جملۀ

سوگند

خبر خیر ،خبر خیر ،خبر خیر بگويند بال و مصیبت

در جلد سوم سالهای ابری يک مرد روستايی

از آنها دور میشودت درويشیان در داستان «بفرينه»

برای آنکه مسئلهای را به ديگری ثابت کند ،در

به اين باور اشاره کرده است :سلیمه مادر بفرينه

جاده با گامهای بلند هفت گام برمیدارد و به

وقتی از خانه بیرون میآيد کالغی بر روی درخت

حضرت عباس قسم میخورد «که هفت گامم به

بلوط ،قار قار میکند سلیمه در جواب او میگويد:

حضرت عباس اگر دروغ بگويم دارم تیرو مايه

خبر خیر ،خبر خیر ،خبر خیرت (همان)050 :
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 .05 -0عطسه و صبر

 .04-0خطاب به بالش زیر سربراي خوابیدن و

پیش از شروع به انجام کاری ،اگر کسی يک

بیدارشدن به وقت

عطسه کند ،میگويند صبر آمده است و بايد انجام

در داستان «هتاو» از مجموعۀ از اين واليت

آن کار را به تأخیر انداخت و اگر دو عطسه کند

آورده ،مادربزرگ هتاو شخصیت داستان ،معتقد

میگويند «جفت» آمده است و بايد به ادامه انجام

است که اگر به بالش زير سر جملۀ «ای متکا،

کار پرداختت (همان)050 :0255 ،

دين و گناه سه راهدار(دزد) و سه جاهدار

در داســتان «قبرگبــری» از مجموع ـۀ از ايــن

(ثروتمند) و سه گمرکچی به گردنت که اگر زود

واليت ،مرد روستايی در آغاز کندن قبرگبـری کـه

به خوابمان نکنی و صبح زود بیدارمان نکنی» را

به نظر او در آن گنج پنهان شده عطسه میکند ،اما

بگويند ،زود به خواب میروند و صبح زود از

برای عطسه دوم هر چه تالش میکنـد ،بـیفايـده

خواب بیدار میشوندت (همان)21 :

است ،اما چون حرص کندن و رسیدن به گـنج در
او شعلهور شده است حمل بر خوب بودن عطسه

 .02-0شمردن نام هفت آبادي و هفت كچل براي

میکند و میگويد «اين هم شاهد خداست و اگـر

وزیدن باد خنك

شانس بیاريم و کسی به کـار مـا بـو نبـره خیلـی

باور خرافی ديگری که در داستان «هتاو» آمده،

خوب میشهت» (همان ،از اين واليت)00 :0255 ،

اين است که شخصیت مادر بزرگ داستان برای
آنکه باد خنک بوزد هفت آبادی را میشمارد و

 .01-0تعریف كردن خواب در كنار آب حوض و

بعد از آن اسم هفت تا کچل آشنا را میشمارد ،تا

رودخانه براي ختم به خیر شدن

باد بوزد« :باد باد هارونآباد ،باد باد حسنآباد ،باد

وقتی کسی خوابی میبیند بدون آنکه برای کسی

باد اسدآباد» بعد هفت تا کچل میشمرد« :کچلی،

تعريف کند چه خوب باشد چه بد ،اگر برود کنار

کچل رج

کچل،

سوراخ راه آب حوض ،يا آب رودخانه يا جوی

کچل کچل حاجی کچلتتت»ت (همان)00 :

کچل ،کچلی ،کچل زين

آبی که روان باشد خواب خود را تعريف کند و
بگويد «خیر ديدم» تعبیر خواب خیر میشود و

 .07-0شیر ندادن زن خسته به نوزاد

اگر کسی برای کسی خواب تعريف کرد در

وقتی زنی بعد از پیمودن مسیر طوالنی و خسته-

جواب او بگويد ،خیر است خیر است ،ختم به

کننده به خانه يا جای ديگری میرسد ،چون

خیر میشودت داستان «قبرگبری» مرد روستايی به

خسته است نبايد به نوزادش شیر بدهد چون

پسرش میگويد« :هر وقت خواب ديدی چه

باعو بیماری و خفگی او میشودت

خوب باشد چه بد ،برو کنار سوراخ راه آب

در داستان «سحر» از مجموعه داستان همراه

حوض و سه بار بگو خواب ديدم خیر ديدم،

آهنگهای بابام ،پدر کبرا شخصیت داستان ،از او

خواب ديدم خیر ديدم ،خیر ديدمتت »ت (همان)02 :

میخواهد که به نوزادش که گرسنه است شیر
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بدهد اما کبرا نمیپذيرد ،چون معتقد است شیر آدم

اثر بیماری فوت کرده استت پدر او را به ازدواج

خسته برای بچه خوب نیستت (همان ،همراه

پسر يکی طلبکارها درمیآوردت پدر هتاو ،داماد و

آهنگهای بابام)90 :0255 ،

پدر او را به قرآن قسم میدهد که تا دو سه سال
که هتاو بزرگتر میشود ،کاری به او نداشته

 .07-0شگون نداشتن مالیدن گِل قرمز براي دختر

باشندت بعد از چند ماه ،پدر داماد او را مجبور می-

دم بخت

کند که غیرت خود را نشان بدهد و همۀ اهالی

در داستان «نشانه» از مجموعۀ درشتی ،مادر

روستا را از عمل خود باخبر کندت هتاو قربانی

داستان به نشانه عزادار بودن در مرگ پسرش ،گِل

میشود و مرگ را میپذيردت (همان ،از اين

قرمز از کنار جاده برمیدارد و جلو سربندش می-

واليت)29 -00 :0255 ،

مالد ،اما برای دخترش که همراه اوست نمیمالد،
چون معتقد است برای دختر دم بخت ،شگون

 .5-5مراسم عزاداري

ندارد و سیاهبخت میشودت (همان ،درشتی،

يکی از رسمهای محلی و بومی مربوط به مراسـم

)00 :0255

عـزاداری زنــان در مــرگ نزديکــان آن اســت کــه
صورت خود را با ناخن میخراشند و گیس خـود

 .5آداب و رسوم

را میبرندت در اين مراسم ،زنان کرد به صورت دو

آداب و رسوم مربوط به جشنها و اعیاد ،مراسم

رديف طوالنی اطراف جسد را میگیرند و با ادای

عزاداری ،ازدواج و رقصهای محلّی کرمانشاه از

اصوات وی ،وی ،وی و تکرار آن ،صورت خـود

ديگر عناصر بومی و اقلیمی است که در آثار

را میکنندت به اين عمل در اصطالح کردی «شین»

درويشیان منعکس شده استت مردمان کردنشین

میگويندت آمد و رفت به خانه متوفی تا سالگرد او

غرب کشور (کرمانشاه) ،چون در کوهستانها و

ادامه داردت

مناطق دور از مرکز زندگی میکنند ،در گذشته
رسومی داشتهاند که امروزه بر اثر رفت وآمد به

در داستان پیش گفته ،هتاو با وجود سن کم
خود ،در مرگ مادرش آنقدر صورت خود را می-

شهرهای بزرگ و آشنا شدن با فرهنگهای ديگر

خراشد که خونین میشود و همۀ زنهای روستا

از بین رفته است ،درويشیان در آثار خود اگرچه

اين کار را انجام میدهندت دو طرف جنازه ايستاده

اين رسوم را هنرمندانه بازتاب داده ،اما با ديدی

و با آهنگ وِی وِی ،صورتشان را میخراشندت

انتقادی بدانها نگريسته استت از آن جمله است:

(همان)05 :

 .0 -5ازدواج دختران در سنین پایین

 .1 -5رقص محلّی و چوپی كشیدن

در داستان «هتاو» که پیش از اين ذکرش گذشت،

از رسمهای محلی و بومی که جزء فرهنگ عامۀ

هتاو زندگی سخت و فقیرانهای دارد و مادرش در

کردها و استان کرمانشاه است ،رقص محلی و
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چوپی کشیدن مردم در جشنها و عروسیهاستت

مادرش کالش چیدن ياد گرفته بود اما فقـط دورۀ

«رقصهای کردی در کرمانشاه به قرار زير است:

کالش را میتوانست بچیندت هنوز رويه چیدن بلد

چ ی ،لرزانه -فتاح پاشايی ،خانمیری ،گريانه و

نبود»ت (همان ،از اين واليت)00 -00 :0255 ،

سه جار ،شاطریت ريتم اين رقصها اغل

در

دوتايی (ساده و ترکیبی) و هفتتايی استت

 .5 -1سبد و زنبیلبافی و قالیبافی و گونیبافی

موسیقی رقص توسط سازهای سورنا و دهل و

توی اين روستای خشک و خالی کاری پیدا

دوزله و گاه شمشال نواخته میشود»ت (پرنیان،

نمیشودت «سبد و زنبیل درست میکنم» و

 )000 :0255درويشیان در آثار روستايی خود به

«عروسم؟» «میرود قالی بافی»ت (همان ،همراه

رقص محلی و چوپی و رديف شدن دستههای

آهنگهای بابام)05 :

مرد و زن و نواختن ساز و دهل اشاره کرده استت

« -با ديدن شما نیروی تازهای گرفتهام»ت -

در داستان «موتور برق» از مجموعۀ از اين

«از خاله ام تتت نیّرسادات چه خبر؟»ت «حالش

واليت ،اهالی روستا برای آوردن موتور برق به

خوب است سالم میرساندت میرود گونیبافی»ت

روستا و جشن میگیرندت ساز دهل چیها آهنگ

(همان)102 :0295 ،

محلی میزنند و زنان و مردان در میدانچۀ روستا،
رقص و چوبی میکشند و چوپیکشها دسته به

 .1 -1نمدمالی

دسته عوض میشوندت (همان ،از اين واليت،

«تتتتحتما او هم معلّم است»« -نه معلم نیستت

 55 :0255و  0505 :0295و )0502

نمدمال است اين نمد را هم خودش مالیده و
يادگاری به من داده استت بايد او را بشناسیت

 .1صنایع دستی كرمانشاه در آثار درویشیان

خیلی معروف است»ت (همان)0509 :

درويشیان در داستانهای روستايیاش به پنج
صنعت دستی محلی کرمانشاه اشاره کرده است:

 .4زبان كردي و لهجۀ محلّی
درويشیان در کتاب فرهنگ کردی کرمانشاهی در

 .0 -1كالشدوزي (گیوه دوزي)

مورد زبان کردی و لهجههای آن مینويسد:

از صنايع مهم و معروف دستی کرمانشـاه کـالش

«لهجۀ مردم کرمانشاه يکـی از لهجـههـای زبـان

دوزی استت بیش از دوهزار زن و عدهای مرد بـه

کردی استت واژههـای کرمانشـاهی اغلـ

دارای

کار ساختن و بافتن تخت و رويه کـالش (گیـوه)

ريشه باستانی و کهناندت در فرهنـگ کرمانشـاهی

مشــغول هســتند ،از قبیــل گیــوه مردانــه آجیــده-

به واژههايی برمیخوريم که جانشـین بسـیاری از

سرپايی -ابريشمی وتتت ت (پرنیان)02 :0255 :

واژههای ساختگی که اغل

از راه ترجمۀ تحـت

«يادش میآمد که همیشه مادرش آن گوشه

اللفظی واژههای بیگانه وارد زبان فارسی شدهانـد،

توی تاريکی کز مـیکـرد و کـالش مـیچیـدت از

شوندت مثال در فرهنـگ کرمانشـاه نـام دختـران را
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بفرينه میگذارند که همان برفینه (بـرف پسـوند

غرش چند انفجار ديگر ،اگر ملوچها ،بـا قشـقرق

ينه) است و کتاب معروف کريسـتین آندرسـن را

عجیبی دور شدند»ت (همان ،درشتی)050 :0255 ،

که به سفید برفی ترجمه کردهاند به همـین معنـی

بــاپیر ( :)Bāpiirپــدربزرگت «پســر گفــت:
« باپیر ،گرسنهام ،پـدربزرگ از زيـر ک نـک دسـت

است»ت (همان)02 -00 :0290 ،
درويشیان در داستانهای روستايی خود زبان

بیرون کـردت چنـگ در بـرف کـرد»ت (همـان)20 :

و لهجۀ کرمانشاهی را ماننـد ديگـر ويژگـیهـای

«باپیر ،راست است که بابا و ننه و زيور به مهمانی

اقلیمی و روستايی به کار برده است و کـاربرد آن

رفتهاند»ت (همان )22 :واژه باپیر هفـت بـار تکـرار

را به سـه صـورت بازتـاب داده اسـت :يکـی بـه

شده استت

صورت واژگان و اصـطالحات کـردی و محلـی،

پِرت پِرت ( :)pert pertخاموش و روشن

دوم :لهجـۀ کرمانشــاهی (فارســی کرمانشــاهی) و

شدن شعله آتشت «چراغ بادی پرت پرت کرد و

سوم به صورت ترانهها و اشعار محلی و بومیت

خاموش شد مرد کبريت کشید تا چراغ را روشن
کند»ت (همان ،از اين واليت )20 :0255 ،اين واژه

 .0 -4واژهها و اصطالحات كردي و محلّی

سه بار به کار رفته استت

در داستانهـای درويشـیان ،خواننـده بـا کلمـاتی

تامارزو( :)Tāmārzuبه معنای آرزو به دل

اصیل و محلی آشنا میشود که دانستن معنی آنهـا

مانده در مورد خوردنیت «ترا به خدا سرکار

نیاز به مراجعه به فرهنگهـای تخصصـی کـردی

دورش نريز ،به من تامارزو بده ،ببرم برای بچه-

داردت به همین منظـور در پايـان اغلـ

آثـار ايـن

هايم تلیت بکنم»ت (همان)522 :0295 ،

نويسنده ،واژهنامهای پیوست است که معنی لغات

جِلَ شَرَه ( :)jelaŝarhجُل ،گلیم پارهت «میان

اصیل کردی و محلی در آن آمده استت درويشیان

خاکستر گرم جِلَ شَرَه را انداختم و بچه را رويش

صد و هفتاد و دو واژه و اصطالح محلی و کردی

خواباندم و پاالن خر را روی بچه گذاشتم»ت

را در داستانهايش به کار برده استت داستانهـای

(همان ،همراه آهنگهای بابام)25 :0255 ،

او را میتوان يکی از منابع فرهنگ لغـات کـردی

چرچی ( :)čarčiولگرد ،همهجايیت «ارباب

محسوب کردت در اينجا فقـط بـرای نمونـه از هـر

چه اربابی! گردن مثل خر چرچی ،صورت مثل

حرف الفبا يک مورد مثال میآيد:

لبوی تنوری»ت (همان)0090 :0295 ،

آگـر ملـوچ ( :)Āger malûchنـوعی سـار

َه َمه ( :)Hah mahمخفف شده محمد است

است با بالها و گردن و دم سیاه و مابقی پرهـای

و در زبان کردی ،به محمد ،حه مه میگويندت

بدنش به رنگ قهوهای آمیخته به خاکستری اسـت

پیرمرد کمر راست کرد و گردن چرخاند« :سالم و

و زير سینهاش قرمز و پرهای بـاالی سـرش تیـره

علیکم»« ،و علیکم سالم ،سلیمه خانمت چه خبر از

رنگ است و روی سـرش کـاکلی قـرار داردت «بـا

حه مه»ت (درويشیان ،درشتی)055 :0255 ،
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خانه شاری ( :)Xāan ŝāirتحت تعقی
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شِیت ( :)šeitگیج و منگ ،سرخوش،

بودنت «تا وقتی که از اين خانه شاری نجات پیدا

شیرين عقلت «تتت چرا دست به اين کشتار زد،

کنی»ت (همان)90 :

بدبختی ،شیت شده بود»ت (همان)0052 :0295 ،

دايکَه ( :)Dāiikaمادرت «امروز همین امروز،

عروسان ( :)Arosānعروسکت «عروسان

دايکه را به خاک س ردند»ت (همان )00 :اين واژه

چینی پسرم داغشه نوينی پسرم»ت (درويشیان،

پنج بار به کار رفته استت

درشتی)20 :0255 ،

رولَه ( :)Rulehفرزندت «ای بچههايمتتت

غوطه خورَگ ( :)Quta- Xoragنوعی

رولههايمتتت روله ثَمرتان را نخوردم رولهتتت در

مرغابی کوچکت «از غرّش رعد ،غوطه خورَگها،

سايهتان ننشستم روله»ت (همان« )151 :تو هم مثل

به سوی نیزار پريدندت کوچکترين آنها در آب

پسرم هستیت هیم فرقی با شريف نداری روله»ت

غوطه خورد و ديگر روی برکه پیدا نشد»ت (همان:

(همان )100 :0295 ،واژه روله بیست و يک بار

 )1اين واژه پنج بار تکرار شده استت

به کار رفته استت

فیکه ( :)Fikaسوت زدنت به شادی و شوخ

زخم خرما ( :)Zaxme xormāسالکت «زن

طبعی کسی میکويندت «يک آدم سبیل به کیفی

به در شیشهای نگاه کرد« :آری میشناسم قربانش

است که بیا و ببین ،فیکۀ سبیلش میآيد»ت (همان،

بروم گوشۀ لبش يک زخم خرما داشت»ت (همان،

)0009 :0295

درشتی)05 :0255 ،

قاچوقُل ( :)Qāchoqolپا ،ساق پات «تو فقط

زُالته ( :)Zolāteچیزی شبیه ساالد که از

در فکر اين هستی که يک ويتامینی ،يک آم ولی،

سرکه ،پیاز کوهی و سبزی کوهی درست میکنندت

يک کوفت و زهرماری بخوری تا اين قاچوقل-

«چیز ناجوری بر نداری بخوری ،برای ناهارت از

های مثل نی قلیانت چاق بشود»ت (همان)0500 :

زالتۀ ديش

کمی مانده ،ظهر با نان بخور»ت

(همان)15 :
زوران ( :)Zurāaکشتی گرفتنت «تتت بیا
همین جا زوران بگیريم ببینیم کی قدرتش بیشتر
است»ت (همان)100 :0295 ،

کاويج ( :)Kāvijکاوش ،نشخوارت «زن به
گوسفندها خیره شدت سر بر پشت يکديگر نهاده و
آرام بودندت سرفه نمیکردندت کاويج نمیکردند»ت
(همان)052 :0255 ،
گازولک ( :)Gazulakسرگین غلطان،

ساج ( :)sājوسیلۀ آهنی دايره مانند که بر

جُعلت «امّا جان بیبی سعی کن سرمايهات مثل

روی آتش میگذارند و نان بر روی آن درست

سرمايهگذاری گازولک نباشد که همه را جمع

میکنندت «بعد با غزال مادربزرگ هتاو سه نفری

کنی و يکدفعه از دست بدهی»ت (همان:0295 ،

مینشستند سر سفرهت نان ساجی با دوغ و پونۀ

 )0002دو بار به کار رفته استت

خشک»ت (همان ،از اين واليت)25 :0255 ،

النجین ( :)Lanjinتغار سفالیت «تتت ساکت و
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آرام سفره را از میان النجین بیرون آوردند هر

پیام خود را در گسترۀ زمینۀ داستانها مستتر نمی-

کدام يک تکه نان به دست گرفتند و سق زدند»ت

کند و از پیچیدگیها و تکلفهـای زبـانی پرهیـز

(همان ،از اين واليت )00 :0255 ،اين واژه ده بار

کرده ،با نثر ساده و روان با خواننده ارتباط برقرار

به کار رفته استت

میکند»ت (کازرونی)052 :0299 ،

میمی ( :)Mimiعمه ،خالهت «تتت سلمانی

کردهای کرمانشاه به هنگام فارسی حرف

نگذاشت حرف زن تمام بشودت دهانۀ قیچیاش را

زدن ،جملهها را با تلفظ رسمی و کتابی (زبان

به آن سوی میدان دراز کردت «آنجاست میمیت اما

معیار) آنها ادا میکنند و به اصطالح کلمات را

االن تعطیل کردهاند»ت (همان ،درشتی)02 :0255 ،

نمیشکنند ،به اين سب

است که برای خود ،زبان

دو بار به کار رفته استت

فارسی تقريبا ويژهای به نام «فارسی کرمانشاهی»

ناوَه ( :)Nāanوسیلهای برای گلکشیت

دارندت «اين زبان به تازگی در سالهای اخیر در

«کِرِن برا امیر ريا ،ناوه الزمت حسنی عازم»ت (همان،

کرمانشاه رايج شده است و از تلفیق و آمیزش

)509 :0295

واژگان فارسی و کردی درست شده استت از

وَناو ( :)aanāoزبان گنجشکت «در کنار

ويژگیهای آن ،افزودن «ان» به آخر فعلهايی

میدان بزرگی که کتیبهای از سنگ مرمر سیاه در

است که در گفتوگوی روزمره به کار برده می-

وسط داشت پیاده شدندت دور میدان پر از درخت-

شودت مانند بريمان :برويمت بخوريمان :بخوريمت به

های وَناو بود»ت (همان)02 :0255 ،

کار بردن افعال زبان کردی مطابق ساخت افعال

هوره ( :)Horeيک نوع آواز کردی استت
« تتت مادرش با خواهر و دو برادر کوچکش در

فارسی :کراند :بر روی زمین کشیدت رماند :بر
زمین زد»ت (پرنیان)09 :0255 ،

اتاق نشسته بودند و او از سوراخ پشت بام صدای

درويشیان در صد و سی و دو جمله از

هورۀ دلگیر مادرش را میشنیدت آوازی که همیشه

فارسی کرمانشاهی يا گويش کرمانشاهی استفاده

دل او را به درد میآورد»ت (همان ،همراه آهنگ-

کرده استت که سی جمله از آنها غیرمؤدبانه و

های بابام )05 :0255 ،سه بار اين واژه آمده

ناپسند است و استفاده از آنها به هنگام توصیف

استت

موقعیتی ناهنجار در جامعه يا نمايش شخصیت-
های پست اجتماع استت

 .5 -4گویش كرمانشاهی (فارسی كرمانشاهی)

«نیازعلی میتُوانی روزنامَه را بخوانی؟ ها،

از ديگر ويژگیهای اقلیمی آثار درويشیان ،زبـان

اگر گفتی چه نوشتَه؟ «نیازعلی خانَهتان

داستانهای اوستت «زبان نوشتاری در داسـتان او،

کجاست؟» «پشت قلعه» آقا»ت (همان ،از اين

زبان محاوره اسـتت در واقـع درويشـیان از زبـان

واليت)5 :0255 ،

محاوره به سادهترين شیوۀ آن استفاده مـیکنـدت او
حرفهای خود را ساده و بیپیرايه بیان میکنـد و

«خیلی پیرَه ،نشستَه توی خانه و کتاب دعا
میخوانَه ،آقا»ت (همان)05 :

بررسی نقد بومگرایانه داستانهاي علمی اشرف درویشیان

 .1 -4اشعار و ترانههاي محلّی و كردي

درويشیان ،متناس

053

بنويسین وَ بان سنگ مزارم

با فضا و موضوع داستانهايش

من کُشته دوسم مکین آزارم

از اشعار و ترانههای محلّی شاعران کرمانشاهی و

(همان)100 :0295 ،

شاعران کرد زبان معاصر استفاده کرده استت بیشتر

معنی :کوه پرآو و بیستون هر دو برادر بودند

اين ترانهها در مواقعی زمزمه میشوند که

فلک باعو شد از يکديگر جدا شوند

شخصیتهای داستانها تنها و مشغول انجام کاری

روی سنگ مزارم بنويسید من کشتۀ دوست

هستندت در غال

اين ترانهها نام کوههای معروف

هستم آزارم مکنیدت

و باستانی کرمانشاه آمده است که میتواند تداعی-

در داستان «نان و نمک برای پر طاووس» از

گر استقامت و پايداری مردم آن باشدت درويشیان

مجموعــه داســتان درشــتی ترانـۀ کودکانــهای کــه

ده ترانه و شعر محلی و بومی را با زبان کردی و

مادران در وصف کودکان میخواننـد بـه گـويش

فارسی کرمانشاهی آورده است:

کرمانشاهی آورده استت مضمون اين ترانه تعريف

در داستان «هتاو» از مجموعۀ از اين واليـت

از موی بور و زيبای کـودک و دعـای خیـر مـادر

از زبان مـادر هتـاو يـک ترانـه کـردی آورده کـه

برای حفظ کودک است:

مضمون آن سوز دل و بیان بیکسـی و تنهـايی و

هوالن هوالنه پسـرم

شاه گورانه پسرم

نبود يار و ياور و تقاضای همدردی است:

ترخون و مرزه پسرم

عالمی میارزَه پسرم

هی داد ،هی بیداد ،کس ديار نیه

عروسان چینی پسرم

داغَشَه نوينی پسرم

کس وَ درد کس خَوَردار نیَه

(همان ،درشتی)20 :0255 ،

بنويسین وَ بان طاقی طاق وسان

هوالن به معنی موی طاليیت عروسان=

تا کی بکشیم جور ناکسان

عروسکهای چینیت داغشه نوينی= داغ او را نبینیت

معنی :ای داد ای بیداد کسی پیدا نیست -کسی از

در داستانهای درويشـیان بـه اشـعاری برمـی-

درد کسی آگاه نیستت

خوريم کـه جزئـی از ادبیَـات محلّـی و بـومی مـردم

بنويسید روی طاق طاق بستان

کرمانشاه به شمار میآيد ،دستهای از اين اشـعار اصـال

تا کی بکیشم جور ناکسان

به زبـان کـردی اسـت و نويسـنده بـرای درک بهتـر

(همان)00 :0255 ،

از برگردان فارسی آنها استفاده کرده و با ايـن

در جلد سوم رمان سالهای ابری ،نیز يک
ترانه کردی از زبان يکی از شخصیتهای داستان

مخاط

شیوه فرهنگ بومی مردم کرمانشاه را نشان داده است:
ای کلنگ سنگ شکاف من

آمده و مضمون آن جدايی دو دوست و بیان
عشق و تقاضای دلآزرده نشدن استت
پرآو بیستون هَردگ بِرا بین
فلک کاری کِرد لَه يک جیا بین

خود برخیز و باال برو
و بر فَرقم فرود آی
که از هجر شیرين ،دلم خون است
(همان)550 :0295 ،
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اصل بیت به زبان کردی:

ضربالمثلها را به کار برده است که وجـود آنهـا

ای قُلَنِگِ رفیقِ چُولِم

عالوه بر غنا بخشیدن به زبان داسـتانهـا ،معـرف
بِه چهَ هَوا بِ لَه کَ ولِم

گوشههايی از فرهنـگ عامـۀ مـردم غـرب ايـران

در داستان «اين لحظه» از مجموعه داستان

اســتت او در داســتانهــای روســتايیاش هفتــاد و

درشتی ،يکی از ترانههای معروف محلّی را که به

چهار ضـربالمثـل و هفـت کنايـۀ محلـی آورده

زبان کردی در وصف دوست و معشوق است ،به

است:

فارسی آورده استت
بیا تا دوستیمان را از نو بنا کنیم
من درخت نارنج میشوم و تو درخت لیمو
اصل بیت به زبان کردی :باو تا بَکَريم

آســمان دور و زمــین ســختت (درويشــیان،
 )0502 :0295کــار ســخت و مشــکلی را انجــام
دادن ،در موقعیت سخت و شـرايط سـخت بـرای
انجام کاری قرار گرفتنت

دووسیمان لَه نوو تُ دار نارنج مِن دار لیمو

آدم لخـــت و پتـــی ،پهلـــوان خداســـتت

(همان 00 :0255 ،و 055؛ )20 :0250

(درويشیان ،درشتی )050 :0255 ،آدم بـیچیـز و

درويشیان از «هـوره» کـه نـوعی آواز کـردی

بیکس و کار ،غمی نداردت کسـی کـه تنهاسـت و

است در داستانهايش نام بـرده ،امـا بـه ابیـات و

وابسته به کسی نیست غم و غصهای نداردت

ريــتم و چگــونگی خوانــدن آن اشــارهای نکــرده
استت شخصیتهای داستانهای او ،هنگـامی کـه

 .2-4كنایهها

مشغول کالش چیدن يـا کـاری هسـتند و هنگـام

آب در کیسهام گرداندم و تمام شدت (درويشیان،

تنهايی و غم و اندوه و يا شادی و خوشیها آن را

 )0002 :0295کنايه از تمام شدن چیزی و دادن

با خود زمزمه میکنندت

چیزی به کسی و خبر دادن او از تمام شدن آن چیزت

مادرش با خواهر و دو برادر کوچکش در

اگر زمینه را سفت نگیريم فردا سوارمان

اتاق نشسته بودند و او از سوراخ پشت بام صدای

میشوندت (همان )0505 :با احتیاط و محافظه

هورۀ دلگیر مادرش را میشنیدت آوازی که همیشه

کاری موقعیت خود را حفظ کردن و اجازۀ

دل او را به درد میآوردت (همان ،همراه آهنگهای

دخالت و فضولی به کسی ندادنت در زندگیمان

بابام 05 :0255 ،و )05

دخالت زياد میکنند و توقعات بیجا از ما دارندت

سر دلت که سنگین نیست (درويشیان ،از اين
 .4-4ضربالمثلهاي محلّی

واليت )25 :0255 ،کنايه از پرخوری کردن و

در میان مردم کرمانشاه ضـربالمثـلهـايی رايـج

معده پر بودن که باعو آشفتگی خواب و ذهن

است که بیشتر آنها ساخته و پرداخته ذهن تجربـه

میشودت

يافتۀ مردم اين منطقه است و از شیوۀ زندگی آنهـا

فــردا خــط مــا را نمــیخوانــدت (درويشــیان،

مايه میگیردت درويشیان ،نمونههای فراوانی از اين

 )0501 :0295بــرای تربیــت درســت در مــورد

بررسی نقد بومگرایانه داستانهاي علمی اشرف درویشیان

010

فرزندان گفته مـیشـود کـه اگـر تربیـت درسـت

 -گالره به معنای چشم است و يک از نام-

نشوند در آينده گوش به حرف پدر و مادر نمـی-

های پرکاربرد برای نامگذاری دختران در میان

کنند من که دسـت زوری بـه تـو نـدارم (همـان:

کردهاستت

 )150کاری به کارت ندارم و زور و قدرتم را بـه
تو نشان ندادمت
از بی پولی سگ را ختنـه مـیکـنمت (همـان:
 )0500نهايت بیپولی و فقرت

 .5 -7 -4نامهاي پسران

سیرو :نامی است برای پسران ،در کردی به معنی
سیه چرده و نیز نام پرندهای است که در فارسی به
آن سار میگويندت (درويشیان ،درشتی)25 :0255 ،

 .7-4نامهاي محلّی

نیازعلی :يکی از نامهای کردی و مذهبی

نام شخصیتهای داستانی در آثار درويشیان،

است ت درويشیان از اين اسم ،مطابق با شخصیت

نشانهای از فرهنگ منطقۀ نويسنده استت برخی از

داستان که کودکی فقیر و نیازمند است ،استفاده

عنوانهای داستانهای کوتاه او ،اسامی کردی

کرده استت (درويشیان ،از اين واليت)5 :0255 ،

دختران کرد است و داستان بر محور همین

براخاص :به معنای برادر خوب و عزيزت

شخصیت شکل میگیردت اين نويسنده ،از  1اسم

(همان)29 :

کردی و  25اسم محلی و بومی اشخاص و شش
نام کردی پرنده و بیست و چهار نام مذهبی

 .2پوشش محلّی

استفاده کرده استت

نوع پوشش زنان و مـردان کـرد بـا سـاير منـاطق
ايران فرق داردت از سه نوع پوشش زنـان کـرد در

 .0 -7 -4نامهاي دختران

هفت مورد و شش نوع پوشـش مـردان در هفـده

بفرينه يا برفینه از جملۀ اين نامهاسـت :نـامی بـرای

موضع ذکر شده استت

دختران کرد و به معنای سفید برفـی اسـتت بفرينـه
همچنان که قبال ذکر شد ،در عین حال عنوان يکـی

 .0-2پوشش زنان

از داستانهای کوتاه درويشان استت هتاو نامی بـرای

سربند« :که در زبان کردی به آن « سه روه ن می-

دختران کرد است که به لهجۀ مردم گیالن غـرب بـه

گويند ،از دو قسمت تشکیل شده استت يک

معنای آفتاب استت (همان)29 :0255 ،

پارچه دو متری که روی سر میاندازند و چند

رنگینه نیز نامی محلی و بومی برای دختـران

تاب میدهند و يک پارچه بلند پنج متری که

است با آنکه در جاها و مناطق ديگـر ايـران هـم

روی پارچه اول چند دور ،دور سر میبندند و

کـاربرد دارد امــا بیشـتر در روســتاهای کردنشــین

دنباله آن را تا پشت پا آزاد میگذارندت جنس آن

برای نامگذاری دختران به کـار مـی رودت (همـان،

بیشتر از پارچه نخی و رنگهای تیره میباشد»ت

)09 :0250

(پرنیان)000 :0255 ،
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«زن صورت کشیده و الغر داشت ،پوست

«مرد برفهای يخزده اطراف شلوار جـافی-

روی گونههايش خشک زده بود و دو طرۀ سفید

اش را پاک کرد پاهای يخزدهاش را از میان کفـش

از زير سربندش بیرون آمده بود»ت (درويشیان،

الستیکی تلیش خوردهاش بیـرون آورد»ت (همـان،

درشتی)002 :0255 ،

همراه آهنگهای بابام)29 :0255 ،

لچک :که در فارسی به آن روسری می-

کالش :نوعی کفش است با زيره الستیکی و

گويندت اين نوع پوشش ،مخصوص دختران و

بافت آن از جنس ريسـمان و ابريشـم مـیباشـدت

زنان جوان است و از رنگها و جنسهای

اغل

به وسیلۀ خود مردم بافته میشود ،نوع برتر

مختلف درست میشودت

آن که به رنگهای مختلف و با کیفیت بهتر بافتـه

«زن آب دماغش را با گوشۀ لچک پاک کرد
و جواب داد :آری ،ديش

هم بچه را زيـر پـاالن

میشود «گیوه» اسـت کـه زيـره آن چـرم اسـتت
(پرنیان)009 :0255 ،

خواباندم»ت (همان ،همراه آهنگهای بابـام:0255 ،
)25

«براخاص کالش زير قیری را که در میآورد
بوی عرق پا و بوی کاه تازه را در اتاق میپراکند و

يک ريز تعريف میکرد»ت (همان ،از اين واليت،
)25 :0255

 .5 -2پوشش مردان

خامینه :نوعی کفش روستايی بدون رويه

سربند :دستاری بلند مانند چفیه است که مردان
آن را دور سر خود میبندندت

استت

«مرد دستها را روی آتش گرم کردت

«زن تصور کرد که مامو در حال بستن

سربندش را که هنوز نم داشت ،به دور سر بست

بندهای خامینهاش میباشدت س س سرفه زد و با

گذاشت»ت (همان ،درشتی،

صدای بلند گفت تتتت»ت (همان ،درشتی:0255 ،

و دوزله را به ل

 00 :0255و همان ،از اين واليت)90 :0255 ،

)052
گالش :نوعی کفش الستیکیت «گالش

شلوار جافی :دارای چند نوع است :الف)
شلوار جافی دارای ممهای تنگ است و به ترتی

الستیکی روی پای چروکیده پیرمرد خط انداخته

از پايین به باال گشاد میشودت در قسمت باال که

بود»ت (همان ،همراه آهنگهای بابام)90 :0255 ،

گاهی چیندار است به وسیلۀ بندی که «به ن
شوالنگ» نامیده میشود و به کمر میبنددت ب)

 .7خوراكهاي محلّی

يک نوع شلوار جافی ديگر بوده که بیشتر در

ذکر انواع غذاهای محلی کرمانشاه و مناطق غرب

قديم رايج بوده و امروزه پوشیده نمیشود که

کشور ،يکی ديگر از خصیصههای بومی داستان-

قسمت دم ای آن بسیار گشاد بوده ،به طوری که

های درويشیان است او روی هم در بیست و يک

در موقع کار کنار دم ای آن را به کمر آويزان

مورد به خوراکهای محلّی کرمانشاه اشاره کرده

میکردندت (پرنیان)000 :0255 ،

است:

بررسی نقد بومگرایانه داستانهاي علمی اشرف درویشیان

زالته« :چیز ناجوری بر نداری بخوری،
برای ناهارت از «زالتۀ» ديش
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 .9محصوالت محلّی

کمی مانده ،ظهر

درويشیان در داستانهايش به دو نوع محصول

با نان بخور ،نان خشک و قند در طاقچه گذاشته-

کرمانشاه با اشاره و تأکید به نام مناطق کاشت و

ام خمیرکن به يوسفه بده»ت (زالته :چیزی شبیه

برداشت آنها اشاره کرده استت اگرچه اين دو

ساالد که از سرکه ،پیاز و سبزی کوهی درست

محصول از میوهجات و غالتی هستند که در

می کنند)ت (همان ،درشتی)1 :0255 ،

بیشتر اقالیم و مناطق ديگر ايران نیز کاشت و

زمینی خرد میکنم

برداشت میشود ،اما چون نوع مخصوصی از آنها

سی پلو« :دارم سی

پلوت آقای برزويه از دم در سوزن نخ

در اين استان کاشت میشود ،محصول محلّی و

میخواهد تا جورابش را وصله کند»ت (همان،

بومی اين استان محسوب میشود :زردآلوی

)510 :0295

سراب کرمانشاه از جمله میوههای معروف و

برای سی

ترخینه :غذای معروف کردها ترخینه استت
«تو را هم به دنبال خودم کشاندهام بیخود ،من و
تو يک ديگ پر از ترخینه سر میکشیديم و می-
رفتیم سراغ هالتر»ت (همان)101 :

مرغوب و برنج گرده که يک نوع برنج دانه پهن
و زرد رنگ استت
«از دور اولیّن درخت سراب کرمانشاه را
که تازه شکوفه بر سرشان نشسته میبینمت

نان ساجی« :زن به اتاق آمد سه تا نان

درختهای بادام و گوجه و زردآلوی سراب با

ساجی در دستش بود»ت (همان ،از اين واليت،

شکوفههای رنکانگ خودنمايی میکند»ت (همان،

)25 :0255

همراه آهنگهای بابام)52 :0255 ،

براخاص با غزال مادربزرگ هتاو سه نفـری

اينجا هم يک نوع برنج میکارندت بندر می-

میشستند سر سفره ،نـان سـاجی بـا دوغ و پونـۀ

گويد «يک نوع برنج به نام گرده ،ارزان قیمت

خشکت (همان)25 :

است»ت (همان)525 :0295 ،

 .7سوغات محلّی

بحث و نتیجهگیري

در آثار درويشیان از نان برنجی کرمانشاه و

نقد زيستمحیطی ( )ecocritismيکی از شاخه-

روغن کرمانشاهی که به اعال بودن شهره است ياد

های جديد نقـد ادبـی اسـت کـه در آن بـه تـأثیر

شده است:

محیط و اقلیم جغرافیايی بر اثر ادبی پرداخته می-

«برايم چای میريزد ،میرود پشت پـردهای،

شودت تفاوت در خاستگاههـای اقلیمـی ،تمـايزات

مدتی سر در پشت پرده معطل میماند آهسـته بـر

ســبکی و فکــری و ادبــی در آثــار نويســندگان را

میگرددت بشقابی پر از کلوچه برنجی جلـوم مـی-

منجر میشود به گونـهای کـه نويسـندهای کـه در

گذارد از او تشکر میکنم»ت (همان)552 :0295 ،

جغرافیا و اقلیم خاصی پرورش يافته ،از نظر نگاه
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و تصوير بازتـاب عناصـر اقلیمـی بـا نويسـندهای
ديگر در اقلیمی متفاوت تمايز داردت از همـینرو،
ويژگیهای اقلیمی در داسـتانهـای علـی اشـرف
درويشیان ،نويسندۀ مکت

داسـتاننويسـی غـرب

(کرمانشاه) ،نشانگر نگاه نويسنده به محیط اطراف
و تأثیرپــذيری او از حــوزه اقلــیم و جغرافیــای
فرهنگــی خــاص آن منطقــه اســتت او غالبــا در
داسـتانهـای خـود بـا توصـیف عناصـر بــومی و

نوع آواز بیشتر در مناطق گوران ،سـنجابی ،قلخـانی و
کلهر (از توابع کرمانشاه) مرسوم است بعضی از مقام-
های هووره عبـارتانـد از :بـان نبـهای ،بنیـری چـر،
دودنگی ،پاريه ،غريبی ،ساروخانی ،پاوموریت هـووره
که در محل آن را «لوره» و «کزه» هم میگويند يکی از
دلانگیزترين و رايجترين آوازهای کردی است که در
بــین کردهــا عمومیــت خاصــی داردت هــووره از نظــر
موسیقی بنا بر تحقیقات و اظهار نظر موسیقیدانان در
هیم کدام از دستگاههای موسیقی قرار نمیگیـرد و از

اقلیمی چون باورهـا و اعتقـادات ،آداب و سـنن،

ريتم آزاد پیروی میکندت مايه و ابیات آن حـرفهـای

طبیعت بومی ،آب و هوا ،شکل معماری ،زبـان و

دل خواننده به صورت آهنگین استت اما با وجود اين

واژگان و اصطالحات محلـی و بـومی و ضـرب-

از قوانین شعری هـم پیـروی نمـیکنـدت در هـوره از

المثلها ،تأثیرات آگاهانه يا ناخودآگاه اين عناصـر

دوستیها ،عاشقیها ،جنگها ،شرح فـراق و هجـران،

بر ذهن و زبان خود را نشان داده استت در نتیجۀ

خوشیها و دردها ،بحو مـیشـود»ت (همـان ،پرنیـان،

پژوهش حاضر مشخص شد که در داسـتانهـای

)055 :0255

درويشیان ،هفده باور و اعتقاد محلـی ،ده ترانـه و
شعر محلی ،نامهای خـاص کـوههـای مشـهور و

منابع

تاريخی چون بیستون ،نام محلـههـا و روسـتاهای

پارساپور ،زهرا (پايیز )0210ت «نقد بومگـرا ،رويکـردی نـو

منطقه ،آداب و رسوم عروسیهـا و عـزاداریهـا،

در نقد ادبی»ت مجله نقد ادبیت شماره 01ت ص 9-02ت

صنايع دستی و محلی چون کالش دوزی و گونی

پرنیان ،موسی ()0255ت فرهنگ عامۀ کردی

بافی ،واژهها و اصطالحات کردی چون آگرملوچ،
چرچی ،تامارزو و تتتنامها ی خاص دختران چون
برفینه و پسران چون سیرو و براخاص ،خـوراک-
های محلی چون زالته و ترخینه و نـان سـاجی و
سوغاتهای منطقه چون نـان برنجـی و بسـیاری
ديگر از ويژگیهای بـومی و اقلیمـی کـه در طـی
پژوهش حاضر گذشت ،آمده استت

(کرمانشاه)ت کرمانشاه :نشر چشمه هنر و دانشت
داد ،سیما ()0259ت فرهنگ اصطالحات ادبیت تهران:
مرواريدت
درويشیان ،علی اشرف ()0295ت سالهای ابریت جلد
2ت تهران :انتشارات اس رکت
ــــــــــــــ ()0295ت سالهای ابریت جلد 0ت
تهران :انتشارات اس رکت

ــــــــــــــ ()0290ت فرهنگ کردی کرمانشاهی
(کردی ،فارسی)ت تهران :نشر آنزانت

پینوشتها
0ت «هووره شـايد قـديمیتـرين و باسـتانیتـرين آواز
کردی باشدت هووره از ريتم آزاد پیروی میکند که اين

ـــــــــــــ ()0299ت از ندار تا دارات تهران :نشر
آنزانت

ــــــــــــ ()0255ت گفــت وگــو بــا علــی اشــرف

بررسی نقد بومگرایانه داستانهاي علمی اشرف درویشیان

درويشیانت نامه کـانون نويسـندگان ايـرانت تهـران:
نشر آگهت
ــــــــــ ()0250ت چون و چرا (مجموعۀ مقـاالت)ت
تهران :نشر اشارهت
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ـــــــــــ ()0250ت «درباره ادبیات بومی»ت مـاهنامـه
ادبیات داستانیت دوره جديدت شماره دومت

شیری ،قهرمان ()0259ت مکت های داستاننويسـی در
ايرانت تهران :نشر چشمهت

ـــــــــــ ()0250ت قصۀ آن سالها (رنگینه ،روزنامه

صادقی شه ر ،رضـا (مـرداد )0251ت «نخسـتین رمـان

ديواری مدرسه ما ،گل طال و کالش قرمز)ت تهران:

اقلیمی در داستاننويسی معاصر ايران»ت کتـاب مـاه

نشرچشمهت

ادبیاتت شماره05ت

ـــــــــــ ()0255ت درشتیت تهران :نشر چشمهت
ـــــــــــ ()0255ت همراه آهنگهـای بابـامت تهـران:
نشر چشمهت
ـــــــــــ ()0255ت از اين واليتت تهران :نشر
چشمهت

دس ـتغی  ،عبــدالعلی ()0252ت کالبــد شــکافی رمــان
فارسیت چاش اولت تهران :سورهت
ـــــــــــ ()0292ت به سوی داسـتاننويسـی بـومیت
تهران :حوزۀ هنریت

عبدالهیان ،حمید ()0291ت کارنامه نثر معاصـرت تهـران:
نشر پايات

عبدالهیان ،حمید؛ میرصـادقی ،میمنـت ()0299ت واژه-
نامه هنر داستاننويسیت تهران :کتاب ممتازت
مشتاق مهر ،رحمان؛ صادقی شه ر ،رضا (بهار )0251ت
«ويژگیهای اقلیمی و روستايی در داستاننويسـی
خراسان»ت جستارهای ادبیت شماره 025ت

میرعابدينی ،حسن ()0299ت صد سال داسـتاننويسـی
در ايرانت ج 0و0ت تهران :نشر چشمهت
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Abstract
Studies on the ecological and environmental elements in the literature are related to a
new branch of literary studies known as eco-criticism. The difference in the
ecological backgrounds leads to the stylistic, intellectual and literary distinctions of
the literary writers. Since eco-criticism mainly concentrates on the relationship and
interaction between literature and ecosphere, regarding to the extent of this approach
and definition of Gloteftly about this kinds of eco-criticism, it can be said that ecocriticism addresses the relationship between literature and physical environment. In
addition, the eco features which are limited to the eco-criticism are the factors of the
physical environment of literary works. These features in stories written by Ali
Ashraf Darvishian show his attitude toward the surrounding environment as well as
the importance and effect of geography and ecology on his works. Darvishian is one
of the remarkable writers in the ecological literature, especially in story writing
school, in the Western part of Iran, Kermanshah. Accordingly, he reflected his self in
a form of beliefs, ideas, customs, habits, native nature, weather, architecture,
language, terminology, colloquial expressions and proverbs by describing the native
and ecological elements, consciousness or unconsciousness impacts of these elements
on the mind and language.
KeyWords: AliAshraf Darvishian, Ecological Literature, Story Writing School of Western
Iran (Kermanshah).
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