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 مقدمه

 لهئبیان مس

در حقیقت مبین نـوعی از ادبیـات   ادبیات اقلیمی 

هــای جغرافیــايی، فرهنگــی، اســت کــه شــاخص

-معینـی را نشـان مـی    ةاجتماعی و اقتصادی منطق

 ةها، وجوه ممیـز ای که  اين شاخصهدهد، به گونه

-در اين مورد مـی  تاين منطقه با ساير مناطق باشد

هـای  توان بـه مـوارد زيـر اشـاره کـرد: شـاخص      

هـوا، وضـعیت طبیعــی،   جغرافیـايی ماننـد: آب و   

وجود جنگل، دريا، کوهستان يا بیابـان وتتت بـرای   

جغرافیــايی شــمال ايــران وجــود  ةمثــال مشخصــ

 جنگــل و درياســت و جنــوب دريــا و نخلســتانت

هـا، وجـود   اقلیم غرب وجود کوهسـتان  ةمشخص

های بلوط، مسدود بودن مرزهـای تجـاری   جنگل

و وجـود   -از نظر تعامالت سیاسی -با همسايگان

ــر اســتت شــاخص  ــاآشــکار فق ــاعی وه  ی اجتم

ــان،   ــادات، زب ــد: آداب، ســنن، اعتق فرهنگــی مانن

ــابق   ــف و س ــوام مختل ــژاد، وجــود اق ــذه ، ن  ةم

 ت مبارزاتی علیه بیگانگان و تتت

-های اقتصادی مانند: وجود فعالیتشاخصه

های اقتصادی معینی اعم از کشـاورزی، صـنعتت   

ـ    -رنجمثل فعالیت صنعت نفت در خوزسـتان يـا ب

کاری در شـمال ايـران کـه بـه ايـن      کاری و چای

-های معینی بخشیده استت داسـتان مناطق ويژگی

های اقلیمی معموال  متضمن بیان همه يا بخشی از 

هـايی  ها هستند، بر اين اساس داستاناين شاخصه

تواننـد مبـین فضـای شـهری يـا      از اين نـوع مـی  

 (000: 0250)جعفـری،  دو باشندت روستايی يا هر 

 ةها در آثار نويسندگان يک منطقـ اگر اين شاخصه

خاص مورد توجه قرار گیرد بـه دلیـل مشـترکات    

هـای  تواند سبک يک اقلـیم را از اقلـیم  فراوان می

ــار    ــال اگــر آث ــوان مث ــه عن ــدت ب ديگــر متمــايز کن

نويسندگان مناطق کويری را بـا آثـار نويسـندگان    

دهیم متوجـه   شمال ايران مورد بررسی قرار ةمنطق

 های طبیعی، اجتمـاعی و محیطـی در  اين شاخصه

ای آن خواهیم شد و از اين ديدگاه تفـاوت عمـده  

 های اقلیمـی داستان» شودتآنها احساس می در آثار

و عناصـر مشـترکی    هـا ويژگیدهنده غالبا  بازتاب

چون فرهنگ، باورها و آداب و رسوم يک منطقـه  

يسـی  نوگرايـی در داسـتان  جغرافیايی هستندت اقلیم

شمسـی   20 ةمعاصر ايران به طـور جـدی از دهـ   

شمسـی بـه    50و  00های شود و در دههآغاز می

 (00: 0251شـهپر،  )صـادقی ت «رسـد اوج خود مـی 

-ويژگـی  به خاصتوجهی گاهی اوقات نويسنده، 

آداب و رسـوم،   های خـاص يـک منطقـه اعـم از    

مسائل اخالقی و اجتماعی، طبیعـت، اعتقـادات و   

ــان و گــويش و  ــر زب ــز نويســنده ب تتت داردت تمرک

های منحصـر بـه فـرد منطقـه و دقـت در      ويژگی

 ةبازتاب جزئیات آن اثر او را محدود به يک منطق

کند و به عبارت ديگر به داستان رنگ و خاص می

دهدت در اين صورت معموال  تمـام  اقلیمی میی بو

-تالش او بر اين است که آن مکان را بـا ويژگـی  

اننـد: فرهنـگ، آداب و رسـوم،    اش مهای برجسته

ها متمـايز کنـدت چنـین    از ديگر مکان تتت طبیعت و

هــايی در بیشــتر مــوارد برگرفتــه از محــیط مکــان

زندگی و پرورش و يا محـیط پیرامـون نويسـنده    

هايی که بـه دلیـل انـس نويسـنده و     هستندت مکان

ــی   ــايزات اقلیم ــناخت تم ــو توصــیف ش آن باع

-ف ديگر اين مکانشود از طرتر مکان میملموس

هـای خــاص آن تـأثیر مســتقیم بــر   هـا و ويژگــی 
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داردت  تتتداستان، حوادث و  ةمايها، درونشخصیت

نويســان اشــرف درويشــیان يکــی از داســتانعلــی

 معاصر کرمانشاه است که در اثر گرانسنگ خويش

گیـری از عناصـر اقلیمـی و    با بهره های ابریسال

مـردم  بومی به خـوبی ضـعف مـادی و فرهنگـی     

زمانه را منعکس ساخته است که بـرای رهـايی از   

اين اوضاع پريشان، دست به دامان دين و مـذه   

شده و جـرأت بیـان حـرف خـويش را در قالـ       

ه رمز و متوسل باند و به ناچار کلمات رسا نداشته

کوشـد بـا   اندت مقاله حاضر میاشارات لطیف شده

از بررسی اين رمان، عناصر اقلیمی و فرهنگـی را  

هايی از هريک الی آن استخراج نموده و نمونههالب

 یان داردتجديد ببندی را با دسته

 

 روش پژوهش

 -پــژوهش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصــیفی

تحلیلی به بررسی عناصراقلیمی و بومی در رمـان  

 ةو شــیو پرداختــه اســتت ابــزار هــای ابــریســال

 ةنامـ پرسـش »اين تحقیـق  گردآوری اطالعات در 

اسـت بـه عبـارت ديگـر دسـتورالعمل      « معکوس

معکـوس را دارد،   ةنامـ کدگذاری که حکم پرسش

ــاهیم  ــاتی مف ــاريف عملی )عناصــر  متشــکل از تع

 آمـاری نیـز رمـان    ةاستت جامعـ  اقلیمی و بومی(

 استت ی ابریهاسال
 

 پیشینه پژوهش

ــارزونی   ــر ک ــابجعف ــی  در کت ــار عل ــرف آث اش
اشـرف  که به نقد آثار علـی  نقد ةدرويشیان در بوت

ــهدرويشــیان اختصــاص هــايی از قبیــل دارد، نماي

بررسی زبان، فرم سـاختار، عناصـرفرهنگ بـومی،    

های سیاسی نويسنده را مـورد  شخصیت و ديدگاه

کتـاب،   است امّـا در ايـن  نقد و بررسی قرار داده 

موضوعی که قابـل تأمـل اسـت، تفکیـک نشـدن      

ونـد  زاده و طاهره سپهاله ايرانهاستت نعمتنمايه

های بررسی سبکی رمان سال»ا عنوان ای بدر مقاله

چهـارم   ةدر شمار «ابری اثر علی اشرف درويشیان

های سـبکی ايـن   ، جنبهپژوهشنامه فرهنگ و ادب

اثر را به لحـاظ واژگـان و سـطح نحـوی زبـان و      

انـدت  همچنین سطح ادبی مورد بررسـی قـرار داده  

هـای  زبانی در رمـان سـال  همچنین عناصر سبکی 

-ابری در سطح واژگان و استفاده از لغات بـومی  

کرمانشاهی در سطح نحوی بررسـی شـده اسـتت    

هـای  نگاهی به سـال » مريم غفاری جاهد در مقاله

کتـاب   00 ةدر شـمار « اشرف درويشیانابری علی

 های ابری را از منظر عناصـر ، رمان سالماه ادبیات

 ، طرح، مضمون، زاويـه مايهداستانی همچون درون

مورد بررسی و تحلیل  تتتپردازی و ديد، شخصیت

کوچکیـان   قربانی و طـاهره  استت خاورقرار داده 

بازتـاب اجتمـاع و رئالیسـم    » ای با عنواندر مقاله

ــایسوسیالیســتی در ســال ــی ه ــری عل اشــرف اب

 ةمجلـ  0252از سـال   000 ةدر شـمار « درويشیان

ادبیـات و علـوم    کدهزبان و ادبیات فارسـی دانشـ  

 هـای از خوانش به مارکسیسم و يکی تبريز انسانی

آن، به رئالیسم سوسیالیستی پرداخته است و آن را 

در دو بخش جداگانـه بررسـی نمـوده اسـتت در     

بخش نخست، انعکاس برخی از نهادهای جامعـه  

مانند: فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و مدرسه 

 اسـت و در بخـش   داده شدهاثر نشان در محتوای 

دوم بازتاب رئالیسم سوسیالیستی را در ساختار و 

بافت داستان با تکیه بر سه عنصر شخصیت، زبان 
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های داستان مورد بررسی و تحلیـل قـرار   و صحنه

 ( در مقالـــه0251) طــاهره کوچکیــان   انــدت داده

)آرايه ادبی( دو رمـان   بررسی عناصر زيباشناختی»

 0در شـماره  « هر آهوخـانم های ابـری و شـو  سال

نور به بررسی دانشگاه پیام مطالعات داستانیمجله 

اين عناصر در خـالل دو رمـان مـذکور پرداختـه     

استت امّا مقاله يا اثری که به بررسی ادبیات بومی 

های ابـری پرداختـه باشـد    و اقلیمی در رمان سال

 مشاهده نشدت

 

 سؤاالت پژوهش

از عناصر بومی  اشرف درويشیان تا چه میزانعلی

 و اقلیمی استفاده کرده است؟

 وی بیشتر از چه مضامینی بهره گرفته است؟
 

 مباني نظري پژوهش

از آنجا که هدف ايـن پـژوهش، بررسـی عناصـر     

ايـن عناصـر بـه     از بخشـی عمـده  اقلیمی است و 

بـاز   (معنـوی  -فرهنـگ مـادی  ) فرهنگ يک اقلیم

فصـل  کنـد در آغـاز ايـن    گردد، لذا ايجاب میمی

هـای  نگاهی به فرهنـگ، معـانی مختلـف و جنبـه    

ترين فرهنگ يکی از مهمت متفاوت آن داشته باشیم

-ترين نهادهای اجتماعی است کـه تعیـین  و اصلی

و  کل نظـام اجتمـاعی اسـت    دهندةکننده و تشکل

فرهنـگ بـه   ت دارای ابعاد و زوايای گوناگون است

پهلـوی اسـت و معـادل     ةلحاظ واژگانی يـک واژ 

(culture )فرهنـگ  ترودکـار مـی   به (far-hang )

به معنای شـکوه  « فر» [تfarhangفرهنج، پهلوی ]

اگر به عنوان پیشوند به کار رود، ت و عظمت است

« هنـگ »و  به معنای جلو، باال، پیش و بیرون است

به معنـای کشـیدن و بـه    « تنگ» اوستايی ةاز ريش

فرهنگ روی هم رفتـه   تاستمعنای وقار نیز آمده 

ــت،      ــش، معرف ــیدن دان ــرون کش ــای بی ــه معن ب

هـا و تـراوش نـو پديـد     پديده استعدادهای نهفته،

گـر سـاختن   انسانی از نهاد و درون انسان و جلوه

 (20: 0233مختاری، )ت آنها در جهان انسانی است

شناس انگلیسی، نخستین ادوارد تايلور مردم

تعريـف   (م0530) فرهنـگ ابتـدايی   بار در کتـاب 

 ته کــردئــنســبتا  جــامعی از فرهنــگ ارارســمی و 

ای پیچیـده کـه   فرهنگ عبارت است از مجموعـه »

ــده ــر گیرن ــشدر ب ــا،  ی دان ــادات، هنره ــا، اعتق ه

اخالقیات، قوانین، عـادات، آداب و رسـوم و هـر    

گونه توانايی ديگری است کـه انسـان بـه عنـوان     

 جعفـری، ) ت«آوردعنصری از جامعه به دست مـی 

0252 :55) 

فرهنـگ را   شـناس آمريکـايی  جامعـه ساپیر 

هــای هــا و نهــادآداب و رســوم، ســنت ةمجموعــ

، نصـرآبادی و ديگـران  ) تاجتماعی دانسـته اسـت  

0251 :05)   

 ةفرهنگ میراث اجتماعی است که بـه وسـیل  

مـاکس  ت يابددانش از نسلی به نسل ديگر انتقال می

دانـد  وبر مفهوم فرهنگ را مساوی مفهوم ارزش می

هايی متأثر اسـت  ها و زمینهسلسله روشکه از يک 

دهـد و در  که افراد يک جامعه را به هم پیونـد مـی  

-رفتار، کردار و روابط اجتماعی آنها مـنعکس مـی  

زبــان و آثــار  (00: 0252، صــالحی امیـری ) تگـردد 

ت بُعد مهمی از میراث مکتوب هر ملـت اسـت   ادبی

ر ازبان نه تنها به عنوان يک محصول اجتماعی، ابـز 

رود، بلکه خـود بـه   ارتباطات به شمار میة وسیلو 

ــتن   ــوان بخشــی از م ــاعی  (text)عن ــط اجتم رواب
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تولید فرهنگ و شود که در تولید و بازمحسوب می

زبان يـک   تهر جامعه نقش مهمی دارد ةهويت ويژ

نظام معنايی يک ملت اسـت و ابـزاری مهـم     ملت،

گیری و انتقال فرهنگ بـه شـمار   برای حفظ، شکل

گذشته از مباحـو مربـوط بـه زبانشناسـی،     ت آيدمی

ناسی ششناسی و جامعهمباحو قوم ةاکنون در حوز

نیز مباحو وسیعی پیرامون نقش و کارکرد زبان در 

 تح شده اسـت رمط ایچارچوب مطالعات بین رشته

سـخن گفـتن و    ةا وسـیل هدر واقع زبان هر ملت تن

 ةوی نیست، بلکـه وسـیل   ةهای روزانمندیرفع نیاز

بینــی، عمــل اجتمــاعی، هويــت انديشــیدن، جهــان

اجتماعی و روابط خرد و کـالن بـا يکـديگر و بـا     

های گذشته، حـال و آينـده   جهان پیرامون و با زمان

 (002 و 001: 0235 همتی،) تاست

ها، اشـعار،  ای از ترانهفرهنگ بومی مجموعه

هـا و آداب و رسـوم اجتمـاعی و    ها، افسـانه قصه

 ،بنـابراين ت هـر جامعـه اسـت   تتت  باورها و عقايد و

توان در دو بخـش بـا   تعريف، فرهنگ بومی را می

ايـن   تبندی کردهای خاص خود دستهزيرمجموعه

گردد که قبـل  بندی به ساختار فرهنگ برمیتقسیم

 ةجنبــ نخســت آن بحــو کــرديمتة از ايــن دربــار

 :آنچه که مربوط به زبان است شـامل زبانی، يعنی 

هـا، کنايـات،   المثـل محلی، ضـرب  ةگويش و لهج

اصـطالحات و تعـابیر عامیانـه، افسـانه و قصــه و     

تـوان گفـت   به عبـارتی مـی  ت شوداشعار محلی می

بخش نخست همـان ادبیـات شـفاهی هـر ملـت      

ت عملی فرهنگ بومی است ةبخش دوم جنب تاست

زبانی به کار رفته اسـت   ةاين عنوان در مقابل جنب

و منظور آن قسمت از فرهنگ بومی است کـه بـا   

خاص و در نگـاه اول   ةورود به يک شهر يا منطق

ها را با ديگر توان بدون هیچ توضیحی، تفاوتمی

ايــن بخــش در ت هــا و منــاطق تشــخیص دادشــهر

ــد ــت ةبرگیرن ــاعی، فعالی ــاآداب و ســنن اجتم  ،ه

محـیط شـهر    ،فضـا اک، پوش ،ها، خوراکسرگرمی

باورهـا و عقايـد   ت يک جامعه يا منطقـه اسـت  تتت و

 تعامیانه نیز در اين بخش جای دارد

هـای ادبـی    المعارفةها و دايرفرهنگ ةهم در

در تعريف داستان اقلیمی عموما  بر وجـود عناصـر   

مشترکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب 

های محیط طبیعی و بومی تأکیـد  و رسوم و ويژگی

ها در زبان التین معمـوال  بـا   شده استت اين داستان

( Regional novel« )ایرمان محلـی يـا ناحیـه   »نام 

گــری در تعريــف آن   شــوندت مــارتین خوانــده مــی

نويسـد: رمـانی اسـت کـه تأکیـدش بیشـتر بـر         می

 آداب و رسوم و گفتار محل خاصی اسـت جغرافیا، 

 دهـد تـا   آن محل، بیشتر توضیح جدی می ةدربار و

 (030: 0250)گری، ت «ای اطالعات پیش زمینه

يکی از نويسندگان معاصر رمـان اقلیمـی را   

مـانی اسـت کـه بـه     ر» اسـت:  چنین تعريف کرده

ای  کیفیت و مختصات جغرافیـايی بـومی و ناحیـه   

محیط و قلمرو خاصـی تمرکـز    وفادار بماند و بر

ها به توصیفات و خصوصـیات  يابدتتت در اين رمان

لباس پوشـیدن و   ةای؛ از جمله نحو یهبومی و ناح

ــردن و آداب و رســوم بســیار توجــه   صــحبت ک

شود و اين خصوصیات به عنوان پايه و اساس  می

 (003: 0233)میرصـادقی،   ت«داستان کـارکرد دارد 

-عبدالعلی دستغی  در تعريف ادبیات اقلیمی مـی 

ادبیات اقلیمی )بومی( ادبیاتی اسـت کـه   »نويسد: 

وجود آمـده باشـد و دارای   ه بای خاص در منطقه

 :اين شرايط باشد
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 الف: وحدت اوضاع جغرافیايی

 مشابهت وضع زراعی، معیشتی   ب:

 ،گوهـا ووجـود گفـت  ، ج: وحدت گويش محلـی 

 های  محلی مشترکو ترانه اتاصطالح

 ها و اعیاد  جشن ،مراسم ،هاد: مشابهت آيین

 : طرز گذراندن ايام فراغت  هـ

 مذه    و : وحدت زبان، تاريخو

، گروه نويسندگان)ت : خصايص جغرافیای انسانیز

0250 :1-3) 

ــه ــک   مســلما  در ب ــبک ي ــدن س ــود آم وج

هـای  ثیرگذارنـد: انگیـزش  أنويسنده عواملی چند ت

های محیطی و اجتمـاعی، کـه در   درونی، انگیزش

اغل  موارد، عوامل درونی افراد خود نیـز تحـت   

ــ ــل محیطــی،أت ــاعی ثیر عوام ــايی و اجتم  جغرافی

هستندت اگر به سـاخت و بافـت يـک اثـر هنـری      

آن از  ةترين مواد اولیـه و شـالود  توجه شود عمده

شـود کـه بـه خاسـتگاه اقلیمـی      عواملی ايجاد می

شود عـواملی همچـون محـیط    نويسنده مربوط می

اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادی، تـاريخی و محـیط     

نويسنده به علت تعلق جغرافیـايی بـه    طبیعیت هر

 ثیر عوامل يادشده قـرار أاص تحت تخ ةيک منطق

گرفته و به صورت طبیعـی ايـن عوامـل در ژرف    

گذاردت عوامل طبیعی ثیر میأت ساخت اثر هنری او

-و محیطی يکی از عوامل ايجاد تمـايز و تفـاوت  

بینی نويسـندگان و  های سبکی و تفاوت در جهان

هـای  شـاخص »هنرمندان يک اقلیم خاص اسـتت  

نـد از:  انويسـنده عبـارت  ثیرگذار بر سبک يـک  أت

: 0253 )شـیری،  ت«محیط، مردم، فرهنگ و اقتصـاد 

ــل ت (05 ــارت أعوام ــی عب ــذار اقلیم ــد از: اثیرگ ن

همخون، مردم شـهر و منطقـه، مدرسـه،     ةخانواد»

 محله، جغرافیای شهری و طبیعی منطقـه، زبـان و  

 ةگويش محلی، فرهنگ و باورهای بـومی، پیشـین  

هـای  ل و انجمـن منطقه، محاف تاريخی و قومی هر

-ادبی، تحوالت سیاسی و اجتماعی منطقـه شـیوه  

 (05)همان: ت «های معیشت و اقتصاد مردم

 بـا  کـه  اسـت يی هـا استان ازی کي کرمانشاه

ی هـا نهیزمی داستان اتیادب در گاهشيجا به توجه

ـ بال و رشـد ی برا الزم ـ ادب دنی  آن دری مـ یاقل اتی

هـايی  نامتوان در اين زمینه به می تشودیم مشاهده

، منصور ياقوتی، ینوريد کرد خداداده احمدمانند 

مهشید امیرشاهی، الری کرمانشاهی، فريبـا کلهـر،   

علی محمد افغانی، علی اشرف درويشیان، فريبـرز  

 ای اشاره کردتهمزه

 

 اشر  درویشیانعلي

ــدان عالقــه ةدر کوچــ 0200 در ســوم شــهريور بن

مالعباس علی در کرمانشـاه بـه دنیـا     ةنزديک تیمچ

کرمانشـاه بـه دانشسـرای     در 0225 آمدت او در سال

 یفرهنگـ ة مقدماتی رفتت سـپس بـه اسـتخدام ادار   

ــال در    ــد س ــد و چن ــرورش( درآم ــوزش و پ  )آم

)اسـالم   غرب غرب و شاه آبادهای گیالنشهرستان

آباد غرب( معلم شد و همزمان در دانشسرای عالی 

شاوره و راهنمـايی و در دانشـگاه   م ةتهران در رشت

 ردت در سـال کـ علوم تربیتی تحصیل  ةتهران در رشت

ــل فعالیــت 0250 ــه دلی هــای سیاســی و نوشــتن ب

دسـتگیر و   (0250) از اين واليـت مجموعه داستان 

به مدت هشت ماه زنـدانی شـدت پـس از آزادی از    

از دو ماه، مجددا  در تهران دسـتگیر و   زندان و بعد

زندان محکوم شدت از شـغل معلمـی و   به هفت ماه 

 در سـال  تحصـیل در دانشـگاه محـروم شـدت     ةادام
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برای بار سوم به مدت يـازده سـال بـه     تهتش0252

در جريــان  0253آبــان  زنــدان محکــوم شــد و در

انقالب اسـالمی ايـران از زنـدان آزاد شـدت اولـین      

در  از اين واليـت  مجموعه داستان درويشیان با نام

دت اين مجموعـه شـامل دوازده   چاش ش 0250 سال

کوتاه است که موضوع آن زنـدگی فقرآلـود    داستان

از جهل و تعصـ  مـردم روسـتاهای اطـراف      و پر

-آن مـی  ةکرمانشاه استت حسن میرعابدينی دربـار 

نخستین کتـاب درويشـیان در میـان کتـاب     » گويد:

ای از تـازه  ةخوانان شوری برانگیخت، تولد نويسند

: 0252، )میرعابدينیت «رت دادگورکی را بشا مکت 

( نخستین داستان اين مجموعـه بیـان زنـدگی    0/02

میـان روسـتا تـا     ةکودکی اسـت کـه فاصـل    ةفقیران

کند و سرانجام در يـک روز  مدرسه را پیاده طی می

میردت موضـوع  آورد و میسرد زمستان خون باال می

فقر در اولین داستان درويشیان نمود بـارزی دارد و  

مجموعه اين موضوع کامال  مشـهود اسـتت    تا پايان

زندگی دخترک خردسالی است که  نیز هتاوداستان 

 عین صغر به دلیل فقر فرهنگی و رسوم خرافی، در

-سن او را به عقد يکی از طلبکاران پـدرش درمـی  

 ةمیـردت در مجموعـ  آورند و بر اثـر خـونريزی مـی   

 م بــا فقــرأ( بــاز هــم زنــدگی تــو0252) آبشــوران

ای که از وسط نام رودخانه -نشینان آبشورانحاشیه

کنـدت در  را توصـیف مـی   -گذردشهر کرمانشاه می

تـر  اين داستان تقابل فقر و غنا به زيبايی هرچه تمام

 تاست توصیف شده

 

 هاي ابريسالرمان  ۀخالص

را اگر يک زندگینامه واقعی بـدانیم،   های ابریالس

توانیم با اطمینان بگويیم، قهرمان داسـتان، يعنـی    می

« اشـرف درويشـیان   علـی »خـود  « شريف داوريشه»

ای سـه ـ چهـار     بچه استت اين داستان از زبان پسر

اش  شود و تا حـدود چهـل سـالگی    ساله شروع می

فرزند اول خـانواده  « شريف داوريشه»يابدت  می ادامه

است که اولین خاطرات ذهـنش زمـانی را بـه يـاد     

خواهد قدم بـه   آورد که فرزند سوم خانواده، می می

دنیا بگذاردت آغاز داستان، تالش مادری است در به 

دنیا آوردن فرزندی ديگر در يـک خـانواده فقیـر و    

و اطرافیـان  « بی بی» ،«ماما» هايی کهخرافاتیت حرف

آورند و افکاری که در ذهن شريف  زائو به زبان می

هـا و تفکـر غالـ      مؤيد فرهنگ خانواده گذرد،می

و « آل»جامعــه اســتت برخــورد ذهنــی شــريف بــا 

مواجهه با او، که دارد دل و جگر زائـو را بـا خـود    

داسـتان،   طـول  کابوسی است که در برد، نمودار می

اش  انواده و جامعـه اش بر زندگی شريف و خ سايه

 تکند سنگینی می

شريف در آن شـرايط بحرانـی درد کشـیدن    

گوهای اطرافیان ومادر، تمام ذهنیات خود و گفت

سپارد تا همه را تعريـف کنـد زيـرا     را به ذهن می

و به داستانی که قـرار اسـت    با يکديگر ،اينها ةهم

حضـرت  » شکل بگیرد، ربط داردت حتی عکسی از

رف قربــانی شــدن اســت و کــه در شــ« اســماعیل

آورد و  ای را به جای او، هديه می ای که بره فرشته

شريف از فرشته متشکر است، از همان صـفحات  

و در ذهـن   هدکـر مشـخص  را اولیه، سیر داسـتان  

تا هنگام  ،نیمه اول داستانت کند می باز جاه خوانند

هـای اوسـت کـه     ها و شـنیده  جوانی شريف، ديده

شودت پدر شـريف کـار مشخصـی نـدارد،      نقل می

پـرد و همیشـه    مدام از اين شاخه به آن شاخه مـی 

خورنـد و ايـن    حاصل دسترنجش را ديگـران مـی  
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بگـذار  »رسـد:   جمله تکراری به گوش شريف می

هـای اطـراف او   آدم ت«شـوند   بخورند ببینم سیر می

ترين عی   دارند، اما بزرگ زحمتکش و آبرو همه

آنــان، تفکــری جبرگرايانــه اســت، کــه وادارشــان 

کند در مقابل زورگـو سـاکت بماننـدت شـريف      می

کشدت جبری  عقايد جبری را آگاهانه به تصوير می

که به زعم نويسنده، حکام و روحانیان، بـا تبـانی،   

کننـد؛   به خورد مردم داده از آنان سوءاستفاده مـی 

اما خود شريف نیز چنین جبری را پذيرفته اسـت  

ــاله او را   ــه ک ــل اشخاصــی ک ــاه در مقاب و هیچگ

کند، بلکه بـه آنهـا میـدان      دارند، قد علم نمی برمی

دهدت اما تفاوت شريف با ديگران اين است که  می

گويند و حق  در مقابل کسانی که به مردم، زور می

 ايستدت   کنند، می آنان را پايمال می

آقـا  »های مبارزی چـون  ف با ديدن آدمشري

ــا او دارد و  «مرتضــی ــنايی مختصــری ب ــه آش ، ک

های خود که مدام جنـگ و دعـوای   همچنین دايی

شـود و گـاه از    سیاسی دارند، با مبارزه، آشـنا مـی  

ــدربزرگ خــود،    ــدگی پ ــت زن ــدر، حقیق ــان پ زب

شـنود   را که اسیر ظلم ارباب گشته، می« داوريشه»

داردت او  ها را در دل نگاه میها و بغض و همة کینه

های درگیری شـاه و مـردم را    با چشم خود صحنه

اينها او را بـه فـردی مبـارز تبـديل      ةبیند و هم می

هـا، بـا سـختی،    کندت هنگامی که پـس از سـال   می

بـرد، وارد دانشسـرا و    درس خود را به پايـان مـی  

پس از آن برای معلمـی بـه گـیالن غـرب منتقـل      

  ودتش می

لد دوم رمان و آغاز جلد سوم، نقطة پايان ج

باری  کوله« شريف»عطفی در اين سرگذشت استت 

از غم و شادی، رنج و سختی، خانه و زندگی و 

خاطرات کودکی و نوجوانی و شهر خود را پشت 

گذارد و به مکانی تازه به دنبال سرنوشتی  سر می

رودت گويا زندگی قبلی او يک تئوری از  تازه می

هاست و از ها و واکنشيدها و کنشبايدها و نبا

اين بعد، صحنه عمل و او عمال  وارد مبارزه 

یان فقیر و سوءاستفاده يشودت با ديدن روستا می

تواند سکوت کند و از  اربابان از سادگی آنان، نمی

طرفی انحرافات اخالقی برخی معلمان نیز مزيد بر 

علت شده، او را وادار به حمايت از شاگردان 

آيد و در  يک از عمال زور، کنار نمی کندت با هیچ می

به به انتقال و بعد او ايستد تا کار  مقابلشان می

کشدت از اين به بعد، زندان جزء الينفک  می زندان

های کوتاه او به همان راه زندگی اوستت آزادی

شود، گرچه پس از چند سال اسارت،  قبلی ختم می

کند، اما باز هم  اش ازدواج می در مدت کوتاه آزادی

ترين کار اوست  مبارزه و پخش کردن اعالمیه مهم

به او  همسری که و باز زندان و شکنجه و جدايیت

کشد و  مادری که به پايش رنج می است، وفادار

خود ساخته، از  ةپدری که فرار از مسئولیت را پیش

محورهای مهم اين قسمت از داستان استت آزادی 

شريف از زندان، همزمان با پیروزی انقالب 

اسالمی استت گرچه شريف جزء زندانیان سیاسی 

-مذهبی است، اهداف او با انقالبیون ديگر از جمله

ها، از يک صنف نیست، اما هدف مشترک آنان که 

براندازی رژيم و مبارزه با زورگويی و ظلم است، 

  تآنها را به هم نزديک کرده است

پايان کتاب همچون آغازش، تولد يک فرزند 

تازه استت يک دگرگونی بزرگ، که حاصل درد و 

رنج سالیان سال استت همچون تالشی که مادری 

کند و اين فرزند، روزگاری را  رزند میبرای تولد ف
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ِ رو دارد که دوران و حوادث، سرنوشت او را   پیش

کندت شايد تلقی نويسنده از انقالب نیز  تعیین می

پايان داستان تازه آغاز حوادثی نو  تهمین است

است؛ اما نويسنده باقی حوادث را به ذهن خواننده 

شودت  کند و با زيرکی از قصه خارج می واگذار می

اش و زندگی و  سرگذشت شريف و خانواده

آنکه  خاطراتش، سیری منطقی و هدفدار دارد، بی

 تافکنی در داستان وجود داشته باشد گره

 

 هاي ابريهاي ادبیات بومي در رمان سالجلوه

 يمحل واژگان. 4

اکثر اين لغات محلی هستند و مربوط به گويش 

مخاطبان اقلیم غرب و به ويژه گويش کلهری که 

مناطق ديگر در فهم آنها ناتوانند و بدين جهت در 

بومی بودن آنها ترديدی نیست و به همین دلیل  در 

  تکنار هريک برای آنها توضیح آورده شده است

 

 حشرات پرندگان، وانات،یح نام .4-4

ت بودم )گنجشک( ملوچی کاشتتت  هی آخ

)اسم  «پلنگی» بابا راستی( 53: 0230 ان،یشيدرو)

 ياورعلی سگ )اسم سگ(« بازه» با ديروز سگ(

 غروب( 032 :همان)ت تلیشید گوشش و کرد جنگ

-می جیغ آسمان تو )پرستو( هاپوسنک سیاه است

 با( 52 :همان)ت روندمی هاشانالنه به و کشند

 لق حاجی دور آلودخواب و نشسته هایصورت

 (251 :همان) تشويممی جمع )لک لک( لق

 

 هاوهیم درختان، اهان،یگ .3-4

 تشدم پنهان )تمشک( تورگ هایبوته پشت زود

 از رنگی قرمز چیز يک ت(050 :0230درويشیان، )

 تاست زده بیرون )گوجه( تماته مثل پشتش

 سنجد و بلوط کهنسال هایدرخت (052: همان)

، چاتالنقوش wenewşkوشک  نه وه) ونوشک و

درخت بنه که مانند پسته و فندق دارای  ةمیو

 استوار زمین در جابهجا( غالفی چوبین است

-دوانده سرخ خاک و سنگ در ريشه و اندايستاده

 گردکاندار ترپايین کوچه دوت (35 :همان) تاند

 (050: همان)ت شودمی پیدا)گردو( 

 

 اءیاش. 2-4

پهپناواد/ ) پناواد کي مشکه  یحب زحمتیب

 ریپن  (هخامنشی  پولواحد  ،penaway ناوای

 درو، گندم از پس (20: 0230درويشیان، ) تبده

، نوعی دار، جون خرمنکوبی پره) هاچان

ای است که  هايی تیغه خرمنکوب که دارای پره

چرخد و به گردن گاوهای بنه  حول محوری می

ی جاخرمن در هاخرمنکوب وشود(  بسته می

 چند تدندیکوب و دندیچرخ دراوش داری روستا

 تدادند باد به را هاگندم هاشن و گذشت روز

 برام)سوت(  فیکنه دانه يک بیی ب (025 :همان)

)نوعی  موشی چراغ يک (02: همان) خری؟می

 تسوختمی طويله ةگوش در پردود چراغ قديمی(

 او نپردازد سرجفت که روستايی هر (011: همان)

ای  کیسه، بزرگ جوال  نوعی  hûŕ) هور توی را

بافته شده از موی و پشم بز يا گوسفند و دارای 

 به هم متصل است برای اينکه زمانی که ةدو لنگ

بر روی پشت ستوران قرار گیرد حالت تعادل 

داشته باشد و بیشتر برای حمل غالت از ان 

 آويزان درخت از و اندازندمی ( شود استفاده می

 يارو شدم عصبانی خیلی (020 :همان) تکنندمی
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 تبود ايستاده خرمن سر )مترسک( داول مثل

 آن متر بیست سرش )کاله( کالوه (005 :همان)

 کالش آمان (005 :همان) تشودمی پیدا ترطرف

 پا به را خود )نوعی پاپوش، نوعی کفش محلی(

 بیلکانش کنار برد و برداشت را آنهات کرد امتحان

 (032: همان) تبپوشد فردا تا گذاشت هايش()بیل

 

  هاشغل .3

-سوته عبدالرحیم میرزا خواهرت شوهر ببین برو

قديم بوده  غلاشيکی از م sewete dar) دار

 برادرش و که سبد دار بوده است( است، کسی

 تدارند برويی بیاو چه فروشگونی عبدالکريم

 گردی()دوره گریچرچی شغلش (000 :همان)

گرد، )دوره چرچی حسین بابا (055 :همان) تبود

 (001: همان) تاست ور(پیله

 

 يمحل جمالت و اشعار .3 -4

 تا وسانطاقیطاق بان و نیسيبنو: خوانمیم من

)روی طاق طاق بستان  ناکسان جور شمیبکی ک

 تبنويسید/ تا کی جور ناکسان را تحمل کنم؟(

 و کندیم صاف نهیسی سار عمو (0030 :همان)

 ایس سنگ /سنگی پ بواچم دلگم درد: خواندیم

)درد دلم را برای سنگ بگويم/  رنگ ژ لویمگ ویم

 :همان) تسنگ سیاه شده و تغییر رنگ می دهد(

 من کار بهی کار محمد شاهزاده نذر بکن (0203

)تو را به امامزاده محمد  خرت بومهت باش نداشته

 :همان)ت به من کاری نداشته باش: فدايت شوم(

 خود چشمی رو دستی علغالمی مش ت(0010

 چاوم زندیم اديفر بار سه و ندینشیم ردیگیم

 :همان)ت ()چشمم چشمم چشمم چاوم چاوم

)مرا  دمیسزانی تتتتآ یدرآورد چاومی آ (0012

 خدات دندانمی آ ت(0025 :همان) تسوزاندی(

)زبانم رو گاز  دیقرت زبانمت زبانمی آ تدندانم

 (0012 :همان) تگرفتم(

 

 آوانام. 2

-می مرا آرام صدای آرام( -)نجوا نوز نوز صدای

 رم رم انبار ته از هم هاش  (000 :همان) تشنوی

 سرفه (ی بم ديگریصدا يا هر پايکوبی  صدای)

 که اسبی صدای (015 :همان) ترسدمی گوش به

 تلرزاندمی مرا کندمی )عطسه( پرمه آخرش در

 (025: همان)

 

 هاالمثلضرب. 1

 هاي ایلیميالمثلضرب. 4-1

 حاال (055: همان) تخواهدنمی اهللبسم که ترخینه

 از میگل شهیهم (52: همان) تچربش الی از بخور

 چه (03 :همان) تشودیم پاره نازکش طرف

 ته به زردينه ایت ایشده بزرگ کاله و سربزرگ

 هاکشگیوه دويدند همه (255: همان) تنکشیده

 (001: همان) تدويدند هم

 

 غذاها به مربوطي هاالمثلضرب .3-1

 تخوردمی را چوپان نان آمده اجلش که بزی

 چغندر شودنمی خشک زمین از (020: همان)

 کره ندهی تکان تا را مشک (50: همان) تکند

 انگور فصل باغبان (0230 :همان) تدهدنمی

 شیر با (533: همان) تزندمی کری به را خودش

 تکنیمی پف هم دوغ به حاال سوخته دهنت داغ

 (053: همان)
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 هاي مذهبيالمثلضرب .2-1

 :همان) تکرده پرشی موس و گرفته را اوی سیع

 محمد (050: همان) تندارد صدا خدا چوب (520

 (051: همان) ترنجاندی هم را موسی نشناختی را

 

 هاي مربوط به حیواناتالمثلضرب. 1-1

 از گاو باشند يکی صاحبخانه و دزد که وقتی

 به هرکه (30: همان) تکشندمی باال سقف سوراخ

 تشناسدنمی را خودش صاح  خر و است هرکه

 شويممی هم ما خر شد هرکه( 000 :همان)

 محمود سلطان قوچ مِثل (000: همان) تپاالنش

 با را خودش (020: همان) تکندمی بخواهد هرچه

: همان) تکندنمی عوض زايیده تازه گاو ماده نُه

 تکشیهیزم يا است کشیآب يا خر سهم (025

 همتتت گ بر است مگس مثل ثروت (053 :همان)

-می سفید تخم سیاه مرغ (520: همان) تنشیندمی

 چوپان نان آمده اجلش که بزی (050: همان) تکند

 (020: همان) تخوردمی را

 

 هابچه تولد وي گذارنام. 4

 داشتیم پول اگر حمام بروی بايدت است هفتم فردا

-می هم خوانروضه کرديممی عقیله گوسفندی

 (20 :همان) تگذاشتیممی را بچه اسم و آورديم

-می جمع خودمان اتاق تو غروب سر جمعه ش 

-می چای و نشسته اتاق باالی عموالفتت شويم

 عموالفت بغل به و آوردمی را بچه بیبیت خورد

 به را بچه و گويدمی اهللبسم الفت عموت دهدمی

 در و اذان او راست گوش درت فشاردمی سینه

-می را تن پنج اسمت خواندمی اقامه چپش گوش

تتت محمد کندمی تکرار بچه گوش در و برد

 امان درت رستگارشیت پیرشیتتت محمدتتت محمد

 بابا ايشااله نشوی والدين عاق ايشاالهت باشی خدا

 و 20 :همان)ت ايشااله نفروشی زن به را اتننه و

 بشیر لباس به« يکاد ون» يک سنجاق با بیبی (20

 يک الفت عموت کندمی گريه هی بشیر زندمی

 بشیر چپ ةشان به آبی کُجی چند با« قربانی نظر»

-ذی نهم روز فردا (20 :همان) تکندمی آويزان

 روی به خدا خانه در امش  است الحجه

 باشد پاک انسان نیت اگر است باز بندگانش

 (20 :همان) تدهدمی بخواهد خدا از هرچه
 

 هامكان. 1

 كرمانشاه شهر به مربوطي هامكان. 4-1

 میکنیم هيکرای ادرشکه میرسیم که گاراج در به

 ةمحل از خانم رانیج (35 :همان) تمیافتیم راه و

 تبدوزم شيبرا راهنیپ که نجايا بود آمدهی چنان

-برزه به زنمیم شانيدروچال از ت(025 :همان)

 ناکيبو و رهیت و اهیس آبشوران (500 :همان) تدماغ

 و کندیم ناله ديشویم خودرا اطرافی هالجن

 ريسراز دماغبرزه از (200 :همان) ترودیم جلو

 :همان) تنواب مسجد در به رسمیم شومیم

 فرهنگ ةادار ستین خانحسنچال نجايا (0001

 نفت ابانیخی ابتدا آقالیوک (155 :همان) تاست

 حمام (0005 :همان) تدادم را فیلط ةخان آدرس

 جن هم معتضدی حاج ةینیحس تدارد جن مچهیت

 (02 :همان)ت دارد
 

 كرمانشاه شهر از خارجي هامكان. 3-1

 تا اندآمده نيریقصرش وی خسرو از هایزيانگر

 ازی ول نديایب اندنتوانسته جلوتر آنجا از پاتاق

 قالجه کوهی هایکينزد تا غربالنیگ طرف
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 تغربالنیگ و زریجوی راه دو تا انددهیرس

 حالت دشتیماه به ميادهیرس تازه (30 :همان)

 تآبادحسن ةگردن هم نيا تزور چهار به ميدیرس

 از تميآمدیم نيیپا تنانچهل کوه از (35 :همان)

 ذهاب،سرپل (55 :همان) تمیگذشت مورتکه سراب

 دلم دشت،یماه ر،وَچهارزَ آباد،حسن آبادغرب،شاه

 چون ستونیب داستیپ پراو دور از تپدیم دارد

 از (150 :همان) تاست برآمده نیزم ازی مشت

 پاسگاه جلو در ميشویم ريسراز که کوهزواره

 :همان) تاندبسته را راه هاهیامن گواوری ژاندارمر

 را هااس  غربالنیگ روضانیکان کينزد (520

 :همان) تکردند حمله ما به هاهیامن که دادمیم آب

 مو زغال آتش کرند کارنقره مقاش با نوکر (020

ی هاسال (050 :همان) تچسباندیم اکيتر به را

ی جنگ در جوانرود اطراف در که ميشد باخبر بعد

ی تو (005 :همان) تشده کشتهی دولتی قوا با

 فقط (020 :همان) تکندیمی زندگ کنوله دهات

 بساط آنجا در و بوده معلم هرسم در دانمیم

ی گرام نیحس (0023 :همان) تداشتهی بازکفتر

 تاست معلم نجیفارسی روستا در هنوز که است

 که بردیمی طاقچهار دنيد به مارا (0000 :همان)

 ساخته نيریش ش  کی يبرا خسرو نديگویم

 کينزد نجايا ميآمدی وقت (150 :همان) تاست

 دهیپوشی رو و سر با نفر دو حسن امام ةگردن

 تازه کهی معلم (105 :همان) تگرفتند را جلومان

 وانيا اهل« هيبرزو» بود آمده اول کالسی برا

 تبگو اهیس مخمل نگو ریانج (510 :همان) تاست

 گذاشتم دهن به که اول ةدان جابير ریانج

 به سرعت به (0012 :همان) تبستم را چشمانم

 وانت (520 :همان) تميرویم غرب آبادشاهی سو

 مراد به شودیم ريسراز آبادحسن ةگردن از بار

 از بار وانت (552 :همان) تميادهیرس حاصل

 شش (525 :همان) تکشدیم باال کشنلیع ةگردن

 شین از نجاتی برا بودم کفراور در فقط سال

 خوردمیم ريحر ةآتش دو عرق گالن کي هاکک

 (512 :همان) تببرد خوابم تا

 

 مقدسي هامكان. 2-1

 نفر دو حسن امام ةگردن کينزد نجايا ميآمدی وقت

 :همـان ) تگرفتنـد  را جلومان دهیپوشی رو و سر با

ـ ا اهـل  کـه  قسم محمد شاهزاده هب (105  کـار  ني

 :همـان ) تخـدا  مسلمان بردار سرم از دست ستمین

511) 

 

 هارودخانهو  هاسراب ها،كوه .1-1

 ةدان جابير ریانج تبگو اهیس مخمل نگو ریانج

 تبستم را چشمانم گذاشتم دهن به که اول

ت ميآمدیم نيیپا تنانچهل کوه از (0012 :همان)

 کوه آن (55 :همان) تمیگذشت مورتکه سراب از

 بهی رسیمی ریبگ را اشدامنه است تنانچهل

 از (530 :همان) تمورتکه سراب و مورت جنگل

 پاسگاه جلو در ميشویم ريسراز که کوهزواره

 :همان) تاندبسته را راه هاهیامن گواوری ژاندارمر

ی هالجن ناکيبو و رهیت و اهیس آبشوران (520

-یم جلو و کندیم ناله ديشویم را خود اطراف

 (200 :همان) ترود

 

  دارو و درمان. 7

 ةمورچـ  چـه  هـر  ديبروت دیکن جمع مورچه ديبرو

ـ  طرف به دومیم دياوریب نجايا است گندهکله  ةالن
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 و ننـه  رمیـ گیم را هامورچهت گندهکلهی هامورچه

 زخم ةلب دو الفت عموت آورندیم مورچه همی بیب

 فـک  دوت کنـد یم کينزد هم به را حامديی دای پا

 کـه  دهـد یم قرار زخمی روی طور را مورچه هر

ـ بگ قرار زخم ةلب کی يرو فک هر  ناگهـان  و ردی

 دوت کنـد یمـ  قطع سرش کينزد از را مورچه بدن

 پـس  تفشاردیم محکم را زخم ةلب دو مورچه فک

 حامـد يـی  دا زخم چاک مورچه سر هادهی مدت از

 ازی شنویم من از (50 :همان) تاندآورده هم به را

 پسـتانت  نـوک  به زرد صبلی مقدارت رشیبگ ریش

 بـادام  بـا  ديـ گویمـ  الفت عموت بشود تلخ تا بمال

 بکـش  پستانتی رو را ويدنره کي عکس سوخته

-مـی  بلند سوختهکهنه بوی (52 :همان) تبترسد تا

 :همـان ) تگذارنـد می سوختهکهنه زخم رویت شود

 شکسـتگی  روی و کنـد مـی  درست وپته س (000

 مـا  ةبچـ  امـروز  (010: همان) تچسباندمی پیشانی

 روز دو از پست نیفتاده هنوز نافش شده روزهشش

 خوب و گذارندمی روغن و خمیر نافش روی که

 و مالدمی آن روی جويده گردوی بیبی شودنمی

 دسـتمال  معصومه خاله (20: همان) تافتدمی نافش

 دسـتمال  رویت آوردمـی  بیـرون  جیبش از سفیدی

 را دستمال بیبیت است شده قرمز خون هایلکه با

 آب چالنـد مـی  و خیسـاند مـی  آب در و گیردمی

 خـون  ايـن ت آيـد مـی  بیرون دستمال از رنگی گلی

 تـا  بخـور  تتتنزنـی  سرفه تا بخورت است دخترکانی

 پیـدا  برايـت  خـر  شیر بايد هم فردا بشوی خوب

ت شـود مـی  فـراهم  آب ایکاسه (005 :همان) تکنم

 نزديـک  آب ةکاس به را خود گوش رهگذری زن

-مـی  آب در را خـود  طـالی  ةگوشـوار  و کندمی

 تدارد خاصـیت  قلبت برای جانپدر بخورت گرداند

 ریشـ  هم فردای بشو خوب تا بخور (055: همان)

 او کـس چیه (053 :همان) تکنمیم دایپ تيبرا خر

 دور مدرسهی بابات کردهغش توش ترس از نزده را

يی هـا زیچ ل  ريز و کشدیم خط چاقو با را بچه

ـ  (502 :همـان ) تديگویم  کنـار  در رای ابچـه ی زن

 پشـت  به رای اهیس شاخت کندیم حجامت حوض

 تزنـد یمـ  مـک  تند و تند را شاخ و چسبانده بچه

 (022 :همان)

 

 خوراك. 9

ت دنديهریم را ایلوب و خرما ةهست هاابیآس

 پختندیم نان ایلوب و خرما ةهست آرد با هايینانوا

 یخوب ظاهر ایلوب نانت دادندیم مردم خورد به و

 و بودی خال شکمت اگر اما برشته و دیسف داشت،

 تایدن آن بهی رفتیم وی آوردیم باالی خوردیم

 و آب در خیسیده نان با را بچه (053 :همان)

 تکرد بزرگ است بلوط درخت ةشیر که شوکه

 دو شکل بیضی هایسینی کنار در (020: همان)

 وجود چنگال از پر همدان کار سفالی قدح

 مسی قابلمه در بیبی (050: همان) تداشت

 داغ ساجی نان (055: همان) تگذاشته بار يتیمچه

 چه مگر تو (000: همان)ت تتت دهدمی تپاله بوی که

: همان) تخوریمی ترخینه باديه يک خوری؟می

 و کوبندمی چالک در را هابلوط پوست بعد (053

 دستبه کاسه ده مردم (010: همان) تکنندمی آرد

 تا بودند ايستاده خان ةکارخان در پشت رديف به

 در را هایگرگر (050: همان) تبگیرند برنجاو

 هاکوچه تو برود فردای برا تندیبچ مرت ی نیس

 نيریش یتتتگرگری آ یتتتگرگری آ تبفروشد

ی عمان مویل آبگوشت (01 :همان)ت یتتت گرگر
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 تکندیم دیتل خودة کاس در کس هر است، حاضر

 است آرد از پر کهی گريد تشت در (10 :همان)

 تدشانیعی برا رهیفت تکنندیم ریخم و زنديریم

 خانه به چغندر بابام هاش ی بعض (30 :همان)

 پخته و ميگذاریم منقل آتش ريز را آن تآوردیم

 بلوط نانی وقت (010 :همان) تميخوریم نپخته و

 :همان) تميروینم کناراب روز چند تا ميخوریم

 بلوط ای يخوریم برشته گندم مگر بابای ا (012

 (051 :همان) تدهیترک دهانت در

 

 پوشاك. 8

 سر به را اهمیس چادر بود،ی وردار چادر ةدور

 (025 :همان) تبود جرم چادر داشتن تبودم انداخته

 لباس و فرجی آباد هارون تا سرپل راه بین

 شده فرجی االنت تومان پنج يکی شده چوپانی

 تا هایکالش آن با (50 :همان) تتومان پنج يکی

-کرده داغان را پسره پای بودی خريده که تايی به

 کالش آمان (10: همان) تنديده خیر ای آخر ای

 برد و برداشت را آنهات کرد امتحان پا به را خود

: همان) تبپوشد فردا تا گذاشت بیلکانش کنار

 به شالن شالن بادکرده پاهای با مراد عمو (032

 خواستم (252: همان) تخزدمی هايشگیوه طرف

 تیبدوز هابچه پدری برا جامهیب کي را پارچه نيا

 (25 :همان)

 

 هاوسرگرميها بازي. 41

 نخ تکه يک (031: همان) تکنیممی قمچان هم با

 ترخون برای دادمی جان که بود توبره در کلفت

 بازی لطیف با من و موری (005 :همان) تبازی

 من برای (002: همان) تبازی تشیله تکنیممی

 سیخ بادوان تداردنباله بادوان کندمی درست بادوان

 حمال چند (000: همان) تکندمی کله و شودمی

 چهار نیزمی رو تاندآمده گرد هم دور روادهیپ تو

 خانه چهاری هاگوشه تانددهیکش زغال بای اخانه

 خرما ةهست اندکرده وصلی ضربدر خطوط با را

ی باز و اندگذاشته جدولی رو زغالی هاتکه و

 زندیم اديفر هاحمال ازی کي ناگهان کنندیم

ی سو آن وی سو نيا به (503 :همان) ت«جوز»

 (532 :همان) تمیکنیم مشتت ختهير و ميرویم

 

 باورهاي مردم. 44

 باورهاي مذهبي. 4-44

 خانه در امش  است الحجهذی نهم روز فردا

 انسان نیت اگر است باز بندگانش روی به خدا

 امش  تدهدمی بخواهد خدا از هرچه باشد پاک

 داندنمی کس هیچ که مخصوص ةلحظ يک در

 برایت ايستدمی حرکت از آب است وقت چه

 کنی آرزو هرچه لحظه آن در زودگذر ةلحظ يک

 آن در درست چیزی اگر و شودمی داده تو به

 تشودمی طال بزنی آب در ايستاده آب که لحظه

 يک بغل در اشخیاطی قیچی با را قفل بی بی

ت  تتتگذاردمی خود بالش کنار در آب کاسه

 (010 :همان)

 

 حسین و عاشوراامام. 3-44

 ميرویم عموآمان با هاش  است دهیرس محرم ماه

 ریبشت استی زنریزنج فیلط و من نذریت زنریزنج

ت کربال دشتی سقا شودیم تاستيی سقا نذرش

 کاه نذرش هم دانیگ عموت است زننهیس بابام

 گل بارکي مراد عمو تاست مردم سر به ختنير
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 آب را آن تاسوعا و عاشورا روز تدارد نذر قرمز

 مردم و خودی رو و سر و لباس به و ردیگیم

-هیتک به دسته همراه که هاوقتی بعض تمالدیم

 خسته م،یزنیم ریزنج و ميرویم کرماشانی ها

-یم نگاه را دارعزای هادسته باال آن از تميشویم

 روندیم باال هماهنگ و بارهکي هاریزنج تمیکن

ی هاپشت بر و زنندیم برق آهن ازی ابر مثل

 مظلوم تتتنیحس دیشهت نديآیم فرودی خون و کبود

 از همیشه ظالم اسم چون (200 :همان) تنیحس

 ماندمی باقی ابد تا مظلوم ياد و اسم و رودمی بین

حسین امام (00 :همان) ت(ع)حسین امام مثل

بی جمع بی؟ اشک در چشم بیمظلوم بوده بی

 تآن هم چه مظلومیگويد آری می شودتتتمی

 (00 )همان:

 

 رمضان ماه .2-44

تتت سحرهتتت سحرهتتت هلیسنتتت سحرهتتت سحره

تتت سحرهتتت هلیسنتتت بیامرزد باوگتان خدا تهلیسن

 (030: همان) تهلیسنتتت سحره
 

 يخرافي هاباور. 1-44

 يکت بوده آدم زمانی سر به شانه شريف دانیمی

 شد جور چه پس خوشگل؟ و جوان عروس

 مادر بوده عروس يک سربه شانه بی؟ بی پرنده

 يک شوهر مادر روز يک داشته بداخالقی شوهر

 شیر عروس بجوشاند که دهدمی او به شیر کاسه

 کردن شانه مشغول و گذاردمی آتش روی را

 در و کندمی کف شیرت شودمی خود زيبای موهای

 شدت از و ترسدمی خیلی عروست ريزدمی آتش

 صورت به را او که خواهدمی خدا از ناراحتی

 آسمان به شوهر مادر دست از تات درآورد ایپرنده

: همان) تشودمی مستجاب دعايشت کند پرواز

 فردایتتت بود ما ةخان وسط بزرگی درخت (012

 اره نفر دوت ببرد را درخت گرفت تصمیم روز آن

 ناگهانت شدند کار به دست هاکشاره آورده کش

 شکست اره شد بلند درخت از دلخراشی جیغ

 زخم جای از تمام ماه دوت کشیدند کار از دست

 کرده پر را حوض پاشويه خون! آمد خون درخت

 هاینیمهت بود خون شستن ما کار تمام ماه دو بود

 ت تتتپريديممی خواب از درخت جیغ از ش 

 پیدا را سوزنم تا پريان شاه دختر ای (001 :همان)

 زده گره دستمالت کنمنمی باز بختت از گره نکنی

: من به کندمی روت کندمی پنهان چرخ زير را

 را سوزنم تا امزده گره را پريان دخترشاه بخت

 (053: همان) تبکند شوهر گذارمنمی نکند پیدا

 ختنه بايد شده سالش پنج االن که بشیر و من

 پیدا بايد هم ديگر نفر يک گويدمی بی بیت شويم

 است شوم باشد جفت اگرت نفر سه بشويم تا کنیم

 آمدن دنیاه ب موقع (520: همان) تباشند فرد بايد

 خدايی ختنه لطیفت اندکرده ختنه را او هاپری

 در بی بی و ننه (520: همان) تاست بر پری است

 آب تشت در را پاهايشان حیاط ديوار کنار

ت بشود سبک لطیف و من ختنه درد تا اندگذاشته

 آب کاسه در پا دو آن کنار در هم خانم زيناو

-می برق آسمان چرا ننه (522: همان) تگذاشته

 دودمی چهارنعل آسمان تو سوار اس  يک زند؟

 هایبرق گرداندمی سر دور را شمشیرش و

 از بزرگ هایبرقت اوست نعل به مربوط کوچک

 گوش را هااس  پای صدایت جهدمی شمشیرش

 و خداست سايه شاه (521: همان)ت  تتتآها تتتکنید
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 عالمت هم بزرگ دماغت زد را هاحرف اين نبايد

 ديدن با الفت عمو (205: همان) تاست ثروت

 طرف يک بوچان مشی: گويدمی شوخی به بابام

 بگويد خواهدمی حرف اين با و برد باد را سیبلت

 سرخ کمی بابامت است شده دختر صاح  بابام که

 هنگام که کسی (205: همان) تخنددمی و شودمی

 غريبی در بشود سرازير چشمانش از اشک خنده

 شیر از را آنان تا (020 ،00: همان) تمیردمی

 پدر نان به که همچی تاندچله و چاق امنگرفته

 (52: همان) تشوندمی ريغو و مردنی افتاد
 
 زنان باره در مردمي باورها .4-44

 مشی: گويدمی شوخی به بابام ديدن با الفت عمو

 حرف اين با و برد باد را سیبلت طرف يک بوچان

ت است شده دختر صاح  بابام که بگويد خواهدمی

 (205: همان) تخنددمی و شودمی سرخ کمی بابام

 يکت بوده آدم زمانی سر به شانه شريف دانیمی

 پرنده شد جور چه پس خوشگل؟ و جوان عروس

 شوهر مادر بوده عروس يک سربه شانه بی؟ بی

 کاسه يک شوهر مادر روز يک داشته بداخالقی

 روی را شیر عروس بجوشاند که دهدمی او به شیر

 زيبای موهای کردن شانه مشغول و گذاردمی آتش

ت ريزدمی آتش در و کندمی کف شیرت شودمی خود

 خدا از ناراحتی شدت از و ترسدمی خیلی عروس

 تات درآورد ایپرنده صورت به را او که خواهدمی

 دعايشت کند پرواز آسمان به شوهر مادر دست از

 عاق ايشااله (012: همان) تشودمی مستجاب

 زن به را اتننه و بابا ايشااله نشوی والدين

 (20 و 20 :همان) تايشااله نفروشی

 

 غذاها به مربوطي باورها .1-44

 سرکه ازت بشود شیرين تا بريد ته از بايد را ترب

 ای آخ (200: همان) تشودمی تند کنی قاچ

 دنیا آن از بکند، را نان پوست هرکست هابدبخت

 :همان) تهابیچاره ایت کنندمی را صورتش پوست

 به را خود ماستی انگشت نوک بابام (005

 ماست بايد هم ابروها: مالدمی پرپشتش ابروهای

-می بازخواست ما از دنیا آن در چون بخورند

 تنچشاندی ما به خوردی آنچه از چرا که کنند

 حضرت به دشمنی ترشی ای (200: همان)

 تبرسانی آزار بچه اين به اگر ایکرده عباس

 (020: همان)
 

 رسوم آداب و. 43

 بايد را نفر يک سالی است طلسم نیلوفر سراب

 باشی شناگر بهترين اگر ندارد هم خور ردت بکشد

ت پیچندمی پايت به نیلوفرهات کنینمی پیدا نجات

 را پدرم نیلوفرهات تمام کار و شویمی دستپاچه

 و ساز سراب کنار در روز شبانه سهت آب زير بردند

 برادر (022 :همان) تآمد باال جسدش تا زديم دهل

-به (052 :همان) تداد شاواز پناواد يک آمان بزرگم

 :همان) تخواند برايش سوزناکی صدای با وانله

 با دهیپوش اهیس لباس بابام که راه نیب در (022

 قبر سری امانت طور به را ننه عجالتا : ديگویم هيگر

 (252 :همان) تقم مشيبریم بعدا  ميکرد دفن آقا

 که کرماشان بود رفته تشهر بود رفته پدرم روز آن

 تبود منة نوشواالن جشن بخرد شلوار منی برا

 در هم دست در دست مردها و هازن( 023 :همان)

 (052 :همان) تدندیکشیمی چوپ حصار

 



 4282، پاییز  اول، شماره سوم داستاني، سالفصلنامه تخصصي مطالعات        71
 

 (پرس) يسوگوار آداب. 42

 چهار تحرکتند در هادسته جلو در هاکتل و هاعلم

 شدهی مال گل و پوش اهیس اس  چهار بر را حجله

 قرمز گل به آغشته مردم آنها دنبال به تاندگذاشته

-یم تصور آنها دنيد با تگذرندیم ريز به سر و آرام

 فيرد به فيرد قرمز رس گل ازيی هاآدم کهی کن

 ةتاز و زير برگ در غرق هاجنازه تتتروندیم شیپ

 پخش فضا در گالب و مورت عطری بو اندمورت

 تاست شده میتقس دسته دو به تیجمع است شده

ی آقام :خوانندیم و اندگرفته دم اول ةدست

 :دهندیم جواب دوم ةدست وی روهیتتتتتتهتتتتترو

 تکرار  یترت به نوحه وی روهیتتتتتهتتتتتترو زميعز

 دمیشهی روه یتتتتتته یتتتتتتروه نمیحس تشودیم

 یتروه یتتتتته تتتترو کسمی ب یته رویتتتتتهتتتتترو

 و کشانهیق زن نيچندت یروه یتتتته تتتتترو مظلومم

 حلقهی گار دور و روندیم رونیب خانه از کنانونیش

-یم را خودی هاصورت ناخن بای دست دو تزنندیم

ی وی وی وی و تشوندیم راست و خم و خراشند

 یتتتوی وی وی و

 هـا زن تشـود یمـ ی قاط گل با هاشانگونه خون

 ازی کـ ي مچ دور و کنندیمی دست دو را خود سری مو

-زلـف ی مـو  از شانيهامچ چندیپیم خودی هادست

 دسـت  دور اهیسـ ی چـ یپمـچ يی گـو  شده اهیس هاشان

 مـردم  بـود  کـار  و کسیب او (550 :همان) تانددهیچیپ

ــتان در دراوش دار ــان گورس ــه را او خودش ــاک ب  خ

 (022 :همان) تگرفتند پرسه ادشي به و سپردند

 

 گیرينتیجهبحث و 

های های سنتی از ويژگیتکیه بر فرهنگ و ارزش

نويسان اقلیم غرب استت آنها با تکیه بر بارز داستان

کشور زمان و  های مردم غربفولکلور و باور

و بوی کنند که به شدت رنگ مکانی را خلق می

قابل توجهی فرهنگ  یزانبومی داردت آنها به م

فولکلور و باورها و اعتقادات عامیانه، زبان، 

هايشان بازتاب اصطالحات محلی را در داستان

 های ابریسالتوان گفت که رمان اندت میداده

کردی و ای با ارزش از واژگان اصیل گنجینه

ها، کنايات، پوشش، المثلباورها و اعتقادات، ضرب

شناسی، است که از لحاظ جامعهتتت خوراک و 

شناسی دارای شناسی و همچنین زبانفرهنگ

اهمیت استت با توجه به رشد روز افزون صنعت و 

تغییرات و تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، 

رفی برای المعاةتوان دايرهای ابری را میرمان سال

 ةهای فرهنگی، سیاسی يک دورشناخت زمینه

خاص از تاريخ اين منطقه دانستت که متأسفانه 

بسیاری از اين باورها و اعتقادات و آداب و رسوم 

 و زبان اصیل کردی به دست فراموشی سپرده شده

توان منبع بسیار با های ابری را میاستت لذا سال

شناسان و جامعههان، پژواهمیتی برای فرهنگ

 شناسان دانستتزبان

هــای اگرچــه ايــن پــژوهش بررســی صــبغه

 توجهمورد  هاقلیمی و بومی را در آثار اين نويسند

ل ئاز جهـت مسـا   رمـان ايـن  امّـا   ،قرار داده است

-العادهسیاسی و اجتماعی نیز درخور اهمیت فوق

ايـن رمـان عـالوه بـر بازتـاب مسـائل       ت استای 

، از حیـو بیـان   پهلـوی  ةدورسیاسی و اجتمـاعی  

ــادات و ئمســا ل فرهنگــی، آداب و رســوم و اعتق

درخــور ولکلــور منطقــه نیــز باورهــا و فرهنــگ ف

 ةزاداهمیت است و علت اصلی اين است که وی 

چندين به جز اين وی روستا و اقلیم غرب است، 
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 -غـرب سال به عنوان معلم در روسـتاهای گـیالن  

کـردی و   يکی از مناطقی که مردمان آن بـه زبـان  

 زنـدگی کـرده   -ورزنـد فرهنگ فولکلور عشق می

اســت و مســتقیما  توانســته بــا فرهنــگ و آداب و 

رسوم و باورهايی که در نهـاد مـردم ايـن منطقـه     

-وجود دارد ارتباط برقرار کند و آن را در داسـتان 

ـ     ةهايش بازتاباندت از طرف ديگـر درويشـیان عالق

-افسـانه ها و آوری حکايات و متلوافری به جمع

-است و اين خود مـی اين منطقه داشته کهنهای 

بـر وجـود ايـن حکايـات و      یتواند دلیـل ديگـر  

های او باشدت گـرايش سیاسـی   ها در داستانافسانه

ل بـومی نقـش داشـته    ئاو نیز در پرداختن به مسـا 

 استت
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Abstract  

Local literature refers to a collection of songs, lyrics, poems, stories, traditions, social 

customs, thoughts, ideas, … of each society. Some of the contemporary writers 

followed such local / focal novels as this novel was maintained its loyalty to the 

geographical coordinates of its region and was limited to an especial area as well as 

the other features such as language, customs, and other ones were mentioned in it. 

Kermanshah has an important role in such kind of novel writing and most novel 

writers of this area helped the promotion of this kind of writing. Ali Ashraf 

Darvishian is one of the well – known novel writers of this province especial in the 

field of local or focal domain of literature. So he in his work called "Cloudy Years" 

described the local words, plants, jobs, poems, local sentences, idioms, proverbs, 

places, … related to this province. The present paper studied this novel and tried to 

show this kind of literature regarding the related documentary samples.  

 

Keywords: Literature of Kermanshah, Local Novel, Climatic Components, Ali 
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