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 دانشگاه کردستان ،فارسی یّاتادباستادیار گروه زبان و 

 9عبدالحسين شهبازی
 کردستان دانشگاه ،فارسی ادبیّات و دانشجوی دکتری زبان

 7پوریمسعود باوان
 آذربایجان دانشگاه شهید مدنی ،عربی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 چكيده
زبان ساده،  .است عامّه ادبیّات ،آنرهای آدمی، گاه باوادبیّات و هنر به عنوان پایدارترین جلوه هایگونه ترینکهنیکی از 

با مطالعه در این  .است عامّه ادبیّات هایویژگیاز بارزترین  محلّیلحن عامیانه، باورها و اعتقادات و لغات و اصطالحات 

شوناتت  بوه بررسوی گتشوته و تووانمیتاریخی،  شناسیجامعه ةزمیناتی در اطاّلع آوردندسته ، عالوه بر بادبیّاتنوع 

ر و باورهای فرهنگی و صدر آثار تویش به عنا ایهمزه)فریبرز(  رضامحمّدباورهای مردم و روش زندگی آنان پرداتت. 

از  گیریبهرهو  ورچمست با بررسی رمان ا بر آنی نموده است. پژوهش حاضر تاصّ توجّهتویش  ةمنطقاقلیم و  ةعامیان
برای  مهمّیتوان منبع بسیار رمان را می این باورها در رمان متکور بپردازد. به بیان این عناصر و تحلیلی - روش توصیفی

ها، رویدادها و حوادثی که در ایون به توصیف مکان توبیبهزیرا  ،شناسان دانستشناسان و زبانپژوهان، جامعهفرهنگ

ها، لغات، باورها و اعتقادات مثلالای در این رمان از ضربهمزه زمان در زندگی مردم غالب بوده است، پرداتته است.
ی کتاب تویش گنجانده الالبههای رایج در این زمان را در المثلبهره برده است و ضرب توبیبهدینی و روحی مردم 

ها و بعودی بواقی بمانود. نویسونده از سوراب هاینسل برایای ادبی گنجینه سانبهو این امر سبب شده تا این رمان  ؛است

هوا، شهر کرمانشاه یاد کرده است. همچنوین موواردی ماننود تووراو، پوشواو، بازی ویژهبهیمی استان و های قدمکان

 بازتاب یافته است. توبیبهموسیقی و باورهای مردم در این رمان 
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 مهمقدّ .1
انسوانی نییور هنور،  ةجامعوهور  تالّقیّوتو هر آنچوه محصوول  هاارزشها، از معیار ایمجموعه» بهفرهنگ 

فیروزآبوادی و امیوری، ) گورددمیاطوال   ،«مرز بین انسان و حیوان باشود کنندةمشخّصعلم، دین، زبان و 

اعضای جامعه است و از نسولی بوه نسول دیگور منتقول  ةوسیلبه  شدهکسبترکیبی از رفتار » و( 103: 1351

فورزاد، ) «عامول انتقوال فرهنوگ تورینمهم» عنوانبه  ادبیّات: ذیل مدتل فرهنگ( 1351انوری، ) «.شودمی

و... است کوه هور شواعر  هاتواستهبیان احساسات، عواطف،  هایروش( یکی از تأثیرگتارترین 41: 1335

ی شویوةبوه برای بیوان مقاصود توود  اینویسندهو  ، هواگیریبهرهیکوی از ایون  ؛گیوردمیبهوره  از آن تاصوّ

 انود:گفتهدر تعریوف زبوان عامیانوه  .جهت بیان هدف و قصود توویش اسوت عامّه ادبیّاتاستفاده از زبان و 

 ایناحیوهواژگان و اصطالحات غیررسمی و غیرمعیار که معموالً تنها برای افراد یک گوروه اجتمواعی یوا »

 (165: 1352صرفی، ) «.تاص قابل درو است

 ةگیرنود دربورهور قووم اسوت کوه  - عمدتاً شوفاهی - ادبیّاتاز  مهمّیبخش  کلور،یا فول عامیانه ادبیّات 

آشونایی بوا موردم جامعوه، اهول  حتّویبرای شناتت و یوا » وآداب و رسوم و فرهنگ آن قوم است  باورها،

(. از بووارزترین 11: 3، ج 1355یوواوری، ) «آن رجوووع کوورد عامیانووة ادبیّوواتبایوود بووه  ایطایفووهایوول و 

 (.431: 1350ریپکا، ) است« عوام هایاندیشهزبان ساده، لحن عامیانه، حاالت و » ادبیّاتاین  هایویژگی

ی و قوایینی، محمّود) «زنودگی هوایروشبارزترین نهادها برای بررسی گتشته و شناتت » عامّه ادبیّات 

محجووب، ) «یتواریخ شناسویجامعه ةزمینواتی در اطاّلعو آوردندستبه » درعامل  ترینمهم( و 10: 1350

دانشوی اسوت همگوانی از آداب و رسووم و » :اسوتنیوز آموده  عامّهدر تعریف فرهنگ  ( است.131: 1353

اسوتریناتی، ) «شوودمیموردم مربوو   ةروزمورّو هور آنچوه بوه زنودگی  هاسورگرمیو  هابازیو انواع  سنّت

یونوان و روم توا  تمودّنادوار  ترینداسوتانی حتّویترین و در مغرب زموین از باسوتانی»فولکلور  (.15: 1355

« و پژوهنودگان بووده اسووت سووانینوشنامهینمابخش بسوویاری از نویسوندگان، شواعران، قورون جدیود، الهوام

 (.14: 1354)انجوی شیرازی، 

غرب به ایوران، ماننود بسویاری از مسوایل دیگور چنودان  تمدّنتا پیش از ورود فرهنگ و  عامّهفرهنگ  

جریوان دارد،  عوادّیوشنفکران و نویسندگان، آن را به دلیل اینکه در بوین موردم نبود و اغلب ر توجّهمورد 

نویسی نووین و تغییور زبوان و سوبک . با رواج داستانکردندیمو از پرداتتن به آن دوری  شمردندیمحقیر 

 امّوهعداستانی، داسوتان و رموان نیوز پوتیرای فرهنوگ  ادبیّاتهای جدید به عرصة مایهنوشتار و ورود درون

بوه عنووان یکوی  عامّوه ادبیّاتداستانی، فرهنگ مردم و  ادبیّاتو گسترش  گیریشکلدر سدة اتیر با » .شد
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« کوتواه بوه کوار گرفتوه شود هایداسوتانو  هوارمان، همواره در بسیاری از توجّهو قابل  ظرفیّتاز مضامین با

پژوهشوگران و نویسوندگان  توجّوهاین مسایل در کنار یکودیگر باعو   ( که50: 1313)دری و تیراندیش، 

 به فرهنگ تودة مردم گشت.

اروپوا، از نویسووندگان و  شناسووانایراند دانشوگاه و عضووو کوانون ا، اسووتایهموزهفریبوورز( ) رضوامحمّد 

کوه سرگتشوت توود وی  ورچَمو فرهنگ عامیانه است که در رمان  ادبیّات ةحوزپژوهشگران مشهور در 

داسوتان، تصوویری » کوهکرمانشواه داشوته اسوت و از آنجوا  ةمنطق دبیّاتابه فرهنگ و  تاصّی توجّه، هست

( اسوت، پوژوهش حاضور 31: 1336میرصوادقی، ) «و برداشت نویسونده از زنودگی اندازچشماست عینی از 

و  ، به بررسی عناصر و باورهوای عامیانوه در رموان موتکور بپوردازدنویسنده و رمان معرّفیست ضمن ا بر آن

 ند؟اکدام ورچمدر رمان  عامّه ادبیّات هایجنبهبارزترین است که سؤال اساسی ین ادر پی پاسخ به 

 ایهمزه رضامحمّد .1-1

آغواز  رد .بوه دنیوا آمود ، از توابوع اسوتان کرمانشواه،، در شهر هرسوین«فریبرز» بهمشهور  ایهمزهرضا محمّد

را  اشنوجووانیدوران کوودکی و به شوهر کرمانشواه مهواجرت نموود و بیشوتر  اشتانوادهکودکی به همراه 

پو  از  .را بوه تهوران کشواند مهاجرت دیگور او .سرآوردبه « سرتپّه» جملهقدیمی این شهر از  هایمحلّهدر 

بوه دریافوت  موفّو  آنجواو در  هندوسوتان شود کشوور تحصویل راهوی ةادامو بورایطه دریافت دیپلم متوسوّ 

گترانودن  رفوت و پو  از دانشگاهی بوه اروپوا ایهپژوهش ةادام برایسپ  . گردیدشناسی جامعه دکتری

در پوژوهش و تودری   پسوادکتری ةدورو  شناسویجامعهو  شناسویایران ترکیبی در تاریخ، دکتری ةدور

از  شناسویجامعهی او دارای مودرو دکتور .اسوت دانشگاهی به کارهای ادبی و پژوهشی مشغول گردیوده

 دانشوگاهادیوان از  شناسویجامعه دکتوریو « گوراهزاره یهاجنبش» پژوهشیدانشگاه پونای هند با موضوع 

آلمووان اسووت. « کاسوول» دانشوگاهاز  الملوولبین ةتوسووعدر  پسووادکتری ةدرجوآلمووان و نیووز  «آوگسوبور »

گوناگون انتشوار یافتوه اسوت. بعضوی از آثوار  هایزباننیری و میدانی به  ةزمینپژوهشی وی در دو  کارهای

جوزو منوابع مرجوع اسوت.  هواآناروپا و آمریکا متن درسوی و بعضوی از  در شناسیشر  هایکرسی او در

و ر.) اسووتاز ایووران اسووت و آثووارش مووورد نقوود قوورار گرفتووه  ترشووناتتهنویسوونده در اروپووا و آمریکووا 

 .است آثاری تل  کرده نیز رمان و شعر ةزمیندر  ،. او عالوه بر تألیفات پژوهشی(1311 ،اکبریعلی

 مورچرمان  ةخالص .1-7

 (فریبورز) داسوتانروایت زمان کودکی راوی  در واقع آن اوّلدارای ده فصل است که فصل  ورچمرمان 

در ایون فصول راوی بوه بیوان تواطرات تووش زموان کوودکی  .اسوت شده ولّدمتاست که در شهر هرسین 
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حوول  ایهموزهدارد و اکثور تواطرات کوودکی  «سهراب» تودبه عموی  ایویژه ةعالقاو  .پردازدمیتود 

 ؛کنودمیپ  از مر  عمویش سهراب، راوی از شهر هرسین به کرمانشواه مهواجرت  .چرتدمی اومحور 

 زا ا راوی داسوتان هورامّو ؛این مهاجرت بیشتر به پیشنهاد مادر راوی اسوت کوه زادگواهش کرمانشواه اسوت

توود از  در توالل بیوان تواطرات نوجووانی .زنودمی ات کوودکی توود بوه هرسوین سورگاهی به یاد تاطر

ثیرگوتاران أاز ت« ولوهسواالر الدّ» و« کرمانشواهی محمّودتانیوار» ماننودکرمانشاهی  هایشخصیّتبعضی از 

حوواد  رموان در شوهر کرمانشواه و هموراه دوسوتش  بخش اعیموی از .بردمیمشروطه نام  انقالب جریان

از حوواد  رموان را  و تاطرات زمان نوجوانی و ماجراهایی که با سویاوش داشوته بخشوی گتردمیسیاوش 

 .دهدمیتشکیل 

اسوتان را دحوواد   ،سرگتشت یکی از دوستانش به نام بیوژنضمن بیان  ،در فصل پنجم رماننویسنده  

بوه رفوتن  او ةعالقوبیوژن و  نیافتنیدسوتبلنود و  هایآرمان و آرزوهاکه بیان  . این بخش، شرحگیردمیپی 

در  قسومتایون  .پوتیردمیه زنودان افتوادن بیوژن پایوان بو و به تارج از کشور است که پو  از ماجراهوایی

 در فصوول ششوم سوویاوش دوسوت وی بووه اسوتخدام ارتووش .جوووانی اسوت ةدوریاهوای ؤر واقوع واکوواوی

زنودگی « غورب کرنود» شوهرکوه در  پوای موادر واقعوی سویاوش آمودن و در این فاصله با به میان دیآیدرم

 شوودمیدر فصل هفوتم رموان از حالوت اکنوون توارج  .شودمی هویّتسیاوش دچار نوعی بحران  ،کندمی

او در  ةطایفوکوه بوه بیوان حضوور فریبورز و  شوودمیارد وو بوه زموان زنودیان  شودمیی تخیّلوارد دنیای  و

کوه  «زبیوده» نوامبوه  دیآیبرم. در این فصل راوی در جستجوی تواهری پردازدمیزمان زندیان  هایجنگ

سویاوش  ،جواییو با نووعی جابوه کندمیرمان تغییر از یاوش در این فصل س موقعیّت. ردالی دوجودی تخیّ

در فصول هشوتم داسوتان  .پیشین دوست وی بود هایفصلدر  نکهآحال  ؛برادر راوی است موقعیّتدر این 

و حووادثی از جنوگ ایوران و عورا  را  شوودمیو وارد فضا و زمان دیگوری  کندمیباز از نیر زمانی تغییر 

طقی از ااز حوواد  داسوتان در منو یاسوت و بخشو شافسور ارتو موقعیّوت نیودر اسویاوش  .نودکمیدنبوال 

فصول نهوم بواز  در .دهودمیرخ  بابایادگوارریجواب و بارگواه  ةمنطقوو  سورپل ذهوابکرمانشاه و شهرستان 

بوه  و شوودیموجنگ وارد کشور هندوسوتان  ةفرماندبه عنوان  یاور ؛شودیمزمانی دیگر  رمان وارد فضا و

هوایی از بخوش ومورور تواریخی ایوران و هندوسوتان  فرهنگوی و یهوایهمبسوتگ تاریخ ایران و ،این بهانه

زموانی  فضوا و سویاوش را در میلومیّوت. این فصول از رموان داسوتان پواکی و دشویمتاریخ ایران را بازگو 

کوه  نودیبیمورا  یاندازچشومهواپیموا از فوراز آسومان  در فصول دهوم راوی سووار بور .کندیمدیگر بازگو 

یبوه او آراموش  اندازچشوماین  .ندیبیمآن  تویش را در ةهزارسالردپای چند  آرامشوی  ؛بخشودیمو تاصوّ
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کوه موأمن  نامودیمو« ورجمکورد»را  و آنآن اسوت  یوجوجسوت که راوی در سفرهای توود پیوسوته در

 واقعی است. هویّتانسان و میهر 

 هویّوت بخشمتجسوّ  عناصور مهومّایون داسوتان از  یاهشخصیّتعنصر محوری این رمان است  هویّت 

در معور  دیود و قضواوت تواننوده  هویّوتگونواگون  یهانشانهآنان  یهاواکنشو  هامنشکه در  هستند

آرموانی نشوان داده شوده  ، جهوانی وملّینژادی،  قبیل تاریخی، جغرافیایی، ابعاد مختلف آن از نهاده شده و

ایون رموان، کاوشوگر  در شخصویّت ؛اسوت روروبه شناسانهیهستنوعی نگاه  این رمان تواننده با در» است.

وسوعت بوا  یاندازچشومدوتوتن بوه  نیور ،انتهای آن است و آغازیبیک زمان « من»آغازگاه هستی است. 

بوا  اششناسوانهیهسوت موقعیّوت انسوان در و زنودیآمیمهم  زمان و مکان در اندازچشماین  در ،«ورجمکرد»

 (.1311 ،یاکبری)عل «ابدییمگی جهان پیوست

 ورچمرمان  خصوصيّات .1-9

 از داسوتان اموور ریسو و واقعیّت ،بردیم بهره ذهن سیّال انیجر بری مبتنی داستان مدل از که ورچم رمان در

ی ذهنو هاییتوداع رونود توابعی ادیوز حود توا داسوتان ریس سانینبد ؛شودیم انیب اثر قهرمان ذهنی مجرا

 هاییتوداع انیوجر بور متّکوی عمودتاً و ریوزدیم هوم بوه زمان تطّی ریس روند آن در و دوشیم اثر قهرمان

 نیوا بوه. رودیمو دسوت ازی ادیوز حودّ توای داستان حواد  انسجام آنی پ در و شودیم داستانی راوی ذهن

ی ریکوارگ بوه دنبوال بوه. شوودیم محوو یکلّو طوور بوه گواه و رنوگکم سوندهینو حضوور که است صورت

 ،درونیّوات و تووردیم هوم بوهی داستانی دادهایروی منطق نیم وی زمان بیترت ذهن، سیّال انیجر کینتک

 ةیطرسو موجوب ،شوودیم ارایوه رمنسوجمیغ طوور بوه کوه هاشخصویّتی ذهنو وی روان تجربیّات و ذهنیّات

 ةگسوتر کوه ردگیویم اریواتت در رای شوتریب یهامکان سندهینو ورچم رمان در. شودیم اثر بر مبهمیی فضا

ایون  در. ونوددیپیمو وقووع بوه رانیوا از توارج در حتّوی رمان حواد  ازی اریبس و کندیم عیوس را داستان

ی لویّتخی ایودن بوه ورود بوا و سوتین بوارز آن انجوام و آغواز، یسوینورمان شگرد بودنمتفاوت علّت به رمان

 .دیسنج تاصی اسیمق و اریمع با را آن توانینم

 حوال زموان از محودودی لحیوات ةیچودر از گتشوته، ازی طووالن یزمانتمودّ عیوقوا، چومور داستان در 

ی برجسوتگ گوریدی زموان مقواطع بوه نسوبت گتشوتهی زموان مقواطعی برتو حالوت نیوا در. شوودیم تیروا

 چنود از شیبوی ارزشو دارد،ی راو ذهون در لحیوه آن ةتواطر کوهی اهمّیت لیدل بهی گاه کهچنان ؛یابندیم

 حوال، زموان از آن یهافاصوله و عیوقوا وی زموان بیوترت بوه توجّوه بدون زین هاشخصیّت ذهن .یابدیم سال

 انیوجر کیوتکن از یوریگبهره لووازم ازی توداع از اسوتفاده .کندیم حرکتی زمان مقاطع نیا انیم آزادانه
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 بوه .شوودیم هاسوتفاد مختلوف حواد  و هازمان در ریسی برا هایتداعی باز نیا واقع در ؛است ذهن سیّال

 و منیّمنوا صوورت هاداسوتان گونوهنیا در حوواد  ریس ،شد اشاره زین شیپ در که گونههمان و لیدل نیهم

یی فضوا عوامول نیوا ةمجموعو .شوودیم مطرح داستان شخصیّت ذهن کانال از شتریب و دارد یادهیبردهیبر

 تجربیّوات و ذهنیّوات نقوش اگرچه که دآییم دیپدی وضعیّت و ساتته حاکم اثر تیّکلّ بر را مبهم و گنگ

 یاشودهمحو و رنوگکوم صوورتی داسوتان شخصویّت تود اامّ ،شودیم مهم داستان هایشخصیّتی درون

 .کندیم دایپ

 انیوب اامّو. دارد یابرجسوته نمود رمان در موضوع نیا و است گفته سخن خیتار از ورچم رمان ةیسندنو 

 از دیوجدی نووع گفوت بتووان دیشوا و اسوتی راوی ذهنو هاییتوداع شتریب ورچم دری خیتار موضوعات

 در رانیوا خیتوار بوهی مبسووط اشوارات رموان نیوا در .اسوت  تعمّ قابل تودی جا در و است نویسییختار

 .شودیم دهیده یافشار و هیزند زمان
: میوارد کوار و سور شخصویّت گونوه دو بوا موا رموان نیوا در ؛اندتوجّه قابل هاشخصیّت ورچم رمان در 

 پرداتووت در یاهمووزهی. خیتووار هایشخصوویّت و دیوونامی واقعوو را هوواآن توووانیم کووه هاییشخصوویّت

 هووم و دارد توجّوه هوایششخصویّت ظواهر بوه هوم او. کنوودیم عمول موفّو  اریبسو رموانش هوایشخصویّت

 بوا نکوهیا هبو توجّوه بوای خیتار هایشخصیّت. کندیم ریتصو توبیبه را هاآنی درون صیتصا و هایژگیو

 رموان نیوا در .دارنود حضوور رموان در زانیوگر و موهوومی شوکل بوه ،اندشودهی بررسو گونتواطرهی روالو

 مدرنپسوت رموان هواییژگیو از نیوا و هسوتند هویّوت رییوتغ حوال در مدام اوشیس مانند هاییشخصیّت

 .است

 پژوهش ةيشينپ .1-7

 هواآند فراوانی نگاشته شده است کوه ذکور همگوی ، مقاالت ارزشمنمحلّیو  عامّه ادبیّاتتاکنون در مورد 

 :شودیماشاره  هاآننمونه از  نداین مقال تارج است و تنها به چ ةحوصلاز 

قورار بررسوی و ارزیوابی  موورد را در آثار داستانی جوالل آل احمود عامّهفرهنگ ( 1311) یکبیجانشاملو 

بوه  توجّوهتوود و بوا  هایداسوتاندر برتوی از  اصّبا تیزبینی تو آل احمد نویسنده بیان کرده که داده است.

، «نفورین زموین»مجموعوة  هایداسوتاناسوتفاده کورد.  عامّوهها و فضای داستان از عناصر فرهنگ شخصیّت

و  «سونگی بور گووری»، «مودیر مدرسوه»، «ای المو  سوبا»، «سومنوپزان»، «نوون والقلوم»، «تابوت»، «زیارت»

بسامد کاربرد عناصر فرهنگ عامیانه )فولکلوور( هسوتند. آل احمود  تریندارای بیش« الگمارو و المکوس»

گرایانة تود به طرح مشوکالت و مسوایل سیاسوی و اجتمواعی ایوران و موردم تمثیلی و واقع هایداستاندر 
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 عوادّیاو را موردم  هایداسوتانهای شخصویّتبه این نوع مسایل موجب شد توا بیشوتر  توجّه. ه استپرداتت

 تشکیل بدهد.

دقوت در شویوة  ماننود ( به بررسی برتی مضامین مشترو فرهنگی و عامیانوه1313) یراندیشتی و رّد 

کوافی و  انود.پرداتتوه سیمین دانشوور و احمود محموود در آثار.. ، تحصیالت و آگاهی و.جنسیّتزندگی، 

. در ایون انودپرداتتوه دانشوور سووشوونرموان  در عامّوهبه بررسی عناصر ادبیّات و باورهای ( 1313) یعامر

شوواهدی تبیوین  ةارایوبوا شویزم، آنیمیوزم، مانوا، نوموا و ترافوه نییر توتم، توابو، فتی عامّهپژوهش باورهای 

کارگیری هموین عناصور و ت و اقبوال توود را مودیون بوهقیّوموفّ سووشوندهد که ها نشان مییافته .اندشده

گتاری بیشتر بر مخاطب، بوا اغورا  و غلوو هموراه دانشور هریک از این عناصر را برای اثر البتّهباورهاست. 

ی و اهموزهدر موورد فریبورز  ای برای پرورش مطلب و غنای اثور قورار داده اسوت.مایهکرده و آن را دست

به اعتبار تاستگاه نویسنده و هوم بوه اعتبوار رمان متکور را  (1313همکاران )اکبری و یعلنیز  ورچمرمان 

 ماننوود ییهامؤلّفوهو داده مووورد بررسوی قورار  ،ادبیّوات پسامدرنیسوتی اسوترموان کوه از پیشووگامان  ةصوحن

، بوه کوارگیری فرازبوان، عودم زاویوة دیودبینامتنیت، تداتل ژانر، تناقض، حضور راوی در داستان، نوسوان 

 و ، پارانویووا، برانوودازی زمووان و مکووانییمسووتندنما یهاوهیشوو، یبنوودانیپا، سوواتتارگریزی، قطعیّووت

شوود توا کنوون گونه که دیوده میهمان. اندنمودهرا تبیین و بررسی  ر و به کار گرفتهزی متکثّپرداشخصیّت

و ایون امور اسوت  ، انجوام نشودهبپوردازد ورچومکه به بررسی عناصر و فرهنوگ عامیانوه در رموان  پژوهشی

 شود.یمنوآوری این پژوهش محسوب  جنبة

 1ورچم رمان در و باورهای عاميانه عناصر .7

 هامكان .7-1
و  دهندهنشواناشوارات،  گونوهنیااقلیموی غورب بسویار اسوت و  هایداسوتاندر  بوومی یهوامکاناشاره بوه 

آن  چوون در کرمانشواه و روسوتاهای اطوراف هاداسوتان. انودتاصّ یامنطقهبه  هاداستانتعلّ   ةیدکنندتأک

از هموین روسوت  در کوار باشود وقصود و غور  نویسونده  آنکهیب ،اندیاشاراتناگزیر از چنین  گترندیم

 اگور عناصور اقلیموی را بوه دو .بور آن اضافی و ناجور یاوصلهنه  اندداستانتنیده در پیکره و بافت  هاآنکه 

بوه کوار رفتوه از نووع عناصور پویوا قلموداد  رموانتزیینی و پویا تقسیم کنیم، نوام امواکنی کوه در ایون  ةدست

 هستند. داستان نقش دارند و تنیده در پیکرهچون در پیشبرد حواد  داستان  ؛شودیم

                                                                 
کوالم و تکورار، تنهوا  اطالوةو بوه دلیول پرهیوز از  از رمان ورچم انتخاب شده است هامثالتمامی  نکهیا. الزم به ذکر است با توجّه به 1

 مشخّص شده است. «ص»با ذکر  هاآنصفحات 
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اسوت و ایون تصیصوه بیشوتر در  شدهاشاره  غرب مربو  اقلیم یهامکانبه بسیاری از  ،ورچمدر رمان  

دیگور مواجوه  ییهوامکان. با پیشورفت حوواد  داسوتان، مخاطوب بوا شودیماین رمان دیده  اوّل یهافصل

کوه توارج از  هوامکان در آنتواریخی آن، ایون حوواد   هواییژگیوبه شکل داستان و  توجّهاست که با 

 ییهوامکانبوه  ،به بیوان موضووعات تواریخی توجّهبا  ،ورچمدر رمان . دهدیمرخ  ،اقلیم مورد بح  ماست

 .است مثل هندوستان نیز اشاره شده ،تارج از ایران حتّی
 مربوط به شهر كرمانشاه هایمكان .7-1-1

 شاهكرمان هایمحلّه .7-1-1-1

 دموا برزه محلّوة کوهیهنگام»/ (3 ص) «... بوود تورپهن مجاورش تیابان از که پاقلعه ةکوچ آبپاشی از پ »

اش توانواده ةهمو ،یافوت آبوادضیف محلّة در اتا  یک که روزی تا»/ (45 ص) «... داشت قرار محاصره در
 یهامحلّوه و شوده فرشسونگ ایهویابانت بوا» /(26)ص  «بخورنددرستی  غتای روز یک حتّیاند نتوانسته
 داالن بدنوه، پشوت و درطویلوه ،سورتپّه چنوانی، ،دموا برزه چون ،مانندییب یهانام به زیادی و جور به جور
 از بیشوتر شواید جلوتوان توا آبوادیضف از» /(26 ص) «ماننودینمو ادیبه  که دیگر بسیاری و کشتهتان قاسم

 پشوت از را شوربتی و تریدنودیم درطویلوه بوازار از بایسوتیم را گوردو»/ (23 ص) «نبود راه متر صد چند
 بوازارهیکوتار بوه عالفخانوه پشوت از موا ... میگوتاریمو سر پشت را سرتپّه یهاکوچه»/ (65 ص) «عالفخانه
 بوه هکو نبودنود« 1اسورخیچ» یرو انیونوایب تنهوا نیوا» /(54 ص) «میشوویمو ریسراز نییپا به آنجا از و رفته
 .(53 ص) «ادنددیم باج هاآن
 كرمانشاه هایكوه ،هارودخانه ،هاسراب .7-1-1-7

 را بوواال ده یهاتانووه و کشوویدندیم بوواال «وانگووهید» کوووه از قلماسوون و سوونگ و چوووب بووا شووبانگاه آنووان»

 پودرانش نیریود ارانیو هکو سوتونیب و پوراو یهواکوه هکو نگتشوت یزیچ»/ (45 ص) «کردندیم محاصره
 .(33 ص) «ساتت یاافسانه یراهزن و یاغی یک او از ،بودند
 كرمانشاه مقدّس اماكن و مساجد .7-1-1-9

 صواحب چواه پشوت ایو مجنوونده پشوت یهاابانیب یتو میبر و رمیبگ زهر یمقدار هک است نیا من نقشة»
 .(31 ص) «زمان
 كرمانشاه هایحمام .7-1-1-7

 (.145 ص) «بود دهید تودش یهاشمچ با را مر  4نوریسَ حمام چارحو  در هک یزمان مانند درست»

                                                                 
 ای در کرمانشاه، نام تپّه و محلّهچقاسرخ .1

 د نورسیّ .4
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 كرمانشاه ةمحدود از خارج هایمكان .7-1-7

 هواآن سوران و داده سوتکش را هواآن ،نموود جوانرود و یسنجاب هاییلا با رضاشاه ةفرماند هک یجنگ در»

 راهبهچشوم شوب توا و شووندیمو سورپل ذهواب یراهو یسووار بوا هاآن» /(33 ص) «بود دهیشک ریزنج به را

 نجووایا از» /(146 ص) «کنوودیموو یزنوودگ رنوودک شووهر در شووما یاصوول مووادر یولوو» /(113 ص) «ماننوودیموو
 بوه ،بوود یکارپشوت و توالش هور بوا انیوپا در» /(156 ص) «یمبورو منوچهر دنبال به روشان ده به میتوانیم

 .مودنودیپ فوراوان شوتاب بوا را ذهواب دشت و جبهه انیم راه» /(135 ص) «بازگشتند ستانکل تود تاستگاه

 سوالههمه نیهمچنو» /(131)ص  «باشوند داالهوو وهکو یوکنزد دیوبا هکو پنداشوتند توود برِ دور به ینگاه با

 «امگشووده جهوان بوه چشوم نیهرسو نوام بوه ییجوا در» /(14 ص) «رفتنودیم «دزدبر» اخک به بار چند یستیبا

 شواورزانک بووده، داالهوو بوه الد توا ،دانیسفشیر ةگفت به» /(3)ص  «است ستانکل تختیپا آنجا» /(3 ص)

 بارگوواه از سوواعت چنوود از پوو »/ (43)ص  «انوودبرده رنووج یسووتم نیچنوو ریووز نیسوورزم آن نانیشهرنشوو و

 .(150 ص) «آوردیم سردر ادگاریبابا

 خوراک .7-7

 .اسوت تأمّول قابولی جهوات از کوه دارد وجود میاقل نیا مردمان توراو بهی اشارات ما بح  مورد رمان در

 کوه - یکشواورز ةجامعو محصووالت از و اسوت جامعوه بافوت و کیفیّت ةدهندنشان هایتوردن نیا عموماً

 گنودم از کوه «نوهیترت»همچون  ایمحلّی یغتاها. گیردیم نشأت - است منطقه نیا مردمان فعّالیّت ةعمد

 ةعمود قووت و توجّوه موورد ادیوزی مانودگار لیدل به ،است افتهی بیترک پونه مانند اهانیگی برت و دو  و

 فصول در کوه« شووکه» و بلوو  ،«پاغوازه» ،«شونگ»مانند  گریدی توراک اهانیگ .است بوده میاقل نیا مردم

 و آرد از محلّویی نیریشوی نووع همچنوین. دهودیم لیتشوک را موردمی غوتا از یاعموده بخش زییپا و بهار

 اغلوب و ادیوزی مانودگار لیودل بوه بواز ،شودیم دهینام« یبژ» محلّی زبان در که افتهی بیترک شکر و روغن

 .است گرفتهیم قرار استفاده مورد ،اندداشته شیپ دری طوالنی مسافرت کهی کسان جهت

 ییرایپوت اشهیهمسوا جووان یپسورها از «1یبوژ»نوام ه بو توودش پخوتدست ةکلوچ ای روغن و نان با» 

 یمنو هوزار ینبوذره یوک ریز ار یلهواسه مردمش ةگفت به ای یعباسعل آش گید اگر» /(101 ص) «کندیم
 ،هواوقت شوتریب» /(22 ص) «یدهنچشو گواهچیه و دهیوند جوا چیهو دید دیتواه را رماشانک آنگاه ،دیبگتار

 .(10)ص  «آوردیم همراه نهاری برا عمو که تشکمهین 4یساج نان جز نبود،ی زیچ توشهراه نیا

                                                                 
 نوعی شیرینی محلّی .1

 ینوعی نان محلّ .4
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 پوشاک .7-9

 بوه لبواس انتخواب. دارد بخشویهویّت در زیونی نقش ،ستا آفرینیباییز عناصر ازی کی آنکه ضمن پوشاو

 تطوه نیوا در لبواس. اسوت برتوورداری فرهنگو ةیوپا و هیوما چوه از آن ةپوشوند که است آنی ایگوی نوع

 بوا کوه حجواب کشوف اسوتیسی اجورای طو در حتّوی موردم ایون ناحیوه. آیدیم حساب به صتشخّی نوع

 زموان در کوه دارنود ادیو بوه هنووز هوایلیت»انود دادهن رییوتغ را توودی بووم پوشش گرفته، صورت تشونت

 و کشویدیم نییپوا جووان و ریوپ و مرد و زن سر از را سربند یشهاژاندارم با اریشهر چگونه حجاب کشف

 هاسوال و هواماه حرمتوییب نیوا ترس از که ییهازن و مردها چه ؛کردیم آبرویب را هاآن کتک و دشنام با

 .(46ص ) «نگتاشتند رونیب یشانهاتانه ةستانآ از پا روشن، روز در

 ینتوورمهم سوربند. پوشوندیم متفواوت یهوالباس گونواگون هوایموقعیّت و مراسوم در موردان و زنوان 

 نیوا و کننودیم اسوتفاده سوربند از اریود نیوا زنوان فقو  کهیی گو ؛است مرد و زن انیم مشترو ةشاتص

 هواآن یهوالباس. پوشوندیم محلّوی لبواس زیون زنوان» :اسوت تأمّول قابل یشناسمردم علم لحاظ از موضوع

ی مشوک 1لیوملیوم وی ازیوپ سورخ رنگ به و بزر  و کوچک زین آنان یسربندها. بود لکستان مخصوص

 .(13 ص) «شده یدوزیزری سردار و یاسرمه و اهیسی مخمل راهنیپ و

 سوربندش اسوت، جووانی زن که فرتنده» :کردیم جادیای زیتمای کهتر وی مهتر لحاظ از بستن ةیوش 

 بوه کوه را شیموو ةیوبق و داشوتیم نگواه گورانید از بلندتر را صورتشی سو دوی موها و بستیم کج را

 بوه بوزر  سوربند کالنتور زنوان. رسویدیم کمورش به سربندش یهارشته همراه بود، بافته کیبار یهارشته

 (140ص ) «آمدیم چشمی تو تا حتّی و پوشاندیم کامالً رای شانیپ که بستندیم سر

 زنان پوشاک .7-9-1

 وانیوا دور توا دور کیمشو لیوملیوم و یازیوپ سورخ رنوگ بوه بزرگشوان و کوچوک یسوربندها بوا هازن»

 یمخملو راهنیوپ و بسوتینم سوربند ،شومردیم یشهر را تود هک برزیفر مادر تنها» /(13 ص) «نشستندیم

 هوایلیت» /(13 ص) «یدپوشویمو بوود، لکسوتان زنوان ةیوژو هک شده یدوزیزر یسردار و یاسرمه و اهیس

 مورد و زن سور از را سوربند یشهاژانودارم بوا اریشوهر چگونه ،حجاب کشف زمان در که دارند ادی به هنوز

 از کوه ییهوازن و مردهوا چوه ؛کوردیم آبورویبو را هواآن کتک و دشنام با و کشیدیم نییپا جوان و ریپ و

 .(46ص ) «نگتاشتند رونیب یشانهاتانه ةآستان از پا روشن، روز در هاسال و اهماه حرمتییب نیا ترس

                                                                 
 راه. راه1
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 پوشاک مردان .7-9-7

 روشون روز دری ردک و ةجامو و سوربند بوا کوه نموود بلنود چنان رای سرکش سر کهی کس تنها زمان، آن در»

 یهاجاموه» /(51: نهموا) «امنگرفتوه یشوتک هکوت ن بوا نونکتوا مون» /(45)ص  «بود دونیفر ،یایدب شهری تو

 شوهیهم هکو توو» /(34 ص) «بودنود گتاشوته فورار بوه پوا چوپانان 1کپنک با یبرت و درآورده را تود یارتش
 ص) «یبکنو نیتمور یتووانیمو هوم یجواف شولوار با. سفت تنبان بند با همآن یپوشیم شلوارت ریز 4یجاف

 ایوو هوواوهیووگ و پورهپواره یهاهجاموو ،یردکوو اهیسو شوولوار بووا هکوو محول یهوواجوان گوورید بورتالف» /(51

 .(11 ص) «پلکندیم تل و وتا یتو سوراخسوراخ یکیالست یهافشک

 هایسرگرم و هایباز .7-7

ص ) «نموود سورگرم را توود ردنکو 3سوانیل و یواریود بوه را روز ةهمو ه،کّسو دانوهکی با شودیم چگونه»

 نیوا یتوو زنودیبر جووان توا دوازده ده پورهرهپا یاپارچه توپ یک و سنگهکّت تا هفت با اینکه ای» /(101
 بوه گوروهگروه هواجوان وچوهک نوارک و گوشوه در هکو است نیا» /(101 ص) «یکتار و تنگ یهاکوچه

 یبوازمر تخم بوه و آمودهیم گورد هوم دور هواجوان» /(65 ص) «هسوتند سرگرم ماراو و یوارید و سانیل

 «2گولوو» یجوا بوود، فرورفتوه قلعوه از یبخشو در کیوچکو غوار ماننود هک ییجا» /(5-3 ص) «پرداتتندیم
 «بودنود درآورده لوهیت صوورت بوه توود ،هاهبچّو هک بود یرنگ در رنگ یهاسنگ با یباز نیا. بود هم یباز

 .(13 ص) «کردیم یباز 5غمچان تود آدم بیس با و نشستیم زنش» /(3 ص)

 المثلضرب .7-7

 نقوش کوامالً داسوتان حواد  شبردیپ در و ستهاداستانی سبک یهایژگیو ازی کی المثلضرب از استفاده

 ازکوه بوه کوار رفتوه اسوت،  هوممقوداری  آن ؛است رفته کار به کم اریبس المثلضرب ورچم رمان در .ددار

 شوهیر نواًیقی و اسوت غورب میاقل به مربو  هاآن ازبرتی  .دارد عام کاربرد و شودینم محسوبی میاقل نوع

 :دارد میاقل نیا مردم راتتفک و باورها در

 آسومان بوه شیعواادّی ولو ،بخوورد نودارد نوان /(15)ص  است انداتته روزش نیا به که شناتته را او تدا»

                                                                 
 نوعی لباس گرم. 1

 نوعی شلوار راحتی محلّی .4

بقیوة  ین جوا بیفتنود، برنودةتراش نزدیوکهانداتتنود و کسوی کوه سوکّها را بوه سومت دیووار میهه که در آن سوکّنوعی بازی با سکّ .3

 هاست.هسکّ

 تیله .2

 یک قل دو قل .5
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 بووا گوورید» /(42)ص  «آموودینموو رونیووب تووون ،کردنوودیم پوواره را پوسووتش اگوور» /(15)ص  «رودیموو
 .(34)ص  «برندینم رای کس سر پنبه اب و اندازندینم اشتباه به را آدم ،یدروغ تعارف و یزباننیریش

 محلّی لغات .7-1

فقو  در  محلّویبوه کوار بوردن گوویش  .منطقه در منواط  دیگور اسوت فرهنگ ةاشاعنوعی  محلّیگویش 

 محلّویطبیعت و مکوان از زبوان  کم در توصیفوگرنه تود نویسنده تیلی ؛وگوهاستگفتو  هاالو ید

در غیور  ؛بهتر اسوت کوه پوانوی  هوم داشوته باشود هاداستاندر  حلّیمکند. به کار بردن کلمات استفاده می

 هموواره در کنوار زبوان فارسوی در هواشیگو. شوودینمو هواواژهمعنوی آن  توجّهاین صورت مخاطب عام م

ة شود گرفتوه کوار بوه هواییژگیو ازی کوی .اندبوده سرزمین تأثیرگتار اینو باورهای مردم  هاارزشانتقال 

رده کوی انیشوا کموک اثوری سوتیالیر ةجنبو بوه کوه استدر آن  محلّی اصطالحات نفتر کار به داستان این

 ریچشومگ محلّوی اصوطالحات و لغوات ،کتاب اوّل فصول در جز ورچم رمان در که است ذکر قابل .است

 موضووع نیوا .اسوت رنوگکمی لویت رموان نیوا دری بووم وی میاقل موضوعاتی بعد یهافصل در ؛ستین

 .باشد تود میاقل و ارید از سندهینوی ورد لیدل به دیشا

 «بودنود کورده واگوتار اریاسوفند بوه را ارکو نیوا و رنودیبگ بودنود تواسته را 1چاوش آو محلّه رسم به» 

 هواشرتوگین یعنوی؛ بخواهود دلوش و بشونود را غوتا یبوو هیهمسوا پسر هک دیترسیم زن دیشا» /(61 ص)
 بوه پوا وپانوانچ کپنوک بوای برتو و درآورده را توودی ارتش یهاجامه» /(140 ص) «بود گناه نیا و 4دکبچ

 بوا را «3موه کوه» یعنوی کوهسار اهیگ ینتوشبوتر انیم در شده دهیچیپ برف» /(34)ص  «بودند گتاشته فرار

 زن و داده زن هوم بوه و میابووده 2قووم هوم بوا میقود از موا نیوا جزبوه» /(11)ص  «آوردنودیمو نییپوا قواطر

 چنوان ییدوتوا دندیشون را ییهاگفتوه آنان هک یهنگام اورد؛ین یسک 5واریر به تدا» /(132 ص) «میگرفتیم

 نوان بوه و آموده شوهر از بورزیفر» /(145 ص) «رفوتیمو راه لنگوانلنگان روز چنود تا هک زدند او به کیتک

 بورزیفر یبورا نیوا. بوود یشواورزک از بهتور عموو یبرا یباغبان همهنیا با» /(10)ص  «6یستن آمخته کتش

                                                                 
 آبِ چشم. 1

 به هوس افتادن .4

 ینوعی گیاه معطر کوه .3

 تویشاوند .2

 سر راهش قرار نگیرد. مسئلهرهگتر، به ریوار کسی نیاورد یعنی کسی به آن دچار نشود و این  .5

 عادت ندارد. .6
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 آن در و» /(1)ص  «دارد دوسوت شودن 1چوان سووار از شوتریب حتّوی را نیهرسو یهوابا  هکو ... بود بهتر هم
 جارجوار» :توانودیم بلنود آواز بوه» /(10 ص) «بوردیمو سور بوه چوان با را روز ةهم عمو ،یاییرؤ اندازچشم

 دیووبگو اسوت یوودهد گوسوفند یووک  کهور اسووت عبواس حضوورت جوار نیووا یعنوی 4«عبوواس تذرهحوه

 «آمودینمودر توونش بریودییم را آن اگر که بود شده «3رسِ»و  دا  چنان بدنش ةهم» /(6 ص) «ینجاستا

 زن یهاچشوم هنووز» /(110)ص  «2نودازدیب را توودش دست توانست تواهد بارهکی به ژنیب» /(145)ص 

 بوه کوهی هنگوام» /(111)ص  «کوردیم نگواه «5بوربوور» بودنود گرفتوه را دورش کوهی مردمو بوه و بودنود باز

 چشومان، مردموک در» /(51 ص) «بودنود شوده شوناتته محولی توو «6رانیوج هتوجف»عنوان  به آمدند تود

 «گردنودیمو رهسوپار آب یهاچشومه ینترکوچوک و نیدورتور در «3هواکره آوروشن»جشن  به ارگانیس
 .(5)ص  «تاستیبرم او 5شیاوت و آهی صدا پرتاب هر با» /(462)ص 

 آوانام .7-2

 .(153 ص) «یستادا شانیجلو یادیز 1غاژ و ژیغ با هک بود یبار یک»

 هارنگ .7-8

 نشیسونگ یهادسوت» /(153 ص) «بوود سواتته 10گ ولگ ل را بارگاه دور دانیم همة شده بودک یهاچهره»

 .(10 ص) «یدکشیم او 11هوول یموها بر بود شده زراندود اهک گرد با هک را

 یقيموس .7-3
بسویار درتشوان در  اییشوینهپکرمانشاه و کردسوتان از دوران گتشوته تواکنون دارای  یژهوبهغرب و  ةمنطق

                                                                 
 کوبی قدیمیوسیلة ترمن .1

حضورت شد تا یابنده آن چیز را بوه تواطر چیزی بر فراز بلندی ادا می شدنگماصطالحی برگرفته از عقاید دینی مردم که در زمان  .4

 عباس )ع( برگرداند.

 ح بی .3

 طلبی انجام دادنکاری را با فرصت .2

 تیره و زا  نگریستن .5

 دو انی  که تل  و تو و شمایلی نزدیک به هم دارند. .6

 حشرات ریزی بر سطح آب که مردم معتقدند سبب روشنی آب هستند. .3

 آوایی برای بیان احساس شادینام .5

 و صدای زیاد سر .1

 نقطهنقطه .10

 بور، بلوند .11
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برتاسته از این اقلیم در تواریخ موسویقی ایون سورزمین مانودگار  هایشخصیّت. بسیاری از اندبودهموسیقی 

  دل و روح و بوومی کوه از اعموا محلّویزیادی به موسیقی  یهااشاره ورچم با این پیشینه در رمان .اندشده

، یکردسوتان اصوغریعلود نوام بوردن از اشخاصوی همچوون سویّ .اسوت شوده ،و زندگی این موردم برتاسوته

هموه نشوان از  ،دهول و تنبوور، سورنا ،مختلفوی از جملوه نوی یسازهاضربی و  تاننیحس شفیع(،کور )یشف

 سرچشومه میاقلو نیوا مرموانی اجتمواع اتیوح از کوهی قیموسو قدمت موسیقی نزد مردمان این اقلیم دارد.

ی قیموسو ی.موتهب مراسوم و عوزا مراسوم ،یشواد مراسومی قیموسو: دارد نموود صوورت سه به ،گرفته است

 توانوده سواز بوا مووارد شوتریب در و اسوتی کورد ةعاشوقانی قیموسوی نووع کوه« یگووران»بوه  موسومی شاد

 آداب بخوش در کوه داردی تصوصوهبو هواییینآو  اسوت مشوهور« یچمور»بوه  کوه عزای قیموس ؛شودیم

 همچنوین؛ دارد کوارکرد تنبوور سواز شتریبی متهبی قیموس بخش در. پردازیمیم هاآن به اجماالً یسوگوار

رسووم  زیون اکنووونهم .اسوت شوودهیمدر گتشوته همووراه بوا ایوون سواز اشووعاری در رثوای مردگووان توانوده 

د، گهوواره و صوحنه در اسوتان قلخانی، کرنو ةمنطقشعرتوانی همراه با نواتتن تنبور در مراسم عزای مردم 

ی عوامّ نوام« یچووپ» ؛شوده اسوتی تعودّدم اشوارات زیون میاقلو نیای بوم یهارقص بهکرمانشاه رواج دارد. 

 مجوال نیوا در کوه داردی اقسوام و انوواع تود و برندیم کار به میاقل نیا مردم که استبرای رقص کردی 

 .پرداتت آن به توانینم

 ص) «بودنود افتواده ،داشوتند بغول در را شوانیتنبورها کوه یحال در شانیودر از یشمار گوشه یک در» 

 گووش بوه 4یچمور یصودا دور از» /(401 ص) «پرداتت 1مور تواندن به من ساتتن آرام یبرا او» /(154
 سوو  نوواتتن هنگوام در تودموان یسورنا ادیو بوه مورا هکو بوود ییهواشون ودردنا یصدا نیا نه. دیرس

 /(441 ص) «کووردمیموو زمزموه 3یگوووران یووک زادگواهم یهوواکوه ادیوو بوه تمداشوو» /(430 ص) «انوداتت

 دهوول بووا را پودر شووهیهم» /(131 ص) «انووداتتیمو لوورزه بوه را بوودنش وهکوو آن ةینوزم در 2یچوووپ وهکشو»

 را یتسوتگ گواهیچه 5شکوییسورچوپ بوا هوایشیباز در هکو بوود ییبواال بلنود جووان او. کردیم یهمراه

 .(131ص ) «شناتتینم

                                                                 
 سراییمویه، مرثیه .1

 شود.ها اجرا میصدای غمگین ساز و دهل که معموالً در عزاداری .4

 نغمه، آهنگ .3

 سردستة گروه رقص .2

 .داردیبرمسردستة گروه رقص که گاهی از صف جدا شده و به سمت دهل گام  .5
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 باورها .7-11
 نوام ترافوه گوینودیم. اسوت شوده دهیوچ ةیوومی معنا به اصل در و استی عرب لفظ ترافه جمع ترافات،»

 نقول ،دیودهیم آنوان از کوه را آنچوه و داشوته تبور هاجنّو اسورار و احووال از کوه بوود عوتره ةیلقب ازی مرد

: گفتنودیم و کردنودیم بیتکوت را او سوخنان موردم و نداشوت بواور را او سخن یکس اما؛ است کردهیم

: 4، ج 1355 ،ریوابون اث) «درو  اامّو ،یدنیشون و حیمل استی سخن نیا و است ترافه تود ةساتت سخن نیا

: 1362دهخودا، انود )کرده یمعنو افسوانه و شوانیپر و هوودهیب باطول، کوالم را ترافه لغت کتبی برت (.45

 ترافوات جوز  شور، ایو اسوت ریوت دانیمینمو و مینودار آن قوتِیحق بوه علوم آنچه به اعتقاد» (.ذیل ترافه

 و هاافسوانه شوناتت) یتولووژیم دانوش و لغوت کتوب در آنچه به توجّه با (.244: 1362 ،ییطباطبا) .«است

 ترافوات ایو ترافوه کوه گرفوت جوهینت تووانیم ،اسوت آموده ترافات ةدرباری نید متونی برت و( ریاساط

 اعتقواد مثول ؛باشود نداشوتهی سوازگار واقعیّت و علم و منط  و لعق با که اساسییب اعتقاد: از است عبارت

 بود، و کیون فوال ان،ییواروپا نوزد مواه هر زدهمیس کشنبهی و انیرانیا نزد نیفرورد زدهیس عدد بودننح  به

 سوعادت نمکودان، شکسوتن چواقو، دادنهیوهد نحوسوت ،یوریگجن مسوافرت،ی برا چهارشنبه بودن شوم

 اعتقواد جغود، ةنالو اه،یسو رنوگ بوودن منی بود اسپند، کردن دود ،یسورارشنبهچه در یافروزآتش آوردن

 ...و شان  به

 باورهوا یبرتو. شوودیم دهیود گونواگون هاییفط در اساس، و پایهیب یامور به اعتقاد ای ییگراترافه 

 وجوود هواتملّ تموام انیوم در لیودل نیوا بوه ؛گردنودیبوازم شیپو هاقرن به و هستند  یعم هاییشهر یدارا

 ةدسوت. هسوتند یموتهب روانیوپ ایو تملّو کیو به مربو  و برتوردارند یکمتر قدمت از گرید یبرت. دارند

 یمحودود اریبسو ةگسوتر و ددار وجوود فورد کیو حتّی ای و تاص یقوم انیم در که است ییباورها گرید

 .شودیم شامل را

 یسوینوداستان یهوامکتب یسواننواستاند هواییژگیوانعکاس اعتقادات عامیانه و باورهای ترافوی از  

 مختلوف کواربرد یکسوان نودارد. یهوامکتبا چنین باورهوا و اعتقواداتی در امّ ؛غرب و جنوب ایران است

 زیستی و پدیدآورندگان آثار داستانی ارتبا  دارد. ةمنطقاین باورها به تأثیر محی  اجتماعی، 

 درموانی بورا طلسوم و تیوتعو بوه بوردن پنواه وی ترافو یباورها بازتاب کرمانشاهی میاقل هایداستان در 

 زانیووم بوای رتفکّو و کوردیرو نیچنو ایوگو و اسوت تعودّدم و گسوترده اریبسو مشوکالت، رفوع و هوایماریب

 .دارد یناگسستن و تنگاتنگ ةرابط جامعه، بودنی بدو و یماندگعقب

 آب از پوور رای کووچک ةیشووش ،ندهود دسووت از بووم آن تواو و آب بووا را توود تموواس نکوهیای بورا» 
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 توودش بوا و بوود داده قورار یاجعبوهی تو ،بود آورده گرد قلعهی پا از که تاوی مشت با همراه و کردیم
 بوه را آن آنکوه بودون ،بوود آورده توود بوا رایی بوایز سنگهتکّ آنان از کی هر» /(11)ص  «بردیم شهر به
 کنودن سورگرم تون سوه هور و دهیوبرگز را نوهرودتا کیونزدی بلنود نیبهتور آنگاه .داده باشند نشانی کس
 ةیانوم در هوم کنوار سوتاده،یا صوورت بوه را سنگ سه هر آن از پ . دندیگرد اشنقطه نیبلندتر بر یاچاله

 ازی عنوی ؛گتاشوتند را توودی بورادر سونگ نیچنونیا و پوشواندند تاو با دوباره را شانیرو و نهاده چاله
 ز،یون بعود بوه زموان آن از .کردنودیم رفتوار هوم بوا بورادر چون یستبایم و بودند هم برادران گرید پ  آن
)ص  «آوردنودیمو سور بوه آن کیونزد را ییهالحیوه و رفته گاهیجا آن به هرساله مانشان،یپی ادآوری یبرا

13). 

 و عاشورا)ع( امام حسين  .7-11

گروهوی انجوام  بوه شوکل بخش دیگری از این اعتقادات موتهبی، بیوان مراسومی موتهبی اسوت کوه غالبواً

و  زنیینهسومراسوم دیگور ماننود به هموراه  ؛ع( است) ینحسعزاداری برای امام  هاآن ینترمهمکه  شودیم

اشوارات  ورچومکوه در رموان  ، دتیل بستنکردنروشن، شمع هایتوانروضهنتری،  یهاسفره، یرزنیزنج

 ی به این موضوعات وجود دارد.تعدّدم

 و آورده گورد را وچوهک یهابچوه ةهمو هرسوال او» /(11 ص) «انداتتیم اهر را هابچه زنیینهس ةدست» 
 ؛انوداتتیم بوه راه زنیینهسو ةدسوت یجلوو را یبلنود اریبسو یهواعلم نیهرسو در عاشورا یروزها رسم به
 توا بواال از و آورده پارچوه یاهتکّو هابچوه از یوک هور ،هواعلم ساتتن یبرا ،بود رسم آنجا در هک چنانهم
 هکو دادنودیم قورار هوم نعش یک ،تود ةدست ةیانم در آنجا رسم به نیهمچن. آویختندیم هاچوب هب نییپا

 .(14و  11 ص) «نمودندیم استفاده نردبان یک از تابوت نداشتن لیدل به البتّه
 یسوگوار آداب .7-17

 «دهود انجوام یدرسوت یسوگوار بزرگش مردان یبرا نتواند هک است نیا لیاص لیا نیا یبرا شرم نیبدتر»
 پورس و تولک و چموره بودون غربت، در بزرگانمان هک ندارد وجود بدتر نیا از یزیچ ما یبرا» /(132 ص)

 تواسوت بوه ،پودربزر  هکو یهنگوام ش،یپ سال ده به یکنزد» /(132 ص) «شوند سپرده وتا به بزرگانه
 بوه نمووده گول در غور  را توود یسوربندها و دنودیبر را سوانشانیگ لیا دالور زن هزاران ،سپرد جان تدا

 نیوآذ و نیوز ،بوود یاهیسو اسب هک را پدربزر  یهااسب نیبهتر از یکی روز نیا در .افتادند تلک دنبال
 وسووزنا یهواآهنوگ دهول و ساز هر گروه یجلو و افتاد راه به گروهگروه لمانیا یهارهیت. بودند ردهک

 و ردنودکیمو «یو»چنوان  ،رفتنودیم شیپ یاهیس از ییایدر چون زنان .نواتتندیم را یچمر یعنی ،سو 
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 مووور هکو بلووان زنوان. آوردنوودیمو هوراس بوه را انکووودک هکو دندیتراشویمو نوواتن بوا را توود یهاگونوه
 .(135 ص) «گفتند هاداستان پدربزر  یدالور از هاساعت آوردندیم
 درمان و دارو .7-19

 رزایوم عموو یزالوانوداز یروزهوا ماننود زیچهموه و ازنداندیم زالو دارند نشستگان مةه هک رسیدیم نیر به»
 زالووو چنوود هرکوودام یشووانیپ یرو و گردانیوودیم اتووا  دور تووا دور را زالووو از پوور سووطل زالووودار. بووود
 .(12 ص) «یدچسبانیم

 نتيجه
 ؛دانسوت شناسوانزبانو  شناسوانجامعه، پژوهوانفرهنگی بورای منبع بسیار بوااهمّیت توانمیرا  ورچمرمان 

در زنودگی موردم غالوب بووده توود ، رویودادها و حووادثی کوه در زموان هوامکانبه توصیف  توبیبهزیرا 

، لغوات، باورهوا و اعتقوادات دینوی و روحوی هاالمثلضوربدر این رموان از  ایهمزه است، پرداتته است.

تواب توویش گنجانوده ک یالالبهرایج در این زمان را در  هایالمثلضرببهره برده است و  توبیبهمردم 

بعودی بواقی بمانود. نویسونده از  هاینسول برایادبی  ایگنجینه سانبهاین امر سبب شده تا این رمان  است؛

اکنوون تغییور نوام  هواآنشهر کرمانشاه یاد کرده که بعضوی از  ویژهبهقدیمی استان و  هایمکانو  هاسراب

بوه  تووانمیاز ایون رموان  گیوریبهرها بوا امّو ند؛تملمووس نیسوچنودان یافته و چنان برای تواننودگان نسول 

، هوابازیمکتوب از شهر قدیم کرمانشاه دست یافت. همچنین مواردی ماننود تووراو، پوشواو،  اینقشه

 بازتاب یافته است. توبیبهموسیقی و باورهای مردم در این رمان 
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