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  هاي ابري علی اشرف درویشیان باورها و اعتقادات عامه در رمان سال

  خسرو عابدي

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 

  چکیده

زندگیازسال40- 30حدودنویسندهاثر،ایندر. راويزندگیازتصویريوگونخاطرهاستروایتیابريهاي کتاب سال

وخودهاي اندیشهوباورزندگی،ازاش هنرياثرخلقبرايوي. کشد میتصویربهراحاکمطبقهوجامعهاش، خانوادهوخود

خاطراتیدفترهمچونابريهاي سالگفتبایددرواقع.کند میترسیمهستکهگونه آنوعیناًراحوادثوگیرد میواماجتماع

درویشیان در  .پردازد میخودزندگیروزشماروتاریخینگاري وقایعبیانبهدردناكواحساسیروایتیبانویسندهخورد و میورق

شود، بلکه با رنج و امیال و آرزوهاي فقرا  هاي بسیاري متحمل می تنها خود سختی بالد و در این مسیر نه طبقات فرودست جامعه می

ورسوم و عقایدي که در آن نهفته است، بررسی  هاي ابري را به آداب بر آن است تا کتاب سالاین مقاله.هم مستقیماً در ارتباط است

  .دنمای

.عامه، باور خرافی، اعتقادات فرهنگ رمان، هاي ابري، سال: هاکلیدواژه

  مقدمه

زود به شهرت  یلیخ یساده و عاطف یاو به خاطر نثر و نگرش يها که داستان ستیاست رئال يا سندهینو شانیدرو اشرفیعل

 يکار تواندیم يآثار و یشناس جامعه یعلت بررس نیشده است و به هم ارائه یو اجتماع یاسیس يا هیما با درون ياغلب آثار و دیرس

افزون بر . نمود داشته است اریبس يدر آثار و انییروستا ژهیو مردم، به تیو مظلوم تی، محروميماریارزشمند و درخور باشد، فقر، ب

ه آنان مورد توج يو باورها دیورسوم و عقا آداب نیمردم و همچن یشتیو مع ی، فرهنگیزندگ تیازلحاظ وضع تواندیم يآثار و، نیا

  .ردیقرار گ

  و معرفی آثار نامهیزندگ

متولدکرمانشاهدر شهر  مالعباسعلی،تیمچۀنزدیکبندان،عالقهکوچۀدر1320ورماهیشهر سومدردرویشیاناشرفیعل

در  سالچندمدتبهسپسرفت،مقدماتیدانشسرايبه1335سالدردرویشیان. بودآهنگراله،سیفاُساپدرش،. شد

دروراهنماییومشاورهرشتهدرتهرانعالیدانشسرايدرهمزمان. پرداختمعلمیشغلبهآباد  اسالم وغرب  النیگ يها شهرستان

  .گردیدارشدکارشناسیمدركاخذبهموفقرشتهدوهردرودادتحصیلادامهتربیتیروانشناسیرشتهدرتهراندانشگاه

 مجموعهنوشتنوسیاسیيها تیفعال خاطربه1350تابستاندر. داشتفعالحضوريسیاستدرصحنه  درویشیان

دستگیرتهراندردوبارهبعدماهدووشدمآزادماههشتازپس«: گوید میباره نیدرا خود. شددستگیر»والیتایناز«يها داستان

بهودستگیر1353اردیبهشتدرسومبار. شدماخراجدانشگاهازومنفصلمعلمیشغلازشدم؛محکومزندانماههفتبهوشدم

بیرونزندانازایرانمردمانقالببا1357ماهآباندر. بودمکرده  ازدواج بودماهسهکهیدرحال شدممحکومزندانسالیازده

عنوان  به واستپایبندمردمشوعقایدافکار،بههمچنانآزاديازدههسهگذشتازبعداکنوناو) 200: 1381درویشیان،(» .آمدم

  .دهد میادامهخویشنگارشکاربهمتعهد،اي نویسنده

اجتماعی،تعهدبیدار،وجدان. استیسینو داستان زمینۀدراخیرهاي دههمطرحنویسندگانازیکیدرویشیاناشرفیعل

زیباییدرتنهاراهنروي. استکردهبدلمدارتعهدومردمی،محتوا گرا اي نویسندهبهرااومحتوابهدادناصالتوخواهیمردم

برايوجامعهناپیدايهاي الیهوهایزشت بیانبرايداند میاي وسیلهبلکهداند؛ نمینويها کیتکن يریکارگ به واثرفرمبیان،

آنچه  یینما قتیحق رود؛ میشماربهابرييها سالرمان مهمبعددویینما قتیحق وتأثیرگذاريدرواقع . آنساختنزیباواصالح

  .باشدبایدآنچه  براييرگذاریتأث وهست

»داوریشهشریف«یعنیداستان،قهرمانبگوییم،اطمینانباتوانیم میبدانیم،واقعیزندگینامهیکاگررا»ابرييها سال«

پایاناشیسالگ چهل حدودتاوشود میشروعچهارساله  سه اي پسربچهزبانازداستاناین. است»درویشیاناشرف علی«خود

خانواده،سومفرزندکهآورد مییادبهرازمانیذهنشخاطراتاولینکهاستخانوادهاولفرزند»داوریشهشریف«. یابد می
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. خرافاتیوفقیرخانوادهیکدردیگرفرزنديآوردندنیابهدراستمادريتالشداستان،آغاز. بگذارددنیابهقدمخواهد می

ها خانوادهفرهنگمؤیدخورد؛ میوولشریفذهندرکهافکاريوآورند میزبانبهزائواطرافیانو»بی بی«،»ماما«کهییها حرف

کابوسینموداربرد، میخودبارازائوجگرودلداردکهاو،بامواجههو»آل«باشریفذهنیبرخورد. استجامعهغالبتفکّرو

ي هايباردارخصوص بهي مادر ها رنج. کند میسنگینیاش جامعهوخانوادهوشریفزندگیبراش سایهداستان،طولدرکهاست

.پنهان مادر از تولد کودکان ناخواسته و دردو شرم  کندیمپیاپی او تصویري است که راوي همیشه در داستان تکرار 

تعریفراهمهتاسپارد میذهنبهرااطرافیانگفتگوهايوخودذهنیاتتماممادر،کشیدندردبحرانیشرایطآندرشریف

شرفدرکه»اسماعیلحضرت«ازعکسیحتی. داردربطبگیرد،شکلاستقرارکهداستانیبهوهمبهها نیا همۀزیراکند

سیراولیه،صفحاتهمانازاست،متشکرفرشتهازشریفوآورد میهدیهاو،يجا به رااي برهکهاي فرشتهواستشدنقربانی

.کند میبازجاخوانندهذهندروشود میمشخّصداستان

ازمدامندارد،مشخّصیکارشریفپدر. شود مینقلکهاوستهاي شنیدهوها دیدهشریف،جوانیهنگامتاداستاناولنیمه

بگذار«: رسد میشریفگوشبهتکراريجملهاینوخورند میدیگرانرادسترنجشحاصلهمیشهوپرد میشاخهآنبهشاخهاین

ي تمام ا بهانهپدر همیشه به هر . ي سرد و جبرگونه استا رابطه–پدرش  –مادر و مش بوچان  رابطه».شوند  میسیرببینمبخورند

اما همیشه صبور مادر؛. کندیمدشنام دادن و کتک زدن مادر خالی  را با توهین و تحقیر کردن، شیهاییناتواناو  ها حقارت کمبودها،

  .گذردیمزیچ همهاز و ساده

ورماهیشهر .اند دهیرس نیروهاي متّفقین به شهرهاي مرزي ایران،شودیمدر فصل دوم جنگ جهانی دوم به تصویر کشیده 

فرمان ترك مقاومت به  جهیدرنتو  برندینمدر مقابل نیروهاي دشمن کاري از پیش  ، نیروهاي نظامی و ارتش رضاخانی1320

ی به دنبال بیبشریف، راوي داستان به همراه . شودیماشغال  رانهیدلو کرمانشاه بدون مقاومت  شودیمي نیروهاي نظامی ابالغ هیکل

  .کندیمجنگ را تشریح  اوضاع و آنجا راوي از دید خود، شوندیمدایی حامد که براي جنگ به منطقه رفته رهسپار 

درکند میوادارشانکهاست،جبرگرایانهتفکريآنان،عیبترین بزرگاماآبرودارند،وزحمتکشهمهشریفاطرافيها آدم 

تبانی،باروحانیان،وحکامنویسنده،زعم  به کهجبري. کشد میتصویربهآگاهانهراجبريعقایدشریف. بمانندساکتزورگومقابل

کهاشخاصیمقابلدرگاه هیچواستپذیرفتهراجبريچنیننیزشریفخوداماکنند؛ میسوءاستفادهآنانازدادهمردمخوردبه

بهکهکسانیمقابلدرکهاستایندیگرانباشریفتفاوتاما. دهد میمیدانها  آن بهبلکهکند،  نمیعلمقد،دارندیبرم رااوکاله

آشناییکه،»مرتضیآقا«چونمبارزييها آدم دیدنباشریف. ایستد میکنند، میپایمالراآنانحقوگویند میزورمردم،

پدر،زبانازگاه؛ و شود میآشنامبارزه،بادارند،سیاسیيودعوا جنگ مدامکهخوديهاییدا همچنینودارداوبامختصري

او. دارد مینگاهدلدرراها  بغض وها کینههمۀوشنود میگشته،اربابظلماسیرکهرا»داوریشه«خود،پدربزرگزندگیحقیقت

،ها سال ازپسکهیهنگام. کند میتبدیلمبارزفرديبهرااوها نیا همۀوبیند میرامردموشاهدرگیريهاي صحنهخودچشمبا

  .شود میمنتقلغربگیالنبهمعلمیبرايازآن  پس ودانشسراواردبرد، میپایانبهراخوددرسسختی،با

دکتر مصدق که از شاه درخواست کرده است تا وزارت کشور را به عهده بگیرد و شاه مخالفت کرده است،  1331تیرماه  25در  

کاشانی  اهللا تیآي ریگ موضعدر ادامه پس از . شودیمل دولت تشکی مأمور گریدبار  السلطنه قوامو پس از استعفاي او  دهدیماستعفا 

  .شوندیمو خواستار سرنگونی قوام  زندیریم ها ابانیختیرماه مردم به  امیسروز  و تحصن بازاریان،

به  سندهینو .شودیم ي شهر کرمانشاه از دید راوي توصیفها ابانیختیرماه و کشتار مردم در  30در صفحات بعد قیام خونین 

ي ا جهینتها بحثتا با پرداخت گفتگوها و  دهدیم را در مقابل هم قرار ها تیشخصو  پردازدیماختالفات دکتر مصدق و کاشانی 

در ادامه در میان گفتگوها به . ردیگیمدایی حامد طرفدار مصدق و دایی سلیم، عضو حزب کارگران در مقابل او قرار . حاصل نماید

از  هایسیانگل؛ وقتی کنندیمکمپانی را ترك  هایسیانگلو  شودیمباالخره صنعت نفت ملی . شودیمق پرداخته تحلیل عملکرد مصد

.کنندیمحمله کرده و با شعارهاي خود مصدق و کاشانی را حمایت  ها آني خالی ها خانهي سو بهمردم  روندیممراکز نفتی کرمانشاه 

سختی،ورنجشادي،وغمازباري کوله»شریف«. استسرگذشتایندرعطفینقطۀسوم،جلدآغازورماندومجلدپایان

گویا. رود میتازهسرنوشتیدنبالبهتازهمکانیبهوگذارد میسرپشتراخودشهرونوجوانیوکودکیخاطراتوزندگیوخانه

علمی شودبراي او تبدیل به صحنه همه نیابه بعد اینازوهاست  واکنش وها  کنش ونبایدهاوبایدهاازتئوريیکاوقبلیزندگی
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طرفیازوکندسکوتتواند نمیآنان،سادگیازاربابانسوءاستفادهوفقیرروستائیاندیدنبا. شود میمبارزهواردعمالًاوو

کنارزور،عمالازیک هیچبا. کند میشاگردانازحمایتبهواداررااوشده،علّتبرمزیدنیزمعلمانبرخیاخالقیانحرافات

يهايآزاد. اوستزندگیالینفکجزءزندانبعد،بهایناز. کشد میزندانبعدوانتقالبهکارتاایستد میمقابلشاندروآید نمی

ومبارزهبازهم  اماکند، میازدواجاش آزاديکوتاهمدتدراسارت،سالچندازپسگرچهشود، میختمقبلیراههمانبهاوکوتاه

اسالمیانقالبپیروزيباهمزمانزندان،ازشریفآزادي. جداییوشکنجهوزندانبازواوستکارترین مهماعالمیهکردنپخش

مشتركهدفامانیست،صنفیکاز،هایازجمله مذهب دیگرانقالبیونبااواهدافاست،سیاسیزندانیانجزءشریفگرچه. است

.استکردهنزدیکهمبهراها  آن است،ظلموزورگوییبامبارزهورژیمبراندازيکهآنان

همچون. استسالسالیانرنجودردحاصلکهبزرگ،دگرگونییک. استتازهفرزندیکتولدآغازش،همچونکتابپایان

. کند میتعیینرااوسرنوشتحوادث،ودورانکهداردروِ  پیشراروزگاريفرزند،اینوکند میفرزندتولدبرايمادريکهتالشی

.استهمیننیزانقالبازنویسندهتلقیشاید

  ي داستانیهایژگیو

کهاستاجتماعیيا هیما درون داستان،مایۀدرون. استـجامعهوفردتباهیوفساداصلیمسببـ»فقر«ابرييها سال در

ازآندقیقانعکاسودركوحیرصریغ هیما درون این. استشدهگنجانیدهداستانيها تیشخص تخیالتوعواطفافکار،دربیشتر

يها تیواقع انعکاس» ابرييها سال.گردد میخوانندهباصمیمیوگرمارتباطیایجادواثربیشترتأثیرگذاريباعثنویسندهطریق

جامعهازمختلفیافرادبانوشته،خودواقعیزندگینامۀایندر. کندیم زندگیآنان،میاندردرویشیانکه   استمردمیزندگی

هاي جنبهازرماناینمحتواي . هستندکشورمانتاریخدورچندان  نه يها سال واقعیيها آدم ازنماديهرکدام  کهمیشویم آشنا

  :پردازیم میرمانسیاسیهاي جنبهبهابتدا. استیبررس قابل فرهنگی،واجتماعیتاریخی،سیاسی،

آن رااصلییۀما درون کتاب،ایندرنویسندهایدئولوژي. استاجتماعیرمانیحال نیدرع وداردسیاسیيا هیما درون اثر،این

مبارزهمتندرها  آن دادنقراروآنانزندگیشرحجامعه،عاديافرادازداستان،يها تیشخص انتخاببانویسنده. دهدیم تشکیل

 سیلیبهتبدیلوبردیم خودباردیگیم قرارراهشسرآنچهخود،مسیردرکهدهدیم نشانراروديجریانحاکم،نظامعلیه

سطحوفقیرمردمهمیشهکهدارد؛گذشتهيها نسل درریشه؛شودیم آغازکارگرانمیانازکهيا مبارزه جریان. شودیم کن انیبن

.میخوانیم راشانیزندگ رمان،کناروگوشهدرکههستندییها تیشخص همانها نیا وکندیم همراهخودباراجامعهپایین

،شوندیم معرفیرمان،اوایلدرکهییها آدم شودیم دیدهوکندیم هدایتراخوانندهرمان،سرتاسردرهیما درون این

  )127: 1387غفاري جاهد،  (.رندیگیم قرارموقعیتیچهدرسرانجام،

ازناگزیرو»آل«مقابلدرراخودکودکی،از»داوریشهشریف«. نماید میرخنمادین،صورت  به ابتداهمانازرمانسیاسیبعد

مادروکندمغلوبرا»آل«بایدشریف. کند مینرموپنجه  دست مرگبااست،»وطن«ازنماديکه»مادر«. بیند میآنباجنگیدن

مذهب،«مثلث. کنند میکاريهرکدامزائو،دورخرافیيها زن وخواند میدعابام،بااليبرسلیمداییطرفی،از. دهدنجاترا

بههرکدامرماناولدرها  آدم کههمچنان. استهمراهخوانندهبارمان،پایانتاوشود میآغازنجایازا »سیاسیمبارزةوخرافات

 جامعه،درمختلفيها آدم نیزرمانطولدرکنند میعملخودعقیدهبههرکدامودهندنجاترامادرخواهند مینحوي

اي عدهومذهبیمبارزینبرخیماند، میباقیسیاسیمبارزنقشهماندرپایانتاشریف. کنند میایفااینبهشبیهییها نقش

.کشند میکنارعملیکارهايازراخودانسان،مختوم  سرنوشتدربارهخرافیيها حرف پذیرشبادیگر

يها آدم شریف،خانوادهدرکهبینیم میادامهدر. کند میپیداادامهبدبختیبااوزندگیامایابد، مینجاتهرحال  به مادر

)1388،56غفاري جاهد،  (کنند میعلمقدحزبی،مختلفيها شیگرا باحامد،وسلیمچونسیاسی،

بدین. شود نمیارائهشان، حقیقیاعمالوسیاسیافرادوکارکردهاگروه،وحزبهیچازکاملومستقیمتعریفیکتابایندر

دیدگاهازرارمانایناوکهدارداذعانواستواقفامراینبهنیزنویسندهخود. کنیمتکیهآن،سیاسیاخباربهتوانیم میدلیل

 هاي گفتهوها روزنامهاخباربهجز؛ و استسرگردانمیانایندرخودونداردسیاسیدیدگاههنوزکهنگاشتهنوجواناي پسربچه

عامه،قبولباگویند میسیاسیمردانبهراجعداستان،اشخاصکهییها حرف بینیم میگاهبنابراین،. نداردتوجهیها تیشخص

.داردتفاوت



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

۴

رمان،سیاسیکارکردسازد، میغیرممکنراافراددرستشناختوشود میتفاهم سوءموجبکهییها ضعف اینازنظر  صرف

بهخدمتیاوتحکیمجهتدرینوع به کهآنان: بینیم مییخوب به رمانایندر. استرماناصلیمحورسیاست،وداردراخودجاي

جايشریفدلدروهستندخوبزنند، میگامآنتمسخرحتیوتضعیفومخالفتجهتدرکهکسانیوبددارند،قرارشاهرژیم

  )1377:750خندان،.. (.هاست آدم سیاسیگزینشینوع به این. گیرند می

  رمانتاریخیبعد

پیوندتاریخیبارمان  راآنحوادث،نقلوتاریخازییها قسمت بهتوجهامادانست،تاریخیرمانتوان نمیرا»ابرييها سال«

  )1360:416ی،صادق ریم(» .یابند میجریانواقعیاي زمینهومحیطبرودارندافتهیتحقّق  هاي صحنهتاریخی،يها رمان«دهد می

قاجار است و قحطی و مشکالت و  احمدشاه؛ سلطنت ردیگیمشکل  ها تیباشخصهمراه  جنبه تاریخی رمان از همان ابتدا،

و مصایب  هایسختیی دیگر دوباره حوادث مربوط به جنگ جهانی دوم و جادر. شودیمی روایت بیباز زبان  استیسمسائل ناشی از 

.ابدی یمو این روند تا پایان فصل دوم ادامه  ردیگیممردم گوشزد 

آنیاوافتد میاتفاقکرمانشاهشهردرکهراوقایعیتنهااو. نیستجانبه همهوکاملگوید، میشریفکهتاریخیاما«

وبدهدبسطراآنتاریخی،يها رمان نویسندگانهماننداینکهبدونکند؛ مینقلشنود میرادیوازواطرافیانازکهراچیزهایی

 وتیرام سینفت،شدنملیتاریخیروزهايحوادث»ابرييها سال«خواننده)57: 1388غفاري جاهد،  (» کندیابی ریشه

نشاندرنویسندهکارارزشاما؛ رادیوطریقازندرت  به گاهوکند میدنبالعاديمردمزبانازسطحیطور بهرامردادوهشت ستیب

سلطهوضوح  به دهد، میرويکمپانیدرکهمسائلیبیاندرطور همین؛ و روزهاستآندرعادي،مردميهايدالور تثبیتودادن

.دهد مینشانکشور،بهراانگلیساستعمار

یدرزمان ماست،کشورتاریخازمقطعیبهمبسوطاشاراتیبخشد، میتاریخیویژگیکتابازبخشاینبه،شیازپ شیب آنچه«

وقتمسئولینخیانتولیاقتی بیبردالخود،این؛ و استبودهاستعمارگريهایسیانگل اختیاردرسرزمین،اینحیاتیشاهرگکه

مصدربربیشترصباحیچندبلکهتااند پوشیده میچشممیهنبهمربوطمنافعهرگونهازبیگانگانبرابردرپیوستهکهبودهکشور

نقشمیان،ایندر.. .نمودند نمیخودداريمردمحقدرفشاريگونه هیچاعمالازرابطهایندروبمانندباقیظاهريقدرت

داستانجریاناتدوشبهپیوستهاش دائمیحضوراما؛ داراستراخودخاصویژگیتاریخی،قضایايثباتعنوان  به نویسنده

  )1377:126کازرونی،(» .شود میاحساس

فرهنگیواجتماعیبعد

سروکارمسائلیوقضایابااصوالًکهاسترمانی اجتماعی،رمان«. هستنیزاجتماعیرمانخصوصیاتداراي»ابرييها سال«

استرمانی. روانیيها تیخصوص واختصاصیوشخصیامورتایابد میتمرکزکارگران،فرهنگیومحیطیشرایطبربیشترکهدارد

ورفتاربررااجتماعیوضعیتواقتصادتأثیروورزد میتأکیدداستانوقایعوشخصیتبراقتصادياوضاعوجامعهنفوذبرکه

واقتصادياصطالحاتتزصریحوضمنیمفهومودهد میقراربررسیوارزیابیموردمعینیمکانوزماندرانسانسلوك

)1360:417میرصادقی،(» .کند میتصویررااجتماعی

مسائلگستردهتوصیفبانویسنده،درواقع. استروشنگرتروتر گستردهدیگربعددوبهنسبترمان،ایناجتماعیبعد

همهبادارند،اي سادهاجتماعیزندگیکهها  آن مقابلاشخاصوعاديافرادهمین«. کند میتقویترارمانسیاسیبعداجتماعی،

درفرهنگیچهوماديچهنوع،هرازفقربنابراین،. کنند میعملالگوهمانمطابقنیزسیاستجریاندراعتقاداتشان،وباورها

وخرافاتبهاعتقاد(فرهنگیفقرمادي،فقر: استموارداینشاملکتاب،ایناجتماعیهاي جنبه. گیرد میقراراستیباس ارتباط

بارزترین ...ومشاغلاجتماعی،ورسوم  آداب طبقاتی،اختالفاتي،سوادیب ازناشیسادگیجبرگرایی،مذهب،بیماري،،)عامهعقاید

دگرگونراافرادزندگیاوضاعباورهاوخرافاتبهاعتقادوشود میسوادي بیافزایشموجبفقر،وجود. استفقررمان،اینوجه

) 57: 1388غفاري جاهد، (.»کند می

  مضمون

. است ياست که علت آن در فقر و ضعف اقتصاد یمضمون، معلول نیاست؛ اما ا یاسیس ةرمان، مبارز نیا یمضمون اصل 

به  توانندینم گاه چی؛ اما هکنندیکار م صبح تا شب یاست که با تالش روزافزون به دنبال لقمه نان یمردمان ۀکتاب، قص نیسراسر ا
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 ریوم مختلف و مرگ يها تراخم و تب ،یکچل ،یپوست ،یانگل يهايماریو کمبود بهداشت، موجب ب رفق. بدهند یوضع خود سروسامان

چند بار تا سر گذر  دیندارد و هر شب پسرش با تیکبر دیخانم که پول خر دهیچون زب يافراد یاز زندگ يمشاهدات راو. شودیم

خرافات  یو خاله چشمه که قربان یبمانعل سرنوشتة مشاهد شود،یمو مرگ او يماریموجب ب ها دنیدو نیمو ه اوردیبدود و آتش ب

 يکه با فقر و خرافات و باورها يخود راو یو اربابان ستمگر، زندگ یمل قهرمانانة پدر و عمو الفت دربار يها حرف دنیشده است، شن

 يها که از راه یداران هیسرما دنیکچل و برادرش هنگام کندن زفت سرشان، د ینص يادهایشده است، فر نیعج یظاهر مذهب به

است که  یموضوعات نهایاۀ، همدانندیخوبشان خود را از همه جدا م تیاند و به خاطر موقع پولدار شده يبردار ، با کالهرمعمولیغ

 يدرمان شامل موار نیمضمون ا یطورکل به. هیما جوالن دادن درون يبرا شودیم ییو قلمرو کشدیم ریداستان را به تصو یۀما درون

اثریکتوان میراابرييها سال«.است دادیظلم و ب ،يسوادیب ،یاسیس يهايریدرگ ،يضعف اقتصاد ،يماریچون فقر، خرافات، ب

تصویربهیکدیگربرراها  آن تأثروتأثیروختهیآم درهم را) نویسندهخود(فردومردماجتماع،آندرنویسندهکهدانستسیاسی

يتضادها وکند میتأکیدجامعهتاریخیوفیزیکیبر ساختار  کهنظراینازاست،سیاسیبینشیدرویشیان،بینش. استکشیده

نمایشبهمردممیاندرراآنبازتابوسیاسیمسائلتاریخ،گسترةدرداستانپیشبردبانویسنده. دهد مینشانراجامعهطبقاتی

  )159: 1386ي،اکبریعل(»گذارد می

بافت منسجم و واحدي را ایجاد  ي ابري سه جزء الینفکّند که با تأثیر و تأثّر بر هم،ها سالاجتماع و سیاست در  تاریخ،

  .تاریخ جامعه را به تصویر کشیده است حاکمي ها استیسنویسنده با توصیف اجتماع و  ؛اند کرده

  هاي ابريعامه در سالباورهاي 

بی براي  بیند بی شنود و یا در عمل او می بی می ها را از بی شریف بیشتر، آن. در این رمان، اعتقادات عامه، فراوان است

  .مختلفی دارد که اگر مضر نباشند، مفید هم نیستند يها گوناگون، طبابت يهايماریب

  .زیر دیوار مخروبهمثل گذشتن از زیر درختی خاص و رد کردن بیمار از 

. شود شود، هنوز هم در بین مردم رواج دارد و از زبان مادر شریف بیان می اعتقاد دیگري که در این کتاب به آن اشاره می

باره همه را از و دکان داشته، یک کلتیراهی داشته، موتورس ازآنکه اوضاع مالی روبه ت پدرش پسخواهد بداند به چه علّ شریف می

  :گوید است و مادر چنین میداده  دست

. دزد دستش بد بود. همان باعث بدبختی شد. دزدي کاله بابات را از کنار سرش دزدید. یک روز بابات تو دکانش خوابیده بود«

بینی دستش بد است و تو را به خاك سیاه  یک دزد هم می. بینی دستش خوب است یک دزد می. دارد امدیآخر دزد هم آمدون

  )1387:1/146درویشیان،(» .که فقط یک سنجاق از تو دزدیده است الیدرح. نشاند می

فالگیري شغل رایجی . شود کتاب دیده می يها تیها در زندگی انسان، در ذهن اکثر شخص اعتقاد به جن و پري و دخالت آن

 229براي مثال، در صفحات . کنند سه میکنند و به این وسیله مردم ساده را سرکی عاي ارتباط با جن و ارواح را میفالگیران، اد. است

  .ها بخواهد که بشیر ـ برادر کوچک شریف ـ را اذیت نکنند کند تا از آن اجنه را احضار می» فالگیري«همین کتاب  226ـ 

ن، که از مطالب رما درحالی. کنند ّه او را اذیت می اند، الغري بچه به خاطر این است که اجن ها به مادر شریف گفته همسایه

فالگیر از این خانواده فقیر که به نان شب خود هم . گزیدگی است پیداست که الغري او به خاطر گرسنگی و بیماري و عقرب

  .رود گیرد و می محتاجند، با ترفند، هرچه دارند می

د، بخت دختر کن اش را گم می بی وقتی سوزن خیاطی بی. اعتقاد به جن، به نوع دیگري هم در زندگی این افراد حضور دارد

  :زند را گره می انیپر شاه

  .آورد برد زیر چرخ و دستمالی بیرون می بی که از پیدا کردن سوزن ناامید شده، دست می بی

  :زند کند و با موجودي نادیدنی حرف می کنج اتاق رو می يسو زند و به دستمال را محکم گره می

  )1387:1/311درویشیان،. (کنم ز بختت باز نمیتا سوزنم را پیدا نکنی، گره ا انیپر اي دختر شاه... 

مردي به نام . کنند در ذهن مردم رسوخ کرده که برخی هر چیزي را در مورد آنان باور می يقدر اعتقاد به موجودات ناپیدا به

  :آنکه حال. کنند دارد و همه باور می اش جن نگه می کند که در خانه ادعا می» اوسانجف«
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ام تا در کارهاي خانه به  این جن است و با هزار زحمت گرفته: اش گفته و براي رد گم کردن به زن قدیمییک زن تازه گرفته «

  )1387:1/367درویشیان،(» .تو کمک کند

یی دیگر از کتاب به زندگی زنی درجاي جز فقر و بدبختی ندارد هیماي عامیانه است که خود باورهاسراسر کتاب مملو از این 

شوهر . زندگی غمبار خاله چشمه، معلول یکی از این باورهاست .به نام چشمه که او هم اسیر باورهاي غلط شده است میخوریبرم

ا در فرهنگ قشر روستایی که در فقر رسد، ام به نظر می اي که در حال خشکیدن است، ابلهانه دادن زیباترین دختر ده، به چشمه

مردم . خشکد چشمه می. شود ها را نجات دهد؛ اما عمالً چنین نمی تواند، آن ي است که میبرند، تنها کار فرهنگی و مادي به سر می

هزاران نکته » خاله چشمه«در این حکایت سادة . ماند د میعنوان زنی بیوه، براي همیشه مجرّ شوند و زن فدا شده نیز، به پراکنده می

مرغ آمین براي خراب شدن . کند می.. .قار.. .به خانه برگشته برایش قار کالغ دیر. زبان نهفته است؛ درد، داغ، سوز تنهایی، فقر بی

سالم خاله «: برآمده است» مدلول«و » دال«از عهده تشابه  یخوب گوید و نویسنده در رابطه با جغد و صداي آن به خانه ظلم آمین می

ذره پراکنده گشته و هماهنگ با  ر در دامن باد، ذرهاور، چون غبایزندگی این زن تنها و بی. آب است چشمه بی. جواب است چشمه بی

احساس و  همه نیا. دهد پراکند و جغدي برایش نواي شوم زندگانی سر می گیرد و بر سر و روي او می آن، باد غبار از کف چشمه می

 يها ا ارزشگذرانند، ام نگی میزده و تهیدست، در ت محنت يها آدم.. .این بخش از داستان را تشکیل داده است هیما درد و پیام، درون

کسی بیازند  يسو آنکه دست تمنا به فرساي زندگانی در ستیزند و بی خاص خود را دارند و همچنان شرافتمندانه با مشکالت طاقت

  )1377:192جعفر کازرونی،(» .روند همچنان استوار و مقاوم پیش می

  .میینمایمبازگو  مشهود بود، ي ابريها سالکه در میان مردمان  در این بخش از رساله تعدادي از این باورهاي عامیانه را

  آل

که آل همان  میگردیممتوجه  ها افسانه، با توجه به زبان رمزي کندیمبررسی افسانه آل ما را به هویت واقعی آن نزدیک 

با ترس از مرگ زائو، از این نظر «. و مردم ایران، ترکیه، روسیه به آن معتقدند زائوهاستي دشمن ا افسانهموجود  نیا عقاب است،

-یمآهن، چون در باورها است که آل از گذاشتندیماند دهیمالباالي سر زائو، ابزار آهنی مثل کارد، شمشیر و سیخ که به آن پیاز 

سرخودشمشیري به دست گرفته و دور  ها قابلهترسد و زائو تا هفت روز باید به همراه خود چاقو یا شمشیر داشته باشد، حتی 

به آن آله گفته است، در  حانیابور» .ندیگویمي مختلف به آن یال و آله هم ها لهجهدر  )76: 1384احمد سلطانی، (»دندیچرخانیم

است، با تصویر زنی که  آمده دست بهي ساسانی دورهي متعلق به ا نقرهبشقاب  ...است Egleر انگلیسی و دیعنی بالدار aileفرانسه 

رنگ جفت زنان هنگام زایمان  مسئلهشاید  درآوردن، البته ربط آل با جگر اند ستادهیادر چنگال عقابی است و در پایین دو مرد با تبر 

و باعث بیهوشی  دادیمي شوك دست ها حالتاگر جفت در شکم زائو بماند به زنان  و چوندهدیمی معن همآل سرخ  رو نیازاباشد، 

  )77: همان(دندیدیمي آن را از چشم آل ا عده، شدیمآنان 

  .زندیمو داد  رودیمبام پشتدایی سلیم، دایی کوچک من، به 

  .بنده را از بنده بکن سوا.. .یا قریب الفرج یا اهللا

در زیر شمشیر . ی اتاق به دیوار آویزان استکنج سهیک شمشیر سیاه در . دوزمیماز پس پرده دود به گوشه اتاق چشم 

  .تا باز شود اند گذاشتهچنگ مریم در کاسه ذراتی پر از آب  مشت کی

  ي؟ا گذاشتهی داخل کاسه چه بیب

  !فهمیدي؟. زودتر راحت بشودخب براي آنکه مادرت . داري پسر جانم ترها بزرگتو چکار به کار 

سر و تنه یک اژدها که . چیدرپ چیپي ها شاخکلمه یک دیو با . اند دهیکشي آور ترسي عجیب و ها خطروي دیوار اتاق با زغال 

  .بیرون آمده و یک شیطان که شاخ و دم دارد شیها دنداندوتا از 

ي زرد و ها دستدر  چکان خوندل و جگري . شودیمبر و بر به من خیره . چشمانش دو کاسه لبریز از خون. گرددیبرمآل 

دهان غار مانند و . گل سرخ است تکه کدماغش از ی. شودیمچنان بزرگ است که به زمین مالیده  اشینییپالب . اسکلتی خود دارد

  .خوردیمسیاهش تکان 

  !فقط. برمیمشت من از این خانه فقط یک من گو

  !ي؟بریمکجا 
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  .کنمیمو با هراس زمزمه  برمیمدست به لیفه شلوارم . رمیگیمو جلوش را  دومیمرودخانه، من با شتاب  طرف بهدودیمآل 

  ...اسم مادرم زهرا.. .اسم پدرم پوجان.. .اهللا بسم

  .زنمیمو فریاد 

برو تا خواهرت وال را خبر .. .برو. بگذار جا هماني برو ا برداشتههرکجازود بگذار سرجاش از ! برو! با تو هستم آل، مگر کري

  ...مادرم زهرا ...پدرم بوچان.. .اهللا بسم.. .اهللا بسم.. .دل و جگر مادرم را به آب بزنی گذارمینممن . برو و سرجاش بگذار. ام نکرده

و با نخ  ردیگیمي را که از شکم بچه درآمده با انگشت اندازه ا رودهسر . گذاردیمروي سرن  زندیمطوطی خانم بچه را که وغ 

آلود  جگرخونگوشت را که مثل دل و . بردیمي گوشت بند است با چاقو ا تکهي را که از طرفی به ا روده. بنددیمسیاهی محکم 

  .گذاردیماست در پارچه سفیدي 

و به گوشت  آوردیمسوزن و سنجاق بیرون  مشت کت خود یاز مش. بردیمو به گوشه اتاق  داردیبرمصورت خانم گوشت را 

و هر  کندیمبه زن شایان زرگر اشاره . دهدیمي جاي گشاد دهنو  دهیند آبو در کوزه تازه،  زندیم، سپس پارچه را گره کندیفروم

کوزه را در گوشه باغچه چال . نمیبیمي آن دو و کوزه را ها دستمن . شوندیمغرق  دودودمدر تاریکی و در . روندیمدو به حصار 

 برکنارگربه سیاهی از دیوار حصار . کنندیمگوشه باغچه فوت  و بهخوانندیمچیزي  زود .جنبدیملب هاشان تند و تند . کنندیم

  :کنندیمو دنبالش  دوندیمي گربه سو بهصورت خانم و زن شایان زرگر با شتاب . پردیمباغچه 

  !خود خودشه.. .خودشه.. .پشت.. .پشت

  .رد خور نداره

  .زندیگریمو با جیغ  زندیمچشمان گربه برق 

رختخواب مادر را  دورتادور. داردیبرمطوطی خان چاقویی را که با آن ناف بچه را بریده . خوابانندیممادرم را در رختخواب 

  .کشدیمخط 

  »ی؟کنیمچه «، پرسدیمصورت خانم از طوطی خانم 

  ».کشمیمحصار «، هددیمطوطی خانم پاسخ 

  براي کی؟

  .اش بچهبراي مریم و 

  )11تا  1387:1/18درویشیان،(. که مبارك باشد بکش بکش

  !از کفشخوردن آب 

  )1387:1/20درویشیان،(.کهنه پدرت را پر از آب کردیم و به خورد مادرت دادیم کفش براي آسان شدن زایمان،

  بام پشتپرت کردن بچه از 

. مثل نقاب. یک پرده سفید صورتت را پوشانده بود. تو خشت افتادي نزده آفتاب. خواندیمیا قریب الفرج  بام پشتدایی سلیم رو 

  .بردیم و از آن باال تو حصار پرت کردیم بام پشتتو را به . کبود شده بودي و یک لکه کبود زیر قلبت بود. نقاب را پاره کردیم

  !پرت کردین؟

مادرت را گرفته بودند و تو در آن افتادي و  چادرنمازچند نفر تو حصار . اما نترس. آري پرت کردیم. چرا چشمانت گرد شد

حالت جا آمد و شروع کردي به جیغ ویغ کردن و مکیدن . بهتر شدي. بعد با نان بادت زدیم و با قرآن بادت زدیم. نفس باز کردي

  )1387:1/20درویشیان،(.انگشت بزرگه ات

  اعتقاد به دوختن دهان مردم با سوزن

طلسم را به گردن خود انداخته و . است فروکردهرا به گردن مرد گرز به دست  ها سوزنطبق برنامه مه روزه،  اهللا ضیفکدخدا 

  .روي عکس نشسته است

  .کندیمو به کدخدا اشاره  ندینشیمباقر ویتانا آهسته پهلویم 

  کرده است؟ کار چهی این یارو کدخدادانیم-

  !نه -



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٨

. اندازدیممردي به زنش نگاه چپ . تازگی زن کم سن و سالی گرفته. در یک از روستاهاي اطراف کنگاور کدخدا بوده است -

و خانه کدخدا را محاصره  زندیریممردم به کوچه . کندیمو مرد را وسط کوچه دراز  زندیمو درقی  کشدیمرا  اش تپانچهکدخدا 

و او را که  زندیریماش خانهبه  ها ژاندارم. فرستدیمو به آن دنیا  زندیمو سه نفر دیگر را هم با تیر  ردیگیمکدخدا سنر . کنندیم

  .دادگاه اول اعدام گرفته و حاال منتظر دادگاه دوم است. کنندیمتوي تنور قایم شده، دستگیر 

  .کندیمبا سوزن سوراخ  هرروزآن عکس را چرا  -

کدخدا این کارها را . دارند که عکس پدر یکی از مقتولین است دهیعق همي ا عده. عکس رئیس دادگاه است ندیگویمبعضی  -

  )1306/ 2: 1387درویشیان،(دهدیمانجام  ها آنبراي طلسم کردن دهان 

  رد شدن پدر از زیر قنداق بچه

جوال را در طاق نماي . تفنگ دم پري در دست و جوالی بر دوش دارد. دیآیمبابام از در حصار تو . شده است ماهه پنجبشیر 

بعد . شودیم بابام سه بار از زیر قنداق رد. دم اتاق برندیم. کنندیمبلند  سردستی بشیر را با قنداق، بیبمادرم و . گذاردیمحصار 

  )1387:1/32درویشیان،(.بوسدیمو  کندیمبشیر را بغل 

  ردیمیمکسی که هنگام خنده اشک از چشمانش سرازیر بشود در غریبی 

که اشک از چشمانش  خنددیمقاه قاهاگر هم گاهی بخندد چنان . همیشه اخمو و گرفته است. ترسمیممن خیلی از بابام 

  .شودیمریسراز

  )1387:1/33درویشیان،(».ردیمیمکسی که هنگام خنده اشک از چشمانش سرازیر بشود در غریبی «، دیگویمننه 

  نان

هر کس وسط نان را بخورد، در آن  ؛ وکنندیم، در آن دنیا پوست صورتش را را بکندهر کس پوست نان . ها بدبختآخ اي «

  )1387:1/103درویشیان،(.»اي بیچاره. افتدیمدنیا دوره نان مثل حلقه آتش دور گردنش 

  تقدس درخت

بشر به نشان  ن،یاز ا تر شیپ لىیاز مظاهرى است که خ کىیدرخت ي داشته استا ژهیودرخت در میان ایران همواره جایگاه 

طور خاص مورد  درخت را به رو نیوجود دارد و ازا ىیکه در هر درختى خدا کردهیفرود آورد و تصور م میتقدس در برابر آن سر تعظ

  .اند پرستش قرار داده

ها  جنگل بیاز عوامل بازدارنده تخر کىیعنوان  به بیبه هر ترت... ایپرستش نوعى وهم و خرافه بوده  نیا نکهیز انظر ا صرف

  .مطرح بوده است

که پس از مرگ به  دانستندیم کوکارىین يها درختان را تجسم انسان انیرانیدارد که ا نیاز ا تیموجود حکا اتیروا برخى

مقدس شمرده  رانیاز نقاط ا ارىیسال هنوز هم در بس درختان کهن رو نیکنند ازا دایپ دیتا زندگى جاو اند شده لیدرخت تبد

  .دهندیمهم را نشان م نیبستن به آن، ا لیو مردم با دخ شوندیم

  :مرسوم بوده است امیاال میقدرسم دخیل بستن به درخت براي دواي بیماري و شفاي مریض از 

  .برمینمزبان به دهان . سرفه پشت سرفه. زنمیمو سرفه  ام کردهدو روز است که تب  

  .می گذارمچرا شریف این جوري سرفه می زند؟ سرم را روي زانوي بی بی. به دادم برس جان ننه! واي خدایا

  .ببین موقع سرفه زدن سیاه می شود. زهرا بچه ات سیاه سرفه گرفته

  .چه باید بکنم. دستم به دامننت ننه جان

  .یالت راحت باشد خودم می برمش پیش دار گردکانخ

گاه از شدت سرفه به دیوار کوچه . سرفه می زنم و جلو می روم. آفتاب هنوز نوك درخت ها را رنگ نزنده که به راه می افتیم

دستم . را می مالدبه زمین می نشینم بی بی کنارم می نشیند، پشتم . می خواهم باال بیاورم. تکیه می دهم و حالم به هم می خورد

  .را در دست هایش می گیرد و بلندم می کند

  .دو کوچه باالتر دارگردکان پیدا می شود. داریم می رسیم
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هاي کلفت درخت خمیده و طاق یکی از شاخه. آن آویزان شده است دارگردکان به جاي برگ، هزاران هزار پارچه رنگارنگ از

  .زیر لب چیزهایی زمزمه می کند ؛ ویرطاق می گذراندبی بی سه بار مرا از ز. مانند یدرست کرده

نگشت گلی را به وسط ا. زندکند و به خاك پاي درخت میتر می نشینم بی بی انگشتش را با آب دهاندر کنار درخت می

درخت در کنار اخه هاي از جیب خود تکه اي دم قیچی سبز بیرون می آورد و به صورتم می مالد و به یکی از ش. زندپیشانی ام می

  .شاخه را می بوسد و هی زمزمه می کند. ها گره می زندسایر پارچه

بچه . شفا بده، تو را به آنکه چنین تناورت کرده قسم می دهم. یک سطل آب نذرت باشد که در پایت بریزم. بچه ام را شفا بده

  )1387:1/107درویشیان،(.مرا شفا بده

  باور خرافی

  .ر می دارد و به چهره زرد و الغر لطیف خیره می شود و ادامه می دهدبی بی سر از روي چرخ ب

با همین پنج . حاال پنج پرده برایت مانده. مثل پیاز تو در تو. آخر مخ آدم هفت پرده دارد. دو پرده از مخ ات را قی کرده اي

  )1387:1/184درویشیان،(!ربیشتر از این را می خواهی چکا. پرده هم می توانی گلیم خودت را از آب بیرون بکشی

  کشیدن چاقو به دور آدم صرعی

  .مثل گوسفند سر بریده. اما اشی که کف از دهانش بیرون زده هی دست و پا می زند

  .بینم یکی به دو می کندبا شخص ناشناسی که او را نمی. شدکیند و با چاقویی دور او را خط مینشعمو چاوشلی کنار اشی می

تقصیر این . این نبوده. اي باباعوضی گرفته. ولش کن. ن بچه برداربیا براي رضاي خدا دست از سر ای... اهللا بسم... بسم اهللا

  )1387:1/205درویشیان،(.بی تقصیر است وااله. بیچاره نبوده

  باور

  .بابام نوك ماستی انگشت خود را به ابروهاي پر پشتش می مالد. ته کاسه را با هم می لیسیم

.چرا از آنچه خوردي به ما نچشاندي ؛ کهکنندون در آن دنیا از ما بازخواست میچ. هم باید ماست بخورندابروها -

  )1387:1/213درویشیان،(

  ساده لوحی

ببین چه قار و قوري به شکمش انداخته اي بس است . تمام دل و روده اش را قاطی کرده اي. کم رادیو را دستکاري کن پسر

  !قهر می کند و دیگر آواز نمی خواند، ها. به کونش نکنآنقدر انگشت . دیگر

  ...قورررر...قیژ قیژ قیژ.. .قار قار قار...قیر قیر قیر

مگر چند تا . بابا دست از سر این بیچاره بردار. از هر مملکتی یک جور صدا می آید. دنیا به هم ریخته. هی ببین چه خبر است

چشمش . نه خیر باید فردا براي رادیو آشی نذر کنم تا حالش خوب بشود. حرف بزنددهان دارد که تو انتظار داري از همه جا 

  )1387:1/334درویشیان،(.کالپیسه می رود بدبخت

  دواهاي خانگی

می گذارند و خوب نمی شود، بی پس از دو روز که روي نافش خمیر و روغن. امروز بچه ما شش روزه شده نافش هنوز نیفتاده 

  )1387:1/27درویشیان،(.هنوز جاي ناف زخم است. روي آن می مالد و نافش می افتد بی گردوي جویده

ننه زود می رود و چار تخمه و قدومه برایم می . پشت سرهم سرفه می زنم و خلط خونین را با دستمال پاك می کنم«

  )953/ 2: 1387درویشیان،(. »بی بی گل ختمی دم می کند. جوشاند

  .میز کارش به چرخاندن و آب بندي پمپ ها مشغول است و موهاي دو طرف شقیقه اش سفید شده آمیرزا ترنانچی، پشت

  ».خوراکش شده پوشت قورباغه«ننه می گوید، 

  !پوست قورباغه چرا ننه؟

  )1022/ 2: 1387درویشیان،(. عالوه بر اکرم و آذر، دو تا دختر دیگر هم خدا به او داده و حاال دلش پسر می خواهد. براي پسر

  اعتقاد به گاو و ماهی
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  .خدایا رحم کن -

  .هنوز که بوي نفتی از این گل ها شنیده نمی شود -

. باید آن قدر بکنند تا به پشت گاو و ماهی برسند. چاه نفت که مثل چاه آب نیست. آخر خالو هنوز باید خیلی پایین بروند -

  )54/ 1: 1387درویشیان،(

  آداب و رسوم واعتقادات

  آب تربت

  »!شریف تب کرده ننه«مادرم با دلواپسی می گوید، 

می روم از خانه خاله االن. مگر حرف سرش می شود. بسکه تو کوچه آب بازي می کند. بمیرم االهی«بی بی جواب می دهد، 

  )1387:1/53درویشیان،(» .معصومه آب تربت می گیرم

  سفره نذر کردن

نذر کردن آن دارند و به همین علّت به مناسبت هاي مختلف سفره می اندازند مردمان ایران زمین اعتقاد زیادي به سفره و 

ي بیماران، نیت زیارت این سفره انداخته می شود، این سفره باید شب شفا سفره فاطمه زهرا، براي رفع پریشانی، پرداخت وام،«

دوم هشت سیر و بار سوم ده و نیم سیر، بعد  جمعه پهن شود و دو شب جمعه تکرار شود، در مرحله اول هفت و نیم سیر آرد و بار

این کار را باید در تاریکی انجام دهند، روي کاسه کاچی را پارچه . ی درست می کنندکاچ آن را در صبح جمعه با روغن و شکر،

ه یا خربزه ، سبزي، میوه تازه، هندوانشربت ی، آجیل، فطیر،نیریش :دیگر سفره مخلفات سفید می کشند و دست به آن نمی زنند،

دست نخورده و درسته است، هنگام ظهر مهمانان سر سفره می نشینند و روضه آل عبا خوانده می شد، سپس پرده از روي کاسه 

کاچی برمی دارند و اثر انگشت حضرت فاطمه را روي آن می بینند، همه حاضران از آن کاچی می خورند، از این کاچی مرد نباید 

می خورند باید پاك باشند، سفره دوم هم مثل سفره اول است اما سفره سوم وفتی پهن می شود که مراد بخورد و زنانی که از آن 

  )123: 1384احمد سلطانی، (»برآورده شده باشد

براي . مایه فراهم می کند. بی بی شب ها تا نزدیک صبح کار می کند. خرخر چرخ بی بی شب و روز حصار را پر کرده است

براي جعفر آقا پیرهن یخه خشک می دوزد و دستمالی گره بسته به خدیجه خانم می دهد تا به . نماز می دوزدخدیجه خانم چادر 

  .بی بی خودش را براي سفره حضرت فاطمه هم آماده می کند. دست آبی پوش برساند

. را بی بی قسمت می کند نان. دو تا شمع را پایین و باالي سفره می گذاریم. در مسجد با کمک مادرم سفره را پهن می کنیم

کاه را در بشقاب می ریزد و می . روي هر تکه نان دو سه تا خرما می گذارد. تکه هایی به اندازه کف دست دور تا دور سفره می چیند

م صورت خانم، خدیجه خانم، صفیه خان. زن هاي دیگر هم از راه می رسند. پس از نماز پاي سفره می نشیند. رود به نماز می ایستد

  .درست به قیافه بی بی است، اما کمی پیرتر. خاله معصومه هم می آید. و چند نفر دیگر که نمی شناسم

  .بی بی روي پاهاي خود می زند و گریه می کند و از توي بشقاب مشت مشت کاه بر می دارد و به سر و روي ما می پاشد

  .اشک و کاه صورت همه را می پوشاند

  .نذرت قبول باشد صغرا خانم

  .داغ نبینی االهی خواهر

  ».کمی از خرما بردار و به گوشه شناسنامه سلیم بمال«خدیجه خانم آهسته آهسته به بی بی می گوید، 

  .به چشم می مالم

این یک قراري است بین . به سلیم بگو یک جوري شناسنامه را در دست آبی پوش بگذارد که خرما به دستش مالیده بشود

  .و دست آبی پوش بین جعفر آقا. خودمان

  )1387:1/83درویشیان،(.چشم، حتمًا

  اسفند دود کردن
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بـراي رفـع   .  ایرانیان معتقدند که بچه و نوزاد و حتّی مال و ثروت خانواده را از چشم زخم مـردم ناپـاك بایـد محافظـت نمـود     

یک تکه پارچه یا نخ یا یک تار از بند تنبـان  . اگر این کار را نزدیک غروب بکنند بهتر است. بیماري و چشم زخم اسفند دود می کنند

  :و یا خاك ته کفش کسی که نسبت به او بد گمانند، گرفته به قدري اسفند دور سر بچه یا نا خوش می گردانند و می گویند

  اسفند سی و سه دونهاسفند و اسفند دونه

  از خویش و قوم و بیگونه

  تو بیایدهر که از دروازه هر که از دروازه بیرون برود

  کور شود چشم حسود و بخیل

  .جمعه زا.. .شنبه زا، یکشنبه زا، دوشنبه زا،

  .کی کاشت؟ پیغمبر؟ کی چید؟ فاطمه، براي کی دود کردند؟ براي امام حسن و امام حسین

  )45و  44: 1354هدایت، (.  درد و بال را دور گردونبه حق شاه مردون

  »اسفند براي بچه ها دود کرده اي؟«سرش ایستاده می گوید،  بی بی زود می آید باال و به ننه که پشت 

  .اما تخم مرغ براشان شکستم؛ نه یادم رفته

یک . دفتر از ورقه هاي آبی و قرمز و سفید درست شده است. دفتر نقاشی ام را که دایی سلیم از کمپانی آورده بود برمی دارم

بی بی سر و . دست بی بی را می بوسم. شان می توانم نقاشی بکشمطرف صفحه ها با حروف سیاه چاپ شده اما در طرف دیگر

اسفندها را دانه دانه در تکه اي . بی بی زود می رود و کیسه اسفندش را می آورد. دلم پر از غصه است. صورتم را غرق بوسه می کند

دوشنبه ... یک شنبه زا... شنبه زا. می خواندسپس پنبه را باز می کند و با شماردن اسفندها . می گرداندپنبه می ریزد و دور سرمان

بترکد چشم حسود و خویش . اسفند، اسفند دانه، اسفند صد و سه دانه... جمعه زا... پنجشنبه زا.. .چهارشنبه زا... سه شنبه زا... زا

  .بیگانه

  .و با دست به اطراف اشاره می کند

.به حق محمد و آل محمد. ایۀ پشت سريهمس... همسایۀ روبرو. همسایۀ دست چپی. همسایۀ دست راستی

  )1387:1/343درویشیان،(

  چشم زخم

کسی که چشم بد دارد بهر که بخواهد نظر بد می «.ترسیدن از چشم و نظر بد از قدیم االیم در بین مردم رواج داشته است

چشم زخم در عروسی خشت خامی را  اندازد، بنابراین در لحظات خطرناك باید خود را از شر این دیده ها در امان داشت، براي

چربی در آن می گذارند و روي هر لکه نام مظنونی را نام می برند و با هر نام قسمتی از خشت را برداشته، با نوك انگشت چند لکه

ه خلوتی برمی دارند، با اسفند مخلوط کرده و دود می کنند و خشت را با یک تکه تکه ذعال و یک عدد پیاز و یک پول سیاه در کوچ

هنگام کندن از خشت می گویند چشم فالنی را در می آورم؛ اگر به کسی چشم زخم رسیده باشد یک تکه زاج را بر می . می گذارند

دارند دور سرش می گردانند و دعاي مخصوص می خوانند و سپس زاج را به آتش می اندازند، اگر زاج شبیه چشم شود، بیمار بهبود 

در زمین با انگشت لمس کرد و به ناف آن کسی که از او مدح شده زخم باید تخته کفش مدح کننده را می یابد، براي رفع چشم

  )126: 1384احمد سلطانی، (» .است چسپاند

آهسته نظري به آن سوي «آهسته به عمو مراد که محکم و با دقت فنرها را گرفته می گوید، . رنگ از چهرة عمو گیدان می پرد

  »!ین اوسا نجف به ما نگاه می کندخیابان بینداز، بب

چشمانش را به .. .آري.. .آ«زیر لب می گوید،  ؛ وعمو مراد دزدکی از گوشه چشم به طرف دکان اوسا نجف آهنگر نظر می اندازد

  »!سوي ما دوخته و مستقیماً به فنر نگاه می کند

  .لب هاي قهوه اي و بی خون عمو گیدان می لرزد

می خواند و جادو می هر وقت کاري براي ما می آید از دور ورد. گر الکردار، چشمش شور استجادو. کار، کار خودش است

  )1387:1/364درویشیان،(.کند تا در کار ما اشکال پیدا بشود

  :و
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تخم مرغ را با گوشه پیرهن لطیف می . خاله جیران پاورچین پاورچین به اتاقش می رود و یک تخم مرغ دیگر با خود می آورد

  .ردگی

  .باید برایش تخم مرغ بترکانم تا کسی که چشمش زده بشناسیم. بچه را چشم زده اند

  .با تکه اي زغال روي تخم مرغ خط می کشند و با هر خط نام کسی را می آورد

  ...جیران. هدهد خانم. زهرا خانم. اسکناس خانم، زیناو خانم

یک ریالی می گیرد باز هم نام ها را می برد و به دو سکه فشار خط کشیدن که تمام شد و سر و ته تخم مرغ را بین دو سکه 

  )1387:1/271درویشیان،(.تخم مرغ با نام اسکناس خانم می شکند. می آورد

  رسوم ازدواج

؛ ایرانیان آداب و رسوم خاصی براي ازدواج داشته و دارند که بحث کردن درباره ي همه ي جوانب آن در این مقوله نمی گنجد

او را از حمام تا خانه ساقدوشانکی از رسوم خاص ایرانیان آن بود که در روز ازدواج داماد به حمام عمومی شهر می رفت و بعداما ی

می رود و از او اجازه می خواهد که عروس را با خود ببرد، مادر زن هم یک دست داماد به دیدن مادر زنش«. همراهی می کردند

دامادو عروس به گرمابه  بعدازظهر .ه در خوانچه اي گذارده و با شکوه تمام به خانه داماد می فرستدرخت و لوازم حمام دریافت کرد

می روند و دست و پاي عروس و داماد را حنا می بندند، داماد باید با ساقدوشان به حمام رود و حوالی غروب محترم ترین افراد 

  )1384:104احمد سلطانی، (»با درشکه عازم خانۀ وي می شوند خانواده ي داماد، اعم از زن و مرد، براي آوردن عروس

  !برویم داماد را از حمام بیاوریم

  .اللهم صل علی محمد و آل محمد

بغل تکیه حاجی شریف حمام کوچکی . از در تکیه معتضد می گذریم. از سینه کش چنانی باال می رویم. مردها به راه می افتد

  .از کنار تون حمام که خاکستر داغ و هفت رنگی پشت دیوارش ریخته اند می گذریم. »یکهحمام کوچ«به آن می گوییم . است

دایی . پیرهن سفید به تن کرده. کت و شلوار مشکی پوشیده. دایی حامد روي لبه سکوي حمام بیرونی نشسته و منتظر است

  .تسلیم هم کت و شلواري که بی بی موقع مرخصی از سربازي برایش دوخت، پوشیده اس

. صداي صلوات به آسمان می رود. بابام و دایی سلیم از دو طرف زیر بغل دایی حامد را می گیرند و از حمام بیرون می آوردند

بهمزن تون را که شبیه . از کنار تون حمام که می گذریم، یکهو تون تاب با سر و روي گر گرفته و پر از خاکستر از در بیرون می آید

تون تاب با گرز گله سرخ و آتشینش جلو دایی حامد می ایستد و آن را . سر آهنی گرز، تفتیده و سرخ است. گرز است، جلو می آورد

  .تکان می دهد

  .مثل این شق و داغ آماده براي سوختن. ایشااله که دایم مثل این گرز باشد

  »...ایشااله.. .ایشااله«همه با هم می گویند، 

  .)1387:1/431درویشیان،(. سکناس قرمز در دست تون تاب می گذارددایی سلیم دست در جیب می کند و یک ا

می آوردند داماد با دوستان وقتی عروس را«.یکی دیگر از رسوم ازدواج پرتاب کردن سیب توسط داماد به طرف عروس است

اقوام عروس، سیب را در هوا گرفت، خود تا ته کوچه به استقبال می رود و نارنج یا سیب و یا اناري به سوي او پرتاب می کنند، اگر 

هنگامی که داماد براي پرتاب «:در جایی دیگر آمده است )1384:105احمد سلطانی، (»در این صورت به شوهر خود مسلّط است

رده کردن نارنج یا انار از خانه بیرون می آمد، اغلب بر و بچه هاي محله و گاه حتی گزمه هایی که پدر داماد سبیلشان را چرب نک

. می کردند و پس از اینکه داماد نارنج یا انار را به سوي عروس می انداخت در برداشتن آن از همدیگر پیشی می گرفتندبود، او را هو

از همین روي بود که داماد تا کارش را صورت می داد، تندي توي خانه می چپید تا هم از هوهویی که راه انداخته بودند رهایی یابد 

 –او را در آن شلوغی از سرش برندارند و سرش بی کاله نماند  –کاله پوست بخارایی : وست بره و اگر اعیان زاده بودو هم کاله پ

 کاله برداشتن از سر داماد بسیار بد بود و براي این که چنین اتفاق نیفتد، گاه چند تن از نزدیکان او، دورا دور داماد را حلقه وار می

  )1348:187کتیرائی، (»کردن نارنج یا انار هواي او را داشتندگرفتند و به هنگام پرتاب 
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ساز و ضربی ها آهنگ تند . عروس که قدم به آستانه در حیاط می گذارد دایی حامد با یک سیب از دور می زند به سر عروس«

کنار هم ایستاده اند،  پسر دختر خالهع معصومه، وحید، یک آینۀ قدي جلو عروس و داماد که حاال. و پر سر و صدایی می زنند

  )1387:1/431درویشیان،(».وحید عقب عقب می آید و خودش از کنار لبۀ آینه، به عروس و داماد خیره شده است. گرفته

  ختنه سوران

معمـوالً اگربچـه را پـیش از    «.ختنه سوران جشنی بود که بعد از ختنه کردن کودك به شادمانی و تندرستی او برپا مـی کردنـد  

تنه می کردند، جشنش را با شب شش یک جا برپا می داشتند و اگر پس از شب شش خنته می کردند، خنته سـوران را  شب شش خ

در این روز مهمـانی کـه   . جشن بیشتر در بعد ازظهر همان روزي که کودك را ختنه می کردند برپا می شد نیا .جداگانه می گرفتند

از چند روز پیش براي ناهار یا پس از آن در ختنه سوران دعوت شده بودند، می آمدند و گاه با خود چشم روشنی بـراي کـودك مـی    

چون یک فریضه ي دینی است، در بعضی از نقـاط   ؛ ونزد مسلمانان داردختنه کردن ریشه اي قدیمی ) 44: 1348کتیرائی،(» آوردند

ختنه سوران نـزد بزرگـان و   «. رسم است که اطرافیان معموالً براي بچه هدایایی می آورند. کشور طی مراسم با شکوهی انجام می شد

فی المثـل در ختنـه سـوران    . می شده است اشراف قدیم با شکوه و جالل تمام برگزار و بدین مناسبت، هدایا و پیشکش هایی تقدیم

پیشکش ها و هدایایی که  از ، محمدعلی شاه که براي در هم کوبیدن انقالب تبریز پولی نداشت،)احمدشاه قاجار(عهدیولاحمد میرزا 

  )166: 1354پورافکاري، (».به وسیله ي رجال تقدیم شد، چندان پولی به دست آورد که توانست به این لشکر کشی اقدام نماید

  .لب حوض نشسته ام و تصویر خودم را که در موج هاي آرام حوض خنده دار می شوند، نگاه می کنم. هوا سوز دارد. عصر است

با دیدن مرد یکه می . ناگهان مردي که بارانی بلندي پوشیده با کیفی در دست از در وارد می شود. در حصار به هم می خورد

  )186/ 1: 1387درویشیان،(. حتماً با کیفش آمده که مرا ختنه بکند با خودم می گویم این. خورم

ختنه سوران از جشن هایی بود که باید حتماً گرفته شود و می گفتند که اگر پدري براي بچه اش خنته سوران نگیرد و در آن 

  )1348:44کتیرائی، (روز ناهار ندهد، پیش از عروسی پسرش خواهد مرد 

فرداي . در این شب ها ما نباید منتظر قابلمه پلو باشیم. خاله هدهد به عنوان ینگه با عروس می رودشب هایی هست که دختر 

مثل مرده می افتد . آن شب دختر خاله با چشمان باد کرده از بی خوابی با انگشت هاي ناسور و سرخ از بند اندازي، بر می گردد

  .ننه براي او چاي شیرین می ریزد. گوشه اتاق

  !؟باز دختر خاله چرا این قدر رنگ و رویت پریدهچه شده 

  .دختر خاله سرش را کج می کند

  .دیشب ساعتی پس از دست به دست دادن عروس و داماد باز هم گرفتاري داشتیم

  ...باز هم مساله. چه شده بود

  .نه بابا، موضوع خنده داري اتفاق افتاد

  .و خودش با بی حالی می زند زیر خنده

  .داماد ختنه نشده است.. .بله.. .عروس و داماد به حجله رفتند، سر و صدا پیچید کهدیشب وقتی 

  .ننه پریکی می زند زیر خنده

یک نفر . نزدیک بود چماق و چماق کشی بشود. عروسی به هم خورد. بنا شد اول داماد را ختنه کنند بعد عروسی بگیرند.. .هیچ

چیزي نمانده بود که خانه را به آتش . بیرون کشید و پرت کرد به سوي اتاق داماد از خانواده عروس نیمه سوزي از زیر دیگ پلو

چند نفر رفتند و . داماد اهل یکی از دهات کلیایی بود. مردم جلو افتادند و جشن عروشی به جشن ختنه سوران تبدیل شد. بکشند

داماد بیچاره که خیلی هم خجالتی بود سر و صورتش . کندویی تهیه کردند از آن کندوهاي گلی بزرگ که دو خروار گندم می گیرد

عاقبت چند نفر بر سرش . کسی نمی توانست نزدیکش بشود. شده بود مثل مخمل قرمز، اتفاقاً خیلی هم قلچماق و قوي هیکل بود

که کندو به لرزه  یک فریادي کشید. ریختند و دست و پاهایش را گرفتند و داخل کندو کردند و از سوراخ زیر کندو ختنه اش کردند

  .هنوز گوشم درینگ درینگ می کند. درآمد، نزدیک بود کر بشوم

  )269/ 1: 1387درویشیان،(قابلمه پلو ختنه سوران را جلو می کشیم . از خنده نزدیک است روده بر بشویم

  گیرينتیجه



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی
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بهکهراانسان هاییسرنوشتاامدارد،تأکیدخویشهویتداستانوشخصیزندگیبردرویشیانچندهرابريسالهايدر

برعالوهتاگیرد میبهرهتلفیقاینازدرویشیان. دهد میقرارتأکیدوتوجهموردنیزاستبودهارتباطدرزندگیشانوآنهابانحوي

ساختاروفرملحاظازچهابريسالهاي. سازدآشکاررااجتماعیتضادهايآنان،زندگیازجامعتصویرومردمگوناگونانواعترسیم

بیشترينمودکشورادبیاتدراثراینارزشمندينگاه،اینباکهاستاتوبیوگرافیورماننوعدوازتلفیقیواقعدرمحتوا،چهو

نوعاساسبر. نیستندبرخوردارخوبیجایگاهازابري،هايسالدرزنان .یافتخواهددستخوردرجایگاهیبهویافتخواهد

  .اند ذلیلوپناه بیضعیف،موجوداتیزنانبود،حاکمدورانآنجامعهبرکهفکريطرزوزندگی

اعمال و اندیشه هایی است که مردم از خود و جامعه ي خود بیان می  سال هاي ابري مملو از باورها و اعتقادات مردمی،

خاب می کند و آداب و رسوم و سنت هاي آنان را بر می نویسنده مردم داستانش را از میان مردم فرودست شهر کرمانشاه انت کنند،

لهجه و تاریخ محلی مردمش تعابیر،اصطالحات،کلمات،درویشیان، عناصر فولکلوریک،گزیند، مکتوب می سازد و تعین می بخشد،

.را در جاي جاي داستان نقل می کند و به داستانش رنگی محلی و منطقه اي می بخشد
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