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Abstract  
One areas of study in popular culture and literature concerns the beliefs of 
the tribes. The Turkmen are one of the Iranian tribes that have different 
beliefs. The common Turkmen beliefs stem from their thoughts, beliefs, 
ideals, feelings, emotions, and lifestyle. Since some popular beliefs and ideas 
are instructive and worth pondering, this study tries to introduce some of the 
different Turkmen tribes, and some of the common popular beliefs among 
the two Turkmen peoples (Goklan and Yumut), which are reflected in Nader 
Ebrahimi's novel Fire, without Smoke. This study employed a library-based 
and analytic-descriptive method. The results show that the popular beliefs of 
the two tribes could be grouped into 4 categories: 1. Philosophical and 
mythological beliefs, 2. Beliefs about life and its stages, 3. Medical beliefs 
and general treatment, and 4. Calendric and meteorological. Some of these 
beliefs are rooted in religious teachings. Some are derived from Iranian 
culture, which are found not only among Turkmen but also among other 
ethnic groups. Some others are due to the Turkmen way of life and are 
specific to the culture of this people, while still others are baseless and 
unrealistic beliefs that stem from superstitions. 
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Research background 

There are several studies conducted on the novel Fire, without smoke. Azizi 

Nik (2003) found that the two tribes of Yamut and Goklan had conflicts with 

each other due to their superficial customs, and even in some cases, these 

differences and conflicts led to wars between them. Rezvanian and Nouri 

(2009) indicate that the narrator of this novel insists on taking each character 

home. Therefore, he leaves nothing to the mind of the audience. 

Sadeghi et al. (2016) conducted an intertextual analysis of the novel 

concluding that the staging of the novel involved intertextual communication 

and linguistic effects in the selection of ancient words and grammatical, 

rhetorical features, and the tactical effects such as the speed of initiation as 

well as the intervention of the narrator. 

In relation to the poetic language of the novel, Taheri and Askari (2017) 

showed that Ebrahimi adorned his novel’s superstructure with de-

familiarizations and illustrations in order to immortalize the poetic and 

romantic revolutionary content of his novel in the reader's mind. 

A more critical study is that of Miri et al. (2015), borrowing Fairclough 

and Michael Short's models to analyze the power relations in the novel. They 

have concluded that the way the two central characters of the novel deal with 

others in the dialogues is directly proportional along with many ups and 

downs as well as their life span. Galan's dialogues with those around him are 

limited to certain people, and over time, this circle gets narrower so much as 

with his death, his coercive domination ends. Alleni, on the other hand, not 

only engages in dialogue with all people, particularly women, but also forces 

them to be at the center of the dialogue. Therefore, as far as the authors of 

the present study are concerned, no particular research has been conducted 

on the popular beliefs of the two mentioned tribes in this novel.  

Research aims and questions 

The purpose of this study is to examine the common beliefs among the two 

tribes "Goklan" and "Yamut" which are reflected in the novel Fire, without 

Smoke, in order to understand the lifestyle, ideas, views, and thoughts of 

these two Turkmen tribes and get acquainted with their sociocultural 

manifestations. 

To this aim, the following questions were raised: 
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1. What popular beliefs of the two Turkmen tribes "Goklan" and "Yamut" 

are reflected in the novel Fire, without Smoke? 

2. Where do the beliefs of these two tribes stem from? 

Results and discussion 

The popular culture is a common phenomenon and is deeply rooted in 

people. It covers all the superstructure aspects of society such as: customs 

and traditions, rituals and mourning, celebrations, beliefs, knowledge, and 

do's and don'ts (Bakhtiari, 2003, p. 24). One of the manifestations of popular 

culture is the beliefs of tribes which lead to the creation of particular 

attitudes. Since these beliefs originate from a sole human spirit, there are 

sometimes common beliefs shared among different ethnic groups (Hedayat, 

2000, p. 23). In the novel Fire, without Smoke, Nader Ebrahimi has written 

about the history, culture, and folklore of the Turkmen under various 

pretexts:  "In this novel, he speaks better than any Turkmen about their 

beliefs and combines the delineation of the infinity of nature with the 

sufferings and joys of the Turkmen" (Mir Abedini, 1998, p. 538). This study, 

however, examined the popular beliefs that are common among the two 

tribes "Goklan" and "Yamut" and are reflected in the novel. For a thorough 

scrutiny of these beliefs, they were classified into sub-categories such as: 

philosophical and mythological beliefs, beliefs related to life and its stages, 

medical beliefs and popular remedies, and chronology and popular 

meteorology. Given that Nader Ebrahimi lived among the Turkmen people 

for an extended period of time, the popular culture of the Turkmen was fully 

known to him. He used many of their ideas in his novel as he heard them all 

from the Turkmen elderly and had no involvement in them whatsoever. In 

addition to advancing the novel, these types of allusions help to make the 

events of the story more realistic for the contemporary readers. 

The Turkmen people have popular beliefs on various issues of life due to 

their ancient culture and special way of life. Influenced by the age in which 

they lived, the two Turkmen tribes of Yamut and Goklan have embedded a 

number of popular beliefs into their lives that need to be explored in the 

context of popular culture, because these beliefs represent the thoughts and 

attitudes of these two tribes about the universe and also express their social 

lifestyle. Some beliefs of these two tribes are reflected in the novel Fire, 
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without Smoke and are considered as the themes of this novel. In the present 

study, through analyzing different parts of the mentioned novel, we 

attempted to sketch out the reflection of popular beliefs among the tribes 

"Yamut" and "Goklan" in this novel. The result of this study shows the 

course of these popular beliefs in the depths of thoughts, feelings, initiatives, 

odd events as well as wonders in the life of Turkmen tribes. Some of these 

beliefs, such as marriage, having a daughter for a child, jinxing, music, and 

reddening of the sky are rooted in the religious and Islamic teachings. Some 

of them, such as human sins, belief in destiny, shedding innocent blood, and 

treating heartache are rooted in Iranian culture. Some others, such as the 

belief in horoscope, the simultaneous use of two new things that make the 

owner sad, the act of carrying gold which leads to the women's happiness, 

and the healing the sacred tree gives all stem from superstition. 

Some beliefs such as Turkmens being made out of iron, horses’ loyalty to 

their owners, infant mortality, and mourning and burial of the dead are also 

common among these people, which are derived from their lifestyle. The 

formation of these types of beliefs are the result of spiritual and 

psychological forces. The two tribes have acquired them from their social 

environment. 

All in all, Nader Ebrahimi is clearly influenced by the popular culture of 

these tribes in reflecting and scrutinizing the beliefs of their ideologies. He 

has fairly been successful in this area, due to the fact that he has narrated the 

beliefs of the Turkmen people through reports and quotations given by the 

characters wherever necessary. This has led to the creation of a true story 

that, besides its content and spiritual impact, makes enjoyment for the 

readers. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 دیو  آذر، 35، شمـارة 8 سال

 

 
 « یُموت»و « گوکالن»بازتاب باورهای عامۀ دو قوم 

 بدونِ دود آتشدر رمان 
 

 2علی جالیریان، 1فرامید وحدانی
 

 (55/90/9311پذیرش:  91/90/9311)دریافت: 

 چکیده
ورها و اعتقاداتِ اقوام است. قوم تـرمم   های مطالعات فرهنگ و ادبیات عامه، بایکی از حوزه

ـ را ۀعامـ  یباورها. اندیگوناگون دیعقا و باورها یدارا مه است یکی از اقوام ایرانی ـ  در جی   یب
 گرفتـه  نشـتت  هـا آن یزنـدگ  سـک   و عواطف احساسات، ها،آرمان د،یعقا افکار، از هاترمم 
ـ ا در هستند، تأمل درخور و آموزنده عامه یهاشهیاند و دیعقا از یبرخ مه ییآنجا از. است   ی

 یباورها از یبرخ ها،ترمم  مختلف فیطوا یمعرف ضم  منندیم موشش نگارندگان پژوهش
نـادر   دود بـدون   آتـش  رمـان  در مـه را ( مـوت یُ و گـومنن ) هاترمم  از قوم دو  یب در جیرا

ار دهنـد و سـ،س، بـه    ای مورد بررسـی قـر  ابراهیمی منعکس شده است، ابتدا به شیوة متابخانه
 ۀعام یباورها مه دهدیم نشان پژوهش  یا ۀجینت. درآورند نگارش به یفیتوص ـ یلیتحل روش
 یزندگ به مربوط یباورها. 5 ،یریاساط و یفلسف یباورها. 9: شامل دسته 0 در مذمور قوم دو
 مه ردیگیم رقرا عامه یهواشناس و یشمارگاه. 0 عامه، درمان و یطک یباورها. 3 آن، مراحل و

ـ یا فرهنـگ  از باورهـا   یا از یبرخ. دارد شهیر ینید میتعال در باورها  یا از یبرخ  یناشـ  یران
 نکـه یا لیدلبه باورها از یادسته. شودیم دهید زین اقوام ریسا  یب در هاترمم  از ریغ مه شودیم

                                                                                                                   
 )نویسنده مستول(.  ، بجنورد، ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنوردگروه استادیار .  9
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 .، بجنورد، ایرانبجنورد دانشگاه یفارس اتیادب و زبانمارشناسی  ۀوختآمدانش.  5
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ـ ن گرید یضبع و است قوم  یا فرهنگ مختص رد،یگیم سرچشمه هاترمم  یزندگ سک  از  زی
 . شوندیم یناش خرافات از مه هستند یرواقعیغ و هیپایب ییباورها

 بـدون   آتـش  رمـان  مـوت، یُ و گومنن قوم عامه، یباورها عامه، فرهنگ :یدیکل یهاواژه
 .یمیابراه نادر دود،

 مقدمه. 1
 و اتعـاد   ،یقوان ات،یاخنق هنرها، اعتقادات، ها،یدانستن از یادهیچیپ ۀمجموع فرهنگ

(. 99: 9330 ،یهقـ یب) اسـت  شـده  مسب انسان ۀلیوسبه مه است گرید ییتوانا گونه هر
ـ قک از مـردم  یزنـدگ  از روزمـره  مسـالل  مـه  اسـت  یعمـوم  یدانش زین عامه فرهنگِ : لی

 هـا آن یشناسییکایز و یرفتار یارهایمع ها،یسرگرم ها،سنت رسوم، و آداب اعتقادات،
  و یعلمـ  لحـا   از تنهـا نـه  عـوام  اعتقـادات  ةدربار قیحقت و ماوش» مه ردیگیدربرم را

 مـان یبرا را یخیتار و یفلسف  یتار نکات از یبرخ بلکه است، توجه قابل یشناسروان
 هسـتند  عامه فرهنگ یهامؤلفه از یکی باورها(. 1: 9353 ت،یهدا) «مرد خواهد روش 
 یآرزوها و احساسات افکار، نت،یتخ و شوندیم شامل را فرهنگ ةگستر از یبخش مه
 باورهـا   ،یهمچن. دارند تیحکا ملت هر تمدن ۀنیشیپ از و سازندیم آشکار را قوم  ی
 و یآدمـ  یزنـدگ  معلـول  مـه  نـد یآیمـ  حساببه یاجتماع ی ـ روح یهادهیپد شمار در

: 9383 ،یالهام) است یو رامونیپ زیاسرارآم طیمح و عتیطک با مقابله در او العملعکس
و  9«گـومنن » قوم دو  یب در جیرا ۀعام یباورها یبررس حاضر پژوهش از هدف(. 990
 به منعکس شده است تا از ای  منظر بتوانیم دود بدون  آتش،است مه در رمان  5«یُموت»

 تـرمم   قـوم  دو بـر  حامم یهاشهیاند و هادگاهید د،یعقا ،یزندگ ةویش از یدرست درک
به همی  منظور  .میشو آشنا زین آنان یفرهنگ ـ یاجتماع ینمودها و هاجلوه با و میبرس

 ازای . چه باورهای عامه9وجوی پاسخ به ای  دو پرسش هستیم: در ای  مقاله در جست
 مـنعکس شـده اسـت     دود بـدون   آتـش،  رمان در «موتیُ» و «گومنن» ترمم  قوم دو
 . باورهای دو قوم مذمور در چه چیزهایی ریشه دارد 5
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 پیشینۀ تحقیق  .2

 اند: بدی  شرح دود بدون آتش رمان موردشده درهای انجامبرخی از پژوهش
 «یمـ یابراه نادر دود بدون آتش در رمان  ی قصۀ» ۀمقال در( 9385)  ین یزیعز. 9
ـ دلبـه  گـومنن  و موتیُ قوم دو مه دهیرس جهینت  یا به  بـا  ،یسـطح  رسـوم  و آداب لی
ـ  جنـگ  بـه  اختنفات  یا یاردمو در یحت و اندداشته ییهااختنف گریکدی  هـا آن  یب

 . است شدهیم منجر
ــور و انیرضــوان. 5 ــۀ ( 9388) ین ــان در یراو»در مقال ــش رم ــدون آت ــادر دود ب  ن
 را هـا تیشخص ت ت رمان اصرار دارد   یا یمه راو انددهیرس جهینت  یا به «یمیابراه
 .  گذاردیوانم طبمخا ۀشیاندرا به  زیچ چیاو ه ، یبنابرا. برساند یسرمنزل به

 و دود بـدون  آتـش  رمـان  ینـامتن یب لیـ تحل»در مقالۀ ( 9315) همکارانو  . صادقی3
 راتیتـأث  و ینامتنیب ارتکاط مه اندگرفته را جهینت  یا «آن در یفارس مه  اتیادب راتیتأث
ماننـد   یشـگرد  راتیتأث ،یبنغ و یدستور یهایژگیو و مه  واژگان نشیگز در یزبان

 . است داشته همراه به را یپردازصحنه در یراو یگرنل و مداخلهبراعت استه
 بـدون  آتش در یمیابراه نادر ۀشاعران زبان»در مقالۀ ( 9313) یو عسکر . طاهری0
 روسـاخت  ها،یرسازیتصوو  هاییزداییآشنا با یمیابراه مه انددهیرس جهینت  یا به «دود
 خواننـده  ذهـ   در را رمانش ۀعاشقان و رانهشاع یانقنب یمحتوا تا آراسته را خود رمان

  .مند جاودان
 رمـان  یمحـور  تیشخصـ  دو قدرت ۀسیمقا»در مقالۀ ( 9310و همکاران ) یر. می5
 بـه  «شـورت  کلیما مدل و فرمنف قدرت ینابرابر یۀنظر از استفاده با دود بدون آتش

 گران،ید با وگالید در رمان یمحور تیشخص دو برخورد ةنحو مه انددهیرس جهینت  یا
 3گاالن یهاالوگیآنان دارد. د یو دوران زندگ فراوان یهابیبا فراز و نش مینسکت مستق

 بـا  و شـود یمـ  تـر تنـگ  رهیدا  یا مرور به و است محدود یبه افراد خاص انشیبا اطراف
 خصوصبهمردم  ۀبا هم تنهانه 0یآلِن مه یحال در. ردیپذیم انیپا او یقهر تسلط مرگش
-گفت محور در تا مندیم وادار را هاآن بلکه شود،یم وگوگفت وارد جامعه اقشار زنان

ـ  سـندگان ینو مه ییجا تا ، یبنابرا. رندیبگ قرار وگو  مردنـد،  وجـو جسـت  حاضـر  ۀمقال
 . است نگرفته صورت رمان  یا در مذمور قوم دو عامۀ یباورها ةدربار مستقل یپژوهش
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 . بحث و بررسی3
 رکمنت قوم یف. معر1ـ3

 ترکمن قوم ۀخچیتار .1ـ1ـ3
صحرا و دورة گردی، مهاجرت به ترممنستان و ترمم ها به سه دورة بیابانتاریخ ترمم 

قـوم تـرمم     ،شود. بر ای  اساسبعد از مرزبندی رسمی بی  روسیه و ایران، تقسیم می
 و منچوری یهامه دشت شودمی محسوب ایران منونی سرزمی یکی از اقوام مهاجر به 

 ۀدریاچـ ساحلی شمال  ۀمه در منطق قوم  یا. رودمی شماربه هاآن اولیه مکان مغولستان،
 جنـوب  بـه  تـدریج بـه بـه دالیـل مختلـف     مردند،می زندگی مغولستان در «گِل ایشِیق»

در  سسام  شدند و سـ،  «سیحون»و در قرن ششم میندی در نزدیکی  مردند مهاجرت
ـ نقـرن یـازدهم    در. نـد آمد «جیحـون »قرن دهم به نزدیکی  سـام  شـدند    «مـرو » در زی

 ۀدریاچـ  نـواحی  عـازم  هاترمم  از گروهی(. 05، 35: 9300 ممالی، و خانقاه)عسگری 
و از آنجا به سواحل شـرقی دریـای خـزر مهـاجرت      5گنجبه اور درنهایتآرال شدند و 

 مِرلیمردند و در شهرهای دهستان و منقشنن سکنی گزیدند. طوایف ترمم  گومنن، ی 
 قوچـان  اطراف در سالِرها و هااِرساری ها،ساریق بعداً و داغم،ه هایعلی در جلگه و آل 
به سـمت شـمال خراسـان روی آوردنـد و در قـرن       هاسام  شدند و یُموت بجنورد، و

 قـرن  آنکـه  از پـیش . مردندزندگی می خزر شرقی ساحلدر تمام  طوایف  یاشانزدهم 
خود مردند و پس از  گزارخراج را هاترمم از  یبرخهای روس تزار یابد، پایان نوزدهم
 روس، و ایـران م( بـی   9889تحدید مرزی آخال ) قرارداد روسیه، ام،راتوری یهاجنگ
 ایرانی رسماً گرگاناترک و  هایترمم  آن، اساس بر و مرد تعیی  را مشور دو میان مرز

 (. 39 -58: 9319 ،یوسفی) شدند محسوب

 ترکمن قومِ یۀتسموجه  .2ـ1ـ3
تـری  بررسـی بـه    های مختلفی شده اسـت. قـدیم  ، برداشت«ترمم »دربارة اطنق واژة 
 : مندمی نقل ایافسانه وی. دارد قمحمود ماشغری تعل
ـ  ترمـان از فتح سمرقند برای سـرموبی امیر  پس اسکندر  باالسـاغون حرمـت    ۀناحی

با قشون خود بـه طـرف شـرق     شود،می آگاه اسکندر قصد از مه امیرترمان. مندمی
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 اسـکندر . مانندبازمی قشون از خود هاینوادهت  با خا 55بی   ای در  و مندفرار می
 ها،آن در بودن ترک هاینشانه دیدن با و خوردهنگام بازگشت به ای  افراد برمی به

 مثـرت  بعـدها  اسـت  معتقـد  ماشـغری . هسـتند  «ماننـد ترک» هاآن مه منداظهار می
 اسـت  شـده  افـراد  ای  به «ترمم » ۀتسمی موجب( غلط ۀتجزی احتماالً و) استعمال

 (. 93: 9308 اوغلو، قفس)
. گرویدنـد  اسنمبه دی   دریاآمو های ناحیۀگردد مه ترکروایت دوم به زمانی برمی

 بـه  بنا و مردند اجتناب ریزیخون و جنگ از باشد، مه دلیلی هر به ناحیه ای  هایترک
 لقـب  هـا و بـه آن  مردنـد  اسـتقکال  هاترک رفتار ای  از اعراب. شدند مسلمان خود میل
غیرمسـلمان،   آغوزهایبود مه  عنوانی. برخی هم معتقدند مه ترمم  دادند «ایمان ترک»
(. روایت سوم به ای  باور اشـاره دارد مـه   3: 9301 سارای،) دادند مسلمان آغوزهایبه 
(. 909: 9319 ،یوسـف ی) «هستم ترک» م  ییعن است؛ «می  ترک» ةاز واژ «ترمم » ةواژ

 ةواژ در «مـ  » عنصـر  مـه  مننـد  ثابـت  ییهـا مثـال  ۀارال با تا اندمرده تنشبسیاری نیز 
 یـا  «عظمـت  و شـکوه » چون مفاهیمی بر هاآن زعم به و دارد پسوندی تماهی «ترمم »
 آن و دمننمزبور جملگی ی  هدف را دنکال می روایات تمامی. دارد داللت «جمع اسم»

 از اسـتفاده  بـا  «هیرث» نام به شناسانشرق از یکی اما هاست،ترمم  بودن «ترک» اثکات
چینی ارتکـاط  « مونگ ـ تومو» ةترمم  را با واژ ۀتسمی تا مرد تنش چینی تاریخی متون

 هـا «آالن» ایرانی اقوام نسل از هاترمم  مه مند ثابت تاریخی و یاییجغراف دهد و با ادلۀ
 (.088: 9335لف تکریزی، خ) هستند

 ترکمن قومِ فیطوا .3ـ1ـ3
انـد از:  ها عکـارت شوند مه برخی از آنهای متعددی تقسیم میها به قکایل و تیرهترمم 

 طـور  بـه . گـومنن  و یُمـوت  تَکِه، ساریق، سالور، اِرساری، رلی،عالی ایلی، چاودار، ی مِ
 چند به طایفه هر و طایفه چند به ایل هر ها،ترمم  سنتی اجتماعی ساخت نظر از ملی،
 طوایـف  ا(. امـ 301: 9319اند )یوسفی، تقسیم شده 3اُب ه چند به تیره هر و اونلیق یا تیره

 گیهمه به سه تیرة یالواچ، مارامان و آنابولِ 0قکیلۀ سالور :اند ازعکارت ایران در هاترمم 
 آالچـا،   ،های: بیراش، بادانَرهبه گفتۀ گالکی ، به تی 8ساریق هایترمم . شدندمی تقسیم
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-تـرمم  . شدندمی تقسیم باش قانای و ساختی ماچاعالی، دویاچی، مُراد، قِز ل بارزامی،

های مرو و در سرتاسر مویر واوزبوی، از نزدی  ای  طایفه در آخال و واحه، 1تَکِه های
در  تَکِه عیتجم تزیستند. زمانی امثریهای ایگدی گرفته تا مرزهای واحه خیوه میچاه

 ایعده شد، ساخته مرغاب روی سدی اینکه از بعد اسرزمی  آخال سام  شده بودند، ام
 99س(. طوایف مقد35 -35: 9300ۀ مرو انتقال یافتند )عسگری خانقاه و ممالی، واحبه 

داننـد.  مه خود را از شجرة خلفای راشدی  می« مختوم»و « خوجه»، «آتا» هایشامل تیره
شـوند و  نامیـده مـی  « اوالد»ها احترام نسکتاً زیادی دارند، ه در میان ترمم ای  طوایف م

 حرمـت  درمـورد (. 55: 9319 ،یوسفی) منندمی یاد هاآن از زین «سطوایف مقد»منزلۀ به
 اوالدینـگ »: گوینـد مـی  مـه  دارد وجـود  المثلیضرب هاترمم  میان در یحت فهیطا  یا

 . نک  ررا نیز ساده تصو« اوالد» گِس ی؛ یعنی حت«گورمَه مِشکی ایتینی
انـد از:  عکـارت  مه هستند اُبه وتیره  چندی از دوازده طایفه،  مرمب :موتیُ ۀطایف   

 قـان  قوج ـق،  ایگـدِر،  موچ ، ایمِر سنخ، بدرا، جی، دوه داز، لقی،جعفربای، آتابای، ی 
 بـه  و انـد پیشـه زراعـت  عمـدتاً  هـا یُموت(. 51: 9300 ممالی، و خانقاه)عسگری  یَخمَز
: نویسـد مـی  بـاره  ای  در آیرونز ویلیام مه ، تا حدیدهندمی زیادی یتنسب اهمّ ةشجر

نسـب در خـط ذمـور     ةشـجر  مکنـای  بر را خود اجتماعی زندگی اعظم بخش هاموتیُ
 در تـرمم  بـزرگ   ۀطایفـ  دومـی  : ننگوم ۀطایف (.308: 9319 ،یوسفی) منندتنظیم می
ــ درمــه  هســتندایــران  ــه و نیــز در جــرگنن، شــمال شــرقی   99مننگــو ۀناحی  و منل
ها به هشت طایفۀ یانقال، چـامر بیگـدری، مریـ     برند. گومننسر میصحرا، بهترمم 

شـوند.  خان تقسیم می)قریق(، مایی )قایی(، آی درویش، بایندر، ارم  لی و قریب علی
 عسگری) شوندمی شناخته شانمشترم به نام جدّ گومنن، جز به ترمم  قکایل تمام هالکت

  را طایفــه ایــ  مجــاری، اح(، ســی388: 9300) وامکــری(. 58: 9300 ممــالی، و خانقــاه
 میـل  روی از هاآن مه است باور ای  بر و داندمی هاترمم  تری متمدن و جوتری صلح
 فراغـی،  مختـومقلی . داننـد مـی و خود را تابع دولت ایـران   شدند مشغول زراعت امر به

 . است رمَزگَ ةتیر از و گومنن ۀفیطا از زینیر ترمم ، شاعر شه
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 دود بدونِ آتش،. نادر ابراهیمی و رمان 2ـ3

گذراند و پس  تهرانخود را در  یماتش(، تحصینت مقد9380 – 9395نادر ابراهیمی )
 و مشــغله ابــ در متــاب  یوحقــوق وارد شــد.  ةبــه دانشــکد ،یادبــ ،لمیــاز گــرفت  د
وقایع زندگی خود پرداختـه اسـت. از جملـه مارهـای وی ممـ        به شرح ابوالمشاغل

 آداب و هاترمم  با تمد  یدر ا مهبوده است  صحراترمم  در ارمارگری تعمیرگاه سی
ـ ا از. ردیـ گیم قرار قوم  یا تیمیصم ریتأث تحت و مندیم دایپ ییآشنا هاآن رسوم و   ی

 ۀفتیش مه منمینم انکار»: دیگویم نهیزم  یا در و دارد ترمم  قوم به رو، ارادت خاصی
ـ ند یگرید دیشا مه امشناخته و امدهید آنگونه را هاآن و شدم هاترمم   نشـناخته  و دهی
 گوید: (. همچنی ، در جلد هفتم ای  رمان می051/ 3: 9383 ،یمی)ابراه «باشد

 در یفنــ مــارگرممــ  و بــودم جــوان اریبســ یوقتــ غفلتــاً، ه،لحظــ  یــدر  مــ ،
 بـدون   آتـش، ». شـدم  امـا  شد، چه دانمینم غفلتاً. شدم صحرا عاشق صحرا،ترمم 
 روزها آن ادیمعشوقم بکرم.  شگاهِیپ به توانستمیاست مه م  م یزیآن چ ۀهم ،«دود
آن آفتاب  ،و خلوت یآن پهناور ها،مهتاب آن و هاآن غروب ،ییصحرا یهاشب و

ــ ــان خــوب  هــا،قیــآالچ خفتــه، ۀو گل  ــایز مــه هــاهو آن بچــآن مــردان و زن   ییک
م  زنـده اسـت و خواهـد     موچ ِ قلب  در شهیهم یبرا داشتند، را یزیانگشگفت

 (. 095/ 0 ماند )همان:
 ،اهیسـ  یپـا  هـزار ، دود بـدون   آتـش تـوان بـه   ها میاز آثار ابراهیمی درمورد ترمم 

 اشاره مرد. صحرا یصدا ۀناملمیفو  صحرا یهاهقصّ 
هـای  و در شـمار رمـان   ابراهیمـی  نادر  تری  آثاراز درخشان 59دود بدون  آتش، رمان

مه جایزة نویسندة برگزیدة ادبیات داستانی بیست سال بعـد   رلالیستی زبان فارسی است
ای  رمان،  .(01: 9388آورده است )رضوانیان و نوری،  ارمغان وی به برای را از انقنب

ای بـا ماجراهـای   داسـتان جداگانـه  جلدی است مه هر جلد آن شامل داستان بلند هفت
 قـوانی   دلیـل بـه  مه است یعشق داستان ،«سولماز و گاالن» خاص است. جلد اول با نام

ـ ا در رمان قهرمان(، ممنوع و ناپسند است. گومنن و موتیُترمم  ) ۀ بزرگِکیلق دو   ی
جلد  رود.شمار میبه ترمم قوم  یاقهرمان اسطوره  یدارد مه  نام، «اوجا گاالن» جلد،

 روایـت  را «سـولماز » و «گـاالن » داسـتان   از پـس  هاسال ،«مقدس درختِ» دوم با عنوان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
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ـ آلِ» مجموعـه،  ای  اصلی هایشخصیت و مندمی  را« اویلـر مـارال آق »و  93«لـر یاوآق ین
های سیاسی ایـ  زوج اسـت.   موضوع اصلی بقیۀ رمان زندگی و فعالیت .مندمی معرفی

 از حرمـت  پرخون، یهاتیواقع بزرگ، اتحادِ ترتیب با عناوی : به متاب بعدی جلدهای
اند. شده نوشته است، یسرآغاز سرانجام هر و ستادیا یبازنخواه حرمت از هرگز تو نو،
ـ ا لر سـه جلـد او  توان گفـت ابراهیمـی د  طور خنصه میبه  یهـا ییکـا یرمـان بـه ز    ی

ای داسـتانی ـ تـاریخی، مکـارزات      پرداخته و در چهار جلد بعدی به شیوه صحراترمم 
رمم  علیه حکومت پهلوی را بیان مرده است. فکر اصلی ای  رمان انقنبی معاصر قوم ت

 و)قهرمـان  یُمـوتی(   « گـاالن اوجـا  »مربوط به عشق آتشی  دو شخصیت اصلی داستان، 
درنهایـت،   اسـت. بـر ضـد رضـاخان    « آلِنی»)دختر  گومننی( و مکارزة « سولماز اوچی»
 بســتگی و یکــی شــدن اندیشــه و پیــام اساســی ایــ  رمــان، رســیدن بــه اتحــاد و هــم»

ـ ا ۀمطالع(. 553: 9389)مهرور، « هاستترمم    نشـان  عامـه  فرهنـگ  منظـر  از رمـان   ی
داشته و توانسته است  یشناسمردم از حوزه  یا با یخوب ییآشنا آن ةسندینو مه دهدیم
 یغنـا  زمینـۀ داستان،  بردشیپ ضم قوم ترمم   یاز باورها و پندارها یبرخانعکاس  با

 عامـه  یهاشهیاند داستاندر خنل  هاآن از ییهانمونه ۀفراهم مند و با ارال زینرمانش را 
 .مند جاودان خوانندگان ذه  در را

  «موتیُ»و « گوکالن». باورها، عقاید و دانش عامۀ قوم 3ـ3
 یروسـاخت  یهـا جنکـه  تمـام  و اسـت  مردم ةتود به متعلق و یعموم یامر عامه فرهنگِ
 اعتقـادات،  هـا، جشـ   هـا، یسـوگوار  و هـا  ییآ ها،سنت و سومر و آداب: مانند جامعه
ـ بخت) ردیـ گیدربرم را دهاینکا و دهایبا ها،دانسته هـای  (. یکـی از جلـوه  50: 9385 ،یاری

آفریند. از آنجا های خاصی را مینگرش»فرهنگ عامه، باورها و اعتقادات اقوام است مه 
گیرنـد، گـاه باورهـای عامیانـۀ     مـی  مه ای  اعتقادات از روح انسانی واحدی سرچشـمه 

(. نـادر ابراهیمـی   53: 9301)هدایت، « خوردچشم میمشترمی در میان اقوام مختلف به
های مختلف از تاریخ، فرهنگ و فولکلـور  ، به بهانهدود بدون  آتش،در جای جای رمان 

وی در ایـ  رمـان بهتـر از هـر ترممنـی از باورهـا و       »قوم ترمم  سـخ  گفتـه اسـت:    
هـای  هـا و شـادی  مرانگی طکیعـت را بـا رنـج   گوید و توصیف بیتقاداتشان سخ  میاع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7
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ای مه در (. در ای  پژوهش باورهای عامه538: 9300)میرعابدینی، « آمیزدترممنی درمی
اسـت،   افتـه ی انعکـاس  مـذمور  رمـان  در و بوده جیرا «موتیُ»و « گومنن»میان دو قوم 

هایی ها را در زیرمجموعهتر ای  باورها، آنحلیل دقیقدهیم. برای تمورد بررسی قرار می
ازقکیل: باورهای فلسفی و اساطیری، باورهای مربوط به زندگی و مراحـل آن، باورهـای   

 نکـه یبـه ا  توجه بامنیم. بندی میعامه دسته یهواشناس و یشمارگاه عامه، درمان و طکی
 فرهنـگ  با یقیعم ییآشنا مرده، یزندگ ترمم  قوم انیم در یطوالن مدت یمیابراه نادر
مـه از بزرگـان آن قـوم     یاآنان را بـه گونـه   یاز پندارها یاریقوم داشته و بس  یا ۀعام
ـ ا. اسـت  نداشـته  آن در یتصـرف  و دخـل  چیهـ  و برده ماربهدر رمانش  ده،یشن  نـوع   ی

 اقـات اتف و اناتیجر یینمابه واقع است، دیرمان مف بردشیپ یبرا آنکه بر عنوه اشارات
 .مندبسیاری میمم   یخوانندگان امروز یداستان برا

 . باورهای فلسفی و اساطیری1ـ3ـ3
 قرار  عامهها، در ارتکاط با عقاید بینی مشترک انسانها با داللت بر جهاناسطوره

ها همگی از مضامی  موجود در گیرند. احساسات و مفاهیم مشترک میان انسانمی
 بخشیدن به عقاید و رسوم  اعتکار» . بنابرای هستند عامهد عقای رها و نیز داسطوره
رعهده ب هاویژه اسطوره های فولکلور است و ای  مهم را بهنقش ای، یکی دیگر ازقکیله
 نگـاه از هااسـطوره چنـد هـر (.59: 9309ای، ، ترجمۀ بدره9103)پراپ، « دارند

 اراله را نشیآفـر از یگزارش اغلب اما دارند، یمتعـدد یمارمردهـا شناسـاناسـطوره
 . ـندیگویمـ سخ  یهست تکامل و نشیآفر یچگونگ از و دهندیم

 انسان نشیآفر .1ـ1ـ3ـ3
انسـان،  » مـه  دربارة آفرینش انسان چنی  باوری دارنـد « یُموت»و « گومنن»های ترمم 

لیـل رشـد،   شود. خطا، دلیل تازگی راه است. دبرای خطا مردن و جکران خطا، زاییده می
تنها نه« خطامار بودن انسان»اندیشه و باور . (88/ 3: 9383)ابراهیمی،  «دلیل بازشدن و...

عرف  زبان در در بی  قوم ترمم ، بلکه در بی  همۀ افراد و اقوام دیگر نیز وجود دارد و 
ای  مطلب به معنای اعتقـاد بـه    اما «.انسان جایزالخطاست»گویند: میشود مه شنیده می
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 همـان  درواقـع  منم،  یا یاصل تبلکه ماهی ،واز انجام گناه و خطا برای انسان نیستج
ای  اقوام درمورد نحوة به دنیـا آمـدن، تکامـل و     .رساندرا می «الخطا بودن انسانممک »

دل هسـتند، بـا   ها افرادی شریف، مهربان و سـاده ترمم »ای دارند مه مرگ چنی  عقیده
 «میرنـد منند و مـی شوند، زندگی میمنند، بزرگ میا خدا رشد میآیند، بخدا به دنیا می

تـرمم  را از آهـ    »( و یا درمورد استقامتشـان چنـی  بـاور دارنـد مـه:      399/ 0)همان: 
اند مه اگر نساخته بودند، تا به حال در ای  هزارسـال، هـزار بـار پوسـیده بـود و      ساخته

ـ اخ پندار  یا (.5/59)همان:  «خاک شده بود  در یزنـدگ  تحمـل  و یموشـ سـخت  از ر،ی
 .شودیم یناش هاآن یزندگ سک  از و دارد تیحکا هاترمم  سخت طیشرا

 ریم و مرگ .2ـ1ـ3ـ3
هـا بـر ایـ     است. تـرمم  « مرگ و میر نوزادان»یکی از باورهای ای  دو قوم مربوط به 

ان را روی ها سرشبرد و آنزند و پیش خود میهای مرده را صدا میباورند مه خدا بچه
اش نشینند. خدا صدای گریۀ زنی را مـه بچـه  گذارند و سر سفرة خدا میزانوی خدا می

 ای ها بر ایـ  باورنـد مـه وقتـی بچـه     (. آن50/ 5: 9383مرده، دوست ندارد )ابراهیمی، 
گوینـد مـه بفرماییـد    ها بارها به او میایستد و فرشتهمیرد، در منار دروازة بهشت میمی

دهـد تـا   گونه پاسخ مـی پرسند و او ای دلیل را می هافرشته. شودینم وارد هداخل و بچ
ها ای  موضـوع را نـزد   شوم. فرشتهزمانی مه پدر و مادرم نیایند، هرگز وارد بهشت نمی

 بـه . منـد یمـ  بهشـت  وارد زین را مادرش و پدر ه،خاطر آن بچبرند و خدا هم بهخدا می
، زیـرا نـوزاد   شـوند  انیگر خود نوزاد مرگ از مادر و پدر دینکا مه معتقدند سکب  یهم

ـ میانجی خوبی بی  خدا و والدی  است.   سـکب  بـه  و زمـان  مـرور  بـه  ییباورهـا   یچن
 قـوم  یمنـون  نسل رشیپذ و قکول مورد چنـدان امـروزه اجتماع، و محیط هایدگرگونی
 .ستین ترمم 

از تنهـایی خـویش، در   مـرده  »درمورد سایر مردگان خود نیز چنی  باور دارنـد مـه:   
ها اگـر مسـی از اقـوام نزدیـ      رو، در بی  ترمم (. از ای  31/ 3)همان: « هراس است

ـ . شـوند  حاضر  یتدف مراسم در مه ندارند حق مرده ها مرده باشد، نزدیکان آن ی، در حت
 انـد دهیعق  یا بر نهیزم  یا در. ندارند را خود ةمرد خاک سر به رفت  تمام هفتۀ عزا حق
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 بـه  و زندیم صدا را او مرده ابد،ی حضور  یتدف مراسم  در مرده کان ینزد از یکی اگر هم
(. جـا همان) «ترسمیم گور در ییتنها از م ! مگذار تنها مرا! مگذار تنها مرا: »دیگویم او
  .شودیم یناش ترس از باور  یا الکته

 شـده  گـر جلـوه  اگونگون یهاصورت به مرده از ترس  یا زین یبشر انیاد تمام در
 طنـاب  با را او بدن ای دادندیم قرار مرده جسد یرو سنگ از یانکوه ازجمله. است
 دفـ ،  از بعد شانیا روح یخشنود و هاآن خاطر یاسترضا یبرا و بستندیم محکم
 (. 53: 9385 ناس،) مردندیم میتقد هاآن به ییایهدا

 آن و دارد نمـود  گـر ید یاگونـه  بـه  باور  یا هم هنوز ترمم  قوم یمنون ۀجامع در
 .ندارند را مردگان یس،ارخاک مراسم در حضور حق هازن نکهیا

 گناهیب خونِ .3ـ1ـ3ـ3
خـون   »: اسـت « گنـاه ریخت  خـون بـی  »ها مربوط به یکی از مضامی  و باورهای ترمم 

د، (. در ای  مـور 05/ 3: 9383)ابراهیمی،  «دودجوشد و پی قاتل  خودش می]مقتول[ می
ها بر ای  باورند مه اگر مسی فردی را بکشد و با ای  وجود فرار مند و مسـی او  ترمم 

ـ ا نمـود . است یماف مقتول خون   یهم قاتل را نکیند، برای مجازاتِ  ریبـاور را در سـ    ی
 ،گلـ  و آقشـام  لـر یاوآق پسـرش،  دو آمدن ایدنگاالن با به ی: زندگمینیبیم  یچنداستان 
  ی، گـاالن مـه شـتابان از نکـرد خـون     مونینام یاز روزها یناگهان در روز. ابدییادامه م

برادر بـزرگ   ش،یمتی به دست  خورد،یم آب بروننچهیا چاه منار در و برگشته یگرید
 پسـرش  همـراه  بـه  گـاالن،  خـون  شـدن  ختـه ی. سولماز پس از رشودیمشته م ،سولماز

ـ ا .مشـد یمـ را  شیمـ تیـ و  شـود یم گومنن یصحرا یراه لریاوآق  بازتـاب  بـاور   ی
 لیتعـد  امروزه مه دهدیم نشان را گذشته در ترمم  قوم یلیا بافت و یالهیقک تعصکات

 .است شده
  سـال  شـش  و یسـ  هـر  خـون  جوشش مشنده، به خون گفت   ناسزا خون، جوشش 

 یطومارهـا  در مـه  است عامه یباورها ازجمله خون، جوشش هنگام بن نزول و بار ی
 حاصـل  باورها، نـوع  یا رسدیم نظربه. است داشته بازتاب زین یشفاه اتیارو و ینقال
باورهـای   .ندارنـد  را شیخـو  حـق  گرفت  یارای اما ،انددهید ستم مه است یمردم دِیام
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 صـحرا و همچنـی    هـای مـردم تـرمم    ازجمله باورها و رسـم « خواهیخون»مربوط به 
 بـی  مـردم صـحرا شـده بـود و تـا        ریزیتری  عاملی است مه سکب جنگ و خونمهم
 .شودیم یناش ترمم  قوم یالهیقک یدادهایرو از باورها  یا .ها ادامه داشتمدت

 ستارگان ریتأث .1ـ1ـ3ـ3
 و بختــیتیـره  نیــز و آدمـی  مــرگ سـرانجام،  و رشــد آفـرینش،  در را افــنک پیشـینیان، 
سـ،هر در پهلـوی   » .دانسـتند مـی  مؤثر ،است شدهمی مربوط او به آنچه هر و خوشکختی

اش به یکدیگر وابسته اسـت. چنانکـه   لقب خدای دارد و مرگ و زندگی انسان و ستاره
دو قـوم   (.119: 9303)انوشـه،  « مندای افول میمیرد، ی  ستارهگویند: هر انسان مه می

و حتی باور داشتند  اندمرده قلمداد خودشان را حامم تقدیرو ستارگان فل  ترمم  نیز 
ای در آسمان هست مـه  صورت گم شدن در صحرا و یا حتی تشنه شدن، ستاره در»مه 
/ 9: 9383)ابراهیمـی،  « ها را رفـع منـد  ها را به خانه بازگرداند و همچنی  تشنگی آنآن
دلیل اینکه ای  اقوام به مرحلـۀ تحلیـل   در ای  زمینه معتقد است بهنادر ابراهیمی (. 981

فریب خوردن و به بیراهـه مشـانده   »رو، اند، از ای  هعینی لحظه به لحظۀ حوادث نرسید
ها، امری است نه چندان غریب شدن و ت  به تقدیر دادن و درماندگی س،ردن برای توده

هـا[  هـا ]بـر آن  خوب یا بد ستاره»به همی  دلیل به تأثیر ستارگان نیز معتقدند و « و بعید
اعتقادنـد همـانطور مـه راهکـران     ها بر ایـ   ترمم  (.919)همان:  «حکومت خواهد مرد

برد امـور زنـدگی و   ها هم در پیشسزایی دارند، ستارهبرد جامعه نقش بهجامعه در پیش
 رو، همـواره بـه امیـد سـتاره زنـدگی مـردن، چشـم بـه           یا از. دارند ریتأث ایدن حوادثِ
ندگی ای در آسمان دوخت ، مار همیشگی ای  دو قوم بوده است و آوارگی و درماستاره

 ۀگذشـت  امانین از ترمم  قوم را باورها نوع  یادادند. خود را هم به ستارگان نسکت می
 اسـتناد  قابـل  و مناسـب  یزندگ ۀشاخص و اریمع منزلۀبه امنون اما دارند، ادگاری به خود
 .ستین
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 قدر و قضا .1ـ1ـ3ـ3
کـم قطـع و   معنـی ح بـه قضا» .است فارسی اتر ادبیسومی رایج در سراهقضا و قدر مف

 مه جهت آن از جهان حوادثِ ... است ی یتع و اندازه معنی به دَرقَ...  فیصله دادن است
الهـی   یقضـا  بـه  مقتــضی  یافتـه،  تحکـم  و قطعیـت  الهی مشیت و علم در هاآن وقوع
ـ تع هـا آن زمانی و مکانی تموقعی ند و از آن جهت مه حدود و ابزار وشبامی  شـده،  ی ی

اند اعتقاد داشته «موتیُ» و «گومنن» قوم دو .(03: 9339 مطهری،) «باشدمی الهی مقـدر
مه خدا انسان را آفریده و به او ارادة انتخاب نداده، زیرا در زمان ازل قکل از اینکه انسان 

: 9383ها را نوشته اسـت )ابراهیمـی،   دنیا بیاید، خداوند تقدیر و سرنوشت همۀ انسانبه
در  ، است.«بودنی، خواهد بود»دو قوم به قضا و قدر از نوع درواقع، نگاه ای   (.391/ 0

خدای سیز چ ـ   »گویند: المثلی نیز رایج است مه میها در ای  زمینه ضربمیان ترمم 
 .ندارنـد  حرمت اجازة هم هاچوب نوک یحت خدا اجازة بدون یعنی ؛«باشی قیمِلدَه ماز

 ،ددهیم رخ هاآن یت را مه در زندگفاقاات و حوادث از یاریها بسترمم  لیدل  یهم به
 و حـوادث  بـا  الجـرم . سـت ین یزیدانستند مه از عواقب آن گریبرتر م ییرویاز ن یناش
 نظایر و باورها نوع ای  .زدندچه منم بر سر نمی ۀآمدند و ماسآسانی منار میفاقات بهات
 قـوم  دو ایـ   خـداجویی  سرشـت  از هسـتند،  مـذهکی  و دینـی  ابعـاد  از سرشـار  مه آن

 .روندنمی ازبی  وقت هیچ و گیردمی سرچشمه
 قـوم  و اسـت  ختهیدرآم مه  ریاساط و هانخست با افسانه ۀدست یاز باورها یاریبس
 یامـروز  نسل یبرا هاآن اغلب اما اند،مرده یزندگ باورها  یا با امانشانین مانند ترمم 
 .  ناآشناست هاترمم 

 راحل آن. باورهای مربوط به زندگی و م2ـ3ـ3
 شـود. در واقـع آنچـه مـورد پـردازش و بررسـی قـرار        هنگامی مه بحث از زندگی مـی 

 ما ۀرابط نکهیا دارد؛ هگیرد، سک  زیست  است. سک  زندگی بر چگونگی رفتار توجمی
ـ ا. میباشـ  داشـته  یارابطـه  چه عتیطک و خدا با باشد، چگونه هاخانواده و گرانید با   ی

 هـای ارتکـاطی انسـان را    محـدود نیسـت و همـۀ حـوزه     یزنـدگ  از حوزه  ی به سک 
 گیرد. فرامی
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 فرزند و همسر. 1ـ2ـ3ـ3
باورند   ی. بر ا«ییخُدا یچیم نگیهِلِ رعَ»گویند: درمورد همسرانشان می های ترمم زن
هـا عقیـده دارنـد مـه شـوهر،      (. آن03/ 3: 9383 ،یمیابراه) است م  یخدا شوهر،مه: 

مننـد و  ها از خدا اطاعت میطوری مه زنآید. درواقع آنمی حسابخدای موچکشان به
. باشـند  قالـل  را یحرمتـ   یچن هم، خود همسران یبرا دیبا هستند، قالل تبرای او عز

 یـ   شایستۀ مه آنگونه رمان، ای  در مه دهدیم نشان را ترمم  زن  تیشخص باور،  یا
 خـود،  همسـر  پـای  بـه  پا م ترم زن  زین امروزه. است شده توصـیف ،است ترمم  زن
. است همسرش چرای و چونبی مطیع او. منـدمی تـنش آرام، ایزنـدگی داشت  برای
: فرمود )ص(پیامکر امرم اند، زیرا ها ای  باور را از تعالیم دینی گرفتهتوان گفت ترمم می
ق: 9093)مجلسـی،  « وج هـا لِزَ تَسـجُدَ  أن المَـرأهَ  ألَمَرتُ ألِحَدٍ یَسجُدَ أن أحَداً أمَرتُ لَو»

عقلی و ناشکری دربارة طلب دختر یا پسر از خدا معتقد بودند مه نوعی بی (.503/ 993
هر دختر، »دانستند و باور داشتند مه است و چنی  طلکی را قدر نعمت خدا ندانست ، می

 بـه  تـرمم   قـوم  یبنـد یپـا (. 51/ 0: 9383)ابراهیمـی،  « ست به جانـب بهشـت  دری ا
 سـکب  آن ۀجـ ینت و دارد رواج هـا آن  یب در هم هنوز فرزند و همسر به مربوط یباورها

 بـه  تـوان یمـ  هاآن ۀجمل از مه است شدهها در زندگی اجتماعی آن ییهاتیایجاد موفق
 .مرد اشاره قوم  یا  یب در طنق مم آمار و سازگار ییزناشو ۀرابط

 زخمچشم. 2ـ2ـ3ـ3
 بـه  ستایشگر حتی یا بدخواه یا حسود د از نگاهِشوزخم آسیکی است مه تصور میچشم
ـ اعتقاد به تأثیر چشم  بـد، جهـانی معر   دی  المعارفةدایر در. رسدمی چیزی یا مسی  یف
 اسـت  نقصـانی  و آزار»: مه است آمده زخمچشم درمورد زین قاطع برهان در. است شده
 هــم  بــه  را یچیز و را مسی ایشان، مردن تعریف و مردم از بعضی دیدن سکببـه مه

ـ تکر خلف) «خوانند العینالنمه عرب و رسـد بـه اعتقـاد ذوالفقـاری     (.998: 9335 ،یزی
 بـه  خـاص،  یروین با یاشخاص هزخم گزندی است مه عمدتاً از سوی نگاه یا توجچشم
ـ ا. شـود یمـ  وارد یمسـ  ای یزیچ  احتمـاالً  و بشـر  یباورهـا   یتـر یمیقـد  از» بـاور   ی

 از یکی و است اسنم ازجمله و جهان سراسر در یفراعلم باور  یترجیرا و  یرتریفراگ
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در  (.058، 003: 9310 ،یذوالفقـار ) «اسـت  نمـ   آن، دفـع  یبرا پرماربرد اریبس یایاش
وَ »قرآن مریم نیز بر درستی آن صحه گذاشته شده است. بسیاری از مفسران، آیۀ شریفۀ 

اَبْصار هِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّمْرَ وَ یَقُولُونَ اِنَّـهُ لَمَجْنُـونو وَ مـا    اِنْ یَکادُ الَّذی َ مَفَرُوا لَیُزْ لِقُونَ َ ب 
انـد.  زخم و دفـع آن مربـوط دانسـته   ( را به چشم59-38/55)قلم/« هُوَ اِال ذِمْرو لِلْعالَمی َ.

زخم حقیقت دارد )رضی، ، چشم«حَقٌّ ی ُالعَ»اند: نیز در ای  زمینه فرموده (ص)پیامکر امرم 
 (.  099/598: حکمت 9381

زخم، تأثیرات متفاوتی قالل بودند و جهت رفع آن به مارهای گونـاگونی  برای چشم
زخم بوده، بـا مـارد   های مسی مه دارای قدرت چشمجای قدم مردند؛ ازجمله:اقدام می

مشـیدند. یـا آنکـه انگشـت بـه خـاک تـه مفـش         بریدند یا روی آن با مارد خط میمی
مردند و سیاهی آن را مالیدند. یا اسفند دود میند، روی ناف خود میزدمننده میتعریف

(. 83: 9301 هدایت،) مالیدندمی است، خوردهچشم مردندمی ربه پیشانی مسی مه تصو
. از انـد داشـته  اعتقـاد  زخمچشم لۀمقو به اقوامنیز همچون بسیاری دیگر از  قوم ترمم 

ای منقوش بزرگ و سینی نقره»مردند: در می رو، برای دفع آن در صحرا چنی  عملای  
ای ای نمـ  و تکـه  ای گنـدم، ماسـه  ای سنجد، ماسهای اسفند، ماسهدر آن سینی، ماسه

ــی590-593/ 9: 9383)ابراهیمــی، « اســتخوان ــرار م ــیچ  ( ق ــه نشــانۀ آنکــه ه ــد ب دادن
ـ ن امنـون  زخـم چشـم  بـه  بـاور  زخمی به صاحب نم  و اسـتخوان نرسـد.  چشم  در زی
 .  شودیم دهید ترمم  قوم ةروزمر وراتمحا

 اسب. 3ـ2ـ3ـ3
باورهای قومی و اساطیری فراوانی درمورد اسب در میان ملل مختلـف رایـج اسـت. از    

رو، ای  حیوان سکب شده تا معانی سـمکولی  فراوانـی ازقکیـل: آزادی، انـدام زیکـا،       ای 
فهمیـدگی و فراسـت،    انرژی خورشید، بخشندگی، پایداری، پیروزی، قدردانی، سرعت،

سری، سرسـختی و غـرور در هنـر و اندیشـۀ ادبـی و فرهنگـی       نیرومندی، هوش، خیره
هـا جایگـاه   اسب در میـان تـرمم    (.993 -999: 9319 ،درمورد آن تکلور یابند )یاحقی

رو، باورهایی نیـز درمـورد ایـ  حیـوان     از ای   .واالیی دارد و عنقۀ خاصی به آن دارند
)ابراهیمـی،   «گیـرد دانند مـه صـاحکش را زیـر نمـی    سب  خوب، همه میا»قالل هستند: 
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دهد. همچنـی   به صاحکش را نشان می(. ای  مطلب وفاداری اسب نسکت985/ 5: 9383
ـ  زمزمـه  را خیتـار  گوشـش  در اگـر  ترمم ، اسب »معتقدند مه   «رودمـی  90ورتمـه ی یمن

م تا حدی است مـه درمـورد   محکوبیت و مقکولیت اسب در نزد ای  اقوا .(08/ 0)همان: 
: همان) «صحرا یعنی ترمم ، یعنی اسب. صحراست یزندگ اسب، نصفِ»گویند: آن می
: نـد یگویمـ  مـه  هسـتند  مـأنوس  آن با و دارند اعتقاد اسب به یحد تا اقوام  یا(. 939
(. چنـی  باورهـا و اعتقـادات در    503/ 0: همان) «شودینم ترمم  اسب، بدون ترمم ،»

داری و ورزش سوارماری جزلی از ادبیـات  شود مه اسبها از آنجا ناشی میبی  ترمم 
 نظیر و با معروفیت جهانی اسـب  هاست و بدون تردید یکی از نژادهای بیو فرهنگ آن

 اسـب  هـم  هنـوز  تـرمم   قـوم  یمنـون  ۀجامع در. است ترمم  نژاد اسب  ،یرانیا ل یاص
 از یعروسـ  یهـا مراسـم  در ینیماش یندگز وجود با امروزه یحت و دارد یاژهیو گاهیجا
 .شودیم استفاده عروس ةمجاو عنوانبه وانیح  یا

 ایاش. 1ـ2ـ3ـ3
هـا و درختـان باورهـایی دارنـد؛ بـرای نمونـه       قوم گومنن و یُموت درمورد اشیا، لکاس
هـا افتـادگی،   النگوی طـن در دسـت زنـان بـه آن     درخصوص النگوی طن معتقدند مه:

ای  اقوام در ای  راستا بر ایـ  باورنـد    (.93-95/ 5دهد )همان: یاد میتواضع و فروتنی 
مه اگر زنی النگوی طنی خود را در صندقچه یا جایی بگذارد، هیچ تأثیری در تواضـع  

شود. در جامعۀ اش میو فروتنی او ندارد، اما اگر در دست وی باشد، موجب خوشکختی
ها، داماد را الزام است. به همی  دلیل در عروسیها نیز ای  باور هنوز رایج منونی ترمم 

 منند مه یـ  سـرویس طـن بـرای عـروس بگیـرد تـا عـروس متواضـع، فـروت  و           می
نو ن،ـوش،   95با جامۀ نو، چاروق» گویند:دربارة جامه و چاروق می خلق شود و یاخوش

اورنـد مـه   ها در حال حاضر نیز بر ایـ  ب ترمم . (989/ 5: همان) «آوردیم هممال، غص
ـ ا از. شـود یم یناراحت سکب نو زمان لکاس و چاروق پوشیدن هم رو در اعیـاد سـعی     ی

 صدقه ۀنشان به را یبعد پوشش و باشند داشته نو منند مه خودشان فقط ی  پوشش می
 اوضـاع  بـا  را خواننده چاروق رینظ ییایاش به مربوط یباورها. بدهند فقرا به هیفطر ای و

 .سازدیم آشنا گذشته در م ترم قوم یاقتصاد
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 «ساز زدن، گناهی اسـت نابخشـودنی  »معتقد بودند مه  آالت موسیقیو  درمورد ساز
(. در ای  زمینه بر ای  باورند مه ناخ  و انگشت نوازنده را در قیامت به 509/ 0)همان: 
بـر   داننـد و های عروسی نوازندگی را جایز نمیمشند. به همی  دلیل در مراسمآتش می

یمنـی،  درعوض برای خـوش  شود.ای  باورند مه نواخت  ساز سکب بدیمنی عروسی می
دوانـی و مشـتی و مشـاعرة اشـعار     مراسماتی نظیر: سخنرانی آخوندها، مسابقات اسـب 

های رایج در بی  خودشان را جـایگزی   المثلترممنی به ویژه اشعار مختومقلی و ضرب
فرمودنـد:   (ص)بینـیم؛ رسـول خـدا    م دینی هم مـی ریشۀ ای  باور را در تعالی منند.آن می

شود در حالی مـه صـورتش سـیاه و در دسـتش     دارندة تنکور در روز قیامت محشور می
تنکوری از آتش است و باالی سرش هفتاد هزار فرشته قرار دارند مه در دست هر مدام 

 (.  591 /93ق: 9515زنند )نوری، ها عمودی آهنی  است مه بر سر و صورتش میاز آن
 از درخـت  ،یملـ  طور به. است «مقدس درخت» به مربوط دسته،  یا در گرید باور
 و درختـان  یبرخـ  در حرو وجـود  به اعتقاد و است یبشر یهاتوتم و نمادها  یترمه 
 جهـت  بـه  هـم   یزمـ رانیا فرهنگ در درخت». است داشته رواج امیاال میقد از اهانیگ
 شـده یمـ  سیتقـد  یبارور و بودن بخشیزندگ لیدلبه هم و آسمان و  یزم انیم وندیپ

ها نیز رواج باور تقدس درخت در بی  ترمم (. 95: 9385 ،یطاووس و اینتوماج) «است
  جمـع  مقـدس  درخـت  یپـا  جمعه، شب در موتدارد؛ به همی  دلیل قوم گومنن و یُ

ـ ب «بروننچهیا» از را درد مه خواستندیم درخت از و شدندیم یـرا بـر ایـ     ، زمنـد  رونی
 و اسـت  رمه درخت، پاک و مطهشنود، چونخدا صدای درخت را می»عقیده بودند مه 

(. مردم ای  اقوام بر ای  بـاور بودنـد   53/ 5: 9383 ،یمیابراه) «است نکرده یگناه هرگز
ای بی  انسـان و خداسـت و مـا هرچـه از آن بخـواهیم، از خـدا       مه ای  درخت واسطه

مند، از ایـ  درخـت شـفا    ، هنگامی مه بیماری در صحرا بیداد میروایم. از ای  خواسته
 مـه  داشـتند  بـاور  و آوردنـد یم ینذورات مقدس درخت یبرا لیدل  یهمخواهند. به می

 از ییمارهـا  و دادن صـدقه  مـردن،  یقربان ازجمله. رسدیم اجابت به زودتر شانیدعاها
ـ پ شـفا  پسـرم  ای رمدخت اگر مه مردندیم نذر هم هایبعض یحت و لیقک  یا  در منـد،  دای

 .مانمیم یباق درخت خدمت
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 قیـ طر از و داسـتان  طـول  در را آن تـا  مرده تنش رمان ةسندینو باور،  یا درمورد 
 مکارزه گراسنت رانیپ جهل با و مند قلمداد یخراف ،(یآلن) داستان یهاتیشخص از یکی

 سـمت بـه  را هـا آن و دهـد  جیتـرو  تـرمم   قـوم   یب در را شهیاند تیحامم ازین و مند
ـ پایب یباورها از خود یزندگ ریمس در تا دهد سوق یعلم قتیحق ـ ز ،بگذرنـد  هی  در رای
ـ ا مـه  شـود یمـ  متوجه خواننده داستان، انیجر ـ  بـاور   ی  لـر، یاو آق: دارد یخرافـ  ۀجنک

  مودمـان  از یاریبسـ  مـرگ  موجـب  یمـار یب وعیشـ  مـه  یزمان ،«برون نچهیا» یمدخدا
 از. باشـد  سـاز چاره تواندینم گرید مقدس درختِ به توسل مه شودیم متوجه شود،یم
ـ  بازگشت از پس. فرستدیم شهر به یپزشک آموزش یبرا را ،یآلن پسرش، رو،  یا  یآلن
بـه  یخرافـات  و متحجـر  رانیپ ژهیوبه ترمم  قوم امر یابتدا در یپزشک مهارت مسب و

 نکـه یا وجـود  بـا  و نکردنـد  سـتقکال ا او از خـود  یموروث اصول و یسنت اعتقادات دلیل
 از را شانیماریب یشفا هاآن ممامان گرفت،یم یقربان هاآن  یب در مختلف یهایماریب

ـ پ ذهـ   بر توانست مروربه یآلن سرانجام. خواستندیم مقدس درختِ ـ ن یخرافـ  رانی  زی
 تـا  دهـد  ننشـا  خـود  قوم به را یعلم ریمس و مند غلکه هاآن باور  یا بر و بگذارد ریتأث
 .منند درک را قتیحق

 عامه . باورهای طبی و درمان3ِـ3ـ3
هایی بـوده مـه انسـان در طـول تـاریخ بـرای درمـان        عامۀ پزشکی یکی از راه یباورها
های ناعنج همواره به آن پناه بـرده اسـت. مطالعـه و شناسـایی ایـ  باورهـا در       بیماری

رو، یکـی از  ی است. از ایـ   شناخت آداب و رسوم گذشتۀ امنون جوامع بشری ضرور
های مطالعۀ باورهای عامه، بررسی نوباورها و چگونگی عقاید مردم در مواجهـه  صورت
 ،یمنـاطق  در امنون (. از سویی، در گذشته و حتی18: 9318هاست )منصوری، با بیماری

بـودنش،  واسطۀ جنکۀ مردمـی به یبوم عامه نیز رواج دارد. طب  طب ،یسنت طب منار در
مارگیری افسـون، جـادو و   به هاتعامه است. در ای  سن یپزشک یهاتخوار سناثمیر

ها وجود دارد. ای  گونه باورها در پزشکی های جادویی پزشکانه در درمان بیماریروش
 یهـا هویشـ  از یکی (.83: 9383ای، ، ترجمۀ بدره5990 اولمان،) شودیم دهید زین یتسن

  مه بوده  یا قلب یهایناراحت بهکود یبرا عامه درمان
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 بخورنـد،  قند آب  با و مرده زیر یچیق با امدهین رونیب مرمش مه را شمیابر ۀلیپ اگر
 الکته. مندیم چاق و دهیبخش روین را باه و یعیطک روح و هیر و معده و قوّت را قلب
 93باشـه  زهرة با جو آردِ دانگمین اگر و دارد انیز مزاجگرم اشخاص یبرا عمل  یا
موبه و ت،ش  قلب را سود دارد. ]و یا[ خوردن تمر  هندی خفقـان قلـب   خورند، دلب

ماهد و اگر مسی به بیماری تنگی  نفس و یـا تـ،ش قلـب دچـار شـود، بایـد       را می
: 9315تسکیح مهربا به دسـت گیـرد و آن را بگردانـد و دعـا بخوانـد )ذوالفقـاری،       

953 .) 
های قلب، شیوة درمانی خاصی را ناراحتی نیز برای درمان« یُموت»و « گومنن»قوم 

 فـرد درمان  یبرا هامخصوص بوده است. آن منند مه درواقع نوعی جوشاندةتوصیه می
 یمویل با گاوزبان گُل  و عن اب ب،یسمکلت» جوشاندن با مه بودند معتقدقلب  دردِمکتن به 
 سکب یماریب  یچن هب معجون  یا خوراندن مرتب و(  85 /3 :9383 ،یمیابراه) «یعمّان
 . شودیم یو بهکود

 شماری و هواشناسی عامه. گاه1ـ3ـ3
 و آداب با زمان گذر  در مه شودیم شمرده هاتشماری بخشی از دانش و فرهنگ ملگاه

 ملت هر اقوام انیم در ها ییآ و آداب  یا مه ییآنجا از. است شده قیتلف عامه معتقدات
 در یشـمار گـاه . آورد شماربه یرسم فرهنگِ از یبخش ار هاآن توانینم است، متفاوت

 یبرخـ  مـه  اندمرده تجربه را یمتفاوت یهایشمارگاه انیرانیا و دارد یطوالن ۀسابق رانیا
 یشـمار گاه. است مانده یباق فیطوا و اقوام از یبرخ انیم در هم هنوز آن یهانشانه از
 از مه دارد یانهیشیپ ها ییآ  یا از یرایبس ش یب. است همراه یاژهیو رسوم و آداب با

 و مـرده  رسـوخ  عامـه  مـردم  اعتقـادات  و بـاور  در و گرفتـه  سرچشـمه  مه  اعتقادات
 یبررسـ  (.5-9: 9313 همکاران، و ییرضا) ستین ممک  باورها  یا از اقوام یجداساز

 قـات یتحق و یاجتمـاع  یهـا ارزش ۀمطالعـ  در ،آن بـه  مربـوط  آداب و یشمارگاه قیدق
 . بود خواهد خوانندگان یبرا یخوب یراهنما یشناختامعهج

 مـه  اسـت  «آسـمان  شدن سرخ» به مربوط نهیزم  یا در قوم دو  یا یباورها از یکی
 در] یبـد  یخکرها: »شودیم سرخ آسمان یوقت مه بودند باور  یا بر مواقع گونه  یا در
ـ  مـه  معتقدنـد  هاترمم (. 58 /5 :9383 ،یمیابراه) «رندیمیم هابچه...  هست[ راه  یوقت
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ـ  در. اسـت  یحتم خکر  یا و دیآیم شیپ یندیناخوشا خکر شود،یم سرخ آسمان   یچن
 آسـمان  رایز ،است آن ادیز مردن هیگر آن، یسرخ دلیل و است ناراحت آسمان یمواقع
 سـرخ  و هیـ گر بـا  و ردیـ گیم عزا رو،  یا از و شودیم خکردار بد اتفاق از مردم، از قکل
ـ ا گفـت  تـوان یمـ . اسـت  راه در یندیناخوشـا  خکـر  مه دهدیم نشان ششدن   بـاور   ی

ـ ید یباورهـا  در رایز ،شودیم یناش یمذهک اعتقادات از هاترمم  ـ پد مسـلمانان  ین  داری
 حضـرت ظهـور   یهـا نشـانه  از آسـمان،  آفاق در آن گسترش و آسمان در یسرخ شدن
فضـا   ای افق در دیخورش پرتو سانعکا است ممک  رخداد  یا. است شده ادی )ع( یمهد

آن در عاشورا پس از  ریاست مه نظ انینیخشم خدا بر زم یهااز آثار و نشانه  یباشد و ا
 : دیگویم مورد  یا در «ابوالعنء». استشده  داریپد )ع(  یشهادت امام حس
. است موجود فرزندش و )ع( یعل حضرت مقدس خون از شاهد دو آسمان، افق بر
 و شـود  درآورده ایدن چشم مه یهنگام جز مند،ینم امیق قالم: است آمده یتیروا در

 یبـرا  مـه  است عرش حامنن بارخون یهااش  هاآن مه دیآ دیپد آسمان یسرخ
 (.553: ق9093 ،یمجلس) باردیم از چشم آسمان  یمردم زم

 یاریمع تواندیم ینید و یخیتار یهاشهیر داشت  لیدلبه آن رینظا و باورها نوع  ای
 .مند دایپ انتقال نسل به نسل وشمرده شود  قوم  یا فرهنگ و اتیادب یبرا

 مهـم تلقـی    هـم  هنـوز از ای  باورهـا   یبرخ یترممنم اصیل اقوا انیدرمجموع، در م
 دارند دهیعققوم   یاها، بزرگان آننقل  ۀلیوسو با تحری  احساسات جوانان به شودیم

 ،ترسـو  ،ها بدهند و باعث زدودن احساسات افسردهه آنبزرگی ب یهادرس توانندیمه م
باورها حس خودباوری، شجاعت،   یا قیاز طر  یهمچنو  شوند یتنکلی و ازخودباختگ

بسـتگی قـومی و   اتحـاد و هـم   ،یموشـ سـخت  ،یزیستدشم  ،یدارشت یفداماری، خو
در  را ... رضایتمندی و امیـدواری، صـداقت، وفـاداری و    ،نشاط و سربلندی ،خانوادگی

 قـوم   یب گذشته در گسترده یفرهنگ یهاتفاوت وجود با. دهند جیتروزندگی اجتماعی 
ـ  گذشت با اما ،یرانیا اقوام ریسا بهنسکت ترمم   بـه  رمـان،  نگـارش  زمـان  از قـرن  مین
 یبرخـوردار  ر،یـ اخ یهادهه در اقوام گرید با قوم  یا مراودات و تعامنت: رینظ یلیدال
 پنـدارها  و باورهـا   یا از یبرخ ،یجمع یهارسانه نقش و کسانی پرورش و آموزش از
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 یحتـ  و سـت ین همسو شانیامروز یزندگ اتیواقع با و ندارد رواج هاآن  یب گرید زین
 . میهست اقوام گرید و قوم دو  یا  یب کسانی فرهنگ و یزندگ سک  شاهد یموارد در

 نتیجه .1
دربـارة موضـوعات   سک  زنـدگی خـاص،   واسطۀ داشت  فرهنگ مه  و قوم ترمم  به

بـا  « گـومنن »و « یُموت»دو قوم ترمم   ای هستند.مختلف زندگی دارای باورهای عامه
 در را هشـماری از باورهـا و اعتقـادات عامـ     انـد، مه در آن زیسته عصریتأثیرپذیری از 

 یبررسـ  عامـه  فرهنگ زمینۀ در موضوعات  یاضرورت دارد  مه اندداده راه شانیزندگ
ـ ا نگـرش  روش و تفکر ةویش ةدهندنشان باورها  یا رایز ،شوند  جهـان   بـه  قـوم  دو  ی
ـ ا یباورها از یبرخ. هاستآن یاجتماع یزندگ سک  انگریب نیز و یهست  در قـوم  دو  ی
ـ ا هـا  مایـه درون از یکـ   عنـوان بـه  و شـده  مـنعکس  ،دود بدون  آتش، رمان  رمـان   ی

 رمـان  مختلـف  یهـا بخش ۀمطالعـ با شد موشش حاضر پژوهش در. شودیم محسوب
 ایـ   در «گـومنن » و «مـوت یُ» قوم ۀعام یباورهـا انعکاس و تـأثیر هـایجلـوه مذمور
 ة رمـان  مـت   در تأمـل  با مه دهدیم نشان یبررس  یا حاصل .شود اراله و بررسی رمان
ـ ا ریس و افتیدر یاتازه یهانکته توانیم  هـا، شـه یاند اعمـاق  در را عامـه  یباورهـا   ی
 .افـت ی تـرمم   اقـوام  یزنـدگ  در ییهایشگفت و بیعج حوادث ابتکارات، اسات،ساح

ـ را عامـۀ  یباورهـا  مـه  دهـد یم نشان مستخرج شواهد ـ  در جی و « یُمـوت » قـوم  دو  یب
 مربـوط  یباورها ،یریاساط و یفلسف یباورها: ۀدست چهار در ییمحتوا نظر از«گومنن»
 قرار عامه یهواشناس و یشمارگاه عامه، درمان و یطک یباورها آن، مراحل و یزندگ به
 یقیموس زخم،چشم دختر، فرزند طلب ،یهمسردار رینظ باورها  یابرخی از . رندیگیم
 یادسـته . شوندیم یناش یاسنم و ینید میتعال از یابیشهیر نظر از آسمان شدن سرخ و
ـ  خون خت یر قدر، و قضا به اعتقاد انسان، بودن خطامار مانند هاآن از  ةویشـ  و گنـاه یب

 به اعتقاد مثل باورها  یا از یاگروه. دارند شهیر یرانیا فرهنگ در قلب، یناراحت درمان
 شـدن  دارغصـه  سـکب  نـو  زیچ دو از زمانهم ةاستفاد افراد، سرنوشت در ستارگان ریتأث

 درخـت  یشفابخشـ  و زنـان  در شـدن  یخوشـکخت  سکب طن داشت  همراه آن، صاحب
ـ نظ باورها از یبرخ .دارند یخرافات ۀشیر زین مقدس  آهـ ،  از تـرمم   شـدن  سـاخته  ری
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ـ ن هامرده  یتدف و هایعزادار نوزادان، ریمومرگ صاحکش، به اسب یوفادار  مخـتص  زی
ـ ا یریـ گشکل در و شده یناش هاآن یزندگ سک  از مه است قوم  یا  باورهـا،  نـوع   ی
 در مه یاجتماع طیمح از را هاآن قوم دو  یا و است داشته ریتأث یروان و یروح یروین
 و باورهـا  پرداخت و انعکاس در یمیابراه نادرمجموع، در .اندگرفته منند،یم یزندگ آن

ـ ا در و رفتـه یپذ ریتـأث  قـوم   یا ۀعام فرهنگ از آشکارا ترمم  قوم یپندارها  حـوزه   ی
 مـه  جـا  رهـ  مختلـف  یهـا قوم مـذمور را در مناسـکت   یباورها رایز مرده، عمل موفق

و است مرده  نقل داستان یهاتیشخص زبان از و گونهگزارش یروش با داشته ضرورت
 یمعنو و ییمحتوا یاثرگذار بر عنوه مه شده یواقع داستان نشیآفر سکب قیطر  یا از

 .است شده خواننده التذاذ سکب

 ها  نوشتپی

( و نیـز مرمـب از   93/ 9: 9383یمـی،  )ابراه« مردی مه سوار بر اسـب آمـد  »معنی تقریکی : بهگومنن .9
 به معنی جاست. درمجموع، گومنن یعنی جای سرسکز.  « الن»به معنی سکز و « گوک»
 یُموت: نام شخصی دالورپیشه و عاشق به همی  نام بوده است. .5
های اصلی رمان است. وی پسر اوجا از قوم یُموت و عاشق سـولماز بیـوک   گاالن: یکی از شخصیت .3

 ت.اوچی اس
 آلِنی: نوة گاالن و حکیم است. .0
 : نام قدیم گرگان مه در اصل گرگانج بوده است.اورگنج. 5
تری  واحد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترمم  است مه برحسـب خویشـاوندی خـونی    اُب ه: موچ . 3

 (.301: 9308یافته است )طکیکی،  تکار تشکیلهم« اُی»در خط ذمور از چند 
ها و تهاجماتی مـه  ها قکل از جنگتری  قکایل ترمم  بودند و احتماالً تعداد آنی از قدیمای  قکیله یک. 0

ها از آسیای مرمـزی بـه غـرب روی داد، بیشـتر     ها توسط سلجوقموقع انتقال قسمت عمدة ترمم 
 .زیستندبود. سالورها در شرق سرزمی  تَکِه، بی  سرخس و رود مرغاب می

ها هـم  در ناحیۀ پنجده، منار رود مرغاب، شرق سالورا سام  بودند. تعداد آن اند مهی  قکیلۀ قدیمی. 8
  دلیل ساخت  سد روی مرغاب، ماهش یافته بود.به

ها هستند مه نفـوذ  تری  و نیرومندتری  قکیلۀ ترمم ها بزرگها هستند. تَکِهها تَکِهطایفۀ دیگر ترمم . 1
میان مل مردم ترمم  محسوس بود. قدرت فزایندة تَکِـه،   تنها در مشورهای مجاور، بلکه درها نهآن

 ها داد.ها را به آنرهکریت ترمم 
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ها بر ای  باورند مـه هـر مـس بـه طوایـف      ای  طایفه نقش مهمی در رفع مخاصمات دارند. ترمم . 99
 .گیردمقدس آسیب برساند، مورد عقوبت الهی قرار می

 قرار دارد. منلهرستان شهمیلومتری شرق  55نن در مگو ۀناحی. 99
شود، جوان، بدون  آتش، بدون  دود نمی». عنوان رمان برگرفته از ی  مثل قدیمی ترممنی است: 95

 (.598، 903، 905/ 5: 9383)ابراهیمی، « گناه
آیـد. او یـ  انقنبـی    شـمار مـی  نوة گاالن اوجاست و شخصیتی واقعی بـه فرزند آق اویلَر و آلِنی، . 93

 مند.است مه برای اعتنی نام وط  و رهایی آن از ظلم، از هیچ موششی فروگذار نمی مردهتحصیل
 .چهار نعل راه رفت  اسبیورتمه:  .90
 .یانیافزار مخصوص روستاپای :قوچار .95
 «(.باشـه »ذیـل   :9383 ،معـین ) ()باثق/ قرقی/ واشه/ باش/ جغنه/ جغن / خغنقباز  ۀریشهم :باشه. 93

ای اسـت شـکاری از جـنس زرد    پرنـده  (Falkonisus) التـی  و )واشَ (  طکری )واشَه(، گیلکی
مشـتق  « پرنـده »معنـی   به «Vaza»  لغت از ریشۀ مه معرب آن باثق است.« باز»تر از چشم، موچ 

خلـف تکریـزی،   ) مشـتق اسـت  « پریـدن »به معنـی    «Vaz» در اوستاییهم از مص شده است مه آن
  «(.باشه»ذیل  :9335

 منابع
 قرآن مریم

 . تهران: روزبهان.0 ـ 9. ج آتش، بدون  دود(. 9383ابراهیمی، ن. )
، 3، پیـ  نـور  (. انعکاس باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شـعر نظـامی.   9383الهامی، ف. )

990- 990. 
 . تهران: فرهنگ و ارشاد.نامۀ ادب فارسیفرهنگ(. 9303)انوشه، ح. 
 (. تهران: توس.9383ای ). ترجمۀ ف. بدرهطب اسنمی(. 5990اولمان، م. )

 . تهران: ادیکان.فولکور ادبیات عامیانه(. 9385بختیاری، م.ر. )

 مشهد: آستان قدس رضوی.  ایران. ۀپژوهش و بررسی فرهنگ عام(. 9330بیهقی، ح. )
 هـای بررسی ساختاری و تـاریخی قصـه  : های پریانقصههای تاریخی ریشه(. 9103و. )، پراپ

 . تهران: توس.(9309)ای . ترجمۀ ف. بدرهپریان
و  0، گلجـام های ترممنی. (. نقش درخت زندگی در فرش9385نیا، ج.، و طاووسی، م. )توماج
5 ،99 – 50. 

 . معی . تهران: امیرمکیر.. به موشش مبرهان قاطع(. 9335) خلف تکریزی، ب.

http://malekmuseum.org/tag/921/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87#_ftn1
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 .تهران: چشمه .نایرا مردم نۀباورهای عامیا .(9310) ذوالفقاری، ح.
 (. بازتـاب عناصـر فرهنـگ و ادبیـات عامـه در      9313رضایی، م.، دارادوست، ا.، و مـؤمنی، ا. ) 

 .95 -9، 93، فرهنگ و ادبیات عامه شماری سنگسری.گاه
های زبان و ادبیات پژوهش. آتش بدون دودی در رمان (. راو9388رضوانیان، ق.، و نوری، ح. )

 .10 -01، 0، فارسی
. ترجمـۀ ق.  های عصر ام،ریالیسم: پژوهشـی دربـارة مـردم تـرمم     ترمم (. 9301سارای، م. )

 رجایی. تهران: قدیرویردی رجایی.
 (. تحلیـل بینـامتنی رمـان آتـش    9315زاده، غ.، و بزرگ بیگـدلی، س.  ) صادقی، م.، غنمحسی 

 .10 -31، 0، ادبیات پارسی معاصربدون دود و تأثیر ادبیات مه  فارسی در آن. 
(. زبان شـاعرانۀ نـادر ابراهیمـی در آتـش بـدون دود.      9313طاهری، ف. س.،  و عسکری، ز. )

 .955 -951، 99، علوم ادبی

، ادبیـات داسـتانی  (. قصۀ ی  رمان در آتش بدون دود نـادر ابراهیمـی.   9385عزیزی نی ، ن. )
03 ،03 - 00. 

 . تهران: اساطیر.ایرانیان ترمم (. 9300عسگری خانقاه، ا.، و شریف ممالی، م. )
(. تهـران:  9301. ترجمۀ ب. م. شرعی )نام ترمم : مفهوم و اهمیت آن(. 9308قفس اوغلو، ا. )

 علمی و فرهنگی.
 . بیروت: دارالحیات التراث العربی. بحاراالنوارق(. 9093مجلسی، م.ب. )

 .اسنمی: قم .انسان و سرنوشت (.9339م. )هری، مط
 تهران: ساحل. فرهنگ فارسی )ی  جلدی مامل(.(. 9383معی ، م. )

(. دواندن خروس برای رفع ی  گزنـد؛ یـ  بـاور عامـۀ طکـی در دیـوان       9318منصوری، م. )
 .999 - 10، 50، فرهنگ و ادبیات عامهخاقانی. 
 تهران: تیرگان.)از دیدگاه سک  و ساختار(.  بررسی داستان امروز(. 9389مهرور، ز. )

 . تهران: چشمه.5و9. ج صد سال داستان نویسی ایران(. 9300میرعابدینی، ح. )

(. مقایسـۀ قـدرت دو   9310میری، ا.، مهـدوی، م.، شـریفی، ش.، و محمـودی بختیـاری، ب. )    
ـ    »شخصیت محوری رمان آتش بدون دود )با اسـتفاده از   « الوگنظریـۀ نـابرابری قـدرت دی

 .933-903(،00)5، جستارهای زبانیفرمنف و مدل مایکل شورت(. 
 (. تهران: علمی و فرهنگی.9385ترجمۀ ع.ا. حکمت )تاریخ جامع ادیان. (. 9385ناس، ج. )

 . قم: آل الکیت الحیا التراث.مستدرک الوسالل مستنکط المسالل(. 9515نوری، م.ح. )
 سی د رضی. ترجمۀ م. دشتی. قم: نشتا.(. گردآوری و تدوی  9381) الکنغهنهج
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. ترجمـۀ ف. خواجـه   سیاست درویشی دروغی  در خانـات آسـیای میانـه   (. 9300وامکری، آ. )
 نوریان. تهران: علمی فرهنگی.

 . تهران: چشمه.فرهنگ عامیانۀ مردم ایران(. 9301هدایت، ص. )
 . تهران: فرهنگ معاصر.فارسیها در ادبیات وارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 9319یاحقی، م.ج. )

 . تهران: امیرمکیر.قوم ترمم (. 9319یوسفی، ج. )
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