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      مقدمه
 

           مختلرف در     ف   ير              اقروام و طوا    ی      زنردگ    ،ران زمیناي             کهن و درخشان     نه ی ش ی پ

  ی       نره  ی   گنج   ی    دارا             ايرن ديرار        کره              باعث شرده     يی                       کنار هم و تنوع آب و هوا

      هرا،          افسانه    ها،      قصه    ها،      جشن    ها،       لهجه   ،                      و سرشار از آداب و رسوم   ی  غن    ار ی  بس

   ی    نره    دام   ، ل   یر   دل   ن ی         بره همر     .      باشرد    ..   .  و    ها،    ی   باز    ها،            ضرب المثل   ،        اعتقادات

  .           و متنوع است   ع ی  وس    ار ی  بس   ، ن  را ي               فرهنگ عامه در ا

                                                                  در اعتقادات مردم متمدن امرروزی يرک سلسرله مناسرک و باورهرايی      

                                                             شود که ريشه در ژرفای قرون و اعصار دارد و صردها هرزار سرال        می      يافت

                         کشرد. بنرابراين بررای          مری              خرود يردک    ی                   ا را در انديشره               است که بشر آنه

  .              العه قرار گیرد          او مورد مط  ی                                       شناخت اين اعتقادات نیاز است تا گذشته

        مختلرف          مناسرک             مراسرم و   ،                       اری از اين آداب و رسوم              به طور کلی بسی

                              حرال فراموشری اسرت و اگرر                   انسان دارد در   ی                        که همگی ريشه در گذشته

     کره                                         و تدوين آنها اقدامی نشود، ديری نمی پايد     آوری      جمع      ت به          امروزه نسب

        ور يرک  ل  لک ف                               لی را از دست خواهیم داد و اگر م    های                از اين گنجینه  ی        بسیار

                                                           ملت از دست رود، قسمت اصلی هويت آن ملت هم از بین خواهد رفت.

                                  طبیعری و جغرافیرايی در سررزمین        های        موهبت  ،                  غنای میراث فرهنگی

               شریده نیسرت.                                            دست کم بر سراکنان ايرن مررز و بروم پو      ،              کهن سال ايران

         آگاهند و                                       مدن ايران زمین و تحول آن در طول تاريخ                      ايرانیان از ديرينگی ت

      هرای               کند با جلوه    می                                            انسانی که در هر گوشه از اين آب و خاک زندگی    هر

                   بنرابراين ثبرت و     .                                 یراث فرهنگی پیرامون خود آشناسرت                زيبای طبیعی و م



                ل و درک تحروالت      تحلی   و  ه     تجزي  ،            اقوام مختلف    های        ويژگی    از   ای           ضبط پاره

             علرم مرردم     ی                      فرهنگی آنها بر عهده    های                              فرهنگی جوامع و مقايسه ويژگی

                       در اين سرزمین پهنراور         باشد.    می      علمی  ی                          سی و پژوهشگران اين رشته   شنا

                                      فرهنگی که از پیشینیان به ارث برده است     های                          شهرستان نهاوند با ويژگی

                                              کند که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.    می          خودنمايی

       طررا                                    آداب و رسومی کره در روسرتاهای ا           بسیاری از                  با توجه به اينکه

                  و انردکی تفراوت                                            وند وجود دارد شبیه بره يکرديگرمی باشرد              شهرستان نها

      هرای                           چهار روسرتا بره نرام   پژوهشرگر    ،      خرورد       مری           ا به چشم             جزئی میان آنه

   .                           نوان نمونه انتخاب کرده است           انه را به ع                     لیالن، مهین آباد و دور  ،       ندامان ب

      باشد:    می     بخش          دارای سه         اين کتاب 

          یم مرردم                        دمره و تعريرف مفراه                             شرامل کلیرات تحقیرق، مق     :        بخش اول

و                            لی در مورد اسرتان همردان                                فولکلور، روش تحقیق و اطالعات ک  ،      شناسی

                      اطالعات در مورد روستا.   ای       پاره      ارائه 

                        ملی و میهنری و منطقره       های      جشن                  به موضوعاتی همچون          بخش دوم: 

       رقرص،     و         موسریقی    ،             ادبیات شفاهی   ،                   ، اعتقادات و باورها           مراسم مذهبی  ،   ای

     شود.    می                   شاک و خوراک اشاره                    فريحات و در نهايت پو ت    ها،       بازی

           ر )مراسرم                                            ساختار خانواده و خويشاوندی و مراسرم گرذا              بخش سوم: به 

        پردازد.    می               مرگ، سوگواری(  ،      زدواج ا

      هرای                 دارای کاسرتی         قطعرا                                                اين کتاب به عنوان اولرین تجربره نگارنرده   

      طلبم.    می                                      زيادی است که از خوانندگان گرامی پوزش



      ی          و سپاسگزار   ی      قدردان
 

  و    ی  ار   ير        کتراب     ن   ير  ا   ف ی ل أ                           کره مررا در نگرارش و تر       ی   زان ي       تمام عز    از     دانم     می            بر خود الزم     نجا ي    در ا

                                  نمودند تقد ير و تشکر به عمل آورم.       مساعدت 
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