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حسین آکار

دانش آموختهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عامه دانشگاه پیام نورگیالن ،مرکز تالش

چکیده
فرهنگ عامه بخش مهمی از زندگی مردم را در برر مریگیررد ادبیرا فرهنرگ
عامه بیشتر شامل قصهها ،مثلها ،ترانهها ،چیستانها و شعرهای عامیانه است که در
میان عامهی مردم و در اصل به صور شفاهی رایج بوده است ادبیرا عامرهی هرر
ملتی ،نشانگر فرهنگ و اندیشههای قومی آنهاست و از بررسی آنهرا مریتروان بره
سنتها و فرهنگهای اقوام گوناگون پی برد
ادبیا عامه در اشعار عمراد رراسرانی بازتراا وا یری یافتره اسرت اسرتفاده از
ضراالمثل ها ،باور به قضا و قدر ،توجه فراوان به اساطیر و در اشعار عماد به وفرور
یافت میشود و عماد با زیرکی و لطافت تمام از ادبیرا عامره در اشرعار ررود بهرره
برده است

کلیدواژهها :عماد خراسانی ،فرهنگ ،فرهنگ عامه

Hosein.aakar72@gmail.com
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مقدمه
واژه فولکلور ()folkloreمرکب از دو بخش

folkبشه مننشی دشوده و مشرد و  loreبشه مننشی

و آگاهی است.این واژه را باستان شناس انگلیسی ویلیا جان دایمز (  (W .j.thomsبا نا

دان

مسشتنار آمرشروز موردشون  )ambrois MortoNنخسشتین بشار در سشا  6481سشاخت و ((آاشار
باستانی ادبیات دوده را فولکلشور نامیش))) و فولکلشور را بشه مننشاق اعت شادات و دانش

عشوا ،در

نوشتهق خود به کار برد(.ذوالف ارق)4:61:8،
فولکلور یا همان فرهنشگ عامشه،در برگیرنش)هق بسشیارق از دانش

و فشر هنشگ بیشرق و از

شاخههاق اصلی علم مرد شناسی محسوب مییود و زبان عامیانه گونشهاق از زبشان منیشار اسشت
که عمو مرد براق ایجاد اردراط در زن)گی خود بکار میبرن) و رییه در زن)گی مرد دارد و
متنلق به عامه مردمان میباش) که فرهنگ مرد در این قالب ادبی رسوخ نموده است و عم)هق
عناصر فرهنگ عامه را میدوان در باورها و اعت شادات ،کنایشات و رشرب الم ش هشا جسشت و از
آنجا که شاعران متولیان فرهنگ هر جامنه میباشن) میدوانن) در مننکس کردن چهرهق واقنی
آن جامنه م مر امر واقع شون).
ادبیات فولکلور دنها به ارائه آاارگذشته مح)ود نمیشود ،بلکه آفرین

دوباره آاار ادبشی را

نیز شام میشود (سیپک)69:61:1،
فرهنگ عامه متنلق به عامه مرد میراش) و بخ هاق مهمی از زن)گی مشرد ماننش) باورهشا،
حکایات محلی ،ررب الم ها ،افسانهها و اشنار عامیانه رادیکی می)ه)« ،مواد فرهنشگ عامشه
زمینه بسیار مناسری براق بررسیهاق جامنه شناختی است و مایه ق اصلی ادب رسمی و موار در
آفرین

آاار کالسیک بیمار میرود» (ذوالف ارق )69:61:8

از آنجا که شاعران متولیشان فرهنشگ هشر جامنشه مشیباششن) ،مشیدواننش) در مشننکس کشردن
چهرهق واقنشی آن جامنشه م مشر امشر واقشع ششون) .هش)

از نگشارم م الشهق حارشر ،بررسشی

کارکرد فرهنگ عامه در غزلیات عماد خراسانی از شاعران غز سراق بزرگ مناصر مشیباشش)
که مورد کم لطفی پژوهیگران قرار گرفتهست.
دورهق شاعرق عماد خراسانی را میدشوان بشا دورهق ششاعرق ششاعران میشهور دیگشر نظیشر
اخوان االث ،فروغ فرخزاد ،سهراب سپهرق و...را در یک برهه ق زمانی قرار داد ،لشذا؛ بشه دلیش
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وجود شاعران موفق بسیارق در این دوره  ،جریان هاق سیاسی و اجتماعی و ج)ا هشاق ششنرق
بین سنت گرایان و نوگرایان ،اشنار دغزلی عمشاد خراسشانی نسشرت بشه ششاعران هشم عصشر خشود
مهجور مان)ه وکمتر به بررسی اشنار وق پرداخته ش)ه است .با وجشود ایشن ،روز بشه روز ششاه)
ن

بسیارق از ابیات پراکن)ه از این شاعر بزرگ از زبان مرد میباشیم ،بشیآنکشه نشا صشاحب

این آاار را ب)انیم.
موروع حارر دا بحا به ششک دقی شی مشورد پشژوه

واقشع نیش)ه اسشت و پشژوه هشاق

فرهنگ و ادبیات عامه بییتر به بررسی اشنار شاعرانی مانن) سشن)ق و حشاف و صشائب درریشزق
و ...صورت پذیرفته و کمترق آاشارق را میشاه)ه مشیکنشیم بشه بررسشی اششنار ششاعران مناصشر
پرداخته شود .برداشتن گا کوچکی در راه شناخت بییتر اشنار این ششاعر بشه ویشژه از زاویشه ق
فرهنگ عامه در دیوان اشنار عماد خالی از لطف نمیباش) و اهمیت دح یق را نمایانگر میسازد.
بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات عماد خراسانی
 -1باورهای عامیانه
 -1-1شیشهی عمر
چیزق که حیات به آن بستگی دارد.
دیوها در افسانههاق ایران شییهاق موسو به «شییه عمر» دارن) و از آن بشه دقشت نگشهدارق
میکنن) .هرگاه این شییه به دست انسان بیفتش) ،مالشک عمشر و زنش)گی دیشو مشیششود؛ زیشرا بشا
شکستن شییه ،دیو نیز خواه) مرد.

اق شییه ق عمر بام از سنگ حوادث دور

دستی به دعا خوم در هم با دو بشرآر مسشت
(عماد -خراسانی):1:61:4،

 -2-1گنج و ویرانه
با دوجه به ان)ییههاق کهن ایرانی،گنج را در ویرانهها بای) جست و شای) دلی دیگشرق کشه
منت )ن) که گنچ در ویرانه میباش) این است که،جغ) اگشر ویرانشه نیشین اسشت،به سشرب ن ش
موارم در نگهرانی از گنجهاست.
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دولششت داشششتن گششنج بششه ویرانششه رسششی)

گوهر مهر و وفا از د مشا بایش) جسشت

(همان)644:

 -3-1مهرگیاه
گیاهی اسشت ،ششریه دو انسشان بشه هشم پیکیش)ه کشه در سشرزمین چشین بشه صشورت نگونسشار
میروی)،چنانکه رییهق او به منزلهق موق سر آن است .این دو که به صشورت نشر و مشادهانش)،
دست در گردن هم کرده و پایها را یک دیگر محکم ساختهانش) و گوینش) هشر کشس کشه آن را
بکن) به فاصلهق کمی میمیرد (یا ح ی.)6141:8:1،
کتاب حسردی اق گ  ،اگرنه دست دصاد

بَششرت دششو مهششر گیششاهی بششه بششاغ دهششر بکششارد
(عمادخراسانی)646:61:4،

 -4-1آب حیات-چشمهی حیوان-کوثر جاوید
آب حیات یا آب زن)گانی،آب یا چیمهاق است که هر کس از آن بخورد زن)گی جاویش)
یاب) .ان)ییهق ب ا و زیستن جاودانی،آدمی را بر آن داشته است که در افسانهها و داریخ راههایی
به سوق عمر اب) بگیای)و اگرنه در عالم واقع،الاق دررمیر و خیا خوییشتن بشراق دح شق آن
بکوش) (یاح ی)69:6141،
دادن کششا بششه مششا کفششر بششود پششی

فلششک

دینه میمیشر اگشر چیشمهق حیشوان دار
(عمادخراسانی)991:61:4،

ز من به خضشر بگشو آب زن)گیسشت ششراب

گرفشت هرچشه بششه جشز مشیبششه اششتراه گرفششت
(همان):1:

هششششزار کششششوار جاویشششش) را دششششوانم داد

ب)ان شراب که یک لحظه در سر گیرد
(همان)648:

باز اگر بوق مئی هست ز میخانهق دست

باز اگر آب حیادیست،به پیمانشهق دسشت
(همان)194:
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 -5-1هفت اختر
در فرهنگ عامیانة ایران ،اعت اد به هفت طر ة آسشمان وجشود دارد .بابلیششان نیششز بششه هفششت
طر شة آسمان منت ) بودهان) و براق هریک از سشیارات سشرنه ،فلکشی و آسششمانی قایشش بودنشش).
سشاکنان باستانی باب دصور میکردهان) که آسمان از هفت طر ه روق هم چی)ه ش)ه و خورششی)
و مشاه و پنج سیاره را بنا بر ان)ازة دورق آنها از زمشین در هریشک از ایشن طر شات مشیدانسشتن) و
خورشی) و ماه و خمسة متحیره را ساکن طر ات و صاحب (رب) آن مییمردن) .این پن)ار میشان
اقششششوا یونشششانی و سشششریانی راه یافشششت و میشششان طر شششة عشششوا آن اقشششوا روا پیششش)ا کشششرد.

(مصفی)489،6111،
مششینهششم بششر سششر هفششت اختششر پششاق

مشششیبشششر دسشششت در آغشششوم هشششال
(عماد خراسانی)149:61:1،

 -6-1جگر جایگاه غم و اندوه
پییینیان بر این باور بودن) که جگر جایگاه غم و ان)وه میباش).
ساقی سنگ دلم ،بشی دشو مشیا بشاد حشرا

گر چه پر کردهاق از خون جگر سشاغر مشا
(همان)14:

اق دوست دو دانی که سخن از لب لنلشت

صنب است ولی،سه به خون جگشر افتش)
(همان)611:

 -2باورها و رسوم مربوط به جانوران
 -1-2همای
مرغی نظیر شاهین و داراق ج هق بزرگ که خوراک

استخوان است و ق)ما مشیپن)اششتن)

سایهام بر سر هر کسی بیفت) به سنادت و کامرانی خواهش) رسشی) «در میمنشت و سشنادت بشه او
م میزنن)» (عمی)):19:61:9،
در شهرها و ممالک در انتخاب پادشاه مرغ همشاق را بشه پشرواز درآورده و بشر هشرکس کشه
مینیست او را پادشاه میکردن).
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از طششر

دششا رونششق خورشششی) بیششکن)

آن کششس کششه زیششر سششایهق فششر همششاق
)661:61:4
(عماد خراسانی،
دوسشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششت

 -2-2جغد
پرن)هایست میهور که نحس بودن که در ویرانهها زنذگی میکن) و شبها نمیخواب).
بو مرغی است که شب قودی دما دارد و در روز هیچ قوت نش)ارد و بشا کشالغ مخاصشمت
دارد و در خرابشششه زنششش)گی میکنششش) و آواز او را بشششه فشششا دارنششش) و گوینششش) کشششه بششش) اسشششت.
(جمالی)81:6181،
فغشششان و آه کشششه یشششاران مشششن نمشششیداننششش)

که جاق جغ) سیه روز کنج ویشرانهاسشت
(همان)666:

شیخ را هم میهمان کرد دمی ننیسشته رفشت

جغ) را هم د گرفت از خانهق ویران مشن
(همان)911:

آنجا هم ا نی) که شو  ،همتم کجاسشت

چون جغش) آششیانه ،بشه ویرانشهاق بشریم
(همان)914:

 -3-2بوتیمار
همان پرن)ه است که او را غم خورک هم مینامن) .او پیوسشته در کنشار آب مشینیشین) و از
غم آن که مرادا آب کم شود ،آب نمیخورد.
چو دسترس به جهان است با محرشان نشوم

و گرنشششه طشششر

نرنششش)د ز آب ،بودیمشششار
(همان)6:6:

 -4-2گرگ
در مجموعه جانوران اساطیرق ،گرگ از جانوران اهریمنی میراش).
جششانورق اسششت وحیششی و گوشششتخوار و شششریه سششگ امششا از سششگ قششوقدششر و درنشش)هدششر ...
(عمی))498:61:9،
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کفتارو گرگ گرسنه را بهر طنمشه نیسشت

حرصی که هست در د حیرت فضاق دشو
(عمادخراسانی)941:61:4،

 -5-2آهو
از ق)یم االیا حیوان موردعالقه پادشاهان و مرد براق شکار بود.
آن صی) گیشته آهشوق ششاعر ششکار را

دیگششر امیشش) نیسششت کششه بریششنم یششار را

(همان)88:

 -6-2پروانه
در ادبیات فارسی پروانه نماد عیق و انسان ف)اکار و جانن شار محسشوب میگشردد،در ادبیشات
فارسی پروانه بی

از هرچیز دیگرق با شمع دراردراط بوده است.

گهی شمنم گهی پروانه این شرها نمیش)انی

چه بازقهاسشت بشا جشان دشا ششری گشردد سشحر مشارا
(عمادخراسانی)48:61:4،

دوم گفتم که به یک باره چو پروانه ششو

شمعخومخنش)هزنشانگفشتکشهیکرشارکشم اسشت
(همان)691:

 -7-2کالغ (غراب)
کالغ را ادبیات به صفات مختلفی مانن) دزدق ،خررچینی ودر متشون عرفشانی صشفادی ماننش)
هواپرست ،مادق گرا و ...به او نسرت میدهن).
هر که پی کالغ رود به خرابی افت)(دهخ)ا)6:41:
ششششششهراز آسشششششمان جشششششوالنی

هششم بازیششه غششراب کششه دیشش)ه
(عماد خراسانی)9:9:61:4،

 -8-2شهباز
باز بزرگ را شهراز میگوین) و در برخی نوشتههاق کهن به عنوان یکی از خ)ایان و نجات
بخ

قو آریا و ه)ایت کنن)هق فرزن)ان فروهر به ایران زمین نا برده است.
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اق که با زاغ و زغن رفته دو را عمر بشه بشاد

کی شوق باخرر از دولشت ششهرازق چنش)
(همان)688:

 -9-2بلبل
پرن)ه است بسیار خوم آواز که در ادب فارسی نماد عاش ی ،ششی)ایی و دلرشاختگی اسشت.
همکنین به بلر پرن)ه عیق میگوین) و بلر در اک ر مواقع در ادبیات با گ همراه بوده .
در اشنار شاعران فارسی گوق شی)ایی است که در باغ و چمن مأوا دارد و عشالم بشا نغمشه او
رنگ و نوا دارد و رنج و خار گ را به جشان مشیخشرد و از گلسشتان مننشی گش دنیشین بشا خشود
میبرد .بلر نماد خوم آوایی است و نغمهق این پرن)ه به دنیا رنگ و رونق بخیشی)ه اسشت .در
عرفان این پرن)ه را نماد طالران ح ی ت میدانن) که اسرار ربانی و منار
به طالران ح ی ت و مستن)ان

الهی را ف ط میدوانش)

بگوی) .بلر نماد عاشق و گش نمشاد منیشوس اسشت بلرش کشه بشه

وجود گ زن)ه و خوم است ،خود می گویش) کشه در فشراس و هجشران روق گش منیشوس چشه
میکی)  .عالوه بر این بلر را نماد عار

شی)ا و گ را نمشاد دجلیشات الهشی و احشوا عاشش انه

میدانن) (شنرانی.)619-694 :6141 ،
بلرشش بششه انتظششار گلششی مانشش)ه دششا بهششار

مششن بششا چششه انتظششار بخششواهم بهششار را
(عمادخراسانی)88:61:4،

میکوفت بر قفس ،سر پشر ششور بلرلشی

فریاد میکیی) که کام این هنر ن)اششت
(همان)698:

 -11-2باز
یکی از پرن)گان شکارق ،داراق من ار خمی)ه و چنگا هاق قوق ،پرهای

به رنگ قهوهاق

سیر ،بییتر در کوهها بسر مشیبشرد ،پرنش)گان و حیوانشات کوچشک را ششکار مشیکنش)( .عمیش)،
)994:61:9
باز در ابیات نماد بلن) همتی ،بلن) پروازق ،شجاع و غرور و دکرر میباش) و در قش)یم االیشا
بازها بر ساع) پادشاهان مینیستن) و براق شخص شاه پرن)گان دیگر را شکار میکردن).
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شنرسازق دگر و نغمه سرایی دگر است

که نه هر مرغ شود باز به پشروازق چنش)
(عماد خراسانی)688:61:4،

دلم آشفتهق آن مایهق ناز اسشت هنشوز

مرغ پر سوخته در پنجه ق باز است هنوز
(همان)6:9:

 -11-2قمری
اصلیدرین ویژگی قمرق در ادبیات فارسی ،نواخوانی اوست کشه هشم چشون بلرش بشه آواق
خوم میخوان) .قمرق در باغ و زیر گ و بر یاسمن و بر شاخ سرو و چنار نغمه سر میده).
قمرق چه کن) نغمه در آنجا که نراشش)

جز طشوس عرودیشت زاغشان ککشر هشیچ
(همان)619:

 -3اسطوره
 -1-3جمشید
جمیی) یکی از کهندرین افسانهها و پادشاهان اساطیرق ایرانشی اسشت کشه بارهشا از وق نشا
برده ش)ه است وق را میهوردرین ششاخص حیشات بیشرق می)اننش) .نشا وق در اوسشطا و متشون
پهلوق و متنهاق دورهق اسالمی آم)ه است.
جمیی) یا جم نخستین پادشاه اساطیرق ایران است که در سنسکریت «یم » و در گادها «ییم»
دنها و ب)ون صفت و در سایر قسمتها با سشه صشفت«ششی)»(روششن و درخیشان)«،خشوب رمشه»
(دارن)هق رمهق خوب)و «سریره»(زیرا ) دوصیف ش)ه است(.یاح ی)9:6:6141،
جم در ایران به سرب فرمانروایی هزار سالهام در زمین بسیار مشورد احتشرا اسشت .ویژگشی
این فرمانروایی آرام

و وفور ننمت بوده و در طی آن دیشوان و اعمشا زشتیشان _ ناراسشتی و

گرسنگی و بیمارق و مرگ_هیچ نفوذق ن)اشتن) (.هینلز )44:6114
رن)ان چو جا هاق لرالب بشه هشم زننش)

لرخن) بر کاله کشی و دجشت جشم زننش)
(عمادخراسانی)688،61:4،
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چون مست شو در دو جهتشنم بشه سشرویی

جمیی) هم این جا به جز از رهگذرق نیست
(همان)698:

 -2-3جام جم
بنابر برخی روایات پیش)ای
مالزمهق جا با جمیی) و پی)ای

مشیبشه زمشان جمیشی) مربشوط مشیششود .همشین مسشئله موجشب
درکیب «جا جشم»در مننشاق طشاهرق و عرفشانی آن در ادب

فارسی ش)ه است(.یاح ی)9:1:6141،
جا جمی و جا من از دو شکسشت دور بشاد

غم زبراق من خورق چیست مگر بهاق من
(همان)919:

گلی یک رنگ میخواهم ،فزون خواهیست این یارب

نگفتم جا جم ما را ب)ه یشا مکنیشت قشارون
(همان)989:

 -3-3خضر
خضر نا یکی از انریا که در کتب و داستانها از او یشاد شش)ه ،دربشارهق زمشان وق اخشتال
است .بنضی او را مناصشر ابشراهیم و برخشی مناصشر موسشی و بنضشی مناصشر اسشکن)ر م ش)ونی
دانستهان) و گفتهان) با اسکن)ر به طلب آب حیات رفته و در ظلمات چیمهق حیوانی را یافتشه و
از آن نوشی)ه و عمر جشاودان پیش)ا کشرده و گشاهی گمیش)گان را یشارق و راهنمشایی مشیکنش).
(عمی))848،614: ،
یاح ی به ن

از بلنمی در کتاب فرهنگ اساطیر و داستانوارهها مینویس) «بنضشی خضشر را

از پیامرران بنی اسرائی ،برخی بن)هاق از بن)گان خ)ا ،همچون ل مان ،دانستهانش) کشه علشم بسشیار
داشت و او را ب)ین جهت خضر خوان)هان) که روزق روق سنگی بنیست و چشون برخاسشت از
زیر آن سنگ،گیاه سرز رسته بود( ».یاح ی)119:6141،
در باورهاق مردمی مربوط به خضر او را پیامررق همییه زن)ه ،موک آبها ،پاس)ار گلهها،
شفابخ  ،راهنماق گم ش)گان و عام برکت در)ی ش)ه است .در بسیارق از باورها خضشر بشا
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آب و کیاورزق اردراط دارد و سیمای

با ق) بلن) ،ردایی سفی) یا شیرق رنگ و پیشرق خشوم

سیما درسیم میشود( .هینلز)819 :6114 ،
ز من به خضر بگو آب زن)گیسشت ششراب

گرفت هر چه به جز مشیبشه اششتراه گرفشت
(عماد خراسانی):8:61:4،

گمراه در از آن که رس) خضر به فریشاد

از بششس کششه جفششا دیشش)ه وفششا را نیناسششم
(همان)989:

 -4-3سلیمان
گفتهان) که سلیمان پیامرر زمانه بوده و دوانایی دکلم با حیوانات و پرن)گان را داشته اسشت و
در قرآن از ه)ه) به عنوان قاص) این پیامرر نا برده ش)ه است.
سلیمان بیستمین و کوچکدرین فرزن) داوود اسشت کشه بشه موجشب اک شر روایشات اسشالمی
خ)اون) حکم نروت را پس از داوود بشه او داد ؛در حشالی کشه کتشاب م ش)س او را دنهشا پادششاه
م ت)ر منرفی کرده است...خ)اون) آدمی و دیو و مرغ را هم چون لیشکریان،فرمانرردار او کشرد.
(یاح ی)849:6141 ،
از سششششلیمان بششششه مششششور گفتششششی راز

وه وه اق ه)هششششش) سشششششرا اق عیشششششق
(عماد خراسانی)919،61:4،

آنکه پا بر سر مورق بنهش) از سشر عهش)

گر سلیمان زمان است ی ین کام نیست
(همان)698:

به باور شینیان انگیتر سلیمان اکنون نزد حضرت مه)ق (ع)است و در هنگا ظهشور ،آن را
همراه خواه) داشت.
اینششان شششهان بششیکلهنشش) و سششزا بششود

کششز نامیششان نگششین سششلیمان رقششم زننشش)
(همان)688:
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 -5-3لیلی و مجنون
لیلی و مجنون داستان و افسانهق کهن میباش) ،در ادبیات ایران و عرب شنرهاق زیشادق در
وصف لیلی و عیق او وجود دارد که به مجنون یا قیس عامرق نسرت میدهنش) .در ایشن م نشوق
داستان پرسوز و گ)از عیق مجنون از قریلهق بنی عامر و لیلی دختر سن) به رشتهق نظم درآم)ه
که از داستان هاق میهور فولکلور دازق پی
لیلی منیوقهق منرو

از اسال میباش).

مجنون است که در ادب فارسی مظهشر کامش عیشق و عیشق کش و

نماین)هق دا منیوس شاعران ش)ه است.او دختر مه)ق ابن سن) یا مه) بن ربینشه بشود و مجنشون
بن قیس بن ملوح عاشق او ش) و از عیق او سشر بشه بیابشان نهشاد و بشا وحشوم و غشزاالن دمخشور
گیت( .یا ح ی )819:6141
مششن کششنم از انتظششارم ایششن همششه زارق

عاشششق مششرگم چششو قششیس عاشششق لششیال
(عماد خراسانی)144:61:4،

اینکششهخفتسششتدرایششنکششوههمششانشششیریناسششت

این که گمگیته در این بادیه لیالق من است
(همان)1:9:

به دیره بختی من روح ال )یس مینالش)

که مرد لیلشی و در طشالنم بیابشان اسشت
(همان)664:

 -6-3فرهاد و شیرین
فرهاد نا عاشق افسانهاق شیرین و رقیب خسروپرویز است (خسرو و ششیرین) کشه در متشون
داریخی اشارهاق به وجود آن نی)ه و ف ط در برخی از کتاب هاق ق)یم ،به عنوان فرهاد حکشیم
که مهن)س بوده و کار ساختن بنضی ن وم در بناهاق عه) خسرو پرویز به او منسوب است ،از
او سخن رفته است .حکایت عیق اسطورهاق فرهاد ،حتی قر از نظم داستان نظامی هم در ادب
فارسی شناخته ش)ه است( .یاح ی)119:6141،
غصهاق نیست که فرهاد به دلخی جشان داد

حششیفم آمشش) کششه نروسششی) لششب شششیرین را
(عماد خراسانی)81،61:4،
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اق پرییان گوق پن) ما م)ه ،بارق برین

آن سر زلفی که مجنون میکن) فرهاد را
(همان)88:

فرهششاد یششاد بششاد کششه چششون داسششتان او

شیرین حکایتی ز کسی یادگشار نیسشت
(همان)48:

آورده جهشششان از نو،ششششیرینی و فرهشششادق

د برده و دین از من بی مهشرق و مهرویشی
(همان)196:

ورنه این ق)ر مهم رسم جفا یاد ن)اشت

هیچ شیرین سر خونریزق فرهاد ن)اششت
(همان)198:

 -7-3خسرو و شیرین
خسرو دو  ،منرو

به خسرو پرویز ،از میهوردرین شاهان ساسانی است کشه پشس از هرمشز

به سلطنت رسی) و یکی از عیامدرین شاهان بود و دوشیزگان و بیوه زنان و حتی زنشان صشاحب
اوالدق را که زیرا مییافت به حر خشود مشیآورد .در میشان زنشان بشیششمار او ،ششیرین ،همسشر
ارمنی او ،نزد وق جایگاه واالیی داشت .این زن که در اوای سلطنت خسرو به ع ) او در آمش)،
با وجود اینکه از حیث منزلت ،از مریم ،دختر قیصر و همسر دیگشر او پشاییندشر بشود ،در خسشرو
نفوذق دما داشت( .یاح ی)119:6141،
کوهکن چون کن) بیدو ان)ر این بیابان

د به شیرین ده) خسرو ار شکر نراش)
(عماد خراسانی)618:61:4،

 -8-3عیسی
عیسی مسیح را صاحب منجزات و اعما خارس النادهاق میدانن) که زن)ه کشردن مردگشان
در راس دما منجزات قرار دارد.
دلرششرا اق کششه د عیسششی مششریم دارق

چه شود گر شری آیی سشر بشالین عمشاد
(همان)681:
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 -9-3حاتم
نا مردق از قریلهق طی که در سخا و کر و جوانمردق منشرو

بشوده و در حش)ود مائشهق

شیم میالدق حیات داشته و او را حادم طائی و حادم طی نیز گفتهان)( .عمی))864:614::
حادم به شادق هم نامرردار بوده است ،عرب به سخا و کر وق م ا زن) و گوی) :اکشر مشن
حادم طی ،که این صفت او در فارسی هم میخص است و از او به عنشوان نمشاد بخیشن)گی نیشز
یاد ش)ه است( .یاح ی)169:6141،
درایششنبششازاراگششرچششهاشششکوخششوند فششراوانبششود

عمادا در گهر بارق دو بشودق حشادمی دیگشر
(همان)64::

 -11-3ایوب و صبر ایوب
حضششرت ایششوب از جملششه پیششامررانی اسششت کششه سرگذشششت او در قششرآن ،در سششوره «انریششا» و
«ص»آم)ه است .خ)اون) براق اینکه اخالص ایوب را بر همگان روشن سشازد و او را اولگشویی
براق جهانیان قرار ه) که به هنگا ننمت و رنج شاکر و صابر باشن) ،به شیطان اجشازه داد دشا بشر
دنیاق او مسلط گردد .شیطان پس از دسشلط دمشا دارایشی و امشوا ایشوب را از وق مشیگیشرد امشا
ایوب هم چنان شکر گزار خ)اون) میراش) و دوسط خ)اون) شفا مییاب).
صرر ایوب اشاره به یکی از صفات حضرت ایوب دارد که در قرآن نیز به آن اششاره شش)ه و
در فرهنگ عامه به ررب الم ب) گردی)ه است.
عمر نوح از من و د خواه) و صرر ایشوب

با من

قص) چه بازیست ،نمیدانم خشوب
(همان)188:

 -11-3قارون
قارون در ادبیات فارسی استناره و کنایه است از کسانی که در ان)وختن ما و اروت افراط
میورزن) ودر راه خ)ا صر

نکنن) و م صود از گنج قارون در اصشطالح عامیانشه بشه امشوا بشی

قیاسی اطالس میشود که از طریق ناصواب به دست میآی) و مشا نسشرت بشه صشاحب مشا وفشا
نکن).
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قارون در فرهنگ اسالمی و به درع آن در ادبیات فارسشی ،کنایشه از کسشی کشه در انش)وختن
ما افراط ورزد و با داشتن اروت بسیار که هیچ گاه به دردم نخواه) خورد ،نابود میشود.
گلی یک رنگ میخواهم فزون خواهیست این یشا رب

نگفتم جا جشم مشارا بش)ه یشا مکنشت قشارون
(همان)989:

 -12-3یوسف
یوسف پسر ین وب،داراق ی ازده برادر نشادنی و یشک بشرادر دنشی بشه نشا بنشامین بشود.از میشان
برادران ،یوسف از همه نیکوروقدشر و زیرشادر بشود .جایگشاه یوسشف در نشزد ین شوب از همشهق
برادران واالدر بود و همین علت سرب حسادت برادران به او ش) و برادراناو را به چاهی ان)اختشه
و رها نمودن).
اک ر شاعران مناصر به نوعی از عناصر داسشتان یوسشف(ع)در اششنارخوی

بهشره بشردهانش).

مهمدرین عناصر و مضامینی که از زن)گی و شخصیت یوسف (ع) مورد دوجشه ششاعران فارسشی
زبان قرار گرفته ،عرارت است از :محرت ،حسن یوسشف ،حسشادت و نیرنشگ بشرادران ،بشه چشاه
افتادن یوسف ،گرگ و پیراهن خونین یوسف ،نجات از چاه و به بردگی گرفتن یوسشف ،دنریشر
خواب یوسف ،حکومت و عزیزق یوسف ،رفتار یوسف با برادران ،بینشا شش)ن ین شوب از بشوق
پیراهن یوسف( .ایران زاده)6::61:1،
یوسف مصر عزیز من و از چشاه عش)

گذر افتاده دو صش) بشاز در ایشن بشازار
(همان)964:

 .4موجودات اساطیری
 -1-4سیمرغ
عن ا ،مرغی افسانهاق که گوین) بسیار بزرگ بوده و در کوه قا

آشیان داشته ،سیرنگ هشم

گفته ش)ه( .عمی))196:614: ،
یکی از موجودات اساطیرق که پیوسته در ادب فارسی از آن نشا بشرده شش)ه اسشت سشیمرغ
دارد که گاهی رنگ حماسی و گاهی رنگ عرفانی به خود گرفته است .بارزدرین ویژگیهایی
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که از سیمرغ در کتب و اشنار مختلف نا برده ش)ه اسشت عرشارت اسشت از :نیشرو بخیشی)ن بشه
پهلوانان ،دانایی و آگاهی از راز و پییرینی آین)ه ،دست نیافتنی بودن سشیمرغ ،ششفا بخیشی ،پشر
سیمرغ و اردراط آن با پیروزق.
سیمرغ یکی از پرن)گان اساطیرق ادبیات عامیانه است که بشی
ادب عامه ن

از هشر پرنش)هق دیگشرق در

دارد و در داستانهاق زیادق از جمله حماسی و غیرحماسشی بشه طشور مسشتیم و

غیر مست یم ردپایی از خود بر جاق گذاشته اسشت .ن ش

سشیمرغ در ادب عامشه چنشان پررنشگ

است که حتی به صورت نماد در خواب و کتب دنریشر خشواب وارد شش)ه اسشت( .ذوالف شارق و
شیرق)884:61:8،
ویژگی میترک سیمرغ در همه ق متون ادبیات عامه ایشن اسشت کشه او همییشه در اردوگشاه
خیر قرار دارد و در برابر دیو و اژدها ایستاده است و یاریگر پهلوانان و قهرمانان داستان میششود
و ب)ون دوجه به نوع خواسشته ق قهرمانشان داستان،خواسشته ق او را بشرآورده مشیکنش)( .رویشانی،
)694:61:1
دیشش)ها گششاهی اسششیرانی بششه دامششی مرششتال

کرششکمجنششونیچششومششنسششیمرغکششوهکیمیاسششت
(عماد خراسانی)694:61:4،

 -2-4پری
موجودافسانه اق و اساطیرق نظیر جن به صورت زنی بسیار زیرا که ماننش) فرششته بشا دارد و
پرواز میکن) و از زیرایی ن یض دیو است.زنان زیرا را به آن دیریه میکن)(.عمی))984:614:،
پرق موجودق است ،موهو  ،افسانه اق زیرا و دلپذیر .چنان که از روایات کهن بشر مشیآیش)،
پرق وجودیست لطیف و بسیار زیرا که اصل

از آدش

اسشت و بشا چیشم دیش)ه نمشیششود و بشا

زیرایی فوسالنادهام آدمی را میفریر)(.یاح ی)988:6141،
شنر اگر غم ن)اشت بود شگفت اق پشرق

ور نشششه نراشششش) ششششگفت نالشششه ز بیمارهشششا
(عماد خراسانی)18:61:4،

نیست شب ،ناز و نوازم بود و سحر و فسشون

خاصه گر نغمه کنش) سشاز،پرق نشاز امیشب
(همان)44 :
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حیف اق شوخ جز آزار د خلق،خش)ا

هیچ منظور ز خلشق دشو پریشزاد ن)اششت
(همان)4::

مششارا بهیششت و حششور هششوایی نمششیکنشش)

در حیر هشم د از دشو پریشزاد مشیزنشم
(همان)984:

پنششش)ارمت فرششششته و انگارمشششت پشششرق

ایشن قش)ر گشر نرینمشتاق مشه گنشاه مشن
(همان)986:

 -3-4اهریمن
اهریمن( ،)DEVILدر فرهنگ اسالمی شیطان( ،)STANنیروق شر و در اوستا انگره مینیوه
((ANGRA MAINYAVAشام دو جزء است .جزء او به مننشاق بش) و خریشث و جشزء دو
که با مینو و من

مربوط است مجموعا به منناق «خرد خریث» میباش) .این کلمه به عنوان منیشا

دودم ب)قها و زشتیها ،در پارسی به صشورتهشاق :اهشریمن ،اهشرمن ،هشرامن ،آهشرمن ،اهشرن،
اهرامن ،آهریمه و هریمه (مزدیسنا:918:لغت نامه) ررط ش)ه است(.یاح ی)684:6141،
اهرمن از هنگا آفرین

دا کنون براق نابودق آفری)گان اهورا مزدا آسودگی ن)اششت و در

م اب هر اق)ا اهورامزدا ،دست به عم مخالف آن میزد(دریایی)698:611: :
ان)ر دین گوین)که «ب)ق را که اهریمن بر آفشرین

هرمشزد سشاخته اسشت بشه یشک زمسشتان

بیای) گفتن» .او را دن وزغ-دیس بی ارزشی است .نکویی آفرین

هرمزد را نین)ییش) ،نگویش)

و نورزد(.بهار)611:61:6،
اگر کسشی زفریشب چنشین فرششته رهش)

دگشششر ی شششین نفریرششش) هشششزار اهشششرمن
(عماد خراسانی)6:8:61:4،

 -5نجوم
-1-5ستارگان و سیارگان
یکی از باورهاق گ)شتگان در مرحث نجو داایر سیارات و ستارگان در سرنوشت انسانهشا بشوده
است و منت ) بودن) برخی از سیارگان و ستارگان داایر خوب در زن)گی بیر دارن) و بالنکس.
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نحس و سن) روزها ،ستارگان ،ساعت و داایر ستارهها در سرنوشت انسان از اعت ادادی است
که به وسیلهق دولتهایی مانن) کل)ه و آشور که میدوان آنها را مادر خرافات و جشادو نامیش)،
وارد ایران ش)ه است(.ه)ایت)99:6144،
گر همه سشیاره هشا،زمین چشو دشو باشش)

گر همگی چون دو،دیره بخشت دراششن)

کام هم اکنون به هم خورن) و بپاشن)

زهششره بششه نپتششون خششورد ،زحش بششه اریششا
(همان)188:

گر مهر بشه مشریخ خشورد مشاه بشه ناهیش)

غم نیست کسی را که خ)ا داشته باشش)
(همان)684:

 -2-5مشتری،سعد اکبر و زهره ،سعد اصغر
چنان که در التفهیم آم)ه است« :زح و مریخ نحشس انش) و علشی کش حشا  ،زحش نحشس
بزرگ و مریخ نحس کوچک .میترق و زهره سشن)ان) همییشه ،میشترق سشن) بشزرگ و زهشره
سن) خرد» (بیرونی)141:6119 ،
 -1-2-5مشتری
در احکا نجومی میترق را «کوکب قضات و علما و اشرا

و اصشحاب مناصشب و اربشاب

نوامیس و درسایان»شمردهان)(مصفی،)811:6146:بر پایه همشین اعت شادات بشوده کشه بشه میشترق
ل بهایی چون سن) اکرر کوکب سنادت دادهان).
 -2-2-5زهره
سیاره زهره در ادبیات فارسی از اهمیت واالیی برخوردار است .ایشن سشیاره عالقشه بشر سشن)
بودن در ادبیات نماد عیق و دل)ادگی میباش) و و سیاره نوازن)ه منرو

است.

سیاره زهره در آسمان ،ساکن فلک سو و خنیاگر آن است و در اشنار ،متصف به صشفادی
مانن) چنگ زنی ،باده نوشی ،پاییکوبی و شنر خوانی است (ماهیار)98:6149،
زهشششششره ششششششود میشششششترق خامشششششها

مشششششاه ششششششود مشششششات وفشششششا نامشششششها
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()146

 -3-5ستاره دنباله دار
جرمی ابر مانن) با هستهاق نورانی کشه مش)ارق متغییشر بشه دور خورششی) دارد و هنگشامی کشه
مشش)ارم از نزدیششک خورشششی) مششیگششذرد دنرالششهق درخیششان از خششود آشششکار مششیکنشش)
(منین):41:6186،
از زمان هاق دور ،مرد سشتارگان دنرالشه دار را پ)یش)هاق ششو مشیدانسشتن) و مشیپن)اششتن)
ستارگان دنرالهدار پیک عالیم غم و بال هستن) و رسی)ن بال و وفات و جنشگ و مشرگ را پشی
آگهی میدهن).
از آسششمان زنشش)گیا مششاه رخ متششاب

کایشش) غششم ،آن سششتارهق دنرالششهدار مششا
(عماد خراسانی)4::61:4،

 -4-5خورشید
در دوران گذشته بسیارق از باورهاق گذشتگان بر محور خورشی) صشورت پذیرفتشه اسشت.
پرست

خورشی) به عنوان ایزد و مونث بودن خورشی) از جمله باورهایی است کشه از آن دوران

به یادگار مان)ه است.
در ادبیات خورشی) ،مظهشر عظمشت ،زیرشایی ،بلنش)ق ،قهشر ،عشروس آسشمان و ...اسشت کشه
شاعران بسیارق از طریق درکیرات ،دیریهات و استنارههاق پی در پی در وصشف منیشوس از آن
استفاده کردهان).
خورشی) من ز شمس و فلک دی)نیدشر اسشت

وز هر چه دی)ه دیش)ه پسشن)ی)نیدشر اسشت
(همان)69::

 -6تقدیر
د )یرگرایی از مسائ دیرینه اق است که در دما دم)نها به صورت یک مسئله بارز مطرح
بوده انسانها به سوق آن کیی)ه ش)هان) .در د )یرگرایی فشرد بشر ایشن بشاور اسشت کشه آینش)ه و
محیط اجتماعی در کنتر او نیست و د )یر ،ورنیت و آین)ه هرکس را رقم میزن).
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 -1-6قضا و قدر
سرچیمه گرفتن همه عل از اراده و منییت الهی
چشو پختششهدشر ششش) و سشوختم خرششر گیششتم

که سنی ما و قضا میتها و دنش)انهاسشت
(همان)666:

سیم و زر جوق و در پنجهق پنجاه امیش)

دو اگر غافلی از خوی

قضا غافش نیسشت
(همان)699:

 -2-6جبر
موروعی فلسفی است که بر طرق آن هر روی)ادق ،از جمله ششناخت ،رفتشار ،دصشمیمات و
کن هاق آدمی به صورت علی دوسط یک زنجیشرهق پیوسشتهاق از رخش)ادهاق پییشین دنیشین
ش)ه است (جنفرق درریزق)69:6188،
از جرشر و اختیشار نگشویم کش)ا راسشت

کششاین راز گفششت زنشش)گی مششاجراییم
(عماد خراسانی)919:61:4،

اختیار از کف من رفت وگر گیشرق دسشت

جرر ی ک عمر ز دفوبض دو جرران ش)ه است
(همان)698:

 -7پوشاک و پارچه
پوشاک یکی از پویادرین نمونههاق حیات فرهنگی جامنه به شمار مشیآیش) ،عامش مهمشی
براق دح یق در مورد فرهنگ ،داریخ و دم)ن یک جامنه است.
با گسترم و نفوذ اسالم و آمیزم مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب ،ان)ک انش)ک لرشاس بشه
عنوان میخصه یک قو و یا بیانگر حرفهاق خاص مطرح ش) ،علما را جامهاق ج)ا از قضات و
هر دو را لراسی بجز دنپوم صوفیان بود .نوع جنس رنگ جامهها نیز بشراق گشروههشاق مختلشف
اجتماعی یا فرس دینی متفاوت بود (سجادق)68:6148،
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 -1-7زنار
کمربن) ،کمربن)ق که مسیحیان ذمی به حکم مسلمانان بر کمر میبستهان) دا از مسلمانان باز
شناخنه شون) (عمی))441:614:،
زنار در ادبیات به منناق م رت و ر) صوفی ریاکارو در اصطالح عرفشانی عرشارت اسشت از:
کمرخ)مت و طاعت محروب بستن و هم چنین زنشار عالمشت یکرنگشی و یشک جهتشی در دیشن
مطابنت راه ی ین است.
زان سخنها که در آداب مسشلمانی گفشت

گششر برن)نشش) خالیششق همششه زنششار کششم اسششت
(عماد خراسانی)699:61:4،

دا دلی،دسششششریح و زنششششارق نشششش)ار

دار نششوایی گششر و شششنرق دششر ولششیکن

(همان)669:

 -2-7خرقه
خرقه در لغت به منناق پاره و قطعهاق از جامه است که اه ف ر پوششن) و سشوراخ داششته
باش) .خرقه ،از خَرس و خرس ،پاره کردن است.

خرقه جامهق ف را که بی در از پی

گریران چاک داشته باش) ،جامهق کهنشه رداق خیشنی

است که صوفیان و ف یران بر دن میکننش) و لراسشی کشه صشوفیان از پشارههشاق رنگارنشگ بشرهم
دوخته و به عنوان لراس خاص میپوشی)هان) (خرقه التصو ) میگفتهان) (کمپانی.)44:61:9،
خرقه پوشان م)عی از شرایط ح ی ی و انگیزههاق واالق یا غاف بوده ،یشا خشود را ملشز بشه
رعایت آداب آن نمیکردهان) و به همین دلی  ،در ادب عارفانشة فارسشی بشه ایشن مش)عیان بسشیار
داخته ش)ه و به طنز از آنها یاد ش)ه است.
امیشش) شششیخ بششه دسششریح و خرقششه اسششت

گویا به لطف و عفو دو امیش)وار نیسشت
(عماد خراسانی)44:61:4،

 -3-7دستار
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پارچهاق که به دور سر پیکن) و مانن) عمامشه باشش) ولشی منیشا آن ایرانشی اسشت و بسشتن آن
روم خاص داشته است(کمپانی)16:61:9،
دستار نیز مانن) خرقه در بنضی از برهههاق زمانی به ویژهق در سرکهشاق عراقشی و هنش)ق
جلوهق م ری ن)اشته است.
هیچ رنش)ق نکنش) بشا همشه بشیبشاکیهشا

زاه)ان آنکه که با سرح و دسشتار کننش)
(عماد خراسانی)614:61:4،

 -4-7کفن
جامهاق که مرده را در آن میپیکن) و به رنگ سفی) میباش).
ششششنر مشششن اینرشششار کفشششن پشششوم شششش)

بشششا مشششه مشششن دسشششت در آغشششوم شششش)
(همان)149:

 -8آداب و رسوم
 -1-8توتیا
پییینیان بر این باور بودن) که استفاده از دودیا سرب افزای

نور چیشم مشیششود و خاصشیت

دارویی داشته است.
مرحرا اق عیق کز دو زن)ه ش) د هاق مشا

خاک پاق عاش ان چیم خرد را دودیاسشت
(همان)694:

 -2-8آتش
آد

پسر اهوره مزداست و نیانهق مرئی حضشور او  ،و نمشادق از نظشم راسشتین

(هینیلشز،

)88:6114
جششاقآدشش میپرسششتن)تبششهجششانزیششنپششسعمششاد

سششاقیآدشش پرسششتانگششرغششز هششاقدششوراخوانشش)
(همان)641:
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بوده دشا بشوده در او آدیشی افروختشهاق

من ن)انم که مگر دیر مغان بود ایشن د
(همان)14::

 -3-8خورشید پرستی
بگذار که دا چون روز ،حائش فتش) از راز

خورشی) پرسشتم من،خورششی) پرسشتم مشن
(همان)981:

اق آن کسان که سج)ه به خورشی) مشیکنیش)

خورشششی) مششن ز مهششر پرسششتی)نیدششر اسششت
(همان)69::

 -4-8شاهد بازی
عیق مرد به مرد در طو داریخ از دی)گاههاق مختلشف بشا اسشمهشا و اصشطالحات مختلفشی
مطرح ش)ه است :شاه) بازق ،نظر بازق ،جما پرستی( ...شمسیا)6146:61،
شاه) ،از اصطالحات ویژهق صوفیان است که بر مرد زیرا روق اطالس مینمشودهانش) بش)ان
مناسرت که گواه ق)رت و لطف و صنع آفری)گار جهانانش) و بشه مننشی مطلشق زیرشا اعشم از ذق
روح و غیر ذق روح نیز استنما کردهان) (شمیسا)68:6146،
نسرتی ما را بش)ان رنش)ان ششاه) بشاز نیسشت

خششاکایششنپیمانششهازطششوساسششت،ازشششیرازنیسششت
(عماد خراسانی)696:61:4،

رن)ق و شاه) بازق ما طشی شش) اق د

وقت است دشا بشا خوییشتن دنهشا نیشینم
(همان)99::

 -5-8دست بوسی
در گذشته یکی از رسو بسیار رایج و مت)او به هنگا مالقات شخص بشزرگ ،پادششاهان،
مرلغان دینی و...دست بوسی بوده است.
بششراق دوبششه چششرا دسششت شششیخ مششیبوسششی

ز من شنو که همه کارها به دست خ)اسشت
(همان)661:
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 -6-8خانه تکانی
برخی پژوهیگران منت )ان) سنت خانشه دکشانی پشی

از دحویش سشا ،از باورهشاق دینشی و

منادشناسی کهن جین فروردیگان رییه گرفته است.
روزمششرگممسششتکششناقسششاقیگلششرخکششهگیتششی

عی) ما هم بنگرد چون خانهق ما میدکانش)
(همان)641:

 -7-8خاکستر به باد دادن
خاکستر کنی) و به داد دهی) از آنک

ننگ آی) به عیق قسم از غرار خوی
(همان)6:::

 -8-8خنیاگری و مطربی
عموما خنیاگران را مطربان و آوازه خوانان و گاه موسی ی دانان ایران باستان دانستهان) که به
آنان گوسان نیز میگفتن) و در واقع آنان حافظان و روایان شفاهی ایران محسوب میش)ن).
یکششی ز حل ششهق عیششاس هوشششیار نمانشش)

چنین که مطرب ما شور زد در ایشن ششهناز
(همان)6:9:

 -9-8سیاه پوشی و تسلیت
دوهمچونشاخهقگ سرزوخر بشامبشاکینیسشت

بششهمششرگخششاطراتخششوی اگششربینششیسششیهپوشششم
(همان)998:

دسششلیت همسششر او را و سششه دلرنشش)م را

زان که بی

از همه دارن) غم هجران
(همان)6:1:

 -9ضرب المثل
 -1-9جوینده یابنده است(دهخدا)592:1363،
جوینشش)ه گفتششهانشش) کششه یابنشش)ه مششیشششود

این خاصیت ن)اشت چرا جست و جوق ما
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(عماد خراسانی)44:61:4،
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 -2-9با سیلی صورت خود را سرخ داشتن(دهخدا)363:1363،
اق بس خری)ه باده فشروم آبشروق مشا

عمریست رخ به سیلی میسرخ کردهایشم

(همان)44:

کسی چو من غم د را به حیله در نکنش)

همییه روق به سیلی باده کشرد سشرخ

(همان)648:

صششورت از سششیلی مششیگلگششون کششنم

دا به کی د را ز حسرت خشون کشنم

(همان)11::

 -3-9آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است(دهخدا)55:1363،
گمان کنم که پاک است دگر حسابم امیب

حسششاب مششینگششه دار،رفیششق مششن خششرابم

(عماد خراسانی)49:61:4،

-4-9قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

قدر گل بلبل بداند قدر میرا مییپرسیت
(همان)41:

 -5-9با یک گل بهار نشود(دهخدا)374:1363،
دییب لر

چو غنکه درسم به من نمود

اما چه سود زانکه به یک گ بهار نیست
(عماد خراسانی)48:61:4،

بششه رغششم گفتششهق پییششینیان عمششاد برششین

کنون که گاه به یک گ بهار مشیآیش)
(همان)619:

 -6-9در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست(دهخدا)794:1363،
یننی در انجا امور خیر درنگ و داخیر جایز نیست(.شکرالهی )8::6141
راحت فزاق خاطر درویش

ششو عزیشز

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیسشت
(عماد خراسانی):4:6111،
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 -7-9مستی و راستی(دهخدا)1711:1363،
مششن مسششتم و مسششتان سششخن راسششت بگوینشش)

امششروز طششرب کششن کششه ز فششردا ااششرق نیسششت

(عماد خراسانی)694:6111،

 -8-9بار کج به منزل نمیرسد (دهخدا)395:1363،
گوینشش) بششه منششز نرسشش) بششار کششج آرق

آن کو به سشر ع ش نیایش) بشه سشر افتش)
(عماد خراسانی)614:6111،

 -9-9آتش چو بر افروخت بسوزد تر و خشک(دهخدا)16:1363،
آد

عیق به هر خیک و دشرق خشواهم زد

ششررق گشر زنشیاق ششمع بشه پروانششهق د
(عماد خراسانی)991:6111،

بسششیار مکششن نالششه ک شه ایششن شششنله،عماد

می سوزد اگر خیک و درق داشته باشش)
(همان)994:

-11-9کهتورادیدکهدرحسرتدیداردگرنیسیت

آری آنجا که عیان است چه حاجت به بیانم
(همان)998:

-11-9دست گل به آب دادن:کاری ناسزاوار مرتکب شدن ،فتنه یا فسادی را باعث گشتن
(دهخدا)811:1363،
گفشتاگششرمسششتیازایششنراسشتدششر گششوقجشواب

گفششتم

بششاز دلششم دسششته گلششی داد بششه آب
(عماد خراسانی)181:6111،

نتیجهگیری
از فرهنگ و ادب عامه جایگاه واالیی در ادبیات داردکه سطح وسینی از ادبیات مکتوب را
پوش

میدهن) و نمیدوان آن را از ادبیات مکتوب متمایز دانست .دناریف بسیارق از فرهنشگ
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عامه در ادبیات مل مختلف وجود دارد ..در این م اله بشه بررسشی کشارکرد ایشن ششاخصهشا در
غزلیات عماد خراسانی پرداخته ش) و میشخص گردیش) عمشاد خراسشانی از ایشن ششاخصهشا در
اشنار خوی

بهره برده است.
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 بیرونی ،ابوریحان ،)6149( ،التفهیم ،دهران :سلسلهق انتیارات انجمن و آاار ملی بهار ،مهرداد ،)6146( ،پژوهیی در اساطیر ایران،دهران :انتیارات آگه خراسانی ،عماد ،)61:4( ،مجموعه اشنار ،دهران :انیارات نگاه دهخ)ا ،علیاکرر ،)6111( ،ام ا و حکم ،دهران :انتیارات سپهر ذوالف ارق ،حسن ،)61:1( ،زبان و ادبیات عامهق ایران ،دهران :سمت ذوالف ارق ،حسن و شیرق ،علیاکرر ،)61:8( ،باورهاق عامیانه مرد ایران ،دهران :نیر چیمه رویانی ،وحی) ،)61:1( ،سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران ،ماهنامه فرهنگ و ادب عامه ،شماره61 سجادق ،سی)محمود ،)6184( ،نگاهی به پژوه هاق فرهنگ عامه در ایشران ،کیهشان فرهنگشی،شماره 648
 سیپک ،پیرق ،)6148(،ادبیات فولکلور ایران ،درجمهق محم) اخگرق ،دهران :سروم شنرانی ،منصومه ،)6141( ،ششاخه مرجشان (رمشز پشردازق حیوانشات در م نشوق مننشوق) ،دهشران:انتیارات االث
 شمیسا ،سیروس ،)6146( ،شاه) بازق در ادبیات فارسی ،دهران :انتیارات فردوس عمی) ،حسن ،)614:( ،فرهنگ فارسی عمی) ،دهران :شهرزاد کمپانی ،نسیم ،)61:9( ،فرهنگ و اصشطالحات پارچشه و پوششاک در ایشران ،دهشران :پژوهیشگاهعلو انسانی و مطالنات فرهنگی
 ماهیار ،عراس ،)6149( ،نجو و بازداب آن در ادب پارسی ،دهران :اطالعات مصفّا ،ابوالفض  ،)6111( ،فرهنگ اصطالحات نجشومی ،دهشران ،موسسشة مطالنشات و دح ی شاتفرهنگی.
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 منین ،محم) ،)6186( ،فرهنگ فارسی ،دهران :امیرکریر نجفی ،ابوالحسن ،)6148( ،فرهنگ فارسی عامیانه ،دهران :انتیارات نیلوفر ه)ایت ،صادس ،)6184( ،فرهنگ عامیانه مرد ایران ،دهران :سرچیمه هیلنز ،جان ،)6114( ،ششناخت اسشاطیر ایشران ،درجمشهق ژالشه آموزگشار و احمش) دفضشلی ،بابش :سرچیمه
 یاح ی ،محم)جنفر ،)6141( ،فرهنگ اساطیر و داستان وارهها در ادبیات فارسی ،دهران :فرهنگمناصر
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اسطوره آل
حسن احم)قفرد

خواستم در را بگیایم ولی ...باز بود .همان د دیش) کشه سشایهاق بلنش) و ظلمشانی از کنشاره
حصار گریخت .به سمت حصار دوی)  .خاک ،خیس بود و چیزق دیره شریه خون بر او پاشی)ه
بود .از روزن یا پنجرهاق سرمایی گزن)ه به درون مشی ریخشت .زنشم ردایشی بلنش) بشر دشن داششت و
لخته هاق خون بر سر و صورد
خ

خیک ش)ه بود .لران

جنری) .پس با صودی که بییتر به خ

شراهت داششت گفشت :آ آ آ  ...و چیشمان از کاسشه بیشرون زدهام را فروبسشت .ششکم

برجستهام کوچک ش)ه بود و از ن طهاق مجهو در دن

خون میدراوی)...

کاباره ع)  /سروم مظفرم )
مقدمه
آ از موجودات موهومی است؛ عجوزهاق خو انگیز که شکم زائو را مشیدرد و جگشرم
را میبرد؛ از این رو نرای) زن پا به ماه ،یا دازهزا را در جایی دنها گذاشت؛ دشا آنگشاه کشه هفشت
روز ،یا ده روز پس از زای  ،غس کن) و پاک شود.
باور آ  ،در بین عامه باور فراگیرق است؛ از کرمانیاه و هم)ان در غرب ایرانزمین (نیشریه
فرهنگ هم)ان ،سا چهار شماره  61و  ،)68دا دایراد و باخرز در ششرس آن (میشایخی  )644از
گیالن و مازن)ران بر کناره دریاق مازنش)ران (یوسشفی  ،)48دشا بوششهر بشر سشاح خلشیج فشارس
(غریری  )681آ  ،دشمن زائوهاست و به اشک گوناگون به آنها آسیب مشیرسشان) .ایشن بشاور
الرته در جغرافیایی بسیار وسیعدر از مرزهاق ایران کنونی هم روا دارد.
باورق چنین فراگیر نمیدوان) بیرییه باش) و رییه باورهشا ،عمومشا بشه روزگشار اسشطورههشا
میرس)؛ از این رو ،بنظر میرس) در جستوجشوق چیسشتی آ  ،بییشتر از آنکشه در گونشهاق از

اسطوره آل 48 

آدمیان دور از دم)ن ،در پی او باشیم (ویکیپ)یا ذی واژه «آ » بشه ن ش از دانش نامشه اسشالمی
جل)  6صفحه  ،)681بای) او را در میان اهریمنان اسطورهاق سراغ کنیم.
شناخت دصویرق که از او در ذهن عامه ن

بسته ،میدوان) آغاز این جستوجو باش).

آل در باور عامه چه ویژگیهایی دارد؟
آ را به شک هاق گوناگون وصف کردهان) :زنی با موهاق پت و ق) بسشیار بلنش) کشه از د
داریکی میآی) (مجموعه مصاحرهها /دربت جا  /خاور سنادت  41ساله) دستهاق باریک بلن)
دارد و پای

ف ط استخوان است و هیچ گوشت ن)ارد ،رنیف بنیه است ،رنگ چهرهام قرمشز

است (خوانسارق  )61:دو پستان بسیار بزرگ دارد (ساع)ق  )689که یکی را از روق ششانه بشه
پیت میان)ازد و دیگرق از جلو آویخته است (ذوالف ارق )48
بنا به روایتهاق عامه زائو دا زمانی که به حما نرفته و ناپاک است ،اگر دنها بمانش) ،آ بشه
سراغ

میآی) و جگرم را میزن) و میبرد .اگر آ بتوان) جگر زن دازهزا را بشه آب برسشان)،

یا از آب بگذران) ،سرب بیمارق یا مرگ او میشود (اعظمی  88دشا  )44امشا اگشر کسشی قرش از
رسی)ن آ به آب جلوی

را بگیرد ،زائو از مرگ نجات پی)ا میکن) (ذوالف ارق )48

آ همکنین در کمین است دا جفت نوزاد را بررد (ذوالف ارق  )4:و اگر زائو یشا نشوزاد دنهشا
بمانن) آ  ،نوزاد را هم میبرد (ذوالف ارق)4:
مختصر این که آ موجودق است با ان)ا زنان؛ که ظرافشتهشا و زیرشاییهشاق زنانشهام ،بشه
طرز اغراسگونهاق به دراهی رفته است.
او ،دشمن زائو و طف نوزاده است.
آ  ،ماهیتی زنانه دارد و در پی آزار است؛ پس اگر میخواهیم چیستی او را در میان اساطیر
جستوجو کنیم بای) به سراغ دیوزنان و اهریمنان برویم .اما این موجودات صاحب ق)رت ،چشه
داستانی دارن) موجودادی که هر کش)ا بخیشی از رخش)ادهاق گیتشی و پییشام)هایی را کشه در
مسیر زیست بیر رخ میداده ،باعث میش)هان) .براق شناخت بهتر آنها ناچاریم نگاهی بشه سشیر
دطور اساطیر بین)ازیم.
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زنایزد ،کهنترین باور اساطیری ایرانزمین
در اساطیر ایرانزمین ،گیتی عرصه ق)رتنمایی دو نیروق خیشر و ششر اسشت .قشواق خیشر بشه
دست ایزدان و امیاسپن)ان د)بیر می شود و قواق شر نیز حاص کن

اهریمنان و دیوهاست .اما

نه ایزدان و نه دیوها و اهریمنان ،در پهنه داریخ ،موجودیتی دغییرناپشذیر ن)اششتهانش) .ح ی شت آن
که نحوه زیست بیر و دواناییهای

در مهار ق)رت طرینت و بهرهورق از آن ،جهانبینشی او را،

و به درع آن اساطیر او را ،دستخوم دغییر فراوان کرده است.
در ایران کهن ،کیاورزق رونق ویژهاق داشته اسشت .در سرداسشر فشالت ایشران ،آنجشا کشه
گستردگی زمین امکان کیت غالت و حروبات را فشراهم مشیآورده ،اقشوا سشاکن دششتهشا و
کوهپایهها ،سینه خاک را میشکافتهان) ،بذر میافیان)هانش) و بشه امیش) بشاران ،چیشم بشه آسشمان
میدوختهان) دا زمین خیک را بارور کن).
در این فرهنگِ مرتنی بر کیاورزق ،زمین همکون زنی انگاشته میش)ه که هشر سشا بشارور
می شود و حاص زادآورق او ،ادامه زیست را بر پهنه زمشین ممکشن مشیکنش) .د ش)س مشا ایشزد
بزرگ که خ)ایی پرق)رت بوده و هویتی زنانه داشته ،از این رهگشذر ششک گرفتشه اسشت .ایشن
باور را میدوان یکی از کهندرین باورهاق اساطیرق در ایرانزمین دانست( .بهار )1:1
در ادامه با شناخت بییتر بیر از ساز و کارهاق طرینی و آگاهی نسشری بشه چنش) و چشون هشر
ک)ا از این پ)ی)هها ،ما ایزد بزرگ جاق خود را به الهههایی میده) کشه هشر کش)ا عرصشهاق
براق ق)رتنمایی دارن) و الرته خوییکارقاق.
«زن ایزد بزرگ در بنیاد داراق سرشت یگانه و شخصیت یکپارچه بشوده اسشت و در ن ش
مینوق خود بازداب و دجسمی از حیات و زنش)گی زن زمینشی و اسشتومن) بشه ششمار مشیآمش)ه...
بن)ها در طو داریخ دجزیه و پاشی)گی شخصیت واح) الهه مادر شروع میششود ....سشپس هشر
یک از صفات و ن

هاق اساسی او اسشت ال و شخصشیت ج)اگانشه پیش)ا کشرده و بشه صشورت

الهههاق متن)د و پریان بیشمار پرستی)ه میشود» (سرکارادی )16

اسطوره آل 49 

بروز دگرگونی در ماهیت اساطیر کهن
بزودق اقوامی دازه وارد با رییه هن) و ایرانیت منینب از اقوا هن) و اروپشایی ،اسشاطیر کهشن
ایرانزمین را دستخوم دغییر میکنن) .آریاییها که مردمانی دام)ار بودهانش) و همشین دامش)ارق
امکان کوچ گسترده را براقشان ممکن کرده ،به فشالت ایشران مشیآینش) .آنهشا بشه درشع زیسشت
دام)ارانه ،به خ)ایانی نرینه منت ) بودهان).
« پ)رساالرانه بودن اساطیر هن) و اروپایی ظاهرا بشا اقتصشاد عمش)دا متکشی بشر ششرانی مربشوط
است؛ در حالی که وجود مادرساالرق در آسیاق غربی و بخ هاق عظیمی از اروپا در اعصشار
بسیار کهن (که اقوا بومی ساکن درفالت ایران هم دحت دأایر همین فرهنگ قرار داشتهان)) بشا
پ)ی)آم)ن کیاورزق در دوره میانسنگی و نوسنگی در این نواحی اردراط دارد» (بهار )849
این اعت اد به زودق به باورهاق آیینی ایرانزمشین راه مشییابش)؛ هشر چنش) دحشو در اسشاطیر
ایرانی بییتر از آن که در اار اختالط با اقوا دشازه وارد رخ داده باشش) ،دحشولی درونشی بشر پایشه
دغییرات جامنه از جامنهاق ساده به جامنهاق طر ادی است .در این میشان الهشهاق ظهشور مشییابش)
که میراث)ار بخ

فراوانی از خوییکارقهاق ما ایزد بزرگ است.

اردویسوراآناهیتا در بخ

عم)هاق از داریخ اساطیرق ایرانزمین ،الههاق پرق)رت است .او

نگهران پاکی آبهاست و زه)ان زنان را پاکیزه میکن) دا فرزن) بزاین)( .بهار )1:4
با دغییر نحوه زیست در جامنه کهن ایرانی و شک گیرق کهنشهرها ،ساختهاق اجتمشاعی
هم دچار دحو ش)ه و به درع آن ،اسطورهها هم ،دستخوم دغییشر مشیششون) .ظهشور زردیشت و
ارایه دین زردیتی هم چرخ

بزرگ را در سیر دطور اساطیر کام میکن) و گسستی دشاریخی

در اساطیر ایرانزمین حاص میشود.
الهههایی که دا پی

از این ،ابزار ق)رتنمایی خ)اگونه بر پهنه زمین بودنش) ،بشه مظشاهر ششر

(دیوهاق ب)کاره) ب) میشون) .در این میان برخی از خ)ایان کهن الرته در شک دازه ،دنریفشی
نو مییابن) اما ماهیت بسیارق از آنها قلب میشود و از انجمن خ)ایان خیر ،بشه جرگشه خش)ایان
شر میپیون)ن).
در این م طع در برابر هر ک)ا از مظاهر ق)رت خ)ایی ،مظاهر شر هم ظهور مشییابش) دشا در
نررد همییگی خیر و شر ،یارقرسان اهریمن باشن).
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در برابر آناهیتا هم ،که حاال یارقرسان اهورامزداست ،مادینهدیوهایی شک مشیگیرنش) کشه
خوییکارقششان ،آلشوده کشردن آب هشا ،آلشوده کشردن زهش)ان زنشان و جلشوگیرق از زایش
خاموم کردن آد

و

زن)گی است.

«گروهی از دیوان پیوسته آماده آن بودن) که مردق یا زنی را در خلودی به هنگا خشوردن و
نوشی)ن یا خواب فروگیرن) و بویژه بکهها را برباین) ....یکی از اییان «لَمَیتو» بود؛ دیشوزنی کشه
بر سر زنان به هنگا زای

میداخت و بکهها را از کنار مادران میربود( »...بهار )866

پیدایش دو شکل متفاوت از یک بنیاد واحد اساطیری
در این میان اما شمارق از زنایزدان هم از همین م طع ،ماهیتی دوگانه مییابنش)؛ صشوردی از
آن ها دن به دغییر و دحو میدهش) دشا اسشطورهاق نو(عمش)دا در قشالری اهریمنشی) زایش

یابش) و

صوردی از آن ها در همان شک و ششمای پییشین بشه زیسشت خشود در جهشان اسشطورهاق ادامشه
میده).
این دوگانگی درباره بسیارق از الهههشاق کهشن رخ داده اسشت؛ الهشههشایی کشه بشا اغمشا
میدوانیم از آنها به عنوان «پرق»ها یاد کنیم.
«احتما فراوان میرود که پرق در آغاز ،دجسم ایزدینه یکی از جنرهها و خوییشکارقهشاق
ما ایزد بزرگ بوده است که ستای

و آیین او در روزگار باستان از کنارههاق م)یترانشه گرفتشه

دا بینالنهرین و دره سن) در میان مردمان آریایی و سامی و انیرانی گسترده بوده و دحت نا هشاق
گوناگون در یونان ،در فلسطین ،در سوریه و آسیاق صغیر ،در بینالنهشرین ،و در ایشران سشتای
میش)ه است....
به هنگا دینآورق زردیت و یا پی

از آن ،بر اار روا و دسشلط بنیادهشاق ج)یش) دینشی و

اخالقی که بییتر بر روق بردرق خرد و د وا استوار ش)ه بود ،پرق کشه دشا آن زمشان بشه صشورت
زنایزد دجسم ن

بارورق و زاین)گی ما ایزد بزرگ محسوب میش) ،و سرششت او بشه ناچشار

با خواه هاق نفسانی و کا جویی و مهرورزق اردراط داشته و شای) درآیین ویژه پرست

او بشا

برپاداشتن کا جینهاق موسمی و روسپیگرق آیینی نیز مرسو بوده اسشت ،مشورد کشمعنشایتی
قرار گرفته و از انجمن ایزدان ران)ه ش)ه و به د)ریج یکی از مظاهر شر قلم)اد ش)ه اسشت .ولشی

اسطوره آل 45 

از سوق دیگر در میان عامه مرد که بنیادهاق دینی و اخالقی نو پرداخته را دیر میپذیرنش) و یشا
حتی هرگز نمیپذیرن)؛ و رسمهاق دیرین و آیینهاق نیاکان خود را ناآگاهانه میپاین) ،و نگشه
میدارن) ،این گونه دیو قلم)اد کردن پرق ،و زششت و ناهنجشار ششمردن زن ایشزد قش)یم م رشو
نیفتاده است ...و این چنین است که دو برداشت متفاوت ذهنی از یک بنیاد واح) اسشاطیرق ،دو
شخصیت ناهم)استان ،پرداخته است( ».سرکارادی)19
بر این اساس آناهیتا هشم مشی دوانش) م ش دیگشر عناصشر کهشن اسشطورهاق ،در پشی چشرخ
باورهاق دینی ،داراق دو چهره ش)ه باش)؛ همکنان که بنظر میرس) دیوهایی که وظیفه اختال
در فرآین) زادآورق دارن) ،نه خلق ش)ه در برابر آناهیتا ،بلکه اساسا ماهیشت قلشب شش)ه خشود او
هستن) .آ آیا نماین)ه همین دیوها نیست
آل ،ماهیت قلب شده ایزدبانوی آب و زن و زمین
چن)ان دور اگر بگوییم که اسطوره آ  ،شک قلب ش)ه اسطوره آناهیتاست و همکنشان کشه
آناهیتا در ادامه داریخ در اشکالی نو به حیشات خشود در باورهشاق مشرد ایشرانزمشین ادامشه داده،
صورت دیگر او هم طو داریخ راه پیموده و به امروزه روز رسی)ه است.
الرته که می دشوان ایشن صشورت قلشب شش)ه را دیشوق در برابشر ایزدبشانوق آب و زن و زمشین
دانست اما رییهدار بودن این صورت اسطورهاق که شای) دلی اصلی ب اق او باشش) ،آن هشم در
برابر دیگر دیوها که عم)دا در پهنشه دشاریخ بشه فراموششی بپیوسشتهانش) و کمتشر ردپشایی از آنهشا
میدوان در باورهاق عامه سراغ گرفت ،ما را به آن سوق دیگر رهنمون میشود.
در این میان ،نیانههایی که از آ  ،در ذهن عامه وجود دارد هشم مشیدوانش) بشه پشذیرم ایشن
فرریه که این موجود دیوسان ،صورت قلب ش)ه آناهیتاست ،کمک کن).
نخست آن که این نیانه ها عم)دا ،شک قلب ش)ه و به درشاهی رفتشه ویژگشیهشاق جسشمانی
زنانششه اسششت .اغراقششی کششه در ایششن ویژگششیهششا وجششود دارد گششویی مششیخواهشش) دصششویر یششک زن
اسطورهاق و زیراییهاق جسمانیام را قلب کن)؛ زیرشاییهشایی کشه دربشاره آناهیتشا در بهتشرین
شک  ،دصور ش)ه است.
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افزون بر این ،آ دنها به سراغ زنان میآی) ،آن هم زنان دازه زایی)ه؛ دا زه)انشان را بش)رد،
جگرشان را به یغما بررد و طفش نشوزاده را بربایش) .آیشا ایشن ویژگشیهشا درسشت در ن طشه م ابش
خوییکارقهاق آناهیتا نیست
نیانه دیگرق هم وجود دارد .آ دنها زمانی در کار آسیبرسان)ن به زائو موفق میشود کشه
بتوان) جگر دزدی)ه را به آب برسان) .دوجه به ن

آب ،میدوانش) مشا را بشه ماهیشت قلشب شش)ه

یک باور کهن دیگر هم برسان) .آب که در اسطوره آناهیتا ،همهجا یارقرسان اوست ،حشاال در
اسطوره آ  ،ن یی دیگرگون مییاب) دا به زنان در فراین) زای  ،آسیب بزن) .گویی ماهیت ایشن
عنصر هم در کنار عنصر اصلی ،قلب ش)ه است.
الرته در همین اسطوره نرای) از ن

دیگر آب هم غاف ش) .زائو زمانی از گزن) آ رهشایی

می یاب) که در قالب غس (در خراسان حما دَه) دن در آب بیوی) .کارکردهاق متضاد آب در
این اسطوره ،میدوان) دأیی)ق بر امکان زیست دوگانه باورهاق اساطیرق باش).
رمزگشایی فرار آل از آهن
نیانه دیگرق هم هست که میدوان) ما را به زمان زای

اسطوره آ  ،راهنمشایی .ایشن نیشانه،

در راهکارهایی نهفته است که براق دفع آ در باور عامه ،وجود دارد.
«خراسانیها هفت سوزن به لکک نوزاد و هفت سشوزن بشه لکشک زائشو مشیزننش) و بشه ایشن
وسششیله از نزدیششک ششش)ن آ بششه زائششو و نششوزاد جلششوگیرق مششیکننشش)( ».شششکورزاده  664و )661
نیز«قیکی زیر بال

زائو میگذارن)» (مجموعه مصاحرهها /دربت جا  /هشاجر اسش)ق 19 /سشاله)

نیز «براق دور ش)ن آ  ،گره بر ریسمان میزنن) و به کمر زن آبستن مشیبن)نش) و اگشر قفلشی در
دسترس بود ،به آن قف میزنن)( ».نوذرق  )699نیز «اگر زائو بخواه) به دنهشایی از ادشاس خشار
شود ،در دست

یک انرر آهنی میگذارن) چون منت )ن) آ از آهن میدرس)» (یوسفی )6:9

میدانیم اساسا موجودات اهریمنی از آهن و فلز گریزانن)؛ چشرا کشه فلشز بشا آسشمان اردرشاط
دیرینه دارد و اهریمنها از آسمان گریزانن) (فلز و ق)اسشت آن در اسشاطیر ملشی و متشون دینشی/
ناصر نیکوبخت و /...فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی /سا شیم /شماره  )64با وجشود
کارکردهاق اسطورهاق فلز ،که می دوان از آن در اسطورههشاق کیشومرث و امیاسشپن) ششهریور
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سراغ گرفت ،اما به نظر میرس) دشمنی اهریمنان با آهشن را هشم بایش) در همشان م طشع پیش)ای
دگرگونی در باورهاق اساطیرق ایران زمین سراغ گرفت؛ همان م طنشی کشه ایشزدان پییشین ،بشه
دیوها ب) ش)هان).
«در نیمه دو هزاره دو پشی

از مشیالد ،یشک جابشهجشایی عظشیم در میشان اقشوا مسشیر رود

آمودریا و سیردریا از استپ هاق آسیاق میانه بشه سشوق جنشوب بشه سشوق درکمنسشتان امشروزق،
ایران ،افغانستان و دره سن) رخ داده است که طرنشا نتیجشه آن بایش) همشان ورود آریاییشان بشه دو
سرزمین ایران و هن) باش) .ظاهرا شریه همین دحوالت و دحرکات در سرزمینهاق شمالی قف شاز
هم وجود داشته است .زیرا در نواحی غربی نج) ایشران ،عصشر آهشن کشه مصشاد
هششزاره دو پششی

بشا نیمشه دو

از مششیالد اسششت همششراه بششا جابششهجششایی الگوهششاق فرهنگششی و دششاریخی اسششت و

گروههایی که به زبانهاق هن)واروپایی سخن میگفتهان) ،یکشی پشس از دیگشرق بشر ایشن پهنشه
ظاهر میگیتهان)( »....بهار )1::
پس با وجود کیف و استفاده از فلز در هزارههاق پی

از این ،عصر آهن در ایرانزمشین بشا

ورودق آریاییها و دگرگونی در باورهاق کهن همزمشان اسشت؛ از ایشن منظشر ،دور نیسشت کشه
اهریمنها که عم)دا نماین)ه همان باورهاق کهن هستن) ،از این زمان ،بشا دسشتاوردهاق روزگشار
نو دشمن انگاشته ش)هان)؛ دستاوردهایی که همزمان با حضور اقوا آریایی در ایرانزمشین روا
یافته است.

*
پس آ  ،شک قلب ش)ه آناهیتاست .همان ان)ازه کشه آناهیتشا در بشارورق آبهشا و روششن
نگاهداشتن آد

زن)گی می کوش) ،آ در دالم است دا اجشاس زنش)گی را کشور کنش) .آناهیتشا

زه)ان زنان را پاکیزه میکن) دا آنها باورآورق و زادآورق داشته باش) ،اما آ زهش)ان زنشان را
میدرد و جگرشان را و طف نوزادهشان را به یغما میبرد .خوییکارقهاق آ  ،درست در ن طه
م اب خوییکارقهاق آناهیتاست .آ زنی نیست که از اعمشاس یشک قریلشه بش)وق و دورافتشاده
خود را به نزدیکی زائو میرسان) ،بلکه اهریمنی است که شانه بشه ششانه آناهیتشا در د باورهشاق
اساطیرق ما مرد زیست میکن).
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نگاه عاشقانه به واقعة عاشورا در اشعار عنقای طالقانی
زینب است امت
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

محم) خ)ادادق
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
واقعۀ عاشورا یک حادثۀ عظری تراریخی اسرت کره بازتراا وسریعی در ادبیرا
عاشورایی عصر قاجار بر جای گذاشت بعضی از شاعران عالوه برر نگراه هراهری بره
عاشورا ،بطن این واقعه را نگریسته و زوایای پنهان آن را توصیف نمودهاند این نرو
نگاه به واقعۀ عاشورا ،روشن میکند که رمز ماندگاری کربال ،چیرزی فراترر از هراهر
فجایع و مصائب آن است
در این پژوهش سعی شده ،ضمن معرفری عنارا طالارانی ،بره بررسری و ت لیرل
مفهوم عشق ،که رمز ت مّل سختیها و بالیای کربالست ،پردارته شود

کلیدواژهها :اما حسین(ع) ،عی رازق ،عن ا طال انی ،عاشورا.
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مقدمه
واقنة عاشورا به سرب گسترة وسیع مننشایی ،داراق دفاسشیر گونشاگونی اسشت .بنضشی ظشاهر
واقنة عاشورا را نگریسته و به ذکر روی)ادهایی که با چیم سر میدوان دی) ،پرداختهانش) .امشا در
وراق آن ،آنکه از چیم عرفا مغفو نمان)ه است ،نگاهی فرادر از ظاهر به حاداة عاشورا است.
با نگاهی عرفانی به بطن عاشورا میدوان رمز است را اما حسین(ع) و یارانشان از ششهادت
را دریافت .میدوان سِرّ «ما رَأیْتُ ألّا جَمیال» را فهمی) و علت ای شار و از خودگذششتگی ششه)اق
کربال را درک نمود.
عی رازق اما حسین(ع) و خ)اون) ،رمز ای ار و از خودگذشتگی است .عیق سرب میششود
که اما حسین(ع) از همة هستی خود بگذرد و حتی فرزن)ان

را د ش)یم پییشگاه حشق نمایش) و

خود با لرخن) به وصا حق نائ آی) .نگاه عرفانی به عاشورا به دریین این موروع میپردازد و از
گذشته بسیار مورد دوجه مسلمانان و عارفان قرار گرفته است .عالوه بشر آن بازدشاب وسشینی در
ادبیات عاشورایی عصر قاجار ( 699:-6181هش  .س) بر جاق گذاشت؛ به طورق کشه بسشیارق از
شاعران با این نگرم به دوصیف روی)ادهاق این واقنه پرداختهان) .عن اق طال انی از جملشة ایشن
شاعران است که در این پژوه

ابیات عرفانی وق ،بشویژه شاخصشة «عیشق» در اششنارم مشورد

دجزیه و دحلی قرار خواه) گرفت.
عنقا طالقانی
جال ال)ّین علی میرزا ابوالفض عن ا ،فرزن) علیبن هاشم کرکرودق طال انی در سا 6911
هجرق قمرق در قزوین به دنیا آم) .او را با چه واسطه فرزن) اما موسی کشاظم(ع) دانسشتهانش)
(عسکرق ،66 ،6148 ،ص.)491
جال ال)ّین دحصیالت اولیة خود را در شهر قزوین گذران) و دا نوزده سشالگی بشه آمشوختن
علو م )مادی پرداخت ،سپس در سا  6948ه .س که مصاد

با آغاز نشوزده سشالگیام بشود،

رهسپار دهران گردی) .وق علو من و را از محضشر اسشتادانی چشون سیّ)ررشی حکشیماللّهشی و
آقاعلی م)رّس (فرزن) آقاعر)اهلل م)رس زنوزق) آموخت و علشو ن لشی را در نشزد آقاسشی)علی
صاحب حاشیه بر قوانین االصو و شیخ محم)صادس برغانی (فرزن) شهی) االث برغانی ،ششاگرد
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صاحب جواهر) و آخون) مالعلی الن شی خیشارجی قزوینشی و حشا ملّاهشادق م)رّسشی (ششاگرد
صاحب جواهر) آموخت .آقاسی)علی قزوینی منرو

به عالقشهبنش) ،آقاسشی) قزوینشی ،آقشامیرزا

عر)ال ادر داجر جهرمی دیگر استادانی بودن) که عن ا نزد آنها کسب منرفت نمود و در حکمت
و کال  ،ف ه ،اصو  ،علم ن طه ،اسرار حرو

و ریاریات آگاه زمانه گردی) ،بشه طشورق کشه در

دهران عالوه بر شاگردق اسشادی) بشه دش)ریس علشو زمانشه نیشز مشیپرداخشت (مجاهش)ق،6141 ،
ص.)881
عن ا با دصو

و عرفان آشنا بود؛ بنابراین در دهران با کسوت روحانیشت بشه محفش عرفشانی

شیخ محم) جاسری (متخلص به فنا) پیوست .مالقات عر)ال ادر جهرمی ،از صوفیان عشار

او را

دگرگون نمود به طورق که او را به کنارهگیرق از خلق و درک غوغاق دش)ریس علشو رسشمی
واداشت .در این باره آم)ه است« :روزق عر)ال ادر به مجلس درس عن ا آم) و از او پرسی) :چشه
درس میگویی عن ا گفت :نحو ،عر)ال ادر پرسی) :آیشا علشم محشو هشم مشیدانشی و بشی آنکشه
منتظر پاسخ عن ا بمان) از مجلس درس وق خار ش) .پس از این دی)ار عن ا یشک بشاره متحشو
ش) و دل

سرشار از محرت وق گردی) .عن ا پس از درگذشت عر)ال ادر ( 6199س) به احیشاق

سلسلة عرفانی اویسیه مرادرت نمود(»...عسکرق ،66 ،6148 ،ص.)491
آثار عنقای طالقانی
آاارق که از عن ا بر جاق مان)ه است ،مجموعهاق از اسرار اولیاء عارفشان راه سشلوک اسشت
که در بنضی از آنها آیات قرآنی نیز نمود مییاب).
آاار عن ا به دو دستة من ور و منظو د سیم میشود .کتاب ع ای) ح ه در اارشات اصشو دیشن
و مذهب ،رساله در اارات نروت و والیت خاصه ،رسشاله در بیشان اسشرار حشرو  ،رسشالة صشحو
(بررسی احادیث ق)سی) و رسالة اصطالح از جملة آاار من ور اوست.
آاار منظو وق عراردن) از :ح ایق المناقب (مجموعة شنر در م)ح اه بیشت(ع) کشه اغلشب
قصای) آن به طرز حکیم سنایی غزنوق است ،).انوار قلوب السالکین (مجموعه ششنر در درجمشة
چه ح)یث نروق که حاوق دستورالنم هشاق سشلوکی اسشت) ،مسشمط عیش یه ،م نشوق آئشین
جهانرانی و آئین جهانش)ارق (کشه بشه درخواسشت ششهریار وقشت دنظشیم یافتشه اسشت ،).اششارات
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الحسینیه (منظومهاق عرفانی در رااق اما حسشین(ع)« ،کشه ظهشراو و بطنشاو واجش) بطشون مختلشف
ارشادات و اشارات اه باطن در سلوک و طی طریق منرفت اهلل و بیان اسشرار از علشو غریرشه و
حاالت و م امات عیاس ح ی ی است»(عن ا ،6114 ،ص.)8
عن ا در قصی)ه و دیگر قالبهاق شنرق از سرک خراسانی پیروق مشیکنش) و آاشار او پشر از
مفاهیم عرفانی و نکات روحانی است.
سرانجا عن ا پس از  18سا زن)گی عرفشانی در سشا  6111ه .س در دهشران بش)رود حیشات
گفت و در گورستان ابنبابویه در جوار آرامگاه شیخ ص)وس به خشاک سشپرده شش) (عسشکرق،
 ،66 ،6148ص.)491
عشق
عیق از «عَیَ ه» گرفته ش)ه و آن گیاهی است که بر دنشة هشر درختشی بپیکش) آن را خیشک
میکن) .عیق نیز چنین عمش مشیکنش) و عاششق را از بشین مشیبشرد و دشن

را رشنیف مشیکنش)

(گوهرین ،8 ،6188 ،ص .) 66:عیشق نهایشت محرشت و افشراط در دوسشت داششتن اسشت« .بشه
ع ی)ه صوفیان ،اساس و بنیان جهان هستی بر عیشق نهشاده شش)ه و جنشب و جوششی کشه سراسشر
وجود را فراگرفته به همین مناسرت اسشت .پشس کمشا واقنشی را در عیشق بایش) جسشتجو کشرد»
(منین ،6186 ،ذی عیق).
مفهو عیق یکی از گستردهدرین مفاهیم در ادبیات عرفشانی اسشت و اغلشب عارفشان اسشاس
خل ت عالم را بر مرناق عیق میدانن)« .عیق حضرت حق به خوییشتن خشوی  ،دلیش دجلشی و
ظهور و بروز اوست ...و اگر عیق نرود ،خ)اون) ک رات را بشه ظهشور نمشیرسشانی)» (خش)ادادق،
 ،61:8ص.)1:
گششر نرششودق عیششق هسششتی کششی بُشش)ق

کششی زدق نششان بششر دششو کششی دششو ششش)ق
(مولوق ،6148 ،د ،4ص)441

فخرال)ّین عراقی ،خل ت عالم را به سرب عیق میدان) و منت ش) اسشت اگشر عیشق در عشالم
نرود ،هستی خلق نمیگیت« .عیق در همه سارق است و ناگزیر جملة اشیاست .و کیشفَ یَنکشر
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النیق و ما فی الوجود اال هُوَ و لَوال الحُبِّ ،ما ظَهَرَ ما ظَهَر ،فَرالحُبِّ ظَهَر ،الحُبّ سار فیه ،ب هُشوَ
الحُبّ کلّه[( »]6عراقی ،6148 ،ص.)19
عاشق در راه منیوس از همة هستی خود چیم مشیپوشش) .از بالهشا و محنشتهشاق راه عیشق
نمیدرس)؛ بلکه آن را الزمة اارات وفادارق خود در مسیر عیق و پایرن)ق به می شاس السشت مشی-
دان) و آن را با جان و د میپذیرد و هر آنکه دارد د )یم آستان جانان مینمای):
عیششقآنمنیششوس،خششومبششرع شش وبششرادراکزد

عی رازق را بکرد و خاک بر افشالک زد
(سنایی ،6184 ،ص)144

به استناد آیة «یُحِرُّهُمْ وَیُحِرُّونَهُ» (قرآن ،مائ)ه ( )48 :)4خ)اون) هم عاشق است و هم منیشوس
و با خود به عی رازق میپردازد:
نشش)یم و مطششرب و سششاقی همششه اوسششت

خیششششششا آب و گشششش ش در ره بهانششششششه

وصش از حُسشن ششاهی

کشششه بشششا خشششود عیشششق بشششازد جاودانشششه

که یاب) طر

(حاف  ،6181 ،ص)8:1

در اشنار عن ا مفهو عیشق گسشترة بسشیارق را در برمشیگیشرد و ابیشات بسشیارق ششام ایشن
موروع میشود که در ادامه این پژوه

به بررسی این م وله پرداخته ش)ه است.

گاهی خ)اون) با خود عی رازق میکن) و گاه با اولیاء و م ربان درگاه  .عیق حق به پشنج
دن سرب خل ت عالم میگردد و حش)یث ق)سشی «لَشوالکْ لَمشا خَلَ ُشتُ اکفشالکْ» دریشین همشین
موروع است :خ)اون) عاشق است و بارزدرین صفت عیق ،از خشود گذششتگی اسشت .خ)اونش)
به سرب عیق از وح)ت خود میگذرد و ک رات و دنیّنات پ)یش)ار مشیششون)« .همشین جاذبشه و
عیق سارق غیرمرئی است که عالم هستی را زن)ه و برپا نگه داشته است و سلسلة موجشودات را
به هم پیوسته است ،به طورق که اگر در این پیوسشتگی و بشه هشم بسشتگی سسشتی و خللشی روق
ده) ،هستی گسیخته خواه) شود» (همایی ،6 ،6141 ،ص)898
عن ا علت آفرین
هستن).

را وجود اما حسین(ع) میدان)[ ]9که سایر موجودات طفیش هسشتی وق
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عششالمیچونششانعششر ،دششوجششوهرقکامشش)غششر

پششس طفیشش هسششتیت از پیششه دششا عن اسششتی
(عن اق طال انی ،6181 ،ص)861

ما سوق اهلل ش) طفیش ذات پاکشت از از

دششا ابشش) بششادا فشش)ایت ماسششوایت یششا حسششین
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)649

خ)اون) براق دجلّی ذات خوییتن حضرت محم)(ص) را خلق نمود که آینة حُسن و جما
حق است و ما سوق ا ...را به سرب وجود حضرت محم)(ص) آفری) .اما حسشین(ع) نیشز جلشوة
همان نور اح)یت و مظهر عیق است.
حضرت منیشوس وحش)ت الیشزا
آینه مشیخواسشت دشا برینش) در آن

جلششوة عیششق نمششود انشش)ر کمششا
حسن روق خشوی

ذات غیشبدان

(عن اق طال انی ،6114 ،ص)81

مظهر این عیق مطلق شش) حسشین

کشششه علشششم زد بشششر فشششراز خشششاف ین
(همان ،ص)8:

در روز الست بین خ)اون) و اولیای

پیمانی منن ) گردی) و اولیاء همگی از جا عیق حشق

نوشی)ه و سرمست ش)ن) .اما حسین(ع) نیز در آن روز با حق پیمان مشیبنش)د کشه در راه عیشق
همة هستی خود را ن ار جانان نمای) دا به وصا منیوس نائ آی):
اخگشششر عیشش ت بشششه جشششان بفشششروختم

بششششششیبهششششششا را پُربهششششششا بفششششششروختم

گششر ز دیششق عیششق صشش) پششاره شششو

ششششششایق دیششششش)ار صششششش)باره ششششششو

در هششششواق وصشش ش دششششو اق دادگششششر

از از گفشششتم بشششه دشششرک جشششان و سشششر

بهشششر دیششش)ارت ز خیش ش بشششیکسشششان

چیشششم پوششششی) ز عیشششق اق مسشششتنان
(همان ،ص)694

پیمان ازلی که اما حسین(ع) با خ)اون) بسته است[ ،]1سرب میشود که در راه عیق به حق،
جان ن ارق نمای) و همة هستیام را نادی)ه بگیرد« .مهمدرین عالمشت عاشش ی ،ای شار و گذششت
است ...از گذشتن از ما و رفاه و راحت شروع میشود دشا گذششتن از آبشرو و جشان و دنل شات

نگاه عاشقانه به واقعة عاشورا در اشعار عنقای طالقانی 55 

نگذششت؛ از همشة برخشودارقهشای

دیگر .اما حسین(ع) ف ط از جشان

گذششت» (سشروم،

 ،618:ص.)619
روز بششیهنگششا و وقششت چاشششت ششش)

آنکششه در می ششاس آن شششه داشششت ششش)

آفتششششاب عیششششق را وقششششت کمششششا

انشش)ر آمشش) دنششگ ششش) بششر شششه مجششا

نوبششششت جانرششششازق آن شششششه رسششششی)

آفشششرین

زیشششر و رو و در هشششم دپیششش)
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)49

یکی از اوصا

انسان کام که امشا حسشین(ع) نمونشة بشارز آن اسشت ،قش)رت دصشر

در

جهان است .اما حسین(ع) میدوان) به آبها دستور ده) که روان باشن)؛ ولیکن بشه سشرب عیشق،
را دحم میکن) و د از دینگی نمیزن):

عط

نیشششک و بششش) را رششششتة عهششش) السشششت

در سشششر عیشششق و وفشششا بربسشششته دسشششت

ورنشششه آب و نشششار و بشششاد و خشششاک را

حاکم اسشت آنسشان کشه نشه افشالک را

آب از امششششرم همششششی گششششردد روان

کششو بششه کششو چونششان کششه در دششنهششا روان
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)691

ق)رت عیق آن ق)ر زیاد است که عاشق در ره منیوس از غیر یار د میکن) و همه را ن شار
جانان مینمای)؛ چنانکه اما حسین(ع) د از اهش و فرزنش)ان بریش) و د ش)یم پییشگاه عرودیشت
نمود:
شششکرها دار از ایششن دولششت کششه مششن

جششان دهششم در عیششق یششا فرزنشش) و زن

مشششن خلیششش عیشششقخشششویم اق ودود

ایشششن سشششپر باشششش) ذبیحشششت در ششششهود

آمششش) اینشششک سشششپر قربشششان کشششنم

جشششان و سشششر را ه)یشششة سشششلطان کشششنم
(همان ،ص)69

و نیز:
عیشششق دشششو بشششرد از دلشششم دیشششوی

را

مششن بششه سششر ایششن راه را خششواهم سششپرد

پششاک بسششپرد بششه عیشش ت خششوی

را

از پسششششر وز زن نخششششواهم نششششا بششششرد
(همان ،صص)69-66
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حضرت سی)الیه)ا(ع) علیاکرر(ع) را ف)اق راه عیق میکن) و ششکرگزار خ)اونش) اسشت،
که فرزن)م در راه عیق ،کیته میشود:
زیشششن پسشششر بگذششششتها در راه عیشششق

ششششکر دار کشششو بیششش) دلخشششواه عیشششق
(همان ،ص)66

شهی) کربال ،نه دنها از علیاکرر(ع) چیم میپوشش) و د ش)یم آسشتان منرشود مشیکنش)؛ بلکشه
علیاصغر(ع) نیز دحفهاق دیگر در راه منیوس است که ن ار جانان مینمای) و همة این ن ارهشا از
نیروق عظیم عیق نیأت میگیرد:
آن عاشششق فرزانششه کششه در بششز السششت

از جشششا محرشششت الهشششی شششش)ه مسشششت

جششان بششاد فشش)اق همششت و دسششلیم

کز هر دو علی گذشته و هیشته ز دسشت
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)641

در اسشششیرق دشششا دمیشششق

کششرد قربششان اکرششر و اصششغر بششه عیششق

شششش) عیشششال

از برادرهشششششا و یشششششاران درگذششششششت

در ره عیششق و بششه خششونشششان بازهیششت
(همان ،ص)618

دنها عیق ق)رت چیمپوشی از ماسشوقا ...را دارد و بشه قشو امشا صشادس(ع)« :حشبّ اهلل ذذا
أراءَ علی سِرِّ عر)ٍ أخالء عشن کش ّ ششاغ و کش ّ ذکشرت سشوق اهلل( »...مجلسشی6891 ،س،18 ،
ص .)91یننی عیق به حق دنالی اگر بر ان)رون بن)هاق بتاب) ،او را از یاد هر چشه غیشر خ)اسشت،
باز میدارد.
اما حسین(ع) از روز الست ،جا عیق حق را نوشی)ه و سرمست عیق الهی گردی)ه اسشت.
«خ)اون) میفرمای)« :سَ َاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا» (قرآن ،انسان ( )96 :)81ایشن ششراب بشه عکشس
شرابهاق شیطانی که ع

را از بین میبرد ،انسان را هوشیار و فشانی فشیاهلل مشیکنش) ...ششراب

الهی کمالی بشراق اولیشاق الهشی اسشت .آنشان مسشت ششراب عیشق هسشتن) ...سشاقی ایشن ششراب
خ)است .خ)اون) خودم این شراب را به بن)گان مستن) و مخلص مینوشان)» (زرگشر مشرادق،
 ،61:1ص.)689
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عی رازق اما حسین(ع) با منیوس سشرب بشیدشوجهی امشا (ع) بشه مشا سشوق اهلل مشیگشردد،
چنانکه فرشتگان را متحیّر میسازد و مالئک راجع به اما (ع) از خ)اون) سؤا میکنن):
عاشق است او یا که منیوس دشو اسشت

که به سرمستی گذشت از هر چه هسشت

ایششششن کشششش)امین سششششرفراز اق احشششش)

کششه شششنا در خششون ز عیشش ت مششیزنشش)
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)46

ایشششن کشششه باشششش) کشششز ره عیشششق و وداد

اکرششششر و عرششششاس و قاسششششم را بشششش)اد

ایششن کشش)امین عیشش راز بششیغششم اسششت

کششه غششم عششالم بششرم کششم از کششم اس شت

این چه نا است و که است اق ذوالشننم

نیسششششت غششششم

کششششز اسششششیرق عیششششال

(همان ،ص)49

اما حسین(ع) مص)اس آیة «لَنُ دَنَالوا الُرترَّ حَتَّى دنُفِ وا مِمَّا دحِرُّشونَ( »...قشرآن ،آ عمشران (:)1
 ):9است که در راه محروب همة هستی خوی

را ن ار میکن) و از زن و فرزنش)ان چیشمپوششی

مینمای) .حتی خود نیز دسلیم درگاه حق گیته و جان و سرم را د ش)یم منرشود مشینمایش) و بشا
لرخن) به وصا حق میپیون)د:
در درسشششم بشششود ششششاه وصش ش جشششوق

داد سشششر را شششش) بشششه نشششی دکریرگشششوق

بشششر زمشششین اهلل شششش)

کششششششز از آن شششششششاه اششششششاراهلل بُشششششش)

ن شش

خشششون

(عن اق طال انی ،6114 ،ص)698

فجایع روز عاشورا که اما (ع) به راحتی آنها را متحم گردی) ،همگی به سرب عیق است.
«چیزق که اما حسین(ع) را وادار کرد در روز عاشورا از هم چیز بگذرد ،اسیر الکربشات (اسشیر
گرفتارق ها) گردد و هر مصیرت و ان)وهی را دحمش کنش)؛ ف شط عیشق بشه خش)اق متنشا بشود»
(جوادق آملی ،6184 ،ص.)91:
پیمشششان عیشششق آمششش) جشششا بشششال کیشششی)ن

از جان و سر رهی)ن ،در خاک و خون طپی)ن

 ...از هر چه غیر منیوس قطشع نظشر نمشودن

پامششا اسششب گیششتن هنگششان جششان پریشش)ن

سر را به عی رازق بشر نشوک نشی رسشان)ن

و انشش)ر ره نیششازم بششیدششن بششه سششر دویشش)ن
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)616
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بنابراین دنها نیروق عیق است که سرب میشود ،عاشق بالیا را متحم گردد و از مشا سشوق
اهلل چیم پوش) و همة هستی خود را ن ار جانان نمای).
مهم درین صفت عیق از خود گذشتگی است .این صفت نه دنهشا در امشا حسشین(ع)؛ بلکشه
همة یاران اییان ،مو میزن) و همگی در راه عیق حق با از خود گذشتگی ای ار میکنن):
عیق خونریز است و عاشق جانفیشان

عاششششق منیشششوس خشششود را ایشششن نیشششان

همکنشششششان بودنششششش) انششششش)ر کشششششربال

در رکششششششاب شششششششاه اصششششششحاب وال

بیشششرس همشششت بشششه جشششان افراششششتن)

جشششان و سشششر را زیشششر پشششا بگذاششششتن)

نیشششناختن)

[]8

پشششا ز سشششر انششش)ر رهششش

در قمششششار عیششششق یکسششششر باختنشششش)

(همان ،ص)48

اما حسین(ع) که نمونة یک انسان کام و عاشق راستین حق است ،از م ا خوییتن با طی
قوس صنود عیق به م ا فناء فی اهلل و ب اء باهلل دست مییاب) .از همة هستی خوی

چیشم مشی-

پوش) و با فانی ش)ن در حق جاودانه میگردد« .عاشق را در مرحلة کمشا عیشق ،حشالتی دسشت
میده) که از خود بیگانه و ناآگاه میشود و از زمان و مکان فارغ و از فراغ محروب مشیسشوزد
و میسازد» (سجادق ،6181 ،ص.)446
عاشق براق رسی)ن به ب اء باهلل بای) از ک رات و دنیّنات چیم بپوش) دشا بشه م شا یگشانگی بشا
حق دست یاب) .جان

با حشق یکشی ششود و عشین حشق گشردد .امشا حسشین(ع) در روز عاششورا

خطاب به یارانشان این موروع را مطرح مینمای):
حشششالی اق مسشششتان جشششا سشششرم)ق

روز جانرازیسششششت گششششاه بششششیخششششودق

وارهی) از این فنا کشبب و گش اسشت

درب ادششششان دسششششتگاه و منششششز اسششششت

دششن زنیشش) از ایششن دنششیّن جششان شششوی)

جشششان کنیششش) ن شششار دشششا جانشششان ششششوی)

عاشششششق مسششششتی) از گششششاه السششششت

جششان و سششر چرششود بششر عیششاس مسششت

جششان و سششر را ه)یششة جانششان کنیشش)

گششنج د بخیشش) چششو دششن ویششران کنیشش)

عاشش ان را هسششتی انشش)ر نیسششتی اسششت

دششا نیششان باششش) کششه مششرد عیششق کیسششت
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)89
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«فنا از خودق خود برستن است و ب ا به ح ی ت حق پیوستن است» (میر)ق ،6186 ،ص.)19
اما حسین(ع) از خودق خود رسته و به ح ی ت پیوسته بود ،زیرا به آسانی چیشم از ماسشوق اهلل
برداشت و همة هستی را د )یم حضرت عرودیت نمود .در واقع اما حسین(ع) بشا دشرک دنیشا و
رهایی از ماسوق اهلل به ل اق حق دست یافشت« .بشاالدرین مردرشة دشرک دنیشا ،رهشایی از ماسشوق
خ)اق متنا است .چنانکه عالیدرین درجة پادام آخرت ،ل اق او خواه) بود و  ...عشار
درص)د رسی)ن به ل اق خ)است بای) از هرچه غیر اوست آزاد گردد ...عار
مگر آنکه به محروب خود برس) و هیچگاه به محروب خوی

کشه

هرگز نمیآرمش)

واص نمیگردد جشز آنکشه دمشا

آنکه در اختیار اوست را در راه دوست ن ار کن)» (جوادق آملی ،6184 ،صص.)88-84
اه عاشورا به چنین م امی رسی)ن) و همة آنکه در اختیشار داششتن) را در راه عیشق دوسشت
ای ار نمودن) و در حق محو و فانی گیتن):
سششر بششه سششر مسششتن) از بششادة وصششا

جششا جششانشششان پششر از آن خششم الیششزا

جسششمشششان جششان گیششته از درشش)ی هششو

فششششانی کلنشششش) و هششششم بششششاقی بشششش)و

محشششو جاناننششش) و از جشششان بشششیخرشششر

بششششاز نیناسششششن) دسششششت و پششششا ز سششششر
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)49

عاشق با رسی)ن به مردرة فنا «هیچ چیز جز خ)اق نرین) و جز او چیشز دیگشرق ن)انش) و نفشس
خود را فراموم کن) و همه چیز را در عالم جز خ)اق بشه دسشت فراموسشی سشپارد» (گشوهرین،
 ،8 ،6144ص.)146
رها ش)ن از دنل ات و فانی ش)ن در حق الزمة وصا به حق است و به قو موالنا:
هشششیچکشششس را دشششا نگشششردد او فنشششا

نیسشششششششت ره در بارگشششششششاه کرریشششششششا
(مولوق ،6148 ،د ،1ص)48

اما حسین(ع) با رسی)ن به این م شا  ،غیشر خش)ا را ن)یش) ،از خشود بیخشود گیشته و محشو در
حضرت حق ش).
شششاه عیششق حششق حسششین بُشش) محششو هششو

آنکنششششان کششششه مششششین)یشششش)ق غیششششر او

از خششودق در بیخششودق پششرواز داشششت

با خشود انش)ر بیخشودق بشس راز داششت
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)44
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کربال صحنة پ)ی)ار ش)ن عاش ان حق است که همگی محو در حضرت حشق گردی)نش) ،از
ماسوق اهلل د بری)ن) و بالیاق راه عیق را دحم کردن) و به قضاق الهی راری شش)ن)« .کشربال
دجلیگاه رراق انسان به قضا و ق)ر الهی بود و آن باالدرین م ا عرفان است ...حسین بن علشی
در حرکت از مکه میفرمای)« :ررا اهلل ررانا اه الریت» و در آخرین لحظات حیات در قتلگشاه
زمزمه میکن)« :الهی ررا ب ارائک» (خ)ایا راری به ررشاق دشوا ) ایشن مرحلشة عظشیم عرفشان
است که جز خ)ا ن)ی)ن و در م ابش خواسشت خش)ا خواسشتی ن)اششتن» (زرگشر مشرادق،61:1 ،
ص )689و همین سرب میشود که حوادث دلخ ظاهرق را کشه در وراء آن عیش ی عظشیم نهفتشه
دحم نماین) و غرس عیق الهی شون) ،چنانکه اما حسین(ع) سرخوم پییشام)هاق دلشخ کشربال
گردی):
در بشششال ،او سشششرخوم لشششذّات شششش)

محشششو بالشششذّات آمششش)ه ششششهمات شششش)

شششاه وقششت اسششت ایششن الهششی دسششتگاه

هسششششت مسششششتغرس بششششه دریششششاق الششششه
(عن اق طال انی ،6114 ،ص)41

عاشق در م ا عیق از ماسوق اهلل غاف میشود و با نیستی و فنا فشی اهلل بشه هسشتی جاویش) و
ب اء باهلل نائ میگردد ،چنانکه اما حسین(ع) خطاب به خ)اون) میفرمای):
ایششن م شششا از فشششیض عیشش ت یشششافتم

دششششا کششششه رخ از ماسششششوایت دششششاختم

بشششر بششششراس نیسششششتی گیششششتم سششششوار

یششششافتم هسششششتی ز عیشششش ت پایششششش)ار
(همان ،ص)698

عاشق با فانی ش)ن در حق به م ا نواف دسشت مشییابش) .ایشن م شا «در اصشطالح صشوفیان،
در)ی صفات بیرق است به صفات الهی ب)ون ذات ،چه هرگشاه صشفات بیشرق مردفشع گشردد،
صفات الهی جایگزین آن شود و همان طور که در ح)یث آم)ه است[ ]4خ)اق دنشالی گشوم و
چیم بن)ه گردد» (گوهرین ،8 ،6144 ،ص .)146اما حسین(ع) به این م ا دست یافتشه و در
مردرة یگانگی با حق ی)اهلل خوان)ه میشود:
خطّة ایجشاد را باعشث و بشانی اسشت او

دست حق آرق بود بانی و منمشار عیشق
(عن اق طال انی ،6181 ،ص)914
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حضرت سی)الیه)ا(ع) ،عالوه بر اینکه علت خل ت عالم است ،در م شا قشرب نوافش قشرار
دارد و همة اینها از عیق نیأت گرفته است.
عن ا در ابیادی دیگر رمن اشاره به یگانگی خ)اون) و اما حسین(ع) ،اییان را دست یشزدان
خطاب میکن) که در م ا فناق فی اهلل به مردرة نواف نائ گردی)ن):
گیت لرزان ایشن جهشان بشاال و پسشت

چون به قرضة دیق حشق ،حشق بشرد دسشت

ششش) مصششمم بششر جهششاد آن ذوالف ششار

از نیششششششا آورد بیششششششرون ذوالف ششششششار

بیسشکون ،چشون آسشمان آمش) زمشین

دسششت یششزدان چششون برآمشش) ز آسششتین
(همو ،6114 ،ص)::

شاعر در شنرق دیگر به فناء اما حسین(ع) اشاره میکن) که اما (ع) در قتلگه افتشاده اسشت
و از حا خوی

بیخود و محو در حضرت حق است:

شششه در آن د بششود بیششرون از جهششات

بشششیدوئیشششت بشششود انششش)ر ذات مشششات

و بنششات و خششواهران

کاینشش) اسششت آن د نگنجشش) د در آن

پششاق دششا سششر بششود سششرگر حضششور

از م شششششا ماسشششششوق کشششششرده عرشششششور

و پشششنج جهشششان دشششار و پشششود

رسشششته و سشششرگر وصششش یشششار بشششود

جششان او بششا جششانت جششان پیونشش) داشششت

فی صفت بس ناله در هشر بنش) داششت...

فششارغ از خششوی
از ششش

(همان ،ص)691

اما حسین(ع) در حق محو و فانی گیته و از ماسوق اهلل چیم پوشی)ه است؛ بنشابراین جشان
اییان با حق یکی میگردد و به مردرة یگانگی با حق میرس).
ششاه عاششق سششوق میش)ان رفشت چششون

بششششاز گفشششششت انّشششششا الیششششه راجنشششششون

ایشششن دراجشششع از دراجنهشششا ج)اسشششت

کششاین زبششان عیششق و گوینشش)ه خ)اسششت

راجششع آن باششش) کششه بششاز خانششه ششش)

از پشششس دورق سشششوق کاششششانه شششش)

دور و نزدیک و دوئی اینجشاق نیسشت

وحشش)ت انشش)ر وحشش)ت و رمششز خفیسششت
(عن اق طال انی ،6114 ،ص):8
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عن ا با اشاره به آیة «ذتنَّا لِلَّهِ وَذتنَّا ذتلَیْهِ رَاجتنُونَ» (قرآن ،ب ره( )641 :)9به حرکت اجزا بشه اصش
خوی

اشاره نموده است« .به عرارت دیگر همة موجودادی که در قوس نزو به واسطة عیق به

ذات خوی  ،ظهور و دجلی یافتهان) ،در نهایت به واسطة عیقشان به حق دنشالی بشا طشی کشردن
مسیر صنود به او باز میگردن) و در مر)أ هستی ،خوییتن خشوی

را فشانی مشیکننش) ...همشه بشه

واسطة عیق و براق عی رازق با حق ظهور و بروز یافتهایم و بشه همشان واسشطه بشه ح ی شت حشق
برمیگردیم» (خ)ادادق ،61:8 ،ص.)88
حضرت سی)الیه)ا(ع) در مردرة قرب نواف  ،به اص خوی

بازمیگردد و بشا فنشا شش)ن در

حق به م ا یگانگی با حق نائ میشود.
حضرت ابوالفض (ع) از دیگر عیاس صحنة کربالست که پییام)هاق کربال را دحم کنش)
و چون بالیایی مسیر عیق است براق اییان خوم است .در واقع عیق ،رمز بیدوجهی علمش)ار
کربال بر بارم دیر و قطع دستان حضرت است:
نشششی بشششه دیشششق و دیشششر بشششود

عیق جانان داشت کز جشان سشیر بشود

التفشششاد

در قمششار عیششق بششس چششاالک بششود

جششان

آرق آرق عاششش ش ان را دیششششق و دیششششر

بششر دششن و جششان پرنیششان اسششت و حریششر

از ن صششان دششن بششیبششاک بششود

(عن اق طال انی ،6114 ،ص)18

آب لشششششبدنیشششششگان عیشششششق آرق

هسششششت از دیششششر و خنجششششر و المششششاس

عاششششششق فشششششانی حسشششششین الحشششششق

چششون ابوالفضشش نیسششت کششس بیششناس
(همو ،6181 ،ص)994

به جاق آب رسان)ن به اما حسین(ع) و یارانشان ،دیر و نیزه بود که از آسمان بر سر اییشان
میباری)؛ ولیکن آنان به سرب عیق آن را پذیرا میش)ن) .خصوصاو حضشرت عرشاس(ع) کشه در
امت)اد عیق به حق ،در م ا خ)ا و یگانگی با جان اما حسین(ع) قرار داشت.
اما حسین(ع) ،خطاب به حضرت ابوالفض (ع) ،عیق را سرب بیخیرق از خوییتن دانسشته
و فنا را الزمة ب اء باهلل برشمرده است .حضرت عراس(ع) با ای ار همة هستی خود در مسیر عیق،
به این مردره واص میشود:
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از سششر سششوز درون کششردم خطششاب

کشششاق شششش)ه از خشششم عیش ش م کامیشششاب

زیششششن فنششششا ،انشششش)ر ب ششششا بردششششاختی

[]1

خششوم دودسششتی نششرد هسششتی بششاختی

(عن اق طال انی ،6114 ،ص)18

عن ا با در نظر داشتن ح)یث «مَنُ طَلَرَنی وَجَ)َنی وَ مَنُ وَجَ)َنی عَیَ َنی و مَنُ عَیَش َنی عَیَش ُته
وَ مَنُ عَیَ ُته قَتَلُته وَ مَنُ قَتَلُتهُ فَنَلیَّ دیته» (هر کس مرا طلب کن) ،مرا مییاب) و هر که مشرا بیابش)،
مرا میشناس) و هر که مرا بیناس) ،مرا دوست دارد و هر کسی مرا دوست بش)ارد ،عاشش م مشی-
شود و هر که عاش م بیود ،عاش

میشو و هر کس را که عاشش

بیشم ،او را مشیکیشم و

هر کس را بکیم ،دیه او به گردن من است) (فروزانفر ،6116،ص .)618منت ) است هشر کسشی
در راه جانان ،جان خود را د )یم نمای) ،خود خ)اون) ،خونبهاق او میگردد:
آن حسشششین عیشششق در خطّشششة وجشششود

زد بششه چوگششان گششوق عیششق و درربششود

کرریشششششاق عیشششششق ،او را شششششش) روا

خششونبهششا

ششش) خشش)ا را خششون خشش)ای

(عن اق طال انی ،6114 ،ص)614

اق خ)ا خوق خ)ا رو عاشق مطلق دویی

[]8

بر خ)ا زان ش) خ)ایت خونبهایت یاحسین

(همان ،ص)649

بنابراین او عیق را میدوان چنین دانست که خود خ)اون) خونبهاق اما حسشین(ع) قشرار
گیرد و چنانکه میاه)ه ش) ،این عیق دو جانره است :خ)اون) به سرب وجود انسان کاملی چون
سی)الیه)ا(ع) دست به خل ت عالم مشیزنش) .امشا حسشین(ع) نیشز در راه منیشوس بالیشاق راه را
دحم میکن) دا جایی که در راه عیق ،همة هستی خود را ن ار مشیکنش) و خ)اونش) خشونبهشاق
اییان میگردد.
نتیجهگیری
مفهو عیق ،گستردهدرین واژهاق است که در ادبیات عرفانی میدوان آن را جستجو نمشود،
زیرا اساس خل ت عالم است .خ)اون) به سشرب عیشق بشه خوییشتن از وحش)ت خشود گذششت و
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ک رات را خلق نمود .از دیگر سو ،انسان کام  ،اساس خل ت عالم قرار مشیگیشرد ،اگشر او نرشود
خ)اون) ،دست به خل ت نمیزد.
در د اب با آن ،انسان کام که نمونة بارز آن اما حسین(ع) اسشت ،در م شا عیشق بشه حشق
ظاهر میشود و همة هستی خوی

را د )یم حضرت عرودیت مینمای) ،بالیشاق مسشیر عیشق را

میپسن)د و سرانجا با فانی ش)ن در حق به م ا ب اء باهلل و یگانگی با حق دست مییاب).
عن ا از شاعران دورة قاجشار اسشت کشه بشا دیش)ق عرفشانی و فرادشر از ظشاهر بشه واقنشة کشربال
نگریسته و در ابیات بسیارق به عی رازق اما حسین(ع) با خ)اون) پرداخته اسشت و مرنشاق دمشا
ای ار و جان ن ارقهاق اما و اه کربال را عیق برمیشمرد.
عیق سرّ «ما رأیتُ ذلّا جمیال» را برمال میکن) و علت دحم فجشایع کشربال قشرار مشیگیشرد.
عاشق به سرب عی ی که به حق دارد ،همة هستی خود را ب)ون ان)ک حسردی ن ار منیوس می-
نمای) دا سرانجا به وصا حق نائ میگردد.
پینوشتها
[ ]6یننی :چگونه عیق را منکر می شوق ،در حالی که در وجود جز آن نیست؛ و اگر عیق نرشودق
آنکه ظاهر ش)ه ،ظاهر نی)ق .پس ،آنکه پی)ا ش)ه ،به عیق ظاهر شش)ه و عیشق در آن سشریان
دارد؛ بلکه آنکه پی)است آن همهام عیق است.
[ ] 9براق میاه)ة ابیات دیگر با موروع علت خل ت بودن اما حسین(ع) ر .ک :اشارات الحسینیه،
صص 611 ،641 ،646؛ ح ایق المناقب ،ص.689
[ ] 1در مورد پیمان ازلی خ)اون) و اما حسین(ع) ر .ک :اشارات الحسشینیه ،صشص،11 ،19 ،94 ،:
.648 ،648 ،686 ،:1 ،81 ،89 ،1: ،14 ،18
[ ] 8در مورد عیق بازق اه کربال با حق ر .ک :اشارات الحسشینیه صشص ،11 ،16 ،91 ،99 ،61 ،:
611 ،64: ،641 ،646 ،686 ،699 ،669 ،89 ،86 ،19 ،44 ،41 ،1: ،14 ،18؛ ح ششایق المناقششب:
صص.869 ،191 ،161 ،164 ،91: ،911 ،686 ،689
[« ]4الَ یَزَا عَرْ)ِق یَتَ َرَّبُ ذتلَیَّ بتالنَّوَافِ ت مُخُلِصاو لِی حَتَّى أحِرَّهُ فَإتذَا أَحْرَرْتهُ کنُتُ سَمْنَهُ اَلَّذِق یَسْمَعُ بتهِ وَ
بَصَرَهُ اَلَّذِق یُرْصِر بتهِ وَ یَ)َهُ اَلَّتِی یَرْطِ ُ بتهَا» (بن)ها همییه بوسیلة نواف به من د رب میجوی) ،دا
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اینکه او را دوست میدار  .چون وق را دوست داشتم من شنواییام می شو کشه بش)ان مشی-
شنود ،و بیناییام که ب)ان میبین) ،و دستی که ب)ان چنشگ مشیزنش)) (دیلمشی6869 ،س،6 ،
ص.):6
[ ]1عن ا در ابیات بسیارق موروع فنا را مطرح نموده است که همة این ابیشات در ایشن م شا نمشی-
گنج) .براق یافتن ابیات بییتر ر .ک :اشارات الحسینیه صشص ،94 ،99 ،96 ،69 ،66 ،69 ،: ،4
،618 ،619 ،648 ،666 ،69: ،694 ،698 ،:8 ،:1 ،41 ،41 ،8: ،46 ،49 ،8: ،81 ،11 ،11
614؛ ح ایق المناقب ،ص.689
[ ]8در ابیات دیگرق نیز خ)اونش) خشونبهشاق امشا حسشین(ع) قشرار گرفتشه اسشت .ر .ک :اششارات
الحسینیه ،صص.644 ،1

منابع
 قرآن مجی) ،درجمة محم)مه)ق فوالدون) ،چاپ دو  ،قم ،دارال رآن الکریم.6188 ، جوادق آملی ،عر)اهلل ،حماسه و عرفان ،چاپ دو  ،قم ،مرکز نیر اسراء.6184 ، حاف شیرازق ،شمسال)ین محم) ،دیوان حاف  ،به سنی سایه (هوشنگ ابتها ) ،چاپ چهشار ،دهران ،نیر کارنامه.6181 ،
 خ)ادادق ،محم) ،آینة روق دوست (انسان کامش در عرفشان نظشرق و ادبیشات عرفشانی) ،دهشران،انتیارات اطالعات.61:8 ،
 دیلمی ،حسن بن ابی الحسن ،ارشاد ال لوب ،قم ،انتیارات شریف رری6869 ،س. زرگر مرادق ،طاهره سادات ،دجلی عرفان در کربال ،یزد ،انتیارات شه) علم.61:1 ، سششجادق ،سششی)جنفر ،فرهنششگ اصششطالحات و دنریششرات عرفششانی ،چششاپ دو  ،دهششران ،انتیششاراتطهورق.6181 ،
 سروم ،عر)الکریم ،قمار عاش انه ،دهران ،مؤسسه فرهنگی صراط.618: ، سنایی غزنوق ،مج)ود بن آد  ،دیوان حکیم سنایی غزنوق ،با م )مشة بش)یعالزمشان فروزانفشر ،بشهاهتما پرویز بابایی ،دهران ،مؤسسه انتیارات نگاه.6184 ،
 عراقی ،فخرال)ین ،لمنات به همراه سه شرح از قشرن هیشتم هجشرق ،دصشحیح محمش) خواجشوق،چاپ سو  ،انتیارات مولی.6148 ،
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 -عسکرق ،حسین« ،عن اق طال انی» ،من)ر در :دایرةالمنار

دییع ،زیر نظشر احمش) صش)ر حشا

سی)جوادق ،بهاءال)ین خرمیاهی و کامران فانی ،دهران ،نیر شهی) سنی) محری.6148 ،
 عن ا پیر اویسی ،جال ال)ین علی میرابوالفض  ،انشوار قلشوب سشالکین و ح شایق المناقشب ،دهشران،انتیارات کتابخانه طهورق.6181 ،
 _________________________ ،اشششارات الحسششینیه ،چششاپ سششو  ،دهششران ،انتیششاراتمکتب طری ت اویسی شاه م صودق (میهود).6114 ،
 فروزانفر ،ب)یعالزمان ،احادیث م نوق ،چاپ سو  ،دهران ،انتیارات امیرکریر.6116 ، گوهرین ،سی)صادس ،شرح اصطالحات دصو  ،دهران ،انتیارات زوّار.6144 ، مجاه)ق ،محم)علی ،با کاروان شنر عاشورا ،قم ،انتیارات زمز ه)ایت.6141 ، مجلسی ،محم)د ی ،بحاراالنوار ،چاپ دو  ،بیروت ،موسسه الوفاء 6891 ،س. منین ،محم) ،فرهنگ منین ،چاپ هیتم ،مؤسسه انتیارات امیر کریر.6186 ، مولوق ،جال ال)ین محم) ،م نوق مننوق ،به دصحیح رینول) نیکلسون ،به دح یشق کشریم زمشانی،چاپ چهار  ،دهران ،نیر نامک.6148 ،
 میر)ق ،ابوالفض رشی)ال)ین ،کیف االسرار و ع)ۀ االبرار ،به سنی و اهتما علیاصغر حکمت،دهران ،انتیارات امیر کریر.6186 ،
 -همایی ،جال ال)ین ،مولوقنامه ،چاپ دو  ،دهران ،انتیارات آگاه.6141 ،
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بِسمِل 1در آئینه پژوهش


مرریه اس)قاو ارزنهئی

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی

چکیده
یکی از شخصیت هرای عرفرانی براررز ،عالمعلری تیمروری مرتخلِ بره بسرمل
میباشد این پیر عارف با روی آوردن به هنر شعر ،شرح حال رود را به رشرته نظر
در می آورد و حاصل آن ،تدوین دیوان شعر «بسرمل در مسریل عشرق» مریگرردد
بسمل قالب شعر را نه برای نام و نان بلکه برای ترسی اندیشرههرای عرفرانی ررود،
ذکر مشایخ عرفان ،مسلک عارف ،ارشاد مریدان و آرامش درونی رود برمیگزینرد و
در بالی آنها موضوعا تاریخی و اجتماعی بسیاری که طی سالهرای حیرا ایرن
شاعر عارف اتفاق میافتد ،گنجانده شده است پیر باررز با صرف سالهرای طرو نی
از عمر رویش در مسیر عرفان و ادا که نامالیما بسیاری را نیز مت مل میشرود،
به جایگاهی می رسد که امروزه دوستداران زیادی مجذوا اندیشههرای عرفرانی ا
شده اند از آنجا که هنر و هنرمند در هر منطاه ،جایگاه وا یی دارد لذا نیراز هسرت
جهت شناساندن این چهره ادبی -عرفانی ،پژوهشی در رصوص شخصریت و آثرار او
به رشته ت ریر درآید

کلیدواژهها :باخرز ،دیمورق ،بسم  ،دیوان

asadi.m4540@gmail.com
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مقدمه
منط ه باخرز واقع در شرس استان خراسان رروق ،از گذشتههاق دور جایگاه فرهنگ و هنر
محسوب میش)ه و میاهیر و دانیمن)ان بسیارق را به خود دی)ه است .این منط ه جغرافیایی کشه
بنا بر استنادات داریخی در گذشته اعترار سیاسی بییترق داشت و قلمرو جغرافیایی آن به مرادب
بییتر از امروز بوده است ،در راستاق اعتالق علو به ویژه ششنر و ادب عرفشانی شخصشیتهشاق
برجستهاق من جمله علی بن حسن باخرزق؛ مؤلف کتاب ارزشمن) «دمية ال صر و عصرة اهش
النصر» و سیف ال)ین باخرزق عار
است .از شاعران مناصر کنونی که ه)

و شاعر سش)ه هفشتم هجشرق قمشرق را در خشود پرورانش)ه
این پژوه

اسشت بسشم بشاخرزق مشیباشش) .وق در

کنار پییه شاعرق خود ،عارفی برجسشته در طری شت ن یشرن)یه اسشت و م شا عرفشانی او در ایشن
منط ه و حتی فرادر از آن ،شیفتگانی را هر ساله میهمان کلره این عار

و زیشارت وق مشیکنش).

بسم با روق آوردن به کتاب و ششنر ،هشر آنکشه بشر ان)ییشه و قلشر

مشیگشذرد از نامالیمشات

روزگار ،طی طریق کردن و رسی)ن به م ا قرب الهی را به زبشان مطرشوع ششنر بشر صشفحه دفتشر
جارق میکن).
دیوان شنر« بسم در مسی عیق» صرفا شنر نیست ،بلکه داریخ اسشت و وقشایع بییشمارق را
طی سا هاق  6161-61:4بازگو میکن) .به صراحت میدشوان گفشت دیشوان بسشم از بهتشرین
منابع منرفی این شخصیت است کشه وق در آن ششرح حشا عمشر چنش)ین سشاله ام بشه انضشما
ع ای) ،آراء و افکشار خشود در طری شت ن یشرن)یه را بشه رششته نظشم در مشیآورد و مورشوعات
داریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و عرفانی بییمارق در البالق آنها حکایت میشود.
در خصوص پییینه دح یق بای) گفت داکنون پژوه

مست لی در خصشوص ایشن شخصشیت

ادبی -عرفانی و دیوان شنرم صورت نگرفته است و الرته دیوان ششنر هشم از چشاپ شایسشتهاق
برخوردار نیست .لذا نویسن)ه بر آن ش) با د)وین م الهاق در این خصوص ،ایشن پیشر طری شت را
که در مسیر اعتالق فرهنگ و هنر این مرز و بو  ،در نهایت اخالص و گمنامی دالمهاق بسیار
به عم آورده است ،به جامنه هنرق منرفی نمای).
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معرفی نویسنده؛ غالمعلی تیموری متخلص به « بِسمِل»
غالمنلششی دیمششورق مششتخلص بششه بسششم در سششا 6161م در روسششتاق گن)میششاد از دوابششع
پی

شهرستان باخرز متول) ش) .وق دنها فرزن) خانواده دیمورق بود ،وال)ین

از به دنیشا آمش)ن

او ،فرزن) دیگرق داشتن) که در کمتر از سه سالگی از دنیا میرود .پس از به دنیا آمش)ن بسشم ،
مادر نذر می کن) که چنانکه خ)اون) فرزن)م را نگه دارد هر ساله یشک عش)د گوسشفن) قربشانی
کن) .وال)ین کودک این امر خ)اپسن)انه را دا سن  69سالگی فرزنش) هشر سشاله بشه پشاق یکشی از
مزارات انجا میدهن) و آخرین بار هم راهی زیارت اما ررا میشون):
بسته بودن) با خ)اق خشوی

عهش) پشاق هششر پیششر و مششزارق را بششه جهشش)

گششر خشش)ا طفلششی دهشش) بگششذاردم سالی یک گوسشفن) نشذرق آردم
هست یاد ان)کی زان چنش) مشزار کیششتن گوسششفن)ک

بششودم قششرار

همکنیششششنم دششششا دوازده سششششالگی بششردق هششر سششالم بششه دربششار یکششی
(دیمورق)14 :61:8،

بسم در ش

سالگی نشزد حشاجی خواجشه فشیض محمش) کشه روحشانی مسشج) محش بشود،

فراگیرق قرآن و ختم آن را آموخت و در حالیکشه کمتشر از  61سشا سشن داششت بشه یشادگیرق
دیوان حاف روق آورد و در طو آموزم این دحصشیالت ارادت خاصشی بشا اسشتادم خواجشه
فیض پی)ا کرد .وق پس از گذر از مرحله نوجوانی دچار بحرانهاق روحشی مشیگشردد و بشراق
فرار از رنجها به کتاب و کتاب خشوانی روق مشیآورد دشا آرامش

یابش) .وق در ایشن خصشوص

میگوی) « :کتاب لیلی و مجنون نظامی را میخوان) دا خسشته مشیشش)  .روزق کتشاب خشود را
گم کرد و پس از م)تها در اواخر زمستان همان سا که گنش) خانشهق مشا خشالی شش) آن را
یافتم .گویا مادر آن را پنهان کرده بود دا مرا از دست گریشههشاق پنهشانی از غشم عیشق لیلشی و
مجنون برهان) .سا ها ب)ین روا میگذشت و من به کار کیاورزق هم سرگر بود امشا گویشا
عیق آد

زیر خاکستر بود و حرارت درون

روح و روان مرا میسوخت و بیقرار مشیکشرد

دا اینکه زن)گی من در بحروبه عیق الهی وارد مسیر دیگرق ش)»(دیمورق :61:8،م )مه.)8:،
جششششان و د افتششششاد در فرمششششان او همکششو یوسششف در دششک زنشش)ان او
عیششق آمشش) خامششه و دفتششر بسششوخت ش) قلم چاک و ورس را سر بسوخت
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شششاه عیششق آمشش) درت مکتششب برسششت در پششی صششی) چششو صششیادان نیسششت
(دیمورق)89 :61:8،

مرحله بن)ق زن)گی بسم که بسیار برای

سرنوشت ساز بود آشنایی با خلیفه سنی) محم)

منصومی متخلص به ن)یم میباش) 9.در یکی از شرها که محف انسی برپشا بشود و بسشم هشم در
آن محف حضور داشت ،خلیفه منصومی که دعوت به محفش عارفشان بودنش) از طریشق آخونش)
کودکی بسم نا او را میپرس) و با او آشنا مشیششود و ب)ینگونشه دوسشتی و ارادت آنهشا آغشاز
میشود .خلیفه منصومی ،بسم را با موالنا و عطار آششنا مشیکنش) کشه ایشن آششنایی ،در دحشو
روحششی و مننششوق زنشش)گی او بسششیار دأایرگششذار واقششع مششیشششود و او مششراد و مرششش) بسششم
میشود(دیمورق.)89 :61:8،
در شششب داریششک خورشششی)ق دمیشش) جششاق ظلمششت نششور امیشش)ق دویشش)
گ ش شششکفت و خیمششه در گلششزار زد آدشش

حسششرت بششه جششان خششار زد

بششود او خضششر و مششن از وق بششیخرششر ناشششش)ه آخشششر سشششفر آمششش) بشششه سشششر
(دیمورق)81 :61:8،

بسم در سراسر کتاب

به یاد مراد خود؛ خلیفه منصومی هست و پشس از فشوت خلیفشه ،در

فراس او بسیار میسوزد و قلم را اینگونه میدراش):
اق فشششرو بسشششته د از نشششو بشششاز کشششن همکشششو موالنشششا ز نشششی آغشششاز کشششن
زان نیششی کششز نششو حکایششتهششا کنشش) ابتشششش)ا از بششششینهایششششتهششششا کنشششش)
سر برون آور کفن پوشی بس اسشت ماه را با مِشه هشم آغوششی بشس اسشت
سششر بششرون آور کششه ایششن مششههششا فتشش) داغ حسششششرت بششششر د اعشششش)ا فتشششش)
رفت خضر و سر کیشی) انش)ر ن شاب صرر کشن «کالصشرر مفتشاح الجشواب»
(دیمورق)48-44 :61:8،

******
کام میمشرد نمشیدیش) غشم مشرگ دشو را پی

روق خشوی

داغ روق گلرشرگ دشو را

گر ب)انستی که بیدو در جهان خواهم بزیسشت درک از جان کردمی نه در جهان دشرک دشو را
(دیمورق)4: :61:8،
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پس از فوت خلیفه منصومی ،بسم با خلیفه محم) مظهر ن یرن)ق مجش)دق دج)یش) بینشت
می کن) و چن)ین سا در خ)مت و صشحرت ایشن بزرگشوار بشه سشیر و سشلوک طری شه ن یشرن)یه
میپردازد(دیمورق .)999 :61:8،پس از فوت خلیفه مظهر ،بر چهلمین قطب زمان ایشن سلسشله؛
خلیفه سی) عر)اهلل ن یرن)ق مج)دق در سا  6188خرقه پوشان)ه میششود .او متولش) سشا 6188
افغانستان و ساکن میه) است:
بششششششار دیگششششششر بششششششه یششششششارق اهلل حضششششرت حششششاجی شششششاه عرشششش)اهلل
پییشششششششواق طریشششششششق مررشششششششیه قطششششششب االقطششششششاب ن یششششششرن)یه
وارث آب و خلششششششف اجشششششش)ادان شششششیخ افغششششان و مرششششش) ایششششران
رخشششت هجشششرت ز پشششرچمن آبشششاد چنششش)ق افکنششش) بشششه ششششهر مهرآبشششاد
مسشششکن

گوششششهق خراسشششان شششش) منرشششع فشششیض اهششش عرفشششان شششش)
(دیمورق)684-68: :61:8،

این عار

باخرز پس از فوت مرادم؛ خلیفشه مظهشر ،بشا خلیفشه عرش)اهلل ن یشرن)ق مجش)دق

بینت میکن) ،هم اکنون نیز دحت دنلیم و دربیت این خلیفه قرار داد و با اجازه او بشه دنلشیم ایشن
طری ت میپردازد:
اق خششش)ا بشششر مشششا مریششش)ان رشششنیف اسششت امت ده بششر ایششن سششلک حنیششف
هشششم دعشششا و هشششم نیشششاز مشششا پشششذیر عمششر مششا کششن خششتم بششر مررششاق پیششر
دششا نگششردیم زایششن در و درگششاه رد در انشششششاگویی بمشششششانیم دشششششا ابششششش)
(دیمورق)649 :61:8،

د ر دوران جوانی بسم با زن)گی سخت و میش ت بشار و آکنش)ه از دنگناهشاق مشالی روبشرو
می شود .به یک نمونه از این میکالت که گویی سراسشر زنش)گی بسشم بشا ایشن قریش ادفاقشات
عجین ش)ه است و روح او را آزرده خاطر میکن) ،اشاره میشود :در سشا  6189و در سشن 98
سالگی که صاحب دو فرزن) بودن) جهت کار در درکمن صحرا و در دهه پیمک بشه کشار پنرشه
چینی میغو میشود و از قضاق روزگار دسترنج چن) ماهه بسم نصیب میتی آفت میشود و
او ب)ون درآم) راهی میه) و کارگرق میششود .ح شوس کشارگر در آن سشا هشا( )6189روزق
پنج دومن و اجاره هر شب مان)ن هیت قِران بود .در میه) به میهمانخانه حر پناه مشیبشرد ولشی
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کارت شناسایی همراه او نیست و محرور میششود کشه چنش)ین ششب و روز در صشحن و سشراق
حر بسر برد .پس از م)دی کارگرق به ناچار به شهرستان باز میگشردد و در دششت کشرات کشه
امروزه از دوابع شهرستان دایراد است میغو به کیت گن)  ،جو ،خربزه و زیره میشود .از ایشن
ایا به بن) دن به کار ارباب -رعیتی میده) و ح ارتها و درنیضهاق چنش)ین سشاله را متحمش
میشود...از متن کتاب بر میآی) که اوراع ارباب -رعیتی در آن سالها اسفناک بشوده و بسشم بشه
خوبی این را به دصویر میکی) .وق از فضاق دملق و چاپلوسی برخی افشراد کشه در نهشاد ده انشان
دأایر سؤء میگذاشت و موجب بیکارق رعیت میش) در سراسر دیوان
چنششش) نفشششر بودنششش) صشششاحب کشششار نشششا
کاسه لشیس و پشاق خیشز و کفش

شکوه میکن):

هششششر یکششششی در کیشششش) ابلیسششششی دمششششا

بشوس جُ ک

و شیطان وم و چهشره عرشوس

صحنه ساز و پاردی بشاز و سشر بشه گشوم کوچششه دششاز و دلششق گیششر و خششود فششروم
خفیششه نششا و سششفره پششا و ل مششه خششوار گوم و دُ جنران خیشک و کهنشه کشار
(دیمورق)49 :61:8،

جریان شو چاپلوسی موجب مشی ششود کشه پشس از چنش)ین سشا ده شانی و وعش)ه ده شان
کردن ،بسم را از کار بیرون کنن) و رفت و آم)هاق مکرر هم فای)هاق ن)اشته باش) .بسم که
براق کار ده انی به روستاق نصرت آباد در نزدیکی کرات سکونت گزی)ه بود پس از ده شانی
نیز در همان مح میمان):
چشششون نرشششود آنجشششا زمسشششتان خانشششهاق سششششاختیم در نصششششرت آبششششاد النششششهاق
کشششار مشششا بشششود روز و ششششب بشششیانتظشششار بی و داس و دخم و شخم و کیت و کشار
(دیمورق)49 :61:8،

از سا  6111که بسم را از کار ده انی بیرن میکنن) در همان خانهاق که در نصرت آبشاد
ساخته بودن) دا به امروز این پیر عار

در این روستا سکونت دارد:

آمشش)یم در خانششهاق کششو چنشش)ق پششی

سششاخته بششودیم سششر پنششاهی بهششر خششوی

بششر دههششی کششان نصششرت آبششاد اسششت نششا

مردمشششی مسششششکین ولششششی بششششا احتششششرا
(دیمورق)44 :61:8،
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بسم در دوره میانه عمرم با قلم و کتاب سرگر بود .در این دوره که خشود اجشازه ارششاد
از خلیفه عر)اهلل ن یرن)ق دریافت کرده بود اگر چه همکون ایا جوانی بشا نامالیمشات روزگشار
دست و پنجه نر میکرد اما در کنار اشاره به این مسائ  ،بییتر به موروعادی از قری مالقات بشا
دوستان ق)یمی و یاد خاطرات ،نصیحت فرزن)ان و مریش)ان ،سشیر در مراحش عرفشانی طری شت،
برشمردن طری تهاق عرفانی و دربیت مری)ان میپردازد .صشفحات( 9:9 ،99: ،999و  )99:از
دیوان به این مطالب اشاره دارن) .الرته اینها نمونههاق ان)کی هسشتن) و عالقمنش)ان مشیدواننش) بشا
مطالنه دیوان با حجم زیادق از موروعات آگاه شون).
بسم عالوه بر دیوان شنر ،دو اار دیگر به نا هاق« عیشق نشامراد» و « جشا آرزو» دارد کشه
د ریرا گزی)هاق از دیوان او هسشتن) و هشر دو ااشر سشا هشا پشی
کاملترین اار بسم  ،دیوان شنر اوست که در این پژوه
این پیر عار

از دیشوان چشاپ شش)ه انش) .لشذا

مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اکنون در روستاق نصرت آباد در سن  44سالگی به سر میبرد و همکنشان بشه

ارشاد مری)ان میغو اسشت .مریش)ان وق از هشر دیشن و مشذهری ،هشر سشاله بشراق عشر

ادب و

زیارت مرادششان در مراسشم سشاالنهاق کشه در اواخشر دیرمشاه در منشز مسشکونی بسشم برگشزار
میگردد حضور میرسانن) .عالوه بر این ،شاعران باخرز و دیگر شهرهاق اطرا

جهت کسشب

فیض و به رسم ادب و ق)ردانی ،جلسات زیادق را در طو سا در منز بسم یا ن طه دیگشرق
به شنرخوانی در حضور او میپردازن).
حسن ختا این شرح حا به نظمشی زیرشا کشه بسشم در وصشف سشکونتگاه خشود؛ روسشتاق
نصرت آباد و رگ و رییه ام؛ باخرز میسرای) ،مزین میشود:
روستاق گن)میاد:
اگشششر دوسشششتی گشششذر بش شاخرزم افتش شاد بشششه دلجشششوئی بشششه خشششاطر آمششش)م یشششاد
نشششش)ارد گششششر ز مششششن نششششا و نیششششانی به این آدرس کشه مشیگشویم بسش
غالمنلششششی بششششه شششششهرت دیمششششورقا

بشاد

دخلشششششص بسشششششم ناکشششششا ناششششششاد

اگشششر پرسشششن) کجشششا غشششم خانشششه دارد کجشششا بیشششت الحزینشششی کشششرده بنیشششاد
بگوئیشششش)م کششششه در شششششرس خراسششششان بششه ششش

فرسششنگی انشش)ر غششرب دایرششاد

سششششراق بششششیدرق را رو بششششه مسششششج) بشششه بشششاخرز روسشششتاق نصشششرت آبشششاد
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ز شصت بگذشته عمشرم در همشه حشا

نیشش) از شسششت غششم یششک لحظششه آزاد
(دیمورق)984 :61:8،

باخرز:
مشنم بسششم یکشی از جمششع فرزنش)ان بششاخرز

رگ و پی گوشت و پوست و خون پر از احسان باخرز

به گن)میاد عمرق بگذرانی) خوم و ناخوم کنون در نصرت آباد ریزه خوار خوان باخرز
به خوا و جا و بیرجن) گشاه گشاهی سشر زد امشا نی) خاطر دسشلی جشز کشه در ایشوان بشاخرز
مرا اق خوا ال از نار و سرو و نشاژو و عنشاب یکی خارق مرا خوششتر ز خارسشتان بشاخرز
بششه دا افتششادهاق را در بششال افتششاده مششیدانشش) کجشششا داننششش) جامیهشششا جمالسشششتان بشششاخرز
نششواق ننششره حششب الششوطن را از بششن هششر مششو بششه آواز بلنشش) هششر جششا نواخوانششان بششاخرز
گهی در طیرات و گه به سوران گشاه در کشاریز بشششه د لرریشششز از عیشششق پریرویشششان بشششاخرز
ن)ار آب و ملکی گر بز و می

و خشر و گشاوق

به نان خیک قشانع در صشف رنش)ان بشاخرز

نیم طاووس هن)ق یا کشه طشوطی سشمرقن)ق یکی داسشتان سشراق سشاحت بسشتان بشاخرز
در این بیت الحشزن بشارق امیش) یوسشفی دار

بیششارت را چششو پیششر پششر غششم کننششان بششاخرز

د و دین رفته در یغما در این پیرانه سشر امشا

هنوز دلش)اده ق چیشم سشیه چیشمان بشاخرز

مگر که خاک گن)میاد خونم را به خود آویخشت که دا این ح) ن)یم گور و گورستان بشاخرز
صفاق عارفان

بین قیاس از مشن مکشن چشون مشن که نه هم شأن اییان و نه خود شایان باخرز

اگر گفتم انا بسم هم از بشاخرز و بشاخرزق

مکن مننم که مست جشا سرمسشتان بشاخرز
(دیمورق)941 :61:8،

معرفی دیوان شعر بسمل تحت عنوان « :بسمل در مسیل عشق»
دیوان شنر بسم در واقع اننکاس زن)گی پر فراز و نییب وق است و یک اار ارزششمن) در
زمینه ادب و عرفان به شمار میرود .مشیدشوان گفشت ایشن دیشوان ششنر عشالوه بشر جنرشه ادبشی و
عرفانی ،به م ابه یک اار داریخ اجتماعی ،روایتگر ششرح حشا وق در قالشب حشوادث دشاریخی،
اجتماعی ،مراحث عرفانی و متفرقه بین سا هاق 6161 -61:4م مشیباشش) و حشاوق اطالعشات
سودمن)ق در زمینههاق فوس است .الرته حجم عم)ه مطالب وقایع سا هاق  6189دشا 6149را در
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برمی گیرد .از این رو نویسن)ه بر آن است که این شاعر عار

را بر حسب نوشتههای

منرفشی

نمای).
دیوان شنر بسم که در  481صفحه دنظیم ش)ه است شام یک م )مه به ن شر آقشاق احمش)
طالیی در  48صفحه و اشنارق در انواع قالبهاق ادبشی اعشم از قصشی)ه ،غشز  ،قطنشه ،مسشتزاد،
مخمششس ،مسششمط ،مسشش)س ،ربششاعی و دوبیتششی مششیباششش) .ایششن ااششر در سششا  61:4بششا زحمششت و
دالمهاق زیاد نویسن)ه کتاب گردآورق و دنظیم ش) و در سا  61:8به چاپ رسی).
 .1هدف از تألیف دیوان
بسم میگوی)« :پس از اینکه خانه نیین و بیکار ش) به جاق بی به قلم چنگ زد و خش)ا
را شاکر که دا کنون مرا بیروزق نکرده است» .وق نوشتن را در سن  49سالگی و ح)ودا سشه
ماه پی

از فوت مرادم خلیفه سنی) محم) منصومی با لطف و عنایشت الهشی آغشاز مشیکنش) و

شرح ماجرا از زبان خودم ب)ین قرار است :یکرشاره حالشت سشوز و دردق زمزمشه آمیشز و ششنر
مانن) به من ح یر دست داد و سر و کار را به قلم و کاغذ کیانی) .این ابیات ،اولشین نوششته وق
به عنایت خ)اون) است:
شخصششی ناپیشش)ا همششی آمشش) بششه گششوم نالشششهاق بشششا سشششوز و افغشششان و خشششروم
نالششششششهاق بششششششا هالششششششهاق از آه و دود کبسششمان از گرمششی ام گیششتی کرششود
نالششششهاق همششششراه بششششا امششششوا خششششون سشششر ز اقیششششانوس دششششن کششششرده بششششرون
همکشششو ین شششوبی کشششه در بیشششت الحشششزن مانشش)ه از یوسششف جشش)ا بششا صشش) محششن
چشششون ششششنی) گفشششتماق یشششار عفیشششف دو که هسشتی گفشت یشک قلشب رشنیف
(دیمورق)686 :61:8،

بسم در متن اار اشاره میکن) که آنکه سروده است شنر نیست بلکه شرح حا هفتاد ساله
ام است که به لطف الهی و یارق قلم در قالب کلمات و در بستر داریخ جارق میشود .اذعشان
می کن) نوشتن شرح حال

کار آسانی نیسشت بلکشه کلمشه بشه کلمشه آنهشا ششرح سشوز و گش)از

روزگارم هست و بای) با آنها زن)گی کرد:
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شششنر نیسششت اینهششا همششه درد د اسششت دجربشششه هفتشششاد سشششاله بسشششم اسشششت
کششه بششه دسششت ظالمششان بسششم ششش)ن) طنمششهق یششک میششتی از قادشش ششش)ن)
مگششششذراق خواننشششش)ه از وق سرسششششرق جملشه دشاریخ اسششت اگشر خشوب بنگششرق
(دیمورق)44 :61:8،

*****
اق کشششه آسشششان مشششینویسشششی ایشششن ااشششر بشششردهاق آیشششا در آن عهششش)ق بشششه سشششر
بشششر سشششر هشششر حش شر

عهششش)ق بایششش)ت در پشششی هشششر عهششش) جهششش)ق بایششش)ت

ششششنر ششششورق در درون ششششاعر اسشششت آدیششی پنهششان کششه دودم ظششاهر اسششت
عاششششق درد اسشششت نشششه درمشششان طلشششب شششیفتهق بسششم ششش)ن در روز و شششب
(دیمورق)944 :61:8،

شای) امروزه کمتر کسی باش) که همکون دیوان بسم  ،بتوان) منر

او و ان)ییه ام باشش).

او خود میدانسته که آنکه مان)نی و خوان)نی خواه) بشود قلشم اسشت و در ایشن راه همشه دشالم
خود را به کار میبن)د.
 .2نثر دیوان
دیوان شنر« بسم در مسی عیق» از ن رق ساده ،روان و پخته برخوردار است .اشنار در هشر
قالری که سروده میشون) از وزن یکنواختی برخوردارن) و این موجب زیرایی بیشان شش)ه اسشت.
اگر چه گاهی اوقات وزن موزون ابیات در البالق روی)ادهاق روزگار ،گم مشیششود و هش)
بیان آن ادفاس بییتر به چیم میآی) دا وزن رایج ادبی آن .از دیگر مزیتهاق دیشوان ایشن اسشت
که بسم کلمات ص ی  ،دشوار و نامأنوس که موجب نامفهو شش)ن مننشی اششنار ششود ،بکشار
نررده است و در واقع کلمات بکار رفته در دیوان طورق چی)ه شش)ه انش) کشه بشا انسشان امشروزق
حر

میزن) و این از هنرمن)ق این شاعر خوب و دواناست.
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 .3موضوعات تاریخی -اجتماعی و عرفانی دیوان شعر« بسمل در مسیل عشق»
 .1-3اشاره به مناطق جغرافیایی به مناسبتهای مختلف
بسم از خیلی شهر و روسشتاهاق همجشوار بشاخرز مشن جملشه طیرشات ،ارزه ،کشاریز ،پلرنش)،
کرات ،سوران ،ارزنه ،گن)میاد ،نصرت آباد ،دونه ،خیرآباد ،خوا

و ریزه نا برده و برخشی از

آنها را دوصیف میکن) که حائز اهمیت است و اطالعات مفی)ق در آنها نهفته است .بشه عنشوان
م ا در وصف روستاق ارزنه( از روستاهاق حوزه گردشگرق) به هنگا دفر در این محش بشه
همراه دوست خود احم) طالیی ،اینگونه به رشته نظم سخن میگوی):
شری را نیست کشه د خشاطره خشواهی نکنش) یشششاد روزهشششاق طالئشششی بشششه طالئشششی نکنششش)
همشششه ششششب غنکشششه زیرشششا و گش ش رعنشششا را بشششه خیشششالی نکیششش) نالشششه و آهشششی نکنششش)
پاق آن دخت و لشب جشوق و درخشت بشادا

همکشششو بلرشش هشششوس نغمشششه سشششرائی نکنششش)

یشاد روزق کشه مشن و دششو بشودیم و بشاغ عمششو کارق کردیم کشه هشیچ دزد بشه جشائی نکنش)
سششینی آلششو و آن قابششک گششیالس کجاسششت دشششا اگشششر بشششاره بیایششش) و جششش)ائی نکنششش)
پاق بیش) دا بلنش)ق کشه در آن محوطشه بشود کششز بلنشش)ی

فلششک فکششر کالهششی نکنشش)

مششی نیسششتیم و بششه هششم راز دلششی مششیگفتششیم حرفهشائی کششه کسششی بششا کسششی گششاهی نکنشش)
واق اگششر سششینه دُلشش)ُ بششه چنششین آب زال

د پششر زخششم مششرا صششا

و صششفائی نکنشش)
(دیمورق)916 :61:8،

 .2-3اشارات فراوان به معضالت اجتماعی مانند رشوه ،خودستایی و مقدس مأبی
آفت هاق ناپسن) اجتماعی در هر زمان و عصرق به شک و لراسی نمایان مشیششود .در دهشه
 49و  19کشه بسششم اورششاع جامنششه ام را بششه دصششویر مشیکیشش) و خششود را بشش)ور از ایششن قریش
خصلتهاق مذمو می دانش) از روا آن در همشه جشا از مشزارع کیشاورزق گرفتشه دشا ادارات و
مطب پزشکان سخن میگوی) و با شرح آن درد ،روح خود را التیا میبخی):
 .1-2-3رشوه
اق کششه خوابیشش)ه بششر سششریرق خششوم ششششکم پُشششر ز فشششرط سشششیرق خشششوم
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غافشش ش از حششششا خسششششتهق مظلششششو

بششششی خرششششر از د ف یششششرق خششششوم

بششششر سششششر میششششز از پششششی رشششششوت بسششته بششر ریش

خششود خمیششرق خششوم

سشششنگ مظلشششو را بشششه سشششینه زنشششان از شکسشششت سشششر ح یشششرق خششششوم
بسششتی از پیششت دسششت صشش) شششیطان دششا خششودت جششاق او بگیششرق خششوم
گششر دششو از جششان و از م ششا خوشششی بسشم از عیششق و ف ششر و پیششرق خششوم
(دیمورق)919-911 :61:8،

 .2-2-3خودستائی
در دکرششششر مرششششام چششششون ابلششششیس او چه کشرد دشا دشو خشود کنشی نشادان
بشششه ح شششارت مرشششین دشششو نیکشششان را وارث آدمنشششششش) خششششششود نیکششششششان
غششره هرگششز میششو بششه علششم و عمشش

بششس علمهششا شکسششت در ایششن میشش)ان

دسشششت نیکشششی نششش)ارق منشششذورق دسششت کششم بشش) مکششن چششو بشش) بنیششان
عیشششب در چیشششم دشششو بشششود بسشششم

گشششر ن)یششش)ق کمشششالی از خویشششان
(دیمورق)941-948 :61:8،

 .3-2-3مقدس مآبی
بسی گیتم بسا دی) که خود نادی)ه بهتر بود به گپ وارسشتگانی را کشه بنش) بنش)ه زر بشود
به پاق وع در منرر د از چرخ برین مشیزد ولی خود بهر کاه و جشو بشه پشاق آخشور خشر
بشود
لششب خیششکی)ه از د ششوا گیششاده دفتششر مننششا دو چیم جانب مرد دل در جاق دیگر
بششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششود
ز گفتششار و ز رفتششار پیششامرر زان همششه سششنت ف ط خوشروئی و زن را به ج) و جه) باور بشود
به یک دستاربن)ق ص) کلشه برداششتی و بشاز هنوز در فکر سوداق سشران نشو کلشه دشر بشود
بیامرزد خ)ا بسم به اج)ادق که پی

از مشا به عه)ق مردن و زیستن که زین گون قو کمتر بود
(دیمورق)911 :61:8،
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 .4اشاره به مشکالت اجتماعی مردم و اقدامات انجام شده جهت آبادانی پهنه روستا
از جمله میکالدی که در گذششته مخصوصشا در روسشتاها ،مشرد بشا آن دسشت و پنجشه نشر
میکردن) میک بیآبی و ع) لوله کیی آب بود و اشارات بسم گواه این مسئله است:
مشششا آ حسشششینیم کشششه مگشششر آب نششش)اریم کز دینگی شب دا به سحر خشواب نش)اریم
رو سششرخی مششا شششاه) سششیر آبششی مششا نیسششت سیلی خشوریم و حاجشت سشرخاب نش)اریم
آفتششاب نیششینانیم و خششو کششرده بششه گرمششا وجششه کششولر و قیمششت یخکششاب نشش)اریم
از بس که دوی)یم سر و سرگیته پشی آب دیگشششر غشششم سشششرگیجه زردآب نششش)اریم
بششیآبششی مششا در همششه جششا ورد زبششان ششش) بشششا اینهمشششه بشششیآبشششی هنشششوز آب نششش)اریم
بششیآب دششوئی بسششم و بششیآبدششر از دششو در خانششه عیالششت کششه مِگششه آب نشش)اریم
(دیمورق)919 :61:8،

بسم به اق)امات خ)اپسن)انهاق که جهت رفشاه حشا عمشو مشرد انجشا مشیشش) همکشون
افتتاح برس روستاق نصرت آباد در شهریور سشا  6186و کانشا کیشی ،رسشان)ن آب و جشارق
کردن قنات خیشکی)ه روسشتا در اردیرهیشت 618:اششاره مشیکنش) و در ایشن حشین از زحمشات
مسولین( مهن)س الها پور) کما ق)ردانی دارد:
نصرت آباد کشه بشود همکشو کشورق اکنشون گیشششت از همشششت واالق دشششو داراق قنشششات
آرزوهشششائی کشششه هرگشششز نرششش)ق باورمشششان دو برآوردق به چت روز به چنش)ین زحمشات
آنکششه را گفششتن و رفتنشش) و نیامشش) بششه عمشش

دو به سشنی و عمش خشوی

بکشردق اارشات

از دو و هر که چو دو هست به جشان ممنشونیم اه ش ایششن قریششه زن و مششرد بششه کشش نفششرات
(دیمورق)918 :61:8،

 .5برشمردن خصلتهای نیک در قالب تمثیل
بسم در جایگاه یک عار

واال منت ) است که هر نامی کشه بشر انسشان مشینهنش) بشه دلیش

خصلت هایی است که در کردار او به نمای

گذاشته میششود و عمش هشر کشس ،منشر

او و

ان)ییه ام می باش) .وق دوجه به این امر را در قالب گفتگوق بین حیوانشات( ششیر و ششغا ) بشه
زیرایی به دصویر میکی) و به صراحت مشیدشوان گفشت گیرایشی مفهشو و پایشایی آن در قالشب
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دم ی به مرادب بییتر از دیگر قالب هاست .بسم از این روم دربیتی غاف نروده کما اینکشه در
گذشته هم این نوع نگاه به زن)گی و رموز آن با خلق کتاب هایی همکون کلیله و دمنشه همشراه
بوده است:
در شغالسشششششتان ششششششغالی منتشششششر

بششششود از زشششششتی نششششام

رفشششت روزق نشششزد سشششلطان وحشششوم گفت اق ساالر جی
از چشه مششا را بششا همششه ایششن خششط و خششا

من ششششرض

و ع ش و هشوم

در میششششان همگنششششان نششششامی شششششغا

هر که باش) زششت و پسشت و بش) سشیر نشششا مشششا بشششر وق نهنششش)م از کششش)ر
غیشششر نشششا مشششا بشششه پسشششتی آششششکار دیگشششران بشششا نشششا نیشششک و افتخشششار
گفششت شششیرم کششاق شششغا میششتغ

نشششا آمششش) وصشششف کشششردار عمششش

صشششوفی از مشششادر او صشششوفی نشششزاد خششود عمشش ایششن نششا را بششر وق نهششاد
گششر صشش)

خششواهی بششرو دریششا گششزین از قناعششششششت گششششششوهر واال بکششششششین

هشششر کشششه را نشششامی فراخشششور دادهانششش) بششر خششر آخششور بششر صشش)

دُر دادهانشش)

دششا بششه کششی گششردق بششه گششرد نششا نیششک نیسششت نششا نیششک جششز فرجششا نیششک
بشششس ششششغاالنن) در ایشششن وادق دشششن کرر و عجب و ح ) و بخ و سشوءظن
دششا کششه نفسششت حششاکم فرمششان دوسششت خششود شششغالی دششن شغالسششتان دوسششت
(دیمورق)61:-686 :61:8،

بسم خیلی از صفات ناپسن) انسانها را که خود در آدمیان میشاه)ه کشرده اسشت در لرشاس
حیوانات به رشته نظم در میآورد .من جمله در باب صفت دروغ گویی ،پر م)عایی و کرر :
چون ششغالک دیش) میش)ان بشی حریشف کرد ص) گون کشذب هشایی را ردیشف
در بششششن هششششر مششششوق دار دانیششششی بششششر سششششر و رییششششم از آن آراییششششی
مغشششششز آکنششششش)ه ز اسشششششرار کهشششششن مشششی نگشششنجم در زمشششین و در زمشششن
دسششت بششه جیششب آر یشش) و بیضششا کششنم ور بخششششوابم لیششش را ارششششحی کششششنم
هششر کجششا علمششی کششه بششود آمششوختم هششر چششه در فهمششم نگنجیشش) سششوختم
(دیمورق)664 :61:8،
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ان)ییه عرفانی بسم بر آنسشت کشه ایشن قریش افشراد چنانکشه میش)ان واقنشی و مشرد عمش را
میاه)ه کنن) دست از گزافه گویی برخواهن) داشت .پشس رشرورت دارد کشه فشرد خشود را بشه
گوهر ناب انسانیت ،اخالص و عم آراسته کن) و مجا یشاوه گشویی و پرمش)عایی را بشه چنشین
افرادق ن)ه):
سششخت بودنشش) هششر دو سششرگر سششخن گیششت پیشش)ا ناگششه یششک گششرگ کهششن
دیششش) دشششا آن گشششرگ درنششش)ه ،ششششغا

لشششرزه بشششر انششش)ا و در د گیشششت ال

رفشششت از سشششر ،نخشششوت و بشششاد غشششرور چیشششمهشششا بشششاز و بصشششیرت بشششیزنشششور
و دشرس رنششگ و رویشش

موق بر دن دیشق شش) از خشو

گیششت ماننشش) بششرس
(دیمورق)661 :61:8،

 .6ارشاد مریدان
بسم که در دما سا لهاق عمر خود ،پاق بر سر بینت و مری)ق مشیگشذارد خشود همکشون
مرش) و راهنمایی دلسوخته و عاشق ،دست از پییه ه)ایت بر نمشی دارد و دیشوان

میشحون بشه

این قری نصایح است:
خششار بششن بششر کششن بجششای

گ ش بکششار دششا بششه چیششم خششوی

بگششذر از خششار و دهششی از نششی

بینششی جملششه یششار

بششام مشششرهم زخشششم د هشششر ریششش

بشششام

خششار کرششر و عجششب از دششن دور کششن رو د ویرانششششششهاق منمششششششور کششششششن
بشششار کشششن مهشششر و محرشششت را بشششه د

بششار نیکششی هششر چششه هششم سششنگین مه ش

خششوق کششن بششر بششار صشش)س و راسششتی بگشششذر از آرایش ش

و خشششود خواسشششتی
(دیمورق)684 :61:8،

بسم در سراسر دیوان ،متصف ش)ن انسان به صفادی چون خشوم خشویی ،گیشاده رویشی،
قناعت ورزق و فخر ف ر و دروییی را طلب و دوصیه میکن).
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 .7عشق به معشوق ازلی
یکی از ویژگی هاق عار

آن است که خود را سر دا پشا دسشلیم عیشق الهشی مشیکنش) و در

بزمگه جانان آن را می پسن)د کشه منیشوق

دحفشه کنش) .از نامالیمشات نمشی هراسش) و خشود را

متص به نیروق الیزا الهی می دان) .بسم در سراسر دیوان ،شاکر رراق خ)است و دنها عیق
الهی را طلب میکن) .این ویژگی هاست که در د مری)ان

جاذبه میآفرین) و شیفته کشوق او

میگردن):
بسشششم چشششه کنشششی ز خشششود ششششکایت بسشششپار بشششه دسشششت حشششق قضشششاوت
او حشششاکم و صشششاحب اختیشششار اسشششت خواه بخی) و خشواه بشه ذ کنش) پسشت
خششششاموم نیششششین و صششششرر بگششششزین دفتشششر بششش)ران و نوحشششه کشششم چشششین
دشششن ده بشششه قششش)ر قضشششاق را بشششام بشششر هشششر چشششه ررشششا خششش)اق را بشششام
بششششر هششششر طرفششششی کیشششش) روان شششششو در سششششایه او دششششو بششششینیششششان شششششو
گشششر زهشششر دهششش) بنشششوم چشششون قنششش) انگشششار چشششو ششششه) و دلشششخ مپسشششن)
کیشششتی کشششه بشششه دسشششت یشششار باشششش) بسشششششم شششششش)ن افتخشششششار باشششششش)
(دیمورق)614 :61:8،

در متن دیوان ،بسم خود را پیر حنفی مذهب طری شت ن یشرن)یه مشیدانش) و رشمن عشر
ارادت خود به عرفاق این طری ت ،میایخ آنها و سیر و سرقهاق ن یرن)ق را بشر مشیششمارد .در
ادامه پی

از پرداختن به این موارد ،مختصرق در بشاب طری شت ن یشرن)یه سشخن گفتشه خواهش)

ش):
طریقت نقشبندیه
یکی از طری تهاق مهم در داریخ دصو

اسالمی ،طری شت ن یشرن)یه منسشوب بشه خواجشه

بهاءال)ین محم) ن یشرن) بخشارایی(864-86:س) اسشت .بهاءالش)ین را نمشی دشوان بنیانگشذار ایشن
طرقششت برشششمرد و طری ششت او در ح ی ششت دنرالششه طری ششه خواجگششانی چششون خواجششه یوسششف
همشش)انی(889-414س) و خواجششه عرشش)الخالق غجشش)وانی( د )484.اسششت .طری ششت ن یششرن)ق در
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ان)ک م)دی در ماوراءالنهر و خراسان روا یافت و پس از بهاءال)ین ،خلفاق او بر مسن) ارششاد
نیستن) که در درویج این طری ت سهم مهم داشتن).
دصو

ن یرن)ق ،سنتی منت) و میانه رو است و پیشروق از سشنت ،حفش آداب ششرینت و

دورق از ب)عت اساس این طری ت است .در آن نه خلوت است ،نه عزلشت ،نشه ذکشر جهشر و نشه
سماع .آنکه در دنالیم ن یرن)ق بی

از همه دکشرار شش)ه اسشت یکشی پیشروق از سشنت و حفش

شرینت و دیگرق دوجه به حق است و نفی خواطر .صوفی ن یرن)یه بای) به ظاهر با خلق باشش) و
در باطن با حق .بشا مشرد درآمیشزد و از بیکشارگی و یشاوگی بپرهیزد(صشارق اوغلشی.)6 :618:،
همین آسانی ،سادگی و اعت)ا سلوک ن یرن)یه باعث ش) که بسشیارق از عالمشان دیشن بشه ایشن
طری ت گرای

پی)ا کنن)(صارق اوغلو )9 :618:،و گستره آنها از چین دا قف از ،هنش) ،مصشر و

شا و از بلخ و بخارا دا بصره و ایران گسترم یاب) .ن یرن)یان ماننش) دیگشر صشوفیان بشراق خشود
سلسله سن)ق دارن) و در واقع دفاوت طری ت ن یرن)یه با دیگشر فشرس دصشوت در همشین سلسشله
سن) است .همه طری ت هاق صوفیه با اما علی(ع) بشه پیشامرر وصش شش)ه انش) امشا سشن) طری شت
ن یرن)یه با خلیفه او به پیامرر متص میشود(راش)ق نیا.)88 :61:8،
این طری ت بر یازده اص بنیان نهاده ش)ه است :ا .هشوم در د  .9نظشر بشر قش)  .1سشفر در
وطششن  .8خلششوت در انجمششن  .4یششادکرد  .1بازگیششت  .8نگاه)اشششت  .4یادداشششت  .:وقششو
ع)دق .69وقو

زمانی .66وقو

قلری(.صارق اوغلو)1 :618:،

دیگر اصو این فرقه  89سرق و چهار سشیَر اسشت کشه بسشم در دیشوان

صشفحات (-998

 )64:به زیرایی سرقهاق چهلگانه را به دصویر میکی) .چهار سیرق که او اشاره میکن) .6:سیر
الی اهلل  .9سیر فی اهلل  .1سیر عن اهلل باهلل  .8سیر عن اشیاء باهلل (دیمورق.)998 :61:8،
بسم در کنار سیر و سرقهاق ن یرن)یه ،نا میایخ طری ه را نیز به اختصار به نظم مشیکیش)
و اخالص خود را به آنها ابراز میکن):
بششششه د دار ز سششششلک ن یششششرن)ان نویسشششششم زان میشششششایخ نامهشششششا را
کیش شم در نظشششم نشششا پشششاک اییشششان کششه دسششت آویششز باششش) ایششن گشش)ا را
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او به نا بی

از سشی دشن از میشایخ ایشن طری شت مشن جملشه بایزیش) بسشطامی ،ابوالحسشن

خرقششانی ،ابوسششنی) ابششوالخیر ،ابوال اسششم گرگششانی و  ....در قالششب نظششم اشششاره مششیکنشش)
(دیمورق)644-648 :61:8،

نتیجهگیری
غالمنلی دیمورق متخلص به بسم یکی از شاعران عار

منط ه باخرز است که سالهاسشت

در این خطه به ارشاد و ه)ایت مری)ان میپردازد .اگر چه این شاعر عار
است و مری)ان

خود در طلب وص او ،راهی کلرهق درویش

متصف بشه گمنشامی

ام مشیششون) لشیکن ان)ییشه و

فکرم ،جزء میراث فرهنگی منط ه محسوب میشود و الز است این قیرش سشرمایههشاق ادبشی
حف و در نگه)ارق آنها کوش

هایی به عم آی) .از ایشن ششاعر آاشارق چشون دیشوان ششنر«

بسم در مسی عیق» «،عیق نامراد» و « جا آرزو» بجا مان)ه است .کتاب دیوان شنرم رشمن
اینکه شرح حا بسم است درباره داریخ مناصر ،منضالت اجتماعی رایج در آن ایا  ،طری شت
ن یرن)یه ،اردراط صوفیان این منط شه بشا میشایخ افغانسشتان و نکشات دربیتشی -عرفشانی اطالعشات
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سودمن)ق دارد .در این پژوه

دا آنجا که ایجاب میکرد به این زوایشا دوجشه شش)ه اسشت ،هشر

چن) دیوان« بسم در مسی عیق» حاوق اطالعات فرادر از ایشن مشوارد مشیباشش) و ایشن جشز بشا
مطالنه آن میسر نمی گردد.
پی نوشتها
 .6بتسمِ دخلص شاعر عار « غالمنلی دیمورق» میباش) .واژه بسم در اصطالح بشه مرغشی گفتشه
میشود که نیم ک

است و دارد پرپر میزن)( لغت نامه دهخ)ا ،ذی واژه « بتسمِ ») .عارفان از

آن رو دیریه به مرغ نیم کیتهاق هستن) که بر اار شش)ت عیشق الهشی ،دائشم در حشا پرپشر زدن
میباشن) .از آنجا که این شاعر به دخلص خود شهره است در این پژوه

بشه هنگشا ذکشر نشا

این شاعر ،دخلص آن به کار رفته است.
 .9خلیفه سنی) محم) منصومی متخلص به« ن)یم» در سا 6948م در والیت جا خراسان در یک
خانواده ف یر عیایرق متول) گردی) .در ش

سالگی وارد مکتب محله ش) و دیشنه فراگیشرق و

آموختن بود .پس از آنکه در مکتب عیق روح

بیداب منیوس ازلی گیت رهسپار والیشت

غور افغانستان ش)؛ جائی که آوازه طری ت ن یرن)یه آن را شنی)ه بود و میتاس آن دیار بود .وق
پس از ورود به آنجا ،با خلیفه شاه محم) منصو بینت کرد ،همینطور با خلیفه شاه محم) انشور
جان و خلیفه شاه محم) یوسف .آخرین خلیفشه وق در ایشن دیشار کشه بشا او بینشت کشرد خلیفشه
حاجی شمس الحق مج)دق بود .وق پس از سشالها درک بزرگشان طری شت ،در نهایشت اجشازه
ارشاد از خلیفه مج)دق دریافت نمود .خلیفه عر)الحکیم صوفی؛ عموق خلیفه منصومی در این
سالها پیتوانه محکمی براق وق بود و او در راه دنلیم برادرزاده ام نهایت سنی را بکار بسشت.
خلیفه منصومی پس از بازگیت به ایران ،در منط ه جا به ارششاد و دربیشت مریش)ان برخاسشت.
وق در آن دیار به گمنشامی مشیزیسشت و طشی طریشق مشیکشرد .خلیفشه منصشومی در سشفرهاق
متن)دق که به مناطق جا  ،سرخس ،موسی آباد ،میه) و درکمن صحرا داشت کار ارشاد مرد
را به عه)ه داشت .سرانجا وق پس از سالها راهی دیشار بشاخرز مشیششود و ابتش)ا در ده دونشه و
نهایت در سا 6188م در روستاق گن)میشاد اقامشت مشیگزینش) .خلیفشه منصشومی در منط شه
باخرز از جانب میایخ خود به ارشاد و هش)ایت مشیپرداخشت و مشرد را بشه ایشن طری شه بینشت
می داد .یکی از شاگردان اییان ،خلیفه بسم باخرزق است که در متن اار به طریق آشنایی آنها
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اشاره ش)ه است .مجموعه آاشار خلیفشه منصشومی «،م نشوق منش)ن االسشرار ،مجموعشه مناجشات
رباعیات ،شرح منظو بنضی از احادیث نروق و دیوان شنر طریق آشنایی» میباش) .از مجمشوع
این آاار دنها دیوان شنر« طریق آشنایی» که غزلیات ادبی و عرفانی منصشومی اسشت بشه اهتمشا
فرزن)شان؛ عر)الحکیم منصشومی گشردآورق و در سشا  6144بشه چشاپ رسشی)ه اسشت .خلیفشه
منصومی سرانجا در شامگاه  98آبان سا  6111به دیار حق شتافتن)( منصشومی :6144،م )مشه
کتاب).

منابع
 دیمورق ،غالمنلی( ،)61:8دیوان شنر« بسم در مسی عیق» ،دربت حی)ریه ،چیم ان)از قطب. دهخ)ا ،علی اکرر( ،) 6188لغتنامه ،زیر نظر محم) منین و سشی) جنفشر ششهی)ق ،دهشران ،دانیشگاهدهران.
 راش)ق نیا ،مه)ق( « ،)61:8سلسله طری تی خواجه یوسف هم)انی و طری شت ن یشرن)یه» نیشریهعلمی -پژوهیی پژوه هاق ادب عرفانی ،شماره او (،صص.)81-44
 صارق اوغلی( ،)618:خلی ابراهیم « ،آشنایی با طری ت ن یرن)یه» ،فصلنامه یشاپراس ،سشا سشو ،شماره (،69صص .)6-69
 منصومی ،سنی) محم)( ،)6144مجموعه غزلیات ن)یم مسمی بشه« طریشق آششنایی» ،گردآورنش)ه:عر)الحکیم منصومی ،دربت جا  ،خواجه عر)اهلل انصارق.
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مفاهیم واژگان از تصویرسازیِ حروف نشأت میگیرند


مردضی اس)قپور

چکیده
نگارنده در این ماالهسعی برآن دارند از نگاهشنارت ریشهیادبری« بیابی نیو» در
قالبعلوم تشخیصی که پشتوانی علمی آن تکیه برمسرتندنگری و مسرتندگرایی دارنرد
دانستنی های فنون کشف شده ی آن را برای مخاطبین عزیز رمزگشایی نمایند و سرشت
علومتصویرگفتاریرا که منشا مرتبط با همینتصراویریرسر الخرط ،کرهبرگرفتره از
منابع نَشرَح ( پوششتصویر در حرکت واقعی ررسار) هستند 1جریان ترسی بخرط و
تجس بناش آنان را بارگشایی نمایند و رویداد تلفی (به تصویرکشیدن سرشاره های
اشکالیدر وصلت) آنانرا کهدر نالگویندگیمنشأ ناشایند تصویرسرازیگفتراری ،برا
تکیه بر عضوهای پازلی ررساری انسان هستند تجس نمایی و ت ول گویراییآنران را
در پوشش بافتهای زنده؛ ابتدا با نگر زبان اولیه و سپسدر بینش زبان هراییکره
با وجهنام « آرامی و صامی (سامی) و عربی » بعردها شرکلگرفترهانرد؛ برا نارش
آفرینی زبان بشر اولیه و یا زبان ایران باستان ،که سرشت سبک دهی سرخنورزی را
برای گویشهای گوناگون اقلیمی ،که با مالحظهی ت ولررسراری در قراا همرین
تصاویر چه در نگاه زمینه و چه در درک پس زمینه ی تجس نارش مرئری ایرن نرو
تااتیک ( تولید صدا ،مخصوص به شکل) را در قالب حروف الفبایی کره درآمیختگری
صدا را به تصویر شکل دادهاند باا علمی کشرف شرده آنران را در ایرن عصرر بررای
جویندگان علوم و فنون ریشه شناسی بگشایند
کلیدواژهها :تلفی  -ناشایند -تصویر -تااتیک -بینش -گفتار
،

Morteza.AsadiPoor@gmail.co



 .1این نکته ذکر شود دانش و دانستنیهایی که در قالب « نَشرَح » مطرح می شوند هیچ ربطیی بیه نحیوی گیویش ییا لسیان
ندارند بلکه رویداد شکل دهی تصویرسازی را مثل فیلمسازی دنبال نمودناست مثالً شما یکموضوع را با گفتن شرحمیدهیید
حالهمان مطلب را می توانید بصورت نگفت یا نَشَرح در تصویرسازی نشان دهیید درحقیقیت کلمیه « نَشرر » در زبیان اییران
باستان حاوی فهم :رخسار یا ابعاد صورت هستند که با ترکیب « ح یا َ– ح » تلفیم آن هم رویکرد حرکت دادن بخود میگییرد
و هم واقعی و مستند بودن را معرّفند دانش« نَشرَح » که در پوشش همین رسم الخط فارسی و عربی رسانه ی گوییایی لسیانی
شده اند اگر انسان زمینه پیدایش منشأ و منبع نقشایند تصویر آفرینی آنان را بشناسد حتی بدون شرح گویندگی کیه ابیراز ییک
حرف بر زبان بیآورد می تواند در علوم تصویرگفتاری از هر نوع مطالبی با نگارش آنان مطلع شود و از نگاهی دیگر با هیر نیوع
گویشی میتوان از منظر آواگرایی صوتی با استفاده از نجوایی این تقاتیک حروف بهره برد بنابر این رویکرد لسیانی بیا دانیش«
نَشرَح » کامالً متفاوت هستند.
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مقدمه
آنکه باعث رونق و دوسنه علو ادبی زبان فارسیکنونی در ارائه علم بهجهانیشان مشیششود و
زبان فارسی را در رأس زبان هاق بنیانی و علمی جهان قرار میده) و پهنانی بان) ادبی و گفتارق
این سرک سخنورزق ( فارسی گویی ) را جهشت فراگیشرق گشوی هشاق عامشه و رایشج در کش ّ
مملکت؛ در پوش

خود حف می نمای) روا دادن علو دصشویرگفتارق بشه ششیوق علمشی ،در

کالر) این سرک گفتارق است دا در این عصر و زمان فراین) فارسی گشویی و فارسشی گرایشی در
سطح جهان دحت دنام جویایی بییتر قرار بگیرد.
طرح مسئلهای که نوسینده :در این م اله به دنرا آناست شناسان)ن ن
حرو
در پوش

مرئی دصشاویر

در شک گیرق گفتار و نیان دادن مستن) بستر زمینه نمودارهاق درسیم ش)هق دصشویرق
کالر)ق واژهنا هاق رایج ش)هاست .اهداف نگارنده :دوجه و جلب نظرت عامه ،م

گذشتگان ،به علو دصویرگفتارق است چرا که رویکرد به دانش

آن ابتش)ا در طشرز نوششتار ،بشا

دوجه بهشناختِ منابع دصاویر ،اصالحات ایجاد میشود چون رویّه نگارششی کشه در حشا حشاظر
به طریق فارسینویسیارائه می گردد این رویکرد م اینمیمانش) کشهجشادهقچهشار بانش)هق در
رس) نوشتارقمطابقبا اجراقگویایی زبان کهن وجود داشته که به دوسط فارسی نویسی سه بان)ه
آن مس)ود ،و بهصورت یک خطی کاربرق پی)ا کرده است.
سوابق علمیکه نویسنده :در این م اله دان آن را بهمیشان آورده امشرهکیشف وکشاوم
64سا عمر خود می باش)که شما می دوان) مطالشب بییشتر را از کتشاب « رازآفررینش گفترار-
رِاْْچِلَک جهان بیماره شابک » :84-:18-98-81:8-4و هم چنین کتشاب « رازآفرینش

گفتار در زبان سنسکریت لَک بیماره شابک  » :84 – 199-98-86:4 -6چشاپ  6184و
کتاب ظهور خط نرور بیشماره ششابک » :84 – 199-98-4166 -8و کتشاب « حررف ک »
بیماره شابک  » :84199-98 -4916 -:مطالنه کنی)
از نگاه کالمی سوابق این علم :در شناسه هاق دلفیم کلمات ،می دوان در چین

وجهنا

هاق اطالقی به کوههاق ایران دریاها  -قارههاقجهشان و حتشیدر نگشاه « جرام جهران نمرا (

ارزیابی فضای اسکانی جهان و نشان رخساری اقوام مختلف به نسبت موقعیّرت و
چهره ایرانی » در اسم گذارق اقوا ت کیورهاق جهان که با اطالس ویژهنا میشهورن) .بشا دکیشه
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بر رویکرد علمی زبان نمایش دهن)ه یا سنسکریت که مستن)ات فهم و ن ش

نشا را فراگیشر و

فراین) عامه نموده جویا شوی).
شاید این سوال پیشآید :که دنرا کردن این دانش

چشه سشود دارد در پاسشخ بایسشتی

گفت :ما بایستی چ )ر سواد داشته باشیم دا بتوانیم وجه دسمیه یک ویژه نا را که منرّفشی کننش)ه
ق خصوصیات منحصر بفرد صاحب نامن) و حتی آن واژه نا در زبان عادق و عامشه اک شر اقشوا
ایرانیمیهور ش)هآن را بیناسیم و مستن) نا آن را به دیگران بیناسانیم
اگر ما به داریخ ایران و جهان بنگریم شای) هشیچ عصشرق بشه انش)ازه امشروزه انسشان بشا سشواد
وجود ن)اشته ولی چرا وقتی که شما از یک صاحب نظر علو ادبی ایران می پرسی) م الو ویژهنا
« پروانه یا پَپی -پاپیون » که چین

درسیم د ادیک آن برپایه شناسه « پَر -وا -نِ » است چه

خصوصیات از آن جان)ار را ،بشا ایشن دسشمیهنشا بیشان مشی کنش) .وق بشا نشادوانی ،آن ویشژهنشا را
قراردادق یا برگرفته از فالن زبانمی پن)ارنش)؛ بخشاطر اینکشه او شناسشه هشاق علشو دصویرسشازق
حرو

نمیدان) در ح ی ت اینن یاین)حر

است که سشرمایه ق دصویرسشازق در وجشهنشا هشا

پ)ی) آورده ما بایستی با دسلط بر آن علم ،شناسه هشاق دصشویرق را در پوشش

ن ش آواق ریشتم

ص)اها ،با دماشاق د ادیک آنان بیناسیم دا بتوانیمنشانی و
ن یاین) در ش)ه را در وجود ان)امی خشود درک کنشیم.
دان

وسیع گفتارق بیر کشه بشا دولیش) محتشواق دصشویرق

حر به دنهشایی ،سشرمایه ق ابشراز اولیشه نجشواقصشودی را
پ)ی) آورده ،اگر ششما فکشر مشی کنیش) دانش

گفتشارق بشا

هیاهوق پوچ و یا نواق آواق خشاصدر قالشبسشرک و یشا
حالتدهشانککشیدرگویشایی بشا ابشرازت صش)اقحشر

بشی

محتوا؛ سرشت گفتارق بیرت اولیه شک گرفته ،سشخت در
اشتراه هستی).
به نظر نگارن)ه این فرریه را ،می دوان دنرا نمود که شک گیرق گوی هاق گونشاگون در
جهان ،دحت دگرگونی نگا ِه به دصشاویر حشرو  ،در حالشت بخش

بشه نحشوق گفتشارق دحشت

شرایط اقلیمی ،پ)ی) آم)ه ان) براق م ا بستر در و درک جانمایی حشر

« ب » کشه در زبشان
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مادر دحت پوش

باله و پیت لب باالیی بَرز مزیت دصویردم الیآن شناسه نَیرَح ،ایشن صشوت

در زبان اولیه ش)ه با اجراق طرز گشوی

دیگشر ،همشان فضشا و بسشتر جانمشایی در پوشش

در

ص)اق « پ » که بافت خطوط زیر لب باال مطابق دصاویر ارائه ش)ه ،شناسهسخن گردی)ه؛ امسا
این جریان ،باعث دگرگونی قالب یک وجهنا و دوأ با آن دگرگونی چرخهق زمینه سشازها در
بیانی ،باعث دوگانگی ش)ه است . .در این میشان اگشر نگارنش)ه بشا عزمشی راسشخ جریشان

بین

علو دصویرگفتارق زبان کهن ایران باستان یا به عراردی شک گیشرق زبشان دانش

محشورت اولیشه

بیر را دنرا کن) بهخاطر کیفیادی است که در طرز ادا و ابراز گوین)گی است که دیریح حر
به حر

آن همخوانی با در زمینه و پس زمینهق دصاویر همین د ادیک ها (اشکا ب)عت ش)ه

ق رسمالخط فارسی و عربی) دارن) که در ارزیابی مستن)ات دلفیم ریشتم هشر صشودی از آنشان بشا
دیخیص ابناد دصویر ،هماهنگ هستن).
محدوده قلمرو این پرژوهش :در نگشاهِ کلشیرمزگیشایی از اسشرار ششک گیشرق زبشانی
بنیادین بیر است کیف این علم روی)اد و رویکرد گفتمانی را میخص می کن) که درحین ابراز
یک نوع آهنگ ص)ا ،دصویرق از بافت پس زمینه ق رخسارق انسان که در اصوات مرئشی آن
ریتم نوا را در پوش

بافت پازلی رخسار ،حس وجشودق نمشوده ،نشوع در عملکشرد آن بافشت

ان)امی ،و شناسهاق مننا بخ

آن در پوش

ابراز آن صوت درآمیختهان) بشه همشین خشاطر نطشق

گویایی هر صودی ،ن یی پویا بههمراه دارد در صوردیکه اگشر مشامسشلط بشهایشن علشم باششیم بشه
سادگی می دوانرس) ن یاین) دصاویر کِ کلمات ( شراهت ششک شش)ه دصشویر کلمشات) را در
چین

ویژهنا هاق زبانهاق کهن در رع)یابی و رییهق شناسایی نماایم.
در حقیقت گفتار اولیه ی بشر :در دیریح نیتِ هر نوع ص)ایی که جنره گفتمشان داششته،

متحوالت در اارات نجوایی آن را بارور بهخواص-حواس و مزیشتِ مشزءِ(کنتشر ت مزیشت) و یشا
دسشخیرتخیرگیدر ورششنیّتجسششمانی خشود نمششودهکششهدرحششین دیشریح خصوصششیات هرنشش)ایی بششا
دیخیصسلوک وجودق،شیوه د لیش)قبانشگِ همشان نش)ا را ششریه سشازق و از هشر جهشاتدرک
مفاهیمی کالر)قآن را در جسم خود دحت همانحشس واکشن
خود را وادار به اجراق ن

ابش)اع و در عمش  ،جسشم زنش)ه

آفرینی در قالب ریتم ن)اها نموده یننی سشرکِ ابشراز گفتشارقاولیشه

بیر ،شرایط نیت ن)ا را با دیریح دارهاق بافت ان)امی خود درحین اجرا و ابراز ،با شناسشان)ن و
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میارکت دادن ورنیّت جسم خود همانن) عملکشردِ ششیوه اجرایشی نیشت نش)اق غریشزق صشرفه
کردن که درک همگانی با خود دارن) ،بیر اولیه در د لی) به دل ین ن)اهاق دیگر همانن)ه صشرفه
کردن بافت هاق وجودق حیطه مجراق دهانه دهان خود را که مح دولی) پردازم ص)ا هسشتن)
در میارکت با هر نوع درکِ فهم صودی ،دالقی آن را بران)از نموده دشا نحشوق اردرشاط گویشایی
ن)اق مفاهیم بخ

را ،در پوش

بانگ ریتم دلف حر خاص ،در پردازم سشرودهق مننشادار

به میان آورد .با این رویکرد ،در دل ین ن)ا بانگ ص)ا را مننیدار نمودهان).
تلقین نجوا در شبیه سازی :دیریح عملکشرد بافشت هشاق رخسشارق در حشین دولیش) ریشتم
صوت ،با درک دیخیص وجود مفاهیم آنان شناسشایی و سشلوک دحشو ت آنشان در قالشب گفتشار
دنرا ش)ه این جریان مننادار ،ابت)ا از درک نیتِ ص)اهاق غریشزق و ذادشی ششک بیشانیبخشود
گرفته ،درک این ورنیّت و دیخیص این مزیّت هماننش)ه « :سرفه کردند ،گریره کردنرد،
خندیدن ،جیغ زدند ،عطسه کردند ،نَفَس خستگی یا با اندو نَفَس کشریدن ،دردا ی
ناشی از خستگی ،بروز ددای ناشی از برخورد شئ به جسرم ،جسرم بره شرئ دا و
حس شئ سرد بصورت برخورد ناگهانی به بدن انسان ،ددای برخرورد دنردان هرا
بهم ،دست های بهم و به جسمی دیگر ،بروز دردای ناشری از سررما زدگری و ترب
شدید ،بروز ددای اُفتادن ،بروز ددای فرو رفتن در آب و برعکس ،برروز دردای
درد استخوا ن و درد بُرش گوشت جسم ،بروز دردای شروت ،فروت ،سروت ،آرق
کشیدن ،بروز ددای ناشی از درد درون و شعف خوشحالی و بروز خیلی دداهای

حیا ،هوهای دیگر» بیر اولیهبرپایه همان اصو  ،دحو بانگ ص)ا را با درکداایرت مننادار که
هم ورنیّت ابراز همگانی و همه ،فهم دارن) جریان گفتمان ابت)ایی را دنرا  ،و سپس در دحشو
بن)ق ،سیردکام گفتارق خود را در پوش

جریانی مرئی که با شناساییت بسشتر جانمشایی بافشت

پازلی حیطه رخسارق خود باش) دیخیص شناسه هر حرفی را با در اصوات نش)اق خشاص کشه
بر روق بافت پازلیقسمی از رخسار واکن

گیرایی دارن) حیطه نمادین دصویر آن قسم را منیأ

نیرح الفرا در نیت سخن کردهان) درح ی ت دکام گفتمان وسیع بیر در علو دصویرگفتارق
شک گرفتهاست.
رویکرد به طرز گفتار فارسی :گذشتگان با دسشلط بشه علشو دصشویرگفتارق کشه پیشتوانه
دان

این طرز گوی (فارسیگویی ) و دیگر گوی هاق گوناگون در عالم است .دوانسشتهانش)
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سرک گوین)گی« فارسی»را بننوان یک زبان روان و شیرین سخن؛ از میان ص) هشزار زبشانکشه
نیأت گرفته از زبان اولیشه لَک،هسشتن) فارسشی را بشیآفرینش) .امشا پیشتوانهق علمشی ادبشی علشو
دصویرگفتارق آن ،داکنون در این سرزمین نادی)ه گرفته ش)ه یا در ح ی شت دشا کنشون دانش

و

فنون دانستنی آن را که سرمایه ق واقنشی سشخنورزق بیشرن) کیشف نیش)ه اسشت .ششای) مطشرح
کردن علو دصویرگفتارق براق صاحب نظران گران )ر حوزه ادبیایران اسالمیجملشهاق دشازه
و نو باش) چراکشه دشاکنون در ایشن سشرزمین ف شط از راهِ دانسشتنی هشاق د لیش)ق دانش

گفتشارق

آموزم و پرورم داده ش)ه است؛ اگر نگارن)ه ق این م الشه سشخن علشو دصشویرگفتارق را در
ایشن عصشر زمشان بشه میشان آورده ،دلیش مطشرح کشردن ایشن مورشوع بننشوان یشک علشم ج)یشش)،
بخاطرکیف دانییاست که طی 64سا پژوه

و کاوم درونی در راستاق رییهشناسی زبان

اصلی و اولیه ق بیر ،به لطف خ)اون) دوانسته آن منابع عظیم علمی را که اردراط گویایی خیلشی
از گوی هاق رایج در ایران و دنیا را به هم مردرط می نماین) کیف کن) .ولی ح ی تاین است
کیف این علم در پوش

سشرک گشوی

فارسشی کنشونی کشه یشک نشوع حالشت دهشی در وترد

گوین)گی دارن) و پهناق بان) وسیع گراگیشرق همشه جانشهق زبشان ایشران باسشتان را کشه سشرمایه
سخنورزق یکص) هزار زبان را در پوش
دان

دارن) مس)ود نموده ،پ)ی) نیبم)ه منیشأ ششک گیشرق

دصویرگفتارق درزبان اولیهقت این سرزمین اسشت 1کشه بنیشان درک صش)ا را در دیشخیص

فهمت حر

به دنهایی شک داده است.

حا هر کسکه طالب علو دصویرگفتارق باش) ابت)ا بایسشتی بشر زبشان کهشن ایشران باسشتان
دسلط پی)ا کن) و از راه دان

آفرین آن مفاهیم را در دصویر درآمیخته ،شراهت ششکلی حشر

و جانمایی حیطهق رخسارق حرو

را که داراق زمینه سازق در مسشتن)نگر عملشی و زنش)ه ،بشا

 .1شایدبرایمخاطبین عزیز و صاحبنظرا علوم ادبیاین سوال پیش آید که نگارنده چگونیه بخیود اجیازه دهنید ییک زبیان را
بعنوان زبان اولیه معرّف ی نمایند؟ در پاسخ بایستی گفت :دانستن این دانش خیلی ساده است شیما بیه اطیراف خیود و حیوزهی
مکانی خود چشم بچرخوانید کوهها و درهها و رودخانهها و سطح زمینهای صاف و هموار و کوهپایهها و دشت هیای کیویری
و ...خیلی چیزهای دیگر را می بینید و با وجه نام آنان آشنا هستید حال آن وجهنامها را با هر زبانی که به آن مسلط و تسلط دارید
ریشه یابی کنید تا به مستندات بهعینه ی نام آنان برسید مثل معرّفی نام « خرگوش » :این حیوان را با دارا بیودن گیوشهیایی
برزگ همانند گوش خر معرّف بنامند .ساکنان اولیه هر سرزمینی شناسه های مکانی خود را با ارائه ویژهنامها ،معرّفییکیردهانید
حال هر زبانی که الگوی به عینهو مستند ویژهنامهای اطالقی به مکانها را در طرز گفتار ساده و عامیه در پوشیش معیید نیام
عیان کند آن زبان اولیهای است که ساکنین ابتدایی آن در سرزمین به حساب آیند.
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بین

بسترگاه مرئی حر

بشه دنهشایی هسشتن) وصشلهق آنشان را بشا درسشیم اششکالی کشه سشرمایه

سخنورزقدر شناخت و شناسه کال ش)ن دنرشا نماینش)  ،دشا بتوانیش) چیشن درکیشب واژگشان را
بصورت بنیانی م محاسره ریاری در دان

دیخیصی بفهمی) .نه اینکه با د لیش) کورکورانشهاق

که داکنون هم رایج ش)ه؛ یک شاخه از ک ّ درخت گفتارق این سرزمین را در آخشوم دارنش)
هم شاخه را ک ّ ب)انی) و الگوق بیانی آن را براَفروزی).
در این راستا ،ح ی ت این است ،که اگر شما فیلسو

ادبیات گوی

فارسی یشا عربشی و یشا

کردق و یا درکی و یا حتی انگلیسی و فرانسوق باشی) دا دسلط بر زبان اولیه که دولی) ابراز حر
به دنهایی را مننادار نموده ن)اشته باش) از نگاه علو دیخیصینمی دوانی) وجه دسمیه یک ویژهنشا
را که در چین

حر بهحر

خصوصیات بی همتاق مستن) صشاحب نشا را دربردارنش) دطریشق

نماای) .نگارن)ه این م اله سوالی ساده از شما دارن) آیا داکنون به این مسشئله فکشر کردیش) کشه
چرا صاحب نظران علو ادبی ایران و جهان واژگان را قرار دادق دل ی کنن) و هم چنین از کش ّ
دان گفتارق زبان فارسی که بسیارق از واژگان را در پوش

سخنورزق دارن) ف ط  8واژهنشا

در علو دیخیصی یننی وجهنا « خرگوش » که این حیوان را با دارا بودن گوم هایی بشرزگ
همانن) گوم « خر » منرّفن) و وجه نا « الک پشت » کشه ایشن حیشوان را بشا دارا بشودن الک
استخوانی در ناحیه پیت ،و حیوانی دیگر را با وجه نشا «هشت پرا» کشه ایشن موجشود را بشا دارا
بودن فر پاهایی «  8 هیتی» یا با دن)اد  4ع)د پا منرّفن) و هم چنین وجهنا یک گ را بنشا «
الله » که ویژگی این گ در ن)اشتن فر زبانه یا پشرچماسشت ف شط در علشو دیخیصشی قشادر بشه
منرّفی مستن) با دطریق نامن).
در صوردی که اک ریت وجهنشا هشا در چیشن

علشو دصشویرگفتارق عشین ایشن  8وجشه نشا

(خرگوم -الک پیت -هیت پشا و گش اللشه ) درحشین بیشان نشا  ،مسشتن)ق منحصشر بفشردق از
شراهتصاحب نا را در علو دیخیصیبا خشود ارائشه دهنش) .امشا بشهدلیش قطشع اردرشاط رییشهق
گفتارقکه دانیورزقن

آفرینیآن از زبان اولیهایست که فارسی از آن میتق شش)ه؛ صشاحب

نظران پرورم یافته علو ادبی فارسی و گوی هاق رایج دیگر ،وجشهنشا هشاق اطالقشی را قشرار
دادق می پن)ارن).
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در ح ی ت وجهنا هاقکهن م کاالهاق صادرادی امروزه نروده کشهصشاحب کشاال اسشمی
دنیین و با درلیق برن)هآن ،اسم را روا دهن).کیف علمشی کشه دوسشط نگارنش)ه صشورتگرفتشه
اابت کن) که فنون علمی دان

گفتارق برپایه رویکشرد زبشانت نخسشتینی پ)یش) آمش)ه کشه ششک

گیرق گفتمان اولیهق آن دحت دوجه به شناسیهشاق حشست صشودگیر اعضشاق پشازلی حیطشهق
دهان و د)او آن در بافت چُر چهره ،با دوجه به بین ت کلّی یشک رخسشار ،زمینشه سشازق جریشانی
دیخیصی با عملکرد مرئی که دحت مالحظه خطوط گیرن)گی اارات صوتکه در قالشب ابشراز
حجمههاق ن)ا ،مزیت اداق کِ (شراهت شکلی) کلمات ش)هان) .چراکشه هشر عضشوق پشازلی از
بافت زن)ه رخسارق بویژه حیطه اطرا

دهانانساندر پوش حس نفس و یک نوع ریتم دآق(
وجودکه خصوصیات آن منحصر بشهطشب ریشتم

فریاد جویایی) درک اارقخاص را با جوش

آن دآق باشن) عیان کن) ،از منظر در گیرایی الها و داهاق دهان هماننش) دیشخیص طنشم غشذا
مزیت خاصاصوات را همجذبمی نماین).،مزمتگفتارق(درباره عملکرد پنهشان ،حشر
راجع بهیکصوت حر

زدن)

براق گوییگر،حام و حاصش مزیتشیاسشت کشه درک آن مزیشت در

دنگ بافتهاق ان)امی او م میاه)هق چیم قاب دیخیص با درک فهماست .دیشخیص ابنشاد
ظاهرق حیطهق پازلی همان بافت که در پوش نواق ریتم ،عام و باردار واکن
ش)ه ،شناسایی عرصه نماد ظاهرق عضو پازلییَ

حالت بخیشی

درعلو دصویر گفتارق ،بننوان نماد ن یاین)ق

کهمزیتدرککنن)هآن خصوصیات هستن) الگشوق دصشویرقدم شالی ششناخت شش)هآندرقالشب
وجود مرئیت هماندناسب زن)ه ،چهدر بین ت درونی و چه در نماد بیرونشی و عیشانی زمینشه و پشس
زمینهق ن

پازلی آن بننوان منابع جاریه،سشرمایهسشخنورزقشش)ه و شناسشهالگشوق رخنمشا آن

د ادیکحر محسوب ،و عملکرد می)انی آن سرمایه سخنورزقدرعلو دصویرگفتارق زبشان هشا
شام فارسیو عربی و ...حتی زبانهاق اروپاییاز جمله فرانسوقو انگلیسی شش)ه اسشت و ششک
گیرق این دستمایه ،سرمایه روی)اد زمینهسازق اولیهق آنان در نگاه دیخیص حر

بهحشر

یشا

عجم ،با بهره گیشرق از « نَشرَح (پوشش رخساری در حرکرت واقعری»زبشانکهشن « لَرک »
ن یاین) کلماتسرآغاز لسانها با این دان

و با این زبان حر به دنهایی فهم بناق گویایی اولیشه
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را براق همگان پ)ی) آورده

1

فارسررررریاز
زبانکهن چگونه

مشررتقشررد :طششرز
گویاییساختارادبی
لسانفارسی بخیشی
میتق شش)ه از زبشان
کهن و حر فهم «
لَک» اسشت رشمن
اینکششششه رویکشششششرد
گوینششش)گی یشششک
حالت کانالی بخود
گرفتشششششه دحشششششت
چهارجریان ،سرکی
گفتششارقآن متمششایز
ش)ه است .او  :در
جمعبن)قت واژگانی
کشششهمنیشششأاز زبشششان
اولیه(لَک) دحتوصا
بین

« خودی » وخودشناسی شک گرفته ان) خوق حالشت بخیشی آنشان در

فارسی گویی سوس « دری » داده ش)هان)

 .1در اینزمینه ریشه یابی دو ویژه نام که در بینشِ علوم تصویرگفتاری نَشرَح زبان کهن « لَک » مشتند آنیان قابیل تشیخی
است ویژه نام آنان گواه بر این حقیقت است مثالً وجه نام « دُلفین» که آن را یونانی پنداشته اند در بینش نَشرَح لَک ،موجود صاحب
نام را با دارا بودن خصوصیاتیکه حفره دماغ آندر ناحیهپشت سر شکلگرفته معرّفند چون دُل یعنی پشیت سیر و فرین بمعنیای
مجرای آبریزند ولیزمینه نقشایند فین شکلگیری دهانه ی دماغ است .یا ویژه نام « اُختاپوس( هشت پا » که آن را آلمانی بدانن
در نَشرَح لَک ،موجودی رامعرفند که تجسم تن او بفرم« اُخ( پیشانی» است ولی اینتناسب پیشانینما از پوس(پوسیت) تشیکیل
شده چون« تا (فرم در نظرگرفته شده در کالف است.
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م الو اگر گوییگر لَکزبانیخواسته مطابق دانستنیهاق ادبی یک اسم را به یککوه اطالس
کن) صورت خود را در وجود بافت آن کوه دصورّ داده سشپس از آن منظشر دیشخیص درونشی ،
دری همشان الگشوق

ویژگیهاق همه فهم آن کوه را بننوان وجه نشا آورده اسشت امشا در بیشن

اسمی م)نظرگرفته ش)ه ق زبان( لَک) را از نگاهِ خار از کالر) ،با ارائه و الحاس حشر

ارشافی

ویژگیواژگان بصورت درق جمع بن)قنمودهان) م  :دُماون( قلشه عشروس بشرآن) را بشا درکیشب
دماون) -اَلون بهاَلون) – سهن به سهن) – اَرون بهاَرون) -و ...وجهنا آنان را دری نمودهانش) م شاالو:
واژگانت « اَو یا آو -طاو -تاو -خاو – الو -داو یا هَس – دس – مَس – بَس -اَسَ -
و ...کَر -بو -بلِ -وَن -بَن -خَن -چَن -و »...با درکیب حرو « ب -د  -ت » آنشان را
در بین

دری به این صورت« آب – تاب – خواب -الب – ساب  -هست – دست –

مست -بست  -اَست و ...کَرد – بود -بوَد -بلَد  -وند – بند – خند – چند  -و» ...

و جریان دو  :دکرار مکرر کلمه « می » که در زبان لک حاوق فهم :مو و راست است؛ « می »
م

« ال » عربی در گوین)گی فارسی خیلی بکارگرفته شود .سو  :اشتراه دلفش نمشودن خیلشی

از واژگان م « چعَگ -دعَگ – رعَگ – جعَگ -سعَگ – نعَگ – تعَرگ و »...کشه در
فارسی گویی با بکشارگیرق « چنگ-دنگ -رنگ -جنگ -سنگ -ننگ -تنرگ » و یشا
جابجا ،دلف کردن ریتم صوت حر
به نسرت صوت « خ » نجوایی دوک
هم چنین اداق دلف «

« خ » بجاق «

» در همنشوایی ،در صشورت ابشراز «

»

دارن) این نوع رویکرد ،باعث ایجاد دوگانشه گشی شش)ه .و

» را با ریتم ص)اق سلوک « ق » درویج داده ان)

1

.

 .1برای مثال :وجه نام « غَرویزه یا غَربیزه » میوه ای را با دو ویژگی معرّفند ،اول :درک اثرگذاری مزیت ایین مییوه را در پشیت
دندان های پیشین احساس نمودن است دوم :میل کردن این میوه را همانند آب سفید دانسته انید امیا در گیویش فارسیی آن را
« خَربُزه » یعنی با اسم دو حیوان خر و بُز آن را بنامند .یا اینکه اطالق ویژه نام « غَرچعَگ » حیوانی یا جانداری را معرّفنید کیه
دهان او دندان ندارد بلکه دندان هایش در « چعَگ( چَنگ» هستند یعنی شرایط « غَر » یا خُوردن را برای او پدید می آورد امیا
در فارسیآن« خَرچنگ » بنامند .و یا اینکه واژه نام « خرپشته » که معرّفی کننده ی گردشگاهی جهت چیرخش بیه پشیت بیام
است در فارسی آن را « خَرپشته » بنامند .یا اینکه واژه « غذان » که معرّفی کننده ی غذ :خشک و خُیرد شیدن ورق بیرگ در
برگریزان است آن را « خزان( پاتیل » می نامند .اشتباه گویی در فارسی بفراوانی رایج شده ،همین رویکرد ضمن اینکه واژگانِ با
محتوای لَک را بی محتوا کرده باعث ایجاد دوگانه گویی هم ،شده مثالً « غَرچعَگ » لکی تلقی و « خَرچنگ » فارسیی بداننید.
و چهارم تحولی که باعث دوگانه گویی بین لفظ کالمی گویش فارسی به نسبت زبان لَک شده ادای سخنورزی فارسیی گیو در
کشیدگی صداها هنگام تلفیق کلمات است..
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وجه تسمیهکلمه « لَک » :رمن اینکه در دلفیم فهم :بارور به منانی چیشن

« لَ ( دنیشین

ح)ود در انتخاب زمین یا زمینه -ک یا کی( عصر ناشناخته -یا بخاطر آوردن چهره طر  ،در
نگاهِ بی نهایت است» .کلمه« لَک » از نگاه گفتارق حام فهم ص) هزار زبان یا ص) هزار چهشره
است .دیکی منانی کلمه « لَک » در داریخ پی)ای

بمننی :زبانی انتخاب ش)ه از عصرق ناپیش)ا

( یننی کهن درین زبان محسوب شود) .در راستاق دنیین ح)ود ،مفشاهیم کلمشه « لَرک » حشاوق
مفهو  :زبانی از بی نهایت دیکی و انتخشاب شش)ه بشا منرّفشی ویشژه نامنش) .کلمشه« لَرک » از نظشر
سلوک  :زبانی کنتر نی)ه با شرایط جُنرن)ه است کلمه« لَک » از نظر سوس :ورشنیّت « بررا یشا
برای( تمایل دهند » دارن) .کلمه« لَک» در نیاندادنفضاق دی) :ن طشهق دیشخیصدادهشش)ه
در دمرگز خطوط بینایی است .کلمه « لَک »در نیانی کردن :دوجه به ن یی است کشهرنشگ آن
به نسرت رنگ زمینه در دضاد باشن) یننیمالحظهق دِکه بینی در دوسنه و دوصشیف ن)ارنش) بلکشه
نگرم در دفاوت ن

جهت نیانه کردن با خود دارن) و...

چرا کلمه « لَک » از نظر شناخت انش)امی :شامل دردهزار نفرنرد

شود؟ و کلمهق« لَشگر » ح)ود دوازده هزار نفر دل شی نمشودهانش) منیشأ
این آمار از کجاست و از چه راهشی دیشخیص داده شش)ه اسشت در پاسشخ
بایستی گفت :زبان لَک رویکرد دصویرنگرق دارن) لسان نیستن) که حالت
آواز بخیی به سخن را در حرکت « لِرس( زبشان کیشی)ن  -زبشان زدن یشا
لیسشی)ن » دحششو گویشایی را در درون مجششراق دهششان دحشت بانششگ همنششوا
پخ

نماین) .لَک زبانی است در دماشاق ظاهرق با دمرگز نگاه به ابناد یک چهشره ،محتویشات

فهم و مالحظات ن

را در نگرم دصویر به همراه دولی) ص)ا یننی ن یاین)ه سیما چهشره را در

سخنورزق دستمایه و سرمایه گفتار می نماین).
براق م ا در چهرهنگرق الگوقدماغ و طو راستهق نر دیغهآن در پوش صشوت د ادیشک «
ک »  ،منیأ فهم و منرع دصویرنگرق در نَیرَح لَک هستن) و این عضو از رخسار دنها عضشوق از
ان)ا بیر است که هم در پوش

این ریتم ص)ا ،در دصویرق بیون) و هم نماد انش)امی« ک »

در برد چیم قاب دماشا براق گوین)ه بشا سشرک سشخنورزق زبشان« لَرک » در مالحظشهقعینشی،
شناسه « ک » شناخته ش)هاست
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حا اگر ما از کلمه « لَ » که در زبان لَک حاوق فهم :دنیین ح)ود در انتخاب ( مناد « اَز»

در فارسی هستن)) استفاده کنشیم سشپس چهشرهق انتخشاب شش)ه را بشا
دماشا کردن ن

« ک » دنرا یا منرّفی نماایم( نماییم) چشون رشش)

ان)امی چهره « ک » از ب)و دول) ،نوک آن جلوق چیشماسشت و در
طی عمر به دش)ریج زرت زرت (ریزگشا برداششتن) قطنشه قطنشه در حشین
رششش) ،نمششود انسششانی آن دیششکی فششر گونششاگون بششا چهششره پششردازق
مختلششف ،شششکلَّک آن فاصششله مششی گیششرد و ایششن سششیردکاملی در
خودنمایی یا انسان شناسی با دوجه به دن)اد دصشاویر دیش)ه شش)ه آن،
مص)اس ص)هزار چهره ش)ه است چون از عصرق که انسان ،وجشود
خود را بیناس) دا زمانی مرگ که رشش) انش)امی او بشه کمشا برسشی)
شای) دیکی دصاویر دی)ه ش)هق چهره هشا
گونششاگون را اگششر بصششورت عکررس برره
عکس در دماشاقرخسارهاق مختلشف بشه
دصششویر بکیششی) یننششیدنشش)اد شششک دهششی
عکسبهعکس خرد دا بزرگ دگرگشونی
قطنهبه قطنه چهشره پشردازق آنشان مالحظشه
نماای) دن)اد دصویر ان)ا دی)ه ش)ه آن در بیشن

دصشاویر«

لَک » با رویکرد عمودق شای) بییتر از صش)هزار ن ش

در

قالب چهره ششناخته شش)ه و دیش)ه شش)ه انسشان باششن) .امشا
دیخیص دگربینی ابناد شناسشایی دناسشبکامش انش)امی یشا
لَ ش  ،در دوسششنه اُفقرری و عمررودی بششا در نظرگششرفتن
مص)اس پهن ش)هق رُش) صورتدو عضو چُر یشکانسشان،
درگوی « لَش» دکرار ن یاین) عضو به عضو آن که در نگاهِ « گَر» بهمیان آم)هاست.سیردکاملی
پهناق دنه ق بالق انسان در پوش « گ ( نوبت » که با دلفیم « َ -ر ( شروت مکرر » به میان آمش)
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در سنج

نظرق شناع عضوگیایی آن در نگاهصفآرایی کنار هم بیشن

دوازده هشزار ششک

با فهم« لَیگَر » منرّفی بنا نموده ان).
سرشت کالم و متحول شدن سخن بشر در زبان اولیه چگونه شکل گرفته است؟
طرشق کششاوم درونگرایششیکشه دانسششتنیهششاق آن در نگششاهِ«
نَشرَح لَک » دوسط نگارن)ه کیف ش)ه ،ششک دهشیکلمشات
در دیخیص فهمحر

به دنهاییبراق انسان هاق اولیه پ)ی) آم)

سپس سیردکاملی در دوسنه سخنورزق با رویکشردق بشه چهشره
پردازق در نگشاه بشهششناع رخسشارقخشود ،در حشین دآق( داد
زدن) درک زمینششهسششازق هششاق دصششویرمحور را در گششرای
گیرای

و

ریتم حر هاق گوناگون چه در نجوا و چشه در نش)ا،

نگرشی مرئی به عملکرد پس زمینشه هشا در قشاب حیطشهق دولیش)
ص)اق نامرئی از ساز دهان سرشت کال را آفری)هان) .انسان هاق اولیه در بیشن

کلّشی عملکشرد

حسگیربافت هاق چُرت چهره خود را با ارزیشابی علمشی در حشین گوینش)گی دن یرشی همشه جانرشه بشا
نگاهی همه فهم نموه ان)،
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چرا که گردان)ن حجمه ق دولی) ص)ا در پوش البه الق دهان و چرخانش) آن جهشت دولیش)
ریتم ،درک اار بخیی آن در بین

بافتهاق رخسارق رشمن اینکشه در مزیشت صشوت را در

گیرایی وجود انسان با خوقمضامین آفرینی دارن) ،خوقحالت بخیی آنان در دگرگشون شش)ن
رخسار همگا با دولی) اجراق نماهنگ ،محتو ش)ن صورت بهنسشرت ورشنیّت طرینشی در پشی
داشته و مزیت آنمظهشر شناسشه و ششناختشش)ه
است .در این بران)از و ارزیابی بیر اولیشه متوجشه
ش)ه که اگر شریان وفق ص)ا یا گردم نفس بشه
درون دهششان انت ششا داده شششود دنششه و بسششتر بافششت
نیمششرخ سششمت راسششت صششورت او دحششت حششس
دحریک و در اارات در دیخیص اصواتقشرار
می گیرد و هنگامی که ابراز دولی) ص)ا و گردم نفس را به بیشرون از دهشان سشوسدهنش) نیمشرخ
چپ صورت او دحت پوش

حسدحریک و در دحرکبا دیخیص وجودق ،رون) کوششایی

با خود دارن) .بنابرگفته ها شرایط گراگیر و گرابخ

سازه رخسارق انسان در مواجهشه بشا سشوس

اارات ص)ا و نفس در فرو بردگی به داخ دهان به نسرت فرابخ
عضویی دارن) در این بین

به بیرون دهشان ورشنیّت دو

سازه ساختمانی نیمرخ چپ صورت انسان به نسرت درک گیشرای

ص)ا عملکرد او در رویکرد « اِنتِقرال » دهشی کوششایی آن بکارگرفتشه شش)ه و کارامش) اسشت و
نیمرخ راست رخسشار او بشه نسشرت در گیشرای

اارشات صش)ا عملکشرد او رویش)اد « اِرَمرال(

برعکس انت ا » با خوددارن) بنابر این دیخیص ورعحشا ت سشازه رخسشارق انسشان در مواجهشه و
م اب  ،دأایرگذارق ص)ا ،دو نیمه ،مطابق دصویر ارائه ش)ه محسوب گردد.
دنرشششا کشششردن همشششین ورشششنیّت در
دماشاق رخسارق دحشت سشوس و سشلوک
بینایی چیم ،در دوجه و دمرکز خودیشابی
و خودشناسی با بهرهگیرق از نگاهِ مرشین و
به بین که سازهق صورت نگرق را با سوس
چیمان)ازت دو چیم انسان ،منطشو

باشش)
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نگرم به دو نیمرخ چهره با دوجه بهچرخشهجریشان غریشزق و ذادشیمالحظشهق آنشان در برانش)ازت
عینیمرناق دیخیص ش)ه است در این زمینه انسان وقتی چیم راسشت خشود را بصشورت طرینشی
می بن)د شناع چیم ان)ازه خودیابی و خود شناسشی چیشم چشپ او در مالحظشه مسشت یم دیشواره
دماغ ،که دنها ن یی از سازه ان)امی انسان هستن) و آن ناحیه در دیررس بُرد مست یم چیماننیشان
داده شون) در این ارزیابی ،حس خودبینی چیم چپ او ،در پوش ت بافت نیمرخ چپ صشورت،
نگاهی رییه بین با مالحظه اق درون کالر)ق با خود دارن) .دماشاق همین ورشنیّت در هنگشامی
س احسشاس
کهانسان چیم چپ خود را می بن)د و چیشم راسشت او بشاز باشش) عملکشردق بشرعک ت
خودیابی به نسرت چیم چپ دارن) چرا که در مالحظه ق درون کالر)ق ،روی)اد سوس دماششاق
در چیمان)ازه خودیابیو خود شناسیچیم راستبهنسرت دیخیص دصشویرچهره ،بینشایی چیشم
راست ورنیّت دگربینی و دوربینی با خود دارن) .حا مطابق درسیمادی که در بافت دو دصاویر
ارائه ش)ه ،رس) عملکرد چیمان ،در نگاه منطو ؛ شناختِ نگرم چیم چپ سوس و سشلوک
او رویکرد پی

بینی و جلوبینی و خودبینی دارن)؛ اما نگاهی که با چیم ان)ازه چیشم راسشت بشه

همان بافت منطو

و بران)از شود دماشاق آن از منظرت چیم راست به نسرت دیش) مسشت یم چیشم

چپ ،شرایط پیت بینی با خود دارن) .بنابر گفته ها بشا دوجشه بشه دیشخیص مسشتن) بینشایی دحشت
شرایط غریزق و ذادی ،چیم چپ ما رمن
اینکهوجود ناظرن) ،مالحظه عینی از نگاهِ کالر)ق وجود و موجود هسشتن) چشرا کشه جایگشاه
نظارت برصورت او ،نگرم دی)ن از رییه دارن) یننیشناسایی او بشر یشک صشورت ،از رییشهق
دن ،به نسرت اطرا

بران)از دی) را دنرا کن) ،به همین دلی وجشود نشاظر در ششناخت درونشی و

بیرونی ،در مالحظه قرینه چیم چپ مرنا ش)ه است

1

 .1بنابر این می توان خطوط رخساری یا هر ابعادی قد بسته را در گرایش دید همگام با ابراز صوت ،ترسیمات را از منظیر قرینیه
چشم چپ تجسم و دنبال نمود .و هم چنین بستر جانمایی چشم چپ را حوزه تماشای شرقی تلقی و هم چنان میتیوان گفیت:
تداوم جایگاه چشمچپکه مرتبط با حوزهیکالبدی پیدایش بیناییدر وجودهستند آنجا و اطرافآنرا جایگاه« جان و گوینده »
در نگرش و پیدایش دانست چرا که گوینده در مرکز سیتآن سلوک خودبینی و خود شناسی را در شعاع یکصورت مییبینید و
اطراف آن را به دیگران می شناساند .در عوض خطوطرخساری که در پوششحوزه چشم راست دیده شود ضمن اینکیه جایگیاه
آن مرتبط به حوزه ی نگرش « جانب » است شرایط دگربینی با سوق نگاهی که از بعُدی دیگر بر جایگاه جان معطوف شیدن
است.
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از نظرِ شناسایینقشهزمین و زمینه :چشونطشاب ( دشاب )خورششی) در گیشای

بینشاییاز

ناحیه شرس آغاز شود به همین دلیش سشطح دم شالی نیمشرخ چشپ
صورت در منرّفیگفتارقت وجهنا هاق اطالقی که دحشت دجسشم
شناسه هاق بستر زمین هستن) می دوان جانمایی آنشان را از حشوزه
ق شرقی بران)از و در عو

سطح دم الی نیمرخ راست صورت

را مطابق دصویر ارائه ش)ه جز حوزه غربی بهحساب آورد .اما از
نگاهی دیگر شک گیرق دو نیمشرخ چهشره کشه در قشاب دم شالی
یک صشورت شناسشه هشاق جهشادی آن در علشو دصشویرگفتارق
دحتکالر) سلوک ریتم ص)اها ،بر دو عضو ،وترم( برداشت حجم در سشنج ) در آنشان وفشق
داده ان) عملکرد زبان جهن)ه لَک به نسرت چاک ایجاد ش)هق در دهانهقدهان ،خطشوط مکمش
ابناد صورت را در پوش چهار قسمت رسش) و چهارعضشو شناسشه هشاق آنشان در جهشاتبنش)ق
چهارنی

گفتارق دحتگراگیرق بینییچهارگانهبا دسکین بر ن

جیایی یا جش)انگرق آنشانرا

پویا نمودهان) چرا که ابناد حرکت گفتارق زبان کهن لَک در شناسشایی حیطشهق دهانشه دهشان،
حس دأایرگذارق و دصویرگیرق آن ،دشا ابنشاد چهشارنی
بننوان چارچوب کال در بین
در پوش

دهشاناسشت در ایشن زبشان چهشارنی

علو دصویرگفتارق بکار آورده ان) و گرای

بههر نییی از آن

ابراز یک ریتم آوایی که درک حس دأایر و در عضو را براقگوییشگر لشکزبشان

عیاننموده نمودار آنان بننواندفکیک اَلفباآ در نگاه و نگارم ،ن یاین) اارات ش)ه آنان مرنشاق
جهت و جهات شناسیکردهان).

اما امروزه بهدلی دکیه لسانی به گوی

عربی و فارسی در حالت دهی به سشرک خشاص ،در

نواختن گویایی ،ف ط یک د ادیک از نماد چهار نی

کشه ایشن نمشاد در پوشش

دحت ابراز صوت « آ » هستن) کاربرد گویشایی بشا نشواق صشودی مسشت
بخ

سه نی

دیگر دا ان)ازهاق بننوان حرو

نشی

ششماره9

دارنش) .دصشویر جهشات

والی شناختش)هان) چراکه با رویکرد بشه طشرز

بیان لسان عربیو فارسی آنان دیگر دکیگاه کالمی با د ادیکمست

ن)ارنش) حتشی اگشر نگارنش)ه

هم بخواهن) شرح گوین)گی آنان را مطابق با بسترجانمایی هشر یشک ،منرّفشی و مطشرحکننش) بشه
دلی اینکه ابراز صوتآنان م دلف « ب » یا « آ » براق مخاطب فارسی یا عربشی گفتشار آداب
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«وت (بخ

گفتار» شناخته ش)ه نیستن)؛ نگارن)ه نمی دوانن) در نگشارم نصشب و نصشیب نش)اق

مستن)نگر آنان را جا بشی ان)ازنش) ولشی اگشر ششما دسشلط بشر دانسشتنی هشاق علشو دصشویرگفتارق
پی)اکنی) حتی می دوانی) یک کتاب هزار صفحه را بصورت « بروکِ( اششکا را بجلشوق چیشم
آوردن و م حس بویایی محتواق دصویرق آن را فهمی)ن » چین دصشاویر آنشان را بش)ون ابشراز
سخن مطالنه نماای).
تجسم چهارنیش ،چارچوب کلمات محسوب شوند :م الو اگر ما اداق گویایی صشوت
« آ » را ب شه سششمت بششاال و پششره دمششاغ وفششق دهششیم بششار
دصویرقآن همراه بشا درسشیم و دجسشم « مرد »مطشابق
دصویر ارائه شش)ه آورده ششود و اگشر سشوس ابشراز
این صوترا در فک پایین ،بشا هش)ایت اجشرا بسشمت
نی

شماره 1وفق دهیم درسشیم و دحسشم آن بشه ایشن

 ٰ « ا » شک  ،جهشت مطلشعکشردن مخاطشبخشط
خوان نگارمشود حتی اگر ما بخواهیم اص دصشویر « ا » نشی

ششماره9

در شناسه د ادیک صوت آ هستن) الگو آوایشی آن را مرنشاق نگشاه انت شا
دهنشش)هق سششطحی درحالششت بخیششی بیششان آوایششی بنمششاایم در علششو
دصویرگفتارق می بایستی جهت مطلع کردن مخاطب خط خشوان از ایشن
 « ءٰ » درکیب در نگارم بهره بگیریم.

1

 .1در زبانحرف فهم لَک تلفظ حرف « آ » در بینشهای مختلف بهتنهایی ده ها معنی و مفهوم با خود دارند مثالً تفلظ « آ » کیه
هدایت صوت را در گشایش پره و باله دماغ در پوششو جوشش دارند حاوی فهم :تنه گشایی و گشیایش هسیتند تلفیظ « آ » در
پوشش ترکیب تصویر« ٰ ا » حاوی فهم باز و رها ،است ابراز همین صوت در پوشش ترکیب تصویر«عـٰ » حیاوی فهیم آقیا-
فرد بزرگ و وسیع است .ابراز صوت« آ » در پوشش ترکیب تصویر« ء » حاوی فهم :تمسخر و جدی نبیودن لبخوانیید چیرا کیه
رویکرد دهانی یا صرفاً گفتاری دارند .تلفیم« ء » میتواندر نوشتار واژگیان« ءواز( آواز» « -ءهعَگ( آهنگ» «-ءموزش(
آموزش » «-ءژیل( آژیر» و...بکار برد
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و هم چنین اگر ما وفق دلف صوت « آ » را در بین

چسشری)گی از نگشاه پیشت بنش) بسشوق

پی بن) بیانکنیم بایستی از این نگشارم«عرٰا » اسشتفاده نمشاایم(
نماییم) و اگر ما بخواهیم اص دصویر « ا » را بر روق سطح زمینه یشا
بافت کفه فک پشایین دهشان گسشتره برجسشتگی دجسشم آن را شناسشه
نماایم بایستی اص « آ » را با این « ی » نگارم منین نماایم.

برای ص ته گفته ها نگارنده تلفی مصداق شده واژه ی « آمد » را
با در نظرگرفتن وجه تصویری تمثالی ،پیش آمد ناشایند مستند
آن را تطبیق به فه می نمایند
همانطورکه پی از این ذکرش)ه هربافتی از حیطهقگویشاییدهشان،
سازه رخسارقآن در گرای جانمایی بستر زمینشه ق دصشویرق و دم شالی
خاص خود دارن) و اگر در رویکرد گفتارق بافشت زنش)ه و دحشت دشأایر
آنکه با مالطفشت مضشامین همرشار ،گیشرای

خشود را بشه سشمتموقنیّشت و

جایگششاه چیششم چششپسششلوکدهنشش) در و درک عملکششرد او رویشش)ادق
جلوک

به سمت فضاق دی) چیم چپ ،با منرّفی نزدیک ش)ن به گوین)ه

یا جان با خود دارن) حا شما بافت« مرد » حشر

« آ » را در چهشره اصشلی

مطابق الگوق نَیرَح ،آن را م)نظر بگیری) با ایناوصا

که در زبشان حشر

فهم لَک ابراز دلف « آ » به دنهایی در یشک برداششت حشاوقمننشی :رهشا یشا
ج)ا ش)ناست بنابر ایناگر ما مرناق فهم را در ج)ایییا رهاییبا گوی « آ »دنرشا کنشیم سشپس
همانخصوصیات آن را در بین « مد آ » با دلفیمکلمات « آمد » دنرا نمشاایم رویکشرد رهشایی
یا ج)ایی مد « آ » به حوزه دی) چیم چپ یا جایگاه جان و به سمت موقنیّت گوینش)ه نزدیشک
ش)ن است.
همانطورکهذکرش) چارچوب شناخته ش)ه ق کشال در بیشن

علشو دصشویرگفتارق لَشک،

چهارنی ت دهان هستن) مرکز پخش صشوت از دهانشهقدرب گشاه آن بشه نسشرت ایشن چشارچوب،
واکن

آن رس) شود هم رویکرد به فضاق درون آن و هم از نگشاهی بیرونشی ،بسشترگاه کالرش)

آن یک وجود ،محسوب شود .در این زمینه بایستی به نمودارهاق چهشارنی

دوجشه بیشود چشرا
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که سرمایه گردم و ه)ایت گوین)گی واژگان فراوان دحت شیوه گردان بشا دکیشه بشه بسشترگاه
آنان است
اما در فارسی نویسشیبشهدلیش دوجشه نکشردن بشهحشوزه
گردانگویایی خیلی از نمودارهاق منیأ د ادیشک الفرشا از
گردونه گویشاییخشار شش)ه انش) و یکشی از عملکردهشاق
نادرست چسران)ن دصشویر نمشادق نییشنما و نشی آهنشگ
دحت نا حر

« آ دوم  ا » اسشت کشه ایشن چسشران)ن

باعث ش)ه گردم نوشتارق کشه بشه دوسشط گذششتگاندر
بکششارگیر الگوهششاق چهششارنی بشش)عتمانورکلمششات ششش)ه
رمن اینکه با این عم نادرسشت و ناششیانه باعشث نشابودق
رویکرد گشردان شش)ه پهنشاق بانش)ه پیشا رسشان دصشویر را
مسشش)ود ،و نحششوق چیشش)مان و چینمششانکششه بششا نوشششتار ایششن نمودارهششا
جهادگرایی را نیان دهن) از بین رفته است.
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درح ی ت بستر جانمایی و ن یاین)حر « آ » یک
الگوق نماییاست و به هشیچ وجشه درسشیم بافشت آن بشه
دیگر حرو

متص نمیشود .شناختگردم دسکینی

و دصویرقکلمشاتخیلشیمهشم اسشت مش الو بکشارگیرق
شماره6در پوش صودید ریراو همانن) دلف « اَو »

نی

« آ » هسشتن)

ابراز شود طرز نگارمآنمطابق نمشودار6بشه نسشرت نمشودار 9کشهحشر
بایستی نگاشته شود .منانیاینکال « ا ٰ » در زبانحر

فهم لَک حاوق مننی :فشرد

شناخته ش)ه براق گوین)ه و شنون)ه و دفکیک عضو او به نسرت ن ش
پیتسر ،و وجود از نظر گذاشته است .هم چنین بستر جانمایی نی

پییشرو ،نمشاق
شماره 1د ادیشکمسشت آن

که بار صودی همانن) سرآغازکلمشه « ألتماس یا ألناز( التماس -النراز » بشا خشود دارنش) الگشوق
انحصارق آن در نگارم و نمای

مست

مطابق دصشویر فشوس ،منیشأ صشوردنگرق آن در قالشب

ریتم صوت خاص خود پ)ی) آم)ه است .بشار منشانی حشر
براورد حجمه سنگین است که رویکردق با گرای

کاه

« أ » بصشورت وزنشه ،در کاسشتی و
سشنگین و سشرک در بکشارگرفتن بشا

خود دارن) اما نیانی بسترجایگاه آن به نسرت جانمایی دیگر حرو

در الحشاس و بنُش) بینشایی بشه

نسرت « آ » در دیخیص ابناد یشا دنیشین ن طشه و « أ » ناحیشه جنشوب غشرب محسشوب ششون) امشا
بسترکالمی نی

شماره 8که در پوش ابت)اق صودی هماننش)

« ایمران  -ایثرار – ا ررون-

ا ران ( ایران» با د ادیک صامت نیان داده شود بار منانی آن حاوق فهم :فرد یا مورد پییشروق
و ن شش

جایگششاه خششاص خششود در نگششرمبششههمششینناحیششه ،علششو

دصویرگفتارق آن جایگاهِ الحاقی دارن).
این نکته ذکرشود لَک ،زبانی جنرن)ه با اجراق گویایی سانسکریت
یا نمای
حر

دهن) است و رویکرد گرای

بیان به ن طه جانمایی حر بشه

دارن) و ب)لی وفشق بیشان بشه بسشترگاه حشرو  ،حرکشت آزاد و

کنتر نی)ه م ان)ا ت پرن)ه « لَک لَک » در وجود سشاختارق بشا خشود
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دارن) اما در گوی هاق لسانی سنی برآن است که حالت گیرق ،در حیطهدهان جهت رویکشرد
در« لس (زبان زدن » براق ارائه خوق نماهنگ گویایی ایجاد شود و نحوق کنتر بسشیار مهشم
است.
شای) این سوا پی

آی) که شناخت بستر جایگاه و جانمشایی حشرو

بشراق مشا کشه امشروز

زبان هر قومی کام ش)ه چه سودق دارن) درپاسشخبایسشتیگفشت :خشار از
دان یابی و یشادگیرقزبشان هشاق مسشت

امشروزق بشا ششناخت علشو دصشویر
آنان را در دان

گفتارق می دوان اردراط بنیانین و رییه هاق پی)ای

« نَشرَح

» علو نیر آفرینی آنان را کیف نمود.

م الو درسیم این الگو « ل» که دحت د ادیک این ریتم ص)ا هستن) آیا منیأ
پی)ای آن با نماد د ادیک درسیم انگلیسی «  » Lرییشه اردرشاط دهنش)ه بشا هشم
دارن) یا ن)ارن) جهت پاسخ دهی به این پرس

به بستر جانمایی حر

« ل » بر

ررساری توجه کنید و به این نکته ه توجه شود که تااتیک حرف « ل » در گویش
انگلیسی و زبان های اروپایی ،ت ت تلفظ « أل( اِل » یعنی یک نماد ،در پوشش دو صو
عرضه شوند حال مطابق رسد چارچوا کالم که چهارنیش باشند ،نگارنده از بعُد نگاه رو
در رو سطح وسیع جانمایی عضو پوشش دهنده حس ت ریک و درج تأثیر حرف « ل »
که ناشایندی پازلی از اَلف باآ هستند برای مخاطبین ارائه می نمایند شما در این سه
چهره ،ابتدا در چهره1بسترجانماییحرف« ل» را از نگاه ماابل مالحظه می نمااید
در چهششششره  9جانمششششایی
چهار نی

را کشه چشارچوب

سششخنورزق لَششک محسششوب
شون) نیشانداده شش)ه ،همشان
طورکه قشرالو ذکشر شش)ه در
اصوات ریتم خشاص حشر «
ا ٰ ( اَو» شناسه کِ کال آن الحاس بر بسشتر نشی
شماره 6هستن) و در ریتممختصبهشناسه کال «
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آ ٰ -ا » الحاس بهبسترنی

شماره 9هستن) و هم چنین در اارات ریتم صش)اق خشاص« ا » کشه

داراق آوایی مابین صوت « اِ و ي » باخود دارن) شناسشه کشال آن الحشاس بشه بسشتر نشی ششماره8
هستن) و شناسهکِ کالمی که در میان دعَگ « اِ و ي» با خود دارنش) دصشویرآنالحشاس بشهبسشتر
نی شماره 1ش)هان).
حا اگر ما بخواهیم در مالحظهق بهعینه علو دصویرگفتارق برداشت الحاقی داشته باششیم
بهرگیرقحر

« آ= ا » از بسترکالمیحشر « ل »

مطابق چهشره ششماره 1دفکیشک عضشو آن صشورت
بگیرد کشه مننشی کشال « ال = آل» ت بشارَ هسشتن)
یننی دکرار وجود در پوسشتانش)ازق از نگشاهِ « بـ ر
(از وجود بیرون بیآی) یا زاین)گی محسوب ششون)
» ولی در بیشن
ن

« آل » وجشود دشنگیشایی او را از

سرآم) یا درار شک گرفتن مننی بنامن) .چون منناقحر

دوجه بهفهم حر « ل » که ن

« آ » دن و دنهگیایی است که با

زمینه و مورد انتخاب ش)ه و بافشت ژلشهاقدارنش) مفشاهیم فشوس

حاص شود .از نگاهِ علو دصویرگفتارق مستن)ن یاین)کلمات در بین

چهرهپردازق ،ریشز دلفشیم

سخن را میرسانن) .بهرهگیرقاز دصویردم الیدربیانن یاین) لسشانهشاییکهشن،برگرفتشه از نَشررَح

زبانتاولیه بیرهستن) کهدرعلو دصویرگفتارق بهسادگی اردراط آنان اابتشود ولی نگشاه منطشو
در بین ها به نسرتخوق حالت دهی به نحوق گوی ها ،نسرت به هم)یگر متفاوت ش)هان).
چگونه بینشها سبب دگربینی در معنی دو حرف می شوند؟

1

براق روششنشش)ن ایشن مورشوع رشمن
اینکه نیاز به شناختکافی از منرشع دصشویرق
جهششت دصویرسششازق سششخن اسششت شششناخت
 .1اما پیش از این مبحث مطلبی کوتاه راجع به معنیکلمه « عربی » داشته باشیم چرا که ممکین اسیت هیر نیوع برداشیتی در
راستای فهم کلمات ،حتی در علوم تصویرگفتاری بنده داشته باشم شما بگویید این کلمه عربی آن کلمه فارسی و حتی خودتان
هم نه معنی ویژه نام کلمه فارسی را ،در بینش یک زبان یا گویش بدانید و نه معنی ویژه نام کلمه عربی را ،مطابق ترکیب وجیه
نام بشناسید و اگر امسالبنده همدر این زمینه اظهار نظر داشته باشند شاید شما از روی تعصب حقیقت را کتمان نمااید.
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گراگیرق نحوق سرکیا طرز گوی ها همسان با منرّفیت کلمه نامه آنان که در نوع بینیی دحت
مستن) وجه نامن) ،ررورق است براقم ا رویکرد طرز گوییشیکشه آن را « عَررَبَ » نامیش)هانش)
خار از منرّفیمستن) چهره صاحب نا  ،شناسشهکالمشیایشن وجشه نشا مطشابقت درکیشب و درسشیم
نگارمآن چن)ین ویژگی را در پوش

ویژهنا دارن)

او  :ابناد گیای دهانگوییگرعربی درحین دلف یکحر  ،به نسرتگویایی زبان « لَک»
حجم آنکم است یننی ابناد وسینیکه در بافت دصویرگیر یک حشر  ،جانمشایی پشازلی آندر
نگاه رخسارق ،زبانلَکدر نظرگرفته ش)ه در لسان عربی شناع پوش

دهن)ه حوزه دحت دشأایر

آن کم می شود.
م الو مطابق شک ارائه ش)ه ابنادق که در اجراق حجمه گیراق دلف حر « ب» جانمشاییآن
در زبانحر

فهم لَک دحت این بین

نظرگرفتهش)ه یننی :دما خطوط بافتپیت لببشاالیی

با درک د)او اارات صودیکه بر روق دنه عمودق دودا نشی
مجزاق برخورد نوک زبان بهدن)ان وسطی فک پایین ،فر د

فشکبشاالیی و بشههمشراه ن طشهق
ادیک 

آن دحت این بستر و ایشن

«  ب » الگو ،دلفیم اَلف باآ آن شناسه آواز این ص)ا ،ش)ه در اجراق سرک لسانی کشه عربشی
نامی)ه شود مطابق دصویرارائه ش)ه حجم آواق صش)اق آنکشم مشی ششود و حتشی حالشت بخیشی
درسیم دصویر آن در نگاهِ ورنیّت ظاهرق در ن یشاین) آن « عِبرری ( شراخک واژگرون»
بیود.
دو  :درحششین اداق سششخنورزق ابتشش)ا حششر
سرآغاز را با در بین از پیت ششروع ،یننشی در
قالب دصویر« ع – عَ » 1بشه نسشرت « اَ » در بیشن
منکوس نره ق سخن را از قرقره (حجشره) آغشاز،
سپس د)او درکیب را در پوش ت « رَبَ (دسرته
بندی مستقل در هدایت گروهی به سرمت

 .1الزم به ذکر است مطابق آنچه که قبالً گفته شده تدارک دهی حجم کالم از سمت نیمرخ راست دهان جهت بروز یا ابراز بیه
سمت بیرون یا حتی نگهداری در دهان گراگیر از پشت به نسبت رو یا روی محسوب شود مشهور شدن این تقاتیک بیه عربیی
در حقیقت عملکرد طرز حالت گویایی عربی مشابه آن است ولی عربی نشرح ظاهری ندارند
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« فتحهَ » -کشه بسشتر جانمشایی آن در نمشودار

فک باالیی » و به سمت جایگاه جانمایی حشر

فوس میخص ش)ه روا می دهن) سو  :شیوه ق د)او جمعبن)ق کلمشات در سشرک بیشانی آن
دحت ورنیّت مُکم یا مجم سلوک دادهشود و در کّش ایشنلسشان رویکشرد جمشعخشوانی یشا
جمله خوانی دارن) یننی شرایط عجم یا حر خوانی ن)ارن) و گوییشگر آن درک دأایرگشذارق
ابناد دم الی حر

به دنهایی را دیخیص نمی دهن).
لسشانت « دامی ( سرامی » عمش کنش)

مطابق وجهنا ؛ بین گفتارق لسان عربی دقی او خال
چرا که بهره بردارقت دان

و بین

زبان یا لسانت دامی رمن اینکه شیوه مکم ( مجم ) دارنش)

طرق مضامین و مزیت ویژه نا آن اجراق بیانی دامی جریشانی رو راسشت و مسشت یم را در جمشع
بن)ق درکیب دصاویرحروفی که شناسه نیرح لَک هسشتن) واژه سشازق آن ششک بگیشرد بشا ایشن
اوصا

که نگرم صامی رویکردق عمودق در پیمای

مطابق دلفیقت ویژهنا « آرامی» ،بین

همین دصاویر با خود دارن).

این زبانبرخال عربی و صشامی رویکشردق البشه الگرایشی

دارن) .یننی سلوک دصویرنگرق در نطشق گوییشگر« آرامری» رشمن اینکشه هش)ایت دصشاویر را در
مُبین طی کن) دیریح حر خشوانی ،در هش)ایت

سوس دهی به نیمرخ راست صورت با بران)از دان

به راستِ رخسارق « آرام( کیی)ه و مالیم» بیان کنش) و در حشین دن یشب کشال  ،در هش)ایت بسشمت
چپ رخسار و دهان رمن اینکه عملکرد او با فنونت دان
دلفیم گویایی آن دن) و مکم است .چین

حکیم سوس داده شود.

ویژه نشا

« آرامی » رویکشرد ششانه سشازق بشا الحشاس دصشویر ،در
اجراق دارن).
نحوق بین

دلفیشق دو حشر

« ر ک » در سشه طشرز

گفتار «:عربی – صامی( سامی) و آرامی»
براق م ا ایشن« ر » د ادیشکحشر

«ر»و

این« ک» د ادیک ریتم آهنشگ حشر « ک »
است شناسه رخسشارق ایشن دو حشر

در بیشن

نَشرَح لَک دحشت درک اصشوات خشاص خشود
مطابق دصاویر ارائه شش)ه در ایشن دو ناحیشه در
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عضوگیرق بخشود گرفتشه انش) ایشن دو دصشویر « ر ک » اگشر مشا بصشورت صشامت درکنشار هشم
قراردهیم درگوی عربی و فارسی بصورت عجم و شمرده یا هجائی هیچ مننا و مفهومی ن)ارن)
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اما از منظرت زبان حر
کششال خششاص آنششان در بیششن

فهم لَکجریشاننَیشرَح ن یشاین)کِش
سششازه مسششتن) رخسششارق بششا نگششاه

منطو  ،گرای ت گویشاییآنشان ده هشا مننشی و مفهشو در ن ش
آفرینی باخود دارن) چرا که در زبانکهشنلشک یشک حشر بشه
دنهایی چن)ین مفهو به همراه ن یاین) مستن) دصشویرق بشا خشود
دارن) م الو دلف حر

« ر » به دنهشاییدر زبشان

لَک ،حاوق فهم :فرستاده ش)ن -باال آمش)ن-
برکت و گسترم است و بستر ن یشاین) کشال
آن پوش سطحروقمحسوب شون) اما ن ش
بسشششترکالمی « اَلفبرررا » 1آندر بیشششن سشششازه
ساختمان انش)امی ،از نظشر دفکیشک عضشو یشا
ورنیّت « اَلف باآ » از همه نظشر و از هرحیشث بافشت زنش)هق « ر»
کاربردِ بکارگیرق می)انی در علو دصویرسازق و دصویرگفتارق
با خود دارن) وقتیشما شناسه دصویرق حرفی را بشهدنهشاییدنرشا
کنی) بایستی دما جوانه هاق و جشواره هشاق آن را بیناسشی) دشا در
قاب و قالب ابراز یک صشوت ،حیطشهق دناسشریآن را بشه نسشرت
دکام جسهدر پوش

مظهر نماهنگ دلفیم کال شش)ه ن ش

آن

را دنرا کنی) م الو« این ناحیه»دیره رنگکه از دصویر فوس نیان
داده شود جانمایی و بسترگاهِ مانور حر « ر » در نگاهسطحیهستن) کهدرحشیناجشراقردشیم صش)ا

عملکرد آنباعث گسترم بافت ،درحین باالآم)ن مشی ششود و جایگشاه آن کشه در بافشت طرفشی
دیگر است بهسمت جان یننی حوزه چیم چپ ناظر یا گوینش)ه هش)ایت ششود بشه همشین خشاطر
 .1نگارنده واقعآً نمی داند برداشت شما از بکارگیری کلمه « الفبا » چیست و این کلمه در فارسی و عربی معرّفیی کننیدهی چیه
نقشی مستند است اما تلفیق چینش این کلمه در علوم تصویرگفتاری و فهمِ کالمی زبان لَک حاوی این پییام اسیت « اَلرف »
یعنی بافت تنگ دهان یا هر نوع بافتی که در کنار بافتی دیکر اُنس و جفتگیری شده باشد و کلمه « با » حاوی فهیم  :بیداد و
همراهی کننده است اما در گویش « باآ » حاوی فهم آن قسم را جدا و تفکیک عضیو اسیت بنیابر گفتیههیا بکیارگیری کلمیه
«اَلفباآ» در یک برداشت معرّفی کننده ی تفکیک عضوهای حیطه ی دهانه ی دهان که شرایط بلعیدن غذا دارند است.
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حر « ر »به دنهایی در زبان لَک حاوق فهم :برکت و گسشتردگی -باالآمش)ن و فرسشتاده شش)ن
بسمتگوین)ه است .و هم چنین دلفیمکال « ر »در دیخیصمی)انی مطابق مسشتن) دحشرک بافشت
سینه گیا و زیر باز و الگوق سرک

آن می دوانش) منشابع و مظهرآفشرین منشانی بسشیار در نگشاه

سرآم) ،همانن)ه ایننوع مفاهیم با ارائهرس) دصویرق باشن).

این نکته مدنظر باشد :ما حتی دیخیص اعضشاق
ان)امیخود را در گفتار ،دحت شناسه هاق صودی دنرشا
کنیم یننیآن دست و پا  -سر -گردن و ...را میشناسیم
که درقالب گفتشارق عملکشرد الگوهشاق دصشورّ شش)هق
آنان،در دیکی کِ کال  ،م)نظر هستن).
برگردیم بشه مورشوع نحشوق دن یشب ن یشاین) کلمشات دو
حششر

« ر-ک » از نیششرح لَششک در بیششن

سششه طششرز گفتششار «

عربی – دامی و آرامی » ولی پی

از دنرا کشردنت مطالشب

آن بهتر است که گذرق بر فهم و ن

« ک » بشا زبشانت

حر

حشر

فهم لَک داشته باشیم .دلف حر « ک » بشه دنهشایی در

این زبشان حشاوق منشانی بسشیار در پوشش

واخشواهی و سشؤا ت

یاداورق در راستاق موع) زمانی همانن)ه  :چه زمانی -چه موقشع؛ و
هم چنین حاوق فهشم :پیمانشه  -کننش)ه و سشؤا بکنش) هسشتن) .امشا
ن یاین) بسشترکالمی آن در بیشن « اَلرف براآ» سشازه سشاختارق و
ساختمان ان)امیآن از همین منظر کهمیشاه)ه ششود عضشوپازلی آن
دفکیششک د ادیششکششش)ه و از هششر حیششث بافششت زنشش)هقآن منششابع
بکارگیرق و کاربرد شرح میش)انی در علشو دصویرسشازق بشا خشود
دارن) .ویژگی هاق بستر جانمایی حر

« ک » در بین

نماد دیغه دماغ است که دجسشمالگشوق

بافت ان)امی زن)ه آن رمن اینکه عضوق از وجودن که در نگاهِ مسشت یم چیشم آن چهشرهدیش)ه
شود و رش) پلکانی آندر چهرهپردازقگفتارق دحت نگاه متن)د زمانی ،سشازهقآن در پویشایی
بران)از شود بههمین خاطر ن ت بیان « ک» ،باب سؤا را در شناخت زمشانی و برانش)از دناسشب را
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در منرّفششی چهششره گونششاگون یششا وجودشناسششی سششوس دهنشش) و از نگششاهی دیگششر شششک گیششر سششازه
ساختمانی دماغ بهنسرت ورنیّت عملکشرد گشردم جشارق نفشس بشههنگشا بسشتنشش)نت دهشان،
عملکرد دماغ که در بین « ک » شرایط کمککنن)ه دارنش) 1و از منظشرت ششک گیشرق ظشواهر،
سازه « ک » در نگرم بُن) مختلف منرّفیکنن)هق الیهها و الک ها و دوکِ یا پوش پوسشتهاق
دوخالی هستن) م  :کنا( سوراخ کوت( ده سشوراخ ) کانشا و پوسشته کولرشار و ...ششراهت هشاق
درسیم کِ کال « ک» در علو دصویرگفتارقسرمایه گویاییبسیارق از واژگان ش)ه و با خشود
دارن) .امی) است با این دوریح مختصر ،دو دی)گاه براق مخاطرین عزیشز بشاز شش)هباشش) او :
دنرا کردن جریان صودی با شناخت منابع دصویرق ،فهمآفریناست؛ دو  :به ایشن نتیجشه رسشی)
باشن) که سرمایه گفتارق ،مختص بهزبان دصویرنگر است گوی ها ف ط اجراق حالت دهی بشه
سرک گویایی درحرکت « لِس ( زبان زدنی -زبان چرخاندن » دنرا کنن) به همین دلی ،
گوییگر لسانی قادر به بیان منانی حرو
کال ش)ه دو حر

صامت نیستن) .در این مرحث شما با منابع بش)عت

« ر -ک » دا ان)ازه اق آشنا ش)ی) حا نگارن)ه می دوان) رویکرد به نحوق

بین در سهطرز گفتار« دامی– آرامی و عربی»در پوش

منابع مفاهیم بخش دو حشر «ر-

ک» بگیاین)درگذشتهزمان شک گیرق سرکگوییی را گذشتگان « دامی( سامی» نامی)هانش)
همانطورکهدر چی)مان کلمات وجهنشا آن را میشخص کنش) منشابع
بین ت دصویرنگرق صامیدر بهشرهگیشرق از دانش

گویشایی نَشررَح

لَررک سرمنیششأ کالمششی آن سششلوک داده ششش)ه بششا ایششن اوصششا

کششه

رویکششرد آن بششه ن یششاین) دصششویرنگرق ،درسششیم دناسششب را بصششورت
عمودق دجسم ،نماین) م الو در چین گفتارق که ن ش
حر

او منیشأ از

« ر » بگیرد و بارمنانی فهشم « ر » را در دوجشه بشه بشاال آمش)ن و

گستردگی ،مص)اس شود و هم چنین اگر ن

دو  ،حر « ک» باش) حاال ورع دم الی الگوق

بافت باالآم)گی و جلوه ظاهرق« ک» ،مص)است عینی آن م)نظرن) شما خطوط بافت باالآمش)ه«
 .1نگارنده در راستای علوم تصویرگفتاری با توجه به چهره کالمی حرف « ک » کتابی با مضامین و مزامین( زایش درونی) ایین
حرف « ک » در حدود 144صفحه رلی نوشته ام که تحت نامِ کتیاب « حررف ک » بشیماره شیابک» 467744-40 -7271 -4
ثبت شده است اگر اداره ارشاد اسالمی شهرستان خرم آباد اجازه چاپ آن را بدهند مطالب سودمند بسیاری با تکیه به مستندات
عینی در آن آورده شده است.
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ک» را در مستن) عینینوک دماغ در نظر بگیرد سپس در پوش

« رک » دلفیم کشال ویژگشی

آن را بیان کنی) همان طور که مالحظه شود گستردگی و باالآمش)گی دناسشب نمشاد « ک » کشه
فشر ت پشوزه دمشاغ اسشت کشه داراق سشه عضشو

نگارن)ه آن را با رنگ دیره میخص نمشوده ،پشی

عمودق در کنار هم چی)ه ش)ه هستن) .بنشابر ایشن بیشن « رک » در طشرز گوییشیمکمش زبشان
صامیحاوق فهم :ردیف چینی بصورت اف ی با الگوق عمودق درکنارهم است امشا در نگشاه رو
راست ،بیانگفتارقکه بایستی در حین اجرا کنتر سهعضو پازلی « ک » را همزماندرحین ابشراز
مهارکن) درکروی)اد آن باعث لغزم و سرلرزه یا م بیمارق« سیجریت (پارکینسون » یشا
« لقوه » در آن حیطه از ان)ا بیود به این دلیش دلفشیم واژه ق« رک » منشرّ ِ :لغشزم انش)ا یشا
طر ادی است.
بکارگیری دو تقاتیک « ر -ک » در زبران « آرامری» کشه نحشوق بیشن
و جهیی خشال

جنر

خشاص آن بشا

سشلوک زبشان « درامی » بشا

خود دارن) ،امشره ق نطشق گویشایی آن منشانی متفشاوت
دهن) م الو اگر ابراز ص)اقحر

« ر» را بشا منشابع فهشم

بششاال آمشش) بششههمششراه گسششترده دنرششا شششود سششپس همششان
خصوصیات را در رش) دناسشب« ک» جویشا ششوی) بشه
دلی اینکه زبشان آرامی هشم حرکشتگوینش)گیدلفش
بسشتر

حر  ،در دفکیک شمرده و آرا بیان کن) و هم مطابق دصویر6و9رویکرد نحشوق بیشن

« ر» را سمتبهسمت گشرای دهنش) دانسشتنی هشاق علشو دصشویرگفتارق آن هشم دانش

حر

حکیم( خود و وجود شناسری » و هشم در دانش
اشکالی از نگاه جانبی» ن یاین) مفاهیم بخ

آن با طرز بین

«

پژوهشی« مبرین( برانرداز انردامی و

دوگانه را دنرا نماین) و هشم چنشین بشار منشانی

زبان صامی کامالو متفاوت است.

م الو اگر سوس بین  ،دحشو حرکشت « ر » را بشهسشمت نیمشرخ چشپ صشورت مطشابق دصشویر9
منطو

شود درک و در دان

آن « حکیم » دل ی شود در ایشن گراگیشر دفهشیم حشر

« ر» در

فهم باال آم)ن یا فرستادن م)نظراست حا اگر مزیت دحو « ر» در بیشن « ک» دحشت چیشن

و

گوییی شمرده که مختص به سرک آرامی است دلفیم« ر ک » دنرا بیود منانی آن حشاوق فهشم:

  886مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

آن را بفرستی) یا آن را براقمن رد کنی) است چون جایگاه جان به نسرت جانرب در حیطشهخشود
بینی قرینه ق چیم چپ هستن) که هر نوع دحو گویایی ،در سوس دهی بافت هشاق انش)امی ،بسشوق
قرینهچیم چپ ه)ایتمی)انی شون) بسمت گوین)ه آم)ناست .بنابر گفتشه هشا سشلوک« رک » در
حکیم ،بار منانی :آن را براق من بفرسی) یشا آن را بسشوق مشن روانشه کنیش) اسشت.ولی همشین

دان

چین « رک » در دان « مُبین » مننی متفاوت دارد چرا که عملکرد هش)ایت دلفش حشر

«ر»

مطابق دصویر 6به سمت راست دهان و فک پایین سوس داده شود به دلی بشار منشانی « ر » حشاوق
فهم :برکت و گسترم و گستردگی است .حا گسترده ش)نت بافت دیغشه ق دمشاغ از بیشق بسشوق
نوک م)نظرن) که این ویژگی در طی زمانی شک گرفتشه  ،و سشوس چیشم
ان)از چیم چپ به آنسشوق دمشاغ امتش)اد را میشخص نکنش) بشه همشیندلیش
اجراق بیان « ر ک » در دان

مُبرین حشاوق فهشم سشؤا ت :برکشت آن کشی

است یا گسترم آن چه زمانی خواه) بود.

اما از منظر لسشان « عربشی » چیشن

« رک » سشوس بینیشی بشر خشال

سلوک زبان « درامی و آرامری » دارنش) چشون لسشان « عربشی »
رویکرد ظشواهرنگرق بشا خشود ن)ارنش) مش الو ابشراز صش)اق مفشاهیم
حر

بخ

« ر» که حاوق فهم :باال آم) با گسترم دنه اسشت در

نگاه عربی بافتآن از نگاهِ پیت بینیبشهنسشرت پشی بینشی مش)نظر
است حا از نگاهِ پیتبینشی قسشمت بشاال آمش)ه و بافشت گسشترده
سازه ساختمانی د ادیک « ک» که از پس سر یا پیت سر الگشو آن
میخص باش) بافت ناحیه نوک دماغ اسشت کشه از نگشاه پیشت سشر
داراق الگوق شانه گیرق به دو پهلو بشا دجسشم سشرایت نشوک بجلشو
هستن)
بههمین دلی نگرم صشامت ن یشاین) « رک » در بیشن

لسشانی

بنا عربی حاوق فهم :مهار ش)ن بافت ان)ا یشا دنشه درحشین کنتشر
شانه هشا دحشت سشوس دهشیبجلشو همگشا بشا حرکشتِ گشذرا هسشتن)
گذشتگان همین ویژگی را سرمنیأ ویژه نا « رکروع » در تراببیین
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کال نموده ان) چراکه حالت گیرق نوک دماغ بهنسرت دنه ،رمن ششانهگیشرق  ،حالشت سشرخم
بجلو دارن).
اما چون طرز گوی

عربی بین مکمش ( بهشم پیوسشت) کالمشی را بشا درآمختگشی ن یشاین)

دالقی « رک » از ناحیه بافت پیون) خورده دو حشر

یننشی ورودق دهانشه دهشان ،بشا آویختگشی

پاشنه د)او پره وسطی نوک دماغ در دنریف گفتارق بصورت درسیم« تنوینی( شناسه نمونه
مجرایی» بجاق تاببیینی( شناسه اندامی)دارن) ن یاین)ق که در پیامتی پاگیر به نسرت همان
الگوق شانه گیر ،در علو دنوینی دجسم الگشوق فشر آن را هماننش)ه« رکروو (رکابنرد) مطشابق
دصویر ارائه ش)ه شناسه آن ن یاین) نا ش)ه است.1
جام جهاننما

2

وجه دسمیه جا جهان نما بین

گوناگون دارن) م الو در این بین

« ج م جه ن نم » یننشی :از

جایگاهی که من هستم درسیم جهان را در نَمٰا یا طراحشی ظشاهرقیشا شناسشی رخسشارق دنرشا
کنی) .با این چین « جع م جه ن نم » یننی:
 .1نتیجهگفتهها این رامیرساندکه طرز گفتار« عربی– صامی و آرامی» بر پایهنقشآفرین نَشرَح لَرک منشیأ دانیش آنیان شیکل
گرفته است با این اوصاف که نحوی بینش آنان متفاوت است و از منظر نگارش ضمن اینکه عربی بن کلّ نشر نگارشی ندارنید
قواعد طرز نگارش صامی هم شرایط عمودی به این طریق » « یا برعکس دارند و اگر ما بخیواهیم میثالً تلفییمچیینش
«رک» را بر اساس نشرَح لَک نگارش آن را انحصاراً مخت به بینش زبان صامی کنیم حتماً بایسیتی نحیوی نگیارش ،بیه ایین
صورت « » یا برعکس یعنی نماد حرف « ک » باال باشد و ترسیم «ر» پایین قرار بگیرد و هم چنین اگر رویکیرد میا در
تلفیم چینش« رک » مخت به بینش عربی ،با نقش آفرین دانش نشرح لک باشد در نگارشِ انحصاریحتماً بایستی ترسیم این
«  ع » تقاتیک را بصورت صامت به اینشکل« رک ع » آورده شود .نا گفته نماند همین طرز نگارشی فارسی و عربی موجود
که نمودارهای نقش آفرین بدعت کلماتِ نشرح لک هستند رویّه نگارندگی رایج شده آنان یعنی همین طرز نگارش مخت بیه
بینش زبان آرامی است
 .2مطابق سند تصویرگفتاری که مستندات وجه نام را در مالحظه عینی عیان و بیان کند .از نظر داسیتان سیرایی کیه وجیهنیام
« جام جهان نما » جامی بوده که جمشید پادشاه پیشدادی آن را در دست داشته و با تماشای آن گردش جهان را دیده و آنرا «
جامجهاننما » نامیده یعنی در وسیلهای مثل تلویزیون ،جهان را تماشا نموده این برداشت صحیح نیست بلکهمنظیور از «جرام»
اطلس بوده که بیانگر محدوده ی ترسیم جانماییهر مکانیاز جهان بهنسبتموقعیّت ایران ،خطوطزیست هر قیومی را بیا ابیراز
نقشنام ترسیم آن را حکاکی نمودهاند .و ممالک جهان را در پیمودنی کیه مبیدآ آن اییران باشید معرّفیی بنیام کیردهانید حتیی
گذشتگان در آن دوران ،مطابق عملکرد گردشافقی و عمودی کرهزمین بهنسبتتابشخورشید ،وجه نام فصول ییا برجیان را بیا
شرایط طرز حالتگیری به نسبت تابش نور ،نام فصل و ماهها را گذاشتهاند چرا که آنان پیشتر،گُلو و گیرد بیودن کیرهزمیین را
کشف نمودهاند و همچنین چرخیدن و جهتگیری تابخوردگی کرهزمین درحالتگیری فصول به نسبت طابش خورشیید دانسیته
اند .جهت شناخت وجهتسمیه نام ماهها ،گزینه ی عید در کتاب راچلک جهان مطالعه نمااید
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جایگاه عا یا دما انسان ها در جهان را در طراحی مکان مالحظه کردن است به عرشاردی در
این بین « جع م جه ن نمـ » منرّ ِ :شناسه مکان به مکان سشرزمین هشاق محش اسشکانت بیشر در
سیارهق زمین ،با وجهنا مطرح کردن .دلفیم « جرام جهران نمرا » در وصشف مکشانی ،در سشه
مننی ،او  :در جایی که من ( ایران ) قراردارد جلوهق
جهان را نسرت به این ن طه ( مرجنیّت ایران) در بافشت
سششمر کاسششهاق کوچششک ،حکششاکی آن را در دماشششا
منّرفی نمودن است .دو  :جلوه ق جهان را از جایگشاهِ
من ( چهره انسشان ایرانشی یشا مرکزیشت ایشران ) ن ش
جهان هستی را بران)از بنماای) هستن).1
سو  :اشاره به ماکتی دن پوم دارن) کشه پوشش
بافت آن جانمایی چهره جهانما محسوبگردد .اما دلفیق « جرعٰام جهـ ن نمـ » رشمن اینکشه
فهمکال را در« جعٰام » سیاره زیستگاه انتخاب ش)ه براق ک تّ بیریت ،منرّفن) اشارهبه :اقلشیم
هایی یا مکانهایی بر سطحت وسیعکره زمیندارن) که مح استمرار -اجتماع انسانها ،در دیکی
الگوق نمادِ جهان بین با چهرهاق شناخته ش)ه هستن)( .چشرا کشه در زبشان لَشک « ج »حشاوق فهشم:

جایی که ج)اگانه دل ی شود و « جا »به منناق :جوی)ن و جاق انحصارق است و « ٰام » :انسشان
فرد و « عٰام » :جمع انسان ها محسوب گردن)) و کلمه « عٰا » :آقا و برزگ با نگاه دفکیشک
از پیت و روق است .بشه هرحشا منشابع چیشن

« جرعٰام جهـ ن نمـ » دلفشیم کلمشات ،الگشو

نمادین اطلس جهان را با شک گیرق شناسه قطنات مکانهاق مح استمرار جامنه بیرق دحشت

 .1جملهی « جام جهان نما » از دیدگاه برداشت فهم جمله ای با نقل کالم دو پهلو است چرا که هیم وجیود بینیائی در بیینش
بافت اندام انسان را که شامل حیطه سر و صورت را معین کند و هیم تجسیم سینگ محکیی اسیت کیه در برانیداز تشیخی
سنجش ذییل (نقش جایگزین) اِجال (معاوضه) را با نقل حریم معین به نسبت جایگاه ایران تداوم سطح پوشیش دهنیده بافیت
اطلس جهان را با مرکزیّت ایران ،و چهره ایرانی اطالق نامها را در برانداز ،معرّفی نمودهاند.
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د سیم اسمی هر ممالکی را بنا قو خود به دصویرکیی)ه و منرّفی بنا گردی)هاست.1
م الو ویژهنام « آسیا » که می دوان در بیشن

« آسیٰا » و « ٰاسیٰا » دحشت دو دانش

مرین و حکیم رییه یابی و چهره پردازقنمود این ویژه نا چه مستن)ق از این قاره را با این وجشه
نا منرّفن) براق کیف این مستن) ابت)ا نیاز است چهارگوشهق این قشاره را در بیشن چشارچوب
گفتارق ،ابناد آن مورد سنج

و نمای

قرار دهیم .در زبان لَک بین

چهشارنی

دهانشه دهشان

چارچوب گفتارق محسوب شون) و درسیم دهانه دهشان ،دروازه ورود بشه داخلشی فضایسشتکشه
اطرا

آن چارچوب دنیین ش)هقکال هستن) .حا جهت رس) سطح مکشانی قشاره آسشیا ابتش)ا

فضاق آن را بر روق ن یه اطلس جهانی م)نظر بگیری) سپس چارچوب کشال را بشا شناسشههشاق
نا هر چوب بر روق فضاق آن بگسترانی) در این گسترم جایگاه بستر جانمشایی هشر چشوب بشا
دوجه به وجهنا هر ک)ا  ،که در قالب ابراز یک صوت حر
چهارن

شناخته ش)هان) موقنیّت یکا یشک

آنان با درسیم خط بر روق سطح عیشان ایشن قشاره در علشو دصشویرگفتارق میشخص

نماای)

 .1صحت این گفتار در ریشه یابی واژگان ایرانی که اطالق بنام خیلی از مکان هیای تشیکیل دهنیده جهیان شیده و منشیأ هیر
واژه ای سندی زنده با ارائه مستندی منحصر بفرد هستند که عظمت و صیداقت شیگرف آن در تصیوّر مغزهیای کوچیک بیاور
نکردنی خواهد بود .این وقوع واقعه ی تاریخی جز به بذل کرم و فضل عظمت اراده ی پروردگار عالم ،چیزی دیگر نخواهد بیود،
که در این میان نگارنده بهانهای بیش نیست بهاء را خداوند قادر به مردم و این سرزمین از روز ازل عطا فرموده است .نه اینکیه،
این تصوّر را داشته باشید که نگارنده شخصی وطن پرس و متعصب به عملکردی غیر رضیای خداونید باشیدا صیاحب همیهی
تفکرهای عالم خداوند قادر است و هر علمیکه گشوده شود بجز اراده و رضای او ،کهخلق را از نعمت آنعلیم ،بهیرهمنید میی
نماید هیچ چیزیدیگر نیست .صحت نقشایند سخن ،درچگونگی ،قابل آزمایش هستند برای مطلع شدن از قیارهای کیه اییران
در آن قرارگرفته که آن را « آسیا » نامیدهاند شروع میکنیم ( شما می تواند با هر زبانی در دنیا این ویژه نام را ریشه یابی نمااید)
ولی نامگذاری آن در زبان لَک با همه ی لسان های جهان فرق دارند چون سازه ساختاری این زبان شرایط نمیایش دهنیده ییا
سانسگریت دارند ضمن اینکه رویکرد « دری » ندارند روش نمایش دهنده این زبان بگونهایست که گوینده یا اطالق کننیدهی
نام ،صورت خود را در پوشش سطح صورت مکان ،جای دهند سپس در چشمانداز ویژگیهای منحصیر بفیرد مکیانی را کیه در
بینش جهانی قابل رؤیت هستند در قالب نام ارائه و چینش وجهنام همان ویژگیی هیای کیم نظییر را درکالبید نیام بیا شناسیه
چارچوب کلمات عیانمی نمایند مثل معرّفی نام خرگوشکه صاحبنامرا با دارا بودن گوش هایی همانند گوش خر معرّف بنامند.
.
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در این الحاس نیانی هر چوب با وجه نا در جانمایی نیشان داده ششود.
مطابق دصاویر ارائه ش)ه ناحیه اق که در دلفیم کال جایگاه بستر جانمشایی
حر

« آ » در بین

نی

شماره 9محسوب شود گذشتگان ،در این وجشه

نا  ،آنناحیه را در دان مبرین« سیا(سریاه» منرّفشیبنشا نمشودهانش) حشا
اگر،درکیب چین

آسیا در این بین « آسریٰا » دنرشا کنشیم در دانش

مرین بافت قسمت م) باالدر از ناحیه « ا » که فضاق شما شرقی ایشن قشارّه
محسوب شود آنجا را با ویژگی فصاق سیاه یا داریک منرّفشی بنشا نمشوده
ان) .ولی در بیشن

« ٰاسیٰا » در دانش

مرشین همشان خطشوطی

پاره خط عمودک « ا » از ناحیه شما شرقی این قشارّه را بشا دارا
بودن فضایی داریک یا سیا منرّفی به ویژهنا نموده ان)

اگر در مستند مکانی این فضای تاریک در بستر معرّفی شده
این قارّه وجود داشته باشد می توان ویژه نام « آسیٰا » را
برگرفته از زبان ایران باستان « لَک » دانست
قاب دوجه است که در ویژهنامی دیگر همان ناحیشه « ا » کشه در بیشن

دانش

مرشین منشرّ ِ

خصوصیات وجه نا « آسیٰا » هستن) گذشتگان همان ناحیه را با وجهنا « سریبری» منرّفشی
بنا کردهان) دلفیم « سیبری = سی ،بِر ،ی  -سی ،بِاْْر یءَ  -سی ،بِری -یا -سی ،بِر ،ی

– و – دی ،بری » می دوان در سمر نا هاق گوناگون ،وجه گفتارق شود.
ولی آنکشه کشه در گشوی  ،لَشک زبانشان نشامی
رایج هستن) چیشن « سیبری = سی  ،براْْر یءَ »

اسششت کششه دو خصوصششیات خاصششه از آن سششرزمین
منرفیّ درنا مینماین) او  :شرایط « سری ی » یشا
فضاق داریک در گسشتره آن سشرزمین را دحشت «

بِاْْر = براْْر » کشه روسشطح ( خشال

بسشتر) باششن)

منرّفنشش) کششه در یششک برداشششت :جایگششاه سششرزمینی
م)نظر است که اوقات زمان داریک در آن ،ح)ود
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پنج ماه و پانزده روز طو می کی) .چون در ربان لَک ،واژه ق « سی » در یک مننا حاوق فهشم:
داریک و سیاهی است .اما در درکیب « سی » منرّ  :ع)د 19است و دلفیم کلمشات « بِراْْر ی »
منرّفی :دوران باردارق گوسفن) است که در طو زمانی مردرط با « ی » یا ایشن مکشان ،حش)ود
پنج ماه و پانزده روز طو  ،کیی)ن است .که امره باردارق گوسفن)« بِاْْرَ » اسشت کشه در فارسشی
آن را « بَره » بنامن)

ویژهنام « ژاپُن » دیکی چین آن « ژاپُن= ژ آ پ ُ -ن » است دلفیم ایشن حشرو
در پوش
دان

دو دان  :او مرشین و دو « حکشیم » برانش)از علمشی گشردد مش الو دلفیشق « ژا » در

حکیم با زبان لَک مناد کلمه « نیخوار» در فارسی اسشت ولشی در دانش

الگوق حر

مرشین منشرّ

« ژ » در دفکیک نمادین است

بنابر این سرآغاز چین « ژاپُن= ژ آ پُ-ن » در وصف ن یشاین) مکشانی ،بشا ارائشه دصشویر
ن

او « ژا= ژ آ » یننی گیای

همانن)الگوق نگارشی حر

نمادق از بستر مکانی آن کیور یا سرزمین ،که آننمشاد را

« ژ » مرنا درسیم در دصویر نمودهان) سشپس دش)او بیشن

آن را بشا

درکیب « پُ= پُ » -که حاوق فهم :رد پا یا الگوق پاق انسان که بجلو پییشک شش)ه ن یشاین)
آن را در چین

علو دصویرگفتارق با سرانجا کال « ُ-ن (همشان یشا همینشی کشه دیش)ه ششود»

خصوصیات ن

عیان و بیان کرده ان) .مخلصِ کلمه « ژاپُرن= ژ

بستر مکانی آن را با وجهنا

آ پُ-ن » در ودف خصودیات مکانی  -جهانی سرزمینی را در ویرژه نرام معرففری
نموده اند ضمن اینکه الگوی بسترگاه آنجا بفرم نمادین حرف نگارشی « ژ » است
که از درون بافت نماد همان « ژ » ترسیم نقشی هماننده الگوی فرم پایِ پیشکش
شده انسان در گستره خاک آن نمایان بنامند که شما مستند آن را شراهده مری
نمااید اما در دان

حکیم که منرّفی کنن)ه خصوصیات ان)امی است دنریف چین

نا نیاز بهشناخت کافی از بستر جایگیر و جانمایین
حر « ژ » به نسرت

پازلی حرو

ایشن ویشژه

بشر رخسشارق دارنش) مش الو
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حر

« ر » و حر

« ز » مطابق دصاویر

ارائه ش)ه حر « ژ » در عمشق بافشت درونشی
پست نی
پوش

فک پایین دأایرگذار اسشت کشه در
بیان بافت پستسر به نسرتسشطح روق

را در ن یاین) مص)اس کال نماین) حا وقتی
که مشا ششرایط و بسشترت جشایگیرق « ژ » را در
بستر کالمی حر « آ » که برگرفتشه از

بین

الگوق نی

فک باالیی نیمرخ چشپ رخسشار

هستن) دراد جانمایی کنی) عمق ناحیه پس سر بستر کالمی حر

« آ » که بافشت پیشت گونشهو

پهلوق چیم باشن) جانمشایی آن ناحیشه از چهشره صشاحب نشا را ن یشاین) کننش)
سپس آنجا را با دارا بودن « پُ-ن » منرّفی بنا بیود دلفشیم « پُ-ن » کشه در
دان حکیم « پُ ( -بنیشان آن » یننشی بنیشان ناحیشه آن را دحشت ششرایط الگشوق
حششر

« ن » منّرفنشش) حششر

« ن » رششمن اینکششه حششاوق فهششم ن)هشش) اسششت امششا

بسترکالمیآن مطابق دصویرارائه ش)ه هم شرایط برقرارق دارنش) و هشم الگشویی
زیرباز هستن)
بنابر گفته دلفیم ویژهنا « ژاپُن= ژ آ پُ-ن »
در وصششفچهششره قششو  ،الگششوق رخسششارق قششومی را
منرّ

بنامن) که نیانه خانوادگی یا اقلیمی آنان ،بشا

دارا بودن حجم بافت برجستهدر ناحیه پیشت گونشه
با رس) پسسرتجانمایی حشر

« آ» در بیشن

نشی

رفکباالیی دا پهلوقچیم ،مطابق خطوط قرمزش)ه
در دصویر فوس ،گذشتگان در علو دصویرگفتارق با چنین مسشتن)ق منحصشر بفشرد دنشبراق ایشن
قو را با این ویژه نا منرّفی نموده ان).
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ویژهنام « ژِرمن  -کشور آلمان »
دیکی چین کلمه « ژِرمن= ژ

ِ– ر م َ -ن »است که در زبان لَشک
درکیششب ایششنحششرو
دان ش

در پوشش

دو

« مرششین» و « حکششیم » برانشش)از

علمششی گششردد م ش الو دلفیششق « ژِر » در
دان ش

حکششیم بششا زبششان لَششک منششاد

کلمه « زیر» در فارسیاست ولشیدر
دان

مرینمنرّ

بسترت جانمایی رخسارق حر « ژ » با مصش)اس

فرو رفتگی بافت ناحیه پیت نی فشکپشاییناسشت و هشمچنشین
کلمه « مَن » حاوق فهم :مان)ن و قسشمت عمیشق و بشیدحشرک
فضاق آبگیر دریا یا رودخانه است که مص)اس آن بننوانکی یشا
پیمانهاقحجمگیر م ا و مطرح شود .دلفیق کلمشه« ژِرمَرن» در
وصف ن یاین) مکانی ،گیای

بستر سرزمین را منرّفن) که در زیشر فضشاق آبگیشرق بشیششریان

قراردارد و این آبگیر در پست دهانه اق با برجستگی نییی است ( شک گیرق درسیم ایشن نشی
کیور« دَنمارک یا دانمارک» است دنریف این جانمایی که مستن) آن را میاه)ه مشینماایش)
در شک گیرق کلّی این حوزه است.
اما دیکی ویژهنشا « ژِرمرن » در وصشف خصوصشیات خشانوادگی و اقلیمشی
نیانه رخسارق قومی که زایی)ه و پرورم یافتشه سشرزمین « ژِرمرن » هسشتن) در «
دانش حکیم » بران)از علمی دلفیم این چیشن  ،ن ش

او را در« ژِر= ژ ِ– ر » بشا

نگاه به مستن) رخسارق آنان نظر گرفتن که در قاب دیخیص ،بستر نمشاد حشر
ژ » حس دأایرگیرایی آن در ناحیه پس دن)ان نی

«

فکپاییناست که ن یشاین)آن

را با منرّفی « ِ– ر( همین جا » نیانه ان)امی در نیشان آورده انش) چشون در دفهشیم
بفهم زبان لَک کلمشات « ِ– ر » یشا « ِ– رَ » حشاوق مننشی :درونت آن بشودن -دایشر
ش)ن -و در نیانی منین کشردنت « از همین جا» هسشتن) بنشابر گفتشه هشا دلفشیم « ژِر= ژ ِ– ر » در
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تاببیین کالم ( دماشاق بافت ان)امی) بافت همین ناحیه اق در این دصویر خطوط آن قرمشز شش)ه
در چهرهنگرق و چهرهنگارق « ژِر= ژ ِ– ر » الگوق م)نظراسشت سشپس در پوشش

مننشیواژه «

مَن » همان ناحیهق را عمیق و باال نیام)ه منرّفی بنامن) بنشابر ایشن دلفشیم ویشژهنشا « ژِرمَرن » در
تاببیین کال خصوصیات رخسارق صاحب نا را با داراق بشودن الگشوق خشط ششیارق گشود یشا
چینخوردگی عمیق و طرینی بر روق خطوطه پیت دن)ان نی
و بین

را در چین

فک پایین ،مستن) رخسشارق آن

نا « ژِرمَن » از منظر علو دصشویرگفتارق منرّفنش) امشا همشینخصوصشیات

رخسارقکه قالب نا « ژِرمَن » منین ش)ه در قاب چین

ویژهنا « آلمان » که لک زبانان آن «

ا ٰلمان » بنام) به همراه یک ویژگی دیگر مطشابق دصشویرارائه
ش)ه این دو ویژگی انحصارق و مختصبه زنان آلمانی منرّفشی
بنا نموده ان) هر چن) که ویژه نا « ا ٰلمان » در دفهیمبشه فهشم
آن قو را ایلی ایرانیکشه بشه آن سشرزمین مهشاجرت کشرده در
نا منرّفن) چون در زبشان لَشک « ا ٰل -نشه  -آل » بشه

پوش

مننی« ایل» کوچ کرده است و کلمشه « مٰان » رشمن اینکشه حشاوق فهشم :از خودمشان هسشتن)
منرّفی کنن)ه ماده یا مونث و به دنرا ما بیاین) است.
نتیجهگیری
هر آنکهکهدر مراحث مختلف این م اله مطرح ش) قص) و اه)ا

نگارن)ه بر آن بودکه اگر

بتوان) با دان کم و ناچیز خود و رنف ق)رت بیان علمی و آکادمی که دارن) گوشه اق از دان
علو دصویرگفتارق که منیأ رویکرد و روی)اد آن مردرط با گذشتگان اَژداد(اج)اد) بیر در ایشن
سرزمین بوده که گذشتگان در بینیی سشاده بشا دیشخیص بسشترمرئی حشر
وجود خود باعث محتو ش)ن ن

و اارگشذارق آن بشر

و ن ) گوی ها گوناگون بیر در اقلشیم هشا شش)ه انش) نگارنش)ه

این بود که در این زمینه هر چن) با دوانی ناچیز باب ج)ی) براق اسادی) دوانمن) علشو ادبشی ایشران
اسالمی ،با خرد ناچیز خود بگیاین) کیف این علم عظیم ،رمن اینکه وحش)ت و نگشاه مشردرط
در گوی هاق گوناگون جهان و ایران که هر ک)ا شیرینگفتارق هاق بیر در لف لسان هستن)
در پوش

فراگیر دارن) زیانی به هیچ گوییی یا لسانی نمی رسان) چرا که هر گوییشی بشا ن ش
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آفرینی منابع پیتوانه ق دصویرق که از گذشته دور با خود داشته ،دوانسشته ،لفش بیشان خشود را بشا
ورنیّت خاص زیست محیطی اقلیم پویا نماین) رویکردن به طرز گوین)گی زبان اولیه جاق هشیچ
زیانی را نمی گیرد به دلی اینکه طرزت ابراز سخنورزق این زبان بسیار ساده ،نحوق دلف هحشاء بشه
هجا و حر

به حر  ،م یادگیرالفرا در دوره ابت)ایی با خود دارن) ح ی تشاو گوینش)گان کنشونی

این طرز گویایی ف طمیراث داران عصرناشناخته گذشتگانت همگان قو « ماعاد( مشاده هشا » یننشی
قو عاد حضرت « نوح نبی(ع » نسش دو بیشر هسشتن) کشه علشو و فنشون ابشراز کلمشات را در
دمرکز ابراز سخن در پوش

حر

به دنهایی آواق ریتم صوت را طمأنینه و ن

آفرین نمشوده

ان) .در این میان نگارن)ه به لطف خ)اون) با کیف اسرار فنون این ،علم دوانسته رازق شگر

و

حیرت انگیز برخامه و قلم خود جارق نماین) چرا که در این اار ،مطشابق مالحظشات بشه عینشه کشه
دصاویر آن ارائه ش)ه ،پرده از رازت الیشه بنش)ق سشلوک نگشارم در بیشن ت دانش

حکشیم و مرشین

(وجود شناسی و بران)از کردن اجسا در نگاه دیخیصشی) برداششته ششود و حسشاب لسشانی را از

علو دصویرگفتارق ج)ا نماین).
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نقش کارگزار در تحوالت اجتماعی از منظر احمد شاملو


حم)اهلل اکوانی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

عر)الررا درفیان
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

طاهر اکوانیان
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده
در این مااله تغییرا اجتماعی در اندیشره احمرد شراملو برا اسرتفاده از نظریره
کارگزار -سارتار مورد بررسی قرار گرفته است شاعران معاصر برهعنروان کنشرگران
اجتماعی ،مسرائل ،معضرال و موانرع سرر راه تغییررا اجتمراعی را مری دیدنرد و
حساسیت های رود را نسبت به آنان ابراز میکردند آنهرا گراه راهکارهرایی بررای
برون رفت از وضع موجود در آثار رویش ارائه میکردنرد احمرد شراملو از شراعران
نوگرایی بود که در اوارر دوره پهلوی اول و همهی عمر پهلوی دوم و تا اوارر دههی
هفتاد اناالا اسالمی می زیست و هر سه حکومت را درک کرد او شاعری ررالق و
متفکری بود که دیدگاه های اجتماعی -سیاسی و دعدعههایش را در اشرعار و سرایر
آثار مطرح کرده است هردف مرا در ایرن ماالره ،اسرتفاده از ت روری «سرارتار-
کارگزار» برای بررسی اندیشره و تفکرر ایرن شراعر اسرت ترا سرارتارهای سیاسری،
اجتماعی ،سنتی ،فرهنگی و تاریخی را که شاعر به آنران براور دارد مشرخِ کنری ؛
سپس کارگزاران و کنشگران مورد پسند و تأثیرگذار اع از فردی و جمعی را نشران
دهی نتیجهی بهدستآمده در این مااله نشران مریدهرد کره سرارتارهای مرذکور
نیازمند اصالحا اساسی هستند و این اصالحا را ه باید کارگزاران و کنشرگرانی
انسانی با شیوههای مختلف رود صور دهند ،او رود را جزئی از کنشگرانی میداند
که قادرند تغییرا مطلوا را به وجود آورند کارگزاران در اندیشه او برای رهرایی از
بن بست های موجود باید دست به فعالیت های فکری و عملی بزنند ترا نمرود آن در
جامعه آشکار شود و مردم ه بتوانند از این فعالیت ها بهره ببرند
کلیدواژهها :شنر مناصر ،احم) شاملو ،کارگزار ،دغییرات اجتماعی.
hamdallah.akvani@gmail.com
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مقدمه
ادبیات از روی)ادها و حشوادث مختلشف سیاسشی ،اجتمشاعی و حشوادث مهشم دشاریخی متشأار
میشود و آاار ادبی مانن) آینه به بازداب و اننکاس چنین حوادای میپردازد و جوامع نیز مت شابالو
از ادبیات و شاهکارهاق مهم آن بهره مشیبرنش) و ااشر مشیپذیرنش) .دغ)غشههشاق اصشلی ششاعران
مناصر ایران ،موروعات و مراحث روزمره سیاسی و اجتماعی بود که محورهاق مهشم شنرششان
را بششه آن اختصششاص دادهانشش) زیششرا در مششتن و قلششب حششوادث و جریانششات قششرار داشششتن) .آنهششا
سراین)گان شنر اجتماعیان)؛ شنرق که جوهرق جامنه گشرا دارد و بیشانگر آرمشانهشاق جمنشی
مرد است .احم) شاملو از شاعران متنه) و واقعگرایی است که گرای هاق سیاسی -اجتماعی
در آاارم نمود زیادق دارد و سنی کرده شنرم را بهعنوان ابزارق جهت روشنگرق و ارد شاق
بین

مردمان جامنه قرار ده) دا آنها بشا کمشک رهرشران فکشرق و سشایر ان)ییشمن)ان بشه نتشایج

ملموس و مطلوبی برسشن) .ششاملو در دوره هشاق مختلشف و متفشاوت ششنرق خشود بشا اسشتفاده از
حوادث سیاسی و اجتماعی،اشنارق سروده و موارنی ادخاذ کشرده کشه قابلیشت بررسشی از دیش)
نظریه ساختار و کارگزار را دارد .او در اشنارم به مناسرتهاق مختلف بشه دمجیش) از عملکشرد
مرارزان و فناالن سیاسی میپردازد و گاه به دن)ق حاکمان را مورد سرزن

قشرار مشیدهش) و از

این رهگذر میخواه) بگوی) که کنیگران در عرصه اجتمشاع مشیدواننش) ن یشی اساسشی داششته
باشن) .گستردگی اشنار و دیگر فنالیتهاق قلمی احمش) ششاملو ایشن زمینشه را بشه وجشود آورده
است دا بتوان از زوایاق گوناگون به بررسی ان)ییه او پرداخت .سنی خواهیم کشرد نیشان دهشیم
دی)گاه ها ،اشنار و نظریات او در کجاها با مرانی نظشرق ایشن نظریشه همخشوانی دارد و آنهشا را
نیان دهیم.
پیشینه پژوهش
نتایج پژوه

سی) احم) مردضوق و همکاران ( )61:1در م الهاق با عنوان «بررسی بازداب

ستیز اجتماعی در اشنار احم) شاملو با مفاهیم جامنهششناختی یشورگن هابرمشاس» نیشان داد کشه
مفاهیم شاملویی در چارچوب مفاهیم هابرماسی میدوان) اننکاسدهن)ه بخیشی از واقنیشتهشاق
اجتماعی ازجمله ستیز اجتماعی باشش) و نتیجشه دح یشق نیشان از همسشویی «ششنر» و «نظریشه» در
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دوریح و دریین مسائ اجتماعی دارد .همشانگونشه کشه ششنر بشهعنشوان یشک پ)یش)هق اجتمشاعی
می دوان) با رویکردهاق مختلف جامنه شناختی مانن) رویکرد سشاختارق و دضشادق موردمطالنشه
قرار گیرد؛ خود حاوق رویکردهاق نظرق است و شنر چیزق جز خود ایشن رویکردهشا نیسشت.
شاعران بزرگ همانن) نظریهپردازان اجتماعی نهف ط بازدابدهن)هق مسشائ اجتمشاعی بلکشه در
پی دوریح ،روشنگرق و درمان مسائ اجتماعی نیز هستن).
پژوه

مه)ق گوهریان ( )61:6در رسالهاق باعنوان «بازنمائی مسشائ اجتمشاعی ایشران در

شنرهاق احم) شاملو ،مه)ق اخوان االشث و فشروغ فرخشزاد در خشال سشا هشاق »6114-6144
مرنی براین است که مسائ و واقنیتهاق اجتماعی در شنرهاق این سه شاعر بهصورت نمادین،
نمششود بسششیار بششاالیی دارنشش) و برآینشش)هاق جامنششهگرایششی (سوسیالیسششم) ،حرکششت رییششهاق
(رادیکالیسشششم) ،پ)ی)ارشناسشششی ،وجشششودگرایی (اگزیستانسیالیسشششم) ،خششش)اباورق و عرفشششان،
انسششانگرایششی (اومانیسششم) ،زنگرایششی (فمینیسششم) ،احسششاسگرایششی (رمانتیسششم) ،عم ش گرایششی
(پراگمادیسم) و واقنیتگرایی (رئالیسم) از اشنار ایشن سشه ششاعر اسشتخرا شش)ه اسشت .فاطمشه
قادرق و مهرق زینی( )6144در م الهاق با عنوان «زمینه اجتماعیاشنار شاملو و ماغوط» بشه ایشن
نتیجه میرسن) که عناصر اجتماعی نظیر آزادق ،وطن ،انسان ،مرشارزه بشا اسشتر)اد و ظلشمسشتیزق
محور سرودههاق آنان قرار دارد .منصورق ،مولشود ( ،)61:8پایشاننامشهاق بشا عنشوان «بررسشی و
دحلی بنمایههاق اجتماعی در شنر احم) شاملو» در دانیک)هق هنر و منمارق دانیشگاه علشم و
هنرانجا داده است و با نگاهی کلی پارهاق از درونمایههشاق اجتمشاعی ششنر ششاملو ماننش) ن ش)
استر)اد ،آزادقخواهی ،ع)التطلری ،ستای

فضیلتها ،ن ) نابهنجارقهاق اجتماعی را نمایشان

کرده است .او راه شناخت واقنی این درونمایهها را درک درست از زمانه و موقنیتی که ششاعر
در آن زیست میکرده میدان) .نتیجهق پشژوه

لشیال حسشینی ( )61:9بشا عنشوان «بررسشی سشیر

افکار اجتماعی در اشنار نیما یوشیج و مهش)ق اخشوان االشث و احمش) ششاملو» نیشان مشیده)کشه
اشنار شاعران مذکور آیینهاق اسشت کشه در آن بسشیارق از مسشائ اجتمشاعی آن روز بشا دیش)ق
جامنه شناسانه بازداب پی)ا کرد و افکار سیاسی اجتمشاعی آنشان را در چنش)ق از آاارششان مشورد
دحلی قرارداد .این سه شاعر نگاهی نو به انسان ،جامنه و مسائ اجتماعی داشتن) و دمشا دردهشا
و رنجهایی را که بشه انسشان دحمیش مشیشش) در شنرششان بشه انت شاد مشیگرفتنش) و در بیش)ارق و
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آگاه سازق جامنه ن

زیادق داشتن) .با دوجه به بررسیهاق انجا گرفته ،پژوه هشاق زیشادق

دربارهاشنار و آااراحم)شاملو انجا ش)ه است امشا پژوهیشی کشه آاشار و ان)ییشهایشن ششاعر را از
زاویه جامنهشناسی و مرتنی بر نظریه ساختار  -کارگزار انجا ش)ه باش) ،یافت نی).
مبانی نظری
این نوشتارمی کوش) دا بر مرناق نظریشه سشاختار -کشارگزار و بشا اسشتفاده از روم کیفشی –
دفسیرق مطالب موجود در آاار احم) ششاملو را اسشتخرا کنش) و بشه بحشث در خصشوص آنهشا

بپردازد .طرشق نظشر گیش)نز ،سشاخت عرشارت اسشت از الگشوق روابشط اجتمشاعی .در بررسشی
ساختارها میدوان از ساختار بهم ابه جایگاه که بیانگر روابط اجتمشاعی فشرد اسشت و بشهم ابشه
ن

که رویکردق انتزاعیدر دارد و فرد بهمنزله بشازیگر ن ش

دنریشف مشیششود ،یشادکرد.

ساخت موردنظر گی)نز ،هیچ واقنیتی ن)ارد مگر اینکه بشهصشورت ب ایشاق حافظشهق درونشی
عامالن باشش) :عشامالن سشاخت را بشه وجشود مشیآورنش) و سشاخت امکشان عاملیشت را پ)یش)
میآورد (لک زایی )614:،8:،گی)نز ویژگی ساختار را با م ا هایی از آنادومی بش)ن ششرح
میده)« :ساختار» عموماو در پیون) با «کارکرد» ظاهر مشی ششود .اسپنسشر و سشایر نویسشن)گان
قرن نوزدهمی که این واژهها را به کار بستن) ،این کار را در متنی از طرحهایی انجشا دادنش)
که نسرتاو بیانی آشکار از دم ی هاق زیستشناسی بودن) .مطالنه ساختار جامنشه ششریه مطالنشه
آنادومی ارگانیسم و مطالنه کارکردهای

شریه مطالنه فیزیولشوژق ارگانیسشم اسشت .منظشور

نیان دادن چگونگی «عملکرد» ساختار است .اگرچه نویسن)گان اخیردر کشارکردگرا در بشه
خ)مت گرفتن مست یم یا مفص منادلهاق زیستشناختی احتیاط میکنن) اما نوع میشابهی از
رابطه مفرو

میان ساختار و کارکرد در آاار آنها بهآسانی پی)است .ساختار بشه «الگشویی»

از اردراطات اجتماعی اطالس میشود و کارکرد به اینکه چگونه چنین الگویی در عم مانن)
نظا عم میکن) .در اینجا ساختار عمش)داو واژهاق دوصشیفی اسشت و بشار عمش)هق دریشین بشه
دوم مفهششو کششارکرد اسششت .آنتششونی گیشش)نز درجمششه محم)ررششایی (« )6148،14،دحلی ش
ساختارق» در علو اجتمشاعی مسشتلز بررسشی سشاختمن) شش)ن نظشا هشاق اجتمشاعی اسشت.
مضمون «الگوق قابش رؤیشت» کشه منمشوالو در واژهق «سشاختار اجتمشاعی» وجشود دارد و در
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جامنهشناسی انگلیسی – آمریکایی به کار میرود ،در فرهنگ واژگان مشن بشا مفهشو نظشا
د)اعی میشود :با این قی) مهم که نظا هاق اجتماعی در زمان م مکشان از طریشق اسشتمرار
بازدولی) اجتماعی ساخت مییابن) .بهایشندردیشب نظشا اجتمشاعی «کلیتشی سشاختارق» اسشت.
ساختارها در زمان -فضا وجود ن)ارن) مگر در لحظات ساخت نظا اجتماعی (.همان)89:
الکسان)ر ونت ازجمله ان)ییمن)ان علو اجتماعی است که در زمینههاق مختلف اجتمشاعی
صاحبنظر است .از آاار مختلشف ونشت م الشهاق اسشت بشهعنشوان میشک سشاختار/کارگزار در
روابط بینالمل که در آن وق رویکرد واقعگرایی و نظریه نظا جهانی را کماهمیت میدانش) و
بر رئالیسم علمی و ادخاذ موارع انت ادق دأکیش) کشرده اسشت و سشنی دارد در دنامش سشاختار و
عام رهیافت دازهاق به دست ده) .او میپذیرد که دولت یک ساختار است امشا مهشمدشر از آن
اینکه نوعی خاص از ساختارق محسوب میششود کشه در کشارگزارق میشترک ،پ)یش)ار شش)ه
است .همهق ساختارها نمی دواننش) چنشین جهیشی داششته باششن) امشا برحسشب پیش)ایی دولشت در
کارگزارق میارکتی ،دو عام اهمیت مییابن) که عرارتان) از انگارهق کارگزارق میشارکتی
و ساختار دصمیم (.گرامیان و رراپورقوشکی)61:8،618،
مارگارت آچر با دأکی) بر پیون) میان عاملیت و فرهنگ ،نظریهق مربوط به رابطهق عاملیشت
و ساختار را در جهت دیگرق ان)اخته است .آرچر کارم را با نظا فرهنگی آغاز میکن) زیشرا
«هر کن

فرهنگی -اجتماعی در هر موقنیت داریخی ،در زمینهق انواع بیشمار نظریههشا ،بشاور

داشتها و ان)ییههاق به هم مردرطی رخ میده) که پی
خواهیم دی) ،برکن
برکن

و کن

از کن

دحو یافتهان) و همکنان کشه

دأایر میروط کنن)هاق میگذارن)» .نظا فرهنگی اجتمشاعی د ش) منط شی

مت اب اجتماعی فرهنگی دارد و بر این کشن

دشأایر مشیگشذارد ،همکنشان کشه

دحت دأایر آن نیز قرار میگیرد .آرچر نهدنها به دریین عشا دکمیش فرهنگشی بلکشه بشه نمودهشاق
خاص آن نیز عالقهمن)است .آرچر در بحث از عاملیت ،میخواه) شیوههاق دأایر نظا فرهنگی
برکن

فرهنگی اجتماعی را میخص سازد .وانگهی ،او بشه بررسشی دشأایر روابشط اجتمشاعی بشر

عامالن نیز عالقهمن) است .سپس قضیهق شیوههاق واکن

عامالن در برابر نظشا فرهنگشی و بشر

مرناق آن را مطرح میسازد .آرچر میگویش) کشه عالقشهق اصشلیام بررسشی پیونش) فرهنشگ و
عاملیت است .هرچن) که آرچر به بررسی رابطهق میان فرهنشگ و عاملیشت دحشت عنشوان کلشی
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«دکوین شک » عالقهمن)اسشت امشا هش)

نهشایی او دحلیش یکپارچشهق رابطشهق میشان سشاختار،

فرهنگ و عاملیت است .وق فرهنگ را همپایهق نظا اجتماعی میانگارد و منت ) است کشه بشا
چیمان)از واح) نظریهق نظا ها میدوان هر دو آنها را دحلی کرد .آرچر مورشع مشرجح خشود
را ب)ینسان دوریح میده)« :فرهنگ محصو عاملیت انسانی است اما در رشمن ،هشر صشوردی
از کن

مت اب اجتماعی در بستر آن رخ میده)»( .ریتزر ،درجمه االای)118-186 ،614:،

یکی از چیمان)ازهاق مرتنی بر رابطهق عاملیت و ساختار که با چیمان)از گی)نز از بسشیارق
جهات قاب م ایسه و مانن) آن بلن) پروازانه است ،نظریه پیر بوردیو است که بر رابطشه سشاختمان
ذهنی و زمینه دأکی) دارد .محرک نظریشهق بوردیشو ،عالقشهام بشه از میشان برداششتن آن چیشزق
است که خودم آن را ر)یت کاذب میان عینیشتگرایشی و ذهنیشت گرایشی و یشا بشه دنریشر او،
«رشش)یت بیهششوده میششان فششرد و جامنششه» مششیانگششارد .بوردیششو ،دورکششیم و بررسششی واقنیششتهششاق
اجتماعیام ،ساختارگرایی سوسور ،لوق اشتراوس و مارکسیستهاق ساختارق را در اردوگاه
عینیت گرایان قرار میده) .او از این چیمان)ازها انت اد مشیکنش) چراکشه بشر سشاختارهاق عینشی
دأکی) می کنن) و فراگرد ساخت اجتماعی را که کنیگران از طریق آن ساختارها را مشیسشازن)،
ادراک میکنن) و به آنها میان)یین) و سپس بر پایهق آنها عم میکنن) ،ن)یش)ه مشیگیرنش).
عینیت گرایان عاملیشت و عوامش انسشانی را در نظشر نمشیگیرنش) ،حشا آنکشه بوردیشو طرفش)ار
مورنی است که در عین ساختارگرا بودن عوام انسانی را نیز در نظر داشته باش).
بوردیو برخال

دودسته ازنظریشه پشردازان (ذهنیشت گرایشان و عینیشت گرایشان) بشر رابطشهق

دیالکتیکی میان ساختارهاق عینی و پ)ی)ههاق ذهنی دأکی) مشیکنش) .او بشراق دورق جسشتن از
این دنار

عینیت گرایانه و ذهنیت گرایانه ،بر عملکرد دأکیش) مشیکنش) کشه بشه نظشر او ،پیامش)

رابطه ق دیالکتیکی میان ساختار و عاملیت است( .ریتزر ،درجمه االای 181،188،)614:،و 184
به دلفیق دو رهیافت کن

و ساختار منت ) است و جهتگیشرق نظشرق خشود را «سشاختارگرایی

دکوینی» مینام) .بنابر باور وق ،بای) بر د اب دو دی)گاه نظرق عینیتگرایشی و ذهنیشت گرایشی
فائق آم) چراکه عینیتگرایی واقنیت اجتماعی را مجموعهاق از روابط و نیروهشا مشیدانش) کشه
ب)ون نظر گرفتن خواست و آگاهی کنیگر ،خود را بر او دحمی میکن) و ذهنیشت گرایشی نیشز
رفتار و بازنمودهاق فردق را شالوده و بنیان کارهاق خود قرار میده) .درحشالیکشه بوردیشو در
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عین ساختارگرا بشودن عوامش انسشانی را نیشز در نظشر مشیگیشرد و بشه رابطشهق دیشالکتیکی میشان
ساختارهاق عینیت گرا و ذهنیت گشرا دأکیش) مشیورزد و بشراق دورق جسشتن از دنشار

میشان

آنها ،بر عملکرد (کردار) دأکی) مشیکنش) و آن را پیامش) رابطشهق دیشالکتیکی میشان عاملیشت و
ساختار بیان میدارد( .دوحی) فا و حسینیان امیرق )6144،41،او به دنرا ایجاد هم نهادق بشراق
مننا بخیی و صحت (و دقت) در دح ی ات اجتماعی است .وق به دلی وجود ربشط کشارکردق
میان فنون دح یق و پرسمانهایی کشه در ایشن علشو طراحشی و دولیش) مشیششود ،سشنی دارد بشین
کمیت گرایی و کیفیت گرایی جمع کن) .به اعت اد او وظیفشهق علشو اجتمشاعی ایشن اسشت کشه
بفهم) ساختارهاق عینی جامنه (قواع) اجتماعی ،ن

ها و هنجارها ،نهادهشا) چگونشه بشر رفتشار

ذهنی (آنکه بوردیو عم مینام)) دأایر میگذارد و نیشز ،رفتارهشاق اجتمشاعی چگونشه واقنیشت
اجتماعی را بازدولی) میکنن) .ازاین رو براق درک بهتر ماهیت روابط بین عوام اجتماعی عینی
مانن) طر ه اجتماعی و  ...که رفتار انسانها را محش)ود مشیکننش) و عمش ذهنشی بایش) بشه «رابطشه
دیالکتیکی» ساختار و عاملیشت دوجشه داششته باششیم .بوردیشو منت ش) اسشت کشه دوگانشه انگشارق
رویکردهاق ساختار محور و عام یا کنیگرمحور ،بی

از چیز دیگشرق باعشث ایجشاد ششکا

میان جامنه شناسان و ان)ییمن)ان اجتماعی ش)ه است .او دأکی) میکن) که جامنشهشناسشی بایش)
در مطالنهق حیات اجتماعی نهدنها به ساختار بلکه به کشن هشاق فشرد و منشانی میشان ذهنشی نیشز
بپششردازد .غلرششه بششر دوگانششه انگششارق سششاختارق و عاملیششت از طریششق نششوعی نظریششه سششاختارق یششا
بهعرارتدیگر غلره بر ر)یت بین عینیتگرایی و ذهنیت گرایی ه)

بوردیو اسشت(.گالبشی و

همکاران 61:8،664،و )66:
هابرماس ان)ییههاق شمار زیادق ازنظریشهپشردازان جامنشهشناسشی را در خشود ادغشا کشرده
اسششت؛ ازجملششه هربششرت میشش) ،دالکششت پارسششونز ،آلفششرد شششودس و امی ش دورکششیم .نگششاهی بششه
ان)ییههاق اخیردر او دحت عنوان «استنمار جهان حیادی» و در قالب «قضیهق رابطهق سشاختار و
عاملیت» این نکته را آشکار میسازد که درص)د «درکیشب انگشارهاق» اسشت؛ یننشی مشیخواهش)
چیمان)از عاملیت -ساختارم را با دلفیق ان)ییههاق برگرفته ازنظریههاق کن
کن) .او ،دستکم دا ان)ازهاق ،رمن طرح ان)ییشههشای
عاملیت میپردازد .دأکی) عم)ه هابرماس کن

و نظا ها خلشق

دربشارهق جهشان حیشادی ،بشه قضشیهق

اردراطی اسشت .اردرشاط بشاز و آزادانشه ،همکنشان
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مرناق نظرق و ه)

سیاسی اوست .عالقهق خاص

به قضیهق استنمار جهان حیادی ،در واقشع

دوجه او را به شیوههایی نیان میده) که بر اردراط آزادانه دأایر منفشی مشیگذارنش) .بشه فراگشرد
ع النیت موردنظر وبر ،بهویژه قضیه ع النیت متفاوت جهان حیادی و نظا و دأایر این دفاوت بشر
استنمار جهان حیادی بهوسیله نظا  ،نیز دوجه دارد .به دنریر وبر ،نظشا  ،قلمشرو ع النیشت صشورق
است ،حا آن که جهان حیادی جایگاه ع النیت ذادشی اسشت؛ بنشابراین ،اسشتنمار جهشان حیشادی
درواقع بازگویی این نظر وبر است که در جهان نوین ،ع النیت صورق بر ع النیت ذادی پیشروز
ش)ه و درنتیجه بر عرصههایی دسلط یافته است که پی ازاین ع النیشت ذادشی آنهشا را دنریشف
میکرد( .ریتزر ،درجمه االای 614:،1:9،و )1:1
دأکی) هابرماس بر ع النیت اردراطی و «کن

اردرشاطی» اساسشیدشرین گشامی اسشت کشه وق

درزمینهق د)وین نظریات ج)ی) در فلسشفه و علشو اجتمشاعی مناصشر برداششته و مشیکوشش) دشا
مفاهیم ساختار و عاملیت را در نظریهاق کلی و جشامع درکیشب کنش) .وق ایشن کشار را از طریشق
پیون) زدن «جهان زیست» یا جهان خرددرق که در آن کنیگران رشمن اردرشاط بشا یکش)یگر در
امور مختلف به دفاهم میرسن) و نظشا اجتمشاعی پهشن دامنشهدشر و خشرده نظشا هشاق آن ،عملشی
میدان) و در آن به انت اد اصولی از رییشههشاق مارکسیسشتی و نگشرم انت شادق دسشت مشیزنش).
هابرماس نظریه کن

و سیستم (نظا ) خود را در دو سطح خرد و کالن مطرح میکنش) و سشطح

خرد را به اردراط بین اعضا و اشخاص و دالم آنها براق درک و دفاهم بییشتر (جهشان زیسشت
شام حوزه عمومی و جامنه م)نی) و سطح کالن را نیشز سشطح نظشا اجتمشاعی بشهعنشوان نظشا
عامی که نظا ها در آن عم میکنن) (اقتصاد و دولشت) مشردرط مشیدانش) .نظریشه کشن
اردراط با جهان زیست (بهعنوان افق همییشه حارشر کشن

وق در

اجتمشاعی) و متشأار از جامنشهشناسشی

پ)ی)ارشناسششانهق شششولتز (در کتششاب سششاختار جهششان زیسششت) اسششت( .دوحیشش) فششا و حسششینیان
امیرق 6144،44،و )4:
با دوجه به مطالب طرح ش)ه در مورد این نظریشه و اینکشه احمش) ششاملو در دورهاق زنش)گی
میکرد که کارگزاران با ساختار موجود باهم دن ها و درگیرقهاق داششتن) و او متشأار از ایشن
حوادث بود؛ می دوان گفت که ان)ییه و ششنرهاق او قابلیشت بررسشی در چهشارچوب سشاختار-
کارگزار را دارد و ما هم از درون آاارم آنهشا را بیشرون مشیکیشیم دشا پردشوق بشر نظریشات او
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بیفکنیم .در این م اله بییتر بحث ما روق کشارگزاران اسشت و در نظشر داریشم نیشان بش)هیم کشه
شاملو چه نگاهی به آن ها دارد و چگونه به این طیف فنا و پویاق جامنه امی) بسته که دغییرادی
اساسی را رقم بزنن).
تغییر و تحول اجتماعی
دغییر اجتماعی بای) یک دغییر ساختی باش)؛ یننی دغییرق که در ک سازمان اجتماعی یشا در
بنضی از قسمتهاق دیکی دهن)هق سازمان اجتماعی حادث شود .در ح ی ت دغییشر اجتمشاعی
را ف ط در م ایسه با یک ن طه شروع یا مرجع درگذشته میدوان بررسشی و ارزششیابی کشرد و بشا
دوجه به همین ن طهق شروع است که میدوان گفت که دغییرق به وجود آم)ه است و وسنت و
کیفیت این دغییر را موردمطالنه قرارداد(.گی روشه )91- 61:6،19،دحشو اجتمشاعی مجموعشه
پروسههایی است که در م)تزمشان کودشاه نمشیدشوان آن را مالحظشه کشرد .الرتشه گشاه دغییشرات
اجتماعی همراه با خیونت و درگیرقهایی بین اربابان ق)رت است که آشکاردرین نمونشهق آن
را میدوان کوددا دانست که دغییر ناگهانی در نظا سیاسی و حکومتی جامنه است و گاه دغییشر،
مالیم و همراه با آرام

است که آن را اصالح اجتماعی گفتهانش) .اصشالح اجتمشاعی نشوعی از

دغییرات است که ف ط دگرگونی در بنضی از بخ هاق نظا را خواستار است( .نورق)61:،
با این دفاسیر زمانهق شاملو زمانهاق پرهیاهو و همراه با دغییرات سیاسی و اجتمشاعی فراوانشی
بود .از کودداق  94مشرداد دشا ان شالب  48در ششنرهای

بازدشاب دارد و از نزدیشک ششاه) ایشن

ادفاقات مهم و اساسی بود .این دحوالت ن یی مان)گار در جامنه و افکار مرد ایران بر جا نهشاد
و از هر زاویهاق به آنها نگاه کنیم میدوانیم به اهمیتیان پی برریم.
نقش کارگزار در تحوالت اجتماعی از منظر احمد شاملو
کارگزاران مخاطب و منظشور نظشر ششاعر ،در اششنار و سشایر گفتگوهشای

حضشور زیشادق

دارنشش) .مرششارزان ،روشششنفکران ،نخرگششان ،عمششو هنرمنشش)ان؛ شششاعران و نویسششن)گان ،کششانون
نویسن)گان و احزاب ازجمله کارگزارانی هستن) کشه کوشش هاییشان را بشاارزم و دأایرگشذار
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دانسششته اسششت و اصششالحات صششورت گرفتششه در عرصششههششاق گونششاگون را محصششو دششالم و
فنالیتهاق آنان میدان).
الف -کارگزار فردی
 -1مبارزان
شاملو از مرارزان و شه)اق م اب رژیشم پهلشوق ،بشه نیکشی یشاد مشیکنش) و آنهشا را کسشانی
میدان) که زن)گی و جانیان را درراه اه)ا

متنالی و انسانی ف)ا کشردهانش) .سشتای

ازکسشانی

که در م اب ظلم و ستم سکوت نمیکنن) و شجاعانه و ب)ون بیم جشان قیشا مشیکننش) ،یکشی از
مضامین همییگی شنر شاملوسشت (پورنامش)اریان )6146،618،ششاعر ن ش

ایشن افشراد مرشارز و

آزادقخواه را در دغییرات بسیار میستای) و آنها را افرادق مشیدانش) کشه قصش) انجشا دغییشرات
اجتماعی را داشتن) و در این راه کیته ش)ن) اگرچه در ظشاهر شکسشت خوردنش) ولشی بشا خشون
خودشان مسیر آزادق خواهی و رهایی از سلطه را هموار کردنش) .پشس سشتای

ایشن قهرمشانی و

دصویر این ستیز نهایی بای) جاق همهچیز را بگیرد (مختارق .)6184،9:8،مرایههاق شاعر بییشتر
دربارهق دصویرق است که او از قهرمانان در ذهن دارد؛ دصویرق که بنضاو بشه خشود نیشز دنمشیم
میده)! (آزاد)6188،686،
در سرودهق زیر سا کوددا را که سالی سرشار از گریشه و خشون اسشت بشه دصشویر کیشی)ه
است و در ادامه یاد مردضی کیوان و همسرم پورق سلطانی را گرامی میدارد.
سا ب)
سا باد
سا اشک
سا شک
سا ت روزهاق دراز و است امتهاق کم
سالی که غرور گ)ائی کرد.
سا پست
سا درد
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سا عزا
سا اشک پورق
سا خون مردضا
سا کریسه ( ...شاملو ،614:،دفتریکم)99:،
شنر «قصی)ه براق انسان ماه بهمن» از مجموعه قطعنامه ،به مناسرت  68بهمن ،سالگرد دکتشر
د ی ارانی در زن)ان رراشاه سروده ش)ه است .شاملو در این ششنر بشا دنشابیرق نشاب و رسشا و بشا
لحنششی حماسششی و پرشششکوه ،از او یششاد مششیکنشش) و درنهایششت نفششرت ،ررششاخان را یششک پادشششاه
بیهمهچیز میشمارد(.رهرریان 6141،:1،و  ):8شنرق که «دهان افق دشا افشق گیشودهق انسشان»
براق فریاد زدن درد را نمای

میده)؛ شنرق که دالم «غریو عظمت» انسان عصر خشود را بشه

غریو عظمت انسان داریخ پیون) میزن) .سالج ه ()6148،681
دو نمیدانی مردن
وقتیکه انسان مرگ را شکست داده است
چه زن)گی است!
دو نمیدانی زن)گی چیست ،فتح چیست
دو نمیدانی ارانی کیست (شاملو ،614:،دفتریکم)19،
 -2آزادی خواهان جهان
دی) شاملو جهان -وطنی است و دشاریخ ،فرهنشگ و موسشی ی ایشران -وطشن جغرافیشاق او –
برای

ارزم چن)انی ن)ارد .شاعر سرودههایی به چهرهها و شخصیتهاق جهانی چشون نلسشون

مان)ال ،لئوناردو آلییان ،شن چوق کرهاق ،برونی یفسکی لهسشتانی ،ایسشاق ژاپنشی و مرشارزان و
آزادقخواهان دیگر د )یم کشرده اسشت(.رهرریشان )6141،64:،او ان)ییشهاق انسشانی و جهشانی
دارد و خود را فامیش و خوییشاون) دمشا مصشلحانی مشیدانش) کشه در دکشاپوق بشرآورده کشردن
زن)گی سرافرازانه و همراه با آزادق و کرامت انسانها و کاسشتن از دردهشا و آال هشم نوعشان
باش) و میگوی) «:من خوییاون) نزدیک هر انسانی هستم که خنجرق در آستین پنهان نمیکن)،
نه ابرو به هم میکی) ،نه لرخن)م درفن) دجاوز بهحق و نان و سایران دیگران است .نه ایرانشی را
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به انیرانی درجیح میدهم نه انیرانی را به ایرانی .من یک لر بلوچ کرد فارسم ،یشک فارسشیزبشان
درک ،یک آفری ایی اروپایی استرالیایی آمریکایی آسشیاییا  ،یشک سشیاهپوسشت ،زردپوسشت،
سرخپوست ،سفی) که نهدنها با خود و دیگران کشمدشرین میشکلی نش)ار بلکشه بش)ون حضشور
دیگران ،وحیت دنهایی و مرگ را زیر پوسشتم احسشاس مشیکشنم .مشن انسشانی هسشتم در جمشع
انسانهاق دیگر بر سیارهق م )س زمین که ب)ون دیگران مننایی ن)ار ( .حریرق)6144،614،
در شنر «سرود بزرگ» ،پیوستگی جهانی این «مشن» مرشارز ،بشا مرشارزان و جنگجویشان کشره،
همرستگی همهق مرارزان را در همهق سرزمینهایی که براق آزادق انسان میجنگیش)هانش) ،فشرا
میآورد .سرود بزرگ انسان یگانه طنین میافکن) که گویی در ح ی ت فراخوان به «بینالمللی»
از ستیزن)گان و مرارزان است .آوازق از بزرگ دلیشران ،از کارهشاق گشران ،آواز حشر

آخشر.

آواز بیر زن)ه و دپن)ه و ستیزن)ه ،در دما داریخ( .مختشارق )6184،9:6،ایشن ششنر بشه مناسشرت
حمله نیروهاق آمریکا به خاک کره شمالی نوشته ش).
شن -چو
کجاست جنگ
در خانهق دو
در کره
در آسیاق دور
اما دو
شن
برادرک زردپوستم!
هرگز ج)ا م)ان
زان کلرهق حصیر سفالین با
با و سراق من.
پی)است
شن
که دشمن دو دشمن است
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وان اجنری که خوردن خون دوراست مست
از خون دیرهق پسران من
بارق
به می خوی
نیوی) دست! ( ...شاملو 614:،84،و )88
این سروده به این منظور شک گرفتشه اسشت کشه بتوانش) دنهش) ششاعر بشه مشرد و ایش)ئولوژق
اجتماعی او را فریاد بزن)؛ دنه)ق که از مرزهاق جغرافیایی فرادر میرود و جهان را درمیگیرد.
(سالج ه 6148،649،و  )646د )یم این اشنار به شخصیتهاق جهانی نیان میده) کشه ششاملو
به مسئله هویت ،ملیت و قومیت خوی

فرادر از دنصشرات رنگشی و نشژادق و زبشانی مشیان)ییش)

(رهرریان)6141،999،
او در شنرق دحت عنوان «مانش)ال» ،نلسشون مانش)ال را همسشایهق درد خشوی

مشیششمارد و

خواهان همپیمانی با او علیه استنمار جهانی است و میخواه) اعتمشادم را جلشب کنش) .ششاعر
ان)ییه جهانوطنی و فراملی خود را در این سروده آشکار کرده است.
دو آنسوق سرزمینی در قفس سوزان ات
من اینسوق:
و خط رابط ما فارغ از شائرهق زمان است
کوداهدرین فاصلهق جهان است.
زق من به اعتماد دستی دراز کن
اق همسایهق درد( ...شاملو)614:،:86،
 -3اهل قلم
 -6-1روزنامهنگاران :شاملو بشه روزنامشه نویسشان در آگشاهیبخیشی بشه جامنشه و افیشاگرق
ماهیششت حاکمششان جامنششه ،بششراق بششه جششود آمشش)ن دغییششرات اجتمششاعی اعت ششاد دارد .هنگششامیکششه
روزنامهنویسی براق او (روزنامهنگار) «وسیله» اسشت ،دیگشر دشرس و وحیشت نخواهش) دوانسشت
مصلحتان)ییی را دوجیه کن) .جهانگیرخان صوراسشرافی و دهخش)ا در ایشن مشورد نمونشههشاق
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گویایی هستن)؛ مظاهرق درخیان از پایمردق و شرافت روزنامهنگارق .اگشر مصشلحتان)ییشی
در کار آنان جایی داشت نه جهانگیرخان به شهادت میرسی) نه دهخ)ا مجرور بشه جشالق وطشن
میش) .خوشرختانه امروز هم در مطروعات ما روزنامهنگار صشاحب رسشالت جشانبرکشف بسشیار
است؛ کسانی که «مصلحتان)ییشی» را بشه هشیچ عنشوانی چتشر فریشب خشود و خلشق نمشیکننش).
مطروعات سالم پاسرانان سالمت اجتماعان)؛ پاسرانانی که رشوه نمیگیرن) و پشنج دومشان حشق را
باط و باط را حق نمیکننش)( ».ششاملو )61:1،در ششک گیشرق چنش)ین مجلشه ن ش

داششت و

کتاب هفته که سردبیرق آن را به عه)ه داشت از نمونه کارهاق او در حیطه مطروعشات اسشت و
حتی در دورهاق در روزنامههاق مختلف قلشم مشی زد .پشس بشه همشین دلیش ایشن م ولشه را مهشم
میشمرد و باور داشت که بای) کار روزنامهنگارق براق خش)مت بشه جامنشه باشش) و در راسشتاق
رسی)ن به جامنه مطلوب قلم زد.
 -9-1نویسن)گان :شاملو از نویسن)گان به نیکی یاد میکن) و آنها را پیغمررانی نیشکخشواه
و صاحب کتاب مشیدانش) کشه عیشق را درلیشق مشیکننش) و خواسشتار زنش)گی همشراه بشا دفشاهم و
دوستیان) .آنها را سازن)گان دم)ن و جامنه و انسان برمیشمارد و کسانی میدان) که حاکمان
مستر) و زورگوق زمانه ق)ردیان و آگاهیبخییشان در اجتمشاع را برنمشیدابنش) و بشا آنهشا بشه
م ابله برمیخیزن) .گاهی درنی)شان میکنن) و گاه هم آنهشا را بشه زنش)ان مشیافکننش) .راجشع بشه
آنها میگوی)« :قرو کن که سازن)گان ح ی ی درار انسان ،متفکشران و نویسشن)گانانش) و قرشو
کن که آفتابها از میان سیاهیهاق مرکب چاپ طلوع میکن) نه از جرقشههشاق دفنشگ و بشرس
صاع ه و از شمییرهاق صی خورده .هشیچ مسشلک و ع یش)هاق کشه از کتشاب و مرکشب چشاپ
وحیت کن) و به دست گزمگان قف بر دهان گوینش)گان زنش) و پاسشران بشر ماششینهشاق چشاپ
بگمارد نمیدوان) ادعا کن) که پاس)ار آزادق انسانهاست و شرافت انسانی را اساس و قاعش)هق
نظم خوی

قرارداده است ( .به ن

از مجله خوشه-بهمن )6181

شنر «سرود مرد روشن که به سایه رفت» را براق جال آ احم) سروده بود:
قناعت وار
دکی)ه بود
باریک و بلن)
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چون پیامی دشوار
که در لغتی
با چیمانی
از سؤا و
عس
و رخسارق بردافته
از ح ی ت و
باد( .شاملو ،614:،دفتریکم)898،
 -1-1شاعران :ازنظر او شاعران پیامرران نیکی هستن)؛ کرودرانی که در جنگ با پلنگ از پشا
درمیآین) .آبستن امی)هاق فراوانان) ولی افسوس که در عصر ما کودکان مرده به دنیا میآین)؛
شاعرانی که چونان کرودرانی که جفتیان را آواز میدهن) ،نا انسان را فریاد مشیکننش) .ششکفته
مششیشششون) ،چنششان چششون آفتششابگردانششی کششه آفتششاب را بششا دهششان شششکفتن فریششاد مششیکنشش).
(دستغیب )6181،669،منظور شاملو از شاعران ،شاه)ان شرافتمن) روزگار است؛ همان ششاعران
متنه)ق که همراه و همگا دردها و رنجها و ناخوشیهاق مرد و اجتماع باشن) و با شادقهشا و
امی)ها نیز کنار آنها باش) نه شاعران دربارق و متملق یا شاعرانی کشه هنرششان وصشف گشیس و
زیراییان)ا منیوقگان خوی

اسشت؛ ماننش) حمیش)ق ششیرازق کشه ششاملو او را بشر دار ششنرم

آونگ کرده است چراکه به دنه) فرادر از ارزم هنرق مینگشرد .او همکنشین ششهریار را ششاعر
متنه)ق نمیدانست و دربارهام میگفت«:یک آقایی که دست به قصی)ه ساختن
اسششت و ظرافتششی در کارهششای
(منصورق)614:،
امروز
شنر
حربهق خلق است
زیرا که شاعران
خود شاخه ئی ز جنگ خلقان)

خیلی عالی

اسششت ،وقتششی مسششئولیت سششرم نمششیشششود خطرنششاک اسششت».
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نه یاسمین و سنر گلخانهق فالن.
بیگانه نیست
شاعر امروز
با دردهاق میترک خلق:
او با لران مرد
لب خن) میزن)،
درد و امی) مرد را
بااستخوان خوی
پیون) میزن)(.شاملو ،614:،دفتریکم)689،
 -4نقش زن در تغییرات
شاملو ،نظر شاعران سنتی نسرت به زن را برنتافته و به آنها انت شاد کشرده بشود .جنرشههشاق زن
ستیزانه شاهنامه فردوسی را ن ) کرده و به دفاع از ح وس زنان پرداخت .به جایگاه و ن

م رت

زن در اجتماع و خانواده باور داشت و منت ش) بشود زنشان هشم ماننش) مشردان مشیدواننش) در ایجشاد
دغییرات اجتماعی و شک گیرق جامنهاق خوب و آرمانی سهمی داششته باششن) و ن ش

زنشان را

در مرارزات اجتماعی و سرنوشت جامنه را قرو دارد و بر آن دأکی) می کن)؛ هرچن) کشه او بشه
مسائ و واقنیتهاق جامنه از نگاه یک مرد میان)یی) .در اشنار او اشارات زیشادق بشه برابشرق
ن

زن و مرد در کن  ،درک و فهم واقنیت هاق اجتماعی شش)ه اسشت .مشادر ششاعر ازجملشه

زنانی بود که روق شاعر دأایرگذار بوده و همییه د نگران فرزن)ان

بوده است .شاعر در ششنر

«در شب »...از او یادق کرده است.
یادم به خیر مادر !
از پی
در جه) بود دائم دا پایه کن کن)
دیوار ان)هی که ی ین داشت
در دلم
مرگام بهجاق خالیام اح)اث میکن)( .شاملو ،614:،دفتر یکم)888،
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عیق آی)ا دوانسته شاملو را با پرورم روحی و آرمانی بپشرورد .از زمشانی کشه وارد زنش)گی
شاعر ش)ه است باعث بهتر ش)ن آاارم شش)ه اسشت .بشراق دوصشیف

از عناصشر طرینشت ماننش)

«بهار»« ،چیمه»« ،سپی)هد »« ،پروانه» بهره برده است .اشارههشاق مکشرر عرفشانی و دینشی او م ش
«مریم» و «مسیح» از عی

به آی)ا نیأت میگیشرد (.دسشتغیب )6181،در اششنار او چهشرههشاق

زنان گمنامی دی)ه میشود که در مرارزات سیاسی همراه و همگا و همان)ی

و یار غار ششاعر

بودهان).
خیم کوچه در میت دوست
در لران دو ،شنر روشن صی

میخورد

من دو را دوست میدار و شب از ظلمت خود وحیت میکن)(..شاملو،614:،دفتریکم)964،
دو این جائی و نفرین شب بیاار است.
در غروب نازا ،قلب من از دل ین دو بارور میشود.
با دستهاق دو من لز درین شبها را چراغان میکنم(.شاملو،614:،دفتریکم)994،
در شنر دغزلی «شرانه» از دفتر «ابراهیم در آد » منیشوق
دستیابی به اه)ا

را همشراه و در کنشار خشود بشراق

بلن)ق چون آزادق و صلح میبین):

پس پیت مردمکان ات
فریاد ک)ا زن)انی ست
که آزادق را
به لران برآماسی)ه
گ سرخی پرداب میکن)
ورنه
این ستاره بازق
حاشا
چیزق ب)هکار آفتاب نیست( .شاملو ،614:،دفتریکم 899،و )891
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 -5هنرمند و هنر
احم) شاملو هنرمن)ان را جزو کارگزارانی میدان) که با کارشان مشیدواننش) بشه مردمشی کشه
بهح وس خود آگاهی ن)ارن)آگاهی و روشنگرق ب)هن) دا بتوانن) آین)هق خود را بهخشوبی رقشم
بزنن)«.هنرمن)ق که می دوان) با گردم و چرخ

جادویی قلم

چیشزق بگویش) کشه مشا فریشب

خواره اق چپاو و قربانی شون)هاق که بیهیچ شرمی «انسان جنوبی» مان میخوانن) به ح شای ی
پی برریم؛ هنرمن)ق که میدوان) از طریق هنرم به ما مردمی کشه در انت شا از امشروز بشه فشرداق
خود حرکتی در جهت فرودر ش)ن میکنیم و متأسفانه از این حرکت نیز دوهمی د )یرق داریم
آگششاهی ب)هششش) ،چششرا بایششش) امکشششانی بشش)ین انششش)ازه ششششریف و واال را دسششتکشششم بگیشششرد »
(حریرق )6144،618،او در مشورد ن ش

هنرمنش) اغشراس مشیکنش) و آن را نشاجی بشال وهق دنیشا

میدان)« :هنرمن) بال وه میدوان) منجی جهان باش) چراکه با ی ین کام حکم میششود کشرد کشه
دماغ جالد ش)ن ن)ارد» (همان)68:
شاعر درباره هنر چنین سروده است.
هنر شهاددی از سر ص)س:
نورق که فاجنه را درجمه میکن)
دا آدمی
حیمت موهونام را بازشناس)( .شاملو)614:،:9:،
از نظر الف -بام)اد هنرمن)ق که بتوان) براق جامنه اار فاخر فرهنگی دولی) کنش) و ااشرم را
بششه طورمسششت یم در اختیششار آحششاد مششرد قششرار ب)هشش) و مششرد بتواننشش) اردرششاط مفیشش) و مننششادارق
باکارهای

برقرار کنن)؛ شایسته دحسین و ستای

است :هنرمن) خالس و پییشرو ،هنرمنش)ق کشه

نوآور است و آاارم به غناق هرچشه بییشتر دسشتاوردهاق فرهنگشی جامنشهق خشود و جامنشهق
بیرق م)د میرسان) لزوماو پییاپی

جامنه حرکت میکن) .محصو نرشوغ ایشنچنشین هنرمنش)ق

بهناچار نمیدوان) آنکنان که مارکسیسشت نماهشاق فاقش) بیشن

دیشالکتیکی مش)عی هسشتن) «بشرد

دودهاق» داشته باش) ،چراکه دوده «مست یماو» نمیدوان) با اار چنین هنرمن)ق دماس بگیرد« .ااشرق
که او میگذارد بر «فرهنگ هنرق» جامنه است و مع الواسطه در اختیار دوده ها قشرار مشیگیشرد
یننشششی از طریشششق هنرمنششش)انی کشششه در فاصشششلهق میشششان او و الیشششههشششاق دیگشششر طر شششات واقشششع
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ش)هان)(.پاشایی )6149،48:،هنرمنش) خشوب را هنرمنش) متنهش)ق مشیدانش) کشه آاشار هنشرقام
بهصورت خودجوم بتراود« :هنرمن) هرگز بهقص) بیان پیا خاصشی دسشت بشه خلشق ااشر هنشرق
نمی زن) .این پیا بای) از اعماس جان او بجوش) .دنه) اگر در ذات هنرمن) بود در هر اارق که از
او بتراود چهره خواه) کرد(».مجابی)6149،14:،
شاملو شنر «اشاردی» را به ایران درودق ،ن ام مناصر و دالمهشاق رنگیشن

د ش)یم کشرده

است.
دو خطوط شراهت را دصویر کن:

آه و آهن و آهک زنده
دود و دروغ و درد را
که راموشی
تاوای ما نیست
سکو آا
میتواند رشکی باشد و فریاد عطش؛
سکو گندم
میتواند گرسنگی باشد و عریو پیروزمند ق ط؛
ه چنانکه سکو آفتاا
هلما است
اما سکو آدمی فادان جهان و رداست:
عریو را
تصویر کن!
(شاملو ،614:،دفتر یکم 881،و )888

 -6روشنفکر
فر سرکوهی ،روزنامهنگار و ادیب ایرانی ،شاملو را نماد وج)ان روشنفکر منتر

ایرانشی

قلم)اد میکن) و او را فنا سیاسی و رسانهاق میدان) که شجاعانه از نفی و ن ) حاکمیت وقشت
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بازنایستاده و با هنر خود م اب رژیم پهلشوق قش)علم کشرده اسشت« :از دهشههشاق چهش پنجشاه و
بهویژه در دهه هاق پس از ان الب ،به نماد روشنفکر منتر

ایرانشی و در ذهشن انرشوه هشواداران

خود ،بهویژه چپگرایان سیاسی ،به بت و ادوریته ب) ش)»( .سرکوهی)614:،
او روشنفکران را کارگزاران فنا جوامع انسانی دل ی میکن) که داراق آرمانهشاق متنشالی
بیرقانش) و در جهشت بهرشود بخیشی)ن بشه زنش)گی و رفشاه بیشریت گشا برمشیدارنش) .ازنظشر او
آزادقهاق میروع حق همهق انسانهاست« :روشنفکر عمی او به یکپارچگی و غیرقابش دفکیشک
و دجزیه بودن آزادق منت ) اسشت .بشراق او مسشئله آزادق ع یش)ه آزادق بیشان ،آزادق مشذهب،
آزادق زبان و هرآزادق اجتماعی و انسانی دیگرق ف ط در یک ک است ناناپذیر شک میگیرد
که درعینحا میروط به هیچگونه اماواگرق نیست( ».شاملو )61:1،شاملو دربارهق روششنفکر
مست

نیز اظهار داشته است« :فکر میکنم که بهخصوص روشنفکر مسشت

در م شامی مشاوراق

جریانات سیاسی و حزبی و این قری بازقها است(».پاشایی)6149،:61،
شاعر به وصف روشنفکرانی میپردازد که خواستار رسی)ن انسانها به ح شوس ح شهق خشود
است .عالوه برروشنفکران ،افراد فرصت طلب و سودجو در جامنه را نیز کشه اداق روششنفکرها
را براق رسی)ن به م اص)شان درمیآورن) روشنفکرنمایانی میپن)ارد کشه بایش) مواظشب کشردار
آنها باشیم و فریریان را نخوریم( .پورنام)اریان)6146،686،
جنگ آینهها به هم درشکست
و رسوالنی خسته بر این پهنهق نومی)ق فرود آم)ن)
که کتاب رسالتیان
جز سیاههق آن نا ها نرود
که شهادت را
در سرگذشت خوی
مکرر کرده بودن)(.شاملو ،614:،دفتریکم)818،
او در این شنر رسوالن (پیامرران) را اسشتنارهاق از روششنفکران هشمعصشرم قلمش)اد کشرده
است؛ رسوالنی که کتابهاق رسالتیان درگذشتههاق دور سرشار از اسامی شهی)ان و مرشارزان
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زیادق بوده است که ه)
آسای

آنها رسی)ن بشه آزادق و آزادگشی انسشانهشا و دسشتیابی بشه رفشاه و

و برابرق براق خود و همنوعانیان بوده است.

با دستان سوخته
غرار از چهرهق خورشی) سترده بودن)
دا رخسارهق جالدان خود را در آینههاق خاطره بازشناسن).
دا دریابن) که جالدان اییان ،همه آن پاق در زنجیرانان)
که قیا در خون دپی)هق اینان
چنان چون سرودق در چیمان)از آزادق ق آنان رسته بود،
هم آن پاق در زنجیرانان) که اینک!
بنگری)
دا چگونه
بیایمان و بی سرود
زن)ان خود و اینان را دوستاس بانی میکنن)،
بنگری)!
بنگری)!
این شهی)ان مرارز باوجود دنگناها و سختیهایی که داشتن) به انجا رسالت روشنگرق خشود
میپرداختن) .آن ها دریافته بودن) مرد عامی که خشود اسشت مار و اسشتحمار شش)ه بودنش) مشانع از
ایفاق رسالتیان هستن) و آنها را قادالن خوییتن میدانستن) .شنر «پری)ن» در ستای

رهشایی و

امی) به پرواز و دورق کردن از ساختار نامطلوب جامنه ،به بیان افکار یک روشنفکر میپردازد.
...
جهان عروس را به قوارهق همت خود بری)ن است،
آزاد گی را به شهامت آزمودن است و
رهائی را اقرا کردن
حتا اگر زن)ان
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پناه ایمن آشیانه است
و گر جاق بی خیالی ق سینهق مادر،
حتا اگر زن)ان
گرمی ست

بال

از بافهق عنکروت و دارک پیله( .شاملو ،614:،دفتریکم)496،
ب) کارگزار جمعی
کارگزاران جمنی شام احزاب ،گروههاق سازمانیافته ،سازمانها ،قومیتها ،انجمنهشا ...
هستن) که جزو پ)ی)ههاق سطح کالن محسوب میششون) و اهش)ا

جمنشی دارنش)؛ دصشمیمات

جمنی بر اساس خرد و شنور جمنی ادخاذ میکنن) و مسئولیتهشا و درنشات کارهشا بشه عهش)هق
همهق افراد است .آنها میخواهن) از ان)ییه ،نروغ و خالقیت اعضشا در جهشت پییشررد اهش)ا
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادق بهره بررن) .شاملو به فنالیتهشاق حزبشی در ایشران و احشزاب مترقشی
دوجششه داشششته و آن را بششراق جامنششه امششربخ

مششیخوانشش)ه اسششت .او همکنششین ائششتال

احششزاب

باهم)یگر را مفی) ارزیابی میکرد و احزاب و فرقشههشاق انحصشارطلب و فاقش) دحمش ع یش)هق
مخالف را اردجاعی میدانست« .من از ن طهق دموکراسشی نگشاه مشیکشنم و منظشور از احشزاب
مترقی ،احزابی است که طالب جامنهق آزاد و دموکرادیکان) .اینچنین احزابشی مشیدواننش) بشر
سر یک اص کلشی ،یننشی دفشاع از دموکراسشی و آزادق و فکشر و بیشان و ع یش)ه ،بشا یکش)یگر
ائتال

کنن) و با اردجاع و فاشیسم به مرارزهاق میترک برخیزن) .آنان میدوانن) و «بایش)» چنشین

کنن) زیرا گن) نن

این شتر مرده فضاق حیادی همهق آنها را خواه) آلود( ».شاملو)61:1،

 -1حزب توده
شاملو احزاب مختلف و کار دیکیالدی و گروهی را براق انواع دغییرات اجتماعی مناسب و
نتیجهبخ

میدانست و نظر م رتی نسرت به کارکرد آنها داشت؛ به همشین سشرب بشه عضشویت

حزب دوده درآم) .سازمان نظامی این حزب را بسیار ق)ردمن) میدانست و بشه آن بشاور داششت.
بن) از م)دی به گفته خودم به دلی خیانت سران حزب ب)ون استنفانامه از آن بیشرون آمش) .در
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مصاحرهاق درباره حزب دوده میگوی)« :بن) از کودداق  94رسماو عضو حزب دوده ش) و بنش)
از چن) ماه با خوارق از حزب دوده کیی) بیرون ».علت ج)اییام را اینگونه دوصشیف کشرده
است« :مسئله خیانت آشکارق که در  94مرداد ش) که واقناو عوام را رها و سشرگردان کردنش)
و بن) مسئله ق سازمان نظامی ،رنگ را بییتر برجسته کرد و این خیانت م

پارچهاق بود که در

ویترین پهن کنن) دا اشیائی را که آنجا گذاشتهان) برجستهدر کنن) .ق)رت نظامی که میدوانسشت
ارد

ایران را از جا بکن) ،محکو و بنش) منش)و و نمشیدانشم فشالن شش) کشه ایشن واقنشاو دیگشر

قاب ش قرششو نرششود و جششواب درسششتی هششم نمششیدادنشش) و ایششن خیششم مششرد را بییششتر برانگیخششت».
(شاملو)6188،
 -2کانون نویسندگان ایران
احم) شاملو کانون نویسن)گان ایران را بهعنوان کارگزار جمنی و گروهی مفیش)ق فرادشر از
یک کانون صنفی صشر

دل شی مشیکنش) کشه بشا آن مشیدشوان بشه برنامشهریشزق بشراق مش)یریت

دموکرادیششک کیششور بششا دنامش و گفتگششو بششا صششاحبنظششران مختلششف پرداخششت .دربششاره کششانون
میگوی)« :در متن موارع کانون نویسن)گان ایران ،بهخصوص بر مسائ دفشاع از آزادق ع یش)ه
و بیان و مرارزه بشا سانسشور و اختنشاس بشه هشر ششک و ششیوهاق کشه باشش) ،همگشامی بشراق رفشع
درنیضات فرهنگی و قومی و نژادق دکیه ش)ه و اینها نکادی است کشه کشانون نویسشن)گان را از
ح) یک کانون صنفی بسی فرادر میبرد .کانون هماکنون متص)ق است دا در امر دش)وین قشانون
اساسی میشارکت سشازن)ه داششته باشش) .درعشینحشا جلسشات کشانون عمشالو بشهصشورت مرکشز
دموکرادیکی براق دناطی افکار درآم)ه است که من شخصشاو بشهویشژه بشر اهمیشت ایشن مورشوع
بسیار دکیه میکنم( ».پاشایی« )6149،419،جلسات بحث و گفتگوق هفتگی کانون نویسن)گان
سخت پرشور و آگاهیبخ

و سازن)ه است و روحیه دموکرادیکی که بر آن حکومت میکنش)

بسیار مننی دارد( ».شاملو )61:1،او خود در کانون فنالیت مست یم داشت و در دورهاق نیز جزو
دبیران کانون بود که با رأق اعضا انتخاب میش)ن).
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 -3گروههای چریکی
شاعر به گروههاق چریکی که براق دغییر نظا و ساختار سیاسی حاکم به مرارزهق مسشلحانه
مرادرت میکردن) ،منت ) بود .به همهق راهکارهاق مختلف از فرهنگی ،سیاسشی و مسشلحانه ...
براق بران)ازق حاکمیت وقت باور داشت و آنهشا را مفیش) مشیدانسشت .رویکشرد دهشاجمی ایشن
گروهها را میپسن)ی) و از آنان نیز حمایت میکرد .براق جانباختگان ایشن گشروههشا ششنرهایی
نیز سروده است و شنر و ادبیات چریکی دهه پنجاه منرنث از فنالیت این گروهها بود .شنر بلنش)
«ریافت» در ستای

قهرمانان و مرارزان ان البی است .انگیزهق سشرودن آن حماسشهق سشیاهک

است .این شنر نمایینامهق شاعرانهاق است که دصویرق گویا و سمرلیک دارد و در آن ،چهشره
و ذات حکومتهاق خودکامه و ستمگر و مرد فریب را به نمشای

مشیگشذارد و در ایشن ششنر،

شاه ایران را بیآنکه نامی از او بررد ،اینگونه دصویر کرده است:
درو
استوار نیسته است
بر سکوق عظیم سنگ
و از کنج دهان
دف خن)هق ررایت
برچانه میدود(.رهرریان6141،11،و)18
شنرهاق دیگر شاملو م «شرانه» هم در راستاق حمایت از کیتهشش)گان مرشارز گشروههشاق
چریک سروده ش)ه است .شاعر در ایشن ششنرها بشا احتشرا و افتخشار از ایشن جشانباختگشان یشاد
میکن) و راه آنها را راهی بهسوق ح ی شت مشیدانش) و بشاور دارد کشه دغییشر واقنشی از د ایشن
حرکات و مرارزات گروهی رخ میده).
نتیجهگیری
با دوجه به نظریه ساختار -کارگزار و آنکه در بررسی ان)ییههشاق و اششنار ششاملو بشه آنهشا
پرداختیم به این نتیجه رسی)یم که ازنظر او ساختارها در دمامی جوامع ن

منفی دارن) و باعث

واپسگرایی و ع) دوسنه بهخصوص در جهان سشو مشیششون) .ایشن سشاختارها همکنشین مشانع
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شکوفایی استن)اد افراد داراق ان)ییه و آرمانگراست .شاملو بر این باور اسشت کشه انسشانهشا بشا
دستیابی به آزادق و ع)الت می دوانن) ن

مهمشی دررسشی)ن بشه اهش)ا

متنشالی بیشرق داششته

باشن) و از این راه جوامع ع بمان)ه را از بنبست خار کرده و نگاه ج)یش)ق حشاکم کننش) .او
در این راه و به این خاطر در اشنار و نوشتههای

کارگزاران را به اسطوره در)ی کرده اسشت و

در مرادششب بششاالیی مششینیششان) و مششیدششوان گفششت همششهق چیششم امیشش)م بششه آنهاسششت زیششرا وق
ان)ییمن)ق دوران)ی
دفکراد

و آرمانخواه است و آرمشانگرایشی ،آزادقخشواهی و عش)التطلرشی در

جایگاه ویژهاق دارن) و از عواملی هستن) کشه ن ش

اساسشی در بشه حرکشت درآمش)ن

جوامع دارن) و مانن) مودور محرک عمش مشیکننش) .ششاملو همشهق سشاختارها اعشم از جهشانی،
سیاسی ،اقتصادق  ،فرهنگی را زیر سؤا برده و وجشود آنهشا را آسشیبزا و موجشب بشه وجشود
آم)ن ناهنجارقها و فسادها در کیورها و جوامع برشمرده که زمینه را براق دور ش)ن انسشانهشا
از خواستههاق من و ت خود مانن) آزادقهاق میروع و کرامشت انسشانی فشراهم کشرده بودنش) .در
م اب  ،به همهق کارگزاران چه فردق و چه جمنی مانن) جانباختگشانی کشه در م ابش سشاختار
سیاسی ،اق)امادی و لو کوچک داشتن) و زمینهساز ششک گیشرق دغییشرات اجتمشاعی بودنش) و در
اشنارم بازداب داشتن) ،ایمان داشت و هم به کسانی که دغذیه فکرق جوامع را بر عهش)هدارنش)
و مانن) ریه ب)ن در دنفس بخیی)ن ن

دارن) .آنها در آگاهی دادن به جامنه کشار فرهنگشی و

فکششرق انجششا مششیدهنشش)؛ نظیششر مرششارزان ،نخرگششان ،روشششنفکران ،نویسششن)گان ،شششاعران،
روزنامه نگاران و هنرمن)ان .از اعما و افنا جمنی مانن) احزاب سیاسشی یشا اقش)امات مسشلحانه
چریکی جمنی باه)

ب مشوردنظر حمایشت مشیکشرد.
منشین بشراق رسشی)ن بشه دغییشرات مطلشو ت

به طورکلی هر فنالیت و دالشی را کشه از سشوق اششخاص و احشزاب در راسشتاق برچیش)ه شش)ن
ساختارهاق نامطلوب موجود در جوامع امربخ

و مفیش) و امی)وارکننش)ه دل شی مشیکشرد و در

نسرت ساختار و کارگزار براق شک گیرق دغییرات اجتماعی؛ کارگزاران را برگزیش) زیشرا کشه
آن ها سنی در بران)اختن طرحی نو در جوامع داشتن) و از کارهاق متنه)انهشان ررشایت خشاطر
داشت.
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بررسی و تعریف مشاغل بر مبنای کتاب کلیله و دمنه 859 

بررسی و تعریف مشاغل بر مبنای کتاب کلیله و دمنه
امیر الهامی
دانیجوق دکترق زبان و ادبیات فارسی دانیگاه فردوسی .عضو گروه زبان و ادبیات فارسی دانیگاه خیا میه)

مح)اه السادات ررایی
مربی زبان و ادبیات فارسی دانیگاه خیا میه)

چکیده
کتاا کلیله و دمنه از تاریخ نگار آن تاکنون شهره عام و رراص بروده اسرت
تأثیرپذیری این کتاا از باورها و آداا و رسوم جامعره از روزگرار ساسرانی ترا عصرر
نویسنده این امکان را فراه میکند که در سرایه توصریفا آن بسریاری از عناصرر
نظام اجتماعی در یک گسترهی تاریخی بررسی شود و شنارت کاملی از جلروههرای
نظامهای اجتماعی فراه آید یکی از این جلوهها ،جایگاه و تعریف مشاعل در نظرام
اجتماعی است در این مااله بره شررح و تبیرین مشراعلی در کتراا کلیلره و دمنره
پردارتهای که بر مبنای توضی ا کتاا قابلیت تفسیر و نمایاندن ویژگریهرای آن
شغل وجود داشته است و به مشاعلی چون حالق ،حجام ،شیشهگر و که فاط نرام
آنها ذکر شده است نپردارتهای به نظر میرسد باورها و عااید جامعره نسربت بره
مشاعل مختلف از به ی توصیفا و داستانهای کتاا به واقعیت دریافرت مرردم
در آن دوره نزدیکتر از هر نظریهای است علی رع آن که در مورد کلیلره و دمنره
ت ایاا زیادی انجام شده ولی در مرورد مشراعل فرهنرگ عامیانره در ایرن کتراا
ت ایای صور نگرفته است

کلیدواژهها :بررسی ،کلیله و دمنه ،میاغ  ،نظا اجتماعی عصر ساسانی.
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مقدمه
ادبیات آیینه دما نمایی است که بسیارق از جلوههاق فرهنگی جامنه و مناسشرات و آداب و
رسو هر دوره را در قالب روایی ش هنرق در خود جاق داده است .پس نابهجا نخواه) بشود اگشر
با نگاه به ادبیات هر دوره در جستوجوق بسیارق از باورهشا و رسشو مشرد ایشران دشا آن زمشان
باشیم .کلیله و دمنه که پس از درجمه از زبان هنش)ق بشه فارسشی سشاخت روایشیام را در قالشب
فرهنگ ایرانی بازمییاب) ،در هر بار درجمه و بازنویسیام دا روزگار نصراهلل منیشی ،دصشویرق
از دگردیسی و دغییرات فرهنگی ایران را با حف جلوههاق گذشتة خود بیان میکن).
این کتاب در واقع حاص درادالت فرهنگی ،هن) ،ایشران و جامنشه عربشی شش اسشالمی اسشت.

درست است که هستة مرکزق کلیله و دمنه در فرهنگ هن) شک گرفته ،اما با فرهنشگ و زبشان
ایرانی ،سریانی و عربی آمیخته ش)ه و کلیله و دمنه در ح ی ت عصارة این فرهنشگهشا اسشت بشه
عنوان م ا گرچه در پییینه فرهنگ ما همواره بر رش) و دنالی شغلی فرد به طور مست یم و غیشر
مست یم دوصیه ش)ه است و ابیادی مانن) ابیات سرنوششت سشاز در زنش)گی امیشر خراسشان از م شا
خربن)گی به امیرق خراسان گونه اق از این بین

دنالی طلشب را دوصشیه مشیکنش) 6امشا بشه نظشر

میرس) در کتاب کلیله و دمنه که به نوعی برگرفته از نظا طر ادی ساسانیان و کاسشت هنش)وان
است دوصیه بر پیگیرق شغ موروای ش)ه است .به عنشوان م شا در بشاب زاهش) و مهمشان آمش)ه
است« :هر که سمت موروث و هنر مکتسب اعرا

نمای) و خود را در کشارق افکنش) کشه الیشق

حا او نراش) و موافشق اصش او ،الششک در م شا دشردد و دحیشر افتش) و دلهشف و دحسشر بینش) و
سودم ن)ارد و بازگیتن به کشار او دیسشیر نپشذیرد» (منیشی )189 :6118 ،و یشا «و گفتشهانش) کشه
جاه در خالیق اوست که خوییتن در کارق ان)ازد که مالیشم پییشه و موافشق نسشب او نراشش)»
(همان.)184 :

.1
مهتییری گییر بییه کییام شیییردر اسییت

شییو خطییر کیین ز کییام شیییر بجییوی

یییا بزرگییی و عییزّ و نعمییت و جییاه

یییا چییو مردانییت مییرگ رویییاروی
حنظله بادغیسی (نظامی عروضی.)27 :1170 ،
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بنابراین جلوههاق فرهنگ در کلیله و دمنه همشانطشور کشه گفتشه شش) در کنشار اعت شادات و
رسو روزگار نویسن)ه گاهی متأار از باورهاق فرهنگی ایران باستان ،هن) و  ...است و دنریفات
کلیله و دمنه از جلوههاق فرهنگ به این جهت خاص مینمای).
پیشینه پژوهش
در مورد کلیله و دمنه م االت و کتب فراوانی نوشته ش)ه است .جشواد ده انیشان ( )61:9در
م اله «بررسی کارکرد ق)رت و فرهنگ سیاسی در کلیله و دمنه» به چگونگی د سیم قش)رت در
فرهنگ عصر نویسن)ه کلیله و دمنه پرداختشه اسشت و بردشرین موقنیشت سیاسشی در مشتن را ششاه
دانسته است.
جنفر محجوب ( )6144در کتاب «خاکستر هستی» به ارزمهاق اجتماعی کلیلشه و جایگشاه
آن در ادب فارسی اشاره میکن) و . ...
در باب فرهنگ و پییینه میاغ نیز کتابهایی نوشته ش)ه است اما همهق آنها کلی گشویی
است و در هیچ اار ادبی میاغ مورد کنکام و واکاوایی قرار نگرفتهان).
علی رغم آن که در مورد کلیله و دمنه دح ی ات زیادق انجا شش)ه ولشی در مشورد بررسشی
فرهنگ عصر جامنه خصوصا در باب میاغ موجشود عصشر ،در ایشن کتشاب دح ی شی صشورت
نگرفته است .در بنضی از کتابهاق مردرط با فرهنگ عامه و یا ادبیات عامهق ایران دنها به ایشن
نکته بسن)ه ش)ه که ،درجمه هاق کلیله و دمنه به زبانهاق عربی و فارسی دأایر شایانی بشر ادبیشات
عامهق ایران نهاده است (سیپک.)11 :6148،
بنابراین پییینة پژوه

نیان میده) که کتاب «کلیلشه و دمنشه» از منظشر بررسشی میشاغ دشا

کنون مورد بررسی قرار نگرفتهاست.
در این م اله سنی نویسن)ه بر آن است دا با طرح کردن میاغ در فرهنگ عصشر نویسشن)ه،
به بررسی چگونگی بشه کشارگیرق میشاغ و پییشینه آنشان در فرهنشگ گذششته پشی
بپردازد و دحلیلی از چگونگی کاربرد آن حرفه ها ارائه ده).

از اسشال
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بحث
هنگا بررسی موارد مربوط به فرهنگ یک جامنه ،میاغ طر ات موجشود در یشک جامنشه
نیز مورد دوجه است .یکی از جلوههاق فرهنگ نیز آگاهی در باب میاغ است« ،شغ فنالیشت
ه)فمن) منینی است که موجب کسب درآم) یا دأمین گذران زن)گی میشود» (ص)رق افیشار،
 :61:8پییگفتار) .در عه) باستان کار ن طه م ابش اوقشات فراغشت بشوده اسشت و خصوصشا کشار
دستی جنره شو و ناخوشاین)ق داشتهاست .اریستوکراسی باستان حتی م)یریت امشور بازرگشانی
را مخصوص طر ات ف یر میدانسته است (ربانی )69 :6148،اما در ایران ،چشه پشی

از اسشال و

چه پس از آن شغ و کار جایگاه بس رفیشع و واالیشی داششته اسشت .بشه دسشت آوردن آگشاهی
درباره شغ هاق موجود در گذشته داراق چن) فای)ه از جمله شناخت سشطح مهشارتهشاق فنشی
گذشتگان و ابزارهاق کار آنان و همکنین فهم درستی از اصطالحات ق)یمی میاغ و آداب و
رسو آنها است.
وجود برخی از میاغ نیانگر وجود یک سرق از آداب و رسشو خشاص اسشت کشه در آن
جامنه وجود دارد و مخصوص آن جامنه است .در البهالق حکایات و داستانهاق کلیله و دمنه
به ح)ود سی و سه شغ اشاره ش)ه است که براق هر ک)ا از ایشن میشاغ حکایشت و داسشتانی
آم)ه است و قهرمانان داستانها همگی صاحب یکشی از ایشن میشاغ هسشتن)؛ در ایشن م الشه بشه
میاغلی اشاره ش)ه است که بر مرناق متن کلیله و دمنه میدوان بشه ویژگشیهشا و آداب و رسشو
آن شغ اشارادی نمود و از البه الق سطور کلیله و دمنه به مناسرات خاصی از آن شغ پی برد.
بازدار
در گذشته پادشاهان بازدارانی داشتن) که وظیفه آنان نگه)ارق از باز شاه بوده است .در نزد
سایر درباریان م ا باز هم ردیف م ا شاه دانسته ش)ه است (خیا  .)4: :6144 ،به نظر میرسش)
جز در دربار شاهان این شغ به عنوان شغلی مست

لحاظ نی)ه است چنان که در کلیله و دمنشه

ف ط یک بار از این شغ سخن به میان آم)ه است و آن هم منصوب به غشال خانشه بشوده اسشت:
«غالمی بیحفاظ داشت و بازدارق کشردق» (منیشی )641 :6118،و الرتشه بشه نظشر مشیرسش) کشه
بازدارها به طور کلی نسرت به دربیت و نگه دارق دیگر پرنش)گان آگشاه بودنش) چنانکشه در مشتن
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آم)ه است[« :غال بشازدار] از صشیادق دو طشوطی طلریش) و یکشی از اییشان را بیاموخشت کشه »...
(همان )641 :اما در ادامه داستان نکته اق حائز اهمیت وجود دارد« :مرزبان شرط احتیشاط بجشاق
آورد ،و م رر ش) کشه زن ازان مررّاسشت .کیشتن او فشرو گذاششت و بفرمشود دشا بشازدار را پشی
آوردن) .دازه در آم) کشه مگشر خش)متی کشرده اسشت  ،بشازق در دسشت گرفتشه ،زن پرسشی) کشه
:دودی)ق که من این کار می کرد گفت :آرق دی)  .بشازق کشه در دسشت داششت بشر روق او
جست و چیمهام برکن) .زن گفت :سزاق چیمی که نادی)ه را دی)ه پن)ارد این است» (همان:
 .)648با دوجه به مطلب یاد ش)ه گویی باز در کور کردن غال عملی آگاهانه و از سشر بصشیرت
انجا داده است؛ در این خصوص بای) گفت این رفتار که با بینیی فرادر از حوزهق رفتشار یشک
حیوان است با جایگاه رفیع باز که پرن)هاق م )س اسشت بشی اردرشاط نیسشت .در بنش)ه

آمش)ه

است« :مار پردار اگر سایه بر کسی افکن) میمیرد ،دادار باز سپی) را براق از میشان بشردن آن مشار
آفری)ه است» (فرنرق دادگی .):: :611: ،در نوروزنامه آم)ه است« :اگر بشازدار بشی حرمتشی بشه
باز میکرد مورد مواخذه قرار میگرفت زیرا بای) با شاه پرن)گان همکون شاه مملکت برخشورد
کرد» (خیا .)4: :6144 ،
بازرگان
کسی که کارم خری) و فروم کاال به صشورت عمش)ه اسشت (صش)رق افیشار.)9: :61:8،
صفات مذکور براق بازرگان در کلیله و دمنه در رمن گستردگی همواره با بیان زیرکی ،ااقشب
فکرق و د)بیر و بلن)همتی همراه است.
از خطر خیزد خطر زیرا که سشود ده چهش
و در سه کار خو

بششر نرنشش)د گششر بترسشش) از خطششر بازارگششان

نتوان کرد مگر به رفنت همت و قوت طرع :عمش سشلطان و بازارگشانی

دریا و ( ...منیی.)18 :6118 ،
نمونهاق از حز و زیرکی بازرگان در مواجه با مردق است که از سر طمع ص) من آهشن بشه
امانت نهاده ش)ه را به بهانه حضور مومهاق آهشن خشور فروختشه بشود .در ایشن داسشتان نهایشت
کیاست بازرگان نمایان میشود (همان.)699 :
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در دصویرق دیگر نمایی از زیرادرین پن)هاق کلیله و دمنه از زبان پ)ر بازرگانی است که به
فرزن)ان منر

از کسب و کار گفته میشود ،این موعظت دوا با مالمت او خطابشهاق دنلیمشی

است« :اق فرزن)ان اه دنیا جویان سه ردرتان) و ب)ان نرسن) مگر به چهار خصلت .امشا آن سشه
که طالب آنن) فراخی منییت است و رفنت منزلت و رسی)ن به اواب اخشروق و آن چهشار کشه
به وسیلت آن ب)ین اغرا

دشوان رسشی) الفغش)ن مشا اسشت از وجشه پسشن)ی)ه و حسشن قیشا در

نگاهداشت و انفاس در آنکه به صالح منییت و رراق اهش و دوششه آخشرت پیونش)د و صشیانت
نفس از حوادث آفات آن ق)ر که در امکان آی) (همان.)4: :
در کنار ذکر اروت فراوان بازرگان که در داستان «آن بازرگان که جشواهر بسشیار داششت و
مردق را به ص) دینار  »...که نیان از ق)رت مادق بازرگانان دارد در باب «ششاهزاده و یشاران او»
شناخت بازرگانان در دایی) پادشاهی که قرار است به دخت بنیین) مهم مینمایش) (همشان.)868 :
ایشن جایگشاه در عصششر ساسشانی نیششز بشراق بازرگانشان وجششود داششته اسششت «بازرگانشان در عصششر
هخامنیی از حمایت کام شاهنیاهان ایران برخوردار بودن) .آنان با وارد و خار کشردن مشواد
من)نی و کیاورزق و صشننتی باعشث گسشترم بازاریشابی و سشودمن)ق مشیگیشتن) (انصشافپور،
 .)941 :9414به نظر میرس) دما ویژگیهایی که در آن روزگار در پیون) با شغ بازرگشان در
صفات بازرگانان وجود داشته دا امروز با کمدرین دغییر حف شش)ه اسشت حتشی اردرشاط بشازار و
بازرگانان با هر ق)رت در جامنه ایران قر و بن) از اسال به چیم میخورد.
در طر ه اجتماعی بازرگانان بر طرق کلیله و دمنه چون جامنه امروز ،هم افراد دشمن روق و
گران جان (منیی )968 :6181 ،وجود دارد و هم بخین)ه و انفاس کنن)ه (همان.)911 :
باغبان
کسی که کاشت و پرورم محصوالت بشاغی و مراقرشت از بشاغ را بشر عهش)ه دارد (صش)رق
افیار .)9: :61:8 ،در کلیله و دمنه آم)ه است« :و باغران استاد را رسم اسشت کشه اگشر در میشان
ریاحین گیاهی ناخوم بین) بر آرد» (منیی .)614 :6118،این ریشز بینشی باغرشان کشه در عرشارت
کلیله و دمنه اشاره ش)ه است جشزء همشان مرادشب دفشاوت باغرشان و کیشاورز اسشت چنانکشه در
منرفی میاغ ق)یم آم)ه است :باغرانی از شاخههاق کیشاورزق بشه ششمار مشیآیش) ولشی از آن
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دشواردر است .باغرانان میبای) گ و گیشاه را هشر روز آب مشیدادنش) و قسشمتهشاق خیشک و
پالسی)ه ام را میچی)ن) و علفهاق هشرز دور و بشرم را بیشرون مشیکیشی)ن) (ی ینشی:6148 ،
.)68
دبیر
کادب ،منیی (ص)رق افیار .)84 :61:8 ،در عصر ساسانیان دبیران نفوذ فراوانی در دستگاه
دولتی داشتهان) (کریستن سن )49 :6168 ،و پادشاهان نیز نویسشن)گان و دبیشران را بشر دیگشران
م ) میداشتن) (انورق.)684 :6181،
در کلیله و دمنه در باب «پادشاه و برهمن» دبیر در ردیف وزیر و مخاطب شاه آم)ه اسشت« :
چون ملک این باب بینود  ...پس روق به وزیر و دبیر و پسر و ایراندخت آورد» (منیی:6118،
 )186که موی) همان جایگاه یاد ش)ه در دوره ساسانی است .همکنین در دوصشیف قش)رت قلشم
کاک دبیر میگوی)« :و بی کاک دبیر که ن

بنش) فلشک ششاگرد بنشان اوسشت و دبیشر آسشمان

چاکر بیان او هر کلمه از آن او درق است امیندر و سحرق هر چه مریندر .ص) هزار سشوار و از
او نامهاق و ص) هزار نیزه و از او خامهاق» (همان.)148 :
رسول
کسی که مأمور رسان)ن پیغا به شخص یا م امی و دریافت پاسخ آن است (ص)رق افیشار،
 .)41 :61:8در کلیله و دمنه رسو فرستاده شاه بوده است« :رسو زبان ملک و عنوان رشمیر و
درجمان د اوست و اگر از وق خردق ظاهر گردد و اار مررشی میشاه)ه افتش) بش)ان بشر حسشن
اخترار و کما مردشناسی وق دلی گیرن) و اگشر سشهوق و غفلتشی بیننش) زبشان طاعنشان گیشاده
گردد ...
دخیششر اذا مششا کنششت فششی االمششر مرسششال فمرلششششششق آراء الرجششششششا رسششششششولها»
(منیی)991 :6118 ،

به نظر میرس) رفتار شغلی او میابه سفیر در روزگار کنشونی اسشت چنانکشه در نشص کتشاب
دنریر رسو سفارت ذکر ش)ه است و این گونه از کارگیایی یشک سشفیر سشخن بشه میشان آمش)ه
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است« :رسو به لطف کار پیکی)ه را بگزارد رسان)  ...و از آداب رسشالت و رسشو سشفارت آن
است که سخن بر ح)ت شمییر ران)ه آی) و از سر عزت ملک و نخوت پادشاهی گزارده ششود
اما دری)ن و دوختن در میان باش)» (همان.)991 :
اهمیت دیپلماسی که در پیکره رسو در کلیله و دمنه مطرح میشود بسیار با حوزه دوقنشات
نظا سیاسی -اجتماعی امروز همخوانی دارد .در داستان «بو و زاغ» از زبان یکی از دهشات در
چگونگی کال سفیر مطرح میشود مطرح میشود «هر سخن را که مطلشع از دیشزق ادفشاس افتش)
م طع به نرمی و لطف رسان) و اگر م طشع فصشلی بشه درششتی و خیشونت رسشی)ه باشش) دیشریب
دیگرق از استمالت نهاده آی) دا قرار میان عنف و لطف و دمرد و دودد دست ده) و هم جانشب
ناموس جهاندارق و شکوه پادشاهی مرعشی مانش) و هشم غشر

از مخادعشت دششمن و ادراک

مراد بحصو پیونش)د» (همشان )998 :و سیاسشتمش)ارق سشفیران و رسشوالن در احشوا پیشروز از
چگونگی انتخاب جایگاه ابالغ رسشالت گرفتشه دشا جملشه «بشه رسشو در آنکشه گویش) و رسشان)
حرجی نتوان) بود» (همان) میخص است و اساسا رسوالن با ه)ایا بشه درگشاه مشیرفتنش) (همشان:
 )189و الرته دوقع صلح و دوستی از آنان میرفته است (همان.)969 :
زرگر
فروشن)ه سنگهاق قیمتی ،طال فروم (ص)رق افیار .):6 :61:8 ،در کتاب کلیله و دمنشه
در دنها داستانی که از زرگر سخن رفته است با صفات فرصتطلب ،مکار ،حیلهگر و دروغگشو
از او یاد ش)ه است (همان )898-891 :گرچه در آن داستان ،زرگر نماین)ة نوع آدمی است و نه
الزاما شغ و حرفهاق خاص اما گویا اساسا در فرهنگ میاغ با دوجه به فرصت زرگر در خلق
سیماق گن) نماق جوفروم دصویرق م رت از وق ارت نی)ه است« .زرگشر بشر حسشب ششغل
د)لیس و د لر

نهانی است و به سختی آشکار میشود و دنها امانت و دیانت وق میدوان) آنان

را از د لب بازدارد» (قرشی.)646 :6118 ،
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صیاد
به نظر میرس) صیاد دنها شکارچی نروده است؛ با دوجه به کلیله و دمنشه صشیادها موجشودات
زن)ه هم میفروختن)« .غشال از صشیاد دو طشوطی طلریش)» (منیشی )641 :6118 ،و یشا «روزق در
بازار میگذشتم صیادق جفتی طوطی میگردانی) خواستم که از براق نجشات آخشرت اییشان را
از بن) برهانم .صیاد ب)و در بها کرد ( » ...همشان .)861 :از طرفشی غیشر از ایشن اششارات مسشت یم
مرنی بر فروم حیوانات زن)ه دوسط صیاد با عرارادی مواجه میشویم که به صورت غیر مسشت یم
به همین جایگاه فروشن)گی اشاره دارد م ال در باب «دوستی کرشودر و زاغ» بسشتن باخشه دوسشط
صیاد با عنایت به مصر

نکردن گوشت الکپیت دلیلی جز فروم باخه نمیدوان دصور کرد

(همان )644 :و یا دا نهادن براق دد و وحوم (همان .)899:صیادان براق صی) غالرا بشه مکشان-
هاق میخصی مشیرفتنش) ،جمشالت «صشیادان آنجشا بسشیار آم)نش)ق» (همشان )918:و «اخشتال
صیادان آنجا متوادر» (همان )644 :در دایی) همین م)عاست.
صیادها هم دا میگذاشتن) و هم شکار بشا دیشر و کمشان و رویشاروق داششتن) (همشان.)689 :
آنها غالرا صرح از دا که پهن کرده بودن) خرر میگرفتن) (همشان )984 :و گشاهی از دامشی کشه
میافکن)ن) ،م)تها سرکیی نمیکردن) (همان.)899:
طبیب
بنا بر باب «برزویه طریب» طریران از خانش)ان اصشی ایرانشی بودنش) .گرچشه طرابشت ششغلی پشر
درآم) دل ی میش)ه است (همان )84 :اما این مهم نیز در نظا شغلی کلیلشه و دمنشه لحشاظ شش)ه
اسشت کشه« :فارشلتر اطرّشا آنسشت کشه بشر منالجشت از جهشت ذخیشرت آخشرت مواظرشت نمایشش)»
(همان )88:در کتاب ایران در زمان ساسانیان آم)ه است« :براق مزد پزشکان قواع)ق م رر بشود.
غالت نیکو و جامه زیرا و اسب دن)رو به طریب میدادن) و همکنین قواع)ق وجود داشت بشراق
دأدیه وجه ن ) از قری مرلغی که رسو خانه یا  ...یا رئیس کیور بای) بپردازد و آنکه طریب حق
داشت از مردمان ف یر مطالره کن) .اگر طریب همه ب)ن یا ف ط عضوق از اعضاق بش)ن را منالجشه
میکرد در میزان مزد او دغییر حاص میش) (کریستن سن )449 : 6168 ،؛ همکنشین او بایش) دشا
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بهرود کام  ،پیگیر حا بیمار باش) « :لکن طریب حاذس آنست که از حا نادوان و م)ّت بیمشارق
و کیفیّت علّت استکیافی کن) و نرض بنگرد و دلی بخواه)» (منیی.)899 :6118 ،
منموالو پادشاهان در دربار خود دن)ادق از پزشکان و طریران حاذس را گشرد هشم جمشع مشی-
کردن) و به طریری که م ام

از همه باالدر بود م )ّ اطرا میگفتن) » :چنین گوی) برزویه ،م ش)ّ

اطرّشاق پشارس،کششه پش)ر مششن از لیشکریان بششود و مشادر مشن از خانششه علمشاق دیششن زردیشت بششود»
(همان.)88:
به نظر میرس) وظیفه صی)النی و داروسازق با خشود اطرشا بشوده اسشت .در بشاب «کارجسشت
کلیله و دمنه» طریب پیر دانا براق منالجه به داروق زامهشران نیشاز دارد و چشون بشه علشت رشنف
چیم از ساخت آن عاجز است این امر را به دیگرق محو میکن) (همان.)681 :
قاضی
کسی که از سوق م ا رسمی مأمور رسشی)گی بشه کشار مشرد شش)ه اسشت (صش)رق افیشار،
.)694 :61:8
به نظر میرس) در امور مهم قضات به امر شاه عمش مشیکردنش) و اساسشا در دوران ساسشانی
«دیوان عالی که بر دما قضات نظارت داشت شاه بود و نسرت به آنان خیلی سخت مشیگرفشت»
(انصافپور .)944 :9414 ،در همین خصوص در بازجست کار دمنه آم)ه است« :ملک قضشات را
دنجی فرمود در گزارد کار دمنه ( » ...منیی )688 :6118 ،و در ادامه« :ملشک در مننشی دمنشه و
بازجست کار او و دفتی

حوالتی که ب)و افتاده است احتیاط دما فرموده است» (همان).

در کلیله و دمنه قاری فردق مت)ین و مومن است (همان ،)991 :فریب نمیخورد و غافلگیر
نمیشود همانطور که مکر داجر طماع را در ادعشاق ششهادت درخشت بشا درفنش) آدش

زدن آن

برمال میکن) (همان )664 :و الرته در کتاب آیین شهردارق در دایی) همین صشفت آمش)ه اسشت:
«قاری بای) هییار باش) و غافلگیرم نکنن) و فریر

ن)هن)» (قرشی.)998 :6118 ،
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نتیجهگیری
آاار ادبی هر ملتی بیانگر اوراع اجتماعی ،آداب و رسو و روی)ادهاق فرهنگشی مشرد آن
جامنه است .هر شاعر و نویسن)ه اق خواه نشاخواه از جامنشه خشود دشأایر مشی پشذیرد و نیشانه هشا و
بازداب این دأایر ،در اارم دجلی مییاب).
درک بهتر زن)گی ،ع ای) ،آداب و رسو روزگاران پییین به ما کمک خواه) کرد دا آاار
ادبی را عمیق در بفهمیم و زن)گی آین)ه خود را بر اساس سنت ها و آموزه هاق صحیح پی ریشزق
کنیم.
در کلیله و دمنه از میاغلی نا برده ش)ه است که این میاغ در عصر نویسشن)ه رایشج بشوده
است .دن)اد کمی از میاغ موجود در روزگار گذشته در دوران گسشترم جلشوههشاق صشننتی
جوامع از بین رفتهان) مانن) گازر.
با دقت در دوریحات کلیله و دمنه و دطریق آن با کتب اجتمشاعی و دشاریخی عهش) ساسشانی
میبینیم که در درسیم سیماق میاغ حتشی در کودشاهدشرین عرارات،کلیلشه و دمنشه دحشت دشأایر
جامنه عصر خود و عصر ساسانی است و گشاهی باورهشاق هنش)وان در دوصشیفات کلیلشه وجشود
دارد.
در نتیجهق سیماق جامنه در حوزههاق مختلف جهت گسترم مطالنات جامنهششناختی در
این متن قاب مطالنه و نتیجهگیرق است.
منابع
 انصافپور .غالمررشا .)9414( .دشاریخ زنش)گی اقتصشادق روسشتاییان و طر شات اجتمشاعی ایشران ازدوران ماقر داریخی دا پایان ساسانیان .دهران :نیر ان)ییه.
 انورق .حسن .)6181( .اصطالحات دیوانی دوره غزنوق و سلجوقی .دهران :طهورق .چاپ دو . ب ینی .غالمحسین .)6148( .منرفی میاغ ق)یم میه) .میه) :سخن گستر .چاپ او . خیا  .عمربن ابراهیم .)6144( .نوروزنامشه رسشالهاق در منیشأ و دشاریخ و آداب جیشن نشوروز .بشهاهتما مجتری مینوق .دهران :اساطیر .چاپ دو .
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 دانینامه فرهنگ مرد ایران .)61:1( .زیشر نظشر کشاظم موسشوق بجنشوردق .دهشران :مرکشز دایشرةالمنار

بزرگ اسالمی.

 ذوالف ارق .حسن با همکارق علی اکرشر ششیرق .)61:8( .باورهشاق عامیانشه مشرد ایشران .دهشران:چیمه.
 ربانی .رسو و محم) اسماعی انصارق .)6148( .جامنه شناسی کار و میاغ  .دانیگاه اصشفهان.چاپ او .
 ص)رق افیار ،غالمحسین ( .)61:8فرهنشگ میشاغ سشنتی :ششام ششغ هشاق دربشارق ،نظشامی،ادارق ،فنی ،دجارق ،خ)مادی و کیاورزق .دهران :آگه.
 فرنرق دادگی .)611:( .بن)ه  .دهران :طوس .او . قرشی .محم) بن احم) .)6118( .آیین شهردارق در قرن هفتم هجشرق (منشالم القةبرة فشی اطنشاالحسبة) .دهران :انتیارات علمی و فرهنگی .چاپ سو .
 کریستن سن .آردور امانوئش  .)6168( .ایشران در زمشان ساسشانیان .درجمشه رششی) یاسشمی .دهشران:شرکت سهامی چاپ رنگین.
 ده انیان .جواد« .)61:9( .بررسی کارکرد ق)رت و فرهنگ سیاسی در کلیلشه و دمنشه» .اصشفهان:پژوه هاق زبان و ادبیات فارسی .شماره .:صص.698-:6 :
 محجوب .محم) جنفر .)6144( .خاکستر هستی .دهران :انتیارات مرواری) .چاپ سو . منیی .ابوالمنالی نصراهلل .)6118( .کلیله و دمنه .دصحیح مجتری مینوق طهرانی .دهران :انتیشاراتدانیگاه دهران .چاپ هیتم.
 نظامی عروری .احم)بن عمر .)6118( .چهار م اله .دهران :کتابفروشی اشراقی. سیپک .ییرق .)6148( .ادبیات فولکلور ایران .دهشران :سشروم (انتیشارات صش)ا و سشیما) :مرکشزدح ی ات ،مطالنات و سنج

برنامهاق.
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جایگاه دختر در ضربالمثلهای بختیاری
سنادت بابامیر
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دانشجو معلم رشته :آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان (پردیس بحرالعلوم) شهرکرد

سجاد بابامیر

9

کارشناس رشته :روانشناسی عمومی

دکتر اصغر شهرازق (استاد راهنما)
مدرس و مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شهرکرد

چکیده
کاو و جستجو در ضرا المثل هرا زمینره شرنارت ابعراد گونراگون زنردگی و
فرهنگ عامیانه ی مردم هر قوم یا ملتی را فراه میآورد؛ زیررا در امثرال و حکر و
ضرا المثلها است که فرهنگ هر قوم و ملتی به تصویر کشیده مریشرود .هردف از
این پژوهش بررسی جایگاه درتر به عنوان عضوی از ررانواده در ضررا المثرل هرای
بختیاری است .در ضرا المثل هرا و امثرال وحکر بختیراری درترر گراه جایگراهی
فرودست و گاه برابر با پسر یا مرد دارد .زمانی کره بررسری جایگراه درترر در درون
رانواده سخن به میان آید درتر فردی ضعیف ،رام و به گونه ای سربار رانواده و در
عین حال فردی دلسوز و فداکار است .گاه نیز درترر در فرهنرگ بختیراری موجرب
برکت و رحمت است به گونه ای که پدر و مادر وجود درترر را زم و آن را موجرب
گستر نسل می دانند .قوم بختیاری با تکیه برر مضرامین اسرالمی و برا توجره بره
احساسا اصیل عیر و تعصب مثال زدنی در برابر ناموس رود (زن ،درترر) دارد.
اما در مجمو در بسیاری از این ضرا المثرل هرا نگراه مردسرا رانه حراک اسرت و
اندیشه ها و افکار مناسب با جامعه مردسا ر و پسر دوست ،نهادینه میشرود ازدواج
پاکدامنی ،رامی ،بهانه گیری ،اصالت و رانواده دار بودن ،دوری از بی بندوباری ،صربر
برای ازدواج سال از جمله مسائل مربوط به درتر هستند که در مثل های بختیراری
منعکس شدهاند.
کلیدواژهها :خانواده ،ام ا و حکم بختیارق ،دختر.
. saadatbabamiir@gmail.com
. Babamir babamir2@gmail.com
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مقدمه
رربالم در منناق واقنی دفکرات و دجربیات و ع ای) هر قو و ملتی اسشت کشه حاصش
دههشا و صشش)ها و یششا هششزاران سشا زنشش)گی اجتمششاعی اسششت کشه بششه سششرب دربرداشششتن ع ایشش) و
ارزمهاق هر قو یا ملتی داراق ارزم و مفاهیم خاصی است.
این ررب الم ها حاص سا ها زن)گی اجتماعی و گذر از سختی ها می ت هشاق زنش)گی
روزمره بیرق است که این مهم به سادگی حاص نی)ه است.
م ها ،حکایتها ،اشنار محلی که سا هاق سا نس به نسش از اجش)اد و نیاکشان بشه مشا بشه
ارث رسی)ه است حاوق مفاهیمی در زمینه هاق اجتماعی ،سیاسشی ،فرهنگشی و اقتصشادق اسشت
که هر ک)ا با مفهو و ه)

خاصی بیشان شش)هانش) .ایشن مشوارد را پشس از دجربشهق عینشی در

جریان زن)گی روزمره بیان وسپس منت

کردهان) .از طریق مطالنه رربالم ش هشاق هشر ملتشی

میدوان به طرز دفکر ع ای) و ارزمهاق آن ملت پی برد و بشه دور از انصشا

اسشت کشه چنشین

گنجینه اق که به نوعی شناسنامه فرهنگی هر قو و ملتشی اسشت بشه آسشانی بشه دسشت فراموششی
سپرده شود .زبان لرق یکی از زبانهایی است که در کیور ایران دکلم میشود و چنش)ین اسشتان
به این زبان سخن میگوین)؛ که این استان ها شام اسشتانهاق چهارمحشا و بختیشارق ،لرسشتان،
کهگیلویه و بویر احم) و ن اطی از استان خوزستان میباش) که الرته زبان لشرق منحصشر بشه ایشن
چن) استان نیست بلکه در استان هاق دیگر هستن) کسانی که به این زبشان دسشلط داششته و دکلشم
میکنن).

 .1پیشینه پژوهش

قو بختیارق یکی از اقوا استان چهارمحا و بختیارق میباشش) کشه در رشربالم ش هشاق
رایج در این قو به جایگاه دختر و زن دوجه خاصی ش)ه است ولی کمتر بیان ش)ه و یشا کمتشر
کسی در این مورد به خصوص دح یق و پژوه

نموده است .در این م اله دالم مشیششود کشه

دن)ادق از این ررب الم ها را که در مورد جایگاه دختر در زمینههشاق اجتمشاعی و فرهنگشی
کاربرد زیادق دارن) بیان شود.
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در مورد جایگاه دختر در ررب الم ش هشاق بختیشارق دشاکنون دح یشق و پشژوه
صورت نگرفته است و یشا بشه ارشت نرسشی)ه اسشت امشا دربشاره جایگشاه و ن ش
بختیارق پژوه

جشامنی

زن در فرهنشگ

هاقق صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود:

 .6دصویر زن در قصه هاق عامیانشه فرهنشگ بختیشارق :در ایشن م الشه بشه بررسشی جایگشاه و

ورنیت زن در فرهنگ بختیارق بر اساس قصه هاق مکتوب و رایج در این فرهنگ پرداخته ان)
(ظاهرق عر)هون) ،ررایی)989 :61:9 ،
 .9واکاوق مفهو زن در ررب الم هاق لرق با دأکی) بر نابرابرق جنسشیتی :در ایشن م الشه
نویسششن)ه سششنی کششرده کششه مفششاهیمی از قریش اطاعششت پششذیرق ،ح یششر بششودن ،ابزارگونششه بششودن،

سخنچین بودن و . ..را که از ویژگی هاق منفی و فرودستی زنان است را در رربالم ش هشاق
لرق نیان ده) و آن را به دصویر بکی) که بین افراد (زن ومرد) واجش) ششرایط بشاالق  49سشا
این پژوه

صورت گرفته است( .حی)رق و دیگران)6:1 :61:1 ،

 .1جایگاه زن و خانواده در ررب الم هاق بختیارق :در این م اله نویسشن)ه دشالم کشرده
است که با دکیه بر کتاب ام ا و حکم بختیارق (عراس قنررق عش)یوق) نیشان دهش) علشیرغشم
اینکه زن ن

مهمی در مسائ فرهنگی و اجتماعی در قو بختیارق دارد ولی با این حا ن

و جایگاه او نادی)ه انگاشته ش)ه است و اغلب جایگشاهی فشرو دسشت دارد( .ررشایی ،ظشاهرق،

.)99 :61:8
در این م اله سنی ش)ه که جایگاه دختر در ررب الم ش هشاق رایشج در فرهنشگ بختیشارق
بررسی شود در این پژوه

سنی بر این است که جایگاه دختر به عنوان عضوق از خشانواده در

قو بختیارق بررسی شود .در فرهنگ هاق مختلف با دی) هاق متفاودی به دختر نگشاه مشیکننش)
که فرهنگ بختیارق نیز از این امر مست نی نیست .در فرهنگ بختیشارق گشاهی جایگشاهی بشراق
دختر در نظر گرفته میشود که نسرت به پسر جایگاهی فرودست ،گاهی برابر با پسشر و گشاه بشه
ن)رت جایگاهی بردر از پسر براق دختر وجود دارد.

دفاوت این پژوه

با سایر پژوه

هشاق صشورت گرفتشه در ایشن اسشت کشه ایشن پشژوه

جزئیدر و خاصدر ف ط در مورد جایگاه دختر در کتاب ام شا و حکشم بختیشارق بشه دح یشق و
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بررسی میپردازد ،ولی در سایر پشژوه هشا در یشک دیش) اجمشالی بشه جایگشاه زن و یشا دختشر
پرداختهان).

 .2روش تحقیق
یکی از رومهایی که اغلب در پژوه ها و مطالنشات فولکلورشناسشی اسشتفاده مشیششود،
روم کیفی است؛ زیرا این مطالنات ذهنی ،نمادین و دوأ با نیانه هاق مننادار و منناساز اسشت
(ساروخانی )66 :6141 ،در این پژوه

از انواع رومهاق دح یق میش)انی و کتابخانشه اسشتفاده

ش)ه است .در این م اله با دکیه بر رومهاق دح یق شام  :دحلیش محتشوا و رویکشرد پژوهیشی
دحلیلی و دوصیفی و نیز ابزارهاق گردآورق اطالعات که شام  :مطالنات کتابخوانی و مطالنشه
اسناد و م)ارک میباش) ،به بررسی جایگاه دختر در ررب الم هاق بختیشارق پرداختشه شش)ه
است.

مهمترین سؤاالدی که در این دح یق مطرح میشود این است که .6 :مهمتشرین مسشائلی کشه
در مورد دختر در ررب الم هاق بختیارق وجود دارد ک)امن) و  .9اینکه در میان بختیاریهشا
و م هاق آن ،دختر چه جایگاه و مردرهاق دارد
دختر در فرهنگ غرب
هم اکنون غربی ها به بهانه دفاع از ح وس زن و دختر ،جنر
جنر

فمینیسم را مطرح کردن) .ایشن

نه دنها هیچگونشه ح شوس و ارزششی را بشراق زن و دختشر دربشر ن)اششت ،بلکشه آن را بشه

موجودق در)ی کرد که ف ط براق برطر

کردن غرایز و نیازهاق جنسی مردان مورد اسشتفاده

قرار میگرفت .پیام)هاق این جنشر  ،دضشنیف نهشاد خشانواده ،د ابش زن و مشرد و نیشز دشرویج

الگوهاق غیر اخالقی در روابط جنسی و. ..می باش)( .کرمیپور و دیگران.)9 :61:1 ،
دختر در فرهنگ عرب جاهلی
در میان اعراب جاهلی فراوان بودن) کسانی کشه بشه زن و دختشر بشه عنشوان ابشزار و وسشیله و
صرفاو براق رفع نیاز جنسی گسترم نس خود نگشاه مشیکردنش) .اعشراب دوره جشاهلی زنشان و
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دختران را ب)ون هیچگونه مح)ودیتی بشه نکشاح خشود در مشیآوردنش) و یشا طشالس مشیدادنش) و
کوچکترین ارزشی براق آنان قائ نرودن)( .الترمانینی،6::1 ،

 )88 :68از آنجا کشه دختشر را

مایه ننگ خود میدانستن) آن را زن)ه به گور می کشردنش)؛ دشا جشایی کشه قشرآن در ایشن زمینشه

میفرمای) :آنگاه که از دختران زن)ه به گور ش)ه سؤا میشود( .قرآن  ،61:6سوره  :46آیشه
 .): -4لکن پیامرر عظیمالیأن اسال هنگامی که حضرت فاطمه چیشم بشه جهشان گیشودن) بشر
دست اییان بوسه زده و فرمودن) که :فاطمه نور چیمان من اسشت و هشرکس کشه او را بیشازارد

مرا آزارده است( .صحیح مسلم):91 :8 ،6894 ،
دختر در فرهنگ ایران باستان
ایرانیان باستان براق دختر جایگاه واالیی در نظر داشته ان) و او را محتر شمرده انش) هرچنش)
در این میان نیز گروهی بودن) که مرد را از نظر ح وس و جایگاه اجتماعی باالدر و ارجمنش)در از
زن میپن)اشتن) و به اصطالح مردساالرق پییه میکردن) .آغاز پرست

ایشزد بشانوان بشه هنگشا

گردآم)ن ادبیات اوستایی نیست ،بلکه بای) آنها را خش)ایان کهشن فشالت ایشران دانسشت کشه در

دین زردیت پذیرفته ش)ه و به دوران داریخی گا نهادهان)( .طاهرق)41 :61:1 ،
دختر در ضرب المثلهای بختیاری
در بین قو بختیارق چن)ین دیش)گاه و نگشرم در مشورد جایگشاه و موقنیشت دختشر در بشین
خانواده وجود دارد ،به گونهاق که این دیش)گاههشا در رشرب الم ش هشا و گفتارهشاق عامیانشه و
زن)گی روزمره آنهشا مشننکس شش)ه و نمشود پیش)ا کشرده اسشت .دیش)گاه هشایی کشه در رشرب
الم هاق بختیارق درباره دختر وجشود دارد بشه طشور کلشی بشه دو دسشته منفشی و م رشت د سشیم
میشود .در برخی از م ها دختر را به چیم فشردق خشا و کشم دجربشه مشینگرنش) کشه نیشاز بشه
نصیحت و راهنمایی هاق افراد بزرگتر و بخصشوص مشادر بشه عنشوان (مربشی و متربشی) دارد .در
برخی دیگر از این ررب الم ها نیز بشه دلیش فرهنشگ غنشی بختیشارق و الگشوگیرق از دنشالیم
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قرآنی و اه بیت بر حف عفت و پاک)امنی دختر دأکی) میششود .مشؤمنین کسشانی هسشتن) کشه

خوییتن را از بی عفتی حف میکنن)( .قرآن ،1393 ،سوره  ،23آیه )4
الف) دیدگاه منفی
در این قسمت به بیان چن) مورد از م ها و نگشرمهشاق مطشرح شش)ه در زمینشهق دیش)گاه
منفی در مورد دختر در قو بختیارق پرداخته میشود.

 .1در زمینه ازدواج
 .1-1آَر تییی بییه ره مُییونُ و مُنییونی رو شییییتَه بُکُییینْ بییییوه نَمیییونی
بازگردانی به فارسی :اگر که چیم به راه من و ام ا من هستی ،بشرو ازدوا کشن کشه بیشوه
نمانی( .قنررق .):8 :6148 ،این م در م ا خودادکایی و ع) وابستگی به دیگشران بیشان شش)ه
است .دراینجا خطاب به دختران جوانی که در خانه پ)ر منتظر و چیم به راه ششوهر هسشتن) دشا
به اصطالح مرد آرزوهاییان به خواستگارق آنها بیای) گفته و نیز از آنها خواسشته مشیششود کشه

براق انجا کارها و وظایف ،به دیگران متکی نراشن)؛ همکنین اشاره بشه خواسشتهق خشانواده هشا
مرنی بر زود ازدوا کردن دختران است .این م اشاره بشه ایشن مورشوع دارد کشه در فرهنشگ
بختیارق چه در میان زنان و چه در میان مردان وابستگی نکوه

ش)ه و در بین آنها جایگشاهی

ن)ارد.

 .1-2بِشِییینْ چِییی شییاهِ َزنُییونْ

بَخْتِییی یت اِیایِیییییه ناگَیییییهُونْ.

بازگردانی به فارسی :بنیین مانن) شاه زنان ،بختت میآیش) ناگهشان( .قنرشرق.)68: :6148 ،
در فرهنگ بختیارق از هر شیوه و روشی براق نگه)اشت پاک)امنی و عفت دختر استفاده شش)ه
است .گاه دختران جوان و د بخت از روق احساسات و هیجانات دوران بلوغ و آغشاز جشوانی
ممکن است کارها و رفتارهایی را انجا دهن) که پاک)امنی آنشان را لکشه دار کنش) و خسشارات
جرران ناپذیرق را به آبروق آنها وارد سازد .در این ررب الم از دختران جوان خواسته ش)ه
دا از این قری رفتارهاق نابهنجار و ناپسن) دورق جوین) ،صرر پییشه کننش) ،ماننش) انسشان بشزرگ
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حرمت و عفت خود را حف کنن) زیرا دنها در این صورت است کشه بخشت و اقرشا بشا بهتشرین
وجه ممکن به آنها روق میکن) و هماق خوشرختی بر روق شانههاق اییان مینیین).

 .1-3تییا کِییه بِیییدُوم تَییکِ تَلییو

هیییوو.
ُ
اَنْیییدَی رَهیییدُم سَیییرِ

بازگردانی به فارسی :دا در خانشه پش)ر بشود دنهشا بشود  ،هنگشا ازدوا نیشز بننشوان زن دو
اختیار ش) ( .همان )911 :م ذکر ش)ه زبان گالیهق دخترانی است که به عنشوان همسشر دو
اختیار میشون) .از جمله مسائ عمش)هاق کشه اسشال آن را دأییش) کشرده اسشت ،مسشئله ازدوا
مکرر و چن) همسرق است( .حمامی )1 :6144 ،در بین بختیاریها نیز مانن) سشایر افشراد و اقشوا ،
چن) همسرق مطرح است ،با این دفاوت که چن) همسرق در بین بختیارق ها بشه دلیش کمرشود و
دأمین نیروق انسانی براق انجا کارها صشورت مشیگیشرد؛ در ایشن بشین گشاه زن دو بشه شش)ت
دوسط خانواده زن او مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و ح

رشایع مشیگشردد و بشه همشین

دلی بسیارق از دختران و دوشیزگان به هیچ عنوان دمای ن)ارن) که به عنوان همسر دو اختیشار
شون) و به ش)ت از این موروع گالیه دارن).

جونُیییم ِدی
 .1-4جُیییونُم تَیییش و ُ

نییده شِییی.
چ ِ
بِییرارُم عزیییزِ نَییه َ

بازگردانی به فارسی :جانم آد  ،جانم دود ،بشرادر عزیشز اسشت ولشی نشه بشه قش)ر ازدوا .
(قنررق )949 :6148 ،این م درخصوص شوس و عالقهق دختران بشراق ازدوا و نیشز از زبشان
خواهران خطاب به برادران گفته ش)ه است .ازدوا از جمله مسائلی است که مورد دوجه همشه
مل و اقوا گوناگون قرار گرفته است .در این جوامع آداب و رسو متفاودی رایج اسشت .گشاه
ع ای) یک جامنه با ع ای) جامنه دیگر در دضاد میباش).ایشن مورشوع بشه خصشوص در مسشئله
زناشویی قاب دوجه است .در فرهنگ غرب با اعت شاد بشه اصش  :آزادق جنسشی آداب و رسشو
رایج است که با ع ای) جامنه اسالمی -ایرانی مغایر است( .پرق نشوم )9 :6141 ،در فرهنشگ
بختیارق بر لزو مسئله ازدوا و اهتما ج)ق به آن دالم میشود اما در برخی مواقشع دختشران
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در این مورد یننی بحث ازدوا هیجان زده میشون) که در ایشن مواقشع مشورد طننشه و دمسشخر
دیگران قرار گرفته و این ررب الم

را در وصف حا آنها به کار میبرن).

 .1-5حُونِییییییهِ دا مِیییییییرُونْ دُهیییییدَرِ شِیییییی کُنُیییییون
بازگردانی به فارسی :خانه اق که مادر در آن در حا مرگ و دختشر میشغو آمشاده کشردن
خود براق ازدوا است( .همان )198 :در این م به ع) دوانایی زن و دختشر در اداره ق خانشه
اشاره کرده است .در خانه اق که دختر و یا زن مسئو اداره کشردن آن باششن) ،منشافع شخصشی

بر منافع جمع درجیح داده میشود .در چنین خانه اق

هرکس براق خود به کارق میغو اسشت.

در چنین ورع آشفته اق مادر همواره به فکر این است کشه عمشر خشود را گذرانش)ه و بشه انتظشار
مرگ نیسته است .دختر نیز به فکر ازدوا و رفتن بشه خانشه بخشت اسشت و مشی گشویش) کشه بشا
ازدوا خود سر و سامان میگیر و از این جا میرو  .پیا کلی این رشرب الم ش ایشن اسشت
که خانهاق که زن و دختر مسئو اداره کردن آن باشن) ،همییشه دچشار آششفتگی اسشت و روق
خوشی را نخواه) دی).

 .1-6شِی ِایخُو وُ زِی ِایخُو
بازگردانی به فارسی :ازدوا میخواه) و زود میخواه)( .همشان )884 :ایشن رشربالم ش
حکایت از آن دارد که دختران جوان براق ازدوا و سر و سامان گرفتن خود عجله میکننش) و
گاهی نتایجی بر خال

می دختر و بار میآی) که غیر قاب جرران هستن).

 .1-7نییه قییاطِر سَ یر طَویلِ یه مَهنِ یه نَیییه دُهیییدَر بِیییه حُونِیییه بَیییوُو
بازگردانی به فارسی :نه قاطر در طویله میمان) و نه دختر در خانشه پش)ر( .همشان )141 :ایشن
م دربردارن)ه این مطلب است که دختران براق همییه در خانه پ)رق نمشیماننش) ،بلکشه یشک
روز ازدوا کرده و به خانه بخت میرون) این ررب الم به کسی گفته میشود که گلشهمنش)
است از این که دختران وق خواستگارق ن)ارن) و براق دل)ارق دادن به او گفتشه مشیششود کشه
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هیچ دخترق در خانهق پ)ر نمیمان) .دختر بای) خود را از هرجهت آماده کرده دشا بشه صشورت
ک)بانویی درآی) و بتوان) زن)گی خود را سر و سامان بخی).

 .2در زمینه خامی و کم تجربگی
 .2-1اَر دُهدَر نُونْ پَز بُو وَ چُو بَوُوس هم نُونْ اِپَزِه.

بازگردانی به فارسی :دختر اگر نان پز باش)؛ با چوب دستی پ)رم هم نان میپشزد( .همشان:

 )::در این ررب الم به بهانهگیرق هاق بیجا دوسط افشراد بشراق جرشران رشنف خشود اششاره
ش)ه است .اگر کسی قص) انجا کارق را داشته باش) در هرحشا و بشه هشر ششک آن را انجشا
میده) .دختران به دلی کم دجربه بودن از انجا برخی از کارهشا سشر بشاز زده و در ایشن راه بشا
آوردن دالیلی براق انجا ن)ادن کار بهانهگیرق میکنن) اما در این م از دختشران کشه بخیشی
از کارهاق خانه به آنها محو ش)ه است خواسته میشود که در انجا کارها جش)یت بشه خشر
داده و بهانه گیرق نکنن) داپخته و بادجربه شون).

 .9-9چهاردا دَدُو یَه حُونَه سِی گَوُو نَنان
بازگردانی به فارسی :چهار خواهر ،یک خانه براق بشرادر خشود درسشت نکردنش)( .قنرشرق،
 )941 :6148دخترها چون به فکر ازدوا و آین)ه خود هستن) ،نمیدوانن) زن)گی برادرششان را
سر و سامان دهن) .دختران جوان د بخت همواره فکر و ذکر اصلیشان ازدوا و رفتن به خانه
بخت میباش) ،به همین دلی اغلب از بسیارق از کارها و امورات روزمره غافش مشیششون) ،بشه
گونهاق که دوجهی به حوادث و ادفاقات پیرامون خود ن)ارن).

 .2-3دا بِه دُهدَر اِگُیو سَینْگِین بِیرَه

دُهدَر بَرْد اِبَنْیدِه بِیه خُیوس اِرِه وُاِییا

ِییییییییییوی) سنگین برو سشنگین بیشا دختشر سشنگ بشه خشود
مادر به دختر می گو
بازگردانی به
فارسیْگ:یِن ب
َییییییییین
س
بسته میرفت و میآم)( .همان )146 :چنین م الی را هنگشامی کشه بخواهنش) پنش) و انش)رزق در
مورد سنگینی و نجابت به دختر ب)هن) و اینکه دختر به دلی خشا بشودن برداششت غلطشی از آن
دارد استفاده مشیکننش) .در برخشی از مسشائ از عش) دوجشه دختشر و نیشز برداششت متفشاوت از
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موروع و سخن گفته ش)ه اشاره ش)ه است .این ررب الم نیز بشه ایشن نکتشه اششاره دارد کشه
مادر در حا پن) دادن به دختر خود بود و به اییان سنگینی و نجابت را گوشزد میکشرد امشا بشه
دلی کژفهمی ،دختر برداشتی متفاوت از این پن)ها دارد .به جاق سنگینی که در مفهو دیگرق
به کار رفته است دختر بر وزن جسمی خود افزوده و به دی)ار مادر خود میرود.

 .2-4عقل زِ دُهدَر مَجُو هُوش وَ دالُو

بازگردانی بشه فارسشی :در جسشت وجشوق ع ش از دختشر جشوان و هشوم از پیشرزن نرشام.
(قنررق )8:6 :6148 ،وقتی در م لی سخن از نرود ع
فرد به طور ک بیع

به میان میآیش) ،منظشور ایشن نیسشت کشه

و دیوانه است ،بلکه به این نکته اشاره دارد که :در این ششخص غلرشه بشا

احساسات است و احساسات بر ع ش فزونشی دارد؛ در دختشران نیشز بشه ویشژه در دوران بلشوغ و
جوانی به این شیوه است که هیجانات آنهشا بشر ع ش چیرگشی دارد .عواطشف و احساسشات جشز
الطافی است که خ)اون) به وجود زنان ارزانی داشته است و این همان ویژگی است که موجشب
بروز خصلتهاق نیکو در آنان میشود.
فیضی در دیوان خود میگوی):
کشششوه ع لشششی و بیابشششان جنشششونم دادهانششش)

حیردی دار ازاین کین هر دو چونم دادهان).

(فیضی کاشانی ،دیوان)691 :

 .2-5کارِ دُهدَر نَکِردَنِس بِهتَرِه
بازگردانی به فارسی :کار دختر انجا ن)ادن

بهتر است( .قنرشرق .)469 :6148 ،دختشران را

به دلی ع) بهرهمن)ق از دجربه کافی براق انجا کار ،سپردن کارها به آنان اشتراه اسشت .بشاور
غلطی که در بین مرد وجود دارد ،این است که به جاق سپردن کار براق کسب دجربه به دختر
از سپردن کار به وق پرهیز میکنن).
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 .2-6مُچِ گَپ نُونِ کُچِیرْ پَهنِس نَکِرْد زَیدِس بِه تیر
بازگردانی به فارسشی :چانشه بشزرگ و کوچشک پهشن

نکشرد و بشه چشوب زدم( .قنرشرق،

 .)4:1 :6148این ررب الم از ع) دجربه کافی دختران در انجا امشور خانشه حکایشت دارد.
دختران در انجا این کار (پخت نان) دالم زیادق کرده و سختی زیادق را متحم میشون) دشا
پخت نان را آن طور که صحیح است یاد بگیرنش) .نشانی کشه دوسشط دختشران پختشه مشیششود یشا
سخت و رخیم است و یا آن )ر نازک که به راحتی پاره میشود در این م نیز مانن) برخشی از
م ا هاق قر به بیدجربگی ،خامی و ع) کفایت دختر در انجا کارهاق خانه اشاره دارد.
 .3در زمینه هیجانات دوران بلو
 .1-6دا دُه)ُر نَکنِه بُوسِه بازق ،کرُ نِیکنِه دَس دِرازق.
بازگردانی به فارسی :دا دختر مناشش ه و بوسشه بشازق نکنش) پسشر بشه اییشان دسشت درازق و
دنر

نمیکن)( .قنررق )989 :6148 :بلوغ از مهمدرین دورههاق زن)گی افراد است که از نظشر

فیزیولوژیکی ،فیزیکی و روانی دحوالت بسیار عمی ی را در فرد ایجاد میکنش) و باعشث بشه هشم
خوردن نظشم جسشمانی روحشی و روانشی نوجوانشان مشیگشردد( .د )یسشی و دیگشران)9 :61:9 ،
دختششران جششوان و نوجششوان قرش از ازدوا  ،یننششی در سششنین بلششوغ بششه دلیش هیجانششات درونششی و
دأایرپذیرق از گروه همساالن و محیط پیرامون کمتر به ن)اق ع

دوجه کرده ،خود را بازیکشه

دست احساسات خود و افراد بی بن) و بار میکنن) و در دا انواع بالها و میکالت ،اجتمشاعی و
جنسیتی گرفتار میشون).
 .3-2دُهدَر وُ کَووِه نَرْ وُ قاطِر چِی یَکِنْ
بازگردانی به فارسی :دختر بره نر و قاطر مانن) هم هستن)( .همان )148 :در این م بشه ششور
و هیجان جوانی و دحرک و نیاط دختشر اششاره شش)ه اسشت و شخصشیت آن بشا بشره نشر و قشاطر
م ایسه ش)ه است.
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 .4در زمینه بی بند و باری
 .4-1دُهدَرِ چَرُو (حیز) تَی گَوُو خُو خُوسَه رِی زِمیِن نَدارِه
بازگردانی به فارسی :خواهر بیعرره (ب)کاره -زنا کار) چیشم دیش)ن بشرادر الیشق خشود را
ن)ارد( .همان )144 :در این ررب الم خراات و ب) ذات بودن انسشان هشاق زناکشار بشه دصشویر
کیی)ه ش)ه است زنها و دخترهاق ب)کاره که همییه به دنرا پنهشان کشارق و کارهشاق ناپسشن)
هستن) با دی)ن انسانهاق درستکار احساس درس مشیکننش) و چیشم دیش)ن انسشانهشاق الیشق و
شایسته را ن)ارن) در این م کلمه برادر خوب (گوو خو) اشاره به دوست خشوب و خوییشاون)
خوب دارد.

 .5در زمینه بهانه جویی

.5-1

بِه دُهدَرگُهدِنْ کار بِکُن گُد خُروُس پامَه تِلْنی.

بازگردانی به فارسی :به دختر گفتن کار بکن گفت :خروس پایم را له کشرد( .قنرشرق:6148 ،
 )994کاربرد این ررب الم براق زمانی است که افراد با بهانههاق بیجا به دنرشا گریشز از انجشا
وظایف محوله به خود هستن) .دختران با آنکه کار و فنالیتهاق آنان به چیشم نمشیآیش) ولشی در
بین خانواده هاق عیایر بختیارق دختر چه در کارهاق درون خانه و چه در کارهاق بیرون از خانشه
به فنالیت و دالم میپردازد .از جمله کارهاق خار از خانه که دختران انجشا مشیدهنش) :دشأمین
سوخت ،دأمین خوراک و نیز گاه نگه)ارق از گله در نرود شران است .گشاه از دختشران کارهشایی
درخواست میشود که یا انجا آن از اراده و دوان آنها بیشرون اسشت و یشا در ااشر خسشتگی مفشرط
ناشی از انجا فنالیتهاق دیگر از انجا آن خوددارق کرده و به دنرا بهانهجشویی بشراق گریشز از
آن میباشن) .دلی دیگر این است که دختران به دلی کم دجربگی در انجا کارهشا و یشا دشرس از
خراب ش)ن کار به دنرا این هستن) که از انجا این کار سر باز زنن).

ب) دیدگاه مثبت
در این قسمت به بیان مراح ی در زمینه نگاه م رت به دختر در قو بختیارق و اهمیت وجشود
دختر در این قو پرداخته میشود.
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 .1مایه خیر و برکت
 .1-1پاسَه بِکُنیِن بِه خیِگ
بازگردانی به فارسی :پای

را در میک روغن قرار دهی)( .همان )968 :این م ش دربشارهق

دخترق که بن) از آن پسرق به دنیا میآی) به کار برده میشود این دختر در نزد خشانواده عزیشز
و محتر شمرده میشود .در اقوا و عیایر بختیارق به دلی آنکه پسر کمشک کشار و یشارقگشر
پ)ر و اه خانه است ،عزت و احترا زیادق دارد و در نرود پ)ر مسشئولیت و مش)یریت خانشه را
برعه)ه میگیرد .اگر در بین بختیارق ها بن) از فرزن) دختر ،پسرق به دنیا بیای) آن دختر ارزم
و م ا واالیی در بین خانواده پی)ا میکن) به گونهاق که خانواده به این ع ی)ه میرسش) کشه :بشه
برکت وجود دختر بوده که چنین پسرق نصیب خانواده ش)ه است.

 .1-2عَزیزُم و مارُم بَچِه نُورِیت دُهدَر با
بازگردانی به فارسی :عزیز و مادر بکه اولت دختشر باشش)( .همشان )84: ،از دیگشر مشوارد

م رتی که در مورد دختر در فرهنگ بختیارق موجود است این است که :بسیارق از بختیارق هشا
عالقه دارن) که بکه او آنها دختر باش) ،زیرا آن را مایهق خیر و برکت میداننش) .خ)اونش) در
قرآن نیز از دختر به عنشوان ه)یشه الهشی یشاد مشیکنش) و از انسشان مشیخواهش) کشه ازایشن ه)یشه
خوشحا شود( .قرآن ،61:6 ،سوره  ،89آیه  )8:سخن پیامرر نیز در مورد دختشر بسشیار جالشب
است آنجا که فرموده است :بوق بهیت را از دختر فاطمه استیما میکنم( .فضای الخمسشه،

 61:9ه-س.)698 :
 .2نجابت و ادالت خانوادگی
 .2-1اَنار زِ اَناردوُنْ ،اَنگیر زِ رَز رُو دُهدَرِ شخصی نَه بِسُونْ که داس کَیوِنُو بُو.

بازگردانی به فارسی :انار از انشاردان و انگشور از درخشت انگشور بایش) مصشر

ششود ،دختشر

کسی را بگیر که مادرم ک)بانو باش)( .همان )619 :این ررب الم در بیان و اهمیت اصش و
نسب دختر و خانواده او جهت ازدوا و انتخاب همسر گفته ش)ه است .قو بختیشارق بشه دلیش
اصالت و فرهنگ غنی ایشن قشو در هنگشا ازدوا پسشر و دختشر بشه اصشالت و رییشهدار بشودن
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خانوادهق دختر خانواده و نیز اج)اد دختر دوجه میکن)؛ زیرا اصالت دختر و خانوادهام یکشی
از شرایط مهم ازدوا و دحکیم بنیاد خانواده در قو بختیارق است .این مسئله در قو بختیشارق
باعث شش)ه کشه اصشالت نجابشت دختشر در میشان رشرب الم ش هشا و فرهنشگ عامشه آن نمشود و
برجستگی خاصی پی)ا کن) .و همکنین به اصالت و نجابت خشانواده دامشاد دوجشه بسشیار زیشادق
دارن) .اگر کسی بخواه) دخترق را براق همسرق خود اختیار کن) در نخستین مرحله به عفشت،
پاک)امنی و اصالت دختر ،مادر،
 .3وفا داری و فداکاری
 .3-1ای بِرار دُر به گوشُم اَر هیچ نَداری بِرْ بِفُروشُم
بازگردانی به فارسی:اق برادر ،دُر بشه گشوم دار اگشر هشیچ چیشزق نش)ارق برشر و بفشروم.
(همان )681:نکته و مفهو بارز در این م از خود گذشتگی دختر است .در همه فرهنشگ هشا و
در میان همه اقوا از خودگذشتگی ها و دلسوزق هاق فرزن) دختر براق دیگشر اعضشاق خشانواده
مانن) برادران خود به چیم میخورد .در برخی از خانواده ها فرزن) پسر با اینکه از ورنیت مالی
مناسری برخوردار است ،باز هم کاسه ن)ار دست گرفته و از ف ر مشینالش) ،فرزنش) دختشر نیشز بشا
زبان کنایه به او مشیگویش) کشه اگشر بشا ایشن همشه سشرمایه بشاز هشم ورشع مشالی مناسشری نش)ارق
گوشواره هاق مرا برر و بفروم .در این مسئله دو مفهو به چیشم مشیخشورد یکشی اینکشه دختشر
براق برادر خود از خودگذشتگی و ف)اکارق نیان میده) و دیگر اینکه با حالت طنشز و کنایشه
به برادر خود میگوی) که با وجود ورع مالی مناسب باز هم خود را بشی چیشز و نشادوان قلمش)اد
میکن).

 .3-2دَردِ خُدا بُکُشُم وَ جُونِ الحمدهلل بِزَنِه
بازگردانی به فارسی :درد خ)ا مشرا بکیش) (جملشه عشاطفی بشراق ابشراز همش)ردق) بشه جشان
الحم)اهلل بزن)( .همان )119 :همانگونه که بیان ش) در میان قو بختیارق فرزنش) پسشر عزیزدشر از
دختر میباش) و هر گاه زنی بکه پسر به دنیا بیاورد زنشان در م ابش ایشن دولش) از واژه الحمش)هلل
استفاده میکنن)؛ هرگاه بکه زنی دختر باش) بشراق دلسشوزق و ابشراز همش)ردق بشا مشادر از واژه
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خ)ا مرا بکی) (خ)ا بکیو ) استفاده میکنن) .اما در این ررب الم در مورد فرزن) دختشر بشه
دی) م رت نگاه میکنن) زیرا :در برخی مشوارد فرزنش)ان دختشر از نظشر و کمشاالت ،دلسشوزق و
محرت از فرزن)ان پسر پییی میگیرن) و در این گونه موارد از ایشن م ش اسشتفاده مشیششود کشه
منظور درجیح دادن فرزن) دختر بر فرزن) پسر میباش).

 .3-3دُهدَر وَفاس زِکُر بِیشتَرِه
بازگردانی به فارسی :دختر وفای

از پسر بییتر اسشت( .همشان )148 :در ایشن م ش بشه دیش)

م رت به دختر نگاه ش)ه است و مانن) دن)ادق از م هاق ذکر ش)ه بر این نکته دأکی) دارد کشه:
دختر از نظر محرت ،دلسوزق ،مهر و وفا بردرق م ا زدنی نسرت به پسر دارد و همشواره دلسشوز
پ)ر و مادر و خانواده خود است به طشورق کشه همشواره بشه یشارق آنشان مشیششتاب) و از خطشاق
اطرافیان خود چیم پوشی می کن) .دختران کانون خانواده را گر و پرفشروغ نگشه مشیدارنش) و
باعث میشون) اه خانه از زن)گی در کنار یک)یگر بییتر لذت بررن).

 .4عفت و پاکدامنی
 .4-1دام وَ دَدُوم اِگُو رَهدَن وُ وَیدَنْتَه داشْتَه بُو
بازگردانی به فارسی :مادر به خواهر میگوی) مواظب رفت و آم)ت بام( .همان)141 :
قو بختیارق به ب)لی دنصرات قومی و خانوادگی در مسئله مهم رفت و آم) دختران و زنان
به خصوص دختران مجرد حساسیت زیادق به خر میدهن).
 .4-2زَنِ بِیوه وُ دُهدَرِ گَپ لَو مَیناس هَم دُشْمَنِسِه
بازگردانی به فارسی :زن بیوه و دختر بزرگ لرشه چارق)ششان هشم دشمنیشان اسشت( .همشان:
 )819این ررب الم به رعایت پاک)امنی و عفا

اهمیت آن دوسط زنشان و دختشران پرداختشه

است .در این م اله بارها و بارها در مورد پاک)امنی و عفت دختر سخن به میان آم)ه اسشت .در
این م به زنان بیوه و دختران د بخت گوشزد میشود که :حتی لره چارق) آنان نیشز دشمنیشان
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محسوب میشود .یک لحظه غفلت براق دختران و زنان بیوه یک عمر و پییمانی را بشراق آنهشا
به دنرا میآورد.
 .5مساوات و برابری
 .4-6بَکته کر وُ دُه)َر ن)اره
بازگردانی به فارسی :بکه دختر و پسر ن)ارد( .همان )611 :برابشرق فرزنش) پسشر و دختشر در
این ررب الم در بین برخی خانوادههاق بختیارق قاب میشاه)ه و دامش اسشت .در میشان قشو
بختیارق همانگونه که پسر را به دلی شرایط اقلیمی و اقتصادق بشه عنشوان نیشروق کشار عزیشز و
محتر میشمارن) دختر را نیز مایه خیر و برکت خانه و خشانواده مشیداننش) .دختشر همکنشین بشه
عنوان شخصی که در کارهاق خانه در ن

خانه دارق بشه مشادر و خشانواده کمشک مشی کنش)،

م امی ارجمن) دارد .در میان رربالم هاق قو بختیارق عالوه بشر دیش)گاه م رشت و منفشی کشه
نسرت به دختر دارن) ،گروهی نیز به مساوات و برابرق ح وس دختر و پسر اشاره دارن) و بر ایشن
نکته دأکی) دارن) که دختر و پسر از نظر ح وس اجتماعی ،فردق و فرهنگی هیکگونه دفاودی بشا
یک)یگر ن)ارن) .در قرآن کریم و سیره پیامرر و اه بیت به وفور در مورد برابرق ح وس جشنس
مؤنث و مذکر سخن به میان آم)ه است .قرآن براق دما انسانها چه زن و چه مشرد شخصشیت و
فطرت میترکی قائ است و خمیر مایه اولیشه آنهشا را در آفشرین

و خل شت یکسشان مشیدانش).

کسی که چیزق از اعما صالح ،را انجا ده) خواه مرد باشش) و خشواه زن در حشالی کشه ایمشان
داشته باش) وارد بهیت میشود( .قرآن ،61:6 ،سوره  ،8آیه )698
 .6تقسیم کار
 .6-1کُرْ بِه جُست وُ جُو دُهدَر بِه شُست وُ شُو
بازگردانی به فارسی :پسر به جستجو و دختر به شست و شو( .همان )499 :این م حکایت
از آن دارد که بای) کارهاق داخ خانه را که متناسب با روحیه ق دختر است را به وق واگذار
و نیز کارهاق بیشرون از خانشه را بشه پسشران واگشذار کننش) .در دنشالیم اسشال و سشیره پیشامرر نیشز
کارهششاق درون خانششه بششه دختششران و کارهششاق بیششرون از خانششه بششه مششردان سششپرده ششش)ه اسششت.
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امیرالمششومنین علششی (ع) و فاطمششه (س) از پیششامرر دربششاره کارهششا داورق خواسششتن)؛ پیششامرر حکششم
نمودن) که فاطمه (س) کار داخ منز را انجا ده) و علی (ع) نیز کارهاق بیشرون از منشز را
انجا ده)( .ف ه شینه،61:9 ،

 ،94ص )498بختیارقها نیز به دلی غیرت و عزت خود نیز بشا

دکیه بر دنالیم اسالمی اجشازه کشار بیشرون از خانشه و در منشر

دیش) قشرار گشرفتن را بشه دختشر

نمیدهن).

 .7مظلومیت
 .7-1دُهدَرِ بِی دا دَست بَنْدِ بُره وَنِه وَنا...

بازگردانی به فارسی :دختر بی مادر النگو را شکسته و به گردن میان)ازد( .همشان )141 :در
این م به اهمیت و ن

وجود مادر به عنوان مربی در دربیشت و دجربشه انش)وزق دختشر اششاره

دارد و حام این پیا است که نرود مربی در دربیشت دختشر آاشار و عواقشب جرشران ناپشذیرق را

براق دختر در پی دارد ،به گونهاق

که از عه)هق انجا کارهاق سادهق روزمره نیز برنمیآیش).

دخترق که مربی ن)اشته باش) دما کارها و فنالیت هاق محو به خود را برعکس و به صشورت
نادرست انجا میده).

 .7-2گُو کِی مِست مِنْ چالَه؟ گُو دُهدَرِ بِی دا
بازگردانی به فارسی :گفت چه کسی در اجاق)ان . ..گفت دختر بی مشادر (یتشیم)( .همشان:
 )449فرزن)ان یتیم علیالخصوص دختر در برابر میکالت اجتماعی بسیار آسیب پشذیر هسشتن).

در فرهنگ بختیارق به پرهیز از ستم کردن به یتیم دوصشیه شش)ه اسشت امشا در ایشن بشین کسشانی
آگاهانه یا ناآگاهانه به دختر و پسر یتیم ظلم روا میدارن) .در اغلب مواقع نیز ب)ون دلی جشنس
دختر مورد ظلم واقع شود این باعث میشود دا دختر بیگناه محاکمه شود .سشیره پیشامرر و اهش
بیت نیز مرد را به پرهیز از ستم بر مظلو و یتیم دعوت کردهان) .در جایی از حضرت علی (ع)
سؤا ش) که فاصله بین زمین و آسمان چ )راست اییان فرمودن) که بین آسمان و زمشین دنهشا
گیودن چیمی به نفرین مظلومی فاصله است( .بحاراالنوار 6989 ،س ،69 ،ص .)44

  812مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

 .8خوداتکایی
 .8-1نَه دُهدَر تَی دا بُو (نه مشک تَی اَو) نَه گُوَر تَی گا
بازگردانی به فارسی :نه دختر پی

مادر باش) (نه میک پی

آب باش)) و نه گوساله پشی

گاو باش)( .همان )144 :در اغلب ررب الم ها براق اینکه دختر براق زنش)گی آینش)هق خشود
کامالو آماده شود خواهان این هستن) که در کنار مادر (مربی) و با نظارت اییشان کارهشاق خانشه
را انجا ده) .در برخی دیگر از م هاق بختیارق نیز از نیاز مرشر دختشر بشه مربشی سشخن رفتشه
است .اما اگر این نزدیک بودن و کمک گرفتن از مادر در کارها منجر به ع) فنالیت دختشر و
موجب نازپروردگی و دنرلی وق شود ،بسیار مضر است .در این صورت بایش) دختشر را از مشادر
دور نگه داشت دا عالوه بر نازپروردگی و دنرلی به فکر د لی) از رفتار هشاق غلشط مشادر نیفتش) و
برخی افکار و رفتارهاق منفی مادر بر روق وق اار نگذارد؛ همانطور که اگر گوسشاله در کنشار
مادر نگاه)اشته شود به بازق گوشی عادت کرده و موجب آزار و اذیت صاحب خود میششود
و خود نیز از خوردن غذا خوددارق کن) ،میک نیز اگر در کنار چیمه نگشه داششته ششود قطنشا
خیک خواه) ش).

 .9آراستگی و زیبایی
 .9-1سا سِه چِی خُوه رَز وُ بِید وُ چِنار کُر بِه شَمشَیرِس دُر بِه مِیل و خَلخال
بازگردانی به فارسی :سایه سه چیز خوب است :رز و بی) و چنار ،پسر با شمییرم زیراسشت
و دختششر بششا زیششورآالت و آراسششتگی ظششاهرق( .قنرششرق )811 :6148 ،در ایششن م ش بششر اهمیششت
آراستگی و زیرایی ظاهرق دختران دأکی) ش)ه است و آن را همراه م شا درختشانی کشه بهتشرین
سایه را دارن) آورده است و بیان کرده همانطور کشه سشایه درخشت انگشور ،بیش) و چنشار خشوب
است ،پسر با کار و فنالیت و دختر با آراستگی ظاهرق زیرا هستن) .بشا رشش) شهرنیشینی و غلرشه
فرهنگ شهرق بر فرهنگ عیایرق و روستایی هر چنش) لرشاس محلشی زنشان و مشردان بختیشارق
مورد بیمهرق قرار گرفته است ولی کماکان به صورت بیمارگونه به حیشات خشود ادامشه داده و
در فرهنگ عامیانه از آن یاد میشود.

جایگاه دختر در ضربالمثلهای بختیاری 819 

 .11هوش و ذکاوت
 1-10.خُدا نَه شُرْگ مَنْدُم مِنْ فِرْگ دُهدَر حامِلِه داس هَنِی بِکْر.

بازگردانی به فارسی :خ)ا را سشپاس در فکشر مانش)ها دختشر حاملشه و مشادرم هنشوز بشاکره
است( .همان )114 :چنین م لی در مورد دخترانی که پر ادعاین) و با جسارت سشخنان بشزرگ و
حکیمانه اق به زبان میآورن) به کار میرود .در همه جوامع و نیز در قشو بختیشارق دخترهشایی
وجود دارن) که در فکر و ان)ییه بیمانن) هستن) .گاه دخترانی پی)ا مشیششون) کشه حکشومتی را
سرنگون و ان البی به پا میکنن) ،درحالیکه مادران و پ)ران این دختران در فکر و ان)ییشه هشیچ
شراهتی به آنان ن)ارن) .نمونه این دختران ،بیبی مریم بختیارق و بیبی عظیمه مشیباششن) کشه از
دختران میهور و اسطورهاق در فرهنگ بختیارق هستن).

 .11-2هر دُهدَر یَه جَو زِ کُر اِدِزِه
بازگردانی به فارسی :هر دختر یک جو از پسر میدزدد( .همان )149 :از دیگر نکات م رتی
که در فرهنگ عامه بختیارق در مورد دختر به چیم میخورد زرنگی و زیرکی دختر در انجا
بسیارق از کارها از جمله امورات درونی خانه نسرت به پسر است.

 .11اهمیت مسولیت تربیت و نگهداری از دختر
 .11-1هر کِه دُو دُهدَر بِه بارِسِه

هَفْت گُرگِ هار بِه کارِسِه

بازگردانی به فارسشی :هشر کشس دو دختشر در خانشه دارد بشه هفشت گشرگ گرسشنه گرفتشار
میششود( .همشان )1:1 :در بشین بختیشارق هشا زاد و ولش) بسشیار اسشت بشه گونشهاق کشه در بییشتر
خانواده ها دن)اد فرزن)ان به بی

از  8نفر میرس) .وقتی در برخی از خانواده هشا دختشرق متولش)

میشود به دلی رنف مالی و نیز مسئولیت سنگین نگه)ارق از آن این م را بیان میکنن) .امشا
در دنالیم اسالمی این اعت شاد وجشود دارد کشه خ)اونش) رزس و روزق هشر شخصشی را کشه خلشق
میکن) میده) و خود وظیفه حف و نگه)ارق آن را برعه)ه میگیرد؛ در ادب پارسشی نیشز بشه
این نکته اشاره ش)ه است که خ)اون) خود روزق دهن)ه است:
مخشششور هشششو ابلشششیس دشششا جشششان دهششش) هششرآنکس کششه دنشش)ان دهشش) نششان دهشش)
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دواناسششششششت آخششششششر خ)اونشششششش) روز کششه روزق رسششان) ،دششو چنشش)ین مسششوز
(بوستان سن)ق ،61:6 ،ب )166 ،1

نتیجهگیری
با وجود اینکه دختران در همه زمینشه هشاق اجتمشاعی فرهنگشی و...ن ش

اساسشی در جوامشع

مختلف از گذشته دا حا دارن) و این دختران هستن) که به عنوان زنان آین)ه انسان هشاق بشزرگ
را پرورم داده و دحوی جامنه خواهن) داد؛ اما در اغلب ام ا و حکم قو بختیارق از دختشران
به عنوان فردق بیدجربه ،خا  ،نادوان و کسی که همواره سشربار خشانواده اسشت سشخن بشه میشان
آم)ه است .در میان ام ا و حکم و ررب الم هاق هر ملت بشه وفشور بشه جایگشاه دختشر ،چشه
منفی و چه م رت اشاره ش)ه است؛ به گونهاق که میدوان از میان رربالم هشا بشه راحتشی بشه
جواب این سوا که دختر چه جایگشاهی در میشان خشانواده در جوامشع گونشاگون دارد دسشت
یافت.

در میششان ام ششا و حکششم و رششرب الم ش هششاق قششو بختیششارق نیششز بششراق دختششران جایگششاهی
اختصاص داده ش)ه است .الرته بییتر روق سخن با دختر در فرهنگ بختیارق دأکی) بشر ازدوا
به موقع ،حف پاک)امنی و عفا

و نیز غلره بر احساسشات و هیجانشات بلشوغ و دوران جشوانی و

دکریم پ)ر و مادر میباش) .در برخی دیگر از م هاق بختیارق از دختر که فشردق خشا و کشم
دجربشهاق مشیباشش) خواسشته مشیششود بشه کمشک افشراد و محشیط پیرامشون بشه کسشب دجربششه و
دان

ان)وزق بپردازد.

هرگاه سخن از ح وس بیر به میان میآی) ،ذهن ها ناخودآگاه به سمت برابرق زن و مشرد و
دختر و پسر کیی)ه میشود ،اما همییه اینگونه نیست و هستن) کسانی که دختشر را فشرو دسشت
شمرده و آن را مایه ب)بختی و ننشگ خشانواده مشیداننش) .گشروه دیگشرق نیشز وجشود دارنش) کشه
اعت ادشان خال

این مطلب است و دختر را مایه خیر و برکت بشراق اهش خانشه مشیداننش) .در

میان قو بختیارق نیز چنین است و دو دی)گاه متفاوت م رت و منفی نسشرت بشه دختشران وجشود
دارد که با مطالنه رربالم ها و گفتار عامیانه مرد این قو میدوان به ایشن مورشوع پشی بشرد
در این م اله این سؤا مطرح ش) که دختر در فرهنگ بختیارق چه جایگاهی دارد
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عالوه بر این با ذکر م ا هایی از زبان مرد قو بختیارق در این م اله مالحظشه شش) کشه در
میان مرد بختیارق عالوه بر دی)گاه م رت و منفی در مورد دختشر دیش)گاه دیگشرق نیشز مطشرح
است که :دی)گاه برابرق دختر و پسر است که ررب الم «بکه کر و ده)ر ن)اره» بکه پسشر و
دختر ن)ارد گویاق این مطلب است.
در مجموع دختر در فرهنگ بختیارق نماد فردق خا و بشیدجربشه درعشین حشا فش)اکار و
دلسوز است.
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ق)سی برادی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده
حکی نظامی هفت پیکر را در قالب مثنوی و در رابطره برا زنردگی بهررام گرور
سروده است وی که از بزرگترین داستان سررایان ادا پارسری اسرت ،برا گنجانردن
هفت افسانه در دل این داستان بلند با هرافت راصی ،جهت بیان پند و نصری ت از
افسانه سرایی استفاده کرده است و به این وسیله یکی از عناصر برجسته فولکلرور را
به زیبایی در اثر رود جای داده است
عالوه بر این نظامی ،برای تأثیر هر چه بیشتر بر مخاطب ررود ،از دیگرر ذررایر
ملی نیز بهره ی فراوان بررده اسرت و در سرتاسرر اثرر ررود ،آداا و رسروم ،باورهرا،
اعتاادا  ،سنت ها و رو های عامیانه را عنوان کرده است
او در هفت پیکر از الفاظ و کلما مناسب ،تصویر جزئیا  ،به کار بردن امثرال و
کنایا رایج در بین مردم ،اصرطالحا علمری و فلسرفی ،عاایرد عروام و طروری
استفاده کرده که میتوان گفت اثر به دایره المعارفی از علوم و اطالعا در مرورد
فرهنگ عامیانه ،تبدیل شده است
به طور کلی میتوان هفت پیکر را آیینهای دانست که فرهنگ عامیانرهی مرردم
آن زمان در آن بازتاا شده است
در این میان پرتوهایی از این بازتاا وسیع ،بر ذهن نگارنرده تابیرده و موجبرا
تألیف این مااله را فراه آورده است

کلیدواژهها :فولکلور ،فرهنگ عامیانه ،هفت پیکر ،نظامی

ghodsibaraty@yahoo.com
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مقدمه
در د)او عامه و برخوردهاق روازنهق مرد  ،اعما و رفتارق انجا مشیگیشرد و کلمشات و
سخنانی رد و ب) میگردد که ممکن است در جوامشع مختلشف ،متفشاوت باشش) .ایشن اعمشا و
رفتار براساس باورها و اعت ادادی صورت مشیگیشرد کشه رییشه در مشذهب و عشر

و سشنت آن

جامنه دارد .به طور کلی رامن دوا هر جامنهق انسشانی رفتارهشاق مت ابش افشراد آن نسشرت بشه
یک)یگر و رابطهق آنها با محیط زیستیان است .این رفتارها حاص ارزمهاق درونی و برونشی
است که به صورت مجموعهاق از قواع) و م ررات در عشر

و سشنت جامنشه رییشه دارد .ایشن

رفتارها ،از ع ای)ق نیأت گرفته و خود باعث به وجود آم)ن قواعش)ق اسشت کشه حکشم قشانون
داشته ،ب اق جامنه را رمانت میکنش) و مجموعشهاق از اسشاطیر ،افسشانه هشا ،ع ایش) ،ارزمهشا،
آداب و رسو  ،درانهها ،هنرها ،بازقهشا ،جیشنهشا ،طشب ،ح شوس ،گشوی  ،رشرب الم ش هشا و
اصطالحات و  ...را در بر میگیرد و در اصطالح فولکور نامی)ه میشود.
هنر و ادبیات عامه به منزلهق مصالح اولیهق بهترین شاهکار بیر است .به خصوص ادبیات و
هنرهاق زیرا و فلسفه و ادیان مست یماو از این سرچیمه سیراب میشون) .ایشن سرچیشمهق افکشار
دوده که نس هاق پیاپی همهق ان)ییههاق گرانرهشا و عواطشف و نتشایج فکشر و ذوس و آزمشای
خود را در آن ریخته ان) گنجینهق زوا ناپذیرق است که شالودهق آاار مننوق و کاخ باشکوه
زیراییهاق بیر به شمار میآی).
درانههاق عامیانه و آوازها و افسانه ها نماین)ه روح هنرق ملت و صش)اق درونشی آنهاسشت و
در رمن سرچیمه ق الهامات بیشر و مشادر ادبیشات و هنرهشاق زیرشا و فلسشفه و ادیشان محسشوب
میشود .به همین مناسرت امشروزه در کیشورهاق متمش)ن اهمیشت خاصشی بشراق فولکلشور قایش
میباشن)(.ه)ایت)918:618:،
از آاار ادبی میهور بجامان)ه از گذشتگان ،پنج گنج یا خمسهق حکیم نظامی است کشه وق
شهرت خوی

را به آن م)یون است و از نظر ساختارق در بین این پنج م نوق ،هفت پیکر قوق

درین اار نظامی است که ورزی)گی و پختگی طرع شاعر با دما فوت و فن ،در آن به کشار رفتشه
است.
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هفت گنر) ،هفت پیکر یا بهرا نامه ،داسشتان کشامجویی هشا و ششادخوارقهشاق بهشرا گشور
است که براق رفع طالع ب) ،دوسط پ)رم به نزد شاه عرب فرستاده مشیششود .او پشس از مشرگ
پ)ر به ایران لیکرکیی میکن) و با ششجاعت ،دشا سشلطنت را از بشین دو ششیر بشر مشیگیشرد و
پادشاه ایران میشود .پس از رسی)ن به پادشاهی خواهان دختشران پادششاهن هفشت اقلشیم شش)ه و
پس از ازدوا با آنها ،هر شب را با صمنی درون گنرش)هاق هفشت رنشگ سشر مشیکنش) و از هشر
ک)ا قصهاق شیرین میشون) ،در پایان نیز به دنرشا گشورق بشه داخش غشارق مشیرود و ناپ)یش)
میگردد.
شکار بهرا و بز هاق او ،داغ زدن بر گوران و ساختن قصشر خورنشق دوسشط ننمشان و ن ش
دالورهاق بهرا بر در آن ،خود حاوق یک سرق از عناصر فرهنگ عامیانه است.
نظامی براق دأایرگذارق هر چه بییتر روق مخاطب خود در جاق جاق آاشارم از فرهنشگ
عامیانه بهره میگیرد .او افسانه پردازق را محور اصلی کار خود قرار میده) و به دنرشا آن هشر
جا که مجالی مییاب) با استفاده از باورها و اعت ادات مرد  ،مضامین ج)یش) مشیآفرینش) .نظشامی
مرد عامی را خوب میشناس) و از راز و رمز زن)گی آنها مطلع است .ررب الم ها ،کنایشات
و اصطالحات مرد عادق را به خوبی در شنر خود جاق داده ،آداب و رسو آنهشا را سشرمایهق
خلق آاار خوی

قرار میده) .دوصیفات او از وقایع به ح)ق قوق است کشه انسشان را قشادر بشه

دجسم صحنههاق حوادث میگردان) و خوانن)ه را مجذوب داستانهشاق خشوی

مشیکنش) ،لشذا

آاار وق بستر مناسری است جهت دح یق و دفحص پیرامشون فولکلشور دوران زنش)گانی او و پشی
بردن به افکار و عادات ورسو مرد آن دوران.
از آنجا که فولکلور علم ج)ی)ق است و یافتن مصالح و مسائ آن بسیار دشوار .زیرا آنکشه
که براق بررسی این فرهنگ موردنیاز است ،دنها از مخلوقشات افشراد بشی سشواد و عشامی ب)سشت
میآی) .ساب ه دح ی ات راجع به فرهنگ عامیانه در اروپا به اواسط قرن نشوزدهم بشر مشیگشردد،
که جنر

و کوش

وسینی براق جمع آورق مواد و مطالب مربوط بشه فولکلشور هشر کیشورق

آغاز ش) و هنوز هم به صورت ج)ق و الرتشه علمشی ادامشه دارد .در پشی ایشن نهضشت عظشیم در
ار وپا ،نیریات متن)دق منتیر ش) ،افسشانه هشا و درانشه هشا جمشع آورق ،طر شه بنش)ق و دجزیشه و
مطالنه گردی) ،مجمع فولکلوریست ها بنیان نهاده ش) و علم فولکلوریشک بشه صشورت یکشی از
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علو رایج در شمار رشتههاق درسی دانیگا ها درآم) .به این طریشق گنجینشههشاق غنشی ملشی و
فرهنگی از خطر نابودق نجات یافت.
در ایران ظاهر وا نخستین کوش

علمی بشراق رشرط مشواد مربشوط بشه فولکلشور ،بشه وسشیلهق

غربیان به خصوص مسیرقینی که به دنرا جمع آورق لهجهها و زبشانهشاق ایرانشی بودنش) آغشاز
ش)ه(.لریمر:6141،م )مه)
به گفته صادس ه)ایت ساب ه جمع آورق فولکلور در ایران به چاپ کتاب نیرنگسشتان 6169
بر میگردد .به نظر وق جامع درین کتابی که داکنون در مورد فرهنگ عامه ایشران نوششته شش)ه،
دألیف آقاق هنرق ماسه است که د ریرا دما «نیرنگستان» و «اوسانه» و «چهشارده افسشانه کشوهی»
را با اسناد و شواه) دیگرق که به دست آورده یادداشت کرده و در دو جل) بشه چشاپ رسشانی)ه
است .از دیگر آاار در مورد فولکلور میدوان به کتابهاق زیر اشاره کرد (ه)ایت)91:618:،
بریکمو ،قصههاق فارسی ،لییژ .6:69
لوریمر ،قصههاق فارسی ،لن)ن .6:6:
راماسکوویچ ،دوبیتیهاق ملی فارسی ،پتروگراد 9:-6:61
زاروبین ،فولکلور و افسانههاق بلوچ ،لنینگراد 19-6:9
کریستنسن ،قصههاق فارسی ،بنا 61:1
و همکنین
ژوکووسکی .نمونه آاار ملی ایران ،پترزبورگ 6:99
کریستنسن ،مجموعه قصههاق فارسی کوپنهاون 6:64
هش .ماسه ،قصههاق فارسی ،پاریس 6:94
گالونو ،زورخانه لنینگراد 6:98
گالونو ،خیمه شب بازق ،لنینگراد 6:98
ص .ه)ایت ،اوسانه  ،6169نیرنگستان 6169
کوهی کرمانی ،هفت ص) درانه -چهارده افسانه 6161
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طرق نظر ابوال اسم انجوق در م )مه کتاب فرهنگ مرد سروستان ،ساب ه فرهنگ مشرد بشه
هفتاد ،هیتاد سا اخیر میرس) و پییرو در این امر میرزا حریب اصفهانی میباش) که بشه دسشتان
دخلص داشته و به جمع آورق م )ارق از اصطالحات و لغات عامیانه پرداخته است.
جمعآورق فرهنگ عامیانه در ایران به صورت پراکن)ه و نه چن)ان جش)ق ،براسشاس ذوس و
ال افشرادق بشه جمشع آورق
عالقه اشخاص و به صورت غیرعلمشی صشورت گرفتشه اسشت .منمشو و
فرهنگ عامه شهر و روسشتاق خشود پرداختشه انش) ولشی چشون الگشویی کامش در اختیشار نرشوده،
طری هق جمع آورق ،مواد جمع آورق و طرح محلی آنها متفاوت است .از جمله ،بشه آاشار زیشر
میدوان اشاره نمود:
فولکلور ،درانههاق محلی شیراز ،گردآورن)ه ابوال اسم ف یشرق ،مجلشهق پیشا نشوین،69 ،
م ( ،8خرداد و دیر  )6149ص .94-91
عاشیقها و درانههاییان ،از حسین محم)زاده ص)یق (مأخذ پییین ،ص .)9:
فرهنگ مشرد  ،بشه کوشش

محمش)باقر نجشفزاده ،بشار فشروم (  -زمشز) مجلشه اطالعشات

هفتگی ،به شمارههاق مختلف سا هاق اخیر.
و ...
الرته در مورد ام ا و اصطالحات محلشی ،لهجشههشا و گشوی هشاق محلشی و آداب و رسشو
روستاها مناطق مختلف کتابهاق گوناگونی به چاپ رسی)ه است ولی آنکشه مسشلم اسشت ایشن
است که ایران با آن که در این زمینه از بسیارق جاهاق دیگر بییتر مایه دارد ولشی ایشن گنجینشه
هنوز دست نخورده باقی مان)ه است و اگر اق)امی جش)ق در مشورد آن صشورت نگیشرد ،ممکشن
است قسمت عم)ه آن از بین برود و ما این گنجینههاق ملی را براق همییه از دست ب)هیم.
طرق آنکه گفته ش) درباره فولکلشور مشرد ایشران جسشته و گریختشه ،کشاومهشایی صشورت
گرفته ولی در مورد آاار ادبی و بررسی بازداب فرهنگ مرد در آنها ،کوشش

جش)ق صشورت

نگرفته ،در مورد هفت پیکر دا جایی که نگارن)ه اطالع دارد هیچ دح ی ی بشه ایشن ششک انجشا
نگرفته است .به طور کلی بررسی فرهنگ عامیانه و دجلی و بازداب آن در آاشار قش)ما ،ششیوهاق
ج)ی) است که میدوان) دا ح)ود زیادق ،راهنماق ما براق بررسی فرهنگ دودهاق مرد باش).
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فرهنگ عامیانه در آیینهی هفت پیکرنظامی
الف) فرهنگ
میدانیم که چکی)ه اق از دشالم انسشان در طشو دشاریخ بشراق پاسشخ بشه نیازهشاق درونشی و
بیرونی او یا به مفهومی کالسیکدر براق پاسخ بشه نیازهشاق مشادق و مننشوق او فرهنشگ نامیش)ه
میشود .هر نسلی ،فرهنگ نس قر را به ارث میبرد و همینطور به نس بن) دحویش مشیدهش).
فرهنگ مرد  ،شمو عا دارد و به دما رفتارهاق اکتسابی آنها که در طو داریخ بارور گیشته
و امروز به ما رسی)ه است ،اطالس مشیششود .یننشی فرهنشگ ،دمشا جنرشههشاق زنش)گی را در بشر
میگیرد ،اعم از آداب و رسو و سنتها ،اعت ادات و باورها ،زبان و غشذا ،پوششاک ،مشذهب و
...
گی روشه فرهنگ را چنین دنریف کرده است:
«مجموعهق به هم پیوستهاق از انحاق ان)ییه ،احساس و اعما بی

و کم کشه بشه وسشیلهق

اک ریت افراد گرفته و منتیر ش)ه است و براق این که این افراد ،یک گروه منین و میخصی را
دیکی دهن) ،این مجموعهق به هم پیوسته به نحوق که در عین حشا عینشی و نمشادق اسشت بشه
کار برده میشود(».روح االمینی)688:6118،
الرته فرهنگ در زبان فارسی منشانی متنش)دق دارد ،از قریش  :دانش  ،حکمشت ،ع ش  ،ادب،
منرفت ،فضیلت اخالقی ،فراست و  ...و نیز آداب و رسو و هنرهاق هر قو و ملتی را در خشود
نهفته دارد .در زبانهاق باستانی ایران ،فرهنگ بشه مننشی دربیشت و آمشوزم و پشرورم و آنکشه
آموختشششه مشششیششششود بشششه کشششار مشششیرفتشششه ،ولشششی رفتشششه رفتشششه مفهشششو گسشششتردهدشششرق یافتشششه
است(.عفیفی)66:6189،
ب) فرهنگ عامیانه (فولکور)
فولکلور کلمه اق است که از دو جشز « »Folkبشه مننشی عشوا و دشودهق مشرد و « »Loreبشه
مننی دان

و دانستیها دیکی ش)ه است اجزاء ایشن درکیشب را در اصشطالحات ()Bird-Lore

(دانسشتیهششایی دربششاره پرنشش)گان) و (( )Plant-Loreدانسششتیهششایی دربششاره نرادششات و گیاهششان) و
( Folk-Medicinطب عامیانه) و ( Folk-Sangآوازهاق عامیانه) نیشز مشیدشوانیم میشاه)ه کنشیم.
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این کلمه اولین بار به وسیله آمرروز مشوردن در سشا  ، 6484عنشوان م الشهاق قشرار گرفتشه کشه
موروع آن بحث دربارهق دان

عامیانه و آداب و رسو سنتی بود.

زمانی که کلمهق فولکلور از سوق «موردن» براق این دان

انتخشاب شش) ،برخشی کیشورها

آن را پذیرفتن) ولی برخی م اوت نیان دادن) دا آن که پس از درگیرقهاق بسیار و بحشثهشاق
مفص پیرامون این موروع و انتخاب نا هاق متفاوت دریافتن) که جامعدرین واژهاق که بتوانش)
مفهو کام دان

عوا را در برگیرد همان فولکلور است.

در فارسی هم کلمادی که به طور د ریری مننا و مفهو فولکلور را دارن) عراردن) از:
مجموعهق اطالعات مرد  ،منلومات دوده مرد  ،فرهنشگ عشوا یشا منلومشات عشوا  ،دانش
دوده مرد یا دان

عوا و درکیرادی از این قری که به طور کلی همه ،مفهو فرهنگ عامیانشه را

دربر دارن).
عر)ال یو طی م اله اق در مجلهق «ادب» فولکلور را اینگونه منرفی میکن):
« فولکلور با ادبیات عامیانه یک اصطالح عمومی است که اساطیر ،افسانهها ،ام شا و حکشم،
رقص ،جادوگرق ،خرافات ،درانه ها ،سرودها ،شوخیها ،آداب و رسو رایجی را کشه از نسشلی
به نس دیگر انت ا مییاب) ،در بر میگیرد ،هر یک از این موروعات به نا «ادبیشات عامیانشه» و
گاهی «ادبیات شفاهی» موسو است  ...فولکلشور یشک پ)یش)هق ملشی و فرهنگشی اسشت کشه در
جوار ادبیات کتری و رسمی مل حی دارد و درخور بررسی است(.روح االمینی)914:6118،
ج) بازتاب (فرهنگ عامیانه) در هفت پیکرنظامی
حکیم جما ال)ین ابومحم) الیشاس بشن یوسشف نظشامی گنجشهاق از ارکشان ششنر فارسشی و
بزرگترین داستان سراق داریخ ادبیات است.
مح دول) او را گنه میدانن) ولی داریخ والدد

دقی شاو میشخص نیسشت .بشا بررسشی اششنار

میدوان ح)س زد که ح)وداو در سا  419هش .متول) ش)ه اسشت .از دشاریخ وفشات او هشم اطشالع
دقی ی در دست نیست .گویا دا چن) سا او قرن هفتم در قی) حیات بوده است .آرامگشاه او در
گنجه میباش) .نظامی در طو زن)گانی خوی

سه ازدوا کرد و هر سشه همسشر او قرش از وق
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وفات یافتن) .دنها از زن اول

فرزن)ق داششته بشه نشا محمش) کشه در آاشار خشود بشه نصشحیت او

پرداخته است .همکنین دا پایان عمر به یاد اولین همسر خوی

آفاس ،ابیادی را سروده است.

از بین مناصران خود ،او دنها با خاقانی اردراطادی داشته است و بن) از فشوت او در سشا 4:4
هش.س .مرایهاق برای

سروده است.

نظامی از شاعران بزرگی است که همکون فردوسی و سن)ق ،سرک و روم خاصشی را در
ابیات فارسی ایجاد نمود .او با انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد درکیرات خاص و دشازه و
اختراع منانی نو و بهره گیرق از نیروق دخی و دقت در وصف مالحتی در سشخن و لطشافتی در
بیان و علوق در منانی ایجاد کرده است.
مهارت نظامی در دنظیم منظومههاق خود ،باعث ش) که آاار او مورد د لی) شاعران بسشیارق
قرار گیرد .از جلمه امیر خسرو دهلوق ،جامی ،وحیی ،خواجو و ...
نظامی غیر از دیوانی که دن)اد ابیات آن به بیست هزار میرسشی)ه و اکنشون جشز م ش)ارق از
آن ،باقی مان)ه است ،پنج م نوق میهور ،به نا «پنج گنج» دارد که همه ،آنها را بشه نشا «خمسشه
نظامی» میشناسن).
نظامی ک اار خود را در قالب داستان زن)گی بهرا میکن) و این اولشین و بزرگتشرین گشا
در بیان ادبیات عامیانه است .قصه و داستان همواره در طو داریخ همنیین شبهاق انسان بشوده
است و خلق آن از دوران اولیهق حیات بیر آغاز میگردد .شاعر ،در آغشاز ااشر سشخن از طشالع
دی)ن در هنگا دول) بهرا و ب)طالنی او میکن) که پ)رم یزدگشرد سشو را بشه چشاره ان)ییشی
واداشته است.
اعت ادات و باورهاق نجومی نیز قسمتی دیگر از فرهنگ عامیانه را دیشکی مشیدهش) .انسشان
همواره به دأایر ستارگان در سرنوشت خوی
آنها را در سرنوشت خوی

منت ) بوده و در پی راهی بوده است دشا دشأایر بش)

خن ی سازد .فرستاده ش)ن بهرا به نزد ننمان و پرورم او در آنجشا

خود یکی دیگر از آداب و رسو مرسو درباریان در دورههاق گذشته است.
در بخیی از اار ،نظامی به دوصیف نررد بهرا با اژدهایی میپردازد که بکه گورق را ششکار
کرده بر در غارق که گنجینه اق را در خود جاق داده ،خوابی)ه است.
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در این بخ

ذکر نا اژدها ،یادآور باورهاق اساطیرق مرد است و نرشرد بهشرا بشا اژدهشا و

پیروزق وق خود ،ساختارق از افسانههاق عوا است.
پس از فوت یزدگرد ،بهرا که با دالورقهاق هر چه دما در ،دا سلطنتی را از بین دو شیر
قوق ربوده و به پادشاهی رسی)ه اسشت ،دختشران پادششاهان هفشت اقلشیم را بشه ع ش) خشوی

در

میآورد که این ماجرا نیز اشاره به رسمی ق)یمی دارد که پادشاهان منموالو از ممالشک اطشرا ،
شاهزادگانی را براق ازدوا انتخاب میکردن) و این ازدوا هاق بشرون مشرزق در ششاهنامه نیشز
دی)ه میشود( .ازدوا کاووس و سودابه ،زا و رودابه و )...
بهرا براق شاهزادگان ،هف ت گنر) بشه هفشت رنشگ مختلشف درسشت کشرده و هشر روزق از
هفته را در گنر)ق خاص با شاهزادهاق به سر میبرد و شب هنگا با شنی)ن افسشانهاق دلکش

از

او به خواب خوم فرو میرود.
هر یک از این هفت افسانه که نظامی از زبان عروسهاق هفت گنر) ذکر کشرده ،حکایشات
بکر ،دلکسب و شیرینی است که با مهارت خاص و دوصیفهشاق زیرشاق ششاعر ،آفریش)ه شش)ه
است.
وق در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب ،اب)اع مضامین نو و دلپسن) ،دصویر جزئیات بشه کشار
بردن دیریهات و استنارات مطروع و نو در شمار کسانی است که بن) از خود نظیرق نیافته است.
او بنابر عادات اه زمان از اصطالحات علمی و افکار فالسشفه و ع ایش) عشوا و  ...در ااشر خشود
استفاده کرده و به همین دلی آاار او حکم دایره المنارفی را پی)ا کرده که از علو و اطالعشات
گوناگون بهره گرفته است.
میدوان گفت هفت پیکر بازدابی از داستان ها ،قصه ها و افسانههاق زمان نظشامی اسشت کشه
وق با آگاهی از علو زمان و فرهنگ عوا و نیز با مهارت و زبردستی و هنرمن)قهاق ششاعرانه
موفق به آفرین

آن ش)ه است.

فرهنگ عامیانه یا فولکلور داراق دو جنره اساسی میباش) :یک جنره ذهنی و دیگشرق جنرشه
کاربردق و عملی.
بخ

عظیمی از زن)گی ما از عادات و باورهایی دیشکی شش)ه کشه مشا آن را از گذششتگان

خود بشه ارث بشردهایشم .ایشن عشادات و اعت شادات بشه صشورتهشاق گونشاگون و گشاه بشه ششک
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ناخودآگاه در زن)گی ما نمایان است و در بین مردمان ق)یمی روا بییترق دارد .ایشن ع ایش) و
آداب و رسو به همراه افسانه ها ،درانههاق عامیانه ،ررب الم ها و کنایات و نمادها و  ...جنره
ذهنی فولکلور یا فرهنگ عامیانه را دیکی میدهن).
"قسمتی از این باورها و اعت ادات بیر جنره خرافی داشته و بشر واقنیشتهشاق علمشی انطرشاس
ن)ارد و می دوان عام به وجود آمش)ن آنهشا را عوامش طرینشی دانسشت کشه گشاه باعشث دشرس و
وحیت انسان ش)ه و او را وادار به دوجیهادی در مورد آن پ)ی) نموده است مانن) مسئله خسو
و باور عامیانهاق که در مورد آن رایج است(".وارینگ):4:6186،
گاهی نیز در اار آزمای

یک شخص و نتایج دصادفی کشه در م ابش انجشا کشارق ب)سشت

آم)ه باورق شک گرفته است و به سر زبانها افتشاده ،ماننش) شکسشتن دخشم مشرغ یشا دود کشردن
اسفن) براق شخصی که مورد چیم زخم قرار گرفته و بهرود آن شخص.
گاهی نیز این باورها و اعت ادات دحت دأایر اعت ادات مذهری افراد شک گرفته است .ماننش)
اعت اد به نذر قربانی کردن براق برآورده ش)ن حاجات .اما با پییرفتهاق چیمگیرق که اخیشراو
در جوامع بیرق به وجود آم)ه بسیارق از این باور و اعت ادات رنشگ باختشه و جشان خشود را بشه
باورهایی دیگر داده است.
زیرا انسانها با وجود ابزارها و وسای ج)ی) زن)گی قیود قومی و قرلیهاق را رها کشرده و بشه
منظور بهرود ورنیت زن)گی خود ،از طرینت ج)ا گیته است.
در نتیجه پرداختن به این آداب و رسو و اعت ادات گذشته که گاه از بین رفته و گاه دغییشر ششک
یافته است ،بسیار ارزشمن) است زیرا هویت و ماهیت زن)گی گذشتگان را براق ما درسیم میکن).
.1جنبه ذهنی فولکلور
ابت)ا به بررسی برخی باورها و اعت ادادی که زن)گی بیر را دحت دأایر قرار داده است پرداختهایم.
افسون ،جادو و طلسم
افسون چیزق بوده کشه انسشان را از آسشیب و صش)مه چیشم زخشم و زهشر حیوانشات زهشردار
محافظت میکرده است .گاه این کلمه «فسون» گفته میش)ه است( .دهخ)ا ،فرهنگ لغت)
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باششششه افسشششونگرانه خلشششوت خواسشششت

رفت و کرد آن فسون که بای) راسشت
896/681

همکنین به کلمادی که جادوگران به زبان میآوردن) یا مینوشتن) دشا کسشی را دحشت دشأایر
ع ی)ه اق قرار دهن) یا وادار به انجا کارق کنن) افسون میگفتن) و که منموالو گفشتن و نوششتن
این کلمات با اعمالی همراه بوده است به عنوان م ا میدوان قرار دادن نن در آد

را نشا بشرد

که براق ایجاد محرت انجا میش)ه است.
چششون بششه افسششون در آدشش

آر ننشش

کهربشششا را کشششنم بشششه گشششوهر لنششش
891/19

سحر غمزم که بشود از افسشون مسشت

بششششر فریششششب زمانششششه یافتششششه دسششششت
814/:6

چششون بششه افسششون در آدشش

آر ننشش

کهربشششا را کشششنم بشششه گشششوهر لنششش
891/19

نظامی اعت اد به قرار دادن طلسم بر سشر راه و بشراق جلشوگیرق از انجشا کارهشا را در جشاق
جاق هفت پیکر نیان داده است:
چششون بششه نزدیششک آن طلسششم رسششی)

رخنشششهاق کشششرد و رقیشششه اق ب)میششش)
889/688

کشششششرد در راه آن حصشششششار بلنششششش)

از سششششر زیرکششششی طلسششششمی چنشششش)

پیکششر هششر طلسششم از آهششن و سششنگ

هششر یکششی دهششرهاق گرفتششه بششه چنششگ
814/48

در گذشته منت ) بودن) که بر سر گنج هشا طلسشمی قشرار دارد کشه در صشورت شکسشتن آن
میدوان به گنجینه دست یافت.
چشششون گیشششادق طلسشششم را زنخسشششت

در گنجینششششه یششششافتی بششششه درسششششت
889/641
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تبدیل شدن سنگ به لعل
بنابر اعت اد ق)ما ،داب

آفتاب به بنضی از سنگ ها ،باعث به وجود آم)ن لن و سنگهشاق

قیمتی میشود .این باور در اشنار شاعران بسیار دی)ه میشود .نظشامی نیشز مسشت یماو بشه ایشن بشاور
عامیانه اشاره کرده است:
لنششش و لنششش آدششش

رنشششگ

دششششودهی و دششششو آرق از د سششششنگ

آدش ش

چشششه عجشششب کافتشششاب زریشششن ننششش

کشششوه را سشششنگ داد و کشششان را لنش ش

196/19
189/9:

خشششود زرده دهشششی بشششه چنشششگ آیششش)

در ز دریششششا گهششششر ز سششششنگ آیشششش)
188/69

صشششرح روششششن ز ششششب پ)یششش) آیششش)

لنششش صشششافی ز سشششنگ مشششیزایششش)
111/69

کیمیاگری
از ق)یم انسان در جستجوق راهی براق در)ی کردن چیزهاق بی ارزم به عناصشر بشا ارزم
بوده است .این باور و اعت اد ق)یمی در اششنار فارسشی بازدشابی عظشیم دارد ،همکنشین در اششنار
نظامی.
مس چو دی)ق که ن شره شش) بشه عیشار

ن شششره گشششر زر ششششود ششششگفت مششش)ار
119/69

دشششا نشششه بشششس دیشششر از چنشششان دششش)بیر

آهششششن

زر ششششش) و پششششالس حریششششر
491/91

چشم زخم
از باورها و اعت ادات رایجی که در بین مرد بسیار منرو
زخم اشاره کرد.

بوده و هست میدشوان بشه چیشم
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گفششت بل ششیس چیششم بشش) ز دششو دور

زانکششه روشششن دششرق ز چیششمهق نششور
86:/661

گفششت اصشش دششو چیسششت گفتششا نششور

گفشششت چیشششم بششش) از دشششو گفتشششا دور
849/641

دیشششر خشششارق کشششه در گلسشششتان بشششود

از پشششی چیشششم زخشششم بسشششتان بشششود
881/19

افراد و موجودات اسطورهای
اسطوره داستانی است که زمانی داریخ بوده است و براق بیر باسشتانی مننشاق واقنشی داششته
است ولی امروز منناق لفظی و اولیهق خود را از دست داده و برم امروزق آن را باور ن)ارد.
میدوان گفت راز ب اق اساطیر دا زمان ما ،قابلیت دطریق آنها بشا ششرایط فکشرق و اجتمشاعی
زمان است که اگر امکان این دطریق در آینش)ه از بشین بشرود ،بشه احتمشا قشوق ،دیگشر نیشانی از
اساطیر و افسانه ها ،جز در کتابها باقی نخواه) مان).
اکنون به برخی باروهاق اساطیرق که نظشامی بشه گونشه اق آن را در هفشت پیکشر جشاق داده
است اشاره میشود:
آب حیات
دششششا ز رنجششششم خشششش)اق داد نجششششات

ظلمشششتم شششش) بششش) بشششه آب حیشششات
841/911

از یکششش شی سشششششورون)ه آب فشششششرات

بششششه گوارنشششش)گی چششششو آب حیششششات
18:/64

اژدها
در کمشششششان سشششششپی) دشششششو ز نهشششششاد

بشششر سششششیاه اژدهششششا کمششششین بگیششششاد

اژدهشششا دیششش)ه بشششاز کشششرده ،فشششراخ

کامشش) از شسششت شششاه ،دیششر دو شششاخ

پری
چنانکه از روایات کهن بر میآی) پرق وجودق است لطیف و بسشیار جمیش کشه اصشل
آد

است و با چیم دی)ه نمیشود و به واسطهق زیرایی فوس الناده آدمی را میفریر).

از
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چشششون در آن منشششز خشششراب شششش)یم

چششون پششرق هششر دو در ن ششاب ششش)یم
899/69:

چششششون پششششرق زاد مششششیبریشششش) مششششرا

سشششششوق ویرانشششششهاق کیشششششی) مشششششرا
899/694

دوال پا
در فرهنگ عامه دوا پا موجودق است با پاهاق دراز همکون دوا (کمنش)) کشه بشه هیشأت
مردق سالخورده به کنارق راه مینیین) و اظهار درمان)گی میکنش) و از رهگشذران مشیخواهش)
که او را بر دوم گیرن) آنگاه پاهای

را همانن) مار ،گرد کمر رهگذر میپیک) و هر چشه الز

دارد از او میخواه)(.یاح ی)691:6184،
منت )ن) براق رهایی از دست وق بای) او را مست کرد (.ه)ایت)689:618:،
گفشششت بشششر ششششو دوا سشششایی کشششن

یکششششی امیششششب دوا پششششایی کششششن
841/9:1

دیو
پییششششم آمشششش) هششششزار دیششششو کششششوه

در یکششششی صشششش) هششششزار دیششششو و دده
841/991

ایششن بششر و بششو جششاق دیششوان اسششت

ششششیر از آشوبیشششان غریشششوان اسشششت
888/86

سیمر
مششششش)دی گیشششششت ناپ)یششششش) از مشششششا

سششششرچو سششششیمرغ در کیششششی) از مششششا
1:8/11

پششششی

سششششیمرغ آفتششششاب شششششکوه

ششش) چششو مششرغ پرنشش)ه کششوه بششه کششوه
81:/646
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عنقا
در روایات اسالمی گاهی نا عن ا بر سیمرغ اطالس ش)ه است در وجه دسمیهق آن گفته ان)
که او را عن ا براق آن خوانن)ه که درازگردن است برخی هم مادهق او را عن ا نامی)هان).
چششون بششر ایششن قصششه برگذشششت بسششی

زو چششششو عن ششششا نیششششان داد کسششششی
1:8/18

غول
همششه صششحرا بششه جششاق سششرزه و گشش

غششو در غششو بششود و غشش در غشش
88:/664

طب و داروها
هشششر نوالشششه کشششه منششش)هق دشششو پشششزد

خلطششی آنششرا بششه رنششگ خششود بششر زد
498/49

بششرگ شششاخ دگششر چششو آب حیششات

صشششرعیان را دهششش) ز صشششرع نجشششات
818/686

بششاز کششرد از درخششت میششتی بششرگ

نوشششششش)اروق خسشششششتگان از مشششششرگ
818/684

مذهب و عرفان
چششون محمشش) بششه رقششص پششاق بششراس

در نوششششششت ایشششششن صشششششحیفه اوراس

راه دروازه جهششششششششان برداشششششششششت

دورق از دور آسششششششمان برداشششششششت
194/89

کشششششار

ن طشششششه خشششششط اولشششششین پرگشششششار

خشششششادم آخشششششر آفشششششرین

دششا چششو از حضششرت دششو گششردد بششاز

لششششششوح محفششششششوظ را بجویشششششش) راز

199/9
864/::

مهششش)یی کافتشششاب ایشششن مهششش) اسشششت

دولششت

خششتم آخششرین عهشش) اسششت
119/64
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نجوم بخت واقبال
ایششن چششو آبششاق چششرخ بششاد بششه جششوق

وان ششششش)ه خششششتم امهششششات وجششششود
119/8:

از سششر ایششن شششاخ هفششت بششیخ بششزن

و رسششم ایششن فنشش چششار بششیخ بکششن
11:/698

بخششششت مششششا را چششششو پارسششششایی داد

از چنششششان کششششار بشششش) رهششششایی داد
841/9:9

ضرب المثلها (مثل)،کنایات و نمادها
هفت رنگ اسشت زیشر هفشت اورنشگ

نیسششششت بششششاالدر از سششششیاهی رنششششگ
864/499

هششر کسششی در بهانششه دیششزه

اسششت

کس نگوی) که دوغ مشن دشرم اسشت
111/68

چنششش) دیمشششار از ایشششن خرابشششه کیشششیم

آفتششششششابی را در آفتابششششششه کیششششششیم
989/618

قششش)ق افراختشششه چشششو سشششرو بشششه بشششاغ

رویششی افروختششه چششو شششمع و چششراغ
818/96

افسانهها
یکی از عناصر و مواد برجسته در فلکلور افسانه و داستان است که براق به وجشود آمش)ن آن
نمیدوان داریخی را میخص کرد .خلق داستان از دوران ابت)ایی حیات بیشر آغشاز مشیگشردد و
دا زمان حا نیز ادامه دارد .افسانهها و داستانها ،یاران دیرینهق بیر به حسشاب مشیآینش) کشه دشا
زمان ما حس وفادارق خوی

را به انسان حف کردهان).

امروزه نیز کودکان ما با شنی)ن افسانهها و قصهها به خواب میرون) و خودِ ما نیز از خوان)ن
داستانهاق جذاب لذّت میبریم .افسانههاق یک ملت بسته به نوع آن ،دشاریخ آن ملشت را بیشان
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میکن) .داریخی که دخیّلی و اه آمیخته به واقنیت است و اگر واقنیت نراش) ای)ه آ هایی اسشت
که ذهن مرد آن ملّت را به خود میغو داشته است.
نظامی که از داستان سرایان بزرگ ادب پارسی به شمار میآی) ،در آاار خشوی

پیوسشته بشا

دلفی ی از وقایع داریخی و دخیلی دست به خلق آاارق جذاب و دلنیین زده است که از آن بشین
هفت پیکر را در قالب داستان زن)گی بهرا گور سروده و با مهشارت دمشا در د ایشن داسشتان،
هفت افسانهق دیگر را گنجان)ه است.
افسانههایی که از زبان هفت عروس در هفت گنر) رنگارنشگ ،طشی هفشت روز هفتشه بشراق
بهرا گفته میشود .این افسانههاق بکر ،جشذّاب و دلکش

بشر زیرشایی داسشتان بهشرا گشور صش)

چن)ان افزوده است.
همانطور که اشاره ش) فولکلور یا فرهنگ عامیانه داراق دو جنره است:
حا به جنره کاربردق فولکلور میپردازیم .همییه آنکه که در ذهن انسان موجود اسشت بشر
اعما و رفتار او بازداب دارد و میدوان گفت حرکات و اعما هر شخص نیاندهن)ه نوع فکر
و نگرم اوست .پس انسان همانگونه که میان)یی) ،عم میکن) .او کشارق را انجشا مشیدهش)
که به آن اعت اد داشته باش) و باورم کنش).در نتیجشه فولکلشور کشاربردق دحشت دشأایر فولکلشور
ذهنی است .جنره کاربردق فولکلور همان آداب و رسومی اسشت کشه ششخص در طشو حیشات
خوی  ،دحت دأایر باورهاق ذهنی ،انجا میده).
"مرد یک منط ه همواره براق زن)گی اجتمشاعی خشود ،مراسشم خشاص ماننش) ازدوا و ،...
دهیه لواز مختلف و دما امور خود ،داراق آداب و رسو خاصی هستن) که جزو فولکلور آنهشا
محسوب میشود و چه بسا دو روستاق کنار هشم ،در یشک امشر ،داراق آداب و رسشو متفشاودی
باشششش) کشششه ایشششن بشششه نشششوع نگشششرم و موقنیشششتهشششاق متفشششاوت زنششش)گی آنهشششا مربشششوط
میشود(".فری))661:6189،
 .2جنبه کاربردی و عملی فولکلور
برخی ازآداب و رسومی که نظامی در هفت پیکر به آنها اشاره داشته است عراردن) از:
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آداب آرایش (خضاب کردن -استفاده از زر و سیم -سرمه -لعرل و مشرک-
هفت قلم آرایش)
کهربششششایی ز قیششششر کششششرده خضششششاب

آفتششششابی ز میششششک بسششششته ن ششششاب
1:6/98

چیششششم را سششششرمه فریششششب کیششششی)

نششششاز را بششششر سششششر عتیششششب کیششششی)
149/84

چششون کششه مششاه دو هفتششه از سششر نششاز

کرد هر هفشت از آن چشه بایش) سشاز ...
149/4:

آداب ازدواج( :برتخت نشاندن عروس -حجله -حضور روحانیون در مراسم
عقد -دست به دست سپردن -شیربها -کابین)
حجلششششه و بزمششششه اق بششششه زرکششششارق

حجلششششه عششششودق و بزمششششه گلنششششارق
1:6/14

موبششش)ان را بشششه ششششرط پشششی

آورد

مشششششاه را در نکشششششاح خشششششوی

آورد
146/699

چشششاکرق را کشششه اهش ش خانشششه ششششمرد

دسششششت او را بششششه دسششششت او سششششپرد
811/68

دختشششر خشششوی

را سشششپر بشششه خیشششر

زهشششششره را داد بشششششا عطشششششارد سشششششیر
889/998

بشششششششر عروسشششششششی

داد ششششششششیربها

بششششا عروسشش ش

زبنشششش) کششششرد رهششششا
8:4/88

مشششاه دوششششنره را رسشششان) بشششه مهشششر

بسششت کششابین چنششان کششه باششش) مهششر
841/161

گیت با او به شرط کاوین جفت

ننمتی یافت شکر ننمت گفت
811/984
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آداب پذیرایی از مهمان
پیشششر چشششون دیششش) میهمشششان برجسشششت

بششششه پرستیششششگرق میششششان در بسششششت
8:9/61

چششون زمششین میهمششان پششذیرق کششرد

و آسششششمان را لگششششا گیششششرق کششششرد
8:9/68

اولشششش

پششششی

کشششش

درود آورد

و آنگششششه از مششششوکر

فششششرود آورد
8:9/6

آداب رساندن اخبار و نامهها
همششششه طومارهششششا بهششششم در بیخششششت

داد دششا پیششک پششی

خسششرو ریخششت
491/14

طششاس هفششت گنرشش) جسششت

چاربنشششش)ق رسششششی) پیکششششی چسششششت

راه ششش

الجشششششر عاقرشششششت بشششششه پشششششارنج

هششم سششالمت دهنشش) و هششم گششنج

نامشششششه در مشششششرغ نامشششششه در بسشششششتم

کشششو رسشششان) بشششه ششششاه مشششن رسشششتم

844/89
141/18
469/19

دردژق چشششششون حصشششششار پیون)نششششش)

نامشششششهاق بشششششر کرشششششودرق بن)نششششش)
466/48

دششششا بششششرد نامششششه را کرششششودر شششششاد

بشششر آن کشششس کشششه او رسششش) فریشششاد
466/44

آداب سوگواری
داشت سوکی چنشان کشه بایش) داششت

روزکششی چنشش) را بششه غششم بگذاشششت
18:/19

بششیمصشششیرت بششه غشششم چششرا کوششششن)

جامششششههششششاق سششششیه چششششرا پوشششششن)
899/66:
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آداب عهد و پیمان
پیر دسشت

گرفشت زود بشه دسشت

عه) و می اس کشرد و پیمشان بسشت
844/989

آداب عید نوروز
بششر سششر دخششت ششش) بششه پیششروزق

بششر جهششان دششازه کششرد نششوروزق

کین فسون را که جنی آموز اسشت

جامه نو کن که فص نوروز اسشت

144/:4
194/41

آداب مذهبی و عرفانی( :اعتکاف-توبه -زکات -سیما  -شیکرگزاری و ذکیر خداونید-
صدقه -نذر)
گرفشششت

دوبششه هششا کششرد و نششذرها پششذرفت

نیشششت کشششار خیشششر پشششی

دششا بششه حشش)ق کششه عام ش صشش)قات

ست) بشه زکشات

819/86:

آنکه مان) از من

793/43
آداب میگساری( :استفاده از نقل به همراه شراب -جرعه ریزی)
چون میدلخ و ن

ششیرین هسشت

ن

بر خوان نهیم و مشیبشر دسشت
891/949

می و ن

و سشماع و یشارق چنش)

میگسششششارق و غمگسششششارق چنشششش)
1:6/84

آداب نبرد
میمنششه رفششت و مسششیره بگریخششت

قلشششب در سشششاقه م )مشششه ریخشششت
144/44
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شششاه را در ظفششر قششوق ششش) دسششت

قلشششب و داراق قلشششب را بیکسشششت

بشششاز کوششششی) دشششا سشششرق بشششزنیم

قلرگشششششه را ز جایگشششششه بکنشششششیم

144/4:
144/44

آداب و رسوم دربار و پادشاهان(دادرسی -آیین خدمتگزاری -بار دادن -بزم شاهان -پنج
نوبت زدن -موروثی بودن پادشاهی -حضورموبدان در دربار)
دششششا سششششتم)ی)گان در آن فریششششاد

داد خواهنشش) و شششه ده)شششان داد

بارگششششه بششششر سششششپهر زد بهششششرا

بششار خششود کششرد بششر خالیششق عششا

شششاه ننمششان از آن میششان برخاسششت

بششز شششه را بششه آفششرین آراسششت

ن یشششین) آمششش) و قلشششم برداششششت

صششورت شششاه و اژدهششا بنگاشششت

هر چه کردق بش)ین صشفت بهشرا

بشششر خشششور نشششق نگاششششتی رسشششا

وارث ملششششک را دهیشششش) سششششریر

صاحب افسر جوان به است که پیر

وارث مملکششت دششویی بششه درسششت

ملششک میششراث پادشششاهی دوسششت

8:4/669
8:8/48
144/14
141/88
141/84
118/664
119/81

 .3خرده فرهنگها
همانگونه که اشاره ش) ،فولکلور یا فرهنگ عامیانه داراق دو جنره ذهنی و کشاربردق اسشت
ولی وقتی که به دناریف صاحب نظران در مورد فرهنگ عامیانه دقیق میششویم ،مشیبینشیم کشه
منت )ن) ،فولکلور عالوه بر اینکه شام افسانهها ،درانشههشا ،اسشاطیر ،کنایشات ،رشرب الم ش هشا،
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آداب و رسششو  ،اعت ششادات و باورهششا و  ...مششیگششردد ،امششورق ماننشش) بششازقهششاق بزرگسششاالن و
کودکششان ،لرششاسهششا ،نششوع خششوراک ،وسششای و ابششزار زنشش)گی و  ...را نیششز در بششر مششیگیششرد.
(لریمر:6141،م )مه) این موارد خود فرهنگ خاصی است که در درون فرهنگ کلی به وجشود
آم)ه است .این فرهنگ خاص را خرده فرهنگ میگوین).
میدوان ویژگیهاق میترکی را در طر ه اجتماعی به عنوان خرده فرهنگهشا نشا بشرد ماننش)
میششاغ  ،دحصششیالت ،درآمشش)ها ،مح ش اقامششت ،سششرگرمیهششا ،ورزمهششا و اسششتفاده از ابششزار و
واح)هاق سنج  ،به کار بردن اع)اد و (...سازگارا)699:6188،
به چن) نمونه اشاره میگردد:
اماکن
در زد آد ش

بششه هششر یکششی ناگششاه

مننی آن ش) کشه کشردم آدیشگاه
498/69

مشششن رئشششیس فشششالن رصششش)گاهم

کششششز مطینششششان دولششششت شششششاهم
8:4/91

بازیها و سرگرمیها( چوگان -دوالک بازی -نرد و)...
در سششال و سششوارق و دششک و دششاز

گششوق بششرد از سششپهر چوگششان بششاز

رگ خششششون بششششر او دوا انشششش)از

راسششت چششون زنگششی دو الششک بششاز

گیت عاجز که چاره چون سشازد

نششرد بششا صشش) حریششف چششون بششازد

149/44
148/64
818/14

پوشش و البسه
بشششا همشششه در مواف شششت کوششششی)

ازرقششی راسششت کششرد و در پوشششی)
816/889

فرهنگ عامیانه در آیینهی هفت پیکرنظامی 213 

در کیشششی)ه بشششه جشششاق زنشششارق

برقنششششششی از پرنشششششش) گلنششششششارق
141/:

ششششاه رومشششی قرشششاق چینشششی دشششا

جششزیت

داده چششین و رو خششرا
49:/1

خوراکیها
دیشششنه در آب او نظشششر مشششیکشششرد

آب دنشش)انی از جگششر مششیخششورد

نانی از خوان خود دهی بشه کسشان

به که حلوا خورق زخشوان خسشان

نخرنشش)

الجششر دو غرششاق دششرک نخورنشش)

بشششره و مشششرغ و زیربشششاق عشششراس

گردهشششا و کلیکشششه هشششا و رقشششاس

زیربشششایی بشششه زعفشششران و ششششکر

ناربششششایی بششششه زیربششششا خوشششششتر

811/18
118/86

دششرکیم را دریششن حششر

11/661
884/68
848/194

مشاغل و طبقات اجتماعی
بنشششش)ه بازارگششششان دریششششا بششششود

روزق ا زان سششششفر مهیششششا بششششود

بشششاغ پنششش)ار کشششان دوسشششت مششش)ا

مششن دششرا باغرششان نششه بلکششه غششال

سششر بششر آورد کششرد روشششن راق

کشششرد خشششالی ز پییشششکاران جشششاق

چاشنی گیشر آسشمان زچشی اسشت

میزبشششان فرششششته آدمشششی اسششششت

8:8/18
8:1/91
81:/99:
498/699
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اوفتشششششششاد مششششششششن بیابششششششششانی

از گلشششه صشششاحری بشششه چوپشششانی

شاه چن)ان گرفشت گشوهر و گشنج

کششه دبیششر آمشش) از شششمار بششه رنششج

من که میک گیاق صش) گشرهم

دهخششششش)اق ده و بشششششرن دهشششششم

و اق بسششا کششورد کششه از دنلششیم

گیت قاری ال ضات هفشت اقلشیم

دره محتسشششب کشششه داغ نشششه اسشششت

از پششی دوغ کششم دهششان ده اسششت

8:1/88
144/:1
11:/669
189/19
49:/619

نتیجهگیری
هفت پیکر یکی از پنج گنج نظامی است که در آن به زنش)گی بهشرا گشور از بش)و دولش) دشا
ناپ)ی) ش)ن او در غشارق اششاره کشرده اسشت .آغشاز داسشتان طرشق بشاورق عامیانشه و نجشومی بشا
ب)طالنی بهرا آغاز میگردد که یزدگرد ،پ)ر بهرا براق رفع نحوست ،او را بشه پادششاه عشرب
میسپارد .رش) و پرورم بهرا در سرزمینی دیگشر ،مهشارت او در دیرانش)ازق و ششکار ،سشاخته
ش)ن قصر خورنق و سرانجا سمنار و  ...در البالق خود ،آداب و رسو و باورهایی را دارد کشه
بین مرد آن زمان روا داشته است .ساختن هفت گنر) و به نکاح درآوردن دختران پادششاهان
هفت اقلیم ،افسانه گویی شاهزادگان براق بهرا و ماجراهاق دیگر ذکر ش)ه در کتاب ،زمینشهق
مناسری را براق بیان فرهنگ عامیانه آن زمان فراهم کرده است.
با دقت نظر و بررسی در ابیات این اار میدوان دجلی و بازداب فولکلشور و فرهنشگ عشوا را
به وروح در آن میاه)ه کرد و دریافت که نظامی چگونه از ع ای) ،آداب و رسو و جنرههشاق
مادق افراد جامنه ام در آفرین

آاار خود بهره جسته است.

بررسی فرهنشگ عامیانشه در آاشار نظشامی ،اسشتخرا مشواد ایشن فرهنشگ از البشالق ابیشات و
م ایسهق آن با باورها و فرهنگ عصر حارر نیان میده) که:
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 -6هفت پیکر اارق است که براق عمو مرد سروده ش)ه است.
 -9در سراسر هفت پیکر فرهنگ عامیانه به گونههاق مختلف به چیم میخورد.
 -1عناصر فولکلور در هفت پیکر ،گاه به صورت مست یم و صشریح و گشاه غیرمسشت یم و بشه
دلویح مطرح ش)ه است.
منابع
 امینی ،امیرقلی ،فرهنگ عوا  ،اصفهان ،موسسه مطروعادی علی اکرر علمی ،بی دا. بابایی ،پرویز ،کلیات خمسه نظامی ،دهران ،نگین.6189 ، بهار ،مهرداد ،جستارق چن) در فرهنگ ایران ،دهران ،فکر روز..6181 ، اروت ،منصور ،فرهنگ کنایات ،دهران ،امیرکریر.6118 ، جمیی)یی پور ،یوسف ،فرهنک ام ا فارسی ،دهران ،کتابفروشی فروغی.6188 ، حمی)یان ،سنی) ،هفت پیکر حکیم نظامی ،دهران ،قطره.6181 ، دهخ)ا ،علی اکرر ،ام ا و حکم ،دهران ،امیرکریر.6149 ، دهخ)ا ،علی اکرر ،لغت نامه. روح االمینی ،محمود ،مرانی انسان شناسی (گرد شهر با چراغ) ،دهران ،عطار.6118 ، زرینکوب ،عر)الحسین ،با کاروان حله ،دهران ،علمی..6188 ، سازگارا ،پروین ،نگاهی به جامنه شناسی با داکی) بر فرهنگ ،دهران ،کویر.6188 ، ستوده ،غالمررا ،مرجع شناسی و روم دح یق در ادبیات فارسی ،دهران ،سمت.6181 ، سرامی ،ق)منلی ،از رنگ گ دا رنج خار ،دهران ،علمی و فرهنگی.6189 ، شاملو ،احم) ،کوچه ،دهران ،مازیار.6188 ، شرینت زاده ،سی)علی اصغر ،فرهنگ مرد شاهرود ،بی جا ،علمی و فرهنگی..6186 ، شمیسا ،سیروس ،فرهنگ دملیحات ،دهران ،فردوسی.6184 ، ص)رق افیار ،غالمحسین ،فرهنگ فارسی امروز ،دهران ،نیر کلمه.6188 ، عفیفی ،رحیم ،فرهنگنامه شنرق ،دهران ،سروم.6189 ، قاننی ،سنی) ،کلیات حکیم نظامی ،دهران ،بهزاد.6184 ، -لریمر ،د ، .فرهنگ مرد کرمان ،به کوش

فری)ون وهمن ،بی جا ،بنیاد فرهنگ ایران.6141 ،
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 منین ،محم) ،فرهنگ فارسی. وارینگ ،فیلیپ ،فرهنگ خرافات ،درجمه احم) حجاران ،دهران ،مترجم.6186 ، ه)ایت ،صادس ،فرهنگ عامیانه مرد ایران ،دهران ،چیمه.618: ، یاح ی ،محم)جنفر ،فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی ،سروم.6184 ، -عر)ال یو (قویم) ،ادبیات عامیانه درق ،مجله ادب ،64 ،م ( .4ج)ق )6181
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بررسی زبان شناسانه گویش سبزوار و واکاوی ترانههای اساطیری
ابوالفض بروغن

چکیده
این جستار که بر پایه پژوهش میدایی و بهرهوری از گویشوران شرکل گرفتره و
با معیارهرای زبران شناسری سرنجیده شرده کراری اسرت کره تراکنون در حروزهی
زبان شناسی در سبزوار برای نخستین بار انجرام گرفتره اسرت همره افعرال سراده و
پیشرروندی گررویش سرربزوار برره همررراه بررنهررای ماضرری و مضررار آورده شررده کرره
سوگمندانه بسیاری از آنها در حال نابودی است ایرن کرار بره زبران فارسری عنرا
میبخشد در بخش دیگر ،سنجش میان واژههای گویش با زبران پهلروی و اوسرتایی
نشان میدهد کره گرویش سربزوار کمترر دسرتررو دگرگرونی شرده اسرت و از
زبانهای دیگر کمتر تاثیر پذیرفته ،به ویژه در حوزه واژگانی نامآواها نیز به تراثیر از
م یط جغرافیایی بسیار ارزشمند است و در فرهنگ زبان فارسی به نردر اسرتفاده
میشود و این روند کاهشی در نهایت به نابودی و ضعف زبان میانجامد

کلیدواژهها :گوی

سرزوار ،افنا ساده ،پییون)ق ،نا آواها ،درانهها.
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 .1افعال ساده و پیشوندی گویش سبزوار
در این بهره دنها به افنا ساده و پییون)ق که نسرت به زبان فارسشی یشا کهنشه انش) و یشا مشرده
اشاره ش)ه است .افنا ساده اق که میترک میان گوی

و زبان است براق اطاله ق کشال آورده

نی) ،و جز این اگر می بود افنا چن)ین برابر سیاهه ق حارر می ش) و از مرز افنا زبان فارسشی
در می گذشت .با سنجیی که میان افنا زبان و گوی
گوی

بیود؛ دانسته خواه) ش) که افنا سشاده

سرزوارق بییتر از زبان فارسی است .با ژر نگرق به این نهیشته( مورشوع) کشه گویشا

امروزه زبان فارسی از ساختن فن ساده -اگر نگشوییم نشاز اسشت -ناکشار اسشت .برخشی مفشاهیم
داراق چن) مص)رن) که در چیستی ( ماهیت) بشا هشم یکشی نیسشتن) یننشی در ح ی شت هشیچ دو
واژه اق یافته نمی شود که متراد

باش) براق نمونشه؛ خییّشیتن (یننشی خیزیش)ن بشه ششرطی کسشی

کسی را بیک)) خیزین(یننی خیزی)ن بشه ششرطی انسشان خشودم را بخیزانش) در زمشین همشوار و
بی خطر) لیزی)ن (یننی خیزی)ن اززمین ناهموار یا چیزق زیر پا بشودن و خیشز خشوردن) ویژگشی
دیگر افنا این است که از اسم صورت ها فن سخته ش)ه است چنانکه ،وترقولوپّیَن ،ورسشولّیَن،
وترپوکّیَن ،وترقولّیَن ،وتردِلزگیَن ،حتی صفت ساخته شش)ه ،چنانکشه از دِرتنگیش)ن ،دخشمت نادِرتنشگ.
ویژگی آشکار گوی

سرزوارق در افنا این است که براق هر پ)ی)ه اق فنلی ج)اگانه سشاخته

ش)ه و این غناق فرهنگی گوی

را و نیز اهتما به فرهنگ آنان را میرسان) .بشراق نمونشه ،اگشر

زمین با خاک و یا  ...باال آم)ه باش) وترلوقّیَن گوین) اگر زمین بشاد کشرده باشش) وترپشوکّیَن ،اگشر
چهره با رربه ور کرده باش) ورقورّین و اگر چیشزق ماننش) پنرشه روق هشم گذاششته شش)ه باشش)
وترسولومرّین که اصطالحاو با همکردها سُلمراد گوین) .اگر بزرگی بمیرد مردن گوین) و اگر بکشه
باش) وترپتریَّن.
اگر کسی چیز بمک) و این مکی)ن آرا باشش) مشوکّین و اگشر دنش) باشش) لوچّونش)ن گوینش).
گاهی برم خوردگی افنالی به ح)ق است که آن را در)ی به یک هجا مشی کنش) همکشون؛ مشه
یننی بگیر ،و مات یننی دو میخواهی
نشا درسشت و باریششک گذاششتن بشراق کارهششا ششای) دشاایر محششیط اجتمشاعی باشش) همکششون
د سیم بن)ق چوب ها ،که اگر بزرگ باش) کن)ه اگر چوب باریک باش) خلیه و اگر جنس دازه
باش) ششوم اگشر از درخشت انشار باشش) درکشه اگشر چشوب دشازه شکسشته باشش) شِشخِ ازمصش)ر
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شخولی)ن به مننی سیخ گیاه و اگر چوب نه کلفت و نه باریک باش) چوب است .اما فن دقیشق
و جزئیت در پ)ی)ههاق غناق فرهنگی و ادبی ملتی را نیان میده) که ی یناو سرزمین نخسشتیهشا
در علم یننی خراسان که گهواره دم)ن است اار خود را پس از سالیان بخیی)ه.
 .2اینک سیاهه افعال ساده پیشونده
مصدر
آریدن ،آوردن
اِستیین(=ایستادن)
اِموختن(یادگرفتن)

ستاک مضارع
اَر
اِست
___

ستاک ماضی
اُورد
اِستی
اِموخت

اَنجی)ن (مرکب از  ci+hamبه مننشاق پاششی)ن  hamciاز هشم پاششی)ن و ریشزه ریشزه کشردن
(حاشیه برهان)
بَرخوردن(ناراحت ش)ن ،مان)ن دخم گاو نر در رحشم گشاو مشاده) دنهشا از ایشن مصش)ر سشو
شخص ماری ساده باقی مان)ه است.
بنجیین(پاک کردن مثالً سبزی)
تِرپَین (راه زیاد رفتن و خسته شدن)
تیجییَن(فشردن پارچه که آبش گرفته شود)

بنجی
تِرپی
تیجی

بنج
تِرپ
تیج

در فرهنگها کیی)ن مننا ش)ه اوسشتایی آن  thangو مننشاق درهشم فیشردن درآهنجیش)ن و
کیی)ن رییه آن دی)ه میشود.
تورّوندن (خردکردن گندم در آسیاب)
چسبییَن (چسبیدن)
چوندن(چیدن آجر)
چیندن(جمع کردن میوه)
خِچِروندن(فشاردادن ،آب چیزی را گرفتن)
خِریین(خاریدن)
خسبیین(خسبیدن)
خوچوندن(فشار وارد کردن هرچیزی)
خیزیَن(لغزیدن)
خیسوندن(خیساندن و آب زدن)
خیشییَن(لغزیدن و خیزیدن)

تورُّند
چُسبی(چوسبی)
چوند
چیند
(وِر)خچرُند
خِری
خُسبی
خوچُند
خیزی
خیسُن
خیشی

تور
چوسب
چی
چی
خِچِر
خِر
خُسب
خوچ
خیز
خیس
خیش
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دِتالوندن(تریت کردن غذا)
دِبندیین(دربندیدن ،بستن در)
درموندن(درماندن ،خسته شدن ،فقیرشدن)
دِکردن(درکردن ،جا کردن چیزی در ظرفی)
دِکوفتن(فشاردادن با پا)
دگردوندن(پیچاندن)
دِندوختن(شایع کردن)
دِخوندندَن (با فشار جا دادن)
دِویستن(دو کردن)
دیزییَن(سقف خانه را زدن)
دیکشیین(درکشیدن) حرفی را بازور از کسی کشیدن
دیگزیین(گزیدن)
ریسین(رسیدن ،کامل و پخته شدن میوه)
رشتن(بافتن)
ریدن(شاشیدن)
سنجیین(آب پاشیدن) سنجیدن
شِستن (کوتاه شدن نشستن)
شنفتن(شنیدن
کُرچوندن(زده شدن و پاره شدن)
کولّوندن(کندن ،زمین را شخم زدن)
قولّیَن (جوشیدن)
گرفتن(روشن شدن آتش)
گروختن(گریختن)
گریستن
لشتن(لیسیدن ،لیشتن درپهلوی لیشتن از ریشه لیز در پارسی باستان)
لوچُّندن (لوچاندن ،مکیدن)
واپرسییَن(سوال کردن)
واجرقیین (خوشحال شدن)
واجیجیین(سوختن موی بر اثر حرارت،آزار کردن)
واخکوندن(واخیدن)
واستُندن(واستاندن ،گرفتن)
وِرِمین(ورآمدن ،رسیدن خمیر)
وِاندوختن(پهن کردن فرش ،حَب خوردن)
واکردن(بازکردن میوه ،حل کردن)

دِتالُّن
دِبندی
دِرمومُن
دِکرد
دِکوفت
دِگردوُند(ن)
دِنداخت
دُخندُن
دِویست
دِییزیه
دیکشی
دیگزی
رِسی
رشت
رید
سنجی
شَست
شنفت
کرچُند
کُلُند
قولّی
گِرف
گروخت
گریست
لشت
لوچّن
واپرسی
واجرقی
واجیجّی
واخکن
واستُن
وِرَمَه
وانداخ
واکِرد

دِتالُن
دَبند(دَبندُم ،دَبندی)
دِرمُن
دَکو
دَکّو
دگردُن
دَندِز
دَخُن
دُو
(زَ) دَزو
دَکِش
گز
رِس
رِس
ری
سِنج
شی
شنو
کُرچ
کُل
قُل
گریز
گری
لِش
لوچ
واپُرس
واجِرق
واجیج
(واخک) واخکو
واستو (اِست)
وَرِیِر
واندز
واکو
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واکشیینَ(واکشیدن ،بستن در)
وِرپرّیین(پریدن ،مردن)
وربُرّیین(غذای را که بریده بریده شود)
ورپوکّیین(باال آمدن)
وِرتلزگیین (ناگهان از جا پریدن)
وِرتُلُنگیین(اعتراض کردن)
وِرجیکّیین(برجکیدن)
وِردُیَن(بردادن ،شمردن)
وِرزیین(برزدن) کودک را برای خواباندن باال و پایین انداختن از روی خشم
وِرسولّیین(اعتراض کردن ناگهانی)
ورشرّیین(برشوریدن) به هم شوریدن
ورشورّوندن(تحریک کردن)
ورقلپّیین (باال آمدن)
وِرقلمبین(باد کردن ،ورم کردن)
ورقورّیین
وِرقولّیین(باال آمدن زمین)
ورکشیین(باال کشیدن چیزی مثل پاشنه کفش)
وِرگردیین(ورگردیدن ،برگشتن)
وِرلوقّین(باال آمدن زمین با پشته خاک)
ورلوکّین(ناهموار راه رفتن)
ورغلوندن(برغالنیدن ،برانگیختن)
یافتن(پیدا کردن)

واکشی
وِرپرّیه
وربُرّی
ورپوکّی
وِرتلزگی
ورتلنگی
ورجیکی
وِردا(شمرد،
وِرزه
وِرسولّی
ورشورّی
ورشوران
ورقلوپی
ورقلمبی
ورقورّی
ورقولّو
ورکشی
ورلوقّی
ورلوکّی
ورلوکّی
ورغُلون
یاف

واکِش
وَرپر
وَربُرّ
ورپوک
وَرتلزگ
ورجیک
وَرِته
وَرزو
__
ورشور
ورشور
ورقُلُپ
ورقلمب
--ورقُل
وَرکِش
__
__
-------

 .3اسم دوت یا نامآوا
واژه اق است طرینی که میان لف و مننا نوعی رابطه ق طرینی یا ذادی دارد .بخ

بزرگی از

واژگان ما را همین نا آواها ساخته ان) ،که دا کنون مورد بی مهرق ارباب هنر قرار گرفته ان) .نشا
آوا را در شنر و ن ر در میان افنا  ،صفات و  ...می دوان یافت و به دلیش طرینشی بشودن بشه ناچشار
بییتر بر د مینیین) ،چنانکه داایر عاطفی م الو کَ ِّ کَ از بسشیار حشر

زدن بهتشر اسشت .بشراق

آگاهی بییتر درباره نا آواها نگاه شود به فرهنگ نشا اوایشی فارسشی از اسشتاد ارجمنش)؛ جنشاب
آقاق دکتروحی)یان کامیار و نیز شنر صروحی بیرجن)ق .اما برخی از ویژگی هشاق نشا آواهشا در
گوی

ب)ینگونه است:
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 -6بییتر ناآواها دودایی است مانن)  :کَ کَ  ،غ غ  ،شرشر
 -9بییتر نا آواها به "ست" پایان مییاب) مانن) " :غیژستِ ،غرّستِ ،گروپّستِ ،فِیَّستِ".
 -1برخی نا آواها یک هجایی است مانن) "دَنگ ،جتر ،و برخی دوهجایی مانن) " :گشروپ،
لَپلَپ ،غرغر ،و برخی سههجایی مانن)" :شلپست" و برخی چهارهجایی مانن)  :قریکستِ"
 -8برخی نا آواهاق دکرارق جزء دو دریک واکه اخشتال

دارنش) ماننش)  :بشق بغشور ،دلشق

دلوس
 -4گاه میانون) ن)ارن) مانن)  :لقلق ،جرجتر
 -1گاه میانون) دارن) مانن)  :کرچ و کرچ ،لَکلَک
 -8از نا آواها فن هایی ساخته ش)ه که موسو است به مص)ر جنلی یا دازه سشاخت ماننش) :
ورلوقّین ،ورپوکّین ،جُلیّنَ ،دوپّین.
 -4نا آواق اسمی  :قَرقَره ،قَرقَر.
 -:نا آواهایی که صفت ش)هان)؛ مانن)  :غرّو ،غرغرو.
 -69نا آواهایی که با آن اسم مرکب ساخته ش)ه؛ مانن)  :چیم اَله.
 -66دی)ی) عام ش)ت مننایی میشود مانن) :دپّ دّپ.
 .4نام آواهای گویش سبزوار
جُق جُق
لُق لُق
قُل قُل
سُک سُک
فِش فِش
لُچ لُچ
خِر خِر
نُس نُس
مُس مُس
هورتستِ
کُل کُل
کَل کَل
ویل ویل

ماست ترشیده
صدای آب جوش آمده ،صدای آب هنگام وارد شدن به کوزه
صداب آب جوشیده سماور ،صدای بیرون آمدن آب از محفظه تنگ
در گوشی حرف زدن
صدای مار ،صدای پرفشار آب از جای تنگ ،صدای بینی سرماخورده
صدای لیسیدن چیزی
صدای ارّه ،صدای اضافه هر چیز
دله ،دزدانه دنبال کسی رفتن
تنبلی
یکباره سرکشیدن چیزی یا مایعی
مایعی را یکبار سرکشیدن با یک نفس
حرف زیاد زدن و بحث کردن
سروصدای زیاد
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کحه
پُح
لُح لُح
لوک لوکه
لک لک
لِپر
لَپ لپ
گرومبست
قرچست
شُر شُر
دُم دُم
کُرُچ کُرُچ
گُرگُر
کُر کُر
مُر مُر
دَر دَر
دُردُر
بُر بُر
عُر عُر
زِر زِر
وَر وَر
وِر وِر
تِرِّ تِر
سیک سیک
اِلدِروم بِلدِروم
دنگ دنگ
گپ و گپ
گمب گم
ترق ترق
جلست
غرو پر
بُلُق
قِرچ
دیل

صدای سرفه گوسفند
سرقه
سرفه
هر وله
صدای آب خوردن سگ
ریختن و لبریز شدن آب
صدای کفش پرآب هنگام راه رفتن
صدای ریزش چیزی
صدای در ،صدای بهم ساییدن دو چیزی به هم
صدای ریزش آب
نُس نُس -برای رسیدن به دختری دنبال او رفتن و پرسه زدن
صدای خوردن نان خشک
تند ،شعله زیاد آتش
صدای غلیان
نوعی لرز که موی بدن راست شود
دشنامی است
هوار کشیدن
بریدن به زنان بچه گانه
حالت به هم خوردن دل
حرفهای بیخود
صدای برهها
حرفهای بیخود ،وراجی
حرفهای بیخود ،مایه دردسر و پرصدا
صدای سمار ،صدای جیرجیرک ،صدای بسیار ریز
شاخ و شانه کشیدن ،حرفهای درشت زدن
صدای مگس
صدای پا از دور
صدای زیادن هر چیزی
کلمهای است به معنای حوصله سر رفتن ،سروصدای زیاد
تکان خوردن
نق زدن
عربده کشیدن در حالی که دهان کف کرد ،صدای آب هنگام وارد شدن به کوزه
صدای پاشنه در
صدای زوزه سگ و شغال
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حف حف
حَو حَو
عو عو
شلپ شلپ
شرقِ شرقِ
هِرست
جیلیز و بیلیز
جیز جیز
قَر قَر
شلپستِ
عُرست
وقّستِ
پیخّستِ
جرّستِ
تِلقّستِ
تِرپّستِ
لِخ لِخ
زنگ زنگ
قاق قاق
وغ وغ
ویژّستِ
تیکّست
فیتّست
خریچّست
خورَّست
لُو لُو
جریک وبریک
لُمب لُم
پُک پُک
لوک لوکه
دار دار

صدای سگ
صدای سگ
صدای سگ
صدای به هم خوردن آب
صدای شکستن استخوان و شیشه
صدای گریه ،صدای خنده
صدای آخ و ناله و به هم پیچیدن کسی از درد ،صدای سوختن چیزی
صدای سوختن اسپند و یا هر چیز دیگر
صدای آبی که با آن دهان را شستشو میدهند
صدای سیلی محکم بر روی
صدای گریه زیاد
صدای فریاد بلند ناگهانی
صدایی که با آن فرد را بترسانند
صدای پاره شدن چیزی
صدای بهم خوردن چیزی
صدای افتادن و سقوط چیزی
صدای آهسته دنبال چیزی گشتن ،حرکت آهسته موش روی نان و ...
حرف بیخود زدن
صدای کالغ
صدای سگ
صدای تند چیزی که از کنار گوش یا کسی بگذارد
صدای ضربهای کوچک
صدای سوت زدن
صدای خشک و نامانوس از برخورد هر چیز
صدای خرناسه عمیق در حالت جان دادن
سروصدای زیاد
آه و ناله کردن
تکان خوردن دیوار یا ...
غر زدن
نوعی راه رفتن ،هروله ،تقریب
با صدای بلند حرف زدن و جار و جنجال به راه انداختن
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 .5واژههای ترکی در گویش سبزوار
 -6خادون :بیبشی ،کش)بانو و در سشرزوار نشا زن اسشت  -9دَدّو  :بشیع ش  -1قشاس :الغشر و
خیک  -8قِتِق :چیزق مانن) ماست چکی)ه که از دوغ درسشت مییشود  -4باجنشاس :همزلشف -1
بهادر  :در درکیب بزن بهادر به منناق دلیشر  -8بیشگ :خشان و آقشا  -4بشیگم  :از بیشگ  +پسشون)
مونث  -به منناق بانو و بیوه زن ارجمن)  -:دسمه  :از داسمه منشرب
هزار دینار به منناق ده هزار دینار است  -66چاروغ  :کف

ظسشمه  -69دومشانم  :ده

چرمشی  -69چشاووم :ن یشب قافلشه

در سرزوار به بزغاله جوان نیز گوین)  -61اروغ(کمراد)  -68چشاس  -64االخشو مالخشو  :دربش)ر،
آواره  -61چُلق :ش  -68باجی  :خواهر  -64بی اب  :فارسی آن بزمه  -6:ارسالن  :ششیر قریلشه
 -99آجر  :آچار و غذاهاق اشتهاآور  -96قالی  -99ایلجار  :گروه
 .6واژههای مغولی در گویش سبزوار
(دیخیص این واژهها با درکی میک است و فرهنگها درکی را با مغولی یکی گرفتهان)).
ای  ،سوغات ،یورغه (نوعی راه رفتن است) قورمشه ،درالن(چشاس) ،قلش)ر ،قلکمشاس ،قکشاس،
ی ه ،خشان ،دام(ایشن واژه را در قشاردام داریشم) جغّشه (دشا ششاهی) ،اِرخلق(اَرخشالیق ،نشوعی
جامه) ،بُ که ،قیون(لیکر) ،یورت(منزلگاه) ،نوکر ،بی ه(بوقا سوارش)ن گاو نر بر مشاده) ،آقشا،
ایالت(دیره ها) ،خادون(گوین) مغولی است نه درکی)
 .7واژههای بیگانه دیگر
کمپلت(دما ) ،شماوار(سماور) ،قشورق ،استکون(اسشتکان) ،ننلرکشی ،قرون(پشو ) ،ماششین،
صشششن)لی ،گشششارق ،سشششالون(ایوان) ،چودکه(چردکشششه در فارسشششی ششششمار ،روسشششی) ،دیشششس،
پریموز(پریمششوس ،امششروزه دنهششا در جراغسششازق بششه کششار میششرود) ،پششارچ ،دلمرششه ،دراکتششور،
املت(فرانسوق) ،ساالد(فرانسشوق) ،پشودین ،جاکت(ژاکشت) ،الپرت(خرشر دادن کشه از ریپشرت
گرفته ش)ه) ،دیکته(فرانسوق ،فارسی گونویسی) ،ارد(دستور)
برپایه آیین فرگیت(دطور) هیچ چیز ایستا نیست .همشه چیشز در گیشت اسشت ،زبشان نیشز از
فرگیشتها(دغییرها) ج)انیسشت .و بشاز بشر پایشه داایرپششذیرق و داایرگشذارق همشه آنکشه هسشت بششر
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یک)یگر زبان نیز بر زبانهاق دیگر داایر میگشذارد و دشاایر مشیپشذیرد .راه هشاق داایرپشذیرق کشم
نیست ،داخت و داز براق دستیابی به سرمایه ملتی ،صننت ،دان  ،پیون) فرهنگهشا ،پیونش) ملتهشا،
چیرگی سیاسی و  ...از این رهگذر گوی

سرزوار از گوی ها و زبان هاق دیگر بیداایر نرشوده

است ولی این داایرپذیرق از مح)وده چن) واژه بییتر نروده است.
همان واژه را باز در کوره دستور گوی

ذوب کرده ان) آن چنانکه دیگر بشه زبشان نخسشتین

خود مانسته نیست و این کار با افزودن واکشه هشا یشا کشم کشردن آن و یشا دگرگشونی و جابجشایی
واکه ها صورت گرفته است چنانکه دومان در اصش بشه مننشاق امیرلیشکر بشوده اسشت و امشروزه
واح)ق از پو است .از دی)گاه نحوق کوچکترین داایرق نگذاشته است چنانکه زبان عربشی از
دی) واجیناسی همزه را در میانه و پایان واژه هاق فارسی؛ هرچن) ان)ک وارد کشرده اسشت .امشا
در گوی

سرزوارق بجز آوردن وا "ح" آن هم ان)ک هیکگونه داایرق ن)اششته اسشت و ایشن

از ویژگیهاق گوی

سرزوارق است.

 .8سنجش واژههای گویش سبزوار با پهلوی و اوستایی
اوستایی
اَزاتَ

پهلوی
گویش سبزواری
اَزات
اَزاد(ت) (رها)
اَشناک asnak
اَشنا( asnaدوست)
انجو( anjo :از مصدر انجیدن مرکب از  ham+Ciبه معنای از هم پاشیدن و ریز ریز کردن
انترantare
اَندر andar
اِندر(endarمادر ندر) در سبزوار
اَخوَرهakwara
اَخور ()axwar
اُخوره(oxoraظرف فلزی و چوبی حیوانات)
اوشتَر o:stara
اُشتر ،شتر ostor
اُشتاو(ب) ostaw
ایشتُو ( e:stowشتاب)
سنسکریت ،ورغهVarqa
بَرغ( barqبند آب کشاورزی)
بریشتک
بریشته( biristaبریان)
بند band
بَن (banزمین بزرگ ،بند)
بان ban
بوم(( bum )nبام)
بهرک bahrak
بهره ( bahraبخشی از روز)
پتیارهpatiyara
پتیارَک patyarak
پتیره (petyaraزن بدکاره)
تاس tas
تاس( tasطشت)
تاک Tak
تاغ ( taqدرخت جنگلی)
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تخس (Toxsزرنگ)
تُنُک ( tonokپهن)
جوم ( jumظرف کاسه)
چاش(ت)( Cas )tکمه جوش غذای ویژه سبزواریها
چِرواَ  cervaاالغ
خُمب

تُخس toxs
تونوک tunuk
جَم jam

چاش

cast

cas

چاروا carva

خُمب
پسوند تصغیر=( xvacitخدای
کوچک) آغا در ترکی ترجمه همین
خواجه است

خواجه ( xajaمخنث و خصی)

توضیح :خواجه هم به منناق سرور و بزرگ و هم چون مرد نامحر می دوانسته به حشر راه
یاب) در دسشتگاه هشاق اسشتر)اد قش)یم مردانشی را کشه بایش) بشراق خش)مت دربیشت ششون) ،خصشی
می کردن) ،ابت)ا خواجه سراق گفتن) ،کم کم سرا افتاد؛ و دنها خواجه به منناق نگهرشان حشر بشه
کار رفته و چون خصی بودن) به این افشراد خواجشه گفتنش) .ایشن مننشا امشروزه در بخش

داورزن

درست به همین مننا است.
خویس(xvisبخار عرق)
دار ( darدرخت)
داغ daq

خویس ،خویدxvis

دار
داغ daq

( Dauruچوب)
دک daqa

از رییه دَک اوستایی ،دام ،دَشت ،دخمه در زبان فارسی و گوی

سشرزوارق پشر کشاربرد

است .واژه دیگرق نیز در بروغن و منشاطق کشویرق از ایشن رییشه موجشود اسشت و آن دِغّشی بشه
منناق زمین صا

و هموار که گیاه در آن نمشی رویش)؛ بشه دلیش سشوزان بشودن هوا(برگرفتشه از

راهنما)
اوستایی
زرد zered

پهلوی
گویش سبزوار
دیلdil
دِل ،و دیل(تلفظ کلیدر دیل)
دُمب
دُمب ،دُم (domb)b
دِن de:n
دین ،تلفظ سبزوار دِنde:n
دَاوِه daeva
دِو de:v
دیو ،تلفظ سبزوار دِوDe:v
دول
دول ( Dulسطل)
زَم zam
زَمیک zamik
زمی ( zemi :زمین)
زنجیر zanjir
زنجیر ( zenjirحلقه در)
زولفی( zulfiحلقهی در نگاه شود به مجموعه مقاالت دکتر معین) زَفرن zafarn
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شیر ،شِر ( Sir Se:rشیر درنده)
فراموش feramus
فرستیه( feriste:yaفرستاده)

شیر se:r
فراموش framus

سنسکریت ،فراموشتframust

فرستکfristak

پارسی باستان پیشوند فرهsta+

اوستا frae:sta

به معنای رسول
سنسکریت(سفیر)fre:sta
کَن kan

فرشته (free:staفرشته)
کال ( kalرودخانه)
کالف
کالف kalaf
کوف kuf
کوه( ko :کوه)
این واژه تنها در یک جا"کوف" که به اصل پهلوی نزدیک ،است و آن کوهی است میان مغیسه و بروغن که
"کوفچه کوه" نامیده میشود
سنسکریت kandala
کِندال  Kendalچاه کن
گَزدومgazdum
گیزدُم ( gizdomکژدم)
موستmustiشکایت و تنبلی
(Mustگله)
مُس مُس mos-e-mosسستی و تنبلی
که مایه گلهمندی شود
پهلوی مورتک یعنی مرده ریشه این واژه را در
مورتک murtakمورتکی(مرده)نوعی دشنام
واژههای فارسی کیومرث ،مرد میتوان یافت
است
نِست nest
نُس یا نیس ne:s nis
Noit
نِه ne :
نی -نه ne-ne :
ناخون
ناخون -نخی nexi naxun
نوک ()nawk
نَو ( nawتازه)
ویره Viraهوش
ویر( virموی بر تن راست شدن از ترس)
هچhe:c
هِچ ،هیچ he:c -hic
هاوَنه Havana
هَوَن ( havanهاون)
یِوگ yaog
یُغ ( yoqچوبیاست پهن که بر گردن دو
گاو کشاورزی میبندند برای شخم زدن
سنسکریت yoga
یام ( )yamجام
یوم ( yumظرف الستیکی کاهشویی)

 .9کار آواها (= ترانههای کار)
 .1-9اوسنه بلدم گیزی گیزی
اوسنه بل) گیزق گیزق

دن)ِ زرد دِ گیزق

دن) زرد سر به چا دیو

چاهه مرت اوکی دا (=داد)

اوکِ دیو به خِوتر

خور مر علف دا
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علف دیو به بزک

بزک مر پیسمِلخ دا

پیسملخ داد به دنور

دنور مر کلوچی دا

کلوچ دیو به بابا

بابا مرت کتابی دا

کتاب دیو به خ)ا

خ)ا مر مرادق دا

معنی ترانه :افسانهاق بل) بسیار شیرین .زنرورق مرا گزی) .این زنرور زرد را دنریه کشرد و
سر به چاه داد  .این چاه به من کمی آب داد و این آب را به زمین داد  .زمین به من علشف داد.

علف را به بز و بزغاله داد  .بز و بزغاله به من پییگ و کود حیوانی داد .پییگ ها و سرگینهشا
را به دنور داد دنور به من نان داد .نان را به پ)ر داد پ)ر در عو
را به خ)ا داد (در راه خ)ا صر

به من کتاب داد .این کتشاب

کرد و آموزم دی) ) وخ)ا مرا به آرزوهایم رسان).

 .1-1-9معنای کلیدی واژهها
اُوسنه :افسانه از مص)ر افسودن و افسون نیز از مص)ر افسایی)ن از رییهق " "Suبه مننشاق
حیله و دزویر .در گذشته مح گزیش)گی را "اوسشو" مشیکشرده انش) و ابشزار کارششان در هنگشا
درمان آب بوده است .بنابراین میدوان گفت؛ افسانه مرکشب اسشت از دو جشزء "ا "بشه مننشاق
آب و "سان"به منناق "مانن) ".بنابراین افسشانه یننشی چیشزق ششریه آب .آن چنشان کشه آب روان
است افسانه هم سینه به سینه و از نسلی به نسلی منت

میش)ه است و در سینهها روان بوده.

گز :نا یک نوع شیرینی است که از گز سازن) و گزق گزق صفتی است منسشوب بشه گشز
یننی شیرین.

بابا :سر کرده و ری

سفی) طایفه قلن)ران را بابا گوین).

توضیح :در این درانه بابا ن

منلم و استاد و مری) را دارد کشه ششاگرد بشا پیشروق از او بشه

مراد خود میرس).

 .2-1-9واکاوی و بررسی ترانه
در این درانه که من آن را "درانهق کار" نامی)ها دن) به مننشاق زنرشور چشه زرد و چشه سشرخ
نماد کار و کوش

بیوقفه است که در یک جشا بنش) نیسشت و از گلشی بشه گلشی و از جشایی بشه
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جایی سفر میکن) .این درانه چرخه ق دولی) را به کودک آمشوزم مشیدهش) و او را بشراق ورود
به زن)گی آماده میکن) .زن)گی که با نان حال و دکیه بر کیشاورزق آغشاز مشیششود و هش)
غایی از این همه دالم رسی)ن به خ)ا و از او آرزو خواستن است که؛ چشون از او گیشتی همشه
چیز از دو گیت.

پیون) کار و دین در این درانه به خوبی نمایان است .نماد هاق کیاورزق؛ علف ،چاه ،آب و
خویر است و نماد هاق زن)گی دامشی بشا بشز و پیسشملخ و سشرانجا هشر دوق ایشن هشا در خش)مت
زن)گی سالم خانواده است که نماد آن بابا است و بابا پییوایی است که فرزن) را به سشوق خش)ا
راهررق میکن) .وسیله این راهنمایی و راهررق کتاب است که نماد دان

است.

محور منط ی و عمودق درانشه آن چنشان بیشان شش)ه اسشت کشه درس گونشه چیشزق را منت ش
میکن) و آموزم میده) و وظیفه طرینی هر ک)ا به گونهاق ساده و روشن ارائشه شش)ه و همشه
چون حل ههاق زنجیر به هم در پیون) هستن).

 .3-1-9تفسیر عرفانی ترانه
درانه از عیق آغاز میشود و عاشق یننی همان دن) ،حاملهق عیق است واین عیق همکشون
گزق گزق شیرین است .زنرور که نماد عاشق پویا است کارم را با هفت پیچ و یشا هفشت مشانع
آغاز میکن) .یادآور هفت خان رستم یا هفت مرحله و گامه ق سیر و سشلوک عرفشانی اسشت و
شای) هم رییهق داریخی ام را در هفت گامهق آیین مهر بای) جسشتجو کشرد .هفشت مرحلشهق
آیین میتراییسم عراردن) از:
 -6کالغ -9کرکس  -1سرباز  -8شیر  -4پارسی -1خور  -8پ)ر
حاف

هم به این موروع اشاردی دارد که:

هان اق پسر بکوم که روزق پ)ر شوق
آیا نمیدوان گفت در این شنر "دن)" همان پسر است که بای) هفت مرحلشه را طشی کنش) دشا
روزق به مرحله "پ)رق" برس) و یا همان عاشق است که پس از گذز از هفشت گامشه بشه زینشه و
مردره ق بلن)ق میرس) که همان به مراد رسی)ن است و به قو بزرگترها "پیر ش)ن" است و امشا
هفت مرحلهق این شنر که "دن)"بای) آنها را طی کن):
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 -6چاه  -9خویر  -1بُزک  -8دنور  -4بابا  -1خ)ا  -8مراد
"دن)" در طی این گامه ها چیزق از دست نمیده) بلکه در هر گامه چیز بییشترق بشه دسشت
میآورد و بیپادام نمی مان) .به هر روق همهق این درانشه پشر اسشت از مفشاهیم و منشانی بلنش) و
هنوز هم جاق درنگ بییترق دارد.

 .4-1-9تصویرهای ترانه
آغاز درانه با دیریهی بلن) و زیرا درسیم ش)ه است .دیریهی از نوع ع لی به حسی.

عناصر به کار رفته در درانه کویرق است" .گز" هم شیرینی ام را به کودک چیان)ه و هشم
در کودکی بوده ام را دی)ه است .پس نشوعی ابهشا در ایشن واژه دیش)ه مشیششود حتشی اگشر از
منانی دیگر آن بگذریم .بیدرنگ پس از این هم مانی ( دیریه) ،استنارهاق را به کار بشرده کشه
همییه کودک با آن درگیر بوده است .کودک بشا زنرشور کشه شخصشیت و کشاراکتر داسشتانی و
حاداه ساز درانه است و نماد دالم بیوقفه است ،از نزدیک آششنا اسشت یشا آن را دیش)ه یشا ایشن
زنرور او را گزی)ه و یا او النهام را که در سرزوار به آن النشه "کسشخنه" مشیگوینش) آدش

زده

است.

دضاد به کار رفته در آغاز شنر یننشی ششیرین ودلشخ (=گشزق گزیش)ن) چشال

یشک مسشیر

طوالنی زن)گی را نیان میده).

به طور منمو در فرهنگ شفاهی؛ دیریه و استناره بسام) باالیی دارد وایها د ریرشا بشه کشار
نمیرود و اگر در مواردق دی)ه شود ادفاقی است .دص)یر ششای) مهشمدشرین آرایشه آششکار ایشن
درانه باش) که در آغاز همهق مصرعها دکرار ش)ه است.

 .2-9اوسنه بلدم خیلکه
اوسنه بتل) خیلکششه

گششربه د چششرخ فِلَکششه

مییه موشاره مِکرد

خششره خِشرّاطی مکششرد
شکسششت

فیششش اَمشششه او بشششاخشره

اِفتی و دِن)ون

گف چترکنم چتکار کنم

یک منت گوشت د بار کنم
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بخور خورده مخره

نخور گنِ)ه مره

قسمت هِمسیه مره

رق د دروازه کنم

دروازه نگین دره

قلف عنررین دره

گرگرت سوار اَمه

خواجه از شکار اَمه

اق خواجهق گ گن)

اسرت د کجه بن)

د پاقت درخت نرگس

داغت نرینم هرگز

 .3- 9ترانه درو گندم
گن)ما درو ش) نیوم) یارو

خ)ا می)ونه طاقت ن)ارو

قالی میبافو براق یارو

خ)ا می)ونه گ خار مو

خوشک شیرازق! دختر دهادی!

دلم رت بردق با عیوه و نازت

نوم)ق نوم)ق نازنینو

بلکه روق ماهت برینو

گن)ما درو ش) نیوم)

یارو خ)ا می)ونه طاقت ن)ارو
حا موسی شهرآیینی6149/69/61 ،

 .4-9ترانه طنزآمیز کار
این درانهق دخترانه که در حا رقص خوان)ه میشود خالی از مضمونهاق اجتماعی نیست.

اق سر زتنیم اناره

او سر زنیم اناره

فردا که وقت کاره

زن آس داییم بیماره

زن حج عمو بیکاره
ماست

نون راغِنی

وتر باره 1

دِ مین دغاره

 .5-9ترانه آفتاب
اِفتو ر

افتو ر

بی بیسوار کِن)ق

(=رفت)

بیبی سوار گو ر
خود خودی

مِخِن)ق
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به جنگ شَنه سر

بابا سوار کره خر

بترَ

شنه سر قو قو مِنه

لنِگ چغوک برتیو منه
سی) علی اکرر طرسی و حسین علیزاده (راویان درانه)

معنای روان :آفتاب ش) ،آفتاب ش) .بیبی آسمان که همشان خورششی) اسشت سشوار گشاو
شش)ه و ششادمان بشا خشودم

زمین ش) یننی؛ پیروز ش) .بیبی و خادون خانه سوار بشر کنش)وی
میخن)د.

 .1-5-9توضیح دو واژه اساطیری و بررسی ژرف ساخت این ترانهی باستانی
الف) افتو :مرکب از "ا "به مننی روشنی و "داب" از دابی)ن به مننی گر کشردن اسشت.

پس کلمه ق مرکب "آفتاب" یننشی؛ جشر روششن گرمشابخ  .ایشن واژه در اوسشتا  XVarو در
پهلوق Xuarshetبه منناق قرص خورشی) و نا فرشتهاق هم هست.

خورشی) ،روز یازدهم هر ماه شمسی و فرشته ق مهر رو روشنایی اسشت .در ایشران خورششی)
ارزم ویژه اق دارد و به عنوان مظهر مملکت و اقت)ار ،باالق چادر ششاهان و درفش

آنهشا قشرار

دارد .چون کیومرث از جهان درگذشت ،نطفه ام به خورشی) پیوست دا در آنجشا پشاک ششود.

در ف ه اسالمی هم خورشی) در زمرهق مطهرات است.
کهندرین سن)ق که واژه ق "مهر" در آن آم)ه است ،سوگن) نامه میتانی است که به 6499
سا پی

از میالد مربوط است .مهر در کی

و پیمان است1 .پی

هن) و ایرانی خ)اق روشنایی و عش)الت و راسشتی

از ج)ایی هن)وان و ایرانیان این ایزد نیای

میش)ه است.

آیا نمیدوان بر این باور بود که وجود آدیک)ه ق آذربرزین مهر ،وجشود روسشتایی چشون مهشر
در بخ

داورزن نزدیک این آدیک)ه ،دلف دقیق و درست واژه "خرابشه" در روسشتاهاق سشرزوار

که در ح ی ت مهرابه و نیاییشگاه مهرپرسشتان بشوده اسشت و نیشز سشوگن) بشه چشراغ و ششاه چشراغ و
صلوات فرستادن در هنگا روشنایی و نیز کاشت درخت سرو در فریوم) که در فرهنشگ میترایشی
جایگاه ویژه اق داشته و نیز بودن همین نیای

"افتو ر افتو ر " دلیلی باش) بر اینکشه نیشانه هشا و

رگه هاق آیین مهر در این ناحیه هنوز پابرجاست و این درانه ،باستانی درین درانهق ایران است .ایشن
درانه حتی از درانهق "چولی چغ " که مربوط به ایزد ناهی) است ،کهن در است.
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ب) گاو :گویا گاو به مننی مطلق جانوران اهلی است چنانکه گوساله به مننشی گشاو داراق
یک سا است و گوسفن) به منناق گاو م )س اسشت .او در فرهنشگ ایرانشی جشز ششخم زدن و
کمک در کار کیاورزق ،منرع بسیار مهمی بوده هم به جهت دغذیه و هم زایش  .بشه ایشن روق
در اوستا و فرهنگ ایرانی ب)ان به چیم نیک میگریستهان).

در شاهنامه و متون اوستایی به انواع گاو برمی خوریم چون؛ گشاو برمشایون ،گشاو زمین،گشاو
مهر و گاو اهریمن. 1

 .2-5-9واکاوی ترانهی آفتاب
خورشی) در فرهنگ ایرانی با دی) و دریافت از متون ادبشی و عامیانشه همییشه بشه ششک زنشی
جلوهگر میشود .در درانهق:

خورشی) خانو افتو کو

یک من برنج دِ او کو

بخوبی نمایان است .با این رویکشرد خورششی) بشانویی اسشت بزرگشوار .از ایشن رو "بشی بشی"

است .در نرردق که خورشی) بشا گشاو اهریمنشی دارد" ،مهشر بشا او بشه جنشگ پرداخشت و پشس از
پیروزق بر او با دستی منخرین او را گرفشت و بشا دسشتی دششنه اق در پهلشوق او فروبشرد .در ایشن
لحظه از اعضاق ب)ن و خون گاو نخستین ،کلیهق گیاهان و چهارپایان پ)ی) آم)".

در این نررد میان خورشی) و گاو ،خورشی) پیروز میشود .شک هاق دیگر ایشن درانشه بش)ین
گونه است:

افتو بیا افتو بیا

نون راغنیت متو

سیه برو سیه برو

چرخجه و پون)یت متو

معنای روان :اق آفتاب اگر بیشایی ،نشان روغنشی بشه دشو مشیدهشم و اق سشایه اگشر بشروق،
کارهاق نخ ریسی ات انجا میدهم.

پس "بی بیسوار گو ر " یننی خورشی) بر گاو زمین پیروز ش) و همشه جشا را آفتشاب کشه
مظهر اقت)ار و فروغ و روشنایی است ،گرفت.
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از طرفی دیگر گاو را میدوان گاو زمین هم گرفت زیرا پییینیان بر این باور بودن) کشه دنیشا
روق شاخ گاو است و گاو روق ماهی و ماهی در دریا شناور اسشت .هرگشاه گشاو خسشته ششود،
زمین را از روق یک ششاخ

بشه ششاخ دیگشرم مشیلغزانش) و همشین کشار موجشب زمشین لشرزه

میشود.

بنابراین دی)گاه ،زمین کنایه از قودی است که خ)اق دنالی در مرکز زمین خلق کرده اسشت
و اینک خورشی) بر آن دابی)ه و همه گیاهان جان گرفته ان) و مایهق خوشحالی بیبی عالم شش)ه
است.

 .3-5-9تاویل متن ترانهی آفتاب
با یک نگاه هرمنودیک به این درانه میدوان چنین دریافتی داشت:

زمستان با سرما و سختیام گذشت .خورشی) نمایان ش) .دکرار "افتو ر

افتو ر " یننشی

ب)ون شک فص دابستان رسی) .خورشی) در نررد میان خود و گاو چه اهریمنی و چه گاو زمشین
پیروز ش) و اینک کن)وهاق خادون و ک)بانوق ما پشر از غلشه اسشت و دیگشر نگشران خیکسشالی
نیست ،بنابراین خوشحا و شادمان است چون آذوقهق سال

مهیاست.

با دوجه به اینکه در آیین میترایی همهق گیاهان و چهارپایان از خون نخستین گشاو اهریمنشی
است ،بیبی و بانوق شهر از ننمات زمین بهره من) ش)ه و از گیاهان و غالت بهره کافی برده اما
مرد هم بینصیب نروده و چهارپایان را را خود کرده دا جایی که میخواه) همشهق چهارپایشان
و پرن)گان را در اختیار خود بگیرد.

بابا که همان نیمه ق نخست خل ت است ،سوار بر کره خر ش)ه و به جنشگ مهشین پرنش)گان
که دا بر سر دارد یننی شانه سر و ه)ه) که شاه و در اصطالح عرفان ،هادق پرنش)گان اسشت،
میرود.

لنگ چغوک نماد چیز بیارزم است .شانه سر میغو بریان کشردن چیشز بشیارزم اسشت،
بنابراین را کردن شاه پرن)گان براق کسی که سوار بر کره خر است امرق است ساده.
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 .4-5-9رویکرد زیبا شناسانه به ترانه و تصنیف آفتاب
جز لخت (= مصراع) نخستین که ش

هجایی است دیگر لختها همه هفت هجایی اسشت.

این دصنیف آهنگین را میدوان با کف زدن و رقص اجرا کرد .لخشت دو  ،سشو و چهشار کشه
هفت هجایی است ،دو رکنی است بر وزن "مستفنلن فنولن ".اما لخت نخسشت در ایشن ریخشت
نمیگنج).

شای) "افتو ر

افتو ر " بن) برگردانی بوده است کشه کودکشان هنگشا دسشت زدن دکشرار

میکرده ان) ،زیرا ابیات "بابات سوار کره خر و " ...در قالری دیگر است و هیت هجشایی اسشت
بر وزن "مستفنلن مفاعلن".

دصنیف در قالب م نوق است و "افتو با گو" و "کن)ق با مخن)ق" قافیه ش)ه اسشت" ،ر

و

ر " ردیف است .در بن) دیگر "کره خر و شنه سر"" ،قوقو و بریو" قافیه اسشت و "منشه و منشه"
به منناق "میکن)" فن مضارع و ردیف است.

این درانه هنگامی خوان)ه میشود که آفتشاب سشر از پیشت کشوه در مشیآورد و یشا از پیشت
ابرهاق دیره سرک میکی) و رنگ و بوق خطهق خراسان را دارد و عارق از هشر واژهق عربشی
است .اگر کلمات کن)ق ،مخن)ق و منه جز به شیوهاق که خراسانیان بشه کشار مشیبرنش) بشه کشار
برده شود ،وزن و آهنگ شنر به هم میخورد .بنابراین کامال خراسانی است.

بارقه هاق امی) در همه ق لختها نمایان است و رییه در ژرفاق فرهنگ اساطیرق ایشران دارد،
یننی؛ حام فرهنگ میترایی است هر چن) ممکن است ساختار درانه به روزگاران گذشته نرسش)
اما محتوا و درونمایه چن)ین هزار ساله است.
با دریافت ما میان "بی بیو بابا" و "افتو و گو" طراس وجود دارد .میان "کنش)ق و کشره خشر"

از این جهت که عام پر کردن کن)وها ،خرها هستن) میدوان دناسب گرفشت و میشان "ششانه بشه
سر و چغوک" نوعی دضاد وجود دارد .دکشرار"سشوار" و وا آرایشی بشا "س" و "خ" از دیگشر
جنره هاق صنایع لفظی است .اما از دی) اجتماعی کلمات کن)ق ،کره خر و سوار بیشانگر محشیط
کیاورزق حاکم بر شنر است و نمایانگر جامنهاق است که از دام)ارق عرور کشرده و در مسشیر
خود به مرحله کیاورزق رسی)ه است.
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 .5-5-9روایتی دیگر از ترانهی آفتاب
افتو ر

گ بیبی سوار گو ر

افتو ر

حج آقا سوار کره خر

بترَ

شنه سر قوقو مِکرد

یک سر) پر پتو مکرد ،سر د خَنه دِقو مکرد

دِقونَک عر

دشت ( داشت)

خورشی) خانو افتو کو

به جنگ شنه سر

د پر ز درد دشت
یک من برنج د او کو ،برق بکهها پلو کو

 .6-9ترانههای باران (آیین باران خواهی در خراسان)
چولی چتغَ بارو کو

یک من جو ارتزو کو

ما بتکاهاق گرگیم

از گوسنیا بمردیم

گن) دِ پیت زاله

از دوشنیا مِناله

معنای روان :ای چولی چغ (=اق ناهی)) ،بشاران برشار ،دشا غلشه هشا ارزان ششود .مشا ماننش)
بکههاق گرگ که چیشزق بشراق خشوردن نمشییابنش) گرسشنه هسشتیم .حتشی گنش) هشا در زمشین
کیاورزق از دینگی مینالن).

 .1-6-9شرح ترانه
این درانه زمانی به وسیلهق کودکان و نوجوانان خوان)ه میش) که خیکسالی همه جا را فشرا
گرفتشه بشود و اجشراق آن اینگونشه بشود کششه؛کودکان و نوجوانشان دسشته جمنشی در کوچشه پششس
کوچهها راه میافتادن) در حالیکه دکه پارچههاق رنگارنگی را بر سشر چشوبی مشیکردنش) و ایشن
آدمک که همان چولی چغ بود در دستهق سر دستهق گشروه قشرار مشیگرفشت .بکشههشا دسشته
جمنی ،دوان دوان و دست افیان با ص)اق بلنش) درانشهق بشاال را مشیخوان)نش) و از چشولی چغش
میخواستن) دشا بشاران را برارانش) .بشه همشین ششک بشه درت خانشه هشا مشیرفتنش) و دسشته جمنشی د
میگرفتن) .صاحب خانه با میتی پر از آجی به است را آن هشا مشیآمش) و آجیش را در کیسشه ق
آن ها میریخت .مرد منت ) بودن) دعاق کودکانه و منصومانه بشیچشههشا باعشث باریش)ن بشاران
خواه) ش) .در پایان آجی ها را میان هم د سیم میکردن) و شب که فرا میرسی) با خوان)ن:
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د شو لحا

هر که هس خَنهق خود

کونهق خود

مراسم به پایان میرسی).

معنای روان :هر کسی به خانهق خود میرود و در زیر لحا

کهنهق خود بخواب).

 .2-6-9واکاوی اسطورهی چولی چغل
در سرزوار "چولی" به منناق چوب خیک و چغ به منناق سفت و محکم است.
در پارهاق از مناطق این درکیب را کولی قزک ،شنله قزک و چولی قزک نیز میگوین).

این درانه ق هفت هجایی چنانکه از محتواق آن پی)است خطاب به فرشته اق است که به دی)
شادروان محم) د ی بهار "احتماال سشرودق بشوده اسشت از بشراق "اَرتد ویسشور اناهیتشا" فرششته ق
مونث آبیارق جهان و از او باران میخواسته ان) د ارا داشتهان) .وق علی رغم دیو "اَپشوم" کشه
دشمن ناهی) و مخالف باران است ،سنی میکن) باران بیاورد ،ولی بن) از اسال
نظر به آنکه خ)ایان ق)یم از مح و موقع خود سش وط کشرده بودنش) ،اسشم ناهیش) دختشرک
زیراق آسمانی به نا دخترک کولی مر) گردی)" .کولی به دختران رامیگر گفته مشیشش) کشه
بهرا آنها را براق شاد کردن ایرانیان از هن) به ایران آورده بود .نظر به اینکه بن) از اسال رقشص
و آواز و خنیاگرق منع ش)ه بود شای) خراسانیان به طنز میگفتهان) :اق چولی چغ !

یننی؛ اق کسی که همهق هنرهاق دو خیک ش)ه و بیهنر ش)ه اق .زیشرا هنشوز در سشرزوار
به کسی که هنرق از خود نیان نمیده) میگوین)؛ به چولی چغش مشیمانش) .ناهیش) هشم روزق
خنیاگر فلک بوده ،ستای

میش)ه ،منر) داشته ،مایشه ق بشارورق و حاصشلخیزق بشوده امشا چشرا

امروز ،چنین نیست شای) چولی چغ ش)ه یننی هنرهشای

از کشار افتشاده اسشت .در اوسشتا "ارد

ویسور اناهیتا" به مننی "رود دوانا" است و ناهی) نیز دشتها را حاصلخیز میکن) .نطفهق مشردان
و رحم زنان را پاک میکن) و مایهق افزای

ششیر در پسشتان آنهشا مشیششود .هنشوز در سشرزوار

مراسمی هست که یاداور این ع ی)ه است .زنان در روز چهارشنره به پیر حاجات استیر میرونش)
و از او درخواست میکنن) که به آنان شیر ب)ه) و بخت دختران را نیز باز کن).
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ب .1کلهای دیگر ترانه
چولی قَزَک بارو کو

باروقت بیپایو (=بی پایان) کو

گن) به زیر خاکه

از دوشنیا هالکه

گ هاق سرخ الله

از دوشنیا مناله

چولی قزک بیا بیا

با ابراق سیا سیاه

بارو بیا جر جر

د نودونا شَرشَر

ب .2شکل دیگر این ترانه
چولی چغ بارو کو

یک من جو ارزو کو

گن) د زیر خاکه

از دوشنیا هالکه

مییک زاغ چت چتلی

دِ سر کوها مِکترق

اهلل خ)ا بارو بسه

بارون او شِرّو بسه
فاطمه بیبی شهرآیینی6184/6/68 ،

ب .3ترانهی کودکانهی باران
بارون میه شر شر

پیت خَنهق هاجر

هاجر عریسی داره

دمب خروسی دره

هنگامی که باران زیاد میبارد این شنر را میخوانن):

چولی قزک بارو بسه

باروق بیپایو بسه

ابرا بترته به کوسیا

بارو نیا نیا نیا

چولی قزک افتو کو

شو که مره مِتو کو

خنهق ما خراب ر

دا لب بو د اب ر

ب .4شکل دیگر ترانهی باران
امسا که سا مارت

موقع کیت و کار
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گن) دِ زیر زاله

از گوسنیا مناله

چولی چغ بارو کو

یک من جو ارزو کو

ما بکاهاق کردیم

از گوسنیا بمردیم

دختراق ده ما را

دایتن به گن) دارا

توضیح ترانه :زمان در این درانه روشن در است .سا سا مار است .این نیای
از محتواق آن بر میآی) به دوران پی

چنشان کشه

از زردیت بر میگردد که ناهی) جایگشاه واالیشی داششته

است .همکنین به موروع ف ر ناشی از خیکسالی اشاره میکن).

ب .5مراسم باران خواهی در روایتی دیگر
بنش) از اینکشه آدمکششی را بشه دسشت مششیگرفتنش) و بشه در خانششههشا مشیرفتنشش) و ایشن درانششه را
میخوان)ن):

یک من جو ارتزو کو

چولی چغ بارو کو

از دوشنیا بمردیم

ما بکاهاق گرگیم
اق خ)ا بارو بیار ،بارو بیار

صاحران خانه ها آجی و شیرینی با یک کاسه آرد به درانه خوانها میدادن) .همینطور بشه در
خانهها میرفتن) و شیرینی ،آرد و آجی جمع مشیکردنش) .آجیش هشا د سشیم و دهشانهشا ششیرین
میش) ،سپس رو به قرله مینیستن) و دستهاییان را به عنوان دعا بلن) مشیکردنش) و مشیگفتنش) :

"اق خ)اق بزرگ! به این مرد رحم کن و براق ما بشاران برشار و رحمتشت را بشر مشا بگسشتران".
آردهاق جمع ش)ه را به"فتیر" درش)ی مشیکردنش) و بشه در خانشه هشا مشیبردنش) .مشرد از آن نشان
میخوردن) و شکر خ)ا میکردن) و منت ) بودن) پس از این کار ،باران خواه) آم).

گوشهاق از اعت ادات مرد یحیی آباد طرس در  14کیلومترق سرزوار
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منابع
 بهار ،محم)د ی ( .)611:سرکشناسی ،دهران ،امیرکریر بهار ،مهراد ( .)6189ادیان آسیایی ،دهران ،نیر چیمه پردو ،ابوال اسم ،فرهنگ واژهیاب ،اساطیر خانلرق ،پرویز ( .)6111زبان و زبانشناسی ،دهران ،طوس خلف درریزق ،محم)حسین ( .)6118برهان قاطع به اهتما دکتر محم) منین ،دهران ،امیرکریر فرهوشی ،بهرا ( .)6144فرهنگ زبان پهلوق ،دهران میکور ،محم)جواد ( .)611:خالصه ادیان ،دهران ،سروم م )  ،محم) ( .)6189راهنماق رییهق فن هاق ایرانی ،انتیارات علمی وحی)یان کامیار ،د ی ( .)6189فرهنگ نا آواها ،میه) ،دانیگاه فردوسی -یاح ی ،محم)جنفر ( .)6184فرهنگ اساطیر ،میه) ،انتیارات سروم
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تحلیل باورهای عامیانه دراشعارخاقانی شروانی


دکتر حسن بساک

دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

حمی) هادق شان)یز
کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش شاندیر

چکیده:
راقانی ،از جمله شاعرانی است کره تنرو دنیرای ادبیرا عامیانره در اشرعار
متجلی است این تنوّ  ،عالوه بر وسعت اطالعا و تسرلط او برر علروم مختلرف ،بره
مهار او در استفاده از تلمی ا زیبا و کنایا پرمفهوم بر میگردد که شاید بتروان
منشأ بسیاری از آنان را در روایتهای عامیانه و شفاهی رایج در بین مردم جسرتجو
کرد روایاتی که گاه ریشۀ تاریخی و گاه ریشره در ررافرا و تخریّال عامرۀ مرردم
دارند در این مااله به شیوه توصیفی و ت لیرل م تروا ،بره بررسری پرارهای از ایرن
روایتها و ریشههای تاریخی و فرهنگی آنها پردارته شد نتایج به دست آمده بیانگر
آن است کره راقرانی برا فرهنرگ عامره آشرنایی عمیرق دارد و از آداا و روسروم و
افسانهها و ضرا المثل های عامیانره بهرره زیرادی بررده اسرت همدنرین در شررح
بسیاری از اشعار راقانی دانستن ریشه تراریخی ایرن باورهرا بره مرا کمرک شرایانی
می کند استفاده آگاهانه راقانی از این باورها سبب نزدیرک شردن بره فکرر و زبران
مردم جهت انتاال مفاهی وا ی ارالقی بوده است

کلیدواژهها :فرهنگ عامه ،خرافات ،خاقانی ،اعت ادات دینی ،باورها

bassak@pnu.ac.ir
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مقدمه
فرهنگ درلغت ،به مننی :دربیت ،دان

و مجموعهاق از آداب و رسو اسشت .در اصشطالح

عامیانه «فرنگ» یا همان فرهنگ به مننی :کاریز و «دهن فرنگ» ،جایی را گوین) که آب کاریز
بر روق زمین می آی) .کشاریز ،عمشق و رییشه و طشو و آبشی زال دارد .بنشابراین فرهنشگ ،آب
زن)گی است و مایة حیات ،چنانکه اگر آب کاریز بخیک) ،همه جا خیشک مشیششود( .قاسشم
زاده شان)یز )4 :61:9،یکی از میکالت اساسی فرهنگ جامنهق ما که اگر به درستی با مظشاهر
آن آشنا نراشیم ،رربه ق جرران ناپذیرق بشه فرهنشگ و یشا حتشی بشه اعت شادات جامنشه مشی زنش)،
خرافات است .میدانیم که باورهاق خرافی ،رییه در ع) آگاهی بیربه ح شایق پیرامشون خشود
دا رد الرته بای) دانست که رییه بسیارق از باورهاق خرافشی را بایش) در واقنیشادی دانسشت کشه بشه
مرور زمان و به دالی مختلف منحر

ش)ه اسشت .از جملشه سشودجویی برخشی از افشراد کشه از

جه مرد سوء استفاده کردهان) .با این دوریح به این نتیجه میرسیم که گشاهی دیشخیص مشرز
بین خرافه با واقنیت کار آسشانی نیسشت .قسشمت عمش)هاق از ششنر ششاعران هشر دوره ،در واقشع
بازداب ع ای) و باورهاق عامشه ق مشرد آن دوران اسشت .ایشن باورهشا چشه بسشا امشروز نیشز جشزء
الینفک باورهاق رایج در بین مرد باش) .در رییهیابی این باورها ،د سیم بن)قهاق مختلفشی از
سوق پژوهیگران ارائه ش)ه از جمله :نظریهق (سی ،اس ،برن) که رییهق این باورهشا را در سشه
سطح بررسی میکن):
 -6باورهاق مربوط به زمین -9،باورهاق مربوط به نهادهاق سیاسی واجتماعی -1،داستانهشا،
رربالم ها و باورهاق عامیانه( .محم) نژاد)9 :61:8 ،
آنکه در این م اله با بررسی در اشنار خاقانی به دست آم)ه د سیم بن)ق ایشن باورهشا بشه سشه
دسته :الف .باورهاق داریخی یا افسانهاق .ب .باورهاق طری .پ .باورهاق آسمانی میباشش) کشه
در هر ک)ا از آنها به طور خالصه به بررسی چن) اصطالح و باور رایشج در بشین مشرد پرداختشه
ش)ه است.
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پیشینۀ تحقیق
در زمینة باورهاق عامیانه در فرهنگ و ادبیات فارسی به شک عا و در شنر خاقانی به طور
خاص ،م االت و دألیفات زیادق نوشته ش)ه که از بسیارق از آنها به عنوان منرع و مرجع در ایشن
م اله استفاده ش)ه است که در ذی به منرفی دن)ادق از آنها میپردازیم.
 -6کتاب بازداب فرهنگ عامه در اشنار خاقانی (ذوالف شارق .)61:4 ،دکتشر ذوالف شارق در
کتاب خود بییتر به اصشطالحات و باورهشاق عامیانشه در ششنر خاقشانی از جهشت کشاربرد آن در
دفسیر و دفهیم شنر خاقانی پرداخته است و اینکه این باورها دا چه ح) خرافات یا واقنیت است،
بحث دیگرق است که موروع کار اییان نروده است.
 -9چنشش) روایششت شششفاهی از شششاهنامه در دلمیحششات حماسششی دیششوان خاقششانی (حیشش)ریان ،و
همکاران )61:1،در این م اله نیز ه)

پشرداختن بشه برخشی باورهشاق عشوا جهشت درک بهتشر

برخی از ابیات و حکایتهاق خاقانی است که رییهق بسیارق از آنهشا در ششاهنامهق فردوسشی
هم قاب ردیابی است.
 -1م الششه :خاقششانی بششر خششوان رنگششین فردوسششی (نوریششان )6149،در ایششن م الششه سششنی ششش)ه
نمونههایی از کاربرد اشارات شاهنامه در دیوان خاقشانی آورده ششود و اابشت ششود کشه خاقشانی
دوجهی به روایات شفاهی شاهنامه ن)اشته است.
 -8بررسی باورهاق عامیانهق نجومی در قصای) خاقانی (مهرابی )6188 ،در این م اله ه)
آن است که دمامی اشنار خاقانی که با اعت ادات عامیانه دربارهق نجو اردراط دارن) ،به کمشک
منابع مختلف ،بررسی شون) دا درک اشنار نجومی بشراق خواننش)گان دیشوان خاقشانی آسشان دشر
شود.
 -4باورهاق عامیانه در دیوان خاقشانی( .کشردق )6148،نویسشن)هق ایشن م الشه بشر ایشن نکتشه
دأکی) دارد که شنرا از جمله :خاقانی با بهرهگیشرق از باورهشاق عشادق و مردمشی بشه اششنارخود
رنگ دینی و ملی داده و فرهنگ مردمی را درویج کرده ان) .سپس بشه ذکشر نمونشههشایی از ایشن
باورها پرداخته است.
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دسته بندی باورهای عامیانه شعر خاقانی
باورهاق عامیانه شنر خاقانی ،چه خرافه و یا واقنیّت جایگاه ویژهاق در شنر خاقشانی دارد و
بنابراین جهت درک بهتر بسیارق از مضامین شنر خاقانی ،آشنایی با آن ررورق اسشت .کشه دشا
کنون در این زمینه دح ی ات بسیارق انجا ش)ه است .اما هش)فی کشه در اینجشا دنرشا مشیششود،
بییتر رییهیابی این باورها از جهت خرافه یا واقنی بودن زمینهق آنهاست.
دسته بن)قهاق گوناگونی را میدوان براق این نوع باورها در اشنار خاقانی برششمرد .امشا در
این م اله از سه دی)گاه به این باورها نگریسته ش)ه است که الرته این ب)ان مننا نیسشت کشه نتشوان
انواع دیگرق نیز براق این باورهشا قائش شش) .در اینجشا بشه بررسشی ایشن سشه دسشته مشیپشردازیم:
باورهاق داریخی و افسانهاق ،باورهاق طری و باورهاق آسمانی.
الف :باورهای تاریخی یا افسانه ای
با وجود پیکی)گیهاق خاصی که در شنر خاقانی میبینیم کشه ایشن امشر ،حاصش ان)ییشهق
خشاص و منحصشر بششه فشرد اوسشت .از جملششه :ان)ییشهق میترائیسشم ،ان)ییششهق دینشی و مششذهری و
ان)ییهق ملی ،این شاعر دوجه ویژهاق نیز به فرهنگ عامهق مرد و دأکی) برآن دارد.
بسیارق از باورهاق داریخی یا افسانهاق موجود در متون کهن و یا رایج در بین عامشه مشرد
سرمیق خاقانی جهت پرورانش)ن مطالشب بش)یع و زیرشاق او بشودهانش) .از جملشه آنهشا بسشیارق از
پهلوانان و داستان هاق شاهنامه فردوسشی و یشا داسشتان پیشامرران و ...کشه در ایشن مجشا انشک بشه
بررسی دن)ادق از آنها میپردازیم.
 -1داستان گنج فریدون و مار ضحّاک:
طرق روایت هاق داریخی ،فری)ون نیشز ماننش) جمیشی) و خسشرو پرویشز ،گنجشی مخصشوص
داشته است و این گنج برخال

گنجهاق جمیی) و خسروپرویز که دربارهق آنها داسشتانهشایی

در شاهنامه آم)ه ،یا مرنی بر روایت خاصی نروده و یا اطالعی از آن به دست ما نرسشی)ه اسشت و
بییتر جزء روایتهاق شفاهی شاهنامه اسشت .بنشابراین ایشن بشاور بشه ع یش)هق آیش)نلو در ردهق
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دلمیحات سرگردان است و به احتما زیاد خاقانی به روایتهاق شفاهی و ن الی ششاهنامه دوجشه
داشته است.
جششا را گششنج فریشش)ون خششون بهاسششت

کاویششان بششر کششرد صششرح

چششون درفشش

(خاقانی)8:9 : 6184،

طرق نظر آی)نلو ،نگارن)گان با بررسی منابع شفاهی به روایتشی دسشت یافتشهانش) کشه احتمشاالو
خاقانی آن را در بیت زیر م) نظر داشته( :آی)نلو)699 :61:8،
دست اهنگر مرا در مار رحاکی کیی)

گنج افری)ون چه سود ان)ر د داناق من
(خاقانی)196: 6148،

نکتة مهم اینکه چه ان)ازه از این روایتها واقنیت و چه انش)ازه خرافشات بشوده جشاق بحشث
دارد .چرا که گاهی اوقات ،اغراس بی

از ح) دأایر منفی در انت ا پیا داستان دارد.

الرته این موروع با بهرهگیرق هنرمن)انهق اغراس و مرالغه دوسشط ششاعرانی م ش فردوسشی و
خاقانی بسیار دفاوت دارد.
در داستان مارضحّاک نیز ،طرق ابیات شاهنامه خوراک ماران ،مغز سر جوانان بوده است.
چنششان بُشش) کششه ه شر شششب دو مششرد جششوان

چشششه کهتشششر چشششه از دخمشششهق پهلشششوان

خورششششگر برشششردق بشششه ایشششوان ششششاه

همششششی سششششاختی راه و درمششششان شششششاه

بکیششششششتی و مغششششششزم بپرداختششششششی

مششششران اژدهششششا راخششششورم سششششاختی
(فردوسی)689 :6:18،

امّا آنکه در شنر خاقانی می بینیم ،خوردن مغز سر کودکان است.
شیرخواران را به مغز و شیرمردان را به جشان

طنمهق مار و ششکار گشرگ حمیشر سشاختن)
(خاقانی شروانی)668 :6184،

آی)نلو این بیت خاقانی را نیز جزء ابیات سرگردان میدان)( .آی)نلو )699 :61:8،اما ع)هاق
بر این ع ی)هان) که خاقانی در این دلمیح بییتر دحت دأایر روایتهاق شفاهی بوده است.
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امّا آنکه به این موروع اهمیّت میده) چه از نگاه فردوسی و چه از دی) خاقانی ،بحث مشار
رحاک بییتر یک بحث سمرلیک اسشت دشا واقنیّشت دشاریخی .ذکشر ایشن نکتشه الز اسشت کشه
ادفاقادی که در عصر اساطیرق شاهنامه ذکر ش)ه ،با ح ایق سروکار دارد نه با واقنیّت .م الو اگشر
طو عمر رحّاک هزار سا گفته شش)ه ،ن ش

ایشن عش)د در درجشهق نخسشت رسشان)ن نسشرت

است رار بی)اد است دا عمر واقنی او .همکنین در این داستان ،فردوسی انگیزه ابلشیس را از اینکشه
غذاق ماران را مغز سر مرد میدان) ،این گونه بیان میکن).
نگر دا که ابلیس از ایشن گفشت و گشوق

چه کرد وچه خواست ان)راین جست وجشوق

مگشششر دشششا یکشششی چشششاره سشششازد نهشششان

کششششه پردختششششه گششششردد زمششششرد جهششششان
(فردوسی)611 :6:18،

 -2تنور کوفه:
بنابر روایات و ن

قو ها ،جوشی)ن آب از دنور قرش از طوفشان نشوح ،نیشانهاق الهشی بشوده

است( .ابوالفتشوح رازق )914 :611: ،کشه الرتشه ایشن داسشتان در فرهنشگ عامشه ،بشه ششک هشاق
مختلفی ن

ش)ه است.

بنا بر روایتی که از ابن عراس ن

ش)ه« :دنور در خانشهق نشوح و یشا در خانشهق زن مؤمنشهاق

بود که اکنون مسج) کوفه است .زن نوح میغو پختن نشان بشود کشه ناگهشان دیش) آب از دنشور
میجوش) .جریان را به نوح گزارم دادن) و نوح آن دنور را مهر و مشو کشرد و سشپس بشه کنشار
کیتی آم) و آمادهق سفر ش)( ».عالمه طراطرایی)149 :
از نگاهی دیگر این طور به نظر می رسش) ششای) ایشن دنشور ،دنورخاصشی نرشوده اسشت ،بلکشه
منظور بیان این نکته است که نیانههاق عذاب الهی به شک هاق گوناگون جلوه میکن).
در شنر خاقانی مانن) بسیارق دیگر از شنرا از این مضمون بارها استفاده ش)ه است:
نشششی زا مششش)این کشششنم از پیشششرزن کوفشششه

نی حجره ق دنگ این کمتشر ز دنشور آن
(خاقانی)664 :6184،

  244مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

در این بیت خاقانی به باور رایج در مورد داستان دنور کوفشه اششاره دارد ،امّشا ایشن بشه مننشی
دأیی) دما داستانهایی که در این مورد بین عامه روا داشته ،نروده است بلکه ه)

پی)ا کردن

مخاطب بییتر در بین عامه مرد جهت ال اق ان)ییههاق ناب خود بوده است.
همانطور که در بیت زیر نیز موالنا همین م صود را دنرا می کن) امّشا جهشت انت شا مفشاهیم
عرفانی خود:
بششرآ چششو آب ز دنششور نششوح و عششالم گیششر

چرا دنور خرشازق کشه جملشه نشان گیشرق

همکنین است این ابیات از عطار:
همکشششو نشششوح آبشششی بشششه زور آیششش) مشششر

زانکشششه طوفشششان در دنشششور آیششش) مشششرا

از دنشششور چشششون رسششش) طوفشششان بشششه زور

هشششیچ حاجشششت نیسشششت رفشششتن در دنشششور

 -3غول (دیو)
دیو یا غو  ،نا عمومی و ل ب همشهق موجشودات مشا فشوس طرینشی در قش)یم بشوده اسشت و
مفهو آن در طو داریخ ،با فراز و فرودهایی همراه بوده است .گاهی در م ا خ)ایان و گاه بشه
م ابهق اهریمن بوده است .از سوق دیگر در برخی از روایتها و باورهاق عوا  ،دیوان همکشون
مردمان منرفی ش)هان).
در فرهنگ اصطالحات عامیانه خراسان ،اصطالح «غو م)نگ» به منناق :دیشوق بشا آرواره
ودن)انهاق بزرگ ،به کسی اطالس میشود که کارق نسشنجی)ه را بشا عجلشه انجشا مشیدهش) کشه
نتیجهق آن خوب نیست( .کاظمی)646 :61:9،
برداشت دیگرق که در برخی از پژوه ها در مورد دیو یا غو وجود دارد ایشن اسشت کشه
آریائیها به اقوا بومی شما ایران که از لحاظ ق) و قامت ،ج هق بزرگی داشتن) دیو میگفتن)
که آنها را جزو نیروهاق اهریمنی محسوب کرده و بن) از اینکه به اساردیان میگرفتنش) از آنهشا
جهت ساخت بناها و دیوارها کار میکیی)ن) و ششای) کلمشهق دیشوار هشم برگرفتشه از نشا آنهشا
باش) .یننی :بنایی که دیوها میساختن)( .ابراهیمی)49 :61:9،
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در نهایت میدوان این نتیجه را گرفت که دیوها نماد نیروهاق شیطانی و ششر هسشتن) کشه در
شنر شاعران بزرگ ما از جمله فردوسی و خاقانی و ...دست مایه دل ین بسیارق از مفاهیم واالق
اخالقی ش)ه ان) .به این مننی که این بزرگان رذای اخالقی انسانها را به دیو نسشرت مشیدهنش) و
دصور اینکه ه)

آنها نوعی دأیی) جنرهق خرافی این مسئله است ،درست نیست.

این موروع در شنر خاقانی هم به خوبی نمایان است.
چنشش) بیغششاره کششه در بیغولششهق غششارق ششش)ق

اق پس غوالن گرفته دورق از صحراق مشن
(خاقانی)986 :6184 ،

که این بیت راخاقانی در سشرزن

کسشانی مشیگویش) کشه از حشا و هشواق او بشیخررنش) و

استفاده از کلمهق «غوالن» بییتر جنرهق خطاب به طر هق عامه را دارد.
اما آنکه این بحث را کام می کن) ،جنرة خرافی آن است که مشرد عامشه از آن داسشتانهشا
ساختهان) .موجودق که شای) هنوز هم در فرهنگ عامهق برخی ن شاط روا داششته باشش) .مش الو
اعت اد به اینکه کسانی که دیوانشه انش) ،دیشو در وجودششان راه یافتشه و بشا خوانش)ن افسشون و ورد
میشود دیو آنها را گرفت و در شییه کرد( .کردق)14 :6148،
بششششر صششششرع سششششتارگان د صششششرح

مانششششششش) نفشششششششس فسشششششششونگران را
( خاقانی)94 :6148،

 -4جرعه فشانی بر خاک:
جرعه افیان)ن بر خاک رسمی بوده است بشا سشاب هق دشاریخی دیرینشه ،و مطشابق دح ی شات
برخی دانیمن)ان ،در نزد ملتهاق کهن رایج بوده است( .یوسفی)46 :6198،
(در نزد فردق پاکیزه شرابی پاکیزه خوردیم همکنین اسشت ششراب پاکشان خشوم و پشاکیزه
باش) خوردیم جرعهاق ،زیاددی بر زمین ریختیم که زمین را از جا کریمان بهرهاق است).
در فرهنگ اساطیر آم)ه است :در روزگار باسشتان اقشوا مختلشف پشی

از رسشم قربشانی بشه

افتخار خ)ایان و اموات ،شراب یا روغن یا آب وعس برروق زمین میریختن)( .یشاح ی:6148،
)619

  246مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

این رسم در شنر خاقانی نیز به دنریر بسیار زیرایی جلوهگر است و خاقانی در بیت:
در بهیتم میخور طلق حال ایرا کشه روح

خاک من ش) دا پذیرد جرعه ق خضراق من
(خاقانی)914 :6148،

روح خود را خاکی میدانش) دشا بتوانش) جرعشهاق از ششراب بهیشتی از دسشت خشازن بهیشت
بنوش).
همکنین در ابیات دیگر:
خورشی) خشاک شش) ز پشی جرعشه یشافتن

آن د کششه جشششا کیششی) بشششه صشششرحگاه

او کسی که خشاک ششود جرعشه را مشنم

چون دست صرح جرعهق صشهرا برافکنش)
(خاقانی)6119 :6148،

***
صرح همه جان چومی ،می همه صشفوت چشو صشرح

جرعششه ششش)ه خششاک بششوس ،خششاک ز جرعششه خ شراب
(خاقانی)84 :6148،

خورش شی) جششا شششاه مظفّربششه جرعششه ریششز

بششششر خششششاک اختششششران مجشش شزّا برافکنشششش).
(خاقانی)614 :6148،

یکی از رسمهایی که امروزه برجاق مان)ه و پیشرو همشین بشاور اسشت ،ریخشتن آب بشر روق
قررها است که در اص یک رسم نمادین بوده است .اما در کنار آن ع ای) خرافی نیشز بشه وفشور
دی)ه میشود همانن) اینکه با این کار می دوان دیشنگی آنشان را فشرو نیشان) و یشا کمشی از رنشج و
عذاب آنها کم کرد .پس می بینیم که همییه به دنرشا یشک بشاور ،خرافشات بسشیارق هشم ششک
می گیرد که فلسفه اصلی آن باور را که اغلب نمشادین اسشت زیشر سشؤا مشی بشرد و نکتشه بسشیار
مهمی که در دفسیر اشنار بزرگان بای) به آن دوجه داشت همین نکته است.
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 -5باور بالگردانی
پییینیان فکر میکردن) که میدوان گناهان و درد و رنج خود را به کسشی دیگشر انت شا داد.
این فکر از درآمیختن عینیات و ذهنیّات امرق مادق و غیر مادق ناشی میششود .بشه همشین دلیش
آنها براق بالگردانی ،از رومهاق گوناگون استفاده میکردن) مانن) :قربانی کردن ،بستن مهشره
به بازو ،استفاده از دعاق چیم زخم ،اسفن) دود کردن و ام ا اینها .در اینجا بشه برخشی از ابشزار
جهت بالگردانی در فرهنگ عامه اشاره میشود.
حرز و تعویذ:
دنویذ به منناق پناه بردن است و در اصطالح به منناق دعا خوانش)ن و حشرز و دعشاق چیشم
زخم آویختن بر آدمیان ،جانوران و اشیا براق محافظت از آنها( .ابوعلی سینا)89 :6116،
دنویذها اقسا مختلف دارن):
الف :تعویذهای نوشتاری
 (حرز ) :به دعاها و الفاظی گفته میشود که براق رفشع بشال مشینوششتن) و بیمشاران و افشراددیگر نزد خود نگه میداشتن).
 (هیک ) :آنکه از آیات و سورههاق قرآن و ادعیه که حمای کنن) و بر بازو بن)ن).( -حمای ) :آنکه بر دوم کودکان یا افراد دیگر از دو طر

به شک صلیب میآویزن).

ب  :تعویذهای جمادی و نباتی و حیوان
این دنویذها مکتوب نیستن) و برخی منیأ جمادق دارن) ماننش) :مهرهشاق صش)فی و حلزونشی
م پتر و آهن
چیم ب) کز پتر و آهشن و دنویشذ نگیشت

بنششش) دنویشششذ برریششش) و پتشششر بشششاز دهیششش)
(خاقانی)618 :6148،

برخی از آنها منیأ گیاهی دارن) مانن) :پوست ک)ویی که بر آن دعا نوشته باشن) و همکنشین
عودالصلیب.
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گروهی هم منیأ حیوانی دارن) ،مانن) پوست آهو و دن)ان مار و چنگ گرگ و شیر و شاخ
آهو.
در حمای سرو و چنگ چو سودی

نکشرد

چنشگ ششیر و سشرو آهشوق نشر بشاز دهیشش)
(خاقانی)618 :6148،

درست است که اعت شاد بشه چیشم زخشم ،در میشان ملشتهشا رییشهاق عمیشق دارد و یکشی از
باورهاق عمو ملت ایران است و قرآن کریم نیز بر درستی آن صحه گذاششته اسشت و در ششنر
شاعران بزرگ ما همانن) حاف و سن)ق و خاقانی و ...جایگاه ویژهاق دارد.
امّا این باور در بین عامهق مرد رنگ خرافی نیز به خشود گرفتشه اسشت .از جملشه :اینکشه در
ق)یم جاق ق) هاق کسی را که داراق ق)رت چیم زخم بوده ،بشا کشارد مشیبری)نش) .یشا آنکشه
انگیت به خاک ده کف

دنریف کنن)ه میزدن) و روق نا

خود میمالی)ن).

اعت اد به چیم زخم از نوع باورهایی است که بخیی از آن رییه در واقنیّت دارد م الو دأایر
و خواص سنگها و خاصیّت درمان بخیی آنها ،که امروزه بخیی از آن مورد دأیی) است.
اما این باور با خرافات نیز آمیخته ش)ه و باعث به وجود آمش)ن رسشمهشایی شش)ه کشه بییشتر
جنرهق خرافات دارن) دا واقنیّت .این موروع در این بیت خاقانی به خوبی نمایان است:
هیک و نیر و حرزق که اجش بشاز ن)اششت

هششم بششه دنویششذگر شششنوذه گششر بششاز دهیشش).
(خاقانی)618 :6148،

حاف و خاقانی جزو شاعرانی هستن) که این مضامین را به وفور میدوان در ششنر آنهشا دیش)
اما این هرگز ب)ان مننی نیست که بر ع ای) خرافی در این مورد نیز صحه بگذارن).
ب  :باورهای طبّی:
همانطور که درد و رنج ،جزئی از زن)گی بیر بوده ،طب نیز در دما ادوار زن)گی بیر با او
همراه بوده است .بنابراین انسان همواره به دنرشا راه عشال گیشته و مشیگشردد .در ایشران ،رو ،
یونان ،آشور ،کل)ه ،مصر ق)یم و حتی در جوامع ابتش)ایی ،مشرد از طشب اطالعشادی داششتهانش).
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کسانی در بین آنها وجود داشتن) کشه بشه طرابشت مشیپرداختنش) .گشاهی ایشن کشار را موبش)ان بشه
صوردی آمیخته با خرافات انجا میدادن).
بیماران هم زمان با مراجنه به طریب به امور دیگرق نیز اهتما میورزی)ن).امّا این امور ع شالو
و منط او پذیرفتنی نرود .اما در آن روزگار به آنها دست مییازی)ن) .از جملهق این کارهشا دنظشیم
طالع و پییگویی در باب آین)هق بیمشار بشود .اخترشناسشان بشراق بیمشاران طشالع زنش)گی دردیشب
میدادن) و براق آن خانههاق دوازدهگانه رسم میکردن) آنگاه دربشاب زنش)گی افشراد بشه پشی
گویی مینیستن)( .ماهیار)191 :6148،
خانششهق طششالع عمششر شیششم و هیششت کنشش)

چششون ن)ی)یشش) کششه جاماسششپ دَهاییشش) همششه
(خاقانی)869 :6148،

اما ب راط حکیم دوانست طب را از این شک خرافی و منرش)ق بیشرون آورد .او اابشت کشرد،
زن)گی بر طرق قوانین منظم جهان رخ می ده).
اصطالحات طرّی و داروسازق و رومهاق درمان در ششنر خاقشانی بازدشاب ویشژهاق دارد و
با دوجه به پُربسام) بودن این اصطالحات در شنر خاقانی ،آشنایی با آنها و حتّشی ع ایش) خرافشی
دربارهق آنها در فهمی)ن و درک منناق اشنار خاقانی بسیار سودمن) است.
در این م اله برآنیم دا با رییه یابی رومهاق درمان سنّتی در فرهنگ عامه ،باورهاق واقنشی
که مرتنی بر دجربه و دان
این امرا

بوده را از خرافات ج)ا کنیم و در این اردراط بشه پییشینهق بنضشی از

و رومهاق درمان آنها در آاار شاعرانی که فرهنگ و سنّت مشرد را در ششنر آنهشا

میدوان جلوهگر دی) ،بررسی کنیم.
 -1یاقوت و وبا:
در باورهاق عامه ،ایرانیان براق انواع سنگ ها ویژگیهشاق درمشان بخیشی قائش بشودهانش) و
دربارهق خواص جادویی این سنگ ها براساس رنگ آنها ،درجذب خیر و مهر و برکت یا دفع
شر سخنان زیادق گفته ش)ه است.
گاهی نیز از این سنگها براق دور کردن ارواح زیان کار استفاده میش)ه است.
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دانیشمن)انی کشه در روزگشاران ،پییششین دربشاب احجشار کریمشه آاششارق دشألیف کشردهانشش) و
همکنین آنانکه درطب سنتی مهاردی داشتهان) ،بر این باور بشودهانش) کشه همشراه داششتن یشاقوت،
موجب جلوگیرق از ابتال به بیمارق وبا میگردد( .بیرونی)89: :6144 ،
این موروع در این بیت خاقانی به خوبی جلوهگر ش)ه است:
کان یاقوت و پس آنگاه وبشا  ،ممکشن نیسشت
وسنت نظر خاقانی و اِشرا

شرح خاصیّت آن کان بشه خراسشان یشابم

او بر فرهنگ عامه و آگشاهی از باورهشاق طرشی سشنتی در بشین

مرد از این بیت به خوبی نمایان است.
چرخ از سمو گرمگه ،زاده وبا هرچاشتکه

دفع وبا را جا شه  ،یاقوت کردار آمش)ه

برهان قاطع میگوی) :یاقوت جوهرق است میهور ،وآن سرخ و کرود و زرد باشش) .گشر و
خیک است و با خود داشتن آن دفع طاعون کن)( .خلف درریزق)194 :6119،
اینکه یاقوت در طب ق)یم خاصیرت درمانی داشته و پزششکان منروفشی ماننش) بیرونشی از آن
براق درمان بیمارقها استفاده میکردهان) ،شکی نیست .امشا گشاهی در فرهنشگ عامشه دربشارهق
دأایرگزارق یاقوت و یا سایر سنگها مرالغه نیز می شود.
 -2تب خال
دب خا یک بیمارق ویروسی است و در اک ر موارد بیخطر ،و خود به خشود بهرشود یابنش)ه
است.
در باور بسیارق از مرد  ،درخا نیانهق دی)ن یک خواب ب) و یا پری)ن از خشواب بشا سشر و
ص)ا است .بنضی هم می گوین) اگرکسی موقشع خشواب ششیطان را لننشت نکنش) ،ششیطان هنگشا
اسب سوارق ،از روق لب او میگذرد و جاق پاق اسر

دب خا میزن).

ع)هاق نیز میگوین) ،گوشهق لب که دب خا داشته باش) ،نیان این است که شیطان دهنشه
زده و بای) صرح زود لب را به چفت در زده دا خوب شود .و یا برخی منت )ن) ،اگرگوشهق لب
درک بخورد ،شیطان در آن مح کار خرابی کرده است.
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براق درمان دب خا  ،اعت اد داشتهان) که آن را بای) با آهن سرد درسان) .بنابراین بایش) صشرح
ناشتا چفت آهنی در را که سرد است روق آن بمالن) .و اگر شخصی که خواب اسشت ،کشابوس
دب خا بزن)  ،براق م)اوا کردن او بایش)

برین) و یا با ص)اق ناگهانی از خواب بپرد و لب های

صرح قر از شستن صورت ،یک قطنه آهن سرد را روق دشب خشا بگذارنش) .و همکنشین بایش)
صاحب دب خا را سه روز بام)اد رو به قرلشه بخواباننش) ،و زنجیشر چفشت در را بشه دشب خشال
بمالن)( .ذوالف ارق)681 :61:9،
کلمهق دب خا و ع ای) پیرامون آن در شنر خاقانی بازداب گستردهاق دارد .ایشن مورشوع
در دیوان خاقانی از یک طر

به آشنایی او با بیماریها و طب سنتی مربوط میششود و از طشر

دیگر به دسلط او بر فرهنگ و باورهاق عامه به عنوان م ا در این بیت:
بینی که لب دجله ،چون کف به دهان آرد

گشویی ز دشب آهش

لشب آبلشه زد چنشش)ان
(خاقانی)99 :6148،

خاقانی به این اعت اد ق)ما اشاره دارد که دب خا نتیجهق بخارهاق متصاع) از من)ه است.
و همکنین در این بیت:
از د شفّ آه بششر لششب خاقششانی آبلششه اسششت

دب خا حسرت است مگر کز دو باز مان)
(خاقانی)419 :6148،

 - 3دا آهنین آخر دوای دردها
این باور در شنر خاقانی و دیگر شنرا از م منشرو (( :آخشر الش)ّواء الکشی)) گرفتشه شش)ه
است .و بازداب گستردهاق در شنر این شاعران دارد.
زان که داغ آهنین ،آخشر دواق دردهاسشت

زآدیین آه من آهن داغ ش) بر پشاق مشن
(خاقانی)849 :6148،
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پزشکان ق)یم ،سوزان)ن مورنی از ب)ن را بشه وسشیلهق داغ و یشا آهشن دفتشه بشه منظشور بشاز
داشتن از دراهی بییتر و یا انتیار زخم و یا بن) آوردن خونریزق ،داغ نهادن یا کیّ مشیگفتنش) .و
آن را آخرین چاره مینامی)ن).
پییینهق این روم به صورت دقیق میخّص نیست ،امّا نظر به داریخ کیف آد

و حضشور

مؤار آن در زن)گی انسان ،رییهق بسیار کهن دارد .در زبان عربی از این عم بشه نشا « :کشیّ» و
ابزار آن « :مکواء» وزنن)ه داغ« :کوّاء» یاد میشود .در کتاب دینکرت از ش
سخن رفته که یکی از آنها آد

شیوه براق درمان

درمانی است( .جهانیاهی افیار)14 :61:8،

در دورهق اسالمی ،سشی) اسشماعی جرجشانی ،ابشوبکر ربیشع اخشوینی و زهشراوق سشه دشن از
طریرانی هستن) که بی

از دیگران از این شیوهق درمان استفاده میکرده ان).

در برخی از باورها که دا ح)ودق جنرهق خرافی نیز گرفتشه ،بنش) آوردن خشونریزق و بهرشود
زخم ،راههاق درمانی متفاودی داشته .م الو براق درمان زخم کهنه ،خاکستر پیم قوچ و یا قرقشی
را بر آن مینهادن) .و یا از استخوان سوختهق ماده گاو استفاده میکردن).
برخی هم دکهاق از پوست ماده گاو سرخ موق را که نزایی)ه باش) ،میپختنش) و روق زخشم
میبستن)( .جهانیاهی افیار)84 :61:8،
بنضی هم روغن آد را درمان زخم میدانستهان)( .دورشیح اینکشه بشه بشاور برخشی از مشرد
یهودیشان ،کودکشان مسشلمان را مشیبریش)هانشش) و آنهشا را محمش)ق مشیکشردهانش) و از گوشششت و
استخوان آنها آبگوشت میپختن) و از چربی حاص از آن روغن آد میگرفتهان))
با کمی دأمّ بر این باورها ،درمی یابیم که هرچن) برخشی از ایشن رومهشاق درمشانی رییشه
د رطب سنتی دارن) ،امّا برخی دیگر بییتر رییه در دنصّرات قومی و مذهری دارن) و بیان کنن)ه-
ق ه)

خاصی هستن).

 -4نوشدارو
به اعت اد طریران ق)یم ،نوش)ارو از داروهاق درکیری بوده که موجب د ویت قلب میشش)ه و
زردق چهره را از بین میبرده ،بوق دهان را خوم میکرده و براق کر) مفی) بوده است.
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این دارو ،به ع ی)هق آنها زخمهاق صنب النال را نیز درمان میکرده و بیماران میر

به

مرگ را نجات میداده است( .ماهیار)981 :6148،
بوق راحت چون دوان برد از مزا این دیشار

نوش)ارو چون دشوان جسشت از دهشان اژدهشا
(خاقانی)44 :6148،

نکته جالب اینکه روایتهاق شفاهی و ن ّالی در مورد نوشش)ارو در ششاهنامهق فردوسشی در
بیان جزئیات ،با آنکه در دیوان خاقانی و برخی دیگر از شنرا آم)ه کمی متفاوت است.
ال در ششنر عطّشار و خاقشانی بشه
در شاهنامه سخنی از دیر رسی)ن نوشش)ارو ،آن طشور کشه مش و
مفهو فای)ه ن)اشتن کارق پس ازگذشتن موع) م رر باش) نیست( .حی)ریان)661 :61:1،
این نکته را به خوبی می دوان از این بیت خاقانی دریافت کرد:
نوششش)ارو و مف شرّح کششه جششوق فن ش نکششرد

هششم بشش)ان آسششی آسششینه نظششر بششاز دهیشش)
(خاقانی)646 :6148،

در طب سنتی ،با وجود باورهاق پزشکی دجربی و درستی که رایج بوده اسشت ،کشم نیسشتن)
باورها وع ای)ق که بییتر جنرهق خرافی دارن) .ن)اشتن سواد  ،امکانات پزشکی و به)اششت ،بشه
این مسئله دامن میزده است .در شاهنامه جایی که از نوش)ارو سخن به میان مشیآیش) ،بییشتر بشه
کاربرد این دارو در باورعوا دوجه می شود که آن را شفاق هر دردق میدانن) .در صوردی کشه
ما در علم پزشکی چنین ن یی را براق هیچ دارویی نمیدوانیم بپذیریم.
بنابراین فردوسی  ،خاقانی و دیگر شنرا ،ازاین مفهشو بییشتر بشه ششک نمشادین آن اسشتفاده
میکردهان) .ذکر این مسائ به خاطرمناسرتی است که با باورهاق مرد داشته دا بتوانن) پیا هشاق
واالق خود را به آنها انت ا دهن).
 -5گالب و عالج بیماری
مت )مان بر این باور بوده ان) که گالب بشراق سشردرد مفیش) اسشت و بوییش)ن آن را نیشز دافشع
سردرد میدانستهان) و بییتر مضامین خاقانی دربارهق گالب ناظر به همین مطلب است.
مششا بششه آورده ایششم دردسششر ارچششه بهششار

دردسششر روزگششار بششرد بششه بششوق گششالب
(خاقانی)8:9 : 6184،
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مششا بششه آورده ایششم دردسششر ارچششه بهششار

دردسششر روزگششار بششرد بششه بششوق گششالب
(خاقانی)81 :6148،

صشش شرحا بششششه گششششالب ژالششششه بفیششششان

ایششششن دردسششششرق کششششه مششششن کیششششی)
(خاقانی)841 :6148،

گ درمیان کوره بسشی دردسشر کیشی)

دششا بهششر دفششع دردسششر آخششر گششالب ششش)
(خاقانی)648 :6148،

دأایرگالب بر سردرد هرچن) رییه در طب سنتی دارد و از نظرعلم پزشکی مردود نیست امّا
گاهی با باورهاق خرافی نیزهمراه ش)ه .از جمله اینکه گشالب بشراق سشردردق مفیش) اسشت کشه
فردآن را به سر بمال) و بن) هفت ریگ از زمین بردارد و به سوق خورشی) بپران) و یا دکشه نشانی
براق سگی بین)ازد و سگ درحالیکه به سوق نان میرود ،آن فرد به سگ بگوی) :الهی سشردرد
من دو را بگیرد .در این صورت سردرد او خوب میشود( .ذوالف ارق)646 :61:9،
همکنین ع)هاق درمان سردردق را با گالب مؤار میدانن) که پیت سر او حرفشی زده شش)ه
باش) و گیجگاه

درد کن).

از نوحشة جغشش) الحشق مششاییم بشه دردسششر

از دی)ه گالبی کن دردسشر مشا بفیشان
(خاقانی)189 :6148،

پ  :باورهای آسمانی
 -6گاو زیر زمین و گاو باالق آسمان
مت )مان منت ) بودن) ،زمین بر پیت گاو یا شاخ گاو قرار دارد .عطار در این باره میگوی):
همکنین صورت فلکی اور را که به شک گاو است و درشمار صشورتهشاق فلکشی منط شه
استوایی آسمان یا منط ه الررو است و به شک نیم دنهق گاوق است که دو دسشت و دو ششاخ
و سر و کوهانی دارد را گاو باالق آسمان میگفتن)( .ماهیار )88 :6149،خاقانی می گوی):
خون قربان رفته در زیر زمین دا پیت گاو

گششاو بششاالق زمششین از بهششر قربششان آمشش)ه
(خاقانی)49 :6148،
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در دفسیر کیف االسرار آم)ه است« :اولین چیزق که خ)اون) آفری) ،قلم بشود .بشا آن آنکشه
دا روز قیامت خواه) بود ،ارت کرد .سپس بخار آب را دا روز قیامت بشاال بشرد و از آن آسشمانها
را آفری) .سپس ماهی را آفری) و زمین را بر پیشت آن گذاششت .آنگشاه مشاهی حرکشت کشرد و
زمین لرزی) و خ)اون) زمین را با آفرین

کوهها اابت کرد( ».میر)ق)641 :6181،

بر اساس باورهاق خرافی شفاهی دیگر :جهان بر پیت ماهی است و زیر ماهی گاوق اسشت
و زیر گاو ،صخره و زیر صخره ارق و زیر ارق ،کس ن)ان) که چیست .نا آن ماهی لیواا و نا
آن گاو یهموث است .بنضی میگوین) :زمین روق یک شاخ گاو است .هر وقت کشه آن ششاخ
خسته میشود ،آن گاو سر خود را حرکشت مشیدهش) و زمشین را مشیلرزانش) و آن را روق ششاخ
دیگرم میان)ازد( .میر)ق)644 :6181 ،
مولوق با ظرافت خاصی این باوررا که یکی از باورهاق نجومی رایج در بین مرد بشوده ،بشه
خوبی در شنر خود مننکس کرده است:
هشششر درختشششی ششششاخ بشششر سششش)ره زده

سشش)ره چششه بششود از خششش بیششرون ششش)ه

بشششیخ هشششر یشششک رفتشششه در قنشششر زمشششین

زیشششر دشششر از گشششاو و مشششاهی بشششه ی شششین

این باورها نیان میده) که در گذشته مرد در کنشار آگشاهی و علشم کمشی کشه نسشرت بشه
جهان اطرا

خود داشتهان) که بنضاو درست هم بوده ،اما براق یافتن پاسخ بسشیارق از سشؤاالدی

که پیرامون وقایع اطرا

خود داشتهان) ،به باورهاق خرافی متوس میش)هان).

 -2خضر
مطابق بنضی روایات ،خضر پیامررق است که به دلی نوشی)ن آب حیات ،عمر ابش)ق یافتشه
است و راهنماق گمی)گان در صحراها و بیابانها است .مفسران اورا بشا یکشی از بنش)گان صشالح
خ)ا که یاد او در قرآن کریم در سورهق کهف آم)ه است و بشه حضشرت موسشی دوصشیه شش)ه
است که با او دی)ار کن) ،مطابق دانستهان).
بنضی او را از نژاد سامی گفتهان) .بنضی او را به یونانیان منسوب کردهان) و گروهشی نیشز او
را به آریائیها نسرت دادهان).
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دربارهق روزگار زن)گی او نیز اختال

نظر وجود دارد .بنضی او را بشا حضشرت ابشراهیم و

بنضی با حضرت موسی و گروهی بشا فریش)ون و بنضشی دیگشر بشا اسشکن)ر م ش)ونی هشم عصشر
دانستهان)( .ماهیار)91: :61:9،
در شششنر فارسششی ،خضششر جایگششاه ویششژهاق دارد ،حششاف او را «پششی خجسششته» و نظششامی او را
«پیروزپی» مینامن) .و بسیارق از نویسن)گان و شنرا ،داستانهاق متفاودی از او ن

کردهان).

بر پایهق برخی روایات ،هرجا که پاق خضر برس) ،پر از سرزه و گیاه میشود .برخشی اخرشار
اسالمی او را پیامرر شناختهان) و داستان مالقات او با اشخاص در قصههاق اسشالمی بسشیار آمش)ه
است .در روایات شینه ،او با امیرالمؤمنین و اما باقر(ع) مکشرر مالقشات کشرده اسشت .بنضشی از
صوفیه نیز م)عی مالقات با اوین).
حتّی خاقانی نیز چنین ادعایی کرده است.
نزدیشششششششک مشششششششن از سشششششششر ارادت

خضشششششششر نرشششششششی از در درآمششششششش)

بششششود ایششششن د مششششن زغایششششت رنششششج

دیشششششوار شکسشششششته زیشششششر او گشششششنج

او کشششششرد بشششششه کمتشششششرین اششششششارت

دیشششششششوار شکسشششششششته را عمشششششششارت

هرکیششششتی آز مششششن کششششه دریافششششت

همکشششششون ورس ششششششکوفه بیشششششکافت
(خاقانی)14 :6148،

الرته در این شنر ،خاقانی به شک نمادین به این موروع پرداخته و با هنرمن)ق دما به یکشی
از داستانهاق رایج در بین مرد که همان داستان مالقات خضر با حضشرت موسشی اسشت ،اششاره
کرده و از آن براق پرورم مطلب خود بهره میگیرد.
همکنین در قصی)هاق دیگر او را پیر صرح ل ا نامی)ه است:
آن پیر ما که صرح ل ایی اسشت خضشر نشا

هرصرح بوق چیشمه ق خضشرآی)م ز کشا
(خاقانی)199 :6148،

امّا در فرهنگ عامه ،خضر یاور قهرمانان و پییگوق وقایع آین)ه است .در وقت درمانش)گی
آنها ظاهر میشود و به آنانی یارق میرسان) .او قهرمانان را یارق میرسان) دا از طلسشم جشادوان
رهایی یابن) .و با سرعتی غیر منمو حرکت میکن).
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قابلهها در وقت زایمان ،نا خضر را بر زبان میآورن) .برخی عوا  ،منت )ن) کشه اگشر بیمشار
با ص)اق بلن) و خالصانه ،او را بخوان) ،خضر شفای

میده).

درگذشته برخی از مرد که از غرس ش)ن در دریا میرهی)ن) ،در اواسشط بهمشن مشاه ،بشراق
خضر نذر میدادن).
مرد آذربایجان و هم)ان ،یک شب جمنه از (هیت شرانه روز هفتم دشا پشانزدهم بهمشن) را
که به «چارچار» منرو

است ،به نا شب خضر نری،گرامی مشیدارنش) .در آن ششب قشاووت را

همراه با شیرهق کیم

و شکر ،در سینی میگذارن) و در اداقی خلوت قشرار مشیدهنش) و کنشار

آن شمع میافروزن) .فرداق آن شب ،به سراغ ظر

میرون) دا جاق دازیانه و پنجشهق خضشر را

بر قاووت برینن) و آن را متررک میدانن)( .قهرمانی فرد)661 :6148،
 -3غذای فرشته و پری
طرق اعت ادات ق)ما ،غذاق فرشتگان بشوق خشوم و غشذاق پریشان ،اسشتخوان بشاقی مانش)هق
غذاق انسانها دصوّر ش)ه است .در روایت ازاما صادس ن

شش)ه اسشت کشه از آن حضشرت در

باب فرشتگان سؤا کردن) که آیا فرشتگان میخورن) و میآشامن) و ازدوا می کنن) فرمود:
نه ،زن)گی آنان از بوق خوم عرم دأمین میشود.
در دعاهاق اما سشجاد(ع) طنشا و ششراب مالئکشه ،د ش)یس حشق دنشالی ذکشر شش)ه اسشت.
همکنششین در روایششات آمشش)ه اسششت :غششذاق پریششان اسششتخوان غششذاق مؤمنششان اسششت( .عالمششه
مجلسی )6:1 :6118،در شنر خاقانی چن) بار به دصریح و یا کنایه به این امر اشاره ش)ه است.
بت دا پرق ز خوان بیر خواهش) اسشتخوان

دو چون فرشته بوق شنو استخوان مخشواه
(خاقانی)181 :6148،

نخششوردق ز خششوان هششاق ایششن مردمششان

پششششرق وار جششششز اسششششتخوان عنصششششرق
(خاقانی):91 :6148،

خاقانی درجایی دیگر در مناقیهق نافه با کیمخشت ،د بویشاق نافشه را کشه فرششتگان بشه آن
روق میآورن) ،متمسک بردرق نافه قرار میده).
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نافششهراکیمخششترنگششینسششرزن هششاکششردوگفششت نیک ب) رنگشی نش)ارق صشورت رعنشاق مشن
نافه گفت

یاوه کم گوکبیت مننی مراسشت اینششک اینششک حجششت گویششا د بویششاق مششن

کنرشششه وار م تششش)اق سشششرز پوششششان فلشششک کششز وطششاق عیسششی آیشش) شش ّه ق دیرششاق مششن

( خاقانی)199 :6148،
با کمی دأم در گفتههاق بزرگان دین و ادب ،درمییابیم که منظشور آنهشا از غشذاق فرششته
که همان بوق خوم عرم و یا د )یس حضرت بارق دنالی است ،بییتر به جنرشهق نمشادین آن
دوجه ش)ه است که منظور عرادت و مننویات است نه عناصشر مشادق .نتیجشه اینکشه ششای) بتشوان
گفت یکی از عل اصلی روا ع ای) خرافی در بین مرد  ،همین ن)اشتن دان

و آگاهی کشافی

از مفهو این بیانات و دوجه به مننی ظاهرق آنهاست.
 -4مراجعه به افسونگر و عزیمه خوان
سحر و جادو از ق)یم م ولههایی بودهان) که باور به آنها به ششک بسشیار گسشتردهاق در بشین
مرد روا داشته است .الرته بخیی از این م وله که امروزه به نا انرژهاق م رت و منفی خوانش)ه
میشون) و یا انرژق درمانی ،به طور کلی از نظر علمی مردود نیست .و برخی علمشاق قش)یم نیشز
م

«ابن سینا» به ظهوراعما غریره از انسان (شام کرامات و خرس عادت و صش)ور عجایشب و

غرایب) منت ) بودن) .او سحر و ششنر)ه و طلسشمات و عشزایم را در ششمار اوهشا دروغشین ذکشر
نمیکن) و منت ) است که پ)ی)ههاق شگفت انگیز و غریشب را بهتشر اسشت در حشوزهق امکشان
قرار دهیم و بر این باوراست که نفوس قوق ،اجسا سفلی و اجرا سماوق با مشزا هشاق اجسشا
زمینی ،در ایجاد امور غریره ،سه منیأ اصلی هستن)( .ابن سینا)8:9 :6111،
سحر ونیرنج و طلسمات که سودق ننمشود

هششم بششه افسششونگرهاروت سششیر بازدهیشش)
(خاقانی)14 :6148،

عزیمه چیست و عزیمه خوان کیست؟
عزیمه را در اصطالح علو غریره ،به کلمات و اورادق اطالس میکنن) که میتم اسشت بشر
دنریرات مخصوص م رون به سوگن)ان و دأکی) و اصرار و الحاح فشراوان کشه دوانشایی دحریشک
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جمادات و دسخیر عناصر را دارد و بر حرو

و کلمشات نوششتنی و خوانش)نی و دمیش)نی متکشی

است ،دا م صود برآورده شود .بیت زیر د)اعی کنن)هق این مننی است:
آم) آن مشار اجش هشیچ عزیمشت دانیش)

کششه بخوانیشش) و بشش)ان مششار فسششایی) همششه
(خاقانی)944 :6148،

فال زدن
فا عرارت است از :پی

بینی سرنوشت انسان یا واقنشهاق از روق نیشانههشاق آن فشا را از

امور غیری میشمارن) و نزد اعراب ،فا نیانهاق است کشه دأویش آن مطشابق بشا خواسشت وکشا
انسان باش) وآنکه را خال

آن باش) طیره میگوین)( .زرینکوب)941 :6186،

در ق)یم مرد براق اطالع از سن) یا نحس بودن کارق ،دفأّ میزدن) و امروزه نیز رمشا هشا
و فالگیرها بشا اسشتفاده از روم هشاق مختلفشی چشون قهشوه ،نخشود و کشف بینشی ،بشه طشالع بینشی
میپردازن).
نتیجه اینکه صر

نظراز برخی واقنیّتها و باورهاق منط ی دربارهق مراجنه به افسونگر و یشا

به اصطالح امروزق فا بین ،علت اصلی روق آوردن به این امر در بین عوا  ،در درجشهق او ،
ع ) آگاهی واقنشی از مسشائ دینشی ،اعت شاد داششتن بشه نیروهشاق فشوس طرینشی و گشاهی دشرس
غیرمنط ی از چیزهاق دخیلی و باور کردن امورق که در میشان مشرد ششایع شش)ه و اک شراو بش)ون
دلی است.
نتیجهگیری
پرداختن به موروع خرافه یا واقنیت ،در شنر شاعران بزرگ فارسی زبان به طشور عشا و در
این م اله در شنر خاقانی به طور خاص از دو جهت حائز اهمیّت است.
او  :اینکه آشنایی با ع ای) خرافی و رییهیابی آنها ،دشا حش) زیشادق مشا را در فهشم منشانی و
ان)ییههاق ناب خاقانی یارق میکن) ،چرا که زبان خاقانی ،زبان طر ات مختلف مشرد اسشت و
او مانن) بسیارق از شنراق بزرگ ،اشنار و ان)ییههاق حشاکم بشر آن را مطشابق بشا درک و فهشم
مرد آن دوران میگفته و استفاده از زبان و فرهنگ عامه ،یکی از مهمترین ابزارق است کشه او
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براق نی به ه)ف

از آن استفاده کرده است .الرته همانطور که ذکر شش) ایشن مورشوع بشه هشیچ

عنوان به مننی دأیی) و یا رد این باورها از سوق شاعرانی م ش خاقشانی نیسشت .بلکشه ف شط جنرشه
همهگیر ش)ن شنرم ،او را به این کار واداشته است.
نکتهق دو اینکه آشنایی با رییهق این باورها و دیخیص درست و یشا غلشط بشودن آنهشا بشه
ویژه در شنر خاقانی (که الرته همانطور که قرالو ذکر ش) به دلی آمیختگشی بشی

از حش) برخشی

ع ای) خرافی و واقنی ،کارآسانی نیست) ،و با دوجه به اینکه بسیارق از آنها در حا حارشر نیشز
در بین مرد روا زیادق دارد ،به ما کمک شایانی جهت جلوگیرق از اشاعهق فرهنگ خرافشه
میکن) .مسائلی که امروزه هم آفت فرهنگ ملی و هم هویّت مذهری ما ش)ه اسشت ،بشه طشورق
که به گفتهق برخی از روشنفکران بزرگترین دششمن دیشن و علشم و دانش  ،خرافشه و باورهشاق
خرافی است .نکتهق سو آشنایی با مفاهیم باورهاق عامشه کمشک ششایانی بشه دانش

آمشوزان و

دانیجویان جهت فهم منناق اشنار خاقانی میکن).
نتیجه دیگر اینکه با رمزیابی برخی از این باورها در اشنار خاقانی درمییابیم که این ع ایش)
هر چن) هم که غیر واقنی باشن) همییه ب) نیستن) بلکه گاهی نتایج م رتی نیز دارن).
منابع
 قرآن کریم ،)618: ( ،درجمه مه)ق الهی قمیهاق ،میه) ،چاپ دو  ،آستان ق)س رروق.
 آی)نلو ،سجاد (« ،)6148نکتههایی درباره دلمیحات شاهنامهاق خاقانی» ،مجله فرهنشگ و ادبیشاتعامه ،شماره  ،4صص .46-699
 ابراهیمی ،منصومه« ،)61:9( ،بررسی سیر دحو دیو در داریخ اجتماعی» ،مجلشه دانیشگاه دولتشیایروان ،شماره  ،9صص .41-49
 ابن سینا ،ابوعلی( ،)6118قانون در طب ،درجمه عر)الرحمن سرفکن)ق ،دهران ،سروم. جهانیاهی افیار ،علی(« ، )61:8داغ از نیان دا درمان» ،دو فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه ،شماره .4 حی)ریان ،اکرر؛ مردضایی ،جواد؛ صالح نیا ،مشریم(« ،)61:6چنش) روایشت ششفاهی از ششاهنامه دردلمیحات حماسی خاقانی» ،دو ماهنامه فرهنگ و ادب ،شماره .99
 -خلف درریزق ،محم) حسین( ،)6119برهان قاطع ،چاپ چهار  ،دهران ،امیرکریر.
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 ذوالف ارق ،حسن(« ،)61:9درمان عامیانه نزد مرد ایران» ،مجله طب سنتی اسال و ایران ،شماره.9
 -رازق ،ابوالفتوح ( ،)611:دفسیر رو

الجنان ،دهران ،اسالمیه.

 زرین کوب ،عر)الحسین ( ،)6186یادداشتها و اندیشهها ،چاپ چهار  ،دهران ،اساطیر. قاسم زاده شان)یز ،محم)ررشا ( ،)61:9فرهنشگ واژگشان و اصشطالحات ششان)یزق ،چشاپ دو ،میه) ،واژگان خرد.
 کاظمی ،محم) ( ،)61:9فرهنگ عامه شهر شاندیز ،چاپ او  ،میه) ،پیا دوس. کردق ،رسو (« ،)6148باورهاق عامیانه در دیوان خاقشانی» ،آمشوزم زبشان و ادب فارسشی دورهبیست و یکم ،شماره .8
 ماهیار ،عراس( ،)61:9سحر بیان خاقانی ،کر  ،چاپ نهم ،جا گ .  ،)6148( ----------شرح مشکالت خاقانی ،کر  ،چاپ او  ،جا گ . میر)ق ،رشی)ال)ین( ،)6181کشف االسرار و عده االبرار ،به اهتما علی اصغر حکمت ،جل) ،4دهران ،امیر کریر.
 محم) نژاد ،منصومه ،حادمی یشزد ،محروبشه (« ،)61:8بازدشاب فرهنشگ عامشه در دیشوان حشاف »،کنفرانس بین المللی ادبیات ،استان گلستان.
 -یاح ی ،محم) جنفر( ،)6184فرهنگ اشارات و اساطیر داستانی،دهران ،سروم.
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چکیده
اعتااد به چش زر و چش بد ،از عناصر فرهنگ عامه است که از گذشتههرای
بسیار دور تا کنون در فرهنگ اعلرب ملرل وجرود داشرته و هرر قرومی متناسرب برا
فرهنگ و باورها و اعتاادا رویش به دفع اثرا آن میپردازد چش زر و اعتاراد
به آسیبی که از نگاه دیگران به انسان میرسد یکی از مضامین پرکراربرد در حیطره
ادبیا فارسی است که از گذشتههای بسیار دور رواج داشته و دارد این پژوهش بره
شیوۀ توصیفی و بر مبنای مطالعا کتابخانهای و با هدف بررسی عاایرد و باورهرای
مربوط به چش زر و راههای دفع آن در آثار امیر رسرو دهلوی نوشته شده است
بررسی آثار و اشعار امیررسرو دهلوی نشان می دهد که او در م یطی میزیسته که
چش بد و آسیب رسان یکی از باورهای رایج آن بوده و شاعر پارسی گوی هندی ما
به روبی این باور و شیوههای گوناگون دفع آن را منعکس نموده است

کلیدواژهها :چیم زخم ،فرهنگ عامه ،باورها و اعت ادات ،امیشر خسشرو دهلشوق،
دیوان اشنار ،شیرین و خسرو ،هیت بهیت.
1

. r.bashar1358@yahoo.com
. zakihrashidabadi@yahoo.com
3
. nasiri.afrapoli@gmail.com
4
. moonirkhalilan@gmail.com
2
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 -1مقدمه
اعت ادات و باورهاق گوناگون ملتها ،بخیی از فولکلور یشا فرهنشگ عامشة آنشان و دانیشی
است که مرد را در شناختن ویژگیهاق روحشی و اخالقشی انسشانهشاق جوامشع مختلشف یشارق
میده) .اعت ادات و باورها زمینههاق گوناگونی دارن) ،همکون :اعت ادات و باورهشاق خرافشی،
افسانهاق و جادویی ،طری ،اسطورهاق ،باورهاق مذهری ،خرافی و . ...
واژة اعت اد از رییة ع ) به مننشی بسشتن ،گشره بسشتن و اسشتوار کشردن پیمشان و عهش) اسشت
(حسینی زبی)ق حنفی)961-964/64 :6191 ،؛ یننی «چیزق را باور داشتن؛ به درسشتیت چیشزق
ایمان داشتن» (عمی) :6188 ،ذی واژه) و در لغتنامة دهخ)ا به مننی دص)یق کردن و ع ش) قلشب
و د بر چیزق بستن و ب)ان ایمان آوردن است (دهخ)ا :6188،ذی واژه).
یکی از اعت ادات و باورهاق کهن ،که از گذشتههاق دور روا داشته اعت شاد بشه چیشم بش)،
چیم زخم و آسیری است که از سوق نگاه حسودان به انسان وارد مشیششود .چیشم زخشم هنشوز
هم در بسیارق از مل از جمله ایران روا دارد و در اغلب موارد ،گمان بر این است که علّشت
اصلی چیم زخم ،حسادت و ب)خواهی در برابر موف یت ،زیرایی ،اروت و خوششرختی دیگشران
است.
این باور در آاار نویسن)گان و شنراق پارسی زبان هن)ق نیز دی)ه ش)ه اسشت .یکشی از ایشن
شنرا ،امیرخسرو دهلوق شاعر برجستة اواخر قرن هفتم و اوای قرن هیتم است؛ به همین منظور
این پژوه

به بررسی باورها و اعت شادات مربشوط بشه چیشم زخشم در آاشار امیرخسشرو دهلشوق

اختصاص یافته است و نگارن)گان برآنن) که به بررسی این باور عامیانه و شیوههشاق دفشع آن در
اشنار این شاعر هن)ق پارسیگوق بپردازن).
 -2پیشینۀ تحقیق
در زمینة فولکلور و فرهنگ عامه دا کنون دح ی ات بیشمارق انجا ش)ه است؛ امشا دربشارة
باور چیم زخم که بخیی از باورها و ع ای) فولکلور است ،به صشورت ج)اگانشه پشژوه هشاق
ان)کی انجا ش)ه است ،که دن)ادق از این پژوه ها منرفی میشون):
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افسون قنررق و همکاران ( ،)614:در پژوهیی با عنوان «عوام چیم زخم در شنر ششاعران
فارسی» ،دواوین شاعران بزرگ زبان و ادبیات فارسی ،را بررسی نمودن) و پی بردن) کشه عنصشر
چیششم زخششم از وجششوه گونششاگون ،مششورد دوجششه اییششان قششرار گرفتششه اسششت و شششاعران بششا
باریکان)یییهاق خود ،مفاهیم ج)ی)ق را در این زمینه آفری)هان) که پشی

از آنشان سشاب هاق

ن)اشته است.
مه)ق اکررنژاد و روحاهلل محم)ق ( ،)6144در م الهاق با عنشوان «کنکاششی در م ولشه ششور
چیمی (چیم زخم) در قرآن و روایشات» رشمن طشرح مسشاله چیشم زخشم ،مرشانی دینشی آن را
بررسی و دالی و مستن)ات آن را از کتاب و سنت عرره کردن) و دی)گاههاق مخشالف را ن ش)
و بررسی نمودن).
پریوم سیاه و وحی) عسکرپور ( ،)61:8در پژوهیی با عنوان «چیم زخشم در میانشة دیشن و
جادو؛ مطالنة موردق سنتهاق وابسته به چیم زخم در روستاق پیشر بشاال ،آذربایجشان ششرقی»،
مجموعة باورها و آداب و رسو وابسته به چیم زخم در روستاق پیر باالق آذربایجان شرقی را
بررسی و درهمآمیختگی عناصر جادویی و دینشی در آن باورهشا و مناسشک را دجزیشه و دحلیش
نمودن).
محم) قاسمی در م الة خشود دحشت عنشوان «دنویشذات چیشم زخشم نظشامی در پشنج گشنج»،
دنویذات نظامی و راهکارهاق او براق دفع چیشم زخشم را در اششنار وق بشه طشور کامش مشورد
بررسی قرار داده است.
 -3مبانی نظری
 -1-3تعریف چشم زخم
از نظر لغوق ،چیم زخم منموالو به آزار و ن صانی گفته میشود که بر اار نگاه آمیختشه بشا
میرس) .در لغتنامه دهخش)ا
دنجب یا دحسین یا حسادت کس یا کسانی ،به شخص یا چیزق 
در ذی چیم زخم آم)ه است:

چیم زخ و چیزخ و چیم شور و دی)ه شور و نظر شور .عرارت از آن است که شخصشی
چیز حسین [بسیار نیکو] و مرغوب را نگاه کن) و به طریق حسش) در وق نظشر انش)ازد و بنضشی
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گوین) در چیم زخم ،حس) ررور نیست ،گاهی نظر دوست هشم کشار میکنش) (دهخش)ا:6188،
ذی واژه) .مخفف آن چیزخ یا چیزخم ،در فرهنگ عامه آزار و گزن)ق است که گمشان مشی
رود از دأایر نگاه کسی به انسان برس) .نظر دشمن ،نظر حسشود و نظشر کسشی کشه فاقش) و طالشب
چیزق است و گاه هر گونه نظر دحسین ،در اعت اد عامه ممکن است چنین دشأایرق داششته باشش).
عامه مسلمانان غالراو چیم زخم را از نوع سشحر و کهانشت مشیدانسشتهانش) ،امشا دشأایر آن را انکشار
نمیکردن) و منت )ن) که دوک و دوس و دعا و دنویذ ،دأایر آنها را میکاه) یا زای میکنش).
اعت اد به چیم زخم از دأایرات اسال و اعراب است( ».مصاحب :6184،ذی واژه)
در عربی چیم زدن را النین ،اصابة النشین ،النشین الالمشة ،عشین الکمشا  ،االزالس باالبصشار و
چن)ین اصطالح دیگر میگوین) .ابن خل)ون در جل) دو م )مشهام مشیگویش) ...« :و دیگشر از
قری این گونه دأایرات روحی چیم زدن است ،هنگامی که به چیشم خشود یکشی از کیفیشات را
برینی) و آن را نیکو شمرد و در امتحان خود افراط کن) آنگاه از آن حس)ق برمیخیشزد و سشلب
آن چیز را از کسی که متصف به آن است ،میطلر) و در نتیجه آن دأایر مشیبخیش) .ایشن گونشه
چیم زخم رسان)ن امرق ذادی و طرینی است و فرس میان این و دأایرات نفسشانی ایشن اسشت کشه
هر چن) برخی از آنها اکتسابی نیستن) ،لشیکن ص)ورششان بشه اختیشار فاعش آنهشا بشازمیگشردد و
قوهاق که در آنها هست فطرق است( ».ابن خل)ون.)6949-6941 /9 :6111،
آلن دن)س  -استاد دانیگاه کالیفرنیا -در م اله «در و خیشک :نظشر زدن» ،منت ش) اسشت کشه
این باور متکی بر منت )ات اساسی و منتررق اسشت کشه بشر اسشاس آن ،آب متشراد
خیکی متراد

زنش)گی و

مرگ است .آسیب و شر واقنی که به وسیله نظر زدن وارد میشود ،ایشن اسشت

که باعث میشود موجودات زن)ه به ویژه بکهها ،حیوانات شیرده« ،خیک» شون) .لطمشهاق کشه
با زیاد نگاه کردن وارد آی) ،سرب بروز اسها و استفراغ ناگهشانی در کودکشان ،خیشک شش)ن
شیر مادران یا حیوانات اهلی ،خراب ش)ن و خیک ش)ن میوه بر روق درختشان و از بشین رفشتن
ق)رت جنسی مردان میشود (ص)قینژاد.)98 :6141،
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 -2-3چشم زخم از دیدگاه قرآن و روایات
در قرآن کریم ،آیادی وجود دارد که گفته ش)ه میدوان) بیانگر پ)یش)ه چیشم زخشم باششن)،
که الرته بای) بررسی شون)؛ در قرآن آم)ه است« :وَ اِن یَکادُ الَّشذینَ کَفَشرو لَیُزلِ ونَشکَ بتاَبصشارتهِم
لَما سَمِنوا الذِّکر...؛ و آنان که کافر ش)ن) چون قشرآن را ششنی)ن) چیشزى نمانش)ه بشود کشه دشو را
چیم بزنن)( »...سوره قلم /آیه .)46
عالمه طراطرایی در ذی این آیه شریفه فرموده است« :م صشود از آن ،چیشم زدن اسشت کشه
خود نوعی از دأایرات نفسانی است و دلی ع لی بر نفی آن ن)اریم؛ بلکه حوادای دی)ه ش)ه که
با چیم زدن منطرق است» (طررق6191 ،س :ذی آیه).
در شأن نزو این آیه گفته ش)ه که جمنی از قری  ،افشرادق را کشه بشه حسش) و ب)چیشمی
شهرت داشتن) اختیار کردن) ،دا به پیغمرر اکر (ص) رربه بزنن) .شور چیمی جمنی دأایر قابش
دوجهی داشت .در این ورنیت ،حضرت جررئی (ع) بر پیغمرر اکر (ص) ،آیه «وَ ذن یَکشاد» را
ناز کرد و حضرت ،آن را دالوت کرد و از خطشر محفشوظ مانش) (ر.ک :دهخش)ا :6188 ،ذیش
واژة چیم زخم)
آیه بن)ق که براق چیم زخم عنوان ش)ه ،آیه  18سشوره یوسشف (ع) اسشت؛ هنگشامی کشه
برادران حضرت یوسف (ع) بن) از جلب مواف ت پ)ر ،برادر کوچک را با خود همراه کردن) و
براق دومین بار آماده حرکت به سوق مصر ش)ن) ،در اینجا پ)ر نصشیحت و سفارششی بشه آنهشا
کرد و گفت« :یا بُنیَّ الدَ)خلوا من باب واح)ٍ وَ ادْخلوا مِن أبواب مُتَفَرّقة؛ فرزن)انم! هنگشا ورود
به شهر ،شما از یک دروازه وارد نیوی)؛ بلکه از دروازههاق مختلشف وارد ششهر ششوی)» (ر.ک:
طررسی :6189،ذی آیه).
ع)ّهاق از مفسران اعت اد دارن) کشه علّشت ایشن دسشتور آن بشود کشه از آنجشایی کشه بشرداران
یوسف (ع) از جما و زیرایی برخوردار بودن) و قامتهاق رشی) داششتن) ،پش)ر نگشران بشود کشه
مورد چیم زخم قرار گیرن) (ر.ک :طوسی ،بیدا :ذی آیه؛ نیز فخر رازق6899،س :ذی آیه).
عالمه طراطرایی در دفسیر المیشزان در ذیش آیشه  4سشوره فلشق «وَ مِشن شَشرِّ حاسش)ٍ ذذا حَسَش)»
مینویس)« :برخی از مفسران گفتهان) این آیه همکنین ششام چیشم زدن افشراد چیشم زخشم نیشز
میشود؛ چون شورق چیم ،ناشی از نوعی حسادت درونی اسشت .فشرد حسشود وقتشی چیشزق را
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برین) که در نظرم بسیار شگفت آور و بسیار زیرا باش) ،حس)م دحریک ش)ه ،بشا همشان نگشاه،
زهر خود را میریزد( ».طراطرایی6184،م.)6189/6: :
حضرت علی (ع) در نهج الرالغه در باب شناخت واقنیشتهشا و خرافشات ،در ایشن بشاره مشی
گوی) « :النین الحق ،والرقی حق و السشحر حشق والفشأ حشق والطیشره لیسشت بحشق .چیشم زخشم
ح ی ت دارد ،استفاده از نیروهاق مرموز طرینت ح ی ت دارد ،سشحر و جشادو وجشود دارد ،فشا
نیک راست است و روی)اد ب) را ب)شگون دانستن درسشت نیسشت( ».علشی ابشن ابیطالشب:6149 ،
.)891-898
در باب دأایر سحر و چیم زخم از رسو خ)ا روایت ش)ه که فرمود :چیم ششور ،کسشی را
کششه بششر قلششه کششوه اسششت پششایین مششیآورد ،بششه خششاطر نیششروق زیششاد و ششش)ت سششختی آن (ن ش از
گوهرق.)19 :6184،
از اما جنفر صادس(ع) ن

ش)ه است« :لَو کانَ شَیءٌ یَسرتق ال َ)َرَ لَسَشرَ َهُ النَشین؛ اگشر چیشزق

که بتوان) بر قضا و ق)ر سر ت بگیرد ،آن چیز چیم زخم است» (مجلسی6891،س.)619/:4 :
-2-3اعتقاد به چشم زخم در دیگر ادیان
عالوه بر قرآن و روایات بنضی از حکیمان و صاحبنظران نظیشر اخشوان الصشفا ،ابشن سشینا،
اما فخر رازق ،غزالی ،مالص)را و حتی فیلسو

خردگرایی چون ابن خلش)ون بشر آن ح ی شت

دأم کشرده و در دوجیشه و دریشین آن ،سشخن گفتشهانش) و آن را از دشأایرات نفشس و وجشود ایشن
خاصیت را در بنضی چیمها مح ق مشیدانسشتهانش) (مصشاحب .)449-446 :6 :6184،پیشروان
دیگر ادیان نیز به مسئله چیم زخم باور دارن) .چنان کشه چیشمزخشم از باورهشاق پیشروان ادیشان
پی

از اسال نیز بوده است؛ گفتهانش) یهودیشان  ::درصش) از مشرگهشا را ناششی از چیشمزخشم

میدانستن) (حییم شختر و همکاران.)6:9-6:6: 6:88 ،
اعراب در دوران جاهلیت ،چیمزخم را منحصر در ااشر چیشم آدمشی نمشیدانسشتن) و آن را
نتیجه نگاه برخی حیوانشات نیشز مشیپن)اششتن) (جشاح 614:-6144 ،س619-616/9 :؛) .آنشان
براق در امان مان)ن از چیمزخم ،از د)ابیر مختلفی استفاده میکردن) .به عنوان نمونشه ،هنگشامی
که دن)اد شتران کسی به  6999مشیرسشی) ،یشک چیشم بهتشرین ششتر خشود را کشور مشیکردنش)
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(جاح 614:-6144،س .)68/ :الرته پی

از اعراب دو سنت سامی و هن) و آریایی این باورها

را داشتن) (ر.ک :وسترمارک.)44-44 :61:1،
اسنادق که از ن اشیهاق انسانهاق نخستین در غارها به دست آم)ه ،سنگ نوشتهها و آاشار
مکتوب به جاق مان)ه این مسأله را اابت مشیکنش) .در کیشورهاق باسشتانی ،ماننش) یونشان ،رو ،
چین ،مصر و ایران گرفته دا مل متم)ن امروزق و در ادیان مختلف نمونههاق اعت اد بشه آن را
میدوان یافت.

باستانشناسان در عراس لوحهایی با ق)مت ح)ود پنج هزار سا به دست آوردهان) که نیشان
از وجود این اعت اد در دم)ن سومر دارد .همکنین «در گردن اجسادق که در گورسشتانهشا دفشن
ش)هان) ،طلسم هایی به شک چیم آویخته ش)ه است کشه بشر اسشاس دحلیش باسشتان شناسشان بشه
احتما زیاد ،براق دفع چیم زخم به کار میرفتهان)» (سپاهی.)48 :6146- 6149،
-3-3باور چشم زخم در ادبیات
مضمون چیم زخم در آاار ادبی کهن یننی ان)رز نامههاق پهلوق نیز وجود داششته و در آن
به پن)هایی بر میخوریم که انسان را از همصحرتی و همنیینی با افراد شور چیم منع کشردهانش).
هم چنین این مضمون جالشب و پرکشاربرد در عرصشه ادبیشات فارسشی مشورد اسشتفاده بسشیارق از
شاعران و نویسن)گان قرار گرفته اسشت .آنهشا «آنکنشان از ایشن اعت شادات در بیشان ان)ییشههشا و
احساسات خود به زیرشایی سشود جسشته انش) کشه سخنانیشان را قش)رت و نفشوذ و لطافشت خاصشی
بخیی)ه است( ».غالمحسینزاده و روح اکمینی )699 :614:،که در این بخ

نمونههاق از ایشن

باور در اشنار چن) دن از شاعران کهن آورده میشود:
نششش)انم چش شه چیشششم بششش) آمششش) بشششر اوق چشششرا پژمریششش) آن چشششو گلرشششرگ روق
(فردوسی)

چیششم بشش) دریافششت کششار دیششره کششرد گشششر نشششه روششششن روق کشششارق داششششتم
(خاقانی)198 :6181،

چیم ب) ،گر چه که آن چیم من اسشت دور بششششششادا از چنشششش شین رخسششششششارهاق
(مولوق)6988 /1 :6111،
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ششگفت آهشوق دشو کشه صشی) دشو سشازد بشششه هشششر چیشششم زخمششی دالور پلنگششی
(سنایی)6911 :6149،

زچیم شور آب زن)گانی دلخ میگشردد همان بهتر که با فرزانگان ،دیوانه ننیشین)
(صائب)9189 /9 :6141،

ایششن پیششرزن ز دانششه د مششیدهشش) سششپن) دا دفشع چیشم بش) کنش) از منظشر سشخام
بششه هششر جششا کششه باشششی دنومنشش) وشششاد سششششپن)ق بششششه آدشش ش

فکششششن بامشششش)اد

مرشششام ایمشششن از دیششش)ن چیشششم بششش) نششه از چیششم بشش) ،بلکششه از چیششم خششود
چنشششین زد م ش ش مشششرد گشششوهر ششششناس کششه گششر خششوبی از خوییششتن در هششراس
(نظامی)6994 :6146،

اق خشششرد پییشششه حشششذر دار از جهشششان گشششر بهوششششی پنششش) حجشششت کشششار بنششش)
هشششر کشششه را زآسشششیب او آفشششت رسششش) بشششششاز ره نشششششاردم دنویشششششذ و سشششششپن)
(قرادیانی) 814-818 :6114،

ولششی عی ش ی کششه نرششود پششرده ام پششی

زیششان بینشش) هششم از چیششم بشش) خششوی
(وحیی باف ی):89 :6149،

یا رب این نوگ خن)ان کشه سشپردق بشه میسپار به دو از چیشم حسشود چمشن
مششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششن

(حاف )989 :6181،

-4-3معرفی امیرخسرو دهلوی
امیرخسرو بن امیر سیفال)ین محمود دهلوق ،مل ب به یمینال)ین و مکنی به ابوالحسن وق
در سا  146مؤمنپور پتیاله ،کنار گنگآبشاد متولش) شش) .پش)رم «از امیشران قریلشة الچشین و از
درکان ختائی ماوراءالنهر بود (صفا )619/9 :6144 ،و مادرم دختر یکشی از محتیشمان دهلشی
بود .پ)ر امیرخسرو ،همشه همشت
نظا ال)ین منرو

را صشر

دحصشی فرزنش) نمشود و او را بشه ششر

دسشتروس

به نظا اولیا که از بزرگان میایخ چیشتیه بشود ،رسشانی) .امیشر خسشرو در سشن

  271مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

هیت سالگی پ)رم را از دست داد .عمادالملشک نیشاق مشادرم او را در کنشف حمایشت خشود
قرار داد .خسرو در همان کودکی از آغاز دحصی  ،به شنر و ادب اشتیاس و ولشع دمشا داششت و
به مطالنه و دترع دیوانهاق شاعران می پرداخشت .او پشس از درگذششت عمادالملشک بشه دولشت
عالءال)ین کیلی خان منرو

به ملک چهجو پیوسشت و مشورد لطشف و عنایشت ششاهزاده قشرار

گرفت .این امر حسادت کیلیخان را برانگیخت و سرب ش) که امیرخسرو ب)ان آستان پشا ننهش)
و پس از آن ناصرال)ین بغراخان از او است را گر نمود .بن) از آن امیرخسشرو بشه زادگشاه خشود
بازگیت و وقتی آوازه شاعرنوازق ملکقاآن نصرهال)ین را شنی) نشزد او بشه ملتشان ششتافت و در
آنجا خطاب مصحف دار یافت .پس از آن امیرخسرو به دربار منزال)ین کی راد و به دنرا آن در
دربار جانیین وق ،فیروزشاه ،شغ رسالت و ن)یمی یافت .پس از این کشه عالءالش)ین خلجشی،
فیروزشاه را از میان برد به شاعران ،از جمله امیرخسرو عنایت و دوجشه خشاص نمشود .امیرخسشرو
زمانی که از وفات پیر خود شیخ نظا ال)ین اولیا آگاهی یافت ،بشه دهلشی ششتافت و پشا از دربشار
کیی) ،آن چه از هستی داشت پا بر سر آن نهاد دا اینکه در  9:ذی ن)ه  894چیم از جهشان فشرو
بست و در حریم مراد خود به خشاک سشپرده شش) (دهلشوق .)68-69 :6149،از امیرخسشرو آاشار
منظو و من ور بسیارق به جاق مان)ه است:
آاار منظو  )6 :پنج دیوانت دحفة الصغر ،وسط الحیات ،غرةالکما  ،ب یة ان یشه ،نهایشة الکمشا
را در بر میگیرد؛  )9پنج گنج یا خشمسه خسروق :پنج مش نوق است بشه نشا هشاق مطلشع االنشوار،
شیرین و خسرو ،مجنون و لیلی؛  )1م نوقهاق دیگر که از اسناد دشاریخی اسشت ،همکشون قشران
السن)ین ،مفتاح الفتوح ،م نوق دوالرانی و خضرخان ،م نشوق نشه سشپهر ،م نشوق دغلشقنامشه و در
نهایت دیوان غزلیات.
آاار من ور :اعجاز خسروق یشا رسشائ االعجشاز ،خشزائن الفششتوح یششا دشاریخ عالئشی ،افضش
الفوائ) ،جواهر خسروق.
-4چشم زخم در اشعار امیرخسرو دهلوی
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چیم زخم از مضامین پر کاربرد در آاار امیرخسرو دهلوق بشه ویشژه غزلیشات اوسشت .او بشا
استفاده از همین باور به ظاهر ساده ،مضامین زیرایی خلق کرده است .یکی از ایشن مشوارد چیشم
زخمی است که از نگاه عاشق به منیوس میرس):
دی)ه مشن ز نیکشوان ،روق دشو اختیشار کشرد از پی چیم زخم دشو کشم نگشر بشه سشوق دشو
(دهلوق)846 :6149،

در این بیت عاشق ،علت هجران و دورق خود از منیوس را این گونشه دوجیشه مشیکنش) کشه
چون روق دو زیراست و چیم من شور ،بهتر است که چیم ب) از روق زیراق دو دور باش).
فص نوروز که آورد طرب بشر همشه خلشق

چیشششم بششش) روز مشششرا موسشششم بشششاران آورد
(همان)118،

بششه رفششق از چیششم نیکششان

نظششر خششواه کشششه چیشششم بششش) نیابششش) سشششوق او راه
(دهلوق)9: :6:16،

بششه چیششم افیششان) از خششاک درت نششور وزان در همکشششو چیشششم بششش) شششش) دور
(همان)618،

در بیت فوس شاعر خود را به چیم ب)ق دیریه کرده که از خاک درگشاه منیشوس دور شش)ه
است.
جرهشششششهاق ز اختشششششر خشششششرد پشششششر نشششششور

طرفشششه نشششورق کشششه چیشششم بششش) زو دور
(دهلوق)618 :6:19،

در بیت زیر عاشق نگران است که مرادا از چیم ب) به منیوس آسیب برس).
مرششششادا چیششششم بشششش) را بششششا رخششششت کششششار

ز گلشششزار رخشششت در چیشششم بششش) خشششار
(دهلوق)944 :6:16،

 -5شیوههای دفع چشم زخم در اشعار امیرخسرو دهلوی
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شیوههاق دفع چیم زخم بسیار است و از مان)گارق این اعت اد کهن در بین مرد حکایت
دارد .استفاده از انواع بخورهاق گیاهی ،دود کردن اسفن) ،استفاده از اوراد دینی یا عرفی چشون
ماشاءاللّه ،و انیکاد ،بنامیزد ،چیمت کشفپشا  ،بشزن بشه دختشه و غیشره ،بشه همشراه داششتن انشواع
دناویذ ،طلسمات ،سنگها ،فلشزات ،اششیایی چشون ننش اسشب ،صش)  ،اجشزاق بش)ن جشانوران
همکون شاخ کرگش)ن ،دنش)ان فیش  ،ششانه ه)هش) ،چیشم حیشوانت قربشانی شش)ه یشا نظشر قربشانی،
انجا دادن انواع عملیات جادویی با نمک ،دخممرغ ،زغا  ،سرب (بنضاو در زمانهاق خشاص) و
غیره (ر.ک :شکورزاده )681/6 :6111،از شیوههاق دفع چیم زخم اسشت ،امشا آنکشه کشه در
میان عمو مرد بییشتر روا دارد عراردنش) از :شکسشتن دخشممشرغ ،اسشپن) دود کشردن ،آویشزان
کردن مهرههاق سپی) و سیاه و آبی ،نظر قربانی و ان یکاد خوانش)ن ،گفشتن چیشم بش) دور بشاد و
چیم حسود کور باد.
براق اجتناب از دأایر چیم زخم غیر از دوس به دنویشذ و حشرز و دعشا و ام شا آن غالرشاو در
هنگا دنریف از کسی یا چیزق ،عرارادی نظیر چیم ب) دور  ،ماشاءاهلل ،بنامیزد (بنا ایشزد) را بشه
کار میبرن) .از جمله کارهایی که براق دفشع چیشم زخشم در بشین عامشه روا دارد ،دود کشردن
اسپن) براق کسی که امتیازق (مسافر مکه ،عروس و داماد ،یا کسی کشه خانشهاق دشازه سشاخته یشا
خری)ه و  )...نسرت به دیگران یافته اسشت؛ شکسشتن دخشم مشرغ بشا دردیشب مخصشوص و نوششتن
دعاهاق خاص بر روق آن براق کسی که ناگهان مریض ش)ه است؛ آویختن مهرههشاق سشیاه و
سفی) و آبی رنگ که چیم زد خوان)ه میشود و به آن لحظشه و لمحشه نیشز مشیگوینش)؛ قربشانی
کردن گوسفن) و همکنین ان)اختن آیه «ان یکاد» و چهش بسشم اهلل بشر گشردن و دوم کودکشان
است (مصاحب .)446 /6 :6184،در اشنار امیرخسرو شیوههایی بشراق دفشع چیشم زخشم ارائشه
ش)ه است که در این بخ

به آنها پرداخته میشود:

 -1-5خواندن ِان یکاد
در قرآن کریم سوره قلم آیه  46به چیم زخم اشاره شش)ه اسشت« :وان یکشاد الشذین کفشروا
لیزل ونک بابصارهم لما سمنوا الذکر و ی ولون انه لمجنون .نزدیک بود کشافران بشه چیشمان بش)
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زخمت زنن) که چون آیات قرآن بینون) (در فصاحت

حیرت کننش) از شش)ت حسش)) گوینش)

که این شخص عجب دیوانه است».
امروزه در سر در بنضی از مناز بر روق کاشی آیه وان یکاد نوشته ش)ه است که این کشار
در گذشته بسیار بییتر انجا میش) .امروزه بییتر این آیه را در داخ دابلو با خطشی زیرشا نوششته
دیوارهاق مناز و مح کار میباش) .امیرخسرو

میشود و عالوه بر دفع چیم زخم زینتبخ

دهلوق بر روق زیراق منیوس ان یکاد میخوان) دا دی)ه ب) را از او دور کن).
نششه بهششر دیشش)ه بشش) هششم دعششا بخششواهم کششرد

و ان یکشاد بششه روق نیکشو بخششواهم خوانشش)

(امیرخسرو دهلوق)816 :6149،

 -2-5سوزاندن اسپند
از شیوههاق دفع چیمزخم که هنشوز هشم بسشیار رایشج اسشت و مشیدشوان گفشت از مشؤارین
شیوههاست« .براق رفع بیمارق چیم زخم ،اسفن) دود میکنن) .اگر این کار را نزدیک غشروب
بکنن) بهتر است .یک دکه یا پارچه یا نخ یا یک دار از بن) دنران و یا خاک ده کف

کسشی کشه

به او ب)گمانن) گرفته و با ق)رق اسفن) دور بکه یا ناخوم میگردانن) و میگوینش) اسشفن) دونشه
دونه ،اسفن) سی و سه ونه ،از قو و خوی

بیگونه ،هر که از دروازه بیرون برود ،هشر کشه از در

دروازه دو بیای) ،کور شود چیم حسود و بخی  ،شنره زا ،یکیشنرهزا ... ،جمنشهزا ،کشی کاششت
پیغمرر ،کی چی) فاطمه ،براق کی دود کردن) اما حسن و اما حسین ،بشه حشق ششاه مشردون،
درد و بال رو دور گردون» (ه)ایت.)81-88 :6189 ،
دانة اسفن) را عوا به خصوص براق دفع چیم زخم ،هنوز به کار می برن) ....هنشششوز هشششم
دانههاق اسپن) به رشته کیی)ه شش)ه زینشت بخش

خانشه روسشتاییان اسشت (یشاح ی.)41 :6184،

امروزه پس از خری) کاالق باارزم ،یا در جینهاق عروسی و دستیابی به موف یشت اسشپن) دود
میکنن).
این مضمون یکی از مضامین پرکاربرد در این دیوان میباش) و شاعر بارهشا اششاره مشیکنش)
که براق دفع چیم زخم و چیم ب) و کشورق چیشم حسشود بایش) اسشپن) دود کشرد و از منیشوس
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میخواه) که به خاطر اینکه از دیگران زیرادر و بردر است اسپن) دود کن) و در بیشت دو ششاعر
حارر است براق کورق چیم حسودان منیوس او را مانن) اسپن)ق در آد
هششان و هششان ،اق چیششم من،کانشش)ر کمششین آن رخششی جشان مشن ،بشر آدش

بسوزان).
سشینه سشپن) او برشین
(دهلوق)899 :6149،

در این بیت امیر خسرو چیم خوی

را مخاطب قرار میده) و میگوی) اق چیشم مشن کشه

در کمین آن روق زیرایی دا به او چیشم زخشم برسشانی .آگشاه بشام کشه ایشن کشارت بشی نتیجشه
میمان)؛ زیرا جان من مانن) سپن)ق است که بالق چیم ب) را از منیوس دور میکن).
دنگ میا ز آه من ،چیشم بش)ان از دشو دور

نیسششت رخ خششوب را چششاره ز دود سششپن)
(امیرخسرو دهلوق)184 :6149،

در بیت باال شاعر آرزو مشی کنش) کشه چیشم بش) از منیشوس دور باشش) .و چشون رخ منیشوس
زیراست ،چارهاق جز دود کردن اسپن) نیست .و در بیت بن) خود را همکشون اسشپن)ق مشیدانش)
که خود را براق کورق چیم حسود ،در م اب منیوس میسوزان).
پششی روقخششودم شرابنیششانبششرآد ش چششونسششپن) دششا بسششوز خوییششتن را کششورق چیششم حسششود
(همان)198،

در این بیت نیز همین مضمون بشه چیشم مشیخشورد کشه ششاعر خشود را چشون سشپن)ق بشراق
منیوس میدان).
چششوآدشش مششیزنششیدرمششن،سششپن)روقدششوگششرد

چششوشششمعجششانششش)قگششردسششرتپروانششهخ شواهمششش)
(همان)911،

 -3-5تعویذ و حرز
در فرهنگ اشارات دکتر شمیسا حرز یا دنویذ،ادعیه و کلمادی است کشه بشراق رفشع قضشا و
چیم زخم و آفات بر روق کاغذ یا پوست نویسن) و به بشازو یشا گشردن حمایش کنن).دنویشذ بشه
رغم رماالن و دعا نویسشان بشراق جلشوگیرق از جشن و جشن زدگشی نشافع اسشت (شمیسشا:6188،
.)949/6
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همان طور که قرالو دوریح داده ش) دنویذ ازعوذ به مننی پناه بشردن و پنشاه دادن اسشت و آن
دعاها و آیات قرآن که براق دفع چیم زخم و یا دستیابی به م صود بشر بشازو مشیبن)نش) و یشا بشه
گردن میآویزن) .اه فن آنکه را که براق دفع آفات و بالها و چیم زخم بر گردن میآویزنش)
گوین) از قری ادعیه و طلسمهایی که بر پوست ک)و و یشا پوسشت آهشو نوششته آن را بشا اششیایی
دیگر از جمادات و نرادات و منسوبات حیوانی مانن) شاخ افنی و دن)ان مار و شره مهشره سشپی) و
( ...که به ع ی)ه عامه از دأایر چیم ب) جلوگیرق میکنش)) همشه را در رششته کشرده و بشر گشردن
میآویزن) و دنویذ گوین) که در اصطالح عامه نظر قربانی ،نظربن) ،چیمبنش) و در زبشان فصشیح
ادبی به نا خرمک ،چرمک (چیمک) گوین) .این مننی مجازا شام هر لوحی و دعشایی اسشت
که آن را براق ایمنی از چیم زدگی بخوانن) یا بنویسن) و همراه خشود داششته باششن) (مصشاحب،
 /6 ،6184ذی دنویذ).
بهششششر چیششششم بشششش) دعششششاق عاششش ش ان

بنگریششششش)

گشششششرد دنویشششششذ کالهششششش

(دهلوق)189 :6149،

نیشششای) کشششرد سشششحرم هشششم دشششرازو کشششه حشششرز جشششان شششش) و دنویشششذ بشششازو
(دهلوق)144 :6:16،

 -4-5دعا
دعا از دیگر شیوههاق دفع چیشم زخشم اسشت .امیرخسشرو بشه ایشن مسشأله اششاره مشیکنش) و
میگوی) که منیوس آن ق)ر زیرایی و حسن دارد که اگشر وارد ششهر ششود بشراق جلشوگیرق از
دأایر دی)ه ب) هزاران نفر براق او دست به دعا برمیدارن) دا آسیری ب)و نرس).
بششه شششهر دق کششه درآمشش) بششراق دیشش)ة بشش)

هششزار دسششت دعششا ز آسششتین بششرون آمشش)
(امیرخسرو دهلوق)899 :6149،

دق روق نکویت را ان)ک دَرَکی دی)

لیک از پی چیم ب) بسیار دعا کرد
(همان)114 ،

عاش ان گر چه دو را بهر جفا ب) گوین)

از پی چیم ب) خلق دعا نیز کنن)
(همان)186 ،
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در بیت زیر روق زیراق منیوس نور دی)گان عاشق است؛ از این رو عاشق دعا میکنش) و از
خ)ا میخواه) که چیم ب) و حسود از روق منیوس به دور باش).
چششو هسششت از روق دششو چیششم مششرا نششور

ز رویشششت بشششاد یشششا رب چیشششم بششش) دور
(دهلوق)81 :6:16،

شاعر دهلوق در هیت بهیت نیز با استفاده از این موروع بیت زیرایی سروده اسشت کشه در
آن ابت)ا براق منیوس دعاق خیر میکن) و این دعا چیزق نیست جز این که چیم بش) از روق او
دور باش).
گفششت کششاق چیششم بشش) ز روق دششو دور

کیستی دو ب)ین لطافت و نور
(دهلوق)11 :6:19،

 -5-5چشم بد کور باد و دور باد گفتن
کور شود و دور شود یا کور باد و دور باد گفتن به چیم ب) یا چیم حسشود و آسشیبزننش)ه
از دیگر شیوههایی است که در دفع آن به کار میرود.
در این بیت از شیرین و خسرو ،میبینیم که امیر خسرو از خ)ا مشیخواهش) چیشم بش)خواه و
آسیب رسان از روق منیوس دور باش).
مشششرا دور از دشششو گشششر زد چیشششم بششش) راه

ز رویششششت دور بششششادا چیششششم بشششش)خواه
(دهلوق)99: :6149،

در این بیت نیز شاعر چیم ب) دور را براق دفع چیم ب) از منیوس به کار میبرد.
چیم از دو دور ،دانه د گر ز دو بسشوخت

از سششششوختن گریششششز نراششششش) سششششپن) را
(همان)48،

اما در بیت زیر شاعر کور باد را به کشار مشیبشرد و مشیگویش) بشه کشورق چیشم حسشودان و
ب)خواهان ،منیوس او سرمست و شادان و در کما سالمت به سر میبرد:
کشورق آن دیشش)ه محششرو  ،بششاز آن نششازنین

بر بساط نرگس در مست و غلتشان مشیرود
(همان)896 ،
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 -6-5پرداختن زکات
پرداخت زکات از موارد نادرق است که در ادبیات بشه عنشوان یکشی از راههشاق دفشع چیشم
زخم ذکر ش)ه است.
زکات در اص از ماده ز کوه مص)ر زکاء میباش) و در لغت به مننی پاکیزه کردن ،افشزون
ش)ن و زیادت و برکت است .زکات اسم مص)ر در اصطالح ص)قه ما اسشت کشه در راه خش)ا
به بینوا و دروی

دهن) (ص)ر سی) جوادق ،4 ،6188 ،ذی زکات).

امیرخسرو نیز دادن زکات را شیوهاق براق دفع دأایر چیم ب) میدان) و به منیوس میگویش)
که اکنون که دو زیرایی و حسن دارق زکات آن را بپرداز دا هم از چیم ب) در امان باشی و هشم
این زکات سرب افزونی زیرایی دو شود.
نرششود همییششه خششوبی ،ز بششراق چیششم بشش) را دششوزکششاتحسششنبششارق،بشش)هایششنزمششانکششههسششتت
(دهلوق)684 :6149،

 -7-5به کار بردن فلزات
از دیگر شیوههاق دفع چیم زخشم بشه کشار فلشز اسشت« .زمانی که بیر موفق به ساختن ابزار
ش) ،به ساختن طلسم و دنویذ همت گماشت و هم زمان با اولین ان الب صننتی و ذوب فلزات،
نوعی صننت طلسمی به وجود آم) و اشیاق فلزق ریزق براق آویختن به سر ،گردن و دست
ساخته ش) دا مرد و داراییهاق آنها را از گزن)

حوادث مصون ب)ارد .این اشیا که منانی و

کاربردشان بر ما منلو نیست ،در بییتر دم)ن هاق کهن و از جمله در ایران به فراوانی یافت
می شود( ».دناولی.)66 :6144،
در ایران باستان پیرامون مسئله فلز جادوق عجیری وجود دارد .مش الو فلزکشاران راز فلشز را بشه
هم نمیگفتن) ،دوده مرد به فلزکاران ق)یم همکون جادوگر نگشاه مشیکردنش) و یشا رویشیندشن
وقتششی بششا سششپر فلزیششی بششه جنششگ مششیرفششت ،مششیگفتنشش) سششینهام فلششزق و رویششیندششن اسششت
(بهار.)449:6188،
امیرخسرو هم به این موروع اشاره میکن) و میگوی):
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بشششششه پیشششششرامن بزرگشششششان سشششششپاه

ز چیشششم بششش) بشششه آهشششن بسشششته راهششش
(دهلوق)41 :6:16،
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نتیجهگیری
بررسی اشنار این شاعر بزرگ فارسی زبان ،نیان میده) که به چیشم زخشم و دشأایر آن در
زن)گی اعت اد داشته و این عنصر از وجوه گونشاگون ،خصوصشاو مفشاهیم موجشود دربشاره چیشم
زخم عاشق نسشرت بشه منیشوس مشورد دوجشه اییشان قشرار گرفتشه اسشت .امیرخسشرو بشا باریشک
ان)یییهاق خود ،مفاهیم ج)ی) و زیرایی را در این زمینه خلق کرده است .همکنین شیوه هایی
دفع چیم زخم در اشنار این شاعر عراردن) از دود کردن اسپن) ،خوان)ن ان یکشاد ،دعشا کشردن،
دنویذ و حرز ،دادن زکشات ،دوربشاد و کشور بشاد گفشتن ،آویخشتن یشا بشه همشراه داششتن فلشزات.
امیرخسششرو ع ایشش) و باورهششاق مربششوط بششه چیششم بشش) و آسششیب رسششان را کششه در عصششر و محششیط
زن)گیام وجود داشت به خوبی اننکاس داده است.
منابع
 قرآن کریم
 ابن خل)ون ،عر)الرحمن ،)6111( ،م )مه ابن خل)ون ،درجمه پشروین گنابشادق ،دهشران :علمشی وفرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزم عالی.
 بهار ،مهرداد ،)0900( ،از اسطوره دا داریخ ،چاپ او  ،دهران :چیمه. دناولی ،پرویز ،)6144( ،طلسم ،گرافیک سنتی ایران ،دهران :بنگاه. جاح  ،عمرو بن بحر614:-6144( ،س) ،الحیوان ،به دح یق و شرح عر) السال محمش) هشارون،مصر :چاپ عر)السال محم) هارون.
 حاف  ،شمس ال)ین محم) ،)6184( ،دیوان حاف  ،دصحیح محم) قزوینی و قاسم غنشی ،دهشران:یاسین.
 حییم شختر و همکاران ،) 6:88( ،واژههاق فرهنگ یهود ،دا آویو :انجمن جوامع یهودق. خاقانی ،افض ال)ین ،)6181( ،دیوان خاقانی ،دصحیح ریاءال)ین سجادق ،دهران :زوار. دهخ)ا ،علی اکرر ،)6188( ،لغت نامه (دوره کام  64جل)ق) ،دهران :دانیگاه دهران. دهلوق ،امیر خسرو ،)6149( ،دیوان امیرخسرو دهلشوق ،دصشحیح اقرشا صشالح الش)ین و م )مشهمحم) روشن ،دهران :نگاه.
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  ،)6:16( ،------------ششیرین و خسششرو ،م )مشه غضششنفر علشییششف ،مسشکو :اداره نیششریاتادبیات خاور.
  ،) 6:19( ،------------هیت بهیت ،متن انت ادق ،دصحیح و م )مه جنفشر افتخشار ،مسشکو:اداره انتیارات دان .
 سپاهی ،محم)« ،)6149( ،سق سیاه خونه ما نیا (درباره اعت اد بشه چیشم زخشم)» ،ماهنامشه سشرومجوان ،سا دو  ،شماره  ،99اسفن) –فروردین.

 شکورزاده ،ابراهیم09۳9( ،ش) ،عقاید و رسوم مردم خراسان ،تهران :سروش. شمیسا ،سیروس ،)6188( ،فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ،دهران :فردوس. صائب درریزق ،محم)علی ،)6141( ،دیوان صائب درریزق ،دهران :علم. ص)قینژاد ،رروان )6141( ،خرافات چیست ،دهران :گلمهر. صفا ،ذبیح اهلل ،)6144( ،داریخ ادبیات در ایران ،چاپ نوزدهم ،دهران :فردوس. طراطرشایی ،محم)حسشین6184( ،م) ،الششمیزان فشی دفسشیر ال شرآن (فارسشی) ،درجمشه محمش)باقرموسوق ،قم :جامنه م)رسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتیارات اسالمی.
 طررسی ،فض بن حسن ،)6189( ،دفسیر مجمع الریان ،م )مشه محمش)جواد بالغشی ،دهشران :ناصشرخسرو.
 طررق ،محم)بن جریر6191( ،س) ،جامع الریان فی دفسیر ال رآن (فارسی) ،مصر :مطره الحمیه. طوسی ،محم) بن حسن( ،بیدا) ،التریان فی دفسیر ال رآن ،دح یشق احمش) قصشیر عشاملی ،بیشروت:داراحیاء التراث النربی.
 فخر رازق ،محم) بن عمر6899( ،س) ،التفسیر الکریر ،بیروت :داراحیاء التراث النربی. قرادیانی ،ناصر خسرو ) 6114( ،دیوان ناصر خسرو ،دصحیح مجتری مینوق و مه)ق مح ق ،دهران:دانیگاه دهران.
 مجلسی ،محم)باقر6891( ،س) ،بحاراالنوار ،بیروت :دار احیاء التراث النربی. -مصاحب ،غالمحسین ،)6184( ،دایرةالمنار

مصاحب ،دهران :امیرکریر.

 مولوق ،جال ال)ین محم) ،)6181( ،م نوق مننوق ،دصحیح عر)الکریم سروم ،دهران :علمی وفرهنگی.
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 نظامی ،الیاس بن یوسف ،)6146( ،کلیات نظامی گنجوق ،مطابق با دصشحیح وحیش) دسشتگردق،دهران :سپهر ادب.
 وحیی باف ی ،کما ال)ین ،)6149( ،دیوان وحیی باف ی ،ویراسته دکتر حسشین آذران (نخنشی)،دهران :امیرکریر.
 وسترمارک ،ادوارد ،)61:1( ،بازمان)ههایی از فرهنگ دوران جاهلی در دم)ن اسالمی ،درجمه ودنلی ات علی بلوکراشی ،دهران :فرهنگ جاوی).
 ه)ایت ،صادس ،)6141( ،نیرنگستان ،دهران :جاوی)ان. یاح ی ،محم) جنفر ،) 6184( ،فرهنشگ اسشاطیر و اششارات داسشتانی در ادبیشات فارسشی ،دهشران:پژوهیگاه علو انسانی و مطالنات فرهنگی.
- The Study of Evil Eye in the Works of Amir Khosro Dehlavi
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سه خشتی


نیلوفر بهرا زاده

دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان مشهد

چکیده
قالب شعر سه رشتی ،یک قالب شرعر اسرت کره سراباهای چندهزارسراله برین
کردهای رراسان دارد این قالب از سه مصرا تشکیل میشود که در هر مصررا آن
قافیه وجود دارد
این سه رشتیها به زبان م اوره سروده میشروند و معمرو ف فاقرد وزن شرعری
شفاف هستند پیرمردان و پیرزنان رراسانی سه رشتیهای زیادی را حفظ هسرتند
که شاعر آن نا مشخِ است امروزه شاعران کرد رراسران بره ایرن قالرب عالقرهی
راصی دارند و سه رشتیهرایی در هفرت یرا هشرت هجرا مریسررایند کره همران
ویژگیهای سه رشتیهای م اوره ای و تاریخی را دارد.
در این مااله ابتدا با معرفی کلی دو قالب شعر کرمانجی(لوبانگی و سه رشرتی)
به بررسی و تبیین بیشتر قالب سه رشرتی و آوردن نمونره هرایی بررای ایرن قالرب
شعری میپردازی

کلیدواژهها :سه خیتی ،لوبانگی ،شنر ،کرمانجی ،هجا

niloufar.bahramzadeh1378@gmail.com
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مقدمه
یکی از میخصههاق شنر کرمانجی ،دغ)غهها ،شادقهشا ،گریشههشا ،خنش)ههشا ،پیشروزقهشا،
شکستها ،عیقها و ج)اییها است.
بنابراین فرهنگ و سنت کرمانجی در دو آینهق موسی ی و شنر متجلی ش)ه است.
برخی لوبانگی را به دو دسته د سیم کردهان):
لو :قالب دیگرق از شنر کرمانجی است که داراق مصشراعهشاق نشابرابر مشیباشش) و جایگشاه
قافیه نیز در آن اابت نیست« .لو» نوعی شنر آزاد است که ریتم ،و آهنگ به آن جهت میدهش).
شنر کوهستان است و هیچ قی) و وزنی را نمیپذیرد .اما «بانگی» :نوعی مرایشه و سشوگ سشروده
است .زنان بییتر بر سر مزار عزیزان این شنرها را میخوانن) .این قالب شنرق فاقش) وزن و قافیشه
است و آنکه به آن دیک ساختارق میده) ملودق و ریتم خوان

آن میباش)

سه خشتی
سه خیشتی در سشه مصشراع و در هیشت هجشا سشروده مشیششود ،داراق وزن و قافیشه اسشت.
کرمانجها به هجا "شلپه" میگوین).

1

سه خیتی بازمان)هق شنر خسروانی عه) ساسانی است که بن) از حملشهق عشرب بشه ایشران،
رفته رفته خاصه در زبان پهلوق و فارسی از بین رفت.

2

اما کرمانجها دوانستن) آن را حف کنن) و دا امروز ادامه دهن) ،زن)ه یاد مه)ق اخشوان االشث
شاعر بزرگ امروز و زن)ه یاد ملک الیشنراق بهشار ایشن قالشب را یکشی از زیرشادرین قالشبهشاق
شنرق دانستهان).

3

اغلب این اشنار به دلی وزن ،قا فیه و هجشاق کودشاه ایشن ویژگشی را دارنش) کشه هشرکس بشه
فراخور د خوی

به هر آهنگی و م امی آن را بخوان).

شنر کرمانج هم نفس موسی ی و رقشص و زنش)گی آنهاسشت .سشراین)گان ایشن نشوع ششنر از
دیرباز مرد عادق و بیسواد بودهان).
 .1مسیح ،هیوا .سه خشتی (ترانههای کوچک کرمانج) 1177ص2
 .2شفیعی کدکنی .محمدرضا .ادوار شعر فارسی1144ص 57
 .1بهار ،محمدتقی .سبک شناسی .جلد نخست 1127ص 76
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سه خیتیها عالوه بر زن)گی سینه به سینه ،نخستین بار در سا  6:98پس از سا هشا دشالم
و گردآورق ،دوسط ایران پژوه و کرمانج پژوه روسی ،ایوانف ،در مجلهق آسیایی بنگا منتیر
و سپس در قالب کتابی به چاپ رسی).
سا ها پی

نیز دن)ادق از این اشنار دوسط کرمانج پژوه کلیم اهلل دوحش)ق (کانیما )منتیشر

ش) .اما درجمههاق اییان در زبان فارسی ،ناکارآم) و خالی از جنرههاق زیرایی شناسی و زبشانی
است و بییتر دوصیف و دوریح شخصی است.
نمونهاق از سه خیتی:
شا دبم ههر ده ب ێڤان
شا ب وان ناران و سێڤان
ئاشقێ باخێ ده مه

1

هر لحظه به لبها میناز
می ناز به آن انارها و سیبها
عاشق باغ دو هستم
دوریح :این شنر در سه مصراع دیکی ش)ه است
که م صود اصلی آن در مصراع سو آم)ه
ویژگیهای قالب سه گانی
سه گانی چهار ویژگی اصلی دارد که وجودشان براق اینکه یک سروده دا «سشه گشانی» نشا
بگیرد ،الز و ررورق است؛ درکتشاب « بوطی شاق سشه گشانی و مسشائ آن »آمش)ه اسشت  «:در
دنریف دقیقدر ،سهگانی نوعی شنر با فر بیرونی -کلی «کوداه» و «سشهلَختشی» و فشر درونشی-
2

کلی «بسته» و «کوبیی» است .

از میان ویژگیهاق بنیادین سهگانی ،دو ویژگی «کوداه» بودن و «سهلَختی» بشودن ،بشهدردیشب،
کمّیت هن)سی و ع)دق سهگانی را میسازن) و با یک)یگر ،بنیاد «فشر مکانیشک» آن را دیشکی
 .1تمام شعرهای درج شده از مسیح ،هیوا .سه خشتی صفحات  15تا 17
 .2بهار ،محمدتقی .سبک شناسی جلد نخست1127ص 60
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میدهن)؛ همکنین دو ویژگی «بسته» بودن و «کوبیی »بودن ،بشهدردیشب ،کیفیشت هارمونیشک و
ریتمیک سهگانی را میسازن) و با هم ،بنیاد «فر ارگانیک» آن را دیکی میدهن).

1

سه خشتی و عروض
براق این مرحث بای) در نظر داشت که سه گانی با م لث ،متفاوت اسشت .م لشث نشوعی ششنر
سنتی از ردة مخمس و مربع است که هر بنش) آن سشه مصشراع دارد ،امشا سشه گشانی کشال در سشه
مصراع به پایان میرس) .الرته در دستگاه سه گانی قالری به نا "سه پاره" نیز دنریف شش)ه اسشت
که از پیون) چن) سه گانی پ)ی) میآی) و این هم جنرهق عامترق از م ل ات ق)یم دارد.

سه گانی در سه شاخه ق کالسیک و نیمایی و سپی) پ)ی) میآی) و شاخه کالسشیک آن ،در
سیستم عرو

سنتی میگنج) و شاخهق نیمایی آن نیز به سیستم عرو

ج)ی) بازمی گشردد و

شاخهق سپی) آن هم اساسا دابع وزن عروری نیست 2.چنان که میبینیم میش)ان عمش سشه گشانی
بر خال

نگاه منمو فرادر از آن است که دنریف

در مح)ودیتهاق وزنی بگنج) .سه گشانی

از اساس ،یک نوع نگاه دازه است که در زبان ششنر نمشود مشییابش) و فشارغ از محش)ودیتهشاق
وزنی پشی

مشی رود .حتشی در ششاخة کالسشیک سشه گشانی بشر خشال

ربشاعی و دوبیتشی ،هشیچ

مح)ودیتی براق وزن وجود ن)ارد و هر وزنی امکان کاربرد در آن را دارد.

قافیه در سه خشتی
این نوع شنر ،دنها می دوان) از یشک نشوع قافیشه میشترک بهشره برشرد ،بشر خشال
(شنرک) و یا پنج گانی ،که گاه میدوان) دو نوع قافیه داشته باشش) .فشر
اساس جایگاه قافیه را با چن) م ا مرور میکنیم

 .1شفیعیکدکنی .محمدرضا .ادوار شعر فارسی 1144ص 21
 .2فرشیدورد .خسرو .درباره ادبیات و نقد ادبی 1172ص 47

چهارگشانی

هشاق سشه خیشتی بشر
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 -1سه خشتی با قافیه در مصرا اول و دوم
منکرودرق بیپر و بالم
عاشق درخت و فضاق باز هستم
بی قفس دنیا خوق و خوم است
ئهز کهڤۆکهک بێ پهر ئم
ئاشقێ دار و دهر ئم
بێ قهفهس دنیا خوهم ئه
Ez Kevokek bê per im
Aşiqê dar û der im
Bê qefes dinya xweş e

دوریح :همانطور که میاه)ه میشود این قالب شنرق از سه مصراع دیکی ش)ه که مفهشو
اصلی در مصرع سو "بی قفس ،دنیا خوق و خوم است" آمش)ه اسشت .همشانطور کشه میشاه)ه
میشود در عرو

این نوع شنر ما یک مفاعی نسرت به دو بیتی کمتشر داریشم .بشه دلیش همشین

وزن ،قافیه و هجاق کوداه است که هر کس به فراخور احساسی کشه دارو مشیدوانش) ششنر را بشه
دلخواه براق خود مننا کن) .ایجاز که از اصشو زیرشایی ششنر محسشوب مشیششود در ایشن قالشب
شنرق بسیار میهود است حشا آن کشه بسشیارق از مح شان ادبشی وقشت خشود را بشراق بررسشی
هایکوهاق ژاپنی به دلی ایجازق که بر آن حاکم است میگذارن) بیآنکه از چنین قالب اصی
و کهنی در ادبیات عامهق کیور خود باخرر باشن).
دو چیم دکمهاق
دو لب ریزه میزه
دو عروسکی شیرین هستی
دو چاڤێن موورک
دو ێڤێن هوورک
دو بووکهکی مێرین
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Du çavên mûrik
Du lêvên hûrik
Tu bûkekî Şêrîn

دوریح :دو مصراع ن خست براق دکمی مفهو و مننشی مصشرع سشو آمش)ه اسشت .بشه بیشان
دیگر ک م صود در مصشرع سشو جمشع شش)ه اسشت .در ایشن سشه مصشراع سشه ن طشه در م ابش
یک)یگر قرار میگیرن) و به ناگاه فضایی عشاطفی را پ)یش) مشیآورنش) .ن ش

اساسشی را در ایشن

م لث ایجاز ایفا میکن).
هر لحظه به لبها میناز
می ناز به آن انارها و سیبها
عاشق باغ دو هستم
شا دبم ههر ده ب ێڤان
شا ب وان ناران و سێڤان
ئاشقێ باخێ ده مه
Şa dibim her dem bi lêvan
Şa bi wan naran û sêvan
Aşiqê baxê te me

دوریح :عاشق باغ بودن را با دوصیفات دومصرع قرش بشه ششیوهق روششندشرق نمشای
است .سه خیتی بیریا و به دور از آالی
دنرا آرای

است .حشرف

داده

را سشاده و بشا صشراحت مشیگویش) بشه

کال و دکلف نیست .به عرشارت دیگشر ایجشاز و سشادگی زبشان را بشه حش) بشاالیی

درخود دارا میباش) .از نظر من اگر سه خیتی جزو قالبهاق بسیار مطشرح زبشان فارسشی چشون
م نوق ،غز  ،قصی)ه و ...بود میدوانستیم فحشواق کشال و سشادگی آن را ن طشهق م ابش سشرک
هن)ق در غزلیات این دوره ب)انیم .نکته ق دیگر اینکه در این شنر ما شاه) ارایشه هسشتیم .ششای)
در سه خیتیها کمتر رویت شود اما هنگامی که بشه کشار بشرده مشیششود زیرشایی بسشیارق دارد.
گویی پیون) ص)اقت و ارایه هرچنش) سشاده درکیشب زیرشایی را بشه ارمغشان اورده اسشت.در اینجشا
سیبها و انارها استناره مصرحه هستن).
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 -2سه خشتی با قافیه در مصرا اول و سوم
Bûk û zava dilxweş in
Bextewar û rûsipî ne
Zikreşên wan rûreş in

بووک و زاڤا دلخوهم ئن
بهختهوار و ڕووسپی نه
زکرهمێن وان ڕوورهم ئن
عروس و داماد د خومان)
خوشرخت و رو سپی) هستن)
حسودان شان رو سیاهان)
Dê û bavên min
Çim ronahî
Bo çavên min

دوریح :این سه خیتی که قافیهام در مصرع دو و سو آم)ه است بازهم مضشمون اصشلی
را در مصراع سو نیان داده است .ص)اقت و شفافیت در کال مشو مشیزنش) .عش) اسشتفاده از
ارایههاق پیکی)ه و بیان مست یم م صود ،از زنش)گی سشاده کرمشانجهشا الهشا گرفتشه شش)ه اسشت.
ص)اقتی که به زیرادرین صورت ،ه)

خود را در سه مصراع مشیگنجانش) و ایجشاز را در کنشار

این صراحت همواره م) نظر دارد.
 -3سه خشتی با قافیه در مصرا دوم و سوم
Ez dileyzim, ez dixwînim
Dawetek îro li dar e
Daweta xwenga Buhar e

ئهز دلهیز  ،ئهز دخوینم
داوهدهک ئیرۆ دار ئه
داوهدا خوهنگا بوهار ئه
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من میرقصم و میخوانم
یک عروسی امروز برپاست
عروسی خواهر بهار است
دوریح :شادق اق که از عروسی در د دارد را به سادهدرین شیوه بشه دصشویر مشیکیش) در
واقع سه خیتی را بای) قالب بیان ششیوا و راحشت دانسشت .سشراین)گان ایشن اششنار را کشه اغلشب
گمنا و از مردمان عامی بودن) ،حر

د خود را در این قالب بیشان کردنش) .ششادق اق کشه بشه

چیم میخورد محصو شادمانی دلی ست که بیدوجه به کاربرد ارایهها حر

خود را راحشت

میزن).
 -4سه خشتی با قافیه در مصرا اول و دوم و سوم
Ji aliyek tav li rê
Ji aliyek av li rê
Zerat mane çav li rê

ژ ئالیهک داڤ ڕێ
ژ ئالیهک ئاڤ ڕێ
زهرات مانه چاڤ ڕێ
از یک سو ،آفتاب در راه
از یک سو ،آب در راه
مزرعهها مان)هان) چیم به راه
دوریح :زن)گی روزمره و عادق هر روزه را به دصویر میکی) .اقوا کرد که غالرا کیاورز
هستن) در این شنر با به دصشویر کیشی)ن دغ)غشهق ششغلی خشود صش)اقت زنش)گیششان را بیشان
کردهان).
Bapîr û dapîrên mezin
Bê me tenê ne, rabezin
?Ma ew ji nevyan bê hez in
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باپیر و داپیرێن مهزن
بێ مه دهنێ نه ،ڕابهزن
ما ئهو ژ نهڤیان بێ ههز ئن
پ)ربزرگها و مادربزرگهاق بزرگوار
ب)ون ما دنهاین) ،بیتابی)
آیا آنها از نوهها بهره اق ن)ارن)
دوریح :گاهی نکات اخالقی دربیتی در سه خیتی بیشان مشیششود کشه در نهایشت سشادگی و
صمیمیت است .مضمون سه خیتیها صرفا عیق و دل)اگی نیست بلکه مانن) ایشن نمونشه گشاهی
نصیحت و دغ)غههاق اخالقی نیز هست.
نمونههایی از سه خشتی
دوله بلن) ،ئه زله نالی
نالی بیژه ن ،کرمه چالی
دانه سه رمی ،ده خته سالی
دو در بلن)اق کوه و من در قنر دره
بیژنی افتاده در چاه
با دخته سنگی بر دهانهام
(کلیم_611: ،مراوه دپه از منطق سرسرز حاشیه درکمن صحرا)

1

دوریح :با اینکه سادگی در زبان بر سایر موارو ارجحیت دارد امشا نرایش) از نظشر دور داششت
که گاه به سه خیتی هایی برمیخوریم که حاکی از اطالعات غنی شاعر از متون کهن مشا اسشت.
در این شنر که دلمیح آشکارق به داستان بیژن منیژهق شاهنامه دارد ششاعر عیشق و دورق خشود
از یار را با استفاده از این مضمون به دصویر میکی).
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چیاسارتن ،جوولگه گه رمِن
کویی یارق داه سَه رق مِن
وق خادایه ،هه مه رق مِن
کوهستان سرد و جلگهها گر ان)
هواق دی)ار یار در سر
دو گویی رو به رویم ایستاده اشاره میکن)
(مرحو علی اصغر_ 6181از اهالی باجگیران)

1

دوریح :به مناسرت زن)گی کوهستانی و انس با طرینت در زنش)گی کرمشانجهشا ،حتشی بیشان
عیق شان نیز دوا با دوصیف طرینت است .هویت انس با طرینت د ریرشا در دمشا مضشامینی کشه
بیان میکنن) حف میشود.گویی چنان با وجودشان عجین ش)ه است کشه جشزء جش)ایی ناپشذیر
زن)گی آنهاست.
ئیما رَرا ،وه گو دسته
زَوار دَرتن ،دَسته ،دَسته
کی سی دی)ا ،خادق خواسته
اما ررا با گل)ستههای

پی)است

زوار میرون) گروه گروه
هر آنکو آنجاست ،بَه بَهِ خ)است
(آواز دخترق از ای رودکانلو )6118

2

دوریح :در این شنر ،مضمون مذهری نیز به چیم میخورد  .میتوان نتیجه گرفت اقوا کشرد
که به حف اصالت ایرانی خود بسیار منت )ن) و غیرت بسیارق دارن) هرگز از مفاهیم مشذهری و
 .1مسیح ،هیوا .سه خشتی (ترانههای کوچک کرمانج) 1177ص  70تا 115
 .2همان
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دینی خود ج)ا نی)هان) و این موروعات را در آینهق ششنر خشود مشننکس کشرده انش) .در کش
هرجه جلودر میرویم دنوع موروع و مطلب را بهتر احساس میکنیم؛ نرایش) از نظشر دور داششت
همکنان ویژگی صمیمیت و شفافیت و ایجاز ماهیت خود را در اص این شنر حف کردهان).
چومه چیان ،چیان سارکِر
کانی هیکون؛ ماالن بارکِر
دردق یارق ،له من کارکِر
به کوهستان رفتم ،طوفانی و سرد ش)
چیمهها خیکی) و ای کوچی)
درد ج)ایی اما از پایم درآورد
(مرحو چراغلی عی)ق _فرخان)

1

دوریح :مسئلهق فراس بازهم در حا وهواق کشوچ ایش و زنش)گی عیشایرق کشه پیوسشتگی
ج)ایی ناپذیرق با طرینت دارد بیان ش)ه است .با اینکه این اقوا همییه یک جا نیشین نرودنش) و
کوچ میکردن) ازبیان عیق و فراس خود هرگز غاف نیش)ن) و اشنارششان همشواره بشوق فضشاق
دشت و صحرا و کوچ را میده).
ئه ز شوانی په زق قکک
دَرنه بیریی ،گستی ککک
نادِنَه می ،خانگی قکک
من چوپان برهها و گوسفن)انم
دخترانی را که به سوق گله میآین) دماشا میکنم
خواهر کوچک درم را اما به من نمیدهن)
(علی غالمررایی ،آلمه جوغ)
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2
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دوریح :عیق و دوست داشتن در قالب زن)گی روستایی به دصویر کیی)ه ش)ه است عنصر
طرینت را نمیدوان از شنر کرمانج ج)ا نمود .چنان طرینت آنها به فضاق طرینشت عشادت کشرده
است که اگر عی ی قرار است بیان شود بای) از منظر این فضا دوصیف شود.
دو کوده رق ،مِن چَه ردَه کی
له کیی ئالیی ،سَفَر ده کی
کی وَ خوارا ،هه قا ده کی
دو کوچ میکنی و مرا رها
به کجا ،به ک)ا سو سفر میکنی
بی من چه کسی غمخوار دو خواه) بود
(کلیم )6114

1

دوریح :غم ،عیق ،فراس و ج)ایی با امیختگی خود شنر را به سمت و سوق ماهیت زن)گی
اصی آنها سوس میده) .حر

را بیپیرایه میزن) و از بیان درد خود ابایی ن)ارد .مصشرع اخشر

که به شک استفها انکارق ام)ه است به زیرایی پرسیی شنر افزوده است.
سه گانی به موروع خاصی نمیپردازد و در عین حا بشراق طشرح همشة مورشوعات کشه بشا
زن)گی انسان در اردراط است ،دوجه نیان میده) ،نکته مهم اینجاست که بشه همشة مورشوعات
از جمله انسان ،طرینت ،عیق ،آیین و ،...با جهانبینی سرشار از حکمت و بشا فرهنشگ ایرانشی –
اسالمی ،مینگرد و به آن میپردازد
هزاران شنر سه خیتی ،از نیاکان کردها ،سینه به سینه ن

ش)ه اسشت و بسشیارق از ایشن سشه

خیتیها در سا هاق اخیر گردآورق و منتیر شش)ه اسشت .ششاعران مناصشر و دوسشتان کشرد در
خراسان که دستی بر آد

ادبیات دارن) نیز ،چن) سشالی اسشت کشه در ایشن قالشب طرشع آزمشایی

میکنن) .دنها دفاوت مهم سه خیتیهاق مناصر کردق با سه خیتیهشاق سشنتی ،ایشن اسشت کشه
گاهی دن)اد هجاها بییتر میشود.
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دکتر سیروس شمیسا نیز انواع ادبی ،در بحث قوالب ابتکارق و غیرمنرو

با آوردن برخشی

ادبیات که قافیه درونی دارن) و در پایان هر بیت عراردی نسرتا طوالنی دکشرار مشیششود ،1نشوعی
قالب نزدیک به درانههاق سه مصراعی کرمشانجی را آورده کشه نمونشههشایی از موالنشا و سشن)ق
ذکر میشود
دیریف ده عیاس را
پر نور کن آفاس را
پر زهر کن دریاس را
چیزق ب)ه دروی

را

بارق همکون ماه خود
با لطف مسکین خواه خود
ما را دو کن همراه خود
چیزق ب)ه دروی

را

به نظر میرس) که این اشنار در اص ملحون بوده و مصراع درجیع را م ال در مجلس سشماع
یا بز یاران د میگرفتهان)
اق سر و باالق سهی
کز صورت حا آگهی
وز هر که در عالم بهی
ما نیز هم ب) نیستیم
گفتی به رنگ من گلی
هرگز نرین) بلرلی
آرق نکو گفتنی ولی
ما نیز هم ب) نیستیم
 .1شمیسا ،سیروس .انواع ادبی  1160ص 124
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زن)ه یاد احم) دفضلی با آوردن آاارق از فارسی ق)یم نمونههایی در قالب سه خیشتی را بشه
چاپ رسان)ه است
شنر زیرا را «ابن خردادبه» به نا «بارب)» ررط کرده که در مش)ح خسشروپرویز سشروده شش)ه
است
در خاقان ماه ما نذ و قیصر خرشیذ
آن من خ)اق ابر ما نذ کامغاران
کخا هذماه پوشذ کخا هذ خوشیذ
خاقان مانن) ماه و قیصر خورشی) است
اما خ)اون)گار مانن) ابر کامکار است
هرگاه بخواه) ماه را میپوشان) و هرگاه بخواه) خورشی) را.

قطنه زیر در دوصیف نرگس نیز شای) در اص به پهلوق بوده ،اگرچه خصوصشیات فارسشی
در آن دی)ه میشود
نرگس از مرد دسته
مرواری) ف)و رسته
زرم درمیان بسته
اسجاعها ،درانههاق سه لختی نوع دیگرق است که دکتر شمیسا به آن اشاره کرده است
همکنین این اسجاع ،شریه به درانههایی است که از آغاز اسال به جامان)ه اسشت ماننش) درانشه
یزی)بن مفرغ:
آب است و نریذ است
عصارات زبیب است
سمیه روسری) است
براق م ایسه قالب سه خیتی با درانههاق آغاز اسال یک سه خیتی آورده میشود:
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ده زغه ریوق وق یوردامه
گرفتارق وق ده ردامه
نه کوشتمه نه به ردامه
(من غریب این دیار  /و گرفتار این درد (غربت) /این درد نه مرا کیته و نه رهشایم سشاخته
است).
علیررا سپاهی الئین با بیان وجود شراهت بین قالب درانههاق کردق و هایکوقهشاق ژاپنشی
نمونه اق از این هایکوها را آورده است:1
نیلوفر صحرایی من /دلو چاه مرا اسیر کرد /براق آب به جاق دیگر خواهم رفت
این قالب هرچن) گرد غربت و فراموشی بر آن نیسته است ولی یادگارق از دیروز اسشت از
روزهایی که شنار گفتار نیک ،کردار نیک ،پن)ار نیک این مرد را بشه سشرودن درانشههشاق سشه
مصراعی وا داشته است.

2

فراموشی این درانههاق سه مصراعی ،فراموشی بخیی از فرهنگ این مرز و بو است که در
عصر پردالطم امروز با شتاب فزاین)ه اق درحا محو شش)ن اسشت و ششای) نسشلی کشه ایشن مشرد
سرودههاق روح آشوب را بر لب دارن) آخرین نسلی باشن) که آن را به یادگشار در سشینه دارنش)
و با خفتن هر ایلیادی و هر کرد ،زیرادرین درانههاق شفاهی این دیار به خاک سپرده میشود
تفاوت سه خشتی با هایکو ژاپنی
سه خیتی گاه به هایکوهاق ژاپنی میمان) گاه خودم است گشاهی برششی از یشک دصشویر
بزرگ است .اما دفاوتهایی با آن دارد.

3

این قالب کوداه ،چه دفاودی با « هایکو»ق ژاپنی دارد
هایکو در شنر ژاپن ،ویژگیهاق خودم را دارد و اوال از نظر فشر بیرونشی بشا وزن مشورایی
سروده میشود که مصراع اول

پنج مورا و مصراع دوم

 .1سپاهی الیین ،علیرضا .سه خشتی شعر ویژه کرمانجها .مقاله
 .2علیپور .اسماعی .معرفی سرودههایی از شاخه ادبیات شفاهی .مقاله
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پنج مورا دارد و اانیا از نظر فر درونی ،میخصة فصلی در مصراع او و اسم یا گروه اسشمی در
مصراع آخرم میآی) و اال او از نظر جهانرینی ،مرتنی بر جهانرینی بشودایی اسشت .آنکشه در زبشان
فارسی میبینیم ،واقنا هایکو نیست و هایکوواره هایی است که به د لیش) از هایکوهشاق ژاپنشی و
به صورت بیوزن پ)ی) میآی) و از نظر جهانرینی نیز امرق کامال غیراصی و د لیش)ق اسشت .بشر
این پایه ،سه گانی با آن فرسهاق بسیارق دارد .براق آن که این فرسها را دقیق ب)انیم ،بخیی از
کتاب "بوطی اق سه گانی و مسائ آن" را در اینجا میآور :
در فر درونی  -کلشی سهگانشی ،بر "کوبیشی" بودن لَخت سو آن دأکیش) مشیششود ،اما در
هایکو ،آرام

فضا ،حر

او را میزن)

سهگانششی در سه شاخهق کالسششیک ،نیمششایی و سششپی) پ)یشش) مششیآیشش) و از هر جهت مطابق
م تضشیاتشنر فارسشی است ،ولششی هشایکو در اص ژاپنشی آن وزن مورایششی و عموماو با پنج مورا
براق سطر او  ،هفت مورا براق سطر دو و پنج مورا براق سطر سو دارد و آنکه به نا هایکشششو
در شنر فارسی پی)ا میکنیم ،هایکو نیست بلکه هایکووارههاق سپی)ق است که دنها به د لیش) از
هایکو پ)ی) آم.ساختار نحوق سهگانی مح)ودیت ن)ارد و جابهجایشی عناصر دستورق در آن به
صورت م تضشششی امکشششانپشششذیر است ،حا آن کشششه ساختار نحوق هایکشششو در فر سشششنتی آن
مح)ودیت دارد و منموالو اسم یا گروه اسمی به سطر آخر آن انت ا مییاب).
در سهگانی ،پ)ی)هها بهدنهایی مح دوجهنیسشتن) ،بلکشه بن) پنهان آنها مح دوجه است .در
ایششن بن) ،منششانی نایافتششه و ناگفتهاق وجود دارن) کششه سهگانششیپرداز آنها را مییاب) و میگوی) و
فنالیت او براق بازآفرینی پنهانیها پررنگ مینمای) .در هایکو ،پ)ی)هها بویشششششژه پ)یششششش)ههاق
طرینی ،چنان که هستن) ،مح دوجهن) و هایکوپرداز میکوش) دصویر آنها را ب)ون قضاوت در
منر

دی) خوانن)ه بگذارد.
سهگانی بر پایة مکاشفه و حاداه استوار است و هایکو بر پایة مراقره و خلسه
سهگانی بر پایة جهانرینی اشراقی پ)ی) میآی)و هایکو بر پایهق جهانرینی بودایی
دو نمونه از هایکو:

او :
گهگاه
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ابرها استراحتی میدهن)
نظّارگان ماه را
دو :
از داریکی،
به داریکی
گربههاق عاشق!

دوریح :شراهت بسیارق بین این موارد بشا سشه خیشتی میشاه)ه مشیششود امشا در سشه خیشتی
عرو

مطرح است حا آنکه می دوان هایکوهاق ذکرش)ه را لوبانگی نامیش) زیشرا در لوبشانگی

وزن مانن) شنر نیمایی و سپی) است.

نتیجهگیری
سه خیتی یکی از ق)یمیدرین قالبهاق زبان و ادبیات فارسی اسشت کشه خشود را در کشال
افرادق چون شاعران محلی و کرمانج زبان خراسان حف کرده است .ایشن قالشب ششنرق داراق
عرو

قافیهق مردری ست که از سه مصراع دیکی ش)ه است.

فحواق کال در مصراع سو خود را نیان میده) .شاعران فرهیختشهاق چشون استادششفینی
ک)کنی و استاد محم)د ی بهار و مه)ق اخوان االث در آاار و کتشابهشاق خشود بشه ایشن قالشب
شنرق اشاره کردهان).
بنابراین دالم در جهت حف این قالب شنرق و دح یق در باب اصو آن که در این م الشه
ذکر ش) ررورق به نظر میرس).
این قالب منسوخ نی)ه اسشت و همکنشان ششاعران محلشی در ایشن قالشب ششنر مشیسشراین) و
بسیارق از منظومههاق کردق (کرمانجی) در این قالب سروده ش)ه و سروده میشون).
باش) که با حف این قالب ،در جهت حف و ارد شاق زبشان و ادبیشات فارسشی بشه خصشوص
ادبیات عامه بکوشیم.
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 سپاهی الیین ،علیررا .سه خیتی شنر ویژه کرمانجها .م اله علیپور ،اسماعی  .منرفی سرودههایی از شاخهق ادبیات شفاهی ایران ،سه خیتیهاق کرمانجی.م اله
 -ویکی پ)یا (دانینامه آزاد) و خررگزارق شرستانی
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اهمیت نوشتن در ادبیات عامیانه


امیرحسین د وق

دانشجوی کارشناسی ،رشتۀ علوم قرآن و حدیث ،دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد

چکیده
ادبیررا عامیانرره ،زیرمجموعررۀ فولکلور(فرهنررگ مررردم) مرریباشررد کرره اشررعار،
داستانها ،ضراالمثلها و دیگر موارد از این قبیل را شامل میشود کره بره صرور
شفاهی بین مردم انتاال یافته است نوشتن یکی از عوامل ماندگاری آثار میباشرد و
یکی از موضوعا بسیار حیاتی در زندگی بشر است در این مااله به اهمیت نوشتن
این ادبیا و مواردی که در این باره حائز اهمیت هستند پردارته شده است هردف
این نوشته آن است که افراد جامعه بتوانند این نیاز و ضرور اساسری را بره رروبی
درک کنند و موانع پیش روی رود در این راه را تشخیِ داده و از میان بردارنرد و
مشغول نوشتن شوند در این مسیر با اسرتفاده از دادههرایی کره در ایرن رابطره در
ارتیار بود(اطالعا موجود در آیا قرآن ،روایا  ،متون ادبری و ) بره ایرن نتیجره
رسیدی که راز مانردگاری و جراودانگی ادبیرا عامیانره ،ثبرت و ضریط آن اسرت و
بهترین راه برای این کار ،نوشتن است این ادبیا بخشی از فرهنرگ و هویرت یرک
جامعه است و اگر مردم می رواهند که هویت فرهنگی شان حفظ شود و باقی بمانرد
همۀ آنها باید به ثبت و نوشتن و گرردآوری ایرن ادبیرا بپردازنرد ترا آنررا از رطرر
نابودی نجا داده و زنده نگه دارند تا ماندگار و جاودانه شود

کلیدواژهها :فولکلور ،ادبیات عامیانه ،نوشتن.

amirtaghavi.141221@gmail.com



اهمیت نوشتن در ادبیات عامیانه 918 

 -1مقدمه
ادبیات عامیانه ،یننی ادبیادی که در میان مرد روا دارد؛ پشس از ایشن جملشه بشه ایشن نتیجشه
میرسیم که این ادبیات در میان مرد پذیرفته ش)ه و آنها به این ادبیات عالقمن)ن).
ادبیات عامیانه با وجود اینکه نه نگارن)هاق میخص داشته است و نه منیأ آن میشخص مشی-
باش) ،ولی باز هم ماهیت وجودق خود را حف کرده و سینه به سینه در میان افراد جامنه منت ش
ش)ه است دا همین حاال که هنوز هم در بین مرد رایج است و همکنان زن)ه و جارق میباشش).
میدوان گفت که این ادبیات ،بخیی از زن)گی مرد ش)ه است و همکنشین یشک نیشان هشویتی
براق افراد هر منط ه است؛ بنابراین حف آن براق هر منط هاق بسیار واجب و الز است.
با همة این دنابیرق که دربارة اهمیت ادبیات عامیانشه و ن ش

مهشم آن در جامنشه بیشان شش)،

حا این نکته به چیم میخورد که دا کنون چه م )ار به گردآورق اینکنین میراث ارزششمن)ق
که ارزش

همانن) اشیاء داریخی می باش) دوجشه شش)ه اسشت و چنش) کتشاب و نویسشن)ه بشه ایشن

موروع پرداختهان) متأسفانه بای) اعترا

کرد که دا کنون اگر آاارق هشم در ایشن بشاره منتیشر

ش)ه است ،دن)اد این آاار آنکنان ان)ک است که قاب ذکر نیست؛ پس قطناو بای) این کمرود را
با دوجهی ویژه در به این موروع و گردآورق آاشار فشراوان جرشران کشرد دشا ایشن میشراث هشویتی
همکنان حف شود و باقی بمان).
درست است که این ادبیات ،به صورت سینه به سینه در میان مرد روا پیش)ا کشرده اسشت،
ولی پروارح است که خطر فراموشی و نابودق همواره در کمین گفتهها و اسشناد ششفاهی بشوده
است و این یک ح ی ت غیر قاب انکار است .اینجاسشت کشه اهمیشت نوششتن و دلیش ایشن همشه
دأکی)ق که بر آن ش)ه است پی میبریم.
انسان به طور غریزق به مان)گارق و جاودانگی عالقمن) است و یکی از راههایی که مشیدوانش)
دوسط آن اارق از خود به جاق بگذارد نوشتن است .نوشتن باعث مان)گارق یک ااشر مشیگشردد؛
ادبیات عامیانه هم یک اار فرهنگی بسیار مهشم اسشت کشه در میشان مشرد موجشود اسشت و م ش آن
همکون م گنجی بسیار ارزشمن) است که در همهجا وجود دارد ولی کسشی آنشرا نیافتشه و جمشع
آورق نمیکن) .پس اگر میخواهیم این گنج گرانرها را حف و جمشع آورق کنشیم حتمشاو بایش) بشه
نوشتن آن اهتما ورزیم و این میراث ارزشمن) را از خطر فراموشی و نابودق مصون داریم.
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این م اله با ارائة مطالری در چهار بخ (مفهو شناسی ،اهمیشت نوششتن ،م ش)مات نوششتن و
همکنین موانع نوششتن) در صش)د آن اسشت کشه بشه اهمیشت نوششتن و جایگشاه آن در ادب عامشه
بپردازد و اینرا بیان می کن) که چه مواننی بر سر راه نوشتن بوده که دا کنون خیلی چیزهایی کشه
بای) نوشته و حف و نگه)ارق میش) ،نگه)ارق نی)ه و کسی نسرت به این کار دوجه و دالشی
انجا ن)اده است و چه بسیار بودن) فرهنگهاق ارزشمن)ق که به ایشن دلیش فرامشوم شش)هانش) و
دیگر اارق از آنها در جامنه موجود نمشی باشش) .همکنشین در همشین راسشتا مطالشب دیگشرق نیشز
دربارهق نوشتن و ادبیات عامیانه عنوان ش)ه است که اگر به آنها عم شود هرکسشی مشیدوانش)
در حف این فرهنگ و ادبیات دالم کن)؛ ف ط کافیست قلم در دست گیشرد و بشا رعایشت ایشن
نکات اق)ا به گردآورق آن نمای) و با هین عم ساده میدوان) بخیی از ایشن ادبیشات را حفش
کن) و دین

را به این میراث اج)ادق بپردازد .قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

برخی از آاارق که دربارة این موروع بحث کردهان) عراردن) از:
 -6حسننلی پور ،حسن« ،)61:4( ،فولکلشور ،ادبیشات عامیانشه» ،رشش) آمشوزم زبشان و ادب
فارسی ،شمارة ( ،668صص .)14-86
 -9پوهیالی ،کامله« ،)6116( ،فولکلور چیست » ،فرهنگ مرد  ،شمارة ( ،8صص .)81-44
 -1رحمان)وست ،مصطفی« ،)6148( ،ادبیات عامیانه ،راهشی بشه بهیشت گمیش)ه» ،فرهنشگ
مرد  ،شمارة ( ،61صص .)698-698
 -8فارلی ،ننمت اهلل« ،)6146( ،فرهنگ عامه و ادبیات عامیانشة فارسشی» ،مشاه هنشر ،ششمارة
81و ( ،88صص .)49-44
 -2مفهوم شناسی
در این بخش

الز اسشت قرش از پشرداختن بشه مفهشو شناسشی«ادبیشات عامیانشه» ،بشه مفهشو

شناسی«نوشتن» و «فولکلور» بپردازیم دا وجوه اشتراک و افتراس این دو مفهو روشن شود.
 -2-1نوشتن
در زمانهاق گذشته نوشتن را یک فن ،صناعت و حرفه بشه ششمار مشیآوردنش)؛ یننشی همشة
مرد از این دوانایی برخوردار نرودهان) و ف ط برخی افراد که در اقلیت هم بودن) این دوانشایی را
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دارا بودن) اما امروزه نوشتن را به عنوان یک مهارت به شمار میآورن) کشه در زنش)گی روزمشره
کاربرد دارد و زن)گی ب)ون آن دشوار میشود؛ یننی همة مرد به این دوانایی نیازمن)نش) و بایش)
آنرا دارا باشن) دا از فوای) آن در زن)گی خود بهرهمن) گردن)(منصوریان.)41 :614: ،
نوشتن داراق دو مننا است؛ یکی منناق عا و دیگرق منناق خاص.
نوشتن در منناق عا عرارت است از بیشان کترشی آنکشه کشه در درون آدمشی اسشت بشه زبشان
عادق که میدوان) دانستهها ،خواستههشا ،ان)ییشههشا و ...وق را در بشر گیشرد و هش)

از آن پیشا

رسانی است .در این صورت ،کسی که قادر به اینگونه نوشتن باشش) را نگارنش)ه و ایشن عمش را
نگارم مینامن) که یک فن محسوب میشود(موگِهی.)668 :614: ،
اما نوشتن در منناق خاص عرارت است از بیان کتری آنکشه در درون آدمشی اسشت بشه زبشان
هنرق و ه)

آن زیرایی آفرینی است .در این صورت ،فردق که قادر به اینگونه نوششتن اسشت

را نویسن)ه و این عم را نویسن)گی مینامن) که یک هنر محسوب میشود(همان).
 -2-2فولکلور
فولکلور از لحاظ لغوق به منناق«علم به آداب و رسو دودة مرد و افسانهها و دصنیفهشاق
عامیانه» یا همان«دودهشناسی» میباش)(منین .)9448 :9 ،618:،الرته در حا حارشر ،ایشن واژه
با منناق«فرهنگ مرد (عوا )» شناخته ش)ه است.
فرهنگ نیز در لغت به منناق«ادب ،دربیت ،دان  ،علم و منرفت» میباش)(همان.)9414 :
فولکلششور یششا فرهنششگ مششرد یکششی از نخسششتین نمودهششاق زنشش)گی بیششرق اسششت کششه نششه
آفرینن)گان

نامی از خود به جا گذاشتهان) و نه داریخی روششن دارد .در واقشع فولکلشور نمشاق

کلی از زن)گی مادق و مننوق انسان است؛ به همین دلیش یکشی از ارزششمن)درین نهادهشا بشراق
بررسی گذشته و شناخت روشهاق زن)گی به شمار میرود(حسننلی پور.)14 :61:4،
فولکلور اننکاس دهن)ة ان)ییهها و افکار مرد اسشت و فرهنشگ مشرد نیشز از خشال همشین
ررب الم لها ،اشنار ،داستانها و ام ا اینها بهتر فهمیش)ه مشیششود؛ در نتیجشه مطالنشة آن باعشث
درک احوا و اوراع جوامع بیرق میباش) .به همین خاطر است که فولکلور را بهترین وسشیلة
شناخت جوامع بیرق و ویژگیهاق آنهشا مشیداننش) .الرتشه مطالنشة دشاریخ نیشز مشیدوانش) در ایشن
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شناخت مؤار باش) ولی چون داریخ یک ملت گاهاو دحت دأایر بیگانگشان و یشا صشاحران قش)رت
بوده و آنها طورق در نگارم داریخ دست بردهان) که حشوادث را بشه ششک اصشلی آنهشا جلشوه
ن)ادهان) و همکین اینکه داریخ از وقایع و حوادث بحث نموده است و افکار و ان)ییههاق مرد
را کمتر بروز داده است کمتر از فولکلور به این شناخت کمک میکن) ولی فولکلور این افکشار
و ان)ییهها را به خوبی بیان نموده است و از این لحاظ بردرق دارد(پوهیالی.)88 :6116 ،
 -2-3ادبیات عامیانه
ادبیات عامیانه ادبیادی است برگرفته از زن)گی ،افکار ،نیات و اه)ا

مرد عشادق و عشامی؛

مردمی که ق)رت مکتوب کردن افکار و اعمشا خشود را در همشان لحظشهق خلشق ن)اششتهانش) و
آداب و رسو آنها شفاهی و سینه به سینه حف ش)ه است که ظاهراو این آداب و رسو  ،قوقدشر
و محکمدر از ادبیات رسمی در دلها راه پی)ا کرده و مان)گار ش)ه و فر هشا و ششکلهاق مختلشف
و الرته پیا هاق میترک به خود گرفته است(احم) سلطانی.)9 :6148 ،
ادبیات عامه ،یکی از شاخههاق فولکلور میباشش) .برخشی دصشور مشیکننش) ادبیشات عامیانشه
همان فولکلور یا فرهنگ عوا است؛ در صوردی که چنین دصورق صحیح نیست؛ بلکه ادبیشات
عامه شام درانههاق عامیانه،قصهها ،افسانهها ،م ها ،آوازها ،منماها و متلکهاست ولی شمو
فولکلور و دامنة آن وسیعدر از این و شام کلیة اعمالی است که دربارة یک نفر از ماقرش دولش)
دا پس از مرگ در هر منط هاق به جا میآورن)؛ مانن) جین دول) ،مراسم ختم و ام شا اینهشا .در
نتیجه ،ادبیات عامیانه بخیی از فولکلور و زیرمجموعة آن میباش).
 -3اهمیت نوشتن
داریخ ،بهترین شاه) براق اارات اهمیت نوشتن در زن)گی بیر است .شواه) دشاریخی نیشان
میدهن) که انسان وقتی به نیاز اساسیام به نوشتن پی برد ،از هرچیشزق کشه مشیدوانسشت بشراق
نوشتن و ارت وقایع اطراف

استفاده میکرده است؛ ابزارهایی ماننش) سشنگ ،چشوب ،اسشتخوان،

پوست ،قلم ،کاغذ و ...که در آیات قرآن و روایات نیز به آنها اششاره شش)ه اسشت .عه)نامشههشا،
صلحنامهها ،ع )نامهها ،مراینهنامهها و نوشتههاق دیگرق که از گذشتگان بشه جشا مانش)ه اسشت و
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برخی از آنها همکنان نیز در جامنه روا دارن) و استفاده میشون) به خوبی بیشانگر ایشن اهمیشت
قاب دوجه نوشتن در دورههاق مختلف زن)گی بیر میباشن).
همة این مواردق که به آنها اشاره ش) بیانگر این نکته است که انسان ذاداو نیازمن) ایشن اسشت
که رخ)ادهاق زن)گی خود و همنوعان

را به گونهاق ارت کن) دشا هشم بنش) از مش)دها دج)یش)

خاطرهاق داشته باش) و حس نوستالژیک آنرا درک کن) و هم اینکه گذشتهام را به یاد بیشاورد
و از دجربیششاد

بهششره گیششرد؛ همانگونششه کششه االن هششم میششاه)ه مششیکنیشش) کششه مششرد بششراق ارششت

خاطرادیان از وسایلی همکون دوربین عکاسی و فیلمرردارق استفاده مشیکننش) دشا ایشن عکسشها
براییان به یادگار بمان) .ولی در ایشن میشان ،نوششتن بشا ب یشهق چیزهشایی کشه باعشث ارشت وقشایع
میشون) دفاوت دارد .نوشتن ،پروسه و عملی است که در نتیجة دفکر کشردن ایجشاد مشیششود و
یک عم لحظهاق نیست .کسی که میخواه) چیزق بنویس) ناچار است حتمشاو قرش از نوششتن،
دربارة چیزق که میخواه) ارت کن) فکر کن) دا اارق که از او باقی میمانش) ااشرق قابش قرشو
باش) و مورد استفاده قرار گیرد.
راز جاودانگی و مان)گارق یک اار نوشتن آن است .اگر یک اار نوشته ششود ممکشن اسشت
دا سالهاق سا باقی بمان) و مرد همکنان از آن استفاده کنن) و بهرهمن) ششون) ولشی حتشی اگشر
یک اار گرانرها و مهم باش) ولی نوشته نیود هرچ )ر هم که ارزششمن) بشوده باشش) دیگشر بشاقی
نمیمان) و از یادها خواه) رفت .به عنوان م ا فر

کنی) در زمشان بزرگشانی همکشون حشاف ،

سن)ق ،موالنا و ...افراد دیگرق هشم بشوده باششن) کشه بشه زیرشایی آنهشا ششنر مشیگفتنش) و حتشی
چهرههایی شاخص در زمان خود بودهان) ولی چون هنر خود را در جایی ارت نکشردهانش) دیگشر
اارق از آنها و هنرشان باقی نمانش)ه اسشت و فرامشوم شش)هانش) ولشی بزرگشانی همکشون حشاف ،
سن)ق و ...این هوشیارق را به خر دادهان) و آاار ارزشمن)شان را بشه ارشت رسشان)هانش) و حشا
می بینیم با وجود اینکه سالها از مرگ آنها گذشته اسشت ولشی مشرد نشه دنهشا در ایشران بلکشه در
بنضی ن اط جهان نیز دیوان گرانرهاق او را میناسن) و مطالنه کردهان) و نا و یشاد او را همشواره
گرامی میدارن) .چه زیرا گفت سن)ق شیرین سخن" :سن)یا مشرد نکونشا نمیشرد هرگشز /مشرده
آنست که نام

به نکویی نررن)".
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در آموزههاق دین مرین اسال نیز به نوشتن و اهمیت آن بسیار دوجه ش)ه اسشت .بسشیارق از
آیات قرآن و همکنین بسیارق از روایات به این موروع اشاره داشتهان) که در ادامه به برخشی از
آنها اشاره خواهیم کرد.
 -3-1اهمیت نوشتن در بیان قرآن
در قرآن کریم آیات بسیارق دربارة نوشتن موجود است؛ بشه عنشوان م شا  ،در آیشة  6سشورة
قلم ،خ)اون) میفرمای)":ن وال َلَمت و ما یَسطرون(ن ،سوگن) به قلم و آنکه مینویسش))"؛ در ایشن
آیه به قلم به خاطر د )سی که دارد سوگن) یاد ش)ه است و بیشانگر دیشویق خ)اونش) بشه نوششتن
مطالب و اولویتداشتن درغیب فراگیرى دانش

و نوششتن و خوانش)ن در برنامشههشاى هش)ایتى و

دربیتى جامنة اسالمى است و همکنین این نکته را در بر دارد که نوشتن یکی از ننمتهاق بزرگ
خ)اونشش) بششراق بیششر مششیباششش) و نویسششن)گان داراى ارزم و جایگششاهی ویششژه نششزد خ)اونشش)
میباشن)(هاشمی رفسنجانی.)488-449 :16 ،6149 ،
در آیات 1 ،6و  8سورهق مرارکة علق هم به اهمیت نوشتن اششاره شش)ه اسشت ":اقُشرَأُ بتاسْشمت
رَبِّششکَ الَّششذِق خَلَق(بخششوان بششه نششا پروردگششارت کششه [جهششان را] آفریشش))( /)6اقُششرَأُ وَ رَبُّششکَ
الُأَکُرَ ُ(بخوان که پروردگارت [از همه] بزرگواردر است)( /)1الَّذِق عَلَّمَ بتالُ َلَم(همان کسشى کشه
بوسشیلة قلششم دنلشیم نمششود)( .")8در ایششن آیشات بششه نکشات ذیش اشششاره شش)ه اسششت -6 :خ)اونشش)
دنلیمدهن)ة نوشتن به انسان است؛  -9دوانایى انسان در نوشتن و آموختن علو  ،نیشأت گرفتشه از
کرامت پروردگار است؛  -1دوجّه به آموزگار بشودن خ)اونش) و وابسشتگى قرائشت و کتابشت بشه
ق)رت او ،برانگیزانن)ة انسان به دالوت کال او میباش)؛  -8قلم ،وسیلهاى کارآمش) در آمشوزم
و یادگیرق است؛  -4دراوشات قلم نویسن)گان و دأایر آن در انت ا اطالعات به دیگران ،وابسته
به خ)اون) است؛  -1نویسن)گى یک هنر مطلوب و مورد درغیب از آغاز ظهور اسال دا بشه االن
بوده است(نزو این آیات در نخستین لحظشات بن شت پیشامرر گرامشی اسال (صشلوات اهلل علیشه)،
گویاى برداشت یاد ش)ه است)(همان.)481-449 :
همکنین آیة  949سورهق مرارکهق ب ره که ششام ایشن نکشات مشیباشش) -6 :نوششتن اسشناد
مرادالدى و اهمیت خاص ارت آنها؛  -9اهمیت نوششتن و ارشت اسشناد داراق اعترشار ح شوقی؛ -1
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دأمین عادالنة ح وس افراد با رعایت و اجراى احکا الهشى در نوششتن و ارشت اسشناد؛  -8وجشود
خوان)ن و نوشتن در ص)ر اسال (همان.)489-488 :
در بسیارق از آیات دیگر قرآن نیز به موروع نوشتن اشاره ش)ه اسشت(مانن) :نمش ،91 ،99 :
 /94-16ب ره /46 ،8: :طور /1 ،9 :جمنشه /9 :عنکرشوت /84 :عشرس /61 ،64 ،61 ،66 :علشق/4 :
اننا  /:6 ،8 :اعرا  /648 :فرقان /4 :انفطار /69-69 :یشونس )96 :کشه ذکشر و بررسشی آنهشا در
این م ا نمیگنج) و براق رعایت اختصار به بررسی آنها نمیپردازیم.
 -3-2اهمیت نوشتن در بیان روایات
در روایات نیز دوجه و اهتما ویژهاق به م ولة نوشتن ش)ه است .روایات این باب عشالوه بشر
اینکه این نکته را میرسان) که ائمه(علیهم السال ) یکى پس از دیگرى وارث علشم یک)یگرنش)،
اشاره دارد به اینکه خ)اى دنالى موروع انت ا علم را در بیر با اسراب و شرایطى م رر فرمشوده
و بیر را واج) آن شرایط ساخته و اسراب را در اختیارم نهاده است .او انسان را با زبشانى گویشا
و گوشى شنوا و چیمى بینا خلق فرمود دا بتوان) آنکه را که میدانش) بشه دیگشران بگویش) و آنهشا
بینون) و بیاموزنش) و نیشز نوششتن دوسشط قلشم را بشه او آموخشت دشا بتوانش) منلومشات خشود را در
صفحهاى ن

کن) و آین)گان پس از خود را از آن بهرهمن) سازد .این اسشراب و قشوا و صش)ها

مانن) آن ،از شرایط انت ا علم و دکمی و درقى آن است در بیر ،و چون ایشن اسشراب و قشوا بشه
حیوانات و موجودات دیگر عطا نی)ه است آاار علم در زن)گى آنها دی)ه نمشیششود و درقشى و
دکام دنها در زن)گى بیر جلوه کرده است و از همین راه است که قرآن کریم پس از چهارده
قرن براى ما باقى مان)ه و به همین جهشت اسشت کشه در ایشن روایشات فرمشودهانش) :علمشى کشه بشا
آد (علیه السال ) فرود آم) باال نرفت؛ یننى خ)اى دنالى اسراب باقى مان)ن آن را در میشان بیشر
فراهم آورد(کلینی.)198 :6 ،611: ،
پیامرر گرامی اسال (صلوات اهلل علیه) فرمودن)" :دان

را با نوشتن در بن) کیی)"(ابن ششنره

حرانی .) 4: :6149 ،همکنشین در روایتشی از امشا صشادس(علیه السشال ) آمش)ه اسشت کشه اییشان
فرمودهان)" :بنویس و علم خود را در میان برادرانت منتیر سشاز .پشس اگشر بمیشرى ،کتشابهشاى
خوی

را به میراث ب)ه به پسشرانت؛ زیشرا کشه بشر مشرد زمشانى خواهش) آمش) کشه فتنشه و قتش و
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گفتوگو در آن بسیار باش) و اه حق و باط با هم ممزو باششن) و در آن زمشان[مرد ] انشس
نگیرن) مگر به کتابهاى خوی "(کلینی.)6:1 :6 ،6144 ،
در کتاب دوحی) مفضّ آم)ه است که اما صادس(علیه السال ) دربارة فوای) نوشتن اینگونشه
فرمودهان):
«و باز دأمّ کن اى مفضّ ! در فوائ) کتابت و نوششتن کشه بشه آن رشرط کشردهانش) خررهشاى
گذشتگان را براى حارران ،و ررط مىنماین) اخرار حارشران را بشراى آینش)گان و بشه آن بشاقی
مان)ه است کتابها که در علو و آداب و غیر آنها نوشتهان)؛ و بشه نوششتن حفش مشىکنش) آدمشى
آنکه جارى مىشود میان او و دیگران از منامالت و حساب»(ابن عمر.)698 :618: ،
در ادامه میفرماین) که:
«اگر نوشتن نرود من طع مىش) اخرار بنضى از زمانها از بنضى و کسى که به سفر مشىرفشت،
خررم به اهل

نمىرسی) .و علو من)رس مىش) و آداب رایع مىش) و خل عظشیم در امشور

و منامالت مرد راه مىیافت ،و فوت مىش) از اییان آنکه محتا بودن) به نظشر در آن از دیشن
اییان و روایادى که اییان را ررور است دانستن آنها»(همان).
همکنین میفرماین) که:
« اگر کسى گوی) کشه :گفشتن و نوششتن از چیزهشائى نیسشت کشه خ)اونش) در خل شت آدمشى
آفری)ه باش) ،بلکه مرد به حیله و زیرکى خود به هم رسانی)هان) و اصالحى اسشت کشه در میشان
خود کردهان) و جارى ش)ه است در میان اییان ،لهذا مختلف مىشود و در امشم مختلفشه کشه بشه
لغتهاى مختلف سخن مىگوین) و همکنین کتابت مختلف مىباش) ،مانن) خط عربشى و سشریانى
و عررانى و رومى و غیر اینهشا؛ و هشر امّتشى و گروهشى بشه زبشانى سشخن مشىگوینش) ،و بشه خطشى
مىنویسن)؛ [در] جواب مىگوییم که :هر چنش) آدمشى را فشی الجملشه در گفشتن و نوششتن فنلشى
چاره و د)بیرى هست ،اما آنکه به آن به عم مىآی) این چارهها و د)بیرها از صننت کاملة حق
دنالى است و عطیّهاى است از خزاین رحمت او ،زیرا که اگر خ)ا به آدمى زبشان گویشا و ذهشن
ادراککنن)ة امور ن)اده بود مانن) سایر حیوانات ق)رت بر سخن ن)اشت و اگر کف و انگیشتان
که آلت کتابت است به او نمىداد چگونه کتابت مىکشرد چنانکشه سشایر حیوانشات قش)رت بشر
نطق و کتابت ن)ارن)؛ پس اص اینها همه از فطرت حکیم ق)یر است و دفضّلى است که بر خلق
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خود کرده است ،پس هر که این ننمتها را شکر کن) ،اواب مىیاب) و هر کشه کفشران کنش) خش)ا
بىنیاز است از شکر عالمیان و طاعت اییان»(همان.)698-694 :
در جایی دیگر اما صادس(علیه السال ) به مفض بن عمر در مورد اهمیت نوششتن نکشادی را
میفرماین) که چکی)ة آن ب)ین شرح است:
 -6با نوشتن ،اخرار گذشتگان براى حارران و اخرار حارران براى آین)گان حف و منت ش
مىشود و اگر نوشتن نرود ،اخرار و حوادث روزگاران نابود و من طع میگیت(ابن عمشر:6188 ،
.)88-84
 -9با نوشتن ،دانیها و علو و آداب مختلف در قالب نوشتهها و کتابها جشاودان و مانش)گار
مىمانن) و اگر نوشتن نرود ،دانیها من)رس و محو میش)ن)(همان)84 :
 -1اگر نوشتن نرود ،آداب و فرهنگها از میان میرفتن) و در کار ،زن)گی و منشامالت مشرد
دشوارق ایجاد میش) و همکنین مرد نمی دوانسشتن) بشراق حفش دیشن و عمش بشه ششرینت ،بشه
احکا و روایات دسترسی داشته باشن)(همان).
از این دست احادیث که به نوشتن و اهمیت آن پرداختهان) بسیار است که در اینجا بشه چنش)
مورد از آنها اشاره ش).
از این روایات این نکته را درمییابیم که نوشتن در دین مرارک اسال داراق اهمیت زیادق
بوده و هست دوصیهق بسیار ویژهاق به این کار ش)ه است؛ به عنوان م ا اگر همشین احادیشث و
روایات دوسط راویان ح)یث جمعآورق نمیش) و در جایی مکتوب و ارت نمیش) ،ما چگونه
میدوانستیم از دستورالنملهاق اینکنین مهمی که براق زن)گی در دین مرشین اسشال وجشود دارد
مطلع و بهرهمن) شویم یا حتی اگر قرآن کتابت نمیش) چگونه به دست ما میرسی) اینها همشه
حاکی از آن است که نوشتن در آیین ما و حتی دما جهانیان امرق بسشیار مهشم و ویشژه اسشت و
ن

بسیار مهمی در زن)ه نگه داشتن ادیان و آیینهاق مختلف داشته و دارد و خواه) داشت.

 -3-3اهمیت نوشتن در متون ادبی
در متون ادبی مانن) رربالم هشا ،اششنار ،داسشتانهشا و ...نیشز دوجشه ویشژهاق بشه اهمیشت و
جایگاه نوشتن ش)ه است .در این متون ،جمالت نغز و پن)آموز با بیانی شیوا و رسشا و هنرمن)انشه
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در این باب بیان ش)ه است که هر خوانن)ة داراق ذوقی را میدوان) بشه ایشن کشار دیشویق کنش) و
لذت نوشتن را به او یادآور شود و این یکی از ویژگیهشاق بالمنشازع ادبیشات و بیشان هنرمن)انشه
است.
به عنوان م ا  ،سن)ق در باب اهمیت نوشتن میگوب):
دشششا مشششرد سشششخن نگفتشششه باشششش) عیششششب و هنششششرم نهفتششششه باششششش)
(سن)ق شیرازق)11 :61:1 ،

همکنین دربارة اینکه نوشتن باعث مان)گارق و جاودانگی است میگوب):
غر

ن یی است که از ما بازمان) کششه گیتششی را نمشششیبیششنم بشششش ایی
(همان)48 :

 -4مقدمات نوشتن
پی در گفته ش) که نوشتن داراق دو منناق عا و خشاص اسشت .اگشر کسشی بخواهش) ف شط
نگارن)ه باش) و در منناق عا نوشتن قرار گیرد و نوشتهاق درست و قاب فهم دش)وین کنش) نیشاز
به ذوس و قریحة خاصی ن)ارد و این دصور نرای) مانع از نوشتن او شود و بای) ب)ان) که این عمش
او چه دأایر مهم و بسزایی در گردآورق ادبیات عامیانه دارد و چ )ر ارزششمن) اسشت« .میش بشه
نوشتن ،یک می درونی است و اارادی براق بودن ومیش بشه مانش)ن(کرامتی م ش) .»)88 :61:4 ،
فرد بای) از نوشتن لذت برشرد؛ چشون حشق دارد هرچشه مشیخواهش) بنویسش) و ایشن مسشئله کشامالو
شخصی است ولی اگر میخواه) این کار را به صورت حرفهاق انجا ده) و یک ااشر مکتشوب
از خود به جا بگذارد بای) قواع) آنرا بیناس) و رعایت کن).
راز مان)گارق یک نوشته ،دأایرگذاربودن آن است .یشک نوششته بایش) د نیشین و همکنشین
د نیان باش)(یننی هم به نویسن)ه و هم به خوانن)ه آرام

ده)) .هرآنکشه از د برآیش) الجشر

بر د نیین)(همان).
شاعر میگوی):
د نیین ش) سخنم دا دو نیان

کردق آرق آرق سششخن عیششق نیششانی دارد
(حاف )61: :6181 ،

اهمیت نوشتن در ادبیات عامیانه 988 

«نویسششن)ه بششودن یننششی نششاظربودن بششر اعمششا دیگششران ،احسششاس دیگششران را درک کششردن و
احساس دیگران را جلب کردن و اینکه در دما لحظات نسرت به دمشا مسشائ حسشاس و آگشاه
باشی) .نگارم خوب نیاز به دی) ع الیی خوب از دنیا دارد .هر نویسن)ه اق بای) بر اساس درک
دجربیات خوی

از زن)گی بهترین راه م ابله با مسائ را با دی)ق ظریف براق خوانن)گان خشود

بیان کن)»(جی .پیتا .)14 :6149 ،
پس اگر کسی بخواه) به دنیاق حرفهاق نویسشن)گی وارد ششود و در مننشاق خشاص نوششتن
قرار گیرد و هنرآفرینی کن) و به صورت حرفهاق وارد ایشن عرصشه ششود و همکنشین نوششتهام
د نیین و د نیان و دأایرگذار باش) بای) یک سرق م )مات را دارا باش) و قواعش) ایشن کشار را
نیز ب)ان) و آنها را رعایت کن) دا نوشتهام به یک اار هنرق قاب قرو در)ی ششود و یشک کشار
حرفهاق به شمار بیای) .این م )مات عراردن) از:
 -6ذوس و استن)اد :نویسن)گی از این نظر شریه به شاعرق اسشت .اگشر کسشی ذوس و قریحشة
این کار را ن)اشته باش) هرچ )ر هم در ایشن کشار و فنشون آن زحمشت بکیش) فایش)هاق نخواهش)
داشت(پییوایی.)8 :6148 ،
 -9نویسن)گی مانن) علو دیگر قواع) و روابط غیر قاب دغییرق نش)ارد ،بلکشه هنشر یشا فنشی
است که بییتر اصو و قواع) آن از روم نویسن)گان بزرگ اخذ ش)ه و م ش)ارق نیشز حاصش
دجربة شخصی است؛ ولی چون این کار یک صشناعت اسشت ،مهشارت یشافتن در آن ،ماننش) هشر
صناعت دیگر سه شرط دارد -6 :استن)اد؛  -9شناخت مشواد و ایشزار و قواعش) کشاربرد آنهشا؛ -1
دکرار و دمرین عملی(سمینی(گیالنی).)8 :6189 ،
 -1خوان)ن آاشار نویسشنگان بشزرگ :ایشن کشار اولشین قش) در نویسشن)گی و بهتشرین روم
کارآموزق در این حوزه میباش)(پییوایی.)8 :6148 ،
 -8دمرین و ممارست :هیچ موف یتی در هشیچ کشارق بش)ون دکشرار و دمشرین و دشالم زیشاد
ایجاد نمی شود و الزمة هر موف یتی دمشرین و ممارسشت اسشت .در نویسشن)گی نیشز همشین قشانون
صادس است؛ یننی اگر کسی میخواه) به نویسن)هاق ماهر و زبردست در)ی شود بای) همشواره
در حا مطالنه و دمرین باش) دا بتوان) بشه اهش)افی کشه دارد دسشت یابش) .الرتشه منظشور از دشالم
کردن ،هر دالشی نیست؛ یننی دالم کردن به دنهایی و ب)ون فکر و برنامه هشیچ فایش)ه و امشرق
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ن)ارد ،بلکه دمرین و دالشی م مر امر است که هوشمن)انه نیز باش) .پس ب)ون شک اگشر کسشی
این کار را به خوبی انجا ده) قطناو در هر حوزهاق به موف یت دست پی)ا میکن).
 -4رعایت دناد در لف و مننا :از این لحشاظ سشه نشوع نوششته داریشم -6 :لفش کشم و مننشا
زیاد(ایجاز)؛  -9لف زیاد و مننا کم(اطناب)؛  -1لف و مننا مساوق(مساوات).
نکتة مهمی که در این باره میدوان گفت این است که در نوششتن نرایش) لفش را فش)اق مننشا
کرد و یا بالنکس ،مننا را ف)اق لف ؛ بلکه بای) هردو را رعایت کرد و بین آنهشا مسشاوات ایجشاد
کرد.
 -1مننکس کردن ان)ییةج)ی) در نوشته(کرامتی م ) .)46 :61:4 ،
 -8ابتکار و نوآورق و محتواق ارزن)ه :یک نویسن)ه بای) آاار بزرگان را مطالنشه کنش) ولشی
نرای) دچار د لی) شود .نوشتهاق که د لی)ق باش) و ف ط دکرار مکررات باشش) دلیلشی نش)ارد کشه
مخاطب را جذب کن)؛ چون مخاطب به دنرا نکتههاق نو و ج)ی) است و اگشر آنشرا در نوششتة
شما نیاب) در نتیجه به ادامة مطالنة ااردان نمیپردازد .پس اگر مشیخواهیش) ااشرق شناسشنامهدار و
ارزشمن) از خوددان به جاق بگذاری) بای) خالس باشی) و محتواق نوشتهدان ج)یش) و مرتکرانشه و
ارزشمن) باش).
سششخن گرچششه دلرنشش) و شششیرین بششود سشششزاوار دصششش)یق و دحسشششین بششششود
چششو یششک بششار گفتششی مگششو بششازپس که حلشوا چشو یشک بشار خوردنش) بشس
(سن)ق شیرازق)641 :61:1 ،

 -4شروع با م )مهاق مناسب :شروع یک نوشته بای) با م )مشهاق همشراه باشش) کشه در عشین
جذاب بودن ،جامع و کام و مناسب باش) دا خوانن)ه را براق خوان)ن ادامة مطلب درغیب کن).
 -:پایان خوب :عالوه بر شروع مناسب ،نوشته بای) پایان خوب و جشذابی نیشز داششته باشش).
یک دیم فودرا را در نظر بگیری) که با دکنیک خشوبی کشه دارنش) دش)ارک حملشهاق بشه سشمت
دروازة دیم حریف را می بینن) ولی در لحظة آخر دوپ را به جاق اینکه درون دروازه قرار دهن)
به اوت بزنن)؛ در نتیجه همة زحمادی که کیی)ن) بینتیجه میمان) .پایان خشوب در نوششته ماننش)
زدن گ در پایان یک حملة خوب در بازق فودرا است .اگر نویسن)ه بتوان) پایان مناسری براق
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نوشتة خود د)وین کن) ،هم ذهنیت خوبی از نوشتة خود در ذهن خوانن)ه به جا میگذارد و هشم
او را به خوان)ن آاار بن)ق خود میتاس میگردان).
 -69خوددارق از جملههاق طوالنی و بیان مطلب با جمالت کوداه و رسا :سنی کنی) بشراق
بیان م صود خود از جمالدی کوداه ،خالصه و مفی) بهره گیری) دشا خواننش)ه از خوانش)ن مطالشب
نوشتهدان خسته نیود و مطالب برای

مرهم نراش) .یک جملة کوداه اما پرمغز و رسشا بهتشر اسشت

از دهها جملة طوالنی ولی کممحتوا و مرهم؛ همانطور که نظامی میگوی):
کششم گششوق و گزیشش)ه گششوق چششون دُر دشششاز انششش)ک دشششو جهشششان ششششود پُششششر
(نظامی)

در این رابطه کنایات و ررب الم لهایی نیز موجود است و این نیاندهنش)ة اهمیشت دادن بشه
این موروع در فرهنگ غنی ما ایرانیهاست؛ به عنوان م ا « ،پیه زیادق را به پاشنه مالیش)ن» کشه
کنایه است از اسرا

و نفله کشردن چیشزق کشه زیشاد باشش) .حشر هشا و واژههشا زیشاد هسشتن) و

جمالت زیادق هم وجود دارن) که میدوان از آنها اسشتفاده کشرد ولشی ششخص خردمنش) کسشی
است که ب)ان) آنها را کی ،کجا ،چگونه و به چه م )ارق استفاده کن).
 -66رعایت عفت قلم و طرح ان)ییه هاق درست و برپایة حق :این مورد ،یکی از مهمتشرین
قواع)ق است که یک نویسن)ه بای) آنرا رعایت کن)؛ چون وقتی او به نوشتن مطلری میپشردازد
آن مطلب سالیان سا باقی خواه) مان) و ع)هاق آنرا مطالنشه مشیکننش) .حشا اگشر نویسشن)ه در
نوشتهام عفت قلم را رعایت نکنش) و هرآنکشه کشه بشه ذهشن

مشیرسش)(حتی اگشر نادرسشت و

نامناسب باش)) را به نوشته در)ی کن) ،این اار به جاق آنکه نوشتهاق مفی) و دأایرگشذار باشش) و
افراد از آن بهره گیرن) ،به نوشتهاق مرتذ و غیرقاب استفاده(استفادة درسشت و مناسشب) درش)ی
میشود که نه دنها هیچ نکتة آموزن)هاق را به خوانن)ه منت

نمیکنش) بلکشه حتشی ممکشن اسشت

آاار مخربی را نیز در پی داشته باش).
اما علی(علیه السال ) میفرماین) « :از بشه زبشان آوردن سشخنان زششت بشر حشذر بشام؛ زیشرا
فرومایگان را گرد دو جمع میکن) و گرانمایگان را از دو فرارق میده)»(دمیمی آم)ق:6111 ،
.)968
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ح ی ت این است که هر نوشتهاق که از یک نویسن)ه منتیر مشیششود و بشاقی مشیمانش) ،آن
نوشته شخصیت نویسن)هام را نیز بروز میده) و خواننش)ه از آن ااشر دشا حش)ودق مشیدوانش) بشه
شخصیت نویسن)ه پی بررد .همانطور که مولوق میگوی):
آدمششی مخفششی اسششت در زیششر زبشششان این زبشان پشرده اسشت بشر درگشاه جشان
چون کشه بشادق پشرده را درهشم کیشی) سششر صششحن خشششانه ششش) بششر مششا پششش)ی)
(مولوق)964 :61:1 ،

در نتیجه چه بهتر است که نویست)ه با رعایت عفت قلشم و طشرح و بیشان کشردن ان)ییشههشاق
درست و مفی) و مناسب بتوان) کارق کن) که خوانن)ة اارم ذهنیت خشوبی نسشرت بشه او داششته
باش) و همکنین گامی مهم در راستاق پییرفت و اصالح جامنة خوی

بشردارد و بشه وظیفشهام

در قرا آن به خوبی عم کن).
 -69انتخاب عنو ان مناسب :عنشوان یشک نوششته ،ویتشرین آن نوششته اسشت؛ درسشت هماننش)
ویترین یک فروشگاه .اگر ویترین یک فروشگاه جذاب نراش) میترق جذب آن نمیشود و در
نتیجه اجناس آن فروشگاه خری)ار زیادق ن)ارد .در نوشته هم همین قانون ص)س میکن)؛ یننشی
اگر عنوان یک نوشته داراق جذابیت نراش) خوانن)گان زیادق جشذب آن نمشیششون) .در نتیجشه
عنوان مناسب نیز در جذابیت هرچه بییتر یک اار ،بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ چون عنشوان
در هر نوشته اق ،نیمی از مطلب است.
 -5موانع نوشتن
حا که اهمیت نوشتن در زن)گی انسانها میخص ش) بای) به این مسئله پی برد کشه بشا همشة
دالی صریح و روشنی که دربارة اهمیت نوشتن موجود است پس چشرا عش)هاق کشه دن)ادششان
کم هم نمیباش) از این کار مماننت کرده و میکنن) در ح ی ت مهمترین دلیلی که اار زیادق
از ادبیات عامه باقی نمان)ه است همین موروع است که در ادامشه بشه دالیش ایشن منضش بسشیار
شایع در جوامع اشاره خواه) ش).
موانع متن)دق براق نوشتن وجود دارد که سرب مشیششون) فشرد از نوششتن خشوددارق کنش)؛
برخی از این موانع از درون خود فرد نیأت میگیرن) و برخی دیگر هم از بیشرون بشر او عشار
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میشود .بنابراین موانع نوشتن دو گونه است -6 :موانع درونی -9 ،موانع بیرونی(اکررق ششل)ره،
.)61 :61:8
درس(مانن) درس از مورد قضاوت قرار گرفتن و واکن

محیط و جامنشه) ،عش) اعتمشاد بشه

نفس ،بیانگیزگی ،بی اهمیتی ،برخی اعت ادات ،اخالس و همکنین ن)اشتن علم و دجربة کافی از
مهمترین موانع درونی هستن) که فرد را از نوشتن بازمیدارن)(کرامتی م ) .)89 :61:4 ،
برخی موانع نیز در محیط و جامنة فرد وجشود دارنش) کشه مشانع از نوششتن مشیششون) .قشوانین
حاکم بر جامنه ،فرهنگ ،عر

و گاهی سیاسشت مشانع از ارشت شش)ن دراوششات ذهنشی فشرد بشه

صورت نوشته میشون) .همکنین شخصیت و بین

دوستان و اطرافیان فرد و نشوع برخشورد آنهشا

نیز سرب دلهرة فرد و مانع نوشتن او می ششون) .سشن و جنسشیت افشراد نیشز گشاهی محش)ودکننش)ه
است(همان.)89-81:
کسی که میخواه) به وظیفهام در قرا ادبیات عامیانة جامنة خشود جامشة عمش بپوششان) و
آنرا دا ح) دوان ارت کن) و با این کار مانع از فراموشی و از بین رفتن آن شود بای) ایشن موانشع را
از پی

روق خود و مسیرم کنار بزن) و دا جایی که ممکن است و میدوان) به نوشتن بپردازد.

 -6نتیجهگیری
از مراح ی که مطرح ش) چن) نتیجه میدوان گرفت که شرح آنها در ذی آم)ه است:
 -6ادبیششات عامیانششه ،یکششی از زیرشششاخههششاق فولکلششور اسششت و شششام اشششنار ،داسششتانها،
رربالم لها و ...میشود .این ادبیات ،گنجینهاق گرانرها براق همة جوامع بیرق و بخیی بسشیار
مهم و دأایرگذار از فرهنگ آنها میباش) که به دلی شفاهی بودن ،در منر

خطر فراموششی و

نابودق است .بنابراین براق حف و نگه)ارق این میراث باارزم که حف هویت و فرهنشگ آن
جامنه را نیز در پی خواه) داشت ،بای) آنرا به خوبی ارت کرد و یکی از بهترین راهها براق ایشن
کار ،نوشتن آن میباش).
 -9نوشتن ،م ولهاق بسیار مهم و حیادی در زن)گی بیر است که اگر نرشود ،زنش)گی انسشانها
دچار اختال میش)؛ چون بسیارق از مسائلی که جوامع بیرق با آن سر و کار دارن)(اردراطات،
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منامالت و )...وابسته به نوشتن اسشت .در ح ی شت ،راز مانش)گارق و جشاودانگی یشک مطلشب و
موروع و یک اار ،نوشتن آن است.
 -1در دین مرارک اسال و آیات و روایات ،به نوشتن اهمیت ویژهاق داده ش)ه است .حتی
در ادیان دیگر نیز این کار بسیار مهم میباش)؛ چون نوشتن باعث مانش)گارق کتشب و منشابع آن
دین و آیین است و باعث زن)ه و جارق مان)ن آن میشود .در ادبیات مل مختلف نیشز بشا بیشانی
هنرمن)انه به این کار دوصیه ش)ه است و همة اینهشا نیشاندهنش)ة اهمیشت بسشیار زیشاد ایشن عمش
میباش).
 -8هر کسی میدوان) بنویس) ولی اگر میخواه) این کار را به صورت حرفهاق انجشا دهش)
بای) م )مات الز براق آنرا دارا باش)(مانن) ذوس و استن)اد و )...و همکنین قواع) آنشرا بیناسش)
و آنها را به خوبی رعایت کن).
 -4افراد هر جامنه بای) عل و مواننی که باعث میشون) آنها به نوشتن نپردازن)(مانن) دشرس
و )...را بیناسن) و در ص)د ح و رفع آنها برآین) دا بتوانن) بنویسن) و وظیفشهاق کشه در راسشتاق
ارت و ررط ادبیات عامیانه ،فولکلور و دیگر چیزهایی که نیازمن) ارت و ررط هستن) بشر عهش)ة
آنها میباش) را به خوبی و درستی انجا دهن).
منابع
قرآن کریم ،درجمة آیت اهلل ناصر مکار شیرازق.
 احم) سلطانی ،منیره6148( ،ه.م)« ،دصویرسازق در ادبیات عامیانه» ،فرهنگ ،شمارة ( ،44صص.)6-68
 ابن شنره حرانى ،حسشن بشن علشى ،)6149( ،دحشف الن شو  ،درجمشة صشادس حسشنزاده ،قشم ،آعلی(علیه السال ).
 ابششن عمششر ،مفضّش  ،)6188( ،شششگفتیهاى آفرین (درجم شة دوحیشش) مفضش ) ،درجمششة نجششفعلششیمیرزایی ،قم ،هجرت.
 ابن عمشر ،مفضّش  ،)618:( ،دوحیش) مفضّش  ،درجمشة عالمشه محمش)باقر مجلسشى ،دهشران ،وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 -اکررق شل)ره ،فری)ون ،) 61:8( ،ص)اهایی براق ننوشتن ،آواهایی براق نوشتن ،دهران ،روزگار.

 پوهیالی ،کامله« ،)6116( ،فولکلور چیست » ،فرهنگ مرد  ،شمارة ( ،8صص .)81-44 -پییوایی ،مه)ق« ،)6148( ،کلیادی دربشارة فشن نویسشن)گی» ،پشژوه

و حشوزه ،ششمارة 91و،98

(صص .)1-94
 دمیمى آم)ى ،عر) الواح) بن محم) ،)6111( ،دصنیف غشرر الحکشم و درر الکلشم ،بشه دح یشق ودصحیح مصطفی درایتی ،قم ،دفتر درلیغات.
 جی .پیتا  ،دارون« ،)6149( ،نوشتن یننی یافتن روح جامنه» ،آزما ،شمارة ( ،61صص .)18-14 حششاف شششیرازق ،خواجششه محمشش) ،)6181( ،دیششوان غزلیششات ،بششه دصششحیح خطیششب رهرششر ،دهششران،صفیعلییاه.
 حسننلی پور ،حسن« ،)61:4( ،فولکلور ،ادبیشات عامیانشه» ،رشش) آمشوزم زبشان و ادب فارسشی،شمارة ( ،668صص .)14-86
 سن)ق شیرازق ،شیخ مصلح ال)ین ،)611:( ،گلستان سشن)ق ،بشه دصشحیح غالمحسشین یوسشفی،دهران ،دیرا.
 سن)ق شیرازق ،شیخ مصلح ال)ین ،)61:1( ،گلستان سن)ق ،به دصحیح محم)علی فروغی ،قشم،هم میهن.
 سمینی(گیالنی) ،احم) ،)6189( ،آیین نگارم ،دهران ،مرکز نیر دانیگاهی. کرامتی م )  ،سشی) علشی ،)61:4( ،مهاردهشاق زبشانی و نوشتارق(ششیوه هشاق د ویشت مهاردهشاقسخنگفتن ،خوان)ن و نوشتن) ،میه) ،خوشه.
 کلینششى ،محمشش) بششن ین ششوب ،)611:( ،أصششو الکششافی ،درجمششة سششی) جششواد مصششطفوى ،دهششران،کتابفروشی علمیة اسالمیه.
 کلینى ،محم) بن ین وب ،)6144( ،دحفة اکولیاء(درجمشة اصشو کشافى) ،بشه درجمشة محمش)علیاردکانی ،به دح یق و دصحیح محم) وفادارمرادق و عر)الهادق مسنودق ،قم ،دارالح)یث.
 منین ،محم) ،)618:( ،فرهنگ فارسی 1 ،جل) ،دهران  ،امیرکریر. منصوریان ،یزدان« ،)614:( ،از دح یق دا دشألیف :راهنمشاق نگشارم علمشی» ،کتشاب مشاه ،ششمارة( ،648صص .)46-41
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 موگِهی(شمیم) ،عر)اهلل« ،)614:(،چرا نمشیدشوانیم بنویسشیم » ،پیشا  ،ششمارة ( ،698صشص -694.)661
 -مولوق ،جال ال)ین محم) ،)61:1(،م نوق مننوق ،به دصحیح رینول) نیکلسون ،دهران ،گ

بیتا.

 هاشمى رفسنجانى ،اکرر ،)6141(،فرهنگ قرآن11 ،جل) ،قم ،بوستان کتشاب قشم(انتیشارات دفتشردرلیغات اسالمى حوزة علمیة قم).
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نکاتی چند درباره داستان سمک عیار
دکتر محم) دم)ن
پژوهشگر زبان و ادب فارسی

مهرق مساع)
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز

چکیده
سمک عیار داستانی شفاهی بوده که فرامرز بن رداداد ،کاتب ارجرانی آن را برر
اساس روایت صدقه بن ابی الااس شیرازی گردآوری کرده است پژوهشگران دربرارۀ
تاریخ نگار این اثر و نو ادبی آن نظرا متفاوتی دارند درباره ایرن اثرر همدنران
ابهاماتی وجود دارد که این پرژوهش برر آن اسرت بررری از آنهرا را مرتفرع سرازد
نگارندگان این پژوهش با بررسری آثرار ادبری مختلرف و ترذکرههرا ایرن موضرو را
دریافتهاند پیش از تص یح و چاپ این اثر داستانی ،نام و نشانی از آن در دیگرر آثرار
نبوده است دیدگاه نگارندگان این پژوهش این است به دلیرل اینکره پادشراهان و
حاکمان ،حکایت ها و مسائل مربوط بره عیراران و جروانمردیهرای آنهرا را ررو
نمیداشتند ،مانع گستر و انتشار آنها شدند و این اثر قرنها پس از کتابرت نیرز،
به صور یک مرامنامه درونگروهی تنها در بین عیاران وجود داشته اسرت و دیگرر
افراد جامعه ،چه عامه مردم و چه نویسندگان از آن بیربر بودهاند همدنین در این
پژوهش گونه ادبی داستان سمک عیار بررسی شده است و دریافت نگارنردگان ایرن
است که بررالف دیدگاه دیگر نظریه پردازان ،نو ادبری آن نیرز برا نرو حماسره و
رمانس و تفاو دارد پیشنهاد نگارندگان پژوهش این است که «عیاری» را یکری
از انوا قصههای کهن ایرانی بدانند که در آن برا روایتری داسرتانی بره طرور رراص
درباره عیاران  ،آداا و رسوم آنها و رلق و روی آنها پردارته شده باشرد و اعمرال
عیارانۀ آنها روایت شده باشد

کلیدواژهها :سمک عیار ،ویژگیهاق عیاران ،نوع ادبی.
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 .1مقدمه
سمک عیار یکی از ق)یمیدرین داستانهاق بلن) و من شور ششفاهی اسشت کشه در آن از نهشاد
عیارق و نوع رفتار و ویژگیهاق آنان سخن رفته است .همانطور کشه گردآورنش)ة آن ،فرامشرز
بن خ)اداد کادب اذعان دارد ،این اار شفاهی بوده که وق آن را از یک راوق به نشا صش)قه بشن
ابششی ال اسششم شششیرازق شششنی)ه و بششه کتابششت درآورده اسششت .ایششن روایششت در شششرح عیششارقهششا و
پهلوانیهاق شخصی به نا سمک است که سوگن) یاد میکن) کشه بشه خورشی)ششاه و فشرّخروز
وفادار باش) و از آنها پیتیرانی کن) .شایسته است این داستان را نخستین اارق دانسشت کشه نهشاد
اجتماعی عیاران و آداب و رسو مربوط به آنان را دقیق و با درسیم جزئیات به نمشای
است .نکته قاب دوجه این است دا پی

گذاششته

از چاپ و دصحیح کتاب سمک عیار ( )6114از مولف

و راوق این اار در هیچ کتابی نامی به میان نیام)ه و دنها در خود این کتاب چن)ین بار از مؤلشف
و راوق یاد ش)ه است و پس از دصحیح و چشاپ کتشاب اسشت کشه مطالشب بسشیارق دربشارة آن
چاپ ش)ه است؛ اما همکنان پس از ح)ود ش

دهه در پارهاق موارد از جمله زمان گشرداورق

کتاب ،شخصیت راوق و گردآورن)ه و همکنین نوع ادبی اار ابهشا وجشود دارد و پژوهیشگران
در این موارد اختال

نظر دارن) .نگارن)گان در پژوه

پی ت رو سشنی داششتهانش) کشه بشا طشرح

سؤاالدی از جمله؛ آیا داستان سمک عیار پییینهاق مکتوب داشته اسشت آیشا داسشتانهشاق ایشن
کتاب دستمایة ن الی ن ا هشا بشوده اسشت آیشا ایشن کتشاب منرنشی ششناخته شش)ه بشوده اسشت
پیینهادق براق چرایی دکنسخه بودن و ناکامش بشودن و ناششناخته بشودن راوق و گشردآورنش)ه
کتاب و همکنین گونه شناختی کتاب ارائه دهن) .امی) آنکه این پژوه

پاسخی درخور به این

پرس ها ده) یا دستکم طرحی براق پژوه هاق دیگر داشته باش).
 .2پیشینه تحقیق
پی

از دصحیح و چشاپ کتشاب سشمک عیشار هشیچ نیشانه اق از ایشن کتشاب یشا شخصشیت

اصلی ام در دست نیست و پس از چشاپ آن ،بزرگشان بسشیارق دربشاره ایشن ااشر و مورشوعات
مربوط به آن مطلب نوشتهان)؛ پییگامانی همکون زنش)هیشادان خشانلرق ،محجشوب و یوسشفی در
این باره نظرات ارزشمن)ق ارائه دادهان) .همکنشین برخشی پژوهیشگران مورشوع پایشاننامشههشا و
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م االت خود را به این کتاب اختصاص دادهان) .عالوه بر این در کتابهاق بسیار ارزنش)ة مارینشا
گ یار فرانسوق که به فارسی درجمه ش)ه است و کتاب ذاکرق که در ویسرادن آلمان چاپ ش)ه
و هنوز به فارسی درجمه نی)ه است به داستان سمک عیار پرداخته ش)ه است که اشاره به آنهشا
و ن ) مطالریان خود کتابی مجزا میطلر)؛ اما هیچ کتاب یا م الشهاق در ایضشاح ابهامشات مطشرح
در این پژوه

یافت نی)ه است ،یا است)ال هاییان خوانن)ه را بشه اقنشاع نمشیرسشان) .الرتشه ایشن

جستار نیز ادعا ن)ارد که نظر پیینهادقام پاسخ نهایی ابهامات است.
 .3عیاری و جوانمردی
یکی از نهادهاق داریخی -سیاسی ایران ،نهاد عیارق است که قش)متی دیرینشه دارد« .عیشاران
گروه اجتماعی متیک از افرادق روستایی و شهرق بودنش) کشه خصشلتهشایی چشون ششجاعت،
ذکاوت و جوانمردق (فتوت) داشتن) و با ه)

دن)ی اروت و برقرارق عش)الت اجتمشاعی ،در

راهها به کاروانهاق دجارق و در شهر به مح کسب و مناز اغنیاء دستررد میزدن) و اموا به
دست آم)ه را با رعایت انصا

میان ف را د سیم میکردن)( .هانرق کربن )669 :6149 ،درمننی

لغوق و مجازق «عیار» نظرات گوناگونی وجود دارد؛ مصاحب منت ) است لف عیشار بشه کسشی
که بسیار برود و بیای) گفته میشود و به مننی شخص هوشیار و چاالک و زرنگ بشه کشار بشرده
میششود( .مصشاحب )6844 :6141 :هشانرق کشربن بشرآن اسشت در عربشی بشه صشورت «ایشار» یشا
«اذقیار» که به مننی رفیق و دوست است در یک قالب به کار برده مشیششود( .هشانرق کشرین،
 )669 :6149محجوب نیز منت ) است اص این لغت در پهلوق ق)یم «ادقوار» یا ) (adyᾱrو یشا
) (ayᾱrبوده که بن)ها به شک هاق «اییوار» و «اییار» و در نهایت «یار» درآم)ه است و ممکشن
است واژة «عیار» شک دازق ش)ة «ایار» باش)( .محجوب)1 :6184 ،
 .4تاریخچه عیاران
حسا پور منت ) است ،زمینة پی)ای

عیارق بی در در جامنهاق فراهم شش) کشه میشان مشرد

عادق جامنه و صاحران زور و زر در بهرهگیرق از امکانات دفاوت چیمگیرق وجشود داششت و
دستگاه حاکم نه دنها ع)الت را رعایت نمیکردن)؛ که خود به گونهاق بستر ایشن بشیعش)التی را
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فراهم میکردن)؛ بنابراین در چنین جامنهاق نوعی هم)لی میان مرد براق گرفتن حق و ح شوس
پ)ی) آم)ه ،در رأس آنان گروههایی به نا عیاران با این ه)
 )44پییینه و داریخ پی)ای

شک گرفت(.حسا پشور:6148 ،

عیاران را نمیدوان به صورت دقیق میشخص نمشود؛ امشا آنچشه کشه

اک ر مح ان دراین باره دوافق نظر دارن) آن است که منیأ و مول) این جریان ایران بوده است و
سپس از این منط ه به دیگر ن اط جغرافیایی گسترم یافتشه اسشت( .ر.ک .مشؤذن جشامی:618: ،
 )199نهاد عیارق دیکیالدی بسیارکهن است و میدوان بشراق آن پییشینهاق چنش)ین هشزار سشاله
قای ش)؛ پژوه هاق رییه شناختی ق)مت آن را دا دوره هنش) و ایرانشی مشیرسشان) .ایشن عمشر
چن)ین هزار سالة داریخی در گسترة جغرافیایی ،از دیکیالت سامورایی در خاور دور دا رد پاق
آن در حماسههاق هن) و عیارق در ایران پی

از اسال و شای) شوالیهگشرق در فرهنشگ غربشی

یننی از خاور دور دا غرب داریخمن) درخور پژوه دراز دامنیاست کشه کشارق دانیشنامهاق را
میطلر) .به عنوان نمونه آمشوزم هشاق نظشامی جوانشان در دوره هخامنیشی یشا اسشراران ساسشانی
نهششادق عیارگونششه داشششته انشش)( .ر .ک .ذاکششرق ) :6::4 ،و بنگریشش) گزنفششون  6149ص 8و )4
مهرداد بهار نیز منت ) است میان آیین مهر و جوانمردق پیونش)ق دشاریخی و فکشرق وجشود دارد
(بهار مهرداد )694:6148
 .5آیین عیاری
این گروههاق رزمی داراق آیینها و آموزههاق ویژهاق بودن) که ایجاب مشیکشرد همشواره
هالهاق از ابها پیرامون آنان شک بگیرد .چن) نکتشه قابش دوجشه در ایشن آیشین وجشود دارد کشه
پایههاق انگاره پیینهادق در این م اله را دیکی میده) .این نکات عراردن) از :اصالت نا نیک
و انجا کارها براق نامرُردار ش)ن؛ سنت حکایتگویی در میان عیاران؛ محروبیت مردمی.
 .5.1اصالت نام نیک و انجام کارها برای نامبُردار شدن
جوانمردان و عیاران بی

از هرچیز به نا نیکو اهمیت میدهن) دشا آنجشا کشه در ایشن راه از

جان خود نیز میگذرن) .آنهشا بشر ایشن باورنش) آنچشه کشه شخصشیت یشک جشوانمرد را ششک
میده) ،نا و آوازة نیکو است و اگر نا نیکو از او گرفته شود گویی کشه از درون دهشی شش)ه،
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هیچ چیز براق او باقی نمیمان) .بنابراین دوجه بشه واالدشرین ارزمهشاق انسشانی چشون انسشانیت،
وفادارق به عه) و پیمان ،بیزارق از دشرس ،خشوارق ،حشرص و طمشع از مهمتشرین ویژگشیهشاق
عیاران است و دنها انگیزة آنان براق پایرن)ق به چنین ارزمهشاق انسشانی ،مانش)گارق نشا نیکشو
براق آنهاست .در داستان سمک عیار نیز نه دنها در رفتار شخصیتها ایشن دوجشه بشه نشا نیشک
دی)ه میشود ،بلکه به صورت شنارق این موروع را مطرح میکنن):
«مردق ناداشت عیارپییه ا .اگشر نشانی یشابم بخشور و اگشر نشه میگشرد و خش)مت عیشاران و
جوانمردان میکنم و کارق گر میکنم آن براق نا می کنم نه از براق نان .و این کار که میکشنم
از براق آن میکنم که مرا نامی باش) ،چه درخور اقطاع و والیتم» (ارجانی)646/6 :9411 ،
ویا در جایی دیگر سمک عیار گفت میگوی):
«فرمانرردار  .به اقرا دو کارها کنم اگر یزدان خواه) ،که دا جهشان باشش) از آن بازگوینش)»
(همان) )111/6 :
ابن جوزق هم درباره این آیین عیارق میگوی)« :برینی) شیطان چگونه با اینان بازق میکن)،
درد ش)ی) را دحم میکنن) که اسمی درکنن) ،اما صرر بر مناصی و صرر در طاعات نمیورزن)
دا اجرق بررن) ،و عجب اینکه خود را کسی میپن)ارن) (ابن جوزق ) 984:6114
 .5.2سنت حکایت گویی در میان عیاران
از دیر باز سنت حکایت گشویی در میشان عیشاران روا داششته اسشت و منمشوال پشس از هشر
فنالیت عیارق خود ،شرح ماجراق خود و همون)انیان را روایت میکردن) .داستان سمک عیشار
به طور ک خود روایت همین ماجراهاست ،در این میان باز ن هاق مسشت یمی اسشت کشه خشود
سمک یا دیگر عیاران راوق آنها هستن).
[عیاران] «چنان رفتن) که چون روز روشن ش) پی

غور کوهی رسی)ه بودن) ،غشور کشوهی

به دخت برآم)ه که کوهیار با سمک درآم)ن) و خ)مت کردن) و آن سرها بنهادن) و هرمز کی
و سمور و سرخ ورد با اییان .خ)مت کردن) .غور در اییان نگاه کرد و گفت ایشن سشرها از آن
کیست و این کیستن) که آم)ستن) کوهیار زبان برگیاد و آن احوا که سمک عیار کرده بشود
جمله به سمع غور کوهی رسانی) ،بر آن کوه رفتن ،دی)ن خربنش)گان و کیشتن جشراد و زیشاد ،و
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خود را بر شک اییان برآوردن و رفتن به لیکرگاه با آن روستائیان ،و خود را بشا ششراب)اران در
شرابخانه افکن)ن ،و آن مکرها کردنت سمک» ()6/444
«و نیز :عیار بگفت و چاره ساختن ،دا ب)ان ساعت کشه بش)ان م شا رسشی)ن) .احشوا رفتشه از
لیکر فرستادن خورشی)ششاه ،و آن مشا فشراوان ،و احشوا لیشکر ،و کوهیارآمش)ن ،از هرگونشه
سخن میگفتن) و نیاط میکردن) و ساعتی کوهیار از آن کشار کشه سشمک عیشار کشرده بشود بشاز
میگفت .همه میخن)ی)ن) و آفرین میکردن))6/441( ».
چنانکه درپی

گفتیم دغ)غة اصلی عیاران ،کسشب نشا و آوازة جشوانمردق اسشت و ایشن

آوازه جز با دکرار هنرنماییها و جوانمردقهاق آنها انجا نمیگیرد .چنانکه این آوازه و ن
این حکایتها مرزهاق سیاسی کیور را هشم پیشت سشر گذاششته و جشانهشاق آمشاده را جشذب
میکرده است:
«...چون سوگن) خوردن) سمک عیار گفت اق برادر عزیشز ،دشرا بشا مشن ایشن دوسشتی چشون
افتاد نیا گفت من درا شادق خوردها ب)ان سرب که آوازة مردمی و عیارق دو شنی)ها  .یشک
روز شراب میخورد شادق دو بازخوردها » ()6/198
این نیا سنجانی خزینهدار ادخان است کشه مشهپشرق و روحافشزا را در بنش) خشود دارد یننشی
حکایت مردق و عیارق سمک دا قلب قصر پادشاه دشمن ،سینه به سینه راه گیوده است.
«نیز [سرخ ورد] گفت :میگوین) اق مادر ،کشه عیارپییشهاق هسشت نشا وق سشمک .بشرین
والیت آم)ه است .طلرکار او میباشم دا او را برینم و کمر خ)مت او در میان بن)  ،کشه خش)مت
چنان مردق به جان کردن واجب است)6/981( ».
ح)س نگارن)ه بر این است که حکایت عملیات عیارق و ذکر جشوانمردق عیشاران ازجملشه
داسششتانهششایی بششوده کششه در محاف ش عی شارق ن ش م شیششش)ه اسششت و بششه ن شوعی شششرح عملی شات
درونگروهی بوده است که آموزههاق مرامی به شمار میآم)ه است .ایشن گشروههشا علشیرغشم
برخوردارق از محروبیت مردمی ،همواره از جانب حکومتها و صاحران ق)رت و اروت مشورد
آزار و اذیت قرار میگرفتهان) .بنابراین آموزهها و شگردهاو هنرنمشاییهشاق آنهشا مخفیانشه و بشه
دور از چیم حکومتیان بوده است و شخصیتها و نامهاق مستنار داشتهان)؛ بشه عنشوان نمونشه در
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داستان سمک عیار با نامی چون شغا پی زور و در داریخ سیستان با نا هایی چون ابوالنریشان و
حام) سرناوک مواجه میشویم.
عالوه بر کتاب سمک عیار ،در کتب داریخی نیز روایتهایی از فنالیتهشاق عیشاران دیش)ه
میشود که شفاهی و سینه به سینه منت

ش)ه و باالخره در کتابی داریخی نگاشته میشود:

«مردان پهلوق هم نیسته بودن) و حکایشت میکردنش) کشه فالنشی این ش)ر ششالس خشورد و آن
دیگرق فالن ق)ر ،خال) گفت :ننیینی) از دیگران دنریف کنی) ،کارق کنی) که دیگران بنیینن)
از شما دنریف کنن)» (ابن جوزق)18 :6114 ،
.5.3محبوبیت مردمی
همانطور که پی

از این بیان ش) داشتن نا نیک براق عیاران در درجه نخست اهمیت قشرار

داشته است .همکنین روایت مشاجراق اعمشا و رفتشار آنهشا در میشان مشرد بشه صشورت ششفاهی
پیوسته وجود داشته است .به همین دالی عیاران اقرا محروبیت مردمی را به دست میآورنش) و
در روزگارق که جامنه عوا چن)ان د خوششی از حاکمشان ن)ارنش) ،دوجشه بشه گروهشی چشون
عیاران روز به روز بییتر میشود و مرد با پیشتیرانی و حمایشت کشردن از آنهشا ،اششتیاس خشود را
نیان میدهن) .نمونههایی از این حمایت مردمی در داستان سمک عیار دی)ه میشود:
«هنگامی که عیاران به همشراه خورشی)ششاه و فشرخروز در کوچشة سشنگی پنشاه مشیگیرنش) و
لیگریان فغفورشاه آنها را محاصره میکنن) صش) هشزار زن و مشرد بشه نظشاره ایسشتاده و همشه بشر
فرخروز آفرین میکردن) . .هرکس میگفتن) عظیم مردانه جوانیست .دیگرق میگفت همه بشه
یارق اییان روی) که مردمی نیشک محضشرن) ... .در آن گفتشار بودنش) کشه قشومی ک)خش)ایان و
جوانان شهر میآم)ن) و گوشت و حلوا و مین ها و میکهشاق آب مشیآوردنش) و جوانشان بشا
سالح میآم)ن) از بهر آنکه با اییان یشار باششن) و از خش)متگاران خورشی)ششاه باششن) ... .دشا آن
ساعت  ...دن)اد چهارص) مرد به یارق اییان آم)ه بودنش) ،بشا سشالح دمشا و آب و نشان فشراوان»
()6/691
و یا :
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مهران وزیر با برادران قصاب بشه بارگشاه آمش)  ...ششاه بفرمشود دشا اییشان [ر] سیاسشت کننش).
سرهنگان با حاجب شاه و شحنة والیت بیام)ن) و ریسمان در گشردن آن دو جشوان کردنش) و بشه
بازار آوردن) .ص) هزار زن و مرد بازارق و لیکرق خروم برآوردن) و زارق کردن) .که اییان
دو برادر منرو

و جوانمرد و سخت پاکیزه [بودن)] و مرد والیت ،اییان را دوست داششتن)ق.

در بازار چون اییان را میبوردن) خروم از مرد شهر برآ »( )6/949
و در ادامه :
«اق شاه ،این دو جوان قصاب سشخت پشاکیزهانش) و خلشق ششهر از بهشر اییشان گریشه و زارق
میکن) ،از بهر این دو جوان قصاب)6/914( »...
در کتب داریخی نیز به این عیاردوستی مرد اشاره شش)ه اسشت .بشه عنشوان نمونشه در دشاریخ
سیستان آم)ه است:
«این ابوالنریان مردى عیار بود از سیستان و از سرهنگ شماران بود و غوغشا یشار او بودنش)».
(داریخ سیستان) 681 :
 .6پیشینه سمک عیار در ادب فارسی
روایت سمک عیار ابت)ا به صورت یک روایت شفاهی در بین عیاران رایج بوده اسشت و در
قرن شیم کتابت آن صورت میگیرد .نکته قاب دوجه اینکه این کتاب و شخصشیت اصشلی آن،
یننی سمک عیار ،پی
پی

از دصحیح و چاپ کتاب ،در ادبیات فارسشی هشیچ پییشینهاق نش)ارد .دشا

از روزگار کتابت سمک عیار (پی

از قرن شیم) حکومتها حساسیت خود را نسرت به

عیاران نیان میدادن)؛ دا اینکه خلیفه الناصشر لش)ین اهلل آیشین فتشوت را مشیپشذیرد و دیشکیالت
فتوت و عیارق در روزگار وق (در سا  )484رسمی و علنی میشود(ابن منمشار : 6184م )مشه
دکتر مصطفی جواد ص )41و زمان کتابت این داستان ( 444ه) د ریرا بشا واقنشة رسشمی و علنشی
ش)ن آیین عیارق قرابت دارد و این امر بش)ین منناسشت کشه بشا بشه رسشمیت ششناخته شش)ن ایشن
گروهها دوسط حاکمیت ،یک راوقت به احتما عیار (ص)قه بن ابوال اسم) این حکایتهشاق اولیشه
داستان سمک عیار را براق قصه گویی (فرامرز بن خ)اداد( دنریف کشرده باشش) و وق آن را بشا
شگردهاق داستانگویی و افزودن وصفهاق خاص قصهگویان به رشتة دحریر درآورده باشش)؛
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زیرا چنانکه این وصفها از داستان سمک عیار حذ

شون) ،آنکه میمان) دنها ششرح عملیشات

و آموزههاق مرامی جوانمردان است .نکته قاب دوجه دیگر این است که فرامرز بن خش)اداد در
طو کتاب بارها خود را گردآورن)ه و ص)قه را راوق میخوان) .نیانهها بیشانگر ایشن اسشت کشه
بهار آزادق ناصرق دیرق نمیپای) وعیاران دوباره به سراق جوانمردان پنشاه مشیبرنش) و بنشابراین
نسخة فرامرز بن خ)اداد نیز ،قرنها مخفیانه دست به دست گیته دا اینکه سر از مجموعة بادلیشان
کتابخانة آکسفورد درآورده است.
کتاب طراز االخرار اارق است که اوای قرن 66هجشرق ،یننشی ح)ودپانصش) سشا پشس از
کتابت سمک عیار دألیف شش)ه اسشت .نویسشن)ه ایشن ااشر عرش)النری فخرالزمشانی ( - ::4بنش) از
 ،)6986یک قصهگوق حرفهاق است که قصههاق کتاب را از منشابع داسشتانیت گذششته دشا عهش)
خود گردآورق ش)ه است؛ در این کتاب نیز هیچ اارق از داستان سمک عیار نیست .نرودن نشا

و اارق از داستان سمک عیار در این کتاب جاق بسی دأم اسشت؛ زیشرا نویسشن)ة کتشاب طشراز
االخرار ،در یک حصر ع لی ،اخرار( قصه) را به چهار قسم «رزمشی ،بزمشی ،عاشش ی و عیشارق»
د سیم میکن) و این پرس

به وجود میآی) نویسن)هاق حرفهاق که به اعترا

خشودم ،بشی

از دویست قصه را به دو روم ایرانی و هن)ق بررسی کرده است و مهشمدشر از آن عیشارق را بشه
عنوان یک گونهق اصلی قصه منرفی کرده است ،چگونه با داسشتان منشرو

و میشهور سشمک

عیار که سرآم) و  Prototypeاین گونشه اسشت آششنایی ن)اششته اسشت آن هشم زمشانی کشه از
کتابت این قصه چهارص) سا میگذشته است.
فخرالزمانی یک قصه گوق ماهر در دربار پادشاه هن) بوده است که در قشرن یشازدهم کتشاب
طرازاالخرار را دألیف کرده است .نویسن)ه در این کتاب عیارق را یکی از گونههاق قصهگویی
دانسششته اسششت و در طششراز عیششارق شششواه) م ششالی از نویسششن)گان و شششنرایی چششون فردوسششی،
ناصرخسرو ،سشن)ق ،واعش کاششفی ،طالشب آملشی ،نظشامی نییشابورق و  ....آورده اسشت کشه
موروعات این نمونهها زن و جواهر .دزد و عیاران ..ساحران .غو و صحرا ،جالدان و  ...است.
بیشک بهترین نمونهها درباره عیاران و آیین عیارق در کتاب سمک عیار است و اگر نویسشن)ه
طراز االخرار با این کتاب آشنایی داشت ،شواه) م ا خود را از این ااشر برمشیگزیش) .همکنشین
نویسن)ه در دربار هن) بوده است و نمیدوان گفت از درس حاکمشان زمانشه بشه ایشن ااشر سشترگ
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اشاره نکرده است .عالوه بر این فخرالزمانی در روایت داستان حمزه صاحر ران دخصص داشته
است ،پس نمی دون گفت نویسن)ه هماننش) دیگشر نویسشن)گان زمانشهام بشه ادب عامشه دشوجهی
ن)اشته است.
همانطور که پی

از این بیان ش) سنت حکایتگویی بین عیاران رایج بوده است و عملیات

و دالورقهاق عیارانه خود را براق همگروهشیهشاق خشود ششرح مشیدادهانش) .نظشر نگارنش)گان
پژوه

این است که این اار نیز سالیان سا بشه صشورت یشک مرامنامشه درون گروهشی در بشین

عیاران روایت میش)ه است و به دلی اوراع زمانه و حساسیت حکومشتهشا افشراد دیگشر از آن
بیخرر بودهان)؛.به نظر می رس) پس از کتابت این اار در قرن شیم ،همکنان ایشن ویژگشی یننشی
مرامنامه درون گروهی بودن آن حف ش) و در بین مرد منتیر نی) .عامه مرد به طشور کش از
عیاران و ویژگیهاق آنها با خرر بودن) .همکنین شاعران و نویسن)گان در آاار خود بشه عیشاران
پرداختهان)؛ ولی به نظر میرس) از این اار مهم بیخرر بودهان) .عشالوه بشر ایشن بشه نظشر مشیرسش)
ناشناس بودن راوق و کادب این کتاب نیان از این دارد کشه ایشن اسشامی نیشز ،اسشامی مسشتنارق
بودن) که براق مرامنامه درون گروهی خود در نظر گرفته بودن) .همکنین آغاز و پایان ایشن ااشر
نامیخص است که این امر نیز شراهت آن را به یک روایت و آموزه درونگروهی بییتر نمایشان
میسازد.

 .7گونه شناسی کتاب سمک عیار
از زمان انتیار کتاب سمک عیار ( ،)6114نویسن)گان بسیارق درباره آن مطلب نوششتهانش)؛

امّا همواره گونهشناسی آن ،مرح ی چال برانگیشز بشوده اسشت؛ «ایشنگونشه داسشتانهشاق عامیانشه
اصلی بسیار کهشن رییشه در دشاریخ زنش)گی یشک قشو دارنش)» (خشانلرق9411 ،م 6 .م )مشه
مصحح :پنج) شای) این جمله ق)یمیدرین اظهارنظر درباره ایشن کتشاب باشش) .پشس از خشانلرق،
محم)جنفر محجوب در سلسله م االدی که در مجلة «سخن» درباره این کتاب مینوشت ،آن را

اینگونه منرفی نمود« :سمک عیار دشاکنون بشهعنشوان قش)یمدشرین مشتن داسشتان عوامانشة فارسشی
شناخته ش)ه است( ». ...محجوب  )489 :6184به نظر میرس)صفت «عامیانشه» بشراق ایشن نشوع از
داستان مناسب نیست و این واژه داراق بار منفی است؛ درحالیکه «داستان سمک عیار به عنشوان
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سرآم) یک گونة مهم ادبی به محاف دانیگاهی راه پی)ا کرده است و دربارهق آن رسشالههشاق
دانیگاهی د)وین و همای هاق ملی و بین المللی برگزار میششود و داراق دانیشنامه دخصصشی
ش)ه است .بنابراین دیگر دنها مختص عوا نیست و عامیانه دل شی نمشیششود و بشه نظشر مشیرسش)
صفت «مردمی» براق این نوع داستان مناسبدر باش) و به طشور کش بشر ایشن گونشه از داسشتانهشا
میدوان نا ادبیات مردمی گذاشت.
غالمحسین یوسفی نیز همهجا از آن با عنوان داستان سمک عیار نشا بشرده اسشت( .یوسشفی
 99: :6144به بن)) مارینا گییار پشس از بح شی مفصش دربشارة سشاختار کتشاب ،در پایشان چنشین
اظهارنظر میکن) «:اگر اابشت ششود کشه برخشی از میخصشههشایی کشه دشا اینجشا ششناختهایشم ،در
داستانهاق دیگر هم یافشت مشیششود ،درآنصشورت در جهشت دنریشف یشک گشروه خشاص از
داستانهایی که «نیمه مردمی» مینامیم ،پی

رفتهایم و بشه بیشرون آمش)ن آنهشا از دشاریکی قشرون

کمششک کششردهایشم( ».گییشار  )944 :6149عنششوان داسششتان نیمششه مردمششی بششا هشیچ دنریشف علمشی
شناختهش)هاق همراه نیست و خود اییان هم هیچ دنریف روشنی از آن نمیدهن).
ویلیا هنووتق آن را از زمرة رمانسهاق داسشتانی بشه ششمار مشیآورد( .هنشووتق )18 :6188
رمانس ،یک سلحیورنامة عاشش انه اسشت و در دنریشف آن آمش)ه اسشت کشه «رُمشانس بشهطشور
میخص دنیاق دالورق دربارق پیکی)هاق را شرح میده) و با حماسشة قهرمشانی کشه محشور آن
جنگ است ،دفاوت میکن) .داستانهاق نوعی آن شام جستوجوهاق دالورانه ،شمیشیربازق
سواره ،جادو و ج)ا با دیوها است به جهت زن قهرمانی کشه محشور عیشق دربشارق (Courtly

)Loveاست؛ اما بییتر این قصهها محتواق اخالقی قوق دارن) کشه قشوانین و آرمشانهشاق رفتشار
دالورق را د ریشت م شیکننشش)(».گششرق  949 :6149ذی ش  ) Romanceبششا بررسششی گونششه رمششانس
درمییابیم اگرچشه سشمک عیشار ششراهت هشایی بشه ایشن گونشه ادبشی دارد و ششرح پهلشوانیهشا و
دالورقها در مسیرق عاش انه است؛ ولی سمک عیار داسشتانی دربشارق و اششرافی نیسشت؛ بلکشه
یک داستان مردمی است که از د عامه مرد برآم)ه اسشت .و قصشهاق بشا رنشگ و روق ایرانشی
است که در روزگاران بسیار کهن آفری)ه شش)ه اسشت و سشینه بشه سشینه منت ش شش)ه اسشت و بشا
رمانس قرن دوازدهم و سیزدهم میالدق کشه خاسشتگاه آن اروپشا اسشت و شخصشیتهشاق آنهشا
شوالیههایی است با اعما محیرالن و  ،دفاوتهاق بنیادین دارد.
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خال ی مطلق داستان سمک عیار را «بهترین نمونة حماسههشاق دشودهاق یشا پرولتاریشایی کشه
الرته به ن ر است» مینام)( .خال ی مطلشق ،الشف )619 :6141 ،و در جشاق دیگشر آن را همشراه بشا
دارابنامه ،فیروزنامه ،حسین کرد ،شیرویة نامش)ار ،مختارنامشه ،ملشک جمیشی) و امیرارسشالن از
زمرة حماسههاق گفتارق-ب)یهی( بالر)اهه) من ور میدان)( .همشان )6:1:در حالیکشه خشود وق
در جایی دیگر خاستگاه حماسه را سرود پهلوانی یشا چکامشه )(heroic songمشیدانش)( .خشال ی
مطلق( :6181 ،ب) )814 :در غرب اپیک یا شنر روایی ( )epicیکی از انواع سهگانه شنر است
و  eposخود کهندرین قالب منظو این نوع است و حماسه در زبان فارسی در برابشر ایشن گونشه
ادبی ،یننی منظومه هاق پهلوانی غربی قرار گرفته است .بنشابراین بشارزدرین ویژگشی ایشن گونشه،
شنر بودن آن اسشت .دأکیش) اییشان در انتسشاب سشمک عیشار بشه حماسشه بشا قیش) «الرتشه بشه ن شر»،
نیاندهن)ة اطالع اییان از این اص و است نا کردن آن اسشت؛ امشا دنهشا دفشاوت سشمک عیشار در
من ور بودن آن نیست؛ بلکه همانطور که خود خال ی مطلق در ادامشه اظهشار مشیکنش)« :مورشوع
حماسه شرح اساطیر و دوصیفهاق آرمانی ش)ة کارهاق خ)ایان و پهلوانان و وصشف نرردهشاق
سرنوشتساز میان اقوا است( ». ...همان )81: :و همة کسانی که با سمک عیشار آششنایی دارنش)
شهادت میدهن) که این داستان بههیچوجه شرح اساطیر و دوصیفهاق آرمشانی شش)ة کارهشاق
خ)ایان و پهلوانان نیست و نرردهاق آن نیز نررد سرنوشتساز میان اقوا نیست .پس هم قالشب و
هم موروع کتاب ،با گونة حماسه منطرق نیست .وق همکنین در د سیمبن)ق دیگرق حماسههشا
را برحسب محیطی که در آن پ)ی) میآین) ،به حماسههاق ب)وق کشه در آنهشا عناصشر ششمنی و
جادویی بسیار است ،حماسههاق دودهاق یا پرولتاریایی و حماسههاق اشرافی یا «آریستوکرادی»
د سیم میکن) و منت ) است نوع اخیر در دکام خشود ،نخسشت جشاق خشود را بشه حماسشههشاق
پهلوانی -عی ی یا «رمانس» و سپس به رمان میده) و زبان آن نیز از نظم در)ی به ن ر میششود.
(همان)889 :
با بررسی نظرات متن)د خال ی مطلق در اینباره ،دناقضشی در کشال وق میشاه)ه مشیکنشیم؛
دی)گاه نگارن)گان این پژوه

این است که سیر دحو حماسه به رمانس قاب پذیرم نیسشت؛

چرا که هر ک)ا یک گونهق متفاوت ادبی هستن) با مؤلفههاق مخصوص به خود؛ براق حماسه
دناریف متن)د با مؤلفههاق متن)د ارائه دادهان) که به نظر نگارن)گان جامعدرین و مانعدرین نظشر
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از آن شفینی ک)کنی است که منت ) است حماسه بای) زمینههاق داسشتانی ،پهلشوانی و قهرمشانی
داشته باش) .همکنین ایشن داسشتانهشا از صشرغة ملشی و خشرس عشادت برخشوردار باششن)( .ششفینی
ک)کنی ): :6189 ،طرق این دنریف ،سشمک عیشار از زمینشههشاق داسشتانی ،پهلشوانی و قهرمشانی
بهرهمن) است ،همکنین عنصر خرس عادت گهگاه در آن دی)ه میشود؛ ولی این داسشتان صشیغه
ملی ن)ارد و قهرمان به دنرا برآوردن خواستههاق شخصی و عی ی پادشاه است .همکنین یشک
داستان من ور با زبانی ساده و روان است که لحن حماسی ن)ارد و شخصیتها نیز از عامشه مشرد
هستن) و شخصیتهاق بزرگ حماسی در بین آنها دی)ه نمیشود.
همکنین خال ی مطلق به دأایر از نظریهپشرداز خشارجی ،بشراق حماسشه از اصشطالحادی چشون
ب)وق و دودهاق و پرولتاریایی و اشرافی که اصطالحادی قرن بیستمی اسشت اسشتفاده مشیکنش) و
داستان مربوط به قرن شیم هجرق را نیز با این اصطالحات طر ادی دوصیف میکن) .نکتشه قابش
دأم دیگر اینکه اصطالح دودهاق ( مردمی) را بشا اصشطالح دخصصشیت اجتمشاعی – اقتصشادقت
پرولتاریایی جایگزین میکن) .به هر حا چسران)ن این اصطالحات و عنشاوین بشه قش)یمیدشرین
داستان مردمی من ور ایرانی قاب دأم است.
خورشی) نوروزق ،پژوهیگرق دیگر است که درباره نشوع ادبشی سشمک عیشار سشخن گفتشه
است؛ وق رمن بر شمردن ویژگیهاق سه گونة ادبی حماسه و رمانس و رمان ،انتساب سشمک
عیار را به این گونهها رد میکنش) و آن را قصشة پهلشوانی – دخیلشی مشینامش)( .نشوروزق:6141 ،
 )641وق نیز دنریف خاصی از گونهاق که منرفی کرده است ارائه نمیده) و مؤلفههشاق آن را
میششخص نمششیکنشش) .درحالیکششه ایششن عنششوان جششامع و مششانع نیسششت و آاششار داسششتانی دیگششرق کششه
ویژگیهاق متفاودی با داستان سمک عیار را دارن) نیشز دربرمشیگیشرد .دمشامی قصشههشا جنرشهق
دخیلی دارن) و همکنین دمامی آاار حماسی زمینه پهلوانی دارن) .بنابراین به نظر میرس) داسشتان
سمک عیار داستانی با مؤلفههاق مخصوص به خود است که در گونهاق خاص قرار میگیشرد و
عنوانی خاص را میطلر) .به نظر میرس) عنوانی که طراز االخرار براق ایشن گونشه از داسشتانهشا
برگزی)ه است متناسب باش) .همانطور که بیان ش) نویسن)ه این کتاب قصههاق ایرانی بشه چهشار
گونة رزمی ،بزمی ،عاش ی و عیارق د سیم کرده است هرچن) وق دنریفی از قصه عیشارق ارائشه
ن)اده است و ویژگی هاق آن را برنیمرده اسشت .فخرالزمشانی دنهشا بخش هشایی از داسشتانهشا و
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اشنار مختلف را که به موروعات عیارق پرداختهان) در طراز عیشارق قشرار داده اسشت .پییشنهاد
نگارن)گان پژوه

این است که «عیارق» را یکی از انواع قصههاق کهن ایرانشی ب)اننش) کشه در

آن با روایتی داستانی به طور خاص درباره عیاران ،آداب و رسشو آنهشا و خلشق و خشوق آنهشا
پرداخته ش)ه باش) و اعما عیارانة آنها روایت ش)ه باش).

 . 8نتیجهگیری
یکی از نهادهاق داریخی -سیاسی ایران ،نهاد عیارق است کشه قش)متی دیرینشه دارد .عیشاران
افرادق ششجاع و جشوانمرد بودنش) کشه بشا هش)

برقشرارق عش)الت اجتمشاعی ،بشه غشارت امشوا

ارودمن)ان می پرداختن) و اموا به دست آم)ه را بین ف را د سیم میکردنش) .اصشالت نشا نیشک،
سنت حکایتگویی در میان عیاران و محروبیت مردمی از ویژگیهشاق اصشلی ایشن گشروه بشوده
است .سمک عیار یکی از ق)یمیدرین داستانهاق بلن) و من ور شفاهی است کشه در آن از نهشاد
عیارق و نوع رفتار و ویژگی هاق آنان سخن رفته است .ایشن داسشتان را شایسشته اسشت نخسشتین
اارق دانست که نهاد اجتمشاعی عیشاران و آداب و رسشو مربشوط بشه آنشان را دقیشق و بشا درسشیم
جزئیات به نمای

گذاشته است.

روایت سمک عیار ابت)ا به صورت یک روایت شفاهی در بین عیاران رایج بوده اسشت و در
قرن شیم کتابت آن صورت میگیرد .و در سا  6114دصحیح و چاپ میششود .ایشن کتشاب و
شخصیت اصلی آن ،یننی سمک عیار ،پی
پییینه اق ن)ارد  .دشا پشی

از دصحیح و چاپ کتاب ،در ادبیات فارسشی هشیچ

از روزگشار کتابشت سشمک عیشار (پشی

از قشرن شیشم) حکومشتهشا

حساسیت خود را نسرت به عیاران نیان میدادن)؛ دا اینکه خلیفه الناصر ل)ین اهلل آیشین فتشوت را
مششیپششذیرد و دیششکیالت فتششوت و عیششارق در روزگششار وق (در سششا  )484رسششمی و علنششی
میشود(ابن منمار : 6184م )مه دکتر مصطفی جواد ص )41و زمان کتابت این داستان د ریرا بشا
واقنة رسمی و علنی ش)ن آیین عیارق قرابت دارد و این امر ب)ین منناسشت کشه بشا بشه رسشمیت
شناخته ش)ن این گروهها دوسط حاکمیت ،یک راوقت به احتما عیار (ص)قه بن ابوال اسم) ایشن
حکایتهاق اولیه داستان سمک عیار را براق قصه گویی (فرامرز بن خ)اداد( دنریف کرده باشش)
و وق آن را با شگردهاق داستانگویی و افزودن وصفهاق خاص قصهگویان بشه رششتة دحریشر
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درآورده باش) .بن) از این خلیفه عراسی بار دیگر اوراع براق عیاران نامساع) میشود و بشه نظشر
میرس) به همین دلی نسخة فرامرز بن خ)اداد نیز ،قرنها مخفیانه دست به دست گیته دا اینکشه
سر از مجموعة بادلیان کتابخانة آکسفورد درآورده است.
یکی از نیانههاق مخفی بودن کتاب سمک عیار این است که در کتشاب طشراز االخرشار بشه
این اار اشاره نی)ه است؛ کتاب طرازاالخرار اارق است کشه ح)ودپانصش) سشا پشس از کتابشت
سمک عیار دألیف ش)ه و نویسن)ه آن ،عر)النری فخرالزمانی یک قصهگوق حرفشهاق اسشت کشه
قصههاق کتاب را از منابع داستانیت گذشته دا عه) خود گردآورق ش)ه است .نرودن نا و ااشرق
از داستان سمک عیار در این کتاب جاق بسی دأم است؛ زیرانویسشن)ة قصشه را بشه چهشار قسشم
«رزمی ،بزمی ،عاش ی و عیارق» د سیم میکن) و بی

از دویست قصه را بشه دو روم ایرانشی و

هن)ق بررسی میکن) ،ولی در کتاب وق به داستان منرو

و میهور سمک عیار که سشرآم) و

 Prototypeاین گونه است آششنایی اششاره نیش)ه اسشت .وق در طشراز عیشارق ششواه) م شالی از
نویسن)گان و شنرایی چون فردوسی ،ناصرخسرو ،سن)ق ،واع کاشفی ،طالشب آملشی ،نظشامی
نییابورق و  ....آورده است که موروعات این نمونهها زن و جواهر ،دزد و عیشاران ،.سشاحران،
غو و صحرا ،جالدان و  ...است .بیشک بهتشرین نمونشههشا دربشاره عیشاران و آیشین عیشارق در
کتاب سمک عیار است و اگر نویسن)ه با این کتاب آشنایی داشت ،شواه) م ا خشود را از ایشن
اار برمی گزی) .همکنین نویسن)ه در دربار هن) بوده است و نمشیدشوان گفشت از دشرس حاکمشان
زمانه به این اار سترگ اشاره نکرده است .عالوه بر ایشن فخرالزمشانی در روایشت داسشتان حمشزه
صاحر ران دخصص داشته است ،پس نمیدون گفت نویسن)ه همانن) دیگر نویسن)گان زمانشهام
به ادب عامه دوجهی ن)اشته است.
نظر نگارن)گان این پژوه

این است که سنت حکایتگویی بین عیاران رایج بوده است و

عملیات و دالورقهاق عیارانه خود را براق همگروهیهاق خشود ششرح مشیدادهانش) و ایشن ااشر
سالیان سا  ،چه پی

از کتابت و چه پس از آن ،به صورت یک مرامنامه درون گروهی در بشین

عیاران روایت میش)ه است و به دلی اوراع زمانه و حساسیت حکومتهشا ،افشراد دیگشر از آن
بیخرر بودهان) .عالوه بر این به نظر میرس) ناشناس بودن راوق و کادشب ایشن کتشاب و آغشاز و
پایان ن)اشتن آن میدوان) احتما مرامنامة درون گروهی بودن آن را بییتر کن).
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گونهشناسی سمک عیار نیز ،همواره مرح ی چال برانگیز بوده است .برخی آن را حماسشه،
برخی رمانس و برخی رمان دانستهان) و پژوهیگرق اخیرا عنوان قصه پهلوانی -دخیلی بشراق آن
برگزی)ه است؛ ولی گونههاق حماسشه ،رمشانس و رمشان داراق مولفشههشایی هسشتن) کشه داسشتان
سمک عیار همه این مؤلفهها را دارا نیست و این اار داراق ویژگیها و مؤلفههاق مخصشوص بشه
خود است .همکنین عنوان قصه پهلوانی دخیلی جامع و مانع نیست و آاار داسشتانی دیگشرق کشه
ویژگی هاق متفاودی با داستان سمک عیار را دارن) نیز دربرمیگیرد .بنشابراین بشه نظشر مشیرسش)
داستان سمک عیار داستانی با مؤلفههاق مخصوص به خود اسشت کشه در گونشهاق خشاص قشرار
میگیرد و عنوانی مخصوص به خود را میطلر) .همانطور که بیشان شش) نویسشن)ه طشراز االخرشار
قصههاق ایرانی به چهار گونة رزمی ،بزمی ،عاش ی و عیشارق د سشیم کشرده اسشت؛ هرچنش) وق
دنریفی از قصه عیارق ارائه ن)اده است و ویژگیهشاق آن را برنیشمرده اسشت .فخرالزمشانی دنهشا
بخ هایی از داستانها و اشنار مختلف را که به موروعات عیارق پرداختهان) در طشراز عیشارق
قرار داده است .پیینهاد نگارن)گان پژوه

این است که «عیشارق» را یکشی از انشواع قصشههشاق

کهن ایرانی ب)انن) که در آن با روایتی داستانی به طشور خشاص دربشاره عیشاران  ،آداب و رسشو
آنها و خلق و خوق آنها پرداخته ش)ه باش) و اعما عیارانة آنها روایت ش)ه باش).
منابع
 ارجانی ،فرامرز بن خ)اداد( )9411؛ سمک عیار 6؛ دصشحیح پرویشز نادش خشانلرق؛ 6؛ چ 8؛دهران  :انتیارات بنیاد فرهنگ.
  )6118( ------------------سمک عیار؛ با م )مشه و دصشحیح پرویشز نادش خشانلرق؛ 1؛چ8؛ دهران :انتیارات آگاه
 ابن جوزق  ،عر)الرحمن بن علی ( )6114دلریس ابلیس مترجم علیررا ذکاودی قراگزلو ابن منمار بغ)ادق ،محم) بن ابی المکار ( )6:44کتاب الفتوه ؛ ق) له ال)کتور مصشطفی جشواد؛بغ)اد :مکتره الم نی
 بهار  ،محم) د ی(ملک الینرا) ( )6141؛«جوانمردق» در آیین جوانمردق درجمه احسان نراقشی ؛دهران :انتیارات سخن 699-69:

نکاتی چند درباره داستان سمک عیار 995 

 بهار  ،مهرداد (« )6141ساب ه جوانمردق در ایران باستان» در آیشین جشوانمردق؛ درجمشه احسشاننراقی؛ دهران :انتیارات سخن 4-6:9
 فخر الزمانی  ،عر) النری(بیدا) طراز االخرار ؛ کتابخانه مجلس. داریخ سیستان ( ) 6146مولف ناشناس؛ دصحیح محم) د ی بهار؛ دهران :انتیارات منین خال ی مطلق  ،جال (الف)6141 ،؛ حماسه ،پ)ی)ه شناسی دطری ی ششنر پهلشوانی؛ دهشران :مرکشزدایره المنار

بزرگ اسالمی

 (......................................ب« )6141 ،حماسه» ؛ در دانینامه زبشان و ادب فارسشی؛ بشه سرپرسشتیاسماعی سنادت؛ 9؛ دهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ؛ چ6؛  9از  814دا .884
 شفینی ک)کنی ،محم)ررا (» )6189انواع ادبی و ششنر فارسشی» ،رشش) و آمشوزم ادب فارسشی،سا هیتم ،شماره  ،19-11صص .8-:
 گرق ،ماردین ( )6149فرهنگ اصطالحات ادبی در زبان انگلیسی ،درجمة منصشوره ششریفزاده،دهران :پژوهیگاه علو انسانی و مطالنات فرهنگی
 گزنفون( )6149؛ سیرت کوروم کریر ؛ درجمه غ.وحی) مازن)رانی؛ دهران:بانک بازرگانی گییار ،مارینا ( )6146سمک عیار ساختار و مرا آرمانی در داستانهاق قرون وسشطی؛ درجمشه ع.روحبخیان؛ دهران :انتیارات انوشه
 محجوب ،محم)جنفر (« )6184آئین عیارق» ،سخن؛ دورهً6:؛ م :بهمن 6184؛ از ص  41:دا ص441 نوروزق  ،خورشی)()6141؛ «دحلی نوع ادبی سمک عیار» در فصشلنامه علمشی پژوهیشی ادبیشاتعرفانی و اسطوره ششناختی؛ از انتیشارات دانیشگاه آزاد اسشالمی ؛ زمسشتان  6141؛ س1؛ م:؛
619-614
 هنووق ،ویلیا (« )6188یک دریکه و دو نگاه :رمانسهاق کهن ایران»،در ادبیشات داسشتانی؛ م8:؛ از ص  14دا ص 86
 یوسفی ،غال حسین (« )9414در آرزوق جوانمردق» ،دی)ارق با اه قلم؛ 6؛ میشه) :انتیشاراتدانیگاه فردوسی از ص 968دا ص 984
- STIG WIKANDER(1938) ;DER ARISCH 18.MANNERBUND; HAKAN
OHLSSONS BUCHDRUCKEREI.
- ZAKERI, MOHSEN (1995) Sasanid Soldiers in Early Muslim Society (The
Origins of Ayyārān and Futuwwa) ,Harrassowitz Verlag. wiesbaden
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محم)سنی) جامیرودق
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،کارشناس کانون فرهنگی تربیتی شهید کاظمیان


عر)الغفور سلیمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دبیر دبیرستانهای خواف

چکیده
افسانهها ،حکایتها  ،قصهها  ،ضراالمثلها ،کنایهها بخرش اعظمری از ادبیرا
شفاهی یک منطاه را تشکیل میدهند و از آنجا که از عمق فرهنگ و تمردن مرردم
برراستهاند؛ افکار و اندیشههای هر منطاه را به روشنی بیان مریکنرد حیوانرا در
زندگی سنتی و روستایی ناش بسیار پررنگی دارند ،بسیاری از رفتارها و ویژگیهای
هاهری ،رصوصیتهای انسان با حیوانا سنجیده شده و هر حیوان نمادی از یرک
و چند رصوصیت جامعه انسانی است استفاده از حیوانا اهلری در ایرن ردیرف بره
دلیل جایگاه تنگاتنگ با زندگی روزمره ی مردم به رصوص مرردم ررواف  ،کرارکرد
آنهررا بیشررترین کرراربرد را برره رررود ارتصرراص دادهانررد شهرسررتان رررواف در 262
کیلومتری مشهد قرار دارد طبق مطالعا باستان شناسی و آثرار و باایرای موجرود
پیشینه این منطاه به هزاره دوم و سوم قبل از میالد برر مری گرردد در ایرن ماالره
ضرا المثلهای به کار رفته در گویش مردم رواف را بررسی کردهای و از آن میان
ضرا المثلهایی که الفاظ حیوانا داشته مورد تجزیه و ت لیل قرار دادهای ضمن
آوانگاری و آوردن معادل امروزی به دسته بندی م توایی آنها نیز پردارتهای

کلیدواژهها :رربالم  ،خوا  ،نماد ،حیوانات اهلی،گوی .

miras. khaf@yahoo.com
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 -1مقدمه
فرهنگ مرد یشا دشوده شناسشی ،حشوزههشاق وسشینی از مفشاهیم گونشاگون از قریش  :ع ایش)،
آیینها ،باورها ،آداب و رسو  ،اسطورهها ،افسانهها ،م ها ،مت ها ،الالییها و دیگر شاخههشاق
ادبیاتشفاهی را در برمیگیرد(.شکورزاده :6181 ،درآم))
م  ،کلمهاق است عربی که در فرهنگها منانی متفاودی ماننش) :حش)یث ،روایشت ،عرشرت،
پن) ،سخن رایج و میهور میان مرد  ،صفت ،دلی  ،حجت ،برهان ،شریه و جز اینها آم)ه است.
م َ از ق)یمی درین ،رایج درین و مهم درین گونه هاق ادب شفاهی است که در میشان اقشوا و
ملتها وجود دارد .این کلمه در فارسشی بشا منشاد هشاق دیگشرق ماننش) رشربالم َش  ،دسشتان و
داستان هم کاربرد دارد.

رربالم ها نه دنها نیان دهن)ة زن)گی امروزمان هستن) ،بلکه فرهنگ و ع ای) پییشینیان
را نیز بر ما عرره میدارن) طرنا هر قو و کیورق که سشاب ة فرهنگشی غنشیدشرق داششته باشش)
رربالم

بییترق دارد.

مرد م َ را به مناسرتهاق مختلف بهکار میبرن) .گاهی از آن بهجاق برهان و حجت در
گفتگو بهره میگیرن) و گاهی براق بیان پن) و ان)رز بهکار میرود .با مطالنة ام شا هشر قشو و
ملّت به بسیارق از ویژگیهاق اجتماعی ،فرهنگی ،عالیق ،دی)گاه فلسفی آنها نسرت به مسائ
این جهانی و آن جهانی ،چگونگی اردراط با دوستان و آشنایان و همسایگان و نیز دی)گاه آنها
نسرت به غریرهها روشن میشود ( .جنفرق)114 :61:8 ،
خوا

شهرستانی درجنوب شرقی خراسان رروق و منرو

است .این منط ه د ر گذشته از یک طشر
جادهق آذربایجان به سیستان براق حم آد

به دیشار میشراثهشاق مانش)گار

ششاهراه دجشارق ابرییشم و از طشر

دیگشر بشه مسشیر

م )س زردشتیان بودهاسشت .مشرد ایشن ششهر بشه

زبان فارسی اصی شریه داریخ بیه ی سخن میگوین) .استاد یشاح ی مشیگویش) :اگرمشیخواهیش)
چهره و لراس و دکلم یک فرد دوره بیه ی را برینی) ،به خوا
چهارص) و پنجاه اار و جاذبه گردشگرق دارد که بی
ارت ش)هاست.

سفر کنی) .این شهرستان بشی

از

از نود مشورد آن در فهرسشت آاشار ملشی
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 -2پیشینه تحقیق
در خصوص رربالم ها آاار زیادق در قرن حارر به طرشع رسشی)هاسشت کشه چنش) مشورد
مانن) فرهنگ بزرگ رربالم هاق فارسی اار حسشن ذوالف شارق در دو جلش) ،ام شا و حکشم
دهخ)ا در چهار جل) ،ام ا حکم عنایتاهلل شهرانی و....را مشیدشوان نشا بشرد .همکنشین درمشورد
رربالم هشاق محلشی منط شهق خشوا

نیشز کتشاب "خرواف در گرذرتاری " نوششتهق

عر)الکریم احرارقرودق را داریم که در یک قسمت کوداه ،ف ط دن)ادق رربالم
آوانگارق به عنوان نمونه آوردهاست که در خوان
میک میشود .همکنین « فرهنگ ،تلفر

آن مخاطب در دکلم گوی

را ب)ون

خوافی دچار

واژگران و ادرطالحات درگرویش مرردم

والیت خواف» از احم)قلی ساع)ق که ف ط به جمعآورق لغت پرداختهاست .پایاننامشههشا و
م االت دیگرق نیز در مورد گوی

خوا

داریم که عالقهمن)ان بشه فرهنشگ و هنشر ایشن خطشه

زحمات زیادق را متحم ش)ه بودن)؛ ولی بشا ایشن مورشوع و روم مخشتص بشه حیوانشات اهلشی
براق اولین بار این دح یق صورت گرفتهاست .رومکار به صورت می)انی و کتابخانشهاق بشوده،
بن) از جمعآورق رربالم ها درمورد حیوانات،به ج)اسازق رشربالم ش هشاق داراق الفشاظ
حیوانات اهلی پرداخته ایم .به دنرا آن براق سهولت خشوان

آوانگشارق کشردهایشم .کشاربرد و

برگششردان هششر مششورد را در نمششوده و بششا دوجششه بششه خصوصششیات هششر حیششوان و مششوارد اسششتنما
رربالم ها دستهبن)ق نیز صورت پذیرفتهاست.
 1-2پرسش تحقیق
 -6ن

و کارکرد حیوانات اهلی در زن)گی مرد خوا

به چه میزان است

 -9حیوانات اهلی در دیشار میشراثهشاق مانش)گار چشه خصوصشیتهشاق انسشانی را بشه خشود
گرفتهاست
 -1کش)ا حیشوان در رششربالم ش هشاق گششوی
اختصاص دادهاست

مشرد خشوا

بییششترین بسشام) را بشه خششود
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 -3جایگاه حیوانات در ضربالمثلهای گویش مردم خواف
حیوانات پی
واقنی انسان ن

از فرهنشگ مکتشوب بیشرق ،در اذهشان ،دخیش  ،فرهنشگ ششفاهی و زنش)گی
ایفا می کردن) .با اختراع خشط ،ارشت ان)ییشه هشا و دجشارب سشالیان دراز بیشر،

جانوران در عرصهق مکتوبات رخ مینماین)(.ذاکرق و جماران)11 :61:9 ،
جانوران همینکه وارد حوزههاق انسانی میش) ،نماد و نیانهق یک شخصشیت مشیگردیش).
آن چه بشین مشرد در مشورد حیوانشات رایشج بشود ،از فرهنشگ عامشه ،اعت شادات دینشی ،دجشارب
شخصی ،شک و ظاهر حیوانات ،نحوهق زیست آنان و همهق اطالعادی که بیر در مورد آنهشا
داشت ،در شک دهی به شخصیت داستانی حیوانات مؤار بود (.همان)18 :
مطالنه ام ا نیان میده) کشه دنش)اد زیشادق از م ش هشا ،بشر اسشاس رفتشار ،کشردار و خشوق
حیوانات ساخته ش)هان) و این رفتارهشا اسشتنارهاق بشراق نیشان دادن همشان حشاالت نشزد برخشی
مردمان است که میابهتی با طرز رفتار آن حیوانات دارن) ( .ذوالف ارق)618 :6 :614: ،
کاربرد الفاظ متنلق به حیوانات بی

از آنکه به مفهو مست یم خشود حیشوان ارجشاع داششته

باش) ،به منناق رمنی و استنارق آن ،که همان صفات منتسب به حیوان یا به عرشاردی صشفات
میترک انسان و حیوان است ،اشاره میکن) .این مفاهیم با دوجه به ویژگیهاق ظاهرق ،خلشق
و خو ،رفتار و ج ة حیوان و بر اسشاس برداششت یشا دصشور جامنشة انسشانی از آن حیشوان ششک
گرفتهاست ( .شریفیم ) و ن)یمی)684 :61:9 ،
کاربرد نا حیوانات در م ها اردراط مست یمی با جایگاه آنها در زن)گی و فرهنشگ مشرد
آن منط ه داشته و هر چه ن

حیوان و اردراط (م رشت یشا منفشی) آن در زنش)گی مشرد بییشتر

باش) ،از نا آن در گفتار و م ها بییتر استفاده ش)هاست .به عنوان م ا در خشوا  ،بشه دلیش
موقنیت کیاورزق و دامپرورق این منط ه از گاو عالوه بر دأمین مواد غذایی ،در امورق چشون
شخم زدن ،خرمنکوب  ،و آسیابها به منظور آردسازق و کیی)ن آب از چاه ،گاهی به جاق
االغ ،استفاده میش)هاست و لذا بن) از خر برجستگی بییشترق هشم در امشور زنش)گی و هشم در
رفتار کالمی این گونة زبانی داشتهاست.

در زیر به بررسی رربالم هاق گوی

خوا

خواهیم پرداخشت .الرتشه بایش) گفشت :ایشن

رربالم ها بر اساس به کار رفتن نا حیوانات اهلی بر مرناق الفرا مردب ش)هان).
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 1-3اسب
اسب از رییه اس به مننی دون)ه و دیزدک است ،زیرا دیزدکدرین جانور اهلی است .رییشه
واژه سوارق هم در واژه اسب است و در اص اسبیارق است .اسب کشه آن را نمشاد نجابشت و
زیرایی ذکر کشردهانش)؛ یکشی از پشرن ش دشرین حیوانشات اهلشی در دنیشاق اسشاطیر ایشران باسشتان
بهشمارمیآی) (.صالح پور ،بی دا )644 :اسشب ،در ادبیشاتفارسشی و فرهنشگ ایرانشی جایگشاهی
ویژه دارد .در پییگاه خردمن)ان و نکتهپردازان ،اسب مظهر هوشیارق و فراست است و فراسشت
و دفرس و دیزهوشی را از نا «فرس» بر گرفته ،ویژه آدمیان دانشا و دیزهشوم کشردهانش) .در نظشر
پادشاهان و امیران و گردان و دلیران ،اسب مظهشر نجشات و پیشروزق و خوششرختی و رسشتگارق
دل ی ش)هاست .ده انان و کارورزان ایرانشی ،آن را نیشانه برکشت و فراوانشی و سشرمایه زنش)گی
میشناختهان) (.ماحوزق)969 :6188 ،
 1-1-3قدرتمندی ،دارای مکنت
Az asab boftōyem wale az asal
banafti ya yem

از اسب بیفتی یم ولِ از ادل بنفتی
ییم
برگردان :از اسب افتادیم ،ولی از اص نیفتادیم.
از اسب بفتیه ولِ زینور هله ندایه

Az asb boftĭya wale zĭnur hela
nadaya

برگردان :از اسب افتاده ،زین اسب را رها نمیکن).
 2-1-3سخت کوشی
اسب بره نل مندزه ،مر بره پر

Asb bara nal mandaza , morq bara
par

برگردان :اسب برود ،نن میان)ازن) ،مرغ برود ،پر.
کاربرد :در صفت جایی گوین) که رفتن به آنجا دشوار باش).
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 3-1-3با نژاد ،اصیل بودن
اسررب ترکمنرری ینرره ،هررم از ترروره
مخوره ،هم از اخور

Asab torkamanĭ yena , ham az
towra maxora , ham az axor

برگردان :اسب درکمنی است ،هم از دوبره میخورد ،هم از آخور.
کاربرد :به کسی گوین) که با زرنگی از دو جانب سود میبرد.
 4-1-3ارزشمندی ،تقدس
اسب ر نل مکردم ،خر رم پو خو باال

Asber nal makerdom xarom pöw
xo bâlâ avord

آورد

برگردان :اسب را نن میکردن) ،خر نیز پاق خوی

را بلن) کرد.

کاربرد :در صفت کسی که د لی) نامناسب کن) و ح) خوی

را نیناس).
Dando as pesh keshi
banamashmoran

دندو اس پشکشی بنمشمرن
برگردان :دن)ان اسب پییکیی را نمیشمرن).

کاربرد :اگر ارمغان و ه)یهاق از کسی گرفتی نرای) بر کم و کسر ه)یه خرده بگیرق.
 5-1-3آماده ،همیار ،وفادار
یار کانه اسپ زین کرده

Yâr kâna asp zin kerda

برگردان :یار کهن ،اسب زین کردهاست.
کاربرد :همییه آمادهق کمک و خ)مت است.
 2-3بز
بز در ادبیات فارسی گاه کنایه از بر حم است  ،قصابان افسونی بر پاق بز دمن) ،آن پشا را
هر جا افکنن) رمه گوسفن) بیخودانه همان طر

رود قصابان بیمیش ت گرفتشه ،مشیکیشن) .در
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گذشته نماییی به نا بزبازق بود که در آن بز و بوزینه را دنلیم داده با یک)یگر میرقصان)ن) .از
همینجا است که در قصههاق عامیانه بز رقاصی میکن)( .شریفی)94: :6 :6148،
 1-2-3ثروتمندی
بزغله کوره ندری که رویور بوس کنی

bozqale kure nadari ke ruyur bus
koni

برگردان :بزغاله کورق حتی براق بوسی)ن ن)ارد.
کاربرد :بسیار ف یر
 2-2-3مسئولیت پذیری
بز به بزی خو وخته میه خو کنه یرک
چنگله به زر خ مکشه
بز وقتی میخواه) بخواب) با پای

Boz be Bozi xu waxte maya xo
kona yak čengole ba zer xo makaša

زیرم را دمیز میکن)

کاربرد :افرادق که میخواهن) همه چیز براییان مهیا باش) و خودشان به زحمت نیفتن)
 3-2-3سودمندی ظاهری
بز که شیر مته از شاخو ملومه
برگردان :بزق که شیر میده) از شاخ
کاربرد :ظاهر هرکس نیان دهن)هق باطن

Boze ka šir mata az šâxu maluma

منلو میشود.
است.

 4-2-3بیارزش بودن
بز گرگ ازگله دوره

Boz garg az gala dura

برگردان :بز گرگ از گله دور است
کاربرد :شخصی که منیوب است همییه از اجتماع گریزان است.
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Boz morda wo šâx zaru

بز مرده و شاخ زرو
برگردان :بز مرده و شاخ طالی .
کاربرد :چون چیزق گم ششود ،صشاحر

آن را بشی

از حش) بسشتای) و دشاوان بشی

از حش)

واقنی بخواه).
 5-2-3تاواندهی شخصی
بزر به پویچه یو باال مکشن ،مش ر به

ozar ba payče u bâlâ makašan
mešer ba payče u

پیچهی
برگردان :بز را به پاچهام باال میکین) ،می

را به پاچهام.

کاربرد :گناه هرکس ازخودم میپرسن).
 6-2-3به فکر خویش بودن
بزر غم جو برده و قصاب ر غم پی

Bozar qam ju borda wo qasâ bar
qame pi

برگردان :بز در غم جان است و قصاب در غم پیه
کاربرد :هرکس به فکر خودم است.
 7-2-3بانژاد و اصیل
بزغله از دهن مر خو چریی مشا

Bozqala az dahan mar xo čarayi
mašâ

برگردان :بزغاله از دهان مادرم چراگر میشود.
کاربرد :الگو پذیرق فرزن) از وال)ین.
 8-2-3امید واهی
بزک نمیر بهار مشا

bozak namir bahâr mašâ
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برگردان :بزک نمیر که بهار میشود.
کاربرد :به کسی گوین) که د به امی)ق دور و نامنلو بسته باش).
 9-2-3بازیگوشی و خرابکاری
بزه دشتم د رمه ،رمه ر مکرد دونه

Boze dešdom da rama , ramar
makerd dewana

برگردان :بزق داشتم در گله ،گله را دیوانه میکرد.
کاربرد :مرد آزار بودن.
بزه ر وا کو ،رقصور ببی

برگردان :بز را باز کن ،رقص

Bozar wâ ku raqsur babi

را برین.

کاربرد :به کودکی شیطان که ظاهرق آرا دارد گوین).
 11-2-3دردسر و رنج
شیرر بخاردیی بزغلهر کلو نمکنی

širar baxardayi Bozqalar kalu
namakoni

برگردان :شیر بز را خوردهاق بزغالهام را بزرگ نمیکنی.
کاربرد :اگر میخواهی به ه)

بزرگ برسی بای) از چیزهایی کوچک چیمپوشی کنی

غم ندری بز بخر ،بز که بخریی غم
بخور

Qam nadari boz baxar , boz ke
baxariyi qam baxor

برگردان :غم ن)ارق بز بخر ،بزکه خری)ق غم نخور.
کاربرد :به کسی گوین) که فارغالرا باش) و به دست خود غمی و میکلی ایجاد کن).
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 11-2-3بااستعداد بیفایده
یک بزه دشتم به گله ،نه شیر بخاردم
و نه فله

Yak boze deštom be gela , ne šir
baxârdom ne fela

برگردان :یک بز در گله داشتم ،که همهق گله را اذیت میکرد.
کاربرد :با وجود داشتن برخی امکانات و سرمایه نمیدوانن) از آنها استفاده کنن).
 12-2-3همنشین بد
یک بز گر گلر گر مکنه

Yak boze gar galler gar mekona

برگردان :یک بز گر گلهاق را گر میکن)
کاربرد :یک آد بیمار جمنی را بیمار میکن).
 3-3خر
درگذشته ،خر مهمدرین ،کم خر درین و در عینحا  ،مطیعدرین مرکب مرد بشودهاسشت و
مرد در سفر و حضر با آن همراه بودهان) .پس اگر آن را در متون ادبشی و آاشار فرهنگشی مشرد
این دوره زیاد میبینیم ،امر عجیری نیست .ج)ا از ویژگیهایی که در بشاال ذکشر شش) ،نرایش) ایشن
نکته را از یاد برریم که خر در کنار مرکب رایج دیگر آن زمان ،یننی اسب ،هم ارزاندشر اسشت
و هم قامتی کوداهدر دارد و همین کوداهی ،ویژگی دوارشع را بشه ذهشن مترشادر مشیکنش) .وقتشی
کسی بر خر بنیین) ،اوال از زمین زیاد فاصله نمیگیرد که خود را از مرد باالدر برین) و احسشاس
غرورکن) و نیز سوار بر مرکری ش)هاست که مرد متوسط جامنه مینیستهان) .نتیجشه اینکشه «بشر
خر نیستن» نیانه دوارع ش)هاست .به همین خاطر است که پیامررانی چشون حضشرت عیسشی بشر
خر مینیستن) و حضرت رسو اکر (ص) نیز نیستن بر خر را دوصیه فرمودهانش)( .ابشن بابویشه،
،6149

.)989 :6

در شنر و ن ر هم جلوههاق فراوانی از خر را میدوان دی) .از جمله اینکه ابلیس به واسطه آن
وارد کیتی نوح میشود و ص)اق ابلیس همانن) ص)اق خر است و خ)اون) کریم ص)اق خشر را
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زشتدرین ص)اها دانستهاست .برخی مفسران منت )ن) کشه خشر بییشتر هنگشا گرسشنگی و غلرشه
شهوت بانگ و فریشاد مشیکنش) .در نمشادپردازقهشا خشر را نمشاد «جهالشت ،حماقشت ،ظلمانیشت،
خیوع ،بردبارق ،صلح و »...دانستهان) (کوپر)694 :6141 ،
 4-3خسیسی
از خر نر گوزه غنیمته

Az xar nar goze qanimata

کاربرد :از افراد خسیس کوچکترین نصیب و بهره هم خوب است
 1-4-3ناتوانی
مثل خره به ته گل بمونده

Mesle xare be ta gel bemonda

برگردان :م خر در گ مان)ن
کاربرد :وامان)ن ،نادوان ش)ن
 2-4-3وسیله سواری
ادمه که خر ندره به خره نمیرزه

Adame ke xare nadera ba xare
nameyerza

برگردان :آدمی که خر ن)ارد به خرق هم نمیارزد.
کاربرد :داشتن مرکب و وسای ن لیه.
کرخر نو سوارر دوپشته نکو کمررک
مشا

Kora xar nöw sawârar du pošta
naku kamarak mašâ

برگردان :کره خر دازه قاب سوار ش)ن را دو نفره سوار نیو کمرم آسیب میبین).
کاربرد :رعایت حا مرت)یان در اوان هرکار.
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 3-4-3حماقت و کودنی
خر ورگف خر ک( )....بور کرد

xar war gof xar kos bawar kerd

برگردان :خر گفت خر( ) باور کرد
کاربرد :نادان چیزق میگوی)؛ ناداندر باور میکن)
خر کس بو به ملفه مرا ،اوقرات گرذار

xar kose bu be malle ma owqat
gozarane hame mâ

همه ما

برگردان  :خر ک( ) بود به قریلهما که موجب خومگذرانی ما میش).
کاربرد :نادانی که وجودم موجب خومگذرانی ما بود.
Xodâ xarar mašnâx ke ba u šâx
nadâ

خدا خرر مشناخ که ب او شاخ ندا

برگردان :خ)ا خر را میشناخت که به او شاخ ن)اد.
کاربرد :بی ظرفیتی برخی افراد.
هرچه کلو تر مشا ،خر تر مشا

Har če kelu tar mašâ xar tar mašâ

برگردان :هرچه بزرگدر میشود ،خردر میشود.
کاربرد :به کسی گفته میشود که از گذشت عمر دجربه نین)وزد.
گو خاردن ادم خر ،چه به ده و چره
به شهر

Gu xârdan adam xar , če ba de , če
ba šahr

برگردان :گو( .)....خوردن آد خر ،چه به روستا و چه به شهر.
کاربرد :چون یکی کار ناشایست کن) گوین).
به گوش خر یاسین ور مخنه

Ba guš xar yâsin war maxana

برگردان :در گوم خر یاسین میخوان).
کاربرد :کسی را که نصیحت نمیشنود ،نصیحت کردن
دو ور باد مبره لت ر خر مخوره

Döwwar bâd mabora latar xar
maxora
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برگردان :فح

را باد میبرد کتک را خر میخورد.

کاربرد :حر ها مهم نیستن) عم مهم است.
 4-4-3ارزشمندی
Kâške be keraye xar bayerza bâru

کاشکه به کریه خر بیرزه بارو

برگردان :اق کام به ان)ازه کرایهق خر بارم بیارزد.
کاربرد :بیارزشی مخاطب یا موروع مورد دوجه.
سری بَ مین سرا ،خری بَ مین خرا.

Sari ba min sarâ, xari ba min xarâ

برگردان :سرم در میان سرهاست و خرم درمیان خرهاست.
کاربرد :داخ آد هاق حسابی گردی).
 5-4-3بیارزشی
علی بموند وحوضو کرره خرر کرور
سوزو
برگردان :علی مان)ه وحور
کاربرد :همه درک

Ali bamondo höwzu korre xar kor
söwzu

کرهخر سرزم.

کردهان) و دنها مان)ه است.

از خر که عزت وردری به اخور خرو
لغد مزنه

Az xar ke ezzat wardari ba axor xo
laqad mazana

برگردان :به خر که احترا بگذارق به آخورم لگ) میزن).
کاربرد :آد کمظرفیت را بی

از ان)ازه مورد محرت و بها قرار دهی یک دفنه به همه چیشز

پیت پا میزن).
جو دو خرر نمتنه سوا کنه

Jöw du xarar namatana sewâ kona

برگردان :جاق دو خر را نمیدوان) از هم ج)ا کن).
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کاربرد :بسیار ناالیق و بیعرره است.
بلو خر ور جون گو خارد

Balöw xar war jun göw xârd

برگردان :بالق خر به جان گاو خورد.
کاربرد :چون یکی در منر

حاداهاق باش) ولی آن حاداه به دیگرق برس) گوین).

شوت ر به دم (..ن)خر پاش تی سوز
مکنه

Šutar ba dam kun xar pâš ti söwz
makona

برگردان :شوی) را جلوق (..ن) خر بپاشی سرز میشود.
کاربرد :بیعارق برخی چیزها یا افراد.
 6-4-3توقع بیجا
(..ز) بزی یه جوزم میه ،کره خر کرر

Guze beziya jöwzem maya , kore
xar kor söwzem maya

سوزم میه

برگردان..( :زی)ه)گردو هم میخواه) ،کره خر چیم سرزق هم میخواه).
کاربرد :زمانی که خطاکار طلرکار هم میشود.
 7-4-3ناالیق و پر ادعا
یک (..ن) و دد خر سوری

Yak kune wo sad xar sewari

برگردان :یک (..ن) وص) خر سوارق.
کاربرد :در گرفتارقها و اشتغاالت بسیار گوین).
خر اقذر نس که او خاردنی نه
برگردان :خر آن )ر نیست که آب خوردن

Xar oqzar nes ke öw xâr dani na

است.

کاربرد :به ناالی ی گوین) که ناز بیجا کن).
یکر به ده راه نمدان ،ورمگف :خرمو
به خنه ارباب ببندن.

Yaker be de râ namedân wer gof :
xar mo ba xae arbâb babenden

  951مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

برگردان :یکی را به روستا راه نمیدان) ،می گفت :خر را به خانه ارباب برن)ی).
کاربرد :دردوقع بیجا گوین).
(..ن) خر و عرق نعنا؟

?Kun xar wo araq nanâ

برگردان..( :ن) خر و عرس نننا
کاربرد :به فردق گوین) ننمتی که نصیر

ش)ه ق)ر ن)ان).

 8-4-3طمع بیجا
به هوو بوی کبراب بیمریم ،خرر دا
مکردن

Ba hawöw buy kabab bi ya ma yem
, xar dâq makerdan

برگردان :به هواق بوق کراب آم)یم ،خر داغ میکردن).
کاربرد :جایی که طمنی بیجا باش).
خر خور دراز بند بسته کرده

Xar xor darâz band basta kerda

برگردان :خرخود را با بن) دراز بسته کردهاست.
کاربرد :پررویی بنضی افراد.
شکم خرر گرگ د کجه پره کررد؟ د
جای که فرسک بخارد

Šekam xarar gorg da koje para
kerd da jâye ke faresk baxârd

برگردان :شکم خر را گرگ کجا پارهکرد جایی که علف خورد.
کاربرد :حرص و دوجه بی

از ح) به مادیات باعث نابودق میشود.

 9-4-3عبرت
شکم خرر گرگ د کجه پره کررد؟ د
پو خر یک بار به ته پل ته مشا
برگردان :پاق خر یک بار به پ فرو میرود.

Pöw xar yak bâr ba ta pol ta mašâ
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کاربرد :باردو مواظب است که آن کار مکرر نگردد.
 11-4-3فرصت طلبی
Čaš xar ba jawalduz afti

چش خر به جولدوز افتی
برگردان :چیم خر به جوال)وز افتاد.
کاربرد :چیزق را دی) و درهوس افتاد و در دکاپو ش).
خر که جو ببینه کا بنمخوره

Xar ke jöw babina kâ banamaxora

برگردان :خر که جو دی) کاه نمیخورد.
کاربرد :چیز بهتر را دی) آن را میخواه).
دس خر کاتا

Das xar kâtâ

برگردان :دست خر کوداه.
کاربرد :در دست درازق ابلهان و فرو مایگان گوین).
 11-4-3مشکالت و گرفتاریها
قربون خو شم خر ندرم ،از کا و جرو
خبر ندرم

Qorbun xo šom ke xare nadarom ,
az kâ wo jöw xabar nadarom

برگردان :قربان خود که خر ن)ار  ،از کاه و جو آن خرر ن)ار .
کاربرد :نه چیزق دار ونه ان)ییهاق.
هنو خر پایور لقت نکرده
برگردان :هنوز خر پای

Hanu xar pâyur leqat nakerda

را لگ) نکردهاست.

کاربرد :هنوز نوجوان و بیدجربه است.
پلون خر دجال
برگردان :پاالن خر دجا .

Palun xar dejjâl
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کاربرد :به کارق گوین) که ادامه یاب) و به دشوارق دما شود.
 12-4-3فرمانبری
مهموخر دحب خنه نه

Mehmu xar saheb xana na

برگردان :مهمان خر صاحب خانه است.
کاربرد :ناگزیر از اطاعت است.
ورگفررتن :خررر دری؟ ورگررف :دمرراد
درم

Wergoftan : xare deri? Wergof :
damâde derom

برگردان :گفتن) :آیاخرق دارق گفت:داماد دار .
کاربرد :دحت فرمان بودن داماد.
خر به دهن خرکار سل مکنه

Xar be dahan xarkâr sel makona

برگردان :خر به دهان خرکار نگاه میکن).
کاربرد :مامور منتظر دستور امر است ،و کار او برحسن سلی هق ارباب است.
 13-4-3به مراد رسیدن
هرکه خر خو سواره

Har ke xar xo sewâra

برگردان :هرکس خر خود را سوار است.
کاربرد :هرکس به استح اس خوی

رسی)هاست.

 14-4-3لجبازی
از خر شیطو ته شا
برگردان :از خر شیطان پیاده شو.
کاربرد :لجاجت مکن.

Az xar šeytō ta šâ
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خر اگره ور سرر بره خنره نشرا اور ور

Xar age war sar ba xana našâ ur
war kun ba xana makonan

(..ن) به خنه مکنن

برگردان :خر اگر از سر به خانه نیود او را از (..ن) به خانه میکنن).
کاربرد :حتمی بودن اجراق امرق که الز االجرا باش).
 15-4-3ناسپاسی
Xar tâ pustar war xâk banamala
banamaxora

خر تا پوستر ور خاک بنمله بنمخوره

برگردان :خر دا پوست را به خاک نمال) ،نمیخورد.
کاربرد :چون نااهلی ننمتی را نادرست و با ح ارت بکار برد میگوین).
خر چه داند قدر حلوای نبات

Xar če dânad qadre halwâye nabât

برگردان :خر چه دان) ق)ر حلواق نرات.
کاربرد :در ق)ر نیناسی نااهالن گوین).
 16-4-3تنبلی و بیعاری
خر خفته جو بنمخوره

Xar xofta jöw banamaxora

برگردان :خر خوابی)ه جو نمیخورد.
کاربرد :ب)ون کار و کوش

ننمتی ب)ست نمیآی).

خر خلی یرغه مره

Xar xali yorqa mara

برگردان :خر خالی که بار ن)ارد یرغه میرود.
کاربرد :آن که وظیفه و مسئولیتی ن)ارد ،فارغ با و سریعالنم است.
 17-4-3عجیب و غریب
خر دجال بیمه

Xar dajjâl biyama
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برگردان :خر دجا آم)هاست.
کاربرد :چون مرد به دماشاق چیزق هجو برن) ،گوین).
 18-4-3زورمندی
خر کری و دریایه علم

Xar kari wo daryaye alam

برگردان :خر کارق و دریاقت علم.
کاربرد :هنگا ابراز مهارت و در کار و پییهاق گوین).
زوری به خر نمرسه ور پلونی مزنه
برگردان :زورم به خر نمیرس) به پاالن

Zuri ba xar namarasa war paluni
mazana

می زن).

کاربرد :چشون یکشی از زورمنش)ق صش)مه بینش) و در دالفشی آن کشمزورق را آسشیب رسشن)
گوین).
خر که عرعر مکنه (..ن) سگ مسازه

Xar ke ar ar makona kun sag
masâza

برگردان :خر که عرعر می کن) (..ن) سگ میسوزد.
کاربرد :شادق بنضی باعث حسادت کسانی دیگر میشود.
 19-4-3پشیمانی
Xar mâ az korragi dombe nadeš

خر ما از کرگی دمبه ندش
برگردان :خر ما از بکگی د ن)اشت.
کاربرد :چون یکی از ادعای

منصر

گردد گوین).

 21-4-3بینظمی و آشوبگری
خر تو خره
برگردان :خر دو خر است

Xar to xara
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کاربرد :در صوردی که بینظمی و هر و مرجی کام است ،به کار میرود.
خر ور بوم باال کرده اسونه ،ته کردنو
سخته

Xar war bom bâlâ kerda asuna ta
kerdanu saxta

برگردان :خر به با باال کردن آسان است ،پایین آوردن

سخت است.

کاربرد :آغاز برخی کارها آسان است ،بای) انجا آن را سنجی).
خر ور بوم باال کرده اسونه ،ته کردنو
سخته

Xar war bom bâlâ kerda asuna ta
kerdanu saxta

 21-4-3اصالت
خر همو خر فقط کتلو عوض شیه
برگردان :خر همان خر است پاالن

عو

Xar hamu xara faqat katalu awaz
šiya

ش)ه.

کاربرد :اصالح ظواهر موجب دغییر ماهیت نمیشود.
Xare ke ba bom šu arrasti tâ
mošad mara

خر کَ به بوم شو عرستی تا مشد مره

برگردان :خرق به با ش) که ص)اق عرعرم دا میه) میرود.
کاربرد :وقتی کسی کارق را بر عه)ه بگیرد که دیگشران در انجشا دادن آن کشار دوسشط او
شک کنن).
خره که از خرا بمنه اور گروش و دم
مکنن

Xare ke az xara bamana ur guš wo
dom makonan

برگردان :خرق که از خرق ع ب بمان) گوم و دم

را قطع میکنن).

کاربرد :از هم ردیفان نرای) ع ب مان).
خره که جو بنخارده از کررچ کررچ
چیشه مفهمه

Xare ke jöw banaxârda az karuč
karuč čiše mafahma
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برگردان :خرق که جو نخورده است از اشاره به جو خوردن چه میفهم)
کاربرد :شخص نااه سزاوار احترا نیست و راه رسم آن را نمیدان).
 22-4-3به مقصود رسیدن
Xarö az pol rad ši ya

خرو از پل رد شی یه
برگردان :خرم از پ گذشت.
کاربرد :به ه)

و م ص) خوی

رسی).

 23-4-3ستم دیدگی
داد خر به خدا نمرسه

Dâd xar ba xodâ nameresa

برگردان :داد خر به خ)ا نمیرس).
کاربرد :فریاد ستمدی)ه به جایی نمیرس) گوین).
 24-4-3سادگی
دل خرر خوش کردم بره پاتره گرل
بسه کردم

Del xarar xoš kerdem ba pate gole
bassa kerdem

برگردان :د خر را خوم کردن) ،پاق بودهق گ بستن).
کاربرد :از سادگی او استفاده کردن).
Xarak xoš alafena

خرک خوش علفنه
برگردان :خر خوم علفی است.
کاربرد :هر چه پیی

بگذارن) میخورن).

 25-4-3بداقبالی
ما را نبوه طالع از کره خر پیر دالح

Ma ra nabowa tale az kore xare
piyar saleh

نماد حیوانات اهلی در ضربالمثلهای گویش مردم خواف 957 

برگردان :ما را طالنی از کرهخر پ)ر صالح نیست
کاربرد :ب)شانسی کنایه از این است که از بس ب)شانس هستم از کمترین چیز هم بشراق مشن
نصیری نیست.
دنیا اگه کتل خرر شرا بره گرردن مرا
نمفته

Donyâ age katal xar šâ ba gerdan
mâ namofta

برگردان :اگر دنیا پاالن خر شود به گردن ما نمیافت).
کاربرد :ب)شانسی زیاد.
روا یک وخته به خر سوار بر مخوره

Rewâ yak waxte ba xar sawâr bar
mxora

برگردان :روباه یک وقتی به خر سوار برخورد میکن).
کاربرد :چنین ادفاقادی گاهی واقع میشود.
سیا که سرخ بپوشه خر مخنده

Siyâ ke sorx bapuša xar maxanda

برگردان :آد سیاه که لراس سرخ بپوش) باعث خن)هق خر میشود.
کاربرد :بای) دناسب میان اجزا باش).
 26-4-3خرابکاری و آشوبگری
زمی بترقی ،به در شو کله خر

Zami batarqi , ba dar šu kala xar

برگردان :زمین درکی) و کله خر بیرون ش).
کاربرد :سرخر و مزاحم پی)ا ش).
 5-3سگ
در باورهاق دینی (جز ون)ی)اد) ،سگ از جانوران پلی) است که بایش) از آن دامشن برچیش) و
فاصله گرفت ،مگر اینکه آن را دنلیم دهنش) و زمشا اختیشار آن را در دسشت گیرنش) و بشه عنشوان
سگ چوپان یا نگهران به خ)مت انسان در آی) وگرنه سشگ ولگشرد را کشه پیوسشته در مزبلشههشا

  951مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

میگردد و مردار می خورد و براق مرد پارس میکن) و با نشور مشاه هشم سشر ناسشازگارق دارد،
نفس هم همکون سگی پلی) است که پیوسته در مزب دنیشا مشیگشردد و بشه خشوردن جیفشههشاق
بیارزم آن د خوم کردهاست .براق رهایی از سگ نفس نیز همشین دو راه وجشود دارد؛ یشا
بای) آن را دنلیم دهن) و در اختیار بگیرن) و یا اینکه این سشگ بایش) بمیشرد و در نمکشزار اعمشا
نیک دفن گردد دا کم کم استحاله گشردد و دغییشر ماهیشت دهش) ( .رحیمشی و دیگشران :61:1 ،
 )648در اسال سگ  ،مظهر نجاست و فرومایگی است  ،در باورهاق عامه ،سگ نماد وفشادارق
و حقشناسی و سخت جانی است .در ادب فارسی به سگ به عنوان مظهر ناپاکی  ،فرومایگی و
هواق نفسانی و نیز وفادارق و پاسرانی و دربیت پشذیرق اششاره شش)هاسشت( .ششریفی:6 :6148 ،
)49:
 1-5-3بیاهمیتی
سگه رمه بی بهتره که خود خنه بی

sag rama bi behtara ke xud xana bi

برگردان :سگ رمه بهتر از آن است که فرزن) کوچک خانواده باشی.
کاربرد :فرزن) کوچک خانواده پادو همه اعضاق خانواده هست.
 2-5-3خوش اقبالی
Bax wo eqbâl ka biyâ sag kale
peyča miyara

ب و اقبال که بیا سگ کله پیچه میره
برگردان :بخت که بیای) سگ کله پاچه میآورد.
کاربرد :وقتی خوم شانسی به آد رو میکن)
اگه تمام دنیا ر او بگیره ،سگ به سرر
زبون خو او مخوره

Age tamâme donyâr öw bagĭra ,
sag ba sar zebun xo öw maxora

برگردان :اگر دما دنیا را آب بردارد ،سگ بر سر زبان

آب میخورد.

کاربرد :آد پست هر چن) هم ارودمن) باش) باز هم خسیس است.
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 3-5-3ناپاکی و پلیدی
به دهن سگ افتی ،بهتر از اینه که به
دهن مردم افتی

Ba dahan sag afti , behtar az i na
ke ba dahan mardom afti

برگردان :به دهان سگ بیفتی ،بهتر است دا به دهان مرد بیفتی.
کاربرد :افتادن (خورده ش)ن دوسط سگ) بهتر از افتادن به دهان مرد است.
به رو نو کنی سگ بنمخوره

Ba ru nu koni sag banamaxora

برگردان :به روق نان کنی سگ نمیخورد.
کاربرد :م صود از سخن زشت است.
 4-5-3حسادت و بدگویی
از لپ لس سگ ،او دریا نجس نمشا

Az lappo les sag ,öw daryâ najes
namašâ

برگردان :از لپ و لیس سگ دریا نجس نمیشود.
کاربرد :یاوهگوئی و ناسزا پراکنی دونشان و حسشودان صشفاق زنش)گی اششخاص سشودمن) را
هرگز ک)ر نمیکن).
 5-5-3پریشانی
حالو حال سگه
برگردان :حال

Hâlo hâl saga

حا سگ است.

کاربرد :بسیار پرییان است.
 6-3اصالح ناپذیری
دم تزیر هر چه قلب زنی راس نمشا

Dom tazir har če qaleb zani râs
namašâ

برگردان :د سگ دازق را هرچه درقالب بگذارق راست نمیشود.
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کاربرد :در مورد چیزق یا فردق که قاب اصالح نراش) بکار میرود.
 1-6-3حقشناسی
سگ پارس دره

Sag pârs dera

برگردان :سگ پارس دارد.
کاربرد :به دنریض به ناسپاسی گوین) که بر ولی ننمت خوی

ب)ق روا دارد.

 2-6-3ولگردی ،عالفی
سگ پا سخته

Sag pâsoxta

برگردان :سگ پا سوخته.
کاربرد :به آد ولگرد که به همهجا سرک کی).
سگ یله گرگ ر به رمه میره

Sag yela gorger be be rema miyara

برگردان :سگ ولگرد گرگ را به گله می آورد.
درمضرات:یله گردق و بطالت که باعث زیان ک خانواده میشود.
سگ ولر بید سر بری

Sag welar bayad sar bori

برگردان :سگ ولگرد را بای)سر بری).
کاربرد :انسانی که م سگ ولگرد به همه جا می رود را بای) از بین برد.
سگ پرسه دش خر برف به عروسی

Sag porsa deš xar beraft be arusi

برگردان :سگ دنزیه داشت و خر به عروسی رفت.
کاربرد :بسا مصیرت یک نفر که بشراق دیگشرق وسشیلهق خوششرختی یشا موف یشت در امشرق
است.
سگ رد دره و کوش دوز که به انبرو
چیشه نَ

Sag rad dera wo köwš duz ke be
anbu čiše na
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برگردان :سگ دان) و کف

دوز که در انران چیست.

کاربرد :اص ماجرا را همانهایی میدانن) که در آن دخی بودهان).
سگ رو تانه و رو خاهوون تا

Sag ru tâna wo ru xâhwun tâna

برگردان :سگ روق دوست و روق خاهان دو.
کاربرد :در رعایت نااهلی به احترا دیگرق گوین).
Sage zard berar šeqâla

سگ زرد ،برر شغال
برگردان :سگ زرد ،برادر شغا است.

کاربرد :رد دیریه دوکس که امتیازق بر هم دیگر ن)ارن) و هردو نیز مانن) هم هستن).
 3-6-3ناسپاسی
سگ دحب خور گم مکنه
برگردان :سگ صاحر

Sag saheb xor gom mekona

را گم میکن).

کاربرد :در ازدحا و بینظمی م میزنن).
 4-6-3دوراندیش
سگ که اسرتقو مخروره بیرد حسراب
(..ن)خو رم دشته با

Sage ke estequ mexora bayad
hesâb kun xorom dešta bâ

برگردان :سگی که استخوان میخورد بای) حساب (..ن)خود را هم داشتهباش).
کاربرد :ان)رز براق سنج

عاقرت هرکار.

 5-6-3اجبار و اکراه
سگ که بره زور بره رمره شرا گررگ
بنمگیره

Sag ke be zur be rema šâ gorg
benamegira

برگردان :سگی که با زو ر وارد گله شود ،گرگ نمیگیرد.
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کاربرد :سگی که بااکراه و بیمیلی به گله برود گرگ نمشیگیشرد ،کسشی کشه بشه زور وارد
کارق شود دن به کار نمیرود.
 7-3شتر
در ادبیات فارسی به کینهجویی و لجاجت و صرر و طاقت میهور است و همکنین بشه مسشتی
او شاره شادهاست ،شتر هنگامی که شوس بیای) مست میشود و گوین) درایشن حالشت خطرنشاک
و بیباکدر است و هم بار گراندر میبرد ،عوا بر این باورن) که چیم شتر اگر بر ستاره سشهی
افت) بمیرد ( .شریفی )449 :9 :6148 ،
هرچه مروچ جم مکنه شتر به یک لرم
مکنه

Har če maroč jam makona štor be
yak lam makoa

برگردان :هر چیزق مورچه جمع کرده است غذاق یک بار خوردن شتر است.
کاربرد :درام) ان)ک خر زیاد
 1-7-3مشکالت و سختیها
اشتر بزه یی که سربکبار شرا ،جنگری
سرباری شو

Eštor bazayĭ ke sabok bâr šâ jongĭ
sar bârĭ šu

برگردان :شتر زایی) که سرک بار شود ،بکه ام سربارم ش).
کاربرد :به کسی گفته میشود که براق رهایی از یک میک به کشارق دسشت مشیزنش) کشه
نتیجه آن ایجاد میک  ،میکالت زیاددر است.
گل بیاراشتردرس کو
برگردان :گ بیار و شتر درست کن.
کاربرد :چون کارق خراب شود ،گوین).

Gel biyâr eštor daros ku
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 2-7-3زشتی و بدترکیبی
بره شتر ورگفتن :غمزه کو .غازه زارر
خراب کرد

Bare šotor war goftan qamza ku ,
qaza zârar xarâb kerd

برگردان :به شترگفتن) :غمزه کن .غوزهزار را خراب کرد.
کاربرد :غمزهق شترق گوین).
بره شتر ورگفرتن :گرردن ترا کجره.
ورگف :کجه مو راسته؟

Bare šotor wargoftan: gerdan tâ
kaja. wargof: koje mo râsta

برگردان :به شتر گفتن) :گردنت کج است .گفت :کجاق من راست است
کاربرد :اعترا

به وجود منایب فراوان.

شاخ شتر ،بوق حموم

šâx šator, buq hamom

برگردان :شاخ شتر ،بوس حما .
کاربرد :چیز بی دناسب را گوین).
Šotor az pey mašâša

شتر از پی مشاشه
برگردان :شتر از پیت ادرار میکن).
کاربرد :نامتنار

بودن رفتار برخی افراد.

 3-7-3بزرگی
ت م دز ،شتر دز مشا

Tox moq doza , šotor doz mašâ

برگردان :دخم مرغ دزد ،.شتر دزد.
کاربرد :اگر جلوق دزدقهاق ان)ک و نشاچیز کشودک گرفتشه نیشود درآینش)ه دزد بزرگشی
میشود.
شتر خلی بار بنمره؟
برگردان :شتر خالی بار نمیرود

?Šotor xali bâr banamara
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کاربرد :الز نیست حتماو ظرفیت پر گردد.
Šetor az bâr xelita betersiya

شتر از بار خلیته بترسیه؟
برگردان :شتر از بار کیسه بزرگ درسی)ه است
کاربرد :افراد بزرگ از کارهاق بزرگ ،نمیدرس).
 4-7-3رازداری

Šotor diyi? Nadiyi

شتر دییی؟ ندیی
برگردان :شتر دی)ق ن)ی)ق.
کاربرد :این راز را افیا مکن.
 5-7-3زرنگی

Šotorar be namd dâq makonom

شتر ر به نمد دا مکنم
برگردان :شتر را با نم) داغ میکنم.

کاربرد :چون یکی را با مالیمت دنریه کنن) ،گوین).
 6-7-3اصل و اساس چیزی
Šotor ke bamord ateš be bâru

شتر که بمرد اتش به بارو
برگردان :شتر که بمیرد آد

در بارم گیرد.

کاربرد :آنکه از متوفی باقی میمان) ،ارزم د بستن ن)ارد.
 7-7-3اهل کار و تالش بودن
شتر که خرار میره گرردن خرور دراز
مکنه
برگردان :شتر که خار میخواه) گردن

Šator ke xâr maya gerdan xor
darâz makona

را دراز میکن).
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کاربرد :کسی که چیزق می خواه) بای) د ارا کن).
 8-7-3بیخیالی
Šotor naqara xana na

شتر نقره خنه نه
برگردان :شتر ن اره خانه.
کاربرد :کسی را گوین) که سرزن

بسیار شنی)ه و به آن عادتکرده.
?Šotor wo alaqa bandi

شتر و علقه بندی؟
برگردان :شتر عالقه بن)ق

کاربرد :در موردق م زنن) که یکی کشارق بیشرون از دایشره اهلیشت و اسشتن)اد خشوی
ب)ست گیرد و دوفیق انجا آن را نیاب).
 9-7-3ارزشمندی
Šotor har če kalutra , zaxmim
kalutara

شتر هر چه کلوتره ،زخمیم کلوتره
برگردان :شتر هرچه بزرگترباش) ،زخم

هم بزرگدر است.

کاربرد :هرچه درآم) و اروت افراد بییتر باش) بالطرع مخار و هزینهها نیز بییتر میشود.
شترا یک وخته خرما مندزن

Šotorâ yek waxte xormâ mendezan

برگردان :شترها یک وقتی خرما میان)ازن).
کاربرد :چنین ننمتی گاهی نصیب میگردد.
 11-7-3همدردی
شترا د بیبو خار به دهن هم مکنن

Šatorâ da biyabu xâr ba dahan
ham makonan

برگردان :شتر ها در بیابان خار به دهان هم میکنن).
کاربرد :در هم)ردق یک)یگر گوین).

را
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 11-7-3تنفرداشتن
Kine šotor az qassâba

کینه شتر از قصابه
برگردان :کینه شتر از قصاب است.
کاربرد :از کینه افرادق است که برای

گرفتارق پی آم)هاست.

 8-3گاو ،گوساله
کلمه گاو اغلب در اوستا به مننی گاونر و گوساله آم)هاست ،این کلمه هم چنشین بشه مننشی
جانوران سودمن) و چارپایان نیز آم)هاست ،عالوه بر این در سه مورد مشادر زمشین و روان زمشین
اطالس ش)هاست ،منانی سمرلیک گاو به دو ششک عمش)هق م رشت و منفشی ،د سشیم شش)هاسشت.
سمر هاق م رت ،همکون بارورق ،پای)ارق ،اروت ،حاص خیزق ،خالقیشت ،گرمشا ،روششنایی،
خورشی) و هم چنشین در ششک منفشی ،نمشاد بشی دقتشی ،بشی عشاطفگی ،حماقشت و غشرور اسشت.
(عر)اللهی.)444 :6146 ،
در ادب فارسی گاه به عنوان نماد بسایر خوارق و نادانی یا بزرگی و درشتی یا زورمنش)ق و
ق)رت و جز اینها مورد اشاره قرار گرفتهاست .همکنین گاه در اشاره بشه صشورت فلکشی اشور و
گاه در اشاره به گاوق که زمین بر پیت اوست به کار رفتهاست( .شریفی )66:4 :9 :6148،
 1-8-3رنج و سختی
تا گوسله گو شا ،دل دحبی او شا
برگردان :دا گوساله گاو شود ،د صاحر

Tâ göwsala göw šâ , del sahebi öw
šâ

آب شود.

کاربرد :کار به این آسانی ها نیست ،هنوز خیلی وقت الز است.
تا گوسله ر به پو گو دیوم ،شست مرو
خبردار شو که گو بزی یه

Tâ göwsalar ba pöw göw diyom
šast mo xabardâr šu ka göw
bazayya

برگردان :دا گوساله را پاق گاو دی)  ،شستم باخرر ش) که گاو زایی)ه است.
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کاربرد :خود شخص از دیزبینی خود در سخن خود استفاده میکن).
Das göwsale doros šu

دس گوسله درس شو
برگردان :دست گوساله درست ش).
کاربرد :حاداه بهوجود آم)
گو ما گوسلهای بزه یی

Göw mâ göwsaleyi bezey yi

برگردان :گاو ما گوسالهاق زایی).
کاربرد :حاداهق ج)ی)ق پی

آم) ،میکلی پی آم).

 2-8-3نادانی
تا نباشه چوی تر ،فرمان نبر گو و خر

Tâ nabâša čuye tar , farmân
nabora göw wo xar

برگردان :دا چوبدر نراش) گاو و خر فرمان نمیبرن).
کاربرد :دنریه در بنضی موارد براق افراد کم خرد و نادان الز است.
 3-8-3کمتجربگی
خز گوسله تا پو کدونه

Xez göwsala tâ pöw kaduna

برگردان :خیز گوساله دا پاق کاه)ان است.
کاربرد :آد هاق بیدجربه و کمسا کارها را با شتاب ولی نادما انجا میدهن).
 4-8-3با اصل و نسب بودن ،مستعد بودن
گوسله دقو جقی هس

Göwsale dequ joqi has

برگردان :گوساله ده ان ج ی است.
کاربرد :فردق که از کشوچکی بشا کشارق یشا افشرادق کشه در آن دخصشص دارنش) مجشاورت
میکن) ،ب)ون اینکه آن کار را قرال انجا دادهباش) استن)ادم را دارد.
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 5-8-3بزرگی و ارزشمندی
اگه مهمو یرک روز برا برره یری گرو

Age mehmu yak ruze bâ bareyĭ
göw makušom

مکوشم
برگردان :اگر مهمان یک روز باش) برای

گاو میکیم.

کاربرد :اگر مهمان م)دی کم در منز میزبان باش) پذیرایی خوبی از او انجا میشود.
 6-8-3کار بزرگ
گررو کرروش گررو مکوشرره ،کلررژدک
روزگار بای مته
برگردان :قصاب گاو خوی

Göw kuš göw makuša , kalajhdak
ruzagâr bây mata

را میکی) و آد بیکار روز خود را الکی سپرق میکن).

کاربرد :از دست دادن وقت.
سی یی دی یی خیال کردی گوه

Siyayi diyi xiyâl kerdi göwwa

برگردان :شرح دی)ق خیا کردق گاو است.
کاربرد :به ظاهر نرای) قضاوت کرد.
 7-8-3ضرر و زیان
گو ما بمرد گو دوش ما بشکست
برگردان :گاو ما مرد و ظر

Göw mâ bamord göw duš mâ
baškast

گاو دوشی ما شکست.

کاربرد :وسیلهق اصلی که از دست برود همه چی به دنرال

از دست میرود.

 8-8-3کاردانی
اگه هر خرِ خرمن مکوفرت ،حاجرت
به گو گردو نبو

Age har xare xarman makoft ,
hâjat ba göw gardu nabu
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برگردان :اگر هر خرق خرمن می کوفت ،احتیاجی به گاو گردان نرود.
کاربرد :هر کسی را از بهر کارق ساختهان) و کسی دیگر نمیدوان) کار او را انجا ده).
 9-8-3زورمندی
نو گدیی اگه گو بخوره از جق میفته

Nön gadayi age Göw baxora az jog
mofta

برگردان  :نان گ)ایی را اگر گاو بخورد از کارکردن میمان).
کاربرد :نان بیزحمت باعث دنرلی و بیعارق میشود.
زور ور گو نله ور بردی

Zur war göw nala war bordi

برگردان :زور به گاو وناله به خرمنکوب چوبی.
کاربرد :وقتی زحمت را یکی کی)و شکایت را دیگرق کن) گوین).
Göwe ke xöw kerd sahebi magar
zur kona

گو که خو کرد دحبی مگر زور کنه
برگردان :گاو که خوابی) مگر صاحر

زور بزن).

کاربرد :در یک مجموعه هرکس لنگ بمان) ،دیگرق بای) جورم را بکی).
 11-8-3خیال پردازی
گو پیر پندنه به خو مبینه

göw pir pondana be xöw mabina

برگردان :گاو پیر پنره دانه خواب میبین).
کاربرد :به کسی گوین) که به نفع خوی

در موروعی خیا خا کن).

 11-8-3بیعاری
گو سیا ،کش برا ،کش بدو

Göw siyâ , kaše barâ kaše bedöw

برگردان :گاو سیاه ،یک مسیر برو ،یک مسیر بیا.
کاربرد :بیعارق بنضی از افراد.
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 12-8-3مفیدی و سودمندی
Göw no man šir

گو نه من شیر
برگردان :گاو نه من شیر.

کاربرد :کسی که کارهاق خوب و زحمات بسیار خود را با یک ب)ق از اار بین)ازد.
 13-8-3خرابکاری
گو بیمه و درر بشکس

Göw biyama wo darwr baškas

برگردان :گاو آم) و در را شکست.
کاربرد :در مورد کسی به کار می رود که بصورت شتاب زده وارد جایی شود.
از زن شلیطه و دیفال شکسته و گو غر
حذر

Az zan selĭta wo dĭfâl šekesta wo
göw qor hazar

برگردان :از زن شلطیه و دیوار شکسته و گاو نر بای) پرهیز کرد.
کاربرد :از عوام خطر بای) اجتناب کرد
(..ن) خور خوده شاخ گو بره جنرگ
نندز

Kun xor xode šâx göw ba jang
nandaz

برگردان..( :ن)خودرا با شاخ گاو جنگ ن)ه.
کاربرد :پرهیز کردن از انجان بنضی کارها که عواقب ب)ق دارن).
 9-3گربه
بنا بر افسانهها از عطسه شیر در کیتی نوح پ)ی)آمش) و ایشن مطلشب بشه ششنر فارسشی نیشز راه
یافتهاست ،در قصص دینی آم)هاست که دقیانوس از ص)اق گربهاق بر با درسی) و همین سرب
ه)ایت اصحاب کهف گیت؛ گوین) گربه بکه خود را میخورد و از اینجاست کشه روزگشار و
دهر و دنیا در اشنار بنضی شنرا به گربه دیریه ش)هاست( .شریفی)6996 :9 :6148،
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 1-9-3منفعت طلبی
Gorba bare razâi xodâ muš
banamagira

گربه بره رضای خدا موش بنمگیره
برگردان :گربه براق رراق خ)ا موم نمیگیرد
کابرد :هرکس از انجا دادن کارق نفنی میبرد.
بره گربه ورمگن گو تا بکراره ،بره زر
خاک مکنه

Bare gorba magan gu tâ bakâra ,
ba zer xâk makona

برگردان :براق گربه میگوین) :م)فوعت الز است زیر خاک قایم

میکن).

کاربرد :در مورد آدمی گفته میشود اگر احساس کن) نفنی از او به دیگران می رس) ،فشورا
دغییر رفتار میده) دا کسی از او نفع نررد.
 2-9-3بهانهگیری
گربه دستو به گوش نمرسه ورمگه برو
مته
برگردان :گربه دست

Gorba dastö be guš namarasa
mega bö mata

به گوشت نمیرسه میگه بو می)ه !

کاربرد :بهانهگیرق
 3-9-3سختجانی
گربه هف جو

Gorba haf jö

برگردان :گربه هفت جان دارد
کاربرد :به افراد سخت جان میگوین).
 4-9-3فقیر و بیچاره (خسیس بودن)
گربه جون دشت ،مررده شرو جرون

Gorba june dešt , morda šu jun tâs
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تاس
برگردان :گربه جانی داشت ومرده شور جان داسی( )
کاربرد :خسیس بودن افراد.
 5-9-3پر ادعا بودن
به دعو گربه برش بنمبره

Ba daöw gorba bares banamabara

برگردان :به دعاق گربه باران نمیبارد.
کاربرد .6 :سخن آد ح یر اار ن)ارد .9.دعای
گربه ده سر مو و نیم من

Gorba da ser mow wu nim man

برگردان :گربه ده سیر است اما ص)ای
کاربرد :کسی که زیاد حر

مستجاب نیست ،نفرین

اار ن)ارد.

(میو میوم) نیم من.

میزن).

 6-9-3اجبار و اکراه در کاری
گربه ندیم کره قشرنیز بخروره اگره
گوش نبینه هر چیزه ر مخوره

Gorba nadiyem ke qešniz baxora
age guš nabina har čizer maxora

برگردان :گربهاق را ن)ی)ها که گینیز بخورد  /اگر گوشت نرین) هر چیز میخورد.
کاربرد :چون یکی از ناچارق چیزق را بخورد که از آن اکراه دارد.
 7-9-3زود باوری
هرکه ورگف :دما ترار گربره ببررد،
خزه ور رد گربه.

Harke war gof: damâq târ gorba
babord , xeza war rad gorba

برگردان :هرکه گفت :بینیات را گربه برد ،میدود به دنرا گربه.
کاربرد :خود در پی دح یق و داورق نیست ،هرکه هرچه گفت ب)ون دام میپذیرد.
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 11-3گوسفند ،بره
در ادب فارسی گاه به عنوان نماد مظلومیت و بیدفاعی ( در م اب گرگ ) و گاه بشه نیشانه
اطاعت و فرمانرردارق بهکار رفتهاست( .شریفی)6998 :9 :6148،
 1-11-3خوش شانس
بره دو مدره

Barre du madara

برگردان :برهق دو مادره.
کاربرد.6 :برهاق است که از دو می

شیر میخورد.9 .به کسی که خیلی خومشانس است

گوین).
 2-11-3با اصل و نسب بودن
بره ر از پوی مرو مگیرن

Bararr az pöwy maru magiran

برگردان :بره را از پاق مادرم میگیرن).
کاربرد :این است که خلق خوق فرزن)ان به مادران آنها شراهت دارد.
بره از دهن مر خو چریی مشا

Barra az dahan mar xo čarayi
mašâ

برگردان :بره از دهان مادرم چرایی میشود.
کاربرد :اینکه خلق و خوق فرزن)ان به مادرشان میشود.
 11-3موش
جانورق است موذق و حیله گر که براق رسی)ن بشه خواسشته ام راه هشاق بسشیارق مشی دانش).
«موم ها فرومایگی و مرگ را د)اعی میکنن)» (سرلو )888 :614: ،موم مانن) مار اسشت و «بشا
جهان زیرین در اردراط است؛ نیروهاق داریکی ،حرکت م)او  ،ارطراب بیدلی  ،گردنکیشی».
(کوپر.)144 :6141 ،
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در زن)گی مرد حضور بسیار داشته است و همه چیشز آنهشا را نشابود مشی سشازد :از خشوراکی
گرفته ،دا س ف ،دیوار و در زیر خانه النه میسازد و همه جا را خراب میکنش) ،در ادبفارسشی
بییتر به عنوان مظهر زر دوستی ،طمشع و دنیشا دارق ،و گشاه بشه کنایشه از ششخص درسشو ،یشا آد
موذق که به رنف و نادوانی دظاهر میکن) مورد اشاره قرار گرفتهاست ( .ششریفی:9 : 6148،
)6111
 1-11-3فرصت طلبی
Age gorba nabâ, muš maraqsa

اگه گربه نبا ،موش مرقصه
برگردان :اگر گربه نراش) ،موم میرقص).

کاربرد :کسی که در بنضی مواقع که فرصتی بهدست میآورد خودق نیان میدهش) امشا در
اص هیچکاره است.
 2-11-3باهوشی
Bačča az muš zarangtara

بچه از موش زرنگتره
برگردان :بکه از موم زرنگدر است.
کاربرد :موم حیوانی باهوم است ع

بکه از موم هم بی در است.

 3-11-3خبرچینی ،موذی
دیفال موش دره موشم گوش دره

Difâl muš dara mušom guš dara

برگردان :دیوار موم دارد موم همگوم دارد.
کاربرد :راز را آهسته بگویی) فام میشود.
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 4-11-3کوچکی
موش بنمرفت به غال خو ،جرو به دم
خو بسته مکرد

Muš benameraft be qâl xo jaru be
dom xo besta mekerd

برگردان :موم به سوراخ نمیرفت ،جارو به دم

میبست.

کاربرد :بارخورد را نمیدوانست به منز برسان) بار دیگرق را هم به دوم گرفت.
 5-11-3قوی و بزرگ
موش به انبو کار ندره ،انبو به موش
کار دره

Muš be anbu kâr nadara, anbu be
muš kâr dara

برگردان :موم به انران کار ن)ارد ،انران به موم کار دارد.
کاربرد :درخصوص کجی و سر به سر گذاشتن رنیف با قوق بهکار میرود.
 6-11-3ترسو با احتیاط
مثه موش ورعصا راه مره

Mese muš war asâ râ mara

برگردان :موم به عصا راه میرود.
کاربرد :بسیار احتیاط میکن).
 7-11-3خرابکار
اگه به فک نون گربه شی موش خنه
تار خراب مکنه

Age be fek nun gorba šĭ muš xane
târ xarâb makona

برگردان :اگر به فکر نون گربه شوق ،موم خانه ات را خراب میکن).
کاربرد :اگر میخواهی به ه)فت برسی نرای) دلسوزق نابجا داشته باشی.
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 -4نتیجهگیری
رربالم ها نه دنها نیان دهن)ة زن)گی امروزمان هستن) ،بلکه فرهنگ و ع ای) پییینیان را
نیز بر ما عرره میدارن) طرنشا هشر قشو و کیشورق کشه سشاب ة فرهنگشی غنشیدشرق داششته باشش)
رربالم

بییترق داردکاربرد نا حیوانشات در م ش هشا اردرشاط مسشت یمی بشا جایگشاه آنهشا در

زن)گی و فرهنگ مرد آن منط ه داشته و هر چه ن

حیوان و اردراط (م رت یشا منفشی) آن در

زن)گی مرد بییتر باش) ،از نا آن در گفتار و م ها بییتر استفاده ش)هاست .به عنوان م شا در
خوا  ،به دلی موقنیت کیاورزق و دامپرورق این منط ه از گاو عالوه بر دأمین مشواد غشذایی،
در امورق چون شخم زدن ،خرمنکوب  ،و آسشیابهشا بشه منظشور آردسشازق و کیشی)ن آب از
چاه ،گاهی به جاق االغ ،استفاده میش)هاست و لذا بن) از خر برجستگی بییشترق هشم در امشور
زن)گی و هم در رفتار کالمی این گونة زبانی داشتهاست .در این دح یق پشس از واکشاوق درون
مایه ررب الم هاق گوی

خوا

که نا حیوانات در آن بوده است به مشوارد زیشر مشی دشوان

اشاره کرد
اسب نیانه و نماد :ق)ردمن)ق ،سخت کوشی  ،بانژاد ارزشمن)ق ،آماده وهمیاربودن است.
بز نیانه و نماد :ارودمن)ق ،مسئولیت پذیرق ،سودمن)ق ،بی ارزم بشودن ،دشاوان دهشی ،بشه
فکر خوی

بودن ،بانژاد و اصی  ،امی) واهی  ،بازگوشی ،دردسر و رنج ،با اسشتن)اد بشیفایش)ه و

همنیین ب) میباش).
خششر نیششانه و نمششاد :خسیسششی ،نششادوانی ،وسششیله سششوارق ،حماقششت و کششودنی ،ارزشششمن)ق،
بیارزشی ،دوقع بیجشا ،نشاالیق و پشر ادعشا ،طمشع بشیجشا ،عرشرت ،فرصشت طلرشی ،میشکالت و
گرفتارق ها ،فرمانررق ،به مراد رسی)ن ،لجرازق ،ناسپاسی ،دنرلی و بیعشارق ،عجیشب و غریشب،
زورمن)ق ،پییمانی ،بینظمی ،اصالت ،بشهم صشود رسشی)ن ،سشتم دیش)گی ،سشادگی ،بش)اقرالی،
خرابکارق و آشوبگرق آم)هاست.
سگ نیانه و نماد :بی اهمیتی ،خوم اقرالی ،ناپاکی و پلی)ق ،حسادت و ب)گویی ،پرییانی،
اصالح پذیرق ،حق شناسی ،ولگردق،ناسپاسی،دوران)ییی و اجرار و اکراه را با خود دارد.
شتر نیانه و نمشاد :میشکالت و سشختیهشا ،زششتی و بش)درکیری ،بزرگشی ،رازدارق ،اصش و
اساس هر چیز ،اه دالم ،بیخیالی ،ارزشمن)ق ،هم)ردق ،دنفر داشتن ،میباش).
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گاو و گوساله نیانه و نماد :رنج و سختی ،نادانی ،کمدجربگی ،اصی  ،بزرگی ،کشاربزرگ،
ررر و زیان ،کاردانی ،زورمن)ق ،خیا پردازق ،بیعارق ،مفی)ق و سودمن)ق است.
گربه نیانه و نماد :منفنتطلری ،بهانهگیرق ،سشختجشانی ،ف شر و بیکشارگی ،پرادعشا بشودن،
مجرور و زود باورق آم)هاست.
گوسفن) و بره نیانه و نماد ،خوم شانسی ،بااص و نسببودن است.
موم نیانه و نماد :فرصت طلری ،باهوشی ،خررچینی،کوچکی ،قشوق و بشزرگ ،درسشو و بشا
احتیاط و خرابکار میباش).
منابع
 ابن رسته ،)6114( ،االعالس النفسیه درجمه ،دکتر حسین قرهچانلو ،دهران :امیر کریر. پورنام)اریان ،د ی ،)61:9( ،ع سرخ ششرح و دبویش داسشتان هشاق رمشزق سشهروردق ،دهشران:انتیارات سخن.
 جهان)یشش)ه ،عرشش)الغفور« .)61:8( ،نمششادپردازق حیوانششات در اصششطالحات و م ش هششاق بلششوچی»،ادبیات و زبانهاق محلی ایران زمین ،شماره  99صص . 88-86

 حاف ابرو ،عر)اهللبن لطفبنعر)الرشی) ،)6189( ،جغرافیشاق دشاریخی خراسشان در دشاریخ حشافابرو ،دصحیح دکتر ورهرا  ،دهران :اطالعات.
 خسروق ،محم)ررا ،)6111( ،جغرافیاق داریخی والیتزاوه ،میه) :آستانق)سرروق. -دهخ)ا ،علیاکرر ،)6114( ،لغت نامه ،9 ،دهران :موسسه لغتنامه دهخ)ا.

 ذاکرق ،احم) .جماران ،فایزه« ،)61:9( ،حیوانات در آاشار سشن)ق » فصشلنامه دخصصشی زبشان وادبیات فارسی شمار 1بهار68 ( ،:9صفحه از  9:دا)41
 ذوالف ارق ،حسن ،)6144( ،فرهنگ بزرگ رربالم هاقفارسی ،6 ،دهران :منین. رحیمی ،امین و دیگران« ،)61:1( ،نمادهاق جانورق نفس در متون عرفانی با دکیه برآاار سنایی،عطار و مولوق» ،متن پژوهی ادبی ،سا  ،64شماره 98(، 19صفحه از 688دا)681
 زنگنه ،ابراهیم ،)6149( ،سیماق هزار ساله خوا  ،خوا  :ناشر شوراق اسالمی. سرلو ،خوان ادوارد ،)614:( ،فرهنگ نمادها ،درجمه مهرانگیز اوح)ق ،دهران :دستان. -سی)حسینی ،ررا ،)6181( ،مکتبهاق ادبی( ،جل) ،)9دهران :نگاه.
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 شریفی ،محم) ،)6148( ،فرهنگ ادبیات فارسی6 ،و ،9دهران :فرهنگ نیرنو. شریفیم )  ،آزاده و ن)یمی ،نرجس« ،)61:9( ،دحلیلی مننی شناختی از کاربرد نا حیوانات دررربالم هاق گوی

الر (با دکیه بر داللشت ،مورشوعیت و کشارکرد اجتمشاعی)» زبشانهشا و

گوی هاقایرانی (ویژه نامه نامه فرهنگستان)  91(،9صفحه از 618دا.)64:
 شکورزاده ،ابراهیم ،)6181(،ع ای) و رسو عامه مرد خراسان  ،دهران :بنیادفرهنگ ایران. شششیرازق ،محمشش) منصششو  ،)6189( ،طرائششق الح ششایق ،دصششحیح محمشش)جنفر محجششوب ،دهششران:کتابخانهق بارانی.
 صالحپور ،زینب( ،بیتا)« ،اسب در فرهنگ ایرانی» ،فرهنگ ،شماره  4( ،8صفحه از 644دا.)619 عر)الهی ،منیژه ،)6146( ،فرهنگنامه جانوران در ادب فارسی ،دهران:پژوهن)ه. فرو  ،اریک ،)6188( ،زبان از یاد رفته ،درجمه ابراهیم امانت ،دهران :فیروزه. -کوپر ،جین ،)6141( ،فرهنگ مصوور نمادهاق سنتی ،درجمه ملیحه کرباسیان .دهران :نیر نو.

 ماحوزق ،مه)ق« ،)6188( ،اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی» مجلشه :دانیشک)ه ادبیشات وعلو انسانی دانیگاه دهران ،سا سی و شیم  -شماره  9و  98( 1صفحه از  99:دا .)914
 -مستوفی ،حم)اله ،)6119( ،نزهه ال لوب ،به اهتما و دصحیح گی لسترنج ،دهران :دنیاق کتاب.
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مقایسه تطبیقی گویش مردم خواف باتاریخ بیهقی
عر)الغفورجامی رودق



کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ،مدیردبیرستان حافظ ابرو

دوفیق جامی رودق
دانشجوی کارشناسی فرش دانشگاه بیرجند

دوحی)جامی رودق

چکیده
روافی(رافی) یکی از گویشهای رراسانی است کره در حردود 333کیلرومتری
مشهد و ه مرز با افغانستان با آن تکلّ میشود از طرفری دیگرر تراریخ بیهاری بره
عنوان یکی ازمه ترین و نامدارترین متون نثر فارسی توانسته است در طرول تراریخ
پرنشیب و فراز ایران همدون نگینی بر انگشتر ادبیا ایران زمین رو بدررشد و
شهرهای رراسان بزرگ از جمله «رواف» کوشیده است برا حفرظ گرویش واژگرانی
اصیل و من صربه فرد آن پیشاپیش نهضت اعتالی فارسی دری باشد
واژگانی چون :اُشتُلُ  ،بدرگ ،بکار ،پایده (پَیده) ،پیشنماز(پشنماز) ،جَزم ،جگرر،
جوال وگوال ،رال (رالو) ،رُرده (رورده) ،رریطه (رلیطره) ،رُسُرر ،دُشرخوار ،دَلرو
(دُل) ،دینه ،زال ،زلفین (زلفی) ،زَهره ،شوربا (شوروا،شُروا) ،شوی ،صُفّه (صوفه) ،کفّه
(کپه) ،گُنده ،لَت ،مرافعه ،مُلّا ،نَبَسه (نوسه) ،نماز پیشین ،نماز دیگر (دگه) ،نماز شام
(شُ ) ،نماز رفتن ،وثاق(وتاق) و نیز اصطالحا وافعالی چون :ازگردن ررود بیررون
کردن ،برمالکردن ،بنشست (بندست) ،رشک شدن ویله کرردن از جملره مرواردی
است که ضمن کاربرد درتاریخ بیهای هنوز درگویش م لی رواف مورد استفاده قرار
میگیرد در این پژوهش که ترکیبی از مصاحبه ،مشاهده و مطالعه اسرت پرارهای از
این کلما  ،تعبیرا واصطالحا شناسایی شده و شباهتها و تفاو هرای آوایری و
معنایی آنان باگویش رواف رراسان به طور رالصه مورد بررسری قرارگرفتره اسرت
تاچه در نظر آید و چه مابول افتد

کلیدواژه ها :اشتلم ،پایکه ،داریخ بیه ی ،جُ  ،جوا  ،خریطه ،خوا  ،کفه(کپه)،
گوی .
toufigh74@yahoo.com
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بیان مسأله
ادبیات کهن فارسی به عنوان یکی از زن)هدرین زبانهاق دنیا دامنهق گسترم خود را دشا قلشب
اروپا وآمریکا ادامه داده است ودراین میان خراسشان بشزرگ سشهمی شایسشته و ارزنش)ه را برعهش)ه
داشته است.خراسانی که ازغزنین دابسطا وازآموق داسیستان همکشون قشارهاق گسشترده ششهرهاق
بسیارق را درمیان گرفته بود وچون مرواری)ق دابن)ه مورددوجه واهمیت قرارگرفته بود.
بزرگانی همکون ابوالفض بیه ی ن

بسزایی درزن)ه نگه)اشتن فارسی درق و مان)گارق

آن درایران وسایر کیورهاق همجوار داشتهان) .درنتیجه بسیارق ازگوی هاق خراسان ،مشاوراء
النهر ،افغانستان و ...به د لی) ازداریخ بیه ی وکتابهایی ازاین دست صورت میگیرد .و در ایشن
زمینه شهرهاق هم مرز باکیورهایی چون افغانستان دوانستهان) در حف فارسی درق اصی ن
بسزایی را ایفا نماین) .حا سؤا اینجاست که:
_ چرا برخی ازواژگان اصی فارسی ن
-ن

واهمیت خود را ازدست داده است

ان)ییمن)ان وحتی دک دک فارسی زبانان درزن)ه نگه)اشتن زبان فارسی چیست

 چگونه میدوان ازورود واژگان غربی واروپایی جلوگیرق کرد رسانههاق کیور دا چه ان)ازه درحف زبان ارزن)هق فارسی سهیم بوده است وچشه انش)ازهن

دخریری داشته است
 براق دج)ی) حیات کام زبان فارسی درق چه اق)امادی بای) ان)ییی)ه شود-شوراق گسترم زبان وادبیات فارسی دا چه ان)ازه دوانسشته اسشت بامنشاد سشازق واژگشان

دخی به زبان وادبیات فارسی خ)مت کن) وآیا دراین کارموفق بوده است
و...این پژوه

درنظردارد بااحیاق واژگان متشروک وکشم مصشر

کشه بشافوت سشالخوردگان

ازبین میرود گامی هرچن) کوچک برداشته وخ)متی درح)دوان انجا ده).
پیشینه تحقیق
با کنکام درآااردیگران میدوان دریافت که کتب وم االت بسیار زیادق دربشاره فرهنشگ،
ورشنیت سیاسشی،داریخی ونظشامی خششوا

درادوارگذششته نوششته ششش)ه اسشت کشه ازآن جملششه
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می دوان به داریج رجشا ششرس خراسشان دشألیف آقشاق ابشراهیم زنگنشه در دو جلش) اششاره کشرد.
نویسن)گانی چون آقایان عر)الکریم احرارق رودق وحریب اهلل پرن)ه رودق نیز به طشور مسشت
به دصیحیح دیوان شیخ صوفی پرداخته ان)؛ ولی نیرکتری که درزمینهق گشوی

محلشی خشوا

خراسششان نوشششته ششش)ه باششش) انگیششت شششمارن) کششه ازآن جملششه مششیدششوان بششه کتششاب« :خششوا
درگششذرداریخ» نوشششتهق عرشش)الکریم احششرارق رودق اشششاره کششرد کششه رششمن بیششان ورششنیت
سیاسی،داریخی و ...خوا ،نگاهی مختصر به برخی واژگان ودرانههاق محلی داشته است.
کتری چون« :لغات عامیانشهق فارسشی افغانسشتان» نوششتهق :عرش)اهلل افغشانی نشویس و«فارسشی
هروق» نوشتهق :محم)آصف فکرت به علت همجوارق خوا

وافغانسشتان وبرخشی میشترکات

زبانی میدوان) دردح ی ادی این چنینی راهگیاق مح ان درگوی هاق زبانی خراسان باش).
اخیراو مح ق ارجمن) آقشاق احمش)قلی سشاع)ق بانوششتن کتشاب «:فرهنشگ،دلف واژگشان و
اصطالحات درگوی

مرد والیت خوا » ن

مهمی دردج)ی) حیات زبانی واژگان خشوا

ق)یم برداشته است  .اییان در دألیفیان بااستنادبه نوشتههاق دبیرمحتر ادبیشات آقشاق عرش)النلی
یاحق اشارهاق مختصر به برخی لغات پرکاربرد داریخ بیه ی درگوی

خوا

نیشز داششته اسشت

ولی کافی نمیباش).
از سایرکتری که به فرهنگ واژگانی داریخ بیه ی پرداخته است میدوان بشه ااشر گرانمایشهق
«فرهنگ داریخ بیه ی» نوشتهق دکتر سی)احم)کازرونی اششاره کرد.اخیشراو سشرکار خشانم دکتشر
زهرا اختیارق نیز در م الهق« :واکاوق چن)واژه درداریخ بیه ی» بشه دح یشق شایسشتهق د ش)یرق
دراین زمینه پرداختهان).
روش انجام تحقیق
دراین دح یق رمن به کارگیرق واستفاده اردح ی ات ونوشتههاق دیگران کشه همشان روم
کتابخانهاق است؛سنی ش)ه روم می)انی نیز سرلوحهق کار قرارگیرد.
 -1مقدمه
داریخ هر ملت نیانگرپییینهق آن درزمینشههشاق مختلشف فرهنگشی ،اجتمشاعی ،اقتصشادق و
مذهری است واین شناسایی موجب اردراط والفت بی

ازپی

مرد با یک)یگر و ایجاد وحش)ت
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وانسجا بین ملت هامی شود .دراین میان زبان ،مهشمدشرین ن ش
میکن) و زبان فارسی درطو داریخ باآفرین
مختلف دأایرق ژر

را در ایشن زمینشه ایفشا کشرده و

آاارفرهنگی بر فرهنگها وزبانها و دمش)نهشاق

ومان)گار داشته است؛ چنانکه بیه ی میگوی)« :امشا غشر

مشن آن اسشت

که داریخ پایهیی بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم چنان که ذکر آن دا آخر روزگشار بشاقی
مان)»( .بیه ی ،به کوش

دکترخلی خطیب رهرر)6141: 68: ،6 ،

زبان وادبیات فارسی از استواردرین و پاین)هدرین زبانهاق دنیاست کشه امشروزه بش)ان دکلّشم
وکتابت میشود و دوانسته است طرق فرمای

رسو اکر (صلی اهلل علیشه وآلشه و سشلّم) سِشحر و

حکمششت بیافرینشش)( .جششامی رودق)6144: 984کششه «:انَّ مِشنَ الریششان لسششحراو» (الهششی  6898س،18 :
ح)یث  ،49به روایت بخارق)
آن چه ادبیات ایران را از ادبیات سایرمل متمایز میکن) دم)ن کهنی است که درآن دجلشی
یافتشه وسشهمی قابش دوجشه درایشن بشین خراسشان بشزرگ دارد.خراسشانی کشه باوسشنت دویسششت
فرسنگ ،همکون قارهاق گسترده ،شهرهاق بسشیارق رادربرداششته کشه ماننش) نگینشی بشر انگیشتر
درخیی)ه است(.فیروزق م ) )6141: 8
در این پژوه

دالم ش)ه است ،واژگان و درکیبهایی که در داریخ بیه شی آمش)هانش) ،در

گفتار امروز مرد خوا ِ خراسان بررسی شون) .بسشیارن) واژههشا و درکیشبهشاق کشه در دشاریخ
بیه ی به استوار آم)ه و هنوز در خوا

استفاده میشون) .برخی از این واژگان و درکیشبهشا در

همان مننی روزگار بیه ی به کار میرون) و برخی با کمی دفاوت نوششتارق یامننشایی کشار بشرد
دارن).
 -2شباهت و تفاوتهای واژگان تاری بیهقی باگویش خواف خراسان
ادبیات شفاهی ملتها داراق داریخی بسیار دیرین بوده ووارث آفرینیی ب)یع و گرانرهاست
کششه از زمششانهششاق بسششیار دورهمششراه باکاروفنالیششت انسششانهششاق ابتشش)ایی شششروع ششش)ه و بششا رششش)
وپییرفتهاق آنها باویژگیهاق جمنشی وگروهشی بشودن ونیزبازدشاب ب ایشاق اسشاطیر و آداب
وسنتهاق گذشته ،ارزم و اعترارکسب نموده است(.آذرافیار6149 : 4و) 8
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ایششران بششا سششاب هق دمشش)نی کششم نظیششر همششواره درگسششترهق فرهنگششی خششود بادنشش)د خششرده
فرهنگهاق گوناگون مواجه بوده است؛مسألهاق که همواره با دو عینک خوم بینانه یا ب)بینانشه
ب)ان نگریسته ش)ه است(.حق گو)6144: 699
کلمات ودنابیر رایج درگوی ها نیز به ح بسیارق از میکالت متون ادبی کمک میکنش).
ازجمله آاشار فراوانشی چشون دشاریخ بیه شی وجوددارنش) کشه مننشاق بییشتر واژگشان آنهشا بشراق
بییتراه خراسان روشن وب)ون ابها است درحالی که دوریحات وشروحی که بشر ایشن لغشات
واردش)ه است اشکاالت وابهامادی براین کلمات واردنمشوده اسشت( .اختیشارق « )6144: 6زیشرا
این گوی ها در ح ی ت ادامه یا هم خانواده زبانی است که در متون کهن فارسشی بشه کاررفتشه
است( ».همان،9:به ن

از:زمردیان)6144: 9

حا به چن) نمونه ازواژگان داریخ بیه ی با گوی

و کاربردمننایی آن در بین مرد خشوا

اشاره میشود:
 -2/1ازگردن خود بیرون کردن

?az gardan xod birun kardan

«خواجة بزرگ گفت :برای) رفت وازمن دراین باب پیغامی سخت گفشت جشز و بشی محابشا
ب)رد ،دا فردا روز که این زشتی بیفت) وباش) که پییمان شود ،مشن از گشردن خشود بیشرون کشرده
باشم و نتوان) گفت که کسی نرود که زشتی این حا بگفتی .بونصر برفت وپیغا ت سخت محکشم
و جَششز بشش)اد و سششود ن)اشششت،که وزراء السُّششوء کششار رااسششتوارکرده بودنشش)(»...بیه ششی894 ،6 ،
)6141:
این عرارت به منناق «مسئولیت کار را نپذیرفتن» کاربرد دارد.
 -2/2اُشتُلُم

?oštolom

«چون رسوالن ب)ان مغروران رسی)ن) و پیغامها بگزاردن) ،بسیار اششتلم کردنش)» (همشان،6 ،
)6141: 61:
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اشتلم :به رم او وسکون دو ورم سو وچهار دنش)ق وبانشگ وفریشاد ودنش)ق وغلرشه و
زور (همان )6141: 169 ،6 ،اخذ چیزق بشه زور،ال

پهلشوانی زدن،دنش)ق کشردن و خیشونت

ورزی)ن ،دن)ق کردن و اعما زور کردن(منین )6148: 914
این واژه با همین گوی

و بار مننایی دربین اهالی خشوا

کشاربرد دارد ولشی متأسشفانه کشم

کم به فراموشی سپرده میشود.
 -2/3بَدرَگ

badrag

«امیر ب)گماندرگیت و دران)ییی) و دانست که خیت ازجاقت خشوی

برفشت ،عرش)وس را

بخوان) و خالی کرد وگفت :ما را این بش)رگ بهشیچ کارنیای)،کشه بش)نا شش) بش)ین چشه کشرد».
(بیه ی)6141: 949 ،6 ،
بَ)رَگ :کم ذات (افغانی نویس ،)611:: 8ب)جنس ،ناجنس و عصرانی (ساع)ق،)61:9: 44
ب) طینت ،ب) ذات ،ب)اص (منین  )6148: 1:1وسرک  .مؤلف فارسی هروق نیز بشه مننشی او
آقاق ساع)ق یننی« :ب) جنس» اشاره کرده است( .فکرت)6181: 88
bar malā kardan

 -2/4بَرمَالکردن

«امیرمسنود ب)ین نامه سخت شاد و قوق د شش) و فرمشود دشاآن رابشرمَال بخوان)نش) وبشوس و
دهُ بزدن) و ازآن نسختها برداشتن)( ».بیه ی)6141: 64 ،6 ،
برمَالکردن :آشکارکردن،آبروق کسی رابردن .این واژه درگوی
«و» به صورت «وَرمالکردن»کاربرد دارد .درگوی

خشوا

باابش)ا «ب» بشه

افغانستان نیشز بشه صشورت«ورمالکشردن» بشه

کار میرود( .فکرت)6181 :644
 -2/5بَکار

bakār

«و امیر جواب فرستاد که «چنین کنم و علی مرا بکار است شغلهاق بزرگ را،و ایشن مالیشی
و دن)انی بود که ب)ونموده آم)( » ».بیه ی)6141 :46 ،6 ،
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بکار (به کار) :درخورکار ،شایستهق کار (منین ،)6148: 889 ،6 ، ،الز وررورق ،قابش
استفاده .درم آم)ه است«:چراغی که به(براق) خانه بکار است براق مسج) حرا است».
این واژه درگوی

محلی خشوا

گشاهی بشه مننشاق فضشولی و دخالشت کشردن نیشز بشه کشار

میرود؛ م ال« :دا وَر همه چی بکارق» یننی دو به همه چیزکاردارق ودرمسائ دخالت میکنی.
banšast

 -2/6بَنشَست

«وعنفها و دی)ی)ها رفت وآخربسشیارما شکسشت و بیکرشار دلهشا سشرد گیشت وآن میلهشا و
هواخواهیها که دی)ه بود ،بنیست و بوسه درزبان مردمان افتاد وازوق دی)ن) همه ،هر چن) که
یاران داشت دراین باب ،نا اییان برنیامش) و وق بش)نا گیشت وپیشیمان شش) و سشود ن)اششت».
(بیه ی)6141 :89: ،9 ،
بنیست :فروک

کرد ،رکود یافت (همان ،)6141: 418 ،9 ،خوابی) ،از بین رفت.

این واژه دربین مرد خوا

با دغییر وا «م» به«چ» به صشورت « بَنکَسشت» دلفش مشیششود.

م ال« :بادو بَنکَست» یننی :بادم فروک
 -2/7پایچه

کرد ،از هوا پایین آم).

pāyče

«و ازار بن) استوار کرد و پایکه هاق ازار را بست وجرّه وپیراهن بکیی)( ».همشان918 ،6 ،
)6141:
پایکه :پاچه ،دهانه هر یک از دو بخ

شلوار ،مرکب از پاق  +چشه پسشون) دصشغیر (همشان،

 .)6141 : 144 ،6افغانی نویس نیز به همین مننی اشاره کرده است« :پاچه :پاچة ایشزار ،6پاچشة
گوسفن)» (افغانی نویس.) 611:: 11هم چنین مؤلف فرهنگ منین به همهق منشانی فشوس اششاره
کرده است( .منین ) 6،49::6148 ،ولی دراین عرشارت بیه شی دهانشهق هشر یشک ازدو بخش
شلوارم)نظراست که درگوی

خوا

به صورت«پَیکَه» بافتح او و سو دلف میشود.

دن بان ( دونران) به مننی نگه)ارن)هق دن و جان ،شلوار محلی مرد خوا

است که پایکشه

آن داراق دهن گیاد است .لراس کام محلی را پیرهن«پترَن» و دن بان«دَنرو» گوین).
 .1ایزار:اِزار،شلوار
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pišnamāz

 -2/8پیشنماز

«...وامیرعاد  ،رحمه اهلل ،را پیینماز بود .وآنگاه ازب)خویی خیم گرفته و بترکستان رفتشه»...
(بیه ی)861:6141 ،9 ،
پیینماز :مُلّا ،اما (افغشانی نشویس،)699:611:امشا جماعشت (فکشرت 44:6181؛ منشین،6 ،
)6148: 1:8
این واژه درخوا

بااب)ا مصوت بلن) «ق» به مصوت کودشاه«ششت» بشه صشورت«پتیشنماز»دلفش

میشود.
jazm

 -2/9جَزم

«خواجة بزرگ گفت :برای) رفت وازمن دراین باب پیغامی سشخت گفشت جشز و بشیمحابشا
ب)رد ،دا فردا روز که این زشتی بیفت) و باش) که پییمان ششود،من از گشردن خشود بیشرون کشرده
باشم ونتوان) گفت که کسی نرود که زشتی این حا بگفتی.بونصر برفت وپیغا ت سشخت محکشم
وجَششز بشش)اد وسششود ن)اشششت،که وزراء السُّششوء کششار رااسششتوارکرده بودنشش)( »...بیه ششی894 ،9 ،
)6141:
جز  :محکم ،سخت ؛ درفرهنگ منین در منناق جز آم)ه اسشت-6« :قطشع کشردن ،بریش)ن
 -9استوار کردن  -1عز کردن اجراق کارق بشی دردیش)  -8سشاکن گردانیش)ن آخشرین حشر
کلمه یاحذ
حر

کردن آن طرق قوانین صرفی  -4استوارق  -1استوار ،قطنی-8نیانهاق کشه بشاالق

ساکن گذارن)( ».منشین 4:9:6148 ،6 ،و)4:6کشه درایشن جشا بییشتر مننشاق دو  ،پشنجم

وشیم مورنظراست.
 -2/11جِگر

jegar

«اگر عاییه ،ا ّ المشؤمنین وایشن خشواهر دو مشرد بودنش)ق ،هرگشز ایشن خالفشت بشه بنشی امیّشه
نرسی)ق ،این است جگر وصرر(»...،بیه ی)989:6141 ،9 ،
جگر :مجازاو به مننی دلیرق و بیباکی (همان ،)6141: 14: ،9 ،صرر واسشت امت« .کنایشه از
د و جرأت» (افغانی نویس)649:611:
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 -2/11جُل

«...وده اسششب ازآن دوبششا سششاخت زر وننش زر وهیششت بتجُش وبُرقشعت زربفششت وگششذر رسششو
بیاراسته بودن) نیکو ،میگذشت( »...بیه ی)1::6141 ،6 ،
جُشش  :بضششم او و سششکون دو پوششش

سششتوران .درعربششی حششر

دو آن میشش)د اسششت.

(همان ،)6141: 661 ،6 ،لراس (احرارق رودق .)6141: 698صاحب فرهنشگ ،دلفش واژگشان
واصطالحات درگوی

مرد والیت خوا

بشه هردومننشاق فشوس اششاره کشرده اسشت« :لرشاس،

پارچهق کهنه ورخیمی کشه زیرپشاالن اسشب یشااالغ ان)ازنش)» (سشاع)ق )681:61:9در فارسشی
هروق آم)ه است«:جُ -6:پارچة زیرنم)زین-9.دکّة کهنشه(».فکشرت .):1:6181مؤلشف فارسشی
عامیانه افغانستان مینویس)« :جُ -6:پارچهق گلیم دوخته کشه بشاالق اسشپ ان)ازنش) -9حرکشت
وجنریی که بالف زدن وخوردن گفته میشود»(افغانی نویس  )649:611:که مننشی دومش
صورت«جُلجُ » یننی حرکت وجنر
ج  ،در گفتار مرد خوا
است و پوش

درگوی

خوا

براق هرنوع پوش

بشه

کاربرد دارد.

به کشار مشیرود .جمشع آن جُشال (جُش هشا)

انسانها را گوین).به عنوان م ا «:مَرغال جُالق خور(خر) به افتو ان)اختشه».یننشی

مادر غال لراسهاق خودرادرآفتاب پهن نمشوده اسشت.ونیز م ش «:خشر اگشر جُش تّ اطلشس بپوشش)
خراست»
 -2/12جَلد

jald

«ومنتم)ق رااز درگاه عالی فرستاده آی) مردق س)ی)ِ جل)ِ سخن)ان وسخنگوق دا بخشوارز
شود ونامهها رابرسان) و( »...بیه ی)811:6141 ،9 ،
جَل) :چابک (فکرت6181: :1 ،؛ ساع)ق  )61:9: 681چاالک ،زرنشگ (منشین4:1 ،6 ،
)6148:
 -2/13جوال

javāl

«و لطایف الحی به کار آوردت و قو را بجوا فرو کرد(.»..بیه ی)6669:6141 ،1 ،

جُوا  :بضم او ظرفی باش) از پیم بافته.
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جَشوا درگشوی

خشوا

بییششتر بشافتح او بشه کشارمی رود  .مؤلششف لغشات عامیانشه فارسششی

افغانستان نیز آن رابافتح او آورده است«:جَوا :منروفست چیزق که درآن غله ان)ازن)» (افغانی
مشرد والیشت

نویس)641:611:؛ ولی صاحب فرهنگ،دلف واژگان واصشطالحات درگشوی

خوا ،آن رابا رم او آورده است«:جُوا :کیسه بزرگی که ازنخ وموبافتشه مشیششود وداحش)ود
 49مششن کششه منششاد  649کیلششو اسششت وگنشش) ویششا جششو یششا سششایرغالت رادرآن مششیریزنشش)».
(ساع)ق )681:61:9ودرفرهنگ منین به هردوصورت«فتح ورم او »آمش)ه اسشت -6« :ظرفشی
ازپیم بافته که چیزهادرآن کنن) -9پارچهق خین وکلفت -1یک لنگشة بشار -8ب)ن(انسشان)-4
چیزق گیاده»(منین ) 6،:98:6148 ،کشه درایشن عرشارت بیه شی بییشتر مننشاق او  ،دو ،سشو
وپنجم دکترمنین م) نظراست زیرا جوا دما ویژگیهاق گفته ش)ه را دارد.
گویا اص آن از درکیب جو و پسون) وا به منناق نگه)ارن)ه باش) .نمونشه آن در کودشوا ،
پاسوا و سروا نیز وجود دارد .جو -وا یننی نگه)ارن)هق جو.جوا را از پیم بز و گوسشفن)
میسازن).
درکاربرد اهالی خوا

دفاوت «جوا » و«گشوا » بشافتح او درایشن اسشت کشه جشوا ششریه

کیسه بزرگی است که سرم بسته ودوخته میششود ولشی «گشوا » کیسشهق سرگیشاد اسشت کشه
سرم بسته نمیگردد و وقتی روق االغ قرار میگیرد شریه قایق به نظر میرس) .م لی بین اهشالی
خوا

رایج است که« :فَلَنی دَه جوالَر مگیرَه و سشر جشوالر و مَکنَشه» یننشی فالنشی دشه جشوا را

میگیرد و سر جوا را رها میکن) (مواظب سوراخهاق کوچک ده جوا است ولشی سشرجوا
که باز وگیاد است رارها کرده دا محتویاد
 -2/14خال

خار شود)

xāl

«واین اما بوصادس درّانی ،حَفِظَهُ اهلل وَاَب اه ،که امروز بغزنی اسشت-وخشا ت وق بوصشالح بشود
وحا اوبازنمود -بنیابور میبود( »...بیه ی)948:6141 ،9 ،
خا  :دائی ،خالو ،برادر مادر(منین.)::4:6148 ،9 ،ایشن واژه درگشوی

مشرد خشوا

بشه

صورت «خالو» به کارمی رود.هم چنین در مننی «سیاهی که برانش)ا باشش)»(افغشانی نشویس 969
 ))611::نیز به کار میرود که دراین عرارت داریخ بیه ی اردراطی وجودن)ارد.

مقایسه تطبیقی گویش مردم خواف با تاریخ بیهقی 913 
xorde

 -2/15خُرده

«گفت آن خرده که باک)خ)ای

حسن گسی کرد سشوقت گوزگانشان ،حشا ت آن چیسشت »

(بیه ی)6141: 84 ،6 ،
خرده :ریزهق هرچیز ،کنایه ازما مختصر(همان 696:6141 ،6 ،و.)699در فرهنشگ منشین
در مننی خرده آم)ه است -6«:ریزه ،خشرد-9ششرارة آدش  -1قشوس قشزح-8دقیشق ،باریشک -4
نکته ،دقی ه -1اعترا  ،ایراد (منین )6969 :6148 ،9 ،که دراین متن بیه ی بییتر منناق اولی
فرهنگ منین مورد نظراست.
این واژه در گوی

محلی خوا

به صورت «خوردَه » وبییتر همراه پو بشه جشاق سشکه بشه

کار میرود .پو خورده :پو خرد ،سکه.
مؤلف لغات عامیانه فارسی افغانستان «خورده» رادر مننی «خاک مشزارات م )سشه» (افغشانی
نویس) 918:611:آورده است که بییتر دربین مرد افغانستان کاربرد دارد.
 -2/16خریطه

xarite

«بوسششه پوشششی)ه نیششزکس فرسششتاده بششود و منیششور و فرمانهششا بخواسششته و فرونگریسششته و
درجمههاق آن راست کرده و باز در خریطه هاق دیراق سیاه نهشاده بشاز فرسشتاده(.».بیه شی،6 ،
)14:6141
ونیز« :وروز یکینره دهمت صشفر وزیشر راخلنشت دادسشخت نیکشوخلنتی،وهمین روز حاجشب
سراشی را حاجری بزرگ دادن) وخلنتی دما ازعَلَم ومنجوس وطر وده کاسه ودختهاقت جامشه
و خریطههاق سیم ودیگر چیزها که این شغ رادهن)( ».همان)86::6141 ،9 ،
خریطه« :کیسة چرمین یاپوستین -9صن)وقی که ازپوست وغیرآن سشازن) -1ن یشة جغرافیشا»
(منین)9،6964:6148 ،
خریطه ،را مرد خوا

با اب)ا «ر»به« » خلیطه گوین) که کاربردق است کهن و در مننشاق

هر پارچهاق که دوخته ش)ه و به شک کیسه درآم)ه است استفاده میششود .دفشاوت خریطشه بشا
گونی این است که خریطه از پارچه است و گونی از جنس هاق الیشا

دار مشیباشش) .سشاع)ق

درمنناق این واژه نوشته است« :خلیتشه :خلیشتن ،خریطه،کیسشه کوچشک» (سشاع)ق)61:9: 994
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خریطه درافغانستان نیز به صورت «خلیته» دلف میششود( .فکشرت )6181: 69:م لشی بشین مشرد
رایج است که «:شتر از بار خلیطه مَتَرسه (می درس))»

خوا

xosor

 -2/17خسُر

«وامیرخراسان سوق بخارا ،و امیرگوزگانشان خسُشرت سشلطان محمشود ،ابوالحشارث فریغشون ،و
امیرعاد سرکتگین سوق نیابوررفتن)( ».بیه ی)988:6141 ،9 ،
خسر :به رم او و دو پ)ر زن (همان .)118:6141 ،9 ،مؤلشف فارسشی هشروق نیشز خَسُشر
رابه منناق «پ)رهمسر» به کاربرده است( .فکرت )694:6181،ولی در گفتار مرد خوا

خسشر

با فتح او ورشم دو بشه مننشاق پش)ر زن و پش)ر ششوهر مشی آیش).مؤلف لغشات عامیانشه فارسشی
افغانستان و نیز نویسن)ه فرهنگ ،دلف واژگان واصطالحات درگوی

مرد والیت خوا

نیشز

آن رابه منناق پ)رزن وپ)رشوهر آورده ان)(.افغانی نشویس 611:: 998؛ سشاع)ق ))61:9: 999
درفرهنگ منین به مادرزن ومادرشوهر نیزاشاره ش)ه است (منین ،فرهنشگ فارسشی6968، 9 ،
)6148:
درگوی

خوا

به برادرهمسر« ،خسر برّه» بافتح چهار وفتح ودی)ی)پنجم گفته مشیششود.

برّه از بَر به مننی پهلوست  .چون آن دو بر( پهلوق) زن)گی مردان و زنان هستن) .شای) دلی آن
نیستن پسر در پهلوق پ)ر و دختر در پهلوق مادر باشش) ،از جهشت احتشرا و پیشتوانی .ازطرفشی
دیگر واژهق «بَر» درگوی

خوا

به منناق صله رحم وعیادت نیز به کار میرود که بشا «پهلشو»

اردراط دارد ،م الو «دوشنَه به بَرحسن شییتم» یننی دییب به نزد حسن رفتیم.
مادران اهالی برخی جاها م

غزنین ونیز برخی ششهرهاق ایشران ازجهشت محرشت بشه فرزنش)

خود «برّه» میگوینش) .در نتیجشه اگشر «خسشربرّه» را درمننشاق فرزنش) خسشر بنشامیم دور از انتظشار
نخواه) بود.
 -2/18خشک شدن(خشک ماندن)

xošk šodan

«چون برآن واقف گیتم ،گفتی طیتی برسرمن ریختن) پرازآد
محمودق وخیک بمان) ( ».بیه ی)6141: 641 ،6 ،

ونیک بترسی) از سطوتِ
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خیک ش)ن (خیک مان)ن):به کنایه سخت متحیر ومرهوت ش)ن(همان.)6141: 199 ،6 ،
افغانی نویس نیزخیک مانش)ن رادرمنشانی -6«:بشی حشس وحرکشت مانش)ن عضشوق از بش)ن -9
کنایه[از] خج وشرمن)ه ش)ن» (افغانی نویس )611:: 991بشه کشاربرده کشه همشان مننشی مشورد
نظردر داریخ بیه ی است.
xoš xoš

 -2/19خوش خوش

«وامیرعالمت را میفرمود داپییتر میبردن) وخودخشوم خشوم برااشرآن میرانش) داغالمشان و
حیم و اصنا

لیشکر بش)ان قشوق د مشیگیشتن) و جنشگ سشختدشر میکردنش)( ».بیه شی،6 ،

689:6141و)686
خوم خوم :آهسته آهسته،آرا آرا (همان ،)6141: 166 ،6 ،بشه دش)ریج (فکشرت669،
،)6181:کم کم ونر نر (منین)6148: 6989، 9 ،
این واژه درگوی

خوا

درست به همین صورت ودرهمین منانی به کار میرود .صاحب

لغات عامیانه فارسی افغانستان واژهق «خوم خوشان» رادرمننی«دفر کنان» (افغانی نویس911
 )611::به کاررفته که با مننی موردنظر دناسب دارد.
 -2/21خوی کردن

xuy kardan

«وپاق درموزه کردق برهنه درچنان سرما وش)ّت وگفتی «بر چنین چیزها خشوق بایش) کشرد
دا اگروقتی ش)ّدی وکارق سخت پی)ا آی)،مرد عاجز نمان)( ».بیه ی)6141: 681 ،6 ،
خوق کردن :عادت کردن .درفرهنگ منین نیز «خوق» به منناق« :عادت ،خصشلت» (منشین،
 )6148: 6981 ،9به کاربرده شش)ه اسشت ومؤلشف فرهنشگ واژگشان ادبشی عرفشانی در مننشاق
«خوق» مینویس)« :خصلت ،طرینت ،عادت ،خلق ،ورع ،روم ،رسشم ،طشرز ،سرششت ،مشزا ،
فطرت وشهرق درآذربایجان» (طاهرخانی ودیگران )6184: 8:کشه درمشتن بیه شی بییشتر همشان
منناق«عادت»موردنظراست ودرگوی

مرد خوا

نیز به همین صورت کاربرد دارد.
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došxār

 -2/21دُشخوار
«...اینجا بی

از من ممکن نیست مُ ا کردن که کشارت علشف سشخت دششخوار شش)ه اسشت».

(بیه ی)6141: 861 ،9 ،
دشخوار :دشوار ،میک  ،صنب(منین)6148: 69:9 ،9 ،
این واژه درگوی

خوا

بییتر دوسط سالخوردگان کاربرد دارد ودوسط جوانان وبه ویشژه

دحصی کردگان بسیار کم دلف میشود.
dalw

 -2/22دَلو

«این مُیرفی بکرد وخ)اون)م دردلو ش) و او نیز( ».بیه ی)6141: 49 ،6 ،
دَلو:به فتح او وسکون دو ،آون)آبک (همان ،)6141: 691 ،6 ،ظرفی فلزق یاچرمی کشه
به وسیلة آن ازچاه آب کین) ،دو  ،سط (منین)6148: 6698 ،9 ،
این واژه درگوی

شهرخوا

درهمین منانی وبییتر به صورت«دُ » ودربرخی روسشتاها بشه

صورت «دو » دلف میشود.
 -2/23دِینَه

dina

«دیگر روز چون امیر بار داد وقو بازگیت،امیرخواجه راگفت:درآن ح)یثِ دینه چه دیش)ه
است » (بیه ی)6141: 898 ،9 ،،
دِینَه :دیروز (افغانی نویس611:: 944؛ساع)ق ،)61:9: 918دیروزق ،دیروزین (منین،9 ،
)6148: 6619
این واژه درگوی
خوا

مرد خوا

ب)ون هیچ دغییرق وبا منناق دیشروز بشه کشار مشیرود.مشرد

به دییب نیز«دُوشنَه» ودربرخی گوی

 -2/24زال

ها«دِییَو» باکسر او وفتح سو میگوین).

zāl

«من که عر)الرحمن فضولیا  ،چنانکه زاالنت نیشابور گوینش) :مشادرمرده وده در وا ،آن دو
دن را که بازوق امیرگرفته بودن) دریافتم وپرسی) که امیشرآن سشج)ه چراکشرد » (بیه شی،6 ،
)6141: 11
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زا  :سپی)موق ،بییتر برزن پیر اطالس میشود( .همشان )6141: 611 ،6 ،در فرهنشگ منشین
نیز به مننی -6«:پیرسفی)مو -9شخصی که موق سر و ابرو و مژگان

سشفی) باشش)» (منشین،9 ،

 )6148: 6991به کاررفته است .ولی درمتن بیه ی بییتر برمننی اولی دأکی) دارد.
این واژه درکاربرد مرد خوا

بییتر به همشراه «پیشر» بشه صشورت«پیشرزا » بشراق پیشرزن در

م اب پیرمرد ،استفاده میشود.
zolfin

 -2/25زُلفین

«آفرین باد برآن عر ت پاکیزه چشو سشیم وآندوزلفشششینتسشششیاهدشششوبشش)انششششک دوجشششیم»
(بیه ی)46::6141 ،9 ،

زلفین :به رم او و سکون دو و سشو  ،زرفشین اسشت وآن حل شهاق باشش)که برصشن)وس و
چهارچوب درخانه نصب کنن)...وگیسو و زلشف منیشوس رابش)ان مانن)کننش)( .همشان:194 ،9 ،
 6141ن

باختصار از لغت نامه).

این واژه درگوی

خوا

به صورت «زُلفی» به کار میرود کشه بشاگوی

افغشانی میشترک

است همان گونه که مؤلف لغات عامیانه فارسی افغانستان مشینویسش)(« :زُلفشی :زُرفشی ،زُرفشین)
(حل ة در)» (افغانی نویس )611:: 19:و نیشز صشاحب فارسشی هشروق گویش)« :زُلفشی :زورفشین،
زلفین ،حل ة آهنینی که زنجیر دربه آن محکم گردد(».فکرت)6181: 691
 -2/26زَهره

zahre

«...واگر ما دبیرق رافرماییم که چیزق نشویس ،اگرچشه استیصشا ت او درآن باشش) ،زَهشره دارد
که ننویس) » (بیه ی)6141: 91 ،6 ،
زهره :به فتح او  ،پوستی باش) پرآب کشه برجگرآدمشی وحیوانشات دیگشر چسشری)ه اسشت و
کنایه ازدلیرق ،شجاعت (همشان،691:6141 ،9 ،بشه ن ش از برهشان قشاطع) ،مردانگشی و جشرأت
(منین )6148: 6989، 9 ،میباش) .افغانی نویس نیزگفته است(« :دلخة 6انسان و حیوان) کنایه،
 .1تلخه :زهره درکاربرد افغانی وخوافی،کیسه ی صفرا ،زردآب .البته کاربرد تلخه (به جای زهره )کنایه ازدلیری ضبط نشده است
وهمان معنای اصلی مراد میباشد.
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حوصله ودلیرق» (افغانی نویس )164:611:مؤلف فارسی هروق نیز به همین منانی بشه کشاربرده
است-6« :کیسة صفرا-9جرأت» (فکرت)6181: 694
اهالی خوا

«زهره» را به فتح «را» zahraوبه فراخور در منانی فشوس بشه کشار مشیبرنش) ولشی

درعرارت فوس بیه ی ،کنایه از دلیرق شجاعت میباش).
š urbā

 -2/27شوربا

«و دیگر بن)گان که باوقان) که بن)ه م شا داده اسشت ششوربائی سشاختن( ».بیه شی8: ،6 ،
)6141:
شششوربا  :شششوروا ،شششوربا  ،آم کششه بششابرنج وانششواع سششرزق پختششه شششود (منششین6849، 9 ،
«،)6148:آشی که به بیمار دهن) .وجه دسشمیه ایشن اسشت کشه گشاهی درآن آم نمشک بییشترق
میریزن) .شوروا مر) شوربا است( ».اختیارق ،6144: 6:به ن ش از :داعشی االسشال :414، 1 ،
)6111
این واژه درگوی

خوا

با اب)ا «ب»به«و» به صورت « شوروا» و عالوه بشر ابش)ا پییشین،

بییتر با در)ی «و» به«ش» به صورت«شروا» بشه کشار مشیرودکشه بشاگوی

افغشانی میشترک اسشت.

(افغانی نویس 611:: 144؛ فکرت)6181: 689که بییتر بر آبت همراه با مخلّفات موجود درآب
گوشت استنما میشود.
 -2/28شو (شوی)

šu

«ومحمودیان داب)ان جاق حیله ساختن) که زنی بود حسن مهران راسخت خردمن) و کاریش)ه
بنیابور ،دخترت ابوالفض ت بستی وازحسن بمان)ه بمرگ

وهرچنش) بسیارمحتیشمان او را بخواسشته

بودن) .او شوق ناکرده؛ و این زن مادرخوان)ة کنیزکی بودکه همشه حرمسشراقت غشازق او داششت
وآنجاآم)وش) داشت(».بیه ی)6141: 984 ،6 ،
ششوق :شششوهر ،زو (منششین6148: 6848، 9 ،؛ افغشانی نششویس )611:: 141مؤلششف فارسششی
هروق نیز به مننی اولی به کاربرده است( .فکرت)6181: 61:
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این واژه درگوی

خشوا

هنشوز بسشیار کشاربرد دارد ودرم لشی ایشن واژه رایشج اسشت کشه:

«ازدست مَیوقه بت شو مَمَنَه وازدست همسَیَه بت شم» یننی به خاطر منیوقه بی ششوهر مشیمانش)
وبه دلی دکیه بر همسایه بی شا (غذا).ونیزم  «:زنت بت شو به هر ت مَیو» یننی زن بی ششوهر بشه
هرجا میش)(می شود).
soffe

 -2/29صُفّه

«وروز شششنره بیسششت وچهششار ذق ال نش)ه مهرگششان بششود؛امیر ررششی اهلل عنهُ،بتجَیشنت مهرگششان
بنیست ،نخست درصُفة سراقت نودرپییگاه( »...بیه ی)6141: 898 ،9 ،
این واژه درگوی

خوا

به صورت«صُوفَه» درمننشاق«:پتیش)ُرنه ،محش اسشتراحت دابسشتانه

اه خانه ،بهارخواب»(ساع)ق ))61:9: 111بشه کشارمی رود کشه احتمشا مشیرود مننشاق اولشی
اشتراه چاپی باش) زیرا درگوی

خوا

درگذرداریخ نیز آن رابه صورت«پتی

به صورت«پتی)ُرَّه» دلف میششودگرچه مؤلشف خشوا
دُرنه»(احرارق رودق )6141: 691به کاربرده است.

فرهنگ منین براق صُفّه منانی متنش)دق آورده اسشت ازجملشه-6«:نیسشتنگاه سشوار از زیشن
اسب -9ایوان مس ف -1غرفه ماننش)ق دردرون اطشاس بشزرگ کشه کشف آن کمشی بلن)دراسشت
وبزرگان درآن نیینن)،ششاه نیشین -8خانشة دابسشتانی سش ف دار»(منشین )6148: 68:1، 9 ،کشه
بییتر منناق دو درمتن بیه ی مورد نظراست.
 -2/31قلم کردن

qalam kardan

«امیربزانودرآم) ویک شمییرزد،چنانکه هردودست شیرقَلَم کرد.شیربزانو افتشاد وجشان بش)اد
وهمگان که حارربودن)،اقرارکردن) که درعمرتخوی

ازکسشی ایشن یادن)ارنش)( ».بیه شی،6 ،

)688:6141
قلم کردن :چیزق راازمیان قطع کردن وبری)ن(افغانی نویس)819:611:قَلَم کرد:قطشع کشرد،
قلم به فتح او ودو درعربی به مننی قطع آم)ه است( .همان)164:6141 ،6 ،
قلم کردن را مرد خوا
درکیب دیگر آن است.

به طورگسترده استفاده میکنن) .قلم کشردن درختکشه و قلشم زنشی
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kerā kardan

 -2/31کِرا کردن

«بوسششه راطاقششت برسششی)،گفت:خ)اون)راکراکن) کششه بششاچنین س شگِ قرمطششی کششه بششر دار
خواهن)کرد بفرمانت امیرالمؤمنین چنین گفتن خواجه بخیم دربوسه نگریسشت( ».همشان،6 ،
)6141: 919
کِشرا کششردن :بششه کسششراو ارزم داشششتن والیششق وسششزاواربودن(همان .)6141: 141 ،6 ،در
فرهنگ منین نیزدرمنناق آن آورده ش)ه است -6«:کرایه دادن-9ارزی)ن-1الیق بودن ،اهمیشت
داشتن،به زحمت

ارزی)ن» (منشین )9998:6148 ،1 ،کشه دکتشرمنین ششاه) ایشن واژه را نیشز از

داریخ بیه ی آورده است.
 -2/32کَفّه

kaffe

«چون خیم کسرق بنیست،گفت :دریق باشش) درشاه کشردن ایشن ،فرموددشاوق رادرخانشهیشی
کردن) سخت داریک چون گورق وببهنت گران اورابرستن) وصوفی سخت دروق پوشی)ن) و هر
روز دوقرص ت جشو ویشک کَفّشه نمشک وسشرویی آب اوراوظیفشه کردنش) ( »...بیه شی:888 ،9 ،
)6141
کفّه :خانم دکتراختیارق درموردواژه «کفه» دح یق برجستهاق انجا دادهان) و به منانی چنش)
فرهنگ لغت اشاره نموده ان)ازجمله:د رفرهنگ قوا س آم)ه است«:کفه :پلهق درازو» (اختیارق
 ،6144: 1بششه ن ش از:مرارکیششاه غزنششوق )689: 6141 ،درمجمششع الفششرس و فرهنششگ جهششانگیرق
درمنناق«کَفَه»و«کَفَّه» مشیخشوانیم « :بشااو واشانی مفتشوح،د

ودایشره بشود وبااشانی میش)ّد ،نشا

شهریست»(.همان،6144: 1بشه ن ش از:سشروق 6186: 6619وانجشو ششیرازق)6146: 68:1، 9 ،
درفرهنگ نظا عالوه برمنانی قی)ش)ه آم)ه است )kaffe)« :خوششه جشو وگنش) کشه دروقشت
خششرمن کوفتن،کوفتششه نیشش)ه باششش) وپششس ازپششاک کششردن خششرمن آن رادوبششاره بکوبنشش)».
(همان،1:6144به ن

از داعی االسال )6111: 9464 ،8 ،

عالوه بردح یق سرکار خانم اختیارق درفرهنگ منین جسشتجو نمشود دمشا منشانی فوس(بشه
جز :نا شهریست)را درآن یافتم( .منین)6148: 994:، 1 ،
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درشرح دکتر خطیب رهرر این چنین آم)ه اسشت«:کفشه بفشتح او ودیش)ی)دو چنگ،کفشه
ظاهرا مأخوذاز کف است؛به مننی میت وچنگ( ».بیه ی)6141: 484 ،9 ،
درلغات عامیانه فارسی افغانسشتان نیزآمش)ه اسشت:کَپَه کشردن«:سشفو

وام شا آن رادردهشن

ان)اختن» (افغانی نویس)611:: 888
کلمشهق «کفششه»یششا «کپشه» دراغلششب گششوی هشاق خراسششان بشش)ین منناسشت کششه«:م شش)ارکمی
ازخوردنیهاق خیک وکوبی)ه ش)ه ازقری سفو ،شادره وغیره که ح)وداو به ان)ازه یک قاشق
میشود وباکف دست به یک باردردهان میریزن)(».اختیارق)6144: 9
درگوی

مرد خوا

نیز این واژه به همین منناق اخیر وبییتر به صورت«:کپّشه»بشه کشارمی

رود.مؤلف فارسی هروق نیز«کپّه» رادرمننشاق«:گرد،سشفو » بشه کاررفتشه اسشت( .فکشرت641،
))6181:در فرهنگ منین نیز«کپه» رامناد «کفه» دانسته اسشت وعشالوه بشرآن«آلتشی کشه بنایشان
وعمله درآن خاک وگ کنن) ودرسشاختمان بکاربرنش)( ».منشین )6148: 6:46 ،1 ،کشه درایشن
عرارت بیه ی م)نظر نیست.
 -2/33گُنده

gonde

«وکودوا دِرمِذ وسرهنگان دررسی)ن) وحاجب بزرگ بلگادگین اییان را به نیم درگ پی
خوی

بنیان) وطاهرکن)ه[گن)ه] وکی درخوی

راپیغا داد سوق بوسه ت زوزنی عشار

کشه

شراب میخورد با سلطان دابازنمای)( ».بیه ی)6141: 948 ،6 ،
گن)ه :مؤلف لغات عامیانه فارسی افغانستان این واژه رادرمنشانی -6«:آد ا شه و سشنجی)ه-9
نیان و عالمتی که منمشاران بشروق دیشوارکرده وبشبن راسشت کاررادرسشت مشیکننش)» (افغشانی
نویس )611:: 8:4ولی دکترخطیب رهررواژهق گن)ه رادرمننی «:بزرگ و بطین (شکم گن)ه)»
(بیه ی)6141: 14: ،6 ،آورده که بامتن اردراط دارد.
واژه «گن)ه»دربین اهالی خوا

غیرازمنناق مشردرط بشامتن خطیشب رهرشر ،درمننشاق«:غشذاق

سشگ ،خمیششرآرد وآب ،گلولشه» (سششاع)ق)61:9: 894نیزبششه کشارمی رودکششه بشامتن مششورد نظششر
اردراطی ن)ارد.
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lat

 -2/34لَت

« بوسه اسماعی را بیهر بای) فرستاد دا به لَت از مردمان بستان) بشر م ش)ار بسشیار( ».بیه شی،
)6141: 144 ،9
لت :بفتح او زدن و کوفتن وششالس(همان.)6141: 466 ،9 ،فرهنشگ منشین نیشز بشراق آن
منانی متن)دق آورده است -6:لخت،پاره -9واح)ق بشراق سشنج

انشواع پارچشه،دوپ-1یشک

ورس (دوصفحهاق ازکتاب)  -8لنگشهق در ،مصشراع-4ششکم ،بطشن -1گشرز ،عمشود  -8چمشاس
(منین)6148: 9818، 1 ،
صششاحب فارسششی هششروق نیششز ایششن واژه رابششه مننششاق «رششرب ،کتششک» بششه کششاربرده اسششت.
(فکرت .) 6181: 618ساع)ق درمنناق این واژه گفته است« :لطمه ،ص)مه ،لنگه ،دشا ،پشاره ،هشر
چیز »(ساع)ق .)61:9: 819مؤلف لغات عامیانه فارسی افغانستان نیز درمنناق لشت گفتشه اسشت:
«(زدن وکوفتن) -6آد بیکاره وکاه -9کارطوس پران دفنگ یازده دیره وام ا آن  -1آمیخته
وممزو »(افغانی نویس » )611:: 469که به جز مننشاق مشوردنظر خطیشب رهرشر و فکشرت ونیشز
دومننی او ساع)ق ،درگوی

خوا

در منناق سو افغشانی نشویس«آمیختشه و ممشزو » نیزبشه

کارمی رود .لَت دادن:آمیخته ومخلوط کردن.
م ا «:بَ لت دایَن(به لت دادن)»:به کتک دادن،سخنی کشه باعشث کتشک خشوردن دیگشرق
شود( .ساع)ق61:9 ::8 ،و ):4؛ لت دایَه(لت داده):مخلوط کرده است.
 -2/35مرافعه

morāfe?e

«خواجه زمانی ان)ییی)-وب)ش)ه بود بااین احمش) بش)ان سشرب کشه ازوق قصش)هارفت بش)ان
وقت که خواجه مرافنه می)اد،ونیز کاالقت وق میخریش) بشارزان دشر بها،وخواجشه را بازداششتن) و
بمکافادی نرسی)( »...بیه ی)6141: 861 ،9 ،
مرافنششه :دعوا.درفرهنششگ منششین آمشش)ه اسششت«:مرافنه:شششکایت نزدحششاکم یاقارششی بششردن،
دادخواهی کردن» (منین)986: :6141 ،1 ،
این واژه درخوا

بییتر همراه با متراد

خود به صورت«دعوا ومرافنه» استنما میشود.
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?mollā

 -2/36مُلّاء

«ملّاء سلطان مسنود و محم) اِبنَا السُّلطان یمین ال)ّوله،رَرِیَ اهلل عَنهُم اَجمَنِینَ،دی) نریته در
اصو مسائ «این قو ت بوحنیفه است واز آن بویوسف ومحم) وزُفَشر وبوالنرّشاست درّشانی و قارشی
ابوالهی م( » .بیه ی)6141: 984 ،6 ،
مُلّاء :به رم او ودی)ی) دو مأخوذاز موالق دازق،ل ب اسشتاد ومنلشم( ...همشان914 ،6 ،
 ،6141:به ن

ازلغت نامهق دهخ)ا).صاحب لغشات عامیانشه فارسشی افغانسشتان نیشز ایشن واژه را«

(عالم شرینت )اما مسج)» (افغانی نویس )489 :611: ،مننی میکن) و صاحب فارسشی هشروق
وفرهنگ منین آن را«باسواد» (فکرت684:6181؛ منین )6148: 9:48، 8 ،مننی مینماین) کشه
دما این منانی مترادفن).
این واژه درخوا

رمن استفاده براق افراد باسوادوعالم دین ،بشه جهشت احتشرا در عشو

آقا درابت)اق نا کوچک افراد سالخورده-حتی بی سواد -نیز به کار میرود.مانن):ملّا غشال  ،ملّشا
مجی) وم لی رایج است که«:اهلل باهلل(اِلّا وباهلل) به گردن مُلّا»
 -2/37نبَسه

nabasa

«خواجه گفت امروز بهتر ولکن هرساعت مرادنگ) کن) این نرسة ک یشر؛این مشردک مشالی
ب)زدی)ه ودرد کرده که بررد و( »...بیه ی)8:::6141 ،9 ،
نَرَسه :نوه ،فرزن)ِفرزن).این واژه درگوی

خوا

بااب)ا «ب» به«و» بشه صشورت«نَوَسشه» و در

برخشی ن ششاط روسششتایی بششه صشورت«نواسششه»بششه کششارمی رود.دکتشرمنین رششمن متششراد

دانسششتن

واژههاق« :نَرَس ،نرسه ،نواسه ،نواسی و نپسه» آن راف ط «پسردختر ،دختردختر،دختشرزاده» مننشی
کرده است( .منین)8،1999:6148 ،
 -2/38نمازبامداد

namāzebāmdād

«امیر نماز بام)ادبکرد وروق بشه ششهرآورد ومن[به]ششتاب دشر برانش) ( »...بیه شی:968 ،6 ،
)6141
نمازبام)اد :نمازصرح(منین)6،148:6148 ،
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 -2/39نمازپیشین

namāzepišin

«چون روزبنمازپییین رسشی)،امیرمطربان رااششارت کردداخشاموم ایسشتادن)(»...بیه شی،6 ،
)6141: 986
نمششاز پییششین :انشش)کی بنشش)ازظهر،موقع نمازپییششین(فکرت،)646:6181نمششاز ظهششر .نویسششن)ه
«پییین» رابه مننشاق« :ظهشر،

فرهنگ ،دلف واژگان واصطالحات درگوی

مرد والیت خوا

وسط روز» (ساع)ق )614:61:9ومؤلف خوا

درگذرداریخ به مننشاق«قرش ازظهشر» (احشرارق

رودق)691:6141آورده است که همگی برمنناق واژهق موردنظر درمتن بیه ی دکیه دارد.
عالوه براینها «پییین»درمننشاق «سشابق،قرلی،م ) ،قرلی» (منشین)6،896:6148 ،نیزبشه کشار
رفته است.
 -2/41نماز دیگر

namāze digar

«وعمّة حرّهق ختلی،رری اهلل عنها،برعادتِ سا گذشته کشه امیرمحمشود را سشاختی ،بسشیار
خوردنیت بادکلّف ساخته بود،بفرستاد وامیشر راازآن سشخت خشوم آمش).ونمازتدیگر آن روز بشار
ن)اد ودرشب خالی کردن) وهمة سرایها وحرّاتِ بزرگان به دی)ارت اوآم)نش)( ».بیه شی894 ،9 ،
)6141:
نماز دیگر :عصر ،موقع نماز عصر(فکرت،)646:6181نماز عصر.
این واژه درگوی
حذ

مرد خوا

باحذ «ر» بییتر به صورت «نماز دِیگَشه نماز دیشگَ » و بشا

«ر»ودر)ی «ق» به فتحه به صورت«نماز دَگَه» بشه کشارمی رود.گرچشه صشاحب فرهنشگ،

دلف واژگان و اصطالحات درگوی

مرد والیت خوا

این واژه رابشه صشورت «نمشاز دگشر»

(ساع)ق)888:61:9به کاربرده است ولی دربین اهشالی خشوا

کشاربرد متش)اولی نش)ارد .مشرد

بیرجن) نیز«دیگر» رابه صورت «دگه»دلف میکنن)(.ناصح14:6188و)666
 -2/41نمازشام

namāze šām

«من بازگیتم وکاررفتن سشاختم وبنزدیشکِ وق بازگیشتم،ملطّفهاق بمشن داد بمُهر،بسشت) و
قص) شکارگاه کرد ،نزدیک نماز شا آنجارسی) ( ».بیه ی)968:6141 ،6 ،
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نماز شا :غروب ،موقع نمازشا (فکرت ،)646:6181نماز مغرب(منین.)9،61:1:6148 ،
این واژه درگوی

بااب)ا «الف» به مصوت کوداه «شش» بشه صشورت«نمشاز ششو  /نمشاز

خوا

شم) وگاهی نیز باحذ «ر»ودی)ی)«م» بشه صشورت «نماشُّشم»بشه کشارمی رود .ایشن واژه دربشین
اهالی بیرجن)نیز به صورت «شم وشو » رایج است(.ناصح44:6188،669و)918
عالوه براین به غذایی که درشب خورده میشود شا میگوین).
namāze xoftan

 -2/42نمازخفتن

«پس یک شب درآن روزگارمرارک پس ازنمازتخفتن پرده دارق که اکنون کودوا ت قلنهق
سکاون) است درروزگارتسلطا تن منظّشم ابوششجاع فشرخ زاد ابشن ناصش تر دیشن اهلل،بیامش) و مشرا کشه
عر)الغفّار بخوان)( ».بیه ی،6141 ،6 ،ص)644
نماز خفتن« :نماز عیاء»(منین )6998:6148 ،9 ،پس از نماز شا .
نماز خفتن در گوی

خوا

بییتر باحذ

«ن»وکاربردفتحه همشراه«هشاق غیشر ملفشوظ» بشه

صورت «نمازخفتَه»به کار میرودو م لی نیز رایج است که«:نمازشم کشه قضشا ششو،نمازخفته روا
شو» یننی وقتی نماز مغرب قضا ش) نمازعیا جایز میشود.
vosāq

 -2/43وثاق

«و فرمود داغالمانت وااقی راج)ابکوششکِ کهشنت محمشودق فشرود آوردنش) ونیکوب)اششتن)»...
(بیه ی)9،888:6141 ،
وااس :اطاس،خانه(منین)8،1819:6148 ،
وااس درگوی

کهن خوا

وافرادسشالخورده هنشوز هشم بشا دغییشر «ث» بشه«ت» بشه صشورت

«وداس» به کارمی رود ولی کم کم به فراموشی سپرده میشود.
 -2/44یله کردن

yale kardan

«حاجرششان و غالمششان دروق آویختنشش) وکیششاک

کردنشش) ووق سَ ش َط مششیگفششت وبااییششان

برمیآویخت وخوارز شاه آواز میداد که یله کنی)(».بیه ی)84::6141 ،9 ،
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نیز« :و اعیان و روق شناسان چون ن)یمان و جز اییان بییتر بنه یله کردن) دا با حاجب آینش)
و دفت برفتن)( ».همان)81:6141 ،6 ،
یله کردن:رهاکردن(همان،)414:6141 ،9 ،و کردن (منین)8،1184:6148 ،
یله یکی از پر کاربرد درین واژه در بین اهالی خوا

است که در منناق دنها گذاششتن ،رهشا

کردن و فرستادن به کارمی رود.این درکیب درفارسی هروق به صورت «هله کردن» به کاررفتشه
است( .فکرت )648:6181که این گوی
واژهق «یله» رامرد خوا

گاهی اوقات دربشین مشرد خشوا

نیشز کشاربرد دارد.

براق افراد بی بن) وبار نیز به کار میبرن).

نتیجهگیری
سرک خراسانی در دوره غزنشوق و اوایش سشلجوقی ،گذششته از بنضشی مختصشات لفظشی و
ویژگیهاق دستورق که در واقع مربوط به زبان و لهجشهق منط شه خراسشان قش)یم مشیششود ،بشا
استحکا وفخامت کال همراه بوده وسادگی بیان درآن د ریراو جایی ن)ارد .دراین زمینشه سشرک
بیه ی در ن ر را مانن) سرک استادم بونصر مُیکان میدانن) .واژگانی کشه بیه شی بشه کشار بشرده،
مرد خوا

وبرخی ازنواحی خراسان وافغانستان آنها را به همان شک و یا با انش)کی دغییشر بشه

کار مشی برنش) .کشه برخشی ششارحان متأسشفانه آن هشارا دیگشر گونشه مننشا کشردهانش) .واژگشان و
اصطالحادی چون :اشتلم ،ب)رگ ،برمالکردن،جُ ،بَکار ،پایکه ،پیینماز ،جشوا  ،خشا (خشالو)،
خریطه ،خَسُر ،دُشخوار ،دَلو(دُ ) ،دینه ،زلفین ،ششوربا ،قلشم کشردن ،کفّشه ،گنش)ه ،لَشت ،نرسشه و
نمازهاق پنجگانه (بام)اد ،پییین ،دیگر ،ششا  ،خفشتن) نمونشه هشایی از صش)ها واژهق پرکشاربرد
داریخ بیه ی است که هنوز مرد خوا

آنها را درگوی هاق زبانی خود مشورد اسشتفاده قشرار

میدهن).
از دالی مان)گارق وحف واژگانی داریخ بیه ی درگوی

مرد خوا

میدشوان بشه ن ش

ان)ییمن)ان خوافی چشون بوسشه زوزنی،بونصرمیشکان و ...ازرجشا سیاسشی -فرهنگشی عصشر
غزنوق اشاره کرد که درداریخ بیه ی بارهشا ازاییشان صشحرت بشه میشان آمش)ه اسشت.قطن َا ن ش
وزراق فرهیختهاق چون خواجه غیاث ال)ین پیراحم)خوافی مؤسس م)رسهق غیاایهق خرگشرد
خوا

رانیز نرای)ازنظر دور داشت .شاعران ونویسن)گانی چون فصشیح خشوافی بادشألیف مجمش
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فصیحی،حاف ابرو با نوشتن جغرافیاق حاف ابرو،مج)خوافی با نوشتن ن رمسجع رورهق خلش)
به د لی)ازگلستان سن)ق ن
خوا

مؤارق دراین زمینشه داششتن) و واژگشان اصشی رادرسشینهق مشرد

وسایرشهرهاق هم جوار مان)گارنمودن)؛همان گونه که شاه سنجان خوافی میگوی):

درسی(علمی) که ح ی تی است درسینه بُشوَد درسیششششششنه بُششود هششرآن چششه درسششی نَرُششوَد
صششششش)خانه پرازکتششششششاب کششششششارق نایش) بایششش) کشششه کتششششششابخانه درسینشششششششششه بشششود
ازدالی دیگرمان)گارق واژگان اصی درگوی

مشرد خشوا

مشیدشوان بشه هشم مشرزق بشا

کیورهایی چون افغانستان اشاره کرد که کمتر دستخوم دغییرات واژگانی گردی)ه ان).
این پژوه

می دوان) کمکی باش) براق فهم بهتر متن زیراق بیه ی ودرک گشوی

ششیرین

خراسانی .دا چه درنظرآی) وچه م رو افت).
منابع
 آذرافیار ،احم) ،6149 ،افسانههاق آذربایجان ،دهران ،انتیارات ابج). -احرارق رودق ،عر)الکریم ،6141 ،خوا

در گذر داریخ ،دربت جا  ،شیخ االسال احم) جا .

 اختیارق ،زهرا ،6144 ،واکشاوق چنش) واژه از دشاریخ بیه شی ،نیشریه زبشان وادب فارسشی (نیشریهدانیک)ه ادبیات وعلو انسانی دانیگاه درریز) ،سا  ،49شماره مسلس .99:
 -الهی ،محم)عاشق 6898 ،ه  .س ،زادالطالرین ،بشه کوشش

عر)المجیش)مرادزهی خاششی ،زاهش)ان،

فاروس اعظم.
 افغانی نویس ،عرش)اهلل ،611: ،لغشات عامیانشه فارسشی افغانسشتان ،افغانسشتان ،مؤسسشه دح ی شات وانتیارات بلخ.
 -بیه ی ،خواجه ابوالفض محم) بن حسین ،6141 ،داریخ بیه ی ،به کوش

دکتشر خلیش خطیشب

رهرر ،دوره  1جل)ق ،چاپ نهم ،دهران ،مهتاب.
 پاشایی ،محم)ررا ،علوق ،سشی)بهنا  ،6144 ،وامگیشرق عشربهشا از زبشان و فرهنشگ ایرانشی بشهواسطهق جهانی بودن فرهنگ ایرانی ،چکی)ه م شاالت همشای
جهانی ش)ن چیم ان)ازق به آین)ه ،دهران ،دم)ن ایرانی.

بشین المللشی ایشران فرهنگشی و
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 -جامی رودق ،عر)الغفور ،6144 ،زبان فارسی و جهانی ش)ن ،چکی)ه م االت همای

بشینالمللشی

ایران فرهنگی وجهانی ش)ن چیم ان)ازق به آین)ه ،دهران ،دم)ن ایرانی.
 حق گو ،جواد ،6144 ،دک یر فرهنگی در ارد اء جایگاه ایران فرهنگی ،چکی)ه م شاالت همشایبینالمللی ایران فرهنگی وجهانی ش)ن چیم ان)ازق به آین)ه ،دهران ،دم)ن ایرانی.
 -ساع)ق ،احم)قلی ،61:9 ،فرهنگ دلف واژگان و اصطالحات در گوی

مرد والیت خوا ،

 ،6میه) ،شاملو.
 طاهرخانی ،عر)اهلل و دیگران ،6184 ،فرهنگ واژگان ادبی عرفانی ،دهران ،وراق دان . -عصارق ،عر)المجی) ،6144 ،رجا وداریخ خوا

درمجمش فصشیحی (فصشیح خشوافی) ،میشه)،

شاملو.
 فکرت ،محم)آصف ،6181 ،فارسی هروق زبان گفتارق هرات ،میه) ،دانیگاه فردوسی میه). -فیروزقم )  ،محمود ،6141 ،سخنوران زاوه (شاعران منط شه خشوا

ودربشت حی)ریشه) ،میشه)،

نیکو.
 ناصح ،مه)ق ،6188 ،دوبیتیهاق عامیانه بیرجن)ق ،میه) ،مح ق. منین ،محم) ،6148 ،فرهنگ منین ،به اهتما  :عزیزاله علیزاده ،دوره  1جل)ق ،دهران ،نامن.- http://shear-sapid.blogfa.com/post-154.aspx

مال پریشان دینوری «آراء تربیتی و مشرب فکری» 415 

مال پریشان دینوری «آراء تربیتی و مشرب فکری»
طیب چهرق

چکیده
مال پریشان دینوری از شعرای بزرگ عرا کشور است که اشرعار وی در زمینره
حکمت و مباحث تربیتی و عرفانی از جایگاه بلندی برروردار است ب ث اصرلی مرا
بررسی آراء تربیتی ایشان است و در ادامه زندگی ،مرذهب و مشررا فکرری ،ترأثیر
پذیری از عااید حروفیه و تصوف میپردازی همدنین زبان مورد استفاده ایشران در
سرودن اشعار نیز به ب ث گذاشته میشود ت ایاا نشان میدهند که ایشان اهرل
دینور و کرد زبان بودهاند از ل اظ دینی نیز گرچه ترأثیراتی از مرذهب حروقیره در
بیان مطالب پذیرفتهاند اما این تأثیرا تکنیکی اسرت نره عایردتی و عاایرد ایشران
نشان دهنده این است که او بر مذهب شیعه امامیه بوده است رو بررسی در ایرن
مااله به صور ت لیل -توصیفی است

کلیدواژهها :مالپرییان دینورق ،آراء دربیتی ،حروفیه ،دصو .
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 .1مقدمه
زبان ادب رسمی کیور ما فارسی است امشا در مشوارد بسشیار دیگشر نیشز آاشار ادب عشوا بشه
لهجهها و زبانهاق محلی پ)ی) آم)ه است .درانههاق روسشتایی کشه د ریرشاو در سراسشر ایشران ،بشا
یک وزن یننی به صورت دوبیتی بحر هز مس)س م صور سروده مشیششود « و حش)س زدهانش)
که این وزن عروری نراش) بلکه هجایی و مربوط به دم)ن ایرانی پی

از اسال باشش)» غالرشاو بشه

لهجههاق محلشی اسشت و از نمونشههشاق دوبیتشیهشاق من شو از باباطشاهر عریشان همش)انی اسشت
(محجوب .)84:6149،در میان زبانهاق ایرانی ،گوییهاق کردق جایگاه ویژه اق دارنش) .قش)مت
برخی از این گوییها به ان)ازه فارسشی درق و حتشی قش)یمیدشر از آن مشیباشش) .یکشی از آنهشا،
گورانی ،زبان ادبی کردها بویژه در مناطق جنوبیدشر اسشت .ایشن گشوی

گوی

پرییان دینورق شخصیت مورد بحث این پژوه

در اششنار مشال

به کار رفته است .در واقشع اییشان از آخشرین

میاهیر دینور هستن) که روزگارق از میهوردرین شهرهاق ایران بشویژه در غشرب ایشن سشرزمین
بوده است.
در شهرت دینور اقوا بسیارق ذکر ش)ه است :دینور از شهرهایی اسشت کشه بنشاق آن را بشه
مادها نسرت می دهن) .منجم الرل)ان موقنیت آن را بر سشر راه مش)این بشه آدیشک)ه آذر گیسشب
دانسته است .م )سی«در احسن الت اسیم» از رونق بازارها و حم)اهلل مستوفی «درنزهه ال لوب» از
فراوانی باغهای
در دصر

نوشتهان) .این شهر در دوره امویان و عراسیان بسیار آباد بود .در س)ههاق بنش)

حسنویه قرار داشت و بن)ها دوسشط امیشر دیمشور گورکشان ویشران شش) (صشفی زاده،

 .):49:6149ین وبی می گوی) :دینور شهرق است جلی ال )ر که اهالی آن مردمی بهم آمیختشه
از عرب و عجمان) ،ودر دوران عمر فتح آن به انجا رسی) .آن را چنش)ین اقلشیم و روسشتا اسشت
ومرلق خرا آن بجز امالک سلطنتی پنچ میلیون و هفتص)هزار درهم است (ین شوبی.)6186:84،
انالری می گوی) :علماق دینور در جهان اسال میهورن) و در ایشن ششهر نیشز صشوفیان بسشیارن) و
بزرگان صوفیه اغلب در این دیار وطن دارن) و به ک رت صوفیان دینشور م شا مشیزننش) (صشفی
زاده.)884:6149 ،
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 .2بیان مساله
سوا اصلی ما در این م اله ،که قص) بررسی آن را داریم این است:
مهمترین ارزشهاق دربیتی اخالقی مطرح ش)ه در اشنار مالپرییان ک)ا است
در این بخ

با دوجه به دیوان اشنار شاعر ،مراحث دربیتی و اخالقی برداشت شش)ه از آن را

مطرح میکنیم.
دو سوا فرعی دیگر در این م اله عراردن) از:
سوا فرعی او  :آیا مال پرییان کرد زبان و اه شهر داریخی دینور بوده است
با دوجه به این که برخی دذکره نویسان اییان را اه دینور و یا کرد نمیدانن) در م الشه ایشن
موروع که آیا شاعر مورد نظر کردزبان و اه دینور است مورد بررسی قرار میگیرد.
سوا فرعی دو  :آیا مال پرییان حروفی مذهب بوده است
در این مطلب ع ای) مذهب حروفی به بحث گذاشته ش)ه و به دلی داایرادی که این مشذهب
از میربهاق فکرق و مذهری دیگر پذیرفته و یا بشر آنهشا دشأایر نهشاده ،در کنشار بحشث حروفیشه
برخی ع ای) صوفیه و اه حق به بحث گذاشته میشود.
 .3روش پژوهش
سواالت پژوهیی و ماهیت موروع نیان دهن)ه این است که موروع دح یشق امشرق نظشرق
اسششت ،لششذا روم دح یششق دوصششیفی-دحلیلششی مششیباششش) .مح ششق در روم دوصششیفی بششر اسششاس
جمعآورق وصفی به دیریح موروع میپردازد .به عالوه مح ق مشیکوشش) بشه دیشریح و دریشین
چون و چرایی افکار مال پرییان دینورق بپردازد .بنابراین مح ق با دوجه به مساله پژوه  ،منابع
موجود را شناسایی میکن) ،سواالت را د)وین و دنظیم مینمای) ،آنگاه دریافتهاق خشود را بشا
استناد به ان)ییهها و آراء دربیتی و منابع مختلف درکیب میکن) .این امکشان وجشود دارد کشه در
رمن دح یق سواالت دیگرق پی

آیش) .بشا دوجشه بشه اسشتفاده از ششیوه دحلیلشی نیازمنش) ن ش) و

بررسی منابع موجود میباش) .در نتیجه روم پژوه  ،روشی دوصیفی-دحلیلی است.
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 .4زندگی نامه شاعر
مال ابوال اسم دینورق میهور به مال پرییان از دانیمن)ان ،مح ان و شاعران نشامی کشرد ،در
نیمه دو قرن هیتم و نیمه او قشرن نهشم مشیزیسشت (خیریشه 99:614:،؛ صشالحی949:6149 ،؛
گجرق .)::618: ،از آاار میهورم پرییان نامه است .محتواق این کتاب ،م ا علمی و دسشلط
وق بر زبانهاق درکی ،عربی ،فارسی و کردق را نیان میده) .اار دیگر مال پرییشان سشاقی نامشه
میباش) (خیریه .)614::99،درباره مح دولش) مشال پرییشان دو نظریشه وجشود دارد :نویسشن)گان
کردزبان ،زادگاه او را دینور دانسشته انش) امشا دشذکره نویسشان لشر ،او را از دیشره غیااونش) و متولش)
لرستان نوشتهان) .آقاق غضنفرق امرایی مینویس)" :در یک نسخه دست نویس خطشی مالحظشه
ش) که کادب اییان را از دیره طایفه غیااون) منرفی کرده بشود و غیااونش) دیشرهاق اسشت بشین دو
بخ

سلسله و دلفان"(غضنفرق امرایی .)68:6184 ،اما نویسن)گانی چون خیریه و صشفی زاده،

اییان را اه دینور از دوابع کرمانیاه میدانن) .اگر چه به ع ی)ه برخشی "دشاریخ وفشات و مش)فن
این شاعر پرآوازه دقی او میخص نیسشت" (خیریشه .)99:614: ،صشفیزاده منت ش) اسشت کشه مشال
پرییان در  848هجرق در دینور متول) ش)ه و همانجا نیو و نما یافته است و پس از کسب علشم
اصو و دفسیر و د)ریس آنها سرانجا در سا  494هجرق در دینور وفات یافشت (صشفی زاده،
.):49:6149
 .1-4زبان
مطلب دیگر این است که آیا مال منوچهر کرد زبان بوده است یا لر زبان این شرهه از آنجشا
به وجود آم)ه که اییان ظاهراَ به گوی
کردق درار و یا لرق درار بودن گوی
نه یک گوی  ،بلکه زبانی مست

لکی دکلم میکردن) و این موروع بحث را بشه نظریشه
لکی میرسان) ،هرچن) به دازگی برخی مح ان ،لکشی را

از کردق و لرق در نظر گرفتهان).

در ابت)ا بای) گفت که در گذششته هشاق دور بشین کشردق ،لشرق ،گیلکشی ،دالیشی ،فارسشی و
بسیارق از زبانهاق ایرانی دمایز زیادق وجود ن)اشته است و این دفاوتها بنش) از اسشال و نفشوذ
زبان عربی ایجاد ش)ه است ".استرابون« 96-1میالدق» از ارادستن « 981-6:8س » .دیگر مولف
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یونانی ن

میکن) که ساکنان پارس و ماد و باختر و سغ) با دفاودی جزیی همزبان هستن) .یننی

در واقع یک زبان دارن)(".ارانسکی.)6144:618،
در بحث کرد بودن ،بییتر نوشته ها ،از اییان به عنوان مال ابوال اسم دینورق نا میبرن) .هشر
چن) ممکن است مانن) ابنقتیره و دیگر بزرگان دیگرق کشه بنش)ها در دینشور سشاکن شش)ن) ،بشه
دینورق شهرت یافته باش) .همکنان که مولوق ایرانی را مالق رو میگوین) .اما دلیلی که براق
لر بودن مالپرییان ذکر کردهان) ،نسخه دست نویس خطی است که در آن کادب وق را از ای
غیااون) لرستان دانسته است که به گوی

لکی دکلم میکنن) .در باب پیوستگی لرق و لکشی بشا

کردق بحث زبانیناسی مطرح خواه) ش) ،در اینجا میخشواهیم بشه ایشن نکتشه اششاره کنشیم کشه
طوایف لک غیر از طوایف لر بوده وبر طرق روایات شفاهی ،سلس از سرداران عه) شاه عرشاس
بوده که داراق سه پسر به نامهاق حسن،یوسف و غیاث «قیاس» بوده که به دردیب اج)اد عیشایر
حسنون) ،یوسفون) و غیااون) بودهان) .بنابراین طرق شواه) داریخی مالپرییان نمشیدوانش) از ایش
غیااون) باش) ،زیرا وفات اییان در نیمه او قرن نهم ( 494هجرق ) ادفاس افتاده و این در حالی
است که شاه عراس او در سا  :4:هجرق دا گذارق کرده است ،یننشی در حش)ود نشیم قشرن
پس از وفات شاعر.
درباره بحث زبان شنرق مال پرییان ،در ابتش)ا بایش) اششاره داششت کشه زبشان ششنرق اییشان،
گورانی یکی از شاخههاق زبان کردق است .بای) دوجه داششت کشه گشورانی زبشان ادبشی بییشتر
گروههاق کرد زبان بوده و ممکن است زبان گفتارق شاعر متفاوت از زبان شنرق او باشش) .در
بییتر د سیمبن)قها ،گوی

لکی جزیی از زبان کردق دانسته میشود .در بسشیارق نیشز گشوی

لرق را از شاخههاق زبان کردق دانستهان) .نکته قاب دوجه نارسایی بییتر این د سیمبن)قهاست
که به جاق بحث زبانیناسی بییتر دحت دشاایر جغرافیشاق محش زنش)گی و یشا مشذهب متکلمشین
گوییها صورت گرفته است به طورق که دربنضی از د سیمبن)قها کردان شینه مناطق جنشوبی
را داخ گوییوران کرد ن)انستهان) که با جستجو در دصاویر اینترنتی قاب دسترسشی اسشت و بشه
نظر میآی) این نوع د سیمبن)ق بییتر مذهری و شای) سیاسی باش) .امیر ششر

خشان ب)لیسشی در

شششرفنامه،کردها را بششه چهششار دسششته کرمششانج ،گششوران ،کلهششر و لششر د سششیم مششیکنشش)( .ب)لیسششی،
 . )91:6181بلو ژویس زبشان کشردق را بشه سشه گشروه بشزرگ لهجشهاق د سشیم مشیکنش) :گشروه
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شما «کرمانجی ،که زبان دوسو کردهشا مشیباشش)» ،گشروه مرکشزق«کشردق سشورانی» ،گشروه
جنوب «متیک از چن) لهجه نامتجانس م

کرمانیاهی،سشنجابی ،کلهشرق ،لکشی ،لشرق پیشت

کوه و غیره» (بلو.)64:6148 ،
ایراد اساسی در د سیمبن)قهاق فوس ،قرار دادن گوی

لرق به عنوان یکی از گشوی هشاق

کردق است .زیرا علیرغم شراهتهاق فراوان فرهنگی و زبانی ،لرق گوییی مست

از کشردق

است .مینورسکی و دیگران بر پایه پژوه هاق اسکارمان دریافتن) کشه لشرق گوییشی از گشروه
فارسی است و نه کردق (همزه اق .)44:6144 ،به نظشر ارانسشکی،گوی هشاق بختیشارق و لشرق
جزء زبانهاق ایرانی جنشوب غربشی مشیباششن) و در کنشار گشوی هشاق دشاجیکی و فارسشی قشرار
میگیرنش) .درحشالی کشه کشردق بشه گشروه زبانهشاق ایرانشی ششما غربشی دنلشق دارد و در کنشار
گوی هایی چون دالیی ،گیلکی و مازن)رانی قرار میگیرد (ارانسکی .)618:6141 ،در خادمشه
بحث زبانیناسی ،د سیمبن)ق دیگرق درباره زبان کردق دوسط جهان بیگی ارائه ش)ه است کشه
از د سیمبن)قهاق فوس کاملتر به نظر میرس) .طرق این دی)گاه ،گوی هاق کردق عراردن) از:
 .6کرمانجی «با لهجههایی چون بادینانی ،جزیرق ،شمزینانی ،بودانی و»...
 .9سورانی «با لهجههایی چون مکرق ،بابانی ،اردالنی ،جافی و»...
 .1گورانی – زازا «با لهجههایی چون هورامی ،گورانی ،زازا و»...
 .8کلهرق «با لهجههایی چون گروسی ،کلیایی ،فیلی ،کرمانیاهی و»...
 .4لکی «با لهجههایی چون کوه)شتی ،دلفان ،هرسینی و( »...جهان بیگی:614:،م.)69
به نظر میرس) در دی)گاه فوس د سیمبن)ق منط یدر و کاملترق از گوییشهاق زبشان کشردق
صورت گرفته که بییتر مرناق زبانیناسی دارد و دحت داایر مسائ جغرافیاق سشکونت ،مشذهب
و سیاست نیست.
درباره جایگاه گوی

لکی بای) گفت که لکها را ساکنان اولیه لرستان نمیدانن) .در آغشاز

دوران فرمانروایی صفویه ای هایی را به سرزمین دحت فرمان والی لرستان کو دادن) که به نشا
لک و زن) خوان)ه میش)ن) .به گفته رابینو ،ای هاق لک را شاه عراس صفوق بشراق پیشتیرانی از
حسین خان ،والشی لرسشتان ،بشه سشرزمین کنشونیششان کشوچ داده اسشت (همشزه اق.)4::6144 ،
لکهاق استان لرستان پیون)هاق عمیق فرهنگی با لرها دارن) و بسشیارق نیشز هویشت خشود را لشر
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میدانن) .در دایی) این مطلب ادمون)ز میگوی) :نامهایی که بشه ونش) خشتم مشیششون) مخصشوص
سرزمین اصلی کردستان نیستن) و در میان لرها و لکها شیوع بییترق دارن) و بشه مننشی ششاخه یشا
شنره است.و نخستین بخ

نا قریله همییه نا نیا است و هیکگاه نا محش نیسشت (ادمونش)ز

.)6118:48
 .5مشرب فکری و مذهبی
مال پرییان پیرو مذهب دییع بوده ،و الرته از جریان دصو

و مذهب حروفیه دشأایر پذیرفتشه

است .در ادامه به داایر این دو مورد بر افکار و اشنار او میپردازیم.
 .1.5تصوف
در داریخ دصو
به زه) و اعرا

آم)ه است که کار صوفیان در دوران بن) از اسال نخست با روق آوردن

از دنیا و راستی و کم آزارق و خ)مت به خلق آغاز ش) .رفته رفته گشروههشاق

صوفیان پ)ی) آم)ه و آداب و دیشریفات خاصشی چشون سرسشپردن بشه پیر،چلشه نیسشتن و دیگشر
مراسم شک گرفت و فرقههاق گوناگون دصو

پ)ی) آم) (محجشوب .)6149:6964،صشوفیان

منت ) بودن) که پیمودن راه سلوک بی م)د پیر ممکن نیست.از این رو عش)ه اق بشه یشک مرشش)
سر میسپردهان) و فشرامین او را بشی چشون و چشرا اجشرا مشیکشردهانش) (غضشنفرق امرایشی.)644،
دصو

در دوره دیمورق بسط و دوسنه و پییرفت فوسالنادهاق یافشت .در خان شاههشا و مش)ارس

مذهب و دصو

چنان به هم)یگر نزدیک ش)ه بودن) کشه جش)ا کشردن ششرینت از طری شت بشه

دشوارق امکان داشت (ابراهیمی .)6144:699،دیمور به عنوان حامی اسال  ،ششینیان را بشه دلیش
طنن و لنن خلفاق راش)ین و دمی یان را به موجشب اردکشاب بشی حرمتشی نسشرت بشه اهش بیشت
گوشمالی داد .دالشهاق دیمور براق بهره گیرق از نهضتهاق صوفیانه به منظور کسب نوعی از
میروعیت مذهری صورت گرفته است (کمرشریج .)9:4:6184 ،اگرچشه صشوفیگرق «طرفش)اران
طری ت» روا کام یافته بود ،باز اصحاب شرینت آنها را با دی)ه دردی) مشینگریسشتن) .از ایشن
جمله شاعر مورد نظر ما میباش) که سخت بر صوفیه داخته است .اوصوفیان را به دودسته دصفیه
کرده و پیمینه پوم د سیم کرده ان) وبشا گشروه پیشمینه پشوم مخشالف بشوده امشا ششواه) نیشان
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می ده) که مال پرییان دی)گاه م رتشی نسشرت بشه صشوفی دصشفیه کشرده داششته اسشت (غضشنفرق
امرایی.)19-19 :6148،
لششششه دیششششن جنفششششر دو هششششوزن کششششافر یکشششششی صشششششوفیه یکشششششی مسشششششتکرر
لکشششششن صشششششوفیه دو مننشششششی بتشششششیَن دصششششفیه کششششرده هششششم پیششششم پوششششین
دصششششششفیه کششششششرده مزانششششششی کیششششششه خشششواب و بیش ش)اری

گِیشششت مسشششاویه

ولشششیکن مننشششاق صشششوفی پیشششم پشششوم کشششششالب دواب سشششششراع و وحشششششوم
دششششارک صششششاله مششششا مششششرد خششششور مننشش شی صششششوفیه وینششششه سششششگ گششششر
La dine jafar do hūzen kāfer / yake sūfieh yake mostakber
Lāken sūfia do ma’ni beyyan / tasfiah kardah ham pašm pūšiyan
tasfiah kardah mazāzi kiya / xwab-o- bidari š gešt mosāwie
va likan ma’nāy sūfi-e pašm pūš / kalāb, dawāb, sabā- o vohūš
t ārek-e salāt, māl-e mardom xwar / ma’ni sūfieh wine sag-e gar

برگردان :در مشذهب جنفشرق دودسشته کشافر هسشتن):یکی صشوفیه و دیگشر مسشتکررین...اما
صوفیه خود به دودسته دصفیه کرده و پیمینهپوم د سیم میشون).دصفیه کرده کسی اسشت کشه
خواب و بی)اری

مانن) هم (در عرادت) مشیگشذرد....اما صشوفی پیشمینهپشوم ماننش) حیوانشات

وحیی است .ما مرد را میخورد نماز نمی خوان) و مانن) سگ گر (ک یف) مشیباشش) .ششاعر
در باب صشوفیه ،آنهشا را اهش افشراط و دفشریط دانسشته و از منرفشت بهشره اق ن)ارن)(.غضشنفرق
امرایی.)19،
بگششششششذر ژ ادراک متصششششششوف
و کششی

و افشششراط دفشششریط پشششی دصشششرف

عششوا اق قششو عششارفن خشششششش)ا مزانششششششی متنششششششارفن
Bogzar že edrāk motasavefal / va efrāt tafrit pey tasarofal
Va kiš-e avām ey qawm ārefan / xoda mazāne mota’ārefan

برگردان :از ادراک صوفی نمایان بپرهیز که براق رسی)ن به دنیا افشراط و دفشریط مشیکننش).
در نظر مرد عامی صوفیه ارباب منرفتن) اما خ)ا را شاه) میگیر که آنها عار

نمایشانی بشی

نیستن) .در نظر شاعر صشوفیان در واقشع دششمنان مشذهب جنفشرق (ششینه اانشی عیشر) مشیباششن)
(غضنفرق امرایی.)11،
آراق منکشششران مشششذهب جنفشششر متصشششوف چشششرس ششششراو خشششور
ārāy monkerān mazhabe jafar / motasavefal čarse šeraw xwar
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برگردان :دشمنان مذهب جنفرق،صوفیان منتاد ،شراب خوارو گناهکار میباشن).
 .2.5حروفیه
علم حرو  ،به دفسیر حشرو
میپردازد.علم حرو

و اسشما ،از طریشق قواعش)ق کشه در ایشن علشم دنریشف شش)ه

را درعربی جفر ،در عررق گمادریشا و در الدشین لگزیگشرا مشینامنش) .در

منطق فی اغورث ع)د مننا و مفهو کلی و ماورا ء کمیت آورد ،م ال م لث و مربشع ف شط کمیشت
نیستن) و داراق شخصشیت انش) ،اصشلی هسشتن) نشه فرعشی و عررشی ،عش)د در مکتشب فی شاغورث
مظهرق از وح)ت است که هیکگاه از مر)ا خود ج)ا نمیشود .داریخ اعت اد به خاصیت داششتن
حرو

در اسال بسیار کهن است (نسیمی.)6189:68،

فضاق ایران بن) از مغو و همزمان با یورمهاق دیمور و سپس درکتازقهشاق درکمانشان از
جهت فرهنگی و اجتماعی زمینه پی)ای

نحلهها و فرقههاق دن)رو را فشراهم آورد (گولپینشارلی،

 .)98:6188یکی از این نحلهها ،حروفیگرق است که به دست فض اهلل استرآبادق ،متخلص بشه
ننیمی  ،مل ب به شهاب ال)ین و میشهور بشه حشال خشور ( )889 -8:1پ)یش) آمش) .او از پشانزده
سالگی شروع به دنریر خواب کرد و ان)کی پی

از رسی)ن به سن چه سشالگی اسشرار حشرو

م طنه قرآن بروق آشکار گردی) .در این سن در درریز حق بر او دجلی کرد و اسرار و ح شایق و
م امات پیامرران در نظرم عیان گیت .میرانیاه بشه دسشتور پش)رم دیمشور او را در قلنشه النجشق
شروان به قت رسانی)( .نسیمی69:6189،؛ آژنش)11:611: ،؛ میرفطشروس ،بشی دشا .)84:مهمتشرین
کتاب فض اهلل جاوی)ان کریر اسشت کشه اکنشون نیشز در میشان بکتاششیان و کاکائیشان از کتابهشاق
م شش)س اسششت و در آن بششه دفسششیر و دورششیح آیششات قششرآن بششر اسششاس ع ایشش) حروفیششه پرداختششه
است.کتابهاق دیگر او عراردن) از نو نامه ،عرم نامه و محرت نامشه (نسشیمی .)61:6189،ع ایش)
حروفیه در م)ت کمی از شما خراسان و حاشیه خزر دشا فشارس و اصشفهان و از آذربایجشان دشا
عراس و سوریه و آنادولی گسترم یافت و حتی به اروپا (منط ه بالکان) رسی) .حروفیشه موف یشت
کمی در ایران داشتن) اما دیش)گاهها و باورهشاق آنشان در درکیشه ،آسشیاق صشغیر و آلرشانی نفشوذ
زیادق داشت؛ دراوی
اختال

بکتاشی پیرو این فرقه ان) .حروفیان در مشورد اعت شادات و مرشادق دینشی

نظر داشتن) .در بشاره وجشه دسشمیه حروفیشه بایش) گفشت چشون فضش اللّشه بشراق حشرو
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ویژگیهاق اسرارآمیز قائ حروفی میهور ش) و پیروان

به حروفیه شهرت یافتن) (گولپینشارلی،

.)98:6188
 .1.2.5عقاید حروفیه
اساس ع ی)ة حروفیان به م ا خ)ایی رسان)ن انسان است .انسشان نورچیشم کائنشات اسشت.
سورة فادحه داراق هفت آیه است و در صورت انسان هفت خطّ یا نیان یننشی مشوق سشر ،دو
ابرو ،چهار ردیف مژه وجود دارد .حروفیان قرآن را "کتاب صامت" و انسان را کتاب گویشاق
خ)اونش) مشیداننش) و مشیگوینش) کشه بشه جشاق قشرآن چهشرة آدمشی را بایش) خوانش) (ابراهیمشی،
694:6144؛ میرجنفرق .)686:6184 ،حروفیان خودشان را اه دأوی و اه باطن می نامی)نش).
براساس دی)گاه آنان ،انسان نمونة کام خ)ا و خلیفشة او در زمشین وبشی

از همشه موجشودات

دجلی گاه پروردگار عالم است (د)ین نجف آبادق .)694:61:9 ،از نظر فلسفی جنر

حروفیه

ادامة راستین دفکّر انسان خ)ایی حلّا میباش) (ابراهیمی .)611:6144 ،حروفیه از اصش داویش
باطنیه بساط بسیار پهناور و پیکی)ه حر

بازق و ع)د بازق صنب الهضمی را بوجشود آوردنش).

به ع ی)ه فض واژهها یننی نا چیزها خود آن چیزها هستن) .نشا و نامیش)ه یکشی اسشت و اسشماء
عین مسمی است.بنابراین کلمه اهلل علت وجودق جمیع اشیاء است (نسیمی.)61:6189،
فض چنان می پن)اشت که او همکون آد و عیسی و محمش)(ص) خلیفشه خ)اسشت و دمشا
آرمانهاق شینی در باره نجات عالم از راه خون در وق جمع آم)ه و لذا مهش)ق و خشتم اولیشاء و
پیامرران است .او منت ) بود کشه دوره نرشوت و والیشت بشه سشر آمش)ه و ظهشور او آغشاز دوره اق
ج)ی) یننی دوره الوهیت است .آیین او نسخ همه شرایع را به دنرا داشت و این که بن)ها علمشا
حکششم بششه دکفیششر او دادنشش) ،رییششه در ادعاهششاق او داشششت (میرجنفششرق689:6184 ،؛ جنفششرق،
 .)968:614:جانیینان فض پا را فرادر نهادن) و در حالی که خود فض پارسایی زاه) بود ،نماز
و روزه و غس و طهارت را برداشتن) که همه دکلیف است و در بهیت دکلیف نیست (نسیمی،
 .)99:6189آنها مش)عی بودنش) بهیشت موعشود در همشین جهشان خشاکی اسشت و همشه چیشز در
زیراییهاق این جهان خالصه می شود ،بنابر این  ،دروازه اخالقیات بسته می ش) و هر و مر
اجتماعی همه جا را فرو میگرفت(.جنفرق .)968:614: ،این ع ای) باعث ش) دشا حروفیشان بشه
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کرات مورد آزار و کیتار حاکمان زمان قرار بگیرن) .مهمتشرین رهرشران حروفشی بنش) از کیشته
ش)ن فض  ،خلفاق او یننی علی االعلی و عماد ال)ین نسیمی بودن).
مذهب حروفی منجونی ازع ای) نو افالطشونی ،مرمشوزات مشذهب یهشود ،د لیشث مسشیحیان،
اسال «بشویژه دیشیع و دصشو » بشاطنیگرایشی مشذهب دروزق و ع یش)ه فلسشفی یشک عنصشرق
است(نسیمی )6::6189 ،فض با اسشتفاده از علشم حشرو
حر

عربی«زبان قرآن» و  19حر

دمشا امشور و احکشا دینشی را بشه 94

فارسی «زبان جاودان نامه فضش » ارجشاع داد و منت ش) بشود

که چون خ)ا محسوس نیست و جز از راه کلمه و لفش قابش ششناخت نیسشت،لذا پایشه ششناخت
خ)ا ،لف و کلمه است (میرجنفرق .)689:6184 ،فض اعت اد بشه آخشرت را بشر اسشاس متزلشز
خواب بنیان نهاده بود و منت ) بود که خشواب از سرنوششت اخشروق خرشر مشیدهش) و سرنوششت
هرکس دح ق میاه)ات اوست در عالم رویا و این ع یش)ه رسشمی حروفیشه اسشت.لهذا عجیشب
نیست که نزد ع)ه اق این پایه دوا نیاورد و براییان چیزق جز دنیاق ظاهر نمانش) (ریتشر:6186 ،
 .)86-81حروفیه با دفسیرهاق اسرار آمیزشان  ،کلی) فهم ح ی ت را در دستان خود میدی)ن).
هستی شناسی حروفیه :خ)اق حروفیه عرارت است از کلمه اق که در همه چیز مکتو است
و ایششن خشش)اق مجششرد فششی نفسششه نیرویششی جاویشش)ان اسششت کششه بششه همششه چیششز نیششرو مششیبخیشش)
(نسیمی .)18:6189،انسان شناسی :به ع ی)ه حروفیان ،خش)ا خشود بشه صشورت آد در آمش) و بشه
همین دلی از مالئکه خواست دا به او سج)ه کنن).پس خ)ا خود انسان است یا بشه عرشارت بهتشر
انسان خ)است(.همان .)86،فض اهلل فیض هستی را که از ذات خ)ا سرچیمه میگیرد به «نطق»
یا «کال » و سَرَیان آن را در موجودات به «حر » دنریشر نمشود و هشر یشک از  19حشر

الفرشاق

فارسی را جلوه اق از جلوههاق وجود شمرد و اجتماع یشا درکیشب هشر چنش) دشا از آنهشا را منیشأ
درکیبهاق صورت و هیوال و پیش)ایی وجشود جسشمانی چیزهشا مشیدانسشت( .صشفا.)94:6119 ،
حروفیان مانن) اسماعیلیان منت ) بودن) عالم ازلی است و حرکشت دورانشی دارد و ایشن حرکشت
سرب همه دغییرات و حوادث عالم میشود .عالم را ادوارق است متیشابه کشه هشر دور از آدمشی
شروع میشود و به حساب و مواخشذدی پایشان مشییابش) (فشاخورق .)6181:196،دربشاب داویش ،
حروفیه به ع ای) باطنیان نزدیک میشون) که هر ظشاهرق ،بشاطنی دارد و ششرینت بش)ون دأویش
ارزشی ن)ارد (فرمانیان .)668،در ایران کیتار حروفیه این مکتب را به کلی نابود نکرد ،بلکشه در
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لرستان و غرب ایران ،با دغییر شکلی در اصو ع ای) ،در فرقه ن طویه و اه حق به حیات خشود
ادامه داد (خیاویی.)19:6149 ،
 .2.2.5مال پریشان و حروفیه
بششا بررسششی دششاریخ مششیدششوان دریافششت کششه مالپرییششان( 848-494هجششرق) دوران فض ش اهلل
استرآبادق( 889-8:1هجرق) را درک کرده است و از طرفی شواه) زیادق مرنی بر حضشور و
داایر حروفیه در غرب کیور و بویژه در لرستان وجود دارد".خود فض اهلل به لرستان هشم آمش)ه
و قسمتی از نوشته هاق خود را در باغ صوفیان بروجرد به رشته دحریر درآورده اسشت و کسشانی
را از بروجششرد بششراق نیششر ع ایشش)م بششه اکنششا
امرایی .)6148:64،درباره اقامت

لرسششتان اعششزا کششرده اسششت" (غضششنفرق

در بروجرد آم)ه است که فض اهلل در بروجرد خواب میبینش)

که ش مرد «دیمورلنگ»کسی را به سراغ

فرستاد دا او را بررد و بکیش) و چنشان نیشز مشیششود

(ریتر .)89:6186 ،بیگمان در اشنار مال پرییان مواردق یافت میششود کشه نیشان دهنش)ه دشاایر
حروفیه است.از جمله استفاده او از حر  ،ن طه،کلمه و اشارادی از این دست:
بشششا دو ،یشششک خششش)ا ،یکشششی رسشششولن ن طشششششه دحششششششت بششششششا زو بتششششششولن
قششششا موالنششششا علششششی بششششن عمششششران اَنشششششا ن طشششششه مِشششششن دحشششششت بشششششا زان
بشششششا شناسشششششابی و ن طشششششه دحشششششت

آششششششکارا بشششششیدریشششششاق رحمشششششت

ba do yak xoda, yaki rasūlan / noqte tahte bā zūj-e batūlan
qāla māwlānā Ali ben Omrān / ana’ noqte ye men tahte bā zān
bā šenāsāiy va noqte tahteš / āšekārā bi daryāy rahmateš

برگردان :با دو حشر

یکشی خش)ا و دیگشرق فرسشتاده او حضشرت محمش)(ص) را نمایشانگر

است .ن طه دحت با ،همسر حضرت زهرا یننی حضرت علی(ع) میباش) .همانطور که با دوسشط
ن طه دحت

شناخته میشود ،علی نیز مظهشر ششناخت خش)ا و فرسشتادهام مشیباشش) (غضشنفرق

امرایی.)19:6148،
در رد صوفیان متظاهر به حرو
ظاهر بیست و هیشت حشرو

اشاره دارد و میگوی):
میشمارق لکشششن و بشششاطن بیسشششت و پشششنج مشششارق

zāher bist-o hašt horūf mašmāri / lāken va bāten bist-o panj māri
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برگردان :در ظاهر حرو
حر

را بیست و هیت حر

میشمارق ولشی در بشاطن بیسشت و پشنج

مارا یاد (حرو

محم)یه) فرقه حروفی

را میآورق .اشاره به  94حر

قرآنی حرو

میان)ازد (همان.)94 ،
محششر و مُجششر ژ یششک ن طششه خاسششت صششنود ن طششه بششاء عَرشش) عنشش) موالسششت
mahram-o mojrem že yak noqte xāst / soūd noqte bā abd ende māwlāst

برگردان :با یک ن طه محر از مجشر ششناخته مشیشود،صشنود ن طشه بشا (منظشور علشی علیشه
السال ) در پییگاه ما همان بن)ه اق است که دوست)ار ماست (همان.)89 ،
وصشششف بنششش)گی بشششزان سشششه حرفشششه هششر یششک سششه کششال و نحششوق صششرفه
ژ «واو» ودود وفشششششا بتکَشششششر رشششششرط ژ«ص» صرر و ص)س و صفا بتکَر ررط
« » ف ششششر و فاقششششه فنششششا وا مَهَشششش

خیشششششر الکشششششال وات ماقششش ش و دَ

Vasfe bandage bezān se harfa / har yak se kalām va nahve sarfa
Že vāv vadūd-e vafā bekar zabt / že sad sabr-o sedq, safā bekar zabt
Fa faqr-o fāqa, fanā vā mahal / xeyr-olkalām wāt mā qola va dal

برگردان :بیان عرودیت در سه حر

خالصه میشودکه هر کش)ا بیشانگر مورشوعی خشاص

هستن)،از«واو» ودود و وفا را نگه دار ،از«ص» صرر و ص)اقت و صفا را بیاموز ،حر « » را در
قسمت ف ر و دنگ)ستی و نیستی فرومگذار ،بهترین سخنها کوداهدرین و بشا دلیش دشرین آنهاسشت
(همان.)16 ،
طشششه ،یشششک دشششا چهشش و پشششنج میشششو ه ،پششنج یششک دششا پششنج و پششانزده مکششو
شصت سین اق انسان کامش

آد و حشششوا لییشششان بشششی حاصششش

جمن

محمشش) و سششین مخاطششب چراسششت

سششششین و بینششششه و عشششش)د سواسششششت

است هر رراق حق هر مواد فکشرم الخیششششر فششششی مششششا وقششششع ذکششششرم
Tāha, yak tā čel-o panj mayo / hā, panj yak tā panj ,va pānza mačū
Ādam-o Havā lišān bi hāsel / jama’š šast sin ey ensān kāmel
Mohammad va sin moxātab čerāst? / sin-o bin-e va a’dad savāst
Ast har rezay haq har mawad fekraš / alxeyr-o fi mā vaqa’ zekraš

برگردان :طه از یک دا چه و پنج میشود و ه پنج و از یک دا پنج و پانزده مشیرود .آد و
حوا از آن بوجود آم)هان) و جمع آن19س میشود .چرا حضرت محم) صلی علیه و آله وسشلم
را به عنوان س مخاطب قرار میدهن) ،در حالی که س و آنکه در آن قشرار دارد از عش)د سشوا و

  481مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

ج)ا می باش) .فکرم در جستجوق رراق خ)ا و ذکر زبان

این است کشه خیشر در آن چیشزق

است که ادفاس میافت) (همان.)986 ،
هیچ شکی نیست که شاعر از دکنیکهاق حروفی براق بیان م ص)م استفاده کشرده اسشت.
اما براق نتیجه گیرق زود خواه) بود .زیرا دالی فراوانی بر شینه بودن و داششتن آراق مخشالف
حروفیه در آاارم وجود دارد .بای) دوجه داشت که شینه امامیشه در دوجشه بشه ششرینت (نمشاز و
روزه و )..مانن) قاطره اه سنت با هرگونه ب)عت مخالف بوده و هسشت .مشیدانشیم کشه حروفیشه
قائ به رویت خ)اون) بودهان) و این امرق نیست که بن)ا ب)ان مذهب افشزوده باششن) زیشرا خشود
فض به صراحت ب)ان اعترا

داشته و میگوی) که از خمار لن درانی رستهانش) .در مخالفشت بشا

این ع ی)ه ر) اسالمی( و به درع ر) شینی) مال پرییان میگوی):
وظششش ش و ذیظششش ش دَرجَشششششن مشششششاجرا ظششش مرئششششی مَیششششو ،ذیظششش ال یُششششرق
Va zel-o zi zel darjan mā jarā / zel marei maiū, zi zel lā yorā

برگردان :در ظ و ذق ظ این ح ی ت نهفته است کشه ظش دیش)ه مشیششود ولشی ذق ظش
نامریی است (همان).
قصشششر جاللش ش

بشششرز و ناپی)اسشششت کمنشششش) خششششرد و الم نارساسششششت

کرسششششی نیششششینان عششششرم نرششششوت قائشششششش)ان روق فششششششرم فتششششششوت
هششیج کششا نزانششان او چششه و چششونَن کنشششششه ع شششششو انسشششششان بیشششششرونن
ژ مششششا عرفنششششاک حشششش)ی م وانششششا زانشششم کشششه ذادششش

کسشششی نزانشششا

Qasr-e jalāleš barz-o nā peydāst / kamand-e xerad va laš naresāst
Korsi nešinān arš-e nobovat / qāedān roy-e farš-e fotovat
hič kām nazānān aw če-o čūnan / že konhe oqūl ensān birūnan
že mā arafnāk hadisem vānā / zānem ke zātaš kasi nazanā

برگردان :کاخ عظمت «خ)اون)» بسیار بلن) و کمن) ع
پییوایان جوانمرد هیچ ک)ا ق)رت درک خصوصیاد

را راهشی بشرآن نیسشت .پیشامرران و

را ن)ارن) زیرا ع

انسان در این وادق

نارساست .ح)یث ماعرفناک «ح)یث نروق» را خوان) و فهمی) که کسی نمشی دوانش) بشه ذات
خ)اون) پی بررد (همان).
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در بح ی دیگر که در باره جرر و دفویض است،شاعر ع ی)ه شینه اانی عیشر را مشیپشذیرد و
میگوی):
نششه غلششو و قششا  ،نششه غلششو و غششین الجرششر ال دفششویض ب ش بششین االمششرین
Na qolov-o qāf, na qolov-o qeyn / lā jabr lā tafviz bal beyn al-amreyn

برگردان :نه جرر صحیح است و نه دفویض ،بلکه میانه آن دو درست است (همان.)81 ،
 .3.5اهل حق
اه حق«یارسان» که از راه دسامح اییان را علی الهی مینامن) از حیشث ع ایش) و مناسشک و
آداب ویژه خود با صوفیه دیابه فراوان دارن) و بسیار به هم نزدیک هسشتن) .اینشان فرقشههشایی از
ارباب منرفت و عرفان بوده ان) که عالوه بر دصو

و حکمت اشراس ،عناصرق از آراء و ع ای)

یهود ،مجوس ،مسیحیت ،مانویه ،شینه و غالت بویژه فرقههاق دروزیه و نصیریه به نحو مخلشوط
و درهم ریخته سود برده و د ویت ش)ه است (غضنفرق امرایی .)6:8:6148،اگرچشه خشود اهش
حق منت )ن) که از روز از این فرقه وجود داشته و برخی آن را به ادیان قرش از اسشال و حتشی
قر از زردیت (مقهاق مادق) نسرت میدهن) اما "در قرن هفتم این سلطان اسحق «سهاک» بود
که اسرار ازلی را به صورت قانون به یاران

ابالغ کرد و به نوعی موسشس ایشن فرقشه محسشوب

می شود ،هر چنش) قرش از او ششاه خیشین لرسشتانی در ایشن بشاره بشه درلیشق پرداختشه بشود .مراحش
چهارگانه کماالت مننوق عراردن) از شرینت ،طری ت ،منرفت و ح ی ت .اهش حشق بشه دناسشخ
منت ) بوده و ع ای) خود را سرّ مگو دانسته و بیان نمیکردن) .ع ی)ه اه حق به دناسشخ یکشی از
وجوه دمایز آن با مذهب اساعیلی (باطنی) است .اسماعیلیه منکر مناد جسمانی و دناسخ هستن).
مجموعه کتابها و رسالههاق اه حق که در قرن هیتم و نهم هجرق د)وین ش)ه سرانجا
نامی)ه میشون) .ع)هاق نیز گفتار بزرگان اه حق را از سرانجا و غیره به طور مطلشق کشال یشا
دفتر میگوین) که به نظم و ن ر نوشته ش)ه ان) .کال ها به گوی
هجایی سروده ش)هان) (انصا

گورانی و به صورت اششنار ده

پشور .)49:618: ،گشاهی اسشتفاده از زبشانی خشاص نیشان دهنش)ه

مذهب یا درار گوین)ه آن است .گورانی و زازا زبانهایی هستن) که دوسط علشوقهشا و اهش حشق
صحرت میشون) (دالمن .)984:9999 ،مردمی که به دو زبشان گشورانی و زازا سشخن مشیگوینش)
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ممکن است ازدرارق میترک باشن) (مشک داو  .)49:6149 ،ادبیشات نوششتارق کشردق جنشوبی
ادامه سنت ادبی در گوی

گورانی بود .دیوان مال پرییان و کالمهاق یارسشان بشه ایشن گشوی

نوشته ش)هانش) (همشزه اق .)18:6144 ،هشر دو گشروه کشردق جنشوب «کلهشرق و لکشی» ادبیشات
نوشتارق ن)ارن) .دلیل

آن است که از گذشتهاق که ما هنوز نمیشناسیم،گوی

گورانی دنهشا

ابزار بیان ادبی در میان بییتر کردان از سورانی دا کردان جنوب بوده است و به زبان ادبی میشان-
قومی کردان در)ی گردی)ه است (همان .)41،میدوان گفت که حروفیشه در ع مشانی بشه ششک
فرقه بکتاشیه ،در کردستان عراس به صورت فرقه کاکائیه و در غرب ایشران بشه ششک اهش حشق
نمود پی)ا کرد .اگرچه استفاده مال پرییان از گوی

گورانی به دلی ادبی بودن این زبان در آن

روزگار بوده است و در زمینه ع ای) نیز اییان شینه امامیه بوده و لیکن از مکتبهاق فکرق یشاد
ش)ه به ویژه حروفیه ،داایرادی را پذیرفتهان).
 .6آرا تربیتی «ارزشهای تربیتی اخالقی»
در باره ارزشهاق اخالقی مطرح ش)ه در اشنار مال پرییان میدوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1.6جلب رضای خداوند و عشق به او
شاعر در ساقی نامشه ،بردشرین م شا را قشرب و ررشاق الهشی مشیدانش) و از ظشواهر ننمشتهشا
رویگردان است.
سشششاقی بشششاوَرق جشششامی پتشششی مسشششتی چششه حاجششت و خلشش) ،حششور و قصششورن
یشششک نَفَشششس و او گشششر رو دررو بشششو

زاهششش) دونشششو حشششور وَ بتهیشششت بشششرین

چششه حاجششت و خلشش) ،حششور و قصششورن حشششور پتشششرَس نشششیم دوسشششم منظشششورَن
زاهششش) دونشششو حشششور وَ بتهیشششت بشششرین مشششن و خشششاک کشششوق دلربشششاق دیششرین
مششششن وَ آب عیششششق خششششاکم سرشششششتن یششک جفششام و ال چُششی صشش) بهیششتن
Sāqi bāwari jāme pey masti / sūdem mastian, žian že hasti
Yak nafas va aw gar rū dar rū būm / kāferem ar jūyay minū būm
Če hajat va xold, hūr-o qosoran / hūr peras niyam dūsem manzūran
Zāhed tono hūr va behešt barin / men-o xake koy delrobāy dirin
men va ābe ešq xakam sereštan / yak jafaš va lām či sad beheštan
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برگردان :اق ساقی جامی برایم بیاور که مستم کن) که سود در مستی و زیانم در زنش)گانی
است .اگر یک لحظه با او روبرو شو  ،کافر اگر جویاق بهیت گرد  .بشه بهیشت و حوریهشا و
قصرهای

نیازق ن)ار زیرا حورق پرست نیستم و جز دوست«خ)ا» منظورق نش)ار  .اق زاهش)،

بهیت و حورق های

براق دو،مرا خاک کوق دوست کفایت میکن) .خاک مرا با آب عیشق

سرشتهان) جفاق او را به ص) بهیت درجیح میدهم (غضنفرق امرایی.)968:6148،
اوانسان را به اعرا

از دنیا فراخوان)ه و بردرین عیق را عیق به خ)اون) میدان) (غضشنفرق

امرایی.)6:،
بگشششششششذر ژ دنیشششششششا ،ژدار و نششششششش)ار گیششت فرامششوم کَششر غیششر ژ عیششق یششار
دلششی کششه ژ عیششق هششیک

سششوز نیششه محششششششر اسششششششرار دلفششششششروز نیششششششه

دیشش)ه کششه دیشش)ار دوسشش

میشش نَرششو لَه صفحه ق گیتی کاشکی جشام نَرشو...

bogzar že dony ā, že dār-o nad ār / gešt ferāmūš kar qeyr že ešqe yār
dele ke že ešq hičeš sūz nia / mahram-e asrār delforūz nia
dida ke didār dūseš meyl nabū / la safhe giti kaški jāš nabū

برگردان :از دنیا و دار و ن)ارم بگذر ،همه را جز محرت دوست فرامشوم کن.دلشی کشه در
آن شرارق از محرت نیست محر اسرار روشنی بخ

دلها نخواه) بود.چیمی که به نور جمشا

دوست روشن نگردد بهتر است که وجود ن)اشته باش) (همان.)6: ،
 .2.6عزت نفس
در روزگارق که بسیارق از شنرا براق دریافت صله بشه سشتای هشاق اغشراس آمیشز از امشرا و
والیان میپرداختن) ،مال پرییان این کار را دون ششأن خشود مشیدانسشت وقناعشت را بشه سشتای
دونان درجیح میدادو میسرود:
منظششششور ژ شششششنر مطلششششب گوئیششششه باعشششششث دضشششششییع خششششش)ا و پیغمرشششششر
بیششششزارت ژ شششششنر پششششی جمششششع صِشش شلَه پشششی دلجشششویی خلشششق زمانشششه سشششازق
اَرا ل مششششه نششششان خشششش)ا رششششایع کششششر نسششششرت مَشششش)َرین مخلششششوس و خشششش)ا
نششششه چششششی شششششنرا اغششششراس پششششردازق سششازق مَکَششر پ شی دونششان و دونششان فَ شزَع
نششششه خیششششنودق خلششششق نششششه دلجوئیشششه لَمیشششششششرهُ بشششششششه ،میشششششششره اقشششششششوا
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مششششا عَلَمنششششا شششششنر ،مششششا یَنرَغشش شی لششششه عِششششزَ مَشششششن قَنشششششع ،ذِ مَشششششن طَمَشششششع
manzorem že šea’r matlab gūeia / na xošnūdi xalq na deljūeia
bizarem že šea’r pey jame sela / mā alamnā šea’r, mā yanbaqi la
arā loqme nān xoda zaye kar / baese tazei xoda-o peyqambar
na či šoarā eqrāq pardazi / pey deljūei xalq zamāna sāzi
nesbat madarin maxlūq va xoda / la mošaba be, mošaba aqva
’makar pey dūnān va dūnān faza’ / eza’ man qana’, zeal man tama

برگردان :منظور من از ششنر سشرودن بیشان مطالشب اسشت نشه خیشنودق و دلجشویی مشرد .از
سرودن شنر براق دریافت صله بیزار .خ)ا درباره پیامررم فرمود کشه مشا بشه او ششنر نیشاموختیم
چون که براق او الز نیست .به خشاطر ل مشهاق نشان حشق خش)ا و پیشامررم را رشایع مشیسشازن).
شنراق فرصت طلب براق ب)ست آوردن د دیگران به آنشان نسشرتهشاق خش)ایی داده و حتشی
میره را از میره به باالدر میبرن) .از براق قرصی نان نزد انسانهاق فرومایه ناله نکن.قناعشت کشن
که گفتهان) عزت به قناعت است و ذلت به طمع (همان96 ،و.)648
 .3.6تواضع و فروتنی
مال پرییان در گفتههای

انسان را به دورق از کرر و غرور و همنیینی با مساکین به پیشروق

از امیرالمومنین فرا میخوان) (غضنفرق امرایی648،و.)41
ژ فرمشششششان حشششششق سشششششرپیکی مَکَشششششه عل شششششه مضشششششغه خشششششودبینی مکشششششه
آفریششششششششش)ه ژ قطشششششششششره مَنشششششششششی مَنشششششی ژ افنششششششا دیشششششو بشششششش)کارَن
بیشششششنو فرمشششششای

مشششششوالق مت ششش شین خشششششاکی مزاجشششششی آدیشششششی مَکَشششششه

لششششه جمششششع مششششرد بشششش)بینی مکششششه سششششششزاوار نیششششششه ژ مَنششششششی ،منششششششی
رجشششششششیم درگشششششششاه پروردگشششششششارن وات اَنشششا مسشششکین جشششالس مسشششاکین
Že farmān-e haq sarpiči maka / xaki mazaji ātaši maka
alqa mozaqa xodbini maka / la jame mardom badbini maka
Āfarida že qatre mani / sezāvar nia že mani, mani
mani že afa’āl dive badkaran / rajime dargah parvardegaran
bešno farmāyeš mowlay motaqin / wat ana’ meskin jāles masākin

برگردان :از فرمان الهی سرپیکی نکن ،از خاکت سرشتهان) آدیی مشزا نرشام .خشودبینی و
غرور زیرن)ه کسی نیست که از خون لخته سرششته شش)ه اسشت .در اجتمشاع یشاران ابشراز بش)بینی
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مکن ،دو را از یک قطره منی آفری)هان) پشس شایسشته خودسشتایی نیسشتی .دکرشر از خصوصشیات
ابلیس است که از درگاه حق ران)ه ش)ه است ....سخن موالق مت یان را گوم کنی) که فرمشود:
من مسکینم و با مسکین مینیینم (همان 41 ،و.)648
دیگر صفادی که مال پرییان بشر آنهشا داکیش) مشیکنش) و دوصشیفی حروفشی گونشه از وصشف
بن)گی دارد «و ص

»

و آن صفات عراردن) از :وفا ،صرر ،ص)س ،صفا ،ف ر ،فنا وفاقشه اسشت(.ر.ک ششنر و درجمشه
شماره )8
 .7نتیجهگیری
در این م اله زن)گی ،میرب فکرق و مذهری و نیز آراء دربیتی مال پرییان مورد برسی قشرار
گرفته است .اشنار سروده ش)ه مالپرییان به گورانی «یکشی از گوییشهاق اصشلی زبشان کشردق»
است .این گوی

در موارد زیادق بشه مشذاهب میشابه «حروفشی ،بکتاششی و اهش حشق» یشا درشار

میترک ( گوران  ،زازا ) اشاره دارد ،اما دیگر اقوا کرد نیشز از ایشن زبشان بشه عنشوان زبشان ادبشی
کردق استفاده کردهان) .دح ی ات نیان میده) که مالپرییان مسلمان شینی مذهب بوده اما در
آاار خود از حروفیه و افکار میشابه آنهشا دشاایر پذیرفتشه بشود .در زمینشه آراء دربیتشی و ارزششهاق
اخالقی می دوان مشواردق بشه ششرح ذیش را در دیشوان مالپرییشان میشاه)ه کشرد :جلشب ررشاق
خ)اون) و این که عیق ح ی ی دنها به او دنلشق دارد،دوارشع و فرودنشی و نکشوه

کرشر و خشود

پرستی ،عزت نفس و قناعت ،صرر ،ص)س ،وفا و طرف)ارق از مساکین.
منابع
 آژن) ،ین وب .حروفیه در داریخ .دهران :نیر نی611:. ابراهیمی ،مه)ق و حسیننلی کنش)ق .دصشوفصلنامه پژوه

و دیشیع و بنش) فلسشفی و انسشان گرایانشه صشوفیان.

ادبی .دابستان6144

 -ادمون)ز ،سیسی .جی.کردها درکها عرب ها.درجمه ابراهیم یونسی.دهران:روزبهان6118.
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 ارانسکی ،یوسیف میخائیلویچ .م )مه ف ه اللغه ایرانی .درجمه کشریم کیشاورز .دهشران :انتیشاراتپیا 6144.
 -ارانسکی ،یوسیف میخائیلویچ .زبانهاق ایرانی .درجمه علی اشر

صادقی .دهشران :سشخن .چشاپ

دو 6141.
 -انصا

پور ،غالمررا .داریخ سیاسی و جغرافیاق مرد کرد .دهران :ارمغان618:.

 -ب)لیسی ،شر

ال)ین بن شمس ال)ین.شرفنامه(داریخ مفص کردستان) ،به اهتما محم) عراسشی.

دهران :نیر ح)یث6181.
 بلو ،ژویس .دستور زبان کردق(کرمانجی) .درجمه علی بلخکانلو6148. د)ین نجف آبادق ،مه)ق و علی رمضانی .چهرة انسان ،دجلی گاه قرآن در نزد سشی)عمادال)یننسیمی .فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی .سا هفتم .شماره.98پاییز 61:9
 جنفرق ،علی اکرر .فرجا شناسی کیهانی و شک گیشرق فرقشه هشاق دینشی در ایشران در آسشتانهدیکی دولت صفوق .مجله پژوه

دینی .شماره(614: .)96

 جهان بیگی ،فرهاد.کردها و د سیم بن)ق زبانی.مجله می)یا.شماره.69کرمانیاه614:/91/96. خیاوق ،روشن .حروفیه :دح یق درداریخ و آراء و ع ای) .دهران :نیر احم)ق6149. خیریه ،بهروز .اه بیت پیامرر در شنر شاعران کرد .قم :انتیارات کتاب فردا614:. ریتر ،هلموت ،آغاز فرقه حروفیه .درجمه حیمت موی) .دهران :انتیارات مولی6186. صششالحی ،محیششی الشش)ین .سششرود بادیششه :در احششوا و آاششار شششنراق کششرد و لششک و لر.کرمانیششاه:.مولف6149.
 صفا ،ذبیح اهلل.گنجینه سخن ،1 ، .به اهتما سی) محم) درابی .دهران :امیر کریر6119. صفیزاده ،ص)یق .فرهنگ بوره که یی کردق به فارسی .دهران :نیر پلیکان6149. غضنفرق امرایی ،اسفن)یار.شرح دیوان مال پرییان .خر آباد :انتیارات شاپور خواست6148. فاخورق ،حنا و خلی جر .دشاریخ فلسشفه در جهشان اسشالمی .درجمشه عر)المحمش) آیتشی .دهشران:شرکت انتیارات علمی و فرهنگی6181.
 فرمانیان ،مه)ق .اسماعیلیه داریخ و ع ای) .دهران :موسسه آموزشی پژوهیی مذاهب اسال 614: . -کمرریج (پژوه

دانیگاه) .داریخ دیموریان .درجمه ین وب آژن) .دهران :جامی6184.

 -گجرق ،امین .از بیستون دا داالهو .دهران :نیر مه6184 .
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 گولپینارلی ،عر)الراقی .فهرست متون حروفیه .درجمه دوفیق هاشم پورسرحانی .دهران :نیر سازمانچاپ و انتیارات وزارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی6188.
 محجوب ،محم) جنفر .ادبیات عامیانه ایران .دهران :نیر چیمه6149 . مک داو  ،دیوی) .داریخ مناصر کرد .درجمه ابراهیم یونسی .دهران :پانیذ6149. میرجنفششرق ،حسششین .دششاریخ دحششوالت سیاسششی ،اجتمششاعی ،اقتصششادق و فرهنگششی ایششران در دورهدیموریان و درکمانان .دهران :انتیارات سمت ،اصفهان :دانیگاه اصفهان6184.
 -میر فطروس ،علی .جنر

حروفیه  .نهضت پسیخانیان .دهران :انتیارات بام)اد .بی دا.

 -نسشیمی .عمشاد الش)ین .زنش)گی و اششنار عمششاد الش)ین نسشیمی.به کوشش

یش)اهلل پنش)رق .دهششران:

نیرنی6189.
 همزهاق  ،محم)ررا .جامنه شناسی هویت گروهی و قشومی در ایشران :نمونشه :گوییشوران لشک.کرمانیاه :دانیگاه رازق6144.
 ین وبی ،احم) بن ابی ین وب .الرل)ان .درجمشه محمش) ابشراهیم آیتشی .دهشران :انتیشارات علمشی وفرهنگی6186.
- Dahlman,Carl. Eurasian Geography and economics.2002.43.no4.271-299
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علم طب و شیوههای درمان در قصههای سندبادنامه
ص)ی ه حاجیآقازاده (نویسن)ه مسئو )
کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی


خسرو جلیلیکهنهشهرق

دکترای ادبیات تطبیقی و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
آستارا ،آستارا ،ایران.

چکیده
استخراج و معرفی علوم مختلف از جمله عل طب و شیوههای درمانی که مرردم
یک جامعه در مواجهه با بیماریها از آن بهرره مریبرنرد ،برا توجره بره ترأثیری کره
میتواند در شیوۀ زندگی ،بهداشت ،سالمت و افکار و اندیشههای هر جامعهای ،حتی
در دنیای معاصر داشته باشد ،و تفکیک آن از موهوما و ررافا  ،از اهمیت ویژهای
برروردار است یکی از منابعی که میتواند یاریگر ما در معرفی و شنارت عل طرب
و شیوههای درمان عامیانه باشد ادبیا کالسیک ،بهویژه ادبیا داسرتانی اسرت در
پژوهش حاضر ،که میتوان آن را یک مطالعرۀ میران رشرتهای تلاری نمرود ،کتراا
سندبادنامۀ ههیری سمرقندی به دلیل اشتمال آن بره بسریاری از مشراعل ،آداا و
رسروم ،انروا علروم ،بهرصوص عل طب و شیوههای درمان عامیانه و برهعنروان
نمونهای مناسب از جامعۀ آماری ادبیا داستانی ایران ،انتخاا و مسائل مربروط بره
عل طب و شیوههای درمان عامیانه را که تا عصرر ترألیف ایرن اثرر ،در آن انعکراس
یافته ،استخراج کرده و پس از دسته بندی نشان داده ای این دسرته بنردی ضرمن
اینکه میتواند نشانگر وسعت و دامنۀ علوم در قرن ششر باشرد ،قابلیرت تطرابق و
استفاده در عصر حاضر را نیز دارد

کلید واژهها :علو عامیانه ،سن)بادنامه ،ظهیرق سمرقن)ق ،داستان

xosro.ja@gmail.com
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مقدمه
«ادبیّات آیینهاق است که جلوههاق ع  ،عیق ،دم)ن ،فرهنگ و باورهشاق هشر ملتشی را در
خود مینمایان) وچیمان نس آین)ه رابه سشوق دنیشاق واقنشی و آرمشانی نیاکانیشان مشیگیشای).
شاعران و نویسن)گان کالسیک فارسی در دصویرگرق این دنیاق واقنی یا آرمانی از دانیشهایی
چون :منطق ،فلشسفه ،کشال  ،طشب ،نجشو و  ...سود جستهان) و با بهرهورق از ایشن صشور علمشی
افشزودهانش) و بشه سشرب آمیشزم طشب بشا خرافشات و

بر غنا و ششکوفایی هنشر و ان)یششیة خشوی

باورهاق عامیانه ،عالوه بر بازداب موروعات صر

طرشی ،باورهشاق عامیانشه طرشی نیشز در آاشار

ادبشی اننکشاس یافتششهانشش)» (بشاقرق خلیلشی .)64 :6141 ،از جملشة ایشن آاشار ادبشی مشیدشوان بشه
سن)بادنامة ظهیرق سمرقن)ق اشاره نمود.
سن)بادنامه ،نوشتة ظهیرق سمرقن)ق »از نویسن)گان و مترسشالن اواخشر قشرن شیشم و اوایش
قشرن هفشتم» (خشانلرق« )111 :6148 ،کتابی است در آداب کیور دارق و رفتار بشا رعیشت؛ و از
حیث درکیب و ساختمان شریه کلیله و دمنه .یننی یک داستان اصلی که در رمن آن حکایشت-
ها و قصص دیگرق نیز میآی) و ه)

آن به ظاهر آگاه ساختن پادشاه و در واقشع دنریشه و دَنَرُّشه

خوانن)هاست( ».ظهیرق سمرقن)ق)6119:1 ،
درباره اص و منیأ سن)بادنامه اختال

نظر وجود دارد و ابن نش)یم در الفهرسشت «یشک جشا

ب)ون دردی) آن را از اسمار و احادیث هنش)وان دانسشته اسشت»( .صشفا )6996 :6111،امشا برخشی
دیگر از دانیمن)ان آن را از اص ایرانی دانستهان) که احتماالو بشه ادبیشات هنش)ق وارد شش)ه و بشا
عناصرق از فرهنگ هن) درآمیخته است 1.این کتاب از نوع داستان هاق دم یلی است و اگرچشه
اص آن به سیاست م)ن یننی آیین کیوردارق و طرز د)بیر دوجه دارد امشا حکایشات و داسشتان
هاق شیرین و حکمت آمیزق از علما ،م امات دولتی و گاه مرد عادق در آن ن

ش)ه کشه در

البالق آنها میدوان به مطالری که دا بر خرد ،دوران)ییی ،داد پییگی ،د)بیر ،زیرکشی ،چشاره
ان)ییی و منرفت و دان

مرد قرن شیم است ،برخورد نمود 8.ظهیرق سمرقن)ق نیز خشود در

دیراچه سن)بادنامه این گونه نظر دارد که «آن غرایب کلم و عجایب حکم کشی دأسشیس قواعش)
ریاست و دأکی) مرانی سیاست است متضمن مصالح دین و دولت و متکف منشا ملشک و ملشت
ج) او هز مانن) و موعظمت او حکمت پیون) به ام ا و اشنار و اخرار و آاار آراسته کرد 4»...
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همین گستردگی پهنة داستانها از باالدرین سطوح جامنه (مفامشات دولتشی و لیشکرق و علمشا و
ف ها و دانیمن)ان و  )...دا پاییندرین سطوح جامنه (صننتگران ،کیشاورزان و  )...سشرب حضشور
انواع اطالعات فرهنگی ،علمی ،ادبی و باورهاق عامیانه در متن داستانها ش)ه است.
در این پژوه

بین رشتهاق ،با استفاده از منابع کتابخانهاق وروم دحلیلشی-دوصشیفی  ،علشم

طب و شیوههاق درمان عامیانه که درمتن داسشتانهشاق سششن)بادنامه اننکشاس یافتشه ،اسشتخرا و
دحلی میشود.
« طب عامه بخیی از نظا به)اششتی و درمشانی مشرد ایشران بشر پایشه سشاختارهاق اعت شادق و
باورهاق فرهنگی اییان است .حوزه مننایی و نیز حوزه کشاربردق اصشطالحادی چشون پزششکی
مردمی ،پزشکی عامیانه و پزشکی سنتی قرابت هایی با یک)یگر دارن) که همین امشر باعشث مشی
شود به کارگیرق آنها از سطوح مختلف علمی و همکنشین مردمشی ،نشوعی خلشط مننشا را باعشث
شود .اگر بخواهیم اصطالحات دیگرق چون قو پزشکی ،طرابت خانگی و درمشانگرق عامشه را
نیز با نکته سنجی بهکار بریم ،بیشک دچار سردرگمی خواهیم ش) .همشین امشر باعشث شش)ه دشا
نتوان به راحتی یک چهار چوب عمشومی و گویشا بشه منظشور میشخص سشاختن حشوزة مننشایی و
کارکردق اصطالحات دنیاق طرابت عامیانه ورع نمود .از سوق دیگر ،نسری بودن واژة عامه ،و
مننطف بودن آن در قالب زمان و داریخ ،باعشث شش)ه دشا ایشن نشوع طرابشت غیرمتنشار

از نظشر

علمی ،به سختی الگوق واح)ق را بپذیرد اما همشواره یشک رکشن پایش)ار و اابشت در آن وجشود
دارد و آن این است که :اساس این نوع از طرابت ،باورهاق به)اشتی و رفتارهاق درمشانی عمشو
مرد محسوب می شود .همین اص باعث ش)ه دا این دنریشف از طشب عامشه ،کشم و بشی

میشان

ان)ییمن)ان پذیرفته شود که در طب عامه همه چیز از علت دا دیشخیص و درمشان بیمشارقهشا بشا
باورها و اعت ادات مذهری و جمنی مردمان مردرط است ،بشه طشورق کشه مشیدشوان آن را همسشو
بودن ع ای) خاص دربارة علت بیمارقها و جهانبینی عمومی اجتماع دنریف کرد» (متین ص :
 )61:4با دوجه به دناریف فوس اشارات طری موجود در حکایات سن)بادنامه در این پژوه
سه بخ

عم)ه د سیم ش)ه است:

بشه
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 -1طب سنتی:
بیمارق صفرا با سکنگرین دسکین مییاب):
« صفراق این حاداه که عار

ش)ه اسشت بشه سشکنگرین حکمشت دسشکین یابش)» (ظهیشرق؛

.)16 : 6146
«از داروخانة ع)  ،سکنگرین دخفیف به محروران رعیت بای) داد( ».همان.)98 :
«و صفراق حاداه را که به یرقان ابطا شخص شاهزاده متنش)ق بشود بشه سشکنگرین حکمشت
دسکین میکردن)» (همان.)668 :
و هرگاه در آن زعفران بیفزاین) ،باعث دسکین مضاعف میشود:
«و زعفران در سکنگرین دسکین زیادت کن)» (همان.)668 :
در داستان «زن و گوسفن) و پیالن و حم)ونگان» ،بشه دشاایر پیشه حم)ونشه (میمشون) در التیشا
زخم سوختگی مؤار میدان):
«از پیه حم)ونه درمالی دا نیکو شود»(همان.)16 :
یکی از شیوههاق طب سنتی در عال بیمارقها رگزنی بوده است .رگزن یا فصشاد پشس
از متور ساختن پوست ب)ن دوسط بادک  ،با نوک نیتر زخمهاق کوچکی در آن ایجاد مشی-
کرد .و منت ) بود که با اینکار خون فاس) از ب)ن خار میسازد:
«فصاد رنف نور از باسلیق باصره بگیای)» (همان.)668 :
در داستان «بازرگان لطیف طرع» بازرگان براق درمان سشرطان همسشر خشود منجشونی از آرد
1

می)ه و انگرین درست میکن) و بر روق قسمتهاق ور کرده پا میگذارد به گونهاق که بنش) از
دو ماه بیمارق بهرود پی)ا میکن):
«گفت :خواجة مرا برپاق علت سرطان بود و او را ورمی قوق و آماسی عظشیم پ)یش) آمش)ه
بود ،اطرا فرمودن) که از آرد می)ه و انگرین هر روز عجینی ساز و بر وق دکمی) 9کن دا ماددها را

 1آرد گندم که آن را دو بار بیخته باشند و نانی که از این آرد پخته باشند.

2پوست بدن را با چیزی گرم یا سوزنده چون خردل و امثال آن تحریک و گرم کیردن تیا خیون بیه سیوی بییرون مییل کنید.
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
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نضج میده) و بت)ریج دحلی میکن) .م)ت دو مشاه بشر آن ایشن طللشی مشینهشاد  ...اکنشون آن
آماس فرو نیست و ماددها پالود» (ظهیرقسمرقن)ق؛ .)646 : 6146
اعت اد به این که آخرین عال براق زخمهاق العال داغ نهادن بر آن زخم اسشت و چنانکشه

عضوق از ب)ن فاس) ش) چنانکه امی)ق براق بهرشود آن وجشود ن)اششت بایش) آن عضشو فاسش) را
بری):
شود عال او به حرس و قطشع واجشب مشی-

«چون در جزوق بیمارق مفس) و مهلک عار
دارن)» (همان.)41 :
کح (سرمه) باعث پرنور ش)ن دی)ه میشود:
«دی)ه را به جما همایون پ)ر دکحی داد»
غلرة سودا در فرد باعث جنون میشود:

«جنون بر وق غالب آم) و سودا بر وق مستولی ش)» (همان.)644 :
بیمارق یرقان باعث زردق  ،و بیمارق برسا  6سرب زوا ع
«یرقان هیرت روی

زرد کرده و برسا سیاست ع

میشود:

و خرد را از وق برده» (همان.)84 :

دریاس باعث از بین رفتن سم مار در ب)ن میشود:
«سمو افاعی ظلم را بتریاس دواعی انصا

د)ارک میکنن)» (همان.)664 :

درکیب برخی از مواد غذایی با هم)یگر سرب سریع الهضم ش)ن غذا میشود:
«گر شکر و روغن با گرنج خورن) باعث سریع الهضم ش)ن گرنج شود» (همان.)998 :
 -2طب عامیانه:
«هر که را د درد کن) د روباه بریان کن) و بخورد» (ظهیرقسمرقن)ق؛ .)99: : 6146
«هر که دن)ان روباه با خود دارد درد دن)ان

بیارام) و دسکین پذیرد» (همان)99: :

«هرکه گوم روباه در گهواره طف آویزد طف گریان و کودک بش)خوق از گریسشتن بشاز
ایست)» (همان)99: :
1برسام] .ا َ /ا ] (ا مرکب ) التهابی است که در پرده میان کبد و قلب عارض می شود فارسری  ،مرکرب اسرت
به معنای التهاا سینه ( .یادداشت بخط مرحوم دهخدا)
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دعا درمانی یکی دیگر از شیوههاق طب عامیانه بوده که در سن)بادنامه نیز اساس داسشتان بشا
آن شک گرفته است.
 -3دعا درمانی
یکی از شیوههاق عامیانه در بهرود و درمان بیمشارقهشاق العشال دعشا بشود .وقتشی بیمشار از
م)اواق بیمارق خود نا امی) میشود دست به دعا برمیدارد و از خ)اون) میخواه) کشه بیمشارق
او را درمان کن).
در سششن)بادنامه نیششز دعششا جایگششاه خاصششی دارد .در ابتشش)اق داسششتان ،کششوردیس بششراق اینکششه
خ)اون) به او فرزن)ق ده) دشا جانیشین صش)س او باشش) ،دسشت بشه دعشا و راز و نیشاز برمشیدارد.
(ظهیرق سمرقن)ق؛ )16 : 6146
گاه نیز دروییی مستجاب ال)عوه از خ)اون) براق فرد بیمار شفا میخواه).
نتیجهگیری
پژوه

حارر نیان میده) که:

موروع بازداب طب و مسائ پزشکی عامیانه در سن)بانامه که جزو آاار ادبی به ششمار مشی-
آی) یک موروع میان رشتهاق است.
سن)باد نامه علیرغم ظشاهر افسشانهاق آن ،حشاوق و راوق واقنیشتهشایی از زنش)گی مردمشانی
است که در قرن شیم می زیسته ان).
این مرد در مواجهه با بیمارقها ،شیوههاق مختلفی را بشراق درمشان بیمشارقهشا بکشار مشی-
گرفتن) که بخ هایی از آن در البهالق حکایات سن)بادنامه بازداب یافته است.
سه روم مختلف براق درمان بیمارقها مورد استفاده قرار میگرفت ایشن سشه ششیو عرشارت
بودن) از طب سنتی ،طب عامیانه و طب دینی یا همان دعا درمانی.
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 -1مقدمه
در بین هر قومی ،شاعران از جمله گروههایی هستن) که خود را در برابشر فرهنشگ جامنشهاق
زن)گی میکنن) و سنتهاق آن م)یون میدانن) و در اشنارشان باز مینماین) بازدشاب فرهنشگ
عامه ،آن جامنه در اشنارشان از دو منظر قاب دأم است زیرا از یک سو سرب پیونش) آن ششاعر
با فرهنگ جامنه خود و از سوق دیگر موجب مان)گارق این فرهنگ ارزشمن) کهن مشیششود.
این پیون) زمانی نمایان میشود که شاعر در ااشر عوامش متنش)د ،در درون خشوی

دچشار نشوعی

درگیرق ،ناآرامی و ان)وه میشود و دالم می کنش) بشا بازگیشت بشه ارزششهاق فرهنگشی قشومی
خوی  ،به آرام

برس) یا مردمان

را براق حف ارزشهاق فرهنگی جامنهام برانگیزد.

« این ان)وه منموال زایی)ه دوقنات دسکین ناپذیر قلرشی اسشت کشه در جهشانی بشیاحسشاس و
بی ایمان گرفتار ش)ه است .آرزدگشی از محشیط و زمشان موجشود و فشرار بشه سشوق فضشاها یشا یشا
زمانهاق دیگر ،دعوت به سفر داریخی و جغرافیایی ،سفر واقنی یا بر روق با هاق خیا  ،یکی
از میخصّات آاار رمانتیک است ...از این رو پیوسته نوعی می گریز بشه کیشورهاق دوردسشت
در آاار رمانتیک به چیم میخورد .همه این سشفرهاق رؤیشایی در آرزوق یشافتن محشیط زیرشا و
مجل و رنگهاق دازه و باالخره آن زیرایی و کما مطلوب است( ».سی) حسینی.)61:6:646 ،
 –1-1بیان مسئله
داریخ کهن ایران زمین شاه) دنامش و همزیسشتی فرهنشگهشاق گونشاگون در طشو دشاریخ
پرفراز و نییب بوده است .و دیرینگشی و کهنسشالی اقشوا ایرانشی ،غنشاق فرهنگشی ادبشی ،دنش)د
فرهنگها و پراکن)گی قومیت عام د ویت این غناق فرهنگی ش)ه است و بشه عنشوان جریشانی
سیّا  ،همواره در میان اک ریت مرد جامنه جریان داشته و مسیر رشش) و بالنش)گی خشود را طشی
کرده است .اقوا مختلف براق حف و ارائه شاخصهاق فرهنگ خود از زبشان و گشوی

ویشژه

خود که یکی از مهمدرین ابزارهاست ،بهره گرفتهان) .ب)ین دردیب زبان و گشوی هشاق محلشی،
همکون خیتهاق نامرئی این دم)ن دیرپا ،کاخ بلن) و شکوهمن) زبان و فرهنشگ ایرانشی را در
طو داریخ برافراشتهان).
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افکار و ع ای) و بیمها و امی)ها ،آرزوهاق اقوا ایرانی در طو داریخ ،در قالشب افسشانههشا و
منظومههاق محلی نمای

داده ش)هان)« .نوستالژق» یا غم غربت ،یکی از ویژگیهشاق اابشت در

منظومههاق عامیانه و محلی ایران زمین است که با بررسی مؤلفههشاق نوسشتالژق در ایشن ااشر ،بشا
فرهنگ ایشن قشو آششنا مشیششویم همکنشین مشیدشوان عوامش دشاریخی ،اجتمشاعی و فرهنگشی،
شک گیرق و دحو این شاخصها را بررسی کرد .از این دی)گاه بررسشی منظومشههشاق بشومی-
محلی میدوان) زمینه مطالنات جامنه شناختی و داریخی را دربارهق طایفه و یا طوایف مختلشف
ایران زمین فراهم آورد.
 -2-1مجموعه شعر کوچههای بیعبور
مجموعه شنر «کوچههاق بیعرور» به گوی

قوچانی ،اار حسین میرق متول)  6148ه .م.

شاعر قوچانی اسشت .عشالوه بشر ششنر ،در موسشی ی و ن اششی در حش) خشود اسشتاد اسشت .میشرق
دحصیالت عالی دانیشگاهی نش)ارد امشا چیشمهق ذوس و هنشر او جوششان اسشت .او زبشان ششنر و
موسی ی و ن اشی را در دانیگاه مرد آموخته است.
«میرق از همان مردان ق)یمی وحاف و پایرن) اصشالتهشا سشت .نسش مشا کشه جشزو آخشرین
شاه)ان از دست رفته مواریث و سنتهاق کهشن هسشتیم ،بشه دنرشا دغییشر زنش)گی ،پ)یش)ههشا و
مظاهر فرهنگی حتی لهجه قوچانی دیگر داشت دحلی میرفت و از گوییوران اصی دیگر دیر
نمان)ه بود که کسی هم نراش) .شهرق دیرپا با آن همه ق)مت داریخی کشه در همسشایگی حکشیم
ابوال اسم فردوسی و ابوالفض بیه ی زبان درقام «چون دود میرود» و نابود میشود ».جالشب
است که یک نفر در قالشب ششنر حشاف آنهشا باشش)( .میشرق )6 :61:9 ،بنشابراین ارشت لهجشه و
گوی

در قالب شنر مناسبدرین راه براق حف  ،احیا و دوجه دادن مرد به آن هاست .بشه نظشر

میرس) میرق در این بیت از یک طر

دلرستگی و دنصب خود را نسرت به لهجه محلشی نیشان

میده) و از دیگر سو قص) دارد دوجه قو  ،خوی

را براق حف و احیاق آن برانگیزد.

عیق مُو لهجهق قوچونَه بشرا دشا بشه اَبش) دیفالِمُو دیفالشه ،هشیچ موقشع دیشوار نِمِشرَه
(همان)19:
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انتخاب عنوان «کوچههاق بیعرور» نیانهق دلرسشتگی او زادگشاه وکوچشه پشس کوچشههشاق
پرخاطره و شیرین کودکی است .شاعر دیوار کوچه خشود را کشه پشر از یادگشارق بشا خشطهشاق
شلوغ است که در لحظات بیقرارق نوشته ش)ه است؛ شناسنامه مینام).
از دیفششا دَرُ مُگششم سِ شجت کوچتششهق مششا بته دِلِ

درچشهق نشور ،بغَلِش

همییشه وا
(همان)61:

این مجموعه شام  84قطنه شنر است کشه در قالشب غشز  ،قصشی)ه ،م نشوق ،مسشتزاد ،بحشر
طوی و دوبیتی سروده ش)ه است« .شنر میرق به طور کلی در این دفتر بر حسب نوع و مضمون
میدوان به دو دسته د سیم کرد :شکوائیات و عاش انهها که مضمون عمش)ه اششنار میشرق اسشت.
بخیی از اشنار او دابع حا و هواق موسی ایی وآشنایی با ردیف و دستگاههاق موسشی ی اسشت.
دصویرهایی که در شنر میرق به چیم میخورد بسشیار طرینشی ،زنش)ه و وارشح از آب درآمش)ه
است که این خود مهارت و دسلط شاعر بر ریزه کارقها و ظرافتهاق لهجشه را مشیرسشان) .امشا
بخ

عم)ه هنر دصویر گرق او م)یون بالغت و رسایی لهجه و زبان است .با دمشا حسشنی کشه

این مجموعه دارد اما در بنضی موارد اشکاالت وزنشی و هنجشار ششکنی در قالشبهشا بشه چیشم
میخورد.
مجموعه شنر میرق به گوی

قوچانی است و به قص) حف میراث کهن سشاکنان ایشن ششهر

سروده ش)ه است .او در سرودهق خود ،بازگیتی نوسشتالژیک بشه قوچشان قش)یم دارد و در ایشن
یادآورق ،مجموعهاق از عناصر فرهنگ عامشه مشرد قوچشان را بشه دشار و پشود بشومی سشرودهاق
نوستالژیک ،پیون) زده است.
 –3-1پیشینه تحقیق
آاارق که در پیون) با موروع این پژوه

باشن) به دو دسته د سیم میشون)؛ نخست آاارق

که دربارهق مجموعه شنر کوچههاق بیعرور نوشتهانش) ،و دسشته دو دح یشقهشایی کشه دربشاره
نوستالژق شنر صورت گرفته است .درباره مجموعه ششنر کوچشههشاق بشیعرشور هشیچ پژوهیشی
انجا نگرفته است .درباره بازداب نوستالژق در اشنار شاعران پژوه هاق مختلفی انجا گرفتشه
اسشت؛ از جملششه :کرششرق سشامانی ( )61:1در م الششه« بررسششی زیرشا شششناختی نوسششتالژق در اشششنار
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ابوال اسم الهودی ،از منظر زیرا شناسی به نوستالژق دوجه کرده است ..مهش)ق ششریفیان ()6148
در م الهق «بررسی غم غربت در اشنار فری)ون میشیرق» و محمشود عراسشی و ین شوب فشوالدق
(« )61:9بررسی نوستالژق در شنر منوچهر آدیی» و مهش)ق ششریفیان (« )6148بررسشی فراینش)
نوستالژق در اشنار اخوان االث» و...پرداخته ان) که این پژوه ها بر دحلی روانیناختی محتشوا
استوار است .اما نجمه درق و احم) حاجری( ،)61:1در م اله «بررسشی رجنشت نوسشتالژیک بشه
عناصششر فرهنششگ عامششه در دو منظومششه «یششادِدِن» و «مششارووزو»» و ( )61:8بششه «بررسششی رجنششت
نوستالژیک به عناصر فرهنگ عامشه در دو منظومشه «حیش)ر بابایشه سشال » و «یشادِدِن» بشه رجنشت
وستالژیک در فرهنگ عامه پرداخته ان).
داکنون دح ی ی که به طور خاص که وجوه نوستالژیک کوچههاق بیعرور را بررسشی کنش)
یا عناصر فرهنگ عامه را در این منظومه بازنمای) ،انجا نگرفته اسشت .در ایشن پشژوه  ،دشالم
میشود نحوه بهرگیرق از عناصر فرهنگ عامه در بیان احساسات نوستالژیک بررسی شود.
 -2بحث و بررسی
نوستالژق واژه فرانسوق ،برگرفته از دو واژه یونانی  nostosبشه مننشی بازگیشت و  algosبشه
مننی درد و رنج است .این واژه در فرهنشگهشا ایشن گونشه دنریشف شش)ه اسشت« :انش)وهگینی و
گرفتگی روحی به علت دورق از سرزمین مادرق و درد وطن؛ حزنی که به سرب می به دیش)ار
خود دولی) شود؛ س ّ حب الوطنی ،حسرت گذشته ،می با بازگیت به خانه و کاشانه و احساس
غربت؛ چیزق که کسی از گذشته به یاد داششته اسشت .دلتنگشی بشه سشرب دورق از وطشن یشا د
دنگی حاص از یاد آورق گذشته درخیشان و ششیرین؛ در زبشان فارسشی ایشن واژه غالرشاو بشه غشم
غربت و احساس غربت ( )Homesicknesو حسرت گذشته درجمشه کشردهانش)( .وفشایی:6148 ،
 )98واژهق «نوستالوژق» نه از عالم شنر و ادبیات یا سیاسشت کشه از عشالم پزششکی سشردرآورده
اسشت .در سششا  6144بششراق نخسششتین بششار در پایشان نامششه پژشششکی یوهششانس هششوفر ،دانیششجوق
سوئیسی ظاهر ش) که مشی خواسشت بشا ابش)اع ایشن واژه ،حالشت غمگشین شش)ن ناششی از آرزوق
بازگیت به سرزمین بومی را دوریح ده)( ».د ی زاده .)6148:999 ،بنابراین مشیدشوان ایشن واژه
را اصطالحی روانیناختی دانست که وارد ادبیات ش)ه و «به طور کلی رفتارق ناخودآگاه اسشت
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که در شاعر یا نویسن)ه بروز میکن) .یک احساس عمومی ،طرینی و غریزق که در میشان انسشان
هاست .هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کن) و با مرور آن دچشار نشوعی حالشت غشم و
ان)وه دوأ با حالت سکرآور شود ،دچار نوستالژق ش)ه( ».انوشه)61::6181 ،؛ شاعر یا نویسن)ه
نیز در اار عواملی چون دورق از وطن ،ف )ان یکی از نزدیکان ،دغییشرات جامنشه ،پیشرق و  ...بشه
گذشته خود و جامنه گذشته که آن را آرمانی میدان) ،رجوع میکن) و خشاطرات آن دوران را
در اارم به یاد میآورد « .نوستالژق با خاطره رابطه دنگادنگی دارد؛ بشه عرشارت دیگشر یکشی از
ستونهاق نوستالوژق یادآورق خاطرات است الرته یادآورق خاطره ،مشا را بشه دشاریخ و گذششته
پیون) می ده) .داشتن خاطره براق هشر فشرد طرینشی اسشت ،امشا وقتشی یشادآورق خشاطرات بشراق
شخصششی بششه حشش)ق برسشش) کششه او را نسششرت بششه واقنیششت موجششود بشش)بین کنشش) ،شششخص احسششاس
نوستالوژق و دلتنگی میکن) .خاطره ،یادآورق گذشته و مشیدوانش) فشردق یشا اجتمشاعی باشش)».
(انوشه )681 :6118 ،در این م اله انواع مفاهیم نوستالژیک مجموعه شنر کوچههاق بیعرشور را
در زیر دو عنوان کلی نوستالوژق خاطره فردق و جمنشی مشیآوریشم .ایشن دو نشوع بشا دوجشه بشه
کارب) عناصر فرهنگ عامه م)ّنظر است.
 -1-2نوستالژی خاطره فردی
وقتی افراد در دورانی از زن)گی خشود بشا مشواننی روبشه رو مشیششون) ،سالمتیشان بشه خطشر
میافت) اولین واکن

آنها راهی براق گریز اسشت؛ امشا در بسشیارق از اوقشات اگشر در واقنیشت

عینی راهی براق گریز پی)ا نکنن) ،آرزوق گذشتهاق را میکنن) که در آن زن)گی پشر ششکوهی
داشته ان) .خاطرات فردق ان)وختههاق ذهنی هستن) که در ناخودگاه شخصی آدمی جاق دارن)
و فرد با یادآورق این خاطرات خوشاین) یا ناخوشاین) ،دچشار دلتنگشی یشا بشه اصشطالح احسشاس
نوستالوژیک میشود« .درق و حاجری »49 :61:8،فروی) ایشن یشادآورق یشا بازگیشت را نشوعی
مکانیسم دفاعی انسان در برابر شرایط غیر قابش کنشونی مشیدانش) « :بازگیشت مکانیسشم دفشاعی
دیگرق است که در آن فرد به رفتار یا مرحله قرلی بشاز مشیگشردد کشه در آن احسشاس امنیشت و
راحتی بییترق میکن)( ».اسنودن )644 :61:6 ،هنرمن)ان ،این بازگیت نوستالژیک را از طریق
بازداب آن در آاار خوی

مح ق میکنن) « :خاطره و یاد کلیه حوادث گذشته کشه در زنش)گی
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ادبا پی

آم)ه به شک بارز در آاار آنها مننکس ش)ه است .برخی از این پییام)ها به گونهاق

است که شاعر دماماو در فضاق آن زمان به سر میبرد» (شریفیان.)4 :6141 ،
در مجموعه شنر کوچههاق بیعرور ،جلوههاق گوناگون بازگیت نوسشتالژیک بشه گذششته
فردق شاعر است .براق کسی که در جوانی یا پس از آن از زن)گی لذّت چنش)انی نمشیبشرد امشا
خاطره روزهاق بکگی و غفلتها و بازقهاق کودکانه لذّت بخ

است .نمونشههشاق مختلشف

این بازگیت به گذشته عرارت است از :بازگیت به کودکی ،بازگیت به طرینت ،آزردگشی از
مظاهر دم)ن ،نکوه

دنیا.

الف -بازگشت به کودکی
یکی از وجوه نوستالژق ،گریز از واقنیت موجود و پناه بشردن بشه گذششتههشاق دور و دوران
کششودکی اسششت .ایششن بازگیششت بششه دوران خردسششالی ،در ح ی ششت بازگیششت بششه سششادگی و
منصومیتهایی است که درآشفته بازار جامنهق م)رن آنها را فراموم کشرده اسشت .برگیشت
به کودکی و بازسازق فضاق آن دوران ،یکی از ارکان اصلی این مجموعه است.
میرق اولین قطنهاق که در مجموعشه ششنر خشود آورده «بیکگشی یشادم بخیشر» اسشت .او از
هیاهوق زن)گی م)رن خسته ش)ه است و درد میکیش) .بشراق التیشا روح دردمنش)م ،بشه دوره
کودکی بازمی گردد .خاطرات گذشتهق دور خود را در ذهن مرور میکن) و در نهایشت آنهشا
را به گوی

محلی در قالب شنر میریزد.

یَکی دَش ِّ 6خوددشان ،از بیکگشی حشر

مِزتنَشه یَکشششی از هَشششزار مشششیگشششه ،اگشششه اورَ بتتَنَشششه

دو نِفَر چُسری)ه بی)یم ،همو جور به همدق یَه دششش ِّ او رحمتشششی یشششا ،اللشششه و الدن ،بتمَنَشششه
یَخَششه را گرفتَششه بیشش) و مِکیششی) م ش اوسششار

9

گفشتم :هششوپَرَه مِشرَه وتلِش

بتتِششی 1هششی دُیوونَششه

قیششف مِییششی مُحلّششه دششان نوبتششه مششاهم مِرتسَششه همکی بُزنم که بیگی آخشی آقِشی آخشی نَنَشه
حاال خیلشی مِگشذَرَه از او روزا ،یشادم بخیشر دودامششان زق رَه زدیششم ،پششی

خودمششان بتمَنَششه
(میرق)4:

شاعر در شنر «بشه یشاد روزاق او م)رسشه» بشا یشادآورق خشاطرات از روزهشاق او م)رسشه
درگذشته دور دصویر زن)هاق را در م اب دی)گان قو خود مجسم میکن) و آنها را با خود بشه
چن) دهه قر مشی بشرد .حسشرت او حسشرت جمنشی اسشت .خشاطرات اولشین روز م)رسشه کشه بشا
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هم)لی ،صمی میت و اعتماد ،همراه بوده براق او در آشفته بازار زن)گی م)رن امشروزق ،ششیرین
و لذت بخ

است.

دسشتمَه گذِششتَه بیشش)گ مشین دسششت همسِشش)ه او م)رسشششههشششا بیششش) دشششر دمیشششز و او 8زتدَه
قلم و دفتر و موزقمَن)و 4یَک خیشکِه1ق نشو و مِرَفت و دو مُخورد 8هی مُگشف بیکَشه بُش)و
از ع ببه لِکلِکان 4وگرسگرس :سشینَهیُشم کششه خشش)ا چششی خِرَششره ،بُششه کجششا مِخَششه بُششر
بیکَه بی) و خِز واخِز 69لِ ) و خِنَش)ه و قِردَشک کِلونا کتشاب و دفتشر دسشت خردیشا لواششک
وتستادیم به چن رتدیف و حشولی م)رسشه پُشور رَ

69

هوم مُو سمت منلم کتک و چرپی 66و چُشو ششفت

هَنِزَ قِسَم بشه بشارون مشو هَمشو شَشگِرد خشامُم هَنِزَ صُ)ام مِپیکَشهوَخشتبیش)ارق و خشوابُم
هریکششی کششه بیسششت مِیشش) ،دیکتششهق مششا بششه پنج دِمَن کاسب بی)یم ،یَک عالَمَشه کیشک و
)69
(میرق:
َششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششه
م)رسشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششه دَن

یکی از دستاوردهاق زن)گی م)رن غم و غصشهاق اسشت ششاعر را دچشار درد و رنشج کشرده
است .او حسرت بازگیت به زن)گی سشاده گذششته دارد و دنهشا راه نجشات را در سشاده زیسشتی
میبین).
حاالیَم خوب مِتِنیم ساده بَییم ،جوم نِشزتنیم پی

چُیمت د خوشا ،غشم هشا و غصَّشه ارزَنَشه
(همان)::

شنر صُن)ُس نیز بازداب دلتنگی شاعر است که با حسرت خاطرات گذشته را مرود مشیکنش).
میگوی) :روزهشاق خشوم کشود کی همکشون گنجشی بشود کشه دیگشر در هشیچ گنجینشهاق پیش)ا
نمیشود و انتظار بازگیت آن روزها ،بیهوده است.
مِشششیُم امششششروز بُششششزنم بششششه دِ ت خَطِشششرته هششششا یادق از قِ)یم و او پتت پتتی 61یا شو پتشرَه هشا

68

بیکَهها و بیکَه گی  ،گریهها و خِنش)ِه هشام یاد هم کوچَه گی یا ،رتفتَشههشا و زتنش)َه هشام
لوشششی 64مُلُّششی ب ششا  ،یششا قِلَششم شششرنی و دوغ همسَیَه با چرخ نو قیف مییَه 61بشا بشوسِّ بشوس
هوا گرمی بتشه حیشاط ،بُسشاط لحشا

دُشَشک حلّا و دیرنگ دیرینگ ،بیکَه شر ا مشین

لشک68

(همان)66:

دور کرسششی هَمَششه جششا شششاهنَمَه همییششه بیشش) ن ش پیششر مجلسششا هششف خششوان و دیششو سششفی)
ابُولششو یششادم بششه خیششر چُ ششذَرَ مِترسششی)یم عینششک سشششیاه مِششزَد رَد مِششرَ

مِخن)یششش)یم َ
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دَشش َّ او روزا کجششا بششه کشش)و صٌششن)قی یَششه بششیاِمَششر نیسششتَه یششیم بُششه خشش)ا اگششه بییَششه
(همان)69:

جلوههاق برگیت به دوران کودکی در این محموعه را میدوان در مرور بازقهاق محلشی،
رسو اجتماعی و اعت ادق ،اشخاص ،امکان و اشیاق نوستالژیک و افسانهها و درانههشاق محلشی،
مالحظه کرد.
* بازیهای محلی
میرق در مجموعه شنر خود به بازقهاق محلی نظیر« :بخ دیفالی»« ،دمپ »،گوگزله» ،دوششله
بازق»« ،دسمه دسمه»،خرپُلیس»« ،اوپیشتک»« ،لشیس پشالیس»« ،سرششم»«( ،هفشت سشنگ»« ،خنشه
خنه»« ،اَلَه قردک»« ،جفت ل )»« ،گ کوچیک»« ،پتلَخمون بازق»( )6اشاره کرده اسشت .ابشزارق
که براق بازقها استفاده میش) از عناصر طرینت م سنگ و چوب بود.
اَلک و گو گزله ،دیله و دَسمه دَسمَه
الششک مِیشش)ق و بتششخ دیفششالی ،رتفتَششه ز یششاد بَششششزق رایانَششششه واق چتمَتششششا ششششش) بَهَنَششششه
(همان)4:

دَمپ و گوگِزلَه بخ دیفالی چی بَزق یا
اَلَک و دوشلَه بَزق دَسشمه دَسشمَه ،خشر پُلشیس یَک پَرَه او پُیتَک و بنضی یا به لیس پشالیس
خوشری)یم به قاژِّ قاژ ،دوپِّ نون نون هَف دا سنگ (میرق)66:
اَلَششه قردششک بَششزق و جُفششت لِ َشش) ،بششخ دیفششالی دَمپَ و سَرشم و پتتّی ،دعواق خیک و خَلی
خَنَه خَنَه ،گ کوچیک ،پری)ن از رو جشوب او عیق مان همینا بی)گ ازخود صرح دا به ششو
(همان)11:

کاغذ بادَ رو دپه ها ،گوگِزَلَه ،شیرین بی)َگ پتلَخمونَم یَگ بَزق بی) دَ ّ خود اَلک دولشک
(همان)18:

منظور شاعر یادآورق صر

نیسشت ،هنشوز ششیرینی روزهشاق کشودکی را فرامشوم نکشرده

است و در عرارت «چی روزا شیرین بی)گ» حسرت خود را بیان میکن).
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روز و شو چریک چریک ،64چی روزا شیرین بیش)َگ چُمرَه 6:واز دست یکی دا بریم ا لشک دُلَشک
(همان)66:

* آداب ورسوم
جلوههاق حیات مننوق هر قومی در آداب و رسشو و ع ایش) آن قشو نمایشان مشیششود .در
بازگیت نوستالژیک میرق به دوران کودکی خوی  ،اشاره به آداب و رسو گذشته ،کشه چشه
بسا امروزه متروک ش)ه ان) ،در جاق جاق این مجموعه جریان دارد .به طور کلی میدشوان ایشن
رسو را به دستهق فرهنگی اجتماعی و رسو مذهری و اعت ادق د سیم کرد:
الف -رسوم فرهنگی اجتماعی
میرق در مجموعه شنر خود در بازگیت به دوران کشودکی ،بشا حسشرت از آیشینهشایی یشاد
میکن) که در قوچان ت امروز فرامشوم شش)ه انش) ویشا در آسشتانهزوا و فراموششی هسشتن) .او در
چنشش)ین قطنششه از اشششنارخوی

بششه خششاطراد

از آیششینهششاق خواسششتگارق ،خریشش) ،ع شش)کنان،

حنابن)ان ،سلطانی داماد ،بردن داماد به حما  ،نواختن سشازهاق محلشی ماننش)« :قوششمه»« ،سشرنا»،
خوراکیهاق مخصوص محلی ،قصشه گفشتن بزرگترهشا ،درانشه خشوانی افشراد خشاص ،و ...اششاره
میکن).
او در یکی از ا شنار خود با عنوان «حسن و زرق» ،آشنایی حسن و زرق را که در کودکی
ادفاس افتاده است بیان میکن) .سپس در قطنات بن)ق با عناوین «خواسشتگارق» و «منشز زرق»،
«خری)»« ،حنابن)ان» و «عروسی» به دیریح خاطرات گذشته میپردازد.
خواستگاری
حرفاشانَه هَمَه زَدَن ،یَکی نگف خَرت بشه چَنش) ! مایَم قِنجیر به یگ گوشَه ،به او م)ادیم کلّه قن)
یک وخ دی)ُ می گن وَخِز ،فردا بُیت) خری) بُر

عجب خ)ا ،فِ)ات بُر  ،بیچنگ و چونگ داماد مُشر

مین خَنَه نَنَه مُگف ،گوم نیگه دَر کشه چشی مُگشم کوداه بُکن زُبُنیشانَه،بگو کشه هرجشی مُشوبُخم
(همان)4:
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خرید
از یَگ طِرَ
ننهم هم

حسن و نَنشه م بشا آس بشاجی

از او بَششرَ زرق و بُششوام ،نَنَششه م بششه پششی

لب مِگِزی) ،یننی حسن یادت نِشرَه چیزاق ارزون بتخرق ،بَیَه که حشر

حسشن ولشی او جشی نریش) ،او قمّتشا ر نِم)یشش) هرچهدلِ

دشو بتشرَه

رَفتَگزرق ،بیچنگ و چونشگ بشرام
(همان)46:

خری)

یکی از مراسمی که امروزه کمتر به آن دوجه میشود حنابنش)ان اسشت کشه یشک ششب قرش
عروسی برگزار میش) و از بین نس ج)ی) رخت بربسته و به داریخ پیوسته است .سشازهایی کشه
مینواختن) قوشمه ،زُرنه و ده بود.

یگ ش وقت قر عروسی ،حنا مِیرستن دست و پا ساز و ده رو به راه بی) ،دا جمع برَن قشو و خوییشا
اجاقا خیت و گی بی)َن ،دیگا مِرَ روق اونا الپی وکن)َه ادییِ  ،چی خوردنی بی) پلوهشا
(همان)49:

قوشمَه زرنا ،یگ قرصه 9رَه ساز کردَه بی)ن مِزَدَن یگ چن)دا رقّشاص چُو به دست او وسطا مِششرَقصی)ن
غیر اینشا دشو مجلسشا ،زُرنَشه دُهش همییشه بیش) صُ)ام دا ص) دا همسیه ،اووردَرَ خشوب مِرتسشی)
(همان)41 :

او در شنر «عروسی» به یکی از رسو عروسی دحت عنوان سلطانی داماد اشاره میکنش) کشه
به شیوه خاصی برگزار میش).
از رسماق عروسی یا ،سلطانی دامشاد بیش)گ مهمون بُی) کادو مُ)اد یشا در عَشوَ
جریمه ق بنضی یا یَم ،شالس بی)گ یشا چرپشی یشا دنظیم مِکرد پی
دامششاد مِشرَ

مِرَقصشی)گ

داماد ،آرو مخشوردگ کتَکشا

رَدِّ عششروساق ور هَمَششه منتظششرن سُوار اسب مِکردَگ و اوسشار بش)َس دشا کشه بتشرَن

به خَنَه شان مِرسی)ن ،داماد مُخواس نشار بتزتنَشه سشیب سششرخ ،انشار سششرخ ،بششه دامشن یششار بتزتنَششه
سیب و انار و دیکَّه قن) ،داماد مُن)اخ از رو سَشرتم همَه مُگفتن بگیریم ،خوشحا و شاد با یگ پرم
داماد مُرردن به حمو صشرح بنش) عروسشی یشا با قوشمه و شادق کنشون راهشی مِشرفتم رتفی شا
(همان48:و)41

شاعرهنوز مزهق غذاهاق محلی را زیر دن)ان احساس میکن) و با فسشت فشوتهشاق خشوم
آب و رنگ امروزق عو

نمیکن).
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فطیر و اَگینجَه و مُوزق ماست و قتلمه (همان)4:
قَتششق او ،اگینجَششه و دیششزق و ماسششت و قتلمَششه دن)ُرا به مین حشولی جمشع مِکِشردَک بشه خَنَشه
(همان)46:

کشششششاچی و اِششششششکَنَه اوجشششششز ،قَتیشششششق او عیششش) و سشششفره چشششارزنی بشششا رخشششتِ نشششو
زترت دُنشش)ون مِششزتهق اَگینجَششه هَسششتَگ کَتِمششان پیتزا وپیراششکی و خشوراک سشس دار نِمِشرَه
(میرق:: :و ):9

میرق از شبهاق چله یاد میکن) که روزگارق اسراب پیون) ،هم)لی ،نیاط و شادق مشرد
بوده است .اما امروزه به دلی گرای

به دجمالت و همکنین دغ)غههشاق زنش)گی مش)رن ،کشم

رنگ ش)ه است و صفاق گذشته را ن)ارد.
چتلِّهها یادم به خیر ،شِرنی و آجیش بشه خَنَشه آقامششان بششه یششک گوشششه ،قصّششه رسششتم مِخَنَششه
(همان)4:

اوق شذَر بُلنشش)هاق شششرا بششه چیششم شششفتی دِلششم گمون مُنم دق یَشه ششری بشه اسشم یلش)ا نِش)َرُ
(همان)91:

صششفاق سششینوق کششا چَلَششه چختششی یششاق شششو مَلَ ششششه پیششششت خَنَششششه کریششششزاق پُششششور او
(همان)69:

خانه دکانی قر از دحوی سا نو ،از دیگر رسومی است میرق به آن دوجه دارد.
خَنَه رَه دکون مِتَن یگ پَرَه 96قیتم در 99و یَگ پَرَه یَم چشی خَپَّنَشه

91

چُ ششششششششششششذَراق روزا کوشششششششششششششا بششششششششششششرس مِزتنَششششششششششششه
(همان)44:

از نظر شاعر هرچن) جین عی) نوروز هنوز به قوت خشود بشاقی اسشت ،امشا زنش)گی دجملشی
لذت و شیرینی آن را از بین برده است .رمن این که بنضی از مراسم و آیینها از یادهشا رخشت
بربسته است ،م  :عمو نوروز و حاجی فیروز.
عی) مِرَ

با رَخت نو سر سفرَه هف دشا سشین چیمامان به شرنی یا همگشی مشان بشه کِمشین

عمششو نششوروز ،حششاجی فیششروز ،از مششا بهتَششرَه عمو نوروز مَن)َه یَه ،حا نِ)َرَه به هر کجا سر بتزتنَشه

بررسی بازگشت نوستالژیک به عناصر ادب عامه در مجموعه شعر «کوچههای بیعبور» به گویش قوچانی 445 

حاجی جان ،سیاهی شَشه بشه روزگشار او دُیَشه مششا او هششر روز سششالَه ،بختمیششم روبششه زُوالَششه
درد و غصّه راه ن)ام بُشه خش)ا بشه هشیچ خَنَشه همه چشی یَشم سشر جشام ،عشزت آقشی و َننَشه
(همان)69:

چولی قزک از دیگر رسومی بود که براق بارم باران اجرا میش).
پَ و حشو

و دنش)ر و او صشفاق حشولی یشا وَخششتِ بخشش آسششمون بششاز بسششاط چُششولی
98

94

نِکِنَششششه چششششولی قِشششزَک کششششارق بیشششش)ه دَرَه از آسششششششششمونت پششششششششو مِرَششششششششرَه
(همان9::و)66

میرق به جین ختنه سوران اشاره می کنش) کشه ابشزارق بشراق درلیغشات نامزدهشاق نماینش)گان
مجلس ش)ه است.
نَمزدهششا گششوم بسششپَرین امششروز فششالن قِلششه چن قلشم ختنشه سشورق وخشت دور وجولونَشه
(همان)6::

ب -رسوم مذهبی و اعتقادی (آیینها و باورها شامل :میالدها ،محرم ،تعزیه ،اعیاد)... ،
مرد قوچان مسلمان و داراق مذهب شینه هستن) و با دوجه به فرهنگ خود م سشایر اقشوا
ایرانی داراق آیینهایی هستن) که میشرق ف شط نشامی از آنهشا را ذکشر کشرده اسشت.م « :عشزا»،
«ع ی ه»« ،ولیمه دادن جاجیان»« ،نذر»« ،روره» و....
بششه عروسششی یششا عششزا ع ی ششه یَششه یششا مَگَششه گششی آفتویَششه بششه آسششمون یششا کششه سششرد و چاخپونَششه
(همان)6::

گفتم«:اق دُختَره هم درسخونَه و هم با حَیا جان بُوا
نِمششاز و رورَه و قششرآن مِخِنَه از صرح دا شششو دو مَکتیشش)
به زور باد بزن و کاهگی و هم یک کَسَه او به بَلرَیو
با هششزار نَذر و نیششاز به هششوم آمَ) ،دلرششر نازنیشششن مُو
(همان14:و)11

گفتیم یَشگ فشا بتشزتنیم چشی در مِشرَه آخششششه خواجششششه بهتششششر از اسشششتَخَره
هر ک)و به یَشک بَهَنَشه قسشمت نیش) بششه دِلششم :حسششن اینششا عصششمت نیشش)
(همان):4:
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سششر رورَششه بششه نَنَششهم گفتَششه بیشش)گ نَنَه  ،از حا حسن هشر چشی دیش)َگ
(همان):: :

* اشخاص ،اماکن و اشیای نوستالژیک
بازگیت به دوران کودکی با یادآورق اشخاص ،امکان و اشیایی همراه اسشت کشه از آنهشا
دنها کور سوق خاطرهاق در ذهن شاعر باقی مان)ه است .در مجموعشه کوچشههشاق بشیعرشور بشه
چن) مورد از اشخاص ،مکانها و اشیا که براق شاعر جنره نوستالژیک داشته ،ذکشر شش)ه اسشت.
این اشخاص در پیون) با خاطرادی هستن) که شاعر از کودکی بشه یشاد مشیآورد و بشار خشاطرات
نوستالژیک را بر دوم میکی).
اسامی خاص م  :رشی) و عیو

و ججوق سردار و...

قپَّششههششا جتلَّششه زتیَششن روق شَشنَه قطششار قطششار رشی) و عیو

و یا جَجوق سردار نِمِشرَه

جیششششر دورت دَفتششششرا کتابششششا پَشش شرَه پَشش شرَه باسکو و اسشتا علشی آسشیاب جُشف دَرَه
(همان)4:

لوشششی مُلُّششی ب ششا  ،یششا قِلَششم شششرنی و دوغ همسَیَه با چرخ نو قیف مییَه بشا بشوسِّ بشوس
(همان)66:

صَحرایی ،وفادار و بُهادُرق پهلوانی ،مُنالیشی قِشش)یم دَششرا جت)یشش)دَر دششا سششر مششا جُوونششا
عالما ،شیخ ذبیحی ،عَطارُدق ،قوچونی و آس نجفشی کالهششششش)وز و صشششششادقی و خیلَشششششه کسشششششا
اق گلسشششششتون همشششششه رنگشششششی گشششش دَرَه اونشششششششا کشششششششه یادمشششششششان مشششششششییَشششششششه
سششششششنگالخ ،هرادششششششی و بششششششزرگ نیششششششا رروانی ،پزشکی و رنجرر و اوس اسماعی ستارزاده
سلیمانی ،یگانهها (همان)41:
قرار از مُشو گشرخ( )91بخیشی،کجا رَفتَشگ دودشار دشو

غزلخششوان شششو و روزتت اَنششیس بششیقششرار دششو
(همان)44:

مکانها
پَ و حشو

و دنش)ُر و او صشفاق حشولی یشا وقششت بُخشش آسششمون بششاز بُسششاط چششولی یششا
(همان)66:
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سشششمت دپشششه نشششادر ،دشششو زمشششین یَزدیشششون پترهنامشششان پُشششور سشششیب ،دشششا نرینَشششه بشششاغرون
(میرق)69:

سشر دنش)ُر رتف شا پششا دلنگشون دششا غششروب دی ه دی ه خَطِرَه کلّه کلّه حر

خوب

خشششوب گشششوم بتتشششی گشششپ مِزتنَشششه از دور نشششششواق دودشششششار مشششششییَشششششه
از سشششششمت کشششششوه ششششششاه جهشششششان شششششا بسششششته و سُششششوار مششششییَششششه
(همان)61:

سششینمایی کششه ف ششط جششام خَلششی یَششه حمو سُالخییا ،سرکارق یَم جزو اونشا
از قِلَم بُخوا نِیتفتَه

دَپّه نادرق هَم کِه از قِ)یم نیون دَرَه

پُ اَدرک ،یخکا نِمَ)ماال

بُه خ)ا هیچ کجا قوجون نِمِرَه(میرق)49:
سشرکارق ،سشوالخی* و ششازدَه خشانو

بُ جَشششههشششا زیشششر بتغش ش رو بشششه حَمشششو
(همان)4::

میرق چن) مورد از اشیاق نوستاژیک؛ از جمله« :ارابه»« ،پوستین»« ،چارس»« ،نم)»« ،جشاجیم»
و «گلیم» را ذکر کرده است.
اَرَّبَه مِکَرخَه وازَ  ،اسب چُو اَمشا مِلَنگَشه نِششه بَششرق هَمششه سُششوارَه مایَششه دششا مِلِنگَششه
بُسششششاط بخیششششی و سششششاز و ن ششششالی پوسشششتین وچشششارس و یشششا نمششش) مشششالی
(همان)4::

جاجیم و گلیم و چارُس

کیمی

و روغن زردم

مرداق همییَه مردم
(همان)46:

* اشاره به افسانهها ،موسیقی(آهنگ) و ترانههای محلی
اشاره به قصههاق شاهنامه و درانههاق محلشی ،از دیگشر ویژگشیهشاق مجموعشه کوچشههشاق
بیعرور است .خوان

شاهنامه ،نیانگر عالقه مرد قوچان به فرهنگ ملی و ششاعر حماسشه سشرا

ودرانههاق محلی ،در واقع بازداب زن)گی واقنی مرد این قو است.
دور کرسی هَمَه جا شاهنَمَه همییَه بیش) ن

پیر مِلسا هشف خشوان و دیشو سشپی)
(همان)66:
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چنانکه قرال گفته ش) میرق خود بشه موسشی ی آشناسشت  .او بشه چنش) مشورد از آهنشگهشاق
محلی قوچان اشاره کرده است ،م « :هَراق» « ،نِوا»« ،دُرنَه»ر« ،اهلل مزار» و «عیوَ َ».
هیچ کی نی) محر مُو ،دِلم گِرت

از هَمَگی سششازق بشش)ین کششه بششیاَمُششن ،اهلل مششزارق بُششزنم
(همان)98:

صُشن)ُس دِ پُششور غَمَششه مِتِرسُششماق «هَششراق» دششو بتیکینَه بغض کهنَه مَه ،اشکامَه پتشردَه در کِنَشه
بخیی«نِوا» و «دُرنَه»رَه« ،اهلل مزار» و «عیوَرَه» پتردَه بتشه پتشردَه شَشوپترَه ،از بشو د گشذَر کِنَشه
صُن)ُس سینَه پُور غَمَشه مِتِرسُشماق «هشراق» دشو بتیکینَه بُغض کهنَه مَه اِششکامَه پتشردَه در کِنَشه
سششازتمَه بتشش)ین کششه بُششزنم ،هششوا واز بششارونی یَششه دُرنَششه و اهلل مَششزارَه بششا دلششم چششی سششاز مششییَششه
(همان)88:

هَراق دشو نشواق او هشزارون دششت بشیفریشاد بتششزتن بیششینَه واز بششه کششنج گوشششهق بیشش)اد
(همان)44:

شششاعر بششه یششک نمونششه از درانششههششاق محلششی کششه مالقششه زنهششا در روز چهارشششنره سششورق
میخوان)ن) ،اشاره کرده است.
مَلَ ششه مَلَ ششه ،حششاجی نییسششتَه ،پَیششت خَنَششه از رَدِشَشششم مُگفتشششیم :واز دًرَه قشششرآن مِخَنَشششه
(میرق)81:

ب -بازگشت به طبیعت
نوستالژق گذشته ،مرغ خیا شاعر را به دامان طرینتی که در آن پرورم یافتشه اسشت پشرواز
میده) .دوجه بشه طرینشت و ششیوههشاق زنش)گی طرینشی از میخصشات فکشرق رمانتیسشم اسشت.
رمانتیکها زن)گی طرینی و ساده را میستودن) و الرته به خود طرینت هم احترا مشیگذاششتن).
«رسو» مرلق زن)گی ساده بود و شنار منشرو

او «بازگیشت بشه طرینشت» اسشت (شمیسشا:61:6 ،

 .)11رمانتیکها پیوسته در جست و جوق راهی براق بازگیت به جامنشه پشاک و داراق حشالتی
طرینی و بکر بودن)؛ زیرا از دجم زنش)گی ششهرق آرزده شش)ه بودنش) و بشه دنرشا راه گریشزق
بودن) دا خود را از اوراع و احوا دصننی نجات دهن) و بشه دنیشاق زنش)ه کشه همشان طرینشت یشا
اجتماع ساده ابت)ایی و روستایی باش) ،روق آورن).

بررسی بازگشت نوستالژیک به عناصر ادب عامه در مجموعه شعر «کوچههای بیعبور» به گویش قوچانی 443 

مجموعه کوچههاق بیعرور ،بازداب بازگیت نوستالژیک شاعر به طرینت است .او دلتنشگ
گذشته ساده و آرا خود است به ذکر خاطرهق نوستالژیک از طرینت دیارق کشه در آن زیسشته
میپردازد .او با یادآورق مستی ص)اق کرّک ،چغشک و پشت پتشی و بشوق عطشر یشاس و پونشه،
شمن)انی ،و زیرایی بی) مجنون و ...در گذشتهق لذت بخ

خشود غشرس مشیششود ایشن لشذت و

سرمستی حاص از خاطرات گذشته است که به قو خودم د به خاطرهها مشیزنش) .او فرزنش)
طرینت است .هرچن) گرفتار زن)گی شهرق و م)رن ش)ه اسشت امشا نمشیدوانش) نسشرت زنش)گی
ساده و روستایی خود بیدوجه باش).
د بُزن ،به کوه و دشت اَگه مِخِی پی)ا کِنشی مسششتی صُشش)اق کِرَّک،عطششر یششاس وپت)ِنَششه

98

(میرق)::

مِشششیُم امششششروز بُششششزنم بششششه دِ ت خَطِشششرته هششششا یادق از قِ)یم و او پتشت پتتشی یشا ششو پتشرَه هشا
(همان)66:

میشینم به دششت و صشحرا ،بشا نِسشیم د ت ششو دالمان یَکی مِرَه واز ،مُو از او مُگم ،او از مُشو
گوم بتتی صُ)اق بی)َه ،با چُغشک نیِسشتَه زارق یششاد او عاشششق مَنشش)َه ،د غصّششه بششیقششرارق
دو بُزن به جون دَرنو ،دو بُزن به کوه و صشحرا واکشششن اق ع ششش)هق دلخَشششه ،از د کِش شرَّک
(همان)98:

صششت دششا پترپتششرق نیِسشتَن دششا چُیاشَششه وا کِنَشه دَشش ِّ غنکششه روشَششه او وخششت دماشششا مِگیششرَه
بششششهاق گششششم گششششم اَگَششششه بیکششششار بیشششش)ق پییششینگ کششن اوسششر گشش هششاق شششمن)ون
(همان)11:

دنها پیت هر درچَه نییستی ،عَ ِب گشالق ششودَر بششه د شِششفتی جششوب و قِسَششم سششرز صَششنوبر
از خود بی)اق مجنون ،صُ)ادَه چشی خشوب ششنفتم دیَه رسشواق زتمیشنم اقشذَر از دشو قصَّشه گفشتم
(همان)88:

به قو وینکات« -عناصر محیط زیستی که همکون مادر دسلی دهن)ه است -عمی ا درون ما
رییه دارن) .هرچن) که نمیدوانیم آن دحوالت اجتماعی که نواحی روستایی را دگرگشون و در
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برخی جاها نابود کردهان) بیاار کنیم .هنوز مشیدواننش) خیشر و برکشات را بشه مشا ارزانشی کننش)».
(ریکاردز)699 :61:6 ،
* تصاویر عاطفی از طبیعت
عاطفه ،مهمترین عنصر و جوهر حیادی ششاعر اسشت .در اششنار نوسشتالژیک ،عاطفشه عنصشر
اصلی و محرک شاعر است و ص)اقت شاعر در ارائهق دصاویر ،عام اساسی دشاایر گشذارق در
دیگران است .درق و حاجری بشه ن ش از ازرا پاونش) آورده انش) « :دصشویر آن چیشزق اسشت کشه
گرهق فکرق و عاطفی را در لحظهاق از زمشان ارائشه مشیدهش)( ».درق وحشاجری )41 :61:9 ،و
شفینی ک)کنی در کتاب «صور خیا در شنر فارسی» دصویر و ایماژ را از قو دق لشویس ایشن
گونه دنریف کرده ان) که «در سادهدرین شک آن ،دصویرق است که به کمک کلمات سشاخته
ش)ه است :یک دوصیف یا صفت ،یک استناره ،یک دیریه ممکشن اسشت ایشن ایمشاژ را بسشازد.
(شفینی کش)کنی ): :6148 ،او همکنشین در مشورد پیونش) ایمشاژ و عاطفشه مشیگویش) « :دصشویر،
حاص نوعی دجربه است که با زمینه عاطفشه همشراه اسشت .خیشا هشا یننشی دجربشههشاق حسشی،
واسطههاق انت ا دجربههاق عاطفی اسشت؛ زیشرا غشم و ششادق و هشر گونشه عاطفشهاق در انسشان
میترک است اما بی)ارق شاعران در برابر این روی)ادها یننی دجربههاق ذهنشی اییشان ،همشواره
با نوعی برجستگی همراه است که ما عواطف خشود را در دجربشههشاق ششنرق اییشان مشیبینشیم.
(همان.)64:
دصاویر ،در مجموعه نوستالژیک «کوچههاق بیعرور» ج)اق از صشور خیشا  ،م ش  :دیشریه،
استناره و ...دجربههاق حسی را در خوانن)ه بشر مشیانگیشزد کشه در پیونش) بشا دجشارب گذششته او
هستن).
د بزن به کوه و دشت ،اگه مخی پی)ا کنشی مسششتی صشش)اق کِششرَّک 94،عطششر گشش یششاس
(میرق): :

زیر چختاق زمانه ،هَنِزَ نییستَه یا نِه (همان)69:
بلر بشه کشوه و دششت و بشاغ شششورق بُششزن کششه یششار مششییَششه
گشش دَر مششیرَه از ردّ پشششام بششاز مِخَنشششم باهششششار مششییششه
(همان)61:
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نسیم سشرد دَ ششو ،خکشار 9:بُغشض بشیاَمشون گرق هی سیر)ا پَ و ذس ذس19چیشماق خشزون
دِلششم هششواق بارونَششه ،چُیششما اگششر نَششم بتزتنَششه ایَششم دِل ش

دَنگششا کِنَششه ،بترَ شرَه کششم کششم بتزتنَششه

بششه جونِیَششه پتنِجَششه غششم کفتَششرت نششا جَلشش) دِلششم گرفتششه درد عاش ش ی ،سرش شتَه بششا آب و گِلَششم
(همان)99:

دَش ّ یَششگ کِفتششر بششیپششر ،مششین دسششت عاشش ی مِخَششه دششا خششالص بتششرَه،اق در و اودر مِزتنَششه
بششارونَم حششا مششو را خششوب مِ)ِنَششه منتظششر

اَلَششه قردششک ،خودشَششه ،بششه درچَششه و در مِزتنَششه

دَ ّ شمع رو سنگ سینَه  ،عمشرق یَشه کشه او مِشرَه اکه واز ج ج منه ،به یشاد دلرشر مِزتنَشه()96
اقذر نییستَه از غَمِت ،زردق به جون بشاغ مُشو د ِّ روزاق عاشش ی پیشک بهشارتت نمُشر ()99
یَگ کِرَّک غریرَه یُشم ،کشز کشرده مشین بشا و پشر یَک عمریَه نخوون)ِه یُم گرختِه یُم از هَمشهَ جشا()98
باغ میزون نییَستَه مَشه مُشزدهق فشروردین دِیُشم سی بهشارق رتفتشی و بشه آششیونم مِزتنشی()94
خَنَششه بششاد چیششمه اشششکماق روزا نِفَششس نِفَششس دَرَه قشش قشش مِزتنَشششه هششی راه دریششا مِگیششرَه
بشه گلسششتون دِیش)َه و رفتششه ازم صشرر و قِششرار دیونَششه سراغیَششه از کششوه و صششحرا مِگیششرَه
صشش) دششا پرپششرق نِیِس شتَن دششا چُیاشَششه وا کنَششه دَ ِّ عنکَه روشَه او وخشت دماششا مِگیشرَه()91
دا کفتَر نگاه م یَلَه به هر دیفشا و بشومی یَشه اق درد کهنه دشا اَبَش) ،همییشه نویَشه نشوق نشو
مِزنَه یَکی به رچَه مشان ،یَکشی کلونَشه دشقِّ دشق گمون مُنم ای)ِ منگ،دستَه گلی داده بشه او()94
نِکنَشششششه چشششششولی قِششششزَک کشششششارق بیشششش)َه دَرَه از آسششششششمونت پششششششو میرَششششششرَه()9:
دَششششش ّ بشششششاغ بشششششیبهشششششار کشششششه بُشششششرار افتَیَشششششششه رو بشششششششه زُوالشششششششم مِششششششش)َنی
اق دَرَششششششر هششششششم آشششششششناق زَخمِیَششششششه از خششششودم خششششورده نِهششششالم مشش ش)َنی()16
دس به دِلم گذاشتی و صُن)ُقَه وا کردق بُشرار هرچه غم خسری)َه رَه واز صُ)ا کردق بُشرار
اَدی

زدق به شور نی ،نشواق دششت سشینَه رَه چَم همییَه شِفتیلَه چشی بشینشوا کشردق بُشرار

دَرچَششه دیفششا دِلششم ،بششه سششمت عیش َه وا مِشرَه همییَه شنر خیسُمَه ،ازو نگاه کِردق بُشرار()19
لِن)َه قوم( )16دشتبختم به کِمین نیسیتَه دَب)ُو گِلِّهق غِزا اق کشوه ،بتشرّه ششان کَجشا مِلَنگَشه
باغ شان رتدیف و خاک

دشا ابش) بهشارَه بشارَه چُیم بینشواق بشاغم ،نِشه زیمشین هشوا مِلَنگَشه

راستَه بَن نِرتفتَشه سشنگی روق سشنگاق زَمانَشه اق فِلک زیمین و چُختِ

از پُیین باال مِلِنگَشه

دا به گوم دشت و صشحرا روز و ششو زوزهق گرگَشه پُی دشتِوون بُشرارُ دَرَه بشیصُش)ا مِلِنگَشه()18
بُزن بارون ،بزن بارون که خیکیَ)َه صحراق د

مُو زورقی شِکستَه یُم افتادَه یُم دریاق د ()89
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پیت هر درچَه نییستی ،عَ ِب گشالق ششوذَر بششه د شِششفتی جششوب و قِسَششم سششرز صَششنوبر
چششی نمششازق بَیَششه ایمیششو ،اَذن بششارون و بششادَه یاد او عاشق مستی که هَمشی دردا رَه را دارَه()88
دَششش ِّ مُورچَشششه دَ صُشششرح دشششا وَخَشششت ششششو نِششه غششذامان منلومَششه نَششه وخششت خَششو()41
جَس زَدُ  ،قوربَغَه دی)ق هَمُو جور چُنش)َک زد

آم)ُ گالیَه من)ق ،نگاه افتاد بیهَوا ،ریش بُشوا ()16

گششش خِنششش)َه رو لششششوام خشششوب مییششششینَه هششر کششرَت خشششورجین دَششه پُشششر بیرینَشششه():9
ج -آزردگی از پیامدهای تمدن جدید
دم)ن ج)ی) و پیام)هاق آن را از منظشر رمانتیسشم نشابود کننش)ه اصشالتهشاق بیشرق اسشت.
«روسو منت ) اسشت کشه فسشاد از دمش)ن ناششی مشیششود ،مخصوصشا از مالکیشت زمشین و دیگشر
داراییها؛ زیرا این ورنیت موجب بیع)التی و ع) مساوات مشیششود و در نتیجشه انسشانهشا را
دچار حسرت و حسادت و فساد و انحرا

مشیکنش) .راه عشال و چشارهاق کشه روسشو پییشنهاد

میکن) ،بازگیت به چیزق است که حالت اجتماعی اولیشه مشینامش)» (فورسشت .)48 :61:9 ،از
این رو رمانتیسم با نکوه

مظاهر دم)ن ج)ی) که انسان را از حالت نجات ب)وق خار کشرده

است ،میکوش) «به سوق افسانهها و درانههاق کهن متوجه شود .قرون وسشطی بشا اششنار غنشایی
خود ،با مجالس عی

و قصشرهاق مرمشوز ،نظشر هنرمنش)ان رمانتیشک را جلشب مشیکنش)» (سشی)

حسینی.)644 :61:6 ،
در مجموعه شنر کوچههاق بیعرور نیز حسرت این بهیت از دست رفته و پایمشا شش)ه بشه
دست دم)ن دوزخی ج)ی) را مالحظه میکنیم .شاعر پس از از دوره کودکی و جوانی بشه ن ش)
مظاهر م)نیّت ج)ی) میپردازد .او در چن) جا پس از یادکرد صفا و صمیمیت و پیونش)هایی کشه
در گذشتههاق دور در زن)گی مرد دیارم جریان داششته ،از دمش)نی کشه موجشب فراموششی و
ج)ایی از هم)یگر ش)ه شکوه میکن).
شاعر منت ) است دم)ن ج)ی) با وجود رفاه نسری که به ارمغان آورده ،انسانها را از صشفا و
سادگی گذشته دور کشرده و در الک خشود فشرو بشرده اسشت او دکنولشوژق را عامش جش)ایی و
بیگانگی افراد از هم)یگر و مخصوصا اعضاق خانواده میدان) .چرا که منت ) اسشت دکنولشوژق
انسان را از ح ی ت خوی

و نیز از طرینتی که در آن پرورم یافته دور میکن).
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عصششر اردراطششه و ایمیشش و چششت مششین خَنَششه دییششه حتششی نَنَششه مششان محششر اسششرار نِمِششرَه
(میرق)4::

الششک مِیشش)ق و بتششخ دیفششالی ،رتفتَششه ز یششاد بَشششزق رایانَشششه واق چشششت مَتشششا شششش) بَهَنَشششه
(همان)4:

یکی از پیام)هاق مخرّب عصر ج)ی) براق نس جوان را دوسشتی و اردرشاط در مکشانهشایی
م کافی شاب میدان) و چت کردن که سرانجا خوشی ن)ارد و حاصش ایشن کشار هش)ر دادن
عمر و دوره طالیی جوانی است .او عیقهاق ق)یمی را از عیقهاق امروزق بردر میدان) زیشرا
عیاس دا آخر پاق عیق شان میمان)ن).
جوونشششا عاششششق مِش شرَن ،دشششواق کشششافی ششششاپا د مِشششتن ،د مِگیشششرَن ،نششششه دِششش ِّ قشششش)یما
میششینن چَششت مِششنن و عمرشششانَه هَشش)ر مِشش)َن مرینن او مهیشی)َه غشال بیش)َه ،سَشرکار بیش)َن
(همان)91:

شاعر آساییی را که محصو دکنولوژق عصر ج)ی) است ،غیر ح ی ی و کاذب میدان)؛ و
در قصی)هاق با عنوان «نِمِرَه» م ال بخارق و شومینه را با وجود مزایشایی کشه دارنش) از چشراغهشاق
فتیلهاق استا جیوار ،حما هاق مناز را از حما عمشومی سشرکار و ...کشم ارزمدشر مشیدانش) .و
سلمانی آقاق آموزگار را بر آراییگاههاق م)رن امروزق درجیح میده).
موهایَم سیخکی رتفتَه ،چی میگن فَیِن مَیِن بُششه خشش)ا او شششنَنَهق آقششی ت آموزگششار نِمِششرَه
دَ بشه دَ دوم مِگیششرن دمیششز بتشرَن مششین خَنَششه حَمومششاق گربَششه شششو،حَمو سششرکار نِمِششرَه
صشش) رتقَششم بخششارق و شششومینَه رتختَششه دُکُّنششا چُشششراغ پتلتِشششه قاق اسشششتاق جیشششوار نِمِشششرَه
عَ ب دیس دیسَه امروز جُوونَشه کشه ژ زتییَشه می گه قوشمَه بَشرق مُشو صش)اق گیتشار نمشرَه
(همان)4: :

د -حسرت ،ناامیدی ،شکایت ،نکوهش دنیا.
یکی از مضامینی که در مجموعه کوچشههشاق بشیعرشور آمش)ه اسشت نامیش)ق و ششکایت از
روزگار است که سرنوشت شاعر ،قوم

یا دنیا را رقم میزن)« ،یأس ،غم و انش)وه رمانتیشکهشا
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منموالو زایی)ه دوقنات دسکین ناپذیر قلری است ،که در جهانی بیاحساس گرفتار شش)ه اسشت و
م دردق پنهان ،پیوسته در اشنار آنها طنین میان)ازد» (اشر

زاده)98 :6146 ،

یششششاد عیشش ش اق قیششششنگ ،رف ششششاق باصششششفا خط به خط خَطِرَه بی ،با حسشن ،علشی ررشا
رفتم امروز دو کوچَه چی هَمَه رنشگ خشزون سخت وسرد و بشینِفَشس نِشه ازو روزا نیشون
نِشششه از او دَرچشششهق نشششور نِشششه سِشششکاق آششششنا نِششه کششه وخششت بششارونَم بپیکَششه عطششر خشش)ا
او روزا آه او روزا ،او روزاق د کلششششششششون دسشششتاق خشششردق مشششا مِرسشششی) بشششه آسِشششمون
(میرق)61:

گاهی یاد روزهایی میافت) که نالههاق همسایهاق میافت) کشه گرفتشار درد و رنشج روزگشار
ش)ه بود .او داب شنی)ن نالهها را ن)ارد و به با دلی شکسته از خ)ا شکایت میکن).
یَگ روز از اَفتشو گشرختم بشه سِشکاق همسشیَه گوم دیُم از پیت دیفا به صش)اق همسَشیَه
هرچی بی) دِلم شیکَست و مین گریَه داد زتیُم گفتماق خش)ا کشه نِسشتی دشو خش)اق هَمسشیَه
اق پُ شپتن دومششان دردَه چششی گرفتششی گنر شذَه

او بششاال نَیَیَششه بششه گوشششت ،نالششههششاق همسششیه
(همان)19:

راستَه بَن نِرَفتَشه سشنگی روق سشنگاق زمانَشه اق فِلک زیمین وچُختِ

از پُیین باال مِلِنگَشه
(همان)18:

از روزگار هم د ت خوشی ن)ارد ،میگوی):
اگششر دسششتم رسشش) بششر چششرخ گششردون بگیششر پنکششرق هششم دششاب آسششون
کششه دششا بهتششر بگششرده چششرخ دورون نیفتشششه لنگشششی

بشششر مشششا رشششنیفون

دلنگششون کششرده مششان اورششاع دنیششا به اق گم گم هوایَم کِشرده چشاپخون
(همان)14:

چُه کا کِشردیم کشه او برگیشته از مشا گِرتفتَه از زمینِ

بر

و بارون
(همان)11:

همکنین در قطنهاق با نا «روزگار» شکایت از روزگار را به شک دیگرق میبینیم.
مِگشششششردق واز چشششششی بشششششیهشششششوا اِق روزگشششششششششششششار نشششششششششششششاقال
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یَششگ روز مششیافتَششه دششو بششه دشششوت یَششششگ روز مِششششرَه لنگششششات هَششششوا
چششششی سَششششهمِتَه دششششا کششششه بُشششش)ُ

ازاق هَمَششششششششه پُیششششششششین بششششششششاال

یَشششششگ روز مِتشششششی پشششششو و پَلَشششششه یششششگ روز رششششنیف و بششششینششششوا
بیرششششششین چ َشششش ش) کلششششششونی دششششششو حیششششششا بُکششششششن دییَششششششه بُششششششوا ...
قِنجیشششششششردَن خشششششششردق کلشششششششون دشششو قیشششف مشششیئشششی بشششاز بُشششال...
اونششششا کششششه مَنشششش)و جیششششب شششششان زیششششش)ه ششششششیپی

دودشششششا دودشششششا

مِلِکّنشششششششششی جُلشششششششششو مِشششششششششرق خِرتششششششششر بگیششششششششر از عَ رششششششششا...
اق هَمَشششششششه د پیکَشششششششه مَگیشششششششر اِق روزگششششششششار بششششششششیصششششششششفا
خِلتَشششششششهق آسشششششششمون پُشششششششورَه بششششششششه گرةگشششششششرَّه واز خشششششششش)ا
(همان)18:

و گاهی با نفرین به فلک و روزگار جان و دل
کجششا رَ

را دسکین میده).

قِرارمششان بیی شکَنَه دسششت فلششک چی گذاشتَک سر راهت نَنَه دردِت به دِلم
(همان)89:

اگر جه روح کلی حاکم بر مجموعهق کوچههاق بیعرور ناامی)ق و حسشرت و ششکایت از
روزگار است اما شاعر هرگز دسلیم یأس و د )یر نیست و دالم میکن) دشا روح پشر از نیشاط و
شادمانی قوم

را بی)ار کرده و ارزمهاق فراموم ش)ه نظیر سادگی و فرودنی را دوباره زنش)ه

کن) و مردم

را از داریکی به سوق روشنایی بررد.

 -2-2نوستالژی خاطره جمعی
یکی از جنرههاق خاطره جمنی ،گذشته دور هر قومی است .خاطره جمنی خود بر دو نشوع
است :خاطره قومی و ازلی ،بخیی از خاطرات مربوط بشه گذششته واقنشی اسشت .ایشن خشاطرات
دیگر به «من شخصی» فرد بر نمشیگشردد .زیشرا فشرد در میشان اجتمشاع زنش)گی مشیکنش) .انسشان
اجتماعی جهان را از دریکه جامنه نگشاه مشیکنش) و اعمشا و رفتشار خشود را بشر منیشار قضشاوت
دیگران میسنج) .زیرا انسان اجنماعی در پی ارزمها و ن

هایی اسشت کشه در جامنشه مشورد

پسن) واقع میشود .خاطرات جمنی ناشی از «من اجتماعی» افراد است .زیرا فرد بشه دنهشایی ایشن
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خاطره را به وجود نیاورده است .خاطرات او از گذشته داریخی با خاطرات دیگران به اششتراک
گذاشته میشود .کارگوستاو یونگ روانکاو منت ) است «انسشان عشالوه بشر ناخودآگشاه فشردق،
الیه ژر

درق دارد که در اعمشاس نهشاد هشر فشردق قشرار دارد و آن ناخودآگشاه جمنشی اسشت.

ناخودآگاه جمنی متنلق به یک فرد نیست بلکه بین همه انسانها از آغاز داکنون میترک اسشت
یننی همه خاطرادی که اج)اد انسان زیسته است .اما ناخودآگاه قومی ،بین فردق و جمنشی قشرار
دارد و شام خاطرات یک قو میشود .نوستالژق هنگامی که به ناخودآگاه جمنی و قومی بشاز
میگردد ،نوستالژق اجتماعی را میسازد( ».یونگ)41 :61:9 ،
همکنین او منت ) بود « :ناخودآگاه زباله دان نیست ،که اعت اد فروی) بوده است ،بلکشه فشوس
الناده اسرار آمیز و مملو از ان)ییههشا و رویش)ادهاق آینش)ه و همکنشین گذششته انش) .نشه دنهشا در
گذشته و آین)ه سیر میکن) ،بلکه میدوان) از ح)ود فردق بگذرد و به جهان ناخودآگاه جمنی
گا بگذارد .ناخودآگاه جمنی متفاوت از ناخودآگاه فردق است ،چون از دجارب شخصی بشر
نمیآی) بلکه ارای است» (اسنودن 49 :61:9 ،و  ) 46بنابراین ،ناخودآگاه جمنی کشه میرااشی از
پییینیان در ذهن ماست داراق بن مایههاق همگانی است .این همان چیزق اسشت کشه یونشگ از
آن با دنریر کهن الگو یاد مشیکنش) .ایشن الگوهشاق جمنشی وقتشی یشادآورق و بشازگو مشیششون)
احسششاس همشش)ردق و نزدیکششی بسششیارق در یششک قششو میششترک برمششی انگیزنشش) .در مجموعششه
کوچههاق بیعرور علی رغم بیان خاطرات نوستالژیک فردق متن)د ،روح کلی حشاکم بشر ایشن
مجموعه ،بازگویی خاطره جمنی است .این خاطره جمنی میدوان) وجشه دشاریخی یشا اسشاطیرق
داشته باشن) .در وجه داریخی ،شاعر با برجسته کردن خاطرات جمنی گذشته از طریشق یشادکرد
اشیا ،اماکن ،اشخاص ،عناصر طرینی و حتی بازقهایی که به خشاطره جمنشی قشو دنلشق دارنش)،
رمن بی)ار کردن این حافظه داریخی میترک ،ن

مهمی در هویت بخیی به مردمشان سشاکن

در یک سرزمین و یا یک گروه و طایفه دارد « .این حافظه ب)ین دردیب از خشال سشازوکارهاق
فرافکنی به سوق گذششته و همکنشین بشه سشوق آینش)ه ،دصشور وجشود نشوعی منیشأ و سرنوششت
میترک را به وجود میآورد» (شنله.)64 :6148 ،
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دمامی آنکه در بخ

نوستالژق خاطره فردق دحت عناوین بازگیت به طرینت ،ن ) مظشاهر

دم)ن و ...آم) به نوعی با وجه داریخی خاطره جمنی قو ساکن در قوچان پیون) دارد و خشاطره
فردق شاعر در ح ی ت برگی از آلرو خاطره جمنی آن قو است.
ریکاردز میگوی) « :یادآورق ارزمهاق گذشته دوسط مصلحان و شاعران به منناق از بین
رفتن کام و خش ارزمهاق قومی نیست بلکه غالرا براق بیان این منناست که این ارزمهاهاق
میترک در میان آحاد یک جامنه حالت منفنش بشه خشود گرفتشه انش)» (ریکشاردز)988 :61:6 ،
شاعران دالم میکنن) با یادآورق رییه ها ،این ارزمها را دوباره زن)ه کنن) .م صود و منظشور
شاعر در مجموعه کوچههاق بشی عرشور بیش)ار کشردن ناخودآگشاه جمنشی ،حفش و پاسش)ارق از
رییهها و میراث میترک قو خوی

است.

اق هَمَششه نششاز و ادا بششه مششانتوق دَمَششن کتششاه او صِششفاق رتختَششه بششه چینششاق شِششلوارنِمِرَه
قپشششههشششا جیلّشششه زتیَشششن رو شَش شنَه قطارقطشششار رشی) و عیو

و یا ججشوق سشردار نِمِشرَه
(همان)48:

پششا مششنن بششه صشش) بُششال دمّنششاق اجششق وجششق کتن و جین عزیز  ،ششلوار خشط دار نِمِشره
ملّششی و خفاشششی و بنشش)ق و یششا کششه عششرب دختششر همسَششش)ه بشششا چششادر گلششش)ار نِمِششرَه
بششاربی و کتلِتششی و دانیششجوق دَتششو زییَششه دُختششراق مَکتششب کوچششهق عطششار نِمِششرَه
(همان)4::

نتیجهگیری
نوستالژق مهمدرین ویژگی مجموعهق «کوچشههشاق بشیعرشور» بشه گشوی

محلشی قوچشانی

حسشین میشرق اسشت .ششاعر در ایشن مجموعشه سشنی کشرده اسشت از طریشق بازگیشت بششه دوران
کودکی ،بازگیت به طرینت و ن ) از پیام)هاق مخّرب دن م)ن ج)ی) ،درد و رنشج و حسشرت
خود را نسرت به از دست دادن و فراموم کردن ارزمهاق جامنه روستایی سشاده پییشین نیشان
ده) .شاعر دصویر آرمانی از اجتماع گذشته خود را نیان داده است و میکوش) بر آسشیبهشا و
راینات وارده از سوق دم)ن ج)ی) و زنش)گی مش)رن غلرشه کنش).در بازگیشت نوسشتالژیک بشه
گذشته او از عناصر فرهنگ عامه قو خود اسشتفاده مشیکنش) م ش  :بشاز قهشاق محلشی ،آداب و
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رسو اجتماعی و مذهری ،اشخاص ،امکان و اشیاق نوستالژیک .او به طرینت برمی گردد پیونش)
خود را باآن محکم میکن) و زن)گی ساده و بیدغ)غه را بر زن)گی م)رن که محصشو دمش)ن
ج)ی) است درجیح میده) .پیام)هاق زن)گی شهرنیینی و مش)رن بشراق او جشز درد و حسشرت
ارمغانی ن)اشته است .گاهی از ش)ت درد ،روزگار را بشه بشاد انت شاد مشیگیشرد و از آن ششکایت
میکن) .او در دالم آغاز دول)ق دیگر است که رهاورد آن آرامش  ،آسشای  ،لشذت ،صشفا و
صمیمیت است .هرچن) شاعر به بیان خاطرات متن)د نوستالژیک فردق خشود پرداختشه امشا روح
کلی حاکم بر اار ،بازگویی خاطرهق جمنی قو خود است.
معنی واژهها
-6

دَ ِّ  :مانن)ِ

-9

اوسار :افسار

-1

و بتتی :رها کن

-8

او :آب

-4

مینت :میان

-1

خیکَه :پالستیک

-8

دو مُخورد :بر میگیت

-4

لَک لَکان :آرا و افتا وخیزان

-:

گرس گرس :دن) دن)

 -69قردک:
 -66چترپی :چوب نازک و درو دازه
 -69شَفت  :چوب کلفت و بزرگ
 -61پتت پتتی :نوعی پرن)ه کوچک در از گنجیک
 -68شوپره :شیپره
 -64اوشی :لواشک
 -61قیف مییَه :قیافیه میگیرد
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 -68لَک :در خود فرورفته
 -64چریک چریک:
 -6:چُمرَه:
 -99یک قرصه:
 -96یَگ پَرَه :یک ع)ه
 -99قیم در :قایم در ،پنهانی در
 -91خپَّنَه :پنهانی
 -98چولی:
 -94کارق :مؤاّر
 -91گرخ :فرار کرد ،رمی)
 -98پت)ِنَه :پونه
 -94کِرَّک :نا پرن)هاق است.
 -9:خکار :سرما
 -19ذس ذس :غرغر
 -16لَن)َه قوم :جوجه قوم که دازه از دخم سر در میآورد.
پینوشت
* دو حما ق)یمی «سوالخیا» و «سرکارق» :حما نخست متنلق به خانواده قایمیها بوده اسشت کشه
چون در شهر ق)یم در یک مح سکونت داشتن) و خانه هاییان بشه هشم مشردرط بشود بشه آنهشا
سوالخیها (سوالخیا) میگفتن)( .ر.ک جابانی ،سرزمین و مرد قوچان) حما سرکارق را نیشز
همسر شجاع ال)وله در قوچان ج)ی) ساخته و دما اسناد و مش)ارک آن در جلش) شیشم کتشاب
سرزمین و مرد قوچان آم)ه است.
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بررسی عناصر ادبیات عامه در اشعار شاعران بختیاری
ژیال خانجانی
استادیار گروه ادبیات و زبانهای خارجه ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

عر)اهلل ماهروبختیارق
دانشآموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

چکیده
یکی از مه ترین ابزارهایی که اقوام مختلرف بررای حفرظ و ارائرۀ شرارِهرای
فرهنگی رود از آن بهره جستهاند گویش و فرهنگ عامۀ آن قوم است فرهنگ عامه
یا فولکلور ،دانشی دربارۀ زندگی ،آداا و رسوم ،عادا و عااید ،ارالق و مرنشهرای
زیستی انسران اسرت و امرروزه بره عنروان یکری از عناصرر فرهنرگ مرورد مطالعره
جامعهشناسان ،انسان شناسان و پژوهشگران قرار گرفته است فرهنگ عامره شرامل:
قصهها ،افسانهها ،اسطورهها ،تصنیفها و ترانهها ،امثال و حک و آداا و آیینهرایی
است که از گذشتههای بس یار دور ،سینه به سینه از نسلی به نسرل دیگرر در میران
اقوام منتال شده است پژوهش حاضر با بررسی سرودههای بومی قوم بختیراری بره
کاربرد فرهنگ عامه و شارِهای فرهنگی ایرن قروم در شرعر شراعران پردارتره
است و هدف کلیآن ،بازتاا عناصر فرهنگی در شعر شاعران معاصر بختیراری اسرت
نتیجۀ بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد شاعران معاصر بختیراری از تبعرا
هویتبخشی ،وحد بخشی ،انطباقپذیری و آرامشبخشی فولکلور در آثارشان آگراه
بوده و به همین دلیل در اکثر اشعارشران از عناصرر فولکلرور و آداا و رسروم رایرج
مردم بختیاری استفاده میکنند

کلیدواژهها :فولکلور ،فرهنگ عامه ،بختیارق ،شاعران مناصر ،آداب و رسو

  462مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

 -1مقدمه
داریخ کهن ایران در طو داریخ شاه) دنام و همزیستی فرهنگهاق گوناگون بوده است.
فرهنگ عامه یکی از شاخههاق مهم فرهنگ هر ملتی است و مجموعهاق از دانستنیهشا ،اعمشا
و رفتارق است که در بین مرد عامه ب)ون در نظر گرفتن فوایش) علمشی و منط شی آن ،سشینه بشه
سینه و نس به نس به صورت دجربه به ارث رسی)ه است (روح االمینی .) 911 :6149،امروزه بر
اار پییرفت علو و افکار ج)ی) کمکم فرهنگ عامه هم ارزم خود را از دست میده) و دما
عناصر فرهنگ سنتی ،ملی و محلی ،آداب و رسو  ،اعت ادات ،پییهها و کار افزارها ،پزششکی و
سنتی و جز اینها به فراموشی سپرده ش)ه است .به همشین سشرب دح یشق دربشاره فرهنشگ عامشه و
مطالنه در ادبیات هر منط ه براق شناخت مرد آن منط ه امشرق رشرورق اسشت .در ایشن زمینشه،
درانهها و اشنار عامیانه ن

مهمی دارن) .این اشنار سادگی مرد را به نمای

مشیگذارنش) و بشا

عواطف و هیجانات ساده سر و کار دارن) و وصفکنن)ه جلوههاق طرینشت هسشتن) و سرچیشمه
بسیارق از افکار بیرق و بیانگر داریخ ،فرهنگ و ان)ییههاق زن)ه و گویشاق مردمشی اسشت کشه
احساسات خود را به صورت بش)یهی مطشرح مشیکننش)(محجوب ،88 :6148،ذوالف شارق:6144،
 ،688دمیمدارق .)8: :61:1،دح یق حارر سنی دارد با بررسی سرودههاق بومی قشو بختیشارق
به سؤاالت زیر پیرامون فرهنگ عامه و شاخصهاق فرهنگی این قو پاسخ ده).
 -6فرهنگ عامه در شنر شاعران بختیارق چگونه دجلی یافته است
 -9چه گونة برجستهاق از فرهنگ عامه در شنر شاعران مناصر بختیارق دی)ه میشود
نمونههاق آمارق انتخاب ش)ه از شاعران مناصر به همراه اسم شنر در زیر آم)ه است:
بهمن عالءدیشن (مسشنود بختیشارق) :اششنار بتهیشگ ،هیشارق ،برزگشرق ،وارگشه نشو ،کَشوگِ
خوشخون ،کَوگِ نازنین ،ما کَنون .روشن سلیمانی :نسش اَفتَشو ،مشا کَنشون ،عیش)ِبهار ،لکشک
ریششالی ،درد د  .قهرمششان محمشش)ق :دنشش)ا  ،گ ش کاغششذق ،اقرششا کوهسششار ،جاسششوس فرنششگ.
عر)النلی خسروق( قائ) بختیارق) اَوت کوار ،بتر یشا بتمَهشنم ،اق دا وارت مُشو ،دُدَرت چش گشیس ،بَشردِ
شیر .داراب رئیسی :روزگار بختیارق ،روح سرگردان ،بهاریه .مهرداد ناصرق :اَورتلون ،ششاه د ،
کهنه صیاد ،کَوگِ کهسار ،مِ ت گرگ .قاسم سلیمانی :سال  ،شلی  .محم) جلیلی :خروسخون.
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 -2پیشینه تحقیق
پژوه هاق متن)دق دربارة آداب و رسو ایشران صشورت گرفتشه اسشت .در قشرون وسشطی
مورخان و سیاحان و جغرافیدانان در کتابهاق خود بشه مسشائ فرهنشگ عامشه دوجشه داششتن).
آنکه اهمیت این دح یق را بییتر نمایان میسازد این است که اوالو در این دح یق بییتر بشه آداب
و رسو و آیینهایی پرداخته میشود که شاعران مناصر بختیشارق در اشنارششان بشه آنهشا اششاره
کردهان) و میدوان) براق عالقمن)ان به فرهنگ عامه منرنی بسیار غنی باش) .اانیاو این نویسشن)گان
منموالو قر از ان الب نوشتهان) و آاار اییان نیشز کمیشاب و دسترسشی بشه آنهشا میشک اسشت .از
جمله پژوه هاق انجا ش)ه میدوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -2-1پژوهشهای خارجی
 -6سفرنامة هنرق الیارد( )6489میالدق درجمة مهراب امیرق ( .)6118سفرنامهاق است که
نویسن)ه در طو م)ت حضور در میان مرد بختیارق آن را نوشته است.
 -9سفرنامة راولینسون درجمة اسکن)ر اماناللهی بهارون)(  .)6119ششرح خشاطرات نویسشن)ه
در سفرم به ایران و حضور در میان قو لر است.
 -1از بیستون دا زرد کوه ،نوشتة ایشزاال بییشوب ،درجمشة مهشراب امیشرق(  .)6184خشاطرات
نویسن)ه دربارة آداب و رسو اقوا لر و کرد در ایران است.
 -8با من به سرزمین بختیارق بیایی) ،نوشتة دکتر الیزابت مکرن روز ،درجمشة مهشراب امیشرق
( .)6184شرح سفر نویسن)ه و خاطراد

در میان قو بختیارق و دوصیف زنان بزرگ بختیشارق

(بی بی) میباش).
 -2-2پژوهشهای داخلی
 -6درانهها و م هاق بختیارق نوشتة احمش) عرش)اللهی موگشویی ( ،)6189ششام درانشههشاق
محلی بختیارق و م ها و رربالم ها به زبان بختیارق است.
 -9داریخ و فرهنشگ بختیشارق ( ،)6189فرهنشگ و ادبیشات بختیشارق ( ،)6184بختیشارق در
جلوگاه فرهنگ ( ،)6148هرسه کتاب نوشتة عر)النلی خسروق (قائ)بختیارق) .ایشن سشه کتشاب
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که هرک)ا موروع ج)اگانهاق دارن) به آداب و رسشو بختیشارق ،کلمشات گوییشی بختیشارق،
پییینة قو بختیارق ،اشنارمحلی و فولکلور بختیارق و حماسهها و جنشگهشاق بختیشارق اششاره
میکنن).
 -1اشنار و درانههاق مردمی بختیارق نوشتة بیژن حسینی ( ،)6181این کتاب شام اششنار و
درانههاق محلی فولکلوریک قو بختیارق میباش) که از گذشته در میان مرد رایج بوده است.
 -8گلکین داریخ و فرهنگ بختیارق نوششتة امیرحسشین احمش)ق اورک ( ،)6188اششاره بشه
گذشتة قو بختیارق و فرهنگ و رسو این قو دارد.
 -4فرهنگ واژگان بختیارق نوششتة علشی صشالحی ( ،)611:مجموعشهاق کامش از فرهنشگ
واژگان و لغات گوی

بختیارق است.

 -1ام ا و حکم بختیارق( ،)6146فولکلور مرد بختیارق ( ،)61:6شیر سنگی( .)61:1هشر
چهارکتاب نوشتة عراس قنررق ع)یوق .این کتابها هرک)ا به موروعی از فرهنشگ بختیشارق
اشاره میکنن) .م الو کتاب ام ا و حکم بختیارق دمشا رشرب الم ش هشا و حکایشات و کلمشات
قصار در بختیارق را بیان میکن) یشا کتشاب ششیر سشنگی بشه چگشونگی اعت شاد بختیشارق دربشارة
بزرگان و میاهیر و بزرگ)اشت آنها پس از مرگیان میپردازد.
 -8هزار و یک سخن در ام ا و حکم و فرهنگ عوا هر دو کتاب دألیف امیرقلی امینشی.
امینی با مراجنه به مرد و استفاده از زبان مرد کوچشه و بشازار دوانسشت اصشو فولکلوریشک را
دنظیم و این دو کتاب را دألیف نمای) « .امیرقلی امینی در میان نویسن)گان ایرانی نخستین کسشی
بود که در دنظیم فولکلورها اصو مراجنه به خود مرد را به کار بست »(آریشن پشور1 6149 :
.)888/
 -4آداب و رسو و فرهنگ ای چهارلنگ بختیارق نوشتة ررا سرلک ( .)6144این کتاب
به آداب و رسو ای چهارلنگ ساکن در لرستان و به خصوص شهر الیگودرز پرداخته است.
 -:نماد در فرهنگ بختیارق نوشتة حسین م)دق ( .)6141بییتر به نمادها و کهشن الگوهشا و
اساطیر در قو بختیارق اشاره دارد.
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 -69دانینامة قو بختیارق ،نوشتة سشریا داودق حمولشه ( .)61:1جشامعدشرین و کامش دشرین
کتاب حا حارر دربارة آداب رسو و فرهنگ قشو بختیشارق مشیباشش) .ایشن کتشاب بشه دمشا
زوایاق فرهنگ عامه پرداخته است.
 -66م الة بررسی مفاهیم سوگ در قو بختیارق با دأکی) بر دحلی موسی ی گاگریو ،نوشتة
سششودة م صششودق و پژمششان شششیرمردق ( .)61:1پژوهیششی اسششت در مششورد سششوگ و عششزادارق و
گاگریو خوانی (مویه) در قو بختیارق.
 -69پایاننامة درانشههشاق عامیانشة لشرق ،نوششتة کمشا ششیخی ،دانیشگاه پیشا نشور ششهرکرد
( .)61:1دح یق و پژوه

دربارة درانههاق ق)یمی لرق و بختیارق است.

 -61گردآورق و بررسی و دحلی ادبی و فرهنگشی سشوگ سشرودههشاق عامیانشة بختیشارق،
نوشتة مسنود حسینزاده ،دانیگاه پیا نور شهرکرد ( ،)61:1مجموعهاق از سوگ سشرودههشا و
اشنار غمگین در خصوص عزا و مادم را در این پایاننامه میدوان دی).
 -68جایگاه زن و خانواده در ررب الم هاق بختیارق ( ،)61:8دصشویر زن در قصشههشاق
عامیانة بختیارق ( ،)61:9دأایر جنسیت بر اشنار عامیانة بختیشارق ( ،)61:8هشر سشه م الشه نوششتة
حمی) ررایی و ابراهیم ظاهرق عر)هون) ،این سه م اله بییتر راجع به جایگاه زنان در قصشههشا و
رربالم هاق بختیارق و همکنین در اشنار شاعران بختیارق میپردازن).
 -64نگاهی اجمالی به ادبیات عامه قو بختیارق ،نوشته ژیال خانجانی ( .)61:4در این م اله
به برخی از واژهها و اصطالحات مربوط به دعا و نفرین پرداخته ش)ه است.
 -61فرهنگ عامه بختیارق ،نوششتة منشوچهر ششفینانی و بهشرا داورق بابشادق ( .)61:4ایشن
کتاب در دو بخ

نوشته ش)ه که بخ

فولکلور قو بختیارق و بخ

او مربوط به پشژوه هشاق منشوچهر ششفینانی دربشارة

دو مربوط به پژوه ها و اشنار بهرا داورق میباش).

 -3مبانی نظری تحقیق
 -3-1فرهنگ عامیانه  /فولکلور
فرهنگ مجموعه پیکی)هاق شام منار  ،منت )ات ،هنرها ،صنایع ،فنون ،اخشالس ،قشوانین،
سنن و باالخره دما عادات و رفتار و روابطی است که فرد بشه عنشوان عضشو جامنشه ،از جامنشة
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خود فرا میگیرد و در برابر آن جامنه وظایف و دنه)ادی را بر فرهنگ عهش)ه دارد .بشه عرشارت
دیگر دواناییها و عادتهایی است که آدمی به عنوان عضو جامنه کسب میکنش)(کالینرشرگ،
 .):4 :6144بیه ی میگوی) :فرهنگ مجموعة ارزمها و دسشتاوردهاق مشادق و مننشوق اسشت
که به وسیلة انسشانهشا در طشی دشاریخ آفریش)ه شش)ه و ششک گرفتشه اسشت(بیه شی.)68 :6118 ،
دناریف گوناگونی براق فولکلور ارائه ش)ه است ،این دناریف گاه به هم بسیار نزدیکنش) و گشاه
فاصلهاق نسرتاو بنی) از هم دارن) .فولکلور از دو بخ

الدین ( )folkبه منناق دوده مشرد و عامشه

و به طورکلی عوا که در منناق غیر دخفیف آمیز آن در برابر خواص (نخرگان و فرهیختگشان)
قرار دارد و  loreبه منناق دان  ،ادب و مجموعه اق از منار

و دانسشتنیهشاق غیشر دخصصشی

گرفته ش)ه است نخستین کسی که این کلمه را به عنوان اسشم ایشن رششته مرسشوط اختیشار کشرد
آمرروز موردون است .او مینویس)« آنکه ما در انگلستان رسو باستانی عامیانه یا ادبیات عامیانشه
مینامیم را میدوان دقی او با یک درکیب خوب ساکسونی یننی فولک -لور یا دان

عامیانه بیان

کرد» (محجوب.)68 :6148،
مهمدرین ویژگی فرهنگ مرد شفاهی بودن آن است .این دان در حیطة خانواده و جامنشه
آموخته و آموزان)ه میشود و در حافظة مان)گار آنها ارت میشود .فرهنگعامه شام قصشههشا،
افسانهها ،اسطورهها ،دصشنیفهشا و درانشههشا ،ام شا و حکشم و آداب و آیشینهشایی اسشت کشه از
گذشتههاق بسیار دور ،سینه به سینه ،از نسلی به نسش دیگشر در میشان اقشوا منت ش شش)ه اسشت.
فرهنگ عامه برخاسته از مرد عامه و ب)ین سرب آیینة دما نماق دجلی واقنیشات زنش)گی آنشان
است .در این نوع فرهنگ و ادبیات میدوان دما خصشایص اجتمشاعی و فرهنگشی مشرد اعشم از
ان)ییهها ،باورداشتهاق قومی ،اعت ادات ،رفتار و من هشاق اجتمشاعی را بشه ورشوح میشاه)ه
کرد(قنررق ع)یوق .)88 :61:1 ،از آنجا که موروع مطالنه فولکلور ،بررسی جنرههاق مختلف
زن)گی عامه است ،میدوان گفت فولکلور در جوامنی وجشود دارد کشه افشراد آن جامنشه داراق
دو نوع پرورم عوا (مشرد کوچشه و بشازار) و خشواص (نخرگشان) باششن) .فولکلشور بشه مطالنشة
زن)گی دودة عوا در کیورهاق متم)ن میپردازد که داراق دو پرورم میباشن) :یکی مربشوط
به طر ة دحصی کرده و دیگرق مربوط به طر ة عوا (ه)ایت .)911 :6184 ،هرچن) ادبیات عامشه
مربوط به اعت ادات و آداب و رسو انسانهاق ابت)ایی و طر ات کم فرهنگ جامنه میشود ،امشا
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بسیارق از آنها در میان مرد جوامشع پییشرفته و افشراد باسشواد نیشز مرسشو اسشت .از ایشن جهشت
بسیارق از مرد شناسان ادبیات عامه را آئینة شیوة دفکشر و ارزمهشاق فرهنگشی ملشتهشا مشی-
دانن)(میرصادقی .)4 :6181 ،بشه لحشاظ رومشناسشی در ایشن گونشه مطالنشات بایش) از حاششیهاق
ش)ن ،فردق ش)ن ،جنلی بودن ،شایع نرودن و کارکردق نرودن عناصر دورق جست .در حشوزة
فولکلور افراد اه فن و عالقهمن)ق م ش هش)ایت ،جشال آ احمش) ،ششاملو و انجشوق فنالیشت
کردهان) و هرک)ا روم ویژهاق براق کار خود داشتهان)(ساروخانی.)68 :6141،
 -3-2کاربرد عناصر فولکلوریک
موروعات فولکلور به چن) دسته د سیم میشود:
 ام ا و حکم ،چیستانها ،لغزهشا ،زبانزدهشا ،بشازقهشاق زبشانی ،زبشانهشاق زرگشرق ،زبشانمخفی ،دیریهات عامیانه ،یادگارقها ،دیوار نوشتهها و ماشین نوشتهها ،نفرینهشا ،اششنار
نوازشی و حارر جوابیها.
 اساطیر ،حکایات اسطورهاق ،افسانهها ،قصههاق پهلوانی ،حکایات واقنی و لطیفهها. آن دسته از آداب و رسو مشذهری کشه در میشان مشرد روا دارد م ش  :انشواع سشفرههشاقنذرق ،قمهزنی ،اعیاد مرنث ،قربان ،غ)یر ،فطر ،مولودق خوانی ،آداب امشاکن م )سشه،
ق)مگاه اولیا ،چیمهها و درختان نذرکرده و انواع قربانی.
 -آداب و مراسم عروسی(خواستگارق ،بله برون ،نامزدق) نا

بریش)ن پسشر و دختشر بشراق

هم ،الزا ازدوا دختر عمو و پسرعمو ،ختنه سوران ،بری)ن نا

بکه ،خوانش)ن اذان در

گوم بکه ،نا گذارق و طرابتهاق خاص ماما.
 اعما سفر ،آشتی کردن ،حاللیت طلری)ن ،چاووشی خوان)ن ،چهارشنره سورق ،نوروز وحاجی فیروز ،بخت گیایی ،عی)ق دادن و گرفتن ،سیزده ب)ر.
 مرگ و دیییع جنازه ،انواع سشوگوارق م ش  :سشر برهنشه کشردن و پابرهنشه کشردن ،حجلشهگرفتن براق جوانان ،گیس بری)ن زنان ،سیاه پوشی)ن ،خیرات براق میت و مراسم سو ،
هفته ،چهلم و سالگرد.
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 جادو و جنر  ،فالگیرق ،شیوههاق جلب محرت ،مهرة مشار ،جشارو کشردن ،خشوابگزارق وسوگن) خوردن.
 کیاورزق ،شیوة کاشت ،داشت و برداشت ،د سیم محصو  ،دعاق خرمن ،آبیارق ،طلبو بن) آم)ن باران.
 دام)ارق ،اسامی دا ها ،چراق دا ها ،استخ)ا چوپان و مزد او. انواع بازقهاق کودکان و بزرگساالن و اشنار بازقها(محجوب 4: :6148،دا .)16 -3-3سرزمین بختیاری
عر)النلی خسروق از قو هرودوت مینویس) :بختیارقها از نژاد ق)یم ایرانی هسشتن) کشه از
کوهششاق آرارات و قف ششاز بششه سششوق مغششرب حرکششت کردنشش) .عشش)هاق بششه جنششوب رود جیحششون
(بلخ)رسی)ن) و چون اراری آنجا را خوب ،وسیع و بالمنازعه یافتن) در کنار نهر آبی کشه دهشاز
نامی)ه میش) مسکن گزی)ن) که بن)ها این مح را« بخت آر»نامی)ن)(خسشروق .)48 :6184،بشه
گفته رومن گیرشمن :در ح)ود 899سا پی

از میالد در پارسومام(مسج)سشلیمان)کنشونی و

(انیان) ایذه کنونی در کوههاق فرعی سلسله جرا بختیارق در میشرس شوششتر ،ناحیشه واقشع در
دو سوق ساح کارون ،نزدیک انحنشاق بشزرگ ایشن ششط ،پشی
برگردد ،مست ر ش)ن) .حضور و ن

از آن کشه بشه سشوق جنشوب

بختیارقها در هفت دهه و دشالم سشازن)ه و مؤارششان در

دششاریخ مناصششر ایششران باعششث ششش) کششه مجلششس و نماینشش)گان مششرد در یششازدهم 6198ه.س .از
کوش هاق آنها و حا علی قلی خان سردار اسن) به صورت رسمی قش)ردانی نماینش)(دانیشور
علوق .)6:4 :6188،بختیارق سرزمین هزار و یک آیین است .فرهنگ ،هنر ،آیین ،سشنت ،بشاور
و زبان

میراث نیاکانی است که در دما صحنههشاق دشاریخی ،اجتمشاعی و سیاسشی پییشاهنگ

بودهان) .بییتر آیینهاق اعت ادق بختیارق برجا مان)ه از عه) باسشتان مشیباششن) و رنشگ سشنتی-
عرفی دارن) .آیینهاق سنتی دولش) ،مشرگ ،ازدوا  ،کاششت ،داششت و برداششت ،غلشه چینشی و
خششرمن کششوبی ،حماسششه و مکششان رویشش)ادها و حششوادث دششاریخی و فرهنگششی رییششه در زنشش)گی
اجتماعی -اقتصادق دارن) .شنر و ادبیات قشو بختیشارق نیشز ماننش) دیگشر اقشوا ایرانشی جایگشاه
ویژهاق داشته و مانن) سایر ایالت و عیایر ایران شفاهی بشوده و هیکگشاه مش)ون نگردیش)ه بلکشه
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سینه به سینه ن

ش)ه است .شنر جانمایه زنش)گی ایش اسشت اگرچشه ششاعرق در ایش سشمت و

شغلی نیست اما شنر حضورق فنا و چیمگیر در زن)گی بختیارق دارد .به طشور کلشی ادبیشات
قو بختیارق وسیلة دنام و اردراطیان بوده و آنکه از ادبیات عامشه در بختیشارق داریشم حاصش
انت ا دان

به شک سینه به سینه است(خسروق.)149 :6148 ،

 -3-4آیینها و سنتهای قوم بختیاری
مضامین شنر قو بختیارق چون سایر اقوا انسان محور و در جهت نوعی همش)لی بشا آدمشی
در مراح یا زمانهاق منینی است م  :عروسی ،سوگ ،حماسه و آنکه به زن)گی ایلی ربشط و
پیون) دارد .شنر اغلب شاعران بختیارق راوق اسطورههشا ،آداب و رسشو ایلیشادی و هنجارهشاق
فرهنگی قو بختیارق است .این اشنار سرشار از آداب و آیینهشایی اسشت کشه در گذششته قشو
بختیارق با آنها زن)گی کشرده و حیشات و مانش)گارق او را رقشم زده اسشت .در ادامشه بشه برخشی
آداب ،سنتها ،آیینها و رسومی اشاره شش)ه اسشت کشه در میشان قشو بختیشارق جشارق بشوده و
شنراق بختیارق زبان دربارة آنها به سرای

پرداختهان).

0

 -3-4-1عروسی
از مراسم بسیار مهم ای بختیارق آداب و رسو ازدوا اسشت .بنضشی از آداب ایشن مراسشم
شای) به ظاهر کم اهمیت به نظر آی) اما هرک)ا رییه در داریخ این قو دارد و رعایت آن براق
همییه ررورق مینمای) .مراسمی که در اینجا شرح داده میششود مربشوط بشه زمشانی اسشت کشه
هنوز پاق مرد به شهرها باز نی)ه بود و مراسم اصی بومی و ایلیادی هنوز رنگ شهرق به خشود
نگرفته بود (سرلک .)11 :6144 ،ای بختیارق به علت نوع زن)گی و حضور موقت در سردسشیر
و گرمسیر ،خود را با شرایط منط ه وفق داده و مراح عروسی را پیت سر هم انجشا مشیدهنش).
اگرچه ممکن است بین نامزدق دا عروسی فاصلهاق باش) .ولی در اک شر مشوارد پشس از مواف شت
خانواده عروس فنالیتهاق زیر به دردیب انجا میگیرد:

 .0با توجه به تعداد زیاد اشعار ،تنها به یک شعر زیر هر شاخ

فرهنگی اشاره شده است.
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 -6بله بُرون  -9بتلکِه بَرون  -1قن) اِشکَنون  -8پا اِشکَنون  -4حنابن)ون  -1ع )  -8عروسی
-4سران)از  -:رق گیون -69پاگیون (داوودق حموله.)988 :61:1 ،
بلهبرون :اگر خانوادهاق بخواهن) دخترق را براق پسرشان خواستگارق نماین) ،اوّ کسشی را
براق سنجی)ن نظر دختر میفرستن) که به آن کَخ)ا دُزه (ک)خ)اق دزدکی) میگوینش) .اردرشاط
پسر و دختر در عیایر امرق قریح و در عین حا مذمو و غیر ممکن اسشت .پشس از جلشب نظشر
خانواده دختر ،گروهی از مشردان و زنشان بشراق انجشا عمش رسشمی خواسشتگارق حضشور پیش)ا
میکنن) .این امر ،مهمانی منمولی است که میزبان آن ،پ)ر دختر است .چنش) نفشر ریش

سشفی)،

میانسا و جوان همراه دن)ادق از زنان حضور یافتشه و مراسشم خواسشتگارق را انجشا مشیدهنش).
گاهی پ)ر دختر براق مواف ت ،ه)یه میخواه) .در گذشته رسم بود دفنگ ،پو ن ) ،اسشب یشا
احیا را به عنوان زون گیون (زبان گیودن) میدادن) .این مرحله نخسشت یشا همشان بلشه بُشرون
است (قنررق ع)یوق.)989 :61:1 ،
بتلکِه بَرون :در این مرحله ع)هاق از زنان به همراه یکی دو نفر از مشردان بشراق دختشر لرشاس،
ه)یه و پییک

میآورن) .الرسه و ه)ایا شام  :یک روسشرق ششاد هفشت رنشگ ،چشادر سشفی)،

پارچههاق رنگی ،لراس محلی (پیراهن ،لَکَک ،شلوار قِرق و کف ) بشا دزئینشات ،گشوهر و طشال
میباش) .براق اقوا دختر نیز هرک)ا ه)یهاق دهیشه مشیکننش) کشه بشه آن سَشررَختی مشیگوینش).
افرادق که بتلکِه عروس را میآورن) ،اشنار و سرودههایی را به صورت گروهی میخواننش) کشه
داراق ریتم دن) و شاد میباش) (داوودق حموله.)984 :61:1 ،
قن) اِشکنون یا شیرینیخوران :این مرحله با حضور جمشع بییشترق از اقشوا دو طشر

انجشا

میگیرد و به صورت یک مجلس رسمی در میآیش) .در ایشن مجلشس پشاگیره نوششته مشیششود.
پاگیره ،متن دواف ی ازدوا است که در آن موارد متن)دق چشون مهریشه ،ششیربها ،جهیزیشه و.....
ارت میشود(همان.)949 ،
باروزق :خر مطرخ یا باروزق به نسرت دن)اد م)عوینی دنیین میشود که شب حنابن)ان در
منز پ)ر عروس شا میخورن) و عرارت است از :گوسفن) زن)ه ،آرد ،برنج ،حروبات ،روغشن،
قن) ،چاق ،دنراکو ،سیگار و  ...دهیة این وسای و لشواز بشه عهش)ة پش)ر دامشاد مشیباش)(سشرلک،
.) 11 :6144
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سراَن)از :هنگامی که میخواهن) عروس را از خانه ق پ)ر بیرون بررن) ،بر سر او ن  ،پشو و
شکالت میریزن) و براق سالمتی آنها صلوات میفرستن) ،زنها کِ میزننش) و همزمشان بشا آنهشا
دیما ها هم مینوازن)(قنررق ع)یوق.)988 :61:1 ،
گِرزَنون :عروس قر از ورود به خانه داماد دوقف میکن) (به اصطالح گِر مشیزنش)) و دشا از
پ)ر داماد یا خود او ه)یهاق نگیرد وارد خانه نمیشود ،این ه)یه میدوان) بر حسب دشوان مشالی
داماد ،اسب ،گوسفن) ،زمین ،پو و ....باش) .پس از دادن ه)یه ،گوسشفن)ق را پشی

پشاق آنهشا

قربانی میکنن) دا پا در خون گذاشته و وارد خانه شون) .گِشر زنشون ،پشادام دادن بشه عشروس یشا
همان حق ق) است(داوودق حموله.)948 :61:1 ،
رق گیون :از ورود عروس به خانه داماد دا غروب آفتشاب ،زنشان و مشردان ششادق و هلهلشه
میکنن) و در پایان ه)ایاق خود را به عروس و داماد د )یم میکنن) .برخی با آم)ن نزد عروس
روبن) او را باال زده (رق گیون) به او درریک میگوین) و برای

دعا میکنن) ،مشادر دامشاد هشم

از ه)ایایی که عروس با خود آورده به مهمانها میده) .این هش)ایا اغلشب جشوراب ،دسشتما و
شکالت میباشن)(همان.)944 ،
پاگیون :پ)ر عروس پس از چن) روز عروس و داماد را به خانه خود دعشوت مشیکنش) و از
آنها پذیرایی میکن) و به آنها چیم روشنی میده) .به پیروق از پ)ر عروس همسایگان و سشایر
فامی ها نیز عروس و داماد را به خانه خود دعوت میکنن)(قنررق ع)یوق.)984 :61:1 ،
دُوااللیخوانی :یکی از شاددرین منظومهها و درانههاق ای بختیارق دُوااللشی (دامشاد-لیلشی)
است این درانهها در روز عروسی به صورت دسته جمنشی ،دوسشط زنهشا خوانش)ه مشیششون) .در
گذشته بخاطر حس بردرق مردها مخاطب اشنار دُوااللشی دامشاد بشود ایشن اششنار و ابیشات جشزءِ
ملودقهاق چن) ص)ایی میباشن) که هشر ششنر ریشتم مخصشوص دارد ،ایشن اششنار هماهنشگ و
همآوا خوان)ه مشیششون) و درجیشعبنش)ها در آخشر ابیشات همسشرایی مشیششون) و اعترشار ،نشژاد و
ارجمن)ق خانوادهها را یادآورق میکنن)(همان.)611،
نا شنر :لَکَک ریالی

شاعر :بهمن عالءدین (مسنود بختیارق)

دنشششگ مُنشششار یشششادت ایشششا عروسشششی دُهششش)َر مشششرداس وُ کشششر خروسشششی
دره کوه منار آیا عروسی دختر مرداس و پسر خروسی را یادت هست
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زَنگَشش وُ دُهشش)َرون خمیششر اِشِیششتن نشششون لشششرق بشششه چالشششه ایرترتششششتِن
دختران و زنان خمیر ورز میدادن) و نان محلی میپختن).
به ساز و کرنا هُف ایکشرد میرششکا

دَرکشششه زت سُشششهراو دِلَشششک زت صشششی)ا

نوازن)ه با ساز و کرنا آهنگ چوببازق را مینواخت و مردان (سهراب و صشی)ا ) چشوب-
بازق میکردن).
بششازق ایکِششردِن همششه وا د وُ جششون زورت خنششه بششه یَششک ایشش)ادن نیششون
همه مردان ای چوببازق میکردن) و با هم زور آزمایی میکردن).
دُرگَ ش وُ زَنگَ ش  ،همششه مِینششا بششه سششر همششه زت دَ رَخششت لششرق سششون بششه وَر
دختران و زنان همگی لراسهاق محلی بختیارق بتن داشتن).
پیایَشش ش وُ جششششاهِلون ،دوون وُ بششششاال بششه سَششر کلَششه ،بششه وَر دَویششت وُ چوقششا
مردان و جوانان ای همه لراسهاق بختیارق (کاله خسروق ،دویت و چوقا) بتن داشتن).
پیایَ وُ زَنگَ  ،همه دسما به دسشت هییکی زت ششادق سَشرت گِش نینیسشت
مردان و زنان همه در حا شادق و رقص بودن) و هیککس روق زمین نمینیست.
همشششششه اِبازسشششششتن وُ پشششششا اِکفشششششتن دَورت بتهیشششششگ وُ نشششششودُوا اِکفشششششتِن
همه مردان و زنان دور داماد و عروس گرد میآم)ن) و رقص و پایکوبی میکردن).
بتهیگمششششششون سششششششوارت مششششششادیونی اِبُششششردنس بششششه چششششادُرا دُوونششششی
عروسمان را بر مادیانی سوار کرده و به چادرهاق پایینی میبردن).
اِبُشششردنس اِگشششوق بشششه وارگشششه اَفتشششو اِگششوق کششه مَششه نت دانت شششی بششه اَفتششو
گویی او را به خانه آفتاب میبردن) و انگار که عروسی ماه و خورشی) است.
اَفتشششو وُ مَشششه بتهیشششگ وُ نشششو دُواهشششن دنششششگ مُنششششار ایششش ت بگششششو بیششششاهن
خورشی) و ماه ،عروس و داماد هستن) اق دنگ منار ،ای بختیارق را بگو جمع شون).
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کِشششش بتششششزَنِن بخششششونن وُ بتششششوازتن دمشششو ت ایش ش ت مشششو بشششه نَیشششم وُ نشششازتن
هلهله و شادق کنن) و همراه هم درانه بخوانن) و برقصن) و همگی ناز و کرشمه کنن).
(در اشنار باال به چن) آیین از فرهنگهاق قو بختیارق اششاره شش)ه از جملشه :آیشین چشوب
بازق ،آیین پوشی)ن لراس محلی دوسط مردان و زنان در مراسم عروسی و .)...
(در شنر باال به آیین چوب بازق که یکی از رسو قو بختیشارق اسشت و بییشتر در مراسشم
عروسی آن را اجرا میکنن) نیز اشاره ش)ه است).
 -3-4-2چوببازی و ترکهبازی
در بین اقوا زاگشرسنیشین ایشران ،رز چشوب قش)متی دیرینشه و دشاریخی دارد و اکنشون در
آیینهاق شادق و جین به کار برده میشود .چوببازق و دستما بازق ،دو آیین سشنتی منشاطق
زاگرسنیین ایران هسشتن) کشه خاسشتگاه هشر دو میش)ان رز بشوده اسشت ،ایشن آیشین سشنتی کشه
فردوسی نیز در شاهنامه به آن اشاره کرده است ،هنوز در بین ای بختیارق اجرا میشود .بشا ایشن
دفاوت که از آیین رزمی به آیین بزمی در)ی ش)ه است .برخی قو نگاران دیرینهششناس قش)مت
آیین چوببازق را قرنها پی

میدانن) ،به گونهاق که داریخ آن ،به نرشرد ایرانیشان بشا مهاجمشان

م )ونی منتسب ش)ه است(داوودق حموله .)884 :61:1 ،چوب بازق یا درکه بشازق بزمشی بشین
جوانان و افراد میانسا دو به دو انجا میگیرد و آهنگ و مراسم خاصی دارد .یک فشرد چشوب
نازک و دیگرق چوب کلفت و رخیم را در دست مشیگیشرد .کسشی کشه چشوب نشازک را در
دست دارد به پاهاق فرد دیگر رربه وارد میکن) و او نیز بایش) از خشود دفشاع کنش) .بنش) از زدن
رربه رقصکنان از همش)یگر دور مشیششون) و بشه هنگشا برگیشت چشوبهشا را بشا هشم عشو
میکنن) .این نمای

در واقع نوعی دمرین حمله و دفاع از خود میباش) (سرلک.)14 :6144 ،

شاعر :مهرداد ناصرق
ایخششم پاپششا کششنم جششونی دیششه نششی ایخشو حرفشی زَنشم زوونشی دیشه نششی
زت بَشششس دَرکشششه دَش شرت چوبشششازت خَشششردُ

ایخششم وا کِش کششنم زوونششی دیششه نششی

میخواهم راه برو اما دوان ن)ار  .میخواهم حر
مرد چوب باز به زانوهایم خورده نمیدوانم بلن) شو .

بزنم اما زبان نش)ار  .از بشس کشه چشوب
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 -3-4-3مال کَنون یا گِردِواری
پهنه گسترده ایران از دیرباز داکنون جایگاه زنان و مردان کوچنیین بوده است .دا آنجشا کشه
دانایان داریخ و دیرینهشناسان گواهی میدهن) مردمان این سرزمین فرهنگشی غنشی و خردمن)انشه
داشتهان) ،هیکگاه فرهنگی خرافهپرست و ان)ییههاق خرافی و دشمنی ن)اشتهان) .ان)ییههاییان
به یکتایی روق داشته و با یاد و نا او بوده است که سا هشا در کشوچ از سشرزمینهشاق گشر بشه
سرزمینهاق سرد در دابستان و از سرزمینهاق سرد به سرزمینهاق گر در زمسشتان ،رنشج سشفر
براییان هموار بوده است(خسروق.)184 :6148،
کششوچ دارد زشششت و زیرششا نیششز هششم سششششنگالخ راه و رؤیششششا نیششششز هششششم
ما کَنون آیین داریخی و دیرین عیایر بختیارق میباش) ،که قش)مت

بایش) بشه قش)مت ایش

بختیارق باش) ،و به زمان آغاز کوچ عیشایر اطشالس مشیششود .مشا کَنشون ،از دو واژه (مشا ) بشه
منناق دمامی اسراب ،اااایه و اموا از قری  :سیاه چادر ،گله و هر چیزق که در زن)گی عیشایرق
مورد استفاده قرار مشیگیشرد ،و (کَنشون) بشه مننشاق کنش)ن و برداششتن اسشت .مشردان بختیشارق،
سحرگاه کوچ ،با ص)اق بلن) همه را براق کوچ آماده میکنن) .بشا ششروع کشوچ ،ایش از دهانشه
درههاق دیز و برن)ه عرور میکن) دا به بلن)درین اردفاعشات و محش مشورد نظشر (وارگشه) برسش).
گذشتن از گذرگاههاق صنب النرور ،یکی از عجیبدرین و ششای) سشختدشرین مراحش کشوچ
باش) .در آن هنگامه که خود بار از ستوران میبرن) و به دست و دوم میبرن) دا سشتور را دشوان
گذر از آن گذرگاههاق سخت کوهستان باش) و یا آنگاه که رمه و بُنه و خانوار را بر کِلکی نشه
چن)ان استوار ،از خیزابهاق رود خروشان میگذرانن) ،امی) و دوانیشان خش)ادادق و دوچنش)ان
میشود .سینه مردان و زنان بختیارق ،مملو از درانههاق سوزناکی است که در هنگشا کشوچ ،در
جادهها و درهها ،خوان)ه میشود .ب)ون شک حزن موجود در آوازهاق بختیارق رییه در حشزن
آیین ما کَنون دارد .زیرا در هیچ کوچی مردان و زنان بختیارق نمیدانن) با چه مصائری روبشرو
هستن) و خواهن) بود.
نا شنر :خروسخون

شاعر :محم) جلیلی

خروس خونون وا مَهِ چارده ایکنه ایلم گشردِوارق رَوون ایرو چی اَوه بارون هر کهُ دشتُ هردیشارق
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کوچ ای در سحرگاه شری که ماه کام است مانن) جارق ش)ن آب باران در دشت است.
بزن مییکا خسرو وشیرین ،بیت مین سازتت هی بتراردشه
صشش)ا سششازتت وا دِلششم ایگششو رازت کَوگونششه هششم دوواردششه
اق نوازن)ه ،آهنگ خسرو و شیرین را بزن که بجا و آهنگشین اسشت و راز صش)اق کرشک را
برایم د)اعی میکن).
بزن مییکا  ،گالشه بشه کرنشا ،پیایَش زَنگَش بیشان تو بشازق
کنیم وایَک جورت آستاره دا خروس خونون دَش

بشالزق

اق نوازن)ه ،با کرنا ساز بزن دا همه برقصن) و مانن) ستارهها ،دا سحرگاه آدیمان روشن باش)
و بی)ار بمانیم.
دلششم ایخششو کَششن کَششن مششاال سَششرکهِ زرده وا دیششار بششو
برینشششیم وا دشششاب

اَفتشششو البشششال اَورا مشششا وت بشششار بشششو

آرزومن) کوچ ای را باالق زردکوه برینم .هنگامی که آسمان نیمه ابرق اسشت و آفتشاب از
میان ابرها میداب).
مو مَن)یر کرگَش دُرگَش  ،سشرکهِ زَرده هشم وابشا یَشک
بتششوازن وابششا مَششهُ اَفتششو زیششر اَورا دَششب دَششب گروسَششک
آرزومن) باالق زرد کوه پسران و دختران زیر ابرها قایم باششکبشازق کننش) (بشازق محلشی
بختیارق)
ب یا وایَشک سشی گَپشون ایش زیشر چتش دارا جشا وَنشیم بشاز
بخششونیم وا شرشششرت بَرفَششو بیششت هفششت لیششگر وا فلکنششاز
بیا ،دا با هم براق بزرگان زیر درختان بزرگ فرم پهن کنیم و همه باص)اق آبیارها ابیشات
ششاهنامه و فلکنشاز را بخشوانیم(در ایششن ابیشات بشه چنش) نمونششه از فولکلشور بختیشارق اششاره ششش)ه
اسششت(ما کَنششون ،بششازق محلششی دششپ دششپ گروسَششک (قششایم باشششک) ،خسششرو و شششیرینخششوانی،
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شاهنامهخوانی ،نوازن)ه محلی(مییکا ) ،اشاره به کرک که قو بختیارق باورهاق زیادق دربارة
آن دارن)).
 -3-4-4شاهنامه خوانی
در سرزمین بختیارق از دیر باز کتاب شاهنامة فردوسی بشا نشا هفشت لیشگر میشهور بشوده و
کمتر خانوادهاق پی)ا میشود که این کتاب را ن)اشته باش) .در هر طایفه افراد با ذوقی بودن) کشه
شاهنامه را با سرکی خاص و با آوازق خشوم مشیخوان)نش) .از دورانشی کشه قلشم و کاغشذ مشورد
استفاده قرار گرفته ،بختیارقها با نخستین کتابی که آشنا ش)هان) ششاهنامة حکشیم فرزانشة طشوس
بوده است که بییتر در مکتب خانشههشا مشورد اسشتفاده قشرار مشیگرفتشه و مالهشاق مکتشب خانشه
دانستنیهاق خود را در مورد این کتاب حماسی و ملی براق شاگردان خود شرح مشیدادنش) .در
مجالس خوانین بختیارق خوان)ن « شهنومه یا هشف لیشگر » جشزء برنامشة رسشمی بود(خسشروق،
 .)864 :6148در جنششگهششاق بختیششارق رسششم بششر ایششن بششود کششه قرش از آهنششگ و عششز جنششگ،
داستانهاق رستم و اسفن)یار ،رستم و سهراب ،رستم و اشکروس ،هفت خوان و  ...بشراق دهیشیج
سواران جنگی خوان)ه میش) و باعث میش) سوار سر از پا نیناسش) و خشود را بشه قلشب دششمن
بزن) .شاهنامه حکیم ابوال اسم فردوسی ،بزرگترین منظومه حماسی ما و شناسنامه ملی ایرانیشان و
فارسیزبانان است .اقوا و عیایر ایران نیز این اار را از هزاره پییین دا کنون آموخته و سشینه بشه
سینه آن را به فرزن)ان خود رسان)هان) .روح سلحیورق و حماسی مرد بختیارق ،آنها را به این
اار سترگ ،عالقهمن) و وفادار نگه داشته است .استفاده از نشا هشاق ایرانشی ششاهنامه در فرهنشگ
مرد بختیارق و خوان)ن ابیات آن در رخ)ادهاق مختلف همکون مجشا سشوگوارق یشا سشنگ
قررها (برد شیرها) و ...از این پیون) داریخی سخن میگوی) .بختیارقها به شاهنامه «هفت لیشگر»
و در دلف «شهنومه» میگوین) .مردان و زنان بختیارق ،دهها و ص)ها بیت از ایشن ااشر بشزرگ را
از بر میدانن) و در رخ)ادهاق دلخ و شیرین ،پن)ها و انش)رزها ،رز هشا و بشز هشا و  ...بشا صش)اق
خاص آن را میخوانن) .داستانهاق رستم و اسفن)یار ،رستم و سشهراب ،هفشت خشوان ،سشیاوم
و ...از جذابدرین و رایجدرین روایتها در بشین بختیشارقهاسشت .برخشی ششاهنامهخوانشان ،بشا
بهرهگیرق از ص)اق خوم ،روح حماسه و دالورق را در بین جوانان ای زنش)ه نگشه داششتهانش).
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این شیفتگی به فرهنگ بی ب)ی شاهنامه ،سرب گردی) دا «جواد خسروقنیا» پژوهیشگر و ششاعر
بختیارق ،در یک اق)ا ابتکارق به باز سرایی داستانهاق بهشیننامشه باسشتان پرداختشه و ششاهنامه
بختیارق را پ)ی) آورد (قنررق ع)یوق.)89 :61:1 ،
شاعر :محم) جلیلی

شنر :خروسخون
بیا وا یَک سشی گَپشون ایش زیش تر چتش دارا جشا وَنشیم بشاز

بخونیم وا شرششر بَرفَشو بیشت هفشت لیشگر بشا فلشک نشاز
بیا با کمک هم)یگر براق بزرگان زیر درختان بزرگ فرم پهن کنیم و با صش)اق آبیشارها
اشنار شاهنامه و فلک ناز را بخوانیم.
 -3-4-5خسرو و شیرین خوانی
خسششرو و شششیرین خششوانی نیششز ماننشش) شششاهنامهخششوانی یکششی از سششنتهششاق ادب شششفاهی
بختیارقهاست .آواز خسرو و شیرین یا شیرین و خسشرو ،از آوازهشاق میشهور لشرق -بختیشارق
است که از قصهاق به همین نا  ،از حکشیم نظشامی گنجشهاق برگرفتشه شش)ه اسشت و در دسشتگاه
ماهور اجرا میشود .خوانن)گان بختیارق ،این م شا را در مجشالس بسشیار مهشم نیشز مشیخواننش).
گاهی براق جوانانی که ناکا جان بسپارن) ،نیز از این م ا استفاده میکنن) که بسیار جانسشوز و
دردناک است(همان.)96:،
شنر خروسخون

شاعر :محم) جلیلی

بزن مییکا خسرو وُ شیرین بیتِ مین سازت هشی بتراردشه
صشش)ا سششازت وا دلششم ایگششو راز کَوگونششه هششم دوواردششه
اق نوازن)ه م ا خسرو وششیرین را بشزن زیشرا کشه مناسشب االن اسشت و صش)اق آن صش)اق
کرکان را برایم د)اعی میکن).
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 -3-4-6شکار و صیادی
شکار و صیادق از دیر بشاز از جملشه سشرگرمیهشایی بشود کشه ورزم و کشوهپیمشایی و هنشر
دیران)ازق را بهمراه داشت .در جامنه عیایرق افراد خاصی در این حرفه پییشتاز بودنش) و مشورد
دوجه مرد نیز قرار میگرفتن) .اشنارق که در زمینه صیادق ،سینه به سینه به ما رسی)ه و بشه نشا «
بیت سَرکهی » منرو

است .بیانگر این واقنیت است که این حرفه را در زمره کارهاق عیشارق

و پهلوانی قلم)اد میکردن) و در بزرگ)اشت آن ششنر مشیسشرودن) کشه بشه آن « بیشت صشیادق»
میگفتن)( قنررق ع)یوق)44 :61:1 ،
ورزی)هدشرین ششکارچیان را در بختیشارق « میرششکار » مشیگفتنش) .ششکارچیان حرفشهاق در
بختیارق داراق م ا و منزلت واالیی بشودهانش) .وقتشی میشر ششکار بمیشرد ،در سشوگ و عشزای ،
سنتهاق آیینی را بهجا مشیآورنش) .اسشر

را مشیآراینش) ،بشه زیشن و بشرگ آن اسشراب ششکار

میآویزن) ،شا سیاه روق زین میکین) ،دسشتمالی سشیاه بشر گشردن اسشب مشیبن)نش) ،ششاخ بشز
کوهی (پازن) را به شک نمادین روق طاس نصرت قرار مشیدهنش) ،در فشراس ششکارچی بشا سشاز
چپی ،سوگ سرود صیادق میخوانن) .ابیات صیادق گاه در)ی به سوگ خوانی میشود .بشراق
بختیارقها ،چیزق زیرادر و دلخواهدر از دوصیف صحنه شکار نیست .این ابیات ،نیأت گرفتشه از
هنجارها و پن)اشتههاق قومی و مضامین آیینی ،سنتها و باورها میباش) که از زبان شکار و میر
شکار گفته میشود .فولکلور شکار ،از عز صیاد دا بازگست او ششام آداب و رسشو  ،باورهشا،
ابزار ،درانهها و اشنارق است که گفته میشود .اشنارق در خصوص خاطرات شکار ،کامیابیها
وناکامیهای

سروده میشود( داوودق حموله 488 :61:1 ،و .) 484

شاعر :عر)النلی خسروق (قائ) بختیارق)
صشیاد مششن! دانششی کششه هنگششا بهششار اسششت گاه درنگ آم) ،نه هنگشا ششکار اسشت
آبستن کنار چیشمه سشار اسشت

بششار آورنشش) اینجششا ! غششزاالن کمششر ک ش

آن می

دانششم شششکار و صششی) کوهسششتان ! بهنگششا

از شششیوه هششاق سششرزمین بختیششار اسششت

لختی درنگ آور ! کشه آیش) فصش پشاییز آنگه به چیمان دشو صشی) بییشمار اسشت
دیششرق کششه هرگششز برخطششا راهششی نشش)ارد در باور من در کمان هفت و چشار اسشت
ار ایخوق شکا کنشی بیشو ریشم بشه زَرده بشششزنیم بَشششره کهشششی کشششه کشششار مشششرده
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اگر به دنرا شکار هستی بیا به زرد کوه بشرویم و بشره کشوهی ششکار کنشیم کشه کشار مشردان
است.
اَر ایخشششوق ششششکا کنشششی رَو آسشششمارق میر صشیاد وا خشوت بتشوَر سشی یادگشارق
اگر به دنرا شکار هستی به کوه آسمارق برو .میرصیاد را همراه خودت براق یادگارق برر.
بیششو بششریم بششه کهرنششگ مششی

بششه گشش)اره دفششنگم خششا ایزنششه شششاه چششیس نشش)اره

بیابه کوهرنگ برویم که گله می ها درگذرگاه آب میخورن) .دفنگ من خا را مشیزنش)
و شاه چنین دفنگی ن)ارد.
میر شکا ت کهرنگ سر بسشت بشه دسشما

پششازنون شششادق کششنِن  ،دالششون زنششن زا

شکارچی کوهرنگ بیمار ش)ه وسرم را با دستما بسته .شکار ها ششادق مشی کننش) کشه او
دیگر قادر به شکار نیست و ع ابها ناراحت از اینکه دیگر از ده مان)ه ق شکار او نمیخورن).
وا بتشششر وت اوچشششه کشششه دا نیگشششره لیشششز داغ زت دَست سششه دیششر فیششنگ گششم دیششز
می خواهم آنجایی برو که کشرکس هشم آرامش
فینگی که نوک

نش)ارد .امشان از دسشت نفنشگ سشه دیشر و

دیز است.

پششازنت زردچَمرَششرق ،جَسششت وُر س شرت بَششرد خوساخوس شادق کنشه صشیادِ دا خَشرد
بزکوهی زرد رنگ شاخ بلن) بر روق سنگ پری)؛ شادق کنان که صیاد را ع اب خورد.
پازتنشششششه ورق بتکَشششششر کشششششه روز دراوته ا صشششیاد کشششه دونشششه زیششش) سشششالس وراوه
اق بز کوهی بلن) شو و بکر؛ آن صیاد کشه دشو را زخمشی کشرد ،یکسشا از مشرگ

گذششته

است.
 -3-4-7هیاری (همیاری)
همیارق و کمک از زمانهاق دور همواره در بین انسانها مرسو بشوده دورانشی کشه ماششین
آالت و ابزار کمکی کم بوده و بییتر کارها به وسیله دست انجشا مشیشش)ه و مشرد بشا کمشک
هم)یگر کارها را انجا میدادنش) .ایش بختیشارق نیشز در کمشک بشه همش)یگر (هیشارق) همییشه
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پیی ) بودهان) .بختیارقها بییتر کارهاق سخت را به صشورت گروهشی و دسشته جمنشی انجشا
میدهن).کارهایی م درو کردن ،خرمنکوبی ،آسیاب کردن گن)  ،ما کَنشون ،بشر پشا کشردن
سیاه چادر ،درست کردن وارگه و ...ایشن روح بلنش) ایلیشادی و عیشایرق اسشت کشه افشراد بش)ون
چیمداشت به هم کمک میکننش) و در مسشائلی چشون دامش)ارق ،کیشاورزق ،عروسشی و عشزا،
بافن)گی و امور اقتصادق و اجتماعی خانوار ،بییتر نمایان است .در همه دورههاق عمرق و بشین
زنان و مردان ،این همیارق به رومهاق گونهگون وجود دارد(همان.)668 ،
نا شنر :هیارق

شاعر :بهمن عالءدین (مسنود بختیارق)

بیشششو ریشششم هیشششارق بشششه مشششا بشششاال غلشششههشششا نکیششش)ه مَنش ش)ِن سَش شرت پشششا
بیایی) براق کمک به ما باالیی برویم زیرا غلههاق آنها هنوز چی)ه نی)هان).
صوو دا پَسین درو کنیم پاک غله هانشه دُرگَش بتشرتن پششاک بُکششنن جششا خرمِنانششه
از صرح دا غروب همه غلهها را درو کنیم .سپس ،دختران جاق خشرمن را دمیشز کننش) دشا دشا
غلهها را بصورت خرمن درآوریم.
کشششر حیونونشششه بیشششارین بووَنششش)ین ،وُال ایششششش)ونم همشششششه زَمَنششششش)ین
میدانم همه شما خسته هستی) .اما چارهاق نیست .پس گاوها را براق خشرمن کشوبی (هولشه)
آماده کنی).
هوله کنیم دشا د صشوو پشاک خَرمِنانشه کر دو وابا آستاره صشوو بیشار جتنگِرانشه
از شب دا صرح همه خرمنها را بکوبیم (هوله کنیم) .اق پسر دو هنگا صرح جنگشر را بیشاور
براق ج)ا کردن گن) از کاه به وسیله باد (آشیر دارق).
هورانشششه بیشششارین وا یَشششک بتتینشششین کِیلششششه بیششششارین گنشششش) بتپینششششین
گونیهاق مخصوص گن) را بیاوری) و آنها را دمیز کنی) .سپس با پیمانه مخصوص آنهشا را
پر کنی).
کرگَ بترتن بار آسیووق اَرکه گِی آبشو دُرگَش ایخششون نششون بتپَشزتن زت گنشش) نششو
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پسران گن) ها را به آسیاب بررن) و اگر نوبتیان شش) .آنهشا را آرد کننش) .دشا دختشران از آرد
دششازه نششان گششر بپزنشش)( اشششاره بششه آدابششی همکششون :هیارق(همیششارق) ،درو ،جمششعآورق گنشش) ،
خرمنکوبی ،آسیاب کردن گن) و پخت نان از گن) ).
 -3-4-8مرگ و ناشادی
گیسوبرق (پَ برق) :گیسوبرق و صورت خراشی زنان رییة باسشتانی دارد .زنشان بشه خشاطر
اظهار عالقه به مردان گیسوان خود را میبری)ن) .این آیین حاکی از نظا دین بشاورق زردیشتیان
است ،گیسوبرق نماد سوگوارق است .زنان بختیارق در سوگوارق طی مراسشمی نمشادین مشوق
خود را باد قیکی میبری)ن) و با نظمی خاص بر مزار متوفی میچی)ن) و گیسوان بریش)ه شش)ه دشا
سا متوفی در جایی دمیز نگه)ارق میش)( داوودق حموله .) 881 :61:1 ،در نواحی روستایی
و عیایرق قی ایی ،لرستان ،بختیارق ،ایال  ،کرمانیاه و  ...مرسو است که به هنگا خرر مرگ
عزیزان زنان در آشفتگی و پرییانی سوگینهخوانی بخیی از گیسوان خود را میبرن) یا یا نشاخن
صورت خود را میخراشن)( قنررق ع)یوق.) 89 :61:1 ،
 -6آیین کن)ن بُهون ( سیاه چادر ) :در میان قو بختیارق رسم بر این است که هنگا مرگ
یکی از عزیزان یا بزرگان به نیانة خانه خرابی دیرک سشیاه چشادر را مشیکن)نش) یشا طنشابهشاق
نگه)ارن)ة سیاه چادر را میبری)ن) .این آیین به جشا مانش)ه از رسشمی کهشن بشود؛ بنش) از مشرگ
بزرگ خانواده منموالو سراق باشکوه او را ویران میکردن).
 -9آیین ساز چپی :بختیارقها با ساز و آواز متول) میششون) و بشا سشاز و آواز هشم چیشم از
دنیا میبن)ن) .نوازن)ه در مراسم سوگوارق آهنگ حزن انگیز مینوازد ،چوب بر دُهُ مشیزنش)،
گاهی در عزادارقها چهار سرنا دو به دو م اب هم و رو به رو نواخته میششون) کشه حکایشت از
غم عظیمی دارد( داودق حموله.)888 :61:1 ،
 -1آیین نماییی کتَ و کتَ گردانی :کتَ نیانه و نماد نرینگی و برگرفته از سوگ سشیاوم
است .یا و د اسب متوفی را چی)ه و وسای شخصشی او از قریش زیشن اسشب ،کشاله ،دفنشگ و
شمییر را روق اسب دزئین میکنن) و همراه سایر اسبها خال

جهشت ع ربشههشاق سشاعت بشه

دور جایگاه ( مافه گه ) میچرخانن) .اسب کتَ نمادق از اسب بشیسشوار اسشت ،نشوع موسشی ی،
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خوان

ابیات ،حرکات چرخیی اسشب و دیرانش)ازق آیشین مشرگ را نمشادین مشیکنش)( همشان،

.)846
 -8آیین سوگ سرود :سوگ سرود یا سوگ چکامهها داراق مضشامین و محتشواق آیینشی-
مننوق هستن) که رییه در ارزمهاق فرهنگی و سنتهاق آیینی بختیارق دارن) .سوگ آوازها
و آنکه مرد ای گاگریو میگوین) .عم)داو بر اساس ویژگیهاق فشرد متوفشا متفشاوت اسشت .بشر
اساس اینکه متوفا زن یشا مشرد ،پیشر یشا جشوان بشوده و اینکشه از چشه جایگشاه و منزلتشی در ایش و
طایفهام برخوردار است نوع مفاهیم به کار رفته متفاوت است(م صودق.)191 :61:1 ،
نا شنر :شاه د

شاعر :مهرداد ناصرق

اق که شمییرت به دو لَو ظلمه قَ قَ ایکنشه چَهششره ایرششو وُ سششرت هردشششمنه کَشش ایکنششه
هششر محششر کششه ایششا وُ ایششرتوه هششی بششه صششفر دا قیکی سی دو ششیرت وُر مِشنت پَش ایکنشه
اَر یکی گ) غیر خوت هِش) کشس امشا اولشی سی دیا هُو آرشَم جلش)ق کمشون خَش ایکنشه
یا علی! اق که شمییر دو با دو لرهام ظلم را دکه دکه میکن) و آن )ر برن)ه اسشت کشه سشر
هر دشمنی را میبرد .هرسا هنگا محر و صفر مادر گیسوان

را براق پسرانت میبُشرد .اگشر

کسی بگوی) غیر از دو کسی دیگر اما او است ،حتی آرم کمانگیر هم بسشرعت کمشان
بطر

را

او نیانه میگیرد.
در این ابیات به دما آداب و آیینهاق مراسم عزا و سوگوارق از جمله گیسو بشرق ،بشر سشر

زدن ،ساز چپی کتَ گردانی ،بردشیر ،گاگریو و ...اشاره ش)ه است.
نتیجهگیری
براق شناخت مرد و فرهنگ هر منط ه ،مطالنه در ادبیات آن امرق ررورق اسشت .در ایشن
زمینه ،درانهها واشنار عامیانه ن

مهمی دارن) .در فرهنشگ بختیشارق نیشز ششنر و درانشه جایگشاه

ویژهاق دارد چنانکه منموالو براق انجا هر کارق از ب)و دول) دا مرگ ششنر خوانش)ه مشیششود.
محتواق این اشنار دربرگیرن)ه مسائ مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادق است کشه
نگرمها و باورها و ارزمهاق قو را بازنمایی میکنن) .بنابر این بررسشی آنهشا مشیدوانش) ن ش
مهمی در شناخت این فرهنگ داشته باش) .باورها و ارزم هاق قومی سنی بر آن دارد دا اظهشار
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نظرم در مورد طرینت و حوادث آن که گاه سرشار از لذت و گاه درخواست از آن و گشاه پشر
از ان)وه است را بنمایان) و با طرینت و آنکشه در ایشن راسشتاق بشه آنشان مشی نمایانش) در اردرشاطی
جمنی با هم دراران خود در سور و سوگ نیسته و گاه ان)وه را بکاه) و گاه نیازق بطلر) و گشاه
از سر شادق و سورق بر پا دارد .در میان قو بختیارق که در فشالت مرکشزق ایشران و دو سشوق
زاگشرس مرکششزق و در میشان رشششته کشوههششاق مردفشع قششرار دارد و ششام بخیششی از اسشتانهششاق
خوزستان چهارمحا بختیارق اصفهان و لرستان می باش) می دوان نمونه هاق بسیارق از این گونه
آیین و مراسم را جستوجو کرد .آیین و مراسم در بختیشارق بشه مناسشرتهشاق گونشاگونی برپشا
میشود و میدوان) از دول) دا مرگ و گاه حاجات را در مح)وده خود قرار ده).
یکی از ویژگیهاق مهم این اشنار واقعگرایی آنهاست ،به گونهاق که مضامین آنهشا پیونش)
نزدیکششی بششا مسششائ زنشش)گی دارد و مراحششث اجتمششاعی ،فرهنگششی و سیاسششی جامنششه را مششننکس
میکن) .بنابراین با مطالنه این اشنار میدوان نگشرم ،باورهشا و ارزمهشاق قشو بختیشارق را بشه
دصویر کیی) .اغلب شاعران بختیارق زبان مناصر در دما اشنارشان از آداب ،رسو و فرهنشگ
عامه استفاده کردهان) .به عنوان م ا در اشنار مسنود بختیارق یا روشن سلیمانی این مورشوع را
میدوان دی) .نکتة دیگر در مورد آداب و آیینهایی اسشت کشه در میشان قشو بختیشارق در حشا
کمرنگ ش)ن و از بین رفتن میباشن) اما در اشنار بنضی ششنراق بختیشارق ایشن آیشینهشا دیش)ه
میشون) و شای) این موروع جهت یادآورق براق نس آین)ه و جوانانی است که بشا فرهنشگ و
آداب و رسو کهن سرزمینیان بیگانشه هسشتن) و ایشن یکشی از بزرگتشرین خطرهشایی اسشت کشه
جامنه با آن روبروست.
پینوشت
 -6دق بال خوانی :دِق :دختر ،بَ :بهترین ،ال  :زیراق الله وم می باش) .بال دختر زیرا چیشم و
بلن) باالق قو میباش) که دست مایة ابیات دغزلی قشرار گرفتشه اسشت .دق بشال ششرح هجشران
دورق و سختی زمانه است .در میان آوازها و درانههاق قومی ایران دق بشال بختیشارق همتشاق
اللهخوانی درکمن است.
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شلَی خوانی :شلَی به منناق بلن) باال و نامی براق دختران میباش) .شلَی خوانی یکی از ششورانگیز
درین درانههاق قومی است که ح)یث نشامکرر عیشق اسشت .محتشواق ایشن ابیشات ،غشم ،دورق،
هجران و میتاقی است .نغمههاق شلی برگرفته از آیینهاق سشنتی و باورداششتهشاق اعت شادق
است که به همراه نی هفتبن) خوان)ه میشود.
ابیات خ)ابس خوانی :داستان عر)المحم) و خ)ابس یکی از عاش انهدرین منظومههشاق ایلشی اسشت
که در میان قو بختیارق به قصهاق عاش انه در)ی ش)ه و عیشق ایشن دو بشه یکش)یگر زبشانزد و
منرو

میباش) .اص حکایت اینگونه است که عر)المحم) اه لَلَر و خ)ابس اه کتشک در

شما شوشتر بودن) .این دو نفر عاشق هم هستن) اما پ)ر خ)ابس با ازدوا آنها مخالف است و
او را به ع ) دیگرق در میآورد .شب عروسی طرق قرار قرلی عر)المحم) خ)ابس را مشیدزدد
و به کوه فرار میکنن) دفنگکیهاق خان آنها را دن یب میکنن) اما نمیدوانن) آنهشا را بگیرنش).
پس از م)دی به عر)المحم) پیغا میدهن) که او را بخیی)هان) به شرطی که خسارت داماد او
را ب)ه) .عر)المحم) هم با خوشحالی بر میگردد اما به محض رسی)ن او را زنش)انی مشیکننش).
خ)ابس با شنی)ن این خرر خود را در رودخانه غرس میکن) و عر)المحم) هم پس از چن) سا
از زن)ان فرار میکن) ،شنراق خوم ذوس بختیارق گاهی در اشنارشان به این روایشت عاشش انة
نافرجا اشارهاق داشتهان)(داوودق حموله.)416 -449 :61:1 ،
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بررسی نقش اسطورهها در شکل گیری فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان
زهرا خورسن)علیزاده
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دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)
فرناز رحیمی
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دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)

چکیده
ادبیا کودک و نوجوان شارهای از ادبیا است که متناسب با نیازهرای ذهنری
مخاطبانش نگاشته شده است بخش مهمی از منابع تشکیل دهنده این شاره ادبری
از ادبیا عامه گرفته شرده اسرت و اسراطیر نیرز بخشری از ادبیرا عامره هسرتند
اسطورهها از گذشتههای دور وجود داشتهاند و در دنیای امروز نیز ادامه دارند
اساطیر برگرفته از روح جمعی جوامع است و حاصرل آرزوهرای مشرترک اقروام
است که در طول زمان رشد یافته و پرور داده شدهاند امروزه و درکنار ایرن نرو
اسطورههای کهن ،اسطورههای نو نیز در حال سارته و پردارتهشدن هستند
یکی از ژانرهای مه و تاثیرگذار در ادبیا کودک و نوجوان فرانتزی اسرت کره
اساطیر ناش مهمی در شکل گیری این ژانر ادبی داشتهاند به طروریکره مریتروان
اساطیر را زمینه ساز و مادمه فانتزی دانست
فانتزیها در دو دسته عام و مدرن قرار دارند
کاربرد اساطیر در فانتزی به این شرح است؛ فانتزی عام دنیای م الی است کره
به عناصر اساطیر و داستانهای کهن و افسانههای قومی نیازمند است و فانتزیهرای
مدرن نیز نیازمند اساطیرنو یعنی ماشینهایی انسانواره هستند که جان دارنرد و در
ماابله با ترس انسان و جوامع امروزی با تسلط ماشینها سارته و پردارته شدهاند
رابطۀ میان اساطیر و فانتزی دوسویه است؛ طوری که اسراطیر کهرن از گذشرته
وارد دنیای امروز میشوند و متناسب با موقعیرتهرای امرروزی سرارته و پردارتره
می شوند و از طرفی نیز اساطیر جدید نیز با توجه به موقعیتهای امرروزین سرارته
میشوند و ویژگیهایی از اساطیرکهن را در رورد جای میدهند
به بیانی دیگر میتوان گفت که گاهی اسراطیر وارد حروزۀ فرانتزی مریشروند و
گاهی فانتزیها شکل میگیرند و ویژگیهایی از اساطیر را در رود جای میدهند
کلیدواژهها :اسطوره ،فانتزق ،ادبیات کودک و نوجوان ،دنیاق م)رن
. Z.khorsand23@gmail.com
. Rahimifarnaz43@yahoo.com
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مقدمه
ادبیات کودک و نوجوان شاخهاق از ادبیات است که متناسب بشا نیازهشاق روحشی و ذهنشی
کودک نوشته میشود که ن

مهمی در رش) فرد و جامنه دارد.

ایششن نششوع ادبششی از منششابع گونششاگونی دیششکی ششش)ه اسششت کششه بخ ش

عمشش)ة آن را ادبیششات

فولکلور(عامه) در برمیگیرد.
اساطیر بخیی از ادبیات شفاهی را دیکی مشیدهنش) کشه برگرفتشه از آرمشانهشا و آرزوهشا و
دخی جمنی گروهی از مرد جامنه بوده است که در زمانی میزیستن) و پس از آنها نیشز ایشن
رمان و ع ای) سینه به سینه ن

ش)هان) و در حافظه دشاریخ بشاقی مانش)هانش) .الرتشه در گشذر زمشان

ممکن است دفاوتهایی در آن ایجاد شود و هر قو و گروهی بنشا بشه نیازهشاق زمشان خشود آن،
مطلری برآن بیفزاین) یا مطلری را از آن بکاهن) اما در نگشاه کلشی مشیدشوان گفشت کشه در ارزم
اص آن دغییرق حاص نمیشود.
در اینجا سواالدی مطرح میشود:
اساطیر بخیی از فرهنگ عامه هستن) و از منابع اصلی این نوع ادبی به حساب مشیآینش) .امشا
میزان داایر اسطورهها دا چه ح) است
آیا اساطیر در کارکرد ق)یمی خود باقی مان)هان) یا خود را با دنیاق امروز و نیازهشاق انسشان
امروزق همسان سازق کردهان)
آیا اساطیر -که جنره دخیلی باالیی دارن) -در ژانر فانتزق –که عنصشر اصشلی آن هشم دخیش
است -ن

دارد

در این م اله برآنیم که اساطیر را بیناسیم و رمن پاسخگویی به سواالت مطرح ش)ه ،دشاایر
آن بر ژانر فانتزق را بررسی کنیم.
پیشینه پژوهش
م االت و کتاب هاق گوناگونی در مورد موروعات اسطوره و فشانتزق نگاششته شش)ه اسشت
که به مواردق اشاره مینماییم:
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 -6ورزق ،کاردانیا ( « .)61:1فانتزق ژانرق و عناصر آن در ادبیات کودک» ،فصشلنامه ن ش)
کودک و نوجوان ،پاییز و زمستان ،شماره  ،1صص 99:-989
در این م اله دوریحادی در مورد فانتزق ژانرق که بر اسشاس د لیش) از آاشار فشانتزق موفشق و
صرفا با الگو بردارق پ)ی) آم)هان) ارائه میده).ارباب حل هها را نخستین کتشاب در ایشن حشوزه
میدان) و منت ) است بییتر این آاار از نوع فانتزق ماجرایی هستن) و پس از آن چنش) ااشر دیگشر
در همین زمینه را مورد دوجه قرار میده) و م ا هایی از آن را بررسی میکن).
در انتها محاسن و منایب فانتزق ژانرق و عناصر این نوع ادبی را در م اله منرفی مشیکنش) و
سپس به بررسی آنها میپردازد.
 -9پورخال ی چتشرودق ،مهش)خت؛ جاللشی ،مشریم ( « .)614:فشانتزق و ششیوههشاق فشانتزق
سازق شاهنامه در ادبیات کودک» ،مطالنات ادبیات کودک ،بهار و دابسشتان ،ششماره  ،6صشص
44-88
در این م اله فانتزق را یکی از ژانرهاق کاربردق در ادبیات کودک و نوجوان منرفی کرده
است و آن را به دو دسته م)رن و عا د سیم میکن).
در این م اله کتابهاق اسطورهاق را از بهترین منابع بشراق اسشطوره سشازق عشا مشیدانش) و
یکی از آاار مورددوجشه در ایشن زمینشه را ششاهنامه فردوسشی منرفشی مشیکنش) و در ادامشه انشواع
راههاق ورود به فانتزق سازق را بررسی میکن).
 -1علیا ،مسنود( « .)6149اسطورههاق جهان م)رن در چیم ان)از میرچاالیشاده» ،کتشاب مشاه
هنر ،مرداد و شهریور ،شماره 14و ،11صص 669-668
این م اله رمن منرفی میرچاالیاده به بررسی نظرات او در مورد اساطیر مشیپشردازد .کشاربرد
اساطیر ق)یم و اساطیر نو را از زبان این منت ) اسطوره شناس بیان میکن) ودر انتهشا و در مرح شی
کوداه داایر اساطیر در دنیاق سینما را بررسی میکن).
 -8موسوق ،مصطفی؛ جمالی ،عاطفه( «.)6144فانتزق ،چیستی و داریخکهق آن در ادبیشات
جهان و ایران» ،ادب فارسی ،پاییز و زمستان ،شماره  ،9صص 16-88
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در این م اله رمن منرفی ژانشر فشانتزق ،بشه بررسشی داریخکشه آن در ادبیشات اروپشا و ایشران
میپردازد و در ادامه ورنیت دکام این ژانر در ادبیات فارسشی ،سشنی در نیشان دادن ورشنیت
امروزق آن دارد.
 -4جنینگششز ،دیویشش)؛ ار

پیمششا ،سششاره( «.)6148فششانتزق» ،فششارابی ،پششاییز ،شششماره ،11

صص611-688
این م اله به بررسی داایر فانتزق در سینما میپردازد .دی)گاههاق انت ادق در مشورد ایشن ژانشر
را دلفیق میکن) و در انتها یک جمع بن)ق کلی از دوصیف و شرح فانتزق ارائه میدارد.
در این م اله دفاوتهاق ژانر فانتزق و علمی دخیلی بررسی میشود و دورشیح مشیدهش) کشه
درونمایه فانتزق کیف لذت و شور و نیاط و آزادق است.
 -1کزازق ،میرجال ال)ین( « .)61:9هنر ،اسطوره ،رویا» ،کیمیاق هنر ،زمستان ،ششماره ،6
صص 41-:8
این م اله پاسخی است به خاستگاه هنر و پیون) و رابطه آن با اسطوره و رویا کشه از دو منظشر
متفاوت میدوان آن را مورد بررسی قرار داد.
این م اله خاستگاه میترک هنر و اسطوره را ناخودآگاه انسان میدان) و انواع آن را دوریح
میده).
نکتهق مورد دوجه در این م اله این است که رشمن بررسشی کتشب و م شاالت گونشاگون در
هیچ ک)ا از این موارد ن

اساطیر در شک گیرق فانتزق هاق عا و م)رن (با یشک دیگشر) و

بررسی نی)هاست و نکته ق دیگر در این م اله ،بررسی ن

اساطیر در شک گیشرق و دکشوین

فانتزق در ادبیات کودک و نوجوان است.
اسطوره
اسطوره مفهو گستردهاق است که به راحتی نمیدوان دنریف جامنی از آن به دست آورد.
افراد مخ تلفی در این زمینه صاحب نظشر هسشتن) و دنشاریف متنش)دق را از مفهشو اسشطوره بیشان
کردهان):
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الف) میرچا الیاده :اسطوره دشاریخ م )سشی را روایشت مشیکنش) .اسشطوره بیشان مشیدارد کشه
چگونه موجودات فراطرینی واقنیتها را به وجشود آوردهانش) و محش)وده عمش ایشن موجشودات
گسترهاق وسیع است چنان که در اسطوره پی)ای

کوچکدرین رفتارهاق انسانی ،پ)یش)ههشاق

گوناگون همکون سنگ یا نمونه اق از یک گیاه و ...به نیروهاق فراطرینی نسرت داده میششود.
از این رو اسطوره داریخ راستینی است کشه در سشرآغاز زمشان روق داده اسشت و الگشویی بشراق
رفتار انسان فراهم آورده است( .علیا)669 :6149،
ب) نوردوپ فراق :اسطوره به سادهدرین و منمو درین مننشا ،نشوعی سرگذششت یشا داسشتان
است که منموال به خ)ا یا رب النوع و موجودق الهی مربوط میشود( .فراق)696 :61:9،
) دکتر بهمن سشرکارادی :اسشطوره کوشیشی آگاهانشه بشراق دوجیشه جهشان است(.سشلطان
ال رایی)81 :6148 ،
د) کما پوالدق :قصهاق است بر مرناق داستانهایی که ازکارهاق خ)ایان و اعما شگفت
انگیز قهرمانان نیمه خ)ا و نیمه انسان و با سایه روششن از روایشت و دشاریخ بشا دریشین پ)یش)ههشاق
طرینت و منیاء و م ص) انسان یا آداب دینی و عادات قومی پ)ی)آم)هاسشت( .پشوالدق:6148 ،
)994
ه) فرامرز ننمت اللهی :روایتی است از چگونگی آفرین

موجودات ،پ)ی)ههشاق طرینشی و

ماوراق طرینی ،ه) ها ،کارکردهاق آنها و روی)ادهایی که در زمشان پیش)ایی آنهشا رخ داده
است( .ننمت اللهی)49 :61:9 ،
با دوجه به گستردگی مطالب به ذکر چن) نمونه بسن)ه میکنیم.
اما سوالی در اینجا مطرح میشود؛ آیا منظور از اسطوره همین است
آیا اسطورهها در گذشته ایجاد ش)هان) و رونش) سشاخت آنهشا پشس از مش)دی متوقشف شش)ه
است و آنکه به جا مان)ه نس به نس منت

ش)هان)

پس دکلیف انسان امروز چه میشود
آیا اسطورهها در گذشته دا کنون به قوت خود باقی مان)هان) نیازهاق انسشان امشروز چگونشه
پاسخ دادهمیشون)
در پاسخ به این سواالت بای) عنوان کرد:
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در پژوه هاق آغازین اسطوره شناسی نظر بییتر اسطورهپژوهان بشر ششک گیشرق اسشاطیر
اولیه مربوط به دوره باستانی و ابت)ایی زن)گی بیر بود و از اینرو اسشطوره اغلشب بشا آنکشه کشه
ح ی ی نیست منرفی میش) اما دحو و دگرگونی عظیمی که در نظریه دانیمن)ان ایشن علشم در
عصر حارر ایجاد ش)ه داللت بر خلق اسطورههاق دازهاق دارد که گاه هستهاق ح ی ی دارن) و
سپس ذهنیت اسطوره پرداز بیر ،آنها را به سمت اسطورههاق ساخته و پرداختشه شش)ه هش)ایت
میکن) دا در الیههاق ذهن بیر امروزق دهنیین و به اسشطورههشاق بیشر امشروزق درش)ی ششون).
رون) اسطوره سازق هیکگاه در زن)گی بیر متوقف نمیشود( .سالج ه)946 :6148 ،
 .لوفلردالشو عناصر دنیاق م)رن را در دو م وله خالصه کرده است:
الف) شتاب زن)گی در سایه اختراعات بیرق
ب) گذر انسان از خالقیت و دفکر انتزاعی -ذهنی به دفکر عینی
و همین عوام را باعث دحلی رفتن اسشطورههشا در دنیشاق نشو مشیدانسشت( .دالششو:6141 ،
)649
روالن بارت در سا  6:41م الشه اق بشا عنشوان «اسشطوره در زمشان حارشر» نوششت و در آن
و شگردهاق کار خود را دوریح داد.

بین

بارت عناصر فرهنگی این زمانه را اسطوره مینام) و منت ) است کشه اسشطوره نشوعی گفتشار
است و پیامی را منت

میکن) .از نظر بارت همه چیزها در زمانه ما مشیدوانش) بشه اسشطوره یننشی

رسانن)ه پیا مر) شود.
نوردوپ فراق در د سیمبن)قهاق دقیق خود در اسطوره سشه گونشه مهشم را برششمرد کشه در
ایششن سششه محششور عششالوه بششر اسششطورههششاق د ریششت ششش)ه کششه دربرگیرنشش)ه دو دنیششاق مت ابشش
ص)درص)استنارق ،دحت دسلط ایزدان و دیوان بودهان) ،و اسطورههاق به کشار گرفتشه شش)ه در
رمانسها به قسم دیگرق از اسطورهها پرداخت که با دجربه انسانی اردراط نزدیشکدشرق دارنش)؛
اسطورههایی که با رئالیسم شروع میشون) و به سمت اسطوره می مشیکننش)( .سشالج ه:6148 ،
)941
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میرچاالیاده نیز منت ) است اسطوره واقنی م )س است و به همین سرب سرمیق و در نتیجشه
دکرار پذیر میشون) زیرا مانن) الگو عم میکن) و با همین اسشت)ال هشمچشون دشوجیهی بشراق
دمامی کردارهاق انسان است.
الیاده براین بشاور اسشت کشه در نتیجشه دغییشرات گونشاگون در روزگشارنو کیهشان از د ش)س
درآم)ه و انسان امروزق داریخ خود را جایگزین زمان اسطورهاق کرده اسشت و د ش)س زدایشی
از فرآین)هاق شاخص عصشر ج)یش) اسشت امشا ایشن یشک روق سشکه اسشت و در ادامشه دورشیح
میده) که منت ) است بین

اساطیرق و دفکرم )س و مننوق را در رفتارهشاق انسشان امشروزق

میدوان دی) الرته ممکن است این نیانهها به چیم نیاین) امشا بشا دامش بییشتر مشیدشوان پشارهاق از
مضامین را در جوامع ج)ی) میاه)ه کرد .گذشته از اسطورههاق جمنی ،در سطح دجربه فشردق
نیز ردپاق بین

اسطورهاق نیز پی)است .این اسطوره شناسشی شخصشی در خیالرشافی و رویاهشاق

انسان امروز به چیم میآی)( .رک علیا)669 :6149،
با دوجه به مطالری که در باال عنوان ش) میدوان نتیجه گرفت که اسطورهها به دودسته کهشن
و نو د سیم میشون):
اساطیر کهن حاص روح جمنی و نیازهاق جمنی است که از گذششته بشه جامانش)ه و ادامشه
دارد و نماین)ه آرمانهاق گروهی است.
اساطیر نو حاص برخورد با دنیاق م)رن است که انسان امروزق را دچار چال ها و دشرس-
هایی کرده است و در ذهن و نگاه او د )س زدایی ایجاد کرده است و همین باعشث عرشور او از
ذهنیات به ع ینیات است بشه طشورق کشه انسشان امشروزق دشاریخ خشود و وقشایع روزمشره خشود را
جایگزین اساطیر کهن میکن).
نقش اساطیر در ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات کودک و نوجوان شاخه اق از ادبیات است که متناسب با ذهن و نیازهاق کشودک و
نوجوان نوشته میشود .ادبیات کودک ادبیشادی بردشر اسشت کشه بشه کمشک آن مشیدشوان انت شا
پیا ها ،مفاهیم ،عواطف ،ان)ییهها و همکنین لطیفسازق احساسات و نیشز آمشوزم و پشرورم
دخی و استن)اد کودکان پرداخت( .جاللی)99:61:4:
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منرع اصلی این نوع ادبی ،فرهنگ عامه است .قصههاق پن)آموز ،اسشطوره ،حماسشه و افسشانه
و قصههاق پریان از اقسا مهم قصههاق فرهنگ عامه (فولکوریک) است .این قصهها فشرآورده
خالقیت جمنی جماعت اولیهان)( .رک پوالدق)961 :6148 ،
فولکلور و فرهنگ عامة مرد همچنان که سرآغاز پی)ای

همة هنرهاست ،سرآغاز ادبیشات

و به خصوص ادبیات کودکان نیز هست.الالییهشا ،م ش هشا ،درانشههشاق کودکشان ،افسشانههشاب
خردساالن،داستانهاق ماجرایی و حماسی و عاش انه و اسطورهها که همه زایی)ة دخیش و دفکشر
مرد مختلف هستن) بنیاد و اساس ادبیات کودکان و نوجوانان را دیکی میدهن) .این مجموعشه
که در طی زمانی بس طوی  ،سینه به سینه به نس هاق بن)ق منت ش شش)ه اسشت و مشیششود ،ااشر
روانی و دربیتی عمی شی بشر کشودک و نوجشوان بشاقی مشیگشذارد بنشابراین اگشر بگشوییم ادبیشات
کودکان سرچیمه در فولکلور و فرهنگ عامه دارد و به کهنسالی زنش)گی بیشر بشر روق زمشین
است ،خال

نگفته ایم(.شنارق نژاد)661 :61:9 ،

اسطوره ها یکی از منابع طرینی کتاب کشودک محسشوب مشیششود و بشراق کودکشان بسشیار
دلپذیر و جذابن).
کودکان بذر دجارب بیرق داریخ را در دخی خود دارن) .کودک مانن) انسان اولیه اسشت و
در عالم کودکی ذهن کودکانه و بازقهای

همه آنکه که باعث اقناع حس کنجکشاوق و مایشه

رش) و می زن)گی باش) را دجربه میکن).
اسطوره از کودکان نمی خواه) که خود را به سشطح قهرمشان و خش)ایان برسشانن) بلکشه از او
میخواه) که دا ح)ق از فضای قهرمانان م رت قصه مانن) الگو بهره بگیرد .اسطوره نمیخواهش)
الگویی باش) که کودک سراسر شخصیت خود را بر مرنشاق آن ششک دهش) ،از او دوقشع بشیجشا
ن)ارد ،زیرا قلمرو اسطوره عرصه قهرمانانی است که ابناد فوس بیرق دارنش) ،امشا قهرمشان م رشت
اسطورهها صفات خوب انسانی نیز دارن) که شایسته د لی) است( .پوالدق)991: 6148،
ذهن کودک همانطور که سنی میکن) از اساطیر م رت پیشروق کنش) و خشود را بشه او ششریه
کن) ،در م اب از اساطیر منفی خوش

نمیآی) و سنی میکن) ویژگیهاق منفی او را در خشود

از بین بررد و حتی گاها دی)ه میشود که کودک از پیروزق و خوشحالی اسطوره مورد نظشرم

بررسی نقش اسطورهها در شکل گیری فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان 435 

شاد و با شکست و غم او غمگین میشود .این نکته قاب دوجهی است که در روحیه کشودک و
ساختار وجودق او داایر شگفتی دارد.
الرته در مواردق هم کودک از کارهاق خارسالناده اساطیر منفی لذت میبرد و گاهی بشا او
همانن)سازق می کن)که این مورد هی)ارق است براق وال)ین که با مراجنه به درونیات کودک
به واکاوق روح او بپردازن) و علت را بیابن).
نکتة دیگر که در ادبیات کودک مورد دوجه قشرار گرفتشه اسشت دولیش) محتشوا بشا دوجشه بشه
عالیق و نیازهاق کودک است.
اقسام اساطیر
به طور کلی میدوان گفت اساطیر به دو نوع د سیم میشود:
 باستانی و د ریت ش)ه اساطیر نوادبیششات بزرگسششا کششه درگیششر دحششوالت سیاسششی و اجتمششاعی و دششاریخی اسششت و خششالی از
اسطورهها نیست .وجود اساطیر کهن و م)رن ناخودآگاه اسشت امشا در ادبیشات کشودک بسشترق
براق دنلیم و دربیت است و شاعر و نویسن)ه در دولی) اار داراق خودآگشاهی هسشتن) وبشه نشوعی
براسطورهآفرینی واسطورهزدایی دسلط دارن)(.رک سالج ه)944 :6148 ،
فانتزی
این بخ

شام دو محور است؛ در ابت)ا داریخکهق مختصرق از فشانتزق را بیشان مشیکنشیم

سپس به شرح مفهو فانتزق میپردازیم.
تاریخچه فانتزی
از عصر نوشتههاق فانتزق –که دخیلیدرین گونه ادبی است -م)ت زیادق نمیگشذرد .ایشن
گونه ادبی ح)ود دو قرن پی

هنگامی که پایه هشاق دنیشاق نشو نهشاده گردیش) ،در غشرب متولش)

ش)(.موسوق،جمالی)19:6144 ،
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فانتزق دستاورد واکن

هنرمن)ان اروپا به ویژه انگلستان نسرت بشه سشلطه خردگرایشی اسشت

کششه از قششرن  68مششیالدق آغششاز مششیشششود .پیششتوانه فکششرق انسششان در عصششر روا فششانتزق ،علششم
واقنیتگرایی است .فانتزق پساین) اسطورهها ،حماسههاق ملشی ،افسشانههشا و افسشانههشاق پریشان
صاحب مولف است(.ننمتاللهی):1:61:6 ،
عصششر ویکتوریششا دوره دکششوین دگرگششونیهششاق اجتمششاعی در بریتانیششا اسششت(.محم)ق،
قایینی)989 :61:9 ،4 ،
در ابت)ا فانتزق در غرب عنصرمخرب محسوب میش) و حتی روسو اعال میدارد کشه ایشن
نوع داستان براق بزرگسا مفی) و براق کودکان مفی) نیست .سرانجا در اواسط قرن  6:طلسشم
دخی زدایی شکسته ش)(.رک :جمالی،موسوق14 :6144 ،و )11
در دهه  6:19لین کاردر نویسن)ه آمریکایی ،موروع احیاق فانتزق را مطرح کرد و دنریف
مختصرق از آن ارائه نمود .است را بینظیر مخاطران از این نوع ادبشی بسشیارق از نویسشن)گان را
برآن داشت دا نوشتههشاق خشود را بشه ایشن سشو هش)ایت کننش)( .پورخشال ی چتشرودق ،جاللشی،
)41:614:
با افزای

دن

در زن)گی آدمی در جوامع صننتی و ارزشگذارق بی در براق خواسشتهشا

و آرزوهاق فردق ،فانتزق به عنوان دان

همه جانره این دوران در گستره هنر و ادبیات پ)یش)ار

ش)( .رک محم)ق و قایینی)196 :61:9 ،: ،
در آغاز ان الب صننتی م)رن ،در ذهن انسان غربی ،دو جنرشه متضشاد دربشاره ماششین ایجشاد
ش)؛ یکی حالت آشکار دحسین و غرور و دیگرق جنره پنهشان ارشطراب ودشرس ،هماننش) سشایر
موارد داریخی جمنی و فردق بیر نیز هنگامی که او با این کیمک

ذهنشی در مشورد نیروهشاق

دحت کنتر خود مواجه میشود به دنرا راهی بشراق حش ایشن دضشاد مشیگشردد و در ایشن راه
کوش

میکن) به وسیله عاطفه ،علت و اراده انسانی را به ایشن نیروهشا نسشرت دهش) .ایشن همشان

جان بخیی و شخصیت بخیی است .در این راه است که اسطوره مش)رن انسشان وارگشی ماششین
زدوده میشود و این اسطوره از همین آغاز دو جنره غالرا در هم آمیخته دارد:
 )6جنره پرومتهاق :ماشین به عنوان یک خاد نیرومن) که به انسان کمک میکن) دا طرینشت
را را کن).
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 )9جنره آپوکالتیپیک :درس بیر از اینکه دسلط خود را برآنکه خلشق کشرده اسشت از دسشت
ب)ه).
جنره سو اسطوره نیز به وجود میآی) :ماشین به عنوان یک رفیق خیرخواه و همراه بیر کشه
ناشی از دالم انسان براق در)ی ماشین به عنصرق از خانواده بود ( .رک سالج ه)944:6148 ،
جان بخیی به ابزارها ،اشیا ساخته دست انسان ،در هنر و ادبیات ج)ی) فانتزقهاق مش)رن را
شک داده است.
نیاز روانی انسان م)رن و محصور در عصر خرد و علشم بشه دنیشایی بشی دغ)غشه و آرا  ،او را
واداشت که این بار دخی شگفت خود را در کالر)ق نو -یننی فانتزق -زن)ه کنش)( .موسشوق و
جمالی)19:6144 ،
فانتزق ادبیشات کشودک دوران مش)رن اسشت .رشش) ایشنگونشة ادبشی بیشانگر سشنجی)ه شش)ن
ساختارهاق اجتماعی و فرهنگی جامنههاق امروزق است .فشانتزق برآینش)ق از رشش) فردیشت و
جامنه انسانی و پیام) آن دخی فردق است( .رک محم)ق و قایینی)186:61:9 ،: ،
از عوام موار در روق کارآوردن دوباره به آاار دخیلی در غرب عراردنش) از :احسشاس نیشاز
انسان پرییان و دنهاق عصرم)رن به عاملی غیرع لی براق کاستن از فیار دنیاق غرس در ع ش و
ان)ییه ،گسترم علم روانیناسی و دوجه به جنرههاق م رت دخی رو به رو ش)ن نویسشن)گان بشا
منض ش محشش)ودیت مورششوع و دکششرارق و کس ش کننشش)ه ششش)ن و داسششتانهششاق واقششع را بششراق
خوانن)گان( .موسوق و جمالی)11:6144 ،
آشنایی نویسن)گان ایرانی نیز بشا فشانتزق از طریشق درجمشه آغشاز شش) و آنشان از دهشه هفتشاد
شمسی دست خود را در فانتزقسازق آزمودن)( .پورخال ی چترودق و جاللی)41:614: ،
الرته دالم ایرانیان در فانتزق نویسی یک ششیوه د لیش)ق بشود .از مهشمدشرین علشتهشاق ایشن
پ)ی)ه و ع) موف یت چیم گیر ایرانیشان در ایشن زمینشه گسشیختگی در پیونش) بشین مشتن و زمینشه
اجتماعی متن است .متنی که به ایران میرسی) و از آن الگو بردارق میشش) بشا زمینشه اجتمشاعی
متن پیون) ن)اشت( .رک محم)ق و قایینی )991:61:9 ،4
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فانتزی چیست؟
فانتزق از ژانرهاق کاربردق در ادبیات کودک و نوجوان است و مهشمدشرین عامش کشاربرد
این نوع دخیلی بودن و محا بودن وقوع داستان در عشالم واقنشی اسشت( .پورخشال ی چتشرودق،
جاللی)44:614: ،
فانتزق اارق است که در آن با گذر از جهان واقع و ن ص قوانین دسشت و پشا گیشر ،جهشانی
دیگر با قواع) نو خلق میشود .جهان دازهاق کشه سرششار از عناصشر و حشوادث ششگفتانگیشز و
موجودادی خارسالناده و فضایی خیالی است.
نویسن)گان در این آاار به اکتیا

در آن سوق دجربهها مشیان)ییشن) و در دالششن) عطش

انسان محاط در عالم خرد و علشم را بشا بشرآوردن آرزوهشاق نشاممکن و خیشاالت دور و دراز در
سرزمین داستانی رفع کنن)( .موسوق ،جمالی)14:6144،
فششانتزق واکششن

دخیلششی اعتششرا آمیششز ،آگاهانششه و هوشششیارانه فطششرت انسششانی ،در م اب ش

سازوکارهاق سلطه جویانه دنیاق م)رن همراه با ارائه الگوهاق آرمانی جانیین براق رابطشههشاق
انسانی در قالری هنرق است(.ننمتاللهی)4::61:6 ،
فانتزق به منناق دخی  ،رویا ،خواب و خیا  ،دصویر ذهنی ششگفتانگیشز و ناآشناسشت و در
اصطالح اد بیات نوین داستانی است کشه بشا کارکردهشاق ششگفت انگیشز ،ناآششنا امشا قانونمنش) و
باورپذیر عنصرهاق واقنی و غیرواقنی (جادویی و )...برپایه الگوهاق دخی بنیادین انسان ،منطق
روایت خاص طرح ،زبان ویژه ،سشازمان)هی هوششمن)انه مفهشو هشاق نشو و دورنمایشه گونشاگون
آفری)ه میشود و به روایتی از دنیاق واقنی -که رییشه در دنیشاق واقنشی دارد -بشا کارکردهشاق
فراوان و گوناگون در قالب م)رن ارائه میگردد(.ننمتاللهی)44:61:6،
فانتزق در ادبیات کودکان بی

از آنکه بخواه) سرک و گونه باشش) ،فلسشفه اسشت .فشانتزق

برداشتهاق انسانهاق م)رن به دنشگ آمش)ه از برهنگشی جهشان واقنشی اسشت .در اروپشاق سش)ه
64و 6:با پییرفت علو محض و کشاربردق نگشاه منط شی بشه جهشان واقنشی و جشان دادن آن در
چهارچوب فرمولهاق ریاری براق انسان این روزگار فلسفهاق پیکی)ه پ)یش) آورد کشه بشی
همه بر ع النیت انت ادق استوار بود( .محم)ق،قایینی)844:61:9، : ،

از
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پس با دوجه به آنکه که مطرح ش) میدوان فانتزق را در اار رش) دخی فشردق و اسشطوره را
در اار رش) دخی جمنی دانست.
انسان همییه با استفاده از نیروق خیا به خلق موقنیتهاق غیر ح ی ی و دلخواهی پرداختشه
است که در آنها از مح)ودیت و ارطراب دنیاق واقنی نیانی نراش) .انسشان عصشر کهشن بشراق
به اسطورهها ،حماسهها ،افسانهها و قصهها پناه میبشرد و انسشان عصشر مش)رن آرزوهشاق

آرام

دور و دراز خود را در قالب فانتزق عیان میکن)( .موسوق ،جمالی)19:6144 ،
انوا فانتزی
فانتزقها به دو دسته د سیم میشون) :فانتزقهاق عا و فانتزقهاق م)رن(نو)
الف) الف) فانتزقهاق عا :
نویسن)ه فانتزقهاق عا خالق دنیاق محالی میشود که گاه در خلق آنها نیازمن) بشه اسشتفاده
از عناصر داستانهاق کهن و افسانههاق بومی و فولکور است.
عناصر سازن)ه فانتزق عا عوام کهن و قش)یمی اسشت کشه از فرهنشگهشاق پییشین نیشات
میگیرد .فانتزق عا بسیار خوم ساخت و بی هیچ دردی)ق مانن) فشانتزقهشاق جشامع اسشت امشا
میخصه اصلیام این است که به خوانن)ه کمک میکن) دا خودم دخی را با دوجشه بشه پشی
ساخت ذهنی ام از ماجرا به شک مست یم از د داسشتان بیشرون بکیش) امشا در فشانتزق نشو پشی
ساختی از شک دخیلی ماجرا وجود ن)ارد و در اردراط با مخاطب ،خواننش)ه در جسشت و جشو و
پیگیرق دخی با زمینه قرلی نیست بلکه به او ال ا میشود( .خال ی چترودق و جاللی)48:614: ،
بنابراین در فانتزق عا داستان را عناصشر کهشن و قش)یمی پیونش) دارد .نویسشن)ه فشانتزق عشا
خالق دنیاق محالی میشود که گاه در خلق آن نیازمن) به استفاده از عناصر داستانهشاق کهشن و
افسانههاق قومی یا فولکور است( .رک پورخال ی چترودق و جاللی)48:614: ،
بنابراین کاربرد اساطیر در ایجاد فانتزقها را بای) در دوجنره مورد بررسی قرار داد:
ب) فانتزقهاق م)رن:
در ایجاد این نوع فانتزق نیازمن) استفاده از اساطیر نو هسشتیم کشه در دنیشاق امشروز پشر نمشود
هستن).
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اساطیر نو در دنیاق امروز با دوجه به آنکه که رخ داده اسشت ایجشاد مشیششون) .ماششینهشاق
انسان واره که جان دارن) و در زن)گی بیر داایر گذار هستن).
با دوجه بشه ایشن سشخنان مشیدشوان نتیجشه گرفشت کشه داایراسشاطیردر فشانتزق دونشوع اسشت:
الف) گاهی عناصر را از گذشته با همان شخصیت و نیرو وارد دنیاق کنشونی مشیکنشیم و سشنی
در بازسازق آن داریم.
ب)گاهی عناصر را از نو میسازیم و ویژگیها و شاخصههشاق اسشاطیرق را بشه آنهشا نسشرت
میدهیم.
نتیجهگیری
اساطیر ن
بخ

مهمی را در ادبیات کودک و نوجوان برعه)ه دارن) و همان طور که خودششان

مهمی از آن را دیکی میدهن) زمینهساز ژانرهاق نو و ج)ی) نیز هستن).
اساطیر کهن و نو در ایجاد فانتزقهاق عا و م)رن داایرگذارن) و با رون) دشاریخی خشود در

پییررد این ژانرها موارن) .اساطیر برگرفته از دخی جمنی هسشتن) و بشا دوجشه بشه نیازهشاق انسشان
گذشته از فانتزقها در راستاق رش) دخی فردق ایجاد ش)هان) و با دوجه به نیازهاق انسان م)رن
در مواجهه با دنیاق ماشینی امروز و سلطه علم و منطق شخصی شک گرفتهان).
رابطة فانتزق و اسطوره دوسویه و مت اب است به طورق کشه گشاهی اسشاطیر از گذششتههشاق
دور به دنیاق امروز وارد میشون) و با دوجه به موقنیت دنیاق امروز بازسازق میشون) و گشاهی
نیز در دنیاق امروز ساخته میشون) و همان ویژگیهاق کهن را به نمای

میگذارن).

منابع
کتابها
 پوالدق ،کما ( .)6148بنیادهاق ادبیات کودک ،چ  ،9دهران :کانون پرورم فکرق کودکشان ونوجوانان
 دالشو . ،لوفلر( .)6118زبان رمزق افسانه ها ،جال ستارق ،دهران :دوس -سالج ه ،پروین ( .)6148از این باغ شرقی .چ  ،9دهران :کانون پرورم فکرق کودکان و نوجوانان
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 شنارقنژاد ،علیاکرر( .)61:9ادبیات کودکان ،چ بیست و هیتم ،ویراست چهار  ،دهران :اطالعات محم)ق ،محم)هادق و قایینی ،زهره ( .)61:9داریخ ادبیات کودکان .4 ،چ .4دهران :چیستا محم)ق ،محم)هادق و قایینی ،زهره ( .)61:9داریخ ادبیات کودکان .: ،چ .4دهران :چیستا ننمتاللهی ،فرامرز ( .)61:9ادبیات کودک و نوجوان (شناسایی ،ارزششیابی ،ارزمگشذارق) ،چ ،1دهران :موسسه فرهنگی م)رسة برهان

مقاالت
 اباذرق ،یوسف( .)6149روالن بارت .اسطوره و مطالنات فرهنگی .ارغنون .م ،64صص 618-648 پور خال ی چترودق ،مه)خت؛ جاللی ،مریم (« .)614:فانتزق و شیوههاق فانتزق سازق ششاهنامهدر ادبیات کودک» ،مطالنات ادبیات کودک ،بهار و دابستان ،شماره  ،6صص 44-88
 -جنینگز ،دیوی)؛ ار

پیما ،ساره (« .)6148فانتزق» ،فارابی ،پاییز ،شماره  ،11صص 611-688

 سششلطان ال رائششی ،صششادس (« .)6148اسششطوره و شششاهکارهاق ادبششی؛ خشش)مات کششودک و نوجششوان(درحوزه کتاب)ارق)» ،مجله دانینامه(واح) علو و دح ی ات) ،بهار ،48شماره  ،6صص 84-:4
 علیا ،مسنود (« .)6149اسطوره هاق جهان م)رن در چیم ان)از میرچاالیاده» ،کتاب ماه هنر ،مشردادو شهریور ،شماره  14و  ،11صص 669-668
 فراق ،نوردوپ (« .)61:9اسطوره و ادبیات» ،مجموعه م االت اسطوره و رمز ،جال ستارق ،چ.8انتیارات سروم696-691 .
 کزازق ،میر جال ال)ین (« .)61:9هنر ،اسطوره ،رؤیا» ،کیمیاق هنشر ،زمسشتان ،ششماره  ،6صشص41-:8
 موسوق ،مصطفی؛ جمالی ،عاطفه (« .)6144فانتزق ،چیسشتی و داریخکشة آن در ادبیشات جهشان وایران» ،ادب فارسی ،پاییز و زمستان ،شماره  ،9صص 16-88
 ورزق ،کاردانیا (« .)61:1فانتزق ژانرق و عناصر آن در ادبیات کودک» ،فصلنامه ن ) کشودک ونوجوان ،پاییز و زمستان ،شماره  ،1صص 99:-989
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جایگاه الالیی در ادبیات عامه
علی خوشهچرخآرانی
دبیر آموزش و پرورش -مدرس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

رقیه سیفیزادهآرانی
دبیر آموزش و پرورش کاشان

چکیده
از قدی ترین ،رایجدرین و دلنوازترین نمونههاق ادبیا عامه،

ییها هستند که

با آهنگ و حرکت مالی آمد و شد گهواره با ل نی آرام و سرشار از م برت و عشرق
از جانب مادر برای روابانیدن اطفال استفاده میشوند و به راستی که ییها اولین
موسیای و نخستین کالم و شکل ادبی هستند که گو

کودک با آن آشنا میگردد،

این اشعار ساده و میراث فرهنگی -معنوی ،بیانگر تخیل توانمند و احساسرا مرردم
جوامع بشری در ادوار زندگی انسان هاست که عالوه بر ناش سررگرم کننردگی ،در
آموز و نظ دهی ذهنی و روان شنارتی و ثبا بخشری فرهنگری جوامرع نارش
بسیار مهمی داشته و دارد در این مااله کوتاه ،پس از تعریف یی ،مضامین یی
اع از م بت مادران ،تشبیها  ،قربران صردقه ،آرزوهرا و دلگرمریهشا و جنسریت و
گالیهها و م یط جغرافیایی و ذکرر و بره دنبرال آن ویژگریهشاق مهر و برجسرته
ییها شامل سادگی ،ریال پردازی ،سرایش ت ت تاثیر زمران ،تشرابه مضرمون و
ذکر بیان و در پایان اثرا مه و برجسته

ییها ذکر شده است

کلیدواژهها :الالیی ،ادبیات عامه ،طف  ،نظم ،مادر
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مقدمه
«ادبیات عامه» اصطالحاو به آاار دخیلی و ذوقی دوده مرد که به طور شفاهی و سینه بشه سشینه
از فردق به فرد دیگر و از نسلی به نس دیگر انت ا یافته اسشت ،گفتشه مشیششود ،ادبیشات عامشه،
«ادبیات شفاهی»« ،هنر زبانی عامه» و یا «هنر کالمی عامه» هم نامی)ه میشود .ادبیات عامه بخش
مهم از فولکلور یا فرهنگ عامه یا فرهنگ مشرد هشر قشو و گشروه اجتمشاعی و میشراث مننشوق
نس هاق گذشته مرد یک جامنه را دیکی میده) که این میراث فرهنگی ،مننشوق ،عرشادق و
 ...نیان دهن)ه دخیّ نیرومن) و احساس مرد جامنههاق خشرد و بشزرگ در دورههشاق مختلشف
بیرق است؛ به دیگر عرارت منظور از «فولکلور» کلیه مفاهیم و مصادیق است که زن)گی دشوده
مشرد هشر کیششورق را در بشر مشیگیششرد و مشراد از زنشش)گی واقنشی همشه جنرششههشا و خصششایص و
ویژگیهاق زن)گی است که از ب)و طفولیت شروع و به مرگ ختم میشود ،از زمانی که طفش
زاده میشود ،غذایی به او میدهن) ،الالیی خوان)نیها و حتشی قصشههشاق عامیانشه ،همشه و همشه
جزء فرهنگ و ادبیات عا است نخسشتین کسشی کشه کلمشه « »folkloreرا پییشنهاد کشرد عتی شه
شناس انگلیسی به نا دبلیشو -جشی -دشامس بشود کشه در مشاه اوت  6481مشیالدق بشا نشا مسشتنار
«« »Ambrose martenآمرروازمردن» که این واژه را خود ورع کرده بود ،در نوششته هشای
کاربرد (عمرانی .)61 ،6146 ،این کلمه از دو بخ
و « »loreبه منناق دان

بشه

« »folkبه منناق مرد  ،دوده و عوا و خلشق

و دانستهها دیکی یافته است که در فارسی دوامان «دان

عشوا » مننشی

میشود( .همان .)61 ،لف  )folk( ،یا دوده یشا عشوا مشیدوانش) بشه دسشتهاق از مشرد هشر طر شه و
گروهی که میخواه) باش) ،اطالس میشود به شرط آن که الاق در یک چیز میشترک باششن).
فولکلشور در مجمشوع آن دسشته از آداب و سشننی اسششت کشه بشه اجتمشاع ،شخصشیت و هویششت و
موجودیت مخصوص خودم را میدهش)( .لشوریمر -68 ،6141 ،م )مشه) .بشا ایشن دورشیحات و
پس از آشنایی با واژه ادبیات عامه « » folkloreاگر این شاخه ادبیات را به دو بخش

نظشم و ن شر

د سیم نماییم؛ شنر نظم ادبیات عا از لحاظ صورت و شک بیان بشه انشواعی همکشون دو بیتشی،
دصنیف ،نوحه ،مرایه و الالیی د سیم میگردد که در این میان جایگاه «الالیی» بسیار برجسته و
نمایان است.
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«الالیشی» گونشهاق از ادبیششات عشا اسششت کشه فراخشور فهششم و درک و مطشابق ذوس و عالقششه
کودکان است و براق آنها ن

و بیان میشود و به اصطالح بخ

بزرگی از ادبیشات کودکشان

و نوجششوان را دیششکی مششیدهشش) و در قشش)یم االیششا بییششتر مششادرهششا و مششادربزرگهششا و گششاهی
پشش)ربزرگهششا ،دایششههششا و خشش)متگزاران پیششر ،بششراق فرزنشش)ان خردسششا خششانواده بششازگو و ن ش
می کردن) ،کودکان با یشارق ایشن بخش

از ادبیشات عامشه ،بشا پ)یش)ههشاق پیرامشون و طرینشت و

ویژگیهاق فرهنگی جامنهاق که در آن زن)گی مشیکننش) ،آششنا مشیششون) و راه ان)ییشی)ن و
عم کردن را طرق الگوهاق فرهنگی جامنه خود میآموزن) .آهنشگ و وزن دلپشذیر الالیشیهشا
جهان زیرا و خیا پرور داستانها ،همراه با نغمه گیراق مادران و کال افسونگر آنهشا ،ان)ییشه و
احساس کودکان و عاطفه کودکانه را میپرورد و حتشی در ششک دادن بشه شخصشیت فرهنگشی
آنان ن

مهم و اساسی و حساس دارد.

الف :تعریف الالیی
از ق)یمدرین ،مرسو درین و زیرادرین نمونه درانههاق عامیانشه «الالیشی» اسشت کشه بشا آوازق
شاد و یا حزین براق خوابانی)ن و گاهی هم براق نوازم کودکان خوانش)ه مشیششود .الالیشیهشا
همانن) همه انواع ادبی عامه ،سرشار از زن)گی و واقنیتهاق آن میباش) .مادر در الالیی رمن
نوازم کودک و دیشریه او بشه زیرشادرین جلشوههشا و مظشاهر طرینشت و زنش)گی ،از ظلشم و سشتم
روزگار نالشه و از همراهشی زمانشه ششادقهشا مشینمایش) .مشادر همشه زیرشاییهشا را بشراق کشودک
میخواه) .آهنگ این درانهها ،حرکت مالیشم رفشت و آمش) گهشواره را در یشاد زنش)ه مشیکنش).
الالیی نخستین موسی ی و اولین کال ادبی است که گوم طف با آن آشنا میششود و نخسشتین
کال ادبی و آهنگین است که از گهواره با نواق دلنیین الالیشی ،وزن و آهنشگ را مشیآمشوزد.
واژه «الال» به منناق غال و بن)ه و خش)متکار و ششک دحریشف واژة آن «لَلِشهْ» بشه پیرمشردق کشه
مربی و خ)متگزار بزرگزادگان است اطالس میگردد .دهخ)ا در لغت نامه مینویس) :مربی مشرد
طف  -چنان که خ)متکار ق)یم و پیر از کنیزکان را دادا گوین) و الالیی درانهاق بوده که الالهشا
و لَلِهها براق خوابان)ن طف به کار برده و واژه «الال» به منناق خفتن در زبان اطفشا نیشز بایش) از
همانجا گرفته ش)ه باش)( .دهخ)ا ،6194 ،ذی واژه) «الالق» صودی است کشه بش)ان طفش را در
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گهواره خوابانن)( .منین ،1411 ،6118،ذی واژه) .نیز امروز در بسیارق از ن اط ایران و بشه ویشژه
خطه فارس اصطالحاو براق خوابانی)ن و آرا کردن طف از این کلمه سشاده اسشتفاده مشیششود و
منطو

داشتن این کلمه به الال به منناق غشال و خش)متکار مشیباشش) (محمش)بن خلشف درریشز،

 ،6149ذی واژه)
ب :مضامین الالیی
( )1محبت مادران
اولین و عم)هدرین مضمون الالییها ،عیق مادرق است کشه سرچیشمه سشاخته شش)ن همشه
آنها را میدوان غریزه مادرق و مهر و عالقه وصف ناپذیر مادر به فرزن) دانست.
الالالال ،حریب اله /ازق کوچه مروباال /که دشمنهاق ب) دارق /سرت را میبرن از را /گلم
در خواب ،گلم بیش)ار /گلشم هرگشز نیشه بیمشار /اگشر خشوا ِه شش تو بیمشار /خ)اونش)ا نگشاه

دار/

(شکورزاده)18 ،6181 ،
( )2تشبیهات
مادران عموماو در الالییهشا فرزنش)ان خشود را بشه زیرشادشرین نمادهشا کشه مشیشناسشن) ،دیشریه
مینماین) .نمادهاق زیراق طرینت ،گ ها ،پرن)گان و  ...براق شیریندرین رویاها و آرزو که در
سر میپرورانن).
االالال ،گ خیخام /االالال ،گ پنره /االالال،گ دشتی /االالال ،گ خیرق
همینطور گ پونه ،گ سوسن ،گ گلیشن ،درخشت سشیب و زردآلشو و  ....نمونشه هشایی از
دیریهات به گ ها هستن).
و یا در الالیی ،االالال ،گلم الال /عزیز و بلرلم الال /االال بلرلم الال /بخشواب جشون دلشم الال/
چرا از بی کسی نالم /که همکی بلرلی دار  /االال بلرلی با غم /دو هستی مرهم داغم /االالال گش
پنره /بخوابه بلر عمه /االالال گلم باششی /بشه کشاچو بلشرلم باششی /االالق ،الالالیشی /بخشواباق
کرک صحرایی /که در مجموعه الالییهاق کرمان آورده ش)ه است طف ش
یک بار به کرک دیریه ش)ه است.

بشار بشه بلرش و
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از دیگر موارد دیریهات ،دیریه اطفا به جواهر قیمتی و پارچههاق نفیس است.
االالال ،عزیز دونه /عزیز لن و مرجونه /االالال ،خ)ا دادست /خ)ا گنجی بشه مشا دادسشت/.
(عر)السالمی)64: ،6186 ،
( )3قربان صدقه
دسته دیگر از الالیی ها ،الالهایی هستن) که در آن مشادر صشریحاو عالقشه خشود را بشه فرزنش)
ابراز میدارد و یا اصطالحاو قربان ص)قه فرزن)م میرود.
االالال که الالدم /اسیر ق)ر و باالدم /االالال گ زرد  /به قربون دشو مشیگشرد  /االالال ،گش
سوسن /سرت خم کن لرت بوسم /االالال ،حریب من /به هر دردق طریب مشن( /لشوریمر،6141 ،
)89
( )3نگرانیها
بخ

دیگرق از الالیشیهشا ،آن هشایی هسشتن) کشه مشادر فرزنش) خشوی

را از خطشر برحشذر

میدارد و به او هی)ار میده) که مراقب خود باش) و الرته هی)ارها گاهی هم با لحشن خیشونت
همراه است.
االالال ،گ نننا /از این کوچه مرو دنها /که این کوچه همه شوخن /سرت را میبرنش) از راه.
(همان)
( )4دلگرمی
در بنضی از الالییها مادر فرزن) خشود را دسشلی و نویش) مشیدهش) و پش)ر را بشه پیشتیرانی او
میفرست).
االالال ،انار و بته /خ)ا عمرق به طلفم ده /که رود من پ)ر داره /که خنجر بر کمشر داره /مشن
از خنجر نمی درسم /که قرآن در بغ داره( /همان)19 ،
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( )5آرزوها
دسته دیگرق از الالییها که ناشی از مهر و محرت مادران است ،شام آرزوهایی است کشه
براق فرزن)ان ذکر میگردد .آرزوهایی م سالمتی ،طو عمشر ،زنش)گی و دحصشی و زیشارت
اماکن م )س.
االالال ،خ)ا یارت /خ)ا باشه نگه)ارت( /همایونی)44 ،6184 ،
الرته گاهی هم آرزوهایی هستن) که جنره مادق آن قوقدر است و مادر در آن بشراق فرزنش)
چیزهاق قیمتی میطلر) و او را با شاهان و شاهزادگان هم طراز میدان)؛ م الو فرزنش) را بشه ملمش
ملوس دیریه میکن) و کمربن) زمرد و لراس قلم کشار بشراق او مشیخواهش) و بشراق او کشاخی از
مرواری) میسازد.
االالال ،ملوس ملم  /که گهوارت چوت صن)  /کمربن)ت زمرد کار /که روپوشت قلم کشار/
(لوریمر)86 ،6141 ،
گاهی هم فرزن) را در یک الالیی با امیران و بزرگان و حتی شاهزادگان برابر مینمایش) کشه
عالوه بر اروت و غیرت ،م ا را هم صاحب هستن).
اِالالال ،گ خیرق /دو فرزن) ک)و میرق /ازون میرهاق میشرزاده /دشو هسشتی نسش ششازاده/
(عمرانی)44 ،6146 ،
( )6گالیهها
گاهی هم در رمن الالییها به اشنارق میرسیم که لحن گالیه من) دارن) و در آن مشادر از
طف میخواه) که آرا بگیرد و بخواب) ولی بایش) اذعشان نمشود کشه در وراق همشین گالیشههشا،
محرت مادران از چیم مخفی نمیمان) و در او ناراحتی او را به گ دیریه مینمای).
االالال ،گ دششتی /همشه رفشتن دشو برگیشتی /همشه خشوابن ،دشو بیش)ارق /همشه مسشت و دشو
هوشیارق /االالال دو الال کن ،د ما را دسلی کن( /همان)41 ،
( )7ترساندن
گاهی هم الالیی هایی را مییابیم که در آن ها ،مشادران سشنی در خوابانش)ن فرزنش)ان خشود
دارن) و فرزن) را از موجود خیالی «لولو» میدرسانن) ولی در نهایشت و در او عیشق مشادرق ،از
لولو میخواهن) که بالگردان طف آنها باش).
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االالالق ،الالیی /برو لولوق صحرایی /برو لولو جهنم شو /بالگردون رود شو /برو لولشوق
صحرایی /دو از رود چه میخواهی /برو لولو پس دیوار /کشه طفلشم مشیششود بیش)ار /بشرو لولشو
جهنم شو /بیا پی

مرگ رود شو( /همان)18 ،

( )8مسائل زنان
در میان الالییهایی که اک راو به مسشائ اجتمشاعی مشیپردازنش) ،موقنیشت اجتمشاعی زنشان از
میخصدرین مضمونهایی است که به چیم میخورد و شای) بتوان علت را در این دانست کشه
سازن)ه الالییها ،عم)داو زنان هستن) و در این درانهها از ورنی که به آنها دحمی ش)ه ،گالیشه
دارن) .در الالیی زیر به وروح مرد ساالرق و رسشم نادرسشت چنش) همسشرگزینی مشردان مشورد
اعترا

قرار میگیرد.

االالال ،گ زیره /بابات رفته زنی گیره /خ)ا کنه سشر نگیشره /زنش

نیمشه را بمیشره،----( /

سخن)886 ،6111 ،
از دیگر مسائ و میکالت زنان در جامنه و در حوزه الالییها ،دورق مرد از خانه اسشت .دورق
مرد از خانه و خانواده به عل گوناگون همسر در بین بنضی از الالییهشا بشه ورشوح دیش)ه مشیششود،
دالیلی همکون کار ،سربازق ،جنگ و ...م الو در الالیی زیر پ)ر در بیابان میغو کار اسشت و دنرشا
نان میگردد .الالالال ،گ پینه /بابام رفته پی گینه( /گون) (ف یرق 686 ،6148 ،و .)689
در الالیی دیگرق مشادر بشه فرزنش)م نویش) آمش)ن قطشار فیشنگ و دفنشگ لولشه مرواریش)ق
میده) ،الرته دوصیف همسر در این الالیی بسیار لطیف و عاش انه است و با زیرایی فراوانی بیان
ش)ه است.
الالالال ،گ پسته /بُوات اوم) قطار بسته /قراق زرد زنگارق برم بود /دفنگ لولشه مشروارق
کول

بود /عرس به زیر زلف

دونه دونه /که گ بر زیر زلف

کرده خونه( /همان)688 ،

( )9محیط جغرافیایی
از دیگر اشارات و مضشامین در الالیشی هشا ،اششارات بشه محشیط جغرافیشایی و آاشار دشاریخی
آنهاست.
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بابات رفته سفر شیراز ،الالیی /به جنگ شیر رفته باز ،الالیی( /همان)688 ،
( )11اشارات مذهبی
از دیگر مضامین و موروعات در الالیشی هشا ،دوجشه بشه مورشوع مشذهب و شخصشیتهشا و
اماکن مذهری است ،م الو
الالیت میکنم خوابت نمی آد /بزرگت میکنم یادت نمی آد /بزرگشت مشیکشنم دشا زنش)ه
باشی /غال حضرت منصومه باشی /غال حضرت منصومه قم /زیارت میکنم هشر صشرح و هشر
شم (همان)689 ،
( )11جنسیت
در خال پارهاق از الالییها و خطابهاق مادران به فرزن)ان میدشوان جنسشیت فرزنش) را هشم
ح)س زد ،الرته در روایات مختلف بنضی از الالییها میدوان به وروح میاه)ه نمود که اص
الالیی یکی است و ف ط جنسیت متفاوت فرزن)ان ،دو روایت گوناگون ایجاد کرده است م الو؛
بزرگت میکنم دا زن)ه باشی /غال حضرت منصومه باشی /و بزرگت میکشنم دشا زنش)ه باششی/
کنیز حضرت منصشومه باششی /کشه میشخص مشیگشردد در روایشت نخسشت مسشلماو طفش درون
گهواره پسر و در دومی دختر است و نکته قابش دشذکر و دوجشه ایشن کشه مصشراع آغشازین و یشا
پایانی اک ر الالییها با نا فرزن) پسر شروع میشود و یا به ادما میرس).
شیراز :حریب اهلل به گهواره...
کرمان :حسین جانم به گهواره
دهران :محم)خان به گهواره
شیراز :ملک احم) به خواب رفته
و بسیار نادر ادفاس میافت) که گوین)ه ،الالیی را با نا دختر شروع و یا ختم نمای).
( )12بیان ظلم و جور حکّام وقت
از دیگر مضامین مطرح در وراق الفاظ الالییها ،ظلم و جور حاکمان است که مشیدشوان از
محتوا و الفاظ الالییها دریافت م الو،
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االالال ،به خواب میره /که آب وتر باغ ششاه میشره /کشه آب ور بشاغ ششفتالو /عزیشز مسشت و
خواب آلو (عر)السالمی /)64:،6186 ،که در این الالیی مشیدشوان دریافشت کشه روزگشارق در
سرزمین خیک و در او بی آبی ،دنها آب به باغ شاه میرود و دیگران از ننمشت آب محشرو
هستن).
( )13اشتغال
گاهی در یک الالیی میدوان به ان)ازه یک کتاب در باب مناسرات و حرفههاق یک منط ه
آشنایی پی)ا نمود ،م الو مادر خراسانی ،فرزن) را به پشاق دخشت حضشرت ررشا (ع) مشیفرسشت) و
میدان) که در حو و حوم این آستان م )س ،براق فرزن)م کار و نان یافت میگردد .فرزن)
خراسانی میدوان) اگر سرمایهاق هم ن)ارد بر سر راه زوار بنیین) و یشا بشه کشار در مشزارع وقفشی
حضرت بپردازد و یا در خود آستان م )س به کار میغو شود و غال حضرت باش).
بابات رفته به گل)سته /بابات رفتشه سشر صشن)وسَ /د تر واکشن آقشام مِیشه( /ششکورزاده،668 ،
)6181
الالالال ،به میه) رق /به پاق دخت حضرت رق /اگشر حضشرت بفرمایشه /دشو جشار و کش
مرق)رق( /همان)699 ،
امّا ژر

ان)ییی در الالییهاق شما نیان میده) که شاخصدرین اشتغا زنشان و مشردان

شمالی ،کار در مزارع برنج است که در جلگشههشاق گشیالن و مازنش)ران بشه طشور وسشیع کیشت
میشود؛ همکنین دوجه به ماهیگیرق و ماهیفروشی را میدوان در الالییهاق شمالی دریافت.
الال گِمه دِرخو بَیْره /ده دشمنون دو بَیْره /دوست د آرزو بَیْره /شکار بوره آهو بَیْشره /مشاهیَ
اِزدریو بَیْره /دی مست چت ت خوبَیْره
الالیی می کنم دا دو را خشواب بگیشرد /دششمنانت دشب کننش) /دوسشتان دشو بشه آرزوق خشود
برسن) /شکار بروق آهو بگیرق /ماهی را از دریا بگیشرق /چیشمان مسشت دشو را خشواب بگیشرد
(عمرانی)6146 ،661 ،
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ج :ویژگیهای برجسته الالییها
 -1عدم رعایت قافیه سنتی
قافیه در الالییها با اشنار فصیح و سنتی فرس اساسی دارد و بسیار دیش)ه مشیششود کشه هشیچ
گونه قافیهاق رعایت نیش)ه و ف شط بشه آهنشگ و وزن اکتفشا مشیگشردد و اوزان آنهشا بشا اوزان
عروری متفاوت است و داراق حالتی انگار منلق و بینابین اوزان هجایی و عروری بشا خصشلت
و ویژگی خود بیان ش)ه است.
 -2سادگی و روانی
الالییها د انگیزدرین و پراحساسدرین شک ادبیات بشا زیرشادرین و د نشوازدرین عواطشف
پاک انسانی است و از آن جایی که سشراین)ه و بشه کشار برنش)ه آن دشوده مشرد هسشتن) ،بنشابراین
سادگی و روانی و پرهیز از آرایههاق ادبشی مننشوق از مهشمدشرین ویژگشیهشاق الالیشی اسشت و
نیازق به کار بردن واژگان مغلق و پیکی)ه ن)ارد.
 -3خصلت جمعی
الالییها از مسائ میترک ناشی میگردد و «زاده ان)ییه دنی واحش) نیسشت» (آریشان پشور،
)6144 ،:1
 -4خیال پردازی
الالییها خیا پرور هستن) ،از آن جایی که آدمی در همشه حشا خیشا پشردازق نمشیکنش) و
زمانی به این کار دست میزن) که خود را از چیزق که الیق خوی

میپن)ارد محرو و کودشاه

دسششت مششیبینشش) بششراق جرششران محرومیششت و ایجششاد دنششاد روحششی بششه دششالم برمششیخیششزد و در
الالییهایی که براق فرزن)م میخوان) به آرزوهای

دست مییاب).
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 -5تقدیس زیبایی و نیکویی
در الالیی آن چه براق انسان سودمن) است زیراست و آن چشه بشه انسشان آسشیب مشیرسشان)
زشت و نازیراست ،به عرارت دیگر هنر الالیی م رت ان)ییی است و خوم بینشی و امیش)وارق و
د پذیرق.
 -6زبان گردی و انتقال
الالییها در زمان و مکان حرکت میکنن) ،راک) و جامش) نیسشتن) ،از جشایی بشه جشایی و از
شهرق به شهرق و از نسلی به نس دیگر در گردمان) و از این رهگذر دوشه خود را هم غنیدر
میسازن).
 -7تشابه مضمونی
الالییها گاهی آن ق)ر به هم نزدیک و حتشی ششریه مشیششون) کشه خواننش)ه را بشه نابشاورق
میکیان) و حتی گاهی در جوامع مختلف هم این دیابه را میدوان میاه)ه نمود که شای) علت
شراهتها را در شفاهی و زبان گرد بودن الالییها و ن

و انت ا آنها در میان نس ها دانست.

 -8سرایندگی زنان
مضامین بسیارق از الالییها ،بازگوق احساس و بار عاطفی مادرانشه ،همسشرانه ،خواهرانشه و
عاش انهاق است که ف ط مشیدوانش) از ذهشن و خشاطر یشک زن بگشذرد و بجوشش) چشه در وراق
الالییها بیان حا و احساس و ان)وه و شوس آن چنان با زن)گی و طرینت و روحیه زنانه همشراه
است و چنان ظریف و هوشیارانه از احساسات نهفته زنان پرده میبردارد که گاه یک مرد حتشی
قادر به دصورم هم نیست.
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 -9پیوستگی و گره خوردگی با نوا و آهنگ
الالییها اگر ب)ون نواق ویژه خود خوان)ه شون) هرگز بار خود را ن)ارن) و به خشاطر همشین
است که آنها را اگر بخواهیم لمس و احساس کنیم بای) با نشواق خودششان بخشوانیم دشا بتشوانیم
دأایر و نفوذ حیرتانگیزشان را بر جان و د کودک دیخیص دهیم.
 -11سرایش تحت تأثیر زمان
شرایط زمان سرودن الالییها ،همانن) دیگر درانههاق محلی در وراق آنهشا مترلشور اسشت و
از روق کلمات و پیون) کلمات آنها میدوان شرایط اجتماعی-سیاسی و آداب و رسو حشاکم
بر جامنه آن روزگار را بازشناخت و حتی کهنه و نو بودن ششان را مشیدشوان از اصشطالحات آن
دیخیص داد.
 -11شاعرانه بودن
هر چن) سراین)گان الالییها شاعران برجسته و نام)ار و حتی آشنا به علو عشرو

و قافیشه

هم نیستن) اما گاهی بنضی الالییها چنان با ظرافت و لطافت و دقاقت پرداختشه شش)هانش) کشه از
نظر محتوا و کلمات و واژگانی که در آن به کار رفته و شیوه درکیشب آنهشا و برداششتی کشه از
محیط و اطرا

در آنها وجود دارد و مایه غناق شنرق و هنرق در ردیف زیرادرین اشنار قشرار

می گیرن) و با چنان دشازگی و ششاعرانگی و ششادابی همراهنش) کشه هرگشز گشرد و غرشار نسشیان و
فراموشی و کهنگی نمیگیرن).
 -12توصیف عشق و امید
عیق به فرزن) و همسر و برادر و خواهر و خانواده و د بسشتگی و پیوسشتگیهشاق مشادر بشه
آین)ه فرزن) و گذران)ن زن)گی همسر از بییتر مایههاق الالیی هستن).
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 -13توسل به امام علی ( )
مادران در الالیی خود در سراسر ایران به اما علی (ع) امی) بسیار بستهان) و بشراق بشرآرودن
آرزوهاق شان در خشوم بختشی فرزنش) او را ششفیع رئشو

و مهربشان و آششنا مشیداننش) و حتشی

ویژگی هایی کریمانه را از او جست و جو میکنن) که بسیار حیرتانگیز است.
 -14شوخی و طعن و گله
در متن الالییها ،گاهی شوخی ،گاهی طننه و گاهی گله و شکوههشاق مطرشوع مادرانشه بشه
چیم میخورن) که زمزمه آنها بیان حا مادر از گریههاق مت)او  ،بشی خشوابی و بهانشه جشویی
کودک است که گاه شیرین مینمای) و گاه طنز ولی در همه حا مادرانه.
د :اثرات الالیی
 -6الالییها عالوه بر ن

سرگر کنن)گی که از ن

هشاق اصشلی و کارکردهشاق پیش)ا و

پنهان است در آموزم مرد و نظمدهی به افکار ،د)او و ارات بخیی بشه فرهنشگهشاق جامنشه
مخصوصاو جامنههاق سنتی اهمیت بسیار فراوانی دارد.
 -9الالییها حاوق شناختها ،بین ها ،دان ها و آگاهیهایی است که مرد به دجربشه در
زن)گی اجتماعی خود از نس ها آموختهان) و به کار بردهان).
 -1الالییها ،مجموعهاق از آداب و رسشو  ،ششک پوششاک ،باورهشاق مشرد در عروسشی،
جنسیت فرزن)ان ،آداب دی) و بازدی) با بزرگان ،نیسشت و برخاسشت در مجشالس ،آئشین رز و
پیکار ،فتوّت و جوانمردق و اخالس مربوط به گروههاق قومی ،اجتماعی ،شغلی ،سپاهی ،ادارق
و مذهری و ...در دورههاق متفاوت را بیان میکن) و میشناسان).
 -8الالییها ،ارزم و اعترار مجموعه اعت ادات ،اصو و اعمشا مشذهری-اخالقشی ،ح شوس
فردق و اجتماعی و رفتارهاق آیینی-مذهری را در جامنه دص)یق و دأیی) مینمای).
 -4الالییها گاهی از ش)ّت سختی و موانع احتمالی جامنه به مشادر و کشودک مشیکاهش) و
روان خوانن)ه و مستمع را آرام

میبخی) ،رمن این که الالییها بشا دکیشه بشر اعترشار و ارزم

فرهنگ سنتی و ملشی و نیشان دادن بخردانشه و بهنجشار بشودن رفتارهشا و سشنتهشاق گذششتگان،
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احساس پاس و احترا بر میراث فرهنگی را در جامنه بر میانگیزد و مرد را در د)او و دکشرار
رفتارها و ع ای) سنتی گذشتگان درغیب و دیویق مینمای).
هر :نتیجهگیری
( )6به جرأت می دوان گفت که صشرغه و سشاب ه ادبیشات عامشه عمومش وا و الالیشی خصوصش وا از
خط و کتابت جلودر است و قر از نگاشت داریخ و ادبیات مکتوب ،نمونشههشاق

داریخ پی)ای

ادبی و هنرق و در قالب الالیی از سینه راویشان و ن ّشاالن محفشوظ مانش)ه و بشه نسش هشاق آینش)ه
سپرده ش)ه است.
( )9الالیششی عششالوه بششر ن ش

نوازشششی جهششت خوابانیشش)ن کودکششان ،سرشششار از زنشش)گی و

واقنیتهاق یک جامنه است که گاهی براق کم کردن فیارهاق ناششی از مرشارزه بشا طرینشت و
اجحافات مناسرات اجتماعی و بیان شوسها و شادقها ابراز میگردد ،بشه عرشارت دیگشر الالیشی
نمایی از زمینههاق ذوقی و ذهنی همگان و خصوصاو زنان جامنه در طو داریخ و روبرو ش)ن با
وقایع گوناگون و نحوه عکس النم آنها در برابر مسشائ و حشوادث زنش)گی ششان را نیشان و
آموزم میده).
( )1به نظر میرس) که سشراین)گان الالیشیهشا بییشتر مشادران و زنشان هسشتن) کشه در گسشتره
فرهنگ مرد ایران زمین گمنا هستن) چرا که نگاهی به مضامین الالیی اعشم از محرشت ،قربشان
ص)قه ،دلگرمی ،نگرانی ،گالیه ،درسان)ن و بیان واقنیات زنان و ...همگی از موروعادی هسشتن)
که به حسّ و حا و عواطف زنانه مردرط میگردد و ن

مردانه در آنها کم دشر نمایشان شش)ه

است.
( )8ژر

ان)ییی در درون مایه الالییها نیان میده) که اک ر الالییها با وجود اخشتال

از مکان و گوی

داراق ویژگیهاق میشترک هسشتن) کشه از جملشه آنهشا مشیدشوان سشادگی و

روانی ،خصلت جمنی ،خیا پردازق ،دیابه مضمونی ،د )یس زیرشایی و نیکشویی ،پیوسشتگی و
گره خوردگی نوا و آهنگ و شاعرانه بودن و ...اشاره نمود.
( )4و نهایتاو بای) گفت که مادران و زنان ایران زمین با خشوان
ن

مادرق و دربیتی خوی

الالیشیهشا عشالوه بشر ایفشاق

از حیث پاس)ارق از فرهنگ ملی و مذهری در طو داریخ پیوسته
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حصنی حصین و در ح ی ت گهواره جنرشان دمش)ن و سشیر متشوالی فرهنگشی مشا بشوده و هسشتن)؛
فرهنگ درخیانی که به یمن مادر بودن شان هیچ گشاه و دحشت هشیچ ششرایطی سشترون و ع شیم
نروده و پیوسته در کنار حف میراثهاق من و شفاهی الالیی هشا ،افتخشارآفریندشرین فرزنش)ان
بیرق را در عرصههاق گوناگون علمی ،ادبی ،هنرهاق داریخی ،ورزشی و سیاسی و ...پشرورم
دادهان).
منابع
 آریانپور ،امیرحسین ،جامنه شناسی هنر ،انجمن کتاب دانیک)ه هنرهاق زیرا ،دهران.6148 ، دهخ)ا ،علی اکرر ،لغت نامه ،زیرنظر محم) منین و جنفشر ششهی)ق ،سشازمان لغشت نامشه دهخش)ا،دهران.6194 ،
 شکورزاده ،ابراهیم ،ع ای) و رسو مرد خراسان ،انتیارات فرهنگ ایران ،چاپ علمشی ،دهشران،.6181
 عر)السالمی ،حسین ،الالیی کرمانی ،کتاب هفته ،شماره  6: ،91فروردین .6186 عمرانی ،سی) ابراهیم ،الالییهاق ایران ،انتیارات پیون) نو ،چاپ او  ،دهران.6146 ، ف یرق ،ابوال اسم ،درانههاق عامیانه شیرازق ،اداره ک فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شیراز.6148 ، -لوریمر . . .فرهنگ مرد کرمان ،به کوش

فری)ون وهمن ،بنیاد فرهنگ ایران ،دهران.6141 ،

 محم) بن خلف درریزق ،برهان قاطع ،به دصحیح و اهتما محم) عراس ،نیر پیروز ،دهران.6111 ، منین ،محم) ،فرهنگ فارسی ،جل) ( )6و ( ،)1انتیارات امیرکریر ،دهران.6181 ، -همایونی ،صادس ،درانه در فرهنگ مرد ایران ،روزنامه همیهرق ،شماره  94 ،96:1مرداد .8:
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فرهنگ و ادبیّات عامّه در دارالمجانین جمالزاده
دکتر محمّ)حسن داودیان
مدرّس دانشگاه فرهنگیان ،واحد تربت حیدریّه

چکیده
م مّدعلی جمال زاده ،یکی ازمشهورترین داستان نویسان معاصر ایران است کره
فرهنگ و ادبیّا عامّه در داستانهرای او بازتراا چشرمگیری دارد او بره پشرتوانۀ
آشنایی با فرهنگ مردم ایران و ترکیب آن با قل توانایش آثار ارزنردهای در ادبیّرا
فارسی رلق نمودهاست آشنایی جمال زاده با اعتاادا مردم و تسرلّط او بره زبران و
اصطالحاتی که مردم در زندگی روزمررّه ررود برهکرار مریبرنرد ،نثرر وی را پرر برار
کردهاست از این رو؛ ضروری است آثار م مّردعلی جمرال زاده از دیردگاه ادبیّرا و
فرهنگ عامّره بررسری گرردد ایرن پرژوهش بره شریوۀ توصریفی-ت لیلری صرور
گرفتهاست شیوۀ گردآوری اطالعا از نو اسنادی (کتابخانرهای) و مرورد مطالعره
کتاا دارالمجانین جمالزاده اسرت جمرالزاده در دارالمجرانین از اعتارادا مرردم
مینویسد و به روبی از این بُعد فرهنگ عوام بهره میگیرد زبان و اصطالحا مردم
عوام ه بُعد دیگری از توجّه او به فرهنگ عامّه هست که بسامد زیادی در ایرن اثرر
دارد

کلیدواژهها :فرهنگ ،ادبیّات عامّه ،دارالمجانین ،جما زاده.
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 -1مقدّمه

آنکه به عنوان فرهنگ عامیانه نامی)ه میشود مجموعهاق از آداب و رسشو و آیشینهشا و
عادات رفتارق و زبانی است که گروهی از مرد به آن پایرن) و وابسته هستن).
فرهنگ عامّه از زیر مجموعههاق فرهنگ ملّشتهاسشت و بنشا بشه گفتشة صشادس هش)ایت،
نخسشششتین بشششار "آمرشششروز مِردشششون" در قشششرن نشششوزدهم مشششیالدق ایشششن اصشششطالح را مطشششرح
کرد(.ه)ایت)911: 6144،
«مردمان و ملّتهاق پییین بی

از ملّتهاق جوان اعت ادات و خرافشات دارنش) ،زیشرا

آنها با نژادها و ادیان گوناگون پیون) خوردهانش) و در نتیجشة آمیشزم و دمشاس ،عشادات،
اخالس و آیینهاییان ،افکار و خرافات دازهدرق را به وجودآوردهان) که نس به نس بشر
سر زبانها مان)هاست .سرزمین ایران هم با داشتن اقوا مختلف و دشاریخی داراق فرهنشگ
غنشی از باورهشاق عامیانشه اسشت کشه قش)مت آن همپشاق سرگذششت آنشان اسشت ،ماننش)
کل)انیها ،آشورقها  . ...از این رو؛ کاوم و پژوه

دربارة اعت ادات عوا آن ،نه دنها از

لحاظ علمشی و روانیناسشی قابش دوجّشه اسشت ،بلکشه برخشی از نکشات دشاریخی و فلسشفی را
برایمان روشن خواه) کرد و پس از دح یق و م ایسة ایشن خرافشات بشا خرافشات سشایر ملش ،
میدوانیم به رییه و مر)أ آداب و رسو  ،ادیان ،افسانهها و اعت ادات مختلف پی برریم .همین
خرافات است که آدمی را در دورههاق گوناگون داریخی قش) بشه قش) راهنمشایی کشرده و
دنصّبها ،ف)اکارقها ،امی)ها و درسها را در بیر دولی) نمودهاست و هنشوز در نشزد مردمشان
متم)ن در اغلب وظایف زن)گی دخالشت دارد .چشون بیشر از همشه چیشز غیشر از خرافشات و
اعت ادات خودم میدوان) چیم بپوش) (».همان )99:
ابوال اسم انجوق شیرازق منت ) است که آقا جما خوانسشارق اوّلشین فشردق اسشت کشه
مسائ فرهنگ عامّه را در ایران گرد آورد .او دح ی ات خود را در کتابی جمع آورق کشرد
به نا ع ای)النساء که مرد به آن "کل و ننشه" مشیگفتنش) ،امّشا در قشرون وسشطی ،مورّخشان،
سیّاحان و جغرافیدانان اروپایی در کتاب هشاق خشود بشه مسشائ فرهنشگ عامّشه ایشران دوجّشه
داشتن) ،از جمله کریستین دانمارکی مؤلّف مجموعه قصّههاق فراسی ،لشوریمر جمشع آورق
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کنن)ة فرهنگ مرد کرمان ،ژوکووسکی نویسن)ة نمونة آاارت ملّی ایشران و بشاالرد فرانسشوق
که مجموعهاق از درانهها و عادات شفاهی مرد را جمع آورق کشرد( .فارشلی)644: 6188،
نویسن)گان ایرانی ،در دوران ان الب میروطه و پس از آن ،با آاار نویسشن)گان غربشی آششنا
ش)ن) و دغییرادی در محتوا و مضمونهاق آاارشان ایجاد ش) ،از جمله اینکه زبان و محتشواق
دربارقت آن آاار دغییر پی)ا کرد و زبان و زن)گی مرد عوا به آن نوششتههشا راه یافشت .آاشار
نویسن)گانی چون صادس ه)ایت ،محمّ)علی جما زاده ،بزرگ علوق از ایشن قریش هسشتن).
جما زاده در داستانهاق خود ،به فرهنگ عامیانه دوجّه ویشژه اق دارد .زبشان و اصشطالحات
مرد از قری کنایهها و ررب الم ها در آاار او به وفشور یافشت مشیششود کشه ایشن نیشان از
دسلّط وق در این زمینه است .بازداب اعت ادات و آداب و رسو مرد در داسشتانهشاق او بشه
گونهاق است که میدوان آن آاار را منرنی غنی از فرهنگ و ادبیّات عامّه به شمار آورد.
جما زاده در خانوادهاق مذهری در اصفهان دیش)ه بشه جهشان گیشود .در نوجشوانی بشراق
دحصی به بیروت رفت و پس از م)دی دحصی در بیروت ،براق ادامة دحصی به اروپا سشفر
کرد .جما زاده از ان الب میروطه دفاع میکرد و از لحاظ اجتماعی دفکراد

پییرو بشود.

جما زاده با چاپ کتاب یکی بود یکی نرود داسشتان نویسشی نشوین در ایشران را پایشه ریشزق
کرد .او را به همراه بزرگانی چون صادس ه)ایت و بزرگ علوق از بنیانگذاران و پییشگامان
در عرصه داستان کوداه به شمار میآورن).جما زاده پس از دألیف آاشار زیشادق و بشه دنرشا
سا ها زن)گی در غرب در سا  6181ه .م در سوئیس درگذشت .مهمدرین آاار او یکشی
بود یکی نرود ،سروده یک کربشاس ،قصّشههشاق کودشاه بشراق بکّشههشاق ریش دار ،منصشومه
شیرازق و شورآباد است .پژوه هاق زیادق در مورد آاار جما زاده انجا ش)هاسشت ،امّشا
دح ی ی که اختصاصاو به فرهنگ و ادبیّات عامّه در دارالمجانین او بپردازد در دسشت نیسشت.
از این روق ،بررسی این اار ررورق است .بنابراین،ه)
ادبیّات عامّه در دارالمجانین جما زاده است.

ایشن پشژوه

بررسشی فرهنشگ و
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 -2فرهنگ و ادبیّات عامّه در دارالمجانین جمالزاده
 -1-2اعتقادات عامیانه
 -1-1-2چشمزدن

یکی از رایجدرین ع ای) در بین مرد  ،اعت اد به چیمزدن و نیروق چیشم اسشت .بنضشی
افراد در چیمانیان داراق این ق)رت هستن) که بتوانن) به وسیله آنها کارهایی انجشا دهنش)
که مرد عادّق از عه)ة آنها برنیاین) .ع یش)ه چیشمزدن و نیشروق چیشم در بشین مشرد  ،در
گذششششته روا داششششته و هنشششوز هشششم بشششه حیشششاد

در فرهنشششگ عامّشششه ادامشششه مشششیدهششش).

علّامه مجلسی از قو پیامرراسال در مورد چیمزخم میگوی)« :چیشمزخشم واقنیّشت دارد و
مرد را در قرر و شتر را در دیگ قرار میده) (».مجلسی)91 : 11 614:،
در بین مرد رایج است که اگر کسشی را چیشم زننش) ،بایش) روق دخشم مشرغ بنویسشن) و
اسپن) دود کنن) و دور سرم بگردانن) دا مسئله برطر

گردد .جما زاده در دارالمجانین بشا

جزئیّات ،این عادت را به دصویر کیی)ه است :
«ننه ی)اهلل ی ین دارد بکها را چیم زدهان) و دییب که شب چهارششنره بشود داد مرشش)
غالمحسین مرایه خوان یک دخم مرغ برای

نوشت و سشرت ششب اسشپن) و کنش)ر و زا دود

کردیم و دخم مرغ را دور سر رحیم گردان)ه به زمین زدیم و با اسپن) هفشت جشاق بش)ن
خا گذاشتیم .وقتی که هوا داریک ش) ،خود رفتم سر چهار راه برای
کرد و خواب

را

آرد فاطمشه خمیشر

که برد ،باالق سرم شمع میک و زعفشران روششن کشرد و دوازده مردرشه

گفتم :درد و بالیت برود دو صحرا و برود دو دریا» (جما زاده)41 :6111،
 -2-1-2جادو و رمالی

رمالی از جمله امورق است که ع)هاق به عنوان رما به آن اشتغا دارن) و میدوانن) بشه
قو خودشان کارهاق غیر عادق انجا دهن) یا نتایج عجیب پی

بینی کنن) یشا از چیزهشاق

عجیب یا گمی)هها خرر ب)هن) .مرد عوا نیز در موقع مصائب یا میکالت به آنها مراجنه
میکنن) .اعت اد به کار رماالن از ق)یم دا دوران ما ،در بین مرد رایج بوده و هست:
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«در ایششن چهششار روزه فششالگیر و طششالعبششین و رمششا و جششا زن و کششفبششین و جششنگیششر و
طاسگردان و دعا نویسی نمان)ه که ن)ی)ه باشم .همان روز اوّ کشه دیش) حشا رحشیم بجشا
نیست فهمی) یا جنّی و بیوقتی ش)ه یا چیم

زدهان) و یا برای

جادو و جنر کردهانش).

هنوز اذان صرح را میگفتن) که پیت درخانه سیّ) غفشور رمشا اصشطهرانادی بشود »( .همشان:
)44
جما زاده از اعت ادات مرد به کارهاق غریب در گذششته م ش رمشالی و دعشا نویسشی و
کسششانی کششه بششا علششو غریرششه م ش جفششر و بششازق بششا اعشش)اد سششر و کششار دارنشش) مششینویسشش):
«این را گفت و م)اد و کاغذق برداشت و با دقّت دما ب)ون آنکشه اعتنشایی بشه مشن بنمایش)
م)دی میغو نوشتن اع)اد و ارقا ش) و پس از زمانی سر را بلن) نموده و بشا وجنشادی چنشان
گرفته و درهم که قیافه فالگیرهاق کهنه کار و رمالهاق بااعترار را به خاطر مشیآورد گفشت
محمود می دانم که دو بشه عش)د و ارقشا اعت شادق نش)ارق ولشی مشن از ایشن اعش)اد غرایشب و
عجایب بسیار و حتّی میدوانم بگویم کرامت و منجزه بیشمار دی)ها و دیگر برایم شک و
شرههاق نمان)ه که دما رموز خل ت و کلیّه اسرار موجشودات در بشاطن اعش)اد پنهشان اسشت.
االن اجماالو اع)اد اسم دو و بل یس را به حساب ابج) امتحشان کشرد ولشی متأسّشفانه بیشارت
خوشی نمیدهن) .باز بل یس گرچه با حر

باء شروع میشود که به حساب ابجش) دو یننشی

شو درین و منحوسدرین اع)اد است ولی سایر حر های
که سی و ص) و ده یننی ال و قا

حشاکی از میمنشت اسشت چشون

و با را چون به آحاد برریم مر) میگردد به سه و یشک

که مرارکدرین اع)اد میباشن)( »..همان)49:
طلسم و جادو و دأایر آن بر انسانها و سرنوشت آنها همواره از جملشه اعت شادات مشرد
بودهاست و مرد براق انجا کارهاییان به آنها گرای

داشتن) و آنهشا را در سرنوشتیشان

دخی میدانستن).
«افسونگرق از اعت ادهاق عوا است و بشه مننشی دشأایر نهشادن بشر رویش)ادهاسشت کشه بشا
استفاده از منجونها ،سرودها و یا اجراق شنائر انجا میشود( .قراییم )ّ )989:6149،
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اعت اد مشرد عامّشه بشه طلسشم و جشادو و آاشار آن در دارالمجشانین جمشا زاده ایشنگونشه
آم)هاست :
«طلسمی نوشت و در آب گالب شست و در اداس داریک دو نفر جنّی که رحیم را آزار
میدادن) گرفته در شییشه کشرد و در شییشه را مهشر و مشو کشرد و بشه دسشتم داد و سشپرد بشه
دستورالنم مخصوصی که خود میدانستم که فردا شب که شب جمنه است ،شییه را بشه
سنگ بزنم دا رحیم آسوده شود( ».جما زاده)41 :6111،
 -3-1-2تأثیر آیات و روایات

یکی از رسو رایج در بین مرد نوشتن دعشا و آیشات قشرآن و بسشتن آنهشا بشه دسشت و
بازوسششت و اعت ششاد بششر ایششن اسششت کششه شششخص در م ابشش بالیششا محافظششت خواهشش) ششش):
«از همان بکگی به دست خود برای

بازوبن)ق دوختها و آیه الکرسشی و طلسشم حضشرت

سلیمان و حرز سیفی و جوشن کریر با چن) دانشه برشین و بتشرک و کجشی آبشی و سشم آهشو و
ناخن گرگ دوی

گذاشتها و به بازوی

اآلن هم هنوز به بازوی

بستها و هر روز قسم

میدهم که بشاز نکنش) و

است(».همان)41 :

 -4-1-2جن

اعت اد به جن و اجنّه از جمله اعت ادات مذهری اسشت کشه در بشین مشرد روا دارد و در
ادیان گوناگون به صورت هاق مختلف ،به وجود آنها اشاره ش)هاست .
قرآن کریم از آفرین

جن از آد

سخن میگوی) :وَ خَلَشقَ الُجَشانَّ مِشن مَّشارت مِّشن نَّشار

(الرحمن)64 /
جنّی ش)ن و جن زدگی نیز از ع ای) عامیانه در بین مرد هست که جمشا زاده بشه آن در
داستانهای

مکرراو اشاره کردهاست و نیان میده) که نویسن)ه با آداب و رسو مشرد بشه

خوبی آشناست:
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«منلو ش) که رحیم در شب چهارشنره آد

سیگار روق سر بکّة یکی از بزرگان اجنّشه

ان)اخته و حاال پ)ر و مادر آن طف رحیم را آزار میدهن) .اسم آن اجنّه را هشم گفشت ولشی
از خاطر رفته چیزق شریه بزغنطر بود بن) همین اسم را روق یک قطنه کاغذ آبی نوششت و
با الک و مو خضر و الیاس سرم را مهر کرد و به من سشپرد و گفشت فشوراو دشا از مشابهتران
خرر نی)هان) این کاغذ را برر پی

سیّ) کاشف جنگیر دا جنها را بگیرد و در شییه حشرس

کن) و به دستت ب)ه)( ».جما زاده)44 :6111،
 -2-2بازیها و آوازهای عامیانه
 -1-2-2آوازهای عامیانه

آوازهاق عامیانه در بین مرد رایج بشوده و بشه صشورت ششفاهی در بشین افشراد و نسش هشا
منت

میش)ه است .جما زاده از زبان شخصیّتهشاق داسشتانهشای

بشه اششنار و آوازهشاق

آنها اشاره میکن):
«در حالی که دانه هاق عرس بشر پییشانی

نیسشته و دیش)گان

نگشران عشالمی اسشت کشه

م)ّعیان و اولوااللراب را در آن راه نیست حالجی کنان سر و ب)ن را میجنران) و ایشن ابیشات
را میخوان):
دودششششا کفتششششر بُشششش)یم در طششششاس ایششششوان خشششششوراکم دانشششششه بشششششود و آب و بشششششاران
الهشششششششی خیشششششششر نریننششششششش) دشششششششورداران گرفتنششششش) جفشششششت مشششششن را در بیابشششششان
غششششششریرم مششششششن غریششششششب سششششششرزوار

دو چیششششمم کششششور و د میششششتاس یششششار

یکششششی میرششششرد خرششششر مششششیداد بششششه دلرششششر کشششششششهمشششششششندرملشششششششکرقدرپشششششششاقدار
(همان)999:

 -2-2-2بازیها

خیمه شب بازق از ق)یمیدرین بازقها نزد مرد بودهاست .عروسکهایی به همراه یک
پهلوان کک از بازیگران اصلی آن بودهان).
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«از بکگی عاشق خیمه شب بازق بود و در فرنگستان هم مکرر خود را در میان بکّشههشا
مششیانشش)اختم و سششاعتهششا از دماشششاق پهلششوان ککشش هششاق فرنگششی کیششف مششیبششرد ».
(جما زاده)988 :6111،
 -3-2زبان و اصطالحات عامیانه

یکی دیگر از جنرههاق فرهنگ عوا که در دارالمجانین جمشا زاده برجسشتگی خاصّشی
دارد اصطالحات و درکیرات عامیانه اق است که در بین مرد روا دارد .از جمله:
 در دیزق باز است حیاق گربه کجاستاین اصطالح عامیانه در موقنیتی به کار مشیرود کشه کسشی ششر و حیشایی ن)اششته و بشه
اصطالح پُر رو باش).
« براق ب)ست آوردن چیزق؛ در دیزق باز است و حیاق گربه کجاست :وقتشی چیشم
به من میافت) در دل

میگوی) در دیزق بازمانش)ه حیشاق گربشه کجشا رفتشه اسشت( ».همشان:

)68:
 براق کسی پاپوم دوختناین عرارت وقتی به کار میرود که با دوطئه مسئله ناروایی را به کسشی نسشرت ب)هنش) در
حالیکه به او مربوط نراش) یا او مردکب نی)هباش):
« چیشمم ابشش)او آب نمشیخششورد و مشیدرسششی) بششاز بشرایم پششاپوم دشازهاق دوختششهباششش)»
(همان)919:
 زاغ سیاه کسی را چوب زدناین عرارت به مننی کسی را پایی)ن و زیر نظر داشتن است.
«م)دی است زاغ سیاه
است»(همان )918

را چوب میزنشم و سشیر و سشیاحتهشایی کشردها کشه گفتنشی
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 -4-2گیاهان
 -1-2-4مهرگیاه

از گیاهانی است که در متون ق)یمی داریخی به آن اشاره ش)هاست .در لغتنامة دهخش)ا
در مورد مهرگیاه آم)هاست« :مهرگیاه ،مرد گیا که به عربی یرروح میگوین) . ...گوین) که
هرکه بیخ آن را که به صورت انسان میباش) با خود دارد همه خلق بر او مهربشان باشش) و او
را همه مرد دوست دارد....این گیاه داراق رییه رخیم و گوشتدار و غالراو دو شاخه است
و شک ظاهرق رییه شراهت به هیک آدمی دارد( ».لغتنامه دهخ)ا :ذی "مهرگیاه")
اعت اد بر این هم هست که اگر کسی مهرگیاه را از رییه ج)ا کن) خواه) مرد.
«گیاهی باش) شریه به آدمی و در زمین چشین رویش) و آن سشرازیر و نگونسشار مشیباشش)،
چنان که رییه آن به منزله موق سر اوست ،نر و ماده دست در گردن هم کرده و پاقهشا در
یک)یگر محکم ساخته ،گوین) هرکه آن را بکن) ،در ان)ک روزق بمیرد و طریق کنش)ن آن
چنان است که اطرا

آن را خالی کنن) ،چنانکه به ان)ک روزق کن)هشود و ریسشمانی بشر

آن بن)ن) و سر ریسمان را بر کمر سگ دازق محکشم سشازن) و ششکارق در پشی

آن سشگ

رها کنن) .چون سگ از ع ب شکار ب)ود ،آن گیاه از بیخ و رییه کن)هشود و سگکَشن بشه
این اعترار گوین)م و سشگ بنش) از چنش) روز بمیشرد و آن را مشرد گیشاه و مشرد گیشه نیشز
خوانن)» (برهان قاطع :ذی "مرد گیا")
«خود برایت از زیر زمین هم ش)ه جگر میمون و مهرگیاه که هرک)ام

بهترین نسشخه

محرت و کارقدرین اکسیر مهر و عالقه است دست و پا می کنم( ».جما زاده)19 :6111،
 -3نتیجهگیری

جما زاده از داستاننویسان پییگا ت داستان کوداه در ایران است که در آاشار او فرهنشگ
عامّه جایگاه ویژهاق دارد .داستانهشاق جمشا زاده مملشو از رشرب الم ش هشا و اصشطالحات
عامیانه اسشت و زبشان مشرد کوچشه و بشازار در آاشار او بشه بهتشرین وجشه نمایشان شش)هاسشت.
اعت ادات و باورهاق مرد مانن) اعت ادات مذهری و یا اعت ادات دیگر مانن) جادو و سحر در
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آاار او نیان از آشنایی او با فرهنگ عامیانه مرد ایران دارد .دوجّه بشه آداب و رسشو مشرد
در آاار جما زاده میشهود اسشت .در کتشاب دارالمجشانین او دوجّشه بشه زبشان و اصشطالحات
عامیانه بسام) باالیی دارد .این مسشئله از دسشلّط او بشر زبشان فارسشی و خصوصشاو زبشان مشرد
کوچششه و بششازار حکایششت مششیکنشش) کششه در بششین نویسششن)گان عصششرق کششه جمششا زاده در آن
میزیستهاست کمتر نویسن)گانی با این ویژگیها پی)ا میکنیم .کاربرد اصشطالحات عامیانشه
دوسط جما زاده ن ر او را فصیح و شیوا ساختهاست،بهطورقکه ن شر او صشمیمیّت خاصّشی را
به خوانن)ه ال ا میکن).
جما زاده بشه اعت شادات و باورهشاق مشرد بشی

از ب یشه عناصشر فرهنشگ عامیانشه دوجّشه

میکن) و این قضیه ناشی از دسلّط او به جنرههاق مختلف فرهنشگ ایشن مشرز و بشو اسشت و
کاربرد آنها در داستانهای

فضا و مکان آشنا و ملموسی براق خواننش)ه ایجشاد مشیکنش) و

سرک خاصّی به آاار او میده) .
در مجموع آنکه از بررسی کتاب دارالمجشانین جمشا زاده درمشییشابیم ،ایشن اسشت کشه
جمششا زاده نویسششن)هاق زبششر دسششت اسششت کششه عناصششر فرهنگششی را بششه خششوبی بششا داسششتان در
آمیختهاست .جنرههاق مختلف فرهنگ عامیانه م اعت ادات ،آداب و رسو  ،گیاهان ،زبشان
و اصطالحات عوا در آاارم و بویژه کتشاب دارالمجشانین بشه فراوانشی یافشت مشیششود کشه
اهمّیّت کار او را به خوانن)ه باز مینمایان).
منابع
 قرآن
 ابن خلف درریزق ،محمّ)حسین .)6189( .برهان قاطع .8 ،دهران :انتیارات ابن سینا. انجوق شیرازق ،ابوال اسم.)6189( .گذرق و نظرق در فرهنگ مرد .دهران :انتیارات اسپرک. جما زاده ،سیّ)محمّ)علی .)6111( .دارالمجانین .دهران :انتیارات کانون منرفت. دهخ)ا ،علی اکرر .)6111( .ام ا و حکم ،دوره 8جل)ق .دهران :انتیارات امیرکریر. .)6188( . .............. ، ........... -لغتنامه دهخ)ا .دهران :انتیارات دانیگاه دهران.
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 فارلی ،ننمت اهلل « .)6188( .فرهنگ عامّه و ادبیّات عامیانه فارسشی» ،نامشه فرهنشگ ،ششماره ،1:ص.644
 قرایی م )ّ  ،امان اهلل .)6149( .انسان شناسی فرهنگی.چاپ دو  .دهران :داستانسرا مجلسی(علّامه) ،محمّ)باقر .)614:(.بحاراالنوار ،11 ،قم :انتیارات داراالسالمیه. -ه)ایت ،صادس .)6144(.فرهنگ عامیانه مرد ایران.چ پنجم .دهران :نیر چیمه.
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مقایسه تطبیقی داستانهای عامیانه ویس و رامین و داراب نامه بیغمی
با رویکرد به جایگاه اجتماعی زن
الهه رحمانیان
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نگارنده پژوهش ،ضمن پردارتن به م توای داستان دلدادگی ویرس و رامرین و
فیروز شاه و عین ال یا (داراا نامه بیغمی) ،سیمای قهرمانان زن این داستانهرا را
به تصویر کشیده است سپس به شباهتها و تفاو های سارتاری دو اثرر پردارتره
است این پژوهش به شیوهی کتابخانهای تهیه شده است و از یافترههرای آن ،بیران
الگوی مشترک در پردارتن به عناصر داستانهای عامیانه میباشد و همدنین نمرود
اجتماعی این دو اثر تأمل برانگیز است با توجه به متون ادبیا عامیانره آن روزگرار،
زن دارای قدر اجتماعی قابل توجهی است کره در ایرن دو اثرر نارش و حضروری
مثبت و تأثیر گذار دارد چنانکه در این آثرار ،دیردگاهی واقرع بینانره نسربت بره زن
وجود دارد و میتوان حضور زنان در این داستانها را دلیل پویایی داسرتانها و علرت
مه درگیریها و نزا ها در داستانها دانست هدف این پژوهش پی بردن به جایگاه
و ناش اجتماعی زن در ادبیا داستانی میباشد
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مقدمه
ادبیات عامیانه هر ملت نیانگر فرهنگ و ان)ییههاق قومی اوست و از بررسی آنها میدشوان
به سنتها و فرهنگهاق اقوا گوناگون پی برد .فرهنشگ عامیانشه بخیشی از ادبیشات عامیانشه بشه
شمار میرون)«از دیگر نتایج بررسی ادبیات عامیانه به دست آوردن اطالعشادی در زمینشة جامنشه
شناسی داریخی است»(محجوب)61: :6184 ،
ب)ان مننا که با خوان)ن داستانهاق عامیانه میدوان بشه بسشیارق از مرشانی اجتمشاعی دشاریخی
کیور خود دست یافت .داستانهاق عامیانه همانگونه که گفتشه شش) .بیشانگر زنش)گی اجتمشاعی
دما افراد یک جامنه اسشت و بشا بررسشی آن و دأمش و دش)بر در اعمشاس داسشتانهشا ،ماجراهشا و
شخصیتهاق آنان ،میدوان اوراع اجتماعی زمانة راوق داستان را لمس نمود.
بحث پیرامون م ا زن و ارزم اجتماعی وق نزد شاعران و ادیرشان ،دانیشمن)ان و متفکشران،
از ادوار گذشته وجود داشته است .در آاارق که به نوعی وابسته به دسشتگاه حکومشت بشوده انش)
شاه) رنگ باختن دصویر فنا و پویایی زن و کشم رنشگ شش)ن ن ش

اجتمشاعی او هسشتیم کشه

علت آن را میدوان دفکر مرد ساالرانة حاکم دانست.از این رو شای) بتوان گفت دنها جشایی کشه
میدوان دصویر واقنی و ملموس از زن و ن

و جایگاه او میاه)ه نمود همین ادبیشات داسشتانی

است که بر گرفته از داستانهاق عامیانه است که در بین مرد روا داشته و سشینه بشه سشینه ن ش
میش)ه است و اردراطی با دستگاه حکومتی ن)اشته ان)).ر.ک.حجازق)64:6181،
ما در این دو اار داستانی ویس و رامشین و داراب نامشه بیغمی،ششاه) ن ش

پویشاق زنشان در

جنرههاق گوناگون زن)گی ،از سیاسشت گرفتشه دشا جنگشاورق و ان)ییشه ورزق ودلش)اگی........
هستیم .در این دو اار گرانرها ،زن حضورق گسترده دارد و در واقشع روایشت زنش)گی اجتمشاعی
دما جامنه میباشن) و با کمی دأم در آن میدوان بشه ورشنیت اجتمشاعی جامنشة آن دوره پشی
برد .در داراب نامه ،عیق چاشنی داستان است.همانگونه کشه در داسشتان ویشس و رامشین محشور
اصلی داستان عیق است و این عیق و دل)ادگی بهانهاق براق بیان حشوادث متنشوع و گونشاگون
که ساختهق دخی قوق داستان گزار است و با فصاحت و بالغتی هر چشه دمشا دشر دحریشر شش)ه
است .در این داستان صحنهها با دقت فراوان دوصیف ش)ه است و از جزئیات هر مطلشب سشخن
به میان آم)ه است.
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در این پژوه

بشه ن ش

و جایگشاه زن در دو ااشر گرانرهشاق ویشس و رامشین و داراب نامشه

بیغمی پرداخته ش)ه است .درست است که داستان ویس و رامین به نظم اسشت و داراب نامشه بشه
ن ر ،اما از آن جا که هر دو داستان عامیانه است و همییه محروب خاص و عا بوده ،ششراهتهشا
ودفاوتهاق آن بیان ش)ه است.اینکه ساختار الگوق هر دو داستان شریه بشه هشم اسشت .و محشور
آن عیق ورزق به م ا زن است و میدوان حضور زنان در این داستانهشا را دلیش پویشایی آنهشا
دانست.
این پژوه

براین فر

استوار اسشت کشه زن در ادبیشات داسشتانی علشی رغشم دمشا غشر

ورزییهایی که در مورد زن صورت میگرفته است داراق جایگشاهی واال و حضشورق ارزنش)هو
موار بوده است .به طور کلی حضور زن در این داستانها به واقنیت نزدیک اسشت کشه در اک شر
مواقع دصویرق واقشع بینانشه از زن درسشیم شش)ه اسشت ،ایشن نیشانگر ایشن مورشوع اسشت کشه در
اسطورهاق افرین

و حتی قصههاق کهن زن جایگاهی ارزنش)ه دارد و قش)رت زنشانگی او نیشرو

زن)ه و ادبی به شمار میرفته است و موجودق ان)ییمن) و کارا دانسته مشیشش) نشه موجشودق کشم
خرد و اهرق منی(.اسماعی پور ،بیتا)669:
این پژوه

به روم کتابخانهاق دهیه ش)ه اسشت م نشوق عاشش انه ویشس و رامشین از جملشه

گرانرهشادرین داسشتان هشایی اسششت کشه از حیشث لفش و مننشا مشورد دوجششه عمشو ایرانیشان و نیششز
مستیرقین قرار گرفته است همکنین داستان عیق فیروزشاه و عین الحیات در داراب نامه موالنشا
بیغمی نیز قاب دوجه است ،در این پژوه

شراهتها و دفاوتهشاق سشاختارق آن مطشرح شش)ه

است که نگارن)ه با بررسی و دح یق در این زمینه به م االت و آاار برجسشتهاق رسشی)ه اسشت از
جمله:
 -6ازدوا در م نوق ویس و رامین اار دکتر محم) شاهمرادق
 -9چهره و ن

زن در ویس و رامین از افسانه خادون آبادق

 -1کتاب و ن

اجتماعی زن در ایران باستان و میانه ار ابوال اسم اسماعی پور

 -8فیروزشاه و چیمه حیات از مریم مجی)ق به چاپ رسی)ه است اما به صورت دطری شی دشا
کنون در مورد این ن ر نفیس اارق چ)ی) نیام)ه اسشت کشه در ایشن پشژوه

بشه م ایسشه دطری شی

سیماق زن در جامنه با رویکرد به این دو اار ،پرداخته ش)ه است و به این سوا پاسشخ مشیدهش)
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که چه عواملی باعث ش) دا زن در جامنهق آن روزگشار از جایگشاه و منزلشت واالق برخشوردار
باش)
سخنی درباره داراب نامهیبیغمی
کتاب داراب نامه یکی از متنهاق با ارزم ن ر فارسی به شمار مشیرود کشه در سشا  448ه.
در درریزبه رشته دحریر در آم)ه است که شخصی به نا موالنا شیخ محمش) بشن ششیخ احمش) بشن
موالنا علی بن جامی محم) طاهرق ،میهور به بیغمی از قصشه پشردازان میانشة قشرن هیشتم و نهشم
بوده است.ملک داراب پسر بهمن (پسر اسفن)یار) به نا فیروزشاه میباش) و در ح ی ت بای) نشا
کتاب فیروز نامه باش).دکتر مصفا هم در م )مه کتاب خود به این مسأله اشاره میکن).
زیرا که ملک داراب چن)ان ن یی در داستان به عه)ه ن)ارد و ف ط بشه عنشوان پادششاه ایشران
به خاطر فرزن)م به جنگ میپردازد.
داستان این طور شروع شش)ه مشی ششود کشه ملشک داراب پادششاه ایشران بنشا بشه دوصشیة وزیشر
خردمن) و طالع نگر خود با دخترشاه فی)وس بربرق ازدوا میکنش) و پسشرق بشه نشا فیروزششاه
حاص این ازدوا است همزمان با به دنیا آم)ن فیروزشاه ،پی دشن پهلشوان دربشار ملشک داراب
نیز صاحب فرزن)ق به نا فرخزاد میشود که بن)او در همه جا یار و همراه فیروزشاه میباش) بن)
از م)ت زمانی ،فیروزشاه به بلوغ میرس) .شری دختشر پادششاه یمشن عشین الحیشات را در خشواب
میبین) و عاشق و دلراخته او میشود خواب
از طر

را براق حکیم ،وزیر ملک داراب باز گو میکنش)،

حکیم ،شخصی به نا سیاوم ن ام به جهت نزدیک کردن فیروزشاه به عشین الحیشات

مأمور میشود که به دربار ملک سرور برود و با داکتیکی که خشود مشیدانش) ایشن کشار را انجشا
ده) و در پی این کار عکسهاق زیرایی از فیروزشاه ن اشی میکن) و با دردسشتی خاصشی آن را
بر درختی که روبروق اطاس عین الحیات است نصب میکن) و با دکرار این کشار ،در چنش) روز
متوالی کارق میکن) دا عین الحیات نیز د به عیق فیروزشاه میده) ،عشین الحیشات بشه قش)رق
زیرا است که از سراسر جهان آن روز ،شاهزادگان عاشق او شش)ه و در پشی خواسشتگارق او بشه
طر

یمن میرون)  .رون) جریان عاش انه در داسشتان ،از نظشر دشاریخی فاقش) اعترشار اسشت و از

حیث داستانی جذابیت فوس النادهاق دارد و میدوانش) دسشتمایه سشاخت نمشای هشاق گونشاگون
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قرار گیرد و در مورد اداب و رسو و فرهنگ ایرانیان آن زمان نگاششته شش)ه و دنشوع واژگشانی
دارد(.ر.ک .بلوک باشی)161-111 : ،61:9
در داراب نامه ،ایرانیان مظهر ع)الت ،نیکی ،ایمان به خ)این) و همشواره در دمشامی وقشایع بشا
دأیی) الهی همراهن).
رفتارهاق خوب و صفات پسن)ی)ه از آن قهرمانان ایرانی و صفات ب) از آن دششمنان اسشت.
همه قهرمانان ایرانی عارق از عیب و ن شص و بشرق از زششتکارق همشراه بشا زیرشادرین چهشرههشا،
ان)ا ها و پاکدشرین رفتارهشا و اخشالس انسشانی دوصشیف مشیکنش) و داراب (پش)ر فیروزششاه) را
شخصیتی دادگر میدان) و مرد گرا.
فیروزشاه و قهرمان ایرانی داستان را با این که به دورة افسانهاق کیشانی پشی

از اسشال دنلشق

دارن).با اعت ادات و باورهاق مذهری اسالمی جلوه گر میسازد بشه ایشن قصش) کشه ششنون)گان و
خوانن)گان داستان به دین)ار بودن قهرمانان او در نتیجه راستکار بودن آنها باورکننش) -سشرداران
ایرانی را شخصیتهاق باورمن) به مظاهر و پاس)ار حامی اماکن م )س و مرد دین)ار و پیشروان
آیین اسال دوصیف میکن).
ویژگیهایداراب نامه

((داستان فیروزشاه عالوه بر ویژگیهاق ساختارق ،برخی ویژگشیهشاق محتشوایی دارد کشه
آن را ممتاز و خاص نموده است ،مانن) روح ملی و قهرمشانی بشه خصشوص بنش) از حملشه مغشو
راویان این گونه داستانها بن) از دسلط بیگانگان ،دصمیم گرفتن) با روایت این قصههشا ،ایرانیشان
را هوشیار کنن) و به هویت ملی شان بازگردانن).درسشت بشا همشان هش)

فردوسشی و دأکیش) بشر

ع)الت و پافیارق در آن ،حق م)ارق عنصر مهم و بشن مایشه دکشرار ششون)ه ایشن افسشانه هاسشت
آنکه وجه غنایی این داستانت پهلوانی را د ویت میکن) ،یکی زبان غنشایی منظومشههشا نسشرت بشه
شاهنامه است و دیگر عیق به عنوان عنصر مرکزق ،در اغلب موارد محرک اصلی و آغشاز گشر
حرکت پهلوان و قهرمان داستان است.موروع زبان ،محتوا و شگردهاق داستانی این حماسشههشا
به طور مست یم از شاهنامه و دنرالههاق آن است()).بلوک باشی )16::61:9،
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داستان گزار یا ن الی یک جریان فرهنگی است که از زمان دور در جامنة ایران روا یافتشه
است داستان گزارن یا ن االن ،داستانها ،حماسشی ،قشومی ،مشذهری ،علمشی .....را در میشان جمشع
روایت میکردن) از این گونه داسشتانهشاق ششفاهی کشه صشورت نوششتارق یافتشه اسشت از آاشار
بازمان)ه از ادبیات کهن ایرانی ،میدوان به داستان داراب نامه اشاره کرد .در متن داسشتان داراب
نامه ،شمار فراوانی داستان هستن) که زمینة نماییی دارن) و به همین سرب هم ،آنها را ن شاالن بشه
اجرا در میآورن).هَنوق به اص اجرایی بودن این گونه داسشتانهشاق عامیانشه اششاره مشیکنش) و
میگوی) بی

از آنکه این داستانها خوان)ه شود اجشرا مشیشش)ن) .بنشابراین ،حیشات اصشلی ایشن

داستانها در نمای

و اجراق داستان بشوده و نشه نوششتن در متنشی منشین ،مهشارتهشاق اجرایشی،

نماییی و ادبی ن ا یا قصه خوان ت داستان ،ن

بزرگی در دوفیق عمومی این داسشتانهشا داششته

است.
چنان که از رون) داستان گزارق و ن الی در داریخ ادب شفاهی ایرانی به دست میآی) ،ن ش
داستان داراب نامه دا پی
دیگر نیز ن

از دورة صفوق در ایران روا داشته ،ولیکن از آن پس داسشتانهشاق

میش)ه است .همکون ابومسلم نامه ،حمزه نامه ،شای) این جایگزینی به دلیش ایشن

بود که بییتر حو محور قهرمانان داریخی اسال و ششرح زنش)گی و رویش)ادهاق دشاریخ حیشات
واقنی و ماجراهاق دخیلی و افسانهاق آنها میگردد(.دفضلی)48:6118،
نگاهی از بعد اجتماعی به داستانهایعامیانه
«آنکه ن

و اهمیت و ارزم این گونه داستانهاق عامه را بییتر نیشان مشیدهش) .پشرداختن

آنها بشه دشاریخ اجتمشاعی و ششرح چگشونگی زنش)گی مشرد و رفتارهشاق فرهنگشی و اعت شادق
آنهاست که در متون داریخی و ادبی ایران ناگفته مان)ه است(».صفا)641:8 ،
مجموعه داستانهاق ادبیات ن الی ایران چون صورت شفاهی و رویکردق متفاوت داششته و
سینه به سینه ن

ش)ه ،محتواق آنها به نحوق با ویژگیهاق رفتارق و آداب و رسو و اخالس

اجتماعات مرد پیون) داشته و کم و بی

نیشان دهنش)ة اورشاع اجتمشاعی و فرهنگشی فضشاهاق

داریخی آن دورهها و در بر گیرن)ة برخی ان)ییشههشا و باورهشا و گشرای هشاق خشاص فرهنگشی
داستان گزاران بود ،از جمله داراب نامه بیغمی و ویس و رامین........
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«در داستان داراب نامه ،با چگشونگی برخشی الگوهشاق رفتشارق ،ذهنشی و ع یش)دی مشرد در
قیرها و طر ات اجتماعی گوناگون آشنا میشویم .در این داستان شیوة زن)گی مرد در خانشه و
بازار ،سفر و حضر ،می)ان رز (بز ) ،سلوک رفتارق واخالقی و اردراطی مرد با یکش)یگر و بشا
دوستان و دشمنان ،آموزم انواع فنون پهلوانی و آیین رز و پیکار در جنگ و شیوة جنگاورق
در می)ان جنگ ،ویژگیهشاق اخالقشی و رفتشارق پهلوانشان و جشوانمردان و مشرد عشادق انشواع
پوشاک و زیورهاق افراد گروههاق مختلف ،جنگ افزارهشا برخشی آداب در رسشو جیشنهشا،
مناسک ،سوگها و شادق دوصیف ش)هان)(».بلوک باشی)946:61:9،
عین الحیات دخترق دربیت ش)ه به ه نرهشاق نرشرد و دیشر انش)ازق و کمنش) انش)ازق بود.ششب
هنگا به جایگاه شاهزاده ایران میرفت و هر بار چن) دن از سپاهیان وق را میکیت دشا پش)رم
متوجه ش) و او را دستگیر کرد .فیروزشاه براق دی)ن عین الحیات آم) چون از ن)ی)ن او دلگیشر
ش)ه بود پادشاه او و فرخزاد را دستگیر کرد و فرمان مرگ

را صادر ش) ولشی یکشی از وزرا او

را از مرگ نجات داد و به زن)ان ان)اخت بن) از م)دی ،سپاه بزرگی از زنگیان به خشون خشواهی
پسر پادشاه خود به عین حمله کرد.پادشاه عین ،فیروز و دخترم را به آنشان سشپرد و زنگیشان آن
را به زن)ان ان)اختن) فیروز و عین الحیات با هم دستی زنش)ان بشان گریختنش) و سراسشر زنگرشار و
جزیرههاق هن) را گرفتن) و به عین برگیتن).
قهرمان درخواب(فیروزشاه) شهرانوق یمشن را مشیبینش) ،خشواب از اهمیشت بسشزایی در بشین
رازآموزان برخوردار است ،نوعی اردراط با غیب محسوب میشود .ششهرانوق یمشن منمشا گونشه
خود و مکان

را به شاهزاده منرفی میکن) و شاهزاده را به سوق خود فرا میخوان).

خواب شاهزاده سه بار دکرار میشود.شهرانو نیز 1خشا سشیاه بشر رخسشار دارد.آنکشه دجسشم
مکاشفههاق پیامرر گونه و اردراط با ناخودآگاه است و دو جنره دارد یکی منفی که خطرنشاک و
ویرانگر است و در قصهها به صورت اژدها جادو گر نمایان میشود جنرة م رت آنیما بر خوردار
از دان

سّرق و حکمت است بنابراین خواب فیروزشاه به صورت منما نمود مییاب) زیرا منمشا

نمادق از حکمت راز اموزق است و از سوق دیگر ،آنیما بییتر از همهق کهن الگوهشا ،جویشان
حیات است و این نکته با نا شهرانوق عین الحیات بییتر دأیی) مشیششود عشین الحیشات در واقشع
چیمه زن)گی درون ظلمات است آن گونه که ناخود آگاه در داریکدشرین ن طشه روان آدمشی
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قرار دارد ،شاهزادهق ایران را جنرهق م رت آنیما فشرا مشیخوانش) جنرشهاق کشه حکمشت آمشوز و
شنلهق سحرآمیز حیات است .شهرانو در قلنهاق در وسط دریشا زنش)انی شش)ه اسشت جشایی کشه
مخفی گاه گنج شاه است دریا نمود ناخودآگاه ست کشه بشه مفهشو دسشت نیشافتنی بشودن روان
است مکانی که شهرانو و فیروزشاه مالقات میکنن) نیز سردابهق پ)ر شهرانوست که زیر زمینی
است و نماد ناخودآگاه ست.
جنره م رت آنیما ظاهر ش)ن زنی فرشته سان ست و جنرههشاق منفشی آن رویشایی بشا سشاحره،
جادو گر-اژدها و  .....میباش)
شاهزاده (فیروز شاه) دایه را که همان جایگاه پیر فرزانه در کنشار مشردان قصشه را دارد بشراق
همکارق با خود مت اع) می کن) .امشا دایشه راه حیلشه گشرق و فریشب را بشراق رسشی)ن بشه م صش)
انتخاب میکن) .او م )مات مالقات ششهرانو و ششاهزاده را در سشردابههشاق مخفشی قصشر فشراهم
میکن) .عین الحیات به پ)ر خود خیانت میکن)و بشه ششاهزاده یشارق مشیرسشان) او را از زنش)ان
میرهان) و همییه به او وفادار است .نکته جالب آزادق ،این شهرانوان است که بر لیشکر فرمشان
میرانن) و صاحب دا و دخت پ)ر هستن) در سوارکارق و شمییر زنی مهارت دارن) در حشالی
که این خصایص در دضاد با واقنیت است .قصهها از قرنها گذشتهانش) کشه طشی آنهشا دختشران
جوان کامالو م هور اراده پ)ر بودهان) و از آنها براق پیمانهاق دوستی و آشتی وصشلح اسشتفاده
ش)ه است(.ر.ک.مجی)ق)69- 68 :6141 ،
زنان در داراب نامه
در کتاب داراب نامه بیغمی ،عالوه بر عیاران جوانمرد و درفن) باز و مشردان پهلشوان بشه زنشان
پهلوان نیز برخورد میکنیم .زنانی که هم از ویژگیهشاق زنانشه برخوردارنش) و هشم از قش)رت و
دوانایی بسیار زیاد بردرین آنان دختشرق اسشت بشه نشا جهشان افشروز ،دختشر قیصشر رو و عاششق
فیروزشاه که در عین زیرایی ،دوانایی و ق)رت ب)نی حیرت انگیز او را دنها با فیروزشاه مشیدشوان
م ایسه کرد.
او در جنگ آورق حتی از بهمن زرین کاله و برادرم بهمشن زریشن قرشا (پهلوانشان بشزرگ
ایرانی) بردر است در ح)ق که میدوان) آنها را از روق زمین برکن) و از آسمان به زمشین زنش) و
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در جنگی به طور ناشناس این کار را با بهمن زرین قرشا کشرد سشپس بشرادرم بهمشن کشاله را بشه
همین شک اسیر کرد او در جل) دو کتاب وارد صحنه میشود .در ادامه با چنش) دالور جنگیش)
آنها را شکست داد ولی خورششی) ششاه (از ایرانیشان) را اسشیر کشرد و بنش) بشرادر خورششی) ششاه،
جمیی) شاه را اسیر کرد .........درادامه وقتی فیروزشاه براق جنگی)ن با او به می)ان آم) جنگیش)
و او را به جایگاه خود ه)ایت کرد و ابزار عیق و محرت به او و ابزار دنفر نسشرت بشه پش)رم را
فراهم کرد.
سرانجا جهان افروز با ررایت عین الحیات (همسر اصشلی فیشروز ششاه) ،همسشر دو فیشروز
شاه میشود .خود عین الحیات منیوقهق فیروز شاه نیز از پهلوانی بیبهره نیست و همشانطور کشه
ال گفته ش) در مسیر دیش)ار مخفیانشه بشا فیروزششاه چنش)ین غشال جنگجشوق دربشار پش)رم را
قر و
درگیرق هالک کرد .زرین دا هشم بشه همشینگونشه از زنشان پهلوانشان داراب نامشه اسشت .عشین
الحیات با دی)ن دصویر فیروزشاه به او د میبن)د او سه بار به دی)ن فیروزشاه میرود.
اما فیروزشاه که یکرار دصمیم میگیرد مخفیانه به دی)ن عین الحیات بیای) .گرفتار و زنش)انی
میشون) آنان را به زنگیان دحوی میدهن) ،بشه زنگرشار مشیبرنش) و در آنجشا زنش)انی مشیکننش).
داراب ،بهروز(پهلوان) را به دنرا آنها میفرست) و سرانجا رها میشون).
سراسر این داستان سخن از عیق شاهزادگان گوناگون است همراه با جنگهشا و اسشارتهشا
و سششپس رهششایی آنهششا  .....حضششور پریششان و جششاودان ،ماننشش) روحانششه پششرق و جن)لششه جششادو و
حیلهگرقهاق عیاران از ویژگیهاق برجسته داستان است .فیروزششاه در آخشر داسشتان ،گرفتشار
جانورق عجیب میشود که او را بیهوم میکن) و در کوه قا

به هوم میآی) و در آن جا بشه

یک پرق به نا ماه ل ا د میبازد ،اما ماه ل ا ناپ)ی) میشود(.ر.ک .بیغمی)81:9 ،6141،
شای) بتوان گفت داراب نامه یشک داسشتان عیش ی اسشت ،بش)ین مننشی کشه هش)
داستان بخاطر یک عیق است اگر این عیق را حذ

و دشالم

کنیم داستان اصشوالو بشه وجشود نمشیآیش)

دما دالشها و مرارزات و جنگها بخاطر عیق فیروزشاه به عین الحیات است.
غیر از این عیق که منیا و پی)ای

داستان است ،عیقهشاق سشایر پهلوانشان هشم بشه داسشتان

رونق بخیی)ه است اما افکار عیق در کتاب دی)ه نمیشود و هر چه هست جنگ و مرشارزه .امشا
رییه این جنگها به عیق میرس) .دوصیف عیق فیروزشاه نیز در کتاب آم)ه است .مرنشاق ایشن
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کتاب غنایی است هر چن) دالم و جنگ و مرارزه نمودق از حماسشه دارد امشا دشالم پهلوانشان
ایران به خاطر وطن و است ال نیست به خاطر عل دیگر میجنگ) از جمله :عیق.
زنان در داراب نامه خصوصاو در عیق ورزق خیلی بیباکان) و حضور گسترده دارنش) و در
م اب عیق به کیور ،عیق به پ)ر همه چیز خود را ف)ا میکنن) .براق نمونه دمشا دخترانشی کشه
در کتاب اسمیان ام)ه همه مملکت خود را ف)ا کرده و به دشمن که مطلوبیان جزو آنها اسشت
پیوستهان) .شجاعت زنان در مورد عی یان نیان داده میشود که دسشت بشه کارهشاق بشیباکانشه
میزنن) م الو عین الحیات براق دی)ن فیروزشاه با وجود محافظانی کشه گماششته بودنش) هشر ششب
میآم)ه و چن)ین نفر را در هشر ششری مشیکیشت یشا زنش)انی مشیکشرد دختشر پادششاه دمیشق بشا
شجاعت ،بهزاد را از منرکه به در برد.
اسامی که در این کتاب آم)ه اغلب ایرانی هستن) :فرخ زاد ،بهمن زرین قرا ،خورششی) ششاه،
جمیی) نیک ان)ی

........اسم زنها نظیر حور پیکر ،گ ان)ا  ،گلنوم ،گلپرق ،دشوران دخشت

(همان):9:
ویژگیهای منظومهی ویس و رامین
درباره اصش و منیشاء ویشس و رامشین «اقشاق مینشو رسشکی» آن را منظومشهاق بزمشی از عهش)
اشکانی پن)اشته که با قو صریح حمش) اهلل مسشتوفی در دشاریخ گزیش)ه مشیدوانش) مرنشایی بشراین
احتما باش) (زرین کوب)964:6119،
افسانةپاردی -اشکانی ویس و رامین ،داستانی عاشش انه بازمانش)ه یشک داسشتان کهشن ایرانشی
است که فخر ال)ین اسن) گرگانی در قرن پنجم آن را به رشتة نظم کیی)ه است .اصش داسشتان
احتماالو متنلق به زمان حکومت شاخههاق از گودرزان و قارنیان باش) که میشان وقشوع حشوادث
آن از مرو دا هم)ان بوده است مربوط است به م)ّتها پی

از ظهور اسال و دا زمشان ششاعر بشه

زبان پهلوق بوده است.
اما در این که به وسیلة فز ال)ین اسن) گرگانی به فارسی برگردانی)ه ش)ه یا درجمشة دیگشرق
باش) بین مح ان اختال

نظر وجود دارد .استاد زرین کوب در کتاب با کاروان حله این چنین

آوردهان) که «داستان قر از آن م)تها ف ط در شک شفاهی در افواه بود و هنگشا اقش)ا فخشر
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ال)ین به نظم آن ،م)ت زیادق از د)وین آن به صورت پهلوق رایج دوران اسالمی نگ)شته بشود
و کسانی که به جمع آن پرداحته بودن) آن را از زبان ش
شنر ،به هرحا به همان شیوهق ن

مرد دانا ن

کرده بودن) ،به ن ر نه بشه

ساده و عامیانه که فاقش) مننشی و م ش و اکنش)ه از زوایش) و

دکرارهاق بیفای)ه بود(».زرین کوب)89:6188،
ادب غنایی در عه) فخر ال)ین اسن) گرگانی در قالب م نوق نمود بییترق دارد .ایشن آاشار،
منموالو داستان عاش انهاق روایت میش) که گاه برگرفته از روایشت ششفاهی رایشج بشوده گشاهی
هم ،روایتی دازه از داستانهاق عی ی پی

از اسال یا ادب عرب به شمار میآم).

نظیر داستان ویس و رامین فخر ال)ین اسن) گرگشانی ،از آن جشا کشه فضشاق حشاکم بشر ایشن
آاار ،نه بر عصر زن)گی شاعران قصه پرداز ،بلکه به دورههاق قر از آن ،یننشی بشه زمشان ششک
گیرق قصهها مربوط است بررسی آنها براق شناخت جامنة قرون چهار دشا پشنجم ،مورشوعیت
چن)انی ن)ارد(.اننکاس قصهق ویس و رامین در شنر و ادب بن) از عه) فخر ال)ین اسشن) قابش
مالحضه اسشت .ویشس و رامشین سرمیشق ششنراق بشزرگ دو م نشوقهشاق عاشش انه قشرار گرفتشه
است(.ه)ایت)8:6:6144،
زنان در منظومه ویس و رامین
«داستان ویس و رامین به زبشان پهلشوق بشوده و ظشاهرا اولشین درجمشه آن ب)سشت فخرالش)ین
صورت گرفته و گمان مشیرود سشرب اینکشه گذششتگان بشه درجمشه آن نپرداختشهانش) .منافشات و
مراینت آن با اصو اخالقی و قوانین دینی بوده است ،زیرا این داستان اگرچشه دلپشذیر و ششیرین
است ،زیاد مطابق عفت و پاک)امنی دنظیم نی)ه اسشت و از ایشنرو بشا اخشالس و دیشن سشازگارق
ن)ارد ولی پس از آن که فخرال)ین آن را به نظم درآورده ،شهرت یافته و یکی از ششیریندشرین
و لطیفدرین داستانهاق عامیانه ادب فارسی است(».فروزان فر))188:6148،
«در ایران باستان زنان از جایگاه ارجمنش)ق برخشوردار بشودهانش) و بسشیارق از پییشرفتهشاق
اقتصادق هم به دست اییان ادفاس افتشاده اسشت و آنهشا هشیچگشاه از سیاسشت ،حکومشت ،علشم و
دان

دور نرودهان) و با آگشاهی وهوششیارق کامش در مهشمدشرین وقشایع مملکتشی ،اعمشا نظشر

کردهان) .اما در دوره پارتها مح)ودیتهاق براق آنها ایجاد ش) کشه م شا زن را دچشار دزلشز
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کرد.در بین اشکانیان ،زن وسیلهاق بود براق اه)ا

سیاسشی مشردان و حتشی بییشتر ازدوا هشاق

آنها نیز جنره سیاسی داشت .نظا جامنه مرد ساالر ،دنها چیزق که برای

مهشم نرشود ،سرنوششت

زن بود به همین جهت ،منع و دحریم هایی مهم که متوجه داستان ویس و رامین ش)ه و به خشاطر
مطالره ح وس طرینی زنان است که هیچ گشاه مشورد پسشن)جامنه مشرد سشاالر نرشوده اسشت چشون
همواره اختیار عم و آزادق ان)ییه را از آن مردان میدانستن) اما ویشس کشه شخصشیت اصشلی
منظومه است و وجود دیگران وابسته بشه هسشتی اوسشت در م ابش چنشین جامنشهاق مشیایسشت) و
آزادق و اختیار را از آن خود میکن)(».مزدا پور)686 :6149 ،
«ویس ،با وجود بیوفایی رامین ،همکنان وفشادار مشیمانش)«ویشس یشک زن نشاب اسشت کشه
میخواه) زن)گی کن) و از عمر خود بهره گیرد .خوق آدیین ویس طشورق نیسشت کشه بشه هشر
پی

آم)ن گردن نه).در اختال

او و دایه بشه سشر انتخشاب لرشاس ،دایشه مشیگوینش)(».اسشالمی

ن)وشن):4:6189،
همی نپن)د اکنشون آنکشه مشار اسشت و گرچشششه گونشششه خشششز و دیراسشششت
(گرگانی)48:6188،

شهرو ،مادر ویس است .زنی نژاده و اصی  ،نژاد او به جمیی) میرس) ،شهربانو و ماه بشانوان
خوان)ه میشود چهره او در داستان دا ان)ازهاق منفی است چرا که دختشرق را کشه هنشوز نشزاده،
نامزد کرده .او را به ویرو میده) سپس وق را دسشلیم موبش) کشرده ،خشونهشایی زیشادق بشر سشر
دصاحب ویس بر زمین ریخته است(.خادون آبادق)118 :6181 ،
ویس -دختر شهرو و قارن ،پادشاه ماه آباد است .در میان زنشان ششنر فارسشی ،بشیهمتاسشت
پی

از زاده ش)ن به نامزدق میرود -چون به بلوغ میرس) با برادر خود عروسی میکن) و بنش)

از چن)ق به دست شهریار سالخورده ربوده میشود و همسر او میگردد و سپس به برادر ششوهر
خود د میبن)د و سرانجا یار خود بر میانگیزد که بشر پادششاه بیشورد .و پشس از زوا دولشت
شوق ،زن منیوس میشود و ب)ین گونه ص) سا زن)گی میکن).
هیچ یک ازمتون ششنر فارسشی و بشه انش)ازة ویشس ،عینشی نیسشتن) ،مشیدشوان او را بشه عنشوان
وجودق واقنی و نه آرمانی پذیرفت زنی واقنی با نیازهاق واقنی .....ادفاقشات زنش)گی اگشر رخ
نمیداد او یک زن عاد بود بنابراین ویس قربانی ،جور اطرافیان ش)ه است .منتهی زنشی نیسشت
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که در برخورد با حوادث ناگوار با ستم اطرافیان ،به مورع انفنالی بیفت) و قربشانی سشر بشه راهشی
باش) .او در برابر ستم زنانه طغیان میکن) ،روح سرک

او از اوان بلوغ ظاهر مشیششود (خشادون

آبادق ،م)6181:61:
«موروع اساسی ا ین داستان عیق ویشس و رامشین اسشت و مشانع بشزرگ ششاه موبش) اسشت و
باالخره پس از یک رشته ماجرا و کامجویی و ناکامی ،رقیب که شاه موبش) اسشت در ششکارگاه
میمیرد و عاشق و منیوس به مراد میرسن)(».ه)ایت)88::6144،
ویس ذاداو پاک و عفیف است ،ناررایتی ،او را وادار نمیکن) دشا درسش وط بیفتش) از ایشنرو
سر سختانه در برابر میانجیگرق دایه که سنی در دنلیم ویس و رامین دارد م اومشت مشیکنش) و
حتی بارها او را دشنا میده) .اما دایة افسون گر سرانجا دیر را به هش)

مشیزنش) و او را وادار

به دسلیم میکن) شای) این دسلیم ش)ن نیز ،در اعت اد ویس ،نوعی انت شا جشویی از مشردق باشش)
که او را از شوهر مورد عالقهام ،ویرو ،باز داشته است پ)رم را کیته ،او را به جرشر از زادگشاه
خود دزدی)ه است او وفادار به رامین میمان) با این که رامین بیوفایی میکن)(.مزدا پشور:6149،
)4
«وقتی رامین به ویس بیوفایی میکن) و د به مهر گ میبن)د ویس بیداب مشیششود و از
سوز هجران شکوه اغاز میکن) و به رامین نامه مینویس) ،مجمشوع نامشههشاق ده گانشه ویشس بشا
رامین بالق بر هزار و سیص) بیت میشود .با چرب)ستی و مهاردی که شاعر در دجسشم عواطشف و
احساسات قهرمانان خود نیان داده است بینظیر است(».محجوب)44:6118،
دایه
ن

ویژه اق در به وصا رسان)ن دلش)ادگان دارد.چنشان چشه میشاه)ه شش) هشم در داسشتان

ویس و رامین و داراب نامه .این دایه ها هسشتن) کشه از ابتش)اق دولش) همشراه قهرمانشان داسشتانهشا
هستن).
به هر حا  ،دایه زنی اسشت زیشرک و کشاردان ،از فشن آراییشگرق و افسشون گشرق و دیگشر
هنرهاق زنانه با خرر است -دایه زن عامی و بیمایه نیست ،کم و کیف و طرینت انسان را خشوب
می شناس) .در دما دوران عیق بازق ویس و رامین ،مهمدرین میاوره گره گیشایی آنشان ،دایشه
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است .هم اوست که موجب آششنایی آن دو مشیششود ،مشردق موبش) را بشر ویشس مشیبنش)د و بشه
رسولی از جانب ویس به گواراب میرود........
مصّر بودن دایه براق رسان)ن دل)ادگان ویس و رامین(رراعی بودهان)) چشون از یشک دایشه
شیر خورده ان) به طور سمرلیک جایگزین پیون) خشواهر و بشرادر ح ی شی هشم خشون ششود .پشس
دایه ،عنوان مادر خواهر و برادر مجازق است که میدوان) ن

مادر را به عه)ه گیرد.

او ویس و رامین را به هم رسان) در حالی که شهر و کار پیون) فرزن) خشوی

را نیمشه کشاره

رها میکن) و حتی به دشمن رشوه میده) و به هر دو فرزن) خود خیانت مشیکنش) و در قلنشه را
بر روق موب) میگیای).
اما دایه بر عکس ب)ون هیچ چیم د اشت مادق دما همّ خود را صر

وصا دختشر و پسشر

خودم میکن) بنابراین او وظایف مادرق را بهتر از شهرو میدان).
بنابراین ن

دایه از ب)و دول) شاهزادگان شروع میشود.

شباهتها و تفاوتهای ساختاری این دو اثر عامیانه
هریک از این دو اار را میدوان به سه بخ  :م )مه ،متن و دنه اصلی و نتیجه د سیم نمود.
صحنههاق که قهرمانان داستان بر سر دوراهشی قشرار گرفتشه و در پیمشودن هریشک از آن دو
مردد باشن) در مسیر هر دو داستان دی)ه میشود.
وقوع زمان و مکان داستانها نیز حایز اهمیت میباش) که در ویس و رامین دنها ذکر اسشامی
برخی از شهرها و مناطق در آن آورده ش)ه ،در داستان داراب نامه بیغمی نیز ذکر اسامی برخشی
از شهرها و مناطق و زمان رخ دادن انها ام)ه است.
«شاعر با استفاده از زاویه دی) سو شخص در داستان ویس و رامین و بیغمشی نیشز در داراب
نامه ،به سیر وقایع داستان نگاه میکنن) و چون گوین)هاق ،رفتار و اعما شخصیتهشاق داسشتان
خود را به خوانن)ه گزارم میدهن)(».پیرق )619:6144،
در داستان ویس و رامین نیز واسطه عیق رامین به ویس ،دایهاق است که رامین با نر زبانی
دایه را وادار به ابراز عی

نسرت به ویس میکن).

  542مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

محور اصلی در هر دو داستان عیق است و بر اسشاس م لشث منمشو عیشاس ،یشک زن و دو
مرد حضور دارد
زن در داستان فیروز شاه (داراب نامه) اینگونه منرفی ش)هان) که در عیق ورزق بشیباکانشه
عم می کنن) و حضور گسترده دارن) در م اب عیشق ،سشرزمین پش)ر و همشه چیشز خشود را فش)ا
میکنن) شجاعت زنان در این داستان بینظیر است مانن) عین الحیات که براق دی)ن فیروزشاه با
وجود محافظانی که گماشته بودن) هر شب میآم)ه و چن)ین نفر را در هشر ششب مشیکیشت یشا
گلروق دختر پادشاه دمیق ،با شجاعت بهزاد را از موکب به در میبرن).
همین مطلب در داستان ویس و رامین نیز ص)س میکنش) دالورق بشیباکانشه ویشس در برابشر
ظلم و ستمی که به او میشود قاب ستای
به مادر خود اعترا

است زمانی که موب) براق بردن ویس میآیش) ویشس

میکن) و در برابر افراد موب) با جوابگوق م ابله میکنش) یشا زمشانی کشه بشا

رامین آشنا میشود مخفیانه با او عیق ورزق میکن) و این مطلب یکشی از وجشوه میشترک ایشن
دو داستان است.
در هر دو داستان نرردهاق که ادفاس میافت) به دلی عیق اسشت و بشر سشر دصشاحب منیشوس
است ویرو همسر ویس به م ابله با موب) میپشردازد -موبش) بشا بشرادرم رامشین خیشا جنگشاورق
دارد .در داستان فیروز شاه نیز -فیروز شاه براق رسشی)ن بشه عشین الحیشات جنشگهشاق متنش)دق
انجا میده).
ویس و عین الحیات هر دو از خشانوادههشایی ارودمن)نش) ،کشه پادششاه از آنهشا خواسشتگارق
میکن) ،یننی هر دو نژاده هستن).
در داستان ویس آم)ه است که
ز هششر شششهرق سششپه)ارق و شششاهی ز هششر مششرزق پششرق رویششی و مششاهی
گزیشش)ه هششر چششه در ایششران بزرگششان از آذربایجششششان وز رق و گرگششششان
همیششش)ون از خراسشششان و کهسشششتان ز شششششیراز و صششششفاهان و دهسششششتان
(گرگانی)19:6188،

فیروز شاه و رامین ،هر دو ولینه)ن) و سرانجا پادشاه میشون).
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رامین در اواخر داستان پس از مرگ موب) ،پادشاه میشود و فیروزشاه در اوای داسشتان ،در
هر دو داستان ،شخصی واسطة بین عاشق و منیوس است .در ویس و رامشین ،دایشه و در داسشتان
فیروزشاه و عین الحیات ،پهلوان واسطه عاشق و منیشوس اسشت .ویشس و عشین الحیشات ،هشر دو
براق م)دی در قصرق که شایسته آنها نیست ،زنش)گی مشیکننش) .و در واقشع زنش)انی مشیششون).
عینالحیات دوسط حاس)ان ،ویس دوسط موب).
در هر دو داستان ،واسطه یا همان دایه قو میده) که براق رسشی)ن عاششق بشه منیشوس هشر
کارق الز باش) انجا ده).
هنگا زارق ویس و عین الحیات ،کسی هست که آنها را پنش) مشیدهش) و بشه صشرر دیشویق
می کن) .در هر داستان ،پاق عاش ان دیگرق نیز در میان است .موب) و عاش ان اینهشا رقیرشانی نیشز
براق رامین و فیروز شاه هستن).
موب) و عیاس دیگر که رقیران رامین و فیروزشاه هستن) به آرزوق خود نمیرسن).
در هر دو داستان فیروزشاه و رامین با کس دیگشرق هشم ازدوا مشیکننش) رامشین بشا گش و
فیروزشاه با جهان افروز ،جادو و طلسم در هر دو داستان نمود دارد.
ازدوا مج)د این دو دل)اده بیباک رامین و فیروزشاه ،هر دو از روق مصلحت است یننشی
فرار از ب)نامی و فراموم نکردن منیوقه خود.
در هر دو ادفاس ازدوا با اشخاص دیگر (جهان افروز و گ ) فیروز شاه و رامین نمیدواننش)
منیوقان او خود را فراموم کنن) و پس از م)دی دوباره به نزد آنها آین).
دی)ارهاق پنهانی در هر دو داستان بین عاشق و منیوس ادفاس میافت).
داراب نامششه ،م ش ویششس و رامششین و دیگششر حکایششات افسششانه دار ،ن ش
آموزم راه و رسشم زنش)گی گذششتگان و انت شا منشار

مششوار و مفیشش)ق در

و سشنتهشا و ارزمهشاق فرهنگشی و

مجموعة شایستها و ناشایستهاق جریان زن)گی مرد داشته است.
در هر حکشایتی در داراب نامشه ،داسشتان گشزار بشاب درس اخالقشی و پنش) و انش)رزگویی را
میگیای) و راهنماییهایی براق چگونه زیستن و چگونه عم کردن میده) .هر جا الز باشش)
فنون پهلشوانی و نرشرد میش)انی عصشر و زمانشه را کشه جشوان برومنش)ق بشراق پهلشوانی شش)ن بایش)
میآموخت ،بر میشمرد.
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م الو براق آمشوزم فنشو ن و هنرهشاق روز بشه فیروزششاه او را بشه پهلشوان زور آزمشاق بربشرق
می سپارن) یا در وصف پوشاک یکی از عیاران ایرانی ،نشوع لرشاس و آرایشههشاق منمشو گشروه
جوانمردان آن زمان را بیان میکن) که قرایی از اطلس سیاه در بر کرده و کاله اطلس بر سرها و
کمرق زرین گرد کمر در آورده .آیینهاق دینشی را حفش و بشه جوانشان مشیآموختنش) نیشروق
حافظه را بی

از هر نیروق دیگر پرورم میدادن).

از این رو داستانهاق عامیانه در حف و انت شا ارزمهشاق اجتمشاعی مکمش داسشتان هشایی
ادبی هستن) .در کتاب داراب نامه بر ارزم اجتماعی روابط میان مردان و زنان نیشز دأکیش) شش)ه
است .در نگاه کلی مشی دشوان گفشت گرگشانی و بیغمشی عیشق را خمیشر مایشهق هسشتی و منیشاء
افرین

می دان) و حرکت و جنر

وجود خالی از عیق را مردهاق بی

و دکاپو موجشودات را از نیشروق عیشق مشیدانش)  .همکنشین
نمیپن)ارن).

نتیجهگیری
در داراب نامه راوق داستان شکوه عظمت ایران و ایرانی را در چهرة قهرمانان زن داستان به
دصویر کیی)ه است زنان دوست)ار و وفادار به ایران زیرک ،دلیر و نیزه ران اسشت ایشن ششکوه و
عظمت چهره زن در داستان ویس و رامین نیز به چیم میخورد واقع بینانهدرین دصشویر از زن و
ن

و جایگاه او در متون در ادبیات داستانی آم)ه است چرا که داسشتانهشاق عامیانشه ،روایشت

زن)گی اجتماعی دما جامنه است شاه) این م)عا مطالب گوناگونی اسشت کشه دربشارة حضشور
گسترده و مفی) زن در دو اار داستانی ویشس و رامشین و داراب نامشه (بیغمشی) آمش)ه اسشت و در
نهایت در این پژوه

چنین میدوان نتیجه گیشرق نمشود کشه حضشور زن در ایشن داسشتانهشا بشه

واقنیت نزدیک است و دصویرق به نسرت واقشع بینانشه از چهشره و حتشی از اورشاع زمانشة راوق
نمایان)ه میشود.
براق اطالع دقیق از اوراع اجتمشاعی زن در یشک دوره بایش) بشه متشون ادبیشادی کشه عامیانشه
هستن) و در بین مرد سینه به سینه ن

میش)ه بییتر دوجه نمود زیرا ادبیات سنی در هشر زمشانی

دحت داایر دستگاه حکومشت قشرار مشیگیشرد دو دسشتگاههشاق حکومشت در هشر دورهاق نیشز از
دفکرات مرد گرایانه و مرد ساالرانه دأایر میپذیرن).
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 گرگانی ،فخر ال)ین اسن) ،)6188( ،ویس و رامین ،دصحیح محم) روشن ،دهران محجوب ،محم)جنفر ،)6118( ،ویس و رامین ،بنگاه نیر ان)ییه ششششششششششش  ،ششششششششششششش  ،)6184( ،سرک خراسانی در شنر فارسی ،دهران ،دربیت منلم مجی)ق ،مریم ،)6141( ،فیروزشاه -چیمه حیات ،دهران ،اه قلم مزداپور ،کتایون ،)6149(،گناه ویس ،انتیارات اساطیر -ه)ایت ،ررا قلی خان ،)6149( ،مجمع الفصحاء ،به کوش
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چکیده
در ادبیا منظوم بلوچی ،داستان سرایی جایگراه ویرژهای دارد و بخرش بزرگترر
ادبیا سنتی بلوچی ،به داستانهای منظوم ارتصاص دارد داستان «سَسّی و پُنّون»
مهمترین داستان بلوچی ،است که در ادبیا زبانهای دیگر ،رایج است این منظومره
عنایی عاشاانه ،با وجود گمنام برودن نویسرنده آن ،در زمرره بهتررین سررودههرای
بلوچی جای دارد
در میان شاهکار آفرینان ادا پارسی کمتر شاعری توانسته است ،ماننرد نظرامی
رشد و پرور داستان و شخصیتهایش را همراه برا زیبرایی هراهر و عنرای معنری
نشان دهد؛ به گونهای که حالو و لطف جاذبهی اثر قرنها حفظ شود این شراعر
بلند آوازهی ایرانی ،منظومهی عاشاانهی برینظیرری بره نرام " رسررو و شریرین"،
سروده است که ک تر اثر عاشاانهای میتواند با آن برابری کند
این ت ایق با تکیه بر رو ت لیلی  -توصیفی در پی آن است ترا بره بررسری و
ماایسرره ایررن دو منظومرره بپررردازد و وجرروه اشررتراک فررراوان موجررود و همدنررین
تفاو های موجود در آن را بررسی و ت لیل کند

کلیدواژهها :عیق ،خسرو ،شیرین ،سسّی ،پنّون ،نظامی.

. mahmoodzahi54@gmail.com
. hbassak@gmail.com
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 -1مقدمه
یکی از انواع شنر فارسی ،نوع غنایی است .شنر غنایی ،شنرق است که مست یماو احساسشات
و عواطف شخصی و خصوصی شاعر را بیان میکن) ،و ششنرق اسشت کشه بیشانگر عیشق ششاعر،
پیرق او و دأار وق از مرگ خوییشان و دوسشتان وق اسشت ،و از وطشن پرسشتی ،بیشر دوسشتی و
خ)اشناسی او سخن میگوی).
بطور کلی شنر غنایی هشم بشر اششنار عاشش انه اطشالس مشیششود و هشم بشر اششنار دراویش)ه از
احساسات و عواطف شاعر اطالس می گردد و اگشر مرایشه یشا سشوگ سشروده را از دسشتة اششنار
غنایی ذکر میکنن) ،صرفاو ب)ین دلی است که مرایه دراوم احساس و عواطف شاعر در مشرگ
و ف )ان دیگرق است.
از آن جا که این نوع شنر در یونان باستان با نواختن سازق به نشا لیشر (  ) Lyreهمشراه بشوده
است ،به این سشرب آن را لیریشک ( ) Lyriqueیشا آوازق و غنشایی مشیخواننش)( .غالمررشایی،
 ،6189ص)69
در ادب اروپایی یا فرنگشی اششنار غنشایی کودشاه هسشتن) و از ایشن جهشت داراق محش)ودیت
میباشن) و د سیمات آنها بییشتر بشر اسشاس صشورت ظشاهرق یشا قالشب آنهاسشت  .ولشی در ادب
فارسی چنین مح)ودیتی وجود ن)ارد و اشنار غنایی بلن) و شیوا چون  :ویس و رامین فخرال)ین
اسن)گرگانی ،لیلی و مجنون و خسرو و ششیرین نظشامی و فرهشاد و ششیرین وحیشی در آسشمان
ادب فارسی میدرخین) ،و در ادب فارسی د سیمات اششنار غنشایی اغلشب بشر اسشاس محتشوا و
درون مایه است(.همان ،ص)61
چون در شنر غنایی ،داستانهاق منظو عاش انه جلوه و نمودق دیگر دارن) ؛ و همکنشین ایشن
اشنار در ادب دیرینه سشا فارسشی جایگشاه خاصشی دارنش) .گشاه ایشن داسشتانها در البشالق آاشار
حماسی و گاه به گونه اق مست

پ)ی) آم)ه ان) .ایشن داسشتانها از آن جشا کشه بشه درسشیم دنیشاق

میترک وعمومی آدمی پرداختهانش) و عیشق را کشه در جملگشی ذرات هسشتی سشارق و جشارق
است به دصویر ک یی)ه انش) ،از دیربشاز خریش)اران و طرفش)اران فراوانشی داششته انش)( .ایرانشزاده و
آدیی پور ،61:9 ،ص):
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 -2عاشقانه خسرو و شیرین نظامی
م نوق خسرو و شیرین دومین منظومه از خمسه یا پنج گنج نظامی است که در سشا  481بشه
پایان رسی)ه است  .دن)اد ابیات آن  1499است که به بحشر « هشز مسش)س م صشور محشذو

»

سروده ش)ه است .این منظومه به « ادابک شمس الش)ین محمش) جهشان پهلشوان ایلش)گز » د ش)یم
گردی)ه است  .پس از سا  481نیز گویا شاعر در آن دج)ی) نظشرق کشرده و عشالوه بشر جهشان
پهلوان ،نا » طغر ارسشالن سشلجوقی » و « قشز ارسشالن ایلش)گز » را نیشز در منظومشة خشوی
آورده است( .زرین کوب ،6189 ،ص ):6
این م نوق در ماجراق عیق و عاش ی خسرو پرویز با شیرین سروده ش)ه است  .این داسشتان
از جمله داستانهاق اواخر عهش) ساسشانی اسشت کشه در کتابهشایی چشون « المحاسشن و االرش)اد»
جششاح و « غششرر اخرششار ملششوک الفششرس » انششالری و « شششاهنامه » فردوسششی آمشش)ه اسششت ،درایششن
روایتها ،شیرین کنیزکی ارمنی است که خسرو با او در عه) هرمز ،عیشق مشی بشازد و همشین
کنیزک بن)ها از زنان میهور حرمسراق خسرو می گردد ،در صوردی کشه در خسشرو و ششیرین
نظامی ،شیرین از شاهزادگان است.
در روایت نظامی از میان قهرمانان داستان ،اشرا

با شیرین اسشت و ایشن ناششی از آن اسشت

که نظامی ف ط به روایتی که در سرزمین ارمن رایج بوده است دکیه دارد و با این عم خواسشته
از منابع دیگر چون شاهنامه فردوسی دور بمان) .نظامی در قسمتهاق مختلف و عناصر گونشاگون
این داستان دخ و دصر

کرده است  .مش الو احتمشا دارد ششاپور را خشود نظشامی بنشابراین کشه

عیق واسطه اق می خواه) ،آفری)ه باش) و نا او را از خاطره دو دن از سرداران خسشرو پرویشز
که در بنضی جنگهشا بشا او بودنش) بشه نشا هشاق « ششاپور ابرگشان » و « ششاپور انش)یگان » گرفتشه
باش)(.همان ،ص ):1-:4
نظامی ،منظومة خسرو و شیرین ،خصوصاو عیق پاک و بیآالی
به پاس عیق زن نخستین

شیرین نسرت به فرهشاد را

« آفاس » سروده است  .آفاس که بشه عنشوان بشرده بشه دربشار حشاکم «

دربن) » فرستاده ش)ه بود با شجاعت دن به هوسهاق حاکم نمی ده) و حاکم نیز از عیشق آفشاس
و نظامی با اطالع بود  .براق گرامی داشت شاعر نسرت به ه)یه مخزن االسرار ،کنیزک را بشه او
میبخی)( .ایرانزاده و آدیی پور ،61:9 ،ص)68
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قراین و شواه) بسیارق در قصة خسرو و شیرین نظامی وجود دارد که نیان میده) روایشت
نظامی مرتنی بر عناصر حکایات عامیانه است چون خوابی که خسرو در آغشاز داسشتان مشیبینش)
که نیاق او به او مژده پادشاهی میده) .عاشق ش)ن به صورت نادی)ه هم یکشی از ویژگشی هشاق
قصشههشاق عامیانشه اسشت و در روایشت نظشامی هششم عیشق خسشرو بشه ششیرین از حکایشت شششاپور
ادفاس میافت) ،شیر کیتن پهلوانی چون خسشرو نیشز از رشرورت هشاق قصشه هشاق عامیانشه اسشت.
(نصراصفهانی و ح ی ،614: ،ص)68:
روی)ادهاق ادفاقی چون برخورد خسرو با ششیرین در لحظشهاق کشه ششیرین خشود را در آب
میشوی) ،از نیانههاق دخیّ عامیانه است .جوق ششیر کنش)ن فرهشاد و کشوهکنی او نیشز دنهشا در
دخی عامیانه جایی دارد هر چن) که در بنضی از منشابع دیگشر ( جشز نظشامی ) هشم آمش)ه اسشت.
فلسفه خوشراشی و عیق پاک خسرو و شیرین نیز رییه در دخی عامیانه دارد کشه از ایشن عیشق
در جاق خود بحث خواه) ش)( .اسالمی ن)وشن ،6189 ،ص)69:
 -3عاشقانه سسّی و پنفون
شنر کهن بلوچی (دورة نخست) ،بییتر روایی اسشت .آاشار بشه جشا مانش)ه از آن ،داسشتانهاق
حماسی و عاش انه یا رخ)ادهاق مهم داریخی است که شاعران آنها را در منظومههشاق کودشاه و
نیمه بلن) ،سشرودهانش) .در آن روزگشار ،قریلشههشاق بلشوچ ،هنشوز کشوچرو هسشتن) یشا ایشن کشه از
شهرنیینی و یکجانیینی آنها ،زمان زیادق نگذشته بود( .بهار ،6146 ،ص)68
داستان «سَسّی و پُنّون» مهمترین داستان عاش انه بلوچی است که در ادبیشات زبانهشاق دیگشر،
 غیر از ادبیات بلوچی – رایج است .این داستان ،به سرب آنکه ،یکشی از دو شخصشیت اصشلی(سسّی) ،غیر بلوچ و سن)ق است ،در ادبیات شره قارة هَن) ،جایگاه ویژه اق دارد.
«این داستان در شنرهاق برجستة زبانهاق فارسی ،پنجابی ،سرائیکی و بلوچی مشورد سشتای
قرار گرفته است .بویژه م )س دشرین ششاعران هماننش) حفشی سِشن)ق و ششاه عرش)الطیف بهتشایی
داستان را بسیار پر مضمون در اشنار خود نمشود دادهانش) .هنش)وها ایشن داسشتان را در گوییشهاق
پنجابی و همکنین دیگر گوی ها حف میکنن) ...همة قریلههاق بیابشاننیشینت سِشن) و بلوچسشتان
کششم و بششی

دربششارة ایششن داسششتان آگششاهی دارنشش) .سششاربان در سششفرم ،ده ششان زحمششتک

در
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کیترازم ،چوپان با گلّهام همگی در اوقات خستگی خود با خوان)ن بیتهایی از روی)ادهاق
رمانتیک این دو دل)ادة جاودانه (سسّشی و پنّشون) خشود را سشرگر مشیکننش)( »... .بهشار،6146 ،
ص)1:
این داستان را چن) بار ،شاعران شره قارة هن) به زبان فارسی سرودهان) .سه ااشر منظشو از آن
ف ط مربوط به قرن یازدهم هجرق موجود است:
« -6ررایی د وق؛ سسی و پنون (زیرا و نگار)
 -9محم) منصو نامی؛ سسی و پنون (حسن و ناز)
 -1سسی و پنون از شاعرق گمنا ( ».ذوالف ارق)88 ،6149 ،
این داستان چن) بار به زبان سن)ق نیز سروده ش)ه است .نظشر بشه ایشن کشه «سسّشی» از اهشالی
سرزمین سن) است ،شاعران سن)ق اشنار و منظومههاق بسیار برجسشتهاق را دربشارة ایشن داسشتان
بششویژه در بیششان احششوا سسّششی و شِششکوههششاق او از خوییششاون)ان دلشش)ار و از جششور روزگششار،
سرودهان)(.همان ،ص)84
 -4بررسی و تحلیل منظومه خسرو و شیرین
این منظومه همکون دیگر سرودههاق نظامی با حم) و اناق خ)ا آغاز میشود:
خ)اونششششششش)ا در دوفیشششششششق بگیشششششششاق نظشششششششامی را ره دح یشششششششق بنمشششششششاق
دلشششششی ده کشششششو ی ینشششششت را بیشششششای) زبشششششششانی کافرینشششششششت را سشششششششرای)
مشششش)ه نششششاخوب را بششششر خششششاطر راه بشششش)ار از ناپسششششن) دسششششت کودششششاه
درونشششم را بشششه نشششور خشششود برافشششروز زبشششششانم را انشششششاق خشششششود در آمشششششوز
(نظامی ،6119 ،ص):6

نظامی پس از حم) و اناق خ)اونش) و درود بشر پیشامرر و سشتای

چنش) شخصشیت ،سشخن از

عیق و ماهیت آن میگوی) و در ادامه وارد موروع اصلی میشود .در این منظومه ششاعر ،همشه
جا سخن از شجاعت شیرین است .ه)

غائی نظامی شخصیت بخیی)ن به زن ( در این داستان

آفاس ) است  .یادوارة زنی دنها که به دنرا غرور انسانی خود و درهم گسستن سرنوشت حشاکم
بر زنان هم دورة خوی

است  .زن که آلت و وسیلة خوشگذرانی و لهو لنب حاکمان و شاهان
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است و ارزشی جز بازیکه دست مرد بودن ن)ارد .زن در منظومة نظامی به عنوان انسانی ششکنن)ة
سنتهاق پوسی)ه و دهی ق) علم می کن) و به دنرا هویت واقنی و از دست رفتشة خشوی

اسشت.

در نامه شیرین به خسرو به خاطر هم)ردق از مرگ مریم او ذکشاوت و خشرد وق را مشیدشوان
میاه)ه کرد:
گشششر آهشششوئی ز صشششحرا رفشششت بگشششذار ک شه در صششحرا بششود زیششن جششنس بسششیار
و گششر یششک دانششه رفششت از خششرمن شششاه فششش)ا بشششادم فلشششک بشششا خشششرمن مشششاه
گلششی گششر ششش) چششه بایشش) دیشش) خششارق عششششو

باششششش) گلششششی را نوبهششششارق

بتشششی گشششر کسشششر شششش) کسشششرق بمانشششاد غششششم مششششریم مخششششور عیسششششی بمانششششاد
(نظامی ،6119 ،ص)689

نظامی به پاس عیق و عالقة خود به آفاس و ق)ردانی از پای)ارق او در عیق ،جش)ا و نشزاع
بین شیرین که شخصیت دم یلی آفاس است با خسرو که نمادق بیرنگ از حشاکم دربنش) اسشت،
را درسیم کرده است و در این راه بخ

حماسی و داریخی قصه را نیز فرامشوم نکشرده اسشت و

ناچار در خط داریخ و ح ی ت زمان آن دکیه کرده است.
عیق شیرین در منظومة نظامی عی ی پاک است و نظامی اگر خسشرو و ششیرین را در آغشاز
داستان از هم دور نگه می دارد به خاطر این است که این عیق پشاک در مرحلشة کشامجویی بشی
فرجا متوقف نمان) و ناز شیرین نیز براق خسرو به این خشاطر اسشت کشه بشا حفش پشاکی خشود،
خسرو را از عیق آلوده به گناه پاک نگه دارد .خسرو در دوصشیف عالقشهام بشه ششیرین چنشین
میگوی):
جهششششان داور مششششنم در کششششار سششششازق جهانشششش)ار از کجششششا و عیششششق بششششازق
ولشششی چشششون نشششا زلفشششت مشششیششششنی)

بشششه دشششا و دخشششت بشششوئی مشششیخریششش)

بششششه فتششششواق کششششژق آبششششی نخششششورد

بششششرون از راسششششتی کششششارق نکششششرد
(نظامی ،6119 ،ص)688

چال

و چالیگرق بین عاشق و منیوس بشر سرداسشر ایشن قصشه سشایه دارد و در دمشا قصشه

هیچجا نیست که منیوس و عاشق در م اب هر کار ،هر حیلشه و هشر ان)ییشه یکش)یگر ،واکنیشی
میابه انجا ن)هن):
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بششه دارائششی کششه دششنهششا را خششورم داد بششه منرششودق کششه جششان را پششرورم داد
کششه بششی کششاوین اگششر چششه پادشششاهی ز مشششن برنایششش)ت کشششامی کشششه خشششواهی
(همان)688 ،

عیق خسرو و شیرین عی ی دو طرفه است ماجرایی که ششیرین بشا فرهشاد پیش)ا مشی کنش) از
جانب خسرو با عی ی که او نسرت به شکر اصفهانی اظهار مینمای) ،پاسخ مییاب) .اینکه عیق
خسرو به شکر ،عیق شاه کیور به یک روسپی ش اما یک روسپی پاک)امن ش اسشت بشه هشر حشا
براق او مایه ننگ است اما عی ی هم که شیرین در حق فرهاد اظهشار مشیکنش) بشا آن کشه از هشر
گونه دهمتی عارق است ،چیزق نیست که نزد بزرگان کیور ب)گمانی و ناخرسشن)ق بشه وجشود
نیاورد .این عیق درح ی ت اننکاس شور و هیجان بیخودانةایشن پیکشر دشرام ششی)اگونه چیشزق
نیست اما این عیق براق خسرو هم کشه در قش)رت و اشروت و زیرشایی ،خشود را سشرآم) سشران
عصر میدان) مایة سرافکن)گی است (» .زرین کوب ،6189 ،ص)698
در منظومة نظامی ،خسرو شوالق بیرنگ حشاکم دربنش) اسشت و ششیرین شخصشیت دم یلشی
آفاس است .خسرو در پایان قصه نظامی ،چهره و سشیماق یشک قهرمشان را پیش)ا مشی کنش) ،یشک
قهرمان عیق .چون آن د که به دست فرزن) در خون مشیغلطش) حتشی رارشی بشه بیش)ار کشردن
شیرین از خواب خوم نمیشود و شیرین هم پاسخ ایشن قهرمشانی خسشرو را در پاسشخ منفشی بشه
هوس ناپاک شیرویه و دری)ن پهلو و جگرگاه در دخمه خسرو میده) و او نیز چهره و سشیماق
یک قهرمان را درعیق و وفادارق پی)ا میکن).
خسرو مردق عیام و عیرت پییه است .و این ویژگشی خسشرو در جشاق جشاق ااشر نظشامی
هوی)است  .در منظومة نظامی ماجراهاق میترک و واح)ق دی)ه می شود و در ح ی شت دکشرار
یک ماجرا در دو صحنه براق خسرو که هشر دو صشحنه دا بشر عیشرت پییشگی خسشرو اسشت،
آفری)ة دخی خود نظامی است  .الرته قسمتهاق عمش)ة داسشتان خسشرو وششیرین زاییش)ة دخیش
خود نظامی است ،و نظامی با زه) ذادی و عالقشة وافشرق کشه بشه دهشذیب قهرمانشان اصشلی خشود
داشته ،کوشی)ه دا آنان را پاک و قاب احترا جلوه ده) «.منذلک خیلی جاق حر

باقی اسشت

 .موروع کتاب گوشه اق از زن)گی کسی است که پادشاه و زیرا و جوان است و به ادکشاء ایشن
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صفتها به خود اجازه می ده) که هر کار دل

خواست بکن) و هیچ ماننی در برابرم نایسشت).

(نوروزق ،6144 ،ص)618
شیوه بیان و سرک شاعر و آفرین

دصاویر شنرق امرق فردق و شخصی است  .هر شاعرق

سرکی مخصوص به خود دارد به عرارت دیگشر در ششنر هشر ششاعرق ،ویژگیهشا و خصوصشیادی
وجود دارد که باعث امتیاز آن شاعر از شاعر دیگر میگردد  .سرک آن مهر و نیان یشا امضشایی
است که شاعر یا نویسن)ه برپاق اار خود میزن)(.همان ،ص)618
نظامی شاعر برجسته سرک آذربایجانی است که صاحب سشرک اسشت و چنانکشه مشیدانشیم
خود و آاارم مورد د لی) شاعران بن) از او قرار گرفتهان).
یکی از نکات قاب دوجه در سرک نظامی این است که او عم)داو بشه داسشتان پشردازق دوجشه
داشته و در این عرصه در بیان احساسات وعواطف لطیف خشود کوششی)ه اسشت و خشود را م ش
دیگران در امور پست و کوچکی چون د ارا و م)ح و هجو ،میغو نکشرده اسشت و بشه همشین
دلی موروعات شنرق نظامی نسرت به موروعات ششاعران دیگشر از جاذبشه و کیش

بییشترق

برخوردارن) .نظامی غیر از غنا به حماسه نیز پرداخته است و در همین منظومشه خسشرو و ششیرین
به اشنار حماسی نیز برمیخوریم .نظامی از میان صور خیا شنرق ،استناره را برگزی)ه اسشت و
او استاد بیب)ی استناره است:
 -5بررسی سسّی و پنفون
سسّی یا سسّو واژهاق هن)ق است و به مننی «ماه» است .در ادبیات بلوچی ،یکشی از مناششیق
است؛ که عالوه بر ششخص خشاص یننشی منیشوس ُپنّشون ،بشه مجشاز مننشی منیشوس و دلش)ار هشم
میده) .سسّی در ادب بلوچی نماد دل)ار باوفاست( .جهان)ی)ه ،61:9 ،ص )911عر)اهلل روانرُش)
( 6118 – 6194شمسی) شاعر بزرگ مناصر میسرای):
سسّی وپائین دلررءَ
بُردَک منءَ مان ان)رءَ
نِیتَک دَمانی منی گوَرءَ
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درمانءِ د آرا ءِ جان (روانر))119 ،6148 ،
«دل)ار من که در وفادارق مانن) سسّی بود .مرا در جایی خلوت و پنهان برد .لحظشهاق چنش)،
در کنار نیست .او درمان د و آرام

جانم بود».

در روایتهاق بلوچی ،از پ)ر و مادر سسّی ،ف ط آن ان)ازه منلو اسشت کشه آنشان ،از طر شة
امیران و خانوادهاق هن) و مذهب (برهمن) بودهان) .ولی نا و نیانی از آنها در دسشترس نیسشت.
آنها با باور پییگویی کاهنان که گفته بودنش) «سسشتی سشرانجا بشه همسشرق پسشرق مسشلمان در
میآی) و دین آنها را میپذیرد» او را در صن)وقی کردن) و در رودخانة سِشن) ،رهشا کردنش) و بشا
این کار میخواستن) ،به باور خود از ننگ او رهایی یابن) دا او با مسلمان ش)ن خود ،مایة ب)نامی
خان)ان آنها نگردد.
پُنّون یا پُنّو یا ،پُنّ  ،نا یکی از دو قهرمان اصلی این داستان است .در منظومههاق مربوط بشه
این داستان ،عالوه بر سه ریخت مذکور ،گاهی نا او با ل ب خشانوادقام «هشوت ،هشوت پنّشو»
نیز میآی)( .جهان)ی)ه ،61:9 ،ص)911
بسیارق از راویان بلوچ و آگاهان به این داستان ،رییة واژة «پُنّون» را «پُرنور» میدانن) .که به
مننی نورانی و درخیان و زیراست .وجه دسمیة آن را زیرایی کشم ماننش) پنّشون مشیداننش)(.همان،
ص)911
به نظر میرس) ،این واژه در بنیاد ،سانسشکریت اسشت و در فرهنشگ واژههشاق سانسشکریت،
واژههایی همانن) این واژه وجود دارن) که دو نمونه از آنها عراردن) از :
گ نیلوفر (بویژه گ نیلوفر سفی)) گویا بیانگر زیرایی یا خوبی و لطف ،چتشر سشفی) ،نشوعی
دارو ،نا یک مح شست و شوق عمومی؛ حما ؛ نوعی قربانی و ( ...جال نشائینی:9 ،6148 ،
ص)1:9
فرخن)ه ،خجسته ،مرارک ،خوم یمن ،خوم گون ،خوشرخت ،میمون ،کامگار ،همشایون،
بخین)ه ،مساع) ،خوشاین) ،دلپذیر ،م )س ،پارسا ،نا یک شاعر ،نا مردق ،نا یشک دریاچشه؛
ریحان م )س؛ نا مراسمی که براق بزرگ)اشت زن برپا میشود( .همان ،ص)186
دلی دیگر سانسکریت بودن نا «پُنّون» این است که پ)ر و مادر سسّشی ،در سشرزمین سشن)-
که در شره قارة هن) است -زن)گی میکردهان) پنون نیز پس از ازدوا بشا سسّشی در کنشار آنهشا
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زن)گی کرده است ،بنی) نیست که پنون در اص نامی دیگر داشته باش) و وق این نشا را در آن
منط ه براق خود برگزی)ه است یا این که براق او برگزی)ه ان).
بسیارق از داریخ نویسان بلوچ ،پنون را مردق داریخی مشیداننش) .و وق را فرزنش) «میشر آلشی
هوت» فرمانرواق کیچ و مکران در سه یا چهار قرن پی

میدانن) .منظومههاق بلوچی و سشن)ق

این نظر را دأیی) میکنن) .حتی در شهر کیچ خرابههاق قلنشه و کشاخی بشه نشا میشر آلشی و پنشون
وجود دارد( .جهان)ی)ه ،61:9 ،ص)918
ق)مت داستان سسّی و پنّون را برخی از بلوچان ،به قرنهاق ششانزده یشا هفش)ه مشیالدق ،یننشی
ی هشوت نیشز کشه در ایشن
زمان حکومت قرلیة پرنفوذ «هوت» بر مکران ،نسرت میدهنش) .میشر آلش ت
داستان پ)ر پنّون است؛ از نظر داریخی ،سه یا چهار قشرن پشی  ،حشاکم ششهر کشیچ و بخیشی از
مکران بوده است و هنوز در شهر کیچ (دربت کنونی) خرابههاق کاخی وجود دارد که منسشوب
به میر آلیت هوت و پُنّون است .ولی به نظر میرس) که دیرینگیت ایشن داسشتان ،بشه قرنهشا پشی

از

این برگردد(.همان ،ص)918
طرق منظومههایی که از زبانهاق بلوچی و سن)ق ،به جا مان)ه است و داستانی که به صشورت
شفاهی بین مرد روایی دارد« ،پُنّون» از مرد ششهر کشیچ و «سَسّشی» از ششهر بمرشور اسشت .ششهر
«کیچ» ،که در متون داریخی و جغرافیایی به ریخت دازق ش)ة آن «کیز» یا «کیج» میهور اسشت،
در م)دی طوالنی ،مرکز سرزمین مکران بوده است .بخ
کیور ایران بوده است ،چنانکه هنوز هم بخش

بزرگتر سرزمین مکران ،همواره جزو

بشزرگ از ایشن سشرزمین در کیشور ایشران قشرار

دارد.
شهر بمرور یننی شهرق که «سَسّی» در آن زن)گی میکرد ،زمانی شهرق بزرگ بوده اسشت
و هم اکنون خرابههایی است که بر دپه اق شنی در سمت راست جادة واداجی بشه غشارا در سِشن)
پایین قرار دارد:
مان باگکّهین سِن)ءَشت اَنت
شَهرءِ دَپءَ اردو کت اَنت
دَمرو مان بَمرورءَ جَت اَنت (جهان)ی)ه ،61:9 ،ص)981
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«دا اینکه سرانجا به منط ة سشر سشرز«سِشن)» رسشی)ن) .و بشر دروازة ششهر اردو کردنش) .و در
درون شهر «بَمرور» خیمه زدن)».
با دوجه به جایگاه زن)گی و وابسشتگی ایشن دو شخصشیت اصشلی داسشتان ،بشه سشرزمینهشاق
بلوچستان و سن) ،میدوان رییه و منیأ این داستان را بلشوچی -سشن)ق یشا بشه صشورت کلشیدشر،
ایرانی هن)ق دانست.
سراین)ة منظومة بلوچی داستان ،ف ط به رخ)ادهاق مهم داستان پرداخته است و بشه جزئیشات
زن)گی پنون و سسی اشاره نمی کن) و گاه داستان را دا ح)اک ر ایجاز به پی

مشیبشرد .ویژگشی

ایجاز و نپرداختن به جزئیات زن)گی قهرمانان ،در بییشتر منظومشههشاق داسشتانی بلشوچی ،وجشود
دارد ،به همین علت ،منظومهها کوداه هستن) .علت کوداهی و ایجاز منظومشههشا ایشن بشوده اسشت
که آسانتر به حافظه سپرده شون) .و شای) ن االن و قصه گویشان در حشین روایشت کشردن داسشتان
ف ط بخ هاق مهم و جذاب را به صورت نظم بازگو میکردن).
منظومة بلوچی ایشن داسشتان ،بش)ون م )مشه ،از زمشان جشوانی ُپنّشون آغشاز مشیگشردد .ششاعر
میگوی) که در شهر کیچ ،جوانی به نا پنون زن)گی میکرد:
شکرتانت منءَ اِژ پَرورءَ
گون خالکین ربّءِ درءَ
ورنائی اَت کیچءِ برءَ
پُنّونءِ نا پی)اورءَ (جهان)ی)ه ،61:9 ،ص)981
«سپاس خ)اون) را و درگاه آفری)گار .جوانی در دربار شهر کیچ زن)گی میکشرد .و بشه نشا
«پُنون» میهور بود».
و یک روز ،پ)ر او «آلی» به او پیینهاد داد که ازدوا بکن) .پنون در پاسخ گفت :زنشی کشه
زیرن)ة من باش) ،در سرزمین مکران پی)ا نمی شود ،مگر این که در سرزمینهاق دیگر بشه دنرشا
او باشی):
گوَشت آلیءَ گون اق وَژءَ
بیا که دَیان سانگی درءَ
پُنّونءَ گوَشت گون پتتءَ
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درگیج منی مَث دَرورءَ
جَن نین مان باگین مکّران
گَیر چَه دِگه دیرین دِهان (همان ،ص)981
«آلی [پ)ر پنون] به [پسرت] جوانمرد [خود] گفت[ :اق پسر ] وقت آن رسی)ه است که بشه دشو
همسر ب)هم.
پنّون به پ)ر پاسخ داد[ :ماننی نیست؛] جفت همسان مرا پی)ا کن! در مکران آباد دخترق که
زیرن)ة همسرق با من باشش) ،وجشود نش)ارد.مگر ایشن کشه در ششهرهشاق دوردسشت[ ،کسشی پیش)ا
گردد»].
سرانجا نماین)ة خانوادة پنون پس از جستجوق فراوان ،دوانست سسی را پی)ا کنش) و پنشون
را از وجود او آگاه سازد .پنون هم بشا دیشریفات ویشژه و ششاهانهاق سسشی را بشه همسشرق خشود
برمیگزین) و این دو دل)اده زن)گی عاش انة خود را آغاز میکنن) و یک سشا از ایشن زنش)گی
میگذرد و مهر آنها نسرت به هم ،روز به روز بییتر میگردد .داستان دا ایشن مرحلشه از زنش)گی
آن دو - ،اگر چه با رخ)ادهاق جالری همراه است – روالی عادق دارد .آنکه در واقع داستان را
جذاب و دلپذیر کرده است رخ)ادهاق پس از وصا است که رنجهشا و مشرگ انش)وهناک آن
دو دن ،داستان را به دراژدق در)ی میکن).
ج)ا داستان ،بر سر اختال

طر ادی است .پنون امیر زاده و سسی دختر ف یرق است .بشراق

خانوادة پنون بسیار سخت و آزاردهن)ه بود که شخصی از طر ات پشایین جامنشه جشز و خشانوادة
آنها گردد .بنابراین برادران پنون براق برگردان)ن او به بمرور سفر میکنن) .این در حشالی اسشت
که یک سا از دورق پنون از خانوادة خود میگذرد او آنکنان محو دل)ار خود شش)ه بشود کشه
همه را فراموم کرده بود .عالوه بر آن ،هنگا خواستگارق از سسی ،به گازر قو داده بود کشه
در شهر بمرور ساکن و مان)گار گردد و او به این پیمان خود پایرن) بود.
راری نرودن خانوادة پنون ،از این ازدوا از رفتار برادران او بشا سسّشی میشخص مشیگشردد.
آنها در طی یک دعوت ،به سسی و پنون داروق بی هوشانه یا شراب نوششان)ن) کشه بشر ااشر آن،
هر دو از خود بی خود گیتن) .پس از آن برادران ،پنون را بشر پیشت ششترق دنش)رو بسشتن) و بشه
سوق شهر کیچ روانه ش)ن) و سسی را در همان جا رها کردن).

  551مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

ن طّة او داستان ،در آن بخ

از داستان است که سسّی به هوم میآی) و بشه دنرشا پنّشون،

ردّ پاق شتران برادران او را میگیرد .پس از چن) فرسنگ راهپیمایی ،به بیابان خیک مشیرسش)
و چوپانی را در آنجا میبین) و از او کاسه شیر میخواه) دشا دیشنگی و گرسشنگی خشود را رفشع
میکن) .اما چوپان ،آنکنان محو زیرایی سسّی است که در ذهن خشود ،بشه فکشر هشوس و آزار او
میافت) ،سسی براق رهایی از دست او میگریزد و چوپان به دنرال
که به دست چوپان نیفت) ،از خ)اون) میخواه) که رهایی بخ

میافتش)؛ سسشی بشراق ایشن

او باش) .دعشاق سسشی پذیرفتشه

میشود و زمین دهان باز میکن) و در آن فرو میرود چوپان سراسیمه در آن مکان میچرخ) و
زمین را می کاودُ .پنّون پشس از ایشن کشه بشرادران او چنش)ین فرسشنگ راه را پیمودنش) بشه هشوم
میآی) و به راهی که رفته بودن) ،ردّ پاق شتران را میگیرد و بر میگشردد و چوپشان را مشیبینش)
که خاکها و سنگها را جابه جا میکن) و چیزق را میجوی) .چوپان ماجرا را بیان میکن) و پنون
هم از خ)اون) میخواه) که در زمین فرو رود دا به وصا یشارم برسش) .دعشاق او نیشز پذیرفتشه
میگردد زمین از هم واشکافته میشود و پنون نیز فرو میرود و در کنار سسی آرا میگیرد.
این داستان ،در شنر صوفیان سن) ،رنگ عرفانی به خود گرفت .چن) شاعر بزرگ صشوفی و
سن)ق ،در اشنار عارفانة خود از قهرمانان این داستان ،در بیشان ان)ییشههشاق عرفشانی خشود بهشره
بردن) .میهور درین آنها «شاه عر)الطیف بتهشایی» اسشت کشه در بیشان حشاالت سَسّشی ،در دیشوان
اشنار خود (شاه جو رسالَو) اشنار سوزناکی دارد که نمونههایی از آنها را در همشین بخش

زیشر

عنوان منرفی داستان ،آوردهایم( .جهان)ی)ه ،61:9 ،ص)981
درونمایة این داستان را عیق راستین دو دل)اده ،دیکی مشیدهش) .عیش ی کشه در ال بشه الق
رخ)ادهاق داستان مو میزن) .پنون پس از آن که به سَسّی د بست از او خواسشتگارق کشرد.
پ)رخوان)ة سسی ،او را آزمود که آیا عیق او راستین است یا نه به دروغ میخواه) دختشرم را
از دست او بگیرد .بنابراین به پنون پیینهاد داد که رختها و لراسها چرکین مردمی را که در طشو
یک روز پی

او آوردهان) ،آشکارا و در برابر چیم همه بیوی) .پنون بی درنگ به شستن آنهشا

اق)ا میکن) و امیرزاده بودن ،او را از این کار -که در آن زمان از کارهشاق پسشت بشود – مشانع
نی).
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دیگششر ایششن کششه پنششون از امیرزادگششان و سسششی از قیششر پششایین اجتمششاع بششود .در آن روزگششار،
اختال هاق طر ادی به ش)ت برجامنه حاکم بود .اما این اختال  ،مانع وصشا آن دو نگردیش).
اگر چه خانوادة پنون از ازدوا او با سسی راری نرودنش) و آن را بشراق خانش)ان خشود ننشگ بشه
شمار میآوردن) .ولی در عالم عیق ،طر ه و درنیض وجود ن)ارد.
اختال

طر ادی بین دو دل)اده ،در چنش) داسشتان ایرانشی دیگشر نیشز ،وجشود دارد و در هشیچ

ک)ا از آنها این اختال

مانع مهرورزق نیست .مستجاب ش)ن دعاق سسی از اینکه از دسشت

چوپان رهایی یاب) و پس از آن دعاق پنون که در کشار دلش)ارم آرا گیشرد و هشر دو در زمشین
فرو رون) نیانگر عیق راستین و خ)ایی آنهاست .مرد چون دی)ن) که آن دو عاش ان راسشتینی
بودهان)؛ آرامگاهی را براق آن دو ساختن) دا زیاردگاه اه د باش).
 -6تطبیق دو منظومه «خسرو و شیرین» و «سسّی و پنفون»
وقتی شخصیتهاق دو منظومة داستانی میابه یک)یگر باشن) ،اغلب یا برخی حوادث میابه
و همانن) خواهن) بود .در دو منظومة «خسرو و شیرین» و «سسّشی و پنّشون» ،هشم حشوادث مسشت
داریم چون عیق و ازدوا خسرو با شکر و هم حوادث وابسته در طو داستان کشه بشه مشاجراق
غایی ختم میشون).
همانطور که پی

از این گفته ش) ،چون نظامی به روایت داریخی داسشتان خسشرو و ششیرین

پاقبن) است و به خاطر این که منظومشة داسشتانی نظشامی ششریه بشه یشک رمشان اسشت ،حشوادث و
ماجراهاق منظومه نظامی بییتر و متن)د در نسرت به حوادث منظومة «سسّی و پنّشون» اسشت .مش الو
در منظومة نظامی رفتن خسرو به مرغزار ،رفتن شاپور به ارمشن ،درسشیم چهشره خسشرو بشه دسشت
شاپور ،جنگ خسرو با بهرا گور ،ازدوا خسرو با مریم ،جوق شیر کن)ن فرهاد ،کیته شش)ن
خسرو به دسشت ششیرویه ،مشرگ مشریم ،خودکیشی ششیرین و حشوادث دیگشر ،امشا در داسشتان
بلوچی ،چنین داستان در داستانهایی را میاه)ه نمیکنیم .به عرارت دیگر ،در منظومه خسشرو و
شیرین عالوه بر داستان عا شش انه دو شخصشیت اصشلی ،چنش)ین داسشتان فرعشی نیشز وجشود دارد،
بخصوص وجود م لث عی ی .اما در منظومه «سسّی و پنّون» ف ط فراز و فرود یک عیق و نحوه
شک گیرق و مرگ دو شخصیت اصلی را میبینیم.
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پایان بسیارق از داستانهاق منظو ادب فارسی ،حزنآلود و غمانگیز است مشرگ دو دلش)اده
در کنار هم)یگر و به خاطر یک)یگر ،انجا این داستانها را به دراژدق در)ی میکن) .در داسشتان
سسّی و پنّون ،هر دو دل)اده یکی پس از دیگرق ،در یک جا از زمین فشرو رفتنش) و مشرگ آنهشا
با هم و در کنار هم بود.
در داستان خسرو و شیرین میخوانیم که «وقتی به دسیسشهاق خرشر مشرگ ششیرین بشه فرهشاد
میرس) ،فرهاد از طاس کوه چون کوهی در افتاد و:
بشششرآورد از جگشششر آهشششی چنشششان سشششرد کششه گفتششی دورباشششی برجگششر خششورد
(نظامی ،6119 ،ص)694

شیرین پس از کیته ش)ن خسرو به دست شیرویه ،به دخمه رفته با دشنهاق جگرگاه خود را
دری) و کنار خسرو جان داد.
درونمایه هر دو منظومه عیق است .عی ی پاک که در هر دو منظومشه ،مرادشب و مش)ارجی
دارد .از اینکه عیق ،م)ار و موروع عم)ة دو داستان است شک و گمانی وجود نش)ارد .چشون
نظامی قر از بیان و پرداخت داستان ،سخن از عیق و وصف آن میگوی) ،و این یکی از موارد
دفاوت این دو منظومة بینظیر است  .در منظومه «سسّشی و پنّشون» سشراین)ه از همشان ابتش)ا سشراغ
موروع اصلی میرود .عالوه بر این ،هر یک با زبان و سرک مخصوص خوی

مورشوع عیشق

دو شخصیت را مطرح میکنن) .نظامی با ایجاز عیق را منرفی میکن) و میگوی) :
مراکششششز عیششششق بششششه نایشششش) شششششنارق مرشششادا دشششا زیشششم جشششز عیشششق کشششارق
فلشششک جشششز عیشششق محرابشششی نششش)ارد جهششان بششیخششاک عیششق آبششی نشش)ارد
غششال عیششق شششو کان)ییششه ایششن اسششت همششه صششاحب دالن را پییششه ایششن اسششت
جهششان عی سششت و دیگششر زرس سششازق مشششششششه بازیسشششششششت اال عیششششششش رازق
اگشششر بشششیعیشششق بشششودق جشششان عشششالم کششششه بششششودق زنشششش)ه در دوران عششششالم
کسششی کششز عیششق خششالی ششش) فسردسششت کرم ص) جان بشود بشی عیشق مردسشت
اگششر خششود عیششق هششیچ افسششون ن)انشش) نششششه از سششششوداق خوییششششت وارهانشششش)
(نظامی ،6119 ،ص)661
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نظامی در منظومة خود م ل ی از عیق را مطرح میکن) که در دو سشوق آن خسشرو و فرهشاد
قرار دارن) و در یک سوق آن شیرین به عرارت دیگر نظامی عیق دو مرد بشه یشک زن را بییشتر
م) نظر داشته است .همان طور که از نا داستان نظامی پی)است ،مشاجرا حشو و حشوم افنشا و
اعما خسرو ش که شخصیت اصلی داستان نظامی است ش دور میزنش) و کیشاک

عیشق جشوهر

اصلی داستان است .در حالیکه در منظومه «سسّی و پنّون» هیچ رقابت عی ی وجود ن)ارد.
نظامی به پاس عیق و عالقة خود نسرت به آفاس و دیکر از پایمردق او در عیشق و محرشت،
ج)ا بین شیرین که شخصیت دم یلی آفاس است با خسرو که شوالق بشیرنشگ حشاکم در بنش)
میباش) ،را درسیم کرده است و اگر نظامی بخ
بیاردراط با غایت و ه)

داریخی قصشه را نیشز فرامشوم نکشرده اسشت،

نظامی نروده است .در حالیکه به نظر میرس) که سشراین)ه «سسّشی و

پنّون» چنین غایت و ه)فی ن)ارد و به این دلی نیز منظومشة وق از واقنیشتهشاق دشاریخی خشالی
است.
نظامی در منظومة خود داستان بلن)ق را آفریش)ه هشر چنش) کشه درونمایش)ه و چکیش)ه آن در
روایات داریخی من و است  .ولی با ابتکارق که نظامی در بازسازق و بیان ایشن قصشه بشه خشر
داده است بای) گفت که داسشتان مزبشور آفریش)ة خشود نظشامی اسشت  .در حشالیکشه از سشراین)ه
منظومه «سسّی و پنّون» اطالعی در دست نیست و اینکه وق خود اق)ا بشه سشرودن ایشن داسشتان
عی ی اق)ا کرده است؛ یا داستانی واقنی را به رشته نظشم در آورده اسشت ،اطالعشات مسشتن)ق
در دست نیست ،آنگاه بهتر می دوانستیم این دو منظومه را بررسی و با یک)یگر دطریق کنیم.
اگر کال نظامی مملو از م هشا ،آداب ،رسشو و گشاه خرافشات اسشت .منظومشه «سسّشی و
پنّون» نیز از این خصیصه بیبهره نیست  .دنها دفاوت عم)ة دو منظومه در ششیوة بیشان و دصشاویر
شنرق در زبان آنهاست  .زبان نظامی کامالو ادبشی اسشت .دصشاویر او پیکیش)ه ،هنشرق و زبشان او
مملو از اصطالحات ،درکیرات و واژههاق نو و خود ساخته است  .کال در دست نظشامی چشون
مو است  .اگر نظامی براق بیان احساس و ادراک خود دسشت بشه سشاخت و درکیشب مشیزنش) .
کال سراین)ه «سسّی و پنّون» عادق و دا ان)ازة زیادق به زبان محاوره و دخاطب نزدیک است .
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 -7نتیجهگیری
با بررسی و دطریق دو منظومه غنائی «خسرو و شیرین» و «سسّی و پنّون» بشا وجشوه ششراهت و
اشتراکات فراوانی روبه رو بودیم.
شخصیشتها در هر دو داسشتان با نهایشت دقشت و بشا رعایشت اسشتوارق و اعتش)ا بشه دصشویر
کیی)ه ش)هان) .شخصیتهاق اصلی در هر دو داستان ،قهرمانان عی ی یننشی خسشرو و ششیرین،
سسّی و پنّون هستن) که د ریراو از آغشاز دشا انتهشاق داسشتان در حشوادث و موقنیشتهشاق مختلشف
حضور فنا دارن) و هر چهار نفر شخصیتی متحو و پویا دارن) و شخصیتهاق دیگر در طشو
داستان منرفی میشون).
پایان هر دو داستان با مرگ د خرام و فاجنه گونهق قهرمانشان ،حشالتی دراژیشک و دکشان
دهن)ه دارد .در هر دو اار ،قهرمانان در او کیته میشون) و دفشتر عشیق پر سشوز و گ)ازق کشه
در طو داستان ورس میخورد ،در صفحه ق مرگ نا به هنگا آنها بشه ششک غشم بشارق بسشته
میشود.
درون مایه و موروع هر دو داستان بیان عیشق و رسشی)ن بشه وصشا و منیشوس و بشه درشع آن
ف)اکارق و ای ار قهرمانان در راه عیق و عاش ی است که از موروعهاق جذاب و پرخواننش)هق
ادبیات است.
م ایسهق داسشتانی این دو اار ما را به این نتیجه میرسان) که هر دو از نظر محتواق داستان و
پی رنگ آن بسیار به هم شراهت دارن) .براق نمونشه هشر دو عاششق در هشر ااشر اششرا

زاده و از

خانوادهاق ممتاز و برجسته هستن) ،در هر دو اار عیق در یک لحظه به وجشود مشیآیش) ،هشر دو
زو در راه وصا با میکالت بیپایانی دست و پنجه نر میکنن) ،هر دو قهرمان باعشث مشرگ
رقیب عی ی خود می شون) ،قهرمانشان زن در هشر دو داسشتان عفیشف و خوییشتن دارنش) ،در هشر
داستان دو مورد خودکیی عی ی وجود دارد ،پایان هر دو داستان دراژیشک اسشت و در هشر دو،
عاشق و منیوس به طرز فاجنه آمیزق کیته میشون).
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عقاید عامه در آثار مردم نگاری غالمحسین ساعدی
وحی) رویانی
عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

سمیرا کاظمی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

چکیده
مردم نگاری یک شیوه توصیف همه جانبه و عمیق از جامعه مورد نظر نویسرنده
است که در آن نویسنده به توصیف م یط اجتماعی ،وضع زنردگی و آداا و رسروم
مردم میپردازد عالم سین ساعدی دو اثر تک نگراری مسرتال دارد کره بره طرور
راص به مردم نگاری و بررسی زندگی و آداا و رسوم مردم تعلق دارد ،یکی ریاو یا
مشکین شهر و دیگری اهل هوا او در هر یک از این دو اثر ابتدا با دقرت و ریزبینری
به توصیف هر شهر با م لهها و کوچهها و ویژگیهای من صر به فررد پردارتره و
سپس به سراغ ویژگیهای آا و هوایی ،م یط ،نرو کسرب و کرار ،درآمرد و وضرع
زندگی مردم رفته ،و در نهایت به عاایرد و آداا و رسروم مرردم پردارتره اسرت در
کتاا ریاو او همه عااید عامه اع از طب ،نگاه به حیوانا  ،مراس های رراص و را
آورده ولی در اهل هوا بر آیین زار و بادها تمرکز کرده است اما نکته جالرب در آثرار
مردم شناسانه ساعدی که باعث شده آنها را از آثار ه طرراز متفراو کنرد ،نرو
ت لیلهای اوست ساعدی در این آثار به توصیف صرف بسنده نکرده ،بلکره هماننرد
یک روانشناس و جامعه شناس تیزبین سعی کرده عااید عامه را ریشه یابی و ت لیل
نماید

کلید واژهها :مرد نگارق ،غالمحسین ساع)ق ،خیاو ،اه هوا.
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 -1مردم نگاری
مرد نگارق در زبان انگلیسی مناد  ethnographyمیباش) که از دو واژه الدین  ehnosبشه
مننی مرد و  graphبه مننی نگاشتن گرفته ش)ه است .مرد نگارق یک دوصیف عمیق و همشه
جانره از جامنه مورد دح یق است .به همین دلی منموالو جامنهاق کوچک انتخشاب مشیششود دشا
مح ق بتوان) از جنرههاق گوناگون آن را بررسی نمای)(بریکس ) 441 :9991 ،به دنریشرق دیگشر
مششرد نگششارق شششام میششاه)ه ،ارششت و رششرط روابششط اجتمششاعی ،مکششانهششا و فرهنششگهششا
میباش)(این)ا .)66: 9994،بنابراین میدوان گفت مرد نگارق مطالنشه دقیشق دظشاهرات مشادق و
غیر مادق فنالیتهاق انسانی در جوامع مح)ود است ،و از این نظر با مرد شناسشی دفشاوت دارد
که منموالو به طرح فرریه و نظریه نمی پردازد(روح االمینی .)88 : 6189 ،به طور کلی هر آنکه
که موروعات یک جامنه را به نوعی به زن)گی و فرهنگ مرد آن جامنه مربوط مشیکنش) ،در
حوزه مطالنات مرد نگارق قرار میگیشرد .هرچنش) مشرد نگشارق در ظشاهر بشه منزلشه گشزارم
دوصیفی بشراق بشه دسشت آوردن اطالعشات دل شی مشیششود ،ولشی ایشن روم صشرفاو یشک روم
دوصیفی نیست ،بلکه نوعی دحلی است ،زیرا وقتی ما دست به دوصیف دقیق میزنیم این خشود
یک دحلی است .مرد نگارق با این اص شروع میشود که هر گروه اجتماعی واقنیت خشاص
خود را میسازد و داراق مفاهیم قاب قرو خود میباش) ،پس یک مفهو زمشانی مننشادار اسشت
که در موقنیت طرینی مطالنه شود نه در یک موقنیشت مصنوعی(الپاسشاد) 6::6::6،بشه ن ش از
(منادق ،مردضی.)48 :6141 ،
پیشینه مردم نگاری در ایران
نخستین گا هاق مشرد شناسشی ایشران در سشا  6161دوسشط جمنشی از عالقمنش)ان بشه ایشن
موروع ،چون محم) علی فروغی ،رشی) یاسمی ،سنی) نفیسی و  ...با برگزارق جلسادی برداشته
ش) که به داسیس مرکشزق بشا عنشوان " موسسشه مشرد شناسشی " یشا همشان "بنگشاه علمشی مشرد
شناسی" انجامی) .در دهههشاق  6169دشا  6119از مشرد شناسشان اولیشه بشه کسشانی چشون صشادس
ه)ایت ،جال آ احم) ،صم) بهرنگی ،صادس چوبک ،محمود دولشت آبشادق ،محمش) حسشین
شهریار و ....میدوان اشاره کرد .اما در سا  6118دو جریان مهم در راستاق فنالیتهشاق مشرد
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شناسی و علو اجتماعی ایران به وقوع پیوست که سر منیأ دحوالت بن)ق مرد شناسشی علمشی
در کیور گردی) .این دو جریان عرارت بودن) از :داسیس " مرکز پژوه هاق مشرد شناسشی و
فرهنگ عامه " وزارت فرهنگ و هنشر و دأسشیس " موسسشه مطالنشات و دح ی شات اجتمشاعی "
دانیگاه دهران .نویسن)ه کتشاب قلمشرو و مورشوعات مشرد نگشارق (مشرد نگشارق روسشتایی و
ایلی) ،حیات مرد شناسی علمی ایران را به دو دوره متفاوت د سیم کرده است:
دوره او ( )6148-6118دوره دو ( 6189به بن))
نویسن)ه در کتاب یاد ش)ه به بررسی سیر مرد شناسی و سپس دورههاق آن در ایشران مشی-
پردازد که دوره او از سا  6118آغاز میشود .مسئولیت انجا پژوه هشاق مشرد شناسشی را
در این سا ها دو مرکز :اداره فرهنشگ عامشه وزارت فرهنشگ و موسسشه مطالنشات و دح ی شات
اجتماعی دانیگاه دهران بر عه)ه داشتن) .دوره دو مرد شناسشی در ایشران از سشا  6189آغشاز
میشود .مرکز مرد شناسی ایران در اواخر دهه  19زیر نظر سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت
و به " پژوهیک)ه مرد شناسی " دغییر نا یافت.
 -2غالمحسین ساعدی و مردم نگاری
غالمحسششین سششاع)ق یکششی از نویسششن)گان برجسششته دوره مناصششر اسششت کششه در زمینششههششاق
گوناگون ادبیات اعم از داستان بلن) ،کوداه ،نمایینامه ،دک نگارق و ...صاحب اار میباشش) .او
بششه خششاطر عالقششه شخصششی و همکنششین رشششته دانیششگاهی کششه در آن دحصششی کششرده بششود یننششی
روانپزشکی در آاارم دوجه خاصی به اعما و رفتشار و ع ایش) مشرد دارد و ایشن مسشائ را در
آاار خود به صورتهاق گوناگون بازداب داده است .اما او دو اار دک نگارق مست

دارد کشه

به طور خاص به مرد نگارق و بررسی زن)گی و آداب و رسو مرد دنلق دارد ،یکی خیشاو یشا
میکین شهر و دیگرق اه هوا .او براق نوشتن این دو ااشر بشه دو منط شه مختلشف سشفر کشرده و
م)دی را در آن مناطق گذران)ه است .درباره سفر ساع)ق سه ادعا را مشیدشوان مطشرح سشاخت:
نخست این که ساع)ق عالقه داشت دا جوامع دور و روستایی را بیناس) ،شای) به این دلی  ،کشه
او رمان نویسی بود که از منطشق جشادویی و آیینشی فرهنشگ هشاق محلشی در خلشق داسشتان هشاق
امروزین بهرههشاق فراوانشی مشیبشرد ،آنکشه در عشزاداران بیش و دیگشر آاشار سشاع)ق نیشز دیش)ه
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میشود(مجابی .)48 :6184 ،برخی از ان)ییمن)ان ایرانی ،در این زمینه ساع)ق را حتی پییگا -
در از گابری گارسیا مارکز میدانن)(حسن زاده .)61 :61:9 ،دو  :از سوق دیگر ساع)ق یکشی
از روشنفکران منت ) عصر پهلوق بشود کشه در آاشار خشود همشواره بشر ف شر روسشتایی و محلشی و
کمرودهاق موجود در جوامع دور و حاشیهاق ایران میداخت و در اه هشوا نیشز ف شر ،مفهشومی
کلی)ق است که او براق دریین آیین زار در میان برخی از مرد جنوب ایران بشر آن داکیش) دارد.
از نگاه ساع)ق ،ف ر روستایی در برابر م)رنیزاسشیون بشی رییشه ششهرق قشرار مشیگرفشت .سشو :
ساع)ق روانپزشک بود و در نخستین آاار او میدوان عالقه به دریین روانیشناختی فرهنشگ عامشه
را میاه)ه کرد .آنکه او درباره «آ » و ساختار روانیشناختی _مشرد ششناختی اعت شاد بشه آن در
میان مرد دالیف کرده است ،نمونه اق از این دست است (حسنزاده :همان).
 -3کتاب خیاو یا مشکین شهر
ساع)ق در این کتاب ابت)ا به دوصیف شهر ،کوچههشا و خانشههشا و زنش)گی مشرد پرداختشه
است و چنانکه میگوی)« :خانهها جورواجور است و فیرده ،پهلشوق هشم بشیرعایشت دناسشب و
ن یهاق .در مورد کوچهها هم که دما درها باز میششود بشه راهشروق پشیچ در پشیچ پلکشانی کشه
گاهی به یک می)انکه صا

و مسطح میرس) ،گاه به یک د خاک دپه مانن)ق یا به پیکی کشه

برمیخورد به مزرعه و خرمنی یا شیری که منتهی میشود بشه حاششیه رودخانشه خیشاو»(سشاع)ق،
 .)68 :6148سششپس در مششورد خانششه ف ششرا مششیگویشش)« :خانششه ف ششرا طرحیششان یکششی اسششت .بییششتر
چاردیوارق خیتی است .با یک در چوبی که به کوچه باز میششود .بشا یشک سشکو و چنش) دیشر
چوبی که س ف ارزانی را به دوم کیی)ه ان) .دنور کوچکی در وسشط خانشه و اجشاس گلشی در
یکشی از گوشششههشا و سششوراخ در سش ف و گششاهی در د یکشی از دیوارهششا دشا دود بیششرون رود و
روشنایی داخ شود .سکو منموالو کنار در است ،عر

و طو زیادق ن)ارد .در این خانههشا از

طویله و آخور و حیاط و مستراح خررق نیست .ده پانزده دا از این خانشههشا یشک مسشتراح دارنش)
بیس ف و با دیوارهاق کوداه در زاویهاق که از روق دصشاد

در حاششیه یکشی دو خانشهاق بشه

وجود آم)ه .اسراب و اااث این خانهها را راحت میدوان ح)س زد .یک جاجیم کهنه و اق بسشا
بیجاجیم ،با چن) میت لحا

پاره و از کار افتاده ،پوش هاق روزهاق زمسشتانی .یشک چشراغ
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فتیلششهاق و چنشش) بادیششه سششفالی و چنشش) کششوزه .گششاه گششاهی ایششن خانششههششا ااششاث میششترکی هششم
دارن)»(همان).
در ادامه درباره کسب و کار مرد میگوی)« :از سالها پی

کار مرد خیشاو کیشت و زرع و

دام)ارق بوده ،و به علت زمینهاق پر برکت و چراگاههاق طرینی ،در رمن محش ردشق و فتشق
امور داد و ست) هم بوده است ،به علت این کشه دنهشا آبشادق بزرگشی بشوده نزدیشک بشه ییالقشات
شاهسون .جماعت فنلی خیاو بییتر براق این منظورها از ن اط دور و نزدیک دور هم جمع ش)ه
بودن) ،با همه درس از غارت و چپاو جان و مشا  ،خیشاو ننمشت و برکشت فشراوان داششته و هشم
چنین امکانات بی شمار .گویشا دنهشا بشومی قش)یمی خیشاو ،م شیم لوهشا بشودهانش) کشه محلشه کهنشه
شاه)یست بر این ق)مت و همکنین اسم و رسم سارق و جارقشان .و ب یشه هشر کش)ا از گوششه
دور افتادهاق آم)ه در این جا رح اقامت افکن)هان)»(همان.)694 :
 -1-3اعتقادات عامه
ساع)ق در این اار دوجه خاصی به ع ای) عامه مرد میکین شهر نیان داده و ع ای) آنشان را
در موارد مختلف از جمله عزا و عروسی ،شادق و غم ،حوادث طرینی و غیر طرینی ارشت کشرده
است که احتماالو امروزه این ع ای) در بین مرد این شهر همکون ع ای) بسشیارق از ن شاط ایشران
از بین رفته است و جز در کتاب ساع)ق نمیدوان اارق از آنها پی)ا کرد .بشه عنشوان م شا چشون
در میکین شهر باران ش)ی) و دگرگ خسارت بار زیاد میآم)ه و کیاورزق مشرد زیشان مشی-
دی)ه است به همین دلی مرد به کارهاق عجیب دست میزده ان) کشه سشاع)ق بشه آنهشا اششاره
کرده است« :هر وقت دگرگ یا باران با ش)ت بیای) ،طورق که هر لحظه احتما خطر سشی در
پی

باش) ،سیخ دنور (ارسین) را میان)ازن) زیر دگرگ یا باران که بارن)گی فورق بن) میآیش).

اگر با ان)اختن «ارسین» بارن)گی همکنان ادامه داشته باش) ،یک عش)د قاششق چشوبی بشزرگ را
زینت میکنن) هفت خانه را میگردانن) .به این دردیب کشه از خانشه او مشیبرنش) بشه خانشه دو ،
صاحب خانه دو میده) دست خانه سو و به این دردیب وقتی قاشق به خانه هفتم برسش) بشاران
بن) میآی) .قاشق زینت داده را «دودق» میگوین)(ساع)ق .)8: :یا در مورد حمله ملشخهشا مشی-
نویس)« :وقتی ملخ به یک آبادق هجو میآورن) ،دهادیها با آب و دانه به سراغ «مشراد قوششی»
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میرون) .مراد قوشی پرن)ه هایی هستن) که به طور دسته جمنشی زنش)گی مشیکننش) .زمسشتان در
مغانات هستن) و دابستان در ییالقات .دهادیها عزیزم میداننش) و دعشا و وردق هشم دارنش) کشه
میخوانن) و بن) در حالی که آب و دانه روق زمین مشیپاششن) ،بشه طشر

آبشادق خودششان راه

میافتن) .با این شرط که هیکوقت نرای) پیت سر را نگاه بکنن) و اال «مرادقوشی» قهر مشیکنش) و
بر میگردد .ع)هاق هم قر از رسی)ن پرن)هها ،بیرون ده خن)س بزرگی درست مشیکننش) و آب
میبن)ن) .پرن)هها دا سر میرسن) حمله میکنن) و ملخها را دن) دن) از وسط دو نصفه میکننش) و
میریزن) روق زمین .و هر چن) دقی ه یک بار خشود را در آب خنش)س مشیششوین) دشا زهشر ملشخ
هالکیان نکن) .وقتی کارشان دما ش) ،دسته جمنی ،پیروز وخوششحا بشه طشر

اردوق خشود

پرواز میکنن) و دعاق دهادیها را هم همراه میبرن)(ساع)ق.)8: :
 -2-3طب عامه
مسأله دیگرق که ساع)ق با دوجه به حرفه و دخصص خود که پزشکی بوده اسشت بشا دقشت
زیاد ب)ان پرداخته و ارت و ررط کرده است نوع درمانهاق مشرد و ششیوههشاق پزششکی عامشه
براق شفاق امرا

گونشاگون اسشت .در محیطشی کشه اقشوا بش)وق زنش)گی مشیکننش) ،طرینشت

جلوهاق جادویی دارد و به این مننی که کلیشه اششیاء در یشک ششرکه از اردراطشات مرمشوز ظشاهر
میشون) و اردراط فرد به «دودم» نوعی اردراط سحرآمیزق است که میدوان آن را «هم جشوهرق
مرموز» ( )mystique participationدانست( .شایگان )69::6144 ،پشس جشادو و باورهشاق فشرا
واقع گرایانه با زن)گی اقوا کهن و عناصر اطرافیان پیون)ق ناگسستنی داششته اسشت .بشه همشین
جهت در بین ایشن اقشوا کشه سشاع)ق ع ای)ششان را ارشت و رشرط کشرده اسشت جشادو و ع ایش)
فراواقنگرایانه فراوانی در زمینه پزشکی به چیم میخورد .به عنوان م ا براق درمشان د درد و
سرفه مینویس) :سنگی است به اسم «سانجی داشی» (سنگ د درد) که مرد گرفتار مشیرونش)
و شکم را به آن سنگ میمالن) که درد ساکت شود .و سنگ دیگرق هم هست به اسشم سشنگ
سرفه که سرفه را ساکت میکن)(ساع)ق .)694 :هم چنین مرد این شهر اعت شادات خاصشی در
مورد بیمارق هایی که با دب و لرز همراه باش) دارن) :اگر بن) از دب و لرز سستی عار
بیود ،میگوین) مردهاق روق مریض دست گذاششته اسشت و او را پشی

بیمشار

«اولشی دودشان» (مشرده
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گیر) میبرن)« .مرده گیر» کاسهاق آب میآورد و یک ع)د قاشق چوبی را به نخ میبنش)د و آن
را طورق میگیرد که نوک قاشق با سطح آب در دماس باش) .او اسم مریض را بلن) میگوی)
و بن) اسم مردههاق دور و نزدیک مریض را .هر مردهاق که روق مریض دسشت گذاششته در او
نظر داشته باش) و اسم

به زبان مرده گیر بیای) ،قاشق دکشان مشیخشورد و منلشو مشیششود کشه

ک)ا مرده به سراغ مریض آم)ه است .مرده گیر قاشق را بیحرکت میکنش) و ششروع مشیکنش)
به نا بردن انواع خوراکیها ،قاشق که به حرکت بیای) ،منلو میشود که مرده هوس ک)ا غذا
کرده است  ،آنوقت بای) همان غذا را صشاحب مشریض بشه م ش)ار زیشاد بپشزد و بشین ف شرا د سشیم
بکن)(ساع)ق .)619 :و در مورد دب و لرز ش)ی) مینویس) فرد را میبرن) پشی

دعانویسشی کشه

به او «اجاس» میگوین) و «اجاس حی و حارر امروز ،مردق است حاجی میر سشلیمان نشا کشه در
«میر کن)ق» ج) ان)ر ج) این کاره بودهان) .براق دب و لرزهاق ش)ی) روق سه برگ بی) دعایی
مینویسن) که مریض میخورد و شفا پی)ا میکن)(همان) .اهش خیشاو بشراق درمشان دشب شش)ی)
اعت اد داشتهان) که بای) سراغ سشوارههشا برونش)« :بییشتر وقشتهشا داروق دشب بشر را از سشوارههشا
میپرسن) .صرح زود میرون) کنار جاده ،از سوارق که اسب ابلشق داششته باشش) ،داروق دشب بشر
میپرسن) ،سوار هرچه گفت همان را میکنن) و بیمار خوب میشود(ساع)ق.)611 :
ساع)ق در مورد آیینهاق زایمان و آ و زن زائو و بکه دازه بشه دنیشا آمش)ه رسشم و رسشو
عجیری ذکر میکن) که کمتر شنی)ه ش)ه است .به عنوان م ا در مورد بکه دازه متول) ش)ه می-
گوی)« :وقتی بکهاق به دنیا آم) دا چه روز مواظرن) که غریرهاق سرزده وارد خانه زائشو نیشود.
و موقع آم)ن مهمان ،او بکه را از اداس میبرن) بیرون دا زخم چیشم نرینش) .اگشر بکشه را بیشرون
نررن) و مریض بیود دنها عالج

اینست که او را از زیر قنش)اس دفنشگ رد بکننش) .بشراق نشوزاد

منموالو «شیه دعاسی» دهیه میکنن) .روق کاغذق به طشو یشک وجشب و بشه عشر

یشک بنش)

انگیت مینویسن)« :اهلل و محم) ونا حافظاو» و آن را میبن)ن) به شانه بکه ،دشا از خطشرات «شیشه»
در امان باش)« .شیه» جانورق است خیالی م جشن و آ کشه بشه سشراغ بکشههشا مشیرود و اگشر
دعاق دافع همراه ن)اشته باش) او را دزدی)ه وبه دیار مرگ میبرد(همان) .اما در مورد خود زائشو
میگوی) :اگر زائو بن) از زایمان دچار هر عاررهاق بیود ،میگوین) «آ » به سشراغ
د او را برده است .مخصوصاو اگر ناراحتیهاق روانی بن) از زایمان پی

آمش)ه و

بیایش) .بشراق برگیشت
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سالمت زائو ،کارهاق زیادق میکنن) .مریض را روق دو زانو مینیشانن) ،یشک نفشر بشاال سشرم
پیت یا طیت میکوب) دا آ از آن دور و بر فرار بکن) .و زن دیگرق روبشه رویش

مشینیشین) و

مردب سیلی به صورت زائو میزن) و دن) دن) میگوی) « :بگو بسم اهلل ،بگو یشا مشریم» .یشک نفشر
سنگ اجاس را میبرد و به آب میان)ازد .نفر دیگر مامور مشیششود بشا داس آب را بزنش) .اسشب
نرق را میآورن) دا در دامن زائو جو بخورد(ساع)ق .)618 :آوردن اسب بشر سشر زن زائشو و یشا
گردان)ن آن گرد خانه در ع ای) عامه سایر مناطق ایران نیز دی)ه میششود و گویشا سشنتی دیرینشه
بوده است زیرا دوسی در عجایب المخلوقات نیشز بش)ان اششاره کشرده اسشت(ذوالف ارق ،ششیرق،
 .)4: :61:4اگر بن) از دما این کارها زن به هوم نیای) و حال

خوب نیشود ،مشرغ سشیاهی را

میآورن) و چهار نفر پاها وپرهاق مرغ را از چهار سمت میگیرن) ،طورق که مرغ باال سر زائشو
بی حرکت باش) و نفر پنجم سشر مشرغ را از دشن جش)ا مشیکنش) ،طشورق کشه خشون مشرغ بشه سشر
وصورت زائو بریزد .اگر با دما این احوا زائو باز به حا نیای) ،او را سر جای
ده دا سیخ در طر

راست و چپ

میخواباننش) و

به زمین فرو میکنن) و به نوک هر ک)ا پیشازق مشیزننش) و

چن) دا سوزن دوق متکاق زن فرو میکنن) ،دا اگر «آ » زائو را برده باز گردان)(ساع)ق.)618 :
بن) از پایان این م )مات براق منالجه اصلی سراغ دعا نویس میرونش) و دعشانویس بشا خوانش)ن
اوراد و نوشششتن طومششار و فروکششردن سششنجاس بششه متکششاق زن« ،آ » را فششرارق مششیدهشش)« .آ »
جانوریست خیلی شریه به جن و «شیه» .قیافه ام بشه زنهشا ششراهت دارد و صشاحب دمشاغ قرمشز
بزرگ است و هیکوقت به چیم دی)ه نمی شود .از بسم اهلل وحیت فوس الناده دارد .دعا نویس
با فرو کردن سنجاس و خوان)ن اوراد نه دنها او را فرارق میده) بلکه میدوان) اسیر و بنش)ه اهش
خانه کرده به کارم وادارد(ساع)ق.)614 :
 -3-3جشن چهارشنبههای اسفند ماه و عید نوروز
ساع)ق دوصیفی بسیار زیرا و دقیق از آیین چهارشنرههاق آخر سا در بین اهش خیشاو دارد
که نه دنها این رسمهاق ق)یمی را به خوبی ررط کرده ،بلکه به دحلی و علتیابی نیشز پرداختشه
است .به عنوان م ا در مورد چهارشنره دو اسفن) ماه میگوی)« :دومین چهارششنره اسشفن)ماه را
«کو چهارشنره» (چهارشنره خاکستر) میگوین) .این دح یر و دوهین زمستان است» .و در مشورد
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چهارشنره سو میگوی)« :سومین چهارشنره را «گو چهارشنره» (چهارشنره گ ) میگوین) کشه
استمالت و دلجویی است از زمسشتان کشه در حشا کشوچ اسشت .و چهارششنره آخشر را دیگشر نشه
کودکان ،بزرگها هم بای) جین بگیرن) ،زیرا باور همه ش)ه که زمستان رفتنشی است(سشاع)ق:
 .)686در ادامه مراسم را اینگونه دوصیف میکن) که در این قسمت دفاوت زیادق بشا برگشزارق
این مراسم با سایر ن اط ایران ن)ارد :از صرح روز سه ششنره آخشر ،صش)اق درقشه از همشه جشا بلنش)
است .جوانها رخوت زمستان را با دوی)نهشا و پریش)نهشا از دشن مشیراننش) .پش)رها در جنشب و
جوشن) و آجی دهیه میکنن) .مادرها دود راه میان)ازن) حتی اگر بیود دنها مرغ خانه را کیت
که مشیکیشن) دشا سشفره ششب رنگشین باشش) .دخترهشاق د بخشت را مادرهشا مشیفرسشتن) پیشت
پنجرههاق همسایه که نیت کنن) و خرر خوم بینون) که میشنون) .پیت با هشا پشر مشیششود بشا
جوانهایی که شا و طناب به کمر دارن) و میرون) از سوراخ بشا هشا خشم مشیششون) و صشاحب
خانه که عمه ،خاله یا آشنا و فامی نزدیک است ،به ناچار ه)یه کشوچکی مشیبن)نش) بشه گوششه
شا یا کمن) آنها که پیت با به دمناق ه)یه اق آم)هان) .هوا که داریک شش) ،صش)ها ،هزارهشا
سرخ از وسط بر

آد

و یخ و بییتر از پیت بامها زبانه میکی) .آنوقت بای) از روق آد ها

پری) و بیمارق و زردق و هر ب)ق را داد به آدش
سرخی آد

کشه مشیسشوزان) و پشاک مشیکنش) ،گرمشی و

را گرفت دا دلت گر و چهره ات گلگون بمان) .صرح روز بن) با کوزه مشیرونش)

لب چیمه ،همه آب میآورن) به دررک جلو خانهها را آب میپاشن) .این آب دما بالهشا را در
سا دازه دور میکن) ،ف ر را و بیمارق را ،خیکسالی و مرگ را .ساعت دحوی عیش) را پش)رها
همه در مسج) جمع میشون) ،دعا میخوانن) و بن) با آب دعا بشر مشیگردنش) بشه خانشه و بشه هشر
ک)ا از اه خانه جرعهاق میخورانن)(ساع)ق .)686 :آنگاه به دوصیف رسم دکم چی و نشورو
داما می پردازد که مراسمی خاص منط ه آذربایجان اسشت و در بشین اهش خیشاو نیشز رایشج بشوده
است:
«از م)تها مان)ه به عیش) «دکشم چشی» و «نشوروز دامشا» پیش)ا مشیششون)« .دکشم» نشا پادششاه
بزهاست و آن را از چوب و دانههاق رنگین درست میکنن) و د خروس برای

مشیگذارنش) و

بن) سوار دختهاق میکنن) و با دکان دادن اهرمشی کشه بشه ششکم «دکشم» وصش اسشت« ،دکشم» را
میرقصانن) و درباره خوشرختی و ب)بختیهاق «دکم» شنرها میخوانن) که در زبان آذربایجشانی
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آنها را «سایا» میگوین)« .سایا چی»ها همییه از دهات براق گ)ایی به شهرها میآین) .آد هایی
هستن) مفلوک و اغلشب علیش و بیکشاره .جشز دشه صش)اق غشم زدهاق سشرمایه دیگشر ن)ارنش) .در
«سایا»ها از بز و گوسفن) و روغن و زن بیوه و شیطنت دخترهاق د بخشت و نشان گشر صشحرت
میشود .سالی که سایا چی زیاد باش) و به شهرها بریزن) ارزانشی مشیششود .دکشم چشیهشا« ،سشایا
چی»هایی هستن) که د عی)ق پی)اشان مشیششود و دکشم بشه دسشت دارنش) .سرودهاششان طنشز و
مالحت و سادگی خاصی را دارد و با التماس ص)قه طلب میکنن)« .نشوروز دامشا» را منمشوال دو
نفر با هم میخوانن) .روق یک ورس کاغذ بزرگ دصویر گ و پرن)ه و خانه و ماهی میکیشن)
و میایستن) جلو خانه اق و شروع میکنن) به خوان)ن «سایا» و آخر سر ،بشاز گش)ایی و التمشاس.
باالخره عی) میرس) و به دنرال

دی) و بازدی)هاق عی) است ،م همه جشا .امشا عشادت بشر ایشن

است دا به هم)یگر عی)ق ن)هن) عی) مرارکی نمیگوین)(ساع)ق.)689 :
 -4-3حیوانات
مرد خیاو درباره برخی حیوانات چنین اعت ادادی دارن) :روزق کشه حضشرت ابشراهیم را در
آد

افکن)ن) ،مارمولک و قورباغه ناظر بودن) .قورباغه رفت آب بیاورد که آدش

بکن) .ولی مارمولک کنار آد

را خشاموم

نیست و شروع به دمی)ن کشرد .بشه ایشن علشت اسشت کشه خش)ا

مارمولک را نفرین کرد و از آب بیرون فرستاد .مارمولک همییه دینه اسشت ،اینسشت کشه روق
سنگها و صخرهها له له زنان این طر

و آن طر

میرود که به آب برس) .اما قورباغه حاکم

خیکیها و دریاهاست و هر موقنی که آواز میخوان) در واقع حم) و دسریح مشیگویش) .بش)ین
جهت ص)ای

مرارک است .کیتن مارمولک اشواب دارد ،امشا هشرکس سشه مارمولشک بکیش)

حتماو بای) غس بکن) .الک پیت ،عالفی بوده که همییه کم فروشی میکرده ،به غضشب الهشی
دچار ش)ه و خ)اون) پیمانهاق را که با آن کم فروشی میکرده روق عشال
صوردی درآورده است که میبینی)(ساع)ق.)64: :

برگردانش)ه ،بشه آن
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 -4اهل هوا
اارق است دک نگارق درباره سواح نیینان جنوب ایران که ساع)ق در ایشن ااشر در کنشار
دوصیف شرایط آب و هوایی و نوع زن)گی و منییت و شرایط اجتماعی جنشوب ،بشر آیشین زار
یا هوا که با نامهاق گوناگون در جنوب ایران شناخته میشود دمرکز کرده و سنی کشرده اسشت
از جنرههاق گوناگون به بررسی این اعت اد عامه و سشنت اسشاطیرق در بشین مشرد جنشوب ایشران
بپردازد .ناحیهاق که ساع)ق براق مطالنه در نظر گرفته است از حوالی «میناب» شروع مشیششود
دا نزدیکی درنو «گاوبن)ق» ،دهات بین بن)رلنگه و بوشهر ،و همکنین جزیشرهنیشینان بشاب هرمشز.
کتاب ساع)ق هنوز از منروفترین آاارق است که درباره این آیین اساطیرق جنوب ایران نوشته
ش)ه است و دأایر عمی ی بر روشنفکران و نویسشن)گان پشس از خشود نهشاده اسشت« .سشاع)ق در
برانگیختن دوجه سینماق مستن) ایران به باد جن با کتاب خود بر ناصر د وایی اار نهاد ،جایی که
در آن بار دیگر «ف ر» موجود در جنوب ایران مشورد سشوا و پرسش

هنرمنش)ان و روششنفکران

دیگر نیز قرار گرفت .در دما این مطالنات یک کار شاخص انسان شناختی که سشاختار هویشت
را در این آیین مورد مطالنه قرار میدهش) صشورت گرفشت»(حسشن زاده .)68 :61:6 ،او در ایشن
کتاب ابت)ا نوع زن)گی و منییت مرد جنوب خصوصاو روستائیان را اینگونه وصف میکن):
 -1-4نو زندگی
کیت و زرع دهات ساحلی بسیار ناچیز است .کم آبی و نامرغوب بودن خاک و کار دریشا
همه مانع دوجه به زمین ش)ه است .آبادیها هر ق)ر از ساح بییتر فاصله بگیرنش) کیشت و زرع،
کار عم)ه اهالی میشود .گن) و جو و گاهی هم صیفیجات کاشته میشود .خرماهشاق دهشات
ساحلی نوع مرغوبی نیستن) و غذاق عم)ه سشاح نیشینان اسشت کشه خیشک مشیکننش) و یشا در
خمهاق بزرگتر نگه میدارن) .گلهدارق در دهات ساحلی منمو نیست .هر آبادق و هر خشانوار
ممکن است چن) دایی بز داشته باشن) یا ن)اشته باششن) .گشاو در آبشادقهشایی کشه کیشت و زرع
منمو است بییتر نگه)ارق میشود .جمنیت سواح جنوب ایشران ،هشیچ وقشت اابشت و منشین
نروده است .دغییر فصو و دغییر کار و زن)گی ماهیگیرق و عوام بسیار دیگر باعث شش)ه کشه
جنوبیها در حا دحرک دائم باشن) .از آذر ماه که فص صی) شروع مشیششود آبشادقهشا پشر از

عقاید عامه در آثار مردم نگاری غالمحسین ساعدی 575 

بومیان است و هوا که رو به گرمی گذاشت همه جشا خشالی مشیششود .عش)ه کمشی بشراق کشار و
خرماچینی به آبادقهاق دور از ساح میرون) ،و ع)ه زیاد دیگر ،به د)ریج سوار لشنجهشا شش)ه
براق عملگی به شیخ نیینها :دوبی ،قطر ،شارجه و ...مشیرونش) و در دهشات جشز چنش) پیرمشرد و
پیرزن و چن) سگ آواره و ژان)ار کس دیگرق نمی مان) .و بن) ش

ماه همشه بشا دسشت نسشرتاو

پر به خانه و کاشانه بر میگردن)(ساع)ق.)68 :6184 ،
سپس ساع)ق به مسأله مهشم و حیشادی بشی آبشی و دشأایر عمیشق آن بشه جنرشههشاق گونشاگون
زن)گی مرد جنوب ایران میپردازد« :ازدوا هم م لراس و خوراک دابع عوامش اقتصشادق و
صی) است ،اما آب و بیآبی و دینگی ...میک اصلی ساح نیینان جنشوب اسشت .اگشر غشذاق
مرد آن سامان را دریا میرسان) ،آبیشان را هشم آسشمان دهیشه مشیکنش) .و بشا بشارانی کشه بشه راه
میافت) برکهها و آب انرارها را پر میکن) .در هر آبادق سه چهار آب انرار و برکشه وجشود دارد.
برکه ها ق)یمیان) و وقف آدمهاق خیّر! اما امروزه خیّرها و پولش)ارها از جنشوب رفتشهانش) دیگشر
برکه دازه ساخته نمیشود ،و برکههاق ق)یمی هم درهشم ریختشهانش) .سشاح نیشینان جنشوب بشا
دینگی آشنایی و الفت دیرین دارن)(همان.)6: :
 -2-4آیین اهل هوا
ساع)ق در ابت)اق این بخ

همکون روانیناسی کار کیته و با ن رق زیرا و پخته بشه دحلیش

عل روانی روا این آیین و آیینهاق میابه در بین مرد جنوب ایران مشیپشردازد« :دیشنه آب،
دینه محرت ،دینه حاداهاق که زن)گی یکنواخت و بیرنگ و حالیان را نیشاطی برخیش) و هشر
چیز دازه اق که حرکتی داشته باش) و رنگ مرگ از چهره ششان پشاک بکنش) .چنشین اسشت کشه
آداب و رسو و مراسم گوناگون مردمی را که با آنها آمیزم داشتهان) بشه راحتشی پذیرفتشهانش).
منمو ش)ن انواع رقصهاق عجیشب و غریشب و مفصش عربشی و آفری شایی همشه م شا روششنی
هستن) .مراسم عروسی و شادمانی و مراسم عزادارق و سوگوارق همه مفص اسشت و پیکیش)ه و
هر ک)ا مخلوطی از یادگار فرهنگهاق ناآشنا ،خرافات و اعت ادات عجیشب و غریشب و مراسشم
منمو در مورد هر حاداه و پی

آم)ق وسیله دوجیه دما بالیشا و حشوادث مترقرشه و غیرمترقرشه

است و وسیله دجلی و دظاهر دما آرزوهشا و دمشایالت نهفتشه مشرد آن سشامان در کمتشر جشائی
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میدوان به ان)ازه سواح جنشوب رمشا و دعشانویس و جشادوگر پیش)ا کشرد .جنشوب و سشواح
دریاهاق جنوب ،شکارگاه مساع)ق است براق جنون و پرییانی و آشفتگیهاق روانی .زنش)گی
در ساحلی آن چنانی ،خود به خود با درس و ارطراب و ناکامی همراهست .در افتادن با دریشا و
درس از گرسنگی و بی آبی و آن همه بیمارق و مرگ ومیر(همان.)99 :
مرد ساح نیین جنوب ایران ،ارواح و جنها را به صورت باد مشیپن)ارنش) و منت )نش) کشه
هر بادق جنی دارد که با آن بشه درون جسشم آدمیزادگشان مشیرود و آنهشا را دسشخیر و هشوایی
میکن)« .اه هوا» بطور اعم به کسی اطالس میششود کشه گرفتشار یکشی از بادهشا شش)ه اسشت .و
بادها دما قواق مرموز و اایرق و جادویی را گوین) که همه جا هستن) و مسلط بر دما نوع بیر.
هیککس و هیچ نیرویی را ق)رت م ابلشه بشا آنهشا نیسشت و آدمیشزاد در م ابلیشان چنشان عشاجز و
بیکاره است که راهی جز مماشات و قربانی دادن و دسلیم ش)ن ن)ارد .بادهشا گشاه بشیرحمنش) و
همه از آنها گریزان ،و گاه مهربانن) و ع)ه اق داوطلب پذیرم آنها .بادهشا همشه جشا هسشتن) ،در
دما دریاها و خیکیها و همییه طالب کالر)ق هستن) پرییان و هرجا که وحیت و دلهشره زیشاد
است باد زیاد است .و هر گوشه که ف ر و بیکارق شایع اسشت زور بشاد بییشتر اسشت(همان.)91 :
روح پن)ارق ،یا اعت اد به روح باد ،یا جن باد و دسخیر روح یا جن و جن زدگشی ،از زمشانهشاق
بسیار دور و دوره جانانگارق در جامنههاق ابت)ایی وجود داشته ،و هنوز هشم در میشان بسشیارق
از اقششوا سششرزمینهششاق آسششیایی ،افری ششایی ،اروپششایی و مششرد سششرخپوسششت امریکششا بششاز مانشش)ه
است(دوکلی .)916 :6116 ،و به اعت اد ساع)ق این بادها نیز از افری ا بشه سشواح جنشوب ایشران
رسی)هان) و در طو راهی که از آفری ا دا سواح ایران پیمودهان) با فرهنگ و اساطیر و قصشص
مختلششف مخلششوط ششش)ه ،حتششی حششا و محتششوق عششو

کششرده ،رنششگ و شششک اسششالمی

گرفتهان)(ساع)ق.)94 :
میهوردرین بادها عراردن) از :زار ،نوبان و میشایخ .ایشن بادهشا قش)ردهایی هسشتن) کشه دنیشاق
درون خاک و برون خاک همه در اختیار آنهاست .دما موجودات خیشالی و همشه آنهشایی کشه
به چیم نمیآین) .پریها ،دیوها ،ارواح نیک و ب) ،همه باد یا خیا یا هشوا هسشتن) .و آدمهشا همشه
اسیر و شکار اینها .شخص گرفتار بادها اگر جان سالم به در برد به جرگه «اه هوا» در میآیش).
زار خطرناکترین و شاینترین بادهاست .بییتر مرتالیان «اه هوا»گرفتشار ایشن بشاد هسشتن) .زارهشا
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همه کافرن) و از جاهاق مختلف میآین) .زار را از زبانی که دارد میشناسن) که از ک)ا خشاک
یا از ک)ا دریا آم)ه است .هر زار وقتی خون میخورد ،زیر میشود و به زبان در مشیآیش) و از
درون کالر) شخص مرتال و با حنجره وق با بابا و ماما صحرت میکن) و مشیگویش) کشه از کش)ا
دیار آم)ه است.
زار وقتی وارد دن یکی ش) او را مریض و ب) جان میکن) .و م دما بادهشا ،هشیچ طریشب و
درمانی براق شکارگر نیست .زارهاق گونشاگون ،در مرتالیشان خشود ،ناراحتیهشاق گونشاگون بشه
وجود میآورن) .چون زارها بییتر از هفتاد و دو نوع هستن) .بشه مرتالیشان ،فشرس یشا مرکشب زار
میگوین) .م دما بادها زار را بییتر ف را میگیرن) .جاشوان و ماهیگیران و زارعشین و گش)ایان
و بییتر از همه سیاهان شکار اصلی زارها هستن) .زار م هر باد دیگر به صورت یک جشن وارد
ب)ن شخص مرتال میشود .بنابراین همییه به هر دردیری که شش)ه ابتش)ا بایش) جشن را از دشن بیمشار
بیرون کرد .و این مراسم همان مراسمی است که براق خالص کردن یشک آد از ششریک جشن
مضرادی دردیب میدهن) .به هر حا شخص مرتال را بای) م)دها طریب ،دوا و درمان کرده باشش)،
و اگر از منالجه وق نتیجهاق حاص نیود او را پی

مشال و دعشا نشویس مشیبرنش) و اگشر هیکش

بستن و دعا گرفتن هم کارگر نیود ،آن وقت نوبت بابا یا ماماق زار است که بای) دست به کشار
بیود(همان.)81 :
نتیجهگیری
مرد نگارق یک شیوه دوصیف همه جانره و عمیق از جامنه مورد نظر نویسن)ه است که در
آن نویسن)ه به دوصیف محیط اجتماعی ،ورع زن)گی و منییت و ع ای) و آداب و رسو مرد
میپردازد .غالمحسین ساع)ق دو اار دک نگارق مست

دارد که به طور خاص به مرد نگارق

و بررسی زن)گی و آداب و رسو مرد دنلق دارد ،یکی خیاو یا میشکین ششهر و دیگشرق اهش
هوا .او براق نوشتن این دو اار به دو منط ه مختلف سفر کرده و م)دی را در آن مناطق گذرانش)ه
است ،و در هر یک از این دو اار ابت)ا با دقت و ریزبینی و مطالنه شهر و منط ه بشه دوصشیف هشر
شهر و منط ه با محلهها و کوچهها و ویژگیهاق منحصر بشه فشردم پرداختشه و سشپس بشه سشراغ
ویژگیهاق آب و هوایی ،محیط ،نوع کسب و کار ،درآم) و ورشع زنش)گی مشرد رفتشه ،و در
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نهایت به ع ای) و آداب و رسو مرد پرداختشه اسشت .امشا نکتشه جالشب در آاشار مشرد شناسشانه
ساع)ق که باعث ش)ه آنها را از آاار هم طرازم متفاوت کن) ،نوع دحلی هاق اوست .ساع)ق
در این آاار به دوصیف صر

بسن)ه نکرده بلکه همانن) یک روانیناس و جامنه ششناس دیشزبین

سنی کرده ع ای) عامه را رییه یابی و دحلی نمای) .از این رو این آاشار ،دوانشایی و قابلیشت الز
را دارن) دا به عنوان الگویی براق نوشتن مرد نگارق جوامع سشنتی بشه کشار رونش) ،کشه حتشی از
آنها میدوان در برخی موارد در مرد نگارق شهرهاق سنتی نیز استفاده کرد.
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بررسی بازیهای بومی و محلی و تأثیر آنها بر فعالیتهای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی


محم) زنگنه

دبیر زبان و ادبیات فارسی

چکیده
بازیهای بومی و م لی از جمله فعالیتهایی هستند که ریشه در تاریخ ،هویرت
و فرهنگ ملی هر قوم دارند نام این بازیها در هرر منطارهای از فرهنرگ مرردم آن
دیار متأثر است و رابطهای نزدیک با رفتار ،شیوۀ زندگی و رسروم رراص مرردم هرر
م ل دارد ،بطوری که مابولیت عام پیدا کرده اسرت ایرن برازیهرا برا سرادهتررین
امکانا موجود طیف وسیعی از اقشار مردم را ت ت پوشش قرار میدهد و سنجشی
برای تواناییها و قابلیتهای جسمانی و روانی افراد است که از این طریق میتواننرد
به کسب موقعیتهای اجتماعی دست یابند
در این ت ایق سعی شده است تعدادی از بازیهشاق م لی و بومی مشترک و رو
به فراموشی شهرسرتانهشاق ررواف ،رشرتخوار و گنابراد از توابرع رراسران رضروی،
جمعآوری و تدوین گردد ،و عالوه بر شرح هر بازی به بیان تناسب آن با کار و پیشه
مردم میپردازد
پژوهش نیز مشخِ میکند این گونه بازیها اعلب برای تأمین سالمت ،ایجراد
وحیه تعامل و تعاون ،تاویت مشارکت پذیری اجتماعی و رونق اقتصادی است ،و نیز
تمرینی برای انتخاا شغل وا تر و تاویت سبک زندگی بهتر افراد است

کلید واژهها :بازق بومی ،اقتصاد ،میارکت ،فرهنگ.

m1345z@gmail.com



  511مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

مقدمه
بازقهاق بومی و محلی بهترین عام دفریح و سرگرمی سالم و سشازن)ه اسشت ،و عشالوه بشر
آاار و مزیتهاق مطلوب فرهنگی و هنرق آنها ،بخیی از میشراث فرهنگشی غیشر مشادق انسشان
بیمار میرون) .بنابراین میطلر) به عنوان یک گنجینهاق غنی فرهنگی نشزد مشرد حفش و احیشا
شون) .این مهم به جهت نیازهاق فردق و ررورت اجتماعی ،به عنوان یکی از بهتشرین هنجارهشا
در جامنه مطرح است ،پس بای) زمینههاق کسب چنین موقنیتی را بشراق مشرد همشوار سشاخت.
زیرا دنوع نژادق در کیور چون فشارس ،دشرک ،لشر ،کشرد و بلشوچ ،باعشث ایجشاد آداب و سشنن
مختلف ش)ه اسشت .ایشن دنشوع در اجشراق بشازقهشاق بشومی و محلشی بشه خشوبی نمایشان اسشت.
دح ی ات ارزن)ة من)ودق مربوط به بشازقهشاق بشومی و محلشی در کش کیشور صشورت گرفتشه
است .اما این پژوه

به صورت می)انی و دوصیفی در یک گسترة جغرافیایی ،فرهنگی و بشومی

خاص انجا پذیرفته است.
با مراجنه بشه منشاطق هش)

و پرسش

از افشراد بشومی آگشاه و خرشره نسشرت بشه جمشع آورق

اطالعات دربارة هر بازق و دجزیه و دحلی آنها اقش)ا شش)ه اسشت .ولشی بشه علشت گسشتردگی
جغرافیایی و دنوع فرهنگی در این مناطق به دح ی ات بییتر نیاز است .در ادامشه ایشن م الشه چنش)
نمونه از بشازقهشاق بشومی و محلشی در روسشتاهاق نمونشه و هش)

گردششگرق شهرسشتانهشاق

خوا  ،رشتخوار و گناباد از دوابع خراسان رروق ارائه میگردد .بنضی از این بازقها به مرور
زمان به فراموشی سپرده ش)ه است و دن)ادق هنوز در بین مرد بخصوص قیر میان سا منشاطق
مذکور اغلب با اه)ا

خاصی روا دارد.

نا بازق :سه پایه /آستا سه پایه .یننی ایستاده به صورت سه پایه  /سه پایه به همراهی استاد.
دن)اد بازیکنان 4 :سن بازیکنان 99 :الی  89ساله جنسیت بازیکنان :مرد
ابزار و لواز بازق :یک دکه ریسمان کلفت به طو یک متر که به آن «دُرنَه» میگوین).
زمان اجراق بازق :عصرها و ابت)اق شب شرایط محوطه بازق :محوطه باز حش)ود 69متشر در
 69متر
اه)ا

بشازق :ایجشاد روحیشه همکشارق  ،د ویشت حشس دفشاع از دیگشران ،سشرعت و اصش

غافلگیرق ،پر کردن اوقات فراغت ،رقابت سالم و دمرکز حواس.
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نتیجه و ه)ایاق بازق :منموال این بازق نتیجه و ه)یه خاصی ن)ارد.
میاغ مردرط با بازق :دام)ارق ،حف و نگه)ارق دا ها در برابر یورم ناگهشانی حیوانشات
وحیی.
نکات ایمنی و ررورق بازق :ب)ون کف

صورت میگیرد و رربات « دُرنَه » ف ط بایش) بشه

پاها اصابت کن).
شرح بازق :افراد به دو گروه چهار نفره د سیم میشون) و یک نفر را بشه عنشوان سردسشته یشا
سرگروه انتخاب میکنن) .بن) از قرعه کیی یک دیم در مرکز زمین قرار مشیگیشرد ،سشه نفشر از
افراد در وسط می)ان بطورق که پاهاقشان کمی بییتر از عر

شانهها باز ،سرهاقششان بشه هشم

چسری)ه و با دست شانههاق هم)یگر را محکم مشیگیرنش) ،و بشه صشورت سشه پایشه مشیایسشتن).
سرگروه در حالی که یک ریسمان «دُرنَه» در دست دارد مانع حمله افراد دیم م اب به گشروه
میشود و نمیگذارد مهاجمین بر دوم افراد هم دشیم

سشوار ششون) .افشراد دشیم م ابش مردشب

حمله میکنن) .وظیفه سرگروه این است که با سرعت و دقت مانع از حملشه آنهشا ششود .بشر ااشر
حملههاق پی در پی دیم م اب و خسته ش)ن سرگروه دیم ایستاده ،اعضاق دیم مهاجم با اسشتفاده
از فرصت و اص غافلگیرق خودشان را به افرادق ایستادهان) ،میرسانن) و بر دوم آنهشا سشوار
میشون) .بازق ادامه دارد دا اینکه ک افشراد مهشاجم روق دوم دشیم ایسشتاده سشوار ششون) .بنش)
کمی استراحت میکنن) ،باز نوبشت بشه دشیم پیشروز مشیرسش) کشه در مرکشز زمشین بایسشت) و سشر
گروهیان حالت دفاع و دفع حمله را به خود بگیرد .این بازق شای) چن)ین نوبشت دکشرار ششود.
برن)ه خاصی ن)ارد .ه)

از انجا آن ایجشاد اوقشات مفشرح و پشر هیجشانی اسشت کشه جوانشان و

مردان براق خود دردیب میدهن).
نا بازق :است و مهتووَک  /استخوان مهتاب
دن)اد بازیکنان 69 :الی  61نفر سن بازیکنان 69 :الی  64سا جنسیت بازیکنان :پسر  /دختر
ابزار و لواز بازق :یک دکه استخوان منموال از قلم یا کتف گوسفن).
زمان اجراق بازق :شبهاق مهتابی در فص دابستان.
شرایط محوطه بازق :داخ باغ یا حیاط خانههاق بزرگ.
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اه)ا

بازق :دناون و همکارق ،د ویت دقت دی) در شب ،سرعت و دقت پی)ا کشردن اششیا

در شب ،سرگرمی و ورزم.
نتیجه و ه)ایاق بازق :به کو کیی)ن افراد دیم پیروز به فاصله منین.
میشاغ مشردرط بششا بشازق :دامش)ارق ،باغشش)ارق و قشالی بششافی (بشه دلیش نیششاز مشالی بنضششی از
خانوادهها شبها با نور کمت چراغ ،گلیم یا قالی مشیبافتنش) .ایشن بشازق مشیدوانسشته دشا انش)ازهاق
ق)رت دی) و دیخیص بافن)گان را د ویت نمای)).
نکات ایمنی و ررورق بازق :ف ط در شبهاق مهتابی ،استفاده از کف

مناسب.

شرح بازق :با یارگیرق سر گروهها افراد به دو دسته د سیم میشون) .یک دکه اسشتخوان در
شب مهتابی دوسط یک گروه پنهان میشود .وظیفهق گروه دیگر پی)ا کردن استخوان در یشک
فاصله زمانی میخص است .الرته در ایشن بشین گشروه پنهشان کننش)ه بشا دادن آدرسهشاق غلشط و
حرکششات میششکوک ،سششنی در انحششرا

مسششیر دششیم جسششتجوگر دارنشش) .گششروه جسششتجوگر اگششر

استخوان را در فاصله زمانی منین پی)ا کنن) ،افراد گروه او بای) افراد یابن)ه را به کشو بکیشن).
این بازق چن)ین نوبت دکرار میشود .زیرایی این بازق بییتر به خاطر سفی)ق رنگ اسشتخوان و
دناسب آن با شب مهتابی است .این بازق را بییتر دختران انجا میدهن).
نا بازق:یَختر  /لَخت دور  /اَلخترک /اَلختور  .بازق با یک لنگه پا( به صورت لی لی )
دن)اد بازیکنان 4 :الی  61نفر سن بازیکنان 99 :الی  89سا زمان اجراق بازق :عصر
جنسیت بازیکنان :در مناطق مورد پژوه

بازیکنان مرد میباش) .ولی در بنضی استانها نیز

بانوان این بازق را انجا میدهن).
ابزار و لواز بازق :نیاز به وسای خاصی نش)ارد .بازیکنشان بایش) از آمشادگی جسشمی بشاالیی
برخوردار باشن).
شرایط محوطه بازق :داخ خانهها (در صوردی که جمنیت بازیکنان کم باشن)) ،داالنهاق
ق)یمی روستاها و زمینهاق خاکی که در منر
اه)ا

باد نراش).

بازق :حف دناد و د ویت ق)رت جسمانی ،د ویت عضالت پشا ،ایجشاد همشاهنگی

بین دست و پا و چیم ،دناد در راه رفتن یک پا ،ق)رت حمله و دفاع دن به دن.
اصطالحات خاص بازق :عروس ،شست پا ،سینه به سینه.
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میاغ مردرط با بازق :دام)ارق و کیاورزق.
نکات ایمنی و ررورق بازق :این بازق ب)ون کف

و حتما بای) در زمینشی خشاکی یشا روق

فرم انجا پذیرد.
شرح بازق :براق این بازق هیجان انگیز ابتش)ا افشراد ششرکت کننش)ه بایش) از قش)رت جسشمی
باالیی برخوردار باشن) .زمین بازق را به دو قسمت مساوق د سیم میکنن) .ابناد زمین بستگی به
دن)اد افراد بازیکن دارد .منموال یک مرزق بین دو قسمت میشخص مشیکننش) .مکشانی مناسشب
براق در امان مان)ن عروس گروه (الرته در بنضی از مناطق داماد) نیز دنیین میگردد (بای) دوجشه
داشت که انتخاب عروس /داماد براساس قرعه انجا میگیرد و به یک گشروه ملحشق مشیششود.
این فرد بای) خیلی ورزی)ه و چابشک باشش) ،در انتهشاق گشروه مشیایسشت) ،بایش) بنش) از شکسشت
اعضاق گروه

خود را به سرعت به مح میخص ش)ه برسان)).

بن) از د سیم افراد به دو گروه مساوق و انتخاب سرگروه ،بازیکنان پیراهنهاییان را بیرون
میآورن) و به دور کمرشان میبن)ن) .افراد از پیت با دست شست پاق خشود را مشیگیرنش)( .بشا
دست راست از پیت شست پاق چپ خود را میگیرن) یشا بشر عکشس) ،بشا حالشت لشى لشى وارد
می)ان میشون) و سنى میکنن) با رربه سینه یا دست و یا جا خشالی دادن ،دنشاد حریشف را بشه
هم بزنن) ،و یا شست پاى او را از دست

خار کنن) ،عروس /داماد بای) از میانه می)ان با حالشت

لی لی فرار کن) و خشود را بشه محش میشخص شش)ه ،برسشان) .اگشر عشروس  /دامشاد موفشق شش)،
گروه

پیروز میشود و دو باره دما اعضشاق گشروه

بشه میش)ان مشیآینش) .وگرنشه شکسشت

خورده ان) و بای) زمین را درک کنن) .هر بشازیکنی کشه در ایشن بشازق دنشادل

بشه هشم بخشورد،

زمینگیر شود ،پا روق زمین بگذارد و یا شست پا را رها کن) ،بازن)ه محسوب مشیششود و بایش)
زمین را درک کن).
نا بازق :جا به جا هیها  /نوعی بازق قایم بوشک /موشک بازق است .
دن)اد بازیکنان 69 :الی  99نفر سن بازیکنان 64 :الی  19سا جنسیت بازیکنان :ف ط مرد
ابزار و لواز بازق :ابزار خاصی ن)ارد .زمان اجراق بازق :شبهاق دابستان
شرایط محوطه بازق :خانههاق ق)یمی روستا و کوچههاق منتهی به آن.
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بازق :آمادگی جسمانی ،د ویت روحیه فش)اکارق و محافظشت از افشراد دحشت امشر،

اه)ا

سرعت در دوی)ن ،جسارت در حمله کردن و دفاع نمودن ،د ویت ردیشابی در ششب و غلرشه بشر
درس.
نتیجه و ه)ایاق بازق :ف ط کتک کارق دیم حریشف .اصشطالحات خشاص بشازق :هشاق داد،
کَ کردن .
میاغ مردرط با بازق :چوپانی (محافظت از دا ها در موقع حمله حیوانات وحیی).
شرح بازق :ابت)ا دو نفر به عنوان سرگروه (استاد) انتخاب میشون) این افراد بای) از سشایرین
ورزی)هدر و جسوردر باشن) .سرگروهها در یک کنارق میایستن) و افراد دو نفر ،دو نفر بشا اسشم
رمز پی

آنها میآین) .و بطور هم آواز میگوین) :استا استاد سشال  .سشرگروههشا ف شط علیشک

میگوین) .باز آن دو نفر اسامی رمزق خود را میگوین) .سرگروهها به نوبت بای) بشازیکن خشود
را انتخاب کنن)( .بطور م ا دو نفرق می گوینش) :کشی آسشمان کشی زمشین یکشی از سشرگروه
میگوی) :آسمان .فردق که اسم رمز او آسمان است را برمشیگزینش)) .محلشی را بشراق اسشت رار
گروه میخص میکنن) .سپس با قی) قرعه یک گروه مشینیشین) و حشق خشرو از محش نش)ارد.
سرگروه هم رمن وظیفه دفاع و مراقرت از افراد دحت امر خود ،بایش) یشک نفشر از افشراد گشروه
مهششاجم را بششه گروگششان بگیششرد دششا پیششروز مرششارزه اعششال شششود .سششرگروه بنضششی اوقششات بششراق
گروگانگیرق بای) مح است رار نیروهاق خود را درک کنش) .منمشوال وقتشی سشرگروه از محش
دور میشود ،افراد گروه م اب نیز به مح است رار حمله ور میشون) .و شروع به کتشک کشارق
نیروهاق حریف میکنن) .افرادق که کتک میخورنش) بشراق اطشالع دادن بشه سشرگروه خشود و
کمک گرفتن از او فریاد میزنن)« :هاق داد ،هاق داد» ،و او را فشرا مشیخواننش) دشا بشراق نجشات
آنها به مح است رار مراجنت کن)( .هیچ یک از افراد مست ر در مح به غیشر از سشرگروه حشق
کتک زدن به افراد گروه مهاجم را ن)ارن)) .افراد مهاجم بشه محشض دیش)ن سشرگروه بایش) فشرار
کنن) .بازق همینطور ادامه مییاب) دا اینکه یک نفر را بشه گروگشان بگیرنش) .بشاز جشاق گشروههشا
عو

میشود .جذابیت بازق از این مرحله آغاز میگشردد .زیشرا افشراد گشروه مسشت ر کشه آزاد

ش)هان) براق جرران کتکهاق خورده ،دالم میکنن) .ایشن رونش) بشازق دشا پاسشی از ششب کشه
منموال با غروب ماه همراه است ،ادامه پی)ا میکن).

بررسی بازیهای بومی و محلی و تأثیر آنها بر فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی 515 

نا بازق :سوارهها
دن)اد بازیکنان :مح)ودیتی ن)ارد .سن بازیکنان 69 :الی  49سا جنسیت بازیکنان :مرد
ابزار و لواز بازق :لواز خاصی نیشاز نیسشت .زمشان اجشراق بشازق :عصشرها و در ششبهشاق
مهتابی دابستان
شرایط محوطه بازق :کوچههاق ق)یمی منتهی به می)ان اصلی روستا.
اه)ا

بازق :د ویشت قش)رت جسشمانی و روحیشهق دنشاون و همکشارق ،حمش و بشه کشو

کیی)ن افراد.
نتیجه و ه)ایاق بازق :رش) اجتماعی افراد ،بازق ساده ب)ون هیچ گونه آمادگی قرلی.
اصطالحات خاص بازق :سوارهها  ،پیادهها.
میاغ مردرط با بازق :دام)ارق ،کیاورزق و هر عملی که در بیابان انجا میشود از جملشه
هیز کنی ،در صورت بروز حاداه بتوانن) فرد مص)و را دا رسی)ن به آبادق حم کنن).
نکات ایمنی و ررورق بازق :افراد هر گروه براق بشه کشو کیشی)ن بایش) نفشرات هشم وزن
خود را انتخاب کنن).
شرح بازق :بازق با انتخاب دو نفر به عنوان سرگروه آغاز میشود ،و هر کش)ا یشاران خشود
را بر میگزینن) .براق انتخاب گروهی که ابت)ا بای) افراد م اب را به دوم بکیشن) ،قرعشه کیشی
میکنن) .سرگروه دیم پیاده یک خانه اق را به عنوان قرصک (خانهاق که بای) دا در ورودق آن
افراد را حم کنن)) میخص میکن) .گروه پیاده افراد گروه سواره را از مر)ا بشازق دشا در خانشه
دنیین ش)ه به دوم خود حم میکنن) .و در خانه را میزنن) .وقتشی کشه صشاحب خانشه جشواب
داد .از وق میپرسن) :سوارهها سواره یا ،پیادهها سواره در این بین اگر صاحب خانه شخصشی
مهربان و دلسوزق باش) ،میگوی)« :پیادهها سواره» .با هر حکم دیگر صاحب خانه ،افراد هشر دو
گروه ملز به اجراق آن هستن) .این بازق در هر دوره با رفشتن بشه کوچشه اق و زدن در حیشاطی
ادامه پی)ا میکن) ،دا لحظادی مفرّح براق بازیکنان ایجاد شود.
نا بازق :کوک کوک /یَک یَک .
دن)اد بازیکنان 4 :الی  69نفر سن بازیکنان 8 :الی  64سا جنسیت بازیکنان :دختر  /پسر
ابزار و لواز بازق :میخ آهنی .زمان اجراق بازق :صرح و عصر روزهاق دابستان
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شرایط محوطه بازق :کوچهها و خانههاق ق)یمی روستا.
بازق :د ویت روحیه دناون و همکارق ،دقت نظر و سرعت در رد یشابی ،آششنایی بشا

اه)ا

مفاهیم رهررق و همکارق ،حف و به یاد سپارق اع)اد.
نتیجه و ه)ایاق بازق :پر کردن اوقات فراغت و بازق شاد.
اصطالحات خاص بازق :کوک کوک .میاغ مردرط با بازق :دام)ارق و قالی بافی.
نکات ایمنی و ررورق بازق :پرهیز از رفتن به مکانهاق پر خطر و مخروبه.
شرح بازق :در این بازق افشراد حارشر بشه دو دشیم د سشیم مشیششون) ،و بشراق هشر دشیم یشک
سرگروه انتخاب میشود .ابت)ا یکی از گروهها در داخ کوچههاق میخص شش)ه و خانشههشاق
ق)یمی ،پنهانی خطهایی میکیی)ن) ،منموال مسیر خطها قرار داد میش) ،کشه در کش)ا جهشت
رسم شود .سپس وظیفة گروه بن)ق این بود که خطوط را پی)ا کن) .افراد هر دیم براق ایشن کشار
با دقت به جستجو میپردازن) .هر گاه فردق از یک دیم خط یا خطوط را میشاه)ه مشیکنش) ،بشا
ص)اق بلن) «کوک کوک» میگوی) ،و هم دیمی های
به طر

را فرا میخوان) ،سشرگروه و افشراد دشیم

ص)ا میرون) ،و روق خطوط کیف ش)ه ررب)ر مشیکیشن) .بشازق ادامشه مشییابش) دشا

اینکه دما خطوط دیم م اب را بیابن) .برن)ه بشازق گروهشی بشود کشه بییشترین خطشوط را پیش)ا و
پاک کن).
نا بازق :مِلَّه بازق  /سنگ بازق  /یک ق و دو ق .
دن)اد بازیکنان :دو الی چهار نفر سن بازیکنشان 4 :الشی  64سشا جنسشیت بازیکنشان :دختشر /
پسر
ابزار و لواز بازق :سنگ ریزه به قطر د ریری یک دا یشک و نشیم سشانت ،بسشتگی بشه پهنشا و
بزرگی دست فرد دارد.
زمان اجراق بازق :در طو روز و حتی شبها.
شرایط محوطه بازق :روق فرم و زمین صا
اه)ا

و هموار .

بازق :سرعت عم دست ،هماهنگی بشین حرکشات دسشت و چیشم ،بشه یشاد سشپارق

اع)اد ،دقت و دمرکز.
نتیجه و ه)ایاق بازق :کسب امتیاز ص) .ه)یهاق خاصی ن)ارد.
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اصطالحات خاص بازق :یک ق  ،دو ق و  ، ...قَپ پو  ،لیسک ،عروس.
نکات ایمنی و ررورق بازق :زمین بازق بای) صا

و ب)ون برجستگی باشش) .ایشن بشازق را

به دنهایی نیز میدوان انجا داد.
شرح بازق :ابت)ا پنج ع)د سنگ ریزه یا ریگ پی)ا و سپس محلی مناسب انتخاب مشیکننش).
این بازق به صورت انفرادق هم انجا میگیرد ،اما هیجان بازق طورق است که هشر چشه دنش)اد
بازیکنان بییتر باش) لذت بخ در است .براق اینکه چه کسی بازق را شروع کن) ،یک نفر پشنج
سنگ را در کف دست

قرار میده) و به هوا میان)ازد و بشا پیشت دسشت سشنگهشا را از هشوا

میگیرد و نمیگذارد به زمین بریزد ،مج)دا بای) سنگها را از پیت دست به هوا پرداب کن) و
با کف دست آنها را از هوا بگیرد (عم قپ پو) .به همین طریق دیگر ششرکت کننش)گان ایشن
عم را دکرار میکنن) ،هر ک)ا که دوانسته باش) بییترین دن)اد سنگ را در کشف دسشت نگشه
داشته باش) ،بازق را شروع میکن) .بازیکن شروع کنن)ه ،سنگها را روق زمین میانش)ازد و از
بین سنگها یکی را برمیدارد و به هوا پرداب میکن) ،بازیکن بای) مادا که سنگ در هواسشت
یک سنگ را بردارد ،سپس با سنگی که از زمین برداشته اسشت سشنگ دیگشر را از هشوا بگیشرد،
این عم در مرحله او بای) چهار مردره دکرار شود .دا سنگهاق روق زمشین دمشا ششود (یشک
ق ) .مرحله دو سنگها را روق زمین میریزد ،اما این بار دو دا دو دا بشر مشیدارد (دو قش ) .در
مرحله سو ابت)ا یک سنگ و سپس سه سنگ را بر میدارد (سه ق ) .مرحله چهار بایش) چهشار
سنگ را روق زمین بگذارد و یک سنگ را به هوا بین)ازد ،قر از فرود سنگ هر چهشار سشنگ
را بردارد( ق چهار ) .مرحله پنجم همة سنگها را در کف دست

نگه میدارد و یشک سشنگ

را به هوا میان)ازد ،در این بین بای) انگیت اششاره خشود را بشه زمشین بکیش) و سشنگ را از هشوا
بگیرد (مرحله لیسک) .آخرین مرحله ک سنگها را به هوا میانش)ازد و بشا پیشت دسشت آنهشا
بای) بگیرد و مج)دا دن)اد سنگ پیت دست را به هوا پرداب کن) و با میت بگیرد (مرحله قَشپ
پو) .به دن)اد سنگهاق داخ دست بازیکن امتیاز میگیرد .بازیکن از نو بای) ق او را ششروع
کن) و ادامه ده) ،در هر مرحلهاق که بازیکن نتوان) سنگ را از هوا بگیرد .نوبت بشه نفشر بنش)ق
میرس) .هر بازیکنی که امتیازاد

زوددر به ع)د ص) رسی) ،برن)ه است.
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نتیجهگیری
فرهنگ عامه میراث مان)گار مننوق گذشتگان یک جامنه است که به صورت نانوششته در طشو
داریخ از نسلی به نس دیگر منت

گردی)ه است .به طور ی ین بازقهاق بومی و محلی که طشی قشرون

متمادق به وسیلة نیاکان ما در مناطق مختلشف اجشرا مشیگردیش)ه ،نمونشهاق بشارز حفش و حراسشت از
فرهنگ عامه بوده است .ه) از اجراق اینگونشه بشازقهشا بییشتر بشراق پشر نمشودن اوقشات فراغشت،
کاه

خستگیهاق جسمی و روانی ،دمرین میارکت پشذیرق اجتمشاعی ،د ویشت روح همکشارق و

دناون بوده است ،که منتج به افزای

دولی) و رش) و رونق فنالیتهاق اقتصادق میگردیش) .بشه همشین

علت قریب به ادفاس این گونه بازقها در هنگا عصر و شرانگاه برگزار میش) ،زیرا بزرگشان خشانواده
صرحها به دنرا کار و امرار منام میرفتن) و عصرها و شبها زمان مناسری بود دا بزرگان ،نوجوانشان
و جوانان را در انجا بازقها همراهی کنن) .این عم عالوه بر میارکت و نظشارت بزرگشان بشر رفتشار
بکهها ،اوقات مفرح و شادق را براق عزیزان خود فراهم میآوردن).
انتخاب سرگروه براق هر بازق و پیروق محشض از دسشتورهاق وق ،سشرب د ویشت روحیشة
میارکت پذیرق و بهرمن)ق از ق)رت جسمانی باالدر اعضا حکایت دارد.
ویژگیهاق مهم این بازقها:
استفاده از ابزار و امکانات مح زنش)گی و عش) نیشاز بشه دجهیشزات و امشاکن خشاص اسشت.
عم)ه امکانات و ابزار مورد نیاز بازقها شام چوب ،خشاک ،سشنگ ،پارچه،اسشتخوان ،طنشاب،
کمربن) و  ...میباش) ،که در بییتر روستاها یافت میشود.
براق هر گروه سنی بازقهاق خاصی وجود دارد.
مراسم عروسی و اعیاد مذهری بهترین بهانه و زمان براق پرداختن به این گونه بازقهاست.
متاسفانه امروزه وسای اردراط جمنی و بازقهاق رایانهاق بییتر مشرد را بشه خشود میشغو کشرده
است ،و بازقهاق بومی و محلی به دست فراموشی سپرده ش)هان) .خال این بازقها را با هشیچ رسشانة و
بازق مجازق نمیدوان ،پر نمود .روان آشفتة انسان مناصر نیازمن) احیاق این گونه بازقهاست.
منابع
 افراد آگاه و عالقهمن) به فرهنگ و سنتهاق بومی و محلی شهرستانهشاق خشوا  ،رششتخوار وگناباد.
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فاطمه سرح)ق

دانشجوی دکتری ،گروه ادبیات و علوم انسانی ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد مشهد،
مشهد ،ایران

جواد مهربان
استاد یارگروه ادبیات و علوم انسانی ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
منظومههای عاشاانه نظامی ت و عظیمی در فضای ادبی ایران پدیرد آورده و
این مس له در آثار ادبی بعد از او را نشان می دهد ادبیا جهان دربردارنده ی بخرش
بزرگی از احساسا و عواطف و تفکرا انسانی است که تمامی وجوه زندگی فرردی
و اجتماعی آن را در برمیگیرد ادبیا حماسی ،پایداری ،عنایی ،عرفانی و همگری
اشاره به مجمو های بزرگ از متون دارند که هر یک به فرارور موضو  ،حارایای از
تمرردن بشررری را در بردارنررد در ایررن ت ایررق برره واکرراوی تاابررلهررای دوگانرره در
داستانهای لیلی و مجنون و رسرو و شیرین پردارته شرده اسرت از ماایسرهی دو
منظومه ی عاشاانه «رسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» نظامی می توان بره نترایج
جالبی دست یافت ازجمله این که ایرن دو منظومره نمایرانگر در فرهنرگ و ایرده ای
مختلف است رسرو و شیرین بیانگر ایران پیش از اسرالم برا آداا و رسروم شراهان
ساسانی و فرهنگ باز و سنجیده و لیلی و مجنون بیانگر زندگی قبیله ای با تصرویری
از آداا و رسوم رشک و فرهنگ بسته ی اعراا بدوی عشرق در رسررو و شریرین
زمینی و مجازی و در لیلی و مجنون در ورای دنیای م سروس اسرت و عرفرانی بره
نظر می رسد عشق «مجنون و فرهاد» و «لیلی و شیرین» ،و مرگ آن ها نیز بسیار با
یکدیگر شبیه و قابل تطبیق اسرت در رسررو و شریرین ،چهرره ای کره برر سراسرر
داستان اشراف دارد چهره ی شیرین اسرت و در لیلری و مجنرون نارش برجسرته ی
مجنون کامالف مشهود است

کلیدواژ ها :نظامی گنجوق ،لیلی و مجنون ،خسرو شیرین ،عیق ،ادبیات غنایی.
 f.pahneh67@gmail.com
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 -1مقدمه
در پایان قرن شیم هجرى ،نظم داستانها به ویژه داستانهاى بزمى و غنشایى بشه وسشیلة نظشامى
گنجوى در اار خسرو و شیرین ،لیلشی و مجنشون بشه حش)ّاعالى کمشا رسشی) .وى چنش) داسشتان
منرو

زمان خشود را بشه نظشم درآورد .در بشین سشراین)گان قصّشههشاى بزمشى و عاشش انه ،هشیچ

شاعرق بی

از وى دوفیق ق)رت نمایى نیافته ،هنرنمایىهاى این ششاعر در عرصشه داستانسشرایى

بسیار قاب دوجه اسشت و دأایرگشذارى او در دشاریخ دحّشو ایشن هنشر ،وى را صشاحب دسشتاورد
پربارى در شنر غنایى کرده است ،دا جایى که اک ر سراین)گان منظو ههاى عاش انه ،به دأایر از
سرک و شیوهى داستانپردازى او ،آاار بسیارى خلق نمودهان) :(.شمار مىرونش) (شمیسشا-6146،
 . (. 48د اب هشاق دوگانشه از بنیادهشاق ان)ییشهق سشاختگرا بشه ششمار مشیرود و رییشهق آن در
نظریات زبان شناسی سوسوراست .از دی)گاه سوسور ،بنیادق درین واح)هایی کشه نظشا زبشان را
شک می دهن) ،مفاهیم مت اب هستن) ،چنان که «داریک» در د ابش بشا «روششن» مننشا مشی یابش) و
«مونث» در د اب با «مذکر» .نیانه شناسانی که سنت سوسورق را پی گرفتن) ،د اب هاق دودشایی
را به عنوان ساختارهاق بنیادین متن در نظر گرفتن) و به دحلی کارکردهاق مننایی د ابش هشا در
متن پرداختن) .براق م ا  ،پس از والدیمر پراپ که کن

شخصیت ها را به عنشوان بنیشادق دشرین

ساختارهاق روایی پذیرفته بود ،لوق استروس و آلژیرداس گرماس برخشی عناصشر مت ابش را بشه
عنوان ساختار روایت مطرح کردن) .استروس از د اب هاق دودایی به عنوان جنرشه هشاق نشا متغیشر
ذهن انسان نا برد که فرادشر از مرزهشاق فرهنگشی عمش مشی کنش) ،یننشی ذهشن انسشان جهشان را
براساس د اب ها میشناس) وساختارهاق مت اب نه ذادی اشیاء و پ)ی)ه ها ،که بشر سشاختهق ذهشن
ماست( .نک .چن)لر ،681-64 :6148 ،سشجودق .)88:6149-46،د ابش هشاق دوگانشه بشه نشوعی
هسته ق فکرق بسیارق از اقوا و جوامع را دیشکی مشی دهش) ،چشه در جوامشع قش)یمی و چشه در
جوامع ج)ی) مرناق ان)ییه و شناخت برد اب قائم اسشت .ششناخت آفریننش)ه ق جهشان و بشراهین
اارات مر)أ وجود ،دحت دأایر د اب هایی نظیر علت و منلو  ،واجب الوجود و ممکن الوجود و
ممتنع الوجود ،ح)وث و ق) و ...است( .نری لو.)86:61:9 ،
براق روشن ش)ن مطلب الز است به سه مورد د ابش دوگانشه در لیلشی و مجنشون و خسشرو
شیرین نظامی بپردازیم.
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ابتدا مس لهی احترام به پدر و مادر و بزرگترها مطرح می شود چنان چره در داسرتان
لیلی و مجنون آن جا که پدر لیلی بدون نظررواهی از درترر جرواا مثبرت بره ابرن
سالم می دهد و لیلی روی حررف پردر کره برررالف عایرده وی بروده اسرت سرخنی
نمیراند
لیلشششششی ز پششششش)ر بششششش)ین حکایشششششت رنجیشششش) چنششششان کششششه بششششینهایششششت
در پشششششرده نهفتشششششه آه مشششششیداششششششت پششششرده زپشششش)ر نگششششاه مششششیداشششششت
چشششون رفشششت پششش)ر ز پشششرده بیشششرون ششششش) نششششرگس او ز گریششششه گلگششششون
چنششش)ان ز ره دو دیششش)ه خشششون رانششش) کشششششز راه خشششششود آن غرشششششار بنیشششششان)
(وحی) دستگردق)699:61:9 ،

اما در م اب در داستان خسرو و شیرین پس از آن که ششیرین دصشویر خسشرو را کشه دوسشط
شاپور کیی)ه ش)ه بود دی) آن چنان شیفته و شی)اق او ش) که ب)ون اجازه و هماهنگی با مهشین
بانو عمهق خوی

به دی)ار خسرو شتافت.

بششششت لیکرشششششکن برپیششششت شششششر)یز سشششوارق دنشششش) بششششود و مرکرششششی دیششششز
چششو مرکششب گششر کششرد از پششی

یششاران بشششرون افتشششاد از ان همتشششک سشششواران

بششششه درگششششاه مهششششین بششششانو ،شششششرانگاه شششش)ن) آن اختشششران بشششی طلنشششت مشششاه
بشششه دیششش)ه پشششی

دخشششت

راه رفتنششش) بشششه دلخشششی حشششا ششششیرین بازگفتنششش)

کششه سششیاره چششه شششب بششازق نمششودم دشششک طیشششاره چشششون انششش)ر ربشششودم
مهششین بششانو چششو بیششین) ایششن سششخن را صششششال در داد غششششمهششششاق کهششششن را
(وحی) دستگردق)88:6184 ،

د اب دوگانهق دیگرق که در دو داستان دی)ه می شود ایشن گونشه اسشت کشه مجنشون چنشان
عاشق لیلی می شود,که حتی حارر نیست پس از شنی)ن ازدوا لیلی ،با شخص دیگرق ازدوا
کن) و مجنون همنیین وحوم و سراع میگردد.
برگشششششششردن گشششششششور دکیشششششششه دادق بششششششششر ران گششششششششوزن سششششششششرنهادق
زانشششششو زده بشششششر سشششششرین او شششششششیر چششششون جانشششش)اران کیششششی)ه شمیششششیر
گششششششرگ از جهششششششت یتششششششاس دارق رفتششششه بششششه یششششزک بششششه جانسششششپارق
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درنششششششش)ه پلنشششششششگ وحششششششش

زاده رزخششششششششوق پلنگششششششششی اوفتششششششششاده
(وحی) دستگردق)688:61:9 ،

اما در م اب «شری در حا مستی خسرو از ششیرین بوسشهاق مشی طلر).ششیرین بشا عتشاب از او
می خواه) به جاق عیاشی ،دا و دخت را از دشمن بگیرد .خسرو رنجی)ه خشاطر بشه جانشب رو
میرود و پادشاه رو دخترم مریم را به او میده)( ».ذوالف ارق)98::61:4 ،
پس از مرگ ناجوانمردانه ق فرهاد و خرر مرگ مشریم« ،خسشرو یشک بشار دیگشر از ششیرین
میخواه) که با او باش) ،امشا ششیرین نشاز مشیآغشازد و خسشرو بشه دالفشی در فکشر آن اسشت کشه
زیرارویی دیگر را در دا آورد ،و سرانجا خسرو مجرور می شود شکر را به ع ) خشود درآورد»
(همان)949:946 ،
و پس از آن خسرو از راه شکار به قصر شیرین می رود .شیرین که از ناگشاه آمش)ن خسشرو و
نا و ننگ و طننه ق مرد میدرس) دستور میده) از او است را کنن) ،اما بشه کشاخ راه ن)هنش) و
شیرین از خسرو میخواه) او را به ع ) خوی

درآورد و آن گاه از او گله میکن) که :

کششششش)امین پیشششششک را دادق سشششششالمی کشششش)امین شششششب فرسششششتادق پیششششامی
دششو سششاغر مششیزدق بششا دوسششتان شششاد قلشششم ششششاپور مشششیزد ،دییشششه فرهشششاد
و خسرو با ناامی)ق باز می گردد .شیرین که از رفتشار خشود پیشیمان اسشت بشه دنرشا ششاه بشه
شکارگاه میرود و از شاپور میخواه) به شاه بگوی) اگر خواهان اوسشت ،وق را بشه ع ش) خشود
درآورد واال به دنرا کار خود می رو  .شاه وقتی زمین برسی و پیشیمانی ششیرین را مشی بینش) بشه
رسم موب)ان شیرین را به ع ) خود درمیآورد(.همان)946 ،
د اب دوگانه بن)ق راجع به این است که در پایان داستان لیلی و مجنون ابت)ا لیلی مشی میشرد
و سپس مجنون پس از آگاهی از مرگ لیلی بر سر قرر او جان میسپارد.
مجنششون ز جهششان چششو رفششت بربسششت از سشششششششرزن
بششششششر مهشششششش) عششششششروس خوابنیشششششش)ه خششششواب

جهانیشششششششان رسشششششششت

بششششر بششششود و بسششششت دیشششش)ه

ناسشششششود دریشششششن سشششششراق پشششششر دود چشششون خفشششت ,مشششع الغرامشششه آسشششود
(وحی) دستگردق)911:61:9،
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 -2تقابلهای دوگانه
بنیان دفکر فلسفی ش علمی غربی بر عناصر دو قطری استوار است .ان)ییهاق که آفریش)ه شش)ه
است و سپس یک امر واقنی انگاشته ش)ه اسشت :راسشت /دروغ ،نیکشی /بش)ق ،نشور /دشاریکی،
مرد /زن ،زن)گی /مرگ  ،روح /جسم و ...نمونه هایی از د اب هاق دوگانهان) که همواره طشر
او مرجح و طر

دو نامرجح انگاشته می شود؛ یننی راستی بر دروغ ،نیکی بر بش)ق ،مشرد بشر

زن ،زن)گی بر مرگ ،و روح بر جسم درجیح داده می شود .به عرارت دیگر حضور یکشی ،نفشی
دیگرق است .می دوان گفت یکی از این دو قطشب ،ششک نشاقص و دکامش نیافتشة قطشب دیگشر
است .ب)ق گونه اق دکام نیافته و ناقص نیکی است و ....اعت اد به قطب هاق دوگانشه ،منجشر بشه
بنیادگذارق عملی پایگان و سرب بردرق حضور بر دمشایز و غیشاب شش)ه اسشت(احمش)ق:6149،
.)148
د اب هاق دوگانه ،اساس دفکر ساختارگرا است .جانادان کالر میگوی) « :براسشتی مناسشرادی
که در بررسی ساختارق ،مهمترین رابطه ها دانسته می شون) ،سشاده دشرین نیشز هسشتن) :د ابش هشاق
دوگانه .الگوق زبانی ...ساختارگرایان را به ان)ییی)ن در پیکر اصطالح هاق دو سویه کیشان) دشا
در هر موروع پشژوه

خشود در پشی د ابش هشاق کشارکردق برآینش)»( .)Culler,2002:16ایشن

د اب ها نه دنها رییه در دفکر انسانی دارد؛ بلکه نمونه هایی از این د اب هشا را مشی دشوان در نظشا
طرینت یافت :روز /شب .بیر همواره با این د اب ها در نظشا طرینشت رو بشه رو بشود و از طریشق
دستهبن)ق کردن آن به دنیاق اطرا

خود مننا میبخیی).

در حوزه ادبیات و هنر نیز حضور د اب چیمگیر اسشت و در اغلشب آاشار ادبشی د ابش هشاق
دوگانه اق مانن) پیرق و جوانی ،سیاهی و سپی)ق ،مرگ و زن)گی ،دوست و دشمن و پیشروزق
و شکست و دی)ه میشود .این د ابلها گاه در طی دوره هاق مختلف دگرگون مشیششون)؛ چنشان
که در طو داریخ ادبیات فارسی ،گاهی امور حسی و گاهی امور ع لی غلره دارد یا شنر زمینی
و جسمانی در د اب با شنر عرفانی و روحشانی قشرار مشیگیشرد» (نرشی لشو .)81 :61:9 ،بنشابراین،
بررسی د ابلها در شنر شاعران ،به خصوص اینکه شاعر به چه شک از د ابلها بهره گرفته اسشت،
ما را به ویژگی هاق سرکی او رهنمون میسازد و بررسشی د ابش هشا در سشطح واژگشان ،دصشاویر
ارائه ش)ه و نحوه چی)مان جملهها و زمینه ساز شناخت سرک آن شاعر خواه) بود.
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 -1-2تقابلهای دوگانه و ساختارگرائی
ساختارگرایان د اب هاق دوگانشه را از ارکشان زبشان ،ششناخت و اردرشاط انسشانی دانسشته انش).
یاکوبسن میگوی)« :د اب هاق دوگانه در ذات زبان نهفتهان) ،دانستن این د ابلها نخسشتین کشن
زبانی است که کودک میآموزد؛ طرینیدرین و خالصهگشودرین رمزگشان اسشت»( Jacobson,

 .)1958:47-49بنابراین آنکه سرب میشود یک کودک به دفاوت دو کلمشة دشوپ و دشوت پشی
بررد ،دفشاوت دو وا «پ» و «ت» اسشت کشه مشانع مشیششود ،ایشن دو وا یکسشان ششنی)ه ششود.
یاکوبسن مشیگویش) کشه «مشا یشک وا را از طریشق کشاربرد ناخودآگاهانشة دنش)ادق د ابش کشه
دمایزگذارق بین آن وا و اصوات میابه دیگر را ممکن میسازد ،شناسایی می کنشیم» (سشل)ن،
 .)61-68 :6184استفادهاق که ساختارگرایان از ایشن بیشن

دربشارة سشاختارهاق ادبشی کردنش)،

چیزق فرادر از وا بود ،این روم به عنوان نمونة کلی ساخت به کشار مشیرود .لشوق اششتراوس
استرادژق را در پی

گرفت که به چیزق فرادر از سطح اسشطوره مشیپرداخشت دشا ششراهتهشاق

ساختارق بین روایتهاق بظاهر متفاوت را پی)ا کن) .آنکه در مشورد او قابش دوجشه اسشت ،ایشن
است که او ادعاق شناخت اصو جهانی بر اساس د اب هایی که در زبان بود ،داششت کشه بیانیشة
آن ساختار روایی اسطوره است .وق روم دحلی زبان به عنوان مجموعهاق از د اب هشا در بشین
کوچکترین عناصر ممکن ش فونیم ش را براق دحلی اسطوره استفاده کرد .دجزیه و دحلی داسشتان
اودیپوس ،خالصة کوداهی از روم او را نیان میده) .او حوادث  ،اعما و رابطههاق کلیش)ق
زیادق را به عنوان عناصر اصلی اسطوره یا اسشطوروا دیشخیص و سشپس بشا نظشم دوبشارة آنهشا
کارکرد یکسان آنها را در روایت نیان داد .سرانجا چنین نظمی اشتراوس را بشراق رسشی)ن بشه
فرمولی که اسطوره را دوریح ده) ،رسان) و مهمتشر از آن او بشه ایشن نتیجشه رسشی) کشه کیفیشت
فکرق که اسطورة ق)یمی را ایجاد کرد و باعث ایجاد علم م)رن ش) ،قابش دیشخیص اسشت .از
سوق دیگر ،بحث د اب هاق دوگانه یکی از بنیادهشا و مفشاهیم اساسشی در ن ش) سشاختارگرایی و
نظریات زبان شناسی و نیانه شناسی است .میدوان ردپاق د اب هاق دوگانه را در اک ر نظریشات
ساختارگرایان ،به ویژه سشاختارگرایان روایشت ششناس ،پیش)ا کشرد ،دشا جشایی کشه روالن بشارت
میگوی) :اساسیدرین مفهو ساختارگرایی د اب هاق دوگانه است» (بشارت .)64 :6189 ،ارزم
د ابلها را نزد نیانهشناسان نیز میدوان دی) .سوسور زبان را نظا دفاوت ها میدانسشت کشه د ابش
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اجزا و نیانه ها باعث شک گیرق آن میشود .به نظر او ،زبان از مجموعهاق از نیانه هشا دیشکی
ش)ه است که وقتی نیانهاق در د اب با نیانه دیگر قرار میگیرد ،مننا پی)ا میکن).
 -2-2ادب غنایی
ادب غنایی در اص اشنارق است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح میکنش) .ایشن
گونه اشنار که کوداه بود ،در یونان باسشتان بشا همراهشی بشربط خوانش)ه مشیشش) و از ایشن رو در
زبانهاق فرنگی به اشنار غنایی لیریک  layricمیگوین) .لیریک در عصرها شای) بشه درشع عربهشا
که به شنر عاش انه و عاطفی «الینر الغنائی» میگوین) به غنشایی درجمشه کشردهانش) و بشه رومغشی
اشنار عاش انه و بزمی به کار میبرن) .به هر حا مناد ق)یم آن غز است .بایش) دوجشه داششت
که مراد از اشنار لیریک در ادبیات اروپایی ،شنرق است کوداه و غیرروایی که گوینش)ه در آن
ف ط احساسات خود را بیان میکن) .اگر شنر بلن) و روایی باش) م ش خسشرو و ششیرین ،لیلشی و
مجنون به آن شنر غنایی داستانی یا نماییی میگوین)( ».شمیسا ،6184 ،صص 618 :و)611
شنر غنایی بیان دمای  ،ن طه نظرها و نیازهایی است که در عشالم احسشاس و عاطفشهق ششاعر
در رابطه با مسای زن)گی اعم از فردق یا اجتماعی شک میگیری)( .عرادیان 618: ،ص)611 :
«یک سلسله داسشتانهایی کشه ششرح عیش ها و پشاقبسشتیهاسشت و گشاهی بشه ناکشامی پایشان
میپذیرد و زمانی به خوشی و شادکامی خادمه پی)ا میکن) .در گنجینهق ادبیشات منظشو ایشران
بخ

بزرگی را به خوی

اختصاص داده است در ایشن منظومشههشا دلرسشتگیهشا پرهیجشاندشر و

افروختهدر است .این منظومهها بسیار مفص و پر از شرح جزئیات و قیافه و ق) و باالق دلرشران و
وصف مناظر طرینی است( ».صوردگر ،6184 ،صص 4 :و)8
 -3تلخیص دو داستان «خسرو و شیرین » و «لیلی و مجنون » :
 -1-3خسرو و شیرین
چارچوب اصلی این داستان چنشین اسشت کشه خسشرو ،ششاهزاده ایشران و ششیرین ،بشرادرزاده
بانوق ارمن ،به راهنمایی و چاره جویی شاپور ،ن)یم خسرو ،به جست وجوق یک)یگر برمی آینش)
و بن) از یک سلسله قهر و آشتی ،سرانجا به هم میرسن) .نه دلرباییهاق مریم و ششکر ،خسشرو
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را از عیق شیرین باز می دارد و نه درد و نیاز فرهاد کوهکن ،شیرین را که دل

بشه مهشر خسشرو

بسته است ،به دا وسوسه می ان)ازد .پایان غم انگیز سرنوششت دو دلش)اده ،سشوزق و دردق دارد
که قصهق عیق بزرگان را چاشنی عیق واقنی  -عیق شوری)گان و نامرادان  -میده) :خسشرو
شب هنگا در کنار شیرین به دست فرزن)ق (شیرویه) کشه در د خشوی  ،رقیشب او نیشز هسشت
کیته میشود ،در میان اموا خون خود بهسختی جان میدهش) و از بشس دلش

دربنش) آسشای

منیوس است؛ او را از خواب خشوم بیش)ار نمشی کنش) .ششیرین هشم روز بنش) د ششیر و بشه را بشه
وع)هق وص  ،خوم میدارد ،وقتی بشه دخمشهق خسشرو مشیرود بشا وفشادارق ششگفتانگیشزق
پهلوق خود را می درد و آرا در کنار خسرو جان می ده) .ب)ین گونشه پایشان داسشتان ،از حیشث
قوت و دأایر با همه ق داستان که خود پر از شور و لطف و زیرایی است برابرق می کن) و شور و
هیجان آن به نهایت می رس)(.زریشنکشوب6:1-6:8 :6181 ،؛ نیشز .نشک :اشروت-8:9 :6189 ،
.)849
 -2-3لیلی و مجنون
م نوق سو نظامی است که در سا  448هجرق آن را به نا شروان ششاه ابشوالمظفّر اخسشتان
بن منوچهر ساخته است .نظامی این داستان را در  8899بیت و در م)دی ان)ک (کمتشر از چهشار
ماه) سروده است و گویا بن)او نیز در آن دج)ی)نظرهایی کشرده و ایشن کشار را حش)ود سشا 444
هجرق به پایان برده است .این داستان عاش انهق غم انگیز از داستان هاق ق)یم عرب بوده اسشت.
ابن ن)یم در شمار عیاقی که در جاهلیت و اسال میزیسشتهانش) و کترشی در اخرشار آنشان دشألیف
ش)ه است ،کتابی را هم به نا مجنون و لیلی نا می برد (ابن ن)یم .)894 :عالوه بر این ابشن قتیرشه
(الینر والینرا )144 - 118 :6469 ،و ابو الفر اصفهانی (االغشانی 198-188 :6 ،و -68 :9
 )9و ابن نراده (سرح النیون )988 -988 :نیز به این داستان اشاره مفص کرده ان) .بنابراین نظشامی
در اب)اع اص این داستان هم مرتکر نروده ولی خشود هنگشا نظشم در آن دصشرفات بسشیار کشرده
است (صفا .) 9 / 491 :6111 ،به هرحشا چهشارچوب کلشی ایشن داسشتان کشه مشی دشوان آن را بشا
داستان دافنیس و کلوئه )  ( Daphnis and chloeو حتی با حکایت رومئو و ژولیت ( Romeo

)  and Julietقاب م ایسه دانست ،سرگذشت عی ی اسشت پشر از درد و درمشان کشه دو قریلشهق
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دشمن را با مسألهاق دشوار روبهرو میکن) .عی ی که بین کودکی بشه نشا قشیس یشا (قشیس بنشی
عامر) با لیلی دخترک هما او در مکتب آغاز می شود و غیرت و دنصب عربی در سشر راه ایشن
عیق پرشور منصو مانع ها پ)ی) می آورد .لیلی به خانشه ق ششوهرق نشادلخواه بشه نشا ابشن سشال
می رود و قیس که از م)اخلهق پ)ر و از وساطت نوف  ،بهرهاق نمییاب) ،مجنون واقنی میشود.
سر به بیابان میگذارد و با جانوران صحرا ،انس میگیرد .نه خرر وفات پ)ر و مادر که دور از او
در غم او می میرن) او را از این شی)ایی باز می دارد و نه مرگ ابشن سشال او را بشه وصشا و کشا
میرسان) .در این میان لیلی نیز به ناکا می میرد و مجنون هم وقتی به سر دربشت او مشی رود« ،اق
دوست ،میگوی) و جان به دوست می ده) .به هرحا این داستان ،داسشتانی پرسشوز و درد اسشت
که اگر قهرمان آن ،مجنون بنی عامر ،نیز چنانکه بنضی گفته انش) ،هرگشز در ایشن جهشان نزیسشته
باش) ،بارق وجود او آفری)ه ق نظامی هم نیست و دستکم نا او و شنر منسوب به او سه چهشار
قرنی پی

از داستانسراق گنجه هم وجود داشته است (زرینکوب.)6:8 :6181 ،

 -4تقابلهای معنایی در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون
حکیم نظامی گنجوق بنا به درخواست حاکمان عصر (ادابک جهان پهلوان) از دنیاق زهش) و
ریارت مخزن االسرار وارد دنیاق عیق خسشرو و ششیرین مشی ششود .الرتشه عالقشه ق حکشیم را بشه
محروبهق خوی  ،آفاس ،که در این ایا به سراق باقی شتافته است ،نرای) بیدأایر دانست .نظشامی
چن) سا بن) از سرودن این منظومه ،بنا به درخواسشت ابشوالمظفر اخسشتان بشن منشوچهر ،پادششاه
شروان به نظم قصه ق لیلی و مجنون می پردازد .در این بخ

دالم می شود دا این دو داسشتان از

جنرههاق مختلف د اب هاق مننایی مورد بررسی و دحلی قرار گیرد.
 -1-4بدویّت و مدنیّت
این دو منظومه ق رمانتیشک ،نمایشانگر دو طر شه ،فرهنشگ و جامنشهق مختلشف اسشت .یکشی
(خسرو و شیرین بیانگر ایشران پشی

از اسشال  ،بشا دصشویرق از آداب ورسشو ششاهان ساسشانی و

دیگرق (لیلی و مجنون) بیانگر زن)گی قریله اق بشا دصشویرق از ریشگ و صشحرا و سشنن خیشک
اعراب ب)وق.
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"لیلی"پرورده جامنهاق است که دلرستگی و دنلق خاطر را م )مه انحرافشی مشیپنش)ارد کشه
نتیجهام س وط حتمی است در درکات وحیشتانگیشز فحیشا؛و بشه داللشت همشین اعت شاد همشه
ق)رت قریله مصرو

ایشن اسشت کشه آب وآدش

را –و بشه عرشاردی رسشادر آدش

و پنرشه را-از

یک)یگر ج)ا نگه دارن) دا با دمهی) م )مات گناه،آدمیزاده طرناو ظلو و جهو در خسران ابش)ق
نیفت).در محیطی چنین یک لرخن) کودکانه ممکشن اسشت درش)ی بشه داغ ننگشی ششود بشر جرشین
حی یت افراد خانواده و حتی قریله.در این ریگزار دفته بازار دنزیر گر است و محتسشب خش)ا نشه
دنها در بازار که در اعماس سیه چادرها و پستوق خانهها.همه مرد از کودکان خردسشا مکترشی
گرفته دا پیران سالخورده قریله مراقب جزئیات رفتار یک)یگرن).نخستین لرخنش) محرشت "لیلشی و
مجنون"ان)ک سا در فضاق مح)ود مکترخانه ،نه از چیم دیزبین مالق درکه به دسشت مکتشب
پوشی)ه میمان)،و نه از نظر کنجکاو بکههاق هم)رس و هم مکتری.
نظامی با عمق نظر و دیز بینی دصویرق بسیار زیرا می سازد .دصویرق از مح)ودیتهاق زنشان و
ستمی که بر آنان می رود و یا اینکه آنان نیز بای) از سر ناچارق دن به قضشا ب)هنش) .لیلشی هشم در
این داستان به عنوان یک دیپ و شخصیت نوعی مطشرح مشی ششود چشرا کشه او هشم اسشیر همشین
دنصرات و مح)ودیتها است و دسلیم در برابر سرنوششت بشه طوریکشه در قسشمتی از ایشن داسشتان
لیلی از زن بودن خود مینال) و غرطه میخورد:
او گشششر چشششه نیشششانه گشششاه درد اسشششت آخر نه چشون مشن زن اسشت مشرد اسشت
چشششون مشششن بشششه ششششکنجه در نکاهششش) آن جششششا قشششش)م

رود کششششه خواهشششش)

زن گششششر چششششه بششششود مرششششارز افکششششن آخشششر چشششو زن اسشششت ،هشششم بشششود زن
زن گیشر کشه خشود بشه خشون دلیشر اسششت زن باشششش) زن ،اگشششر چشششه ششششیر اسشششت
(نظامی)616: 6144 ،

در این سرزمینت پاکی و د وق ب)ا به حا دختر و پسر جشوانی کشه نگشاه عالقشهاق رد و بش)
کنن)،که کودکان هم)رس –با همه کمسالی و بیدجربگی-نگاهی ب)ان منصومیت را از م ولشه
گناهان کریره میشمارن) و کف زنشان و درانشهخوانشان بشه رسشواگرق مشیپردازنش) و کشار هشو و
جنجا را به مرحلهاق میرسانن) که پ)ر غیردمن) دختشر سشر بشه هشوا را از مکترخانشه بشازگیرد و
زن)انی حصار حرمسرا کن)؛ و "قیس"بینوا از هجو طننه همساالن کارم به آشفتگی و جنون
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کی)؛ و واقنهاق ب)ان سادگی در)ی به داستانی شود هیجانانگیز و لرریز از گزافهها و افسانههشا،
و شاعران و درانه سازان مح شرح دل)ادگیها را بشه رسشوائی در قالشب درانشه ریزنش) و در دهشان
ولگردان کوچه و بازار ان)ازن)،دا دختر از مکتب بری)ه در پستو خزی)ه را ن
کنن) و موروع درانه مطربان و د

بز غشز سشرایان

زنان ،و پسر ان)ک دحم حساس را آواره کشوه و دششت و

بیابان.
اما در دیار "شیرین"مننی بر مصاحرت و مناشرت مرد و زن نیست.پسران و دختشران بشا هشم
مینیینن) و با هم به گردم و شکار میرون) و با هم در جینها و میهمانیها شرکت مشیکننش) .و
عجرا که در عین آزادق مناشرت ،شخصیت دختران پاس)ار عفا

اییان است،که بجاق دشرس

از پششش)ر و بشششیم بششش)گویان ،محتسشششری در درون خشششود دارنششش) و حرمتشششی بشششراق خوییشششتن
قائلن).دخترها،مادرها و پیران خانواده را میشاور نیشک انش)ی

خوییشتن مشیداننش) ،و هیش)ارق

دوستانه چنان در د و جانیان اار میکن) که وسوسه هاق ششهزاده جشوان عیشرت طلرشی چشون
"پرویز"نمی دوان) در حصار پوالدین عصمتیان رخنه اق کنش) .در سرداسشر داسشتان "خسشرو و
شیرین"بیتی و اشاردی به چیم نمیخورد که آدمیشزاده خیرخشواه مصشلحت ان)ییشی بشه نهشی از
منکر برخاسته باش) و از عم نامن و "شیرین"انت ادق کرده باش).گویی همه مرد ایشن سشوق
جهان از ارمنستان گرفته دا کرانههاق غربی ایران و قصر شیرین گنه کاران با انصافی هستن) کشه
داستان "عیسی"و رجم زانیه را شنی)هان) و در برخورد با گناه دیگران ،به یاد نامه اعما خشوی
میافتن) و به حکم بزرگوارانه مروا کراماو دی)ه عیب بین خود را بر دلیریها و جساردهاق جوانشان
فرو میبن)ن).
 -5تعامل و تقابل
خسرو از وجود رقیب احساس خطر میکن) و براق از میان برداشتن او چارهان)ییی میکن)
در حالی که مجنون وجود ابن سال را دحم میکن) و دنها بشه نوششتن نامشهاق گلشهآمیشز بشراق
منیوس به خاطر ازدوا با او و عه)شکنی اکتفا میکن).
زنان قهرمان دو منظومه نیز در د شابلی آششکار بشه سشر مشیبرنش) .هشر دو زن در راه عی یشان
مواننی خودنمائی میکن).این س)هاق ج)ائی افکن گاهی دیگرانن) از قریش "مشریم " رومشی و
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"ابن سال " دازق و گاهی مرد محروب دلخواهیان" .مجنشون" و "خسشرو" در عشین عاشش ی و
دل)ادگی حجاب راه وصالن) و مایه بخ

رنج " لیلی" و "شیرین"" .مجنون" با دیوانه بازیهاق

ناهنجار غیر طرینیام که عاشق عی م و دل)اده دل)ادگیم  ،و "خسرو" با د هرجائی هوسراره
حکومت پرست

که «به هر چمن که رسی)ق گلی بکین و برو».

این دو زن بیگناه داریخ دل)ادگیها از حرکات نامن و مردان محروبیان رنج مشیکیشن) .و
چه دفاوت فاحیی است در عکسالنم این دو زن در برابر مانع دراشیهاق آن دو مرد.
"لیلی" بیهیچ دالشی جنون " مجنون" و زن)گی دلخ خوی

را سرنوشتی قطنی میدانش) و

چاره کار را منحصر به مخفیانه نالی)ن و اشک حسرت ریختن که فرمان سرنوشت ایشن اسشت و
اگر راز د با پ)ر درمیان نه) مایشه آبروریشزق قریلشه خواهش) بشود و زن دلیکسشته پابسشته  ،مشرد
نیست دا از کریکه دنگ حصار خانه ق) بیرون نه)  ،چارهاق ن)ارد جز سوختن و سشاختن و در
نوحهگرق با " مجنون" از خالیق بری)ه همنشوا شش)ن و سشرانجا در اعمشاس حسشرت و ناکشامی
جان دادن و از قی) جهان رستن.
و در م اب او "شیرین" دخترک مغرور لجرازق است که جسورانه پنجه در پنجه سرنوششت
میان)ازد و در نررد با شاهنیاه ق)ردمن) بلهوسی چون " پرویز" همه استن)ادها و امکانات خشود
را بکار میگیرد و با د وایی آگاهانه و غرورق برخاسته از اعتمشاد بشه نفشس  ،رقیرشان سرسشختی
چون " مریم" و "شکر" را از صحنه میران)  ،و از موجود هوسرازق چون "خسرو" -با د هشر
جائی هرزه گردم – انسان وفادار واالئی میسازد که همه وجودم وقف آسای

همسر شش)ه

است  ،دا آنجا که در واپسین لحظات حیات از رها کردن آه بر لب آم)هاق خوددارق مشیکنش)
که مرادا "شیرین" بناز خفته  ،وحیت زده از خواب برجه).
هر دو زن از مالقات مردان محروبیان رنجی میکین)  ،اما رنجی که از یک م ولشه نیسشت.
حالت "لیلی" را مجسم کنی) در نخلستان نزدیک خانهام که چیم " ابشن سشال " را دور دیش)ه
است و قاص)ق پی)ا کرده و رشوهاق داده دا مرد به لطایف حی " ،مجنون" را از دامن دششتها و
گریوه کوهها بازجوی) و به آبادق آرد و در نخلستان نزدیشک خانشه او بنیشان)م ،دشا زن از قیش)
شوق رهی)ه با وسواسی برخاسته از بیم ب)گویان و بلفضوالن که «گر پییترک رو بسشوز »  ،و
با اعت ادق جاز که برابر نیستن دو دل)اده در مذهب عیق عیب نشاک اسشت  ،در فاصشلهاق «ز
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آنسودر یار خود به ده گا »  ،پیت دنشه نخلشی پنهشان گشردد و صش)اق منیشوس را بیشنود کشه بشا
احساس حضور یار بن) از یک بار غ

کردن و بهوم آم)ن د و دماغی پیش)ا کشرده و هشواق

نغمه سرائی به سرم زده است که  « :آیا دو کجا و مشا کجشائیم»  ،و در پشی آن ننشرهاق و جامشه
دری)نی و سر به بیابان نهادنی.
رفتارق چن)ان خال

طرینت و انتظار  ،که رنگ دصننی بر داسشتان پاششی)ه اسشت و ظشاهراو

براق دوجیه نا من ولی همین طرز رفتار است که بلفضوالن و نسخه نویسان بن)ق صحنههائی بشر
داستان افزوده ان) دا به نظر خوی

ن ص کار " نظامی" را برطشر

کننش) .وجشود ابیشات الحشاقی

مفصلی زیر عنوان « زی) و زینب» و « به خواب دی)ن زی) لیلشی و مجنشون را در بشاغ بهیشت » و
وصلههاق ناجورق از ایشن قریش  ،محصشو دلسشوزق صشاحب ذوقشانی اسشت کشه بشه کمشک "
نظامی" آم)ه ان) ،بیآنکه ب)ین واقنیت دوجشه کننش) کشه رفتشار خودآزارانشه " لیلشی و مجنشون"
نتیجه ناگزیر آن محیط و آن شیوه زن)گی است .مرغ با قفس خوگرفته را سر پشروازق نیسشت و
گرچه در قفس بگیاین) ؛ عادت به ستم کیی مولود دوا ستمگرق است.
زن)گی " لیلی" و "شیرین" هم از وجود مردان نا مطروع نشا مطلشوبی خشالی نیسشت .مردانشی
که عیق یکطرفه را براق دأمین هوسهاق خوی

کافی میپن)ارن) و شریک زن)گی را از م ولشه

اسب و استرق میشمارن) خری)نی یا غزالی گرفتنی.
نمونه گروه او " ابن سال " است بشا زرپاششی هشاق مسشرفانهام  ،کشه پشولی فشراوان دارد و
را شنی)ه و پسشن)ی)ه اسشت  ،و

خ) حیمی بسیار  ،دخترق را دی)ه و به عراردی دقیقدر وصف
دربن) این نیست که او هم آدمیزادهاق است با حق انتخابی.

و نمونه گروه دو " شیرویه" اسشت  ،ششاهزاده هوسشراره پش)رک
پهلوق پ)ر بر دخت

دکیه زده است و مالک همه مستملکاد

ساسشانی کشه بشا دریش)ن

گیته و از آن جملشه زن زیرشائی

به نا "شیرین"  ،که اورا از م وله غنایم میشمارد و ملک طلق خوییتن میدان).
رفتار این دو زن زیرا در برابر دو عاشق – و به دنریرق روشندر دو م)عی دحمیلی – یکسشان
نیست " .لیلی " دخترک مظلو اه دسلیم و ررائی است  ،دو گوئی آهشوق سشر در کمنش)ق .
بیهیچ فریاد و حتی شکوهاق دسلیم سرنوشت میشود و بی آنکه گشره غمشی از جرشین بگیشای)
ررا به داده میده) و به خانه بخت میرود  ،و در خلودسراق زفا

دحاشی طغیان آمیشزق دارد
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که با حا و هواق داستان نمیخوان) .اما سالها در حرمسشراق همشین ششوق ناخواسشته ششرعی و
قانونی

بسر میبرد و به شیوه سنتی خواهران و مادران

به دمشرین دوروئشی مشیپشردازد  ،گنشاه

منصومانهاق که نتیجه ناگزیر اختناسها و استر)ادها است.
 -1-5عشق مجازی و عشق عرفانی
عیق در «خسرو و شیرین» با عیق در «لیلی و مجنشون» متفشاوت اسشت .در خسشرو و ششیرین
به است ناق داستان فرعی عیق شیرین و فرهاد  -عیق در زن)گی زناششویی یننشی عیشق مجشازق
مرد به زن و زن به مرد مطرح است؛ ولی در لیلی و مجنون اگرچه ظشاهرة عاششق و منیشوقی در
کار است؛ ولی این دو وسیله اق هستن) براق بیان عیق عرفانی .به عرارت دیگر عاششق و منیشوس
در خسرو و شیرین  -مانن) ویس و رامین  -در دنیاق خاکی و زمینی سیر می کنن) ولی در لیلشی
و مجنون در وراق دنیاق محسوس.6
عیق خسرو و شیرین رنگ و بوق زمینشی دارد؛ از ایشن رو بشه وصشا منتهشی مشی ششود ،امشا
عیق هایی از قری دل)ادگی قیس و فرهاد از آن جا که آسمانی و ملکودی است وصالی در پی
رو ن)ارد .حتی آن جا که عیق خسرو رنگ و بشوق زمینشی خشود را از دسشت مشی دهش) و پشا بشه
عرصه ملکوت می گذارد دیگر وصا منناق خشود را از دسشت مشیدهش) و ششیرین و خسشرو در
گوشه زن)ان داریک شیرویه دنیا و عیق هاق مجازق آن را ب)رود می کننش) و بشه دنرشا عیشق و
وصالی دیگر راهی عالم باال میشون).
منصور اروت در این باره نظریادی دارد .وق شخصیت خسرو را در چهار قسمت بشا عنشاوین
خسرو نوجوان ،خسرو و پرویز هوسران ،خسرو پرویز شاه و خسرو پرویز عاشق بررسی میکنش)
که بییتر از هر چیز به صفت هوسرانی و عیرت طلری او اشاره و اصشرار دارد .دکتشر اشروت در
مورد شخصیت شیرین میگوی)« :بنابراین بشر مرنشاق داسشتان بشه صشورت عیش ی منشزه دحشو و
دکوین مییاب)».

9

 .1غالمرضایی215 :1164 ،
 .2ثروت50 :1164 ،
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در رابطششه بششا لیلششی و مجنششون مششاجرا کششامال متفششاوت اسششت .لیلششی و مجنششون را در قالششب
شخصیت هاق دم یلی می دوان بررسی کرد .چون مسلماو چنین عی ی که نه منط شی در پشی دارد
و نه از رنگی ح ی ی برخوردار است بای) پیامی را در بر داشته باش):
ایشششن گفشششت و فتشششاد بشششر سشششر خشششاک نظارگیشششششششان شششششششش)ن) غمنشششششششاک
گیشششتن) بشششه لطششششف چشششاره سششششازم بردنشششش) بششششه سششششوق خانششششه بششششازم
عیشش ی کششه نششه عیششق جششاودانی اسششت بازیکشششششه ششششششهوت جشششششوانی اسشششششت
آن عیششق نششه ،سرسششرق خیششا اسششت کشششششو را ابششششش) اال بششششش) زوا اسشششششت
مجنشششون کشششه بلنششش) نشششا عیشششق اسشششت از منرفششششت دمششششا عیششششق اسششششت6
در واقع دلی و انگیزهق نظامی از درسیم شخصیتهایی با این کیفیشت را بایش) در اجتمشاع و
شششرایط حششاکم بششر آن دوران جسششتجو کششرد .در ایششن دوران آشششوبهاق داخلششی ایششران و اورششاع
نامناسب اجتماعی ،بخصوص هنرمن)ان و دانیمن)ان را نسرت به زن)گی دا ح)ودق ب)بین کرده
بود .لذا بییتر نویسن)گان و شنرا به انزوا و گوشهنیشینی روق آوردنش) ،کشه در خلشوت خشوی
بتوانن) افکار برجسته و عالی خود را پرورم دهن) ،همین امر موجب ش) دشا مسشائ عرفشانی بشه
صورت گسترده وارد ادبیات شود.
هنگامی که مجنون از ازدوا لیلی آگاه ش) آوارهق کوه و بیابان ش) و ان)وهی دشازه در د
شکستهام به وجود آم) .در حالی که جز باد سرگردان که مانن) خشود او در صشحرا مشیگیشت
هم)می ن)اشت با باد شروع به زمزمه کرد و زبان به شکوه گیود اق یارق که اکنون بشه ششادق
و نیاط در خانهق دیگرق نیستهاق! آیا عه) گذشته را فراموم کشردهاق آن روزهشایی کشه بشا
هم بودیم و مرا به امی) وصا در کنار خود مینیان)ق ،چگونه به پایشان رسشی) اکنشون چگونشه
است که یارق دیگر گزی)ه و د به مهر او سپردهاق
مشششن بشششا دشششو بشششه کشششار جشششان فروششششی کششششار دششششو همششششه زبششششان فروشششششی
مشششن مهشششر دشششو را بشششه جشششان خریششش)ه دششششو مهششششر کسششششی دگششششر گزیشششش)ه
بشششششا یشششششار نشششششو آن چنشششششان شششششش)ق ششششاد کشششز یشششار قششش)یم نشششاورق یشششاد9

 .1نظامی74: 1175 ،
 .2همان 124:
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فر

کن مرا فراموم کردق و وجود را نادی)ه گرفتی ،آیا دیگران را هشم از یشاد بشردهاق

که فردا در مورد من و دو چه خواهن) گفت
در دششششو بششششه چششششه د امیشششش) بنشششش)

وز دششششو بششششه چششششه روق بازخنشششش) 6

و بالفاصله مجنون بن) از گفتن این سخنها دوباره لحن و گفتشهق خشود را دغییشر مشی دهش) و
میگوی) که با این حا من کسی نیستم که دو را فراموم کنم و دست از دو بردار :
بشششا ایشششن همشششه رنشششج کشششز دشششو سشششنجم رنجیشششش)ه شششششو گششششر از دششششو رنجششششم
بشششا ایشششن همشششه جورهشششا کشششه رانشششی هشششم قشششوّت جسشششم و قشششوت جششششانی
بیشش)اد دششو گششر چششه عمششر کششاه اسششت خشششون همشششه کشششس حشششال باشششش)9
در واقشع لیلششی و مجنششون نظششامی را مششیدششوان از اولششین آاششارق بششه شششمار آورد کششه بششا زمینششه
موروعات عرفانی فشراهم شش) .ریارشتها و مجاهش)دهاق لیلشی و مجنشون کشه وادق هشاق سشیر و
سلوک عرفانی را به یاد میآورد ،مطمئناو به سرب گرای

هاق عارفانه ق نظامی بشوده اسشت .در

دأیی) این مطلب ذکر نکتهاق ،خالی از لطف نیست ،جال ستارق ،مح ق برجسته در ایشن مشورد
گفته است:
«عیق خاکسارق و عیق شیفتگی هر دو بشه اعترشارق عرفشانیانش) ،زیشرا اولشی زن را آن ش)ر
آرمانی و م الی میکن) که منیوس بشه فرجشا  ،انسشانی فشوس طرینشی و گشاه ملکشودی و الهشودی
میشود .و عیق شیفتگی که خواستار وح)ت دشا و دمشا در وجشود یشا سشوزم و گش)ازم دو
جان در یک دن است ،ناگریز اعتماد میکن) که این آرزوق محا ادحاد و وصا مطلق را ف ط
در آغوم مرگ برآورده میدوان ساخت».

1

عیق "لیلشی و مجنشون"از عالقشه منصشومانه دو کشودک مکترشی سرچیشمه مشی گیرد،دنلشق
خاطرق دور از دمنیات جنسی،که هردو در یک مکتب خانهان) و ظاهراودر مراح خردسشالی.دو
کودک منصو که الب) فاصلهاق دا مرز بلوغ دارن) در مکتب مشالق قریلشه همش)رس انش) و کشار
هم)رسی به هم)لی میکی) و محرت منصومانهاق از آن جنس که میان اطفا یک خانواده یشا
محله منمو است.
 .1همان114 :
 .2همان114:
 .1ستاری0 :1150 ،
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داستان لیلی و مجنون ماجراق عی ی ناکا و آمیخته با عفت و حفاظ است کشه دمشا آن در
محنت و فراس و درد و جش)ایی و پرییشانی مشیگشذرد و سشرانجا هشم بشا مشرگ و انش)وه پایشان
میگیرد؛ بنابراین از چنین قصه اق ،ذوس و حشالی را کشه در داسشتان ششیرین و خسشرو مشی دوانش)
باش) ،الرته نرای) انتظار داشت .از قیس بیابان گرد بی سامان و لیلی صحرانیین وحیشی گونشه هشم
لطششف و ظرافششت یششا آدابدانششی و نکتششهسششنجی پادشششاهان بششزرگ ایششران و ملکششهق ارمششن الرتششه
برنمیآی) .محیط بادیهق عرب هم که در ریگ دفتشه و بیابشان بشیفریشاد آن جشز مویشهق سشمو
صحرا و پویه ق آهو و گور وحیی چیزق نیست؛ چیزق از باغ و چمن و از قصرهاق باششکوه و
عطر و موسشی ی بشز هشاق خسشروانی را نمشی دوانش) مشننکس کنش) و دردیش)ق کشه ششاعر گشنج،
مخصوصاو در دنرا نظم داستان خسرو و شیرین در اق)ا به نظم چنشین قصشه اق داششت از همشین
مننی بود .بههرد )یر ،مهارت و ق)رت بیمانن)ق که شاعر در نظشم ایشن قصشهق بشیآبورنشگ
نیان داده ،آن را چنان استادانه در جو رنگ محلی و در چهار چوبه ق محیط صحرا جا ان)اخت
که جز در خورد ق)رت و دوفیق سراین)هق داستان شیرین و خسرو نرود.
 -2-5جنسیت
در روایت نظامی ،چهره اق که بشر سراسشر داسشتان خسشرو و ششیرین اششرا

دارد؛ چهشره ق

شیرین است .با دما جزر و م) حوادث و روی)ادها که در قصشه هسشت؛ در سراسشر آن سشیماق
شیرین به نحو بارزق بر دما اشخاص و مناظر داستان سایه می ان)ازد و در میشان جشال و ششکوه
خسروپرویز هیچچیز درخیاندر و چیمگیردر از وجود شیرین نیسشت6 .ولشی در قصشهق لیلشی و
مجنون در دما قصه ن

مجنون کامالو میشهود اسشت .الرّتشه لیلشی هشم در ایشن سرنوششت بشا او

میترک است ،ولی ق)رت عز مجنون را ن)ارد .مجنون که از عیق بی قرار بشود و در صشحرا بشا
وحییان ،انس یافته بود و از شوری)گی ،خور و خشواب و آرامش

ن)اششت ،بشا عزمشی راسشخ و

عی ی ح ی ی دا پاق جان میایست) .حب عذرق او دربن) رازدارق و پردهپوششی نیسشت .دیوانشه
ایست که قی) نا و ننگ ن)ارد و پرده درق الزمه ق ذهنیت اوست .گفتنی است کشه عیشق لیلشی
هرچن) جلوه ق دیگرق از حب عذرق و روق دیگر سکه است که نشا مجنشون بشر آن روق آن
( .1زرینکوب)146 :1160 ،ا
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است؛ لیکن ،باز حسابگرق هاق زنانه و مصلحت بینی هایی که رعایت آداب ورسو مرده ریشگ
اج)ادق را در حیات بادیه و حتی در جامنه ق ششهرق بشر جشنس زن دحمیش مشی کنش) ،گهگشاه
خلوص و سادگی عیق وق را میوب مینمای).
 -3-5تقیّد به سنت و رهایی
م)ینه ق فارله اق که نظامی در خسرو و شیرین می جوی) درست ن طه ق م اب دنیاق زه) و
ریارت و عزلت و ان)وه لیلی و و مجنون است .دنیشایی کشه انسشان در آن جشز بشه عیشق و کشا
نمی ان)یی) .دنیایی که در آن خسرو به خاطر عیق ،حیمت خسروانه ام را فرامشوم مشیکنش)،
شیرین به خاطر عیق ،دخت فرمانروایی

را ف)ا میکن) و شیرویه به خاطر آن ،پ)رم را به قت

میآورد .م)ینه ق فارله ق نظامی در منظومه ق خسشرو و ششیرین ،پیشروزق عیشق بشر کشامجویی
است؛ ولی این ،یک راه شاهانه بود ،که ف ط به کاخ خسروان منتهی میش) .ف ط پادششاهی م ش
خسرو می دوانست ،از حضیض خودنگرق سیر خود را آغاز کن) و در بحروحشهق کشا و هشوس
به او قله ق غیر نگرق عرو کن) .. ..دروازه ق این ناکجاآبشاد بشر روق عشا خلشق بسشته بشود و
کلی) آن را خسرو در دست خشود محکشم نگشه داششته بشود .6 .. .ولشی در لیلشی و مجنشون نظشامی
م)ینهق فارشلهاق را مشیجویش) کشه دروازهق آن بشه روق عشا خلشق بشاز اسشت .جامنشهاق کشه
بیبن)وبار نیست ولی مفی) به سنتهاست .نظامی این قصه را بهانهاق ساخته است براق عرشور بشه
عالم دازهق د ی) به سنتها ،و آن را نه همکون یک هوسنامه بلکه دشا حش)ودق بشهم ابشهق یشک
عررتنامه ،لوح می ی براق دصویر رنف و عجز انسان در م ابش سرنوششت مشی سشازد و بش)ین
گونه نوعی رنگ دنلیم و اخالس را ب)ان میبخی).9
 -4-5شنیدن و دیدن
در هر دو داستان هم پ)ر خسروپرویز و هشم پش)ر مجنشون بشا درخواسشت و دضشرع و صش)قه
دادن در راه خ)ا صاحب فرزن) میششون) .در داسشتان خسشرو و ششیرین ،خسشرو پشس از ششنی)ن
 .1همان147 :
 .2همان127-126 :
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وصف شیرین از زبان شاپور ،عاشق دلراخته ق بار ن)ی)ه یننی شیرین می ششود و ششاپور را بشراق
یافتن او به ارمنستان می فرست) اما در داسشتان لیلشی و مجنشون ،مجنشون در مکتشب بشا لیلشی آششنا
می گردد و به او د می بن)د .در هر دو منظومه ،دوصیفی زیرشا و مفصش از ششیرین و لیلشی شش)ه
است .الرته و صف شیرین در داستان ،مفص در از وصف لیلی اسشت .در هشر دو داسشتان ،ششروع
عیق از جانب خسرو و مجنون است و در مرحله ق بن) است که شیرین و لیلی عاشق می ششون).
خسرو با شنی)ن وصف شیرین از جانب شاپور طالب دی)ار شیرین میشود:
چو بر گفشت ایشن سشخن ششاپور هیشیار

فراغششت خفتششه گیششت و عیششق بیشش)ار

چنششان آشششفته ششش) خسششرو بشش)ان گفششت کشششز آن سشششودا نیاسشششود و نمشششیخفشششت
همششه روز ایششن حکایششت بششاز مششیجسششت جز این دخم از دماغ

بشر نمشی رسشت6

مجنون نیز در مکتب با دی)ن لیلی د به او میبازد:
از دلششششش)ارق چشششششو قشششششیس دیششششش)م د داد و بشششششه مهشششششر د خریششششش)م
او نیششششز هششششواق قششششیس مششششیجسششششت در سشششینهق هشششر دو مهشششر مشششیرسشششت
عیششششق آمشششش) و جششششا خششششا در داد جششششامی بششششه در خششششوق خششششا در داد
مسششتی بششه نخسششت بششاده سششخت اسششت افتشششششادن نافتشششششاده سشششششخت اسشششششت
چششششون از گشش ش مهششششر بششششو گرفتنشششش) بشششا خشششود همشششه روز خشششو گرفتنششش)9
 -5-5دین مداری و دین گریزی
داستان لیلی و مجنون دجلی راز و نیاز با خ)اون) در کنار عیق به موجشود زمینشی مشی باشش).
«نظامی به بهانهق راز و نیاز مجنون ،شب را انتخاب می کن) ،نظامی در این م نوق براق گیای
کارها صحنههایی را می سشازد و در پشردهق ششب عاشش ان را در حشا راز و نیشاز بشا خش)ا نیشان
میده) .در این جا نظامی با استفاده از دوصیف فضا و رنگ را به وجود آورده است».

1

رخیششششن)ه شششششری چششششو روز روشششششن رو دشششازه فلشششک چشششو سشششرز گلیشششن
صششش) گونشششه ق سشششتاره ق ششششراهنگ بنمششششوده سششششپهر در یششششک او رنششششگ
 .1نظامی50 : 1111 ،
 .2نظامی1170:76 ،
 .1ثروتیان71: 1172 ،
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مجنشششششون ز سشششششر نظشششششاره سشششششازق مشششیکشششرد بشششه چشششرخ ح شششه بشششازق
بشششششر زهششششششر نظشششششر گماشششششششت او

گفشششت :اق بشششه دشششو بخشششت را منشششوّ

لطفشششی کشششن از آن لَطَشششف کشششه دارق بگیششششششششششششاق در امیشششششششششششش)وارق6

در قسمتی دیگر از این داستان که مربوط به نیایش کردن مجنون به درگراه رداونرد
است مجنون پس از راز و نیاز بسیار به رواا مری رود و در ررواا مری بینرد کره چرون
دررتی سر به فلک می کشد و مرعی بر شاره ها می پرد و از دهان رود مروارید بر سرر و
روی او می افشاند زمانی که مجنون از رواا بیدار می شود این ررواا را بره فرال نیرک
میگیرد و چنین نیز می شود و نامه ای از سوی لیلی به دست او میرسرد و نظرامی هر
بدین مناسبت از فضای روز و روشنی استفاده کرده است:
کشششز خشششاک بشششر او شششش) درخشششت
در خششششواب چنششششان نمششششود بخششششت
مرغشششششی بپریششششش)ق از سشششششر ششششششاخ رفتششششی بششششر او بششششه طرششششع گسششششتاخ
بیننشششش)ه ز خششششواب چششششون در آمشششش) صششششرح از افششششق فلششششک بششششر آمشششش)
روزق و چشششششه روز عشششششالم افشششششروز روششششن همشششه چیشششمی از چنشششان روز
صشششششرح

ز بهیشششششت بششش شر دمیششششش)ه بشششششارم نفشششششس مسشششششیح دیششششش)ه9

در م اب ش خسششرو آنچنششان غششرس در خششومگششذرانی اسششت کششه کمتششر بششه یششاد نیششای

و

سپاس گزارق از خ)ا می افت) .یکی از من)ود مواردق که بشه خ)اپرسشتی او اششاره شش)ه ،زمشانی
است که خواب نیاق خود را می بین) و پس از بی)ار ش)ن لشب بشه سشتای

یشزدان مشی گیشای) .1

مورد دیگر نامه اق است که به سرب عزاق فرهاد به شیرین می نویس) و آن را با نشا خش)ا ششروع
می کن)  .8با وجود نیانه هاق کمی کشه دربشاره خش)اجویی خسشرو هسشت ،بشر دیشن مش)ارق او و
پاقبن)قام به آیینها دأکی) ش)ه است .خسرو بر مناسک و آیشینهشاق دیشن زردیشتی دنصشب
دارد .زمانی که مهین بانو را به مهمانی دعوت کرده است ،از موبش) مشی خواهش) کشه رسشم بشا و
بَرسم را اجرا کن):
به هر خوردق که خسرو دستگه داششت
 .1نظامی151: 1175 ،
 .2همان 157:
 .1نظامی151 :1177 ،
 .0همان111-110 :

حسششاب بششا و بَرسَششم آن چنششان اسششت
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طریشششق بشششا و بَرسَشششم را نگشششه داششششت کششه او برچاشششنیگیششرق نیششان اسششت6
هنگا ازدوا با شیرین به رسم موب)ان کاوین او را می بن)د و با اجراق آیین ازدوا دوسشط
موب) ،او را به ع ) خود درمیآورد .همین دنصب بر دین زردیتی و پاق بن)ق به مناسک ،یکشی
از عواملی است که مانع میشود خسرو دین اسال را بپذیرد:
بششه چربششی گفششت بششا او اق جششوانمششرد ره اسششششال گیشششششر از کفشششششر برگشششششرد
داد دشششا بششششی سششششر نگششششرد

از ایششششن آیششششین کششششه دار برنگششششرد 9

جششششواب

ره و رسششششم نیاکششششان چششششون گششششذار

ز شششششششاهان گذشششششششته شششششششر دار 1

 -6-5مرد و زن ساالری
در دیار "لیلی"حکومت مطلق با خیونت است و مردانگی به قرضه شمییر بسته اسشت.حتی
به مراسم لطیفی چون خواستگارق هم با طر جنگ و دیر خ)نگ می رون)،و در ذهن جشوانمرد
آزادهاق چون "نوف "این سؤا مطل او مطرح نمیشود که :گیر در جنگ پیشروز شش)ق و قریلشه
"لیلی"را به خاک و خون کیی)ق و دخترک را دحوی "مجنون"دادق ؛در این صشورت رفتشار
"لیلی"با مردق که باعث قت پ)ر و برادر و کسان

ش)ه است چگونه خواه) بود

آرق این سؤا نه در ذهن غیور "نوف "جرقهاق میزنش) و نشه در ذهشن آششفته "مجنشون"،و
حق دارن) که در جامنه اق چونان ،موروعی از این دست مسشألهاق نیسشت.اغلب سشوگلی هشاق
حرمسراق شاهان و امیران ،دختران پش)ر کیشته بشه اسشارت رفتشهان)کشه بشه حکشم سشنتی م رشو
همگان،حریفی که در جنگ کیته شود همه مایملک

از آن قاد است،از اسب و گاو و کشاخ

و سراق گرفته دا غال و کنیز و زن دخترم،که همه مملوکن) و در م وله ارزمها یکسان.
اما در فضاق داستان "خسرو وشیرین" ارزشها به کلی متفاوت است.ششاه ق)ردمنش)ق چشون
"پرویز"نه دنهشا از بشیم حسشادت "مشریم"جشرأت مالقشات بشا "ششیرین"نش)ارد ،کشه در برابشر زن
عیردک)ه دارق چون "شکر"اصفهانی نیز شکوه شاهانه و ق)رت مردانهام بی ااشر اسشت.مردان
این دیار براق رسی)ن به زن دلرن)شان هرگز به زور شمیشیر و انرشوه لیشکر متوسش نمشیششون)،
 .1همان245 :
 .2همان041 :
 .1همان)040 :
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چه،ی ین دارن) این حربه بیاار است.صحنه بش)ینی کشه در برابشر در بسشته اقامتگشاه "ششیرین"بشا
ق)رت طرع "نظامی"دوصیف ش)ه است قاب دأم است .شاهی مست از غرور سلطنت و آششفته
از هواق د به بهانه شکار از لیکرگاه خود جش)ا شش)ه و رو بشه منزلگشاه منیشوس آورده اسشت،
ب)ین امی) که یار رنجی)ه خاطر دست از قهر و ناز بشردارد و پشذیرای

گشردد .امشا "ششیرین"در

قلنه را می بن)د و با همه جلوه هاق جما و جوانی بر پیت با عمارت ظاهر مشی ششود و عجشز و
التماسهاق عاشق ق)ردمن) را ناشنی)ه میگیرد و پس از منشاظرهاق خوانش)نی ،سشرخورده و دمشق
مجرور به بازگیت

میکن) ،بیآنکه لحظه اق دوس به زور در ذهن مرد بگذرد.

 - 6نتیجه گیری
از مهمترین د اب هاق مننایی در این دو منظومه ،د اب دو فرهنگ حاکم بر جامنه ایرانشی و
عربی است .بسیارق قراین هست که نیان میده) ،روایت نظشامی در قصشهق خسشرو و ششیرین،
مرتنی بر عناصر و حکایات عامیانه است و رنگ محیط خشاص ایرانشی دارد و همشین امشر عشاملی
است در جهت حرکت و هیجان و شور دادن به داستان .وجود عنصر خواب که در اذهان عامشه
متضمن بیشارت بشه آینش)ه اسشت (مشژده انوششیروان بشه خسشرو در عشالم خشواب) ،عاششق شش)ن
به صورت نادی)ه  ،وجود سرزمین هاق جادویی ،شیر کیتن قهرمان ،اعت اد بشه وجشود پشرق هشا و
ن

آنها ،برخوردهاق ادفاقی و د ارنهاق ناپیوسی)ه ،ان)ییهق خوم باشی و اغتنشا فرصشت،

ک رت دلمیحات و اشارات مربوط به آداب و رسو و ام شا و حکایشات عامیانشه ازجملشه ق ایشن
فراین است .در لیلی و مجنون نیز رنگ محیط عربی که شام بیابانگردقهشا و کیشمک هشاق
قریله اق و عیق هاق همشراه بشا خیشونت و حرمشان اسشت ،مایشهق اصشلی مضشمون قصشه اسشت و
بااین حا جزئیات مناظر و صحنه ها در شنر نظامی به ایشن محشیط سشاکن و بشی درش) دشا حش)ق
حرکت و هیجان فوس الناده می ده) و آن را از سکون و یک نواختی که اقتضاق محیط بی روح
بیابان عربی است بیرون می آورد .مواردق چون دوصیف احوا مجنون ،بیابشان ،انشس دلش)اده ق
عرب با جانوران صحرا ،راز و نیشاز بشا سشتارگان ،اسشارت لیلشی در زنجیشر آداب خیشن بش)وق،
محکو بودن لیلی به حکم پ)رق خودکامه ،دحم شوهر ناخواسته و  ...از مواردق است کشه بشا
زن)گی در بادیه و رسم حیات ب)وق سازگارق دارد.
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د یّ) و رهایی از هنجارها نیز از مهمترین د اب هاق مننشایی در دو منظومشه لیلشی و مجنشون و
خسرو و شیرین میباش) .دل)ادگان در اار لیلی و مجنون به فرهنگ اجتماع و بایسشتههشاق عیشق
پاک ،پایرن) هستن) .لیلی کمتر و سنجی)ه در سخن می گویش) و سشخنان او سشیماق بشانویی قریلشه
نیین اما عاشق را در ذهن پ)ی)ار می کن) .مجنون نیز با همه دیوانگی ،بسشیارق از ویژگشی هشاق
جامنه مردساالر را با خود دارد؛
خسرو هر چن) وارث دا و دخت ساسانیان اسشت،اما بشر خشال

انتظشار پنش) ششنو اسشت .او

نصیحتهاق شاپور را حتی در لحظات بحرانشی خیشم و درگیشرق آویشزه گشوم مشیکنش)؛ امشا
مجنون آن ق)ر شوری)ه است که پن) پ)ر ،مادر ،سلیم عامرق و  ...را نمی پذیرد و دنهشا بشه ادامشه
عیق نافرجا خود میان)یی).
یکی از مفاهیم مت اب در این دو منظومه (فرودنی و غرور) شخصیت هاست .لیلی و مجنشون
هر دو انسانهاق متوارع و فرودنی میباشن) .عیق را با دما پستیها و بلن)ق های
و از طنازق و غرور در شخصیت آنها خررق نست .بر خال

پذیرا هسشتن)

لیلی و وجنون"،خسرو"جوان بالق

مغرورق است در آستانه دص)ق م ا پر میغله سلطنت ،و "شیرین"دختشر دربیشت شش)ه طنشازق
است آشنا به رموز دلررق و با خرر از موقنیت اجتماعی و شرایط سنی خوی .دخترق کشه قشرار
است در آین)ه اق نزدیک بجاق عمه خود بر مسن) حکمرانی ارمنسشتان دکیشه زنش) و سرنوششت
مردان و زنان آن سرزمین را در دست کفایت گیرد.دختر جوان اه ششکار و ورزم و گشردم
است نه زن)انی حرمسرا و در یکی از همین گردشها چیشم

بشه دصشویر دلربشاق "پرویشز"مشی

افت).دصویرق که محصو انگیتان قلمزن و استن)اد بشی نظیشر "ششاپور"صشوردگر اسشت.جاذبشه
دم ا ،او را به دوقف و دأم میکیان) و سرانجا با شنی)ن دوصشیف "پرویشز"از زبشان چشرب و
نر دربارق کارکیتهاق چون "شاپور"می خاطرم به دی)ن صاحب دصویر میکی) ،بشیهشیچ
بیم طننهاق از همساالن و شمادتی از خوییان و رجم و دیهیرق از مرد والیت.
د اب جامنه زن ساالر و مرد ساالر از دیگر د اب هاق موجود در ایشن دو منظومشه اسشت .بشر
خال
جزئیاد

دنیاق مردساالر لیلی ،دنیاق "شیرین "دنیاق گیاده بیپروائیهاسشت ،دنیشائی اسشت کشه
با یک)یگر هم آهنگی دارد".شیرین"دست پرورده زنی است که ز مردان بییشتر دارد

سترگی ،دختر ورزشکار نیاط طلب طرینت دوستی است که بر اسشری زمانشه گشردم و ان)ییشه
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رفتار بر مینیین) و با جماعتی از دختران هم سن و سا خوی

–که« ز برقع نیستیشان بشر روق

بن)ق» ،و هر یک با فنون سوارکارق و جنگ آورق و دفاع از خوی

چنان آششنائی دارنش) کشه

در منرکه مرارزه« کنن) از شیر چنگ از پی دنش)ان» -بشه چوگشان بشازق میشرود.دختشرق کشه در
چنین محیطی بالی)ه است در مورد طرینیدرین حق میروع خوی

–یننشی انتخشاب ششوهر –نشه

گرفتار حیاق مزاحم است و نه در بن) ریاق محرت ک .آخشر در محشیط او هشیچ دختشرق را بشه
جر زیرائی

به قناره نکیی)هان)و به جشر نگشاه محرتشی بشه زن)انسشراق حشر نسشپردهانش) و داغ

ب)نامی و رسوائی بر جرین بخت

ننهادهان) ،دا او بترس) و عررت بگیرد و در نخستین برخشوردم

با دصویر "پرویز"ابرو در هم کی) و روق بگردان) و به نگاه دزدانشهاق از گوششه چیشم قناعشت
ورزد .او به حکم دربیت

و محیط

با نخستین جرقشه عیشق احسشاس درونشی خشود را بشر زبشان

میآورد.
منابع
 شمیسا ،سیروس )6146( ،ن ) ادبی ،دهران ،فردوس ،پنجم. چن)لر،دانی  )6148(،مرانی نیانه شناسی ,درجمه ق محم) پارسا ،چ ،8دهران ،پژوهیگاه فرهنگو هنر اسالمی و انتیارات سوره ق مهر.
 سجودق ،فروزان . )6149( ،نیانه شناسی کاربردق ،دهران ،قصه. بردنس ،هانس ،)6148( ،مرانی نظریه ادبی ،درجمه ق محم)ررا ابوال اسمی،دهران ،ماهی. نری لو ،علیررا(« )61:9بررسی د اب هاق دوگانه در غشز هشاق حشاف » زبشان و ادبیشات فارسشی،دانیگاه خوارزمی ،سا  ،96شماره .89-:6: 88
 -رروانیان ،ق)سیه(« )6144خوان

گلستان سشن)ق براسشاس نظریشه ق د ابش هشاق دو گانشه» ادب

فارسی دانیگاه دهران :دوره ق او شماره .614-691: 9
 ذوالف ارق ،حسن ( )61:9یک ص) منظومه ق عاش انه ق فارسی ،دهران ،نیر چرخ. بی نظیر ،نگین« 61:1 ،فروریزق د اب هشا و اصشالت نگرششی نسشری در دسشتگاه فکشرق مولشوق»دانیگاه گیالن ،دوره ،1شماره.641 -646: 69
 ق)سیان ،مریم« 6144 ،د اب صورت و مننی در م نوق» دانیک)ه ق ادبیات و علو انسانی واحش)بیرجن).

واکاوی تقابلهای دو گانه در مثنویهای عاشقانه نظامی در ادبیات غنایی 689 

 حیادی ،زهرا«6144 ،بررسی نیانه شناختی عناصر مت اب در دصشویر پشردازق اششنار موالنشا»فصشنامه ن ) ادبی ،س  ، 9م .1
 روحانی ،مسنود« 61:4 ،د اب هاق دوگانه در غزلیات عطار نییابورق» دو فصلنامه زبان و ادبیاتفارسی ،سا  ،98شماره ق 46
  ،فیششروز« 61:1 ،فششرارورق از د ابش هششاق دوگانششه در دیششوان حششاف » پژوهیششنامه ق ادب غنششاییدانیگاه سیستان و بلوچستان ,سا دوازدهم ،شماره ق بیست و سو )988-998 ( :
 امامی ،نصراهلل و قاسمی پور ،ق)رت«،د اب عنصر روایترق و دوصیف در هفت پیکر نظامی» ن ش)ادبی سا )684-616 : ،6
 نظامی ،الیاس بن یوسف ،6184 ،خسرو وشیرین ،دصحیح و حواشی وحی) دستگردق ،به کوشدکتر سنی) حمی)یان ,چاپ شانزدهم ،دهران ،نیر قطره.
 نظامی ،الیاس بن یوسف،61:9 ،لیلی و مجنون ،دصحیح و حواشی وحی) دستگردق ،به کوششدکتر سنی) حمی)یان ،چاپ چهار  ،دهر ان ،نیرزوار.
 ذبیح پور ،فاطمه«61:9بررسشی د ابش هشاق دو گانشه در غزلیشات حشاف ششیرازق» وزارت علشو ،دح ی ات و فناورق ،دانیگاه مازن)ران ،دانیگاه علو انسانی و اجتماعی.
 سادات ،اعظم « 61:1 ،بررسی دحلیش د ابش هشاق دو گانشه در دیشوان پشروین اعتصشامی» وزارتعلو  ،دح ی ات و فناورق ،دانیگاه اراک ،دانیک)ه ادبیات و علو انسانی.
 خمسه ،دصحیح محم) وحی) دستگردى 94- ،نظامى گنجشوى ،الیشاس)6164- 6161 -( ،دهشران،مؤسسه مطروعادى علمى ،او .
 ررایی اردانی ،فض اهلل ،) 6184 ( ،ن ) دحلیلی دطری ی منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنشوننظامی گنجوق ،پژوهینامه ادب غنایی دانیگاه سیستان و بلوچستان ،سا شیم شماره یشازدهم
پاییز و زمستان.
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جامعهشناسی اصطالحات و امثال و حکم عامیانهی لردگان
و ذکر نمونههای تطبیقی آن
مه)ق سنی)ق (نویسن)ه مسئو )
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دانش آموختهی ارشد زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه پیام نور شهرکرد-دبیر آموزش و پرورش شهرکرد

فروزان سنی)ق

9

دانش آموختهی ارشد الهیات و معارف اسالمی-فلسفه و کالم اسالمی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد-اصفهان-دبیر آموزش و پرورش اصفهان

چکیده
لردگان از جمله شهرستانهای لرنشین استان چهار م ال و بختیاری اسرت و برا
آنکه دارای گنجینهای سرشار از فرهنگ و ادا عامیانه است ،اما -تاکنون جرز یکری
دو مورد آنه به طور عیرمستای  -قل هیچ پژوهشگری نبوده که به طرور رراص و
متمرکز ،بر روی این فرهنگ و ادا عامیانره ،ورق رراشری کنرد امرا از جنبرههرای
مختلف ادا عامیانه ،اصطالحا  ،تعابیر ،امثال و حک بهتر و بیشتر از سرایر عناصرر
ادا عامیانه میتوانرد مرارا بره کنره عالیرق ،حساسریتهرا ،رویردادهایی تراریخی و
اجتماعی هر قوم برساند زیرا این گونههای زبانی توسط افرادی مورد اسرتفاده قررار
میگیرند که نه وابسته به گروهی بودهاند و نه منتظر نعمتی از صراحب نعمتری بره
همین راطر تعابیر و زبان عامیانهی آنها کمتر دچار ان راف و ارتالط شده است برا
این همه ،ادبیا عامیانه نتوانسته نظر صاحبان قلر و ت صریل کردگران را متوجره
رود کند زیرا طباهی ت صریل کررده ،ادبیرا عامیانره را فاقرد ارز هرای ادبری،
تاریخی و هنرری تصرور کررده و بره همرین دلیرل هر برا دیردهی تمسرخر بره آن
نگریستهاند این مااله به منظور تلطیف ایرن نگراه و نمایران کرردن گوشرههرایی از
ارز های ادبی و نشان دادن سودمندیهای تاریخی و اجتماعی اصطالحا  ،امثرال
و حک عامیانهی لردگان نگاشته شده است.

کلیدواژهها  :ام ا وحکم  -ادب بومی -لردگان -ارزمهاق داریخی
. Mahdi saeeidi1367@gmail.com
. saeidi.f57@gmail.com
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مقدمه

جستجو در اصطالحات و ام ا وحکم عامیانه ،عالوه برآن که اسراب التذاذ و سرگرمی
را فراهم میآورد ،در موارد بسشیارق ،مشا را بشه سرچیشمههشاق دشاریخی وقشایع ،رییشههشاق
آئینها ،علت اصلی ان البها ،اعت شادات و باورهشاق مشذهری و غیشر مشذهری مشیرسشان) .در
ح ی ت ارزم این گونههاق زبانی در این است که برآم)ه از روی)اد یا رسم یا اعت ادقانش).
از طرفی چون کاربران اصلی این دنابیر و اصطالحات افراد ساده د و بشیغشر

بشودهانش)،

دچار کمترین انحرا ها ش)هان) .اسالمی ن)وشن نوشته «م ش  ،عرشارت و اصشطالح عامیانشه،
به علت آنکه در طی زمانی دراز ساب خورده و از صافی درونهاق واقشع نگشر و بشی دصشنع
عرور کردهان) ،رنگ و جالق بییترق به سخن میدهن) و خوانن)ه را بشا سرچیشمه ق بیشرق
آشنا میکنن)» (اسالمی ن)وشن )111 : 61:4 ،یافتن زوایاق داریک زنش)گی مشرد عشادق و
درک درست رنجها ،غمها و شادقهاق آنها ،پی

از آنکه بشا مطالنشه و دش)قیق در دواویشن

شنرا و دواریخ مورخان ممکن باش) ،با جستجو و دأم در همین اصطالحات و دنابیر کوچشه
و بازارق امکان پذیر است .علت این است که آنکه شنرا و مورخین -که اغلب هم دربارق
بودهان) -سروده یا نوشتهان) ،عالوه برآنکه پردکلف ،دصننی و خیا انگیشز اسشت ،6غالرشاو از
ح)ود ارادهق شاهان و امرا هم خار نمیشش)ه اسشت .بشه عنشوان نمونشه مشیدشوان حکایشت
سلطان محمود و ابوریحان را به ن

از نظامی عروری ششاه) آورد .مضشمون حکایشت ایشن

است که :محمود از ابوریحشان خواسشت دشا پشی

بینشی کنش) کشه او از کش)ا در بشاغ بیشرون

میرود ،اما در خفا دستور داد در پنجمی بر دیشوار ششرقی بشاغ بگیشاین) دشا در هشر صشورت
پی بینی ابوریحان باط از آب درآی) .اما ابوریحان دست محمود را خوان) و همشین باعشث
خیم و غضشب سشلطان شش) و او را بشه زنش)ان افکنش) وکسشی جشرأت آن را ن)اششت کشه از
ابوریحان شفاعت کن) دا بن) از ش

مشاه خواجشه حسشن میمنش)ق پشا درمیشانی نمشود و او را

شفاعت کرد .این قسمت حکایت براق ما مهشم اسشت کشه محمشود بشه ابوریحشان گفشت :یشا
بوریحان ،اگر خواهی که از من برخوردار باشی ،سخن بر مراد من گوق نه بر سشلطنت علشم
خوی  ،ابوریحان از آن پس سیرت بگردانی)( .چهار م اله ):6-:8 : 6148،افزون بشر اینهشا،
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سادگی و سختی زن)گیهاق عوامانه ،هیچ گونشه رغرتشی و دیشحیذ خشاطرق در ششاعرق یشا
مورخی (وکال اه سوادق) برنمیانگیخت که به ارت ورشرط جنرشههشاق مختلشف زنش)گی
آنها بپردازد .اگر هم کسی بوده که در دفنن اشارهاق به زن)گیهاق عشوا بکنش) ،یشا از زر و
سیم سلطان بیبهره میش) ،یا به مصیرتی گرفتار .محجوب آورده که «طر ادی که با کتشاب و
درس و بحث سروکار داشتن) یا در زمرهق علما یشا از گشروه دیوانیشان ،ششاعران و حکیمشان
بودهان) .و اینان زیاده رغرتی به گذران)ن وقت ،خوان)ن قصههاق عوا نیشان نمشیدادنش)....
مخصوصاو در ایران مورخان و وقایع نگاران کمتر به زن)گی مرد و پسشت و بلنش) ،زششت و
زیراق آن دوجه داشتهان) و بییتر به شرح حوادث سیاسی و داریخی ودرجمه حشا ششاهان و
وزیرانی که آنها را به نگارم داریخ مشأمور کشرده بودنش) ،پرداختشه انش) .اگشر در ایشن گونشه
کتابها،گاه گاه برسری اسشتطراد مطلرشی در بشاب زنش)گی مشرد آمش)ه باشش) ،بشه مناسشرت
اردراطی است که آن مطلب  -به طور مسشت یم یشا غیرمسشت یم  -بشا حشوادث اصشلی دشاریخی
داشته است( ».محجوب)614-689 : 6148 ،
در چنین شرایطی که اه قلشم و صشاحب منصشران کشه زیشر ذره بشینانش) و بشرروق آنهشا
حساسیت وجود دارد ،عوا این فرصت را مییابن) که با فراغشت خشاطر ،براسشاس م تضشاق
حششا  ،رویشش)ادها و حششوادث دششاریخی مننویششات و سششالیق خششود را بششه همششان زبششان سششاده و
بیدکلف ،به صوردهاق مختلف بیان کنن) .راش) محص طی م الشه اق بشه عنشوان «آواق درد
شاعران محلی» دوریح داده که شکایتها و انت ادهاق شاعران محلی و کم سشواد بییشتر جنرشه
کلی دارد و گرفتارقهاق عمومی را بییشتر بشا هجشو اسشت را مشیکننش) و نظیشره مشیسشازن).
حکومتها نیز در مورد اینان کمتر حساسیت نیان دادهانش) و گفتشههشاق آنشان را لشودگی و
مسخرگی دانستهان)« ،نه اعترا

و انت اد» (راش) محص ).16-91 :6181،

بنابراین اصطالحات عامیانه ،ام ا و حکم و ...را علشی رغشم پنش)ارهاق غلشط بایش) جشزو
اسناد مهم داریخی و اجتماعی دانست که دأم در آنها می دوان) ما را به سرچیمهق بسشیارق
از روی)ادهاق داریخی و پ)ی)ههاق فرهنگی برسشان) .انجشوق ششیرازق آورده کشه « ام شا و
حکم یکی از کهندرین دراومهاق ذهنی و ان)ییهق روششن هوششمن)ان گمنشا اسشت ...و
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مانن) کتیره ها وسنگ نوشته هاق باسشتانی اعترشار و سشن)یت بشیگفشتوگشوق خ)ششه ناپشذیر
دارد( ».انجوق شیرازق )66:61:6حسن ذوالف ارق نیز همین طور دذکر داده :یکی از فوایش)
و حسنات ام ا و حکم در این است که واقنهق داریخی را زنش)ه و مانش)گار مشیکنش) و بشه
همین دلی جزو اسناد داریخیان)( .ذوالف ارق)94:61:1 ،
خود عوا منط ه نیز عرارادی دارن) ،ب)ین صورت که « :مرد ق)یم نون خردن و حشر
زدن» .یننی حرفی که مرد گذشته بیان کردن) ،بشی حکمشت و بشی اسشاس نیسشت ،البش) بشر
واقنهق داریخی و فرهنگشی ،آن حشر

بیشان شش)ه اسشت .مش ال مشیدشوان بشه ایشن عرشارات و

اصطالحات عامیانه اشاره کرد:
 «دست چرب را سرکک مالی)ن» بازگو کنن)هق رسمی بوده که طی آن بشراق درمشانسرهاق کک روق آنها روغن میمالی)ن)( .هنوز هم زنان لر براق درمان موخورهق ماکیان،
روغن بر مورع میمالن)).
 «گور به گور ش)ه» و «پ)ر سوخته» اشاره دارد به جنشگهشاق ایرانیشان وع مشانیهشا درعصر صشفویه کشه جسش)هشاق پش)ران یکش)یگر را از گشور در مشیآوردنش) و مشیسشوزان)ن).
(ذوالف ارق)1:6:61:1،
 «مجاه) روز شنره» و«به میروطهام رسی)» د)اعی کنن)هق روزهاق ان شالب میشروطهاست( .همان)946:
-6

یننی فرحزاد یا

م فرحزاد یادآور بی بن) و بارقهاق محلهق فرحزاد است.

 -9م درکتُ الرأق بالرتّق داستان ابومسلم خراسانی و پییمانی او از رفشتن بشه بغش)اد را
زن)ه نگاه میدارد.
اما قر از پرداختن به ام ا وحکم رایج در ناحیه لردگان و دهستان فالرد ،خواننش)ه ابش)او
نرای) دصور کن) آنکه ما به عنوان پییینهق داریخی ذکر کردهایم ،به طشور قطشع سرچیشمهق
اصلی آن م است .زیرا اغلب این عرارات و ام ا و حکم ،بر ااشر قرابشت و دش)اعی کشه بشا
زن)گی افراد میهور یافته ،ورد زبانها ش)هان) .و 9گوین)هق منینی ن)اششته اسشت .و بشه مشرور
در ذهن و فرهنگ و زبان مرد نیت کردهان).
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«این جملههاق کوداه که بیشان کننش)هق حشاالت وآنشات گذششتگان اسشت و بازمانش)ه از
س)ههاق پییین ،به فرد منین و منلومی دنلق ن)ارد،گاهی پی

میآی) که یکشی از آنهشا ،بشا

یکی از حوادث زن)گی شخصی سرشناس مطابق میآیش) و بشه نشا آن شخصشیت دشاریخی،
میهور میشود( ».انجشوق ششیرازق،66:61:6،محجشوب )689:6148،و ایشن دطشابق الرتشه در
ادبیات و داریخ نمونههاق بسیار دارد که اغلشب باعشث جنش و سشن) سشازق و دحریشف هشم
میش)ه است.
همکنین بای) ارافه نمود که علت بسام) باالق کلمشادی همکشون پیشم ،سشگ ،روغشن،
خر ،اورییم (آویین) ،قال (کالغ) ،کیک ،زیشن ،گنش) برششته و نیشز صشناعات رشنیف و
ابت)ایی ادبی در ام ا و حکم رایج منط ه به این خاطر است که اوالو حیشات اقتصشادق عشوا
وابسته به احیا و چارپایان بوده و در مواردق هم به زراعت بسشتگی داششته .در اشانی ذهشن
عوا درس ناخوان)ه و مکتشب نرفتشه ،آن ش)رها بشا پشیک هشاق ادبشی و دحلیش هشاق فلسشفی
آشنایی ن)ارد که گفتارهاق عالمانه و ام ا و حکم الیه دار بکار بشرد .هش)ایت در ایشن بشاره
مینویس) :عوا براق بیان میاه)ات و احساسات خودشان ،احتیاجی بشه اششت اس کلمشات و
دترع منط ی آن ن)ارن) و آنکه را در نتیجة میاه)ه احساس میکنن) ،با اولین دیشریهی کشه بشه
نظرشان میرس) بیان مینماین) .این لغات هر چه نزدیکتر با روحیهق عامه اسشت ،قشوقدشر و
زن)هدر میباش) و پی)ای

زبان بستگی مست یمی با این لغات و اصطالحات را نیان میده).

از جمله لغادی که از د لی) آواز جانوران و ص)اق اشیا پی)ا ش)[ ،م ش خش

خش

برگهشاق

درختان و بع بع برهها و  ]...یا اسم قسمتهاق مختلف کوزه که از اعضاق ب)ن گرفته شش)ه،
دهنه ،دسته ،گردن 1یا اصطالح آب زیر کاه که براق آد دو رو و دغش بشاز بکشار مشیرود.
(ه)ایت )49-41 : 6144 ،به همین دردیب ،خیلشی راحشت مشیدشوان حش)س زد ،هشر طر شه و
صنفی از مرد چه اصطالح ام الی را ساختهان) .کشامالو میشخص اسشت اصشطالح «گشرگ و
می » ساخته و پرداختهق چوپانان است ،چون بی
گرگ و می

از هر گروه دیگرق چوپانشانانش) کشه بشا

سروکار دارن) .همین طور «م کرک سرم را کرده زیشر بشر » برآمش)ه از

زبان شکارچیان و «قیسون کردن» (به منناق استفراغ کردن) حاص ششریه سشازقهشاق ذهشن
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زنان عیایر است کشه بشه هشم خشوردن د را بشه « بشه هشم خشوردن میشک چوپشانی» دیشریه
کردهان)( .الرته غ یان به مننی دهوع هم داریشم ) و اینشک پشارهاق از اصشطالحات و ام شا و
حکم منط ه و ذکر نمونههاق داریخی و ادبی آنها،
چه کیکی ،چه پیمی م لی است که امروزه دیگر جنرهق ملشی و همگشانی یافتشه و
در هر کوق و برزنی مورد استفاده قرار میگیرد .کاربرد آن زمشانی اسشت کشه شخصشی (یشا
گروهی) بر خال

وع)هها و قولهایی که داده عم کن) و وع)ههاق خود را نادی)ه بگیشرد.

در این صورت میگوی) ،چه کیکی! چه پیشمی یننشی مشن قشو و وعش)هاق نش)ادها کشه
مکلف به اجراق آن باشم.
باستانی پاریزق در رمن م الهق مفصلی با عنوان «صفاق لرق» آورده که:
ررب الم
آقاق شگر

چه کیکی چه پیمی وابسته به داستانی محلشی اسشت کشه هشم ششهرق مشن
نخنی در روزنامه اطالعات خالصهق آن را چنین ن

مشیکنش)« .چوپشانی در

چمن زارق میغو چرانی)ن گوسفن)ان خود بود .درخت میوهق بلن)ق در آن مردع بود کشه
میوههاق رسی)ه داشت .چوپان به زحمت خود را به باالق درخت میوه رسانی) و هنشوز چنش)
دایی از میوهها را نخورده بود که طوفشان سشهمگینی آغشاز گردیش) .چوپشان از دشرس طوفشان
برخود لرزی) .از دور گنر) امامزادهاق را دی)،گفت :یا اما زاده! دما گوسفن)انم را نذر دو
کرد که به سالمت به زمین برسشم و در ایشن حشا دو ششاخه پشائین آمش) و بشاد هشم قش)رق
سرکدر وزی) .وقتی نزدیک گلوگاه درخت رسی) گفت :یا اما زاده! اگر دمشا گوسشفن)ا
را به دو ب)هم ،زن و بکها از گرسنگی خواهن) مرد .نصف

ما دو ،نصف

ما من و آمش)

به دنهق درخت چسری) و یوام یوام پائین آم) و گفت :یا اما زاده! دو که چوپان نش)ارق،
گوسفن)ها ما من ،کیک و پیم
کیک

ما من ،پیم

ما دو .وقتی نزدیک زمین رسی) گفشت :یشا امشا زاده!

ما دو ،ولی همین که دی) باد برطر

ش) و خودم سالم بر روق

زمین است گفت :یا اما زاده! چه کیکی ،چه پیمی طوفشان آمش) و رفشت مشن هشم یشک
حرفی براق خود زده بود ( ».باستانی پاریزق)849 : 61:8 ،
 -حر

حر

ایکیه ،گن) برشته اَو (حر

حر

میکی) ،گن) برشته آب).
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م لی است با دیریه مضمر ،ب)ین صورت که همان گونه که خوردن گن) برشته (نشوعی
خوراکی مورد عالقه لرها که گن) را دفت میدهنش)) باعشث دیشنگی مشیششود و آد را بشه
نوشی)ن آب وادار می کن) ،حر

زدنهاق پیاپی هشم باعشث بشازگو کشردن هشر نشوع سشخنی

میشود .در این م هم عناصر فرهنگ عامه میهود است.
در داریخ بیه ی آم)ه «از سخن سخن شکاف) دا خواننش)گان را نیشاط افزایش) و خوانش)ن
زیادت گردد  ...همینطور از ح)یث ح)یث شکاف)» (بیه ی)6:9 -999 : 61:9 ،
همکنین در م نوق مننشوق ،دفتشر دو  ،در دتمشهق حسش) آن حیشم بشر آن غشال خشاص
سلطان ،عراردی عربی آم)ه که دصور میشود با همین م

فشوس اششتراک مننشایی دارد ،آن

عرارت این است:
قصشششهق ششششاه و امیشششران و حسششش) بشششر غشششال خشششاص و سشششلطان خشششرد
دورمانشششش) از جششششر جششششرار کششششال

بششاز بایشش) گیششت و کششرد آن را دمششا

اصالو این « جر جرار کال » را پژوهیگران از خصایص م نوق شمردهان) که بر طرشق آن
حرفهاق دو در دو و داستانهاق مختلط ب)نرا هم میآین) .برخی هم ایشن ششیوه را «اسشتطراد»
نا نهادهان) .یننی دور افتادن از اص کال و شاخ و برگ دادن به آن.
 سیّ) خَرجتسِه :م لی است که عوا براق منرفی کسانی که در ح ی ت «سشی)» نیسشتن) وخود را سی) جا زدهان) بکار میبرن) و میگوین) :کولیاق بود که خودم را سی) جشا زد .از
بخت ب)م سربازان حکومت به دستور شاه (ک)ا شاه نمی دانن)) به جان سی)ها افتادنش) و
آنها را گردن میزدن) .این کولی هم بشر خشرق ششوار شش) کشه بگریشزد ،سشربازق رسشی) و
شمییرق حواله گردن

کرد .سی) شانس آورد که خرم سَر سُم 8زد و به پشائین افتشاد و بشه

طری ی از مهلکه گریخت .به همین خاطر به آنها سی) خَرجتسِه میگوین).
در باب سادات ،اقوا مختلفی روایت ش)ه که به اختصار دن)ادق از آنها را مشیآوریشم.
اما قرالو بای) دوریح دهیم که در جامنهق ایران ،سادات و کسانی که به هشر نحشوق بشا ائمشه
(علیهم السال ) نسرتی داشتن) از احترا خاص و د )س برخوردار بودن) .همین اعت اد صا
و پاک به فرزن)ان پیغمرر (ص) باعث ش) که استفادههاق سوئی از این اعت اد بیشود مش الو در
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یک مورد یک جاسوس انگلیسی به نا جیکاک در منط هق بختیارق سالها با مشرد زیسشت
و بن)ها چون به دما زوایا و جزئیات زن)گی آنها و اعت ادادیان پی برد ،خود را سی) خوان)
و با احترامی که از جانب مرد میدی) قص) داشت دنفر عمومی را نسرت به نفت سیاه که بشه
دازگی در منط هق خوزستان کیف ش)ه بود ،برانگیزد و این شنار را میان عیشایر بختیشارق
پراکن) که:
هششر کششه مهششر علششی مِششن دِلِسششه نفشششششت ملشششششی سشششششی چتنِسشششششه

(هر کسی که حب علی را در د دارد نفت سیاه و ملی به چه دردم میخورد )
(این استفاده سوء الرته مختص به ایران نیست .میگوین) کمروجیشه بشراق گیشودن مصشر
گربه را جلوق سپاه کیان) .همینطور عمرو عاص).
حتی پی

از اسال و روا آئین اسال در ایشران هشم ،ایرانیشان بشه م شوالت روحشانی و

مننوق با دی)هق لطف و مهر مینگریسشتن) ،بطوریکشه پادششاهان حتشی ،بشراق میشروعیت و
م رولیت از طر

عامة مرد به روحانیان و هیربُ)ان و مُغان متیرث میشش)ن) .بنش) از اسشال

هم ب)الیلی که ذکر خواه) شش) ،ایشن مهشر بشه سشادات و فرزنش)ان علشی (ع) منطشو

شش).

مهمترین دالیلی که باعث این مهر ش):
 پیا پیغمرر اسشال (ص) کشه حکایشت از برابشرق و مسشاوات و عش) مشیکشرد و دنهشامالک بردرق را د وق اعال نمود.
 اصرار علی (ع) به قصاص عری)اله بن عمر که به ناحق هُرمزان حشاکم خوزسشتان را بشهبهانهق میارکت در قت عمر متهم ساخته و به قت رسان) و از همان زمان میان ایرانیان م شیم
م)ینه و آ علی (ص) اراددی بوجود آم)( .اسالمی ن)وشن )94 : 6148،
 بن) از فتح ایران به دست اعراب ،بنابر روایادی ،شهر بانو ،ششاه)خت ایرانشی بشه نکشاحامششا حسششین (ع ) در آمشش) کششه حضششرت سششجاد (ع) و فرزنشش)ان او بشش)ین طریششق بششا ایرانیششان
خوییاون) ش)ن).
این دو سه دلی باعث ش) میان ایرانیان و خان)ان پیغمرر (ص) موددی ایجاد شود .اما در
عین حا  -چنانکه متذکر ش)یم – ع)هاق نیز همین مهر را اسشراب اغشرا

خشود کردنش).
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بطور کلی آنکه راجع به سادات و قرور اییان آم)ه است را میدوان بشه مشوارد زیشر خالصشه
نمود:
 دستهق او  ،واقناو سادات اصی و شریفان) و سالها مرجع د لی) و ارشاد مرد بودنش).م شاهکراغ ،حضرت عر)النظیم و ...
 -دسته دو بزرگان و دانیمن)ان ایرانیان) که ایرانیان زیرک از بیم نر

قرر شش)ن آنهشا

دوسط حکا مغو بخصوص ،نا «قرر سی)» بر آنها نهادن) دا مانع از این ادفشاس ششون) .زیشرا
مغوالن به سادات اعت اد وافر داشتن) .
 دسته دیگر در این مکانها ،دفینهها و گنجینههاق فراوانی انراشته شش)ه و بشاز بشه همشاندالی فوس لف «ب اع متررکه» گرفتن) .
 چهار این مکانها در برخی موارد ،قرور سرداران عربی هستن) کشه در جنگهشایی کشهبا ایرانیان داشتن) کیته و به گور رفتن) ولی از سشوق پیشروان خشود «سشی)» یشا « ششهی) » نشا
گرفتن) .م الو پردوق املی میگوی) «در کجور مازن)اران قررق است از مصش له کشه در زمشان
مناویه به طربستان حمله برده ،م)ت دو سا با فرخان بزرگ در زد و گیشر بشود و حشربهشا
کرد و در آخر به طریق کجور به راه از رسان فرود آم)ه مرد آنجشا و اهشالی رویشان در آن
م ا او را بکیتن) و گور او هنوز بر سر راه نهاد است.
عوا الناس به د لی) و جه زیارت مشیکننش) کشه ایشن از جملشهق صشحابهق رسشو اهلل
(ص) است و آن دروغ است( ».پردوق آملی):4 : 61:6 ،
همین طور عر)الحسین زرین کوب نوشته «وقتی من کشودک بشود در خشار ششهرما -
بروجرد  -چیزق م یک گورستان متروک بود که مکرر در رفت و آم) به ده ،گذرگاه ما
میش) .سنگهاق کرود که دیغههاییان از خاک بیرون آمش)ه بشود ،منظشرهاق غریشب بشه ایشن
گورستان میداد .نمیدانم در آن سالهاق کودکی از کشه ششنی)ه بشود کشه آنجشا گورسشتان
شه)است .گورستان عربهایی که در دنرالة جنگ نهاون) ،در این ح)ود آمش)ه بودنش) و بشر
دست ایرانیان کیته ش)ه بودن)» (زرین کوب)96 : 614: ،
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این بود مختصرق در باب سادات ،امشا نمونشهاق دشاریخی کشه بشه م ش مش)نظر مشا (سشی)
خَرجتسِه) مربوط است را باستانی پاریزق این گونشه ششرح مشیدهش) «احتمشاالو ایشن افسشانه را
شنی)های) که حجا بن یوسف به قت سادات کمربسته بود و سادات ناچار بشه ایشن سشوق و
آن سوق فرارق بودن) .وقتشی جمنشی سشادات از راهشی مشیگذششتن) ،قافلشهاق از کولیشان و
غریران ب)نرا آنها کوچ میکرد .سادات گمان بردن) که مأموران حجشا در دن یشب آنهشا
میآین) .نسب نامههاق خود را افکن)ن) و متوارق کوه و بیابشان شش)ن) .قافلشهق کولیشان سشر
رسی) و کولیان چون نسب نامهها را دی)ن) ،از خرها پائین جستن) و نسب نامه هارا برداشتن)،
بن)ها که کار سادات باال گرفت ،جمنی از این فرقه خود را سی) با اص و نسشب دانسشتن) و
به «سادات از خَرجتسِته» منرو

ش)ن)» (باستانی پاریزق)94 :6111 ،

 سگ ،درهونه (حونه) صحاوم پارس اینکه( .سگ ف ط در جلوق خانشهق صشاحرپارس میکن)) ،م لی است کشه بشراق د رشیح و دمسشخر درسشوها بکشار مشیرود .یننشی اینکشه
انسانهاق درسو ف ط در مح زن)گی خشود ادعشاق رششادت و دلیشرق دارنش) نشه هشیچ جشاق
دیگرق باز هم عناصر زن)گی مادق عوا در این م میهود است .در مشرز بشان نامشه آمش)ه
«روباه به در خانهق خوی

چنان قوت دارد که شیر به در خانهق کسان ن)ارد( ».سن)ال)ین

وراوینی)886 : 61:9 ،
 اَو که از سرگذشت ،چه یه وجب ،چه ص) وجب( .آب کشه از سرگذششت چشه یشکوجب چه ص) وجب باش)) ،م لی است که در اوقات گرفتشارق بکشار مشیرود .همشین طشور
کسی که پیاپی گرفتار میشود و مالی را از دست میده) ،میگوی) « این هم روق گاوهاق
آب برده» .جالب اینجاست که مناد این م  ،یننی «این هشم روق گاوهشاق آب بشرده» بشه
عنوان منیأ م ذکر ش)ه ،در حالی که عوا منط ه مست یماو همین مناد را بکار میبرن).
میگوین) در زمانهاق دور در جیحون سرماق سختی بود  .گاو چرانی گشاوهشاق خشود
را از رودخانه میگذران) ،چون یکی را گذران) و نوبت به ساالر گاوان رسی) ،خود در آب
ش) دا عمق را بسنج) اما متوجه ش) که آب از سرم درگذشته است ،اما پشاق پشس ننهشاد و
به راه خود ادامه داد و از رودخانه گذشت .در جواب این سوا که چرا باز به راه خود ادامه

  624مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

دادق در حالی که آب از سرت درگذشته بود گفت  :آب که از سرگذششت چشه یشک
وجب چه ص) وجب.
خرده بین دُرُشته باز  :م لی است که بشراق افشراد خشرد بشین بکشار مشیرود  .افشرادق کشه
چیزهشایی ح یشر و نششاچیز در نظرششان بشزرگ مششینمایش) و چیزهشاق بششا ارزم و بشا اهمیششت،
کوچک .ظاهراو این شنر از ابونواس است که میگوی) .
ق لِلَذق یُ)عی فِی النِلم فَلسفهُ
حَفِظتُ شیئاو وَ غابَت عَنکَ االشیا
مصراع دو بیت ،یننی « :حَفِظتُ شیئاو وَ غابَت عَنکَ االشیا » به منناق چیشز کشوچکی را
گرفتی و چیزهایی را از دست دادق  .در کلیله و دمنه هم آم)ه است (کلیله)46: 614: ،
هم چنین سن)ق میگوی):
دنششگ چیششمان نظششر بششه میششوه کننشش) مشششششا دماششششششا کنشششششان بسشششششتانیم
(غز )81:

 خَر همو خَره ،ف ط جُلعو

عو

آبی)ه( .خر همان خر اسشت ف شط جُش (پوشش ) آن

ش)ه)  .خطاب به کسانی است که دغییرات ماهوق نکرده و بواسشطه اشروت و مکنتشی

که یافتهان) ،ادعا کار و حرا

میشون)  .سن)ق در گلستان ،باب هفتم آورده که :

یکی را از وزرا ،پسرق کودن بود  .پی

یکی از دانیمن)ان فرستاد که مر این را دربیتشی

میکن مگر عاق شود .روزگارق دنلیم کردم و موار نرود  .پی

پ)رم کس فرستاد کشه

این عاق نمیشود و مرا دیوانه کرد.
چشششون بشششود اصش ش گشششوهرق قابش ش
هشششیچ صشششی

دربیششششششت را در او ااششششششر باششششششش)

نکشششو ن)انششش) کشششرد آهنششششی را کششششه بشششش)گهر باششششش)

سششگ بششه دریششاق هفتگانششه بیششوق کشششه چش شو دشششر شششش) پلیششش)در باشششش)
خششر عیسششی گششرم بششه مکششه برنشش) چشششون بیایششش) هنشششوز خشششر باشششش)

 هر کی کلَه به سر نها ،مرد نیس و هر کی دستما به سشر بشس ،زن نشیس( .هشر کسشیکه کاله به سرنهاد که مرد نیست ،همان گونشه کشه هشر کسشی کشه دسشتما بشه سربسشت زن

جامعهشناسی اصطالحات و امثال و حکم عامیانهی لردگان و ذکر نمونههای تطبیقی آن 625 

نیست)  .منظور ظواهر نمیدوان) در اص مردانگشی و زنشانگی خ)ششهاق وارد کنش)  .حشاف
میگوی).
نه هر که چهشره بشر افروخشت دلرشرق دانش) نششه هششر کششه آینششه سششازد سششکن)رق دارد
نه هر که طر

کله کج نهاد و دن) نیسشت کششششاله دارق و آئششششین سششششرورق دانشششش)
(غز )688

همکنین از اشنار فرخی است که میگوی) :
چون دو نیود هشر کشه بشه ششغ دشو زنش) زن مششرد نگششردد بششه نکوبسششتن دسششتار
دسشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششت

( قصی)ه )46

 اص پ)ره که مادر رهگذره.نژادگی و دفاخر به دودمان پ)رق همییه وقت در جوامع سنتی و ایلی وجود داششته ،بشه
است ناق عصر دکنولوژق امروزق که زنان هم دوشادوم مردان در کارخانهها و اداره جشات
به کار و کسب درآم) میغولن) ،در اعصشار گذششته از نشوع زن همییشه بشه عنشوان رشنف و
سستی یاد میش)ه  .این الرته ناخواسته بود ،زیشرا طرینشت و صشحرا گشردق و کشوچ و رز و
بز  ،بی در نوع مرد را طلب مشیکشرد نشه زن را  .حتشی گفتشهانش) در برخشی کیشورها ،پشاق
دختران را در قالب گکی میگذاشتن) دا رش) نکن) و نتواننش) بشه بیشرون از خانشه برونش)  .در
شرهجزیره دختران را زن)ه به گور میکردن)  .در رو مرد با دی)ن زن دانیشمن) بشه هشراس
میافتادن) و نمونههاق بییمار دیگرق که سراغ داریم ،جهان که به قرن نوزدهم پا نهاد ،ایشن
طری ه برچی)ه و زن از عام رنف به ن طه ادکا در)ی ش)  .با این همه هنوز هم این م در
مکانهایی که کمتر دچاردحوالت روشن فکرانه ش)ن) روا دارد  .دشاریخ و ادبیشات مشا هشم
که اغلب سنتی است و این ررب الم نمو نههاق فراوان دارد  .در فارسان هنوز هم اولشین
جملهاق که به زنان دخترزا میگوین) «خ)ا بکیم سیت» (خ)ا مرا بشراق دشو بکیش)) و بشراق
زنانی که پسرا زایی)هان) لف «الحم)هلل» بکار میبرن)  .هنوز هم گشاهی دانسشتن هفشت پیشت
نژاد پ)رق ،براق هویت کودک لر ررورق شمرده میشود  .هویت او دا ح) زیادق بسته به
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نژاد پ)رقام دارد .بنابراین دفاخر به نژاد مشادرق همییشه اسشراب دمسشخر بشوده و نشامیمون
شمرده میش)ه .
در منظومه ویس ورامین میخوانیم:
نششژاد خوییششتن دانششی کششه چششون اسششت بشششه هنگشششا بلنششش)ق سشششرنگون اسشششت
دشششو در گشششوهرهمی مشششانی بشششه اسشششتر کششه چششون پرسششن) فخششرآرد بششه مششادر

 دودا قال (غال ) جنگ ایکنن سرکیک مرد ( .دودشا کشالغ سشر کیشک مشرد دعشوامینن)).
 مرد یا زن روستایی و عیایرق به محض اینکه نزاع و ج) دو نفر یشا دو گشروه را بشرسر ملک یا مالی که از خودشان نیست ،میبین) فی الفور به یاد کالغهایی میافت) که دیشروز
بر سر کیکهایی که زن همسایه سایی)ه و در آفتاب گذاشته به نزاع پرداختهان) .پی

از ایشن

گفتششیم کششه ذهششن عششوا بششراق دیششریه و م ش نیششازق بششه اشششت اس کلمششات و روابششط منط ششی و
پیک هاق ادبی ن)ارد و به اولین چیزق که دی)ه آن پ)ی)ه را دیریه میکن) و ایشن خاصشیت
زبان و ادب عامیانه است  .بنابراین هر صشنفی بشه فراخشور ششغ و پییشهاق کشه دارد ام شا و
حکم و اصطالحات مربوط به خود را بکار میبرد  .در ادبیات بخصشوص م نشوق ایشن دقشت
نظر بوده که از زبان هر کسی ،کلمات مربوط به شغ و پییهق همان شخص بکشار مشیرود.
م الو در داستان مرد نحوق دان و کیتی بان .
 مرد نحوق اگر چه خوب نحو میدان) اما آشناکردن نمیدان) .یا در داسشتان موسشی وشران که شران با همان الفاظ و واژگان چوپانی خود یننی «چارس» «بشز» «هشی هشی » ،خش)ا را
دوصیف میکن) .این است که جستجو در ام ا و حکم هم میدوان) ما را به آداب و سنن و
پییهق کاربران آنها رهمنون کن).
نتیجهگیری

زبان و ادب عامه ،چنانکه گذشت ،برخال

پنش)ارهاق غلشط گشروه ک یشرق از دحصشی

کردگان ،نه دنها در بسیارق موارد خرافه نیست ،بلکه میدوان) ما را به سرچیمههشاق اصشلی
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و درست فرهنگ بیرق بکیان) .بخصوص در ایران که از اقوا مختلشف و از گنجینشههشاق
سرشار فولکلور برخوردار است .و این میطلر) در این زمینه پژوهیهایی صشورت بگیشرد دشا
بییتر به غناق فرهنگی ایران پی برده شود.
پینوشتها
-6کنت دو گوبینو در کتاب «سه سا در ایران» شرط بالغت و فصاحت را در ایران در این میدان)
که عرارات غریب و کلمات عجیب و دیریهات دور از ذهن بکار رود  .او نوشته  :نویسشن)ه [ق
فرمان شاه] بای) سنی کن) که ظاهر عرارات با طمطراس و فریرن)ه باش)  .م ایسة پادشاه با آفتاب
و ذکر اینکه شاه حاف ستارة مریخ است و داریوم کریر پییخ)مت او بوده کافی نیست بلکشه
بای) جمالدی پی)ا کرد که در فواص مختلف با هم جور بیای) و دیکی قافیه ب)ه) و نیشز بایش)
کلمات عجیب و غریری پی)ا کرد که نیمی از مرد منناق آنرا نفهمن) و الرته نیم دیگر که آنشرا
میفهمن) نظر به اینکه از فرط اطالعات خودشان بشر خشوی
عالیم فصاحت ،این است که است)ال و دن

مشیبالنش) نویسشن)ه را  ...دیگشر از

مطل او آسان نراش) (ص )99-91

 -9درست شریه این قاع)ة زبان عربی که اسم نکره (ناشناس) بواسطهق اسم منرفه (شناسشنا) منرفشه
میشود .
 -1یادآور شنر خیا است که میگوی):
این کوزه چون من عاشق زارق بشوده اسشت در بنششش) سشششر زلشششف نگشششارق بشششوده اسشششت
ایششن دسششته کششه بششر گششردن آن مششیبینششی دستی است که بر گشردن یشارق بشوده اسشت
 -8حالتی است که پاق جلوق خر و چارپا درون گودا افتاده یا به چیزق برخورد کرده بطوریکشه
نمیدوان) درست ق) بردارد و نهایتاو سوار را سرنگون میکن).
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جانوران در فرهنگ و اساطیر قوم لر
مه)ق سنی)ق (نویسن)ه مسئو )
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

اعظم قربانی
کارشناس امور تربیتی ،دانشگاه شهید باهنر شهرکرد

دد ودا و هششر جششانور کشش

ب)یشش) ز گیتشششی بشششه نزدیشششک او آرمیششش)
(کزازق )911/6:

چکیده
پیوند و ارتباط با زندهترین عنصر طبیعت ،یعنی جانوران ،نه تنها براری از دو
بشر بر میداشت ،بلکه در تسهیل و عنای باورهای ذهنی و تصویرسازیهای ریرالی
او نیز موثر میافتاد و دامنه الهاما و ذهنیا او را فررا ترر مرینمرود جرانوران (و
تاحدودی حتی گیاهان) که به نوعی "شریک ال یا " بشر بره حسراا مریآمدنرد،
شاید اولین منبع تراوشا ذوقی بشر بوده باشند زیرا بشر بیش از هر چیز دیگرری،
سرعت ،حرکت ،تررس ،ت مرل ،رشر و روزی و را در هیرا حیوانرا مریدیرد
درست به همین راطر حیوانا حج گستردهای از فضای ذهنری بشرر دیرروزی را
اشغال کرده بود طبعا اهمیتی که بشر به حیوانا مریداد ،گراه ترا مررز اسرطورگی
پیش میرفت طوری که حیوانی چون گاو مورد پرستش واقع میشد در این نوشته
به دنبال ترسی دورنمایی از تصورا قروم لرر -بره عنروان نمونره کروچکی از اقروام
بشری -از حیوانا هستی

کلید واژهها :حیوانات ،قو لر ،باورها و ع ای) ،اساطیر
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مقدمه
به طور کلی دا س)ههاق پی  ،که هنوز دکنولوژق احتیا و نیاز بیر را به طرینشت و عناصشر
آن دا این ح) کاه

ن)اده بود ،وابستگی بیر به طرینت بسیار زیاد بشود .در ح ی شت جغرافیشا و

اقلششیم ،نششوع مسششکن ،پوشششاک و خششوراک اقششوا را دنیششین مششینمششود .آن کششس کششه در اقلیمششی
کوهستانی میزیست ،چارهاق ن)اشت جز اینکه از سنگ مسکن کن) یا از پیم گوسشفن) لرشاس
سازد و یا از گوشت بزکوهی و حیوانات کوهسشتانی طنشا نمایش) و بشرعکس آن کشس کشه در
مجاورت دریا بود ،ماهی در نظرم غذاق سالم بود ،لراس نازک پوش

به حسشاب مشیآمش) و

خانه جز با نی و خیت ساخته نمی ش) .این رون) و نگاه به طرینت دا زمانی که آهنشگ حرکشت
زن)گی ،شتر وار بود قانونی نانوشته ولی م رو و درست به شمار میآم) ،ولی بشه محشض روق
نمودن صننت و دکنولوژق  -که طرینت را م هور اراده بیرکرد  -این قانون هم در هم پیکیش)ه
ش) .دکنولوژق دصورات اولیه بیر راجع به همه چیز را از هم گسست ،زیرا مشرد بنش)رق و مشرد
کوهستان هیچ الزامی به نوشی)ن یا پوشی)نهشاق خشاص ن)اششتن) ،خاویشار دیگشر از انحصشار او
خار ش)ه بود ،همان طور که شاخ بز هم ف شط زینشت دهنش)ه خانشه مشرد کوهسشتانی نرشود (.)6
"اسطورگی" یا بتسازق از هر پ)ی)هاق ،که یکشی از نیشانههشا و خصشایص فرهنگشی اقشوا در
س)ههاق پی در بود ،به ن طه رنف او در)ی ش) .با اینکه این خصیصه فرهنگی ،امروزه جشزو
ن اط دیره و ناکارآم) فرهنگها به شمار میآی) ،اما در گذشته نیان از پی

افتشادگی و غنشاق

فرهنگی اقوا بود .ساختن اسطورهها و افسانهها و روایات ،حکایشت از هشوم و سشرزن)گی هشر
قو داشت این خصیصه گاه همردیف هویت و نژاد گی قرار میگرفت زیرا اقشوامی هویشتدار
به شمار میآم)ن) که اسطوره داشتن) .اسطوره گی به منناق این بود کشه قشو سشاب ه دشاریخی -
ولو مجهو  -دارد ،ملیت دارد و احتماالو در روزگارق در حکومشتدارق پییشگا بشوده اسشت.
نمونههای

یکی یونان است که هرودت و پلودارک اساطیرم را نگاشتهان) .ایران است کشه در

اسطوره سازق اگر نه قوقدر ،دست کم چون یونان ساب ه دارد .هن) ،چین و مصر را هم بای) بشه
این گروه ارافه نمود .اما از میان پهنه وسیع اسشطورههشا و روایشات مربوطشه ،اسشاطیر مربشوط بشه
جانوران – ب)ین خاطر که بییتر از سایر مظاهر طرینت پشی
جلوهاق دگر دارد .جانوران در طرینت بی

چیشمان بیشر در گشردم بودنش) -

از هر چیز دیگرق به آدمی ششریهدرانش) .زیشرا نفشس
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میکین) ،حرکت و زاد و ول) دارن) ،میشنون) ،ص)ا میکنن) و میخوابن) و حتی در صشفات
انسانی هم گاه از خود آدمی جلوداردران) ،در وفادارق ،صرر ،خیم و...
میبینیم که مرز بین آد و حیوان بسیار کم و رنیف است و دنها وجه متمایز کننش)ه آدمشی
و نی به پییرفت یا همان فرهنگ است .اینکه میگوین) انسان حیوانی است با فرهنشگ از

دن

همینجا نیأت میگیرد .همین مرز نازک و ظریفی که بین این دو است ،گاه سرب نیشت ع ایش)
آدمی میشود در حیطه حیوانات .یننی اینکه اگر قرار باش) از وفا سخن به میان بیایش) نظشرم را
در عالم حیوانات پی)ا میکن) یننی سگ .دانی و صرر را آدمی به شتر م ا میزن) ،خیشم را بشه
شیر و خرس .صنود را به پرن)ه ،ق)رت را به برشر و ...همشین جشا بایش) ارشافه کنشیم کشه میشزان و
جنس دصورات اقوا  ،نسرت به حیوانات یکسان نروده و نیست .ب)یهی است که شتر نزد ساکنان
کویر بییتر م)نظر باش) دا ساکنان سرزمینهاق مرطوب و نمناک و به همین دردیب بز نزد اهالی
کوهستان بییتر مورد اهمیت است دا بن)رنیینان .در ایشن م الشه ،در ادامشه بشراق محش)ود کشردن
دامنششه جسششتجو ،چنشش) نمونششه از حیوانششات را در نگششاه و باورهششاق قششو کوهسششتان نیششین لششر -از
کهندرین اقوا ایرانی  -مورد کنکام قرار میدهیم و دا آنجا که دان

زبانی نویسشن)گان ایشن

م اله اجازه میده) ،به ذکر شواه) و نمونههاق دطری ی آنها مشیپشردازیم .ایشن نکتشه را همینجشا
یادآور میشویم که چون این قو  ،اقتصادق وابسته به دام)ارق داشته ،پس حیوانشات در نظشر او
بهتر نمود یافته است دا اقوامی که حیادی وابسته به کیاورزق وزراعت داشتهان).
گاو
طرق روایات عامیانه ،گاو او فرشتهاق بوده که بر اار یشک خطشاق سشهوق ،بشه ایشن ششک
درآم)ه است .عوا میگوین):
"در روزگار گذشته ،مرد بر اار خیکسالیهاق پیاپی دچار قحطشی و بش)بختی و فالکشت
ش)ه بودن) .طورق که چارهاق جز این ن)اششتن) کشه هفتشهاق ف شط یشک بشار طنشا کننش) .پشس
خ)اون) به یکی از فرشتههای

امرکرد که  " :برو به مرد بگو کشه امسشا بشر

و بشاران بسشیار

ناز خواه) ش) .پس اگر به هشوم باششی) و بسشیار کیشت و زرع کنیش) بشه گیشای

و فراخشی

میرسی) ،آنکنان که به جاق هفتهاق یکرار غذا خوردن ،بتوانی) هر سه روز یک بار طنا کنیش).
"پس فرشته به زمین آم) و گفت ":اق مرد  ،خ)اون) بزرگ شما را وع)ه داده است بشه کیشت

  692مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

و زرع فراوان که امسا باران و بر
باشی) و کوش

بسیار خواه) آم) " .و در ادامشه گفشت  " :اگشر بشه هشوم

کنی) آنکنان خواه) ش) که به جاق هر هفته یک بار طنا  ،بتوانی) هشر روز سشه

بارطنا کنی)" .
فرشته این را بگفت و برگیت .در راه فهمی) که پیا را اششتراه بشه سشمع مشرد رسشان)ه و بشه
جاق اینکه بگوی) هر سه روز یک بار گفته است هر روز سه بار .پس شرمن)ه به درگاه خ)اونش)
در آم) و به اشتراه خود اعترا

کرد و مغفرت خواسشت .خش)اق بشزرگ نیشز گفشت " :هشم بشه

خاطر اینکه د بن)گان نیکن) و هم اینکه وع)ه دروغ نش)اده باششیم ،خشودت بایش) بشه کیشت و
زرع آنها کمک کنی ،طورق که بتوانن) هر روز سه بار طنا کننش)" .فرششته گفشت ":چگونشه
من که فرشتهاق بی

نیستم " .پس خ)اون) او را به شک امروزق در آورد که هم ششی دهش) و

هم در شخم زمین بتوان) به مرد یارق رسان).
این روایت عامیانه ،به طرز بسیار عجیری شراهت دارد با آنکه کشه در اسشاطیر ملش مختلشف،
بخصوص ایران راجع به گاو آم)ه است .اینکه گاو موجشودق م ش)س بشوده و اینکشه چ ش)ر در
بسط و گیای

زن)گی مرد داایر داشته است .ما میدانیم که گاو در زن)گی ق)یم چ )ر مهشم

بوده است .هم شیر میداده و هم در شخم زمین مورد استفاده بشوده و در ح ی شت رویش

بشذر

ها ،وابستگی مست یم داشت به شخار زمینی که دوسط گاو صورت میگرفتشه اسشت .نرشود گشاو
یننی نرود کیاورزق و نرود کیاورزق یننی گرسنگی و قحطی.
به طور کلی در اساطیر گاو موجودق م )س و ذبشح آن ناشایسشت دانسشته مشیشش)ه اسشت.
یاح ی آورده که :
"در گردونه کیی و بارکیی نیز از این حیوان استفاده میکردن) .پس شگفت نیست که در
آیین مزدیسنا ،بسیار منزز باش) و از فرشته نگهران آن ام)اد خواسته شود و روز چهاردهم ماه را
به نا او" گوم روز" نامن) .شای) به همین دلی است کشه در گشاتهشا ،قربشانی گشاو در مراسشم
مذهری منع ش)ه است "(یاح ی)61:6:14: ،
داایرق که گاو در کیاورزق دارد در اساطیر اینگونه بیان میشود:
"خ)اق نیک اهرمزد گاو را آفری) سپی) و درخیان چون ماه اما بن)ها بش)نهاد (اهشریمن) بشه
جهان میآی) و پی

بینی میکن) که او ،گاو را خواه) کیت .از گاو جشانوران کوچشک و 44
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نوع غله و 69گونه گیاه شفابخ

پ)ی) آم) .منی گاو ،که در آن زن)گی همه جان)اران موجشود

است ،به ماه برده ش) دا در آن پاکیزه شود"(مرکلراخ)61:8:91،
داایرق که گاو در کیت و زرع و کیاورزق دارد را ،عم)داو در اساطیر ،با جمالدی م ش 44
نوع غله و  69نوع گیشاه دارویشی و ششفابخ

بیشان مشیکننش) (ر.ک نخسشتین انسشان و نخسشتین

شهریار ص  18و شناخت اساطیر ایران ص  ) 49نکته جالب دوجه اینجاست که نطفه گاو به مشاه
چهاردهم (وگاهی شانزدهم) برده میشود دا دطهیر شود و این درست زمانی است که ماه کام
میشود .گو اینکه ق)رت پاک کنن)گی ماه ،بسته به میزان کام ش)گی آن دارد.
به طور خالصه ،در آنکه که در روایات عامیانه آمش)ه اسشت و آنکشه کشه در اسشاطیر بش)ان
اشاره ش)ه ،دست کم در دو مورد هماهنگی وجود دارد ،یکی فرشته بودن یا م )س بود گشاو و
دیگرق اارگذار بودن گاو در زراعت و کیاورزق.
سگ
سگ حیوانی است که اغلب در باب وفادارق مشورد م شا واقشع مشیششود .امشا سشواق ایشن
موروع ،اعت اد دیگرق نیز نسرت به سگ وجود دارد و آن هم دوانایی دیخیص سگ اسشت در
آم)ن عزرائی پیک مرگ .میگوین) وقتی سگهاق گله ،به صورت غیشر منمشو و همییشگی
ص)ا میکنن) ،یکی از اعضاق خانواده یا ده یا محله خواهش) مشرد .عشالوه بشر ایشن ،روایتشی نیشز
روا دارد ب)ین دردیب که ":گرگ و عزرائی همسایهانش) .یکشی از موهشاق گشرگ در پییشانی
عزرائی قرار گرفته است و هر وقت عزرائی میآیش) سشگ آن را حشس مشیکنش)" .مشا اذعشان
میکنیم که این باور رییهاق اساطیرق و کهن دارد .اینک نمونههاق دطری ی آن:
" آوردهان) که در اساطیر مرد ق)یم سریالنکا از سگ به عنوان پیک مرگ یاد ش)ه اسشت
که ارواح را میبین) و به آنها پارس میکن)" ( جابز)88 : 61:4،
ه)ایت نوشته:
"صرح زود که سگها زوزه میکین) براق این است که عزرائی را میبینن) و براق اینکشه
عزرائی دوق خانه نیای) بای) لنگه کف
ی)نلو در م الهاق به ن

را دمر کرد" (( )9ه)ایت)46 : 6144 ،

از شوالیه و گربران آورده که:
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" اولین کاربرد اسطورهاق سگ که در سرداسر جهان گواهی ش)ه اسشت ،وظیفشه راهنمشایی
ارواح است .یننی سگ بل) انسان در شب مرگ است  ...نمونه دیگرق از پیون) سگ بشا مشرگ
و آن جهان در میان زردیتیان ،آیین سگ دی) است که در آن پیکر مرده را در برابر سشگهشاق
ویژه اق عرور میدادن) همه منت )ن) که با این کار آلودگی و ناپاکی ناشی از دیو مرده از جس)
ران)ه میشود"( آی)نلو)618 -641: 61:1 ،
هنوز در جاهایی این رسم سگ دی)  -که بر اساس آن سگ مشیدواننش) عفریشت مشرگ را
دیخیص ده) -روا دارد .جس) شخص را به سگی چهار چیم (سگی که دو ن طه مانن) چیشم
باالق ابرو دارد) نیان میدهن) ،با این اعت اد که میدوانش) وجشود یشا عش) وجشود حیشات را در
جس) دیخیص ده) .اگر شخص واقنا مرده باش) به طور مست یم بشه وق نگشاه مشیکنش) در غیشر
این صورت به هیچ وجه نگاه نمیکن)( .عزیزق فر و قاسمی ،81 -:9 : 61:4 ،به ن

از بهار)

" از دی)گاه زردیتیان زمانی که جان از ب)ن خار میشود اگر سگی در کنشار پایشه جسشم
بسته باش) ،چون نسوم (دیوق که بر اجساد آدمی دست مییاب) و آن را پلی) میسشازد) بشر وق
هجو برد و سگ آن جس) را برین) نسوم ران)ه میشود "( مه)وق)49 -44 : 618: ،
به طور کلی سگها که نسوم و دیو جس) را میرانن) ،عراردن) از :سگ گله ،سگ خانشه،
سگ شکارق ،سگ روباه گونه و دولهاق که بی

از چهار ماه داشته باشش) .سشگ گلشه در ایشن

کار (ران)ن نسوم و دیو جس)) بر دیگر سگان بردرق دارد(. )1
در باورهاق مرد گیالن هم رسمی است به این صورت که:
" وقتی کسی به بیمارق و دب دچارمیشود ،نخی به طو قش) بیمشار بشر سشوراخ النشه سشگ
میگذارن) .اگر سگ نخ را پاره کن) دب بیمار به جان سگ میافت) و بهرود مشییابش) .احتمشا
دارد این رسم بیداایر از رسم سگ دی) زردیتیان نراش).
خروس
خروس پرن)هاق است که اغلب بانگ سحرق آن م)نظر قرار گرفتشه و در ایشن بشاره گفتنش)
حیوانی است که زوددر از همه ،فرشتگان عرم را میبین) و به همین خاطر بانگ سشر مشیدهش).
خروس نماد ایرانیان است و این اعت اد وجود دارد که از زبان ایرانی به سایر زبانها رفتشه اسشت.
یونانیان دا زمان هاق م)یش)ق خشروس را پارسشی ( ایرانشی) مشیخوان)نش) .آلمشانیهشاق قش)یم،
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نخستین روزق که خط آموختنش) ،آن را "هشان فسشوس" یننشی پشاق خشروس نامی)نش) (ن ش بشه
مضمون از یاح ی)191: 61:6 ،
خروس ،دراص کلمه ،از "پرودرم" و" پی
از پی

دخیه" آم)ه به مننی پی

دی)ه و مژده ورود آن را میده) .همین خاصیت پییگویی و پی

بیننش)ه .فشروغ را

بینی کشه در خشروس

هست باعث ش)ه دن)یس آن را بر بادسنجها نصشب کننش) بشه دصشور اینکشه جهشت وزم بشاد را
پی بینی میکن) ( نزد رومیان باستان و آلمانیهاق کنونی ،خروس دوانایی پی

بینی ورع هشوا

را دارد) .بنالوه خروس را حیوان رانن)ه اجنره و شیاطین نیز دانستهان) و به همشین خشاطر ایرانیشان
داشتن خروس سفی) را در خانه میمون میشمردن) .ظشاهراو ایشن صشفت جشن رانشی خشروس ،بشر
فرهنگ چین هم اار نهاده ،به طورق که " براق درسان)ن شیاطین دصویر خروس را در دابوتها
ن اشی میکردن)" (جابز)89: 61:4 ،
آن دن)یسهایی از خروس هم که بر بناهاق کلیساها نصب شش)ه بشه ایشن خشاطر اسشت کشه
مسیحیان اعت اد دارن) هنگا قیا مسیح ،خروس به آواز خوانی میغو بوده است (همان )1: :
حتی به اعت اد جنی)ق واژه کالک  -یننی ساعت – که وسیلهاق براق سنج

زمشان و گشاه

شمارق است ،از واژه باستانی ایرانی کهرک (به سکون ه ،ر ،ک) به مننی خروس گرفتشه شش)ه
است ،زیرا هنشوز در میشان زردیشتیان ،بشه خشروس کشرک مشیگوینش) (جنیش)ق.)18: : 61:1 ،
همکنین منت ) است ساعت را دو برادر ایرانی ساختن):
"ب)ان هنگا که شارلمانی ،کیور فرانسشه را پ)یش) آورد ،از سشوق خلیفشه بغش)اد چنش) چیشز
گرانرها براق او فرستادن) ،یکی از آن پی کییها ،جشا زریشن خسشروپرویز بشود کشه هنشوز در
فرانسه نگه)ارق میشود .دیگر یک دستگاه گاه شمار -ساعت  -بود که دو برادر ایرانشی آن را
ساختن) و شیوه کار او چنین بود که سر هر گشاه (سشاعت) دریکشهاق از آن گیشوده مشیشش) و
خروسی فلزین از آن بیرون مشیآمش) و آواز مشیخوانش) و دوبشاره بشه انش)رون مشیرفشت ...آن
دستگاه را در میان بزرگ پایتخت کار گذاشتن) (همان )149:
خروس با بهرا  ،خ)اق جنگ مردرط است و سشمر رجولیشت هشم دانسشته مشیششود (بنیش)
نیست که لف "خروس جنگی" از همین باور ساخته ش)ه باش)).
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اما خروس بی محل
میان قو لر و حتی همه ایرانیان این اعت اد وجود دارد کشه بانشگ نابهنگشا خشروس ،بش)یمن
است و بای) چنین خروسی را کیت ،زیرا خرر از واقنه دلخ میده) (درست م

زوزه نابهنجار

و غیر منمو سگ) .در اساطیر این روایات هست که:
"[عجمان] بانگ خروس را در شا گاه به فا ب) دارن) .ایشن از آن روسشت کشه چشون کشار
کیومرث به آخررسی) [مرد] ،خروس بی وقت ،در نماز شا  ،بانشگ کشرد و چشون نگشاه کردنش)
کیومرث مرده بود ...بنا بر یک روایت ،عمر -خلیفه دو  -به خواب دی) که خروسشی دو نشوک
بر او زد .وحیت زده جویاق دنریر خواب ش) و گفتن) یک ایرانی دو رربت با خنجر بر خلیفشه
خواه) زد و پس از سه روز ،سحرگاهان هنگا بانگ خروس ،عمر بشا رشربه خنجشر زهشرآگین
ابولولو به قت رسی)"(یاح ی)191-198: 61:6 ،
"میان اردودوکسها ،این اعت اد وجود دارد که خروس حامش پیشا هشاق شیطانیسشت ،زیشرا
هنگامی که ق)یس پطرس ،اعت اد خود را انکار کرد ،این پرن)ه میخوان)" (جابز)1:: 61:4 ،
اعت اد دیگرق درباره خروس وجود دارد .میگوین) خروس در طشو عمشر یشک بشار بیضشه
میگذارد وآن را "بیضه الف را" گوینش) و وقتشی ایشن ادفشاس افتشاد ،مصشیرتی خشانواده را درگیشر
میکن) (.)8
الک پشت
"الک پیت در اص زنی بوده در حا نان پختن که بکهام خود را ک یف نمشود .از همشان
نانهایی که میپخت برداشت و بکه را دمیز کرد .خ)ا هم به خاطر این بیحرمتی همشان نشان را
به سینه و دابه را به پیت

چسران) و ش) الک پیت " .ایشن روایشت عشوا اسشت از الک پیشت.

شریه این روایت را باستانی پاریزیاین گونه آورده است:
" مرد سامان منت )نش) کشه زن گلشه دارق میشغو پخشتن نشان بشوده ،در همشین هنگشا بکشه
کوچک

م)فوع میکن) .چن) دا نان بر میدارد دا بکشه را پشاک کنش) .ولشی دو عش)د دسشتما

ابرییمی ،خ)اون) از آسمان برای

میفرست) ولشی زن دسشتما هشا را برداششته و بشا نشان بکشه را

پاک می کن) و در نتیجه خ)اون) به او غضب کرده و شوهر و دما گوسشفن)ان و ششترهاق او را
سنگ میکن)"( باستانی پاریزق.)911: 6111 ،
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انجوق شیرازق نیز علت الک دار ش)ن الک پیت را اینطور بیان میکن):
"الک پیت آسیابان بوده و گن) میترقها را با پیمانه بزرگ دحوی میگرفت و در موقع
پس دادن ،آن را با کاسه کوچکترین پیمانه میکرد و پشس مشیداد .بشراق همشین هشم نفشرین و
مسخ ش) و کاسشه کوچشک زیشر بش)ن

و کاسشه بشزرگ رویش

قشرار گرفتشه اسشت" (انجشوق

شیرازق)96: : 6186 ،
کبک
شکار کرک در قو لر ،در دهههاق گذشته بخصوص ،دفشنن و فخشر بشه حسشاب مشیآمش) و
نیانههاق مردانگی و چاالکی و لیاقت شمرده میش) .اصالو در باور مرد لر ،شکار کرشک  -بشر
خال

پرن)گانی چون ه)ه) که پیا آور سلیمان دانسته میش)ه  -جشایز و سشفارم مشیششود.

در اشنار عاش انه و رزمشی اغلشب از ششکار کرشک در حشا پشرواز یشاد مشیششود کشه جزئشی از
افتخارات هر شخص ایلیادی دانسته میشود .میگوین) به این خاطر شکار این پرنش)ه جایزاسشت
که در خون شهی)ان کربال پا نهاده است و خرر شهادت اما حسین و یاران

را به سپاهیان یزی)

و اهالی کوفه رسان)ه است" .مرد کهگلیه دراین مورد منت )ن) کشه کرشک بشا آواز مخصشوص
خود مخفیگاه پیامرر را که زیر درخت کی کم درخت بیامر بوده به کافران نیان داد و پشس از
اسارت و زخمی ش)ن پیغمرر پنجههاق خود را در خون پیغمرر زد و سرخی آن را به ایشن خشاطر
است"( رایگانی)8:-86: 61:8 ،
مار
مار از جمله جانورانی است که صفادی متضاد و دوگانه دارد ،یننی هم نماد زای

و حیشات

دانسته ش)ه و هشم سشنر مشرگ .امشروزه صشفت زاینش)گی و حیشات بخیشی مشار را در مشواردق
میدوان میاه)ه کرد ،م ال بر سر داروخانهها دصویرق از دو مار ،که دور یک جا میپیکنش) و
زهر خود را در آن جا میریزن) ،نصب میشود .همکنین لف مار اغلب با مادر ،هم ردیشف و
هم مننا ش)ه است .چنشان کشه از سشویی مشار را سشلطان زمشین و محشاف گشنجهشاق درونشی آن
میدانن) و از طرفی زمین را هم به مادر دیریه میکنن) .شای) پوست ان)ازق مار بی
دیگرق باعث ش)ه که آن را به زمین و مادر شریه ب)انن) و هم ارزم قرار دهن).

از هر چیشز
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با اینکه در اساطیر از سودمن)ق مار نیزیاد ش)ه ،اما در قشو لشر غالرشاو مشار جشانورق مشوذق و
زیادآور است و ررورت دارد که کیته شود .دنهشا در یشک مشورد مشار باعشث دوفی شات بنش)ق
است و آن زمانی است که شخصی بتوان) مهره مار را ب)ست آورد .بر اساس باورهشاق قش)یمی،
نوعی سنگ از سر مار به دست میآیش) کشه غالرشا سشرز رنشگ یشا خاکسشترق اسشت و خاصشیت
پشششادزهرق دارد و فنششش)س گونشششه اسشششت و نحشششوه دهیشششه آن بشششه ایشششن صشششورت اسشششت کشششه:
" بای) منتظر بود دو مار به حالت جماع و آمیزم شون) ،در این لحظه یک شلوار زنانشه (دومشون
یا دهمون غرق یا قرق) به گونهاق روق آنها ان)اخته ششود کشه هشیچ یشک از قسشمتهشاق بش)ن
مارها دی)ه نیود .در این صورت پس از برداشتن این شلوار زنانه محلی ،مهره مار بر جاق مانش)ه
است"( رایگانی)8: -86: 61:8 ،
جز موارد فوس ،که به وجه م رت مار دوجه ش)ه ،باورها و اعت ادات مرتنی بر این اسشت کشه
مار موجودق مزاحم و دشمن است و بای) کیته شود .به طورق که گاه دشمنان قسشم خشورده و
خونی را به مار زخمی دیریه میکن) .همینطور عناد و کینه سرسختدرین دشمنان را به " نی
مار سیاه" دیریه میکنن) .این نوع اعت ادات قو لر راجع به مار نیز الرته در اساطیر نظایرق دارد.
محمود روح االمینی به ن

از کتاب ارداویرا

نامه آورده که:

"خستران (یا خرفستران) ،جانوران موذق و زیانکار ،چون مار ،کژد  ،گرگ و وزغ را بایش)
کیت .در همه حا بایستی در پی نابود کردن آنها بود  ...موب)ان و بزرگان دینی همواره چوب
دستی ،که سر آن سیخی نصب بوده ،همراه داشتن) .این چوب دستی که بشراق کیشتن جشانوران
به کار میرفته ،به پهلوق "مارگن" نامی)ه میش) و مننی آن جانورک

است"(روح االمینشی،

)46 : 618:
نکته جالب اینجاست که در باور مردمان لر ،مار کیته نمیشود ،مگشر اینکشه سشرم کوفتشه
شود .همین مضمون را جما ال)ین اصفهانی ،به شنر در آورده:
مششار ششش) مششور ز آنکششه مهلششت یافششت سشششر بکشششوب

و گرنشششه ششششنران شششش)

سلمان ساوجی نیز گفته :
ما را چون دو گسسشتی سشر برایش) کشوفتن کار مشار د گسسشته نیسشت کشار سرسشرق
(رستگار فسایی 199 : 618: ،و )89
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این نکته را هم در مورد مار ناگفته نگذاریم که در اساطیر ،مار نمشاد ظلمشت و دشاریکی هشم
هست و به همین خاطر در نگارههایی که از مار ( اژدهشا) شش)ه ،گشاه خورششی) را -کشه مظهشر
روشنایی و پاکی است -در دهان مار محصور کیی)هان) و ظاهراو به همین دلی هم آفتاب و ماه،
به عنوان گیرن)گان عمر مار شناخته میشون).
"برخی اعت اد داشتن) که اژدها مار نمی میشرد مگشر بشه وسشیله بشرادر و خشواهرق ،کشه همشان
خورشی) و ماه باشن) که کنایهاق از گذشت زمان است " (همان)646:
کپو کچی
پرن)هاق است کوچک ،شریه گنجیک که در آواز خوان)ن ،همین نا آواق "کپشو ککشی"
(به فتح ک او و کسر ک دو ) را دکرار میکن) و همین خشاطر بشه کپشو ککشی ششهرت یافتشه
است .روایتی درباره این پرن)ه وجود دارد با این مضمون که:
"در روزگاران گذشته ،دخترق زیرا ،به نکاح پسرعمه خود در آم) .عمه کشه زنشی مسشتر) و
زورگو بود ،هر روز دختر را به دوشی)ن شیر گوسفن)ان و دمیز کردن آغ آنها وا میداششت.
دختر بیکاره ،هر روز که شیر گوسفن)ان را میدوشی) ،مادر شوهرم ( عمهام) بشاالق سشرم
میآم) و به دنرا بهانه اق بود دا دختر ،یننی عروس

را اذیت کن) و بشه همشین خشاطر ،مشوقنی

که دختر در حا دوشی)ن شیر گوسفن)ان بود آم) و نگاهی به سط شیر کشرد .دیش) پشر اسشت.
دختر سط را که از شیر و کف پر ش)ه بود را برد داخ اداس نهشاد و دشا آمش) برگشردد عمشهام
پیت سرم آم) و گفت :چرا شیر را دزدی)ق دختر قسم خورد که چنین کارق نکشرده اسشت
و خواست دا سط شیر را نیان ده) ولی دی) کف آن شیر نیسشت و ف شط ششیرم مانش)ه .عمشه
گفت برین شیر را دزدی)هاق و گرنه این سط پر بود از شیر .دختر هر چه دشالم کشرد بشه عمشه
بفهمان) که اینها کف شیر بودن) که نیستهان) ،عمه قرو دار نیش) و بشاالخره دختشر را زنش)انی
کرد .دختر روزها و ماهها هر چه التماس کرد که او را آزاد کنش) ،فایش)هاق ن)اششت .در نهایشت
دختر گریان و ناالن از خ)ا خواست دا به هر صوردی که ش)ه ،او را از زن)ان رها کنش) و کشارق
کن) که بتوان) همه را از این ظلمی کشه عمشهام در ح ش

روا داششته ،خرشردار کنش) .خش)ا هشم

دعاق دختر را پذیرفت و او را بصورت پرن)ه کوچک در آورد که از پنجره زن)ان بتوان) بیرون
برود .از آن وقت به بن) ،هر روز روق سنگی مینیست و میگفت:
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"کپو ،ککی ،کفی ،مفی ،هیکی" ،یننی این که ،اق عمه ( ککشی) ،آنکشه کشه دشو میش)ق
کفی بود مانن) آب بینی بیارزم ،نه چیز دیگر .محتواق داستان بر این اسشت کشه هشیچ بش)ق و
ظلم بیجواب نمیمان) و باکخره روزق ظالم ،رسشوا مشیششود و الرتشه مظلشو هشم نرایش) بیکشار
بنیین) و بای) ظلم ظالم را گوششزد بنمایش) .گویشا در ادبیشات فارسشی ،ایشن مورشوع نمونشههشاق
بسیارق دارد -اینکه ظلم ظالم به خودم یا بستگان
فری)ون در د سیم جهان میان پسران

برمیگردد  -م الو در شاهنامه ،خطایی کشه

کرد ،در نهایشت متوجشه ایشر مشیششود یشا چشوب نش)انم

کارقهاق کاووس را سیاوم میخورد .ایشن اعت شاد میشان عشوا  ،آنکنشان عمیشق اسشت کشه بشه
صورتهاق مختلف خود را نیان داده است .گاه به صورت م  ،گاه بصورت داستان ،گشاه بشه
صورت شنر و طنز .این داستان نظایر دیگرق هم دارد ،مانن) روایادی که در مورد مشرغ ششراویز،
مرغ شب و ه)ه) ذکر ش)ه .اما آنکه که جلب دوجه میکن) یکشی ایشن اسشت کشه عشوا بشراق
آواهاق هر پرن)هاق ،به دناسب ،داستان ساختن) و دیگر اینکه در این داستانها ظشالم یشا مظلشو ،
در هیات پرن)ه در میآین) .به این مننی که پاسخ و اعترافات ،از زبان پرن)گان گفته میشود.

درباره مرغ شباویز روایتی که آمده به این صور است:
"میان برادر و خواهرق ،بشر سشر مشالی نزاعشی در مشیگیشرد .زیشرا بشرادر دو بهشره از مشا را
خواسته و خواهر به حالت قهر فرار میکن) .برادر مشرغ حشق مشیششود و از آن وقشت بشه انتظشار
خواهر میگوی) :بی بی جون ،دودا دو ،یکی من"( یاح ی. )848: 61:6 ،
درباره مرغ شب ،باستانی پاریزق نوشته :
"روستاییان کرمان را اعت اد آن است که این مرغ در روز نخست ،گلشه دارق بشوده اسشت و
آب در شیر میکرده و دوغ خود را به مجانی نمی داد و میفروخت( .)4به عالوه چهلم را هشم
نمیداد ،یننی  89روز بن) ازعی)  ،شیر را انفاس نمیکرد .بنابراین خ)اون) او را مسشخ کشرد و بشه
شک جغ) درآورد و هر شب دوغ دوغ میکن) و دائشم دیشنه اسشت" (باسشتانی پشاریزق6111 ،
)144:
شریه همین روایت را هم در مورد مرغ حق آوردن):

جانوران در فرهنگ و اساطیر قوم لر 648 

"مرغ حق که شبها دا صرح حق حق میزن) ،در ابت)ا از اربابشان بشوده کشه چوپانشان و حشق
گوسفن)ان خود را خورده است و بالنتیجه ،بشه ششک مرغشی در آمش)ه کشه دمشا ششبهشا بیش)ار
میمان) و دا صرح ناچار است حق را دکرار کن) و حق حق میزنش)" (باسشتانی پشاریزق: 61:8 ،
)484
و همین طور راجع به بلر که میگوین):
"پسرق بود که به دحریک زن بابا ،پ)ر او را کیته و در نهایت به صورت بلر در میآیش) و
میگوی)"
مششششنم مششششنم بلرشششش سرگیششششته از کشششششششششوه و کمربرگیشششششششششته
مشششششادر نابکشششششار مشششششرا کیشششششته پششششش)ر نشششششامرد مشششششرا خشششششورده
منم ش) یه بلر ( " ...ه)ایت 1:8 : 6141 ،ن

به مضمون )

ه)ه) نیز پرن)هاق است که روایتی شریه به آنکه درباره مرغ شب و مرغ حشق و کپشو ککشی
آماده براق او هم ذکر ش)ه:
"در افسانههاق مسیحی یکی از خادمان مریم م )س ،لراس بانوق خود را به سرقت مشیبشرد
و به جزاق این عم  ،در)ی به ه)ه) میشود و محکو میگردد دا اب) فریاد بزن)
((tyvit / tyvit

یننی ،من آن را دزدی)  /من آن را دزدی) "(جابز)48: 61:4 ،
درباره کپو ککی مطلری که نرای) نادی)ه بگیریم ایشن اسشت کشه لفش "ککشی" در زبانهشاق
باستانی داراق رییه و به مننی "دختر زیرا و مهربان " است .از یاد نرریم کشه در داسشتان مربوطشه
هم ،صحرت بر سر دخترق زیرا و مهربان بوده که به نکاح پسشرعمهام درآمش) .از همشین واژه،
دیگر واژه هایی چون کیتی و کنیا و کنوکا بر آم)ه که همه دختر دوشیزه اسشت .در پهلشوق آن
را "کنکک" خوان)ن) که فارسی آن کنیزک است( .جنیش)ق 641 : 61:1 ،و باسشتانی پشاریزق،
)648 : 6111
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نتیجهگیری
حیوانات نزدیکدرین موجودات زن)ه به آد محسوب میشون) .به همین خشاطر ،آدمشی در
دوصیفات و ام ا  ،از حیوانات عاریه میگیرد .اقتراس و عاریه گرفتن از حیوانات ،بخصوص در
جوامنی بییتر است که حیادیان وابستگی بییترق داشته به دا و حیم دا زمین و کیشت و زرع.
قو لر نیز به سرب قرار گرفتن در سرزمینهاق کوهستانی زاگرس ،به طرع بییتر متیرث بوده بشه
دام)ارق دا کیاورزق .به همین دلی حیوانات در نظر این قشو بییشتر از سشایر عناصشر طرینشت،
مطمح نظر قرار گرفته ،به طورق که در باب حیوانات افسانهها و روایشات اسشطوره نیشز سشاخته و
پرداختهان) در این م اله سنی بر این بود دا بارقهاق از این اسطوره سازقها نمایان)ه شود.
یادداشتها
 .6وی دورانت در کتاب درسهاق داریخ ،نیر ق نوس و درجمشه محسشن خشاد  ،طشی م الشهاق بشا
عنوان داریخ و زمین این موروع را به زیرایی شرح داده است
 .9در مناطق لرنیین ،براق زوزه شغا ها نیز چنین اعت شادق وجشود دارد .مشیگوینش) بشراق سشاکت
کردن زوزه شغا ها در شبهایی که بسیار ص)ا میکنن) ،بای) کف ها را دمر کرد.
 .1اهالی روستاق ابواسحاس دنریف میکنن) ،هنگامی که جوانی که چوپان بود درکشوه درگذششت
دا شبهاق م)ی)ق سگ گلهام زوزه میکیی) و قرار همسشایگان را مشیبشرد .عشالوه بشر ایشن
ع)هاق سوگن) میخورن) که دی)هان) دا چن) روز سگ گله به قررسشتان مشیرفتشه و دشا دقشای ی
همان جا میمان).
 .8مرحو خ)یجه بابااحم)ق دنریف میکرد که درست همان سالی که خشروس خانشهمشان بیضشه
نهاد ،شوهر فوت ش).
 .4نزد عیایر و گله داران دوغ چیزق نرود که ارزم فروختن داشته باش) .اغلب فشروم دوغ نیشانه
امساک و نظر دنگی بوده است .علت
فرآورده لرنی به حساب میآم)ه.

هم ششای) ایشن بشوده باشش) کشه دوغ ،کشم اهمیشتدشرین
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 .1مقدمه
شای) هیچ قومی در جهان نراش) که در آن مادران براق فرزن)ان خود الالیی نخوانن) و طشی
آن براق نوزادان خود آرزوق بهروزق و کامیابی نکنن)« .الالییها اولشین ششنرهایی هسشتن) کشه
ف ط بهخاطر آهنگ و موسی ی بشراق کودکشان خوانش)ه مشیششون) «.الالیشی ،اردرشاط عشاطفی از
طریق آهنگ را بین مادر و کودک برقرار میکن) و به او آرام

میبخی) و گوم او را بشراق

پذیرم آهنگ و موسی ی آماده میکن) .اولین عام اردراط کودک همشین موسشی ی اسشت .در
ابت)ا او متوجه منانی الالیی نمیشود و بن)هاسشت کشه منشانی الفشاظ را درمشییابش)« (حجشازق،
.)644 :6188
«الالییها براق کودکانی که هنوز زبان باز نکردهان) ،با آوازهاق حزین خوانش)ه مشیششون)؛
ازاینرو این آهنگ و دن ص)اق مادر اسشت کشه کشودک را بشه خشواب مشیبشرد نشه کلمشات و
سخنان الالییها .بااینهمه ،مادر این شنرها را براق خود نیز مشیخوانش) و در آنهشا بشه آمشا و
آرزوهاق خود اشاره میکن) و بسا قطرات اشک ،پایشانبخش

الالیشیهشا مشیششود» (سشنی)ق،

 6141الف.)98 :
در متنها و اسناد پی

از اسال  ،هیچ نمونهاق از الالیی به چیم نمشیخشورد و اششارهاق بشه

وجود آن نی)ه است .در دنریف دیگرق در لغتنامة دهخش)ا ،افشزون بشر دنریشف برهشان قشاطع
نوشته ش)ه است« :ذکرق که براق خوابانی)ن اطفا خوانن) .ذکرق باش) که عشورات (زنشان) در
مح خفتن کودک گوین) دا به خواب رود و آن را نانو گوین)» (دهخ)ا)؛ «اما رییشة ایشن واژه
از بانگ میآی) که در پهلوق ونگ است ،به منناق ص)ا ،آواز یا گریة همراه با ناله .پییون) این
واژه همان بن است که در فرهنگ به)ینان آم)ه؛ یننی بن) به منناق حرس و بن)» بهایشندردیشب
بنگره یننی «بانگ بن) ،نالة بن) یا نالة خاموم کشن» (قشایینی .)91 :6148 ،ناصرخسشرو در ششنر
خود این واژه را به کار برده است:
دششو خفتششهاق خششوم اق پسششر و چششرخ روز و شششب

همشششواره مشششیکنششش) بشششه بالینشششت بنگشششره

(ناصرخسرو)961 :6148 ،
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در اینجا ناصرخسرو نیز همان مفهو بانگ را از ایشن واژه در نظشر دارد و چشرخ روزگشار را
بجاق آرام دهن)ه یا نالهبن) کودک میگذارد« .نانو نیز که هممننشاق بنگشره و الالیشی اسشت،
کهندر از الالیی است .نانو همان ننو به منناق جاق خواب کودکان و هم نانا یا ننه است .رییة
این واژه نیز به نانا یا ایزدبانو و الهه اییتار میرس) که در اساطیر سشومرق ایزدمشاه بشوده اسشت و
پس از رخنة اساطیر عررق به ایزدبانو در)ی ش)ه اسشت»( .بهرامشی« .)16 :611: ،امشا اینکشه ایشن
واژه چگونه به الال در)ی ش)ه است ،میدوان گفت بنگره حالت همگانیدرق از الالیشی دارد و
هر نوع آواز و درانه یا بانگی را که براق خوابان)ن کودک به کار میرفته در برمیگرفتشه اسشت
و پی

از پی)ای

الالییها از شک هاق کلیدرق به نا بنگشره و نشانو اسشتفاده مشیشش)ه اسشت.

دیگر اینکه الالق ابت)اق الالییها ،بی

از آنکه بخواه) واژه – آوایشی باشش) ،یشک واژه آواق

فراگیر است که در زبانهاق دیگر هم کموبی

وجود دارد».

سی)ابراهیم عمرانی نویسن)ة الالیی هاق ایران (استان کرمان ،فشارس ،خراسشان ،مازنش)ران و
آذربایجان) بر این باور است که« :واژة الال به مننی غال و بنش)ه و خش)متکار و ششک دحریشف
ش)ة آن (هلل) است و به پیرمردق که مربی و خ)متگزار بزرگزادگان اسشت اطشالس مشیگشردد»
(عمرانی .)64 :6146،و دهخ)ا در لغتنامه مشینویسش)« :مربشی مشرد طفش  ...چنانکشه خش)متکار
ق)یم و پیر از کنیزکان را دادا گوین) و الالیی درانهاق بشوده کشه الالهشا و هللهشا بشراق خوابانش)ن
طف بکار برده و واژة الال به مننی خفتن در زبان اطفا نیز بشهظشاهر از همشینجشا نیشأت گرفتشه
ش)ه است»( .دهخ)ا ،6114 ،حر

.)41 :

«در متون فارسی واژة (الال) هم به مننی دایه و کسی که وظیفهام خوابانیش)ن نشوزاد اسشت،
به کار رفته و هم به مننی خواب و خوابیش)ن اسشتنما شش)ه اسشت»( .سشرامی ).99 :6149 ،پشس
الالئی را میدوانیم کارق که دوسط الال و دایه انجا میش)ه است مننی کنیم .طرق نظر سشرامی
«وجهدسمیة آوازهاق گاهوارهاق به الالیی براق بیان حالت موسی یائی آن بشوده؛ یننشی اششنارق
که با لحن و آواز همراه است .میدوان چنین پن)اشت که الالیی به منناق سرودهها و آوازهشایی
است که با هجاهاق «الال» آغاز میشود» (همان).
«در نظا پرورشی و دربیتی گذشته ،از زمانی که نوزاد پشا بشه عرصشة وجشود مشیگذاششت بشا
الالییهاق دلنیین و ناز و نوازم مادرانه انس میگرفت و در آغوم گر ما خوی

احساس
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آرام

میکرد .بهد)ریج که کودک بشزرگ مشیشش) ششنرها ،درانشههشا ،قصشههشا و بشازقهشاق

کودکانه ذهن کنجکاو او را پرورم میداد و عوام رش) فکرق کودک را د ویشت مشینمشود»
(سنی)ق.)41 :61:1 ،
«پ)ران و مادران فرزانة ما در گذشتههاق دور ،چه نیکان)ی

عم کردهانش) کشه از همشان

ابت)ا فرزن)ان خود را با فرهنگ پُربار ایرانی و سنتها و باورهشاق مشرد ایشن سشرزمین پشرورم
میدادن) و درواقع رمز ب اق مرد با فرهنگ این مرزوبشو نیشز در همشین نکتشة پُرمننشی نهفتشه و
همین امر سرب شش)ه کشه فرزنش)ان ایشران بشه مشذهب و ملیشت خشوی

کشه رییشه در سش)ههشا و

هزارههاق داریخ دارد مراهات کنن) .ح ی ت دلخ آن است که امروزه مادران حتی براق خواب-
کردن اطفا خود دست به دامان دستگاههاق صودی و دصویرق ش)ه و بنضاو الالییهاق ررط-
ش)ه با آهنگی ناموزون و ملودق نامربوط را در کنار گشوم طفش خشود مشیگذارنش) ،غافش از
اینکه صشوت و صش)اق موسشی یایی مشادر ،بهتشرین آرا بخش

بشراق کشودک اسشت» (سشنی)ق،

6141ب .)96 :و آنگاهکه کودک ایشن صشوت و صش)ا دشوأ بشا جمشالت رشربدار و آهنگشین
یکنواختی را بینود ،دمشامی لشذت دنیشا بشه او ه)یشه مشیششود .ششنی)ن پیشا هشا از طریشق رادیشو،
دلویزیون ،وی)ئو و اموا ماهواره کشه چنش)ان سشنخیتی بشا فرهنشگ و مشذهب مشا نش)ارد ،سشرب
میشود که این امی)هاق آین)ه موجودادی بیعاطفشه و بشیدفشاوت نسشرت بشه دانش
اعت ادات خوی

و مشذهب و

پرورم یابن)؛ «این سخنان ب)ان مننی نیست که اهمیت رسشانههشا را در عصشر

ج)ی) نادی)ه انگاریم؛ بلکه بای) دوجه داشت که این رسانهها زمانی ارزم دارن) که در خش)مت
فرهنگ ملت ها قرار بگیرن) و در شکوفایی افکار صحیح آنان مؤار باشن) .با دوجه به این چال
که روزبهروز بر دامنة آن افزوده میشود ،در این مجا سنی بر این است که الالیشیهشاق رایشج
در هرمزگان بهخصوص میناب موردبررسی قرار گیرد دا گامی کوچشک در جهشت حفش ایشن
میراث فرهنگی برداشته شود» (همان.)99 :
ازآنجاکه در جامنة ما ارزمهاق فرهنگی اهمیت فراوانی دارد ،در این م طع مهم از حیشات
اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان که فرهنگ آن در منر
و صنایع ماشینی قرار گرفته است ،به پژوه

هجو فرهنگهاق زادة صشننت

دربارة بازقها و الالیشیهشاق رایشج در شهرسشتان
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میناب بهعنوان یکی از شاخههاق ادبیات عامیانه پرداختم دشا بش)ینوسشیله در حّش) دشوان خشوی
بخیی از بارزدرین نمودهاق فرهنگ عمومی این شهر را ارت و ررط نمایم.
 .2بحث و تحلیل دادهها
«در اردراط با منیأ الالیی در بین عامة مرد شهرستان میناب نظشرق وجشود دارد و آنهشا بشر
این ع ی)هان) که زمانی که دین مرین اسال به سرزمین ایران گسترم یافت و ایرانیشان از صشمیم
قلب این دین آسمانی و نورانی را پذیرفتن) و اسال آوردن) و مسشلمان شش)ن) ازآنپشس هرگشاه
صاحب فرزن)ق میش)ن) ،دایه «پرستار» بکه در گوم راست او اذان و در گشوم چشپ

اقامشه

میخوان) و هنگامیکه بکه بی)ار میش) و گریه میکرد براق خشواب و آرا کشردن او(ال الشه اال
اله) را که یک کال روحانی و آرام بخ

است ،به کشار مشیبردنش) و بش)ینوسشیله بکشه آرا

میگرفت و همین (ال اله اال اله) بن)ها دغییر مییابش) و در ادبیشات زنشان کشه سشکان)ران شایسشتة
گاهوارة کودکان بودهان) ،بهصورت الالیی در)ی و منرو
مادران در گذشته چون بهسان امروز ،داروهاق آرا بخ

میشود و نیشز بشر ایشن باورنش) کشه
را در اختیار ن)اشتن) و از طرفی بکه-

ها خیلی آنها را اذیت میکردن) ،به کال خ)اون) متوس ش)ه و چون در این کار موفشق مشی-
ش)ن) ،هرگاه بکهاق گریه میکرد ،به مادرم دوصیه میشش) کشه الال را کشه صشورت دخفیشف
ش)ة ال اله اال اهلل بود به کار بررن) و این ش) که از واژة (ال ال خوابی)ن) الالیی به وجشود آمش)»
(سنی)ق )99: 6141 ،و چنانکه:
ال الال کنم رود نه جیلی
خ)ا کاهم بکنت چاربن) جیلی

le lā lālā konom rudom najili
xoda kāhem bokont čārbande jlil

(سنی)ق)69: 6148 ،

درجمانی :الالیی میگویم که فرزن) در گهواره خوابی)ه است و خ)اون) چهاربن) گهواره،
فرزن) را که به س ف آویزان است محکم نگه دارد.

بررسی و تحلیل الالییهای عامیانة میناب 643 

 .1-2وزن الالییهای میناب
ازآنجاکه الالییها بییشتر محشاورهاق و ششفاهی و سشینهبشهسشینه منت ش مشیششون) ،خشالی از
اشکاالت وزنی باکخص قافیهاق نیستن)؛ لذا در بسیارق از الالییهاق رایشج در مینشاب نیشز ایشن
دو نکته وجود دارد؛ اما به لحاظ مضمون الالییها بهخصوص بیت الالال کنم رود نه جیلی/
خ)ا کاهم بکنت چاربن) جیلی که از یک الالیی میناب گرفته ش)ه ،مادران به خ)اونش) متوسش
ش)هان) که عزیزشان را که درون گاهواره خفته است ،محافظت کن) و همشینطشور بشه چهاربنش)
جیلی ) = jiliگاهواره) اشاره ش)ه است که نیاندهن)ة گاهوارة سشنتی اسشت» (سشنی)ق6141 ،
)91:؛ چراکه در گذشتة نهچن)ان دور ،جیلی ) Jiliگاهواره) را به وسشیلة سشاقههشاق درخشت
کرگ ( )kargو طنابی که از برگ نخ و به آن بن) چیلکی ( )čilakiمیگوین) ،ساخته مشی-
ش)ه و آن را به لهه ( )lahaیا سرگ ( )sergکه آنها هم از برگ و ساقه و دنشة درخشت خرمشا
درست میش)ه و مح زن)گی انسانها بوده و هست آویشزان مشیکشردهانش) .مشادر بکشه در ایشن
الالیی از خ)اون) میخواه) که بنش) ( طنشاب) گشاهواره همشاره محکشم بمانش) و هرگشز از هشم
گسسته نیود دا عزیزم از درون گاهواره نیفت) و ص)مه نرین) و نمیرد .چیز دیگرق کشه در ایشن
بیت قاب دأم است آهنگ زیراق این بیت و موسی ی آن میباش) که د طیع بیت به این صشورت
است:
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این بیت از دوبار دکرار مفاعیلن ( )--- uو یکبار فنولن ( )-- uنظا گرفتشه و همشینطشور
طرق وزن و الگوهاق هجائی زبان فارسی ساخته ش)ه است» (سنی)ق.)961: 6148 ،
«آنکه در الالییها اهمیت خاصی دارد ،آهنگی است که مادران به هنگشا خوانش)ن الالیشی
از خود بروز میدهن) این آهنگ گاهی باال میرود و گاهی پائین میآیش) و بشا احساسشی اسشت
که از عمق وجود مادران نیأت میگیرد و گاهی مادران چنان غرس در گفتن الالیی مشیششون)
که فرزن) با الالئی مادر خوابی)ه است؛ اما آنها بازهم کار نغمهسرایی را با الالیشیگفشتن ادامشه
میدهن)؛ چراکه غرس در دنیاق زیراق الالیی هسشتن) .وزن بیشت ذکرشش)ه ،مفشاعیلن ،مفشاعیلن،
فنولن میباش) .هز مس)س محذو

یا وزن درانه که از اوزان ک یراسشتنما زبشان فارسشی نیشز

میباش) و این نکته را میرسان) که کسانی که در گذشته الالییهاق میناب را پ)ی) آوردهان) با
وزن و عرو

فارسی نیز کامالو آشنا بودهان) و با ساختن درانههاق زیرا و آهنگین خ)متی عظیم

به ادبیات کودکان یا بهتشر ادبیشات زنشان ارائشه دادهانش)؛ هرچنش) کشه سشراین)گان آن الالیشیهشا
ناشناخته مان)هان)» (سنی)ق .)68 :6141 ،شای) نخستین سراین)گان الالییها خود مادران باششن)؛
زیرا که خوابان)ن نوزادان در آن دوران کامالو سخت و بهعراردی هنر بوده ،هنر ازآنجهشت کشه
هرکسی قادر به انجا آن کار سخت نروده و مادران زحمت و رنجهاق زیادق متحم میش)ن)
دا میدوانستن) دلرن)ان خود را بخوابانانن) و شای) پییینیان حق داشتن) کشه بگوینش)« :دشا گوسشاله
گاو شود د صاحر

آب شود».

 .2-2الالیی از نگاهی دیگر
الالیی اولین موسی ی است ،اولین کال است  ،الالیی اولین شک ادبیات است یک حشر
و دو حر

بر زبان میگشذارد و گشوم کشودک را بشا کشال و وزن و آهنشگ آششنا مشیسشازد

کودکی که از گهوارة بانواق دلنیین الالییها ،وزن و آهنگ را آموخته ،خیلشی زود مشیدوانش)
به است را شک هاق دیگر ادبیات کودکان م  :متش هشا ،بشازق ،درانشههشا و افسشانههشا بشرود .در
دنریشف دیگشرق از الالیشی در فرهنششگنامشة ادبیشات کودکشان و نوجوانششان چنشین آمش)ه اسششت:
«الالئی ،شنر گونة کوداه و آهنگینی است که مادر بشراق خوابانش)ن کشودک خشود مشیخوانش)»
(سنی)ق.)9: :61:4 ،
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 .3-2خاستگاه الالیی
دربارة خاستگاه الالیی ،سرامی مینگارد« :الالیی به اعت اد من برگرفته از یک نیاز اسشت و
میدوانیم آن را قر از همه کار آوایی کار آور دوردست پی ازدشاریخ بش)انیم» (سشرامی6149،
 .)84:سی)ابراهیم عمرانی نویسن) ،الالییهاق ایران (استان کرمان ،فارس ،خراسان ،مازنش)ران و
آذربایجان) نیز بشر ایشن بشاور اسشت کشه« :واژة الال بشه مننشی غشال و بنش)ه و خش)متکار و ششک
دحریفش)ة آن (هلل) است و به پیرمردق کشه مربشی و خش)متگزار بشزرگزادگشان اسشت اطشالس
میگردد» (عمرانی )94 : 6146 ،و دهخ)ا در لغتنامه مینویس)« :مربشی مشرد طفش … چنانکشه
خ)متکار ق)یم و پیر از کنیزکان را دادا گوین) و الالیی درانشهاق بشوده کشه الالهشا و هللهشا بشراق
خوابان)ن طف به کار برده و واژة الال به مننی خفتن در زبان اطفا نیز بهظاهر بای) از همشینجشا
نیأت گرفته ش)ه است» (دهخ)ا) .در گوی

میناب اک ر کودکان خاله را بهصورت الله دلفش

میکنن) و اگر الله نیز بتوان) صورت دخفیفش)ة هلل باش) کشه عمرانشی هلل را دحریشفشش)ة الال
میگیرد؛ پس الله چنانکه اشاره ش) خاله و همان زنی است مانن) دایه که کشار خوابانش)ن نشوزاد
را بر عه)ه دارد و چون الالئی در کنار گشاهواره و آنهشم دوسشط مشادران و دایشه و … خوانش)ه
میشود و درواقع ادبیات زنانه است .به نظر نگارن)ه الال به مننی مربشی مشرد «مطل شاو» نمشیدوانش)
باش)؛ اما الال به مننی خفتن و خوابی)ن قابش قرشو اسشت؛ چراکشه ششنرق در مینشاب داریشم کشه
میگوین):
«دجک الالق اِکردن
درجمانی :خارپیت درحالیکه نگاه

نگاه باالق اکردن» (سنی)ق)916: 6141 ،
به باالست خوابی)ه است.

در این شنر الال به مننی خوابیش)ن آمش)ه اسشت؛ پشس درواقشع الالئشی آوازهشایی اسشت کشه
مادران کنار گاهواره ،به قص) خوابانی)ن نوزاد خشوی

مشیخوانش)هانش)« .در متشون فارسشی واژة

(الال) هم به مننی دایه و کسی که وظیفهام خوابانی)ن نوزاد است ،به کار رفته و هشم بشه مننشی
خواب و خوابی)ن استنما ش)ه است» .پس الالیی را میدشوانیم کشارق کشه دوسشط الال و دایشه
انجا میش)ه است ،مننی کنیم .طرق نظر سرامی «وجهدسشمیة آوازهشاق گشاهوارهاق بشه الالیشی
براق بیان حالت موسی یائی آن بوده؛ یننی اشنارق که با لحن و آواز همراه است .میدوان چنین
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پن)اشت که الالیی به منناق سرودهها و آوازهایی است کشه بشا هجاهشاق «الال» آغشاز مشیششود»
(سرامی.)91: 6149 ،
 .4-2نظر عوام میناب دربارة الالیی
«عامة مرد میناب ،الالیی را صورت دخفیفش)ة (الاله االاهلل) میداننش)؛ امشا نظشر دیگشرق
هم در این شهر وجود دارد و مردمان میناب دربارة منیأ و رییة الالیی میگوین) که الالیشی از:
حر

ال عربی به مننی نه درست ش)ه است .چنانکه مادران در کنار گاهواره هم میگوین) (نه،

نه عزیز گریه نکن ناز ) که (نه ،نه) همان (ال ،ال) عربی میباش) و باز هم ع)هاق دیگر بر ایشن
باورن) که الالیی از واژة ال به مننی کسی که نمیدوان) صحرت کن) و همییه خاموم اسشت،
نظا یافته است و چون از الالیی بشراق خشامومکشردن موقشت بکشههشا اسشتفاده مشیششود آن را
ساکت و آرا کردن و آرامش

مننشی مشیکننش)» (سشنی)ق 6141 ،الشف .)94 :نظشر سشرامی هشم

همینطور است .وق درایناردراط مینویس)« :الالیشی بشه مننشی قطشع سروصش)اق اطفشا و ال -
کردن موقت آنها است» (همان)99 :
 .5-2نمونههایی از الالیی
در اینجا جهت آشنایی بییتر خوانن)گان با الالییهاق رایج در مینشاب یشک نمونشه را ذکشر
میکنیم و به شرح و دحلی آن میپردازیم.
lelā lā lā konom čukom najili

« الالال کنم چوکم نه جیلی
مننی :الالیی بگم که پسر در گهواره است.
خ)ا کاهم بکنت چاربن) جیلی

xodā kāhem bokont čār bande jili

مننی :خ)ایا چهاربن) گهواره را محکم و استوار نگه دار.
ال الال کنم الال به جونت

le lā lālā konom lālā be jonet

مننی :الالیی به جانت میگویم.
الهی کور بگردن دشمنونت

elāhikur begarden došmanonet؟

مننی :دا خ)اون) چیم دشمنان دو را کور کن).
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le lā lālā konom tā zenda bāši

ال الال کنم دا زن)ه باشی

مننی :الالیی می خوانم دا همییه زن)ه بمانی
γolāme hazrate ma?suma baši

غال حضرت منصومه باشی

مننی :و غال حل ه به گوم حضرت منصومه باشی
ال الال کنم روزت بگردت

le lā lālā konom ruzet begardet

مننی :الالیی می گویم دا روزگارت سپرق شود
که جون بکها پرگوشت بگردت

ke jone bače?am por gošt begardet

مننی :و ان)ا الغر پسر چاسوچله شود
ال الال کنم دا زن)ه مانی

le lā lālā konom tā zenda māni

مننی :الالیی میگویم دا همییه زن)ه بمانی
روق در مختب کران (قرآن) بخوانی

ravi dar maxtb –o-koran bexāni

مننی :و بروق در مکتب و قرآن و اعما دینی را فرابگیرق» (سنی)ق  ،6141الف.)9: :
«ازنظر وزن این الالیی میهور در میناب از دوبار دکرار مفاعیلن ( )--- uو یکبشار فنشولن
( )- uدرست ش)ه است که وزنی متناسب با اوزان درانههاق رایج در کیور مشیباشش) .بشا کمشی
دقت در ابیات باال به این نتیجه میرسیم که بهراستی الالیی یشاد شش)ه داراق سشاختمان ششاعرانه
است ،هم در مضمون و هم در وزن و قافیه با میخصات کالسیک ششنر فارسشی مطاب شت دارد؛
الرته در برخی از الالییهاق رایج در میناب این خصیصه دیش)ه نمشیششود .یشک ویژگشی م رشت
دیگر الالییهاق مینابی که قاب دأم هم هست آهنگ و موسی ی آن میباش) ،چنانکه بشا نشوا و
آهنگ خاصی خوان)ه میشود» (سشنی)ق )9:: 61:8 ،کشه در مینشاب بشه نشواق پشا جشولیکی یشا
گاهوارهاق منرو

است و «شای) این نوا همان است که طرق باور عوا مادر علیاصشغر بشر سشر

گاهوارة او میخوان) یا آنکه بر سر اجساد شه)ا دوسط حضرت زینب و کل و و سکینه در روز
عاشورا در کربال زمزمه میش) ،طرق باور مشرد مینشاب ،در مجلشس ششب و روز عاششورا ،مشادر
علیاصغر بر بالین فرزن)ان اینگونه میخوان):
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خواب بکن اق کودک من ،خواب بکن

خواب بکن ،اق طفلک من خواب بکشن

خواب بکن ،اق رود جانم خواب بکن

خواب بکن اق اصشغر مشن خشواب بکشن
و»...
(سنی)ق)691: 6148 ،

 .6-2طریقة خواندن الالیی
«آنکه در خوان)ن الالیی مهم است ،حرکت و کشن

و آهنشگ و موسشی ی خشاص الالیشی

است که با لحن خاص خود بای) خوان)ه شود و بشراق ایشن کشار مشادر بشا دکشاندادن گشاهواره و
خوان)ن الالیی براق آرا کردن و خوابانی)ن نوزاد اق)ا مینمای)؛ چون «الالیی ،اپرت کودشاه و
سادهاق است که در فر هاق مالیم و آرا به خوانن)گی مادر یا پرستار در کنار گهواره به اجشرا
درمیآی)» (سنی)ق)91: 61:4 ،
 .7-2موسیقی الالیی
طنین و موسی ی و خصوصاو ص)اق زیراق مادر در ارائة الالیی بسیار بشاارزم و مهشم اسشت؛
چراکه نوزاد از محتوا ،مضمون و درونمایشة الالیشی چیشزق نمشیفهمش) و ف شط صش)اق مشادر و
الالیی اوست که او را به آرام

دعوت میکن) .محتوا و مضمون الالییها اغلب اوقات شادق

و آین)ة درخیانی است که مادران در باورشان براق کودکان خود متصوّر میشون)؛ اما درواقشع
یک الالیی این را میرسان) که کودک عزیز  ،بخواب براق چه اینقش)ر گریشه مشیکنشی ،مشن
که همینجایم و جایی نرفتها  ،پس اصالو احساس دورق نکن که من در کنشارت هسشتم و بگیشر
آسوده بخواب «الالییها احساسات مادر یا خوابانن)ة طف را که ممکن است پرستار یشا کلفشت
نیز باش) ،نیان میده) الالیی با دم و طنین نشر خوانش)ه مشیششود؛ یننشی ملشودق الالیشی داراق
حالتی خین مانن) کوفتن طرش  ،در آهنشگهشاق رزمشی نیسشت؛ بلکشه کشامالو رمانتیشک و ششریه
دردد کردن است« (سرامی.)691 :6149 ،

بررسی و تحلیل الالییهای عامیانة میناب 655 

 .8-2مراقبان کودک در الالییها
«منموالو در الالیی روق سخن هم با دایه است ،هم بر مادر و در دنریف الالیشی گفتشیم کشه
به اشنار و آهنگهایی که از زبان مادران و دایهها جهت آرا کردن بکه به کار میرود ،الالیشی
میگوین) و الرته در این اشنار به نحوق خواه ها ،دردها و آرزوق مادران نیز مطرح مشیششود
و بیانگر آرمان مادرهاییست که میخواهنش) شکسشتهشایی را کشه در زنش)گی خشوردهانش) ،از
طریق بکههاییان جرران کنن) و یا مش الو صشحرت از ایشن اسشت کشه پش)رت رفتشه مشا و دارایشی
بیاورد» (سنی)ق 6141 ،الف )699 :چنانکه:
که بابات رفته ما بیاره
سه دا دستما شوز پهنا داره

ke bābāt rafte māl biyāre
se tā dasmāle šovze pahnā dare

(سنی)ق)91: 6148 ،

 .9-2مضمون الالییها
آرزوهای مادر بررای خرادم ا مرۀ اطهرار برودن فرزنردش و یشا مشادران بشراق
فرزن)انیان آرزو میکنن) که زن)ه بمانن) و اگر دخترن) کنیشز حضشرت منصشومه و اگشر پسشرن)
غال حضرت منصومه باشن):
ال الال کنم دا زن)ه باشی

le lā lālā konom tā zendā bāši

کنیز حضرت منصومه باشی

kanize hazrate ma?suma bāši

یا :غال حضرت منصومه باشی

γolāme hazrate ma?suma bāši

دعاکردن مادر در حق فرزند
در محتواق بنضی از الالئیها مادران درواقع فرزن)انیان را دعا میکنن) و از خ)اون) مشی-
خواهن) که چیم دشمنان را کور کن) و یا دشمنان آنها را خوار و اسیر گردان):
ال الال کنم الال به جونت
الهی کور بگردن دشمنونت
ال الال کنم الال به جونت

le lā lā lā konom lālā be jonet
?elāhi kur begarden došmanonet
le lā lā lā konom lālā be jonet
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اسیر من بگردن دشمنونت

?asire man begarden došmanonet

آرزوی مادر در زندهماندن فرزندش
و یا آرزو میکنن) که فرزن)انیان زن)ه بمانن) و همییه مانا و پای)ار برقشرار باششن) دشا برونش)
مکتبخانه ،قرآن و اعما دینی را فرابگیرن) و فشرد صشالح و درسشتکارق بشراق خشود و جامنشه
باشن):
ال الال کنم دا زن)ه مانی
روق در مختب و کران(قرآن) بخوانی

le lā lālā konom tā zenda māni
ravi dar maxtab-o-okor? Ān boxovni

طلب کمک از خداوند
و بن) خ)اون) را یار و یاور خود در بزرگش)ن فرزن)انیان مشیگیرنش) و مشیگوینش) چشون
خ)اون) یار و یاور ماست هیچ غمی ن)اریم:
اگر اهلل یارن هیچ غمی نین
اگر دشمن هزاران هیچ غمی نین

?agar allāh yāren hič γami nin
?agar došman hezāren hič γaminin

آرزوی مادر در چاقشدن فرزند
از دیگر مضامین الالییهاق میناب به آرزوق مادران در چاسشش)ن فرزن)ششان مشیدشوان
اشاره کرد:
ال الال کنم روزت بگردت

le lā lālākonom ruzet begardet

که جون بکها پُرگوشت بگردت ke jone bača?om por gušt begardet

(سنی)ق 6141 ،ب)694 :

 .11-2هدف سرایندگان الالییها
اما ه)

سراین)گان و پ)ی)آورن)گان الالییها ،انت ا مفشاهیم منش)ر در اششنار آنهشا بشه

کودکان نروده و دنها با این کار میخواستهان) فرزنش)ان خشوی

را بشا (اصشوات انسشانی) اعشم از

بررسی و تحلیل الالییهای عامیانة میناب 657 

ملفوظ یا موسی یایی آشنا کن) و «بهگونهاق وزن و هارمونی را در جان و ذهن آنشان بشهصشورت
ملکه درآورن)» (سنی)ق 61:8 ،الف.)9: :
 .11-2جنبههای مذهبی الالیی
از دیگر کاربرد الالییها در مراسم دنزیه ،عزا ،سینهزنی و نوحهها دی)ه مشیششود کشه یشک
نمونة آن را در صفحات گذشته ذکر نمودیم و حا انواع دیگشر از ایشن نشوع الالیشیهشا کشه بشه
الالی ی مذهری شهرت دارن) و بییشتر در اردرشاط بشا پیشامرر و خانش)ان عصشمت و طهشارت اییشان
است» (سنی)ق 6141 ،الف:)961 :
le lā lā lā konom lālā le lāyi

« ال الال کنم الال الیی
بگم به بلرلم نو خ)ایی
سر کوه بلن) کرباس و کرباس
مراد من ب)ه یا حضرت عراس
مراد من ب)ه که نامراد
خود جاروک

begam be bolbolom nome xodāyi
sare kuhe boland karbās-o-karbās
morāde man bede yā hazrat ?abbās
morāde man bede ke nā morādam
xodom jāru kaše šāhe čerāγam

شاهچراغم

علی دی) علی در خواب دی)

?ali didom? ali dar xāb didom

علی در مسج) و محراب دی)

ali dar masjed-o-mehrāb didom؟

علی دی) سوار بر د دلی بود

ali didom savār bardoldoli bud؟

بهپی

be piše pāye doldol midavidom

پاق د د میدوی)

الالیی سشر کشوه بلنش) سشیک کشنم مشن

le lā lā yi sare kuhe boland seykal

konam man

دو دست بر گردن حی)ر کشنم مشن
man
بگیر کرة شاه خراسان
سال بر کرر(قرر) پیغمرر کنم من
پسینی خنکن وخت نمازن

امیرالمؤمنین در خواب نازن

do dast bar gardane heydar konam
begirom kobbeye čāhe xorāson
salām bar kabre peyγambar konam man
pasini xoneken vaxte namāzen
?amirolmo ?menin dar xābe nāzen
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امیرالمؤمنین درد دوا کن

?amirolmo?menin dardom davā kon

مکا (م ا ) و منزلم در کربال کن

makām-o-manzelam dar karbala kon

و براق اما حسین (ع) این الالیی منرو

است:

برار بارون که باری)ن صوابن

bebār bāron ke bāriden sovāben

برار بارون که طفلم در عذابن

bebār bāron ke teflom dar ?azāben

برار بارون سر کرر (قرر) حسینم

bebār bāron sare kabre hoseynom

کشه حسشینم دیشنة یشک کطشره (قطشره) آبشن

? ke hoseynom tešneye yak katra

»āben
(سنی)ق)946 :61:1 ،

«در الالییهاق مذهری مادران بییتر از قهرمانان مذهب ،دین و شر

و ایمان یاد میکنن) و

چنانکه در این الالییها آم) ،حُسن خطاب مادران با قمر بنیهاشم حضرت ابوالفضش النرشاس،
حضرت علی ،پیامرر اعظم اسال  ،اما حسین و در بنضی از موارد از شاهچشراغ و امشا ررشا نیشز
سخن رفته است» (سنی)ق.)944: 61:1 ،
 .3نتیجهگیری
نتایج نیان میده) که وزن الالییهشاق منط شة مینشاب «مفشاعیلن و فنشولن» اسشت .همکنشین
داراق ساختار شاعرانه است و هر دو جنس را بهگونشهاق متنشاد مشورد خطشاب قشرار مشیدهش).
عم)هدرین درونمایههاق الالییهاق رایشج در ششرس هرمزگشان ازایشنقرارنش) :زنش)گی روزمشرة
خانوادهها؛ اوصا

طرینت؛ مواجهة خیر و شر ،دردها و آما خود سراین)گان؛ دینشی و مشذهری

م ش ش اذان و اقامشششه ،عرشششارت الالشششه اال اهلل و ادعیشششة مشششذهری؛ هنشششرق بشششهواسشششطة آهنگشششین و
شهرگونهبودنیان؛ عاطفی بهواسطة آما و آرزوهاق مادران براق فرزن)انیان ،جنسیتی بهواسطة
مخاطب قراردادن جنس خاص؛ مرایة مادران در سوگ فرزن)ان؛ عاش انه م ازدوا فرزن)ان،

بررسی و تحلیل الالییهای عامیانة میناب 653 

مناظرة مادر و فرزن)؛ دلواپسی و غصة مشادران از دورق فرزنش)ان؛ فرهنشگ بشومی و منط شهاق و
باورهاق سنتی.
مهمدرین کارکردهاق الالییهاق میناب عرارتان) از :آرا بخ بودن الالیشیهشا بشهواسشطة
آهنگین و موزون بودن آنها و اینکه برآم)ه از عمق وجود مادران بوده است؛ دوس به عنایشات
خ)اون)ق و د ویت نگرم مذهری در مخاطران؛ خوابانیش)ن فرزنش)ان؛ دوسشنة ادبیشات کشودک؛
ملکهکردن وزن و هارمونی در جان و ذهن فرزنش)ان؛ اسشتفاده کشردن از محتشواق الالیشیهشا در
مراسم دنزیه ،سینهزنی و نوحهها.
محتواق بییتر الالییهاق هرمزگان نیز عرارتان) از :بکهجشان بخشواب ،مامانشت اینجاسشت،
راحت بخواب ،همهچیز روبهراه است .الالییها به مطالب عمیق فلسشفی دشوجهی ن)ارنش)؛ بلکشه
مسائ مختلفی راجع به خانه و زن)گی عمشومی خشانواده ،خشواه هشا و آرزوهشاق مشادر بشراق
کودک ،خانواده و یشا خشود او و اوصشا
ب)آین) سخن میگوین) و یا از ستای
سناددمن)ق او حر

طرینشت را بشازمیگوینش) و یشا از موجشودات ششریر و

مادر از کشودک خشود و قشو بشراق خوششرختشش)ن و

میزنن) و یا دعا به جان کودک میکنن) و از خ)ا و پیغمرر و ائمشه ،بشراق

او حمایت میطلرن) و گاهی نیز الالییها بیان دردهاق مادرانن).
منابع
 حجازق (فراهانی) ،بنفیه ( ،)6188ادبیات کودک و نوجوان ،دهران :روشنگران. دهخ)ا ،علیاکرر ( ،)6114لغتنامۀ دهخدا ،دهران :مؤسسة لغتنامة دهخ)ا. سرامی ،ق)منلی ( ،)6149پنج مقاله دربارة ادبیات کودک ،دهران :رامین. سنی)ق  ،سهراب ( 6141الف) ،الالیی ،بازیها و سرگرمیهای میناب ،دهران :ائلین. شششششششششششش (6141ب) ،فرهنگ مردم میناب ،دهران :ائلین. شششششششششششش ( ،)6148ترانههای چوپان ،قم :موعود اسال . شششششششششششش ( ،)61:1ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان ،قم :دارالتفسیر. شششششششششششش ( ،)61:6ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان ،قم :دارالتفسیر. -شششششششششششش ( ،)61:1گنبد گوهرنگار (مجموعهمقاالت) ،قم :دارالتفسیر.
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 شششششششششششش ( ،)61:8چون پرند نیلگون (مجموعهمقاالت) ،قم :دارالتفسیر. شششششششششششش ( ،)61:4پیراهنی از کاغذ (مجموعهمقاالت) ،قم :دارالتفسیر. عمرانی ،سی)ابراهیم ( ،)6146برداشتی از الالییهای ایران ،دهران :پیون) نو. قاینی ،زهره ( ،)6148تاری ادبیات کودکان ،دهران :چیستا. -قرادیانی ،ناصرخسرو ( ،)6184دیوان ،دهران :دان .

ادبیات عامه در آثار داستانی جمالزاده و دانشور با تأکید بر ضربالمثل عامه 668 

ادبیات عامه در آثار داستانی جمالزاده و دانشور با تأکید بر ضربالمثل عامه
مریم سنی)ق
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
ادبیا داستانی امروز به دلیل الهامگرفتن از زندگی مردم عادی و پرردارتن بره
مشکال  ،دعدعهها و گرفتاریهای این قشر از جامعه ،حوزۀ ادبیرا معاصرر را نیرز
متأثّر کرده است با توجّه به اهمیت و جایگاه بنیادی این ماوله در ادبیرا معاصرر،
مطالعۀ عناصر ادبیّا عامه در داستانها و قصّهها و ت لیل ناش این عناصر در نیرل
برره عایررا هنررری ،فرهنگرری و تربیترری بسرریار سررودمند اسررت سرریمین دانشررور و
م مدعلی جمالزاده برای برررورداری داسرتانهایشران از زبرانی سراده ،شریرین و
جذاا ،به مصادیق فرهنگ عامه به ویژه ضراالمثل کشش راصری دارنرد و از ایرن
رهگذر؛ ارتباطی تنگاتنگ با رواننده برقرار میکنند و بر حفظ میرراث گذشرتگان و
هویت ایرانی رویش پایفشاری میکنند ضراالمثلهای عامیانه کره آنهرا در آثرار
داستانی رود به کار میبردند ،اعلب عامیانه هستند و با سایر مشخِهرای فرهنرگ
عامه پیوند روردهاند و معمو بر زمینهای از فرهنگ مادی یرا آداا و باورهرای بنرا
شدهاند که در اکثر آنها ،آن زمینه سارت از بین رفته؛ ولری عصراره آن بره صرور
کنایه یا ضراالمثل که کنایی است در زبان مردم عصر جدیرد برا فرهنرگ و تمردن
مادی جدید باقی مانده است این مااله که با رو ت لیلی و توصریفی و برر مبنرای
مطالعا کتابخانهای صور گرفته است ،به بازتاا ضراالمثلهای عامیانره در آثرار
داستانی دو نویسنده برتر معاصرر یعنری سریمین دانشرور و م مردعلی جمرالزاده
میپردازد

کلیدواژه ها :فولکلور ،رربالم عامیانشه ،ادبیشات داسشتانی ،محمش)علی جمشا
زاده ،سیمین دانیور.
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مقدمه
«فولکلور مجموعة دان  ،عادات و سنن و افسانه هشا ،قصشص ،منت ش)ات و خراقشادی کشه در
عم و سینه به سینه از نسلی به نس دیگر می رس) و رقص ها و درانه هشا ،طشب عامیانشه اسشاطیر و
رربالم هاق عوا را شام میشود و مرکب است از دو جز «فولک» به مننشی دشوده و «لشور»
به مننی دان ( ».مصاحب :6184 ،ذی واژة فولکلور) .فرهنگ عامه دا پی

از ورود فرهنگ و

دم)ن غرب به ایران ،مانن) بسیارق از مسائ دیگر چن)ان مورد دوجه نرود و اغلشب روششنفکران
و نویسن)گان ،آن را به دلی این که در بشین مشرد عشادق جریشان دارد ،ح یشر مشیششمردن) و از
پرداختن به آن دورق می کردن) .با روا داستاننویسشی نشوین و دغییشر زبشان و سشرک نوششتار و
ورود درونمایههاق ج)ی) در عرصة ادبیات داستانی ،از اهمّیت فرهنگ عامه کاسته نی)؛ بلکشه
فرهنگ عامه به رش) و بالی)ن ادبیّات ج)ی) یارق رسانی) .این مسشائ در کنشار یکش)یگر باعشث
دوجه پژوهیگران و نویسن)گان به فرهنگ دوده مرد گیت.
در واقع هر جامنه براق اسشتمرار بخیشی)ن بشه حیشات اصشی و واقنشی خشود ،بایش) در حفش
الگوهاق فرهنگی کیورم بکوش) .پژوه

و دفحص در زمینه فرهنگ دوده (عامه) مشیدوانش)

ق)می در این راستا باش) .یکی از راههاق دح یق در این زمینشه ،بررسشی آراق ادبشی اسشت؛ چشرا
که بسیارق از شاعران و ادیران بزرگ از عناصر فرهنگ عامه بشه عنشوان دسشتمایشهاق در خلشق
مضامین و بیان آراق خود بهره بردهان) .محم)علی جمشا زاده و سشیمین دانیشور بشیششک از
این نویسن)گان هستن) .رربالم جملهاق است کوداه که به یارق متکلم میششتاب) و منظشور
و م صود گوین)ه را در جملهاق کوداه و مست)  ،روشن و آشکار میسشازد .رشربالم ش هشا را
می دوان به عنوان یکی از مهم درین نمایههاق دان
در میان بی

عامه به شمار آورد؛ زیرا در بی در زبانها و

در اقوا روا دارن) و در زبان فارسی نیز کاربردق گسترده پی)ا کرده انش) .یکشی از

راههاق مطالنة فرهنگ جوامع ،مطالنة ادب عامیانه (فولکوریشک) بشه ویشژه ادبیّشات ششفاهی آن
جامنششه ،از جملششه قصّششههششا ،الالیششیهششا ،افسششانههششا و کنایششات و رششربالم ش هششاسششت .مطالنششة
رربالم ها ،راهی است براق شناخت بییتر زن)گی مرد  ،ع ای) ،ان)ییههشاق یشک جامنشه و
همانن) آینهاق ،مننکسکنن)ه اوراع و احوا فکرق ،فرهنگی و اجتماعی هر دوره و هر مکشان
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است .در این جستار برآنیم به بازداب رربالم هاق عامیانه در آاشار داسشتانی کودشاه ایشن دو
نویسن)ه مناصر بپردازیم.
روش تحقیق
روم دح یششق درایششن پششژوه
فی

بششه صششورت دحلیلششی -دوصششیفی اسششت نگارنشش)ه ابتشش)ا بششه

بردارق از موروعات مردرط و نیزاستخرا مطالب مردرط با رربالم هاق عامشه در آاشار

داستانی محم)علی جما زاده و سیمین دانیور پرداخته و بن) از ادما فشی

بشردارق بشه دلفیشق و

دسته بن)ق آنها و سپس به دجزیه و دحلی مطالب پرداخته و در پایان از بررسی هاق انجشا شش)ه
در این آاار نتیجهگیرقهاق الز به عم آم)ه است که در ادامه از نظر خواه) گذشت.
ادبیات داستانی
ادبیات داستانی بر آاار من ورق داللت دارد که از ماهیت دخیلی برخشوردار باششن) .غالرشاو بشه
قصششه ،داسششتان کودششاه ،رمششان و رمششانس و آاششار وابسششته بششه آنهششا ادبیششات داسششتانی مششیگوینشش).
(میرصادقی  )98-94 :6141،داسشتان اصشطالح عشامی اسشت بشراق روایشت یشا ششرح و روایشت
حوادث .در ادبیات داستانی عموماو داستان ،در برگیرن)ه نمای

دالم و کیمکی است میان دو

نیروق متضاد و یک ه)  .اگر این دو نیرو در شخص واح) دجسم نیافته باشش) مشا در داسشتان،
قهرمان(رهرر نیروق خوبی) داریم و شخصیت شریر (رهرر نیشروق ششیطانی) .اغلشب رسشی)ن بشه
قهرمان زن ،ه)

است .اگر دو نیرو درون شخص واحش)ق جمشع آمش)ه باشش) (مش ال عیشق در

برابر وظیفه ،جاهطلری شخصی در برابر خیر و صالح اجتماعی) ما او را «شخصیت اصشلی» مشی-
نامیم( .میرصادقی )11-19 : 6144 ،به اعت اد میرصادقی «:ادبیات داستانی در منناق جامع آن بشه
هر روایتی که خصلت ساختگی و ابش)اعی آن بشر جنرشة دشاریخی و واقنیشت

غلرشه کنش) اطشالس

مششیشششود .ادبیششات داسششتانی شششام قصششه ،رمششانس ،رمششان ،داسششتان کودششاه و آاششار وابسششته بششه
آنهاست(».میرصادقی.)96 :6144 ،
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فرهنگ عامه یا فولکلور
فرهنگ عامشه یشا فولکلشور در مشتن زنش)گی اقشوا و ملّشتهشا جریشان دارد و بشه ششک هشاق
گوناگون خود را نمایان میسازد .راز و رمزها و پیکی)گی زن)گی ،انسشان را وادار کشرده اسشت
که در وراق مسای عادق و پی پا افتاده ،بهدنرا پارهاق از عوام سرنوشت ساز و گاه ناشناخته
0

بگردد .مطالنة فولکلور ازسا  6481که ویلیا دشومس عتی شه ششناس انگلیسشی ایشن اصشطالح را
ابشش)اع کششرد و بششر زبششان رانشش) ،آغششاز ششش) و در دورششیح و جامنیششت آن پیوسششته بحششث و گفتگششو
ش)(.مصششاحب ،ذی ش فولکلششور)« .اصششطالح «دششودهشناسششی» نیششز بششه عنششوان منششاد فولکلششور ،از
ذکاءالملک فروغی و از واژههاق مصوب فرهنگستان است آرین پور در کتاب «از صرا دا نیمشا»
در مورد فولکلور میگوی)« :دان

عوا یا دوده شناسی که شاخهاق است از علم مرد شناسی و

عرارت است از علم به آداب و رسو بازقها ،سرگرمیها ،قصهها ،افسانهها ،داستانهشا ،رشرب
الم ها ،چیستانها ،درانهها ،سرودهها و دصنیفهاق شاد ،عزاق یک قشو و ملشت کشه زبشان بشه
زبان و دهن به دهن از نسلی به نسلی میرسش) و جمشع آورق و بررسشی دقیشق آنهشا بسشیارق از
نکات داریک و مرهم زن)گی و منییت ،اخالس و عادت ،عواطف ،و احساسات و طرز دفکشر و
ان)ییششه و اجمششاال خصششایص روحششی و ملششی آن قششو و ملششت را آشششکار مششیسششازد»( .آریششن
پور.)1 884:6181،
«در زبان فارسی اگر بخواهیم کلمادی را پی)ا کنیم که مننی ومفهو فولکلور راداششته باشش)
ناگزیریم جمالدی مانن) :مجموعة اطالعات مرد  ،منلومات دودة مشرد  ،دانش
مرد  ،فرهنگ عشوا  ،منلومشات عشوا  ،فرهنشگ دشوده ،دانش

دشوده ،فرهنشگ

عشوا را بشه کشار بشریم»( .انجشوق

شیرازق .)::6148،هانرق ماسشه منت ش) اسشت« :فولکلشور مجموعشة عشادات و سشنن ،افسشانههشا و
قصص ،منت )ات و خرافادی است که سینه بشه سشینه از نسشلی بشه نسش دیگشر انت شا یابش) .دمشا
افسانهها ،درانهها و آداب و سننی که یک قو و یا یک سرزمین را دربرگیشرد؛ اعشم از عامیانشه و
عالمانه دحت عنوان فولکلور است(».ماسه.)98:6184،

. William Thomes

1
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موضوعات فولكلور
پژوهیگران فرهنگ عامه ،موروعات فولکلور را در سه م ولة اصلی و چن)ین م ولة فرعی
قرار دادهان) .این سه م ولة اصلی عرارتان) از:
 .6باورها و عر

و عادات مربوط به زمین و آسمان ،دنیشاق گیاهشان و روییش)نی هشا ،دنیشاق

حیوانات ،دنیاق انسانی ،اشیاق مخلوس و مصنوع بیر ،روح و نفشس و دنیشاق دیگشر ،موجشودات
مافوس بیر ،غیرگویی و منجزات و کرامات ،سحر و ساحرق ،طب و طرابت.
 .9آداب و رسششو مربششوط بششه نهادهششاق سیاسششی و اقتصششادق و اجتمششاعی ،شششنایر و مناسششک
زن)گی انسان ،میاغ و پییه ها ،گاهیمارق و د ویم و جینها ،بازقها و سرگرمیهاق اوقشات
فراغت.
 .1داستانها و درانهها و رشربالم ش هشا ،داسشتانهشا (ح ی شی و سشرگر کننش)ه) ،درانشههشا و
دصنیفها ،م ها ،مت ها ،و چیستانها( .بیه ی.)96 : 6114 ،
رابطۀ ادبیات عامه با فرهنگ عامه
فرهنگ عامیانه به مجموعة آداب و رسو  ،ع ای) ،سنن ،نحوة زن)گی و ویژگیهشاق مشرد
عامی یک جامنه گفته میشود و زن)گی را از هنگا دولش) دشا د مشرگ و حتشی پشس از آن در
برمیگیرد .به عراردی دیگشر ،چگشونگی دولش) فشرد در خشانواده و پشرورم یشافتن و طشرز لرشاس
پوشی)ن و ویژگی مکان زن)گی و دربیت و آموز هاق او در جامنه را شام میشود.
ادبیات همواره نیاندهن)ة جزئیات زن)گی فردق و اجتمشاعی انسشان هاسشت .بشراق بررسشی
فرهنگ هر جامنه اق بهویژه فرهنگعامه ،ادبیات چه نظم و چه ن ر یکی از ابزارهاق مهم و قاب
دسترس است« ،بسیارق از ادیران ،شاعران و نویسن)گان گذششتة فارسشی زبشان در آاشار خشود از
اجزاق فرهنگ عامه به ویژه از ادب شفاهی بهره گیرق کردهان)( ».وکیلیان.)69 :6141 ،
از آنجا که فرهنگ عامه متنلق به عامة مرد است ،ادبیات عامه هم پیون)ق بشا واقنیشتهشاق
زن)گی عامة مرد دارد .این نوع ادبیات در واقشع بازدشاب زنش)گی اجتمشاعی و فرهنگشی مشرد ،
شیوة کار و دولی) آنان و نیاندهنش)ة رفتشار و مشن

و ان)ییشه و احسشاس و مشذهب و اخشالس و

  666مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

اعت ادات هر جامنه است که بنضاو هنوز هم صورت مکتوب نیافته و ررط نی)هاست .بشا مطالنشه
در آاار مهم کالسیک ،اعم از شنر و ن شر ،پشی مشیبشریم کشه دسشتمایة بسشیارق از ایشن آاشار بشه
طورمست یم و غیرمست یم ادب شفاهی و عامه بوده است( .اکررقبیرس.)9:61:9،
اهمیت بررسی فرهنگ عامه
فرهنگ عامیانه در حف نهادهاق اجتماعی یک قو و اعترار بخیشی)ن بشه ع ایش) و آداب و
رسو و آنها مؤار می باش) .حتی براق شناخت مرد هر قو و پی بردن به ویژگی هاق روحشی و
اخالقی آنها بای) فرهنگ عامة آن قو بررسی شود دا بتوان به احشوا و افکشار و هنشر مشرد پشی
برد .به همین دلی براق حف و نگه)اشت فرهنگ عامه بای) آنها را جمشع آورق کشرد؛ زیشرا در
انت ا شفاهی فرهنگ عامه که از طریق زبان صورت می گیرد امکان از بین رفتن و دغییر بنضشی
از ایششن ع ایشش) و آداب و رسششو بسششیار مششیباششش) .صششادس هشش)ایت در نیرنگسششتان بششه رششرورت
گردآورق مواد فرهنگ عامیانه و نگه)ارق ان)وختههاق فرهنگی دأکی) میکن).
هنگامی که فولکلور هر منط ه یا هر طایفه را ج)اگانه بررسی میکنیم ،میبینیم که با وجود
اختال

ظاهرق رییه ،پایه و منیأ همه آنها یکی است و همگی چون شاخههاق پیونش) خشوردة

درختی واح)ن) که از یک دنه ج)ا ش)ه و از یک رییه دغذیه کشردهانش) ایشن خشود اسشتواردرین
سن) و دلی بر وح)ت قومی و دلی قاطع بر پیون)ها و پیوستگیهاق میان مشرد اسشت (انجشوق
شیرازق .)69:6148،
تعاریف مختلف ضربالمثل و ضربالمثل عامیانه
م ها سخنانی کوداه هستن) که دلخ کامیها ،خوشیها و آرزوهاق ملتها را در خود نهفته
دارن) و از افکار و روحیات آنها سخن میگوین) .در دنریف م آم)ه است :م سخنی اسشت
مختصر ،میتم بر دیریه یا مضمونی حکیمانه که به خاطر روانی لف و مننشی آششکار و خشوم
درکیری آن میهور و مورد پذیرم عا است و با همه ایجاز کار اطنشاب را کنش) .برخشی م ش را
ق)یمیدرین اار ادبی میدانن) که عالوه بر ررط و حف برخی از وقشایع دشاریخی و افسشانههشا و
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حکایات م )ارق از لغات و اصطالحات زبان را هم در خود حف کشرده اسشت .در آاشار کلیشه
شاعران و نویسن)گان گذشته از ام ا استفاده ش)ه است.
«م ها از نسشلی بشه نسشلی منت ش مشیششون) و بشر غنشاق آنهشا نیشز افشزوده مشیگشردد ،نیشان
خردمن)ق ،ذوس و ذائ ه هر ملتی است از اینرو گستره و کمیشت م ش هشا در هشر ملتشی بشا میشزان
دانایی و خردمن)ق آنان بستگی مست یم دارد( ».ذوالف ارق.)669:6141،
بهمنیار در دنریف م ها مینویس)؛ م رشته مخصوصی از ادبیات هر زبان است و بنضشی
آن را ق)یمیترین آاار ادبی که از فکر انسان دراوم کرده است میدانن) و منت )ن) انسشان پشی
از آنکشششه خشششط بنویسششش) اختشششراع م شش کشششرده و آن را در محشششاورات خشششود بشششه کشششار بشششرده
است(.بهمنیار.)68:6149،
م سایر ،سخنانی کودشاه بشه ن شر یشا نظشم کشه بیشانگر مفشاهیم اخالقشی ،اجتمشاعی ،انش)رز و
دستورهاق زن)گی است .رربالم ساختارق محکم و روان ،مننایی کنایی و کشاربردق عشا
دارد که بخیشی از فرهنشگ مشرد اسشت و سشینه بشه سشینه از نسشلی بشه نسش دیگشر انت شا یافتشه
است(.جوادیان.):94:6149،
«رربالم حاص ذهن و ان)ی

خالس هوشمن)ان گمنا است ،که از زمشانهشاق دور بشه

یادگار مان)ه است .ام ا  ،چکی)ة افکار و ع ای) ملتها است که از اورشاع و احشوا اجتمشاعی
دأایر پذیرفته است .زبان ما عالوه بر ارزمهاق ادبی و غنشاق ان)ییشه از نظشر فولکلشور و رشرب
الم هاق عامیانه نیز گرانرها است ،که در طی قرون و عصرها به دکام و غناق آن افزوده شش)ه
و سرشار از نکتهسنجی و جهانبینی و آموزن)گی است .هر م نماین)ة مفهومی است ،کشه عشا
مرد از هرطر ه و صنف ب)ان منت )ن) و اگر جز این باش) م نیست .با مطالنه در رربالم -
هششا مششیدششوانیم از طششرز زنشش)گی اجتمششاعی و میششزان دربیششت و دمشش)ن ،از چگششونگی دصششورات و
دص)ی ات و نیک و ب) رسو عادات یک ملت به نحوق آگاه شویم که گویی سا ها با افشراد و
طر ات مختلف او شریک زن)گی و رفیق شب و روز بشودهایشم(».سشهرابنشژاد 6-69: 61:9،بشا
دلخیص).
برخال

ادب رسمی کالسیک که بییتر بر اوراع طر شه حشاکم از جملشه درباریشان ،ششاه و

اطرافیان او حکایت دارد و کمتر به زن)گی عامّشة مشرد مشیپردازنش) ،رشربالم ش هشا بشه طشور
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مسشت یم بیشانگر ورششع زنش)گی طر ششات متوسّشط و فرودسشت جامنششه اسششت .علّشت شششک گیششرق
رربالم نیز به اسشتفاده مسشتمرّ مشرد از آنهشا بشر مشیگشردد .رشربالم ش هشا جشز ایشن کشه
اننکاسدهن)ه و سن) منترر فرهنگ ،ع ای) و باورهاق گذشتگان است ،آینة زنش)گی امشروز نیشز
محسششوب مششیشششون) .مطالن شة م ش هششا ،بششه مششا نیششان مششیدهشش) کششه پشش)ران و نیاکششان مششا چگونششه
مششیان)ییشی)هانشش) و اصششلیدششرین دغ)غششههششاق فکششرق آنهششا چشه بششوده اسششت .از اینشرو ،مطالنشة
مرد شناسانه ،جامنهشناختی و داریخی ام ا و کنایات بشراق مح ّ شان روششنکننش)ة بسشیارق از
ح ایق خواه) بود (ذوالف ارق.)9: :6141 ،
رربالم ها از جمله مهمترین مواد اولیه اشکا عم)ه ادبیات فولکلور به شمار میآینش) و
به همان ان)ازه اهمیت دارن) شرسشناسان اروپایی براق جمعآورق رربالم هاق ایرانی بسیار
دالم کردهان)؛ اما پژوهیگران ایرانی در این زمینه فنالیت چن)انی ن)اشتهان)
بازتاب ضرب المثلهای عامه در آثار داستانی محمدعلی جمالزاده و سیمین دانشور
رربالم ها به عنوان بخ

مهمیاز ادبیات شفاهی ،بازگو کنن)ه حکایتهشاق پنش)آموز،

افسانههاق و روی)ادهاق داریخی هر قومی و گروهی هستن) و بیشک جزوق از شناسنامة زبانی
و فرهنگی هر ملتی که سینه به سینه انت ا یافتهان) .رربالم ها نمونههایی میخص و برجسشته
از فرهنگ عامیانهان) که گاه در ن رق کودشاه و آهنگشین و گشاه در مصشرعی یشا بیتشی بشه ششکلی
فیرده و موجز نمود مییابن) .بسیارق از م ها چکی)ه یک دم ی مفصش یشا یشک داسشتان بلنش)
عامیانهان) که در کوداهدرین و زیرادرین شک ممکن بروز یافته و بر زبان خاص و عا جارقان).

یان ریپکا منت ) است رربالم لها منرع خوبی درباره مفهو هشاق اخالقشی عامّشه مردمشان ایشران

است( .ریپكا.)::38:8،
محم)علی جما زاده و سیمین دانیور در جاق جاق رمانهشاق خشود از رشرب الم ش هشاق
عامیانه فراوانی استفاده کرده ان .در ادامه به بازداب این رربالم ها به دردیب حرو
خواهیم پرداخت.

الفرشایی
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 آش خودشان را میخورند حلیم دیگران را به هم میزنند).غیبت کردن(

 خان کاکا گفت« :آم خودشان را میخورن) و حلیم دیگران را بهم میزنن) وبلن) شش) وناگهان بطور حیرت آورق نر و مالیم افزود(.سو و شون.)91:6149،
 آنچه ریسیده بودیم ،پشم شد :باط ش)ن کار انجا یافته و بیهوده ش)ن زحمتهاق
کیی)ه.
 اکنون میبینم همه آنکه ریسشی)ه بشود همشه دارد پیشم مشیششود( .سشرو دشه یشه کربشاس،.)898:6146
 آتش از گور کسی بلند شدن )مقصربودن(

 گرفتهاق خوابی)هاق ،رمن آنکه بییتر آدی ها از گشور دشو برمشیخیشزد؛ امشا خشودت زنگرفتن را بهانه کردق و د به دله نمیدهی(جزیره سرگردانی.)611:6189،
 آشپزکه دودا ش) آم یا شور میشود یا بینمک )به هم ریختن همةکارها(

 هستی خواست بگوی) که آشپز که دو دشا بیشود چشه آششی از آب در مشیآیش) امشا هشیچنگفت(.جزیره سرگردانی.)6:8:6189

 آسمان جل
شخصی که اصطالحا بسیار ف یر است را آسمان ج گوین).
گفتم زن ایشن مشردک آسشمان جش نمشی ششو کشه آه نش)ارد بشا نالشه سشودا کنش)( .راه آب
نامه.)86:619:،

 آفتابه دزد
دزدق کشششه ف شششط چیزهشششاق کشششم ارزم و کوچشششک را مشششیدزدد متشششراد

دلشششه دزد.

(نجفی.)6 11:6184،کنایه از خطاق کوچک نیز میدوان) باش).
 زن)ان زنان نسرتا خلوت است گرفته گیرق هم در کار نیست؛ چرا که جر زنها منموال ازح)ود آفتابه دزدق باالدر نمیرود(.سو و شون.)618:6149،
 از سرریرتا پیرراز تعریررف کررردن :بششه طششور کامشش و بششا دمششا جزئیششات؛ بششه طششور
مفص )همةجزئیات را بیان کردن (ام ا و حکم
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 -رفتم پی

مردا

هن)ق ،گفت« :نترس اقرالت بلنش)ه و سشتارهات در بشر زحلشه ،خیشالم

راحت ش)ه بود.دا اون روز که دالکه سیر دا پیشاز رو بشرا دنریشف کشرد(.ششهرق چشون
بهیت.)16:6146،
 از دما

فیل افتاده بسیار بردن و متکرر (ام ا و حکم(

 ده دوازده دایی هستن) .اما آنها از دماغ فی افتادهان) ،با غریره ها اخت نمیششون) ،فش)ایتشو )ساربان سرگردانی.)4::6149،
 از شکم خود بریدن :غذاق کافی نخوردن.
 از شکم خود و ملّشت هشاق خشود مشیبری)نش) و خشر بزرگشی و سشنگینی  ...مشیکردنش).(آسمان و ریسمان.)61::6146،
 از هول حلیم تو دیگ افتادن (بسیارحریص و شتابزده(

 زن نوق که میخواه) بیود همین است آیا از هو حلیم دو دیگ نیفتشاده آیشا وسوسشهما و منا سلیم او را به این روز نین)اخته (جزیره سرگردانی.)616:6189،
 از خر شیطان پایین آمدن( :از قص) یا عم متکررانه خود دست کیی)ن)
 -دلّا گفت فرمودن) به آقا عر

کن از خر شیطان بیاین) پایین .چه فایش)ه کشه گنش)مها را

میان رعیّت د سیم میکنن) (سو و شون)941:6149،
از خر شیطان پایین نیام)ن کنایه از ع)و نکردن از حر

بیمنطق هم هست.

 اگه الالیی بلدی چرا خودت نمیخوابی )اگشر راه وروم چیشزق را بلش)ق چشرا
خودت انجا نمیدهی(

 عمّه سرم را بلن) کرد و گفت دو که الالیی بل)ق ،چرا خشودت خوابشت نمشیبرد(سشو وشون.)18:6149،

 اجاق کور بودن
 -خانم جون آد بایس با عروس

بسازه ،صلوات بفرستین و پیرزن خیمناک گفت :خوبه

کششه اجاقششت کششوره ،اگششه بکششه داشششتی چششه آدیششی مششیسوزون)ق (شششهرق چششون
بهیت.)81:6146،
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 با شاخ غول (گاو) در افتادن :کار دشوارق انجا دادن ،بشا کشار پرخطشر و دششوارق
روبه رو ش)ن.
 اگششر نمششیدانیشش) بششاز مششیگششوییم کششه ب)انیشش) بششا شششاخ گششاو بششه جنششگ رفتششهایشش)( .راهآبنامه.):4:619:،
 باج به شغال ندادن :به شخص ح یر رشوه ن)ادن ،یا خواستههاق شخص بیاهمیشت را
براق منافع خود بر آورده نکردن.
 من کسی نیستم که با به شغا ب)هم( .قلتین دیوان.)46:618: ، بیدی نبود که با این بادا بلرزه
 -یک شوهر نجیب و سر براه پی)ا میکنه ودر وچسرون این زن رو به رییش

مشیچسشرونه؛

اما یمین السلطنه بی)ق نروده که با این بادا بلرزه( .شهرق چون بهیت.)61::6146،
 به رخ کسی کشیدن – 6 :بردرقهاق مادق یا مننوق خود را بشا فخشر فروششی و خشود
نمششایی بششه کسششی نیششان دادن یششا نیکششیهششاق خششود را در حششق او بششازگو کششردن و منششت نهششادن.
 -2یادآوری کردن:
 پ)ر و مادر هر یک به نوبه خود ،طومار شکایت را باز کردن) و سیئات اعمالم را بشه رخشمکیی)ن)( .قصه هاق کوداه براق بکههاق ری

دار.)84:6149 ،

 بکه یکی یک)انه یاخ میشود یا دیوانه
 از ق)یم گفتهان) بکهق یکی یک)انه یا خ میشود یا دیوانه .پنج سشاله کشه بشود کاغشذکهوا میکشرد بشا فشانوسهشاق رنگشی ،هفشت هیشت سشاله کشه شش) کفتشر بشاز ش)(.سشو و
شون.)618:6149،
 باج سبیل دادن :پو یا مالی را به زور از کسی گرفتن
 باطناو د خوم و سر بلن) هم بودن) که با سری میدهن) و مصشرما و منا آنهاست( .قلتین دیوان.)11:618: ،
 بادمجان دور قاب چین :چاپلوس و متملق)ام ا وحکم(

خشان و کسشان  ...از
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 بادمجان دور قاب چینها را که خودشان آورده بودن) بشراق آقشاق برژنشف دسشت بزننش) وهورا بکین)(به کی سال کنم.)19:6149،
 بیمایه فطیر است
 خ)ا پیردان کن) که مرا نزدیک است پیرانه سشر بشه فکرهشاق هشاق و هشوق و هشوسهشاقجوانی بین)ازی)؛ ولی بیمایه فظیر است(.آسمان و ریسمان.)1:8:6146،
 هر چه میگفتم الز نیست ،زیر بار نمی رفت و میگفت بشی مایشه فطیشر اسشت( .راه آبنامه)699:619: ،
 به نعل و به می کوبیدن :م صود خود را بشه کنایشه در طشی سشخنان گونشاگون جشاق
دادن (ام ا و حکم).
 هفته دیگر آن )ر به نن و به میخ میکوبم دا زبان دکتر زن)ق باز شود براق ششهادت هشمکه ش)ه او را هم احضار میکنن)( .ساربان سرگردانی.)61:6149،
 با ریش کسی بازی کردن :با آبشروق آن ششخص بشازق کشردن ،دح یشر و دشوهین بشه
کسی کردن.
 -نرای) راری ش) که شنر و ادبیات ما را هم به بازق بگیرن) .بشازق بشازق بشا ریش

بابشا هشم

بازق( .آسمان وریسمان)9:::6146 ،
 پارسال دوست امسال آشنا
این م را به صورت مظروط امروز به مزاح به دوست یا آشنایی که م)ت دراز غیرت کرده
است درگاه دی)ارگوین) (ام ا وحکم(

 اوا بتو جون ،پارسا دوست ،امسا آشنا سا دیگر غریره ،حاال دیگر دوستان چن)ین وچن) سالهات را نمیشناسی (به کی سال کنم.)688:6149،
 خر بیار و معرکه بار کن
 -اگر به قو عمه خانم آن عاییه را سوار بر سحر برین) ،آن وقت خر بیارو منرکه بار کشن!

(سو و شون.)6149،699:،
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 خر از پل گذشتن
 پیت سر دو خوم عالم را میگذرانن) و به رییت میخن)ن) .بگشذار ایشن خرشر خشوم رابه همهدان ب)هم .خر ما از پ گذشت وکالتم مسجّ ش)(.سو و شون.)694:6149،
 خر ما از کرگی دم نداشت (بخت با ما از او یار نرود(

 -فرخن)ه هیچ وقت از من خوش

نمیآم) ،زخم زبان میزد ،بیزارق یک جیشره همگشانی

است هم بشه گنجشور مشینویسشیم و هشم بشه بشاز جشو مشینویسشیم ،خشر مشا از کرگشی د
ن)اشت(.ساربان سرگردانی.)81:6149،
 جانمازی آب کشیدن )دظاهربه پاک)امنی(

 سرگرد سیگارق را که آدپشششی

زده بود به لب گذاشت ،دود به هوا فرستاد و گفشت« :رفتشیم

پیشششرزن .او یشششک جانمشششازق آب مشششیکیشششی) کشششه نگشششو» (ششششهرق چشششون

بهیت.)618:6146،
 جانور هفت خط
 به هیچ وجه خیا شوهر کردن ن)ار  ،ن)ارق که ن)اشته بام حشاال کشی مشیخواسشت دشوجانور هفت خط را بگیرد ( .ساربان سرگردانی.)991:6149،
 دارندگی و برازندگی
 اگرچه فالنی بیعرره است؛ اما حاال که پو دارد در نظر مرد سزاوار و برازن)ه بشه نظشرمیآیش) ششنی)ه بشود بشرادرت در خانشه اسشب نگشه مشیدارد .گفشتم دارنش)گی اسشت و
برازن)گی(.سو و شون.)4::6149،
 دردیزی باز است حیای گربه کجاست
 من خوم خیا که فکر میکرد دو حرفی ن)ارق .امشا البش) حرفشی دارق کشه ایشن طشورخاموم و بی اعتنایی .حیاق گربه کجاست (ساربان سرگردانی.)984:6149،
 روی خود را سنگ پای قزوین کردن :سخت جسور ش)ن و از حش) خشود دجشاوز
کردن ،کما وقاحت و بی شرمی را از خود نیان دادن.

  674مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبان و ادب عامّه ،مشهد ،آبان 8931

 واقناو اینکه رو نیست سنگ پاست جنابنالی سوراخ دعا راگم کشردهایش)( .قلتیشن دیشوان،.)618::8:
 راه به جایی نبردن :چارهاق پی)ا نکردن ،به م صود نرسی)ن
 از بس کتاب خوان) و کاغذ سیاه کرد  ...مویم سفی) ش) و عاقرشت راه بشه جشایی نرشرد .(دلخ و شیرین.)18:618:،
 ریگی به کفش داشتن :نیت یا غر
 -اگر دوراستی ریگی به کف

پنهان و ناروایی داشتن.
میدهی( .آسمان و ریسمان،

ن)ارق پس چرا این همه لفت

.)614:949:
 رد گم کردن :آاار بر جا مان)ه از خود را محو کشردن ،ذهشن کسشی را از مورشوع دور
کردن.
 یک نفر یهودق کهنه  ...خشود را در میشان خیش ان)اختشه سشنی داششت خشود را بشه جشاقمالئکه جا بزن) و رد گم کن)( .صحراق محیر.)46:6149،
 رشتهی کالم را بریدن :سخن و کال او را قطع کردن.
 بههردردیرشی بشود بشه زور سشماجت و پرروئشی رششته سشخن را از چنشگ حریفمشان ربشود.(شاهکار.)61:6199،
 رنگ از رخسار کسی پریدن :درسی)ن.
 کرورها مرد همه با رخسارهاق رنگ پری)ه و ان)ا هاق پوسشت و اسشتخوانی از ششکاقررها بیرون افتاده بودن) (صحراق محیر.)6:6149،
 رنگ گذاشتن و رنگ برداشتن :ناراحت و شرمن)ه ش)ن.
 منصومه رنگ گذاشت و رنگ برداشت و سر را به زیر ان)اخته با حجشب و حیشاق بسشیارگفت( .صحراق محیر.)668:6149،
 زبان کسی به تته پته افتادن :از خوب سخن گفتن باز مان)ن.
 گفت حاررق  ...به کال ا ...مجی) قسم بخورق  ...رنگ جوانک دغییر کشرد  ...و زبشانبه دته و پته افتاد( .قصه هاق کوداه براق بکه هاق ری

دار.)684:6149 ،
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 زبان کسی مو درآوردن :سخن گفتن بسیار ولشی بشینتیجشه بشودن او بشراق وا داششتن
دیگرق به کارق.
 ن )ینه حضور ش چن) بار بای) دکرار کنم  ...من زبانم مو درآورد( .کهنه و نو.)619:6149 ، زبان سرخ سر سبز را برباد میدهد
 موالنا گفت این خطرناکدرین مراحث است و جا دارد بگشوئیم کشه در م شا زبشان سشرخسرسرز را بر باد میده)(.آسمان و ریسمان.)1:1:6146،
 زمین و آسمان به دور سر کسری چرخیردن :دچشار سشرگیجه شش)ن او بشه دلیش
بیمارق یا مواجه ش)ن با صحنهاق ناخوم آین) یا غیر منتظره ،بسیار ناراحت یا بش) حشا
ش)ن او.
 زمین و زمشان دور سشر مشیچرخش) و گمشان مشیکشنم کشه د واپسشینم فرارسشی)ه اسشت.(شاهکار.)698:6199،
 سایه کسی را با تیر زدن :سخت با او دشمن بودن.
 از راستی فرارق بودن) و سایه ح ی ت را با دیر میزدن)( .شاهکار.)646:6199، سر پیری و معرکهگیری
 -خان)ان پهلوق به این مملکشت بسشی خش)مت کشردهانش) و بشه دشو پیشر زن بشی

از همگشان

خشش)مت کششردهانشش) دششا قششادر شششوق سششر پیششرق و منرکششهگیششرق نمششایی (جزیشششره
سرگردانی.)68::6189،
 سر از تخم در نیاوردن :به ح) رش) و بلوغ نرسی)ن.
 هنششوز سششر از دخششم درنیششاورده در بانششک حسششابهششاق کششالن داشششتن)( .دلششخ و شششیرین،.)6:4:618:
 سر به آخور دیگران بند بودن )به دیگران وابسته بودن(

 اما فتوحی دو به من دوهین کردق درحالی که سرخودت به آخور دیگران بن)است(.سشووشون.)6:8:6149،
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 سنگ مفت ،گنجشک مفت )موقنیّت مناسب براق کارق داشتن(

 من از همان او ح)ود روابطمان را با هم میخص کرد  .وقتشی سشنگ مفشت ،گنجیشکهم مفت .کی هست که نزن) (جزیره سرگردانی.)984:6189،
 سر به نیست کردن :از بین بردن ،کیتن.
به اصفهان برس) سر به نیست

 -ی ین داشتم اگر پای

خواهن) کرد( .سرو ده یک کرباس،

.)699:6146
 سر کسی به کالهش ارزیدن :فرد شایسته و با اص و نسری بودن یا داراق شخصشیت
قاب احترا بودن او.
 -مگر ص) سا پی

 ...اشخاصی که سرشان به کالهیان میارزی) بکههاییشان را بشه درس

و م)رسه میگذاشتن)( .کهنه و نو.)44:6149 ،
 سر کسی را به طاق کوبیدن :کسی را فریب دادن و براق اینکه پی بشه ح ی شت نرشرد
حواس او را به چیز دیگرق میغو کردن.
 دیگرق گفت الب) نم کردهاق دارد و میخواه) سر مشا را بشه طشاس بکوبش)( .کهنشه و نشو،.)666:6149
 سوراخ دعا را گم کردن
گاهی ادفاس میافت) که شخص کم مایهایی به ادکاق محفوظات و مسموعاد

در غیر موقع

و مورد منین اظهار فض میکن) که اردراطی با موروع مورد بحث نش)ارد ،پاسشخ ع شال
به این افراد این است که دعا بل)ق؛ ولشی سشوراخ دعشا را گشم کشرده اق یننشی چیزکشی
میدانی؛ ولی نمیدانی کجا مصر

کنی( .پردوق آملی.)181:611:،

 واقنا که این رو نیست سنگ پاست ،جناب عشالی سشوراخ دعشا را گشم کشردهای)(.قلتیشندیوان.)8::618:،
 سر کسی را زیر آب کردن :او را ب)ون سر و ص)ا نابود کردن ،او را مخفیانه کیتن.
 -حا شیخ گفت سرشان را نمی دوان) زیر آب بکن)( .قلتین دیوان.)88:618: ،
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 سرسنگین بودن با کسی :نسرت به او کم دوجه و بی اعتنا ش)ن یا حالتی شریه قهر با او
داشتن.
 زن حشششا ششششیخ کمشششافی السشششابق باششششوهر بیمشششار خشششود سشششر سشششنگین بشششود (قلتیشششندیوان.)669:618:،
 سرکسی بیکاله ماندن :بهره من) نی)ن او از ما یا م امی ،بینصیب مان)ن او.
 بیکاره طایفه جن از این خوان ننمت به کلی بینصیب بودن) وسرشان بیکاله مانش)ه بشود.(صحراق محیر.)44:6149 ،
 شتردیدی ندیدیدی)ه را نادی)ه انگاشتن) ام ا و حکم دهخ)ا(

 آذوقهق شهر را از گنش) دشا پیشاز قیشون اجنرشی خریش)ه بشود .و حشاالچطور بشه آنهشا کشهحر هاق یوسف را شنی)هان) التماس کنم که شتر دی)ق ن)ی)ق(سو و شون.)1:6149،
 شست کسی خبر دار شدن :پی بردن او به چیزق؛ مطلع ش)ن او از امرق.
 فوراو شستم خرردار ش) که از مالکان دوزخ است( .صحراق محیر.)68:6149 ، فیلش یاد هندوستان کردن )یادگذشته افتادن(

 آن شب عجب شری بود! ده بودن) و زرق براق دوقلوهشا آبسشتن بشود آبسشتنی او فیش بشیبیهم) را یاد هن)وستان ان)اخت(.سو و شون.)919:6149،
 عقلت پاره سنگ برمیدارد)کارق راب)ون فکر انجا دادن(

 -دو از کیمیاق عیق حر

زدق ،اکسیر و من خیا میکردیم کشه عیشق مشس وجشود مشرا

طال میکن) که نکرد اق هستی نوریان که همییه ع لت پاره سنگ برمیدارد( .سشاربان
سرگردانی.)668:6149،
 قیمت آب زرشک را پیدا کردن :بیارزم بودن.
 پس منلو میشود باغ بهیت علف خرس است و آب کوار قیمشت آب زرششک را پیش)اکرده است( .صحراق محیر.)641:6149 ،
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 کارد به استخوان رسیدن :سشختیهشا و دششوارقهشا از حش) دحمش او خشار شش)ن
(دحمّ دما ش)ن(

 نمیخواستم بهتون رو بزنم؛ ولی کارد به استخوانم رسشی)ه .مشن کشه زن لکشک بشه سشرقبییتر نیستم(شهرق چون بهیت.)94:6146،
 کفگیر ته دیگ خوردن
 هستی از خانم پرسی) :مادر موهایت را رنگ کردهاق ،کار فرما و آراییگر منروفشت کشهنیست نه خود رنگ کرد  .کفگیر ده دیگ خورده( .ساربان سرگردانی.)688:6149،
 کنگر خوردهاند و لنگر انداختهاند
 پس میراث خوران کنگر خوردهان) و لنگر ان)اختهان) .شهر بانو در پذیرایی کوالک کردحتی یک پی

بن) سفی) هم به کمر بسته بود که از چم)ان جهیزیشه هسشتی کش

رفتشه

بود(.ساربان سرگردانی.)986:6149،
 کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسرد :ابنشاء بیشر بایش) بشه یکش)یگر کمشک
کنن)).ام ا وحکم(

نمیکنن).
در مورد افرادق گفته میشود که در حق دوستان و اطرافیان با خوبی رفتار 
 داستان سروان که به سر رسی) مجیش) پاشش) ،دهشن درهشایی کشرد وگفشت :عجشب دنیشاقکوچکی است!

زرق گفت« :کوه به کوه نمیرس) ،آد به آد میرس)»(سو و شون.)961:6149،
 گلیم خود را از آب بیرون کشیدن :دوانا بودن به دأمین کشردن مخشار زنش)گی یشا
نجات دادن خود از گرفتاریها.

 دما فکر و ذکرشان این است که  ...گلیم خود را از آب بیشرون بکیشن)( .قلتیشن دیشوان،.)18:618:
 گیس در آسیاب سفیدکردن( :عمر را بشه بیهشودگی نگذرانش)ن و بشیدجربشه نرشودن.
تجربة کاری راداشنن(
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 مگه من گیسامو دو آسیاب سفی) کرد دو پیرزن هفهفو رو نیناختم دو اگه جادو بل)قچرا براق این دختره نمیکنی دا بخت

وا بیه ها (شهرق چون بهیت.)91:6146،

 براق محم)آقا زنجیرطال و فن)ک زنانه خری)  ،دیگشر چشی موهشایم را کشه دشو آسشیابسفی) نکرد (به کی سال کنم.)6149:614:،
 گوش را تیز کردن :حواس خود را جمع کردن براق بهتر شنی)ن.
 گوششهایم را دیششز کششرد و درسشت گششوم داد دیشش) خشودم اسششت( .صششحراق محیششر،.)61:6149
 گوش کسی را بریدن :پو و ما او را با حیله گرفتن ،اخاذق کردن از او.
 از جمله اسرار مگوق ما ایرانیان اسشت و کلیش) میشک گیشایی دارد بشه نشا گشوم بشرق.(قلتین دیوان.)89:618: ،
 لی لی به الال گذاشتن (کسی را بی

ازح) درآسودگی قراردادن(

 خودت باالق سرششان بشودق چشه بالهشا کشه سشرهم)یگر درنیاوردنش) ،حشاال مشیخشواهیافسارشان را دست خودشان ب)هی چ )ر لیلی به الالییان میگذارق! چ ش)ر بشه ایشن
وروجکها رو میدهی (سو و شون.)919:6149،
 لقمه گندهتر از دهن( :کارق خار از دوان خود انجا دادن(

 نسرین گفت :ل مه گن)هدر از دهن  .انور گفت :آروارههایمیدوان) دهن

اردراط کمی بشاهم دارنش)،

را زیاد باز کن)(.به کی سال کنم.)61::6149،

 لقمه را از گلوی کسی در آوردن :شخص یا چیزق را از اختیار یا از دست او به در
آوردن.
 واهمهشان برداشته بود که مرادا این خاکیشان هشرزهگشرد ل مشه را ازگلشوق آنهشا بیشرون دربیاورن)(.صحراق محیر.)14:6149 ،
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 مثل مر سرکنده بال بال زدن
 هستی یادم بود که بن) ازآن کشالس ،ششاهین دشا چنش) روز م ش مشرغ سشرکن)ه بشا بشامیزد(.جزیره سرگردانی.)46:6189،
 مترسک سرخرمن)ازخود ارادهاق ن)اشتن(

 -یوسف به زن

سیلی زد و این اولین بارق بود که چنین مشیکشرد .زرق نمشیدانسشت کشه

آخرین بارهم نخواهش)بود .آمرانشه گفشت :خف شان بگیشر در غیشابم ف شط یشک مترسشک
سرخرمنی(سو وشون.)699:6149،
 نون تو روغن بودن
 صاحرخانه نگاهی به دکتر کرد و گفت :اصالو دکتر م یم رششته سشرگرد خن)یش) و گفشت:پس برادر نونت دو روغنه(شهرق چون بهیت.)618:6146،
 نخود هر آش بودن :بی جهشت در کشار دیگشران دخالشت کردن(.نجفشی6898:6184،
.)9
 یک دن از مجلسیان که سرو ورنبه این طر

و آن طر

نیان می)اد که بای) ایرانی و خودمشانی باشش) و زیشاد

میدوی) و نخود هر آشی بود و در نظشر مشن ن ش

فضشو آقشا

داشت( .قصه ما به سر رسی).)9:1:618:،
 نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم :آنکه میکنی) برخال

رسشو و عشادات

نیک است(.ام ا و حکم)
 مرمر سرم را بلن) کرد و گفت« :امو خیا نکنی من ن)ی) ب)ی) بود که خودمو گم کشنمها نه جونم اگه نخورده بود نون گن) دی)ه بود دست مرد  ،چیم و دلم سشیر بشود»
(شهرق چون بهیت.)619:6146،
 هشت گرو نه بودن :درمان)ه بودن در مسائ مالی و مخار روزانه؛ م رو

بودن

 با وجودى که صاحب حجره علی را منیی خود کشرده بشود .بشاز همییشه هیشت خشانواده،گرو نه بود ،و ده)ی) مهشر انگیشز بشه نشانخور زیشادق بشودن ادامشه داششت (ششهرق چشون
بهیت.)91:6146،
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 هم از آخور خوردن هم از توبره
 به اصطالح دومرده حال بشود .هشم ازآخشور مشیخشورد و هشم از دوبره(.قصشه مشا بشه سشررسی).)18:618:،
 هیزم تربه کسی فروختن )به کسی ب)ق کردن (

 هیز در به کسی فروختن به طور کلی کنایه از فریبدادن از قری به وع)ه وفشا نکشردن بشهشرایط منامله رفتار ننمودن) و با حیله از قو قرار شانه خالی کردن و گن) نمایی و جشو
فروشی نمودن دو رویی کردن و همین که خراز پ گذشت ب) لنابی کردن است.
 هستی نمیخواست ازجا در برود و بگوی) سیمین چه هیز درق بشه ششما فروختشه (جزیرهسرگردانی.)6189،686:،
 واسه همه مادره واسه ما زن بابا :باهمه مهربان با من به کین) ام ا وحکم(

 زن جوان بلن) گفت :به همه که میرسه مادره ،به ما که میرسه زن باباپیر زن گفشت :بسشهبسه(.سو و شون.)89:6149،
 یک رودهی راست تو شکم کسی نبودن :عادت به درو گویی داشتن او
 الب) خاله جانم گفته .یک روده راست دشو د خالشها نیسشت ،از صشرح دشا ششا راسشت ودروغ بهم میباف) (.به کی سال کنم.):1:6149،
 یا زنگی زنگ یا رومی روم بریک ع ی)ه ،جاز و پا برجاق بام )ام ا وحکم(

 چرا خانمی دوباره ش) مامان عیی چرا باز سرو کله مردان پی)ا ش) چرا گنجور مهربشانبغض کرد واز پسیتا چاق خواست نوی)ق که بود ،نوسان نه ،حالت بینابینی ،نشه زنگشی
زنگ نه رومی رو ( .ساربان سرگردانی.)68::6149،
 یکی نون نداشت بخوره ،میرفت پیاز میخرید
 گفتم زن ع لت از سرت پری)ه ،یکی نان ن)اشت بخورد ،اداس براق پیاز خالی میکرد(.بهکی سال کنم)49:6149،
 یک وجب روغن روی غذا بودن :موقنی به کار میرود که بخواهن) براق دنریشه او
دصمیم بگیرن) .او را به ش)ت دنریه کردن.
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 گفت :بگو برینم ،چه آشی برایم پخته ای) .گفشتم :خشاطرت جمشع باشش) کشه یشک وجشبروغن به روی

است( .قصه هاق کوداه براق ری

دار.)6149: ،

نتیجهگیری
رربالم ها از عناصر اصلی فرهنگعامه محسوب میشون) که به دلی کوداهی ،جذّابیت
و دأایرق که دارن) ،مانن) شنر در بین مرد روا مییابن) .رربالم ش هشا حاصش دجربشة افشراد
است .رربالم ها از گونههاق مهم فرهنگعامه و ادبیات شفاهی اسشت و بشه عنشوان یکشی از
اقسا ادبی همواره مورد دوجه شاعران و نویسن)گان بوده است .در هر داستان و حکمتی ،پنش) و
ان)رزق پنهان است که براق افشراد جامنشه در هشر دورهاق مفیش) اسشت .جمشا زاده و دانیشور بشا
دوانایی چیمگیرق بین گذششته و زمشان حیشات خشود اردرشاط برقشرار مشیکننش) .و بشراق جشذب
خوانن)ه و دأایرگذارق بییتر بر افکار عمو مرد از فرهنگ خود آنان یننی فرهنگ عامشه بهشره
میبرن) .از میان مولفههاق این فرهنگ که با مهارت و عالقه خاصشی آن را بشه کشار مشیگیرنش)،
رربالم است که با روحیه شوخ طرنی و سادگی آنان نیز سازگار است .دنشوع و نشاهمگونی
در ررب الم هاق بازداب یافته در آاار داستانی آنان از روحیه اننطا پذیرق آنان و به دیگشر
سخن از روحیه ملت ایران حکایت میکنش)؛ زیشرا در طشی اعصشار مختلشف و در رویشارویی بشا
حوادث مختلف ساخته ش)هان) و بر زبان مرد جریان یافتهان) .یافتههاق پشژوه

حارشرگویاق

این است ،که جما زاده و سیمین دانیور از بییتر مولفههاق رربالم ش هشاق عامیانشه در آاشار
داستانی خشود بهشره گرفتشهانش) و از آنهشا در راه جشذابتر و پرمخاطشب کشردن ااشر خشود اسشتفاده
کششردهانشش) و از ایششن طریششق ،گششامی در جهششت حف ش ایششن شششاخه از فرهنششگ عامششه ایششران زمششین
برداشتهان) .در مورد رربالم

عامیانه در آاار آنها بایش) گفشت ایشن م ش هشا بسشیار مناسشب و

درجاق خود قرار گرفتهان) .در واقع یکی از نکات م رت این رمانها استفاده از رربالم هاق
عامیانه متنوع و در ح) خود داستانهاق متن)د است.

ادبیات عامه در آثار داستانی جمالزاده و دانشور با تأکید بر ضربالمثل عامه 619 

منابع
 آرینپور ،یحیی ،)6181( ،از دبا تا نیما ،جل) چهار  ،چاپ چهار  ،دهران :انتیارات زوار. انجوقشیرازق ،سی)ابوال اسم ،)6148( ،گرذری و نظرری در فرهنرگ مرردم ،انتیشاراتاسپرک.
 اکرششرقبیششرس ،حسششن ،دبششاغ نیکوخصششلت ،ررششا«،)61:9( ،بررسرری ابعادفرهنررگعامیانررهواقلیمی(فولکلور) در رمان سووشون سیمیندانشرور» ،فصشلنامه حشوزة هنشرق اسشتان
سمنان ،شماره ،6صص .6-91
 بیه ی ،حسیننلی ،)6114( ،پژوهش و بررسی فرهنگ عامۀ مردم ایران .میه) :انتیشاراتآستان ق)س.
 بهمنیار ،احم) ،)6149( ،داستانهاق بهمنیارق ،چاپ سو  ،دهران :انتیارات دهران. پردوقآملی ،مه)ق ،)611:( ،ریشههای تاریخی امثال و حکم ،دهران :انتیارات سینا. -جوادیان ،محمشود« ،)6149( ،ضرربالمثرل» ،فرهنشگ نامشه ادب فارسشی ،جلش) دو  ،چ دو ،

سازمان چاپ و انتیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 جما زاده ،سی) محم)علی ،)619:( ،راه آب نامه ،دهران :انتیارات منرفت. شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  .)6199( ،شاهکار ،انتیارات ونو. شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)6149( ،کهنه و نو ،دهران :انتیارات سخن. -شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)6146( ،سرو ته یه کرباس،بشه کوشش

علشی دهراششی ،دهشران:

انتیارات سخن.
 شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)6149( ،قصههای کوتاه برای بچههرای ریرش دار،دهشران:انتیارات سخن.
 شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)618:( ،قلتشن دیوان ،دهران :انتیارات سخن. شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)618:( ،قصه ما به سر رسید ،دهران :انتیارات سخن. شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)6149( ،دحرای محشر ،انتیارات کانون منرفت. شششششششششششش  ،ششششششششششششششششششش  ،)6146( ،آسمان و ریسمان ،دهران :انتیارات سخن. -دهخ)ا ،علیاکرر ،)61:6( .امثال و حکم ( 8جل)ق) ،دهران :انتیارات امیرکریر.
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 ذوالف ارق ،حسن( ،)6141بررسی ساختار ارسال مثل ،پژوهشهای ادبی ،سشا چهشار ،شمارة پانزده.11 -16 ،
 دانیور ،سیمین ،)6149( ،سووشون ،چاپ پانزدهم ،دهران :انتیارات خوارزمی. ششششششششش  ،ششششششششششششششششش  ،)6149( ،به کی سالم کنم؟ ،دهران :انتیارات خوارزمی. شششششششششش  ،ششششششششششششششششش  ،)6189( ،جزیرة سرگردانی ،دهران :انتیارات خوارزمی. شششششششششش  ،شششششششششششششششششش  ،)6146( ،شهری چون بهشت ،چاپ هفتت ،،دهشران :انتیشاراتخوارزمی.
 شششششششششش  ،ششششششششششششششششش  ،)6149( ،ساربان سرگردانی ،دهران :انتیارات خوارزمی. ریپکا ،یان .)6141(.تاری ادبیات ایران ،چاپ او  ،دهران :انتیارات سروم. سهرابنژاد ،علیمحم) .)61:9(.ضربالمثلهای ایالم ،چاپ دو  ،ایال :زانار. مصاحب ،غالمحسین ( .)6184دایره المعارف مصاحب ،دهران :انتیارات امیرکریر. ماسششه،هانرق .)6184(.معتقرردات و آداب ایرانرری ،درجمششه مهشش)ق روشششن رمیر،دهران:نیششرپردازم.
 نجفی ،ابوالحسن ( ،)6184فرهنگ فارسی عامیانه ،جلد 1و  ،2دهران :چاپ نیلوفر. میرصادقی ،جما  .)6181( ،ادبیات داسرتانی(قصشه ،رمشانس ،داسشتان کودشاه ،رمشان) .دهشران:سخن.
 شششششششششششش  ،ششششششش  ،)61:9( ،راهنماق رماننویسی به رمیمة واژهنامة اصطالحاتادبیات داستانی.دهران :سخن.
وکیلیان ،احم) .)6141( ،تمثیل و مثل ،دهران :انتیارات سروم.
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ترانههای مشک زنی مادران ما در البرز
علیررا شاه حسینی
دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده
ترانههای کار بخشی از ترانههای عامیانه هستند که هنگام کار بدنی و بیشرتر در
فرآیند مشارکت در عمل اقتصادی ،با مضمونی عالباف مربوط به آن کار به وسیله فررد
و اعلب به وسیله افراد همکار روانده میشوند
ترانه های کار ،افزون بر این که یک فرآورده فرهنگی است به عنوان ابزار مرؤثر و
مفیدی در انتاال فرهنگهای مختلف فنون ،ارز ها ،هنجارها و باورها از نسرلی بره
نسل دیگر نیز ناش ررود را ایفرا مریکنرد و در عرین حرال نشرانههرای گویرایی از
دادرواهیها ،نارساییها و دشواریهای زندگی اقشرار و طبارا مختلرف جامعره در
گذشته است از آنجا که ترانههای عامیانه با آهنگ راص ررود روانرده مریشروند،
ضبط این ترانهها میتواند مصالح زم را برای یک نو موسیای راص فراه آورد و
در حفظ هویت ملی ،مفید واقع شود
در حال حاضر در استان سرمنان گروههرای ایلری متنروعی اسرتارار دارنرد کره
بخشی از جمعیت این ایال و طوایرف هنروز هر شریوه کروچروی ررود را حفرظ
کردهاند
معیشت آنها دامداری سنتی است فعالیتهای ایرن شریوهی زنردگی ،سرخت و
طاقتفرساست برری از این فعالیتها جرز برا مشرارکت یکردیگر مشرکل و تاریبراف
عیرممکن است در این مااله ترانههای کار عشایر کوچروی استان سمنان در زمینه
مشک زنی گردآوری شده است در این مااله ابتدا کلیا موضو (تعریف و اهمیت
ترانههای کار ،پیشینه پژوهش و اهداف آن) مورد بررسی قرار گرفته اسرت ،سرپس
ترانههای مشک زنی که در بین ایلها و طوایف عشایر کوچنده زمزمه میشوند آمده
است در ادامه نیز اصطالحا و واژگان بومی برا توضری ا زم بیران شرده اسرت
منابع و مآرذ مکتوا و پس از آن فهرست راویان و مصاحبه شوندگان پایان بخرش
این مااله است
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مقدمه
درانه هاق عامیانه که خود بخیی از ادبیات ششفاهی و هنشر عشوا بشه ششمار مشیآینش) ،ششام
کالمی موزون و شاعرانه هستن) که در قالبهاق بازدرق از ششنر عرورشی سشروده مشیششون) و
ح)اق داراق سه ویژگی نخستین برشمرده در زیر هستن):
 -6درانههاق عامیانه سراین)هاق میخص ن)ارن) « ...الرتشه نمشیخشواهیم ادعشا کنشیم کشه ایشن
درانهها خود به خود ایجاد گردی)ه است ،ولی آاار مرموزق وجشود دارد و درانشههشاق عامیانشه از
آن جمله است .منهذا میدوان دصریح کرد که هیچ درانه عامیانهاق وجود ن)ارد که گوینش)ه آن
شناخته شود نه دنها اسم مصنف ،بلکه اغلب مح و دشاریخ

مجهشو اسشت» (هش)ایت:6169 ،

.)149-146
 -9درانههاق عامیانه غالراو جز در مشوارد اسشت نایی و بشه جشز در دهشههشاق اخیشر ،بشه صشورت
مکتوب درنیام)هان) و حافظهق جمنی -اگر م یونشک نگشوییم «ناخودآگشاه قشومی»  -حشاف
آنها بوده است.
 -1این درانهها سایه ها و همزادهاق فراوانشی دارنش) ،از یشک راوق دشا راوق دیگشر ،از یشک
آبادق دا آبادق دیگر و حتی گاه نظایر و «ایزومر»هاق آنها را مشیششود در میشان ملش مختلشف
یافت.
 -8بخیی از این درانهها ،رییه در درانههاق بسیار کهن و حتی پی

از داریخ دارن) ،بیمننشا

و نامفهو بودن منناق برخی از مصشراعهشا در درانشههشاق کودکشان و گشاه در درانشههشاق کشار و
الالییها ،بنابر اص دایلر ،بی

از آن که از لزو موزون بودن ،موزون مصراعها برخاسشته باشش)

ممکن است به دلی این گونه ب ایا باش).
 -4مضششامین ایششن درانششههششا ،بیششانگر وجششوه گونششاگون زنشش)گی اجتمششاعی ،عواطششف و
آرزومن)قهاق دیرپاق آدمی ،آیینها و باورهشا ،مسشای و میشکالت اقتصشادق و فنشی ،روابشط
آدمی با خود ،با طرینت پیرامون و با دیگشران اسشت فرهشادق  .)664-114 -:618:ایشن درانشههشا
چون به وسیلهق مردمانی که با زن)گی عملی و طرینت ،اردراط نزدیکی دارن) ،سروده یشا حفش
و دستکارق ش)هان) ،غالراو شفا  ،ساده ،بیپیرایه ،واقشع گرایانشه و واقشع نمایشهانش) ،نیشز در عشین
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سادگی به خاطر دیرینگی و د)او زمانی و کار بیوقفه میلیونی روق عا درین مضامین ،بخیشی
از این درانهها جال و دشلویی خاص یافته ،اارق فوس الناده بر شنون)ه دارن).
ضرورت و اهمیت تحقیق
درانه هاق کار امروزه دنها در بین برخی از ایالت و طوایف رایشج اسشت و بشا مشرگ زنشان و
مردان میان سا ت نس حارر ،این درانهها نیز به فراموشی سپرده خواه) شش) .بنشابراین گشردآورق
و ررط این درانهها امرق ررورق است.
«این درانهها ،عالوه بر این که فی النفسه فرآوردهاق فرهنگشیانش) ،ابشزارق مشؤار و مفیش) در
انت ا عناصر فرهنگی مختلف ،دانستهها و فنون ،ارزمها ،هنجارها ،باورهشا و آرزوهشا از نسشلی
به نس دیگشر و در عشین حشا مش)ارک و نیشانههشاق گویشایی از نارسشاییهشا ،دادخشواهیهشا و
دشوارقهاق زن)گی اقیار و طر ادی از جامنه است»( .فرهادق .): : 618:

صورتهاق اولیهق درانههاق کار ،کهندرین نوع درانههاق عامیانه است و بشر پایشهق برخشی
نظریات ،منیأ هنر و به ویژه منیأ شنر و موسی ی به شمار میآین).

6

افزون بر همه اینها از آنجایی که این درانهها بشا آهنشگ خشاص خشود خوانش)ه مشیششون) و
برخاسته از فطرت زمزمه کنن)گان آنهاست که ب)ون هیچ دوافشق و آموزششی بشه ادفشاس نظشر و
یگانگی رسی)هان) ،ررط آنها می دوان) ،مصالح الز را براق موسی ی ملّی و علمی فراهم آورد
و در حف هویت ملّی مفی) واقع شود.
"شومان" در ان)رزق به موسی یدانهاق جوان گفته است:
«با دقّت به درانههاق ملی گوم فرا دار ،آنها سرچیمهق بیپایشان قیشنگدشرین ملشودقهشا
میباشن) و چیمهاق دو را به صفات مل گوناگون باز میکنن)» (ه)ایت. )118 ،6169 ،

6

 .نک:

 باستیل ،رویژه ،هنر و جامعه ،ترجمه غفار حسینی ،تهران ،1160 ،انتشارات توس ،ص .66 – 67 -آریان پور ،امیر حسین ،جامعه شناسی هنر ،تهران ،1150 ،دانشکده هنرهای زیبا .دانشگاه تهران.
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پیشینه پژوهش در ایران
دا ح) اطالع نگارن)ه دنها کتاب مست لی که درباره درانههاق کار عامیانشه در ایشران میشاه)ه
ش)ه است ،کتاب درانههاق کار در آذربایجان دألیف حمی) سفی)گر شهان ی است 6.بنالوه ،آن
چه داکنون در این زمینه داریم دنها نمونههایی از درانههشاق کشار در برخشی کتشابهشا و م شاالت
است که شای) ق)یمیدرین آنها ،درانهق خشرمن کشوبی در کتشاب فرهنشگ مشرد سروسشتان 9و
مفص درین آنها «درانههاق ششالیزار» ،فصشلی از کتشاب «دشاتهشا و دشال هشا» 1و نمونشههشایی از
درانههاق کار کتابهاق درانههاق ملی ایران 8و درانههاق دختران حوا 4باش).
به احتما زیاد ،اولین م الهق مست

دربشارهق درانشههشاق کشار «درانشههشاق میشک زنشی در

روستاهاق کمره دألیف دکتر مردضی فرهادق» است .در این م اله پس از به دست دادن دنریفی
از درانههاق میک زنی و درانههاق کار و دوصیف کار میشک زنشی و کارکردهشاق درانشه کشار
میک زنی به دحلی و طر ه بن)ق مضامین این درانشههشا و روابشط آنهشا بشا زنش)گی اجتمشاعی و
اقتصادق و کار دام)ارق پرداخته است( .فرهادق.)14- 8 :6181 ،
دومین م الهاق که نگارن)ه ب)ان دست یافته است م الهق «درانههشاق کشار» کشارآواق از یشاد
رفته کارورزان و استادکاران است کشه در فصشلنامه علشو اجتمشاعی دانیشگاه عالمشه طراطرشایی
چاپ و منتیر ش)ه است .این م اله نیز دوسط دکتر مردضی فرهادق دالیف ش)ه است.
اولین م الهق مست

1

در زمینهق درانههاق کار در استان سمنان با عنشوان «ابشزار و درانشههشاق

کار» در عیایر الیکایی گرمسار 8منتیر ش)ه است .در این م اله دأکی) بر درانههاق میک زنشی و
فنالیتهاق مربوط به دام)ارق سنتی بوده است .دومین م اله نیز با عنوان درانههشاق میشک زنشی
 .1حمید سفیدگر شهانقی .ترانههای کار در آذربایجان .تهران :اداره کل پژوهشهای رادیو 264 ، 1177،ص -
 .2صادق همایونی .فرهنگ مردم سروستان .تهران :دفتر مرکزی فرهنگ مردم .1104 ،ص 14و .146
 .1علی عبدلی .تاتها و تالشها ،تهران :مولف  . 1174ص 71-66
 .0محمد احمدپناهی( ،پناهی سمنانی) .ترانههای ملی ایران ،تهران :مولف.1170 ،

 5محمد احمدپناهی( ،پناهی سمنانی) .ترانههای دختران حوا( .زنانهها در شعر عامیانه ایران) تهران :ترفند.1174 ،
 .7مرتضی فرهادی .ترانههای کار ،کارآوای از یادرفتیه ی کیارورزان و اسیتادکاران ،فصیلنامه علیوم اجتمیاعی دانشیگاه عالمیه
طباطبایی ،ش ( 11-12پاییز و زمستان  ،)1164ص .111-100
 .6علیرضا شاه حسینی .ابزار و ترانه ای کار در عشایر ایل الیکایی ،فصیلنامه عشیایری ذخیایر انقیالب ،دوره جدیید ،سیال دوم،

شماره اول (بهار  )1167ش مسلسل  ،21ص .111-107
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در عیایر دامنه هاق جنوبی الررز (با داکی) بر استان سمنان) از همین مؤلف در سا  6149چشاپ
ش)ه است.
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روش تحقیق
براق روم پژوه

در این دح یق از دو روم اسشنادق و میش)انی بهشره گرفتشه شش)ه اسشت.
مورد نظر انش)ک و بییشتر حاصش پشژوه هشاق نگارنش)ه بشوده

اسناد مکتوب در زمینه پژوه

است که در فصلنامه هاق دخصصی چاپ و منتیر ش)هانش) .بییشتر اطالعشات ایشن پشژوه

طشی

دح ی ات می)انی و از طریق مصاحره با زنشان و مشردان سشالمن) ایلیشادی در گوششه و کنشار اسشتان
سمنان گردآورق ش)ه است .نا و نیان راویان و مصاحره شون)گان در پایان م اله آم)ه است.
یافتههای تحقیق
ترانه های َمشک زنی
9

درانههاق کار میک زنی بخ

کوچکی از درانههاق کار اقتصادق مولش) (زایشا) بشه ششمار

میآین) و درانههاق کار اقتصادق مولّ) و غیر مولّ) به همراه درانههشاق کشار اجتمشاعی بشر پایشهق
گونه شناسی مرد شناسان ،بخیی از درانههاق عامیانهق ایران هستن).
درانههاق کار اقتصادق بخیی از درانههاق عامیانه هستن) کشه هنگشا کشار بش)نی و بییشتر در
فراین) میارکت در عم اقتصادق ،با مضمونی غالراو مربوط به آن کار به وسشیلهق فشرد و اغلشب
به وسیلهق افراد همکار ،خوان)ه میشون).
درانههاق کار ،افزون بر این کشه یشک فشرآوردهق فرهنگشی اسشت ،بشه عنشوان ابشزار مشؤار و
مفی)ق در انت ا فرهنگهاق مختلف ،فنون ،ارزمها ،هنجارها و باورها از نسلی به نسش دیگشر
ن

خود را ایفا میکنش) و در عشین حشا نیشانههشاق گویشایی از دادخشواهیهشا ،نارسشاییهشا و

 .1علیرضا شاه حسینی .ترانههای مشک زنی در عشایر دامنههای جنوبی البرز ،مجله دانشکده ادبیات و علیوم انسیانی دانشیگاه

سمنان ،ش ( 5تابستان و پاییز  )1172ص.41-110

 .2درباره ترانههای مشک زنی ،نگارنده از بررسی مقاالت و کتب متعدّد در زمینه ایالت و عشایر کشور فقط مقاالتی را از آقیای
دکتر مرتضی فرهادی مشاهده کرده است که در بخش منابع و ارجاعات معرفی شدهاند.
 -مرتضی فرهادی ،ترانههای کار مشک زنی در روستاهای کمره ،راه دانش .ش  ،4 – 14صفحه 6 - 4
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دششوارقهشاق زنش)گی اقیششار و طر شات مختلشف جامنشه در زمششان گذششته اسشت؛ از آنجشا کششه
درانههاق عامیانه با آهنگ خاص خود خوان)ه میشود ،ررط این درانههشا نیشز مشیدوانش) مصشالح
الز را براق یک نوع موسی ی خاص فشراهم آورد و در حفش هویشت ملشی مفیش) واقشع ششود (
فرهادق .)69-: :6181
اما منظور از میک زنی که در اصطالح عیایر ه)اون) ،عرب سشرهنگی و عشرب درازق بشه
«ارغوت زنی »6و در بین عیایر الیکایی به «دلم زنی» موسو است ،کارق گروهی اسشت کشه در
بین اغلب عیایر کیور و از جمله عیایر مورد مطالنه ما کارق زنانه است.
در مناط ی از ایران از جمله در کوهستانهاق شما ایران ،همچنشین در بشین سنگسشرقهشا و
مختابادهاق 9شما شهرستان هاق دامغان و شاهرود (بادله ،چهارده ،اَبَرسِج ،میغان ،شاهکوه و)...
که کارهاق مربوط به دهیه فرآوردههاق لرنی ،از جمله کار کَن)ی زَنی و کشرهگیشرق را مشردان
انجا میدهن) ،اینگونه آداب و رسو به ح)اق خشود کشاه

یافتشه اسشت 1و ایشن دگرگشونی

احتماالو به دالی زیر است:
 -6واقنیات موجود نیان میده) که در اغلب ن اط ایران کار دهیهق فرآوردههاق ششیرق و
از جمله کرهگیرق کارق زنانه است و به نظر میرس) که مردانه ش)ن کشار کشره گیشرق ،امشرق
اانویه و نسرتاو دازه است و سرب قطع رابطه با سنتهاق گذشته ش)ه است.

. arqutzani

1

 .2درباره مختاباد ،نک
 .1نگارنده در بین مختابادهای شمال شهرستانهای دامغان و شاهرود نتوانسته است ،ترانهای را در زمینه تلم زنی و کرهگیری ثبت کند .اما با
تالش فقط ترانه زیر را از زبان شبانان سنگسری شنیده است:
 تیلم د بسته سر پنجه الر  ،tilem debasta sar penjeye larتلم را در سر پنجهی الر (بهترین ییالق الر) بستهامالهی آ ببوی ت تیلم پر  ،elahi a babuy ta tilem parخدایا دست تو (خطاب به معشوق) پَر تُلِم میشود
ن دس خسته نبو  ،ne das xasta nabuدست تو خسته نباشد
م جون دل بر  ،ma june delbarبه جان دلبر من

هم چنین تک بیت زیر:
تیلم جون صدا که  ،tilem joon seda kaتلم جان صدا کن
پنج من رهون پیدا که  ،panj man rahun payda kaپنج من روغن پیدا کن
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 -9در مناط ی مردان به کار کره گیرق میپردازن) که میزان دولِش) ششیر دشا انش)ازهق زیشادق
باال است 6و دغییرات ان)ک در بازدهی محصو  ،دأایرق عم)ه در زنش)گی آنشان نش)ارد .از ایشن
گذشته دلمهاق آنان از پوست گاو یا گوساله دنریه ش)ه کشه «دشیلم پشر» نشا دارد و ظرفیشت آن

9

چن) برابر دلمهاق ارغوت است که از پوست بز نر دهیه میشود.
 -1در اغلب موارد زنشان بشراق خشانواده خشود ،یشا بشه صشورت هشم یشارق بشراق نزدیکشان و
همسایگان و هموارگان (شریک در قر

دادن شیر به یک)یگر) به کشره گیشرق مشیپردازنش) و

نتیجه کار براق آنها اهمیت زیادق دارد و ح)اق این است که بشین همسشایگان خشود بشه عنشوان
زنی چیره دست و ک)بانو شناخته خواهن) ش) .از طر

دیگر در برخی موارد که مردان بشه ایشن

کار میپردازن) ،در واقع کارگر گلشهداران بشزرگ هسشتن) و بشراق آنشان کشرهگیشرق مشیکننش).
بازدهی کشار هرچشه باشش) ،دشأایر چنش)انی در ح شوس ،درآمش) و زنش)گی آنشان نخواهش) داششت
(فرهادق .)698: 611:
چگونگی تهیه ارغوت
براق دهیه ارغوت در مواقع کیتار گوساله یا نر بز بزرگ (پا جنگ یا پاژن) پوست آنهشا را
به صورت خیکی (قِلِفتی) میکَنَن) و آن را طی مراح مختلف به عم میآورن).
این نوع دلم ،شریه میک بزرگی است که ده آن را میدوزن) و از راه گردن (گلو) ماست و
آب را در آن ریخته و دهانهق آن را با نخ یا طناب محکم میبن)ن).
پاهاق ع ب و دستهاق جلوق آن به دو چوب کوداه (دستهق ارغوت) بسته میششون) کشه
این دو چوب به طور عرری در دو سشر چشوب سشومی جشاق مشیگیرنش) .طشو ایشن چشوب بشه
ان)ازهق طو ارغوت است و از بشاالق یشک سشه پایشه -کشه ه)اونش)ها بشه آن مشالر ()mallard
میگوین) آویخته میشود.
 .1برای مثال به استناد سرشماری اجتماعی -اقتصادی عشایر کوچنده (سرشماری سال  )1166خانوارهای دام داران سنگسیری
به طور متوسط  071/5رآس دام در اختیار داشته که از این لحاظ در بین  142ایل در سرشماری مذکور مقام اول را داشیتهانید.
متوسط دام در اختیار خانوار عشایر کشور در سرشماری سال  ،1166به تعداد  114/2رآس گزارش شیده اسیت (در سیال 1166
عشایر کشور  144414خانوار بودهاند که  22176011رآس دام کوچک در اختیار داشتهاند).
 .2سنگسریها در مورد ظرفیت تلم (تیلم پر) مثلی به این مضمون دارند:
هش مشک مست که تیلم  ،has mask most ke tilemaهشت مشک ماست یک تلم است
(هر مشک ماست به طور متوسط  15تا 24کیلو گرم ظرفیت دارد).
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ارغوت زدن منمو درین شیوه براق ج)اسازق کره از ماست است .ارغوت منمشوالو دوسشط
دو نفر و ح)اک ر چهار نفر زده میشود؛ پس از خسته ش)ن ،این گروه جشاق خشود را بشه گشروه
دیگرق میدهن) و این روا دا پایان کار ادامه مییاب).
شروع و افتتاح مشک زنی
منموالو افتتاح و شروع میک زنی دوسط زنی انجا میگیشرد کشه اصشطالحاو دسشت

سشرک

است .وق در آغاز میک زنی این شنر را میخوان):
پششششششششاق مششششششششن پششششششششاق پششششششششرق کمشششششک بگیشششششر مردضشششششی علشششششی
پششششششششاق مششششششششن پششششششششاق پیششششششششه دشششا دو دقشششه (دقی شششه) بییشششتر نکیشششه
میششششششششکه جششششششششانم زودق بششششششششام گلششششششششه آمشششششششش) سششششششششر قششششششششام
میششششششکه جششششششانم زیششششششر کششششششردق جششششششششوونیم رو پیششششششششر کششششششششردق
میششششششکه جششششششانم غیششششششرت کششششششن سشششششنگ ششششششاه 6رو قیمشششششت کشششششن
بازتاب سختی و دعوبت کار ارغوت زنی در ترانهها
روغن ،گراندرین فرآوردهق شیرق است؛ بنابراین ،کره گیرق و ج)اسازق کره از ماسشت،
در زن)گی دا دارق سنتی ایشران و بشه ویشژه دا دارق منییشتی بشه منزلشهق برداششت خشرمن در
زن)گی کیاورزق است و از اهمیت خاصی برخوردار است .ارزم اقتصشادق روغشن بشه علشت
کار و رنج فراوانی است که براق دولی) آن ررورق است؛ امشا بشه دلیش قابلیشت انشرژق زایشی و
ارزم غذایی فراوان روغن ،استفاده از آن در گذشته در کار ب)نی و خین ،فشراوان و رشرورق
بوده است و به مرادب ارزم بییترق داشته و ذائ هق ما ،خشوم گشواردر از امشروز بشوده اسشت9

(فرهادق.)41: 6114 ،
زدن ارغوت یا دلم زنی میک درین و پیکی)هدرین کار در زمینهق فرآوردههاق شیرق است
و به مهارت ،سلی ه و ق)رت ب)نی نسرتاو زیادق نیازمن) است .دلم زنی از سحر آغاز و مرحله او

 .1سنگ شاه برابر با  7کیلوگرم
 .2مرتضی فرهادی" .مشک سازی و مشک زنی در روستاهای کمره" ،فرهنگ ایران زمین ،جلد  ،27ص 71
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آن قر از آم)ن دا به "بَرته "(جایگاه شیردوشی) خادمه مییاب) .کار پر می ت ارغوت زنی در
درانه میک زنی چنین بازداب یافته است:
میشششششششکی زد سشششششششحر شششششششش) ایشششششش بششششششاال خرششششششر ششششششش).1
ارغشششششششوت جشششششششانم نشششششششاز داره صشششششش) مششششششن کششششششره بششششششار داره
ارغششششششششششششوت زد نالیشششششششششششش)

سششششششششر میششششششششکم خوابیشششششششش)

گرگ و ارباب در ترانههای مشک زنی
گرگ براق دا داران عیایرق که به روم چراق آزاد در مرادع ،دا هشاق خشود را پشرورم
میدهن) ،آفت بزرگی محسوب میشود .این حیوان وحیی و درنش)ه در ششرایط مناسشب دنش)اد
زیادق از دا هاق گله را دری)ه و از بین میبرد.
بزها به دلی سرکی و جست و خیز ،در یورم گرگها ،کمتر از می ها آسیب مشیبیننش) و
شای) به همین دلی است که داستان گرگ و می

بییتر زبانزد و رربالم ش)ه است.

گله اوق خشورد و دشوق خشورد و ولشوق نمششیدونششم دو دششا مییششم چطششور ششش)
ظشششالم که جفشت جفشت مشیبشره مشی
الهشششی بیشششکنه دسشششت گشششرگ
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش)
فششردا اربششاب میششا بششا چششوب و ریسششمون جشششواب

حاللشم

چشششی بششش)ه بیکشششاره چوپشششون

درانه ق باال که رمن شکایت از گرگ درن)ه ،بیانگر مناسرات نظا ارباب -رعیتی است ،از
زبان خانواده چوپان سروده ش)ه است.
این درانه نیان دهن)هق ستم ارباب و ایادق او است که هیچ مفرّق براق گریشز از مجشازاد
نروده است درانهق زیر دغییر کلمهق بیکاره چوپون به "یک بی اب انجی " با دغییر دی)گاه و به
خاطر حذ

دأایر این کلمه بر شنون)ه ،قاب دأمّ است:

سَشششرَ دَرد مشششی کنَشششه دشششا مَغشششزت کَلَّشششم نمشششی دشششنَم بتشششرَ بشششه یشششا و گَشششردَن
6

 .در ترانهی مشک زنی عشایر سیرجان سختی کار در ترانهی زیر بازتاب یافته است:

هییییی مشییییک زدم سییییحر شیییید بیییییاوای بیییییاوام خبیییییر شییییید
هییییی مشییییک زدم سییییحر شیییید ایشیییییوم بیییییاال خبیییییر شییییید
(مشک سازی و مشک زنی در روستاها و ایالت و عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن ،کتاب موزههای بازیافته ،دفتیر دوم،
ص .)215
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گله اوق خورد ،دوق خشورد و ولشو شش) نمشششی دونشششم دودشششا مییشششم چطشششو شششش)
فششردا اربششاب میششا بششا چششوب و زنجیشش

جششواب

چششی بشش) یششه بیشش اب انجیشش

***
(انجیر)
(زنجیر)
زن اربششششاب کنششششار چششششوب ریحششششون گرفتشششه کاکششش پشششر خشششون چوپشششون
صششرا اربششاب میششا بششا چششوس و ریسششمون چششه خششاکی سششر کنششه بیکششاره چوپششون
در درانهق مذکور نیز از درد و رنج هاق انسانی و سشتمهشایی کشه بشه انسشان مشیرود ،سشخن
میگوین) (رنجرر و ستوده .)668:6149 :
چوبِ مشک (میان چوب) در ترانههای مشک زنی
چوبهایی که در ارغوت (میک) به کار میرون) یننی دو دستهق میک و چوبی که بشین
دو دسته قرار میگیرد ،بای) از چوب درخت محکمی چون شیرخیت و منمشوالو بشاردار (م مشر)
باش) .عیایر الیکایی به چوب اخیر«میان چو »6و عیایر عرب سرهنگی «دالی ارغوت »9و عیایر
ه)اون) به آن «مینه رو »1میگوین).
برخی از عیایر ،براق میان چوب ،چوب انجیر و انار را بر چوب سایر درختان میشوه دشرجیح
میدهن) .این مسأله در درانههاق میک زنی نیز راه یافته است:
میشششششششکم میشششششششکم میشششششششکوله دسششششششششته میششششششششکم آلرششششششششالو
دسششششششششته میششششششششکم انجیششششششششره میششششششکه زنششششششم گشششششش بششششششانو
بنشششششششش) میششششششششکم زنجیششششششششره ننشششششششه میشششششششکم زودق بشششششششام
ننشششششششه میشششششششکم زودق بشششششششام گلششششششه آمشششششش) سششششششر قششششششام
گله آم) سر قام

***
میشششششششکم میشششششششکم میشششششششکوله میششششششکه زنششششششم زودق بششششششام
دسشششششششششته میشششششششششکم انشششششششششاره میشششششکه زنشششششم حشششششا نششششش)اره
گلششششششه آمشششششش) سششششششر قششششششام میششششششکه زنششششششم زودق بششششششام
1

. mian chu
. dali arqut
3
. mine ru
2

ترانههای مشک زنی مادران ما در البرز 635 

در درانه هاق زیر آنکه صراحت بییشترق دارد ،در درجشه نخسشت ،ایشن اسشت کشه سشراین)ه
میخواه) با بیان کارهاق ررورق و درنگ ناپذیر ،نظیر شیردوشی از گوسفن)ان ،هنگشامی کشه
گله به دا بره یا بره (قام) میآی) و بای) به موقع دوشی)ه ششون) ،6ششتاب خشوی

را بشه میشکه

سرایت ده).
در واقع بیت:

میششششکه جششششانم زودق بششششام گلشششششه آمششششش) سشششششر قشششششام

درجیع بن) بسیارق از درانه هاق میک زنی عیایر است:
ارغششششوت جششششانم زودق بششششام گلشششششششه آمششششششش) سشششششششرقام
مششششی خششششوا بششششر ب)وشششششم دلمشششششششه کشششششششنم بفروششششششششم

ی مخم بپوشم
نهششششره 2گششششاوق زودق بششششام گلشششششششه اومششششششش) سشششششششرقام
چوپششون اومشش) کششره خواسششت ساربون اومش) دوغش

خواسشت

گلششششه رفششششت و بششششاز آمشششش) شششوق چششر خششورد و شششادآم)
زنها بیایین ب)وششین (ب)وششی)) دلمه کنین بفروششین (بفروششی))

کولیجه یاقوت بوپوشین (بپوشی))
به عالوه سراین)ه می خواهش) بشا بیشان نتشایج مطلشوب کشار بشه دیشویق ارغشوت پرداختشه و بشا
دحریک و دیویق ،ارغوت را به فنالیت بییترق وادارد.
گلشششششششه رفشششششششت سشششششششرماز آورد ششششششششششششیر دشششششششششششراز
گلششششه رفتششششه کششششوه خششششاکی عظشششششششیم آقشششششششا هالکشششششششی
گلششششه رفتششششه چششششارت ایششششالس شششششششیر سششششششفی) ال قیمششششششاس
بنشششششششش) دسششششششششتم بلششششششششوره زیشششششر مشششششی

کشششششر بشششششوره

کربششششور جششششانم َدششششر کششششرده یششک َقششزقن زیششرم پششر کششرده
 .1عشایر سیرجان در مورد دوشیدن گله ،هنگامی که دام به دون (دامبره) آمده ،مثلی دارند بدین مضمون :اگر شاه مهمونه گلیه
به دونه.
 .2نَهرِه به گویش عشایر همان مَشک است.
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ارغشششششوت جشششششانم ملوسشششششی کَششششششرَت مششششششا عروسششششششی
عروسششششششی عظششششششیم جششششششان عظششششیم جششششان گاگششششا جششششان

***
دیگشششششی دار چشششششار گوششششششه چشششار سشششر گلشششه مشششی دوششششه
حل ششششششه دیگششششششم شکسششششششته زرگششششششر پششششششای

نیسششششششته

زرگششششر نرششششود شششششکر بششششود صششششاحب چشش ش دختششششر بششششود
میششششکه میششششکم زودق بششششام مششششادر میششششکم زودق بششششام

***
بنششششششش) نهشششششششر ابرییشششششششم دشششششششوق نهشششششششر قرقیشششششششم
گشششش ارغششششودم هششششوا کششششرد هششششششواق الر بششششششاال کششششششرد
دششششششراز گلششششششهق الرقهششششششا رو بششششه ارغششششوت مششششا کششششرد
گشششش ارغششششودم هششششوا کششششرد هششششواق کششششز و کمششششا کششششرد
دشششششراز گلشششششه دشششششارقهشششششا رو بششششه ارغششششوت مششششا کششششرد
ا ...یشششششارت یشششششار ارغشششششوت سشششنگین بشششارت نشششاز ارغشششوت
ارغشششششوت جشششششانم ملوسشششششی کششششششرت مششششششا عروسششششششی

***
دادام جششششششششانم سششششششششفی)رو چششششششادر زده بششششششیخ کششششششوه
مششششششیخ چششششششادر کوبیشششششش)

بشششششششز قرمشششششششز دوششششششششی)

ایششششششششششششششششششن دره و اون درّه مشششششی

افتشششششاده پشششششاق بشششششره

احسششششان جششششان صشششش)ا کششششن مششششی

از بششششره جشششش)ا کششششن

امسششششششا سششششششا اسششششششپن)ه دولششششششت سششششششر گوسششششششپن)ه
کمرهششششششا کششششششردن سششششششایَه شییششششکهششششا کششششردن مایَششششه

امیوق صرا می زایه
***
گلششششه رفششششت و بششششاز آمشششش) ششششو چَشششر خشششوردُ ششششاد آمششش)
شششششششادم شششششششاد شششششششادانه الق پیشششششششششم

الجانشششششششششه

الجانششششششششششهق فیششششششششششروزه م ششش ش چشششششراغ مشششششیسشششششوزه
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سشششششر دخشششششت آب باریشششششک شییشششکهشششاق پاچشششه باریشششک

میچرن شبهاق داریک
کمرهششششششا کششششششردن سششششششایه شییششششکهششششا کششششردن مایششششه
ایششششن شییششششک نششششو پتسششششتن زه گششششششششششرفتن زمسششششششششششتن
اما در جوامنی که حاکمیت مطلق با خوانین بوده است ،دیویق جشاق خشود را بشه ارعشاب و
ده)ی) داده است؛ و اینجاست که هیرتِ خان و شمییرم ارغوت را به روغن میآورد:
خششان آمششاد (آمشش)) خششان آمششاد خان.....آمششششششششششششششششششششششششششاد
از هیرشششششششششت شمیشششششششششیرم از ایشششن مییشششاق پشششر ششششیرم

ارغوت به روغن آم)
و در آخرین دوران خان خانی ،بوس ماشین خان نیشز باعشث بشه روغشن آمش)ن ارغشوت شش)ه
است:
خششششان آمششششاد خششششان آمششششاد از ایششن مششی هششاق پششر شششیرم
از ایششششششن بششششششوس ماشششششششین

ارغششششوت بششششه روغششششن آمشششش)

مهمان و ترانههای مشک زنی
در جوامع سنتی میرس زمین ،به ویژه در جامنهق عیایرق ،مهمان نوازق از فضشای بشزرگ
به شمار می رود؛ پس احتما دارد این ارزم براق دلم یا میکه نیز قابش درک و احتشرا باشش).
لذا مهمان مضمون پارهاق از درانههاق میک زنی ش)ه است( 6:فرهادق.)6181 ،
کحششش ش هشششششاق زیشششششر کمشششششر مشششادر مشششی
یکشششی

کشششرّ و یکشششی

کشششر یکشششی

زاییششش)ه جَمَششش

مشششاده و یکشششی

نشششر

مشششششششادَّم مشششششششا چوپانشششششششه نشششششششرم مشششششششا مهمانشششششششه

زحمت

ما مانه

آق میششششششکم و آق میششششششکم هشششم روغشششن و هشششم کیشششکم
 .1رک :فرهادی ،مرتضی ،ترانههای کار مشک زنی در روستاهای کمره (شهرستان خمین) راه دانش ،شمارهی( ،4 – 14بهیار-
تابستان.)1167
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کششششششره ام مششششششا سششششششلطان قیمششششششاق

دوغ

مششششششا مهمششششششان

ما چوپان

دوبیتیهای مشک زنی
گلشششششه رفتشششششه پشششششاق مشششششاز چوپشششون کشششرده خشششواب نشششاز
گلششششه رفتششششه و بششششاز اومشششش) شششوق چششر خششورده و شششاد آمشش)

***
گلششششه رفتششششه کششششوه خششششاکی چوپشششششون خیلشششششی هالکشششششی
***
مششششار آمششششاد مششششار آمششششاد مششششار زنگولششششه پششششا آمششششاد
از سشششششششرح) الر آمشششششششاد هرغششششوت جششششانم هرایششششی

عرس دارق نکایی
زنان عیایر عرب سرهنگی در حین میک زنی این درانه را می خوانن):
از ایششششششن پششششششی رودخونششششششه
اروانشششششششه سشششششششیا ششششششششونه

1
3

میشششششششا صششششششش)اق اروانشششششششه

2

مششششا آقشششششا محمشششش) جانشششششه

***
مشششششششن دختشششششششر ملوسشششششششم بلشششششششوچ پشششششششرده جهیشششششششز
چششششه گشش ش بششششر سششششر بریششششز

آب در جوس 8و دوغ در میک

سنگ در کوه  ......در میک
***
عیایر ای اصانلوق گرمسار نیز درانه هاق میک زنی را به زبان درکی زمزمه می کنن).

 .1رودخانه
 .2شتر ماده
 .1شانه سیاه
 .0جوی
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نمونهای از ترانه مشک زنی عشایر ایل ادانلو:
uzki uzki čâl bâqi

اوزکی اوزکِی چا باقی:
یاق رت سَنَه یا یار

yâyrem sana yâ yâram
yârqin tayšt bâsâram

یارغین دییت باسارَ
آن محم) جانِم گَلَن)َ

ân mohammad jânem galanda

آدِنَ غازان آاارَ

âdena qâzân âsâra
qaymâq šira yâxčeda

قیماس شیرَ یاخکت)َ

uqlân qara yâxčeda

اوغالن قارا یاخکت)َ

***
طایفه اعرابی که در دوره قیالقی روستاق کنش) و در جنشوب ششرس ششهر سشمنان سشکونت
دارن) و در دورهق ییالقی در چاه بزغاله و چاه سنگاب واقع در کویر سشمنان اسشت رار مشییابنش)
نیز درانهاق در حین میک زنی میخوانن):
میششششکم میششششکم دوغششششانکی زود بشششششام روغشششششن در آرق
دوغِششششششت مششششششا سششششششاربانِه روغنشششششششت مشششششششا اربابشششششششه

سرشیرت ما چوپانه
***
در درانهق باال نیز میخص است که روغن که گراندرین فشرآورق ششیرق اسشت بشه اربشاب
دنلق میگیرد و سرشیر به چوپان و در نهایت دوغ که کشمارزمدشرین ایشن فشرآوردههاسشت بشه
ساربان .این درانه هم نیان از اختال
است و از ستم بی

ش)ی) طر ادی در نظا ارباب -شرانی چن) دهشهق گذششته

از ح) اربابان به چوپانان و ساربانان حکایت میکن).

ترانهی تِلِم زنی در عشایر پرور

عیایر طایفه پرورق 1درانه کوداه زیر را در حین دِلِم زنی میخوانن).
 .1طایفه پروری منسوب به پرور ،یکی از قصبات مهم که در  05کیلومتری شمال مهدیشهر است کیه متاسیفانه از اواخیر دهیه
 1104خالی از سکنه شده است .برای آشنایی بیشتر این طایفه بنگرید به  :محمدرضا گودرزی "پرور دییار فرامیوش شیده "،
سمنان  :حبله رود .1142 ،
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دلششششششم مششششششا سششششششرکاره

1

گوشششششششت بششششششره در کششششششاره

دلشششششششم مشششششششا سشششششششرکاره کشششششره روغشششششون 2در کشششششاره

دنرشششاکو -دنرشششاکوق ششششیرازق دایششششی جششششان زن ت 3رارششششیه
دلشششششششم مشششششششا سشششششششرکاره دششششه چششششین پششششال 4در کششششاره

ادطالحات و واژههای بومی
ارغوت( :)parquetدلم ،دستگاه کرهگیرق سنتی در میان ای هاق عرب سرهنگی و ه)اون).
اَرغوت زَنی ( :)parquet zanyزدن دلم ،دلم زنی
اِشکَم قرار (( :)Eskom qerârسنگسرق) چوپانانی که ف شط بشراق سشیر کشردن ششکم خشود
براق دام)اران بزرگ و اربابان ،چوپانی میکردن).
دیلِم ( :)tilemدلم ،دستگاه کرهگیرق سنتی در گوی

سنگسرق.

دِراز ( :)terazبهره ،میزان کرهاق که از م )ار منینی ماست از طریق میک زنی به دست آی).
دار ( :)tarدریاچهق دار ،مردفعدرین دریاچهق ایران در شما شرس دماون).
د پی کَرَ (( :)talpaykaraسنگسرق) چوپانانی که ف ط براق سیر کردن ششکم خشود بشراق
دام)اران بزرگ و اربابان ،چوپانی میکردن).
جَمَ ( :)Jamalدوقلو.
دا ارغشوت ( :)Dali parquetچشوبی کشه بشین دو دسشتهق میشک قشرار مشیگیشرد( .عشرب
سرهنگی)
دامرَره ( :)dam bareمح شیر دوشی.
روغن ( :)roqanکره ق داغ کشرده ،در برخشی از منشاطق کشویرق اسشتان نگهش)ارق کشره در
هواق گر بسیار میک است ،بنابراین کره را ذوب و به روغن در)ی و پس از دصفیه به راحتی
آن را نگه)ارق میکنن).
رهون ( :)rehunروغن (سنگسرق).
 .1ارباب
 .2روغن
 .1از زن
 .0نوعی غذای سنتی
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زه ( :)zehفص زای  ،زه گرفتن :کمک و دیمار چوپانان براق زای

دا ها.

شوق چَر ( :)šow čarچراق شرانهق گله در شبهاق مهتابی در ساعات نیمه شب.
شییَک ( :)šišakگوسفن) دو ساله که براق اولین بار میزای).
قیماس ( :)qeymaqسرشیر.
قَزقن ( :)qazqanدیگ
کز و کما ( :)kazal, komaدو گونهق گیاهی منطر در مرادع دابستانهق عیایر.
کَر ( :)karگوسفن)ان ب)ون گوم -گوسفن) با گوم بسیار کوداه.
کَلّه گرگی ( :)kaleh gorgiدر بین عیایر استان سشمنان رسشم اسشت ،کسشی کشه گشرگ را
شکار کرده است ،سر گرگ را نزد دام)اران برده و ه)یهاق به نا کله گرگی میگیرد .در بشین
عیایر طایفهق چودارق ،کسی که گرگ را شکار کرده ،سر گرگ را نزد دامش)اران مشیبشرد و
آن را به طر

گله پرداب میکن) ،سر گرگ به هر گوسشفن)ق اصشابت کنش) ،آن گوسشفن) بشه

عنوان «کله گرگی» به او داده میشود.
کحُ ( :)kohlغارهایی که دوسط دام)اران در د کوهها حفر مشیششود و محش نگهش)ارق
دا ها در فص زمستان است .در برخی از ن اط کوهسشتانی ،صشخرههشاق سشنگی کشه اصشطالحاو
کمر نامی)ه میشون) ،به طور طرینی پناهگاههایی را براق در امان مان)ن گلهها در مواقع بشر

و

بوران و دوفان به وجود آوردهان).
گاگا ( :)gagaبرادر.
الر ( :)larدر اصطالح عیایر ه)اون) داراق دو مفهو است .او یننی منط ه الر که اطرا
س) الر و دره هاق منتهی به آن است و شام اطشرا

سش) الر و ییالقشات آن (سشفی)آب ،الشر ،

گز در و بستک دره  ،دیو آسیاب و غیره ) میشود و دیگر ایشن کشه الر کشالو منشاد یشیالس و
مح دابستانه است.
لیالب ( :)lay labدسته هاق میک (ه)اون))
مَالر ( :)malarسه پایهاق که ارغوت را بر آن میآویزن)( .ه)اون))
میان چو ( :)main cuچوبی که بین دستههاق میک قرار میگیرد( .الیکایی)
مینهرو ( :)minerچوبی که بین دستههاق میک قرار میگیرد( .ه)اون))
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ماز ( :)mazاردفاعات و رشته کوههاق دراز.
مُختاباد ،مخته باد ،مختشه بشاذ ( :)moxtabadکشارگران فصشلی کشه در دورهق ییالقشی بشراق
شیردوشی و دهیهق فرآوردههاق لرنی به استخ)ا دام)اران درمیآین).
مختاباذق /مختابادق /مخته بادق ( :)moxtabadiشیوهاق از دام)ارق سنتی رایشج در منشاطق
شمالی شهرستانهاق شاهرود و دامغان و همکنین بیارجمن) شاهرود است .در این سیستم ،ف شط
چوپانان و مردانی که در زمینه دهیهق فرآوردههاق لرنی درحر دارنش) ،در یشیالس حضشور یافتشه و
دهیهق فرآوردههاق لرنی از جمله دلم زنی را به عه)ه میگیرن).
نهره ( :)nahreمَیک( ،عیایر کلکوق قم).
منابع
 آریان پور ،امیر حسین ) 6148( ،جامنه شناسی هنر ،دهران ،دانیک)ه هنرهاق زیرا ،دانیگاه دهران. باستی  ،رویژه ( )6188هنر و جامنه ،درجمه غفار حسینی ،انتیارات دوس ،دهران. پاپلی یزدق ،محم) حسین ( )6188مختاباد ،او میارکت در دام)ارق سنتی ،فص نامه ح ی اتجغرافیایی ،سا سیزدهم ،شمارهق  ،8زمستان .
 رنجرر ،محمود  ،سشتوده ،هش)ایت ا )6149( ،...مشرد شناسشی بشا دکیشه بشر فرهنشگ مشرد ایشران،انتیارات دان

آفرین ،دهران.

 شاه حسینی ،علیررا )6188-6181(،فهرست م االت عیایرق پس از پیشروزق ان شالب اسشالمی،فص نامشه علشو اجتمشاعی ،دانیشگاه عالمشه طراطرشایی ،ششمارهق ،:پشاییز ،6181ص6:1-919
شمارهق  ،69دابستان  ،6188صص.6::-989
 ____________ )6184(.ابزار و درانههاق کار در عیایر الیکایی ،فص نامهق عیایرق ذخایران الب ،دورهق ج)ی) ،شمارهق  ،6بهار.
 فرهادق ،مردضی )6181( .درانههاق کار میک زنی در روستاهاق کمره (شهرسشتان خمشین) ،راهدان  ،فصلنامه دح ی ادی فرهنگی -هنرق استان مرکزق ،م  ،:–69ص .4 – :
 ___________ )611:( .نامهق کمره ،9 ،دهران ،امیر کریر. ___________  ) 6114(.میک سشازق و میشک زنشی در روسشتاهاق کمشره ،فرهنشگ ایشرانزمین ،به کوش

ایر افیار ،94 ،دهران.
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 _____________  )6186(.میک سازق و میک زنی در چهشارده روسشتاق کمشره ،جیشننامهق دکتر محم)حسن گنجی (مجموعشهق م شاالت جغرافیشایی) ،بشه کوشش

دکتشر ایرانپشور

جزنی ،دهران :انتیارات گیتاشناسی.
 ____________( .)6188میک سازق و میک زنی در روستاها و ایالت و عیایر سشیرجان،فصلنامه کرمان ،م  (،6:زمستان ).
 _____________ )6188(.میششک سششازق و میششک زنششی در روسششتاها و ایششالت و عیششایرسیرجان ،کتاب موزههاق بازیافته ،دفتر دو  ،مرکز کرمان شناسی.
 )611:(______________ -نامه کمره،

 ،9چن) برم در فرهنگ کیشاورزق و دامش)ارق

کمره (شهرستان خمین) ،دهران ،امیرکریر.
 -ه)ایت ،صادس )6188( .نوشتههاق پرا کن)ه ،دهران.

راویان و مصاحبه شوندگان
 خانم دوران شصتی ،روستاق کوروس پایین ایوانکی گرمسار ،از عیایر طایفه شصتی خانم گل)سته ابولی ،ییالس گویج (دماون)). خانم گوهر ابولی روستاق رستم آباد شهرستان ارادان شادروان نرگس قن)الی دوست ،ییالس کلک ساهان فیروزکوه اقاق قنرر مومنی ،روستاق حسین اباد کردها شهرستان ارادان اسماعی علم)ار از عیایر ای سنگسرق شادروان خانم سکینه شاه حسینی ،روستاق کن) قلی خان (گرمسار). خانم ربابه مؤمنی ،روستاق امامزاده ذوالف ار (گرمسار). خانم فاطمه گودرزق از ییالس گونوق سر پرور شادروان خانم خ)یجه پرون)ق از طایفه چودارق – ررا آبّاد خوار ودوران خانم حورق قلیزاده از طایفه چودارق – ررا آّباد خوار ودوران خانم مریم م)دق از طایفه چودارق – ررا آبّاد خوار ودوران -خانم مریم پورمن) از طایفه چودارق – ررا آّباد خوار ودوران
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بررسی شیوه استفاده از عناصر و روایتگری در ادب عامیانه
(با تکیهبر شعر نظامی ،سعدی و حافظ)



سنی) شاهمحم)ق

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
وسعت قلمرو فولکلور به وسعت حیا اجتماعی انسان و شامل یادگارهای ذوقی
و فکری بشر است ادبیا عامیانه(فولکلور) مجموعه دانستنیها و رفتارهرایی اسرت
که در میان مردم سینهبهسینه از نسلی به نسرل دیگرر انتارالیافتره اسرت ادبیرا
عامیانه در کنار ادبیا رسمی بهآرامری جریران داشرته؛ هرچنرد پرداررت کامرل و
عمیای بر آن نشده است ادبیا عامیانه به مردمی تعلق دارد کره یرا تروان نوشرتن
نداشتند و یا شاهان و صاحبان قدر این ارتیار را از آنران سرلب مریکردنرد ایرن
میراث متأثر از طبیعت و سیاست و آدابی است که بره درازای تراریخ وجرود داشرته
است این جزء جدانشدنی فرهنگ ،از یی و ترانههای م لی گرفته تا داستانهای
اساطیری ،بازیها ،رسوم ازدواج ،اعتااد به موجودا ریالی ،ضراالمثلها و بهترر
از روایتهای تاریخی ،سارتار اجتماعی و ارالقیا توده مردم را تبیین میکنند در
این پژوهش به شیوه کتابخانهای و توصیفی –ت لیلی ابتدا به سیر ادبیا عامیانره و
ویژگیهای آن در ایران پردارته؛ سپس برری عناصرر برارز مردمری ،در اشرعار سره
شاهکارآفرین زبان فارسی (سعدی ،حافظ و نظامی) بررسیشده است

s.sh.mohsggeg@gmail.com
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 -1مقدمه
باورهاق عامیانه بخیشی از فرهنشگ ادبیشات فارسشی ایشران اسشت .ششاعران و نویسشن)گان از
باورهاق عادق و عامی مرد بهعنوان درونمایه و ان)ییههاق واالق خود بهره بشردهانش) .اگرچشه
مرز میخصی بین ادبیات شفاهی و مکتوب و رسمی و غیررسمی داکنون بهوروح درسیم نیش)ه
ولی آنکه مهم اسشت حضشور ج)انیش)نی عناصشر و نمادهشاق ادب عامشه در ادبیشات مکتشوب و
سینهبهسینه ماست .زن)گی عمومی ،باورها و سنتهاق مرد بخش

ج)انیش)نی فرهنشگ اسشت.

فرهنگی که مجموعهاق از خالقیتها ،منیارها و اصو جامنه انسانی است و بایش) بشه نسش هشاق
آدی منت

گردد .دأایرگذاردرین و مانادرین روم بیان احساسات  ،عواطشف و نیازهشا بشهوسشیله

زبان شاعران و نویسن)گان خلقش)ه است .یکی از این شیوههشا زبشان و ادبیشات عامشه اسشت کشه
دربرگیرن)ه رسو و فرهنگ یک قشو اسشت .پشرداختن بشه مسشئله فرهنشگعامشه(ادبیات عامشه)
بهعنوان دانیی نو پا و ج)ی) درس)ه اخیر پررنگ شش)ه اسشت .ششاهکارآفرینانت بشزرگِ ادبیشات
فارسی نکات نغز و ظریف اشنار خود را با شناخت فرهنگ مرد زمان خود آفری)هان)؛ بهی شین
رازت مان)گارق آاار ادب فارسی هم عجین ش)ن بافرهنشگ مشرد اسشت .همشین آاشار مشیدواننش)
دصاویر ناب و روشنگرانه از ورنیت اجتماعی زمان خود ارائه کنن) ب)ون آنکه نیازق بشه کتشب
داریخی باش).
 -2پیشینه پژوهش
دکتر محم)جنفر محجوب در کتاب«مجموعه م االت درباره افسانهها و آدابورسو مرد
ایران» به کوش

دکتر حسن ذوالف ارق دوانسته بسیارق از داسشتانهشا و م شاالدی را کشه در ایشن

موروع بوده است را جمعآورق و با نگاهی مرسوط و دحلیش گرانشه غشور و موششکافی در ادب
عامه ایران انجا ده) که بسی قابش سشتای

اسشت .اسشتاد ابوال اسشم انجشوق ششیرازق در کتشاب

«گذر و نظرق بر فرهنگ مرد » دوانسته سیر داریخی و دحوالت فرهنگعامه مرد را بازشناسی
کن) .آقاق صادس همایونی در«یازده م اله در زمینه فرهنگ» دشالم کشرده بشه ششک دطری شی و
بررسیهاق دطاب ی به دنریف و دریین ابناد موروع بپردازد .مصطفی خلنتررق در م الشه«گسشتره
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فرهنگعامه» به دناریف و قلمرو موروع پرداخته و سنی کرده اسشت بشا آوردن نمونشههشایی از
آدابورسو عمومی از مناطق مختلف ایران به بازشناسی مسئله فرهنگعامه بپردازد.
محم) حنیف در م اله «ان الب میروطه و ادب عامشه» بشه بررسشی سشیر دحشو و دطشور ایشن
موروع در دوره قاجار و ایا منتهی به میروطیت پرداخته با نمونههاق ششنر عامیانشه از ششاعران
آن دوره برخی از نمادهاق مهم منجر به میروطه را بررسی کرده است .الرته بییشتر دحلیش هشاق
وق داریخی بوده و از جنره ادبی بررسی نکرده اسشت .خشانم فاطمشه الهشامی در م الشه« اننکشاس
باورهاق عامیانه و ع ای) خرافی در شنر نظامی» به بررسی چن) عنصر ادب عامه ازجملشه خرافشه
و چیمزخم و ...در شنر نظامی ،دوانسته است بشا نمونشه اششنار و بشازدنریف آن عناصشر مطالشب
ج)ی) و نکات ریزق را بیان نمای) .محم)علی آد سودا در م اله «زبان عامیانه در غز حشاف »
با بیان سیر ادب عامه و مصادیق متن)د عناصر از ششنر حشاف دنهشا بشا عنشوانبنش)ق و ج)اسشازق
گونههاق ادب عامه با م ا هاق شنرق ،قسمتهایی از اه)ا

موردنظر خود را بیشان کنش).خانم

فاطمه جنفرق در م اله «فرهنگ عامیانه» بهن ) و بررسی کتاب آقشاق ابوالحسشن نجفشی در ایشن
زمینه پرداخته و برخی م)خ هشا را دورشیح داده اسشت.خانم نشرگس اسشکویی در م الشه «دشأایر
فرهنگعامه بر شنر رسمی» با آوردن نمونههایی کلی از ادب فارسشی ،بشر دشأایر مت ابش ایشن دو
جریان بر یک)یگر پرداخته است.
 -3ادب عامه
واژه  folklorمرکب از دو بخ

 folkبه مننی عامه ،دوده و مرد و loreبشه مننشی دانش

و

فرهنگ است .این واژه نخستین بار در سا  6481میالدق دوسط باستانششناس انگلیسشی ویلیشا
جان دشامس  W.g.thomsسشاخته شش) .ویلیشا  ،فولکلشور را بشهعنشوان جانیشینی بشراق اصشطالح
نادرست «عتی ات عامیانه» پیینهاد کرد که عتی ه شناسان انگلیسی و زبان شناسان آلمانی در نیمه
نخست س)ه نوزدهم میالدق براق مطالنه راه و رسم زن)گی طر ات پایین اجتماع ساخته بودنش).
مناد فارسی لف فولکلور در زبشان فارسشی« ،دانسشتنیهشاق عشوا »« ،دانش

دشوده» و «فرهنشگ

عامیانه» است( .کازرونی )81:6181،اصطالح «فرهنگعامه» را بشراق نخسشتین بشار آقشاق رششی)
یاسمی ،در سخنرانی اسفن)ماه  6168در دانیشگاه دهشران بشه کشاربرد( .مشیهندوسشت)48:6149،
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گئورگ هرزو میگوی)« :فولکلور مسائ و بخ هایی از فرهنشگ اسشت کشه ابش)ق شش)ه و بشا
حکایات شفاهی ،افسانهها ،آوازهاق عامیانه و رقصهاق بیان میشود ».لف فولشک یشا مشرد از
هر طر ه و گروهی (چه شهرق و چه روستایی) باش) بای) در یک حوزه فرهنگی بشاهم میشترک
باشن) .این وجه میترک میدوان) در حوزه دیشن ،ششغ  ،زبشان واحش) و...باشش) .نکتشه مهشم ایشن
گروهها داشتن سنت و رسو خاص ولو براق ح)اق دو نفر اسشت .کوچشکدشرین واحش) بشراق
مطالنات فولکلور خانواده است .افراد گروه بای) هم)یگر را بیناسن) و دوسط یکرشته از سشنن
و آداب که به آنان هویت ،موجودیت و شخصیت میدهن) ،بشه همش)یگر وصش ششون) بشه ایشن
کارکرد ،فولکلور میگوییم .اگر امروزه فشرم ایرانشی را از خانشههشا حشذ

کنشیم د ریرشاو وجشه

میترک فولکلوریک و اصی ملی در خانوادههاق ایرانی نخواهیم داشت.

رییههاق ادب عامه در ایران
دوران قبل از اسالم
جشنها و آیینهایی مثل دعای باران ،قسم
به نانونمک ،خواستگاری و گرفتن شیربها
در کتاب سمک عیار

دوران
اسالمی
مراسم عید
قربان

باورهای موهوم
اعتقاد به بادهای زار یا اسیر کردن غوالن،
مربوط به نواحی جنوب که ریشه در ترس
و بیم از طبیعت دارد.

 -4فرهنگ و ادب عامه
فرهنگ آن چیزق اسشت کشه مشرد بشا آن زنش)گی مشیکننش) .فرهنشگ از آن مشرد اسشت.
فرهنگ ،مجموعه پیکی)هاق اسشت از دانش هشا ،باورهشا ،هنرهشا ،قشوانین ،اخالقیشات ،عشادات و
هرچه که فرد بشهعنشوان عضشوق از جامنشه خشوی

فرامشیگیشرد .فرهنشگ فارسشی منشین ،واژه

«فرهنگ» را مرکب از دو واژه «فر» و «هنگ» بشه مننشاق ادب ،دربیشت ،دانش  ،علشم ،منرفشت و
آداب و رسو دنریف کرده است( .لغتنامه منین) در فارسی فشرهیختن و فرهنجیش)ن بشه مننشی
دربیت کردن است و مرد دربیتش)ه و مؤدب را «فرهیخته» میگوین) .اسن) گرگشانی در ویشس
و رامین چنین میگوی):
بش)و گفشت

کشه خشواهر را بفشرهنج بششه شفیششاهنگ فششرهنج

درآهششنج
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منناق دیگر فرهنگ که موردنظر ماست « »cultureدر انگلیسی و «ا افشت» در عربشی اسشت
که مجموعه میراث مننوق یک قو اعم از ادراک و ذوس و عاطفه باش).
واژه فرهنگ در پهلوق ساسانی بهصورت «فشره هنشگ» آمش)ه اسشت کشه از دو جشزء «فشره» بشه
منناق پی

و فرا؛ و «هنگ» به منناق کیی)ن و ران)ن ،سشاختهشش)ه اسشت .درنتیجشه «فرهنشگ» بشه

منناق پی کیی)ن و فراکیی)ن است .به همین سشرب اسشت کشه فارسشیزبانشان فرهنشگ را سشرب
پییرفت میدانن)( .کاشفی )688:6146،فولکلور ،از شاخصهشاق مهشم در دیشخیص فرهنشگ هشر
ملت است که با دفحص و د)بر در آن میدوان به فرهنگ مل مختلف جهشان ،در طشو سشا هشاق
گذشته و حا پی برد .غور و کنکام در فولکلور ملتها ،بهنشوعی مطالنشه کش فرهنشگ ملشتهشا
است زیرا که شاخههاق مختلف فرهنگ ،رییه در فولکلور دارد و به جرأت مشیدشوان گفشت کشه
مانادرین و نابدرین آفرین هاق ادبی و هنرق بیر ،مُلهم از فولکلور و ادبیات دودهها است .بشراق
شناخت زوایاق مختلف فرهنگی ملتها الز اسشت دفکشر اساسشی در فولکلشور و ادبیشات ششفاهی
مل موردبررسی قرار گیرد .اگر بخواهیم به فرهنگ مرد در زمانهاق مختلف نگاهی بینش)ازیم و
از زن)گی و فرهنگ غنی ملتها آگاه شویم بای) به فولکلور و ادبیات دودهها دوجشه کنیم(.بلشوک
باشی )699:6141،در فرهنگ دوده ،هر چیز زشتی براق همه زشت است و هر آنکه به مشرد مفیش)
است و سود میرسان) و باعث شور و خوشی در میان مرد باش) بیششک ،زیرشا اسشت .جشایی کشه
ان)ییه خواص بر عوا غلره میکن) ،در فرهنگ عوا جاق پایی براق خود باز میکنش) و بشهنشوعی
فرهنگ دوده را دحت دأایر قرار میده) .گاهی دحمی ان)ییه خواص بر عوا از طریق رسانههشاق
گروهی و یا امکانادی صورت میگیرد که خواص مالک آن است بشهایشندردیشب هرچشه از جامنشه
شهرق دور شویم و بهسوق روستاها ق) برداریم ،فرهنگ دوده پررنگدر میشود
 -1-4ویژگیهای ادب عامه (فولکلور)
در سطح وسیعدر میدوان گفت از جهشادی دمشا ملش جهشان ،داراق رییشههشاق فرهنگشی و
عادات فولکلوریک میترکان)؛ چراکه درگذشتههاق بسیار دور ،همگی از یک نشژاد و دمش)ّن
بودهان) و بهمرورزمان ،د سیمش)هان) و بهصورت اقوا و ملّیتهاق گوناگونی کشه امشروز ششاه)
آن هستیم ،در زمین ،پراکن)هش)هان).
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الف :فولکلور همه کیشورها اغلشب نتیجشه دجشارب و ادفاقشات اجتمشاعی اسشت .هشیچ نمشود
فولکلورق وجود ن)ارد که زاده دجربهاق از گذششتگان نراشش) و یکشی از علش اعترشار فولکلشور
همین است .م الو اینکه هرکس در عالم ستارهاق دارد ،آیا این داشتن ستاره نمشیدوانش) حکایشت
از آن بکن) که هرکسی ،هر زن)هاق به امی)ق د بسته است هرچن) کوچک و مشرهم و حکایشت
از پیون) همزاد با انسانی که سخت دنهاست نمیکن)
ب :م رت و نوآور بودن متناسب با مذهب و نژاد از ویژگیهاق دیگر ادب عامه (فولکلشور)
میباش) .درانههاق محلی سرشار از امی) و سرزن)گی است که عاششق را بشه وصش حتشی بنش) از
مرگ نوی) میده) .یأس در ادب عامه جایگاهی ن)ارد .قهرمشان در ادب عامشه علشیرغشم همشه
سختیها و رنج ،به نتیجه دلخواه میرس)(.روحاالمینی)681:6114،
 :ویژگی دیگشر ،منط شهاق بشودن آن اسشت .هشر منط شه متناسشب بشا اورشاع آب و هشوایی
خودم فولکلور خاصی دارد .در موروع عا بارانخشواهی مشیبینشیم کشه قسشمتهشاق جنشوبی
آبوهواق گر و خیکی دارد و پیوسته دعاق طلب باران میخوانن)؛ م ش رسشم چولشه قَشزک
که در نواحی مرکزق ایران برگزار میشود .بکههاق ده انان یک چو قزک درسشت کشرده و
لراس کهنهاق را میپوشانن) و این اشنار را میخوانن) :چو قزک بارون کن /بشارون بشی پشایون
کن/گن) به زیر خاکه /از دینگی هالکه/ی ال ب)ه دو بارون /به حرمت امامون ...مرد منت )ن)
دعاق بکهها زوددر مستجاب میششود .ولشی درقسشمتهشاق ششمالی کیشور کشه بشاران بشهوفشور
میبارد ،بییتر دعاها براق بن) آم)ن باران است .براق م ا در آیین خرده داوه در دنکشابن اششنار
زیر در این مراسم خوان)ه میشود :الهی خرده داوه خشرده دشاوه/فردا آفتشاب بتشاوه/بج زمشی سشر
ورسه/بج بینه لنگ بپیسه ...پس از خوان)ن این اشنار به کودکان دخم و برنج مشیدهنش) و آنهشا
بین خود د سیم میکنن).
 -2-4ادب عامه (فولکلور) و خرافات
خرافششه و بششاور عامیانششه یششک پ)یشش)ه روحششی-اجتمششاعی اسششت کششه منلششو زنشش)گی آدمششی و
عکششسالنمش او در جشش)ا بششا طرینششت و محششیط اسششرارآمیز پیرامششون وق اسششت .آدمشی هرگششاه
نمیدوانست در برابر پ)ی)ههاق خارسالناده رابطه منط ی ایجاد کن) ،براق رهایی از آن به اوراد
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و اذکار میپرداخت .واژه خرافات ،جمع خرافه ،در اص به مننشاق سشخن بیهشوده و اسشطورهاق
است و به د)او عمومی ناشی از نادانی ،جه  ،دشرس و درک نادرسشت علشت منلشو هشا گفتشه
میشود .این موروع آنچنان به ذهن بیر نفوذ کرده است که ان)ییه وق را دحت دسشلط خشود
درآورده و با غریزه او عجین ش)ه است .بسیارق فرهنگعامه را بشا خرافشات اششتراه مشیگیرنش).
رییه برخی خرافات در لیکرکییها ،حمالت و جنگهاق طوالنی و موقت اسشت کشه برخشی
مطالب را به کیور بازن)ه دحمی کرده است .آنکه از خرافات و ع ای) بیرییه در فرهنشگ مشا
مان)ه است مطمئناو زاده فرهنگهشاق دیگشر اسشت کشه بشه ششک غیراصشولی و دجاوزکارانشه بشه
فرهنگ عوا ما واردش)ه است( .نجفی )641:6184،خرافات بخ

بزرگشی از فرهنشگ جوامشع

انسانی را دیکی میده) .رفتارهایی که هیچ دلیلی براق انجا آن در دسشت نش)اریم و غالرشاو در
فرهنگهاق مختلف بهعنوان آدابورسو اجتماعی ب)یهی و ب)ون نیاز به دلیش در نظشر گرفتشه
میشون) .م الو اینکه وقتی «ناخن را کوداه کردق در پاششنه در بریشز» نمشیدوانش) مرنشاق علمشی و
درستی داشته باش) .زدن به دخته براق رد بال یا بش)یُمنی گربشه سشیاه و بسشیارق باورهشاق دیگشر.
اینکه در دول) شمعهاق روق کیک را فوت میکنیم و باور میکنیم که در زمشان فشوت کشردن
شششمع بایشش) چیششمهایمششان را برنشش)یم و آرزویششی کنششیم؛ ازجملششه ایششن خرافششههششاق بششیپیششتوانه
است(.نجفی)641:6184،
 -5تاریخچه بررسیهای ادب عامه
دوجه به آدابورسو عامه و زبان گفتار آنها و نکات جالبدوجه و شنی)نی از قش)یماالیشا
یکی از سشرگرمیهشا و مورشوعات مشوردنظر نویسشن)گان بشوده اسشت .منمشوالو در کتشابهشاق
مرد شناسی هرودت مورخ یونانی را نخسشتین فشردق مشیشناسش) کشه در کتشاب «دشاریخ» خشود
دربششاره آدابورسششو ملششتهششا مطششالری نوشششته اسششت .در قششرونوسششطی مورخششان و سششیاحان و
جغرافیدانان در کتابهاق خود به مسائ فرهنگعامه دوجه داشتن) و برخشی واژههشا ،رسشو و
آئینهاق مرد را ارت و ررط میکردن) .در بشین مسشلمانان نیشز عش)ه زیشادق از نویسشن)گان بشه
برخی مسائ و موروعهاق فرهنگعامه پرداختهان) و برخی از آنها ماننش) ابوریحشان بیرونشی و
ابن خل)ون مطابق رومها و اصو خاصی که ازنظر علم مرد شناسی امروزق هشم منترشر اسشت
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درباره این امور بررسی و دحلی نمودهان) .ابوالحسن علی بشن حسشین مسشنودق در قشرن چهشار
(ه.س) در اار خود به نا «مرو الذهب و منشادن الجشواهر» بشه کتشابی از «ابشو ع شا دبیشر» اششاره
میکن) که این کتاب اختصاص به فرهنگعامه داشته است.
اگرچه از نیمه دو قرن نوزدهم همگا با گسترم علو اجتماعی و بهخصوص مرد شناسی
فرهنگی  cultural anthropologyشاخه علمی ج)ی) فولکلور رفتهرفتشه دوسشنه یافشت؛ لشیکن
همییه بهعنوان یک نظا علمی که به مورشوع خاصشی مشیپشردازد و در خشود آن مورشوع نیشز
گونهاق ابها وجود دارد بهکاررفته است .در ایشران بشه گفتشه ابوال اسشم انجشوق ششیرازق اولشین
فردق که مسائ فولکلوریک را گردآورق و دألیف کشرد آقشاق جمشا خوانسشارق اسشت .وق
دح ی اد

را در کتابی به نا ع ای) النساء گردآورق کرد .ع ایش) النسشاء دوجشه مشرد را جلشب

کرد و عامه آن را به اسم کل و ننه میشناسن) .این کتشاب داراق ن شرق ششیوا و آمیختشه بشه طنشز
است و برخی آداب و منت )ات زنان دوره صفویه در آن نوشتهش)ه است(.ذوالف ارق)6141،
سفرنامههایی که مستیرقان و سیاحان اروپایی و غیراروپایی درباره ایرانیان نوشتهان) یکی از
مهم درین منابع فولکلوریشک ایشران اسشت .سشفرنامههشاق داورنیشه ،ششاردن ،مشادا الفشوال ،اوؤن
فالن)ن ،کالویخو و کتابهاق داریخ کیانیان اار کریسشتین سشن دانمشارکی سشه سشا در دربشار
ایران اار فوریه و دهها اار دیگر ازجمله این بررسیهشا مشیدشوان ذکشر نمشود .برخشی از مح شان
غربی به دح یق و دفحص علمی و دقیق در فرهنگعامه ایران پرداخته و آاار ارزشمن)ق عررشه
کردهان) .براق م شا ماسشکویچ در  6:18مشیالدق مجموعشهاق از افسشانههشاق عامیانشه ایرانشی را
بررسی نموده است.
 -1-5ادب عامه در ایران
در ادب کهن فارسی ،آنق)ر کشه بشه ادبیشات رسشمی و دیشوانی (دبیشرق) اهمیشت دادهشش)ه
است ،به ادب یا فرهنگعامه بها ن)ادهان) و کتب نظم و ن ر فارسشی ،سشهم نشاچیزق از صشفحات
خود را به ادبیات عامه ،اختصاص دادهان) که بههیچوجه ،دناسری با کمیت و کیفیشت آن نش)ارد.
بهطورقکه نویسن)گان ایرانی ،از به کاربردن کلمات عامیانه ابا داشتهان) و بیپیرایشه و بشیآرایشه
نویسی را رنف ادبیات نویسن)گی میدانستهان)( .مهیار)6148،
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دکتر پرویز ناد خانلرق در این زمینه میگوی)« :دح یق در لهجههاق محلی و ارت لغشات و
اصطالحات هر ناحیه در ایران ،هرگز رسم نروده است .زبان عامه را قاب آن نمیشمردهانش) کشه
دربارهام بحث کنن) و ادیران در شأن خود نمشیدیش)هانش) کشه بشه ایشن کشار بپردازنش)»( .احمش)
پناهی )64:6181،درعینحا  ،امشروزه آاشار انش)کی در دسشترس هسشتن) کشه هرکش)ا بشهنشوعی
فرهنگعامه کهن ایران را به دصویر کیشی)هانش) ،ماننش) داراب نامشه طرطوسشی ،ابشو مسشلم نامشه
سمک عیّار ،سن)باد نامه و  ...اما اغلب این آاار ،حاوق قسمتی از فولکلور (که همان اسطورههشا
و افسانه باشن)) هستن)( .ذوالف ارق)6141،همکنین کتری که از دوره ساسانیان بهجاق مان)هانش)،
وجود بنضی اعت ادات را در آن دوران ،بهخوبی آشکار میکنن) .از ایشن دسشتهانش) :ارداویشرا
نامه ،شایست و ناشایست ،دین کرد ،بُن)َهِیُن و نیرنگستان پهلوق (که ماننش) کتشابهشاق دعشاق
منمولی است و دأایر عجیب و قریب بنضی ادعیشه را بیشان مشیکنش)) .در اغلشب ایشن کتشب ،بشه
اعت ادادی برمیخوریم که بنضی دا امروز نیز روا دارن) ،مانن) احترا به نان ،دأایر چیشمزخشم،
آداب نوروز و هفتسین و . ...
کتب طنز و فکاهی (جوامع الحکایات عوفی و لطشایف الطوایشفِ فخرالش)ین علشی صشفی و
رساله دلگیاق عری) زاکانی) و دذکرهها یا احوا نامهها (دشذکره دولتیشاه سشمرقن)ق و دشذکره
نصرآبادق که به شرح احوا شاعران طر ات مختلف اجتماع پرداختهان)) و سفرنامهها (سشفرنامه
ناصرخسرو ،داریخ حزین و )...از منابع خوب فرهنگ عامّه در ادب فارسی از زمان شک گیشرق
حکومتهاق محلّی در ایران دا روزگار میروطه به شمار میرون).
در یک قرن اخیر و بخصوص پس از ان الب میروطه که باعشث گردیش) رعایشا و مشرد نیشز
بتوانن) وارد صحنه سیاست و دصمیم گیر حکومتی بیون) و آزادق نسشری مطروعشات در برخشی
ادوار ،زبا تن ادبیات و سیاست بشه زبشان روزمشره نزدیشک شش)ه ،زبشان فشاخر دربشارق بشه کنشارق
گذاشتهش)ه است(.خن)ان)6148،از نمونههاق خوب این دوره میدشوان بشه چرنش) و پرنش) علشی
اکررخان دهخ)ا و سرودههاق نسیم شما اشاره کشرد .در همشین ایشا بشود کشه صشادس هش)ایت،
جما زاده و دهخ)ا سنّتششکنی کردنش) و بشا روقآوردن بشه ادبیشاتعامشه ،فصش ج)یش)ق در
ادبیات مناصر را پی ریختن) .اگرچه پی

از آنها نیز روزنامههاق :نسیم شما  ،بهلو  ،حیرات

اکر  ،مش نصرال)ین ،کیکو  ،بابا شَمَ  ،دوفیق و بخصوص روزنامه فکشاهی امیش) ،کمشابی
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ق) هایی در این راه برداشته بودن) و عالقهمن)انی مانن) طالرو  ،میرزاملکم خان ،آخونش)زاده و
آقاخان کرمانی بودن) که با نوشتن کتابهایی هرچن) من)ود ،پایهگذار کمرنشگ ادبیشات عامشه
در ایران ش)ه بودن) ،بن)ها نویسن)گانی همکون :بزرگ علوق ،صادس چوبک ،صم) بهرنگشی،
علیاشر

درویییان و محمود دولتآبادق ،نیز دوانستن) با نوشتن داستانهاق عامیانه ،ق) هشاق

بسیار مؤارق در جهت دکمی ادبیات عامه کیورمان بردارن)(.همان)6148،
 -6سنت
موروع فولکلور پرداختن به جنرههاق سنتی جامنه یننی شیوههاق اعما و رفتشار و عشادات
و باورهاق سنت است .بنابراین در فرهنگعامه سنت یک واژه بنیادق است که این دانش

را از

دان هاق دیگر متمایز میکن) .در زبان فارسی واژه سنت سه کاربرد عامیانشه ،مشذهری و علمشی
دارد .در کاربرد عامیانه واژههشاق سشنت و سشنتی متشراد

کهنشه و قش)یمی و گشاهی منسشوخ و

متروک هستن) .در دین ،سنت مفهومی م )ّس دارد و به منشانی ودینشه الهشی اسشت کشه دوسشط
گذشتگان به ما رسی)ه است و امکان هیچگونه دخ و دصر

و دغییرق در آن وجشود نش)ارد و

نگه)ارق و آموزم آن به دیگران و نس هاق آین)ه وظیفه هر فرد دیندار است .ازنظشر علمشاق
اسششال «سششنت» مننششاق «طری ششه» و «سششیره» مششیدهشش) کششه مسششلمانان ملششز بششه عم ش کششردن آن
هستن)(.کاشفی)998:6146،
در فرهنگ عامهشناسی دنریف و برداشت خاص ،علم مرد شناسی از سشنت در نظشر اسشت.
از دی)گاه سنت مجموعه افکار و اعمشا و احساسشات و در ح ی شت میشراث میشترک زنش)گی
اجتماعی یک گروه است که از نس هاق گذشته بشهجامانش)ه اسشت .افشراد منمشوالو بشراق انجشا
اعما پذیرم افکار و بروز احساسادی که سنتی هستن) نیازق بشه دلیش ن)ارنش) زیشرا جنرشههشاق
سنتی فرهنگ نهدنها میراث گذشته است بلکه هر عنصر سنتی حام یشک ارزم و مرشین داورق
جامنه درباره چیشزق اسشت .هشر جامنشهاق آداب را بشهخشوبی مشیشناسش) و پشارهاق از آنهشا را
پسن)ی)ه یا ناپسن) میدان) .سنت ،حف داورقهاق جامنه است و هر عنصر سنتی از یک ای)ه و
ارزم حکایت میکن).
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سُنَن دیکی دهن)ه فرهنگعامه
ویژگی

سنتهای مادی

سنتهای
رفتاری
 :1رسوم اخالقی
 :2شیوههای قومی
 :1عرف و عادت
سنتهای
گفتاری

از گذشته بر جای مانده-معرف افکار و
احساسات نسلهای گذشته است-

نمونه
 :1ابزارها (آالت موسیقی ،ابزار جنگ،
وسایل نقلیه)
 :2خوراک (غذاها و نوشیدنیها)
 1پوشاک (لباس ،کفش ،کاله ،لباس
جنگ)

مشترک است -فشار اجتماعی برای انجام
آن وجود دارد.
از ارزشهای جامعه نشأت گرفتهاند.
عاداتی که مورد ترجیح و تمایل جامعه است.
رفتارهای موردپذیرش جامعه با کمترین فشار
برای انجام.
در قالب کلمات اجرا میشوند -ریشه در
دانش
و فلسفه جامعه دارد.

اخالقیات مرسوم
جشنها و آداب و آیینهای محلی
ادب و نزاکت اجتماعی

گونههاق ادبیات عامه
گونه

انواع
قریحی (اصل و ریشه ندارند)
تاریخی و افسانهای

داستان

شعر

دینی و مذهبی
عاشقانه
اخالقی و حکمی
مثل و متل
عام (جنبه باور عمومی دارند)
الالییها
مرثیه و نوحه
ترانهها
سرودها

نمونه
امیرارسالن -نوشآفرین -گوهرتاج-
هزار و یکشب -ابومسلم نامه-اسکندرنامه-ده ده
قورقود
مختارنامه -خاورنامه
سندبادنامه -داراب نامه
کلیلهودمنه -چهلطوطی
خاله سوسکه -داشت و نداشت
دیو -پری -ارواح-شبح
سرودههای مادران برای کودکان
حادثه کربال و شهادت ائمه
فهلویات-یزله گری-حراره سُرایی
سرود کرکوی
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موروعات ادبیات عامه
موضوع

مصادیق

باورها و عرف و عادات

دنیای حیوانی -غیبگویی ها-کرامات –طب و طبابت-نفس

آداب نهادهای اقتصادی و سیاسی

مناسک زندگی افراد -پیشه ها-تقویم-بازی و جشن

روایتهای منثور و منظوم

ضربالمثل  -ترانه  -چیستان –داستان-

 -7کاربرد عنادر ادب عامه
از جمله موروعادی که در ادب عامه بحشث مشیششود عرشارتانش) از رشربالم ش  ،باورهشا،
بایادیها ،الالییها ،پهلوانیها ،موجودات خیالی ،پ)ی)ههاق اسطورهاق ،پزششکی سشنتی ،آداب
ازدوا  ،موسی ی محلی بازقهاق عامیانه و ...که در ادامه به برخی از این عناصر همراه بشا نمونشه
اشنار میپردازیم.
نظامی استاد مسلم داستانسرایی به دلی د)او داستانهاق افسانهاق غو و جن و ...در بشاور
مرد به الفاظ و روایتهاق عامیانه دوجهی خاص داشت .در شنر سن)ق دلطیف فضاق عامیانشه
و دل ی عاش انه از باورهشاق عمشومی موجشب خلشق دصشاویر بش)ینی شش)ه اسشت کشه دمییشز ایشن
موروعات در ابیات وق انش)کی حالجشی مشیخواهش) .در غشز حشاف عناصشر عامیانشه چنش)ان
صریح و آشکار به کار نمیرون) بلکه در فرآین)ق هنرق و الیه دار ،بشهعنشوان یکشی از مصشالح
شنرق بهکاربرده میشون) .کنایه پربسام)درین عنصر عامیانه در شنر حاف است.
 -1-7موجودات خیالی و وهمی
( -1-1-7پری –دیو-غول)
در اسطوره آفرین

آم)ه است که پسازآنکه اهورامزدا دست به آفرین

جهشان مینشوق و

مادق زد و امیاسپن)ان و ایزدان و فروهرها پ)ی) آم)ن) ،اهریمن هم بیکار ننیسشت و دسشت بشه
آفششرین

جهششان بشش)ق زد و در برابششر امیاسششپن)ان ،کماریکششان و در برابششر ایششزدان ،دیششوان را

پ)ی)آورد .بهایندردیشب در برابشر هشر ایشزدق دیشوق بشه کشار گمشارده شش) .دیشوان موجشودادی
زشترو ،شاخدار و حیلهگر و پُشر زورنش) کشه از خشوردن گوششت آدمشی روقگشردان نیسشتن).
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افسونگر و سنگ) هستن) و به اشکا دلخواه میدواننش) دربیاینش) .دیشو و غشو در گمشان مشرد
داراق باالدنه انسانی و پاییندنه بز یا اسب است( .یاح ی )999:6184 ،پَرق از موجشودات خیشالی
و افسانهاق فرهنگعامه و خرافات مرد است .پرق در اوستا موجشودق اهریمنشی اسشت امشا در
فرهنگ ایرانیشان پشس از اسشال  ،پریشان موجشودات خشوب و دوسشتداششتنی هسشتن) کشه مشرد
نیکوکار و خومنیت را دوست دارن) و آنها را به خوششرختی و کشامروایی مشیرسشانن) .پریشان
زیرارو هستن) و با دیوان در د اب هستن).
آن پری کز خلق پنهان بود چن)ین روزگار باز میبینم که در عشالم پ)یش)ار آمش)ه اسشت
(سن)ق غ )4:
کرششر یششک سششو نششه اگششر شششاه) دروییششانی دیررو خششومطرششع بششه از حششور گششرهپییششانی
(سن)ق غ )168
پششرق نهفتششه رخ و دیررو در کرشششمه حسششن بسششوخت دیشش)ه کششه ایششن چششه بوالنجریسششت
(حاف  ،غ )18
دور اسششت سششر آب از ایششن بادیششه هشش

دار دشششا غرررول بیابشششان نفریرششش) بشششه سشششرابت
(حاف  ،غ )64

چشششو غرررولی مانششش)ه در بیغولشششه گشششاهی کشششه آنجشششا نگشششذرد مشششورق بشششه مشششاهی
(خسرو شیرین نظامی)118 ،
او را چششششششه بششششششرق کششششششه آفتابسششششششت دشششششو دیرررررو رجشششششیم و او شهابسشششششت
(لیلی و مجنون نظامی)64،
در شنر سن)ق مفهو دیو با آشناییزدایی همراه است؛ دا آنجا که مسائ اخالقی را با بشاور
عمومی پیون) داده و مجالست با دیوان خوممیرب را به زیرارویشان بش)خلق دشرجیح مشیدهش).
ایها مننایی که در شنر حاف مو میزن) ،با برجسته کردن صفت فریب در دیشو و کشمرنشگ
نمودن مفهو آسودگی و خوشرختی با دضاد درونی دصویر زیرایی را آفریش)ه اسشت .نظشامی بشا
مست یم گویی دنهایی و منفور بودن مفهشو دق و غشو انش)کی سشاده از مورشوع گذششته ولشی
همکنان بر محور استناره میچرخ).
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 -2-1-7مغیالن
مغیالن مخفف ا ّ غیالن (مادر غوالن) همان خارشتر است .بر اساس باورهاق عامیانه غوالن
در زیر بودههاق بزرگ صحرا پنهان میشون) و مسافران را میفریرن).
مغیالن چیست دا حاجی عنان از کنره برپیکش) خسششک در راه میششتاقان بسششاط پرنیششان باششش)
(سن)ق غ )6:1
بششه سششر خششار مغرریالن بششرو بششا دششو چنششان بششه ارادت کششه یکششی بششر سششر دیرششا نششرود
(سن)ق غ )918
یششارب ایششن کنرششه م صششود دماشششاگه کیسششت که مغیالن طری
در بیابان گر به شوس کنرشه خشواهی زد قش)

گ و نسرین مشن اسشت
(حاف غ )49

سرزن ها گر کن) خشار مغیالن غشم مخشور
(حاف  ،غ )944

بششر خششاک فتششاده چششون ذلششیالن در زیشششر درختشششی از مغررریالن
(لیلی و مجنون نظامی ،بخ

)9:

چششرا پششرّه سششرخ گشش ریختششی ب شه خششار مغرریالن فششرو ریخت شی
(خردنامه نظامی ،بخ

)4

سن)ق همکنان در لفافه سخن گفتن را دشرجیح مشیدهش) .صشفت موهشو فشریفتن و گمشراه
کردن مغیالن را با گریز مننایی به سوداق عیق خود با منیشوس پیونش) داده اسشت کشه دششوارق
این مسیر با محروب خومدر است .حاف همکون سن)ق اردراط مننشوق مغشیالن بشا حاجیشان را
قطع نکرده و همکون سن)ق پیون) عاطفی عاشق و منیوس را حف و بیان کشرده اسشت .نظشامی
با برداشت مست یم درختکه و بودهاق (مست یم گویی) چن)ان به مفاهیم جنری دوجهی نمیکن) و
براق آنکه بیهودگی را نیان ده) به دصویر ساده از موروع اکتفا میکن).
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 -2-7باورهای مربوط به پدیدههای اسطورهای
 -1-2-7آب زندگی -آب حیات -آب حیوان
در قصهق خضر آم)ه است که وق در د داریکیها به چیمه آب حیات رسی) و نوششی) و
جاوی)ان گیت .بنا به برخی باورهشا گوینش) کشه چیشمهاق وجشود دارد کشه هشرکس از آب آن
بخورد عمر اب) و جاودانی مییاب)؛ دا آنجا که اسکن)ر هم به دنرا آب رفت ولی نیافت.
لشبهشاق دششو خضررر اگشر ب)یشش)ق گفتی لب چشرمه حیرات اسشت
(سن)ق غ )41
اق خضررر حاللششت نکششنم چیششمه حیششوان دانی که سکن)ر به چه محنت طلری)ه است
(سن)ق غ )19
حاف از آب زندگی شنر دو داد ششربتم درک طریب کن بیشا نسشخه ششربتم بخشوان
(حاف غ )149
آب حیوان دیره گون ش) خضر فرخ پتشی کجاسشت خون چکی) از شاخ گ باد بهاران را چه ش)
(حاف  ،غ )61:
چو خضرر آمش) زبشاده سشر بتشابیم کششه آب زنشش)گی بششا خضررر یششابیم
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

)699

گشششر او را ز ابشششر فشششیض فرادسشششت مرا در فشیض لشب آب حیاتسرت
(خسرو وشیرین نظامی ،بخ

)699

بازداب این موروع در ابیات سن)ق به شیوهق روایت و ادصا به منیوس نگریسته میشود.
ذات چهارچوب شنر سن)ق از هر موروع براق وصا استفاده میکنش) .دصشویر خیشا انگیشز و
هنجارگریزانه از مفهو «لب چیمه حیات» با «لبهاق» منیوس پیون) عمی ی بین جاودانگی یشار
و خضر ایجاد کرده است .حتی دا آنجا پی

رفته که محنت رسی)ن به آب حیشات را بشا وصشا

منیوس یکی میدان) .حاف همانن) سن)ق شفابخیی آب زن)گی و آب حیشوان را مطمشح نظشر
قرار داده و بر آن دأکی) میکن) .این نکته نیان از اهمیت موروع براق حاف هم دارد .خوششی
و ایا شادق را مردرط با امر الهی و جاودانگی میشمارد .نظامی خومباشی را منوط به نوششی)ن
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آبت زن)گی میدان) که با حضور خضر متجلی میشود .وق آگاهانه پیونش) میشان لفش و مننشاق
آب زن)گی را به شک زیرایی باحالت مننوق فیض ایجاد میکن).
 -2-2-7کوه قاف و عنقا
عن ا پرن)ه اساطیرق م )س و زیرایی است که جایگاه او در باور اعشراب ،کشوه قشا

اسشت.

در ایران این پرن)ه ،سیمرغ نا داشته و در کوه الرشرز اقامشت دارد( .شمیسشا )869:6148،سشیمرغ
مانن) حکیمی دانا همه اسرار را میدان) و یارقگر پهلوانان و شفابخ

آنشان اسشت .در «اوسشتا»

بهصورت «مرغوسئنه» و در «پهلوق» «سین مورو» نامی)ه ش)ه است .برخی از اسادی) این پرن)ه را
با هما و ق نوس و سیرنگ یکی دانستهان) .به اعت اد گذشتگان قا

نا کوهی است کشه سراسشر

خیکیهاق زمین را فراگرفته و از جنس زمرد سرز اسشت .و ع یش)ه داششتن) کرشودق آسشمان از
روشنی زمردق است که از آن میداب) .به همین جهت قا
قا

را کوه اخضشر هشم مشینامنش) .کشوه

مکان چیمه آب حیات نیز ذکرش)ه و کنایه از دوردرین ن طه جهان است .در کوهپایه آن

دو شهر قرار دارد ،یکی در شرس آن به نا جابل ا و دیگرق در غرب آن بشه نشا جابلسشا .فاصشله
کوه قا

دا آسمان بهان)ازه ق) یک انسان است.
نمشششیدانسشششتم از بخشششت همشششایون کششه سرریمرغی فتشش) درآشششیانم
(سن)ق غ )86:

سن)ق به ق)ر خوی

دمناق وصش کشن سیمر ما چه الیشق زاغ آششیان دوسشت
(سن)ق غ )41

من به سر منز عنقا نه به خشود بشرد راه قطع ایشن مرحلشه بشا مشرغ سشلیمان کشرد
(حاف  ،غ )16:
بششرو ایششن دا بششر مرغششی دگششر نششه کششه عنقرررا را بلنششش) اسشششت آششششیانه
(حاف  ،غ )894
چششو طششوطی سششاخته بششا آهنششین بنشش) بهدنهایی چشو عشنقرا گیشته خرسشن)
(نظامی)
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اگششر بششا مششرغ بایشش) مششرغ را جفششت دوسیمرغی ب)ق سیمر بی جفشت
(خسرو شیرین نظامی)989،
سن)ق و حاف م ا واالق سیمرغ و اهمیشت وجشودق آن را یشادآور مشیششون) .آششنایی و
اردراط با سیمرغ را مایه مراهات براق خود میششمارن) و دسشتیشابی بشه آن را آرزویشی دیشرین
بهحساب میآورن) .طی طرس مننوق همراه با سیمرغ که در باورهاق نیاکشان هشم نمشود دارد در
شنر حاف پررنگ در است .هرچن) وجود ح ی ی سیمرغ در هاله ابها است ولی سن)ق سیمرغ
را دستیافتنیدر از حاف درسیم میکن) .نظامی همکنان بر مست یمگویی اصرار داشته و صفات
آشکار او را در شنر بیان میکن) .فخامت سیمرغ در شنر نظامی چن)ان روشن نیست.
 -3-2-7افسون -طلسم -سحر –جادو
جادو ( )majicمجموعه اعت ادات و رفتارهایی است که براق ایجاد اارات مشافوس طرینشی و
خار از قلمرو ع لی صورت میگیرد .کشه از راه دسشلط بشر نیروهشاق نشامرئی و مشافوس طرینشی
انجا میشود( .سنی)یان )6189:6149،طلسم واژهاق یونانی ،شام ادعیشه و اذکشارق اسشت کشه
بهوسیله آن اعما خارسالناده انجا دهنش) و بشر خشزاین و دفشاین نصشب کننش)( .دهخش)ا:6194،
م)خ طلسم) باور عامیانهاق وجود دارد؛ وقتی موروع علم ،دأایر روح در روح باش) ،سشحر و
وقتی دأایر روح در جسم م)ّ نظر باش) طلسم و وقتی دأایر جسم در جسم موردبحث باش) کیمیشا
خوان)ه میشود.

گویی دو چیم جادوی عابش)فریب او بر چیم من به سشحر برسشتن) خشواب را
(سن)ق غ ):
بهاق روق دو بازار ماه و خور بیکسشت چنانکه منجز موسی طلسم جرادو را
(سن)ق غز )6:
برو افسانه مخشوان و فسرون مش) حشاف

کز این افسانه و افسون مرا بسی یادسشت
(حاف  ،غ )14

گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد فتح آن در نظر رحمت دروییان اسشت
(حاف )8: ،
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گششردون کششه طلسررم داغ سازیسشششت بشششا مشششا بشششه همشششان چشششراغ بازیسشششت
(لیلی و مجنون نظامی ،بخ )94
چنان در مشیرمیش) از دوسشت و دششمن کششه جررادو از سششپن) و دیششو از آهششن
(خسرو شیرین ،بخ )48
هر سه شاعر بر وجود سحر و طلسم دأکی) میکنن) ولی سن)ق و حاف شکستهش)ن و حش
آن را آسان و به گوشه چیم موسی و دروییان مردرط میکنن) ولی نظامی خود طلسشم و جشادو
را بهم ابه کلیت به وجود آورن)ه محسوب کرده و از بین رفتن آن را به بشاور عامیانشه دیگشر دود
کردن اسپن) و درسی)ن دیو از فلز نسرت میده).
 -4-2-7نعل در آتش گذاشتن
میگذاشتن)( .ه)ایت )69:6141،اسشتفاده دیگشر

جادوگران براق دولی) محرت نن در آد

این شیوه براق حارر کردن فورق فرد بوده است .در علو مکنونت رسم است کشه بشر روق ننش
اسب نا محروب را حک کرده و در آد

قرار دهن) و منت )ن) دا زمانی که نن در آد

منیوقه ،دلراخته عاشق باش) و براق رهایی از دأایر آن بای) نن را از آدش

باش)

درآورنش) و سشوراخ

کنن).
از نعلم آتش میجهد نعلم در آتش مرینهرد گر دیگرق جان میده) سن)ق دو جان مشیپشرورق
(سن)ق ،غ )489
در نهانخانششه عیششرت صششنمی خششوم دار

کز سر زلف و رخ

نعل در آتش دار
(حاف  ،غ )191

یششششک ننشش ش در ابرییششششم نشششش)ادق صششش) نعرررل در آتشرررم نهشششادق
(لیلی و مجنون نظامی ،بخ

)11

جهششان گرچششه آرامگششاهی خوشسششت ششششتابن)ه را نعرررل در آتشسرررت
(شر نامه ،بخ

)91
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 -5-2-7گنج و مار و خرابی
در ادبیات عامه ،مار یا اژدها همییه بر سر گنج میخوابش) .دفرمشرق در درجمشه گلسشتان بشه
زبان فرانسه چنین میگوی) :به نظر میرسش) ایشن ان)ییشه رییشهاق هنش)ق دارد زیشرا در اسشاطیر
هن)ق خ)اق گنجها ،چنین دصشور مشیششود کشه در غشارق ژر

اقامشت دارد و مارهشا محشاف

اوین)( .یوسفی)881:6146،
جور دشمن چه کن) گر نکی) طالب دوست گنج و مار و گ و خار غم و شادق بشه همنش)
(سن)ق ،غ )981
بششیمررار بششه سششر نمششیرود گششنج بشششیخشششار نمشششیدمششش) گلسشششتان
(سن)ق ،غ )881
گنج عیق خود نهادق در د ویشران مشا سایه دولت براین کنج خراب انش)اختی
(حاف  ،غ )811
بیششا بیششا کششه زمششانی زق خررراب شششویم مگر رسیم به گنجی در این خراب آبشاد
(حاف  ،غ )696
چشو ماری بشر سشر گنجری نیسشته ز شششب دششا شششب بگششردق روز بسششته
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

)1

وز حل ششششه زلششششف پششششر شششششکنجت در دامشششن اژدهاسرررت گنجرررت
(لیلی مجنون نظامی ،بخ

)11

بیان ی ینی سن)ق در وجودِ مارت بر سر گنج با دیریه مرکب بهکاربرده ،نیان از حتمشی بشودن
این باور در آن دوره است .وق ج)انیش)نی بشودن ایشن مورشوع را یکشی بشودن آنهشا همکشون
شادق و غم میدان) .حاف همکون سن)ق و الرته ان)کی رنگیندر برداشت مننشوق و ایهشامی از
موروع میکن) به این صورت که حتماو در خرابهها و اماکن مخروبه ،شیء یشا چیشزق ارزششمن)
وجود دارد که دنها با شکستن قالبهاق دنی و صورق میدوان بشه آن چیشز بابهشا رسشی) .نظشامی
نمی دوان) باور کن) که گنج و مار با یک)یگر اردراط دارن) و به همین دلی به شیوه دیریهی سنی
در دصویرساز و قروالن)ن ان)ییه خود دارد.
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 -6-2-7مروارید (دُرّ)(صدف)
بر اساس باور گذشتگان در اوای فص نیسان ص) ها از اعماس دریا به سطح آب میآینش)
و دهان خود را در برابر بارم قطرات باران میگیاین) .هر ص)

اگر دنها به یک قطره قناعشت

کرده و به اعماس دریا بازگردد ،باگذشت زمان آن قطره به گشوهر مرش) مشیششود .در کیمیشاق
سنادت آم)ه است« :قطره باران در ص)
برود و این قطره باران در درون خوی
خوییتن و جوهر ص)

افت)؛ پس پوست خوییتن فراز کنش) و بشه قنشر دریشا
میدارد چنانکه نطفه در رحم آن را میپشرورد درمیشان

که حقدنالی بر صفت مرواری) آفری)ه است ،آن نشور بشه وق سشرایت

میکن) به م)دی دراز ،دا هر قطره باران مرواری)ق شود(».غزالی)499:6116،
سشششن)ق د روششششنت دررردفوار هششر قطششره کششه خششورد گششوهر آورد
(سن)ق ،غ )646
پر نی) چون ددف از لولو الال دهنی کشه نششه حسشرت او دیشش)ه مشا دریششا ششش)
(سن)ق ،غ )6:6
زمان خومدلشی دریشاب و دُر یشاب کششه دائششم در درردف گششوهر نراششش)
(حاف  ،غ )619
ز شوس روق دو حشاف نوششت حرفشی چنش) بخوان ز نظم

و در گوم کن چو مروارید
(حاف  ،غ )914

کهششن کششاران سششخن پششاکیزه گفتنشش) سشششخن بگشششذار مرواریرررد سشششفتن)
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

)66:

در این میکین ددفهرای نهشانی بسشششا دُرهشششا کشششه بینشششی ارمغشششانی
(خسرو شیرین ،بخ

)66:

هر سه شاعر به ویژگیها و صفات ظاهرق مرواری) پرداختهان) .از گذشته اسشتناره مرواریش)
به سخن ،رسمی کلییهاق است که هر سشخن و مطلشب نشاب و زیرشا را بشه مرواریش) و دُرّ دیشریه
میکردن) .اشاره مست یم سن)ق به یک قطره یک مرواری) در نوع خود جالب است کشه عینشاو
باور افسانهاق را در شنر خود مننکس کرده است .حاف با جنشاس مرکشب دصشویرق خیشالیدشر
خلق کرده است.
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 -3-7تأثیر افالک در سرنوشت بشری
جستجوق رازهاق سپهر و نیان دادن ن

و دأایر سشتارگان بشر زنش)گی انسشانهشا ،یکشی از

درونمایههاق موردعالقه شاعران و نویسن)گان بزرگ فارسی است .ویژگیهشا اقلیمشی و دنشوع
آب و هوایی این سرزمین سرب ش)ه که ایران را یکی از مادرهاق دان

ستارهشناسی بهحسشاب

آورن) .بهره گیرق وسیع از اصطالحات نجومی در آاار فارسی میانه از قری بن)ه  ،گزی)ههاق
زادسپر و ...و نیز ییتها بهخوبی نیان میده) کشه دانش

سشتارهشناسشی بشر سراسشر باورهشاق

نویسششن)گان ایششن آاششار دسششلط دارد و آنششان سششیر اختششران را در بششر هششاق آسششمانی دنیششینکننشش)ه
سرنوشت و آغاز و انجا زن)گی میدانستهان).
در متششون شششنرق و ازجملششه در شششاهنامه ،خمسششه نظششامی و

گسششتردگی حضششور ایششن دان ش

همکنین در اساطیر ایرانی نیز دلی دیگرق بر روا آن در ایران باستانی اسشت .باآنکشه پشژوه
در رازهاق سپهر در ان)ییه اساطیرق ایران کشارق ناسشتوده بشه ششمار مشیآمش)ه اسشت ،همشهجشا
قهرمانان اساطیرق ایران از سر استیصا به این کار دست یازیش)هانش) (سشرّامی .)48: :6114 ،در
دوره اسالمی بسیارق از دانیمن)ان به کار دألیف آاار احکامی پرداختهان)؛ بهگونهاق کشه نجشو
اسالمی مخصوصاو در آغاز کار و حتی پسازآن دا قرن سو هجشرق دنرالشه کارهشاق ایرانیشان و
سنت علمی ایرانی در دوره پی

از اسشال اسشت (مسشنودق بخشارق .)4 :618: ،بخیشی از ایشن

آاار به علت اردراطی که بشا کشار دانیشمن)ان بشزرگ ،م ش ابوریحشان ،مشییابش) و نیشز بشه خشاطر
نیانه هشایی کشه از دشوالی ایشن دانش

در ایشران پشی

و پشس از اسشال دارد ،از اهمیّشت ویشژهاق

برخوردار است (همان .)8 :بیدردی) ،کیف قوانین علمی و پایهگشذارق اخترشناسشی علمشی در
عصر ج)ی) ،موجب ش)ه است که باور به ن

و دأایر ستارگان در زن)گی انسان کارق ناروا و

ناپذیرفتنی بهحساب آی) (کوورجی.)699 :6149 ،
برخی دیگر از پژوهیگران« ،بنیاد احکا نجو » را «اساطیرق» دانستهان) و بر این نکته دأکی)
کردهان) که نجو همراه اساطیر پی)اش)ه است و با دوجه به اینکه اساطیر را شک منسشوخشش)ه
ادیان و مذاهری دانستهان) که دیگر امروز ب)ان باور ن)اریم (شمیسا ،)918 :6184 ،منیأ پیش)ای
نجو بههرحا ان)ییههاق مذهری خواه) بود.

بررسی شیوه استفاده از عناصر و روایتگری در ادب عامیانه (با تکیهبر شعر نظامی ،سعدی و حافظ) 725 

وه که گر من بازبینم چهر مهرافشزاق او داقیامت شکر گشویم طالع پیرروز را
(سن)ق ،غ )69
هزار قرعه به نامشت زدیشم و بازنگیشتی ن)انم آیت رحمت به طالع که برآیش)
(سن)ق ،غ )946
بن)ه طالع خوییشم کشه درایشن قحشط وفشا عیق آن لولی سرمست خری)ار مشن اسشت
(حاف  ،غ )46
اگششر بششه زلششف دراز دششو دسششت مششا نرسشش) گناه بخت پرییان و دست کوده ماست
(حاف  ،غ )91
مرششارک بششود طررالع ن شش

بسششتم فلررک گفتششا مرششارک بششاد و هسششتم
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

که فرمشود کشه روق از مشه بگشردان چو بخت آم) به راهشت ره بگشردان
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

)8
)94

هر سه شاعر همانن) پییینیان به سن) ونحس بشود سرنوششت آدمشی کشه بشه دسشت آسشمان و
ستارگان دنیین میشود باور دارن) .الرته نسرت دادن حکم سرنوشت بشه افشالک در ششنر نظشامی
نمود بییترق دارد.درحالیکه سن)ق و حاف ان)ییمن)انه میدانن) که روق آوردن مرد به این
مسائ ازسر ناچارق و فضاق عمومی آن دوره است.
 -4-7تمثیالت
در فارسی به آن دستان ،داستان ،نمون ،نیوشه و رربالم گفتشهانش) کشه عرشارت اسشت از
سخنی منظو یا من ور بشا پیشامی میشخص و کشاربرد عمشومی مشرد ( .پورنامش)اریان)666:6114،
م ها ن طه ادصا ادب رسمی به ادب شفاهی هستن)؛ زیرا در «م » همه ویژگشیهشاق ادبشی از
قری وزن ،آهنگ ،صورتخیا  ،استناره و دیریه ،ایجشاز و اختصشار دیش)ه مشیششود .کشاربرد مَ َش
زمانی است که گوین)ه براق ادعاق خود حجت و نمونهاق میآورد دا مهر دأیی)ق به سشخنان
بزن) .در رربالم  ،قص) ،نه پنهانکردنت مننا که فیرده کشردن آن در قشالری بشراق یادسشپارق
بهتر است .ام ا وحکم و کلمات قصار ،فشر هشایی هسشتن) کشه سشخنان گذششتگان را بشه ششک
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سرفص براق زمان حا دریین میکنن)( .اسکولز )81:6141،این دوانشایی در بسشیارق از ششاعران
کالسیک ایرانی وجود دارد که سخنانی را بارور کرده و بر لران مرد بنیانن) .گلستان و بوستان
و بسیارق از اشنار حاف اینگونه هستن).
سن)یا دق رفت و فردا همکنان موجشود نیسشت در میششان ایششنوآن فرصششت شششمار امششروز را
(سن)ق غ )69

چشو شششور عیششق درآمش) قششرار ع ش نمانشش) درون مملکتشششی چشششون دو پادششششا گنجششش)
(سن)ق غ )64:

من اگر نیکم و گر ب) دو برو خشودرا بشام هرکسی آن دِرود عاقرت کشار کشه کیشت
(حاف )

در دنگنشششاق حیشششردم از نخشششوت رقیشششب یشششا رب مرشششاد آنکشششه گششش)ا منترشششر ششششود
(حاف )

دوانایی رربالم
در پوش

سازق در سن)ق و حاف بهوفور وجود دارد .مفاهیم و دصشاویر عامیانشه

شکی و الرته ساده ،منجر به ایجاد م سازق شش)ه اسشت .نکتشه جالشب ان)ییشی)ن بشه

مصلحت و نگاه عمو است که در شنر هردو نمود بارزق دارد .احکشا و باورهشایی را بشه نظشم
کیی)هان) که دا اب) میدوان) بهعنوان سرلوحه کار جوامع قرار گیرد.
 -5-7باورهای مذهبی
 -1-5-7قربانی کردن
قربانی کردن ،یکی از مراسم نمادینی است که در دمامی ادیان به شک هاق مختلفشی اجشرا
میشود .در دم)ن ایال قربانی بهعنوان یکی از اساسیدرین سنتهاق آئینی براق جلب ررایت
خ)ایان محسوب میش) .در دوره هخامنیی نیز مناسک قربانی براق خش)ایان ایرانشی و عیالمشی
دحت عنوان کوشوکو برگزار میگردی) که در کتیرههاق باستانی دخت جمیشی) بشه آن اششاره
ش)هاست .بر اساس باور عامیانه قربانی کردن براق خانه یا افراد و...به ایشن دلیش بشوده کشه جشان
موجود قربانی ش)ه به جان موجودق که براق وق قربانی میکردنش) ،ملحشق مشیششود و نیشروق
حیات را قوت میبخی) دوان م ابله با نیروهاق اهریمنی افزای

پی)ا میکن).
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برآنم گر دو بازآِق که در پایت کنم جانی وزین کمتر نیای) کرد در پاق دو قربرانی
(سن)ق ،غ )19:
دوانگران را وقشف اسشت و نشذر و مهمشانی زکات و فطره و اعتاس و هدی و قربانی
(گلستان ،حکایت )6:
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگشذرق کانشش)ر ایششن ره کیششته بسششیارن) قربرران شششما
(حاف  ،غ )69
مششششرد قصششششاب از آن زر افیششششانی صششی) مششن ششش) چششو گششاو قربررانی
(هفتپیکر نظامی ،بخ

)91

به چن)ین نذر و قربرانش خ)اونش) نرینشششه داد فرزنششش)ق چشششه فرزنششش)
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

)68

سن)ق براق م ا منیوس و محروب ،جشانت خشوی

را بشه قربانگشاه مشیبشرد .حشاف بشهم ابشه

سن)ق قربانی ش)ن براق منیوس را بسیار واال میدان) و بهنوعی وظیفه مشیششمارد ولشی دفشاوت
نگاه سن)ق و حاف در این است که هنوز در ذهن عاشق دردی) نسرت به انجشا قربشانی وجشود
دارد ولی در حاف نه یک قربانی که افراد بسیارق براق حضور یا دصور یار مطلوب جشان خشود
را ازدستدادهان) که از ح) شمار بیرون است .عناصر عامیانه در ششنر حشاف مخفشی اسشت و بشا
درادر نسرت نزدیکی دارد .نظامی اعت اد دارد که خ)اون) بهواسطه انجا قربانی و جلب ررشایت
وق ،فرزن)ق عطا میکن) .همکنان در کال و لف نظامی امر مست یم گشویی در مشورد اعمشا و
باورهاق عامیانه وجود دارد.
 -6-7آدابورسوم ازدواج
 -1-6-7عقد
ع ) نکاح یا پیمان زناشویی (ازدوا ) عرارت است از دوافشق یشک زن و مشرد جهشت ایجشاد
زن)گی میترک با قوانین خاص ادیان مختلشف کشه از روزگشاران کهشن دشا دوره پشس از سشال
آدابورسو خاص خود را داراست.
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با چنین یار که ما عقد محرت بسشتیم گر همه مایه زیان میکن) انرشازق بشه
(سن)ق ،غ )848
وان همسر عزیز که از ع)ه دست داششت خواهشش) کششه بششاز بسششته عقررد فششالن شششود
(قصای) سن)ق)98،
جمیله ایست عروس جهان ولی ه

دار که این مخ)ره در عقد کشس نمشیآیش)
(حاف  ،غ )919

غز گفتی و دُر سفتی بیا و خوم بخوان حشاف

کششه بششرنظم دششو افیششان) فلششک عق رد اریششا را
(حاف  ،غ )1

یوسششف کشششه زمشششاه عقرررد مشششیبسشششت از ح ششششش) بشششششرادران نمشششششیرسشششششت
(لیلی و مجنون نظامی ،بخ )4
چششششاره طلریشششش) و کششششس فرسششششتاد در جسششششتن عقررررد آن پریششششزاد
(لیلی و مجنون نظامی ،بخ

)99

سن)ق و نظامی چن)ان با این واژه زورآزمایی نکرده و همان لف به مننشاق واقنشی کلمشه را
بهکاربردهان) .هرچن) برخی آیینهاق ع)ه نگشهداششتن را بشه ششک سشنتی در ششنر خشود حفش
کردهان) ولی آنکه از ابیات این دو سخنور دریافت میشود ایشن اسشت کشه همکنشان بشر اجشراق
احکا ممارست داشته وبرآن دأکی) میکنن)؛ اما حاف لف را براق پییررد امر واالدر به خ)مت
گرفته و لف را ف ط وا می گیرد و برخال
این سنت به چال

دو شاعر دیگر مفاهیم عالی اجتمشاعی و روز را بشا

میکی).

 -7-7پزشکی سنتی
 -1-7-7سُرمه و توتیا و کُحل
گرد نر ش)ه سولفورآهن یا ن ره که براق سیاه کردن مژهها و پلکهشا بشه کشار مشیرود .بشه
عربی اام) و در فارسی سُرمه مینامن) و به کح منشرو

اسشت .دودیشا اکسشی) روق اسشت کشه

خاصششیت درمششانی دارد .دارویششی بششوده بششراق منفنششت چیششم و رَمَشش) اسششتفاده مششیکردنشش).
(شمیسا)9:9:6148،
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بصر روشنم از سُرمه خاک در دوست قیمت خاک دو من دانم کاهش بصشر
(سن)ق ،غ )141
چیم جادوق دو بیواسطه کحل کحی

طاس ابشروق دشو بشیششائره وسشمه و سشیم
(سن)ق ،غ )819

گر ده) دستم کیم در دی)ه همکون توتیرا خاک راهی کان میر گردد از اقش)ا دوسشت
(حاف  ،غ )19
هرکس که گفت خاک در دوست توتیاسشت گششو ایششن سششخن مناینششه در چیششم مششا بگششو
(حاف  ،غز )864
برآمشششش) گششششردق از ره توتیررررا رنششششگ که روشن چیم از او ش) چیمه در سشنگ
(خسرو شیرین نظامی ،بخ )18
گر از من بشه چیشمی رسش) چیشم درد دششششوانم درو توتیررررا نیششششز کششششرد
(شر نامه ،بخ

)19

انتظار و امی) شفابخیی در شنر هر سه شاعر به چیم میخورد .سن)ق ف ط اغشراس بییشترق
نسرت به آن دودیگر دارد و به شک مطلق درمان را در سرمه چیمان یار میجوی) .حاف بشراق
م ا دوست جایگاه واالیی قائ است که خاک راه را همکون دودیا درمان دی)ه خود مشیدانش)
و اما نظامی با اشاره مست یم به صشفت درمشانی و رابشط علشت و منلشولی سشنی دارد بشا آفشرین
دخیلی مص)اس ج)ی) را به منناق واژه برخی) که چن)ان موفق نروده است.
 -2-7-7نوشدارو
نومدارو یا انومدارو در اساطیر ایرانی و طب سنتی به داروق حیاتبخ
در دائرةالمنار

گفته مشیششود.

غیاثاللغات آم)هاسشت کشه «نشومدارو منجشونی ششیرینمشزه ،مفشرح قلشب و

م وق من)ه و دوایی است که دفع جمیع آال و جراحتها کن)» .در فرهنگ آنن)را بشهعنشوان
مرهمی براق روی
دریاس بیان کردهان).

و رش) گوشت بیانش)ه و برخی منابع مت ) دیگر آن را نشوعی پشادزهر یشا
[]1
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زهششششر از قِرَشششش دششششو نرررروشدارو فحش ش

از دهشششن دشششو طیرشششات اسشششت
(سن)ق ،غ )41

اق گنج نوشدارو با خستگان نگشه کشن مرهم به دست و ما را مجروح مشیگشذارق
(سن)ق ،غ )44:
بنوم باده که قسّشا صشنع قسشمت کشرد درآفششرین

از انششواع نرروشدارو ن شی
(حاف  ،منتسب )64

بشششه فرزانششششه فرمشششود دششششا هششششم ز راه کنشش) نرروشدارو بششران زخششم گششاه
(شر نامه ،بخ

)46

طریشششب بهشششی روق بشششا آب و رنشششگ زحکششم خشش)ا نرروشدارو بششه چنششگ
(خردنامه نظامی ،بخ

)1

هر سه به مفهو پادزهرق و درمانگرق نومدارو اشاره داششتهانش) .سشن)ق نوششی)ن زهشر را
درراه منیوس ،برابر حیات میدان) .حاف حکم ازلی خوشی و ب)ق را در ایشن بیشت بشه زیرشایی
نیان میده) و مذهب کالمی را بیان میکنش) .نظشامی گنجشوق هشم بشا آوردن دیگشر دناسشرات
همکون طریب و زخم و ...منناق اصلی را سریع به خوانن)ه میده).
 -8-7بازی و تفریح
 -1-8-7چوگان
چوب بلن) و راست و باریک و سرکجی که با آن در بازق چوگان ،گوق زننش)(.لغشت نامشه
دهخ)ا)
چششه کنشش) بنشش)ه کششه گششردن ننهشش) فرمششان را چه کن) گوق که عاجز نیود چوگران را
(سن)ق ،غ )68
گر به سر میگرد از بیکشارگی عیشرم مکشن چون دو چوگان میزنی جرمی نراش) گشوق را
(سن)ق ،غ )99
گفتم از گشوق فلشک صشورت حشالی پرسشم گفت آن میکیم ان)ر خم چوگان که مپشرس
(حاف  ،غ )986
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گششر دسششت رسشش) در سششر زلفششین دششو بششاز

چون گوق چه سرها که به چوگان دو بشاز
(حاف  ،غ )118

خمیششش)ه بیششش)م از سشششوداق خورششششی) بلی رسم است چوگران کشردن از بیش)
(خسرو شیرین نظامی ،بخ )94
چو کا از گوق و چوگران برگرفتنش) طششششوافی گششششرد میشششش)ان درگرفتنشششش)
(خسرو شیرین نظامی ،بخ )11
سن)ق حکمت کالمی جرر و اختیشار را بشه زیرشایی در امشر چوگشانبشازق نیشان داده اسشت.
حاف چن)ین مرادب زیرادر از سن)ق این دصشویر خیشا انگیشز را خلشق کشرده اسشت .در ان)ییشه
حاف بردوباخت (در مفهشو عشا زنش)گی و عیشرت) هماننش) بشازق چوگشان اسشت کشه درراه
منیوس خیلی چیزها را آگاهانه میدوان از دست داد .نظامی مص)اس خشود بشازق چوگشان را در
نظر گرفته و ابیادی براق آن سروده است.
 -2-8-7شطرنج
از کهندرین نوشتههاق ایران که بهوروح از شطرنج یشاد مشیکنش) ،کتشاب کارنامشه اردششیر
پاپکان(کارنامک اردخییر پاپکان) است .در این نوشته آم)ه اسشت« :اردششیر بشه فشر خش)اق در
چوگان ،سوارق ،چترنگ و شکار بردرق یافت (.نوابی )61:6146 ،شطرنج یکشی از کهشندشرین
بازقهایی است که امروزه نیز در میان مرد جهان روا دارد؛ بهطورقکه قش)مت ایشن بشازق را
بی

از  6499سا رقمزدهان)
سن)ق نه مرد بازق شطرنج عیق دوسشت دسششتی بششه کششا د زسششپهر دغششا کششه بششرد
(سن)ق ،غ )684
زمششانی شششنر و شررطرنج و حکایششت کشششه خشششاطر را بشششود دفشششع ماللشششی
(قطنات سن)ق)964 ،
دا چه بازق رخ نمای) بی)قی خشواهیم رانش) عرصه شطرنج رن)ان را مجا شاه نیسشت
(حاف  ،غ )86
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چنششان پن)اشششت آن منصششوبه را ششششاه که خسشرو باخشت آن شرطرنج ناگشاه
(خسرو شیرین نظامی ،بخ

)94

نششه نیکوسششت شررطرنج بشش) بششاختن فشششرس در دشششک و پیششش در دشششاختن
(شر نامه ،بخ

)99

سن)ق حاف مصادیق اجتماعی را محور کار خود قرار داده و از واژه شطرنج براق م صشود
«بازق» استفاده نکردهان) .حاف با شیوه نمادگرایی و بهره بشردن از روایشت کنایشهاق سشنی دارد
در استخ)ا واژگان حساسیت به خشر دهش)؛ الحشق هشم موفشق بشوده اسشت .وجشود مهشرههشاق
مختلف در بازق شطرنج و عمشومی بشودن آن در آن دوره فرصشتی اسشت دشا ششاعر پیشت پشرده
شخصیتهاق دربارق را بهراحتی و ملموسانه نیان ده)؛ اما نظامی که روم روایت داسشتانی را
برگزی)ه ف ط به ن

عادق از این واژه پرداخته است.

 -8دیگر عنادر دستوری ادب عامه
 -1-8عدد
کسشی کششه قیمششت ایششا وصش نیناسشش) برای)م دو سه روزق مفارقت کشردن
(سن)ق،غ )811
نی چه ارزد دو سه خر مهره که در پیلشه اوسشت خاصه اکنشون کشه بشه دریشاق گهشر بشاز آمش)
(سن)ق،قصی)ه)64
با وفشا یشا خرشر وصش دشو یشا مشرگ رقیشب بود آیا که فلک زین دو سه کارق بکنش)
(حاف ،غ)64:
چششو ب شرت حششاف ِ خویی ش

نگششذارق بششارق اق رقیب از برت او یک دو ق) دور دَشرَک
(حاف ،غ)196

بشششا یشششک دو سررره رنششش) الابشششالی راهششششی طلششششب از غششششرور خششششالی
(نظامی،لیلی و مجنون)
شاه چو خورد ساغرق دو سره مشی از گششش جرهشششت

برآمششش) خشششوق
(نظامی ،هفت پیکر بخ

)96
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 -2-8اتبا
وقششت اسششت کششز فششراس دششو و سششوز انشش)رون آد

درافکنم به همه رخت و پختِ خشوی
(حاف ،غ)9:6

 -3-8موصوف و صفت
صوفی نهاد دا و سر ح شه بشاز کشرد بنیاد مکر بشا فلک حقره براز کشرد
(حاف ،غ)611
چه آسان مینمود او غم دریا به بشوق سشود غلط کردم که این طوفان به ص) گوهر نمشیارزد
(حاف ،غ)646
نتیجهگیری
فرهنگ عامیانه ،فرهنگی جوشی)ه از قلبهاق پاکی است کشه بشراق مانش)گارق آن روایشت
ص)اقت را انتخاب کردهان) .فولکلور یا فرهنگ عامیانه  ،اصطالحی است که موروعادی چشون
اساطیر ،افسانه ،حکایات ،ام ا وحکشم ،رقشص ،جشادوگرق ،درانشههشا ،سشرودها و آدابورسشو
رایجی را که از نسلی به نسلی دیگر انت ا مییاب)؛ دربرمی گیرد .فولکلشور یشک پ)یش)ه ملشی و
فرهنگی است که در کنار ادبیات کترشی و رسشمی ملش جشاق دارد .ششای) ششراهت و همگشونیت
سخنان تحکیمانه ،حاص تپیون) و خوییاون)ق تاقوا و یا ن

و قو سینهبهسشینه از اسشاطیر کهشن

آریایی باش).
فولکلور ،شام دمامی اعما و رفتار و گفتار و جنرههاق مختلف زن)گی بیرق است که از
نسلی به نس دیگر منت

میشود .بنابراین ،با شناخت فولکلور یک قو مشیدشوان بشه دمشا ایشن

منابع ،دسترسی پی)ا کرد و از این طریق بهراحتی به شرایط زن)گی سیاسی و اجتماعی مشرد آن
قو پی برد .در ح ی ت فرهنگعامه براق نس هاق مختلف ،ن

یک م)رسه را بازق میکن).

خصوصاو درگذشته ،به دلی ع) وجود رسانهها و وسای اردراطجمنی به ششک امشروزق ،ایشن
ن

فولکلور ،مهمدرین کارکرد آن به ششمار مشیآمش)ه اسشت و در اششکا مختلفشی همکشون:

دورهششم نیسششتنهششاق شششرانه و گششوم سششپردن بششه قصششههششاق پشش)ربزرگهششا و مششادربزرگهششا،
پردهخوانیها ،ن الیها و ...ظهور مییافته است .این فرهنگ ،میراث گرانبهاق ملتها و اقشوامی
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است که در طو داریخ با درد و رنج و با قرو مصیرتها ،باورها و ان)ییههاق خود را از دست
ن)ادهان) .فولکلور محصو ادراک و ان)ییه جمنشی و دالقشی احسشاس و عاطفشه انسشانی اسشت.
انت ششا احساسششات ،پاسشش)ارق از میششراث ملششی ملششتهششا ،بیششان درد و رنششج مل ش  ،ار نهششادن بششه
دالورقهاق پهلوانان ،آشنایی با داریخ گذشتگان و بررسی اعت ادات و مراسم دینی و آیینهاق
اقوا ازجمله کارکردهاق ادبیاتعامه است.
شنر سن)ق گستره عظیمی از باورها ،م ها و کاربرد عناصر عامه است که خوانن)ه بهنوعی
با آن همحسی و همنوایی میکن) .کاربرد این عناصشر فهشم ششنر وق را آسشان کشرده و بازدشاب
خصوصیات فرهنگی -اجتماعی خود را نیان میده) .در شنر سن)ق دلطیف فضشاق عامیانشه و
دل ششی عاشش انه از باورهششاق عمششومی موجششب خلششق دصششاویر بشش)ینی ششش)ه اسششت کششه دمییششز ایششن
موروعات در ابیات وق ان)کی حالجی میخواه) .نظامی با مست یم گویی سنی در بیان سشریع
و صریح پیا دارد دا سوءدنریر از گفته هشا و مکتوبشات وق بشه وجشود نیایش) .ششنر نظشامی داراق
منانی بلن) اما مست یم با بیان هنرق است .دنوع و دن)د التزا کاربرد عناصشر عامیانشه در ششنر وق
مضامین ج)ی)ق را به دنیاق ادبیات منرفی کردهاست .نظامی استاد مسلم داستانسرایی به دلیش
د)او داستان هاق افسانه اق غو و جن و ...در باور مرد به الفاظ و روایت هاق عامیانشه دشوجهی
خاص داشت .در غز حاف عناصر عامیانه چن)ان صریح و آشکار به کشار نمشی رونش) بلکشه در
فرآینشش)ق هنششرق و الیششه دار ،بششهعنششوان یکششی از مصششالح شششنرق بششهکششاربرده مششیشششون) .کنایششه
پربسام)درین عنصر عامیانه در شنر حاف است.
منابع
 آد سودا ،محم)علی ) ( ،زبان عامیانه در غز حاف  ،نامه فرهنگستان پاییز ،صص669-44 احم) پناهی ،محمّ) )6181( ،درانه و درانهسرایی در ایران ،دهران  ،سروم. انجوق شیرازق ،سی) ابوال اسم )6146( ،فرهنگعامه ،پژوه هاق ادبی و مرد شناسشی ،دهشران،فرزان ،چاپ او .
 الهامی ،فاطمه )6144( ،اننکاس باورهاق عامیانه و ع ای) خرافی در شنر نظشامی ،پیشک نور،سشاپنجم ،شماره سو  ،صص 668-698
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 بلوکراشی ،علی ،)6141( ،فرهنگعامه ،دهران ،انتیارات آموزموپرورم. -بیه ی ،حسیننلی ،)6114( ،پژوه

و بررسی فرهنگ عامّهق مرد ایران ،دهران ،انتیارات آستان

ق)س.
 دمیمدارق ،احم) ،)61:9( ،فرهنگ عامّه ،دهران ،نیر مهکامه. -دهخ)ا ،علیاکرر ،)6194( ،لغتنامه ،دهران ،دانیگاه دهران ،سازمان لغتنامهق دهخ)ا.

 درانه و درانهسرایی در ایران ،)6181( ،محم) احم) پناهی (پناهی سمنانی) ،دهران ،سروم. خطیب رهرر ،خلی  ،)61:6( ،دیوان حاف  ،دهران ،چاپ پنجاه و یکم انتیارات صفی علییاه. خن)ان ،ررا ،)6148( ،شناخت فرهنگعامه از پنجشره افسشانههشا ،روزنامشه ایشران ،سشا یشازدهم،شماره . 6148/8/99 ،1648
 روحاالمینی ،محمود)6114( ،زمینه فرهنگ شناسی ،چاپ دو ،دهران ،عطار. پورنام)اریان ،د ی ،)6188( ،دیش)ار بشا سشیمرغ ،انتیشارات پژوهیشگاه علشو انسشانی و مطالنشاتفرهنگی.
 ذوالف ارق ،حسن ،)6141( ،بررسیهشاق کارکردهشاق اجتمشاعی فرهنشگ ،روزنامشه ایشران ،سشادهم ،شماره .9::4
 سرامی ،ق)منلی ،)6114( ،از رنگ گ دا رنج خار ،دهران ،علمی و فرهنگی. سن)ق ،مصلح بن عر)اهلل ،)6144( ،کلیّات سن)ق ،بشه دصشحیح محمش)علی فروغشی ،چشاپ اودهران ،انتیارات هرمس.

 سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران ،)6189( ،علی سلطانی گرد فرامرزق ،دهران  ،انتیارات مرتکران. شمیسا ،سیروس .)6184( ،ن ) ادبی ،دهران ،فردوس. کازرونی ،سی) احم) ،)6181( ،اردراط فرهنگعامه بافرهنگ عمومی ،نیریه فرهنشگ عمشومی،شماره  ،4زمستان.
 کاشفی ،محم)ررا ،)6146( ،دین و فرهنگ ،دهران ،نیر هما. کوورجی کویشاجی ،جهشانگیر ،)6149( ،بنیشاد اسشطورههشا و حماسشههشاق ایشران ،درجمشه جلیشدوستخواه ،چاپ دو ،دهران ،انتیارات آگه.
 غزالی ،ابوحام) ،)6116( ،کیمیاق سنادت ،به کوشانتیارات علمی و فرهنگی.

حسین خ)یوجم ،9 ،چاپ دو  ،دهران،
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 محمشش)نژاد منصششومه ،)614:( ،بازدششاب فرهنششگعامششه در غزلیششات سششن)ق شششیرازق ،کنفششرانسبینالمللی شرسشناسی و داریخ ادبیات فارسی،
 منین ،محم) ،)6118( ،فرهنگ فارسی ،چاپ هفتم،دهران،امیرکریر. مهیار ،عراس ،)6148( ،فرهنگعامه؛ اساس دوستی و پیوسشتگی ،روزنامشه ایشران ،سشا یشازدهم،شماره .6148/1/61 ،1641

 -میهندوست ،محسن ،)6149( ،پژوه

عمومی فرهنگعامه دهران ،دوس.

 نجفی ،ابوالحسن ،)6184( ،فرهنگ عامیانه فارسی دهران ،نیر نیلوفر. نوابی ،عر)الحسین ،)6146( ،شطرنج در ایران باستان ،ورزم دانیگاه ان الب ،م  ،649ص –61.6:

 ه)ایت ،صادس ،)6184( ،فرهنشگ عامیانشه مشرد ایشران ،گردآورنش)ه جهشانگیر هش)ایت ،دهشران،چیمه
 ق.ا .بردلس ،)6148( ،خمسه نظامی ،زیر نظر آکادمی علو شوروق ،دهران ،انتیارات ق نوس. -یاح

ی ،محم)جنفر ،)6184( ،فرهنگ اشارات و اساطیر داستانی ،دهران ،سروم.
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بررسی آسوکهی دختر شهر زاهدان بر مبنای نظریهی کلود برمون
مریم شنرانزاده

6

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرشته کیانیقلنهنو

9

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیان فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
این ت ایق با نگاه سارتاری به روایا عامیانه سیستانی (آسوکه 3ها) بر مبنرای
دیدگاه کلود برمرون ارتصراص یافتره و هردف آن شناسراندن هرچره بهترر ادبیرا
سیستان بهویژه آسوکه است ت ایق به رو کتابخانهای – اسرنادی اسرت الگروی
برمون بر مبنای رویکردی دوگانه بنا شده که بر طبق آن سرنوشت قهرمان داسرتان
همیشه و من صراف به پیروزی رت نشده و احتمال وجود پایانی برا شکسرت نیرز در
آن متصور است بر اساس این نظریه ،داسرتان مرورد ب رث از یرک تروالی اصرلی و
چندین توالی فرعی که پیکره و شالودهی داستان را میآفرینند شکل گرفتره اسرت
در این نظریه ،هر توالی دربردارندهی سه کارکرد امکان و فرایند و پیامرد اسرت کره
این کارکردهای سهگانه کرامالف برا داسرتان هر رروانی و هر سرویی دارد از حیرث
شخصیت ،آسوکهی مورد بررسی ،نمونهای با ویژگی تبردیل قهرمران از کنشرگر بره
کنشپذیر و برعکس است تاابل میران دو نیرروی ریرر و شرر از عناصرر عالرب در
آسوکه است این ت ایق نشان میدهد که سارتار روایی آسوکهی مرورد ب رث ،برا
نظریه کلود برمون مطابات دارد

کلیدواژهها :آسوکه ،روایتشناسی،کلود برمون ،ساختارگرایی ،داستان عامیانشه،
سیستان ،پیرفت

1

. www.shabanzadeh_m@yahoo-com
. www.fereshtekiani80@gmail.com
3
. Âso:ka
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مقدمه
با خلق ااار اَدبی ،ارزیابی و داورق دربارة آنها نیز آغاز شش) .ذهشن حسشاس در برابشر دشأایر
ادبیات ،همواره خواهان درک صفات ممیزه اَار اَدبی و چگونگی خلق سخن اَدبی اسشت و ایشن
از آن سؤا هایی است که هر نسلی به طریق خاص خود بشه آن پاسشخ مشیگویش) ،زیشرا ادبیشات
پ)ی)هاق پیکی)ه است که وجوه مختلف آن به اقتضاق اعصار مختلشف مشورد مالحظشه و دوجشه
مخصوص واقع میشود(دیکز .)94 :618: ،در عصر حارشر کشه ن ش) ادبشی بسشیار مشورد دوجشه
است ،آاار ادبی از دی)گاههاق مختلف مورد بحث و ج) قشرار مشیگیشرد .طشرح رویکردهشا و
نظریههاق ن ) ادبی بشه مطشرح شش)ن نظریشههشاق دیگشرق انجامیش) .از جملشهق ایشن نظریشههشا؛
ساختارگرایی است که به بررسی ساختمان اار ادبی بشراق درک وجشوه فراینش) خلشق ششگفتی و
زیرایی میپردازد .بررسی ساختارق فر هاق روایی با ریختشناسی قصههاق پریان اار والدیمیر
پراپ آغاز ش) و راه را براق ورود و ظهور نظریهپردازان دیگر هموار ساخت کشه از جملشه ایشن
نظریهپردازان میدوان به کلود برمون اشاره کرد .در سا هاق اخیر ،بررسی ساختارق آاار ادبشی
ایششران مششورد دوجششه پژوهیششگران قششرار گرفتششه کششه متاسششفانه بششه دلی ش انشش)کی و پراکنشش)ه بششودن
پاسخگوق این حجم از آاار ادبی نیست .این م اله ،عالوه بر آن به بررسی آسوکهق دختر ششهر
زاه)ان بر اساس نظریه ساختارق کلود برمون پرداختشه ،مشیدوانش) در شناسشایی ادبیشات عامیانشه
سیستان نیز مفی) واقع شود.
سیستان ،تاری  ،گویش
سیستان در شرس ایران و در شما استان سیسشتان و بلوچسشتان قشرار دارد .سیسشتان از سشوق
شما و شرس به افغانستان ،از شما غرب بشه دششت لشوت و شهرسشتان نهرنش)ان اسشتان خراسشان
جنوبی و از جنوب به شهرستان زاه)ان مح)ود اسشت .سیسشتان از آبرفشتهشاق رود هیرمنش) بشه
وجود آم)ه اسشت و در پسشتدشرین ن طشه آن چنش) دریاچشه آب ششیرین قرارگرفتشه اسشت کشه
بزرگدرین آنها ،دریاچه هامون نا دارد (ارباب بیکس و افتخارق م )  .)69 :6144 ،از دیگر
نا هاق ق)یمی سیستان «زرق » است( .از همین واژه مورخین یونانی کلمه«درنیگیانشا » را گرفتشه
و در اروپا روا دادهانش) .صشورت دیگشر«زرق »« ،زره» اسشت .باسشتانی بشودن واژه " زرق " بشا

بررسی آسوکهی دختر شهر زاهدان بر مبنای نظریهی کلود برمون 793 

کیششف کتیرششه منششرو

داریششوم هخامنیششی منلششو گردیشش) کششه در آن سیسششتان را «زرنکششا»

میگفتهان) .واژه " زرا " یا " زن) " یا " دریا " (فارسی باستان) را بشر دریاچشه هشامون نهشادهانش)
(جی ،پی ،دیت.)69-66 :6119 ،در اوستا سیسشتان یشازدهمین سشرزمینی اسشت کشه «اهشورامزدا»
آفری)ه است .مورخین بناق سیستان را به «گیتاسب» یکی از نوادگان کیومرث نسشرت دادهانش).
براق منط ة سیستان نا هاق زیادق در کتابهاق مختلشف آمش)ه اسشت .قش)یمیدشرین نشامی کشه
داکنون از سیستان در متون بهجاق مان)ه« ،هئتومنت» میباش) که در اوستا بهکرات از آن سشخن
به میان آم)ه است .دوصشیف اوسشتا بشا موقنیشت فنلشی پ)یش)ههشاق جغرافیشایی منط شه خصوصشاو
هی)رولوژق آن همخوانی دارد .دا جایی که برخی از دانیمن)ان کوششی)هانش) نشا هشاق اوسشتایی
این سرزمین را با رودهایی که هماکنون در آن جریان دارنش) ،دطریشق دهنش) (موسشوق حشاجی و
مهرآفرین .)8 :6144 ،نخستین فرمانرواق ایرانشی نامش)ار ایشن سشرزمین پشس از طلشوع اسشال " ،
ین وب لیث صفارق" بوده است .پس از صفاریان ،سامانیان ،غزنویان و سلجوقیان نیشز هشر یشک
م)دی بر این سرزمین فرمانروایی کشردهانش) .محلشی کشه امشروز زابش نامیش)ه مشیششود ،در ابتش)ا
زمینهایی با دپشههشایی از ماسشه هشاق روان و رسشوبات دریشایی بشود کشه قسشمتی از آن در مسشیر
رودخانه قرار داشت .با کم ش)ن آب رودخانه بر وسنت خیکیهاق اطشرا

آن افشزوده شش) و

با ادصا این منط ه به روستاق حسینآباد ،آبادق بزرگی دیکی گردی) .بن)ها دأسشیس پادگشان
نظامی بر اهمیت آن افزود .در سا  6168شمسی بر طرق دصویبنامه هیئتوزیشران ،آن آبشادق
را زابش نامی)نشش) و در سششا  6161شمسششی بششه مرکششز سیسششتان درشش)ی ششش)(زن)هد .)11 :618: ،
گوی

سیستانی از گوی هاق وابسته به زبانهاق غربی ایران و از شاخه جنوبی آن است که به

گروه زبانهاق هن)واروپایی دنلق دارد (برجسته دلفروز .)9 :6189 ،فرهنگنویسشان زبشان درق
را بر هفت گونه دانستهان) چهار از آن متروک است و آن زبان هروق ،سگزق ،زاولی و سغ)ق
است و سه نوع دیگر آن مت)او است و آن درق و پهلوق و پارسی بود (منین.)19 :6116 ،
فرهنگ عامه یا فولکلور Folklore

زیرادرین و گرانبهادرین گنیجینه هر ملتی فرهنگ و زبان آن ملت است که در طی قرنها و
سا ها از زبان گویاق مرد دَراوم کرده و سینه به سینه ن

ش)ه است .این فرهنشگ بشه عنشوان
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میراای مننوق به نس امروز رسی)ه و بایش) بشه نسش هشاق بنش) منت ش گشردد .واژه (فولکلشور) را
نخستینبار ویلیا جی .دامس 6باستانشناس انگلیسی ،در سا  6481در نیریه انجمن ادبی لن)ن،
در م الهاق که عنوان و موروع آن دان

عامیانه و آداب و رسو سشنتی بشود بشا امضشاء مسشتنار

9

آمررواز موردن به چاپ رسان) (بیه ی« .)68 :6114،کلمه فولکلور از دو واژه (فولشک) Folk

که در فارسی به مننی مرد  ،دوده ،عامه ،خلق و عوا درجمه ش)ه و (لشور)  Loreکشه بشه مننشی
دانش

و آگششاهی ،دانیششی و منلومششات و حکمشت آمشش)ه اسششت»( .همششان .)64 :ادبیششات عامششه یششا

فولکلور ،مجموعه آداب و رسو  ،افسشانههشا و رشربالم ش هشا و درانشه و اسشاطیر اسشت کشه در
جوامع گوناگون به طور شفاهی و سینه به سینه از نسشلی بشه نسشلی منت ش مشیششود .فولکلشور از
درونیدرین جوامع بیرق رییه میگیرد و در زمانهاق گوناگون بشر روق افکشار دشودهق مشرد
دأایر میگذارد(افیارق.)89 :6144 ،
آسوکه
داستانهاق اقلیمی غالراو بازداب دهن)ة ویژگیها و عناصر میترکی چون فرهنگ و باورها و
آداب و رسو یک منط ة جغرافیاییان) و در همة فرهنگها و دان نامههشاق ادبشی در دنریشف
داستان اقلیمی بر و جود ان عنصر دأکی) ش)ه اسشت .داسشتان اقلیمشی بشه سشرب بازدشاب گسشتردة
عناصر اقلیمی و محیطی به دو شک دزیینی و پویا در طی حوادث و ماجراها ،کامالو رنگ بومی
دارد و متنلق به منط ه اق خاص و متمایز از دیگشر منشاطق اسشت .ایشن عناصشر میشترک و دمشایز
بخ

عراردن) از :فرهنگ مرد ؛ شام منت )ات ،باورهشا ،آداب و رسشو  ،میشاغ و حرفشههشا،

شک منمارق منط ه ،خوراک ،پوش ها و زبان محلی (واژههاق محلی ،لهجه و ساختار بشومی
و محلی زبان ،درانهها و سرودهاق عامیانشه) ،ششیوههشاق منییشتی و دولیش)ق ،مکشانهشا و منشاطق
بومی ،طرینشت بشومی ،صشور خیشا اقلیمشی ،نهضشتهشا و دحشوالت سیاسشی و اجتمشاعی منط شه
(صادقی شهپر .)9 :614: ،ادبیات اقلیمی در منط ه سیستان از پییشینهاق کهشن برخشوردار اسشت.
این ادبیات اقلیمیت روایتگونه " آسوکه" نامی)ه میشود که در میان مرد ایشن دیشار جایگشاهی

. W.J. Toms
. Ambrose Morton

1
2
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ویژه دارد کشه مشیدشوان از دالیش ایشن محروبیشت بشه وجشود رشربالم ش هشا و اصشطالحات و
کنایههاق بومی و محلی و همراهی آن با ان)رزهاق اخالقی و  ...اشاره کرد.
ویژگیهای عام آسوکه
آسوکه صحنهق اَب)ق ج)ا خیر و شر است.
دنیاق آسوکه دنیاق سادهاق است؛ قهرمانان آسوکهها هم م دنیاییان سادهان).
هیچ آسوکهاق بر مرزهاق جغرافیایی صحه نمیگذارد؛ قهرمان آسوکه مرزها را به سشادگی
درمینوردد و اصوالو نیروق بازدارن)هاق بین او و مرز حائ نیست.
مرناق بسیارق از آسوکهها ح ّی است که در پایان به صاحر
ممکن است به حقدار رسی)ن آن میک و زمانبَر باشش) ،کیشمک

بشاز خواهش) گیشت ،اگرچشه
حشاکم بشر سراسشر افسشانه،

ماجراق همین حق به حقدار رسی)ن یا رسان)ن است!
در آسوکه دنیا بسیار کوچک است ،قهرمانان آسوکه خیلی زود هم)یگر را پی)ا میکننش) و
به هم میرسن).
دنیاق آسوکهها هیچ بَن) و گِرهی ن)ارد؛ همه زبان هم)یگر را میفهمن) ،نه ملیت مشیدوانش)
ماننی در این مورد دل ّی شود و نه جنسیت و نه ماهیت.
مرز در دنیاق آسوکه «خیر» است نشه جغرافیشا نشه نشژاد؛ هشر کسشی را در هشر جشایی بشه میشار
نمیگیرن) ف ط به دلی اشتراک در خون و نژاد و زبان؛ اما به دالی انسانی آرق! دنیاق آسشوکه
از این دی)گاه با واقنیت ان)کی دفاوت دارد! (در سیستان رسو پسن)ی)ه بسیار است و از جملشه
آنها مَیار .اگر کسی به کسی یا گروهی پناه بررد ،این رسم حکم میکن) که به او پناه دهن)؛ از
او حمایت کنن) ،اگر ده)ی)ق متوجه اوست رفع نماین) و ....که دمامی اینهشا بشی چیشمداششت
است و دا پاق جان).
آسوکه به مسائ اعت ادق نمیپردازد؛ خوب و بش) همییشه وجشود دارد؛ امشا خشوبی و بش)ق؛
خیر و شر به دین افراد بستگی ن)ارد.
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آسوکه مُلک مُطلق هیچ قو و قریله یا دسته و گروهشی نیسشت ،هشیچکشس یشا طرفش)ار هشیچ
ان)ییه و آرمانی نمیدوان) آسوکه را به خود و به دیشن ،ملیشت و باورهشای

گشره بزنش) و از آن

خود کن).
قهرمان آس وکه از هر جشنس و نشوعی کشه باشش) ،پذیرفتشه اسشت و عشادات و آدابش

جشاق

چونوچشرا نمشیگشذارد؛ آن قش)ر در ژرفشاق ذهشن گوینش)ه و ششنون)ه رسشوخ کشرده اسشت کشه
ماجراهاق جالری میآفرین).
مفهو باورپذیرق در آسوکهها مفهو گستردهاق اسشت؛ ایشن مفهشو هرگشز اابشت نرشوده و
نخواه) بود.
آسوکه زمان و مکان ن)ارد ،زمان و مکان

میدوان) چرخیی باش) ،از گذشته به حشا و از

حا به آین)ه و برعکس.
زاویهق دی) 6در آسوکه همواره «داناق ک » است.
راوق 9آسوکه همواره سو شخص مفرد بیطر  1است.
آسوکه همواره داراق پیرنگ 8یا پیرنگ مطلوب و منسشجم نیسشت؛ یننشی بشه زبشان فنشیدشر،
لزوماو همهق حوادث یا پایانبن)قها پیام)هاق طرینی و منط ی حوادث پییین نیستن) و به همشین
دلی اگر حاداهاق در آسوکه جابهجا شود ،چن)ان دغییرق در رَون) داستان نمیگذارد؛ میدشوان
اینطور نتیجهگیرق کرد که اغلب پیرنگها فرعی 4هستن).
شخصیت 1آسوکه د ریراو همواره ساده و ایستا 8است .کمتر پی

مشیآیش) کشه شخصشیت در

ال در
رمن آسشوکه پُختشه و متکامش گشردد ،هرچشه هسشت در آغشاز چنشین بشوده اسشت ،منمشو و
آسوکهها به شخصیت پویا 4برنمیخشوریم کشه در کشورهق حشوادث آبدیش)ه و متحشو ششود،
د ریراو همواره از آغاز دا پایان ،یکسان روایت میشود ،گاهی دحولی رخ مشیدهش) کشه غالرشاو از
منفی به م رت و از شر به خیر است.
1

. Point of View
. Narrator
3
. Uninstructive
4
. Plot
5
. Subplot
6
. Character
7
. Static
8
. Dynamic
2
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دیخیص 6جزء همییگی قصه است ،بشه نظشر مشیرسش) پشی

از روا رسشم آسشوکهگشویی

«دیخیص» در ذهن بیر بوده و آسوکه محمش خشوبی بشراق پیشاده شش)ن یشا اسشت رار آن فشراهم
ساخته است.
شخصیت مورد دوجه دیگر آسوکه قهرمانی است که ادبیات غشرب وق را "آیشرون "9مشی-
نام) .آیرون منموالو لودهاق یکالقرا و دَرکهاق یا به قو مردمان سیستان "دَسمهاق" اسشت ،کشه
آراسته به انواع لطایفالحی  ،ح هبازق ،حاررجوابی ،رتن)ق ،فرصتطلرشی ،آبزیرکشاهی و ...
ش)ه است.
درونمایه فکر اصلی و مسلط در هر اارق است ،خط یا رششتهاق کشه در خشال ااشر کیشی)ه
میشود و موقنیت داستان را به هم پیون) مشیدهش) .بشه بیشان دیگشر ،درونمایشه را عنشوان فکشر و
ان)ییهق حاکمی دنریف کردهان) که نویسن)ه در داستان اعما میکن) ،به همشین جهشت اسشت
کشه مشیگوینش) درونمایشه هشر ااشرق ،جهششت فکشرق و ادراکشی نویسششن)هام را نیشان مشیدهشش)
(میرصادقی .)89 :61:8،هر آسوکه بُنمایه 1یا درونمایهاق دارد ،اما آنکه به صورت بُشنمایشهق
عمومی آسوکهها درمیآی) ،عناصرق آشنا و برخاسته از محیط آرزوهاست؛ بُنمایههاق غالشب
آسوکهها منموالو مسائلی از این دست است:
آرزوق عمرق دراز ،زیسشتن در بشیمرگشی نشه در بشیبرگشی ،آرزوق ارودشی بشیخشون د ،
آرزوق دستیابی به عی ی بیغ وغ

و غ  ،دغییر زن)گی از گ)ایی به پادشاهی و ...

آسوکه پایانبن)ق نامنتظره 8ن)ارد ،هیچ چیز ناگهان دغییر نمشیکنش) ،چراکشه داراق جریشان
جویرارق است و دست باال آنکه گاه بر سر راه ایشن جویرشار ،سشنگی ،صشخرهاق ،اردفشاعی یشا
کن)هق سترر درختی سرز شود و جریان آرا آن را دُچار میک سازد که این نیز به مَ)د قهرمان
ح نی)نی است ،ممکن است گاهی آبخورشت خود قهرمان از سشرزمین آبشا و اجش)ادقام
بُری)ه شود و بُنهکَن یا بیبُنه از جایی به جاق دیگر برود ،اگشر ایشن سشرزمین دشازه جاذبشههشای
بکرب) ،ممکن است قهرمان به می خود همشانجشا بشراق همییشه کنگشر بخشورد و لنگشر بینش)ازد

1

. Personification
. Eiron
3
. Motif
4
. Surprise Ending
2
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وگرنه همواره آرزوق بازگیت به زادگاه
اسر

را در سر میپروران) دا آنگشاه کشه زیشن بشر پیشت

بگذارد و دست پروپیمان هِی به مَرکب بزَن) و راهی بهیت موعودم شود.
6

ح)یث نفس /گفتوگو با خود /خودگویی  ،ویژگی است که بهوفور در آسوکهها نمایشان
است و منموالو آسوکهگو یا آسشوکهپشرداز  -آنجشا کشه دوجیشه اعمشا و افنشا قهرمشان را الز
میدان) یا آنجا که همسویی بییترق از مخاطب چیم میدارد -از این شگرد اسشتفاده مشیکنش)،
یننی در جل) قهرمان می رود و بش)ون اِعشال قرلشی ششخص فنش را دغییشر مشیدهش) و بشه دوجیشه
ورنیت میپردازد .در اینگونه موارد آشنادرین شیوه اسشتفاده از او ششخص مفشرد اسشت ،امشا
هُنرقدرین آن ،مخاطب قرار دادن خوی

است که در آنصورت روا داستان بشه دو ششخص

مفرد دغییر مییاب) .گهگاهی نیز شخص جمع این مهشم را بشر عهش)ه مشیگیشرد و در دمشامی ایشن
حالتها الرته روشن است که شخص فن ح ی ی نیست ،نماییی است.
دنلیق 9در آسوکه اَن)ک است ،درس است که گاه سِیر واقنه در آسوکه ممکن است نَفَشس
شنون)ه را در سینه حرس هشم بکنش) ،امشا ایشن مورشوع برخاسشته از دنلیشق آن نیسشت؛ دنلیشق در
آسوکه جاق زیادق را اِشغا نمیکن)؛ چون آسوکه بر مرنشاق یشک روایشت کشامالو خطشی و بشر
اساس پیرنگها 1و بُنمایههاق 8من)ود و قاب فهم ششنون)ه عررشه مشیششود و هرکسشی از میشان
جمع با دان

ان)ک پییین میدوان) باقی داستان و مسیر آن را ح)س بزن).

دسیسه  /دوطئه4؛ جزء الز و ج)انی)نی آسوکه است ،بهطورق که میدوان ادعا کشرد هشیچ
آسوکهاق ب)ون وجود دوطئه یا دَسیسه شک نمشیگیشرد ،امشا طرفشه آنکشه دَسیسشه در آسشوکه
آنق)ر روشن و آشکار است که اگر زمان آن به دأخیر افت) شنون)هاق که غالراو منتظر وقشوع آن
مان)ه ،دنها به همین یک قضیه فکر میکن) و ادامهق آسوکه را ب)ون دسیسه بیفای)ه میدانش) و
چهبسا که رتغرت خود را به اِدامهق شنی)ن اَز دست ب)ه) .زمان رفع دوطئه به دست قهرمشان نیشز
قاب ح)س اَست و آن نیز در بخ

انتهایی آسوکه نزدیک به پایان ،به

1

. Soliloquy
. Suspense
3
. Plot
4
. Motif
5
. Intrigue
2
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ال ششنون)ه
دست قهرمان شک میگیرد .از ا ین پشس دیگشر آسشوکه هیجشانی نش)ارد و منمشو و
منتظر یکی دو جملهق پایانی است که خرر از ادامهق دوفیق ح میک میدهش) یشا موف یشت را
دضمین میکن)(عمرانی.(81-19 :61:9 ،
روایت و روایتشناسی
شای) بتوان روایت را در سادهدرین و عا درین بیشان ،متنشی دانسشت کشه قصشهگشویی (راوق)
دارد (اسکولز .)618 :6141 ،روایتشناسشی6ششنرهاق از رویکشر علمشی نسشرتاو نشوینی اسشت کشه
دغ)غة اصشلیام شناسشایی عناصشر سشاختارق و حالشتهشاق مختلشف درکیشب ایشن عناصشر در
روایت ،شگردهاق مکرر روایت و همکنین دحلی انواع گفتمان در روایشت اسشت (داد:6184 ،
 .)944دالم براق دوصیف ساختمان روایی پایه ،از زمان ارسطو آغاز ش)ه اسشت و بارهشا گفتشه
ش)ه که از زمشان او دشا کنشون چنش)ان پییشرفتی بشه دسشت نیامش)ه اسشت (اسشکولز)618 :6141 ،
مهمترین نظریهپردازان والدیمیر پراپ ،9دزودان دودور  ،1روالن بارت ،ژرار ژتنِت 8هستن) که
بششه دنششاریف و د سششیمبنشش)قهششاق گونششاگون دسششت یافتششهانشش)(اخوت .)98-64 :6186،بششا دمششا
اختال نظرهایی که در دحلی روایتها میان روایتشناسان وجشود دارد ،اصشو کلشی روایشت
وشن است و اییان بر چن) م وله در دنریف روایشت ادفشاس نظشر دارنش) .ژنشت روایشت را همشان
کن

گزارشگرق میدان) (احم)ق .)6149:164 ،دودور

با دأکی) بر ن

کن

شخصیتهشا

در شک گیرق روایت منت ) است « :در روایت بای) کنیی برمال شود و دغییر و دحولی صورت
گیرد .در واقع ،هر دغییر و دحولی به منزلة حل ة روایی ج)یش)ق اسشت ،بش)ین دردیشب کشن هشا
یکی پس از دیگرق میآی) و در غالب اوقات هر دوکن

با هم رابطهاق علّی و منلشولی دارنش)

(دودور  .):9 :6149 ،به نظر پراپ نیز روایت ،متنی است کشه چگشونگی دغییشر ورشنیت را از
حالت پای)ار به ناپای)ار و دوباره بازگیت آن به حالت پای)ار بیان میکنش) .آنکشه پشراپ بشر آن
داکی) میورزد ،ن

ویژهها و خوییشکارقهاسشت و اعت شاد دارد شخصشیت ف شط ابشزار بشراق

1

. Narratology
. Vladimir Propp
3
. Tzvetan Todorof
4
. Gerard genette
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وقوع کن

است .اما در این میان ،نظر کلود برمشون بشا دیگشر نظریشهپشردازان عرصشهق روایشت

دفاوت دارد(فالح و افیارق.)41 :61:4 ،
ساختارگرایی
یکی از رویکردهایی که در حوزهق ن ) ادبی از آغاز س)ه بیستم به آن دوجه شش) ،بررسشی
ساختمان اار ادبی براق درک وجوه فراین) خلق شگفتیهشا و زیرشایی در آن بشود .ایشن رویکشرد
ج)ی) را فرمالیسم یا ششک گرایشی مشینامی)نش) کشه بنش)ها زمینشهسشاز مطشرحشش)ن نظریشههشاق
ساختارگرایی ش) .ساختارگرایی در پی آن است دا الگو و نظامی از روابط و پیونش)ها را فشراهم
کن) که امکان ارزیابی مفاهیم را ممکن میسازد .همکنین ،دریافت روابط نظا کیشفشش)ه در
اار را با نظا ک ادبیات و در نگشاهی وسشیعدشر بشا کش نظشا فرهنشگ بیشر فشراهم آورد .بش)ین
دردیب ،ساختارگرایی با دنیین اصو ساختارق ،چه در آاار مفرد و چه در روابط میان آاشار ،بشر
آن بوده و هست دا روشی علمی را براق مطالنات ادبی فراهم سازد( مجرد و حسشن لشی:6144 ،
 .)9ساختارگرایی ،نظریهاق است که به شناخت ،مطالنه و بررسی پ)ی)ههشا بشر اسشاس قواعش) و
الگوهایی که ساختار بنیادق آنها را به وجود آوردهان) ،میپردازد .این شیوه ،رشتههشاق علمشی
گوناگون و پ)ی)ههاق موجود در آنها را همکون مجموعههایی متیک از عناصر بههمپیوسشته
میدان)« .ویژگی این روم در آن است که پژوهیگران ،پ)ی)ههاق مختلف علم خود را بهطور
مست

و ج)اگانه از یک)یگر مورد مطالنه قرار نمیدهن) ،بلکه همواره میکوشن) هشر پ)یش)ه را

در اردراط با مجموعه پ)ی)ههایی که جزئی از آنهاست بررسی کنن) » (باالیی و کشویی پشرس،
 .)918 :6184درواقع ساختارگرایان ،همهق پ)ی)ههاق جهان را در ساختار اابتی میدانن) که بشر
اساس این ع ی)ه ساختارگرایانه ،ادبیات و انواع گوناگون آن نیز از این قاع)ه مسشت نی نیسشتن) و
از ساختارهاق منینی برخوردارن) " .ساختارگرایی در ادبیات عرارت از دح یشق در سشاختارهاق
آاار ادبی و شناخت انواع این آاار است" (فروزن)ه .)18 :6148 ،پیتوانه اغلب سشاختارگرایان ،
نظریه زبان فردینان دو سوسور بشود .آنشان بشا اسشتفاده از نظریشات ایشن زبشانششناس پ)یش)ههشاق
گوناگون را مورد مطالنه قرار میدادن) و بهد)ریج بررسیها و مطالنشات خشود را در رششتههشاق
مختلف بسط و گسترم دادن) .در واقع «ساختارگرایی منموالو با نا و نیان گروهی از متفکران
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عم)داو فرانسوق اسشت کشه در دهشههشاق  6:49و  6:19مفشاهیم زبشانششناختی سشاختارق را در
مطالنه پ)ی)ههاق اجتماعی و فرهنگی به کار بستن)» (کالر .)611 :6149 ،امروزه کمتر ن ش)ق را
میدوان یافت که از کارکردهاق ساختارق بیبهره باش) .پییرفتهاق ن ) ادبی مناصر ،منجر به
ایجاد مکتب ساختارگرایی با الها از نظریات زبان شناسانهق « فردینشان دو سوسشور » گردیش) و
بن) از آن پساساختارگرایان با دکیه بر ساختشکنی ،در جریان انت ادهایی به ساختارگرایان ،بشه
مرانی ان)ییه و روم کار خودشان شک دادن) .دحلی ساختارق بهویژه بر آاار روایشی یکشی از
دستاوردهاق ن ) ادبی مناصر است .اصطالح « روایت شناسشی » نخسشتین بشار دوسشط " دزودشان
دودور

" ،زبانشناس و روایت شناس بلغارق م یم فرانسه بهکار برده ش) و درواقشع بایش) او را

مر)ع این اصطالح دانست .او این اصطالح را در کتشاب بوطی شاق خشود پییشنهاد کشرد و " ژارژ
ژنت " در سشا  6:41در م الشهق « سشخن دشازهق روایشت داسشتانی » آن را بشهعنشوان مطالنشه و
مراعات ساختارهاق روایت داستانی دنریف کرد (سشی)حسشینی« .)66:4 :6148 ،مکاریشک» در
کتاب راهنماق نظریهق ادبی مناصر روایتشناسی را اینگونه دنریف میکن) « :روایتشناسی،
مجموعهاق از احکا کلی دربارهق ژانرهاق روایی ،نظا حشاکم بشر روایشت و سشاختار پیرنشگ
است » (مکاریک.)94 :6148 ،
در فنالیت ساختارق ،خوانن)هق منت ) ،درک کلی از اار را رها میکنش) و بشه اجشزاق ااشر و
اردراط صورق بین آنها میپردازد .در میان ساختارگرایان بر سر ایشنکشه کوچشکدشرین واحش)
مورد بررسی در یک ممکن منفرد چه چیزق است ،اختال

نظرهایی وجود دارد کشه منجشر بشه

ارائه نظریههایی متفاوت ش)ه است .همین دفاوتهشا ارائشه یشک دنریشف واحش) از ایشن ششیوه را
دشوار میسازد .با وجود این ،در دمشا ایشن نظریشههشا یشک نکتشهق میشترک وجشود دارد و آن
بررسی اردراط بین اجزاق یک واح) ادبی اسشت (مجشرد و حسشنلی .)8 :6144 .بررسشی سشاخت
فر هاق روایی ،با وجود پییینهاق که داشت ،د ریراو با کار والدیمیر پراپ 6با نا «ریختشناسشی
قصههاق پریان »9و به دنرا آن بررسی ساختار اسطورهها دوسط کلود لوق استروس 1آغاز ش).
پراپ با دوجه دادن به روابط مت اب کارکردها ،ن طه ششروعی بشراق گروهشی از نظریشهپشردازان
1

. Vladimir Propp
. Morphology of the Folktale
3
. Claede Levi Strauss
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بن)ق ،بهویژه گروه گرمشاس ،6برمشون 9و دشودور  1فشراهم آورد .هش)

ایشن گشروه ،بررسشی

عناصر داستان و قوانین درکیب آنها بود .آنها درص)د بودن) با دیخیص کوچشکدشرین واحش)
روایی و اردراط آن با واح)هاق دیگر به درکی ادبیدر از روایت دست یابن) .از این میان برمشون
با اب)اع یک نظا مرتنی بر نمای

شک وارهاق ،چگونگی روابط بین کوچکدشرین واحش)ها را

کیف کرد و واح) پایة روایت را « پیرَفت » نامی) ( اسکولز.)616-:6 :6149 ،
کلود برمون
8

کلود برمون روایتشناس ساختارگراق فرانسشوق ،زاده  6:9:مشیالدق و از نخسشتین کسشانی
بود که از منظر منناشناس ی به روایت دوجه کشرد .او پایشه و اسشاس کشار خشود را دکمیش و بشازبینی
دی)گاه پراپ قرار داد .او در نخستین جسشتارهای

پیرامشون کارکردهشایی کشه پشراپ از حکایشت

پریان استخرا کرده بود متذکّر ش) که برخی از کارکردها با یک)یگر اردرشاط منط شی دارنش) و از
نظر مننایی بر یک)یگر داللت میکنن) .بنابراین دالم کرد دا ماهیت ایشن پیونش)ها را میشان عناصشر
اولیهق داستان بیاب) .برمون با حذ کارکردهاق میانجی که نظم ساختارق محور اصلی را بشر هشم
زده بودن) ،به ساختارق متنی بر اردراط مننادار گزارهاق کارکرد دست یافشت و بشا نمشای

ششک -

واره این گزارهها دوانست رابطة زیر مجموعههاق منط ی را در کّ یک روایت روشن کن) .بش)ین
دردیب بر اساس گفتة خودم ،او از یکی از ب)درین گرفتارقهاق فرمالیسم که عش) قابلیشت نشوع-
شناسی و دمایز گذارق بین فر ها بود ،رها ش) (اسکولز.)614-618: 6141 ،
برمون برخال

پراپ که کن

و کارکرد را واح) پایه میدان) ،پیرفشت را اسشاس روایشت

میشمارد و به اعت اد او« واح) پایة روایت کارکرد نیست ،بلکه پیرفشت اسشت و یشک داسشتان
کام را هر ق)ر هم بان) و پیکی)ه باش) ،میدوان همکون دلفیق پیرفتها منرفی کرد (اسکولز،
.)689 :6141
به نظر او ،هر داستان مجموعهاق است منسجم از دوالیها و پیرفتها و هشر پشیرفشت خشود
سه کارکرد دارد که عرارت است از امکان یا اسشتن)اد کشن  ،فرآینش) ،پیامش) .ایشن کارکردهشا
1

. Gremias
. Bremond
3
. Todorv
4
. Claud Bermond
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هرکشش)ا دو انتخششاب دارد« :در هششر مرحلششه از بسششط و گسششترم ،حششق انتخششابی وجششود دارد :در
مرحلهق دو  ،دح ق یا عش) دح شق و در مرحلشهق سشو  ،دوفیشق یشا شکسشت» (همشان) .برمشون
پیینهاد کرد که بهجاق آنکه کارکرد در منناق مشورد نظشر پراپشی را بشهعنشوان کوچشکدشرین
واح) روایت در نظر بگیریم ،دوالی منط ی چن) کارکرد را بهعنوان واحش) اساسشی مش)نظر قشرار
دهیم .او این دوالی منط ی چنش) کشارکرد را « »Sequenceمشینامش) کشه منشاد فارسشی آن بشه
واژهق «پیرفت» درجمه ش)ه است.
برمون هر پیرفت را ناشی از حرکت موقنیت دناد به سمت ع) دناد و بازگیت مجش)د
بهسوق دناد میدان).

تصویر شماره  :1نمودار پیرفت از دید برمون

او براق نیان دادن ن یهق یک پیرفت به سه مرحلشهق دش)ریجی دکشاملی اششاره مشیکنش):
نخست ،موقنیت پای)ارق که امکان دگرگونی را بشهواسشطه ورشنیتی درونشی یشا بیرونشی داششته
باش)؛ دو  ،امکان دگرگونی که ورنیت به فن درمیآی) و بر موقنیت پای)ار دأایر میگذراد؛
سو  ،امکان دگرگون ش)ن ورنیت اابت اولیه یا اابت باقی مان)ن آن .بنشابراین ،در هشر مرحلشه
از گسترم پیرفت ،حق انتخاب یا امکشان دگرگشونی وجشود دارد .مرحلشه دو از ایشن مراحش
سهگانه را مرحلهق گذار نامی)هان) که خود میدوان) دربرگیرنش)هق سلسشلهاق از کارکردهشا در
قالب پیرفتهاق ج)اگانه باش)( احم)ق.)614-611 :6149 ،
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دصویر شماره :9سه مرحلهق د)ریجی دکاملی از دی)گاه برمون:

برمون ساختار هر روایتی را با یک بردار یا با پرواز یک دیشر ،م ایسشه مشیکنش).کافی اسشت
کمان کیی)ه شود و دیر بهسوق ه)

نیانه رود دا موقنیت پایه به وجود آی) .به فن درنیامش)ن

این موقنیت ،همان خار کردن دیر از چلهق کمان است بی آن که پرداب

کنیم .اما همین کشه

دیر از چله رها شش) ،هرچنش) ششای) بشاد آن را برشرد یشا از اششیاق گونشاگونی کمانشه کنش) ،نهایتشاو
علیال اع)ه ،به ه)

میزن) یا نمیزن) .بنابراین در دنریف روایت ،آن را دوالی چنش) کشارکرد

پراپی میدان) که د)اومی غایتمن)انه دارد و بر مرناق این باور شک گرفتشه اسشت کشه؛ هشر چشه
رخ میده) ،برنامهریزق ش)ه است .این دنریف برمون و نظرگشاه او ،بشر دکیشه هرچشه بییشتر بشر
طرحهاق منط ی و نظا علی و منلولی منسجم داللت میکنش) .بشر ایشن اسشاس ،مشیدشوان یشک
داستان کام را هرق)ر هم که بلنش) و پیکیش)ه باشش) از طریشق دلفیشق پشیرفشتهشا منرفشی کشرد
(اسکولز.)689 :6141 ،
انواع توالی در روایت
برمون دوالیهاق موجود در یک داستان را نیز به دو دسته د سیم میکن) :دشوالی ابتش)ایی یشا
بسیط و دوالی مرکب و پیکی)ه(اخوت .)99 :6186 ،در دوالی بسشیط ،کارکردهشاق سشهگانشه بشه
نتیجهاق آشکار منجر میشون) که از درکیب این نوع از دوالی ،دوالیهاق پیکی)هق زیشر سشاخته
میشون):
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دوالی زنجیرهاق :قهرمان براق انجا می اس خود به کن هایی دست میزن) کشه هشر یشک از
آنها با واکن هایی روبهروست .این کن ها زنجیروار ادامه مییابن) دشا قهرمشان می شاق

را بشه

سرانجا برسان) .دوالی انضمامی:دوالی او (یننی بستن می اس و حرکت بشراق انجشا مأموریشت)
ممکن نمیشود مگر اینکه قهرمان ،مراحش اسشتفاده از ابشزار و یشارق نیروهشاق یشارقدهنش)ه را
پیتسر بگذارد و سرانجا به مرحلهق نهایی ماموریت خود برس) (اخوت.)1: :6186 ،
شخصیت از دیدگاه برمون
شخصیتها نیز از نگاه برمون اهمیت روایی خاصشی دارنش) .او شخصشیتهشا را بشه دو دسشتة
کنیگر و کن پذیر د سیم میکن) و منت ) است این شخصیتها قابلیشت درش)ی بشه دیگشرق را
دارن)؛ کارگزاران آنها که کارق انجا میدهن) و کارپذیران آنها که اعمشالی بشر آنهشا واقشع
میشود .در بییتر قصهها ،فاع یا قهرمان ابت)ا کارپذیر است و سپس کارگزار میشود و اغلشب
در انتهاق حکایت ،دوباره شأن کارپذیر پی)ا میکن)(اسکولز.)641 :6141 ،
خالدهی آسوکه دختر شهر زاهدان
در شهرق خوم وخر و آباد با مردمانی نیکسرششت و مهمشاننشواز ،پادششاهی حکمرانشی
میکرد که همسرم هنگا زایمان از دنیا رفته بود .دنها فرزن)م دخترق بود کشه او را بییشتر از
همه چیز و همه کس دوست داشت .دختر در میان ناز و ننمت و دوجه پش)ر بشه دحصشی علشم و
سششواد و هنرآمششوزق پرداخششت و در زیرششایی هششم سششرآم) دختششران شششهر بششود .شششهرت زیرششایی و
شایستگی دختر در دنیا پیکی) و ششاهزادگان ممالشک دیگشر هشم بشراق خاسشتگارق از دختشر بشه
زاه)ان و کاخ ششاه مشیآم)نش) .دختشر بشه دلیش دلرسشتگی بشه زاهش)ان و مشرد زاهش)ان دمشامی
خاستگاران را جواب کرد .روزق لیکرق از مهاجمان در نزدیکی شهر زاه)ان است رار یافتن) و
مرد شهر دروازههاق شهر را بستن) و به مراقرت از ششهر همشت گماششتن) .جمنشی از بزرگشان و
سرداران چاره را در حمله دی)ن).
این امر با مخالفت شاه همراه بود ،چرا کشه او چشاره را در صشرر و دحمش مشیدیش) .ششهر در
محاصره بود و آذوقه در حا دما ش)ن ،مرد جان خود را از دست مشیدادنش) و مکشانی بشراق
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دفن اجساد نمان)ه بود .وزیران و میاوران به ششاه و دختشرم پییشنهاد دادنش) از ن رشی کشه بشراق
گریز در کاخ دنریه ش)ه و دا بیرون از دیوار شهر ادامه دارد استفاده کنن) و از مهلکه جشان سشالم
به در بررن) .اما شاه و دخترم این عم را غیر شرافتمن)انه و ناجوانمردانه میدانن) و ایشن کشار
را نمیپذیرن) .دختر که مرگ و میر و ب)بختی مرد را میبین) افسشرده مشیششود و هشر ششب بشه
باروق بزرگ شهر میرود و با خود یک دیر و کمان میبرد .پس از چن)ق دنش)ادق از دششمنان
در بیخررق مرد و نگهرانان ،به درون کاخ راه مییابن) و کیتار بزرگی ادفاس میافتش) .امشا بشه
دختر پادشاه و چن) دن دیگر از جمله کنیزان

آسیری نمیرس).

این خرر به مرد شهر میرس) و مهاجمان شهر را فتح میکنن) .ششاینهاق در ششهر مشیپیکش)
که دختر شهر زاه)ان با شاه ج)ی) ازدوا میکنش) و مشرد از ایشن خرشر سشخت در عجشب کشه
چگونه شخصی حارر است با قاد پ)ر خوی

و مسرب مرگ این همه انسان بشیگنشاه ازدوا

نمای) .داستان به ح ی ت میپیون)د و منلو میگردد دختر شهر زاه)ان هر شب بشا دیشر و کمشان
نامهاق به بیرون شهر و به سمت سپاه دشمن پرداب میکرده و راه ن ب را به دشمنان نیشان داده،
سرکرده دشمنان هم متنه) ش)ه است که بشه او آسشیری نرسشان) و او را بشه عنشوان ملکشهق ششهر
انتخاب کن) .مرد شهر از این اق)ا سرافکن)ه میشون) و او را لنن و نفرین میکنن).
جارچیان شاه ج)ی) خرر مجازات خیانتکارق را در می)ان شهر به اطالع عمو میرسشانن)
و مرد  ،از هویت شخص خائن بیاطالع هستن) .روز بن) دختر ششهر زاهش)ان را کشه وارونشه بشر
االغی نیان)هان) ،دور می)ان شهر میگرداننش) و بشا دودهق دیگشی چش)نی رویش

را بشه نیشانهق

ب)نامی و خیانت سیاه میکنن) .جارچیان علت امر را از زبان پادششاه ج)یش) بیشان مشیکننش) کشه
شری در بستر پادشاه دختر شهر زاه)ان به خواب نرفت و علت وجود دار مویی در زیر هفتمشین
دشتک بالین او بود که پوست

را زخمی کرده بود!.

شاه ج)ی) که از این لطافت پوست در شگفتی مان)ه بشود دلیش را جویشا شش) و دختشر ششهر
زاه)ان در پاسخ گفت :هر روز پ)ر من عس و کره را با مغز قلم گوسفن) قاطی میکشرده و بشه
من م)ا همان را میخوران)ه؛ روزق یک بار هم برایم یه عالمه شیر دازه حارر میکرده که در
آن شنا کنم! رَمه بوده فراوون! شاه ج)ی) ان)ییی) این دختر کشه مشزد آن پش)ر فش)اکار را چنشین
داده فردا روز با او که شهرم را غارت کرده و پ)رم را کیته چه خواه) کرد! .دسشتور داد دشا
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جالد او را گردن بزن) اما ان)ییی) او را در می)ان شهر مجشازات کنش) دشا مایشهق عرشرت همگشان
شود .دختر شهر زاه)ان ،در می)ان شهر گردن زده ش) و داستان به پایان رسی) (عمرانشی:61:9 ،
.)984-946
تجزیه و تحلیل آسوکه
بر مرناق نظریه کلود برمون این آسوکه از  69پیرفت دیکی ش)ه است.
پیرفت  :6پایه :6در شهر آباد و امن زاه)ان مرد در آسای

زن)گی میکننش) و پادششاهی

درستکار بر آنان حکومت میکن).
پایه  :9همسر پادشاه در هنگا زایمان از دنیا میرود و دختشر پادششاه متولش) مشی-
شود.
پایه  :1پادشاه از درس آزار نامادرق همسرق اختیار نمیکن) و به پرورم و دنلشیم
و دربیت دخترم میپردازد.
پیرفت  :9پایه  :6دختر بالق و باسواد و هنرمن) میشود و آوازهق وصشف کمشا و جمشال
به سایر مل میرس).
پایه  :9بسیارق از شاهزادگان کیورهاق دور و نزدیک نزد شاه بشه خواسشتگاراق
شاه)خت زاه)ان میآین).
پایششه :1شششاه)خت کششه دلرسششتهق شششهر و مششرد زاهشش)ان اسششت ،هششیچکشش)ا از
خاستگاران را نمیپذیرد.
پیرفت  :1پایشه :6زاهش)ان ششهرق اسشت کشه بشا دیوارهشا و دروازههشا و نگهرانشان بسشیارق
محافظت میشود.
پایه  :9لیکر دشمن به سمت شهر زاه)ان پی روق مشیکنش) و مشرد بشه حالشت
آمادهبام در میآین).
پایه :1لیکر دشمن دوان ورود به شهر را ن)ارد.
پیرفت  :8پایه  :6شهر به محاصره دشمن درآم)ه است.
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پایه  :9مرد شهر که آب و آذوقه و علوفهق بسیارق گرد آوردهانش) درون ششهر
و در پس دیوارها منتظر دستور شاه هستن).
پایه  :1مرد آسوده خاطر هستن) که دشمن راهی براق ورود به شهر ن)ارد.
پیرفت  :4پایه  :6مرد امی)وارن) که با درایت شاه و وزیران شهر از محاصره خار شود.
پایه :9وزیران و میاوران و سردارن از شاه درخواست اجازه براق ششروع جنشگ
را دارن).
پایه  :1شاه چاره را در است امت ،ایستادگی و صرر میبین).
پیرفت  :1پایه  :6آب و علوفه و آذوقه ،در شهر رو بشه پایشان اسشت و مشرد بسشیارق جشان
خود را از دست دادهان).
پایه  :9دختر شهر زاه)ان(شاه)خت) با دی)ن درد و رنج مرد ناراحت و افسرده
میشود.
پایه  :1میرگ و میر در شهر چنان باال گرفته که جشا بشراق دفشن مردگشان کشافی
نیست.
پیرفت  :8پایه  :6دختر شهر زاه)ان هر شب به باروق شهر میرود و با خشود دیشر و کمشانی
میبرد.
پایه  :9اطرافیان فکر میکنن) که شاهدخت دیر و کمان را براق حفش جشان خشود
میبرد.
پایه :1دختر کماکان در باالق بارو است و دنها یک نفر از غالمان راز حضشور او
در بارو آگاه است.
پیرفت  :4پایه  :6وزیران و میاوران از شاه میخواهن) که از راه ن شب پنهشان در زیشر قصشر
به بیرون از شهر بگریزد.
پایه  :9شاه از این کار امتناع میورزد و آن را کارق ناجوان مردانه میخوانش) ،بشا
اصرار وزیران شاه دصمیم را به دختر واگذار میکن).
پایه  :1وزیران از شاهدخت میخواهن) به همراه شاه بگریشزد .امشا ششاه)خت هشم
حارر به چنین کارق نیست.
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پیرفت  ::پایه  :6شهر در آرام

است ،هنوز خررق از جنگ و درگیرق نیست.

پایه  :9گروهی از سپاهیان دشمن مخفیانه به داخ کاخ راه مییابن) و همه را بجز
شاه)خت و کنیزان

گردن میزنن)

پایه  :1مرد از این خرر وحیت میکنن) و شهر بشه دصشر

دششمن در مشیآیش) و

دارا میشود.
پششیرفششت  :69پایششه  :6مششرد شششهر کششه جوانششان بسششیارق را از دسششت دادهانشش) ،نگششران حششا
شاه)خت هستن).
پایه  :9شاینهق قرار ازدوا شاه)خت با ششاه ج)یش) ،و خیانشت او در ششهر مشی-
پیک) و مرد را نگران میکن).
پایه  :1شاه)خت با شاه ج)ی) ازدوا میکن) و ملکه میشود.
پیرفت  :66پایه  :6شهر دوباره آرا میشود.
پایه  :9چارچیان خرر مجازات خائنی را در شهر اعال میکنن).
پایه :1در شهر ولولهاق برپا میشود و گمانهزنی و شاینات باال میگیرد.
پیرفت  :69پایه  :6مرد در می)ان شهر گرد آم)هان) و منتظر مراسم مجازات هستن)
پایه  :9دختر شهر زاه)ان را وارونه سوار بر االغی به می)ان میآورنش) و رویش
را سیاه میکنن).
پایه  :1دختر مجازات میشود و شهر به حالت ابت)ایی باز میگردد.
در ابت)ا مرد شهر زاه)ان در امنیت و شادکامی و ششرایط مطشابق میش زنش)کی مشیکننش) و
پادشاهی بر آنان حکومت میکن) ،که دناد این پیرفت به حساب مشیآیش) .همسشر پادششاه در
هنگا زایمان از دنیا میرود (بر همخوردن دناد ) .دختر پادشاه متول) میشود و شاه به دنلشیم و
دربیت دختر میغو میشود (بازگیت به دناد ).ششاه)خت (دختشر ششهر زاهش)ان) ،در نهایشت
کما و زیرایی است و آوازهق زیرایی و هنرم به ممالک دوردسشت رسشی)ه اسشت (ارشات) در
پایه دو  ،دختر شهر زاه)ان خواستگارانی از شاهزادگان سایر مل دارد که به دلی عالقهمنش)ق
به شهر و مرد زاه)ان ،به دمامی آنان پاسخ منفی میده)(بر همزدن دناد ) .شاهدخت در کنشار
پ)رم به زن)گی در قصر ادامه میده) (بازگیت به دناد ) .لیکرق از دشمنان بشه سشوق ششهر
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در حرکت است .دروازههاق شهر بسشته مشی ششود و پیشر و جشوان در پشس دیوارهشا بشه نگهرشانی
میغو میشون) (ارات) دشمنان شهر را به محاصره در مشیآورنش) و آذوقشه و آب رو بشه پایشان
است (برهم خوردن ارات) .شاه به دحم و بردبارق اصرار میورزد (دناد ) .وزیران و میاوران
از شاه و دخترم می خواهن) از راه ن ب مخفشی خشود را بشه بیشرون از ششهر برسشان) و از مهلکشه
نجات یابن)( ارات) ،شاه این کار را خال

جوانمردق و شرفت مشیدانش) و ششاه)خت هشم ایشن

کار را نمیپذیرد( بر هم زنن)ه دناد ) ،دختر شهر زاه)ان که اوراع را آششفته مشیبینش) ،دچشار
افسردگی می ششود(ارات) ،دختشر ششهر زاهش)ان ،بشه بشاالق بشاروق دژ مشیرود( ،کماکشان ششهر
م اومت کرده و مرد دسلیم نی)هان)) (دناد ) ،دختر با دیر و کمانی به سوق دشمن نامهنگشارق
میکن) (دناد ) ،دشمن از راه ن ری که ششاه)خت نیشان داده بشه قصشر ورود مشیکنش) و غیشر از
شاهدخت و کنیزان  ،کیتار بزرگی رخ میده)( برهم خوردن دناد ) ،مرد از این کار مطلشع
میشون) و شاه ج)ی) بر دخت مینیین)(ارات) .مرد شهر نگران حا ششاه)خت هسشتن)(ارات)
شاینهق ازدوا شاه)خت با شاه ج)ی) و خیانت او به پ)رم و نیان دادن راه ن شب بشه دششمن،
در سراسر شهر میپیک) و این شاینه به ح ی ت ب) میگردد (بر هم زنن)هق ارات) ،دختر ششهر
زاه)ان به عنوان ملکهق شهر انتخاب میشود(ارات) .مرد در بهت و حیرت از ایشن کشار دختشر
شهر زاه)ان هستن) چارچیان خرر مجازات خائنی را اعال مشیکننش)(دناد اولیشه) ،دختشر ششهر
زاه)ان را که وارونه بر االغی نیشادهانش) بشه میش)ان میش)ان ششهر مشی آورنش) و بشا دودهق دیشگ
صورد

را سیاه میکنن) ،دختر به موجب خیانت مجازات مشیششود (بشر هشم زننش)هق دنشاد )،

شهر به اوراع پی

از خود باز میگردد که بازگیت به دناد پییین است.

مرحلهق امکان یا استن)اد کن  :در مرحلعق دناد و پای)ارق آسوکه ،بای) دشوان بشال وه و
امکان یا استن)اد کن

روایی آسوکه را مورد نظر قرار داد .این مرحله داراق طرحشی نظشا منش)

است که بر پایهق روایت علت و منلولی شک گرفته است .در مرحلهق نخست کشه ششاه)خت
کششه سششرآم) دختششران شششهر اسششت ،خواسششتگارانی از شششاهزادگان سششایر مل ش دارد کششه بنششا بششه
دلرستگیام به زاه)ان به پیینهاد ازدوا دمامی آنان جشواب رد مشیدهش) .مخاطشب پشی بینشی
میکن) این روایت علت و منلولی با محاصره شهر به دست سشپاه دششمن ،هماننش) سشایر ادبیشات
عامیانه به ازدوا با شخصی کشه اغلشب از طر شهق اششرا

نیسشت امشا شایسشتگی از خشود نیشان
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میده) ادامه و سپس خادمه یاب) ،اما آسوکه با زمینهچینی ،امکان بال وه به فراین) فنلیت یا عش)
فنلت را ایجاد میکن) .در این مرحله هنوز قهرمان داستان به مرحلشهق کنیشگرق ورود نکشرده
است .میبرد بجز شخصی از غالمان که پیغا او را میبرد کس دیگشرق از راز او بشاخرر نیسشت.
شاه)خت که در ابت)اق آسوکه به آن اشاره شش)ه ،امیش)بخ

دان

یشافتن راه و چشارهاق را از

جانب او به مخاطب آسوکه است این مرحله از آسوکه فنلیت نیافته است دا به نحوق به اششتیاس
مخاطب جهت شنی)ن ادامهق آسوکه بیافزایش) .فنلیشت آسشوکه بشا خیانشت ششاه)خت و ارسشا
نامهاق که به دیر بسته ش)ه و در پی آن ورود دشمن بشه دژ از راه ن شب صشورت مشیگیشرد .ایشن
مرحله کنیگرق قهرمان داستان را در پی دارد.
مرحلهق دوفیق یا شکست فنلیت؛ به دغییر موقنیت یا ع) دغییر میانجام) ،یننی یشا بشا ورود
دشمن به شهر ،ب)ون جنگ و خونریزق ،شاه)خت بشه ازدوا ششاه ج)یش) درمشیآیش) و ملکشه
میشود و مرد هم ب)ون هیچ آسیری به زن)گی خشود ادامشه مشیدهنش) .ایشن مرحلشه بشا شکسشت
فنلیت مواجه ش)ه و پس از ورود دشمنان به قصشر و کیشتن ششاه و درباریشان دنهشا ششاه)خت و
کنیزان

زن)ه میمانن) .در ادامه و میان حیرت مرد با ازدوا شاه)خت با شاه ج)ی) مرحلهاق

از داستان رخ میده) و هنوز پیام) آن براق قهرمان داستان مطلوب است امشا در ادامشه بشا آزرده
ششش)ن شششاه)خت(که ملکششه ششش)ه) در بسششتر ،از وجششود دششار مششویی کششه در زیششر هفتمششین الیششه از
دیکهاق بالین شاه و شاه)خت وجود دارد ،شاه ج)ی) از این کار میهراس) و او را بشه خشاطر
خیانت به پ)رق چنان دلسوز و مهربان در می)ان شهر و در برابشر دیش)گان مشرد ششهر مجشازات
میکن) .در این مرحله دغییر فنلیت رخ داده و شخصشیت ششاه)خت از کنیشگر بشه کشن پشذیر
دغییر پی)ا کرده است.
دجزیهق انواع پیرفت از نظشر سشاختار ،در دشوالی زنجیشرق کشارکرد سشو یشک دشوالی ،بشه
کارکرد او دوالی بن)ق منجر میششود کشه بشه کشن

و واکشن هشاق پیشاپی قهرمانشان خواهش)

انجامی) .مرگ همسر پادشاه به ازدوا نکردن او و عالقشهق شش)ی) بشه فرزنش)م عامش دنلشیم و
دربیت شاه)خت است که به زیرایی و ادب آراسته ش)ه .وصف جمشا و کمشا ششاه)خت بشه
هجو خواستگاران میانجام) و در پی آن دلرستگی شاه)خت به شهر و مردمان دیارم مشانع از
ازدوا او با شاهزادگان کیورهاق دیگر است.
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در دوالی انضمامی ،یک دوالی از بطن دوالی دیگر به وجشود مشیآیش) .ایشن دشوالیهشا الز و
ملزو یک)یگر نیستن) و نتیجهق آن آشفتگی یا بر همزن

ارات پییین اسشت .سشپاهیان دششمن

شهر را به محاصره خود درآوردهان) و شاه)خت در پی رسی)ن به ه)

خشود کشه ملکشه شش)ن

است با ارسا نامه به سرکردهق سپاه دشمن راه و چاه ورود به شهر را به او نیان میده).
دوالی پیون)ق که کن

قهرمانی در پیون) با قهرمان(یا ر) قهرمان) دیگر است ،ایشن مرحلشه

در نظریه برمون از جایگاه پر اهمیتی برخوردار اسشت چشرا کشه آنکشه از دیش) قهرمشان ،بهرشودق
ورنیت به شمار می رود ،ا ز نظر شخصیت (یشا نیشروق) خریشث ،بش)در شش)ن ورشع یشا انحطشاط
است(اخوت .)1: :6186،برخورد میان نیروهاق خیر و شر یا همان قهرمان و ر)قهرمان در ایشن
مرحله است کشه نمایشان مشی ششود .پیشروزق ششاه زاهش)ان بشه شکسشت سشپاه دششمن و شکسشت
رهررمهاجمان به نرسی)ن دختر شاه به م ا ملکه میانجام) .در صورت رخ ن)ادن دو کن

ذکر

ش)ه ،پیروزق سپاه دشمن به شکست ششاه زاهش)ان ،و شکسشت پادششاه زاهش)ان بشه فشتح ششهر و
کیتار شاه و درباریان و  ...خواه) انجامی) .شخصیت شاه)خت زاه)ان در این آسوکه ابتش)ا بشه
صورت کن گر و شاه دزدان کن پذیر است اما درادامه این شخصشیت ششاه)خت اسشت کشه
کن پذیرق میپذیرد و شاه دزدان در م ا کن گر ظاهر میشود.
نتیجهگیری
آسوکهق دختر شهر زاه)ان از یک پیرفت اصلی که محاصرهق شهر به دست سپاه دشمن
دیکی ش)ه و دوالی دیگرق از جمله خیانت شاه)خت با پادشاه و مرد شهر که در م ا دشوالی
فرعی ظاهر میشون) به وقوع میپیون)د .این آسوکه در مراح امکان یا اسشتن)اد کشن  ،گشذار
به کن

و نتیجهق کن

و همکنین دوالیهاق زنجیشرهاق ،انضشمامی و پیونش)ق مشورد بررسشی

قرار گرفت که منطرق بر نظریهق برمون است .از این نظشر کشه آسشوکه بشا شکسشت و مجشازات
قهرمان داستان به پایان میرس) ،نظریهق برمون قاب دحلی است.
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مقدمه
ادبیات عامیانه ،متنلق به مرد اسشت از ایشن رو آیینشهق زنش)گی واقنشی انسشانهشا بشه ششمار
میآی) .در عین حا یکی از اجزاق سازن)ه فرهنگ است که به واسطهق آن میدوان به مظشاهر
فرهنگی و هنرق جامنه آگاهی یافت.
فرهنگ ،مجموعهق پاسخهاق انسان به پرس ها و نیازهاق گونشاگون ناششی از رشروریات
زن)گی در جامنه و طرینت است .به عرارت دیگر فرهنگ حاصش رفتشار و کشردار انسشانهشایی
است که در جامنه زن)گی میکنن) .ادوارد دایلور «فرهنگ را مجموعهق پیکی)هاق میدان) کشه
شام دان ها ،باورها ،هنر ،اخالقیات ،ح وس ،آداب و رسشو و دیگشر عشادات و دوانشاییهشایی
است که انسان به عنوان عضوق از جامنه آن را داراست» (ستوده)9:8 :6144 ،
«فولکلور نحوهق جهانبینی و روانشناسیت انسان عامی و ان)ییههاق او در باب فلسفه ،دین،
علو و نهادهاق اجتماعی ،دیریفات ،جینها ،اشنار ،درانهها و ادبیشات ششفاهی اسشت» (بیه شی:
 )99 :6118گروهی از پژوهیگران ،برآنان) که فولکلور میدوان) بازداب شرایط اجتماعی باش)
و آن را به عنوان فرآوردهاق اجتماعی داراق ذادی مست  ،قلم)اد میکنن) و بر این باورنش) کشه
«فرهنگ عامیانه ،صرفا بیشانگر و بازدابنش)هق واقنیشت اجتمشاعی نیسشت ،بلکشه بشه خشودق خشود
فرآوردهاق جتماعی و واقنیت اجتماعی میباش)» (ولک ووران)696 :6181 ،
ب)ون مطالنهق فرهنگ عامه ،مطالنهق همه جانره و کام داریخ ،هنر و ادبیات امکانپشذیر
نخواه) بود .از این رو براق دریین رییهق این سنتها ،حف و دش)او بخیشی)ن بشه ایشن میشراث
عظیم و گرانرها ،مطالنه و بررسی فرهنگ عامه ملز و ررورق مینمای).
پیشینهی پژوهش
جال آ احم) ( )6184 -6199از نویسن)گان صاحب سرک و دأایرگذار ایرانی است کشه
آاار داستانی متن)دق پ)ی) آورده است .به دلی اهمیّت آاار این نویسن)ه در میان آاشارت مناصشر،
همواره مشورد دوجشه پژوهیشگران بشوده اسشت .از جملشهق ایشن پشژوه هشا مشیدشوان بشه "ن ش)
بومیگرایی در ان)ییه جال آ احم)" قزلسفلی و دهکشردق 614:؛ "رمشان رئالیسشتی یشا سشن)
اجتماعی نگاهی به م)یر م)رسه آ احم)" حسین پاین)ه 6144؛ "پژوهیشی در شخصشیتهشاق
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داستان م)یر م)رسه اار جال آ احم)" سرّامی و م یسه 61:9؛ "رابطشه کارکردهشاق زبشانی بشا
دیپهاق شخصیتی در داستان نون و ال لم" پارسا و سن)ق حاجی 61:9؛ "دأایر وقشایع دشاریخی
در سه اار داستانی جال آ احم)" یشاح ی و عزیشزق 61:9؛ "سشاز و کارهشاق طنشزآفرینشی در
داستانهاق کودشاه جشال آ احمش)" بهشزادق انش)وهجردق و ششادمحمش)ق 61:9؛ "بررسشی و
دحلی رمان نفرین زمین بر اساس الگوهاق دریین در علو اجتماعی لیت " ابراهیم رنجرشر 61:9؛
" بررسی بازداب جلوههاق فولکلوریک در داسشتانهشاق جشال آ احمش)" ششاملو جشانی بیشک
61:6؛ "چال

سنت و نوسشازق در دیش)گاه جشال آ احمش)" بهرامشی 61:9؛ "بشن مایشههشاق

دنلیمی دین از دی) جال آ احم)" حسینی کشازرونی و کمشالی 61:6؛ "بررسشی ویژگشیهشاق
سرکی داستان کوداه «جین فرخن)ه» جال آ احم) با رویکشرد سشرکشناسشی انت شادق" مشریم
درپر 61:9؛ اشاره کرد.
فرهنگ عامیانه
«فولکلور از دو کلمهق "فلک" و "لر" درکیب یافته است .در زبان انگلیسشی folkبشه مننشی
مرد است و  loreبه مننی دان ؛ و فلکلور یننی دان

مشرد کشه در زبشان فارسشی بشه نشا هشاق

گوناگون فرهنگ مرد  ،فرهنگ عوا  ،فرهنگ عامه و یا دودهشناسی نامی)ه میشود .عشالوه بشر
این فلکلور علم سنن ،اعت ادات ،آداب و رسو  ،درانهها ،افسانهها و آداب و سنن یک قشو و یشا
یک سرزمین را در برمیگیرد اعم از عالمانه و عامیانه» (ماسه :6184 ،پییگفتار)
«فرهنگ عامه یا فرهنگ مردمی به نحوهق زن)گی انسانها در طرینشت ،رفتارهشا و همکنشین
منناهاق میترک گفته میشود که عامشه ق مشرد جامنشه در زنش)گی روزمشره بشا آن سشر و کشار
دارنشش)( ».اسششتورق )98 :6141 ،بششه عرششارت دیگششر «فرهنششگ عامششه ،مجموعششهاق از دجربیششات و
دفکرات بیر در طی قرون و اعصار است و همشین دجربیشات ،آداب و سشنتهشاق مرسشو یشک
جامنه است که به آن جامنه هویت و موجودیت میبخی)» (بیه ی)99 :6118 ،
اساساو موروع فلکلور پرداختن به جنرههاق سشنتی جامنشه ،یننشی ششیوههشاق اعمشا  ،رفتشار،
عادات و باورهاق سنتی است .بنا بر این در فرهنگ عامهشناسی ،سنت یک واژهق بنیادق اسشت
که این دان

را از دان هاق دیگر متمایز میکن).
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از آنجا که مطالنهق فرهنگ عامیانه ،مرح ی بسیار مفصش و گسشترده اسشت و فرادشر از آن
چه که بتوان همهق ابناد و جوانب آن را در یک م اله گنجانش) ،در ایشن پشژوه  ،نمونشههشایی
ان)کشمار از جلوههاق زبان و فرهنگ مرد در آاار داستانی آ احم) بررسی میشود.
کاربرد عناصر فولکلوریک در داستانهاق جال آ احم)
جال آ احم) دحت دأایر سرک دورق خوی

بود .آاار وق عموماو در اردراط بشا مسشائ و

زن)گی عوا است .زبان عامیانه و فرهنگ مرد با دما وجود در آاشارم حضشور دارد .کشاربرد
فراوان و چیمگیر دنابیر ،درکریات ،اصطالحات و ام ا و حکم رایج در زبان عوا  ،ان)ییشههشا،
حکمت ،اعت ادات ،آداب و رسو و خرافات عامیانشه در ال بشه الق آاشارم مصش)اس بشارز ایشن
گفتار است.
جال ادامهدهنش)هق راه محمش) علشی جمشالزاده و صشادس هش)ایت در داسشتاننویسشی اسشت
استفاده از زبان و لحن دودهق مرد  ،در محاورات که دوسط جمالزاده آغاز ش)ه بود ،بشه وسشیله
آ احم) به او رسی)ه و گسترم مییاب).
ن ر داستانهاق آ احم) از آنجا که از زن)گی ساده و بیدلکف مرد  ،نیأت گرفته اسشت،
ساده ،صمیمی ،طرینی و باورپذیر بوده و از قی) دصشنع آزاد اسشت .بشیدردیش) جشال بشر بلنش)اق
قلهق سادهنویسی ایستاده است.
جال بشا کشاربرد مورشوعات ملمشوس ،حسشی و قابش درک در ن شر ششاهکار کشرده اسشت.
اصطالحات عامیانه و جارق بر زبان مرد و کوچه و بازار را به راحتشی در جشاق جشاق آاشارم
گنجان)ه است .در این بین استفاده از م ها ،کنایهها و فرهنگ عامه به ح)ق اسشت کشه هشر ااشر
وق را میدوان به سان دایرةالمنارفی دانست .به دیگر سخن میدوان گفشت او خشود را از همشین
مرد میدانسته ،به همین روق هنگا نگارم داستان ،از مرد و باورهاییان مشینویسش) .بشه نظشر
یکی از منت )ان« ،جال در دما آاار داستانیام به جامنشهق پیرامشون
واقنی را که شخصا دجربه کرده ،پایه و شالودهق نوششتههشای

چیشم داششت و جهشان

قشرار مشیدهش)» (امشامی:6184 ،

)418
عناصر فولکلوریک به کار رفته در داستانهاق آ احم) را میدوان به چهشار دسشتهق اصشلی
د سیم کرد که عراردن) از:
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 -6آداب و رسو و اعت ادات؛ شام آداب و رسو اجتماعی و فرهنگی ،پزششکی ،مشذهری
و خرافی؛  -9اشنار و درانههاق عامیانه؛  -1بازقها؛  -8رربالم ها.
زبان عامیانه
آ احم) از جمله نویسن)گانی است که با سرک نگارم خشود ،ادبیشات را بشه دشودهق مشرد
نزدیکدر کرد ،وق براق حصو این امر ،از زبان مرد استفاده نمود و سنی کشرد بشا گنجانش)ن
این گنجینهق غنی زبان فارسی در خال نوشتههای  ،آنهشا را از خطشر فراموششی حفش کنش).
گستردگی و دنوع فرهنگ عامیانه به خصوص کاربرد زیاد رشربالم ش هشا ،نمایشانگر عالقشهق
بیشائره و دالم صمیمانهق وق در زمینهق حف و دوسنهق فرهنگ ایرانی است.
زبان عامیانه یکی از ابنشاد ادبیشات عامیانشه اسشت کشه کاربردهشاق زبشانی بسشیارق دارد و در
ح ی ت یک نوع استفادهق ساختگی از زبان محسوب میششود و نشه دنهشا ششام مفشاهیم لغشوق
است ،بلکه مواردق همکون کنایهها ،اشارهها و م ها را شام میشود.
مثلها
یکی از ابناد ادبیات فولکلور ،رربالم ها مشیباشش) کشه سشخنی کودشاه ،گشاه آهنگشین و
میتم بر نکادی حکیمانه است که بین مرد رایج است و در ااناق کال  ،بشراق اارشات مش)عا یشا
افزونی د ریر یا براق م اص) دیگر بیان میشود .این م ها ،از زن)گی ،ان)ییهها و دان

عامهق

مرد برخاسته و به نس امروز رسی)ه است و با دمامی کودشاهی و اختصشار ،حشاوق پیشامیهشایی
است که هم راهنماق ما در رفتارهاق آدی مشیباشش) و هشم مشا را بشا آمشا و آرزوهشا ،غشمهشا و
شادقها ،عیق و نفرت ،اوها و خرافات پییینیان ،آشنا میکن).
کنایهها
کنایه ،کالمشی اسشت داراق دو مننشاق نزدیشک و دور کشه مننشاق دور آن ،منظشور گوینش)ه
میباش) و شنون)ه براق درک این مننا ،نیاز به قرائنی دارد .اما برخی کنایشههشا در میشان مشرد از
چنان د)اولی برخوردار ش)ه که عمو مرد  ،م صود اصلی آنهشا را درک مشیکننش) و گشاه بشه
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جاق استفاده از رربالم ها ،مفشاهیم را بشا کنایشه انت شا مشیدهنش) .در ایشن مرحشث م ش هشا و
کنایههایی که آ احم) در آاارم به کار برده ،ذکر میگردد.
مثلها و کنایهها
ما رو برد لولوق سر خرمن (نفرین زمین / )914 :چنگی به د نمیزن) (همان / )69 :ده مشرو
ده مرد را احمق کن) (همان / )91 :فرستادمیان دنرا نخود سشیاه (همشان1: :؛ زن زیشادق/ )91 :
آبمان در یک جوق خواه) رفت (نفرین زمین / )68 :ده دلم قرص بود (همان / )89 :دست

بشه

جایی بن) نیست (همان / )48 :دست و با مرا بسته بود (همشان / )48 :چراغیشان بشه روغشن ایشن
کور و کک ها روشن است (همان / )4: :جلوق رویشم سشرز شش) (همشان / ):1 :گاومشان نشه دشا
گوساله زایی) (همان / ):: :دستتان به دهنتان برسش) (همشان / )699 :فرصشت سشر خارانش)ن نرشود
(همان949 :؛  / )944نفست از جاق گر در میآی) (همان / )946 :موق دماغ مشیششود (همشان:
981؛ نون و ال لم / )6:4 :آدمی که بوق شهر گرفت ،دیگر به درد دِه نمیخورد (نفشرین زمشین:
 / )981هر کارق پی

کارق میخواه) و هشر گلشهاق چوپشانی (همشان / )949 :دلشم ششورم را

میزن) (همان / )948 :چه گلی به سرمان میزنن) (از رنجی که میبریم / )14 ،گلی به جمالیان
(همان / )14 :خانهق خاله که نیست (همان :همان / )14 :این همه الم شنگه ن)ارد (همشان/ )14 :
هر ک)ا دا حاال هفت دا پادشاه را خواب دی)هان) (همان / )18 :اون ممه را لولو برد (همشان)1::
 /که جرأت دارد بگوی) باالق چیمت ابرو است (همان / )1: :از گفتشههشاق مشن دلش

چنش)ان

آب نمیخورد (سه دار / )684 :سرق دو سرها در آوردن (دی) و بازدیش) / )69 :دو دشا پیشرهن از
دو بییتر پاره کرده (همان / )611 ،694 :آب از آب دکان نخورده (همشان694 :؛ مش)یر م)رسشه:
 ،14سرگذشت کن)وها18 :؛  / )66ری های
 /کافر همه را به کی

را در آسیاب سفی) نکرده (دی) و بازدیش))611 :

خود پن)ارد (همان / )689 :هنوز هیتشان گروت نه است (همشان/ )689 :

هر آن کس که دن)ان ده) ،نان ده) (همان / )681 :مزد آن گرفت ،جان برادر که کرد (همشان:
 / )688من آن چه شرط بالغ است با دو میگویم (همشان / )684 :ششکر ننمشت ،ننمتشت افشزون
کن) (همان / )684 :پیهام را به دن مالی) (م)یر م)رسه / )89 :اجاسشان کشور مانش)ه (سشه دشار:
 / )9:د به دریا زد (همشان / ) 619 :حشق دارنش) جشایی بخوابنش) کشه زیرششان آب نشرود (مش)یر
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م)رسه: :؛ زن زیادق / )619 :کلهام بوق قرمه سرزق میداد (م)یر م)رسشه / ): :آهنگشرق در
بلخ کفارهق گناهان میده) (همان / ): :الب) کاسهاق زیر نیم کاسشه اسشت (همشان69 :؛ نشون و
ال لشم81 :؛ نفششرین زمشین / )941 ،914 :آبششی از او گشر نیشش)ه (نشون و ال لششم / )6:1 ،684 :ارث
خرس به کفتار (همان / )61 :مته به خیخام بگذارن) (همان :مش)یر م)رسشه98 :؛ نفشرین زمشین:
 / )648دن)انهاق مرا شمرده بود (م)یر م)رسه / )88 :از مه) الی اللح) (همان / )11 :بی گش)ار
به آب نزده (همان / )11 :برایم دره خرد نمیکنن) (همان88 :؛ از رنجی کشه مشیبشریم / )48 :در
کیسه را ش کنم (همان / )69 :میدوانن) گلیم م)رسه را از آب بکین) (م)یر م)رسه / )69 :دو
قورت و نیم

هم باقی بود (همان68 :؛ دی) و بازدی) / )14 :موق دماغ ش)ه بود (م)یر م)رسشه:

 / )81نان ام ا خودم را آجر کن) (همان / )19 :میدرسی) ماما دو دا بیشود( ...همشان/ )669 :
جان آد به لر

میرس) (همان616 :؛ نون ال لم / )49 :دست همه را دو حنا گذاشت (از رنجی

که میبریم48 :؛ یک چاه و دو چاله68 :؛ نفرین زمشین / )6:8 ،618 :کشر از خشود درختشه (زن
زیادق / )99 :شست من خرردار ش) (همان648 :؛  / )644گوسفن) قربشونی را دشا چاششت نمشی-
رسونن) (همشان / )94 :خانشهق خشرس و بادیشهق مشس (همشان ،91 :نفشرین زمشین / )948 :سشر و
گوش

حسابی میجنری)ه است (زن زیادق / )18 :در و دخته خوب بشه هشم جشور شش) (همشان:

 / )18از شیر مرغ دا جان آدمیزاد (همان18 :؛ نفرین زمین / )988 :زاغ سشیاه او را چشوب مشی-
زننشش) (زن زیششادق46 :؛ سرگذشششت کنشش)وها49 :؛ نششون و ال لششم64 ،69 :؛ نفششرین زمششین/ )681 :
کک

هم نمیگزی) (زن زیادق / )14 :خم به ابرو هم نیاورد (همان / )84 :آب در دلمان دکان

نخورد (همان84 :؛ نفرین زمین / )988 :سرشان دوق حساب بود (زن زیشادق /)49 :آم خالتشه،
بخورق پاده ،نخورق پاده (همان / )44 :دیگر گرگ باران دی)ه اسشت (همشان / )41 :فشوالد آب
دی)ه (همان / )698 ،48 ،41 :کار عار نیست (پنج داستان / )1: :خودم را به آب و آد

بزنش)

(همان / )89 :قن) دوق دلیان آب میکردن) (همان81 ،89 :؛ دی) و بازدی) 64 :؛ یک چشاه و دو
چاله / )96 ،4 :دلم م

سیر و سرکه میجوشی) (پنج داستان / )84 :من یشک چیشزق مشیگشویم

شما یک چیزق میشنوی) (همان / )84 :خوشی زده زیر دلت (همان / )46 :سر راهشم سشرز شش)
(همان / )19 :خود را به کوچهق علی چپ زد (همان19 :؛ نفرین زمشین / )44 :بشاالق سشیاهی
که رنگی نیسشت (همشان4: :؛ پشنج داسشتان / )19 :سشر و گوششی آب ب)هش) (پشنج داسشتان44 :؛
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سرگذشت کن)وها91 :؛ 49؛ نون و ال لم8 :؛ 19؛ 89؛ پنج داسشتان / )18 :پیشت

بشه کشوه قشا

است (زن زیادق / )698 ،41 ،44 ،م پروانه دورم بگردد (زن زیادق / ):1 ،با گذشتهها بای)
بری) و به آین)ه پیوست (همان / ):1:از شادق در پوستم نمیگنجیش) (همشان / )614 :پشای
دوق یک کف

را

کرده بود (همان / )684 :کالهی از این نم) براق دو (یک چاه و دو چالشه66 :؛

نون و ال لم18 :؛ 694؛ نفرین زمین / )991 :رگ خواب
هر چیزق به جاق خوی

دستم بود (یک چاه و دو چالشه/ )61 :

نیکو (همان / )99 :دمو رشتههاق آدمو پنره مشیکنشه (دیش) و بازدیش)

عی) / )16 :دست به یکی کرده بودیم (یک چاه و دو چالشه / )99 :جشا نمشاز آب کیشی)ن (نشون
وال لم614 :؛  / )681براق خود دو شمییر را از رو برن)د (یک چاه و دو چاله / )1 :خرم از پش
گذشته بود (همان / )11 :کالهم دوق هم بشرود (همشان / )14 :از کشوره در رفشتم (همشان/ )14 :
علم و کتلی راه ان)اخته بودن) (همان / )86:دکانشان دختشه شش) (همشان84 :؛ نشون و ال لشم19 :؛
نفرین زمین / )641 :یک گوشت قربانی گیر آوردهان) (یک چاه و دو چاله / )84 :هر کشه آمش)
عماردی نو ساخت (همان /)81 :وقت طالست (همان / )81 :مس مشرا بشه محشک بزننش) (همشان:
 / )46هر کسی را بهر کشارق سشاختن) (همشان / )84 :هنشوز راه و چشاه را بلش) نرشود (سرگذششت
کن)وها / )8 :جاق سوزن ان)اختن نیست (همان99 :؛ نون و ال لم / )81 :دا ق)ر عافیت را ب)اننش)
(سرگذشت کن)وها / )99 :کاسه و کوزهشان را بر هم زد (همان /)96 :همهشان سشر و دشه یشک
کرباسن) (نفرین زمین998 :؛ یشک چشاه و دو چالشه8 :؛ نشون و ال لشم / )49 :همشین آم و همشین
کاسه (سرگذشت کن)وها / )84 :به شکا

دیوار هشم مشیخن)ی)نش) (همشان84 :؛ نشون و ال لشم:

 / )6::از این ستون به اون ستون فرجه (سرگذشت کن)وها / )8: :مرغ دو هم کشه همییشه یشک
پا دارد (نون و ال لم / )686 :پتهام را روق آب بین)ازن) (همان / )69 :گذر پوست به دباغ خانه
میافت) (همان / )6: :من که چیمم آب نمیخورد (همان14 :؛  / )11خیا کرده جلوق لشوطی
میشود منلق زد (همان / )81 :دو هم که همهام سنگ خودت را به شکم میزنشی (همشان)11 :
 /پا را از گلیم درازدر کردن (همان / )18 :لی لی به الال میگذاشت (همشان / )86 :کشک افتشاده
به دنران بزرگان (همان / )89 :بی)ق نرود که به این بادهشا بلشرزد (همشان / )8: :از آب گش آلشود
ماهی بگیرد (همان44 :؛)  /چنگی به د نمیزد (همشان / )6:: :کاسشهق داغدشر از آم (همشان:
694؛ م)یر م)رسه / ) 46:شتر دی)ق ن)یش)ق (نشون و ال لشم / )669:آب از سرچیشمه گش آلشود
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است (نفرین زمین / )44 :هر چه را رشتهایم پنره کشردن (نشون و ال لشم / )664 :دستیشان بشه خشر
نمیرس) پاالن را میکوبن) (همان / )694 :دستیان به دهنیان میرسشی) (همشان / ):9 :پیتیشان
باد خورده بود (همان / )69 :زیر با هم)یگر را میگرفتن) (همشان /)68 :سشنگ رو سشنگ بنش)
نمیش) (همان / )68 :دود از کلهشان بلن) ش) (همان / )64 :حناق او پیی
زمین / )48 :بادمجان

رنگی ن)ارد (نفرین

را دور قاب بکینن) (نون و ال لم / )99 :قضیه را زیشر سشریلی در مشیکشرد

(همان / )91 :موق ما دوق این کار سفی) ش) (همان / )89 :خیا کردهاق چه دا گلی بشر سشر
زده (همان / )49 :خودم را به آب و آد

زد (همان / )84 :سری شصت هفتشاد مشرد را چشرب

کرد (همان89 :؛  / )994کلک ما را بکن) (همان / )66: :کفن باباق مشن خیشک نیش)ه (همشان:
 / )614خیا کردهای) آب را از آسیاب ان)اختشهایش) (همشان / )614 :هشوا را پشس دیش)ه (همشان:
689؛ سرگذشت کن)وها / )41 :لنگر ان)اخت (نون و ال لم / )611 :جان

به نان

بسته (همشان:

 / )611از کوره در رفته بود (همان / )684 :دا دنور داغ اسشت بایش) نشان را بسشت (نفشرین زمشین:
 / )968گاو نر میخواه) و مرد کهن (همشان / )989 :کشارد بشه اسشتخوان رسشی)ه (همشان648 :؛
 / )998دا بگویی باالق چیمتان ابروست ،قهر مشیکننش) (همشان / )96 :دشو دعشوا هشم کشه حلشوا
پخ

نمیکنن) (همان / )19 :یشک سشر دارد و هشزار سشودا (همشان84 :؛ 6:9؛  / )994کشاردم

میزدق خون

در نمیآم) (همان / )14 :ک)خ)اق مح را دی)ه دا ده را بکاپش) (همشان/ )4: :

خودم را سنگ روق یخ میکن) (همان / ):9 :این خر را من خود بردها باالق منرر ،بل) چه
جورق بیاورم

پایین (همان / ):9 :خوشا به حا باغی کشه دشوره ازم قهشر کنش) (همشان/ ): :

همهام بای) سنگ دو را به سینه زد (همان / )699 :مرغی که انجیر میخورد ،نوک

کج اسشت

(همان / )696 :دو هم که با یک غوره سردیت میکنش) ،بشا یشک مشویز گرمیشت (همشان/ )694:
دسته گ به آب داد (همان689 :؛ 6:1؛ 9::؛  / )911میدی) که رنگ میگذارد و رنگ می-
برد (همان / )681 :خرر عین بوق سیر در دهات پخ

میششود (همشان / )614 :چراغشی کشه بشه

خانه رواست ،به مسج) حرا است (همشان / )6:4 :از چشاه در آمش) و بشه چالشه افتشاد (همشان:
 / )911دو مو میبینی و من پیک

مو (همشان / )919 :یشک مشن ششیر چ ش)ر کشره دارد (همشان:

 / )914این آم را پختن) ،میبینی چه روغنی روی

ایستاده (همان / )91: :گالیههات به سشر

براق عروسی پسشر (همشان / )944 :برشین چشه آدیشی بسشوزانن) (همشان / )9:4 :دو زارق را هشر
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جورق که بن)ازق باال ،دوق داس صرّا

میآی) پایین (همان / )9:: :پیت

به کوه اح) اسشت

(همان / )944 :دو سوزن به دخم چیم من نزن (زن زیادق /)91 :ادب از کشه آمشوختی( ...مش)یر
م)رسه / )661 :قناعت دوانگر کن) مرد را (همشان / )661 :کارمشان همییشه لنشگ اسشت (نشون و
ال لم / )996 :دست از پا خطا کن) (دی) و بازدی) / )619 :آبی از او گر نمیشود (نفرین زمشین:
684؛  / )6:1اگر ص)ا از دیوار بلن) میش) ،از من هم بلن) میش) (زن زیادق / )644 :بال از بغ
گوشت گذشت (پنج داستان / )81 :اگر آب دستیه بگذاره زمشین و یشک دوکشه پشا بیشاد اینجشا
(همان / )94 :این الم شنگه را راه ان)اختهای) که ایز به گربه گم کننش) (نشون و ال لشم / )19 :مشن
گربهق کور نیستم (همان / )11 :همکار چیم دی)ن همکار را نش)ارد (نشون و ال لشم / )66 :هشیچ
ب)ه را به هیچ بستان ،کارق نیست (یک چاه و دو چاله / )19 :خیشالم دخشت بشود (نفشرین زمشین:
 )968چطور دست

را کوداه کرد (همان)996 :

تعابیر و ادطالحات عامیانه
دار و دسته (نفرین زمین /)89 :مرغ سر کن)ه (همشان /)84 :چمشاس (همشان / )81 :قشزعرالت
(همان / )641 ,641 :ک

رفتن (همان / )49 :اسشم

را از سشربازق قلشم بگیشرد (همشان/ )41 :

دخم دو زرده (همان48 :؛ یک چاه و دو چاله / )8 :لنگه ن)ارد (نفشرین زمشین / )48 :خیشکم زد
(همان / )1: :دست به دهان (همان / )84 :شن)رغاز (همان646 ،988 ،49 :؛ دی) و بازدی)/ )86 :
عه) بوس (نفرق زمین / )644 ,49 ,696 :سر به بیابشان گذاششتن (همشان / )4: :دور بشرم داششته
(همان / )4: :دا دنیا دنیاسشت (همشان / )4: :خشوم و بش
خیک ش)ه (همان / )666 :بیخ ریش

(همشان668 ،694 :؛  / )989کلشهام

کسشی چسشری)ن (همشان / )668 :دسشت بشه یکشی کشردن

(همان / )644 ،664 :خود شیرین دشرین (همشان / )69: :چیشم دیش)ن او را نش)ارد (همشان،619 :
 / ) 648دنیا دست کیست (همان / )619 :باد کردن شیرینی (همان / )964 :سر به نیسشت کشردن
(همان / )96: :لب در کردن (همان / )994 :گوم کسی بش)هکار بشودن (همشان / )911 :دسشت
ان)اختن (همان / )914 :قا گذاشتن (همان / )914 :پشا در میشانی کشردن (همشان / )914 :دسشت
دست کردن (همان / )94: :جان سالم به در بردن (همان / )9:1 :پا پی ش)ن (همشان616 :؛ پشنج
داستان / )1 :سر به نیست ش)ن (نفرین زمین / )619 :د خوشی ن)اشتن (همشان / )619 :محشض
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گ جما شما (همان / )611 :خر دراشی)ن (همان / )614 :چوب خط پرداختن (همشان)681 :
 /مچشان را میگیرن) (همان / )681 :در و خیک کردن (همان / )648 :سنگ کسی را بشه سشینه
کوبی)ن (دی) و بازدی) / )69 :از د و دماغ افتادن (رنجی کشه مشیبشریم / )9: :چگشور و پگشور
(پنج داستان / )81 :در و دمیز (همان / )81 :بو بررن) (همان / )88 :د پُرق داششت (همشان/ )84 :
فی

و فوم (همان / )44 :ق

ق

خن)ی) (همان41 :؛ نفرین زمین / )668 :گله بشه گلشه (پشنج

داستان88 :؛ 81؛  / )96شارت و شورت (همان44 :؛ م)یر م)رسه / )696 :قر زد (پشنج داسشتان:
 / )98دوق چیم بودن (همان / )1 :ب ا چ ا (همان / )69 :آب از لوچهام میریخت (همشان:
 / )68گن)ه و پیمالو (همان / )68 :رو به راه ش) (همشان /)86 :دشو د جشا کشردن (همشان/ )81 :
دلکه کردن (سه دار / )618 :مگر پو علف خرسه (همان / )14 :نخود هر آم (دی) و بازدیش):
 / )14دو قورت و نیم

هم باقیه (همان / )14 :دنار

و دیکه پاره (همان :همشان / )4 :سشر قشوز

آم)ن) (همان / )69 :شیله پیله (دی) و بازدی) / )689 :گنج قشارون (سشه دشار / )89 :دشو نشخ الک
خانمها میرفت (همان / )16 :سر کاله گاشتهان) (همان611 :؛ نون و ال لشم / )89 :گش بشه سشر
خیار دار (م)یر م)رسه / )4 :سر جهاز م)رسشهانش) (همشان / )64 :پیشزر الق پشاالن (همشان11 :؛
یک چاه و دو چاله / )84 :دخم دو زرده گذاشتن (م)یر م)رسه4: :؛ یک چاه و دوچالشه/ )84 :
سر دماغ بودن (م)یر م)رسه / )698 :گاو پییونی سفی) (از رنجی که میبریم / )49 :بشزن بهشادر
(همان / )48 :آد سر به راه (همان / )16 :سر به بیابون میگذار (همان / )19 :ملچ مولوچ (پنج
داستان / )98 :دلم خنک ش) (همان / )98 :سر راه

سرز میش)ن) (زن زیشادق / )14 :آن قش)ر

ب) از آب در آم) (همان / )89 :سیر دا پیاز قضیه (همشان84 :؛ نشون و ال لشم64 :؛ 84؛ 48؛ نفشرین
زمین / )114 :چیم و چراغ (زن زیادق41 :؛  / )44بیخ ری

برن)ن) (زن زیادق / )684 :دبشه در

آورده (سرگذشت کن)وها / )89 :درست از آب در آم) (یک چاه و دو چاله / )98 :سشاخت و
پاخت (همان / )89 :بوس و کرنا (همان / )81 :ششاخ درآوردن از دنجشب (سرگذششت کنش)وها:
99؛ نون و ال لم / )66 :در و خیک کردن (سرگذشت کن)وها / 46: :سر به نیست شم( :همشان:
 / )44ص) دا یک غاز (نشون و ال لشم / )49 :کشار از کشار گذششته (همشان6: :؛ 6:1؛ سرگذششت
کن)وها / )8 :خون در شییه کردن (همان666 :؛ 691؛ نفرین زمین / )46 :به نرخ روز نشان خشور
(م)یر م)رسه / )696 :گارپ و گورپ (م)یر م)رسه / )611 :زبان چرب و نشر (همشان/ )699 :
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م الی هفت صنار فرس دارن) (همان / )698 :چرب کردن سری (نشون و ال لشم / )994 :ازّ و چشز
(م)یر م)رسه699 :؛ سه دار / )19 :قلیان چاس کردن (پنج داستان / )1: :میقاپی) (همشان/ )1: :
زهرمان خواه) کرد (همان / )94 :ها و وا مان)ه (همان / )94 :پاره و پشوره (همشان / )9: :بشه
دردسرم میارزی) (همان / )14 :هورت میکیی) (همان / )19 :داد و بیش)اد (همشان / )88 :هشوا
کیپ گرفته بود (همان / )11 :ور رفتم (همان / )11 :بکههاق قردشی (همشان / )19 :کشج و کولشه
(همان9: :؛  / )14دک و دوک (همان9: :؛  / )81سوت و کور (همان / )19 :ملچ ملشچ (همشان:
 / )16دلم هرّق ریخت (نون و ال لم / ):9 :ور چی)ه ش)ن (همان / )19 :راست و ریشس (همشان:
 / )11آد قالتاس (همان / )19 :عجب شهر هردی ش)ه (همشان / )18 :مهشر و مشو (همشان/ )18 :
پاپوم ب)وزن) (همان / )11 :پچپچ افتاده (همان / )11 :از بک

بک

خررق نرود (همان/ )1: :

ج و پالسیان را پهن کردن) (همان / )1: :بشر و بیشایی (همشان / )89 :د و دسشتگاهی (همشان:
 / )89گ)ا گینههاق شهر (همان89 :؛  / )86پادوس قلن)رها (همان / )86 :سشور و سشات (همشان:
 / )89جارو و پارو (همان / )89 :رُفت و روب (همان / )89 :شور و میورت (همشان / )88 :لشب
در کن) (همان / )88 :کلکیان کنش)ه ششود (همشان / )84 :دردسشر نتراششی (همشان / ):8 :دسشت
همکارت را دوق همکه خنسی بگذارق (همان / ):4 :دو را خا کشرده (همشان / ):8 :دهنشت را
آب ان)اخته (همان / ):8 :برّ برّ نگاه کرد (همان / ):8 :قضیه آب بر میدارد (همان / ):: :بشرّ و
بکهها (همان / ):: :دو ال پهنا (همان / )699 :اهن و دلپ (همشان / )698 :کشت و کشو (همشان:
 / )694چماس به دست (همان / )694 :بگیر و برن) (همان / )669 :دشرس و دشورس (همشان/ )616 :
از درس دس کرده (همان / )691 :ب) و بیراه (همان / )698 :حر هایت بوق وازدگشی مشیدهش)
(همان / )689 :ش و پ (همان / )64: :از سر و کو هم باال میرفتن) (همان / )616 :زبشان آد
بن) میآی) (همان / )618 :سنگ بیخود به شکم زدن (همان / )681 :نا ن)اششت (همشان/ )649 :
اال و لال (همان / )641 :ها و وا (همان / )648 :به صغیر و کریر رحم نکن) (همان / )6:4 :غر
غر کنان (همان / )6:4 :پو و پله (همان / )16 :دنج و پرت افتاده (همان / )41 :درس دورس (سه
دار / )1: :کاغشذ ماغشذ (دیش) و بازدیش) / )66 :دکتشر مکترهشا (زن زیشادق / )14 :رشرط و ربشط
(همان / )69 :چک و چانه (از رنجی که میبریم / )86 :جادوگرهشاق قردشی (سشنگی برگشورق:
 / )1:بیخ خرت را گرفته (همان / )1 :دا بوس سگ (نون و ال لم / )64 :چپ چپ نیگاه کنن (از

انعکاس عناصر فرهنگ عامیانه در آثار داستانی جالل آل احمد 779 

رنجی که میبریم / ):8 :دست به دهان مانش)ن اسشت (همشان / )998 :بشه درد روز مرشادا بخشورد
(همان / )641 :دست به یکی کردن) (همان / )644 :از چییم افتاده بود (همان)611 :
دعاها
«خ)ا خودم جووناق مردمو از شرّ زمونه نیگه داره» (دیش) و بازدیش)« / )614 :ایش)کم اهلل ان
شاء اهلل .خ)ا عاقرت دما بن)گان

را به خیر کن)» (همشان« / )99 :خش)ا عاقرشتششان را بشه خیشر

کن)» (نفرین زمین98 :؛ :6؛ 688؛ « / )6:1خش)ا سشایهام را از سشر مشا کشم نکنش)» (همشان89 :؛
« / )699سایهات کم نیود» (همان« / )41 :خ)ا عمردان ب)ه)» (همان« / )699 :خ)ا رفتگان همشه
را بیششامرزد» (همششان919 :؛ 614؛ « / )68:خشش)ا بشش) ن)هشش)» (همششان« / )686 :خشش)ا از دنهششایی قرششر
نجاتمان ب)ه)» (همان« / )684 :خ)ا به شما عمر ب)ه)» (همان« / )918 :خ)ا همهق مشریضهشا
را شفا ب)ه)» (همان« / )914 :قرله عالم به سالمت باش)» (نون و ال لم« / ): :خ)ا عمشرت ب)هش)»
(همان18 :؛« / )18نور به قررم برارد» (همان« / )618 :اجردون بشا فاطمشه زهشرا (س)» (زن زیشادق:
« / )64اییاال عروسی دختردون» (همان« / )64: :الهی بشه حشق پشن

دشن کشه نومیش) برنگشردق»

(همان« / )16 :بال به دور» (نون و ال لم« / )49 :خ)ا دنت را از آدی

دوزخ محافظت کنه» (پشنج

داستان« / )4: :اق خ)ا از دستگات که کم نمیشه...اق عزیز زهرا ...آرزو دو دلم مون)ه که اقالو
منم اون قرر شی

گوشه رو بغ بگیر (همان)19 :

سوگندها
سوگن)ها از منت )ات و م )سشات هشر قشو و مشذهری دشأایر مشیپشذیرد و مشا را بشا باورهشا و
اعت ادات مرد آشنا مینمای) .عامهق مرد نیز براق اارات سخن خود ،در برخی موارد قسم یشاد
میکنن).
«به آن قفلی که خواهم بوسی) ،یک شاهی ما مرد را نخوردها » (دی) و بازدی)« / )89 :بشه
حق ج)ّهات قسم» (همان« / )8 :به وح)انیت حق قسم» (همان« / )694 :به ارواح پش)ر » (نشون و
ال لم« / )81 :واهلل به خ)ا ،به سرم قسم» (همان« / )48 :به سرت قسم» (نفرین زمین)688 :
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نفرینها
«من که کارق از بر نمیاد .خ)ا خودم جزاشونو ب)ه» (دی) و بازدیش)« / )91 :الهشی خیشر از
عمرم نرین)» (زن زیادق« / )648 :الهی سر دختهق مردهشورخانه بیفت)» (همشان« / )648 :خش)ایا
خودت ازشان نگذر» (همان« / )64 :مشرده شورششان را برشرد» (همشان44 :؛ نفشرین زمشین/ )618 :
«جزّ جیگر بزنی الهشی» (سرگذششت کنش)وها« / )91 :سرششان را بخشورد» (نشون و ال لشم/ )694 :
«کمرت بزنه اون نمازایی که میخشونی» (سشه دشار« / )81 :خش)ا لننشتدشون کنشه» (همشان/ )11 :
«مردهشور دو را بررد با این دَرست» (نفرین زمین)618 :
اشعار و ترانههای عامیانه
 «بن)ازق نن االغ اگر در آد  /شوهرت گر چه باشه قینگ و مهوم  /دعشایی کشه مشن،دهم دائماو /هم چون روغن گریس است /که ساخت انگلیس است» (دی) و بازدی))689 :
 «سر کتاب وا میکنم براق آن زن؛ /که بود عشامی و بشیسشواد و کشودن؛ /نگردانش) رخ ازمن؛  /ح یر دعانویس است» (همان)61: :
 «آق لیلی لیلی لیلی ...دوستت میدار خیلی ...خیلی» (از رنجی که میبریم)11 : «کمن) علی بک /یه کن)ق هادا /خانه آبادان /خانه آبادان» (سرگذشت کن)وها)8 : «قربون بر خ)ا رو /دوپ و قلن)رارو /دوپ قلن)رونه /خونه شما ویرونه» (نون و ال لم)64: :« -م

پی در ،نم زنو دیر و ورنیونه /بالومه چرخ اشکنه ،د ه ه ه لومشه زمونشه /م ش کفتشر

چهی دیر خوااااارده و بالو  /بهلینو مین کلک ،بهلینو بنالو » (نفرین زمین)941 :
 «چون که جنی ش)ه در خزینه زائو /میرو در ع ب طلسم و جادو /به چاکر میکنن رو/ ...ح یر دعانویس است» (دی) و بازدی))686 :
 «خیر نرینی حمومی /...دیت و بادیه رو بردن /خیر نرینی حمشومی /...لنشگ و ق)یفشه روبردن» (همان)699 :
طب و درمان بیماریها (آداب و رسوم پزشکی)
انسانها همواره براق درمان و غلره بر بیمارقها دالم میکنن) ،در گذششته رومهشایی کشه
براق درمان بیمارقها به کار گرفته مشیشش) ،غالرشاو م تشرس از آداب ،سشنن و باورهشا و دجشارب
عامهق مرد بوده است.
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« -رفته امیرآباد پی

خاله بل یس و دوا درمان کرده کشه خشا پشاک بیشود» (نفشرین زمشین:

« / )649کمن) علی از نردبان افتاد و کمرم شکست .شکستهبن) محلی بشا پیشه بشز و صشرر زرد و
دخممرغ شکستگی را بست ،ولی افاقه نکشرد .دو روز هشم خوابان)نش)م الق پهشن داغ» (همشان:
« / )689ننه صغرا پای

دوق چالشهق کرسشی سشوخت .آب نمشک گذاششتن) و نفشت مالی)نش) و

چرب کردنش)» (همشان « / )686 :انگیشتم را بریش)  .پسشرک دویش) سشراغ یشک بتشه ششیرانگشن و
شیرهام را روق زخم چکان) و خاک بر آن پاششی)» (همشان« / )981 :د و رودهششان از دسشت
این جور دوا درمانهاق خاله پیره زنکی مئو

ش)ه» (نون و ال لم« / )41 :آب سشرد ،عشرس بیش)

میک ،سیگار پیت سیگار ،فای)ه ن)اشت» (م)یرم)رسه)614 :
باورهای عامیانه
باورهاق عامیانه اغلب برگرفته از اعت ادات باطنی مرد ادوار پییین اسشت کشه امشروزه ایشن
اعت ادات را در قالب اساطیر و افسانهها میشناسیم.
 خودم را بسته به رریح و دراز کیی)ه که یا همین جا میمیر یا ششفا مشیگیشر (نفشرینزمین« / ):4 :چه جانی کن) دا حالیشان کرد که مرغ از آسمان بشا خشودم بخشت مشیآورد»
(همان« / )4: -44 :شب دو قررستون خوابی)ن شگون ن)اره» (همان« / )89 :مادر پیر شش)ه .ایشن
آبادق یننی جوانیام .حتم دارد که اگر بیای) شهر میمیشرد» (همشان« / )46 :مزرعشههامشان مشار
دارد ،آقا وقت شخم و درو دعا میگیریم (همان« )69: :این آقا سی) ف یر آد است .ایشن کشاره
نیست ،ف ط دزد میگیرد و دعاق دفع مار و ع رب میدهش)» (همشان« / )69: :گشرگ را جشایی
چال

کنیم که کسی نفهم) .چون اگر کسی بفهم) ،همان جا دعشوا مشیششود» (همشان/ )618 :

«الشه ق گرگ را چا که کشردق اگشر اسشب و خشرت د درد گرفتنش) ،برشر از روم رد کشن،
حالیان جا میآی)» (همان «/ )614 :هر که چلهبرق داشت دو دابوت میخوابیش)» (نشون و ال لشم:
« / )94هر که دواق محرت میخواست مهرگیاه و مغز خر میبرد» (همان« / )94 :هر کشه دششمن
داشت ،موم مرده و ع رب خیکی)ه میبرد» (همان« / )94 :دعاق محرت میخواست جانم ،دشا
هووق دازه را از چیم شوهرم بین)ازد» (همان« / )11 :هفتهاق هفشت روز بشه خشاطر ایشن اجشاس
کور حر

و سخن داریم .االن دو هفته اسشت کشه جشرأت نمشیکشنم سشر سشفرهق خانشها چیشز
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ب خور  .از بس جادو و جنر دوق خوراکم کرده ،بشه جشان دشو نراشش) بشه ارواح پش)ر  ،هشر روز
غذای

یک طنمی میده)» (همان« / )81 :نسخهق یک دواق محرت که حسشابی هشم مجشرب

است» (همان« / )48 :بای) پیراهن

را دوق آب مردهشورخانه بیوری  .بن) پهن کنی روق قرشر

یک کیته دا خیک بیود ،بن) چرک ناخن مرده را میگیرق دوق آب زعفران ح میکنشی و
با مرکری که این جورق گیشر مشیآیش) ایشن ورد را دشوق آسشتین و ی شهق پیشراهن مشینویسشی و
میدهی بپوش)» (همان« / )44 :گفتی چلهبرق کن کرد  .گفتی دو مشردهششورخونشه از رو مشرده
بپر که پری) و نصف گوشت دنم آب ش) .هنوز که یادم میافتم دنم مشیلشرزه .گفتشی دوا بشه
خورد شوهرت ب)ه که داد  .خیا میکنی روزق چه دا نطفهق دخشممشرغ فشراهم کشردن کشار
آسونی بود میبینی که از هیچ چیز کوداهی نکردها  .اما چی کار کنم که قسمتم نیست .بشایس
بکههاق طاس و جفت مردمو برینم و آه بکیم» (زن زیادق« / )9: :حتی حارر ش)ه بود آن ورد
را به همه بیاموزد .دا اگر مار خانهشان دست از پا خطشا کنش) ،دسشخیرم کننش)» (دیش) و بازدیش):
« / )619زیر طاسهاق چرک و طرله کردهق حما که چکشههشاق آب از روق آنهشا بشه سشمت
پایین میدوی) و در نزدیکیهاق شییههاق طاس حما  ،که از میان گچ و آهک اطشرا

آنهشا،

علفهاق هرز سرز ش)ه و در مجاورت شییههاق سرد آنجا ،شای) به صورت قطرههاق ناپشاک
که پیر زنها ع ی)ه دارن) ،اگر به دن کسی چکیش) ،جشای

زخشم خواهش) شش)» (همشان/ )696 :

«مرد هنوز سرزههاق جور واجور عی) را از خانههاق خود بیرون نریختشه بودنش) و بشا آن نحسشی
سیزده را به در نکرده بودن)» (همشان« / )669 :دعشایی کشه روز جمنشه در سشی) ملشک خشادون از
صاحب منرکهاق گرفته بود ،در ستر کاله خود حف کرده بشود» (دیش) و بازدیش)« / )661 :دعشا
مطابق منمو روق زرورسهاق چرب و روغنی نوشته بود و بر سینه یا پیت بکشههشا ،بشه همشراه
نظر قربانیها آویزان است» (همان« /)699 :به مرد آب دعا میداد .همه دررک میکردن) که دشا
آخر سا بیمار نیون)» (همان« / )64 :گالب هم بشه سشر و روق خشود مشیزدنش)» (همشان/ )64 :
«یکی از مری)ان وقتی خواست برود ،در همان شییهق گالب کشه دشا آن وقشع خشالی شش)ه بشود
کمی از آب دعا را براق اه و عیا خود با هزار التمشاس بشرد» (همشان« / )6: :وقتشی کوچشک
بود منوچهر میرزا فطنال)وله مرحو  ،هر سا او عی) میفرسشتاد منشز مشا و از ایشن آب دعشا
میبرد» (همان« /)64 :هر سا که شهر بودها از این آب دعشا درسشت کشردها و موقشع دحویش
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حَمَ به قص) قربت خوردها دا آخر سا هیچ مرری نکیی)ها  .ولی سشا هشایی کشه سشفرق یشا
زیاردی در پی

بوده است و از این فیض محرو مان)ها  ،هیچ امی) ن)اششتها کشه دشا آخشر سشا

زن)ه بمانم( »...همان« / )64 :گمان میکرد از ما بهتران میآین) و میرون) و هوا دکان میخورد
و شنله را میجنران)» (سه دار« / )91 :هر چه دعانویس بود دی) ،هر چی شاباجی خانم دوا بهش
داد خورد؛ چن) دفنه چلهبرق کرد ،ده پونزده دا گوسفن) واسه سی) که دازه لشوح

خشوابنمشا

ش)ه بود نذر کرد« ،آم زین الب)ین» پخت ،شراق چهارشنره گوم وایساد ،خالصه هشر کشارق
که میدونست و اه مح میدونست کرد ...دا آخرم نتیجه داد و خ)ا خواسشت آبسشتن شش).
زد و این دفنه یک پسر کاک زرق زایی)» (همان« / )16 :آب نیسان ،آب بهیت است ،متّررک
است ،پاک است ،از آسمان میآی)» (نفرین زمین« / )681 :هیچ آبی خیک نمیشود .مگر این
که مرد به غضب الهی گرفتار بیون)» (همان« / )688 :وقتی پاق آب خشون ریختشه شش) ،زمشین
نفرین میکن) آقاجان ،همان جور که کرد» (همان« / )684 :باباهشاق مشا مشیگفتنش) آبشت کشه از
روق زمین بری)ه ش) ،رفتنی هستی» (همان« / )684 :آخرین ح ی که آدمیزاد روق ایشن زمشین
دارد این است که خاک خودم را نیان میده)» (همشان« / )68: :امشا زاده حسشین سُرسُشرهاق
دارد میگوین) هر که هفت بار از روی

سُشر بخشورد ،بکشهدار مشیششود» (همشان« / )641 :چلّشه

سرم افتاده .حیف که دوپ مروارق رو سر به نیست کردن .وگنه بکه رو دو دفنه که از زیرم
رد میکردق ،انگار آبی که روق آد

بریزق .خوب ننه چرا نمیدق شوهرت برشره سشه دفنشه

از زیر قن)اس دفنگ درم کنه ،بن) هم یک گوله نرات ب)ه به صاحب دفنگ» (پنج داستان)18 :
 ...« /روز چهلم آب مردهشورخانه را روق سر ریختن! دصورم را هم نمیششود کشرد» (سشنگی
بر گورق« / )14 :همکی که از جلوم رد میش)  ،ان)اختم

دو آب انرار» (همان)14 :

آداب و رسوم مذهبی
 «هفت ق » میخوان)ن) و پیت درازو میایستان) (از رنجی که میبریم« / )4: :او دعشا رابا یک نظر اعجابآمیز ،پایین و باال مشیکردنش) .اگشر سشواد داششتن) ،یشک دور آنجاهشا را کشه
میدوانستن) ،میخوان)ن) و اگر سواد ن)اشتن) ماچ

میکردنش) و روق پییشانی مشیگذاششتن) و

 .1انداختن طلسم در آب انبار خانه برای از چشم انداختن هوو از چشم شوهر
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بن) با احتیاط دما مرادا که دستشان به متن آن بخورد و احترام

بریشزد ،آن را چنش) دشا مشی-

کردن)؛ پس از آن الق دفترچه ،یا دنگ بغ  ،پیت جل) قرآن و یشا کتشاب دعشاق بغلشی ،و اگشر
سرباز بودن) ،در جیب پی

سینهق خود الق پاکت پارچهاق و الک خوردهاق که به دازگی از

ده در آن براییان پو آم)ه بود ،نگه

میداشتن)» (دیش) و بازدیش)« / )696 :گشاهی کشه پشی

خش)مت مجلششس بششراق چششاق آوردن مششیآمشش) و مشیرفششت و از روق رحش هششاق قششرآن شششلنگ
برمیداشت ،مورد عتاب و خطاب و دن)ان قورچهق مومنان دو آدیه واقع میش)» (همان)611 :
« /در قنوت نماز آن شب ،آن ق)ر "الغوث الغوث" گفتم و آن ق)ر گریه کرد کشه راسشتی د
هر کس به حا من میسوخت .حتما خ)ا هم همان شب ،دوجهی به حا من ب)بخت کرد و بشه
برکت پنج دن نجادم داد» (همان« / )9: :یک زن پهلوق من در میان هق هشق گریشهاق کشه او را
مهلت نمیه) ،دعا میخوان) و حاجت میطلر) و د به د با دستهاق نادوان خود پنجشرههشاق
رریح را دکان میده) ،شای) با خود نذر دارد که دک دک شرکههاق رریح را بروس)» (همان:
« / )81خلنتهاق خود را به گرد و غرار دوره و لرههاق رریح دررک مشیکننش)» (همشان/ )81 :
«حتم دار دیگران آرزو میکنن) که ک ام به جشاق مشن بودنش) و از ایشن گشرد و غرشار رشریح،
سهمی بر میگرفتن) و به عنوان گرامیدرین سوغات براق اه شهر و دیه خود میبردن) دا براق
شفاق مشریض و یشا منالجشهق مصشروعی در نماننش) و بشه ایشن در و آن در نزننش)» (همشان/ )81 :
«پسرک جوانی ،پارسا پس از سیزده روز که در دب دیفوس میسشوخته بشا یشک قطشره از آب
همین دربت که دوق گلوی

ریخته بودن) ،شفا یافته بود» (همان« / )81 :اقشوا او روق هشم پشنج

گوسفن)ق را که نذر کرده بودن) ،یک روزه کیتن) و به چه ف یر اهش محش دادنش)» (همشان:
« / )81دیگر حالم خوب ش)ه بود ،من الق پر عمامها همییه یک بسته کوچشک دربشت داششتم
(همان « / )88 :ق)رت خ)ا و به برکت پنج دن ،پنج دقی شه طشو نکیشی) کشه دوفشان خوابیش) .بشه
سالمت به منز رسی)یم و آنجا من یک دهه رورشهاق را کشه دشوق همشان کیشتی نشذر کشرده
بود  ،در آستارا خوان) » (همان« / )88 :من خود موقنی که خیلی بکشه بشود و خیلشی مشریض
میش)  ،هنوز یاد هست که ف ط با آب دربت شفا پی)امیکرد  .گاهی هشم کشه خیلشی مررشم
ش)ت مییافت ،مادر پنج دورهق دسریح صلوات نذر میکرد » (همان« / )84 :او یک دسشت
خلنت برد یمانی دهیه کنم و آن را طوا

بش)هم» (همشان « )88 :االن شش

روز از مشاه مرشارک
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میگذرد و او یک روز هم احتیاطا پییواز رفته بود» (همان« / )46 :چه طور لیالی پربرکت قش)ر
را شب زن)هدارق کن) و چه طور خواه) دوانست دا صرح بی)ار بمان) و احیا بگیرد» (همشان)44 :
« /روزه را که نمیشود خورد ،او که پس از افطار م نن

مرحشب بایش) درازکش

کنش) ،چشه

طور میدوان) از این شبهاق عزیز صر نظر کن)» (همان :همان صفحه) « /هر چه یاد صشحراق
کربال و دینگی فرزن)ان زهرا(س) را کرد ،دینگیام رفع نی)» (همان« / )48 :میکوششی) "و ان
یکادق" را که روق یک قطنه برنج کن)ه ش)ه و م اب شوفر ،باالق ادوبوس کوبی)ه شش)ه بشود،
بخوان)» (همان «/ )11 :سر شب دا حا یک دوره لنن را پنج مردره از سر گرفته ،ولشی هنشوز بشه
شیخک اولی دسریح نرسی)ه بود( »...همان« / )48 :شمع ق)ق امسا دو وجشب بشزرگدشر از هشر
ساله بود ،زیرا نذر صاحر

بر آورده ش)ه بود» (همان« / )48 :مین هاق بزرگ و چهش ششاخه

دستهها و شا غریرانها را که روق دوم سه چهار دا از دامهاق محش دود مشیکشرد» (همشان:
 « / )44خ)ا عالمه این پوال ما کشی بشود .ممکنشه اینشا وقشف سشی) ولشی باششه کشه لشوح

دشازه

خوابنما ش)ه بود» (همان« / )94 :سه مردرشه از زیشر قشرآن و آب و آرد رد شش) و در مردرشهق
سو قرآن را بوسی) و به پییانی نهاد و در میان هشوایی کشه در ااشر دمیش)ن "آیشة الکرسشی" و
"چهار ق " هاق نزدیکانم ،بوق مسج) و حر از آن میآم) از خانه بیرون آم) » (همشان/ )11 :
«دا در گوشم اذان نمیگفتن) و یکی دو آیه مأاوره در گوم راستم نمیخوان)نش) ،ممکشن نرشود
دست از سر بردارن)» (همان« / )11 :به رورههایی که در حر خواهم ششین) ،بشه زیشارتهشایی
که خواهم خوان) ،به دخی هایی که به در و دیوار رریح خواهم بسشت و بشه قفش هشایی کشه بشه
شرکههاق ن رهاق و خنک آن کلی) خواهم کرد( »...همان« / )84 :نذر و نیازهایی کشه بشه خشاطر
بکهدار ش)ن ،همین دو سه روزه در اما زاده قاسم کشرده بشود» (سشه دشار« / )9: :بشا ایشن الکشاق
نجس که به ناخون

مالی)ه نمازم باطله! آخه این طورق که آب بشه بیشره نمشیرسشه» (همشان:

« / )88بن) هم اگر وقت باقی بود ،باقیمان)هق جزو قرآن روز قلر

را بشا صش)اق بلنش) دشالوت

میکرد و یا دعاق مخصوص آن روز ماه مرارک را میخوان)» (همان« / )16 :دو قواره ان)وختشه
ش

زرعی کرباسی قم ،که خلنشت پش)ر و مشادر بشود و بشا خشود مشیبشرد دشا در آب فشرات

دررکشان کنم و بن) هم در کربال و نجف ،طوا شان ب)هم» (همان« / )618 :آن هشم سشمنوق
نذرق؛ چون ایا فاطمیه بود و سمنو نذر خاص زن حاجی بود» (زن زیشادق« / )61 :دور دشا دور
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مطرخ به انتظار رورهق ح)یث کسشاق آششیخ عرش)اهلل نیسشتن)» (همشان« / )94 :پیشرزنشی حیشاط
قررستان را جارو میکرد .به صرافت افتاد  ،یاد افتاد که بای) نذرق داششته باشش) .هفتشهاق یشک
بار ،یا هر روز ،که حاجتشان برآورده شود ،یا خضر نری را برینن)» (نفشرین زمشین« / )49 :از دشه
حلق با خ)اق خود مناجات میکرد و میگفت« :اللهم ارزقنا زیارة ا (» ...دیش) و بازدیش)/ )18 :
«هر شب جمع میش)ن) دو مسج) به قرآن سر گرفتن و امن یجیشب  ...خوانش)ن» (نفشرین زمشین:
« / )6:8شا حتما جز شله زرد و حلواق نذرق ایا عزا چیز دیگرق نیست میدهن)» (دی) و بشاز
دی)« / )88 :خیا دار انشاءاهلل وقتی رسی)یم ،سر فرصت بشرو پشی

مجتهش) ،پشولم را حشال

کنم» (سه دار)86 :
اذکار و اوراد
اوراد و اذکار زیادق در کتب ادعیه مذکور میباش) که از سوق پیامرر و ائمه سفارم شش)ه
است و براق بر آورده ش)ن حاجات یا مصون مان)ن از بالیا و  ...بر زبان میآورن).
«اهلل ،محم)گویان به زمین

گذاشتن)» (نفرین زمشین« / )81 :اسشتغفراهلل» (همشان« / )699 :ال

الهَ االّ اهلل» (همان684 :؛ نون و ال لم:4 :؛ سه دار« / )19 :امن یجیب ( »...نفرین زمین)6:8 :
احترام به سادات
«به دفتر احضار کرد و چون سی) اوالد پیغمرر بود از عشذر خواسشت و یشک کتشاب بهشم
جایزه داد» (م)یر م)رسه)11 :
چشم زخم
چیم زخم که با عناوینی چون "چیشم بش)"" ،چیشم زد" و غیشره مسشتنم اسشت .یکشی از
جلوههاق اصلی و فراگیر فرهنگ عامه میباش) و پییشینهق آن را مشیدشوان بشه دوران زردششت
رسانی) و چه بسا پی

از آن نیز وجود داشته است.

«مرد دارن) چیم و چار را در میآورن) .مردب ماهی یک گوسفن) قربانی میکشنم» (نفشرین
زمین« / )16 :مرادا خودت چیم

زده باشی» (مش)یر م)رسشه« / )88 :دادام زبونشت همییشه خیشر

باشه .بگو ماشااله .ازم کم نمیآد که .شما مردا چه ق)ر بیاعت ادین( ».سه دار)11 :
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آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی
عی) نوروز از جیشنهشا و اعیشاد باسشتانی ایشران مشیباشش) کشه گذششت روزگشاران متمشادق،
دگرگونیهاق سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در اهمیت و اعترار آن خلش ایجشاد نکشرده اسشت و
آیینها و رسو آن با شکوه و جال خاصی برگزار میشود.
عیدی دادن
این رسم از رسو پسن)ی)ه و از جمله رسو دیرینه در میان ایرانیان میباش).
 «آقا یک سکهق ن رهق صاحبالزمان ،که هرگز خر نمیش) و ف ط بای) در ده جیشب ویا بیخ کیسه بمان) ،به عنوان دشت او سا به من عی)ق داده بود» (دی) و بازدی)« / )99 :همییشه
با دست خود عی)قهای

را داده بود » (همان« / )669 :میشراب محش مشا کشه در ایشا عیش) بشه

دی)ن پ)ر میآی) ،اسکناس دو دومانی عی)ق خود را میگیرد» (همان)668 :
آداب سفر و زیارت
«خوب یادمه ،داشاق مح براشون چووشی میخون)ن و چه ق)ر اه محش براششون اسشفن)
و کن)ر دود کردن» (دی) و بازدی)« / )9: :در طو راه دنها در ان)ییشهق آم پیشت پشایی بشود
که برایم خواهن) پخت» (همان)14 :
آداب ازدواج و عروسی
در این مرحث ،به دن)اد من)ودق از مراسم ازدوا اشاره میشود.
 «عروسیشان سه دا گوسفن) سر بری)ن)» (نفشرین زمشین« / )668 :ششا کشه خشوردیم مشا رادست به دست دادن)» (زن زیادق« / )641 :همان شب به دستبوس مادرم رفتم» (همان)648 :
«/برادرکم ،قرال اسراب و جهاز را برده بود» (همان« / )641 :هشر چشی از بسشاط زنش)گی مونش)ه
بود ،جهاز کرد و ب)رقهق دخترم ،خونهق شوور فرستاد» (دی) و بازدی)« / )16 :در یک دکشان
بزازق یک خانوادهق ده انی براق دخترشان که در همان کنار ایستاده بود و دخالت نمیکشرد،
جهیزیه دهیه میکردن)» (از رنجی که میبریم« / )46 :از همون بکگی دختر داییمو برا ششیرینی
خوردن)» (همان)48 :
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بازیها
« -به خصوص براق بکهها که جز قاپ بازق و جفتک چارک

سرگرمی دیگرق ن)اشتن)»

(نون و ال لم« / )649 :پس چه بازقهایی بل)ق گفت :قایم باشک آقشا ...و دوز بشازق و ...درنشا
بازق آقا و ...همین( » .نفرین زمین)61 :
نتیجهگیری
فرهنششگ دششوده بیششانگر زنشش)گی عامششهق مششرد اسششت و شششناخت آن بششراق دشش)وین دششاریخ و
جامنهشناسی رررورق است؛ هر ملتی به اعت ادات ،باورها و آداب و رسشو خشود کشه حاصش
دجربیات و دفکرات او در طی قرون و اعصار است ،دنصب خاصی دارد و هویت و موجودیشت
خود را در گروت آنها میدان).
بسیارق از نویسن)گان و شاعران ،چون در بطن جامنه به سر میبرنش) ،خشواه نشاخواه ،دحشت
دأایر باورها و اعت ادات و به طور کلی فرهنگ جامنهق خود قرار میگیرن) و ایشن دشأایرپشذیرق
در آاارشان نیز جلوهگر است .آ احم) به میزان زیادق جوانب و جلوههشاق فرهنشگ مناصشر را
که رییه در سنتهاق کهن دارد ،در آاارم مننکس نموده است.
یکی از مصادیق بارز فرهنگ عامیانه ،در آاار آ احم) کاربرد فشراوان دنشابیر ،اصشطالحات
عامیانه و رربالم هاست .شیوهق نگارم و سرک نویسن)گی او موجب ش)ه وق از مصادیق
زبان عامیانه بی
بری)ه داستان را پی

از سایر عناصر فرهنگ عامه استفاده کن) .وق میکوش) با ن شرق دنش) و بریش)ه
بررد و چن)ان درگیر جنرههاق عملی فرهنگ عامیانه نیود.

بخیششی از باورهششا و اعت ششادات عامیانششه و خرافششی نیششز در آاششار وق نمششود دارد کششه ناشششی از
اطالعات ان)ک و دصورات نادرست مرد از وقایع امورست که آ احم) مسشت یماو قضشاودی در
مورد درستی یا نادرستی آنها نمیکن) .گاهی نیز این باورهاق عامیانه چنان با ان)ییههاق مشرد
عجین گیته و چون رییه در گذشتههاق دور دارد و با ارزمها وسنتهاق بیرق همراه اسشت،
ماهیت خرافیشان پنهان مان)ه و به راحتی قاب زدودن نیست .برخی از ایشن باورهشا نیشز رییشهق
مذهری و آیینی دارد ،که اگر چه با گذر زمان رییههاق آنهشا بشه فراموششی سشپرده شش)ه ،هشم
چنان بین مرد روا دارد و غالراو با ارزمها و فرهنگ اسالمی همسو گردی)ه است.
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محم) شهرازق

دبیر زبان و ادبیات فارسی استان اردبیل

مه)ق شیرمحم)ق
راوق :راویه محرمی

چکیده
قصهها و داستانهای آذربایجان به تناسب شهرو منطاره و روسرتا تفراو هرایی
دارند که آداا و رسوم و باور عامیانه رود را در آن دریل کردهاند با این تفراو هرا
باز وجه اشتراک داستانهای آذربایجان برجستهتر از وجه تمایز آنهاست
روستای کریق بزرگ از توابع شهرستان نیر اسرتان اردبیرل نیرز دارای چنردین
افسانه و قصه است که وجه شباهت آنها با سایر داستانهای آذربایجان بره وضروح
دیده میشود از جمله شباهتهایی که میتوان در قصههای آذربایجان ردپای آنهرا
زم
را مشاهده کرد دیو ،انگشتر ،درد دل قهرمان داستان با گاو ،پرنده ،پیررزن و
است که یادآور شوی اشتراکا نمادها در داستان و قصههرای آذربایجران منشرأیی
دیرینه دارد که بعضاف از سایر ملل و اقوام برگرفته شده است؛ عالوه برر ایرن سررحد
جغرافیایی آذربایجان که در قدی از شمال به ارّان و از جنرواعربری بره آشرور و از
مغرا به ارمنستان و از مشرق به دو ایالرت مغران و گریالن م ردود مریشرده نیرز
چندان در تأثیرپذیری ،بیتأثیر نیست ما در این جا میکوشی به بررسی نماد همره
جانبه قصه «فاطمه و ی ددی قارداشی»(فاطمه و هفت برادر ) بپردازی

کلیدواژهها :فاطمه ،یئ)دق قارداشالر ،روستاق کریق بزرگ ،دیو ،ف ر.

shabe_vasl@yahoo.com
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مقدمه
راویان داستانها منموالو زنان و مشردان سشا خشورده و جهشاندیش)هاق هسشتن) کشه بشا گفشتن
داستان ،فرزن) و نوههاشان را دور خشود جمشع مشیکننش) و در البشهالق قصشه بشه پنش) و انش)رز و
آگاهسازق آنان میپردازن).ادبیات شفاهی هر قو  ،شام قصهها ،افسانهها،اسشطورههشا ،م ش هشا،
مت ها ،درانهها ،لطیفهها و چیستانهاق آن قو است کشه درجمشانی از باورهشا ،اعت شادات ،جهشان
بینی ،آرزوها و ناکامیهاق آن قو را ارائه میده) و جهانی را پشی

چیشمان خواننش)ه دصشویر

میکن) که نیانگر جهان مننوق یک قو است...قصههاق عامیانه که بخیشی از ادبیشات ششفاهی
یک قو هستن)؛ روایادیان) کوداه از قهرمانیها ،که اغلب رابطه منطشق در آن حضشور نش)ارد و
صرفاو راوق به دنرا پیروز گردان)نت خیر بر شر است .قهرمان در همهق قصهها وجود دارد؛ ولشی
این که چشه کسشی باشش) و چشه بکنش) و چگونشه وارد داسشتان ششود؛ نیشانگر نشوع نگشاه راوق و
جامنهاق است که او به آن دنلق و وابستگی دارد(.رنجرر،غفورق)88،8: :61:9 ،
راوق قصه ما خانم «راویه محرمی» ساکن روستاق کریق بزرگ از دوابع شهرستان نیر استان
اردبی است .این داستان که به زبان آذرق است؛ ما نیز دما سنی بر آن نهشادهایشم کشه هرآنکشه
راوق روایششت مششیکنشش) بششه نگششارم در آوریششم .سراسششر ایششن قصششه دشش)اعی کننشش)هق نمادهششاق
آذربایجان ،آیات و ان)ییههاق اسالمی ،باورهاق عامیانه و ...است .این درادر نیانگر غنی بشودنت
فرهنگ آذرق میباش) که سر ح) آن در ق)یم از شما به ارّان و از جنوبغربی بشه آششور و از
مغرب به ارمنستان و از میرس به دو ایالت مغان و گیالن محش)ود مشیشش)ه و پایتخشت آن ششهر
«گنجک» بوده است(.دهخ)ا ،لغت نامه :ذی آذربایجان)
با دوجه به همسایههاق جغرافیایی آذربایجان میدوان دأایر و انت ا فرهنگها و ان)ییههشا را
چششه قر ش از اسششال ازجملششه :یونششانی ،آشششورق و ...و چششه بنشش) از اسششال بورششوح دیشش) .امششروزه
زبانشناسان و ادیران اگر چه بنا به دالی متن)دق در عرصه زبشان آذرق و فولکلشور آذربایجشان
کم لطفی کردهان)؛ لیکن شاهکارهاق ادبی این زبان کم از شاهکارهاق ادب فارسشی ،یونشانی و
عربی ن)ارد.
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«دومرو دیوانه سر»« ،دده قورقود»« ،ساراق» و هزاران قصه دیگشر آذرق کشه بشا ششنی)ن یشا
خوان)ن آنها انگار خود در جریان سیا قصه حضور داریم .هر بن) از داستان ،خود ششرح چنش)
صفحهاق دارد که دنها ذهن فنا و پویا میدوان) آن را به خوبی درک کن) و به کار بن)د.
داستان مورد نظر ما؛ داستان خانواده بیبضاعتی است که هفت پسر دارنش) و مادرششان بشراق
فرزن) هیتم باردار است .حا مادرشان براق آنها خواهر به دنیا مشیآورد یشا بشرادر فرزنش) بشه
دنیا آم)ه در پیچ و خم روزگار ،و چیی)ن مصائب بسیار و رنشج راه ،چگونشه بشه بشرادران خشود
میرس) چه بالیی بر سر او میآی) پاسخ همه این پرس ها بشا بررسشی نمشادهشا و نیشانههشا بشه
روشنی یافت میشود.
براق شرح بهتر مطلب ،نخست اص داستان را از زبان خانم «راویه محرمی» ن ش مشیکنشیم.
سپس به رمزگیایی و اشارات و دلمیحات آن برمیرسیم .ه)

از این رمزگیایی؛ شناسان)ن و

اشاعه ادبیات شفاهی آذرق است که چگونه دوانسته چن)ین فرهنگ و نگرم را در قالب یشک
داستان کوداه بگنجان) که هیچ خللی به داستان و نمادها وارد نیود.
پیشینه تحقیق
الز بششه ذکششر اسششت؛ کششه در حیطششه ادبیششات شششفاهی آذرق کتششب گونششاگونی از اسششادی) و
نویسن)گان بزرگی به رشته دحریر درآمش)ه کشه مطشرح دشرین آنهشا :صشم) بهرنگی(قصشههشاق
آذربایجان)؛ احم) آذرافیان(افسانههاق آذربایجشان ش نیشر ابجش))؛ حسشین داریان(گنجینشههشاق
ادب آذربایجان ش نیر الها )و ...اما داکنون هیچ م اله و کتری طرق روم این م اله چاپ و منتیر
نی)ه است.
داستان فاطمه و یئددی قارداشی (فاطمه و هفت برادرش)
«بیرق واری)ق ،بیرق یوخی)ق .اهلل دان سورا ه

کشیم یوخیش)ق .بیردنشه أر آرواد واریش)ق

بالر قیز چوخ ایستردیلر .ولی بالرون شانسین نان یئ)دق دنه اوغالن نارق اول)ق .اوغالن نشارون
یئ)دق سی)ه شکارچی دیالر .دده لرق کاسیری دق ذلیه بیلمه دق کی بالرون قارنن دویورا .ننشه
لرق دزه لیه)ه حامله اولمیی)ق .اوغالن نار دَده ننشه لرینشه دئش)ق لشر کشی بیشز ایسشتروخ گئش)خ
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اؤزوموزه زن)گی ذلیَخ .چون کی بیلروخ دده میز بیزیم خرجیمیزق یتیرمّه ،وتره بیلمیشر .ننشه سشی
اوّ ده قابو اله مَ)ق ولی اوغالن نارق اوز دصمیم لرین دوت میی)یالر .ننه لرینه دئ)ق لر کشی
اگر اوشاخ کی دنیایه گتیره جخ سن اوغالن اولسا بیردنه داغون باششینا اوخ قویارسشان .امشا اگشر
قیز اولسا ایله اوء داغون باشینا اوخون پَرین قوق .یئ)دق قارداششالر هشر پشا پالتشار وارراریش)ق
گودوردیلر،گ)دق لر .روزگار دوالن)ق .قی

سویوشش)ق دوقّشوز آیش)ان سشورا اوششاخ دنیایشه

گل)ق .اوشاخ قیزی)ق آدین قوی)یالر «فاطمه».
ننه لرق داغون باشینا اوخون پرین قوی)ق .دشمن لر گل)ق ،ویردیالر پَرق سال)یالر .اونشون
یرینه اوخ سانجی)یالر داغن باشینا .یئ)دق قارداشالر دوقّوز آی)ان سورا داغن اَدشهیینشه گلش)یلر،
داغن باشینا باخ)یالر گوردیلر کی اوخ واردق .بیل)یلر بیردنه ده اوغالن اولوب)ق .بشالر گتش)ق
لر داق گَلمه دیلر.
قیز بویودق بْنُنُ بیردنه اینح واریش)ق کشی آدق « سشارق اینشه حیش)ق» .گشونلرون بیرگشونی
فاطمه چول)ه اوینه دق کی بیردنه آرواد گل)ق فاطمه نی چاغیردق؛ دئش)ق سشنون یئش)دق دنشه
قارداشون وار .فاطمه سؤزق ذشی)دق ولی اینامّادق .گت)ق ننهسینه دئش)ق کشی منشی بیشر غریرشه
آرواد گوردق .غریره آرواد منه بئله دئ)ق کی منیم یئ)دق قارداشیم وار .ننهسشی جشواب ورمشه
می

چیخ)ق چوله .غریره آروادق داپیب گل)یلر اوَه .فاطمه قیز بیر ده سوروش)ق کی بو سشؤز

دوزدق یا یوخ
ننهسی دئ)ق :هه قیزق سنون یئ)دق قارداششون وار .چشون کاسشیری دوخ اوالر گتش)یلر أوز
باشالرین دوالن)یراالر .داق سن اوالن نان گلمه دیلر اوَه .فاطمه آغالدق گت)ق سارق اینشهایشن
یانینا ،اورَگ سؤزون اونا دئ)ق.
فاطمه آخیا اوَه گایی)دی دَدهسی فاطمیه دئ)ق کی قیشزیم ایسشتیر سشارق اینشهیشی کَسَشم.
داق بیر شی میز یوخ)ق ییهیخ .فاطمه آغالدق گئ)ق سارق اینه یون یانینا .دئ)ق کی ایسشتهلشر
سنی کسهلر ولی من قویمیاجیا  .سارق اینح فاطمه نی دیله دود)ق دئ)ق قوق منی کسسشینلشر.
سن منیم اَدیم نن گ)ه بیلر سن قارداشالرون دالیجان ،اوالرق داپارسان.
فاطمه نین ددهسی گل)ق سارق اینهیی کَس)ق.قیز چشوخ آغشالدق .ننشهسشی اینشه یشین اَدشین
وتردق فاطمیه کی آپارا بالغ دا یویا .قیز آغلیا آغلیا گئ)ق بالغا .اودوردق اَدی یویا ،اَدی یویانش)ا
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ایکی دنه گوم گل)ق دئ)قلر کی بیز قارداشالرون یشرین بیلیشروغ .فاطمشه اوالرا دئش)ق :منشی
آپارون اورا .گوشالر دئ)یلر اَدی وتر بیشزه سشورا سشنی آپشاراخ قارداششالرون یانینشا .فاطمشه اَدشی
وتردق گوشالرا .گوشالر اَدی یین)ن سورا اوچ)یالر .فاطمه اوالرون دالیسیجان گئ)ّق .گوشالر
قیزق آپاردیالر بیر دنه خُردا اِوین ایکینشه .فاطمشه گشوردق کشی اوه بیشر بیرینشه دییشپ دق ،قشار
قارییششیخ اوئشش)ق .اَوه ییخییشش)ردق .شششامالرین جششوررادق .گئ ش)ّق یوکششون دالینشش)ا گیزلنشش)ق.
قارداششالرق هاچشان نشان هاچانشا گلشش)یلر .گشوردولر کشی ششا حارشردق ،اوه سششوپورولوب)ق،
لراسالر دم دمیشز یویولشوب .بشالر باخمشادیالر کشی کشیم بشو ایش لشرق گشوروب .چشون خسشته
دیالر(یورغینی دیالر)

شامالرین یت)قلر ،یاد)یالر.
سحر صوب)ن چخ)قلر شکارا گِتمَگَ .خردا قارداشالرق کی فراسادلی و چوخ زرنگیدق
شکارا گتمهدق .چیخ)ق داما باجادان باخردق .قیز یوکون دالیننان چیخان)ا قیشزق گشوردق .دشز
گل)ق اوَه فاطمهنی دود)ق .دئ)ق :سن کیم سن سنی کیم یوله ییپ)ق فاطمه دئ)ق کشی مشن
سنون باجوآ  .قارداشی اینانمادق ،گوددق کی قارداششالرق آخیشا ششکاردان گلش)یلر .خشردا
قارداشالرق کی آدق «علی» دق دئ)ق بو قیز دییرکی« :مشن سشیزون بشاجوزا » .قارداششالرینن
بیرق قاباغا گلیب فاطمشه نشن اَلشنن دشوددق گشوردق ننشه سشینین اؤزوگشی بشنن بارماغینش)ا .بشالر
اؤزوگی گورجک اینان)یالر کی قیز اؤز باجیالری)ق.
قارداشالر سحر صوب گئ)نه شکارا ،بْنا دئ)یلر کی چوله چیخما بردا ایکی دنه دئو وار کی
آدا ییلر .فاطمه قابو ایله ییب دئ)ق :یاخکی چوله چیخمارا .
فاطمششه اوه دمیزلشش)ق .غششذا پییششیرَن)ه پییششیک گلشش)ق کششؤزون اوسششته اییششهدق و اودششی
سون)وردق .قیز دئ)ق :ناقایریم ناقایرمهییم .قارداشالریم شکاردان قیی)یب گلهجخلر ولشی هلشه
بی شی یوخ)ق .فاطمه گوردق اوزاخ)ان ایییق گلیر .گ)ّق اورا گوردق بیشر دنشه قوجشا آرواد
اوردادق .بنا دئ)ق کی اودو سونوب دق منه بیر دنه اودون وتر گئش)یم یانش)یریم .آرواد دِشز بنشا
بیر دنه اودون وتردق .دئ)ق :دز گِ) االن دئولر گللر سنی بیر دا ییهلّر .قیز دِز اودونشی گودشوروب
اوَه طر

قاش)ق .فاطمهنون جیرینن بیر دنه ایپ دوش)ق یره.
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قیز گل)ق اوه لرینه شا پییشیردق .قارداششالرق گلش)یلر ششا یش)یلر .سشحر سشی قارداششالر
شکارا گئ)ن)ه دئولر ایپی داپ)یالر اونشون رددینشی دودش)یالر گلش)یلر یئش)دق قارداششون اوئنشه.
فاطمیه دئ)یلر قاپی نی آچ .ایییمیز وار .قیز چشوخ قورخش)ق .دئش)ق آچمْشرا چخشون گش)ون.
دئولر حرص لَنیب عصرانی اولمیش)الر .بشالر قشاپینی وردالر سشین)ردالر ،گیردلشر اوَه .دئشولرون
بیرینی رنگی قاراییدق بیرینن رنگی آغ .قارا دئ)ق :بو قیشزق گَشرک مشن ییشیَم .آغ قشابو ایلشه
مَ)ق ،دئ)ق :اوزو ییهجیَم .بالر ساواش)ق قارا دئو وْردق آغ دئوق اول)وردق .قارا دئو قیشزون
طرفینه گلن)ه قارداشالرق یتیییب ،قارا دئوق دال)ان اوخنان وردیالر اول)وردیلر.
اوم دورت گونن سورا قز دئ)ق کی گلون گ)خ دَده ننشه میشزون یانینشا .قارداششالر قشابو
ایلییب .اوم گون بالر یول)هدیالر یتتیین)ن سورا ننهسی چوخ سوئون)ق و دئ)ق کی منیم یانیم
نان داق ه

وع)ه گ)مهیون .اوشاخالرق و اوزلرق ای لر بویی چوخ خوم زن)گی ایلَ)یلر».

نمادها
قر از بررسی نمادها به دنریف دفصیلی «نماد» میپردازیم دا ابهشا و ایهشامی در بررسشی آن
پی

نیای).
«نماد» کلمه ،عرارت یا جملهاق است که عالوه بر مننی ظاهرق ،طیشف مننشایی گسشتردهاق

را به خوانن)ه ال ا میکن)(.رسولیان ارانی): :61:9،
«الیاده» نماد را این گونه دنریف میکن)« :واژه رمز(نمشاد) مشیبایش) بشه رمزهشایی اختصشاص
یاب) که ادامه و دنراله دجلی ق)استان) و یا خود «کیفی» محسوب میشون) که بشه هشر صشورت
جادویی – مذهری دیگرق (آیین ،اسطوره ،دم ا الهی و غیره) غیر قاب دوصیف و بیان هستن)».
(الیاده)868 :6181،الیاده کارکرد وحش)ت بخش

نمشاد را ف شط در دجربشه دینشی انسشان در نظشر

نمیگیرد ،بلکه این کارکرد را در ک دجارب انسانی داراق اهمیت مشیششمرد(.جنفرق:6148،
)18
زبان نمادین دوأ با رمز ،کنایه و مجاز اسشت و دشا کسشی بشا اسشرار و اششارتهشاق آن آششنا
نراش)؛ بیارتهاق آن را در نخواهش) یافشت(.مهرابی)88 :61:9 ،حشا مشا در اینجشا بشه اسشرار و
اشارات نمادهاق قصه میپردازیم باش) که حق مطلب را به خوبی ادا کرده باشیم.
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 6ش ف ر :ف ر و محرومیت روستاهاق منط شه آذربایجشان و زنش)گی پشردرد و رنشج مشرد سشتم
کیی)ه و ع ب نگه داشته به همراه انرشوهی از سشنتهشاق قشومی و باورهشاق خرافشی و خیشونت
آد ها که موروعی طرینی در این گونه جوامع سشاده و بش)وق اسشت؛ دسشت مایشه نویسشن)گان
داستان اقلیمی آذربایجان است(.صادقی شهپر)88 :61:1،
9ش قیز(دختشر) :در قصشه هشاق آذربایجشان در ابتش)اق قصشه همییشه دچشار مصشائب سشخت و
دردکاپو هستن) .اما در غایت قصه به خوشرختی میرسن) .دختران قصههاق آذربایجان نجیشب و
پاک)امن و اابت ق) در عیق و ه)فیان هستن)(.محم)جنفرزاده .)618 :61:9 ،فاطمه در اینجشا
نماد برکت است؛ که رییه در باور دینی دارد که در سوره کوار نیز اشاره ش)ه اسشت .چشرا کشه
فاطمه پس از یافتن برادران

برکت را به خانه میآورد .الز به ذکر میبینیم یادآور ششویم کشه

نا «فاطمه» هم بی ربط با برکت و سوره کوار نیست.
1ش یئ)دق قاردام(هفت بشرادر) :در قصشههشاق آذربایجشان کشم و بشی

بشا کشاراکتر هفشت

برادران مواجه هستیم .از بین آنها منمشوالو کوچشکدشرین بشرادر مظهشر ذکشاوت و هوششیارق و
ص)اقت و زیرکی است که ن

اوّ بین برادران را ایفا میکن)(.همان)684:

دهخ)ا می نویس) :ع)د هفت که از دیربشاز مشورد دوجشه اقشوا مختلشف جهشان بشوده اسشت.
اغلب هفت را در امور اهریمنی و شر به کار میگرفتن) .وجود بنضی عوام طرینی مانن) دنش)اد
سیارههاق مکیو

جهان باستان و همچنین رنشگهشاق اصشلی مؤیش) رجحشان و جنرشه مشاوراق

طرینششی ایششن عشش)د گردیشش)ه اسششت .قشش)یمیدششرین قششومی کششه بششه عشش)د هفششت دوجششه کششرده قششو
سومر(پرودودرک ها) است .زیرا آنان متوجشه سشیارات شش)ن) و آن را بشه صشورت اربشاب انشواع
پرستی)ن)(.دهخ)ا ،لغت نامه :ذی هفت)
8ش اینک (گاو) :کاراکتر حیوانی گاو در این داستان به چهار قسمت د سیم میشود:
الف) گاو :از ق)یماالیا گاو در فرهنگ ملت درک حضشور ویشژهاق داششته اسشت .از یشک
طر

گاو یکی از دوازده عنصر د ویم حیوانیت درک است .از طر

دیگر بنا بشر بشاور عامیانشه،

میپن)اشتن) که کره زمین بر شاخ گاو قرار گرفته اسشت .در برخشی طوایشف دشرک گشاو دم یش
ق)رت ،حاکمیت و جوانمردق است .این امر در داستان «دده قورقود» به وروح دی)ه مشیششود.
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به هر حا گاو نه دنها در زمان حیات بلکه بن) از مرگ هم اعضاق ب)ن

به قهرمان م رت قصشه

کمک میکن)(.محم)جنفرزاده)19-4: :61:9،؛
ب) گاو زرد :این گاو رییه در عرفان اسالمی دارد .و در سوره مرارکه ب ره آیشه  1:دربشاره
این گاو چنین آم)ه است «:قالوا ذدع لنا رُبّک یُرین لَنا ما لونَها قا َ ذنَّهُ یَ و ذنَّها بَ َرَه صَفراء فَشاقع
لونَها دَسَرّ النّاظِرین :گفتن) از پروردگارت بخواه که برایمشان بیشان کنش) رنگش

چگونشه اسشت

[موسی] گفت خ)ا میفرمای) :این ماده گاو ،گاو زرد یک رنگی کشه رنگش

بیننش)ه را مسشرور

کن)(».ب ره()1:/)9؛
) سر بری)ن گاو :منموالو در اک ر قصهها به چیم میخورد که به ناحق دوسط نامشادرق یشا
بخاطر ف ر کیته میشود .در برخی رسالههاق رمزق ش عرفانی از جمله «رساله فی ح ی ه النیشق»
سهروردق از گاو با نماد «نفس امّاره» یاد میشود؛ که بری)ن سر آن باعث شکوفایی مشیگشردد.
چرا که در داستان ما نیز فاطمه با گستتن از گاو به دی)ار برادران

نای آم) .سهروردق در ایشن

رساله این گونه بیان میکن) ...« :و دا گاو نفس را نکی) ق) در آن شهرننه)(».سشهروردق،1 ،
بیدا)9:9 :؛
د) دردد فاطمه با گاو :این مرحث در داستانهاق صم) بهرنگی عموماو با «عروسک سشنگ
صرور» یا به عراردی «عروسک هم) » جریان مییاب)؛ که در اینجا گاو هم) فاطمه ش)ه اسشت.
در قصههاق صم) بهرنگی عروسک شخصیت است که دلتنگیهاق افراد را گشوم مشیکنش) و
سنگ صرور دنهایی و دلتنگی برخی از کاراکترهاق قصه است به خصوص زمشانی کشه یکشی از
کاراکترها دنها مان)ه و چنان مورد آزار وظلم واقع ش)ه است که کسی را پیرامون خود ن)ارد دشا
دلتنگیهای

را به او بگوی)(.محم)جنفرزاده.)668-661 :61:9،

4ش گوم(پرن)ه) :پرن)هها چون پرواز میکنن) و وسنت دی) دارن) از همه جشا و همشه کشس
میدوانن) خرر داشته باشن) .اگر متهم به عرفانیات نیو ؛ میدشوانم بشراق ایشن نشوع پرنش)ه ه)هش)
حضرت سلیمان (ع) را نمونه بیاور که از ملکشه سشرا خرشر داد .منمشوالو پرنش)گان در قصشههشاق
آذربایجان ن

هادق را دارن) که وظیفهشان راهنمایی قهرمان قصه است.

1ش اؤزوگ(انگیتر) :در این داستان نیانه و نماد شناسان)ن خود به بشرادران و منشر
در قصههاق آذربایجان «انگیتر حضرت سلیمان»(اختیار اؤزوگو) منرو

است.

اسشت.
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8ش دئو(دیو) :دیوهاق افسانه آذربایجان خیلی پرزور و در عین حا خیلشی پخمشهانش) .آنهشا
میدوانن) کوهی روق کوه دیگر بگذارن) اما با یک حر

مفت گو میخورن) .دیوهشا گشاهی

عاشق زن و دختر میشون) و آنها را میدزدن) .در برخی افسانههشا دیوهشا رنشگهشاق متفشاودی
دارن) که از بین آنها دیو سفی) از ب یه دیوها پشر زوردشر اسشت .در قصشههشاق آذربایجشان دیشو،
صوردی انسان نما پی)ا میکن) و به م ابهق آدمی ست که بش)نی پشر مشو بشا دو ششاخ دارد .دیوهشا
مظهر اهریمنیان)(.محم)جنفرزاده.)96-64 :61:9،
دیوهاق داستان ما یکی سفی) و دیگرق سشیاه اسشت .از لحشاظ نگشرم فلسشفهدانشان سشیاهی
رنگ ظلمت است و سفی)ق رنگ نور« .قارا دئو» یا همان سیاه دیوق که دیو سپی) را از پشاق در
آورد مستلز دو نگاه است :او آن که «قارا ،قره» در زبان آذرق به مفهشو «بشزرگ» نیشز بکشار
میرود .مانن) :قره چمن ،قره داغ و . ...پس دیو سپی) هر چ )ر هم زورمن) باش)؛ حریف هیکش
درشتِ دیو سیاه نمیشود و کیته میشود.
نگاه دو هم بیت  488شاهنامه حکیم دوس را در هفت خوان رستم د)اعی میکن):
همیشش)ون بششه د گفششت دیششو سششپی) کششه از جششان شششیرین ششش) نششا امیشش)
(فردوسی)81 :9،6141 ،

در نهایت دیو سپی) کیته میشود.
آد خوارق دیوها در قصهها و افسانههاق آذربایجان همراه با واگویشه و بیشادی و ششنر ن ش
ش)ه است .ازجمله آن داستانها ،داستان «ملک محم)» است .اما این ع ی)ه در یونان باستان هشم
رایج بوده؛ زیرا در شاهکار هومر ،کتاب «ادیسه» سرود نهم به دیو دک چیمی بشه نشا «پشولیفم»
برمیخوریم که «اولیس ،دنها با یک کیتی و دوازده دن از همه همراهان به دخمه پشولیفم غشو
میرس) که بیگانگان را میخورد و دو روزه شش

دشن از همراهشان وق را از میشان برمشیدارد».

(هومر)618 :61:1،
4ش پیییک(گربه) :گربه شخصیتی مهربان و زیرک را داراست(.محم)جنفرزاده)81 :61:9،
اما این مهربانی و زیرکی دا زمانی است که به او دوجه شود و به ناز و نوازم او پرداخت .لشیکن
اگر بیدوجهی شود هم چون قصه ما بای) منتظر خراب کارق او ش).
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 :ش اوت ،ایییق( آد  ،نور) :هشر دو بشه منزلشه امیش) اسشت .اگشر درق بسشته شش) ،مطمئنش وا در
دیگرق باز میشود .هرچن) آد

مطرخ در قصه خاموم ش) ؛ اما روزنهق امیش)ق در خشار از

خانه روشن است .همان طشورق کشه در «طشور سشینا» روزنشهق امیش) بشه ششک نشور بشر حضشرت
موسی(ع) دلگرمی داد.
69ش قوجا آرواد(پیرزن) :قارق ننه در برخی از قصههاق آذربایجان در مواردق ن ش

حلّشا

میکالت را بر عه)ه دارد؛ که بشا درایشت و دجربشهام کشه ناششی از دنیشا آزمشودگی و زیرکشی
زنانهام میباش) ن یهاق براق ح میشک مشیکیش)(.محم)جنفرزاده )698 :61:9،ویشا پیشرزنت
یششششاریگر ،بییششششتر بششششا پنششششاه دادن و یششششا دادن اطالعششششات مفیشششش) بششششه کمششششک قهرمششششان
میآین)(.رنجرر،غفورق)41 :61:9،
 -66زن)گی خوم در پایان قصه :من)ود داستانی از داستانهاق آذربایجان را میبینشیم کشه
با غم به پایان برس) .این داستان نیز همانن) اک ر داستانهاق دیگر با خوشی به پایان میرس).
پس از بررسی نمادها ،اکنون بشه دحلیش «فاطمشه» مشیپشردازیم کشه قهرمشان قصشه و داسشتان
ماست .نحوهق ورود قهرمان داستان به متن داستان دول) اوست .فاطمشه دختشرق اسشت دنهشا کشه
دردد خود را دنها با گاو در میان میگذارد وبشا کیشته شش)ن گشاو ،محش)ودیت او نیشز گسسشته
می شود .آنکه مسلم است حضور زن در جامنه و بیرون از خانه دی)ه میشود .اما این حضور نیز
به شکلی مح)ود و دنها در صورت نیاز است .ورود زنان به قصه صر نظر از ایشن کشه قهرمشان،
یاریگر و یا دختر پادشاه باشن)؛ اغلب در یک فضاق بسته که بییتر موارد خانشه اسشت؛ صشورت
میگیرد( .رنجرر،غفورق .) 11 :61:9،فاطمشه هشم چشه در خانشه پش)رق و چشه در کلرشه بشرادران
مح)ود و محصور در خانه بود و با مح)ودیت دوانست ،قهرمانانه خانواده را بشاز دور هشم جمشع
کن) و به خوشی و نیکی زن)گی کنن).

نتیجهگیری
با مطالنه دنها یک قصه از قصههاق آذربایجانت رایج در روستاق کریق شهرسشتان نیشر اسشتان
اردبی و بررسی نمادهاق آن به فرهنگ و دم)ن غنی و کم نظیر ادبیات شفاهی آذربایجشان پشی
میبریم .که با وسنت جغرافیایی و داریخ در سالیان دراز و چن)ین هزار ساله دوانسته با ن

سینه
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به سینه آن در بین مل گوناگون ان)ییهاق را وا دهش) و دشرویج کنش) و نگرششی را وا بگیشرد.
این ویژگی در کمتر ادبیادی به چیم میخورد که ب)ون خ)شه وارد کردن به ادبیات خشود و یشا
دحت دأایر قرار گرفتن دوسط ادبیات و متون زتبَرمتن سایر مل  ،بتوان) ارات خود را حفش کنش).
حا آن که ادبیات شفاهی آذربایجان با دلفیق ادب ایران باسشتان ،یونشان ،قشرآن ،فلسشفه ،اسشال
و ...دوانسته یک داستان منسجم و دقی ی بسازد که هیچ خللی نشه بشه نمشاد خشود وارد ششود و نشه
مننا و مفهو نماد سایر ادبیات دغییر یاب).
در پایان سخن به این اشاره میکنشیم کشه هرچنش) نمادهشا در اک شر داسشتانهشاق آذربایجشان
میترک و دکرارق هستن)؛ اما این دکرار رنف قلم)اد نمیشود ،بلکه به شیرینی و جذابیت هشر
داستان نیز میافزای).
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 -هومر( .)61:1ادیسه .درجمه سنی) نفیسی.دهران :ع ی .
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حوزههاینقددرطنزهایسعیدبیابانکی

علیاکبر شیبانیجم

چکیده
در این پژوهش ابعاد نقد در حوزه ناادهواا اماعوادر در موم عهعزدوم و
بیابانکر یع ر «ضدحاالت»« ،هر شعر تر انگی د» و «مکام علیح» بررمر عر شزد.
شیز تحقیق تزصیفر -تحلیلر امت و ناایج تحقیوق بور عا واا داد هواا معور و
میفر بررمر عر شزد .براا این ع ظزر ابادا عااحث نظرا پوژوهش دربوار و و
ناادهاا اماعادر تزصیف شد امت و در اداعم بم ععرفر معید بیابانکر و آثوار وا
و مپس عهعزدمهاا وا بر عا اا ناادهاا اماعادر تحلیل عورشوزد .بیابوانکر را
باید ع اقد اماعادر و نزیس د اا دانست مم اه لحاظ تفکر و شیز ا نگا بم عسائل
پرداه اماعادر و اخالقر عحسوز
بسیار روشنبین و آهاداندیش امت .وا یک
عر شزد .هر اتفاق و رویدادا مم عرتاط و در پیزند با هندگر اماعادر اقشوار عورد
بیابانکر قرارگرفام امت .بیابانکر درمت عان د شاروندا موم هور
باشد عزضزع
روه و هر لحظم در بطن و عان اماعاع حاضر اموت و بوا دقوت و تی بی ور و بسویار
عزشکافانم بم اعزر ا راف خزد تزموم دارد .بوا عطالعوم ا آثوار او در تعوا ناادهواا
اماعادر و ابعاد نقد عشخص عر شزد مم در عهعزدم ضود حواالت ناواد حقوزقر و
میامر ،در عهعزدم هر شعر تر انگی د میامت و اقاصاد و در مکام علیح میامت
و اخالق بیشارین اناقادها داشام امت .اه رف دیگر معارین ها در ارتاوا بوا
نااد دی ر امت.

کلیدواژهها  :طنز ،نقد ،نهادهای اجتماعی ،سعید بیابانکی.
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 -1مقدمه
«سعید بیابانکی به سال  6431ه.ش در خمینی شهر اصفهان به دنیا آمد .تحصیالت ابتددایی
متوسطه را در همان شهر گذراند در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان فدار اتتحصدی
شد  .از سال  6413هجری به اهاتی آباد سرسبز شعر ادب پیوست آثارش در صفحات ادبدی
مطبوعات کشور به چاپ رسیده است( ».کافی)106 :6411 ،
بزرگترین دغدغهی فکری بیابانکی در این آثار ،رفاه آسدای

طبقدات ملتلدا جامعده

است ضمن اینکه نگاه ا به طبقات پایینتر افراد کم درآمد مردم عمیقتر مسئوالنهتر اسدت.
هر مشک

کمبودی که در هر زمینهای از زندگی این افراد جود داشته موضوع طنز بیابدانکی

قرار گرفته است .از مسأتهی عام فراگیر گرانی تورم گرفته تا کمبدود امکاندات شدهری ...
در این آثار مطرح شده است .همچنین مسائ خاص فرهنگی اخالقی نیز مطرح شدده مدورد
نقد بررسی قرار گرفته است .توجه به مشکالت کمبودهدای جامعده تدا ددی اسدت کده در
اغلب اشعار به بی

از د یا چند مسدأته اشداره مدیکندد بسدیاری از مسدائ طدرح شدده را بده

کرات تکرار میکند تا شاید از طریق این تکرار مکرر اهمیت جایگاه خاص مسأته را یدادآ ر
شود.
شاید به عنوان دتی این تنوع موضوعات بتوان ا ضاع خاص آن زمان را هم در نظر گرفت.
به هر ال این آثار متعلق به د رهای است که از بحرانیترین سلتترین د ران تاریخ معاصر
ایران محسوب می شدود .در اقدب بایدد گفدت کده مشدکالت کمبودهدای فدرا ان اجتمداعی
فرهنگی در این د ران به قدری زیاده بوده که باعث تعددد تندوع موضدوع در ایدن آثدار شدده
است.
با این تحقیق ،ا الً وزه هایی که طنزپردازان به نقدآنها مایلند در مقاب
جز خطوط قرمز اکمیت اسدت بده طدور اضدش ،مشدل

وزه هایی کده

مدیگدردد تدا راه بدرای ر د بدی

دغدغهی هنرمندان جوان به این عرصه هموار شود ثانیاً گریزگاههای طنزپردازان که بدا هندر
نبو خود سعی کردهاند هم به رساتت هنری خود عم کنند هم ساسیت جامعه

اکمیت

سیاسی را برانگیلته نکنند بررسی میشود تا فهم بهتر آثار آنهدا سدبب ارتقدای کیفدی کمدی
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آثار تازه ی شعر طنز معاصر گردد همچندین بدا بررسدی محتدوایی فندی ادبدی اشدعار سدعید
بیابانکی گامی در جهت تحلی زیبایی شناختی شعر طنز معاصر برداشته میشود.
ر ش ابزار گردآ ری اطالعات  :کتابلانهای است بدا ر ش تجزیده تحلید دادههدا :
انتقادی تحلیلی این پژ ه
شعر معاصر

انجام میشود .قلمر تحقیدق شدام ادبیدات انقدالب اسدالمی

طنز معاصر میباشد.

 -2چارچوب نظری پژوهش
 -1-2طنز؛ ماهیت و تعاریف
امر زه طنز نوع ادبی بسیار مهم بحث برانگیزی است درمیان انواع ادبدی دیگدر جایگداه
ممتاز مشلصی دارد؛ با جود این ،در ادبیات کهن ایدران ،طندز بده عندوان ندوع ادبدی مسدتق
شناخته نشده است مرز مشلصی با دیگر مضامین انتقادی خندهآمیدز چدون هجدو غیدر آن
ندارد .همچنین از ا ژه طنز اغلدب معندای تیدوی آن یعندی تمسدلرکردن طعنده زدن مدد نظدر
شاعران نویسندگان است.اما در ادب معاصر ایران طنز به معنای امر زی خود کده جنبده انتقداد
غیرمستقیم اجتماعی با چاشنی خنده که بعدد تعلیمدی اصدالح طلبدی نیدز دارد ،نزدید

شدده

است .در قیقت طنز معاصر از معادل انگلیسی طنز ( )satireکه ریشده یوندانی ( )satyrosدارد،
اخذ شده است( .صالنی )630: 6411 ،به این اعتبار ،نویسنده یا شاعر با بدزرگ نمدایی نمایدان
تر جلوه دادن جهات زشدت منفدی معایدب ندواق

پدیددههدا ر ابدح داکم در یدات

اجتماعی درصدد تذکر ،اصالح برطرف کردن آنها برمیآید .طندز ( )Satireیدا دداق طندز
اجتماعی در ادبیات ایران ،پدیدهای ناآشنا به ساب نمیآید در آثار عبیدد زاکدانی

داف ،

گونههای ملتلفی از آن دیده میشود .ارائه ی تعریدا دقیدق ،جدامب مدانب بدرای طندز ،چنددان
آسان به نظر نمیرسد .این دشواری از ی

طرف به علّت ماهیت ،ساختار کارکرد پیچیددهی

آن است از طرف دیگر به مدرز بارید

عمومداً تیزنددهی ایدن مفهدوم بدا مفداهیم مشدابه آن

همچون هزل ،هجو ،فکاهی  ...مربدوط مدیشدود .از سدوی دیگدر ،تعیدین معدادلهدای مناسدب
فارسی برای این وزهی سیب اژگانی ،کار تعریا تعیین چارچوب بدرای ایدن مفهدوم را بدا
آشفتگی سردرگمی ر بهر ساخته اسدت .بدرای ملدال ،اژهی انگلیسدی  Satireدر ترجمدهی
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فارسی ،معادلهای گوناگونی ،همچون هجو ،هزل طنز را پذیرفته است .استعمال کلمهی طندز
برای انتقادی که به صورت خندهآ ر مضح

بیان شود ،در فارسی معاصدر سدابقهی طدوالنی

ندارد .هر چند که طنز در تاریخ بیهقی دیگر آثار قدیم زبان فارسی ،به کار رفتده اسدت ،تدی
استعمال سیعی به معنی فعلی کلمه یا بهتر بگوئیم معنی  Satireار پایی نداشته است .کلمدهی
 Satireکه از زبان یونانی میآید ،در اکلر زبانهدای ار پدایی معندای ا ددی دارد اصدوالً بده
آثار طنزآمیز انتقادی اطالق میشود .در فارسی ،عربی ترکی ،کلمهی ا دی که دقیقاً این
معنی را در هر سه زبان برساند ،جود نداشته است.
سابقاً در فارسی« ،هجو» به کار برده میشد که بیشتر جنبهی انتقاد مسدتقیم شلصدی دارد
جنبهی غیرمستقیم طنزآمیز بودن «سداتیر» را دارا نیسدت اغلدب آموزندده اجتمداعی هدم
نیست .هجو ضد مدح است اصوالً صدرا ت تفظدی کده در آن اسدت ،نمدیتواندد نظیدر تحدن
طنزآمیز «ساتیر» باشد .در فارسی «هزل» را نیز به کار بردهاند که ضد «جد» است بیشتر جنبدهی
مزاح مطایبه دارد( .جوادی )66 :6413 ،به تعبیر آرینپدور آن ندوع ادبدی کده در زبدان غربدی
 Satireنامیددده مددیشددود در فارسددی طنددز اصددطالح شددده اسددت ،عبددارت از ر ش یددژهای در
نویسندگی است که ضمن دادن تصویری هجوآمیز از جهات زشت منفدی نداجور زنددگی،
معایب مفاسد جامعده

قدایق تلدخ اجتمداعی را بده صدورت اغدراقآمیدز ،یعندی زشدتتدر

بدترکیبتر از آنچه هست ،نمای

میدهد تا صفات مشلّصات آنهدا ر شدنتدر نمداینتدر

جلوه کند تضاد عمیق ضب موجود ،بدا اندیشدهی ید
ترتیب قلم طنزنویس با هر چه که مرده کهنه

زنددگی عداتی آشدکار گدردد .بددین

اپس مانده است با هر چه که زنددگی را از

ترقّی پیشرفت باز میدارد ،بیگذشت اغماض مبارزه میکند( .آرینپور)41 :6411 ،
 -2-2هدف و خاستگاه طنز
اصوالً خاستگاه طنز از آنجا آغاز میشود که قوق دیگران رعایت نشود آزادی تدوام بدا
مسو تیت مورد تعدی قرار گیرد بیبند باری هرج مرج به عنوان آزادی تبلیغ شود نظام
جامعه در مسیر طبیعی خود مورد تهدید قرار گیرد ،سدتم تجدا ز در اشدکال گونداگون چهدره
نماید منادیان آزادی ،خود عامالن بدبلتی فکر اندیشه آزادی شوند ترقی اعتال جدای
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خود را به انحطاط سقوط دهد پویایی اندیشه

رکت ناشی از آن ،اندک اندک به رکدود

انجامد.
زرینکوب در این خصوص مینویسد« :هری
سببی برای پیدای

از نابسامانیها بیرسمیها ،ممکدن اسدت

هجو ،هزل یا طنز اجتماعی باشد .طنز هرچند با شوخی خنده همراه اسدت،

اما؛ نقدی جدی بر نارساییها اشکاالت اجتماعی است که قصد سازندگی اصدالح دارد نده
سوزندگی تلریب( ».زرین کوب )41 :6416 ،همچنین آرینپور در نقد بودن طنز مینویسد:
«طنز نویسی باالترین درجه نقد ادبی است به شرط اینکه وادث چهرهها را دگرگون نکندد».
(آرینپور )41 :6416 ،نیز در خندهناک شوخ طبعی بدودن آن مدینویسدد« :مبندای طندز بدر
شوخی خنده است ،اما؛ این خنده ،خنده شادمانی شوخی نیست؛ خندهای است تلخ ،جددی
دردناک همراه با سرزن

سرکوفت کمابی

زننده نیشددار کده بدا ایجداد تدري بدیم،

خطاکاران را به خطای خود متوجه میسازد در مقام تشبیه میتوان گفت قلم طنزنویس کدارد
جرا ی است نه چاقوی آدمکشی .با همه تیزی برندگی  ،جانکداه ،مدو ی کشدنده نیسدت؛
بلکه آرامبل

سالمتآ ر است .زخمهای پنهانی را میشکافد عفونت را میزدایدد بیمدار

را بهبود میبلشد(».آرین پور)41 :6416 ،
«متأسفانه ،در چهارده قرن گذشته ،اغلب زمامداران ،آرام

ر ح شادمانی خاطر خدوی

را در کسب تعلقات دنیوی میجستند بدا ریلدتن خدون بدیگناهدان بدردن عدرض آبدر ی
دیگران بر مسند قدرت قرار مدی گرفتندد خدا ندد ،دیدن ،عدداتت اخدالق ،ابدزار

سدایلی

میشدند در دست آنان ،برای فریب دادن مردم مظلوم(».اند هجردی)63 :6411،
 -3-2زمینههای طنز
 -1-3-2طنز و زمینهی جامعه شناختی آن:
هرگز نباید جایگاه جامعه شناختی طنز از نظر د ر داشته شود ،اغراق نیست ،اگدر طنزپدرداز
را ی

جامعهشناي طنز را یکی از ضر رتهای اجتمداعی معرفدی کندیم ،اصدوالً منبدب اتهدام

اغلب هنرمندان شاعران طنزپرداز را میتدوان در عوامد محیطدی ر زگارشدان جسدت جدو
کددرد .در اقددب بسددیاری از آثددار هنددری ادبددی زاییدددهی زندددگی اجتمدداعی هنرمنددد شدداعری
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طنزپردازی است ،که در آن محیح رشد کرده باتیده است .اگر شدعر طندز نددای ا سداي
شاعر بازتاب افکار اعتقاد ا میباشد ،محرک این ا سدايهدا اندیشدههدا ،زمدان مکدان
زندگی زمان مکان زندگی شداعر طنزپدرداز اسدت .بندا بدراین اندیشدهی هنرمندد شداعر
طنزپرداز منبعث از محیح زندگی زمان یات آنها بسدتگی دارد ( .زریدن کدوب؛-11 : 6411
 )11پس باید توجه داشت که محیح ادبی از تأثیر محیح اجتماعی برکنار نیست.
 -2-3-2طنز وزمینههای اخالقی آن :
طنز با طعنه کنایه بر خلق خوی ناشایست آدمی ،رفتارهای زشت ا را مورد تمسلر قرار
میدهد ،همیشه به ایدن نکتده بایدد توجده داشدت ،کده چگونده کدردار انسدان نید
میگردد،در اقب،طنز شناسنده اخالق نی

پسدندیده

انسانی است؛زیرا عاطفههدا خدواه هدای نفسدانی،

خشم اجتماعی کینهتوزیهای سیاسی عاملی برای پدیدار گشتن طنز مدیباشدد از ایدن ر طندز
یطهی فعاتیتهای خودرا متمرکز بر اصول اخالقی کرده ،ابتذال کجر ی اخالقدی را مدورد
نقد بررسی قدرار مدیدهدد ،طنزپردازدرجامعده بدا صدحنههدای زشدت ضدداخالقی مواجده
میگردد ،منقلب شده متناسب باگستردگی شدت خطدا تیدزش ا سدايهدای گونداگون
خشم ،انزجار ،انکار ،تحقیر را نسبت به شل

یا گر ه خاصی ابراز میدارد  ،این امدر زمدانی

اتفاق میافتد که جدان طنزپرداز دربارهی پلیدی زشدتی امدری دا ری مدیکندد  .همدین امدر
باعث شکوفایی جنبههای ادبی هنری طنز میشود  ( .سیاسی ؛ )11: 6441
 -3-3-2طنز و زمینههای تاریخی آن :
هیچ گاه نباید جایگاه تاریلی طنز از نظرها د ر داشدته شدود؛ زیدرا در برخدی مواقدب طندز بدا
همان تحن گزنده تمسلر آمیزش  ،را ی اقعیتهای تاریخ میشود  ،اقعیتهدایی کده هدیچ
تاریخ نگاری یارای بر مال کردن آنان را ندارد  .طنز  ،بیدان کننددهی تداریخ قیقدی اجتمداعی
انسدانی اسددت ،زمامددداران امددور هددیچ قددت نمددیتواننددد طنزپددرداز را ادارکننددد کدده دسددت بدده
سانسور قیقتها بزندد،یا در

پدردازی کنندد .شداعران نویسدندگان طنزپدرداز یگانده تداریخ

نگاران صداقت پیشه عصرخویشند شعرها

کایت هدای آندان کدم آیینده تمدام نمدای تداریخ
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ر زگار را دارند .هنرنویسان باکمترین اژهها بیشترین مضمونها

ادثههدایی را کده بدر ملتدی

رخ میدهد ،بیان میکنند ( .آصا اتحکماء؛ )113 : 6441
 -4-3-2طنز و زمینههای هنری آن:
خدا ند تواناییهای زیادی را در جود انسان قدرار داده اسدت کده یکدی از آن نشدانههدای
خدا ندی  ،توانایی ابداع خلقت هنری در انسان میباشد  .هر هنرمندی اعم از شاعر ،نویسنده،
طنزپرداز ،مجسمهساز ،نقاش ،یا موسیقیدان برای خلق ی
بیان هنرمندانه است .در اقب اساسیترین بل
ظیفه ی

خلقت ی

شاهکار هنری محتاج دید ،تفکدر
اثر هنری نحوهی بیان آن میباشدد.

هنرمند در اص  ،عرضه نوین ،نوآ ری در تعبیر بیان هنرمنداندهی فکرهدا دریافتهدا

اعتقادهاست .قدرت بیان استعداد خدادادی می باشد که خدا ند در نهاد انسان به دیعه نهداده
است غرض از آن تنها توانایی سلن گفتن نیست  ،این بیان همان قدرت فهدم دریافدت بده
کارگیری تصورها ،

اژه ها

سای گونداگون  ،بدرای آشدکار کدردن تجسدم بلشدیدن بده

ا سايها است  .در قیقت  ،ابزار آالت بیان فقح زبان تکلم کردن نیسدت  ،سدیلهی بیدان ،
ممکن است موسیقی  ،نقاشی  ،طرا ی  ،صدا آ از  ،مجسدمه سدازی  ،طندز  ،فکداهی غیدره
باشد  .الزم به کر است  ،که طنز یکی از اصلیترین موثرترین سب

های بیان هنری است .

یکی از یژگیهای بارز طنز بیان هنری آن است  .طنز نویس به کم

صنعتهای بددیعی

همچون تشبیه  ،مجاز  ،استعاره  ،کنایه غیره به بیان مطلدب مدیپدردازد  ،همدین امدور جدذابیت
سلن طنز پرداز فراگیری طنز را بیشتر میکند ( .شفیعی کدکنی ؛)641 -631 :6414
 -3بررسی حوزههای نقد در طنزهای سعید بیابانکی
 -1-3مسائل مربوط به نهاد اقتصادی
یکدی از اصدلیتدرین محددوریتدرین مسدائ

مشدکالتی کدده در د ران تدأتیا ایدن آثددار

گریبانگیر مردم جامعه است مسائ اقتصادی مسأتهی تأمین معیشت افراد است .شاعر نیز کده
از طرفی از عمق دردهای مردم آگداه اسدت از طدرف دیگدر خدود نیدز درگیدر بعضدی از ایدن
مشکالت بوده به مسائ اقتصادی توجده نگداه یدژهای داشدته اسدت کمبودهدا معضدالت
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اقتصادی زندگی مردم را بازبانی طنزآمیز بیان کرده است .مسائ اقتصادی عندوان شدده در ایدن
آثار را میتوان به صورت زیر بیان کرد.
 فقر عمومی مردم و دشواریهای زندگی :مسأته ی گرانی تورم از مسائ عام فراگیر د ره زنددگی شداعر اسدت .همچندین کمبدود
اجناي کاالهای اساسی ضر ری زندگی که به ندوعی خدود از عوامد بیشدتر شددن گراندی
است نیز درجامعه معضلی اساسی به شمار میرفته است .در سراسر این آثار شداهد طدرح نقدد
این د مسأته به عنوان پررنگترین پرتکرارترین مسائ اقتصادی هسدتیم .شداعر فقدر عمدومی
مردم دشواریهای زندگی را در نمونههای زیادی یادآ ری میکند:
« اال کده در بده در شددهای عیدال ار آتدد

بددزن یکددی پددر سددیمر  ،زال ار

ای چرخ! غافلی که چده بیدداد کدردهای کندددددی تددددو پوسددددت از سددددر مددددن،
ار
دالدالل
پرتقددددددددددددددددددددددددددددددددددهد
اصال به پشت بام بیدا ،هدی بده ایدن آن چدون مداه نددو نشدان بددده مدا را
ار…
با ی

زبان که رف دتم اتیات نشد بددا ده زبددان جدددال کددنم بددا تددو الل ار»
(بیابانکی)60-1 : 6414 ،

همچنین در این زمینه به مسأتهی بدی ثبداتی بدازار تیییدرات غیرقابد پدی

بیندی اقتصدادی

اشارههای زیادی شده است .از میان این اشارههای بسیار فرا ان میتوان نمونههای زیدر را بدرای
ملال کر کرد:
«شاعری از شدت شیرین زبدانی سدکته کدرد تاجری در جره از شوق گرانی سکته کدرد
ا که بردندش سر شب ،شاعری مشهور بدود نصا شب گفتند :بیمار ر انی سدکته کدرد»
(بیابانکی.)61 : 6414 ،

در مجموعه ضد االت نویسنده به فقر خانواده میپردازد که چگونه خدانواده بدا آن ر بدر
بوده با این پدیده اجتماعی فقر به سر میبرند« :پدر مدادرم بدیتقصدیر بودندد .تبداي رزش
گران بود .پدر هم یکسال بود بیکار بود .از قتی کارخانه ریسندگی بدرادران تعطید شدده بدود
پدرم آمده بود نشسته بود کنج خانه .مادرم بدرای اینکده مدن در مدرسده ا سداي سدرخوردگی
نکنم رفته بود ی

جفدت کفد

اسدپرت رندگ ر رفتده کهنده از پسدرعمویم گرفتده بدود.
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شلوارم هم از برادر بزرگ ترم بود که داال رفتده بدود سدربازی .پیدراهنم را هدم مدادرم از کهنده
فر شیهایی که هر چهارشنبه نزدی

مسجد مح بسداط مدیکردندد خریدده بدود( ».بیابدانکی،

)31 :6410
 مسألهی بیکاری در جامعه:در جامعهی بحران زدهای که نرخ تورم گراندی اجنداي خددمات رشدد ر زافدز ن دارد
مسلماً مسأتهی اشتیال از مهمترین اساسی ترین نیازهای افدراد جامعده د بده خصدوص جواندان د
است .با مطاتعهی این آثار در مییابیم که یکی از اصلیترین مشدکالت مدردم مسدأتهی اشدتیال
است .کمبود فرصتهای شیلی مناسب برای جوانان ،به خصدوص افدراد تحصدی کدردهای کده
پس از سالها تحصی انتظار دارند تا با یافتن شیلی مناسب هم از اطالعات مهارتهدای خدود
استفاده کنند هم منبب درآمدی داشته باشند ،از معضالت اجتمداعی بده شدمار مدیر د .مسدلماً
بیکاری افراد منجر به توتید مشکالت دیگری نیز میشود که بیابانکی از کدر طدرح آنهدا نیدز
غاف نیست.در شعر « مسقطی» فقر بیکاری بده هدم گدره خدورده اسدت نومیددی جواندان در
یافتن کار

نومیدی در درامد آشکار است:

«پدددر جددان! سددالمم علددیکم؛ مددن از شددهر برایددددت سددددالم دعددددا مددددیفرسددددتم
مگددددر قدددددر آن ر سددددتا را بدددددانی بدددرای تدددو قددددری هدددوا مدددیفرسدددتم
کمددی صددبر کددن ،جددان بابددا بدده ز دی برایدددت کددداله عصدددا مدددیفرسدددتم
کمی صبر کن ،بندده هدم ملد « داف » بدددرای تدددو اسدددب قبدددا مدددیفرسدددتم
مددن اینجددا شددب ر ز مشددیول کددارم د مدداه اسددت موشد

فضددا مددیفرسددتم

مگدددر کدددار بدددارت سدددابی بگیدددرد برایدددت د نیسدددان گددددا مدددیفرسدددتم
خددودم هددم بددهز دی مددیآیددم سددراغت تددو را هددم بدده داراتشّددفا مددیفرسددتم! »
(بیابانکی.)13-14 :6414 ،

ا ضاع نابسامان رکود کار در طنز ر ایی «خا ر دایی ابراهیم» بازنمایی میشود:
به به گ ابراهیم .کجایی ساالر؟ د سه ماهی میشه چشدممون بده جماتدت ر شدن نشدده.دتمون خیلی هواتو کرده بود به موال.
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دایی ابراهیم گفت خیلی مللصیم سید .راست

چن ماهیه بار بهم نلورده بدود .ا ضداع بدار

از ا ن ر به این ر خیلی خرابه .گرنه مگه میشه ما بیایم بندر تو قهوهخونه سید تداپ نشدیم؟
(بیابانکی)41 :6410 ،
مسئله پولشویی نیز از مسائلی است که باعث مشکالت جدی در اقتصداد کشدور اسدت کده
هنوز الینح مانده بیابانکی نیز از این موضوع در طنز خود بهره برده است در قسمت اخبدار
بیست سال آینده اینگونه میآ رد « :متلصصان ایراندی موفدق شددند بدرای ا تدین بدار دسدتگاه
پوتشویی را در کشور طرا ی توتید کنند .این دستگاه قادر است کلیه پولهدای کلیدا رایدج
در بازار اعم از اسکناي سکه را کامال بشوید .الزم بده کدر اسدت مشدک
کلیا در بازار نزدی

جدود پدولهدای

 40سال بود که اقتصاد کشدور را مدورد آزار ا یدت قدرار داده بدود»...

(بیابانکی.)1-1 : 6410 ،
 تولید داخلی و واردات:اقتصاد توسعه آن در گر ه توتید داخلی است .هنگامی که توتید کاه

یابد نشانه ضعا

بیمدداری اقتصددادی خواهددد بددود .در ایددن زمیندده شدداعر بارهددا بارهددا نداشددتن توتیددد داخلددی
جایگزینی آن با اردات بیر یه را در طنز خود بکار میگیرد .ناتوانی کشور در توتیدد داخلدی
فراهم شدن زمینه اردات از دیگر کشورها را نقد میکند .در نمونده زیدر شداعر بدر ایدن بدا ر
است که اردات از جزئدیتدرین کداال تدا بدزرگتدرین آن از چدین صدورت مدیگیدرد

تدی

محصوالت فرهنگی هویت ملی نیز به دیگر کشورها ابستهایم:
«زشت اسدت ایدنکده گیدر سدر از چدین کبریدتهدای بدیخطدر از چدین بیددا ریم
دد چیزی نماندده شدعر تدر از چدین بیدا ریم
بیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداکنید
آ ردهایددم هددر چدده شددما فکددر مددی
ریم
هر چند توی کشدور ایدران زیداد هسدت ما مدیر یدم گدور خدر از چدین بیدا ریم
آ ردهایدددم مدددا نمد د
هی نی

از سدددا

غندددا پس اجب است نیشکر از چین بیدا ریم

می زنند عس هم نمدیدهندد زنبورهددای کددارگر از چددین بیددا ریم؟»
(بیابانکی.)33-31 :6416 ،

شعرهای «خفنتر» «پکن» نمونههای دیگری از این نوع طنز اقتصادی بشمار میر ند.
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خفنتر:
«ی عددد نیسدانبدهمداازپشدتسدرکوبیدد دررفدت خددودر یملددیتگددنبددود ازآنپددسشدددتگددنتددر»
( بیابانکی.)34 : 6414 ،

در شعر «سیب زمینی» شاهد انتقداد اقتصدادی هسدتیم کده در آن شداعر از اردات بدیر یده
اجناي

تی میوههای خارجی به سیاستهای اقتصادی د تت انتقداد مدیکندد .نیدز بده ضدعا

اقتصادی کشور در زمینه تامین رفاه نسبی مردم معترض است میگوید که ی

تقمه نان به مدا

برسد کفایت میکند:
«ما را شمیم ،سنجد توت طن خدوش اسدت مددا میددوههددای مصددری چینددی نلواسددتیم
توتیددد را پدددر ،سدددر جدددت غددالف کدددن بابایمدددان درآمدددده ،ندددیندددی نلواسددددتیم
ی

تقمه نان به ما برساند همدین بدس اسدت مدددا د تدددت چندددین چندددان نلواسدددتیم»
(بیابانکی.)11 :6416 ،

 -2-3سیاست
ادارات د تتی

سیاست نق

مردم تأمین آسای

بهسدزا مسدتقیمی در زنددگی اجتمداعی اقتصدادی آ داد

رفاه افراد جامعه به عهده دارند .مسلم است کده جدود ضدعا نقد

در این ادارات دستگاه هدا نیدز مسدتقیم ًا بدر زنددگی افدراد تداثیر گدذار اسدت .در ایدن آثدار بده
کمبودها نق

های ملتلا دستگاههای اداری د تتی اشارههای طنزآمیز فرا انی شده است

مسائ مربوط به این وزه را میتوان به صورت زیردسته بندی ارائه کرد:
 بیمسئولیتی کارمندان و عدم رسیدگی صحیح به امور:از دیگر مسائ

نق

های ادارات د تتی که در این آثدار اشدارههدای فرا اندی بده آن شدده

است ر اج بیمسئوتیتی در میان کارمندان ادارات است این بدیمسدئوتتی بده اصدطالح نبدود
جدان کاری در بین کارمنددان ادارات بدیشد

اصد عدواملی چدون پدایین بدودن دسدتمزد

کارمندان ،تبعیض توجه به ر ابح مسائلی از ایدن قبید اسدت  .شداعر ر شهدای کارمنددان
ادارات د تتی را برای فرار کردن از کار شانه خاتی کدردن از مسدئوتیت ،بدا زبدانی طنزآمیدز
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گاهی آمیلته با اغراق شرح توضیش داده است .در شعر « ضب مد » ایدن مسدئله نشدان داده
شده است:
طبیدددب نسدددلهی درد مدددرا چندددین پیچیدددد  :د عددده خددوردن چددایی بدده قددت چاییدددن
معددا نی کدده مشددا ر شددده اسددت مددیدانددد چقدر شدی شدریفی اسدت کشد

سداییدن

به پیر میکدده گفدتم کده چیسدت راه نجدات بلواسددت جددام مددی گفددت  :ژاژ خاییدددن
صبا بده ضدرت اشدرف ز قدول بندده بگدو  :کدددده آزمددددوده خطددددا بددددود آزماییدددددن
تمدددام قافیدددههدددا تددده کشدددید غیدددر یکدددی خوش است خوردن چایی به قت چاییدن !
( بیابانکی.)11-16 : 6414 ،

 ناکارآمدی ادارات :در میان مسائ

مشکالت موجود در سیسدتمهدای اداری د تتدی ،شداعر بده ناکارآمددی

بعضی از ادارات خاص توجه نگاه دقیقتری دارد علت این امر هم این است که این ادارات
طرف ساب همهی مردم در تمام ایدا م هسدتند بدی شد

ناکارآمددی ایدن ادارات باعدث بده

جود آمدن شرایح سلت برای اغلب مردم میشود .از مطاتب مسائ نق شده در آثار مدورد
بحث به را تی میتوان دریافت که در دستگاههدای اداری د تتدی ندابرابری ظلدم اجتمداعی
بسیار فرا ان است .مهمترین بدزرگتدرین نقد

ادارات د تتدی ر اج توصدیه پدارتی بدازی

است که مانند مرضی چنان فراگیر بدوده کده در اغلدب مدوارد در ادارات بده طدور کلدی ر ابدح
کمفرما بوده نه ضوابح .از عواقدب تبعدات ایدن امدر هدم ر اج تبعدیض در بدین کارمنددان
ادارات است به طوری که بسیاری از کارمندان با جود مهارت

جددان کداری بداال هنگدامی

که مورد تعبیض مسئوتین قرار میگرفتهاند از کار خود دتسدرد مدأیوي شدده اسدت .از دیگدر
معضالت اساسی موجود در دستگاههای اداری د تتدی ر اج شدیوع رشدوه خدواری در بدین
کارمندان بوده که بیابانکی اشاره های فرا انی بده ایدن مسدأته داشدته اسدت .از میدان ایدن ادارات
خاص ناکارآمدی مسأتهی عدم خدمت رسانی صحیش به مردم در ایدن زمینده مسدأتهای اسدت
که بیابانکی در طنز خود به آن تأکید دارد:
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«آدمی که کار دارد ،کار میخواهد چه کدار؟ خانه ی بی بام در ،دیوار میخواهد چه کدار؟
شاعری که شعر نو مدیگویدد شدعر سدپید ،ملنوی یا ملزن االسرار میخواهد چه کدار؟
کاغددذ ا کاغددذ سددیگار باشددد ،بهتددر اسددت شاعر اصالً کاغذِ آچار میخواهد چده کدار؟
همسفید هم خز است هم مُدامر ز نیست مانده ام این ری

را «ستّار» می خواهد چهکار؟

آن صدای ململی ،بی ساز خیلی بهتر اسدت من نمیفهمم « سن» گیتار میخواهد چده کدار؟
هشت تا گُ خورده این در ازهبان تیرهبلت من نمیفهمم دگر اخطار میخواهد چده کدار؟
کار بسیار است بی کاری کم فرصت زیداد

اقعا کشور زیر کار مدی خواهدد چکدار؟!»
(بیابانکی)11-16 : 6414 ،

همچنین ندادن قوق ایرانیان تضییب آن در زارت خانه نفت نیز در مجموعه ضد االت
بدان اشاره شده است  « :زارت نفت از مردم شریا ایران به دتی تاخیر سه ر زه در پرداخدت
پول نفت عذرخواهی کرد .زارت نفت علت این تاخیر را افزای
نفت اعالم کرده افز ده افزای

 40درصددی قیمدت جهدانی

ناگهانی قیمت نفت در محاسبه سدود مدردم اختالالتدی ایجداد

کرده که کارشناسان در ال محاسبه دقیق هستند که خدای ناکرده در ق مردم شدریا ایدران
اجحاف نشود .زارت نفت اظهار امید اری کرده فردا پول نفت به ساب مردم شدریا ایدران
اریز شود ( ».بیابانکی.)1: 6410 ،
 3-3موضوعات مربوط به نهاد اخالق
یکی دی گر از مسائ کالن نهادهای جامعه کده مدورد بحدث بیابدانکی قدرار گرفتده اسدت،
موضوعات مسائ خاص در نهاد اخدالق اسدت .اتبتده مسدلم اسدت کده موضدوعات اخالقدی-
فرهنگی اجتماعی به آسانی قاب تفکی
به عنوان مسائ

از یکدیگر نیستند مسلماً آنچه که در مبا ث قبد

معضالت اجتماع کر بیان شد تأثیر مستقیم بر ر ی مسائ فرهنگدی داشدته

همچنین باتعکس ،هر ی

از مسائ فرهنگی هم در دیگر مسائ اجتمداعی تاثیرگدذار اسدت.

بنابراین می توان گفت که تفکی

 ،دستهبندی نامگذاری موضوعات معضالت جامعه صرفا

جهت نظم دادن به امور کلی کر شده در این آثار طنز است.
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 مسائل مربوط به اخالق در جامعه:از عمدهترین موضوعات مسائ فرهنگی جامعه که در این آثار بسیار مطدرح شدده اسدت،
مسأته ی اخالق در میان افراد جامعه است .همواره از ر اج ر ائ اخالقی خداص در میدان افدراد
اظهار تأسا میکند .اتبته میتدوان گفدت کده بعضدی از مسدائ خداص اجتمداعی مشدکالت
اقتصادی هم در نحوهی برخورد افراد با یکدیگر در جامعه تاثیر گذار است.
ر اج رفتارهددای ضددداخالقی ملدد ریاکدداری ،ددرص طمددب ،چاپلوسددی ،در غگددویی،
بیا ترامی به قوق افراد ،سوءاستفاده از اشلاص ،فریبکاری ،ظاهربینی ،چشم همچشدمی
سادت مسائلی از این قبی که همگی نهایتا منجر به بدبینی افراد به یکدیگر به تمام امدور
می شده است ،از مسائلی است که به عنوان مسائ بسیار پراهمیت بده آنهدا پرداختده بده خداطر
جود این مسائ در جامعهی خود اظهار تاسا کرده است.
عال ه بر مسائلی که کر شد بیابانکی به بعضی از رفتارهای میایر با اخالق هم اشداره کدرده
است که اتبته این رفتارها تا د دی شلصیتر است آسیبهای آن متوجه افراد محدد دتری
مدیشددده اسددت .مسددائ خاصددی از قبید خساسدت افددراد ،عددادت بدده پرخددوری شددکمبارگی،
بیا تیاطی بیتوجهی به خطرات مسائلی از این قبی را میتوان به عنوان نموندههدای مطدرح
شده از سوی شاعر عنوان کرد:
هرگددز ندهندددش زن در کوچدده در بددرزن ماننددد رضددازاده هددر کددس کدده زیددن باشددد
در کار گالب گ گفتند که « ُکمت چیست؟ گفتم که «همین خوب است ،بگذار همدین باشدد
پیراهن مدا را هدم از پشدت ،کسدی جدر دارد مددن فکددر کددنم کددار شددیطان تعددین باشددد
خلقی شده گمراهت قتی کده بده همراهدت ی

ر ز شهین باشد ،ید

ر ز مهدین باشدد

پایددت بدده زمددین باشددد دسددتت بدده هددوا باشددد دسددتت بدده هددوا باشددد پایددت بدده زمددین باشددد
(بیابانکی.)10 : 6416 ،

 2-3-4مسائل مربوط به فرهنگ عمومی جامعه
عال ه بر مسائ اخالقی که کر شدد ،نقد

هدا معایدب فرهنگدی دیگدری هدم در جامعده

جود داشته که کدم کدم تبددی بده معضدلی بدرای فرهندگ عمدومی جامعده شدده بده نحدوی
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فرهنگهای خاصدی را در جامعده توتیدد رایدج مدیکدرده کده بدرای افدراد جامعده همچندین
فرهنگ کلی جامعه مضر آسیب رسان است .این مسائ در مقایسه با ر ائ اخالقدی کده قدبال
کر شد کلیتر فراگیرتر بوده اتبته میزان آسیب مردم از ایدن مسدائ هدم د بده خصدوص در
طول زمان د بیشر عمیقتر است:
«مدداهمددنانگددارقددرصخددوابمصددرفکردهاسددت شربت شیرآ ر مهتاب مصدرف کدرده اسدت
برههای

را به ما داده است مصرف کردهایدم جیب ما را در عوض قصداب مصدرف کدرده

توی ماهیتابه سرخ
یدد

میکنند میخورند

اسدت
مل ماهی هرکسی قالب مصرف کرده
اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

نفددر از تددري مدداموران بددیم خدددا شیره را برده ست در محراب مصدرف کدرده

کدرده
عاقبددت نایدداب خواهددد شددد پدددر در پایتلددت بس که قرص شربت نایاب مصدرف
دت
اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
.)»63
( بیابانکی: 6414 ،
64د-دت
اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
از دیگر نمونههایی که در آثار بیابانکی بهانهای برای طنز شده است ارتباط کالمی پسدران
دختران است « :کایت عاشق شدن من به ر زگدار خیلدی خجداتتی بدودن کدمر یدی مدن بدر
میگردد .فکر کنم سال  16بود من داند آمدوز سدال ا ل دبیرسدتان .بدا خدانواده رفتده بدودیم
مشهد .در مسافرخانه ای نزدید
اتاق های

فلکده آب سدابق ر د اقامدت افکندده بدودیم .از آنهدایی کده
چشدم ملد چدرخ

د ربدین فیلمبدرداری

د ر تا د ر یاط بود با ید

چدرخ

میشد همهچیز همه جدا را رصدد کدرد .ر ز سدوم اقامدت مدا بدود .ید

ر ز از پلدههدا داشدتم

میآمدم پایین که دختر خانمی در پاگرد راه پله مقابلم سبز شد .چشم در چشدم هدم د ختدیم
ا با دستپاچگی به من سالم کرد .این ا تین باری بود که ی
با دستپاچگی جواب سالم

دختر غریبه به من سالم مدیکدرد.

دادم با عجلده از پلدههدا آمددم پدایین .پدایین پلدههدا کده رسدیدم

ا ساي کردم قلبم مل فالن جای مر در ال تپیدن است ...از فدردای آن ر ز کدار مدن شدده
بود مدام رصد کردن آن ضعیفه .اینکه ببینم اه کجاست .اسم

چیست .تدا کدی هسدتند از

اینها .آن دختر را یکی د بار دیدم تی به هیچ عنوان شرایح گفتمان عاشقانه یا تی اجتماعی
فراهم نبود( » ...بیابانکی)10 -11 : 6410 ،
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 4-3مسائل مربوط به نهاد دین و مذهب
همانطور که بارها اشاره کردیم بیابانکی به تمام امور

قایب جامعه عصر خود با دقدت

تیزبینی خاصی مینگرد میتوان چنین گفت که ا از هیچ مسأتهای هیچ زمینهای از زنددگی
مردم غاف نیست .شاید به خاطر همین دقت تیز بینی هم باشد که شداعر علیدرغم ندوع خداص
طنز که برای نوشتن نلر نظم برگزیده است ،گاهی اعتقدادات دیندی مدذهبی را هدم موضدوع
سلن خود قرار میدهد .اتبته باید گفت که در این آثار هرگز اساي اعتقادات دیندی مدذهبی
درجامعه ،محور خلق طنز قرار نگرفته است آنچه که باعدث ندارا تی بیابدانکی در ایدن زمینده
میشده ،نحوهی برخورد بعضی از افراد با مسائ
نق

اعتقادات دینی مذهبی اسدت .عمددهتدرین

کمبود در این زمینه که بیابانکی به آن اشاره کرده ،مسأتهی سسدتی ریاکداری بعضدی

از افراد در دین رزی است .بیابانکی استفادهی ابزاری تظاهرگرایانه از دین را به شدت نقد
رد کرده است:
«این طرف گرچه مداد اتعلمدا موجدود اسدت آن طددرف نیددز دمدداء اتشددهدا موجددود اسددت
در دیوار پر از صوم صالت است دعدا هر طرف می نگدری قبلده نمدا موجدود اسدت
رهای جدددای تدددو سوسددده شدددیطان نیسدددت تا بلواهد در این جره ،خدا موجدود اسدت
هست ایدن جدره مدن راه میدان بُدر بده خددا مهر سجاده تسدبیش عبدا موجدود اسدت
جیبدددددی تاقچدددددهای بیلدددددی قددددددی همه جور آینده در جدره مدا موجدود اسدت
«کدددربال منتظددددر ماسددددت» نددددداریم تددددی «هددر کدده دارد هددوي کددرب بددال » موجددود
.)»13
( بیابانکی-14 : 6414 ،
اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت...

همچنین در طنز «خا ر دایی ابراهیم» به سستی مردم نسبت به مسائ دیندی اشداره مدیشدود.
نویسنده در متن می گوید که مردم از مسجد به عنوان کارهایی غیر از کار دینی استفاده میشود
زیرا نمازگزار ندارند:
 -راست

خیلی خوابم میاد .با مجید میریم تو ماشین چن سداعتی مدیخدوابیم .خر سدلون

هم به امید خدا میشینیم پشت  .سید گفت:
 امشب که خیلی سرده قربونت برم .تو ماشین یخ میزنید .بدذار ایدن آقدا مجیدد بدا خداطرهخوش از پی

ما بره .امشبو بد بگذر ن توی قهوه خانه پی

ما بلواب .دایی ابراهیم گفت:
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 نه سید شما جات تنگه .مدزا م نمدیشدیم .همدون تدو ماشدین را دت تدریم .دمدت گدرم.نوکرتیم.
سید گفت:
اره بابا هنوز مشتری گیر نشده .چن شبه در باز می ارن که راننددههدا ا نجدا بلدوابن شداید
اسه نماز صبش چن تا باشن پشت سر آقا کله معلق بزنن زد زیر خنده.
دایی ابراهیم گفت:
 جماعت بنی هندل نماز؟ چه رفا میزنی سید .این جماعتی که من میشناسدم یده بدارمپیشونی شون به زمین نرسیده .فقح تو فکر اینن یه تیغ ت بچسبونن پا پا بدن پایین بعدشم
یه آب شنگوتی ر ش .اصال این طایفه دائم اتلمدرن .مدا ر نیگدا نکدن کده اهد ایدن برنامدههدا
نیستیم( .بیابانکی)41 : 6410 ،
همچنین مسأتهی ف ظواهر ا کام شرعی بد ن توجه به نفس نیت اصلی دستورات هدم
مسأتهای است که بیابانکی به عنوان ی

نق

در این زمینه مطرح کرده است:

«مدددادرم بدددا پددددرم بدددد شدددده اسدددت چون شنیده است کده مرتدد شدده اسدت
معصددددددیتهددددددای کبیددددددر پدددددددرم صدددد هشدددتاد مجلدددد شدددده اسدددت
فحددد د

دادن بددددده جنددددداب ابددد دوی منبدددب کسدددب درآمدددد شدددده اسدددت

هددیچ کددس چددون کدده نشددد ضددامن ا

پدددددرم عددددازم مشددددهد شددددده اسددددت

عمددددده مدددددیآمدددددده مهمدددددانی مدددددا

سدددددح راه مدددددردد شدددددده اسدددددت

علددت ایدددن همددده معضدد ایدددن اسدددت کددده صدددال یت ا رد شدددده اسدددت!»
(بیابانکی)11-16 : 6414 ،

مسأتهی بیتوجهی افراد به دسدتورات اضدش ر شدن شدرعی ،ملد

رمدت ربداخواری

رشوهخواری که نهایتا باعث به جود آمدن مشکالت زیادی برای افدراد مدیشدده ،نیدز در ایدن
آثار مطرح شده است.
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 -5-3حقوق
 حقوق شهروندی:هر شهر ند دارای قوقی اسدت کده بایدد از طدرف نهادهدای سیاسدی اداری بده رسدمیت
شناخته شود .در این میان مردم در قبال تحوی اموال خود به بان

هدا بایدد از خددمات مناسدبی

برخوردار شوند هنگام درخواست قسمتی از اموال شهر ندان به آنها بازپس دهندد .نویسدنده
در اینجا به مسئله مشکالتی میپردازد که در آن قدوق شدهر ندان از سدوی باند

هدا نقدض

میشود برای آنان نیز مشکالتی هدم بده جدود مدیآ رد« :ممکدن اسدت شدما قتدی بده ید
خودپرداز مراجعه میکنید با این پییام مواجه شدوید :دسدتگاه موقتدا کدار نمدیکندد بده دسدتگاه
دیگری مراجعه کنید .در این صورت فریب دستگاه را نلوریدد شداید دسدتگاههدای دیگدر هدم
قصد دارند همین پییام را پل

کنن .همانجا بایستید تا پول تان را نگرفته اید ،نر ید ...اگر به

هر دتیلی خودپرداز کارت شما را قورت دارد بدرای پدس گدرفتن آن از مشدت  -تگدد بدد
بیراه فح های بد استفاده نکنید ...ممکن است د ربین ملفی بان
کرده شما را به جرم تشوی

هم تصویر شما را ضدبح

ا هان عمومی تلریب اموال د تتی دستگیر کنند( ».بیابدانکی،

)11 : 6410
همچنین آتودگیهای تصویری که باعث آزار شهر ند میشود ،نقد میکند .بیابانکی یکدی
از موارد نقض قوق شهر ند را در تبلییات بی ر یه میداند که بر ر ی دیوار مکان عمدومی
استفاده میشود نوعی آتودگی بصری ایجاد میکند:
«  ...تما بازدید کنندگان محترمی که از طریق متر ی مصال چشم شان به نمایشگاه ر شدن
می شود ،به راهر های متر

در دیوار ساتن انتظار ایستگاه دقت کدرده اندد کده بدا آگداهی

تبلییاتی چند تا از آموزشگاههای کنکور کاغذ دیواری کاغذ زمینی شدده اسدت؟ میدزان ایدن
تبلییات رنگارنگ که به مدد فنا ری های مدرن چاپ ،بسیار هم تالش شده چشم نواز باشد آن
قدر زیاد است که آدم ی

تحظه فکر میکند ارد آموزشگاه کنکور شده .یا دارد میر د سدر

جلسه کنکور .یا اگر کمی هم اه خیالپردازی باشد ا ساي میکند افتاده داخ ی
بزرگ از نوع جوهر افشان  (»...بیابانکی)10-11 : 6410 ،

چداپگر
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مسلما شهری با سعت جمعیت باال نیازمند مدیریت رسیدگی عداتی از سدوی مسدئوتین
نیز هست ،اما بدا مطاتعدهی ایدن آثدار در مدی یدابیم شدهرها از نظدر تدأمین رفداه امکاندات بدرای
شهر ندان دچار کمبودها نقائ

فرا انی است .علت اصدلی ایدن نقدائ

کمبدودهدا نیدز در

هلهی ا ل شهرداری است ،چرا که این سازمان علیرغم صرف هزینههای بداال نهایتداً در تدأمین
رفاه شهر ندان چنان که باید شداید موفدق نیسدت .شداعر بده کمبودهدای فرا اندی چدون عددم
پاکیزگی خیابانها محالت ،عدم نظارت صحیش بر نحوهی ساخت سازها ،عددم مددیریت
اجرای علمی کاربردی در اموری مل جداده سدازی گسدترش خیابدانهدا  ،نبدود مکدانهدای
مناسب کافی برای تفریحات ساتم

رزش شهر ندان اموری از این قبید اشداره مدیکندد.

باید گفت که تمامی این مشکالت در شهرها عمیق تر مسأته سازتر اسدت .در ایدن مدوارد هدم
بیابانکی مشکالت را با زبان طنز به تصویر میکشد:
«گدددر بددده شدددورا راه یابدددد پدددای مدددن هرچدده یرانددی اسددت عمددران مددیکددنم
مددیر م هددر شددب بدده میدددانهددای شددهر هددر چدده سدداعت بددود میددزان مددیکددنم
مشدددکالت شدددهرتان را رتدددق فتدددق پشددت میددز پشددت فرمددان مددیکددنم
کوچددههددای تنددگ را هددر شددب فددراخ هرچدده بددن بسددت اسددت داالن مددیکددنم
چاتددددههددددای شددددهر را چدددداه عمیددددق هرچدددده داالن را خیابددددان مددددیکددددنم
هفتدددهای ید د

شدددب کلیسدددا مدددیر م ارمنددددیهددددا را مسددددلمان مددددیکددددنم

مدددددیفر شدددددم کددددد اسدددددرایی را پدددول آن را خدددرج تبندددان مدددیکدددنم
یددد

سدددلنرانی بددده نفدددب مسدددلمین در بلنددددیهدددای جدددوالن مدددیکدددنم

ملددددد اقشدددددار ضدددددعیا اجتمددددداع نددوش جددان سددویای سددبحان مددیکددنم
هدددمصددددایی هدددمدتدددی هدددمزیسدددتی بدددا سدددرای سددداتمندان مدددیکدددنم » ...
(بیابانکی.)1-3 : 6416 ،

 2-5-4حقوق مولف
قوق موتا از دیگر موضوعهای طنز بیابانکی است« .شاید شما هدم سدهم موتدا  ،ناشدر،
پل کننده فر شنده کتاب را از قیمت پشت جلدد ندانیدد .سدهم موتدا معمدوال  60درصدد،
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پل

کننده  10درصد ،فر شنده  40درصد ناشر  30درصد .کده اتبتده ایدن درصددها ممکدن

است کمی باال پایین شوند تی نکته جاتب اینجاست که سهم موتا در هر شرایطی کمتدر از
بقیه است .جاتب است نه؟ موتا یعنی خاتق اثر یعنی کسی که اگر نباشد ناشر پلد
فر شنده محلی از اعراب ندارند سهم

کنندده

از اثری که آفریده از همه کمتر است (»...بیابدانکی،

.)11-11 : 6410
 مسائل و حقوق زنان:بیابانکی را باید منتقد اجتماعی نویسندهای دانست که از تحدا تفکدر شدیوهی نگداه بده
مسائ بسیار ر شنبدین آزادانددی

اسدت .بلکده اشدارهی ا بده بعضدی از قدوق اجتمداعی،

فرهنگی  ،اقتصادی اداری زنان جامعه نشدانگر نگداه عمیدق همده جانبدهی ا بده مسدائ ر ز
است .اتبته کر این نکته هم الزم است که اشاره به چنین مدواردی در ایدن آثدار کدم محدد د
است اما به خاطر ارزشی که نگاه نظر بیابانکی در این باره دارد باعدث نمایانددن ضدعیت
جایگاه قوق زن در جامعهی آن ر ز شده است؛ این موارد را هم کر کردهایم.
«بددده مدددن نیگدددا نکدددن آهدددای بدددرادر

خددودت مگدده نددداری خددار مددادر!

مددداه مگددده تدددو نیمددده شدددب ندیددددی می خدوای بگدی تدو خدح تدب ندیددی؟
صدددورت مدددن یددده کدددم انددداری شدددده یددده ریدددزه هدددم بتونددده کددداری شدددده
امدددددد بددددددیسددددددواد ژل ندیددددددده دهددددداتی خندددددگ ریمددددد ندیدددددده
تقصدددددددیر خیاطدددددددای ر سدددددددیاهه مدددانتوی مدددن اگددده یددده کدددم کوتاهددده
آهددددای مدددددیر پدددداک بددددا سیاسددددت مددددن کجددددا امدددداکن

راسددددت ؟

هدددددم انقباضددددددیه هددددددم انبسدددددداطی کمیتدددددددهی ملدددددددوف انضدددددددباطی
نددذار کدده دتتنگددیمددو هددی کدد

بدددم خوشدددگلی مدددو کجدددا نمدددای

بددددم

یفددددده جو ندددددامون پسدددددر بمیدددددرن کددداری کندددین جو ندددا زن بگیدددر!»...
(بیابانکی.)1-1 :6416 ،
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 6-4مسائل مربوط به نهاد تعلیم و تربیت
بحث آموزش به عنوان اساسیترین زیربناییترین فعاتیت فرهنگی در جامعه مطرح اسدت.
افراد از طریق نظام آموزشی به نوعی در معرض دریافدت آمدوختن مبدانی اساسدی فرهنگدی
فکری هستند .د سازمان آموزش پر رش آموزش عاتی به عندوان متصددیان فرهنگدی کده
مستقیماً تحت نظارت د تت بوده اند امر خطیر ر اج فرهندگ صدحیش در جامعده را عهددهدار
بودهاند .اما ایدن د سدازمان هدم ملد بسدیاری از ادارات بلد هدای د تتدی دچدار ضدعا
کمبودهایی بودهاند که بیابانکی به آنها اشاره کرده است .عال ه براین موارد در تعلدیم تربیدت
موارد دیگر همانند رسانهها نیز دخی اند.
 آموزش و پرورش:آنگونه که از مطاتب این آثار بر میآید ،اساسیترین نق
ناکارآمدی این نظام آموزشی در تعلیم دان
تربیت صحیش دان

نظام آموزش پر رش ناتوانی

آموزان است .همچنین بیتوجهی به تعلدیم

آموزان در مداري هم از نکاتی است که شاعر نقد کرده است.

«اساسدددا مدرسددده جدددای مفیددددیسدددت

تدددددیکن پدددددنج سدددددال ابتددددددایی »
(بیابانکی)41 : 6414 ،

با توجه به متن «سکته ملیش» در قسمت «گ های کاغذی» معلوم مشهود است که در نظدام
آموزشی در مداري در دان آموز ایجاد نفرت مدیکندد از سدوی دیگدر ایجداد عشدق .یعندی
دان آموز در مدرسه دچار د نوع ا ساي متعارض اسدت دريهدا را در د دسدته خدوب
بد تقسیم میکند به ی

دسته عشق می رزد از دسته مقاب نفرت دارد این مسدئله ریشده در

دشواری دري دارد .در این متن ا ساي نفرت در دان

آموز نسبت بده دري بده خدوبی نشدان

داده میشود:
«اگر از من بپرسند از چه درسی بیشتر بدت میآیدد مدیدانیدد مدیگدویم چده ؟ تمدا فکدر
میکنید مل همه تنب های جهان میگویم ریاضی یا مدلال تداریخ یدا جیرافدی یدا تدی امدالء
انشاء .بچهها کلی با انشاهای من کیا میکنند .اما ای اتم از زنگ رزش بهم میخورد .نده
بلاطر اینکه باید بد م خسته شوم ( »...بیابانکی.)31 : 6410 ،
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آموزش عالی:
آموزش عاتی هم مل آموزش پر رش دچدار ضدعاهدایی بدوده بده ندوعی دنباتدهر
ادامهدهندهی همان ضعا های اساسی در تعلدیم تربیدت جواندان اسدت .اساسدیتدرین ضدعا
آموزش عاتی که در این آثار مطرح شده ،کمبود دانشگاهها علیرغم متقاضدیان فدرا ان ر د بده
دانشگاه است ،بیابانکی نحوههای پذیرش افراد در دانشگاههدا را هدم بسدیار ضدعیا ناعادالنده
توصیا میکند .همچنین عدم انطباق عالقههای شلصی افدراد بدا رشدتههدای تحصدیلی شدان
نهایتا ناکار آمد بودن تحصیالت اطالعات افراد عدم توانایی مهارت فار اتتحصیالن هدم
به عنوان معایب آمدوزش عداتی کدر شدده اسدت .مشدک کمبدود دانشدگاه سدلتی ر د بده
دانشگاهها باعث میشده که افراد برای تحصی به خارج از کشور مهاجرت نمایند ،که ایدن امدر
هم خود به جود آ رنده ی مشکالت زیادی برای جوانان است که بیابانکی با اظهدار تأسدا از
این ضب ،به کر آنها میپردازد.
«نمیدانم امسال چند قرار است در آزمونات سراسری شدرکت کنندد؟ ید

میلیدون نفدر یدا

بیشتر ؟ یا آمار درسدت درمدانی جدود دارد کده معلدوم شدود سداالنه چندد درصدد از بازدیدد
کنندگان نمایشگاه تهران را تشنگان علدم عاشدقان داند

یعندی همدین کنکدوریهدای عزیدز

تشکی میدهند؟ اگر فرض کنیم همه ا طلبان محتدرم آزموندات سراسدری از د تتدی آزاد
رایانهای یارانهای زیر خدح فقدر بداالی خدح فقدر بدومی غیدر بدومی آنهدا کده سدوال
میخرند آنها که سوال میفر شند هم از نمایشگاه بازدیدد کنندد فکدر مدیکنیدد ایدن رقدم در
قیاي با ک بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب چه درصدی خواهد بود؟ به هر ال قطعدا درصدد
باالیی نیست ( » .بیابانکی)11 :6410 ،
از دیگر معایب نظام آموزشی در ایران کنکور است که باعدث تلدا شددن قدت داند
آموز برای راه یابی به دانشگاه میشود از سوی دیگر تاثیر در دان

افزایی در مرا د بعددی

تحصی ندارد این ضعیت سلسله کنکورها هزینههای ماتی زیادی نیز از جوانان میگیرد:
«خددددددواهران بددددددرادران عزیددددددز! همدددده اهدد د کتدددداب اهدد د تمیددددز
سدددددال تحصدددددیلی جدیدددددد آمدددددد خوشدددتان شدددد د بددداره عیدددد آمدددد
بددداز هدددم فصددد بدددرگ ریدددزان شدددد کیفتدددان کدددوک بدددود ،میدددزان شدددد
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ای عزیدددددددز دل بدددددددرادر ،هدددددددان! خدددددواهر محتدددددرم ،بدددددرادر جدددددان!
یدددا بددده تز یدددر ،یدددا بددده زر ،یدددا ز ر رد شدددددددی فاتحاندددددده از کنکددددددور
پدددددددددددای دري معلمدددددددددددی راج هدداج ماندددی

اج خواندددی گدداج

ملددددددد آینددددددددهات بالتکلیدددددددا سددددالهددددا بددددا مدرسددددان شددددریا
یددا آن چشددمهددای خوشددگ نیسددت شددددأن تددددو برتددددر از ارا ل نیسددددت؟»
(بیابانکی .)40-11 :6416 ،

 -6-3مسائل تربیتی
شیوههای تربیتی اتدین نحوهی برخدوردآن هدا بدا فرزنددان همچندین رفتدار فرزنددان بدا
اتدین هم از مسائ فرهنگیای است که ضعاها نق

های آن کدر بیدان شدده اسدت .در

این زمینه بیابانکی به افسار گسیلتگی بعضی از جوانان بیتدوجهی فرزنددان بده موقعیدتهدای
اجتماعی اقتصادی خانوادهشان پرتوقب بودن نوجوانان جوانان اشارههایی کرده است.
در چنین مواردی اغلب بیابانکی به مقایسهی جوانان د ران گذشته بدا جواندان عصدر اضدر
پرداخته از ر اج بیا ترامی به مقام پدر مادر در بین جواندان مسدائلی از ایدن قبید اظهدار
نارا تی کرده است ،یا به ر اج عادات رفتارهدای نادرسدتی ملد گدرای

جواندان بده مدواد

ملدر اشاره کرده است.
در بعضی از موارد بیابانکی عام اصلی این رفتارها را خود اتدین عدم موفقیدت آنهدا در
تربیت فرزندان دانسته است.
 7-4نهاد خانواده
در نوشته «سفر به تاجیکستان» ز مت تالش مدرد در خدانواده انفعدال زندان را تدی
آسای

آنان موضوعی برای طنز است«.از فواید دیگر سفر بده تاجیکسدتان ایدن اسدت کده اگدر

زن های ایرانی بر ند زن تاجیکی را ببینند به ایران که برگشتند این قددر بده شوهرهایشدان غدر
نمیزنند که چرا دیر آمدی یا چرا خستهای یا ا قدات ندداری غیدره .چدرا کده در تاجیکسدتان
تی رفتگرهای کوچه خیابان هم زنها هستند مردهدا کمتدر سدرکار مدیر ندد مردهدا در
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خانه زیر کوتر می خوابند برای خودشدان برنامده کدودک تدام جدری مسدابقه سدیمر

بدا

کار ان شعر موسیقی تماشا میکنند» (بیابانکی)11- 13 : 6414 ،
همسددددددر مهربددددددان مددددددن بدددددداز آ

تدددا بلنددددیم قدددس علدددی هدددذا!...

خاندده بددی تددو اگرچدده بددیشددام اسددت همدده جددا سدداکت اسددت آرام اسددت
د ری چاندددددددهی تدددددددو را دیدددددددده تلفددددددن هددددددم گرفتدددددده خوابیددددددده
تدددددددو بالیدددددددی شدددددددبیه رایانددددددده بددددی بددددال هددددم مبدددداد ایددددن خاندددده
گرنیددددددایی بدددددده سددددددینهی دیددددددوار مددددیزنددددم عکددددسهددددای مسددددئلهدار
چندددددددددددددتایی زن هنرپیشدددددددددددده گددددرمکددددنهددددای سددددردی گیشدددده
عکددددددس مهندددددداز خددددددانم افشددددددار پوسددددددددتر نوجددددددددوانی گلددددددددزار
چنددددددتایی ربدددددات کدددددوکی هدددددم عکسددددی از مهدددددی سددددلوکی هددددم
چندددددددتا پوسددددددتر نددددددر مدددددداده

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددلال زاده!..

بددددا تددددوام بددددا تددددو مهربددددان همسددددر تدددا بددده شدددیطان بدددی پددددر مدددادر
طددددددرح فرهنگددددددی مددددددرا بپددددددذیر جددان مددن بددی

از ایددن بهاندده مگیددر:

بدددا تدددو مدددن آشدددتی نلدددواهم کدددرد بدددا همدددان پدددا کددده رفتدددهای برگدددرد!»
(بیابانکی .)14-16 : 6416 ،

نتیجهگیری
بیابانکی از عمق دردهای مردم آگاه است از طرف دیگر خود نیدز درگیدر بعضدی از ایدن
مشکالت بوده به مسائ اقتصادی توجده نگداه یدژهای داشدته اسدت کمبودهدا معضدالت
اقتصادی زندگی مردم را بازبانی طنزآمیز بیان کرده است .در سراسر این آثار شاهد طرح نقد
این د مسأته به عنوان پررنگترین پر تکرارترین مسائ اقتصادی هستیم .شداعر فقدر عمدومی
مردم دشواریهای زندگی را در نمونههای زیادی یادآ ری میکند .همچنین در این زمینه بده
مسأتهی گرانی تورم ،بیثباتی بازار تیییرات غیرقاب پی

بینی اقتصادی اشارههای زیدادی

شده است .در طنز بیابانکی فقر بیکاری به هم گره خورده اسدت نومیددی جواندان در یدافتن
کار نومیدی در درآمد آشکار است .چند شیله بودن مسدئوالن بدی کداری جوندان ،ا ضداع
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نابسامان رکود کار ،مسئله پول شویی نیز از پدیده هایی است که بیابانکی در طنز خدود از آن
بکار می گیرد .از سوی دیگر شاهد طنزهدایی هسدتیم اقتصدادی کده شداعر از اردات بدی ر یده
اجناي

تی میوههای خارجی به سیاسیتهای اقتصادی د تت انتقاد مدیکندد .نیدز بده ضدعا

اقتصادی کشور در زمینه تامین رفاه نسبی مردم معترض است.
در این آثار به کمبودها نق

های ملتلا دستگاههای اداری د تتی اشارههای طنزآمیدز

فرا انی شده است مسائ مربوط به این وزه را مدیتدوان بده صدورت زیردسدتهبنددی ارائده
کرد .شاعر ر شهای کارمندان ادارات د تتی را برای فرار کردن از کار شانه خاتی کدردن از
مسئوتیت ،با زبانی طنزآمیز گاهی آمیلته با اغراق شرح توضدیش داده اسدت .یکدی دیگدر از
معضالت بل

اداری کارهای د تتی که دقیقا به عندوان ید

خدز بدزرگ در دسدتگاههدای

اداری جود دارد بیابانکی همواره با اظهار تأسدا فدرا ان بدا طندزی تلدخ از آن یداد مدیکندد
مسأتهی عدم مدیریت صحیش در ادارا ت است که مسدلما ایدن نبدود مددیریت صدحیش منجدر بده
عواملی مل خطا اشتباه مدیریتی ،اتالف نیر ی انسانی ،اتدالف بدی مدورد هزیندههدای د تتدی
است .در اغلب موارد ضعیت اسفناک معیوب ادارات د تتی را به خدوبی مجسدم مدنعکس
میکند .بیابانکی اشتباهات خطاهای مدیریتی ناکارآمدی مسئوالن را نمای

میدهد .شاعر

با زبان طنز از سران د تت انتقاد میکند با بیان کنایه آمیز به اعتراض میپدردازد .بدا اعتقداد بده
پیوند سیاست اقتصاد ر ی سدوی د تدت مدیکندد مشدکالت اقتصدادی را در سیاسدتهدای
د تت میبیند از عدههای پوچ در غین کسی کایت میکند کده همدین عددههدا باعدث
فریب مردم میشود با انتلاب به عنوان نماینده ملت عدههای خوی
برخالف عده های

را فراموش مدیکندد

عم میکند .از دیگر معضالت اساسی موجود در دسدتگاههدای اداری

د تتی ر اج شیوع رشوه خواری در بین کارمندان بوده که بیابانکی اشارههای فرا انی بده ایدن
مسأته داشته است .از میان این ادارات خاص ناکارآمدی مسأتهی عدم خدمت رسانی صدحیش
به مردم در این زمینه مسدأته ای اسدت کده بیابدانکی در طندز خدود بده آن تأکیدد دارد .از دیگدر
مسائلی که در ابعاد طنز قاب بررسی است بیابانکی نیز بدان پرداخته است مسئله نقد اسدت .در
اشعار به طنز درباره شلصیتهای سیاسی سیاست د تت نیز اشاره دارد.
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موضوعات مسائ مربوط به نظام آموزشی ،مسائ مربوط بده رسدانههدای جمعدی ،مسدائ
مربوط به اعتقادات دیندی مدذهبی  ،مسدائ مربدوط بده اخدالق در جامعده ،مسدائ مربدوط بده
فرهنگ عمومی جامعه مسائ تربیتی رابطه تنگاتنگی با اخالق دارند.
ر اج رفتارهای ضد اخالقی مل ریا کداری ،درص طمدب ،چاپلوسدی ،در غگدویی ،بدی
ا ترامی به قوق افراد ،سوء استفاده از اشلاص ،فریب کاری ،ظاهر بینی ،چشم هم چشدمی
سادت از مسائلی است که بیابانکی به عنوان مسائ بسیار پدر اهمیدت بده آنهدا پرداختده بده
خاطر جود ایدن مسدائ در جامعده ی خدود اظهدار تاسدا کدرده اسدت .بیابدانکی بده بعضدی از
رفتارهای میایر با اخالق هم اشاره کرده است که اتبته این رفتارها تا د دی شلصی تر اسدت
آسیبهای آن متوجه افراد محد دتری میشده است .مسائ خاصی از قبید خساسدت افدراد،
عادت به پرخوری شکمبارگی ،بی ا تیاطی بی توجهی به خطرات مسائلی از این قبید را
می توان به عنوان نمونه های مطرح شده از سوی بیابانکی عنوان کرد .از دیگر نمونه هایی که در
آثار بیابانکی بهانهای برای طنز شده است ارتباط کالمی پسدران دختدران اسدت .دخاتدت در
زندگی کار دیگران را غیر اخالقی میداند.
عمده ترین نق

کمبود در این زمینه که بیابانکی بده آن اشداره کدرده ،مسدأتهی سسدتی

ریاکاری بعضی از افراد در دین رزی است .بیابانکی استفادهی ابزاری تظاهر گرایانه از دیدن
را به شدت نقد رد کرده است .مسأتهی ف ظواهر ا کام شرعی بد ن توجه به نفس نیت
اصلی دستورات هم مسأتهای است که بیابانکی به عنوان ی

نق

در ایدن زمینده مطدرح کدرده

است .مسأتهی بی توجهی افراد به دستورات اضش ر شن شدرعی ،ملد

رمدت ربداخواری

رشوه خواری که نهایتا باعث به جود آمدن مشکالت زیادی برای افراد مدیشدده ،نیدز در ایدن
آثار مطرح شده است .از سوی دیگر آمیلتن هنر دین را موضوعی مناسب در هنر طندز بکدار
می گیرد سوی نظر به کسانی دارد که از در دیدگاه یا تفسیرشدان هندر ،میدایر دیدن اسدت.
رانت خواری

بسیاری از مناسبات فرهنگی را جدای از دین میداندد .از مناسدبات فرهنگدی

دینی در نظام فرهنگ ایرانی دین اسالم رعایت محرمیت اسدت کده توسدح شداعر نقدض ایدن
مسئله در طنز نشان میدهد.
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د سازمان آموزش پر رش آموزش عاتی این د سازمان هم ملد بسدیاری از ادارات
بل های د تتی دچار ضعا کمبودهایی بوده اند که بیابدانکی بده آنهدا اشداره کدرده اسدت.
عال ه براین موارد در تعلیم تربیت موارد دیگر همانند رسانهها نیز دخی اند .آن گونده کده از
مطاتب این آثار بر میآید ،اساسیترین نق
نظام آموزشی در تعلیم دان

نظام آموزش پر رش ناتوانی ناکارآمدی ایدن

آموزان است .همچنین بی توجهی به تعلیم تربیت صحیش دان

آموزان در مداري هم از نکاتی است که شاعر نقد کرده است .در شعر بیابدانکی مشدهود اسدت
که در نظام آموزشی در مداري در دان
عشق .یعنی دان

آموز ایجاد نفدرت مدیکندد از سدوی دیگدر ایجداد

آموز در مدرسه دچدار د ندوع ا سداي متعدارض اسدت دريهدا را در د

دسته خوب بد تقسیم میکند به ی

دسته عشق می رزد از دسته مقابد نفدرت دارد ایدن

مسئله ریشه در دشواری دري دارد .همچنین عدم انطباق عالقههای شلصی افراد بدا رشدتههدای
تحصیلی شان نهایتا ناکار آمد بودن تحصدیالت اطالعدات افدراد عددم تواندایی مهدارت
فار اتتحصیالن هم به عنوان معایب آموزش عاتی کر شده است.
در طنز بیابانکی از معایب نظام آموزشی در ایران کنکور است که باعث تلا شدن قدت
دان

آموز برای راه یابی به دانشگاه میشود  .این ضعیت سلسدله کنکورهدا هزیندههدای مداتی

زیادی نیز از جوانان می گیرد .بیابدانکی بده افسدار گسدیلتگی بعضدی از جواندان بدی تدوجهی
فرزندان به موقعیت های اجتماعی اقتصادی خانواده شان پرتوقدب بدودن نوجواندان جواندان
اشاره هایی کرده است .همچنین ر اج ر ابح خاص پنهانی بین دختران پسران آسیبهای
ناشی از این ر ابح برای طرفین را هم مطرح کرده است در این مورد بده ازد اجهدای غلدح
ناموفق که طبیعتا به مر ر زمان به نحوهی شک گیری فرهنگهای خداص در ایدن زمینده منجدر
میشده نیز اشاره کرده است.
از دیگر مواردی که در ی سایر مضامین شعری بیابانکی کر کرد میتوان بده پدیددههدای
صنعتی دیجیتاتی ،پزشکی ،شلصیتهای ادبی  ،هنری  ...اشاره کرد که در ی نهادهدای
هفتگانه نمیتوان دستهبندی کرد.
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این مجموعه شعر سکته ملیش ،بیشتر از تحا بسامدی بیشتر اشعار بده سدایر مدواردی کده در
ی نهادها نمیگنجند ،اختصاص دارند .در میان مضامین ابعداد طندز سیاسدی اقتصداد دارای
بسامد بالتری است نهاد دینی تعلیم تربیت کمتر در طنز ی مشاهده میشود.
در مجموعه اشعار هی شعر تر انگیزد ،مسئله سیاست اهمیدت بیشدتری دارد  .اقتصداد نیدز از
اهمیت د م برخوردار است .نهاد اخالق در نهایت قدوق شدهر ندی سدپس دیگدر نهادهدا
دارای ترتیب بسامدی هستند.
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 -1مقدمه
در سرزمین ایران شاهد خانههایی هستیم که سدب

معمداری سدنتی خدوی

را فد کدردهاندد.

خانههایی با قدمت د رۀ قاجار یا قب از آنکه پیشینۀ این مرز بوم را یدک میکشند .مردمدانی سداده
بیآالی

که ارزش سنتی بناهارا دانسته برای آن رمت ارزش قایلند.

یکی از این افراد ،که اندیشههای

بس ستودنی است ،کی جدوان کوشدا :آقدای محمدد

بیگی قُرقی است که خود را با آداب رسوم این دیار غریبه نکرده است.
قتی ارد خانه قدیمی این فرد میشوید معماری منحصر به فرد خانه توجه هدر بیننددهای را
به خود جلب میکند.
 -1-1تبیین مسأله
معماری سنتی جا بههایی دارد که بسیاری از مردم د ست دارند با ایدن سدب
اد ار ملتلا آشنا شوند .ال سوال پی

معمداری در

میآید که معمداری سدنتی چده یژگدیهدایی داشدته

است؟
 معماری سنتی چیست؟ معماری د رۀ قاجار پهلوی ا ل د م چگونه بوده است؟ ضر رت گردشگری بومی چیست؟ گردشگری ر ستایی چیست؟ -آیا صنعت بومگردی میتواند در بل

گردشگری پایدار مطرح گردد؟

 آیا گردشگری ر ستایی میتواند راهکاری برای تامین ملارج ر ستاهای بومگرد باشد؟ -2-1ضرورت و هدف تحقیق
تحقیقاتی در مورد ر ستاهای ملتلا ایران انجام گردیدده اسدت تدی تداکنون تحقیقدی در
مورد ر ستای کر شدده (قُرقدی) در زمینده صدنعت گردشدگری ر سدتایی بدوم گدردی ارائده
نگردیده است .امید است این تحقیق راهکاری برای توجۀبیشتر به ایدن ندوع گردشدگری باشدد.
گردشگری که میتواند مشاغ زیادی برای این منطقه فراهم آ رد ...
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 -3-1پیشینه تحقیق
در این ر ستا بازسازی مرمت خانههایی مشاهده مدیشدود کده بده عهدد قاجاریده برمدیگردندد.
نگارنده در این تحقیق بسیار مصرانه به رد نظریههایی میپردازد که ابراز میدارند (ایرانی کمتدر بدرای
میراث فرهنگی ا ترام قا ئ بوده است)(.فاتش داریدوش :)11:6414 ،ایرانیدان بده فرهندگ میدراث
فرهنگی خوی

بیاعتنا هستند برای آن ارزش ا ترامی قائد نیسدتند .امدر زه شداهد توجده نسد

جوان به بناهای قدیمی هستیم که تی برای زیست خوی
استفاده از مصاتش قدیمی مل کاهگ

از سب

سدنتی معمداری بهدره مدی برندد.

....

ایرانی درهر د ره هر عصری به فرهنگ اجدادی خدوی

پایبندد بدوده اسدت .غیدرت

پایمردی مردمان این مرز بوم برهیچکس پوشیده نیست.
(با این همه نه در تاریخ ا ترامی به کاری که گذشتگان کردهاند دیده میشدود نده امدر ز
در بین مردم عادی چنین خصیصهای را میبینیم طبقدۀ متوسدح بداال پدایین ر سدتایی شدهری
هیچکدام عالقهای به ف معماری سنتی ندارند بعید است اضر شدوند در بناهدایی زنددگی
کنند که مطابق اتگوهای قدیمی ساخته شده است)(.فاتش داریوش.)11:6414 ،
 -4-1روش تحقیق
این تحقیق به شیوه تحلیلی -توصیفی گردآ ری دادهها بصورت اسدنادی تحقیقدات در
مورد ر ستا خانه به شیوه میدانی کتابلانهای میباشد.
َجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ َبَیْنَ اتْقُرَى اتَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا قُرًى ظَاهِرَۀً َقَدَّرْنَا فِیهَدا اتسَّدیْرَ ۖ سِدیرُ ا فِیهَدا تَیَداتِیَ
َأَیَّامًا آمِنِینَ(.سبا)61:؛ میان آنها شهرهایی که پر نعمت برکت گردانیددیم بداز قریده هدایی
(نزدی

به هم) قرار دادیم با فاصله کوتاه سیر سفری معین آنها را گفتدیم کده در ایدن ده

شهرهای نزدی

به هم شبان ر زان با ایمنی کام مسافرت کنید.

معماری ایرانی
(معماری ایران گنجینهای سرشار از کمال ،هندر ،ادب ،از خدود بده یادگدار گذاشدته کده مدا
ارث آنها هستیم از ما انتظاراتی دارد .اکنون زمان آن هست که معماری ایران را نه فقدح بده
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دیددده آثددار باسددتانی تدداریلی بنگددریم بلکدده بایددد آن را آثددار فکددری ر ح زنددده پایدددار
دانست)( .پورعبداهلل.)631:6411،
آثار معماری را میتوان در خلقیات خلق خوی مردم هر د ره جستجو کرد.
(تأثیر معماری بر انسان را به را تی میتوان در کودکدان دیدد .قتدی کدودکی ارد فضدای
زیبایی ،مانند ی

با  ،میشود ،شاداب میشود به جست خیز بازی میپردازد ،تدی قتدی

همددین کددودک را در آپارتمددانی کوچدد

 ،کددم نددور نازیبددا ببریددد ،از اتدددین خددود د ر

نمیشود)(.فاتش داریوش( .)11:6414،تصویر شمارۀ )4
در هر د ره شاهد تیییر سب

هنر

تی افول آن هستیم در اینباره شدعر معمداری هدم

از این قاعده مستلنی نیستند.
(همانطور که شعر نلر د ران انحطاط دارند معماری هدم دارد امدا نمدی تدوان ایدن اقعیدت را
انکددار کددرد کدده معمدداری گذشددته معمدداری سددنتی غددرب بسددیار بدده هددم نزدی د

انددد)(.فدداتش

داریوش.)11:6411،
سبک معماری ایرانی
(هندسه زبان معماری ایران است پرتویی بس درخشان بر جنبههای گونداگون هندر ایراندی
افکنده است .طرحهای دقیق هندسی ،ظاهری ساده امدا بداطنی پیچیدده دارندد در جدزء کد
آنها تدبیر

کمت به کار رفته از اتفاق تصادف در آنها خبری نیست .نق های هندسدی

پیوندی میان نظم زمیندی نظدام کیهدانی برقدرار مدیکندد تدا جنبدۀ ا ساسدی بینندده را تقویدت
کنند)(.ر.ک .پورعبداهلل.)101 :6411،
معماری قاجار
معماری متجدد در ایران تقریباً از د رهی ناصدراتدین شداهِ قاجدار آغداز گردیدده اسدت کده
تلفیقی از معماری سنتی نئوکالسی

غرب است .در شدک گیدری معمداری قاجداری عوامد

داخلی خارجی در آن دخی هستند .عوام داخلی آن که برگرفتده از معمداری سدنتی ایراندی

معماریروستاییازعهدقاجارتاکنوندرخراسان789

به خصوص د ره صفویه است عوامد بیر ندی آن کده از کشدورهای غربدی ر سدیه نشدات
گرفته است.
(معماری د ره قاجار را معماری خانهسازی یا معماری خانههای مسکونی نامیدهاند .در ایدن
د ره به علت افزای

جمعیت شهرنشینان ،ساخت ساز معطوف به ایجاد سدرپناه خانده بدرای

مردم تازه ارد به شهر شد .در پی تحول سب

معماری در ا داث خانهها ،کمکم اصدلیتدرین

مفهوم فکری کاتبدی معماری ایراندی در ایدن د ره ضدب ندازلتدری را نسدبت بده د رههدای
گذشته به خصوص د رۀ صفوی نشان میدهد)( .تصویر شماره )6
(مومنی عطاریان میرزا ند ".6411 .بررسدی تطبیقدی یژگدیهدای تزئیندات آجرکداری
خانۀآخوند ابوی خرم آباد خانه سوزنگر دزفول" ،اثر .)14.41
معمدداری بناهددای مسددکونی در د رۀ قاجددار مبددانی اتگوهددای قدددیم معمدداری ایددران را بهبددود
بلشیده معماری د رۀ پهلوی ا ل که از کشورهای شدرقی تلفیدق معمداری سدنتی بهدره جسدته
است(.تصویرشمارۀ )1
در د رۀ پهلوی د م به اتگوی غرب گرایی بیهویتی رسیده است.
سبک معماری قاجار
«سب

معماری گذشته ایران ،در نگرا بوده مشرف نبودن خانهها به یکدیگر میباشد .از

د رۀ قاجاریه تقاب معماری سنتی با مددرن پدیدد آمدد بده طدوری کده در د رۀ پهلدوی د م در
عرصددده معمددداری اتگوهدددای سدددنتی بددده فراموشدددی سدددپرده شدددد»( .اتهدددیزاده سیر سدددی
".6414اتگوسازی مسکن برپایه سب

زندگی اسالمی"( .))41-11(،تصویر شمارۀ )1

(از ر زگاران کهن ،معماران ایرانی تالش میکردند که درگاه بده یدژه درهدا را بده شدک
مستطی ساده درآ رندد تدا بداز بسدته شددن در را آسدان کنندد)(.پیرنیدا( .)111:6411،تصدویر
شمارۀ)1
در د ران قاجار عناصر اشکاتی مل ر زنهای قوسی شک  ،اُرسیها (پنجرههای رنگدی)،
هالتی باالی اُرسیها ،سَنتوری (طاقهای مساجد)
(تصویر شمارۀ)3

وض خانه ارد معماری ایراندی شددند.
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( ظیفه به خاطر داشتن ،نه تنها س عمیق ،به گذشته را دربرمیگیرد ،بلکده شدام دغدغده
انتقال درست معانی وادث گذشته به آینده نیز هست)( .ندوری شدادمهانی .)61:6411 ،نقد از
پ ریکور).
معماری سنتی چیست؟
با نگاهی کارشناسانه به بناهای قدیمی پی به سب

خاصدی از معمداری سدنتی مدیبدریم کده

سینه به سینه به ما رسیدهاند .سادگی زیبایی هر بنا منحصر به فرد است آن را بدا بندای دیگدر
نمیتوان مقایسه کرد.
(آثار موجود هنرهای سنتی نشان مدیدهدد کده مدردم ایدران در تمدام اد ار تداریخ ،همدواره
زندگیشان با ق سلیقه در زیباپرستی همراه بوده است کلیه سای مدادی زنددگی آندان از
بزرگ کوچ

 ،جزئی کلی با تزئینات زیبایی دتفریب توأم بوده است)( .ملتدارانی ،پانتدهآ

سحر.)66:6411،
متأسفانه باتوجه به پدیده غربگرایی زندگی مُدرنیسدم امدر زی مدردم بدا فرهندگ خدود
غریبه گشتهاند ایران مردمان

نیز از این قاعده مستلنی نیستند.

(اما در جامعهای کده پر سده سدنت را تمدام نکدرده ،ایدن کدار غیرعدادی سداب مدیشدود.
جامعهای که هنوز سلولهای یاتیاش از سنت تیذیه میکند اگر ناگهان بلواهد از مُدرنیسدم،
آن هم به شیوه کامالً غیراستاندارد استفاده کند ،نتیجهاش همین آشفتگی کنونی است ،یعندی از
پوسته گذر نکرده به میز نرسیدن)(.ملتارانی پانتهآ سحر.)66:6411،
(به تحا سنتی ،انگیزش سدازندۀ معمداری ایدران سمبُلیسدم (نمدادگرایی) کیهدانی آن بدوده
است که براساي آن ،انسان با قدرتهای بهشتی ارد ارتباط مشارکت میشود .این مضدامین
نه تنها به معماری ایران

دت استمرار بلشیده است ،بلکه خاستگاه اصدلی یژگدی عداطفی

آن نیز بوده است .معماری سنتی ایرانی ،استمراری را ف کرده کده اگرچده غاتبداً از فرهندگ
غربی فاصله میگیرد یا موقتاً از درگیریهدای سیاسدی داخلدی یدا تحریکدات خدارجی د ری
میگزیند با جود این به سبکی دست یافته اسدت کده بده سدلتی مدیتدوان آن را بدا هدر سدب
دیگری اشتباه گرفت).)11:6411، Esfandiar).
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(مردمی که از نردبان سنت به بام تعاتی خوی

رسدیده باشدد هدویتی خداص دارد مدیتدوان

گفت (مانند ژاپنیها) که نه مل گذشته آنان است نه تقلیدی از مشلصههای دیگران ،معمدار
ژاپنی میان هویت بومی جهانی پیوندی برقرار میکند که از هر یث معقدول اسدت)(.فداتش
داریوش.)13:6414،
مصالح معماری سنتی
از یژگیهای خانههای سنتی استفاده از مصاتحی چون کاهگ

خشت اسدت .اسدتفاده از

کاهگ باعث میشود نور شدید زنندهی آفتاب به داق رسیده هوای داخ خانه را بدرای
ساکنان

مطبوع دتنشین سازد ،همچنین استقامت د ام کاهگ در بنا زیاد اسدت تعمیدر

بازسازی آن امری ساده بوده به متلص

نیاز ندارد.

(در ساتیان قب در اثر نبودن سای الزم راههدای ارتبداطی ر سدتاییان بده ناچدار از همدان
مصاتحی که در مح موجود بوده است استفاده میکردند)(.فاتش داریوش.)61:6411،
شرایح اقتصادی ر ستاییان به سوی مصاتحی سوق مییافت که به فور در مح زندگیشدان
یافت شود.
«در ساتیان قب در اثر نبودن سای الزم راههای ارتبداطی ،ر سدتاییان بده ناچدار از همدان
مصاتحی که در مح موجود بوده است استفاده میکردند)( .فاتش داریوش.)61:6411،
(ضمن آنکه استفاده از مصاتش محلی ارزانتر دسترسی به آن آسانتر بوده اسدت)( .فداتش
داریوش.)16:6411،
کاهگل
(تداریخ شددر ع مصددرف کاهگد در تمدددن ایددران را نمددیتددوان دقیددق تعیددین کددرد تددی در
قدیمیترین آثار معماری فالت ،دتیلی بر قدمت آن است .رنگ دتنشین کاهگ عال ه بدر دادن
زیبایی فوق اتعاده به شهرها به زنددگی مدردم رندگ ر شدنی بلصوصدی پاشدیده اسدت ،قشدر
کاهگد عددایق اسددت ،گرمددا سددرما از آن عبددور نمددیکنددد ،بدداران از پوشد هددای گنبدددی
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سقاهای کاهی آن عبدور نمدیکندد ،همهمدۀ کوچده بازارهدا در آن گدم مدیشدود)( .ر.ک.
مقتدر":6433،کاهگ

سیمای شهر ایرانی".)11-40(:41،

ساخت کاهگل
با جودی که درست کردن کاهگ بسیار را ت است تی چگدونگی مللدوط کدردن آن
با آب ،قوانین خاص خود را میطلبد چرا که کمبود کاه در ماده باعث میشود کاهگد تَدرک
بردارد .کاهگلی که برای پوش

بامها استفاده میشود کداه کمتدری دارد .یکدی از مزیدتهدای

کاهگ ارزان بودن در دستري بودن

است در اغلب شهرهای ایرانی به فور پیدا میشدود

قیمت آن ناچیز بوده همه میتوانند آن را بسازند .عدال ه بدر ایدن کده رندگ دتنشدین کاهگد
زیبایی خاصی به شهر ایران میبلشدد بدر زنددگی مدردم رندگ یکرنگدی ر شدنی سدادگی
میپاشد.
(یکی از یژگیهای خانه سنتی ،شیوههای پیشگیری از رخنه گرما سرما آزاردهندده بده
در ن فضاها چگونگی عایقبندی آنها میباشد که به آن پنام میگویند :پنام برابر عدایق مدانب
است)(.پیرنیا.)641:6411،
چدده آرامددبل

اسددت دراز کشددیدن ر ی سددقا گلددی خانددهای قدددیمی خیددره شدددن بدده

ستارههای آسمان راز نیاز با پر ردگار خوی

شبهایی که دتت نمیخواهد دمی چشمانت

را ببندی بلوابی.
خشت
(خشت یکی از انواع مصاتش اصلی در بناها آثار معمداری گلدی در منداطق ملتلدا ایدران
است .صرف نظر از کاربرد نحدوۀ سداخت عمد آ ری آن ،دارای یژگدیهدای فیزیکدی
شیمیایی میباشد همچون دانهبندی میزان چسبندگی خاک مورد استفاده قرار میگیرد بر ایدن
اساي باتوجه به مناطق ملتلا جیرافیایی پراکندگی آثدار خشدتی در ایدران مدورد بررسدی
قرار میگیدرد)(.ر.ک .هادیدان دهکدردی".61:6411،مطاتعدات خداکشناسدی مصداتش خشدتی
تاریلی باستانی در مناطق ملتلا ایران"،اثر.)11-41:
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استفاده از خشت کاهگ در تزئینات داخلی خانه میتواندد ر ح زنددگی را در آن ایجداد
کرد .ابداع تاقچههایی برای قرار دادن اشیا بر آن شیوهای منحصر بده فدرد در د ران قاجدار بدود.
(تصویر شمارۀ )1
همچنین باید گفت معموالً آشپزخانهها آبریزکاهها از آسمانه (سدقا) ندور مدیگرفتندد
پنجره به بیر ن نداشتند)(.پیرنیا( .)641:6411،تصویر شمارۀ )1
«تاقچه رف :رف به باالی تاقچه یا تاقچههای بلند میگفتندد .ر ی تاقچده ابدزار

سدای

زندگی میگذاشتند مانند آینهها ،جانماز ،سرمهدان مانند آنها»( .هادیان دهکردی61:6411 ،
"مطاتعات خاکشناسی مصاتش خشتی تاریلی باستانی در مناطق ملتلا ایران" ،اثر.)631.
(کاربرد مصاتش خشتی گلی به عنوان مصاتحی در دستري ،کدم هزینده بدا قابلیدت در منداطق
گرم خش
بل

از دیرباز تاکنون در ساخت همچنین اتگوهای زیستی مرتبح با ابنیه خشتی ر سدتایی

مهمی از تاریخ معماری ایران در کاربرد مصاتش است کده نیداز بده فاظدت دارد)(.ر.ک .ات

اکرم ،زمانی فرد " 1:6411،بررسی عل رخدداد ندرخ متفدا ت آسدیب هدای تدرزهای در ابنیده خشدتی
ر ستای تاریلی اصفه

پس از زتزته طبس" ،اثر.)10-41:

(هرچه شناخت مردم بومی از ارزشهایی که تاکنون بدرای آنهدا عدادی بدوده اسدت بیشدتر
شود ارتباط منطقی اصی میان خود طبیعتشان را بهتر درک میکنند .بنابراین بدرای فد
آن بیشتر تالش میکنند)(.ا سانی.)41:6411،
ا ترام به افراد ساتلورده در ر ستا افزای

مییابد.

(آنها میخواهند درباره گذشتۀ خود بیشتر بدانند بنابراین به ری

سدفیدان ر سدتا مراجعده

میکنند)(.ا سانی.)43:6410،
گردشگری
اصطالح گردشگری از سال  6410به بعدد بده تددریج ارد ادبیدات گردشدگری ایدران شدد.
نلستین اژهای که در مقاب کلمه توریسدم در زبدان فارسدی بده کدار رفدت جهدانگردی بدود).
(رهنمایی.)61:6411،
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(از این ر گردشگری را میتوان سفری دانست که با انگیزۀ گردش اهداف اسدترا ت
تفریش تذت بردن از زمان فراغت بین مبدأ مقصد انجام میگیرد)(.همان.)10:
صنعت گردشگری و توریسم
امر زه بر همه ما پوشیده نیست که صنعت گردشگری توریسدم مدیتواندد بده اقتصداد هدر
کشوری کم

شایانی کند همچنین بهبود صنعت بومگردی میتواند راهکداری بدرای افدزای

درآمد ر ستاییان پیشنهاد شود .استفاده از خانههای قدیمی میتواند مایت از بلد
باشد

مایت از سب

قدیمی معماری ایرانی نق

ر سدتایی

بسزایی در درآمد سرانۀ ایران دارد.

اکوتوریسم
(بهترین کاملترین تعریا اکوتوریسم توسح مارت هانی ()6111( )MARTH HONEY
ارائه شد:
اکوتوریسم سفری به مناطق ساي ،بکر ساتم
کدده درآمددد آن صددرف فاظددت محد

مسددتقیماً در رشددد توسددعه اقتصددادی جوامددب محلددی

تأثیرگذار است موجب تکریم فرهنگهای گوناگون
مور)1:6411،
اکونوریسم چیست؟
 توجیه مناطق ف شده اشتیال تبادل فرهنگی -بهبود

ف تنوع زیست محیطی

 ایجاد درآمدزایی آموزش زیست محیطی -شناخت آگاهی بازدیدکننده

فاظت شده میباشدد .سدفری آموزندده
قوق بشر مدیشدود)( .ر.ک .درام
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(صنعت گردشگری دارای جنبههای ملبتی است:
 -6کسب درآمد ارزی
 -1متعادل کردن توزیب درآمد
 -4تسریب گردش پول
 -3جذب سرمایههای سرگردان به جریان انداختن آن در سرمایه گذاری ساتم
 -1کاه

مسافرتهای جهانگردی به خارج از ایران

 -1جلوگیری از خر ج ارز)(.ر.ک .اردستانی.)131:6411،
(صنعت گردشگری به عنوان صنعت سبز دارای جایگداهی یدژه در مبا دث توسدعه پایددار
محیطی ،علیاتلصوص در ر ستاها

ف محیح زیسدت مدیباشدد)( .عطدارزاده محمدودی

زرندی" :6411،بررسی چگونگی تأثیر طرا ی محیطی بومی بر گردشگری ر سدتایی" (نمونده
موردی :منطقه اري)".)61-41(:4 .
میراث روستایی
میراث ر ستایی بل

مهمی از میراث بشری است که ا ی مجموعۀ پیچیدهای از میدراث

ملموي ناملموي فرهنگی است ارتباط ناگسستنی با محدیح طبیعدت پیرامدون دارد .قتدی
که بدا چدات هدای در خصدوص مشدک آب هدوای پداک ،غدذا توتیددات سداتم ،تلریدب
فرهنگها ر بهر میشویم ضر رت به مناظر ر ستایی زنده سپس ضدر رت فاظدت پایددار
از آن مطرح میگردد)(.ر.ک .اشرفی شدکرانی" 1:6411،اصدول ایکومدوي ( )IFLAدربداره
مناظرههای ر ستایی به عنوان میراث  1061دهلی".)41-10(.
جامعه روستایی
(جامعۀ ر ستایی تنها از نظر ضعیت سلسله مراتب ساختاری درنظر گرفته نمیشدود بلکده
از نظر اجتماعی نیز مورد توجه قرار میگیرد ،به نظر میرسد فراتر از سادتهدا رقابدتهدای
نهفته ،ا ساي مشترک تعلق داشتن به ی

گر ه متحد مجزا ،که بانی برخی همبسدتگیهدای

غیرقاب انکار بوده ،پدیدار میشود که تی درگیریهای شلصی نیز نمیتوانندد نبایدد آن را

798مجموعهمقاالتچهارمینهمایشملّینگاهینوبهزبانوادبعامّه،مشهد،آبان8997

گرایی که بر تفکر محلی در مدورد رابطده اجتمداعی داکم

شکسته از بین ببرند .بنابراین ش

است ،باید تا د دی مورد بررسی قرار گیرد :در خدارج از ا دد خدانواده ،جامعده ر سدتایی،
مکان مطلوب دیگری را ،هرچندد تقریبداً محدد د ،بدرای شدکوفایی ر ابدح ممتداز انسدانی ارائده
میدهد)(.ر.ک.)444:1001 ،Vivier_Mure$an.
(بوم گردشگری برای گردشگران فرصتی پدید آ رده اسدت تدا بتوانندد نمادهدای طبیعدی
فرهنگی را تجربه کنند ،در عین ال این فعاتیت برای مدردم ر سدتاها کسدانی کده در ندوا ی
د رافتاده زندگی میکنند درآمدزاست)(.ر.ک .شیعه قهرمدانی" ..6413 ،بدوم گردشدگری
تأثیر آن در توسعه منطقه ایران".)61-40(:64.
(ر.ک .گردشگری به دتی فراگیدر بدودن ،در ارتبداط مددا م بدا فعاتیدتهدای کشدا رزی
جنگلداری است که غاتباً از همان زمین بهرهبدرداری مدیکنندد بده طدور کلدی بدا کد محدیح
فیزیکی ،کوهها ،دریاچهها ،جنگ ها در ارتباط است.
گردشگری چندمنظوره ،همچنین در شهرهایی جود دارد که برخی از آنهدا دارای عالئدم
نشانههایی از تاریخ هتلداری غنی با پیشرفتهای تازه هستند بنابراین از بسیاری جهات تجزیده
تحلی گردشگری ،تکمی کنندده تجزیده تحلید جوامدب ر سدتایی ،فاظدت از طبیعدت یدا
شهرها است).)1:)6110(،Bridel).
(ر.ک .نظریدده اشددکرافت ) (Ashcroftنظریدده پددرداز گردشددگری در مددورد خصوصددیات
گردشگری سبز در دنیای مدرن:
 -6در مقیاي کوچ

است.

 -1اقتصاد محلی را مایت میکند جوامب محلی از منابب آن برخوردار میشوند.
 -4از سدداختمانهددای موجددود بددرای ایجدداد تسددهیالت خدددمات گردشددگری اسددتفاده
میکند(.ر یمپور.)13:6411،
گردشگری روستایی
(از جمله موضوعات مورد توجه در برنامه ریزی توسعه گردشگری ،توجده بده گردشدگری
ر ستایی است .باتوجه به افزای

عالقه گردشگران به مکانهای ر ستایی طبیعدی بایدد توجده
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به فاظت ا ترام به فرهنگ ،سب

مییابد .یکی از راههای توسعه

زندگی ،در آنها افزای

پایدار گردشگری ،درک ارزشهای ادراکی گردشگران توسح مدیران مقصدهای گردشگری
است)(.ر.ک .بیات".6411،ارزشهدای ادراکدی گردشدگران ر سدتایی کدویر مصدر بده عندوان
گردشگری جامعه محور"(.اقتصاد فضا توسعه ر ستایی).)11-16( .3 .
(درعصددر کنددونی گردشددگری ر سددتایی یکددی از مهددمتددرین انددواع گردشددگری محسددوب
میگردد .باتوجه به اینکده ر سدتاهای ایدران از جا بدههدای فرهنگدی هندری متندوع جدذابی
برخوردار است این ضعیت میتواند گردشگران را جذب مناطق بکر طبیعی ر ستاها کند بده
عبارت دیگر ،ر سدتا بده جدای خداتی شددن از جمعیدت مهداجرت ،مدیتواندد کدانون جدذب
گردشگری توسعۀ اقتصاد منطقهای باشدد ،ایدن نگدرش مدیتواندد راه لدی بدرای جلدوگیری
مهاجرتهای زیاده از د ر ستاییان گسترش درآمد ر ستا باشد)(.اسماعیلی ،تریفه".6411 ،
گردشگری ر ستایی".)11-601(.13 .
(در گردشگری ر ستایی منابب فرهنگی ،طبیعی تاریلی نوا ی ر ستایی به عنوان کداالی
فرهنگی گردشگری قاب عرضهاند .گردشگری ر ستایی موجب رشد اقتصادی ،ایجداد تندوع
ثبات در اشتیال ،پویایی تجارت صنایب ،گسترش فرصتهایی برای رشد درآمد به صدورت
فعاتیتهایی چندگانه ،ایجاد بازارهای جدید برای محصوالت کشا رزی گسترش بندای ید
اقتصاد منطقهای میشود)(.ادگ سر همکاران.)31:6411،
گردشگری ر ستایی میتواند راهکاری برای جامعۀ ر ستایی باشد .در این ندوع گردشدگری،
معرفی کاال محصوالت کشا رزی به بقیه افدراد کمرندگسدازی نقد
میشود .ارایه محصوالت اُرگانی

دالالن

اسدطهگدران

کاالهای جدید به اقشار جامعده شدهری غیربدومی ،معرفدی

برنددهای جدیددد محصددوالت کشدا رزی صددنایب دسددتی

تدی صدادرات ایددن محصددوالت بدده

کشورهای همسایه ،از راهکارهای این نوع گردشگری میباشد.
(گردشگری ر ستایی در ایاالت متحده هم چنین تمای به افزای
تجربه کردن (زندگی ر ستایی) باعث افزای

تعداد گردشدگران بدرای

توجده بده گردشدگری کشدا رزی ،گردشدگری

میراث ،گردشگری ماجراجویانه در برخی موارد گردشگری بوم گردی شده اسدت)( .ادگد
سر همکاران.)611:6411،
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(در اقتصاد کشورها ،ر ستاها ر ستایی همواره از چنان اهمیتی برخوردار بود که میتدوان
گفت سرنوشت ایران در هر د ره از تاریخ به سرنوشدت ر سدتاها بسدتگی دارد چدون اکلریدت
مردم در ر ستاها زندگی میکنند هم از تحا اقتصادی نق

تعیینکنندهای داشتهاند .توتیددات

ر ستا تیذیۀ مدردم را بده عهدده دارد مدازاد آن بده صدورت اقدالم صدادراتی بده خدارج صدادر
میگردد)(.ر.ک .فاتش داریوش.)60:6411،
(از افراد بومی با نمادین محلی ،بدومی ،اصدی  ،سدکنه ،ریشدهدار یداد مدیشدود .سدنت مدا –
سب

های زندگی –فرهندگ عامده ،عرضده چشدمانددازهای فرهنگدی بومیدان بدرای مسدافران

جذاب هستند)(.ر.ک .تیموثی.)361:6413،
(سنت تنها پاسدار فرهنگ ر ستاییان اسدت اگدر از مسدیر سدنت خدارج گردندد بده سدوی
فاجعه خواهند رفت .فر پاشی سنت در ی

جامعه اساساً سنتی ی

قت فرهنگی است)(.ر.ک.

فاتش داریوش.)646:6411،
(گردشگری ر ستایی از تحدا فرهندگ طبیعدت ر سدتاها برخدی از ر سدتاها بده دتید
داشدددتن آداب رسدددوم فرهندددگ جاتدددب

یدددژه بددده خدددود سدددبب جلدددب توریسدددت

میشوند)(.ر.ک .اجی علی اکبری قنبری.)31:6411،
توجه به گردشگری ر ستایی میتواند صنعت توریسم را ر نق بلشد .به بازار ر ستا کم
کند ر ستا را به دیگران بشناساند.
(ر.ک .ر ستاها ساکنین آنها از د جهت با گردشگری در ارتباط هسدتند .ا ل اینکده بده
عنوان فضا اماکن ییالقدی اسدترا تگاهی بدرای توریسدتهدا بده شدمار مدیآیندد .د م اینکده
توتیدات آنها که به توریستها عرضه میگردد از این طریق به اقتصاد معیشتی آنها کمد
میکند .گردشگری میتواند در بهبود کیفیت صدنایب دسدتی امدر اشدتیالزایدی کمد

کندد،

بنابراین چون خانههای ر ستایی اغلب نمایی چون انبار ،زیرشیر انی محد هدای خیدره مدواد
دارند دارای معماری سنتی توانهای فرهنگی استعدادهای مردمی میتوانندد نقد
در توسعه گردشگری ایفا کنند)( .ر.ک .اجی علیاکبری قنبری.)31:6411،

مهمدی
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(جوامددب قددومی ،تنددوع ایددران دارای سددرمایههددای ارزشددمندی در فرهنددگ غیددر ملمددوي
گردشگری هستند که شام هنر ،صنایب ،پوشاک ،موسیقی ،غدذاهای محلدی ،آداب رسدوم
سنتهای خاص هستند)(.ر یمپور.)61:6411،
این تنوع درگردشگری ایرانی میتواند در صنعت توریسم نق

بسزایی ایفا کند.

(شکی نیست که توسعه هدفمندد نظداممندد صدنعت گردشدگری در هدر کشدوری نیازمندد
چارچوبی نظری عملی است که این چارچوب بر اساي منافب ملی رفاه اجتماعی آن جامعده
شک گرفته است)( .ر یمپور.)61:6411،
(گردشگری ر ستایی را به اقب باید نوعی از گردشگری پایدار تلقی کرد:
زیرا انتظار میر د که ضور گردشگران به تقویت زنددگی ر سدتایی ،ارتقدای سدطش آن،
افزای

توان ماتی مردمان ر ستا بهبود ا ضاع اقتصادی آن

ف محیح فرهنگ ر ستایی

یاری برساند .این نوع گردشگری میتواند ف سنتها ارزشهای کهن ر سدتا انتقدال آن
به مردم را به دنبال داشته باشد)(.یعقوبزاده.)641:6414،
(گردشگری ر ستایی منبب با ارزش اشتیال ایجداد درآمدسدت مدیتواندد سدیلۀ مهمدی
برای توسعۀ اجتماعی – اقتصادی جوامب ر ستایی باشد)(.جوان قاسمی.)41:6411،
خانههای روستایی
(شک خانههای ر ستایی به نوع معیشت آنان نیز مربوط میشود .خانههای ر ستایی گداهی
ضمایمی هم دارند که دیدن آنها از نظر گردشگران بسیار جلب توجه مدینمایدد از جملده ایدن
ضمایم انبار یا زیرشیر انی یا گاهی پوششی (شدمال ایدران) یدا زیدرزمینهدایی کده بدرای فد
غالت به کار میر ند (نمونه در آفریقای شدماتی) یدا انبارهدای سداخته شدده در سدطش زمدین
هستند که ممکن است آهنی یا سیمانی به هر دال اسدتوانه شدک باشدند (نمونده در آفریقدای
شماتی)(.یعقوبزاده(.)630:6414،تصویرشمارۀ )60
استفاده از شیوههای خاص در معماری سنتی ر ستایی سبب گشته کده گردشدگران نگداهی
خاص به این سب

بناها داشته باشند.

788مجموعهمقاالتچهارمینهمایشملّینگاهینوبهزبانوادبعامّه،مشهد،آبان8997

(محیحهای ر ستایی با معماری سنتی میتواند اهمیت فرا انی در صنعت گردشگری داشته
باشددد بایددد بددرای فدد

صددیانت آنهددا کوشددید بددرای فاظددت از ایددن آثددار گرانبهددا

بایسددتی برنامددههددایی متناسددب بددا نددوع اهمیددت آنهددا تنظددیم کددرد بدده اجددرا گذاشددت).
(ر.ک.یعقوبزاده.)630:6414،
(نوا ی ر ستایی استان خراسان رضوی به تحا

یژگیهای بوم شناختی شدرایح مسداعدی

برای گذراندن ا قات فراغت ساکنان نوا ی شهری استان به یژه کالن شهر مشدهد همچندین
انبددوه گردشددگران مددذهبی فددراهم کددرده اسددت)(.ر.ک .کدددیور " .6411،بررسددی قابلیددتهددای
گردشگری ر ستایی در استان خراسان رضوی" .)6-14(.6
اقامتگاههای بوم گردی
(اقامتگاههای بوم گردی چندساتی است که در ر ستاهای اطراف شهرهای بدزرگ شدک
گرفته است از سویی دیگر مشکالت شهرنشینی فطرت طبیعت د سدتی آدمدی ا را بده دامدان
طبیعت مناطق آرام میکشاند ،بنابراین این فرصت خوبی است تا اسدباب توسدعه ر سدتایی بدا
گردشگری خدمات آن فراهم گردد)(.ر.ک .عنابستانی گیاهی ا مددی" .6411،بررسدی
تحلی آثار ایجاد اقامتگاههای بدوم گدردی بدر توسدعه سدکونتگداههدای ر سدتایی (نمونده
ر ستای زادگان شهرستان چناران".)6-13(-11 .
زندددگی یکنواخددت پددر از اسددتري شددهری آتددودگی کددالن شددهرها باعددث شددده بدده
اقامتگاههای بوم گردی توجه خاصی شود.
(بد ن ش

ایجاد بسترسازی برای توسعه اقامتگاههدای بدوم گدردی در ر سدتاها ،آثدار

اقتصادی ،اجتماعی زیست محیطی بسیاری را در پی خواهد داشت نتایج آن سراسدر فضدای
جیرافیایی ایران را بهرهمند خواهدد کدرد)( .عنابسدتانی گیداهی ا مددی" .6411،بررسدی
تحلی آثار ایجاد اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه سکونتگاههای ر ستایی (نمونه ر سدتای
زادگان شهرستان چناران".)6-13(-11 .
(معماری بومی شک پیشرفتهای از ندوع مردمدی اسدت در ارتبداط بدا آب هدوا ،مصداتش
ساختمانی آن منطقه خاص ،شک میگیرد)(.نی

فطرت بیطدرف".)6411(،بررسدی تدأثیرات

فرهنگی در معماری بومی ایران از منظر پایداری"(.)611-643(.3 66-3 61 .تصویرشمارۀ )1
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نتیجهگیری
ر ستایی قُرقی مانند بقیه ر ستاها است که برای مردم ناآشناست .قُرقی از ریشه قُرُق گرفتده
شده که به معنی در پناه کسی یا چیزی بودن است .این یادآ ر د امامزاده است که قُرقدی را در
پناه خوی

گرفتهاند .امامزادگانی که برای اهاتی رمت جایگاه یژهای دارند .اهمیت دیگدر

قُرقی نزدیکی آن به قریه پاژ است (زادگاه ابواتقاسم فرد سی) .مراسدم عجیدب بده خاکسدپاری
مردگان در مقبره نیاکانشان
قدیمی خوی

سب

فر مقبره به شیوهای خیلی خاص است .قُرقی منطقهای که هندوز

را ف کرده است .می تواندفضایی برای ا یای جامعه بوم گردی باشد.

یکی از یژگی جذب این ر ستا جود خانههای باستانی خندقهدا  ...مدیباشددکه مدیتواندد
برای مردم عصر اضر زیبا دتنشین باشد.
در این تحقیق سه خانه به سه سب

معماری بررسی شده اسدت -6 .خاندهای کده مربدوط بده

د رۀ ا مدشاه قاجار است :تاقچههایکاهگلی ،انبارخانه ،درهای ملصوص چدوبی ،اُرسدیهدا،
وض ،سقا چهارضربی آن ،محلی به سب

خیلی زیبا برای نگهدداری مرغدان اصدطبلی بدا

نام سُمب (سُمج :در اصطالح محلی) که محلی برای نگهدداری چارپایدان اسدت تدی شدیوهای
ملصوص به خود دارد که فرآن به شیوه سراشیبی زمین است -1 .خانۀ دیگر ،سب

معماری

پهلوی ا ل را نشان میدهد؛ سالهای ( )6443-41که خانه نسبت به سب

قاجدار بدیهویدتتدر

خشت استفاده شده انبار هم دیده میشود -4 .سدب

خانده سدوم :پهلدوی

گشته ،از کاهگ

د م سال  6413ساخته شده است ،خیلی امر زی تر شده از عصر قاجدار خیلدی فاصدله گرفتده
اسددت .از مددام در خاندده خبددری نیسددت مددردم در گذشددته از خَزیندده اسددتفاده مددیکردنددد،
افرادساتلوردۀ ده از چند خندق خیلی قدیمی در اطراف ر ستا خبدر مدیدهندد .مدام قددیمی
کنار مسجد جامب قرار گرفته ،کنار چنار تنومند  100ساته قدیمی که بر میددان ده سدایه افکندده
است.
جا بههای مذهبی این ر سدتا :امامزادگدان شدهیدان گمندام تعزیده خدوانی محدرم شُدله
عاشورا میباشد.
مراسم اعیاد :نزدی

عید نور ز پلتن نان سنتی اَدینجده در تندور خدانگی بده شدیوه سدنتی

مراسم سمنوپز ن است .پنجشنبه آخر سال اهاتی خیلی مقید هستند که به دیددار اهد قبورشدان
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بر ند با شستن مقبره گذاشتن سبزۀ نور زی بر مدزار درگذشتگانشدان ،آمددن عیدد را نویدد
دهند.
آش جوش بَره نوعی ازآش سنتی این ر ستاست که بدا سدبزی خاصدی بده ندام"موندد "(در
اصطالح محلی) تهیه میشود .این آش ملصوص عید سعیدفطر است.
قیسی (توت خش ) کشم

از تنقالتی است که در این ر ستا با کیفیت عاتی تهیه میگردد.

درست کردن بَلیورشیر قُرمه برای زمستان انواع ترشیجات عرقیجات مربوط به هر فصد
خش

کردن میوههای زمستانی از کارهای بانوان ز متک

با ق این ر ستاست.
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تصزیر شعارۀ  :1عععارا قاماریم

تصزیر شعارۀ  :2عععارا پالزا اول
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تصزیر شعارۀ3

تصزیر شعارۀ  :4پ هرۀ اُرمر دورۀ قامار
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تصزیرشعارۀّ  :5خانۀ پالزا دو

تصزیر شعارۀ  :6در -دورۀ قامار
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تصزیر شعارۀ  :7بادگیر دورۀ قامار

تصزیر شعار  :8تاقچمهاا دورۀ قاماریم
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تصزیر شعار  :9تاق چاارضربر دوران قامار -نزرگیرآشپ خانم

(م دخانم) دورۀ قامار
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عحل تخم گذاشان عرغ ها -دورۀ قامار

ومیلم قدیعر دوران قامار -خشک مردن انگزر براا مشعش
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تصزیرشعارۀ  -11ماا آذوقم و اناار-دورۀ قامار

خانماا قدیعر مم صاحبخانم بعد اه گذشت این هعم مال خانماا مدید را با م دن آمرها پیدا مرد
امت خانماا خیلر دهیب اه دوران قامار و شاید قال اه آن
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ادبیاتفولکلوردرخراسان
(مطالعهموردیروستایقُرقی)
ملیحه صمدی

6

کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه

مهسا صمدی

1

کارشناسی معماری وکارشناسی ارشد جغرافیای برنامهریزی شهری

چکیده
ادبیات فزلک لزر عهعزدم آدا و رمز  ،دقاید ،ترانمها ،افسانمها ،فره گ داعوم
و لاهم و گزیش یک علت امت مم ریشم در گذشام دارد .فره گ دعزعر یا فزلوک
لزر یکر اه ام اا ماهندۀ فره گ امت .قسعت دعدۀ هندگر عا اه داداتر مرچشعم
عرگیرد مم بم ارث برد ایم فزلک لزر باید بوا گذشوت هعوان اه ریوق واموطمهواا
اناقال شفاهر آن یع ر فرد و مپس معع نسل بم نسل بگذرد و اداعم یابود .فزلوک
لزر را عرتزان در عیان اقزا قدیعر و تزدۀ عورد یافوت چورا موم بخوش عاعور اه
ادبیات عامت .این فره گ گاهر ه اران مال را پشتمر عرگذارد بم هعوین دلیول
یکر اه ارهشع دترین نااد بوراا بررمور گذشوام و اندیشومهوا و دزا وف و باورهوا
عحسز عرشزد.
در این تحقیق تالش شد امت مم ادبیات فزلک لزر رومااا قُرقر عزرد بحوث
قرار گیرد .گزیش خاص این روماا و آدا و رمزعش ع حصربمفرد امت .اعیود موم
این تحقیق راهکارا براا تزمم و ش اخت بیشار فزلک لزر ایون ع طقوم در بخوش
ص عت گردشگرا و بز گردا روماایر گردد.

کلیدواژه :ادبیات فوت

تور ،قُرقی ،ادبیات عامه ،تعزیه ،فوت

تور ر ستایی

. malihesamadi5055@gmail.com
. mahsamadi73@yahoo.com

1
2
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 -1مقدمه
فوت

تورمردم خراسان تجلیگاه شناخت با رها اعتقادات دیرین این مرز بوم مدیباشدد.

این ادبیات میتواند به شناخت خودبا ری نس جدید کم
میکند به سنتهای خوی

کندد نسدلی کده دگربداره سدعی

بازگردد آن را تداعی بلشد .ادبیات فوت

تور با زنددگی مدردم

اعتقادات آداب رسوم آنها هملوانی شگرفی دارد.
برای ادبیات عامیانه یا شفاهی این یژگی را به طورکلی میتوان بیان کردکده شدک انتقدال
آن شفاهی نس به نس است میتدوان خاسدتگاه آن را بده ید

منطقده محدد د جیرافیدایی

منسوب کرد .ر ستای کرشده (قُرقی) این یژگیها را دارا میباشد.
 1-1تبیین مسأله
تور یا ادبیات عامده در بدین بسدیاری از مدردم جهدان دیدده مدیشدود.

عالقه به ادبیات فوت

سواالتی در این زمینه مطرح میگردد که این نوع ادبیات چگونه هستند؟
تور چیست؟

 -ادبیات فوت

 ادبیات عامه یا فرهنگ عامه به شل رابطه بین فوت -آیا فوت

تور دان

یا گر هی مرتبح است؟

سنتی چیست؟

تور به جامعه سنتی بوم گردی مرتبح است؟

 2-1ضرورت و هدف تحقیق
تحقیقاتی در مورد فوت

تور ر ستاهای ملتلا ایران انجدام گردیدده اسدت تدی تداکنون

درباره ادبیات عامه ر ستای قُرقی هیچ تحقیقی انجام نگردیده است .نگارندده امیدد ار اسدت بدا
این تحقیق بتواند ادبیات فوت

تور این ر ستا را به دیگران بشناساند.

 3-1پیشینه تحقیق
ر ستای کر شده (قُرقی) دارای ادبیات فوت

تور خاص میباشدد کده ریشده در قددمت

سنتی بودن این ادبیات دارد .نگارنده در این تحقیق میکوشد نظریههدایی را رد کندد کده ابدراز
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میدارند( :فوت

تور همۀکشورها اغلب زاییده تجربده ر یددادهای اجتمداعی اسدت نتیجدۀ

تجربهای از گذشتگان نیست)( .تمیم داری.)11 :6410 ،
 همچنین قبول نظریههایی مبنی بر این که هر منطقه فوت( یژگی دیگر فوت
خوی

ا وال فوت

تور ملصوص به خود دارد:

تور منطقهای بودن آن است .هر منطقهای متناسب با ا ضاع جیرافیدای
تور خاصی دارند)( .تمیم داری.)11 :6410 ،

 4-1روش تحقیق
این تحقیق به ر ش تحلیلی  -توصیفی گردآ ری دادهها بده شدیوه میددانی کتابلاندهای
میباشد.
فولک لور
(تالش برای تعریا فوت

تور صرفاً بر اساي مشک

نحدوه انتقدال آن از نسدلی بده نسد

دیگر نیز راه درستی است)( .ر .ک .غفوری.)10:6411 ،
عمومی:

(تعریا فوت

تور یا دان

اصطالح فوت

تور از د اژهُ فوت

به معنای مردم ،گر ه ،طبقه ،تدور بده معندای داند

تشکی شده است)( .تمیم داری.)66 :6410 ،
(فوت

تور کلمه فرانسوی است مرکب از (فوت

) به معنی توده (تور) به معندی داند

علم به آداب رسوم تودهُ مردم است .تصنیاهای عامیانه ،فرهنگ عامه ،عقایدد اندیشدههدا،
قصه ،آداب رسوم ،ترانهها هنرهای ساده ابتدایی ید

ملدت را فوتد

تدور مدیگویندد ).

(ر.ک ،بلتیاری.)13 :6411 ،
(فوت

تور یا فرهنگ عامیانه اصطال ی است که موضوعاتی چون اساطیر ،افسانهها ،املدال

کم ،کایات ،رق

ها ،جاد گری ،تراندههدا ،سدر دههدا ،آداب رسدوم رایجدی را کده از

نسلی به نس دیگر انتقال مییابد در بر میگیرد)( .بلتیاری.)64 :6411 ،
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موضوع فولک لور
تور پرداختن به جنبههای سنتی جامعه یعنی شیوههای اعمال رفتدار ،عدادات

(موضوع فوت

با رهای سنتی است .که در زبان فارسی اژه سنت سه کاربرد عامیانه ،مدذهبی علمدی دارد.
شیوههای قومی عبارتند از عادات یا ر شهای سنتی انجام کارها که از این میدان آن دسدته کده
شام شیوههای مطلوب عم باشند دارای تماید جامعده مدیباشدند( .ر.ک ،فاضدلی" 6416 ،
فرهنگ عامه ادبیات عامه فارسی" .هنر.)11-1103 4 33 .
(آن چیزی که امر ز به یدات امدر زین مدا قدوام مدی دهدد ریشده اصداتت دیرینده مدا را
مینمایاند ف

ا یدای ایدن فرهندگ اسدت)( .سدجادی« .6416 ،فرهندگ عامیانده» .کیهدان

فرهنگی.)11-16 .611 .
(پژ هشگران منطقه ای ،در زادگاههای خود که آشنا به محیح زبان تهجه آن منطقه بهتدر
میتوانند به جمبآ ری مطاتب فوت
پژ ه

درباره یات فرهنگی زنان ،توسح زنان پژ هشدگر بایدد انجدام شدود)( .ر.ک .تکمید

همایون .6411 ،اشارهای بر پژ ه
(دان

توری

 ،دسدت یابندد .همچندین بده علدت ُجدب

یدا

«فرهنگ عامه» در ایران .فرهنگ مردم.)16-11 . 11 11 .

آموختگان انگلیسی «فوت

جمبآ ری پژ ه

تور» را «علم سنتها» میدانسدتند بده همدین جهدت بده

درباره آثاری که در بین مردم از زمانهای بسدیار د ر بداقی ماندده (مانندد

افسانهها ،اشعار ،سنتها ،عقاید ،خرافات ،آداب رسدوم) پرداختندد( .صدوتی شدیانو.6411 ،
«فوت

تور را چگونه باید فهمید؟» هنر.)11-11 .4 .

پیشینه فولک لور ایران
(برای فوت

ایران سه پیشینه تاریلی جود دارد :

 -6دستهای از مفاهیم فوت

تور از د ران پدی

از اسدالم جدود دارد کده در سدنت اسدالم

جلوهگر شده است.
 -1دستهای که ریشۀ اسالمی دارند بوی رنگ هویت ملیت ایرانی آشکار میشود.
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 -4مجموع اعتقادات با رها که ریشه ملی یا دینی ندارندد بلکده بایدد مبددأ آنهدا تدري
انسان از طبیعت نیر های آن یابیم از بیماری ،مرگ

وادث گونداگون دارد)( .ر.ک ،تمدیم

داری.)61 :6410 ،
تور آنگونه کده بایدد شداید مدورد توجده قدرار نگرفتده اسدت .در

(متاسفانه ادبیات فوت

فرآیند توسعه بشری میتوان د رههای را یافت که ادبیدات مردمدی بده دیدده قدارت نگریسدته
شده است)( .سیپ

)61 :6431 ،

فولک لورایران
(بحث درباره فوت

تور است .این کلمه را در ایدران از زمدان قددیم نمدیشناسدیم بدا ایدن

کلمه آشنا نبودهایم ،این کلمه اصطال ی است که در همین قدرن اخیدر ضدب شدده اسدت اگدر
بلواهیم معنی صحیش مطابق با مفهوم آن را در فارسی بیان کنیم فوتد
دان

تدور یعندی مجموعدۀ

مردم ،فرهنگ مردم ،سواد تودۀ مردم ،معلومات عامه معلومات عوامانه ،مجموعۀ اینهدا

را در اصطالح بیناتمل فوت
انجوی شیرازی« ،6416 ،فوت
(فوت

تدور مدیگویندد در ایدران گفتدهایدم «فرهندگ مدردم»( .ر.ک.
تور» .کَل

.)11-43 . 11 11 .

تور ایران به صورت فرهنگ نانوشته از قرنها پی

د ش به د ش ،زبدان بده زبدان

سینه به سینه چرخیده اکنون از آن اطالع داریم) ( .یدری.)1 :6431 ،
(فوت

تور پدیدهای است که نوآ ری در آن معنی ندارد به عبارت دیگدر سدنتی اسدت).

(غفوری( )61 :6411 ،تصویر شماره )4
(در فرهنگستان ایران ا تین بار در مقاب

اژهُ فوت

تور «تدوده شناسدی» را بده کدار گرفدت

تی این اژه کاربرد پیدا نکرد از ترکیبهدای دیگدری ملد فرهندگ مدردم ،فرهندگ تدوده،
فرهنگ عوام یا فرهنگ عام استفاده شد که در این میدان «فرهندگ عامده» ر اج بیشدتری پیددا
کرده است)( .غفوری. )1 :6411 ،
(در تیت نامۀ دهلدا نیز آمده است «فرهندگ عامده ،مجمدوع عقایدد ،اندیشدههدا ،قصدههدا،
آداب ،رسوم ،ترانهها ،هنرهای ساده ابتدایی ی
.)1 :6411

ملت را فوتد

تدور مدیگویندد)( .غفدوری،
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(تعریفی که در فرهنگ فارسی «معین» از اژه فوت

تور شده آن را علدم آداب رسدوم

تودۀ مردم ،افسانههدا ،توصدیاهدای عامیانده دانسدته معدادل اصدطالح تدودهشناسدی قدرار داده
است»)( .غفوری.)1 :6411 ،
( ان ژنپ فوت

تور با رها اعمال گر هی میداندد کده مدوازین علمدی منطقدی جامعده

تطبیقی ندارد انجام آن بر سب عادت ،تقلید ،هم چشدمی سدرگرمی صدورت مدیگیدرد).
(شیا نو

میدی "،6414 ،فوت

تور بیانی از ا ساي پژ ه

در گذشته

دال"( .هندر 11

.).613-611 . 11
(فوت

تور که رفتار ،اعمال ادبیات شفاهی جامعده «دیدر ز» را عرضده مدیدارد ،سدیله

رهنمودی ضر ری ارزنده برای شناخت این تحدول اسدت)( .ر ح االمیندی" .6410 ،گسدترده
فرهنددگ فوتدد

تددور (ترانددههددای محلددی فدداري :صددادق همددایونی)" .هنددر -1 . 41 30

).1تصویرشماره6
(فوت

تور میتواند با هنر تصویرگری کتاب ارتباطی تنگاتنگ داشته باشدد .تصدویرگری

کتب درسی با عنایت به معنا بدین فرهندگ عامده ،ندوعی تدذ کدار یدادآ ری زنددگی اسدت).
(عناصری " .6416هنر فوت

تور "  .هنر.)10-11 .1 .

(برای دقیق کام نوشتن هر اثر فوت

توری یادداشت نکات زیرین بسیار ضر ری است:

 -6کی ،در کجا از طرف کی ثبت نوشته شد؟
 -1نام کوچه ،گذر ،ر ستا ،الیت چیست؟
 -4ر ز ،ماه سال ثبت اثر قید شود؟
 -3نام ،نام خانوادگی ،تلل
طور کام

 ،سن سال پیشه کار زبدان ملدت را ی سدراینده بده

دقیق ثبدت گدردد)( .فاریدابی ". 6410 ،اسدلوب گدردآ ری آفریددههدای شدفاهی

مردم" .فرهنگ مردم سال چهارم توي جدی.)61-6 6.6.
(رگهها جانمایههای درخشان فوت
ملتی عمری به در ازای تاریخ آن

تور بنا بر اصاتتی که دارد در هر سرزمینی ندزد هدر
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سرزمین ملت داشته است .به یژه بل های بدیعی فوت

تور مانند قصدههدا افسدانههدا،

سر دها ترانهها که با قیات تمایالت هنی آرمانی مدردم عمیقداً در هدم آمیلتده اسدت.
(ر.ک ،فاریابی ابراهیم" .6416 ،اصاتت فوت

تور" .فرهنگ مردم.)11-41 .1 .

تقسیم ادبیات فولک لورایران
(ادبیات شفاهی فوت

تور ایران را میتوان در چندد دسدته بررسدی کدرد :شدعر ،قصدههدا،

افسانهها ،ماسه ،آیینهای نمایشدی الالیدی هدا ندوع دیگدری از اشدعار فوتد

تدور بده شدمار

میر ند)( .ر.ک ،بلتیاری.)61 :6411 ،
تور در زبان فارسی به فرهنگ مردم ،فرهنگ توده ،دان

(فوت

عدوام فرهندگ عامده ...

ترجمه شده است  .نلستین بار توسح یلیام جان تدامز انگلیسدی ( 6131مدیالدی) عندوان شدد).
(بلتیاری.)11 :6411 ،
اهمیت ادبیات شفاهی
(ادبیات شفاهی از جهت این که دربرگیرنده زندگی اجتماعی مردم ،طرز معیشدت ،آداب
جوامب رسوم ،زیباییُ شناسی ایز اهمیت است)( .گورگی(.)1:6411 ،تصویرشمارۀ)60
(از جمله مواردی کده در ادبیدات فوتد
شاخ

مینماید این اسدت کده ادبیدات فوتد

تدوری ایدران بده یدژه در ماسدههدای آن بسدیار
تدور ماسدی ایدران قهرمدان نددارد)( .سدیپ

،

.)11:6413
(فوت

تور چون جویباری در جریان اسدت یدا بده عبدارتی دیگدر ،چدون خدونی در شدریان

ملت ها جاری است .فوت

تور همان نیمدهای اسدت کده زن بادیدهنشدین هنگدام پلدتن ندان سدر

میدهد یا دختران هنگام بافتن فرش زمزمه میکنند .بانگ نی چوپان بیابانگردی است که بدرای
گوسفندان

تدا م مییابد .فوت

تور همان نیمدهای اسدت کده پیرمدرد داي بده دسدت دسدت

زمزمه میکند نیمهای که پار زنان دریدا بدر زبدان مدیآ رندد)( .ر.ک ،بلتیداری .)11 :6411
(تصزیر شعار )5
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(فرهنگ عامه ادبیات شفاهی هر قوم ،پشتوانهای معنوی ،عظیم غیر قاب انکار است کده
مردم امر ز را از سر گذشت سرنوشت پیشینیان آگاه مدیکندد .از ایدن ر  ،تحقیدق بررسدی
مطاتعه پژ ه

در فرهنگ عامده ادبیدات شدفاهی ،رکدت بده منظدور شدناخت نیاکدان

بهرهگیری از هن زبان آنها برای زندگی بهتر است)( .ر.ک ،اکرامیفر" .6413 ،در اسدطوره
جن پری در ادبیات شفاهی منظوم خراسان .مطاتعدات فرهندگ ارتباطدات"  .سدال شدانزدهم:
(.)41-11-36تصویرشمارۀ)3
ویژگیهای فولک لور
(از نسلی به نس دیگر منتق میشوند خواه شفاهی یدا کتبدی .هویدت فرهنگدی اجتمداعی
ی

جامعه را منعکس میکند .توسح پدیدآ رنددگان ناشدناي ،اعضدای جامعده ،جامعده داندان

خلق میشوند .پیوسته در ال تکام در ن جامعه هستند)( .ر.ک ،غفوری.)61 :6411 ،
(فوت

تور پدیدهای است که در آن نوآ ری معنایی ندارد به عبارت دیگدر سدنتی اسدت

(همان. )61 :
(کاربرد فوت

تور :امر زه بر ما معلوم است که آفرین

انسان ،اشدکال صدور گونداگون

داشته است که یکی از آن هنر کاربرد کالم بیدان تحدت عندوان فوتد
(فوتکوریستیکا) (فوت

تدور اسدت اصدطال اً

تور شناسی) نامیده میشود) -( .بی نا)(.)1:6411 ،تصویرشمارۀ)1

کشدورهای دارای تمددن فوتد

تدور جلددوههدای آن را بدده عندوان بلد

مهدم از میددراث

فرهنگی خود می دانند .اطالعات ،آگاهیها ،فنون ،هنر ،به صورت مدا م اصدوالً بده صدورت
شفاهی نس در نس در طی قر ن انتقال یافتهاند) ( .بیبی درگاه.)44:6411 ،
(( Harmoonهارمون) یژگیهای گر هی فوت

تور عددم انفدرادی آن را مدورد بحدث

قرار میدهد عقیده دارد اهمیت فرهنگی اخالقی ایدن جلدوههدا اسدت کده مجموعدهای از
ارزشهای مذهبی عُرفی آداب رسوم را به جود آ رده است .جلوه های فوت

تدور بدرای

اهداف اقتصادی تجاری به جود نیامدهاند اهمیت فرهنگی اخالقی این جلوه ها است کده
مجموعه از ارزش های مذهبی معرفدی بده آداب رسدوم را بده جدود آ رده اسدت)( .ر.ک،
بیبی در گاه.)31:6411 ،
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کارکردهای مختلف فولک لور
انتقال ا ساسات عواطا انسانها در بین مل
 پاسداری از ارزشها میراثهای ملتها آشنایی با تاریخ گذشتگان بررسی اعتقادات مراسم دینی آیینهای اقوام بدده تصددویر کشددیدن کمددتهددای تددوده آداب رسددوم آنهددا)( .ر.ک ،بلتیدداری،.)61-61:6411
حقوق فولک لور
( قوق فوت

تور جزء جامعه شناسی قوق میباشد).

(ر.ک .اتماسی
عامه ( قوق فوت

بیبی در گاه« .6411 ،شیوههای مایدت از جنبدههدای قدوق (فرهندگ
تور  ".فصلنامه قوق مجله دانشکده قوق علوم سیاسدی" .سدال چهلدم.

.)36-11 .6
نقش دین اسالم و انقالب مشروطیت در شکلگیری فولک لور
نق

دین اسالم در شک گیری فوت

د ر ادبیات توده چشمگیر بوده است زیرا این نوع

از ادبیات به ملابه پایه اساسی در خدمت رهبران مذهبی شیعه قرار گرفته است تعزیده نموندهای
از این ادبیات است)( .بلتیاری)11: 6411 .
(انقالب مشر طیت نق
مردم داشته است .گرای

بسزایی در زندگی تحدرک اجتمداعی مدردم آگداهی دادن بده
مردم به دان

آگاهی از تحوالت جامعه در ار پا مماتد

دیگدر

از طریق مسافرت ،تحصی  ،تحقیق بررسی آثار ترجمه متون در پیشدرفت ادب هندر ایدران
نق

مهمی داشته است)(.ر.ک .بلتیاری)11 :6411 ،

فرهنگ عامه
فرهنگ عامه اصدطال ی اسدت بدرای جنبدههدای از فرهندگ بشدری کده از طریدق شدفاهی،
مشاهده ،تجربه تقلید ،به زندگی مردم منتق میشود.
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اصطالح فرهنگ عامه را ا تین بار یلیام جان تامس باستان شناي عتیقه شدناي انگلیسدی
به جای باستان شناسی عمومی به کار برد که به نحوۀ زندگی انسدان هدا در طبیعدت رفتدار هدا
همچنین به معانی مشترکی گفته می شود که عامۀ مردم جامعه در زندگی ر ز مره با مردم سدر
کار دارند )(.تمیم داری :)6410:63 .
مردم معموالً در ساختار فرهنگی سهیم هستند که شدناخت آن از طریدق زبدان رایدج  ،اندواع
پیشهها در ههای تاریلی یا محیح جیرافیایی میسر میشود .اشکال پیکرۀ سنتها ،آیدینهدا
رسوم در جامعه باقی میماند از نسلی به نس دیگر منتق میشود( .تمیم داری.)66:6410 ،
(پژ ه

در فرهنگ عامه یا تحقیق فوت

تور ،رکت بدرای شدناخت با رهدا ،اعتقدادات،

آیینها اسطورههای گذشتگان است می تواند در خودشناسدی خودبدا ری در نهایدت از
هویتیابی نس امر ز موثر باشد)( .اکرامیفر" .6413 ،فصلنامه مطاتعات فرهندگ – ارتباطدات
" .)11 . 40 .61 .
فرهنگ عامه در ایران
اژه ترکیبی فرهنگ عامه را در ایران ،نلست رشید یاسمی بدا ارائده مقاتده در قاتدب سدلن
رانی در سال  6461ش در دانشگاه تهران مطرح کرد.
از نظر ی علم فوت

تور ثابت کرد که در میان توده ،هم علم هست ،بدا ایدن معندی داند

معینی جود دارد که مبادی مسائ آن از توده خلق گرفتده مدیشدود هرچندد عمدوم مدردم بده
ترتیب علمی در آن ارد نباشد( .تمیم داری 6410 .به نق از یاسمی.)11:
(ادبیات فوت
دارد( .ر.ک ،سیپ

تور ایران ،شاخه از ادبیات کالسی

به ساب میآید طرفدداران بسدیاری

)6413:14 .

مطالعات فرهنگ عامه
(مطاتعات فرهنگ عامه را به طور کلی در پنج مبحث میتوانیم بیدان کندیم -6 :اعتقدادات
با رها  -1سنتها  -4ر ایات  -3گفتارهای عامیانه  -1هنرهای عامه( .ر.ک تمدیم داری:6410.
.)61
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( ان ژنپ) مردم شناي فرانسوی پدنج یژگدی عمدده را بدرای فرهندگ عدوام خداطر نشدان
میکند:
 -6فوت
عم

تور اعمال رفتارهای جمعی گر هی است که در بین عامه مدردم رایدج اسدت
تن یا خانواده را نمیتوان فوت

رفتار ی

 -1اعمال رفتارهای فوت
که ی

تور نامید.

تور با توجه به مناسب متقضیان تکرار مدیشدود یعندی آن چده

یا چند مرتبه یا فقح در د رهای محد د اتفاق بیفتد در شمار فوت

 -4فوت

توردر مجموعه فعاتیتهای زندگی نق

 -3ابداعکننده پدیده آ رنده فوت

تور نیست.

دارد.

تور معلوم نیست این پدیده بدست مردم بده جدود

آمده است.
 -1مقددداری از اعمددال رفتارهددای فوتد

تدوری خددارج از ادب تلقددی شددده معمددوالً در

محاف رسمی اشرافی ر شن فکری از نشان دادن یا بیان آن خدود داری مدیکنندد)( .ر.ک.
تمیم داری.)14 :6410 .
(بددیگمددان اصددطالح در فرهنددگ «عامدده» در برابددر مفدداهیمی همچددون (تددودهشناسددی)
مردمشناسی که در متون اسناد اداری سدالهدای  6440-6463شمسدی بده ترتیدب ر اج قدرار
میگیرد)( .داتوند« .6411 ،تاریخ پژ ه های فرهنگ مدردم مدردم شناسدی ایدران ( )1دایدره
فرهنگ عامه در دهه  .»40فرهنگ مردم .)611-10 . 11 11
(اگر بلواهیم ی

یژگی بدارز بدرای توسدعه مطاتعدات فرهنگدی برشدمریم مناقشده کدردن

درباره درستی تمایز بین فرهنگ متعاتی فرهنگ عامیانه است( .ر.ک .پاینده« .6416 ،جایگداه
ادبیات عامه پسند در مطاتعات فرهنگی» .ارغنون.)611-160 . 10 .
گویش
(برای ا تین بار که به شلصیت فردی کسی آشنا میشوید میتوانید به شیوه سلن گفدتن
به کار بردن اتفا

عبارات طرز تفکراتی که به کار میبرد توجه کنید کاری که ی

جملده

یا سلن کوتاه انجام میدهد از انتقال آن به سیله کتاب بیشدتر اسدت)( .ر.ک .بلتیداری6411 .
.)63:
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(در زبانشناسی اصطالح تهجه هنگامی به کار میر د که تنها تفا تهدای آ ایدی  -اجدی
میان سلنوران در گونه زبانی جود داشته باشد .در این اتت سلنوران به خوبی زبان یکدیگر
را میفهمند مکان مفاهیم بد ن نیاز به مترجم دارند)( .شمس.)14 :6414 .
(ایران کشوری چند فرهنگی است تنوع قومی زبانی یکی از یژگدیهدای شداخ

آن

است( .ر.ک .تمیم داری .6410 ،به نق از یاسمی)11- 14 :
( تعداد گوی های معاصر ایران را د هزار تلمین زدهاند اما اقعیت این اسدت کده تعیدین
تعداد اقعی گوی های ایرانی بسیار مشک است)( .تمیم داری)116 :6410.
در تهجه اه قُرقی کده هندوز هدم متدد ال اسدت آخدر جمدالت کلماتشدان از ازه مَدگ
استفاده میکنند مل مُگُمَ

= میگویم رَفتُمَگ= رفتم

برخی از گویش محلی روستای قُرقی
دِخو= خواب
کُلونگ= معط

عالف

سَبا= فردا
دِتنَگون= آ یزان
اَ َنگ کردن= آ یزان کردن
جلَب= زرنگ
چملت= سقا
اَتی

کردن= عوض کردن

تیارکردن= درست کردن
رازینه= راه پله
جَقَ کردن= تنجه دته کردن
دای کردن= دیوار کردن به یژه برای دیوار کاهگلی
قَلبه نیست = زیاد نیست
سَمب سی دادن= معط
تَچه= راجی کردن

عالف کردن
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وتی= یاط خانه
چقَ = کلُفت
دِالهو= مترس
تَکی= توي بی مزه
باباقوری= کور
تَتِه= دستمال
اصطالحات
به تلته سرا= فدای سرم
پی با مالعلی = بر گم شو یا گورت را گم کن
به تلته خوری= خدا تعنتت کنه یا به قول امر زیها خدا بکشت
شِرَنگ= شب نابندان قب از عر سی
کار انسرای قادر بی

= تنب خانه خانه بیدر پیکر این کار انسرا جود داشته است

جشنهای ایرانیان
ایرانیان برای هر پدیده فکر متعاتی که برای مردم سودمند بود جشن برگزار میکردند کده
این جشنها نوعی نیای

همگانی بودند)( .بلتیاری)11 :6411.

تاریخچۀ نوروز
(نور ز بزرگترین جشن ملی ایران ایرانیان است .در میان جشنهای ملدی ایدران بدی

از

همه جشنه ا مورد قبول مردم است .در زبان پهلدوی بده ندور ز ندوک ر چ یدا ندوگ ر ز مدی-
گفتند( ).ر.ک .امینی سام)41:6413.
خوراکهای نوروزی
توجه به درست کردن برخی غذاها از گذشته د ر جدزء مراسدم خداص ندور ز بدوده اسدت.
خوراکیهایی با یژگی اقلیمی نوع فرآ ردههدای هدر منطقده همداهنگی داشدت)( .بلتیداری.
.)31 :6411
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(سنتها را میتوان در انواع جشنها آیینهدا ،بدازیهدا ،بلدت پدز ،تبداي محلدی اندواع
مهمانی مراسم تعزیه سوگواری مشاهده کرد)( .ر.ک .تمیم داری.)61 :6410 .
مردم این ر ستا (قُرقی) نزدی

عید نور ز نانی بده اسدم اَدینجده در تنورهدای خدانگیشدان

درسددت مددیکننددد .سددیب زمینددی را آب پزکددرده پددس ازپوسددت کندددن کوبیدددن بددا پیدداز
اد یهجات سرخ کرده با مادهای به نام مُل

مللوط میکنند این مدواد را در ن خمیرآمداده

شده نان میکنند به صورت پیراشکی نان را میبندند در ن تنور قرار میدهند.
از دیگر مراسم نزدی

عیدنور ز "سمنوپز ن " است.

روزهای مردگان و پنجشنبه آخر سال
یکی از آیینهای دیرینه پی

از نور ز در میان ایرانیان یدادکردن از مردگدان اسدت کده در

پنجشنبه آخر سال به قبرستان میر ند از خوراکیهایی که درست کردهاندد بده دیگدران بده
افراد مستحق میدهند(.ر.ک.بلتیاری)11:6413
در این ر ستا پنجشنبه آخرسال به مدزار مردگانشدان مدیر ندد شسدتن مدزار مردگدان بدا
گذاشتن سبزه عید بسال نو را با خیرخواهی از مردگان آغاز میکنند( .تصویر شماره )1
ماه رمضان
(بیدار کردن برای سحری :برای برخی از مردم که توانایی بیدار شدن داشتند قبد از سدحر،
سحر طب بزرگی برپشت شتر گذاشته خودشان هم سوار میشدند با کوبیدن طبد مدردم را
بیدار میکردند)( .ر.ک.بلتیاری)13:6411.
این آیین درگذشته در این ر ستا (قُرقی) انجام میشده است.
از دیگر مراسم ر ستای کرشده پلتن آش جوش بره در ر ز عیدفطر است.
این آش با سبزی محلی به نام موند تهیه میشود.
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تعزیه خوانی
از ماده (ع ز ی) بده معندای صدبر شدکیبایی کدردن اسدت) (محمددزاده( )410:6111.بنابده
ر ایددت ا تددین نشددانههددای تعزیدده بدده صددورت آشددکار از د ره آلبویدده بدسددت آمددده اسددت)
(ر.ک.تمیم داری( )600:6410.تعزیه خوانی نمایشدی اسدت سداخته اندیشده ا سداي ایرانیدان
شیعه مذهب) (محمدزاده( ) 410:6111.تاریخ پیددای

تعزیده بده صدورت دقیدق معلدوم نیسدت)

(محمدزاده)416:6411.
(تاثیر دراماتی

تعزیه بسیار زیاد است معموال اجرای تعزیه از آغاز دهه ا ل محرم شر ع

میشود تا ر ز عاشورا که یادآ ری عاشورای سال 16هجری یا 110میالدی است ادامده مدی-
یابد( ).ر.ک سیپ

( )601:6413.د ران قاجار که بدترین زمان از نظرا ضاع اجتمداعی بدود بدا

این ال د ره شکوفایی تعزیه بود) (ر.ک.سپ

( )601:6413.تصویر شماره )1

پس ازمراسم سینه زنی تعزیه خوانی مردم درصحن امامزادگان برای خدوردن شُدله د رهدم
جمب می گردند( .تصویر شماره )1
اسطوره
(اسطوره  :اژه قدیمی هند ار پایی است که در کتاب ا ستا آمده این کلمه در زبان عربدی
پهلوی به معنی سلن در

نار است .اسطوره بلشی از فرهنگ باسدتانی اسدت کده شدام

مسایلی درباره خدایان ،ر یدادهای بزرگ طبیعی ،تاریلی اجتماعی ر ایتهدای قهرمدانی،
زنده پنداشتن اشیا است)(ر.ک .تمدیم داری( )61:6410.اسدطورههدا ریشده در اندیشده مدذهبی،
خرافات ،سحر جاد گری افسونگری دارند)(ر.ک .بلتیاری )14:6411
افسانه
(افسانه که در کتب تیت ،مترادف با اژههای قصه اسطوره بده کدار رفتده اسدت از تحدا
ادبی به سرگذشت یا ر یددادی خیداتی از زنددگی انسدانهدا ،یواندات ،پرنددگان ،موجدودات،
دیوپری ،غول ،اژدها  ....اطالق میشود افسانهها در زندگی ادبیات هر قدوم ملیتدی اهمیدت
بسزایی دارند) (ر.ک.بلتیاری)11:6411.
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تفاوت افسانه و اسطوره
(ساختار افسانهها زاییده خیاتند تی اساطیر توام با معجزات اعتقادات مدذهبی هسدتند از
اتفاقددات

ددوادث اقعددی سرچشددمه مددیگیرنددد) (ر.ک.بلتیدداری( )14:6411.اژدهددا یکددی از

موجددودات افسددانهای در فرهنددگهددای جهددان اسددت کدده در اسدداطیر جایگدداه یددژهای دارد)
(تمیمداری)10:6410.
در عرف عقاید مردم ر ستای قُرقی آمدده اسدت کده اژدهدایی در یکدی از غارهدای کدوه
اَژدرکوه (نزدی

ر ستا) ر ی گنج ملفی خوابیده است که بده عقیدده قددیمیهدا رسدتم بده

اعتقاد جوانترها ضرت علی (ع) این اژدها را کشتهااست جنازۀ آن را در هفت تپه به زمدین
کشیدهاند خون این اژدها دتی قرمزی این تپه است.
قُرقی دارای برج بار هایی بوده است که یکی از آن هنوز ساتم ماندده از سداختمانهدای
اطراف خود بلندتر محکمتر است .این برج خندقها برای جلوگیری از هجوم تدرکمنهدا
ساخته شده بود .بلندترین تپه مشرف به قرقی به تپه قُلورخانه معر ف است .معنی قُلور بده معندی
نگهبانی میباشد.
درگذشته در قُرقی قناتی جود داشته است که آب نوشیدن شستشوی اهداتی درآن انجدام
میگرفته است.
در خصوص ماربزرگ که هم اقعی هست

اتت افسانه گرفته است :افسدانه یدا ر ایداتی

دراین زمینه موجودا ست که در ر ستای همسایه قُرقی یعندی سدر طدا ي مدار عظدیم اتجلدهای
زندگی میکند که خیلی از مردم قُرقی آن را دیدهاند آن را بسیار

شدتناک توصدیا مدی-

کنند که  1یا  1متر طول مار است.
درخت چنار100ساته در این ر ستا از دیگر عجایدب ایدن ر ستاسدت چنداری کده برمیددان
ر ستا سایه افکنده در جوار امامزادگان این دیار(........تصویر شماره )1
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نتیجهگیری
تور جهان نامید زیرا جدود اقدوام ملتلدا در کندار

ایران را میتوان سرزمین ادبیات فوت

هم شرایح اقلیمیاش باعث به جودآمدن گنجینهای از ادبیات فوت
فوت

تور شده است .ادبیدات

تور ر ستایی از دیگر منابب فرهنگی این مرز بوم است .توجه بده ایدن ادبیدات کده طیدا

بزرگی ازآداب رسوم آیینهای ملصدوص بده هدر منطقده را شدام مدیشدود مدیتواندد در
صنعت گردشگری ا یای جامعه بوم گردی نق
امید است باشناسایی فوت

بسزایی را ایفا کند.

تور ر ستایی به خصوص ر ستای موردی (قُرقی) پنجدرهای در

این زمینه گشوده شود افقی تازه برای توجه بیشتر به ایدن رخددادهای سدیب فرهنگدی نمایدان
گردد .شناسایی ادبیات عامه یا فوت
باعث توجه به بل

تور ی

چون شناسایی بناهای بکر ایدن منطقده مدیتواندد

گردشگری بومگردی ر ستایی جذب توریست گردد ر نق مشداغ

منطقه را فراهم آ رد.
منابع
 -6تمیم داری ،ا مد .)6410( .فرهنگ عامه .تهران .مهکام
د ر ادبیات عامیانه.ار میه .ادبیان

 -1بلتیاری ،محمدرضا .)6411( .فوت
( -4؟) )6411( .ادبیات شفاهی خلق (فوت
دان
 -3سیپ

فوت

د ر) از نظر مارکس ،انگلس ،تنین ،گورگی درباره

تورشناسی .ا  .آ  .ا افشار .تهران .چکیده.

 ،پیری .)6413(.ادبیات فوت

تور ایران.

 -1جیبی درگاه ،بهنام .)6411( .قوق فوت

د ر فرهنگ عامه .تهران .مسجد

 -1غفوری ،زینب .)6411( .مایت از نمودارهای فرهنگ عام (فوتد

د ر) در قدوق ماتکیدت

فکری .تهران .انتشارات جنگ  ،جا دانه.
 -1شمس ،اسماعی  .)6414( .فوت

د ر تاریخ کرد .قم مجمب خائر اسالمی.

 -1امینی ،سام .)6413( .نور ز .تهران .گلشن
 -1محمدزاده ،مرضیه .)6411( .عاشورا در شعر معاصر فرهندگ عامده .تهدران .مجتمدب فرهنگدی
عاشورا.
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 -60سعیدی ،سهراب .)6410( .ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان قم ،داراتتفسیر.
 -66یدری ،اکرم «گیتی» .)6411( .فوت

تور ادبیات ایران در ارتباط با ر انشناسی .تهران .پرشکوه

 -61اکرامیفر ،محمودرضا" .6413 .اسطورهی جن پدری در ادبیدات شدفاهی منظدوم خراسدان".
مطاتعات فرهنگ ارتباطات .سال شانزدهم.36-11 . 11 .
 -64فاریابی ،پویا" .6410 .اسلوب گدردآ ری آفریددههدای شدفاهی مدردم" فرهندگ مدردم .سدال
چهارم توي جدی.61-6 .6 .
تور" .فرهنگ مردم.11-41 .1 .

 -63فاریابی ،پویا :ابراهیم ،ر یم" .6416 .اصاتت فوت

 -61داتوند ،میدرضا" .6411 .تاریخ پژ ه های فرهنگ مردم مردم شناسدی ایدران ( )1دایدره
فرهنگ عامه در دهه  ."40فرهنگ مردم.611-610 .11 11 .
 -61پاینده ،سین" .6416 .جایگاه ادبیات عامه پسند در مطاتعات فرهنگی ".ارغنون.611-160 .10 .
 -61اتماسی ،نجاد علمی :بیبی درگاه :بهنام" .6411 .شیوههدای مایدت از جلدوههدای قدوق
فرهنگ عامه ( قوق فوت

تور)" .فصلنامه قوق مجله دانشگاه قوق علوم سیاسدی .سدال

چهلم.36-11 .6.
 -61فاضلی ،نعمتاهلل .6416 ،در فرهنگ عامه ادبیات .عامه فارسی .هنر.11-11 . 34 33 .
 -61سجادی ،سیدمحمود" .)6416( .فرهنگ عامیانه" .کیهان فرهنگی.11-16 .611 .
در فرهندگ عامده در ایدران فرهندگ

 -10تکمی همایون ،ناصر .)6411( .در اشارهای بدر پدژ ه
مردم.16-11 .11 11 .
 -16صوتی ،محمدعلی :شیانو ،ادنسو" .)6411( .فوت
 -11انجوی شیرای ،سیدابواتقاسم" .)6416( ،فوت

تور را چگونه باید فهمید؟"هنر. 11-11 .4 .
تور" .کِل

 -14شیانو ،ا یادیسنو :میدی ،کاظم" .)6414( .فوت

.11-43 .11 11 .

تور بیانی از ا ساي پژ ه

در گذشته

ال" .هنر .613-611 .11 11 .
 -13ر حاالمینی ،محمود" .)6410( .گستره فرهنگ فوت

تور (ترانههدای محلدی .فداري :صدادق

همایونی" .هنر.1-1 .41 30 .
 -11اکرامیفر ،محمودرضا" .)6413( .فصلنامه مطاتعات فرهنگ ارتباطات".11-40 .61 .
 -11عناصری ،جابر" .)6416( .هنر فوت

تور" .هنر.)10-11 .1 .
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تصزیر شعارۀ 11

اهمیّتفرهنگوادبیّاتعامه779

اهمیّتفرهنگوادبیّاتعامه


دکتر جواد طاهری

استادیار دانشگاه آزاد ابهر

ناهید محمدبیگی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده
بخش دظیعر اه ادبیّات عا را فره گ داعم تشکیل عوردهود .شو اخت دقایود و
افکار هر ماععم با بررمر فره گ داعّم آن ماععم ععکن عورگوردد .بوم وزر ملّور
فره گ و تعدّن و ادبیّات هر مشزر برگرفام اه روابط عرد دادا بوا یکودیگر اموت.
درواقع هادگا ه ر در عیان عرد و تزلید افکار و تصزّرات و روابط داعم عورد اموت.
هعما مارهاا ادبر ،با فزلکلزر آغاه عرشزد .ادبیّات داعیانم (فزلکلزر) ،اگرچوم نیواه
قشر ضعیف ماععم را برآورد عرمرد – و بم نزدر عااذل عرنعزد -ولر با این هعم
اقما عرفّم و حامم نی در نزشامهاا خزد اه آن باور بورد انود .در واقوع ادبیّوات
داعیانم ،در بیشار عزارد ،نم ت اا هیرماخت ادبیّات مالمیک ایوران بوزد ،بلکوم علول
دیگر نی اه این ادبیّات بار برد اند .در این عقالم معر شد تأثیر ادبیّات و فره وگ
داعم بر ادبیّات و بم زر ملّر بردلز عخالف عوزرد بررمور قورار گیورد .الالیورهوا،
ترانمهاا داعیانم ،ضر العثلها و  ...فره گ داعم را تشکیل عرده د و تأثیر آن بور
ادبیّات و دلز انسانر پزشید نیست .دوالو بور ادبیّوات فارمور ،فره وگ داعوم در
ادبیّات ماان نی یکر اه ام اا ماهند عحسز عرشزد .یافان عشارمات فره وگ
داعم ایران ،مایر دلز و ادبیّات ماوانر در شو اخت هرچوم بااور فره وگ ،هبوان و
ادبیّات فارمر بم هم عیا ان عرگردد و عزمب دالقع د مواخان عورد مشوزرهاا
دیگر بم ترویج هبان و اد فارمر خزاهد شد.

کلیدواژهها :فوتکلور ،ادبیات عامه ،ادبیات شفاهی ،ادبیات ،تأثیر فرهندگ عامده،
اهمیت فرهنگ عامه.
J.taheri63@gmail.com
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تعریف هنر
هنر عبارت است از سیله ای جهت ارتبداط انسدان بدا طبیعدت بده منظدور انتقدال عداتیتدرین
ا ساساتی که انسان بدان دست یافته است" .هنر ،یکی از د سیلهی ترقّی بشریت است.
به یاری نقوش هنر ،ا ساسات خود را با همهی آدمیان در

انسان از کلمات ،افکار خوی

میان میگذارد( ".توتستوی)611 :6411،
"رساتت هنر در زمان ما ،عبدارت از ایدن اسدت کده از دوزهی عقد  ،ایدن قیقدت را کده
سعادت انسانها در اتّحاد آنها با یکدیگر است ،به وزهی ا ساي انتقال دهد بده جدای ز ر
تعدی کنونی ،ملکوت خدایی ،یعنی سلطنت محبت را مستقر سازد ،همان محبتی کده در نظدر
همهی ما عاتیترین هدف یات بشریت است( ".همان)114-111 ،
ادبیّات
کوش های بسیاری برای تعریا ادبیات صورت گرفتده اسدت امدا ادبیدات نیدز مانندد سدایر
تعبیرات ادبی ،تعریا دقیقی نددارد هدر محقّقدی مدیتواندد بدر سدب ق سدلیقهی خدود
تعریفی را ارائه دهد .برای تعریا ادبیات ابتدا الزم است تعریفی از زبان ارائه شود.
زبان :از نگداهی "زبدان مجموعدهی اتفدا صدا ب نظدامی اسدت کده بدرای انتقدال افکدار
ا ساسات آدمی به دیگران به کار می ر د .پس زبان بدر د قسدم اسدت :زبدان ادبدی کده ایجداد
انفعال هیجان میکند زبان غیر ادبی که چنین نیست بیشتر برای بیان امور عادی علمی
فنّی به کار میر د که معموالً جنبدهی انفعداتی نددارد .از ایدن ر بدین زبدان ادبیدات ،عمدوم
خصددوص مطلددق اسددت .یعنددی هددر ادبیدداتی زبددان هددم هسددت امددا هددر زبددانی ادبیددات نیسددت".
(فرشید رد)104-101 :6414،
فرماتیستها زبان ادبی را مجموعهی انحرافاتی از هنجار یا نوعی طییان زبانی میدانستند .به
عبارت دیگر" ،ادبیات نوع خاص از زبان است که با زبان متدا تی که به کار میبریم در تقابد
قرار میگیرد( ".ایگلتون)1 :6411،
به عقیدهی دکتر زرین کوب در کتاب ارزشمند نقد ادبی" ،ادبیات آنگونه سدلنانی اسدت
که از د سلنان عادی برتر

االتر بوده است ،به طوری که مردم از خوانددن شدنیدن آنهدا
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دگرگون گشتهاند ،بنابراین آنها سلنان را شایستهی ضبح نقد دانسدتهاندد( ".زریدن کدوب،
)1 :6411
در کتاب «گذری بر ادبیات کودکان» این تعریدا دیدده مدیشدود« :مجموعدهی تظداهرات
هنری هر قوم که در قاتب کالم ریلته شده است ،ادبیات آن قدوم یدا ملّدت بده شدمار مدیآیدد».
(ایمن )6 :6413، ...
"ادبیات مانند هر دان

دیگری ،چیزی است صا ب دستگاه فکری ،خواه آن چیزی باشدد

که "گئورک توکاچ" منتقد بزرگ ادبیات ار پا آن را "علم هنر ها" خوانده است ،خدواه آن
چیزی باشد که "ر من یاکوبسون" متفکّر بزرگ دیگری آن را "علم اشدکال" نامیددهاندد یدا
آن چیزی باشد که " ژاک دریدا" فیلسوف ادب شناي بدزرگ فرانسده ،آن را گرامداتوتوژی
(دستور شناسی) "تدود ر ف" قصده شدناي بدزرگ بلیدار ،آن را "ادبیدات" نامیدده اسدت،
دیگران به نامهای دیگر( .براهنی)11 :6414،
شاید بتوان گفت ظیفهی ادبیات بیان اقعیت در نهایت کشدا زنددگی اسدت .آی ،آر،
ریچارد ،ظیفهی ادبیات را این گونه بیان میکند " :ظیفهی ادبیدات عبدارت اسدت از اینکده در
خواننده تعادل ر انی یا در اقب ،االت متعادل ر انی به جود آ رد ،بدین معنی کده معتقدد
اسددت ی د

اثددر هنددری ،اکددن

خدداص مددوز نی در بیننددده یددا خواننددده ایجدداد مددیکنددد".

(ستوده)41 :6416،
عصر ادبیّات شفاهی
ادبیات ،هنر تف

زبان است بنابراین هم آثار شفاهی هم آثار کتبدی را در بدر مدیگیدرد.

اغلب قتی سلن از ادبیات به میان میآیدد ،شدک مکتدوب آن در هدن مدا مجسدم مدیشدود،
در اتی که ادبیات ،قب از اینکه به نگارش در بیاید ،به ر ش شفاهی نق

ضدبح شدده اسدت.

بنابراین ادبیات نه تنها به آثار مکتوب ،بلکه به آثار شفاهی نیز گفته میشود( .میرصادقی:6411،
)64
یکی از مهمترین کارکردهای ادبیات شفاهی ،انتقال فرهنگ از نسلی به نسد دیگدر اسدت.
"نلستین کهنترین سند برای شناخت ادبیات شفاهی ا ستا است .این کتاب هدم چندین بدرای
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شناخت فرهنگ ایرانی ،کهنترین باارزشترین به شمار مدیآیدد( ".محمددی-قدایینی:6410،
)61
"سر د ،قدیمترین نوع ادبیات است .ادبیات ،علی رغم آن چه از خود این کلمده برمدیآیدد
دالتت بر نوشته

رف میکند ،در آغاز پیدای  ،بیشتر کلماتی بوده کده گفتده مدیشدد ،نده

ر فی که نوشته میشد .ادبیات از آ ازها ترانهها سر دههدای دیندی طلسدمهدای سدحری
سرچشمه میگیرد که معموالً کاهنان آنها را تال ت میکدردهاندد از هندی بده هندی انتقدال
مییافت...
نلستین شعرهایی که بشر سر ده ،کلمههدای مدوز ن مدذهبی بدوده اسدت ،شدبیه ا راد .ایدن
شعرها را به آ از میخواندهاند؛ از این ر خواستگاه شدعر ،از" رد" اسدت "گاتهدا" در ا سدتا
که به معنی سر د است ،از این نوع شعر ترکیب یافته است( .ستوده)30-41 :6416،
ساختار در ن مایهی ادبیات شفاهی ،نشان از دیرینگی کهن بودن ایدن گونده از ادبیدات
دارد.
ادبیّات عامیانه
همهی کارهای ادبی ،با فوتکلور آغاز میشود .ادبیات عامیانه (فوتکلور) ،اگرچده نیداز قشدر
ضعیا جامعه را برآ رده میکرد – به نوعی مبتذل مینمود -تی با این همه طبقدهی مرفّده
اکم نیز در نوشتههای خود از آن بهره بردهاند .در اقب ادبیات عامیانه ،در بیشتر موارد ،نه تنهدا
زیرساخت ادبیات کالسی

ایران بود ،بلکه مل دیگر نیز از این ادبیات بهره برده اند .از زمدانی

که انسان خود را شناخته فرصتی بدرای بده خدود اندیشدیدن داشدته ،سدعی نمدوده اندیشدههدا
خواستههای خود را به طرف مقاب بفهماند .سادهترین راه از طریق ایجاد نقد

بدر ر ی سدنگ

یا چوب  ...بوده است .بدین ترتیب قدیمترین خحّ عاتم را به جدود آ رده اسدت امدر ز در
اقب کام شدهی همان خطوط ا تیه را ما بده کدار مدیبدریم( .بهدار، 6410،ج )11 :6بده نقد از
(محمدبیگی)13-14 :6411،
"باید ا عان داشت که تعداد موضدوعهدای ایراندی کده مدیتدوان در ادبیدات د رهی باسدتان
یافت ،بسیار اندک است تنها به قطعات کوچ

بازمانده از گذشته محد د میشود .اما همین
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تعداد اندک ،به یژه آثار معماری به جا مانده از آن د ره نشان میدهد که ادبیات فوتکلدور در
ایران ،سنّتی دیرینه بسیار غنی داشته است( ".سیپ

)10 :6413،

از ادبیات عامه به خحّ پهلوی ،به سبب آن که سر رشته داران کتابت ،موبدان بودند ،چیدزی
نمانده است .اما بسیاری از مطاتب از فرهنگ عامه گذشته در متون اسالمی درج گردیده اسدت.
قصههای عامیانه ،بی گمان در د ران ساسانیان جود داشدته اسدت همچندان در زمدان اسدالم،
غاتباً با تجدید نظری اسالمی ،ادامه یافته است( .فرای)41 :6411،
برخالف ادبیات کالسی
از آن ،منظوم میباشد(.سیپ

 ،ادبیات فوتکلور ،معموالً نلر گونه است تنهدا بلد
")616 :6413،آن بل

کدوچکی

از ادبیدات عامیانده کده بدرای خردسداالن

است ،همه قاتب شعری دارند ،از مناجاتها معماها گرفته تا سر دها بدازیهدا افسدانههدای
کوتاه غیره" (سهراب)101 :6411،
از جمله مواردی که در ادبیات فوتکلور ایران ،به یژه در ماسدههدای آن ،بسدیار شداخ
مینماید ،این است که ادبیات فوتکلور ماسی ایران ،قهرمان اصلی ندارد همواره با گر هدی
از قهرمانان مواجه هستیم گاهی در بعضی زمانها به پهلوانان شاخ

سرآمد بر میخدوریم.

مردم به قهرمانانی که تصورات ایده آلهای آنان را بی تر بهتر تجسم مدیبلشدند ،تماید
بی تری نشان میدهند .همین موضوع راز ماندگاری ادبیات فوتکلور میباشد( .سدیپ

:6413،

)40-11
"فوتکلور ایران ،نلست توجه خا رشناسان دانشمندان ار پایی را به خود جلب کرد .بعضدی
از آنان در جهات ملتلا فرهنگ زبان ادبیات مردم ایران به تحقیق مطاتعه پرداختند آثدار
سودمندی به جود آ ردند .کریستین سن ،دانشمند دانمارکی ،در سال  6161مجموعده قصدههدای
عامیانه ایرانی را در کوپنها ن چاپ کرده است" (آرین پور)331-331 :6413،
تعریف فرهنگ عامه
فوتکلور در زبان فارسی به فرهنگ مردم ،فرهندگ عامده ،داند

عدوام ،فرهندگ تدوده ...

ترجمه شده است مربوط به پدژ ه هدایی اسدت کده در زمینده عدادات ،آداب مشداهدات،
خرافات ترانههایی که از زمانهای د ر باقی ماندهاند.
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کلمه فوتکلور از د کلمهی فوت

()folkبه معنی مردم عامه توده مردم به طور کلدی

عوام در برابر خواص است .تور ( )loreبه معنی دان  ،ادب (مجموعهای از دانستنیها) اسدت.
بهترین ترجمه برای اژه فوتکلور ،فرهنگ عامه است.
در تعریا آن میتوان گفت :فوتکلور یا فرهنگ عامه بده آن بلد

از داند

هندر گفتده

میشود که به صورت شفاهی سینه به سینه از نسلی به نس دیگر منتق شود.
یکی از شاخههای فرهنگ عامه ،ادبیات عامه یا ادبیات شدفاهی اسدت کده شدام قصده هدا،
افسانه ها ،اسطورهها ترانهها تصنیاها ،بازیها ،املال

کدم ،چیسدتانهدا  ...اسدت .ایدن

نوع فرهنگ ادبیات در اقب بازگوکنندهی نحوهی زندگی اجتماعی فرهندگ مدردم شدیوه
کار توتید بیانگر اندیشه ،رفتار ،ا ساي مذهب اخالق آن جامعه است.
با مطاتعهی آثار مکتوب کالسی

درمی یابیم که بن مایهی این آثار ادبیات عوامانه بدوده

است .چنان که شداهنامه کدار عظدیم فرد سدی کارهدایی از ایدن دسدت در اقدب گدردآ ری
بازآفرینی ر ایات گذشتگان ماست.
"ادبیات فوتکلور تنها به ارائه آثار گذشته محد د نمی شود ،بلکه آفرین

د باره آثار ادبی

را نیز شام میشود .ادبیات فوتکلور از گذشته تا کنون به طور مستمر عجیدب بدا تداریخ بشدر
همگام بوده است .ماکسیم گورکی با اشاره به اهمیدت ادبیدات گذشدته مدیگویدد :افسدانههدای
قدیمی ،اسطورهها داستانها برای ما آشنا به نظر میرسند ،اما درک عمدق مفهدوم ا تیده آنهدا
بسیار ضر ری است( ".سیپ

)6413،61،

"گورکی همچنین این نکته را یادآ ر می شود کده اگرچده انسدان ادبیدات فوتکلدور بایدد بدا
زندگی مبارزه کند ،اما ادبیات فوتکلور با بدبینی بیگانه است .ا مدیگویدد کده بدد ن شدناخت
ادبیات فوتکلور ،شناخت تاریخ ملّتها ممکن نیست .در عصر پیشدرفت بدی قفده جامعده بشدر،
ادبیدات فوتکلدور ،آمددال فرهنگدی هندری مددردم را بدرآ رده مدیسددازد .موضدوعهدای ادبیددات
فوتکلور ،موضوعهایی اقعی هستند ،زیرا زمانی که خطر انسان را تهدید میکند ،باید آمدوزش
دهد ،راهنمایی کند ،به انسان جرئت صبر دهد .از این ر  ،موضوعهای ادبیدات فوتکلدور بدا
ا ضاع ر زگار مطابقت دارند ،اما هنگامی که خطر از بین بر د زندگی توأم با آرام
انسان به موضوعهای تلیلی ایده آل ر ی میآ رد( ".سیپ

)6413،64،

شدود،
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هنددر شددفاهی سدداختی سدداده بددیپیرایدده دارد .در اقددب ادبیددات عامدده از آمیلددتن د عنصددر
اقبگرایی خیالپدردازی نشدأت گرفتده اسدت در ن مایده آن از برداشدتهدای سداده اقدوام
ابتدایی آرز ها با رهای انسدانی  ...اسدت .در هندر شدفاهی بدر اثدر انتقدال ،تیییراتدی دیدده
می شود تدا بدا هدر د ره جدیدد منطبدق گدردد .بددین ترتیدب از ید

ندوع قصده ملد عامیانده

ر ایتهای ملتلا یافت میشود چرا که این گوناگونی اصد بازتداب هندی جمعدی جدامب
است .بنابراین ادب عامه یکی از ابزارهای مطاتعه در ا وال جوامب گذشته به ساب میآید.
"موضوعهای ادبیات فوتکلور برای تمام اعصار تداعیکننده قابلیتهای یژه نوعی زندگی
هستند .برای ملال ،ادبیدات تداجیکی تدی در نمایشدنامه یدا اُپدرا نیدز از موضدوعهدای ادبیدات
فوتکلور متأثر است.
تی برخی از بل های ادبیات فوتکلور میتوانندد بده عندوان ابدزاری در بده دسدت آ ردن
تاریخ ادبیات مورد استفاده قرار گیرند( ".سیپ

)63 :6413،

ادب عامه گنجینهای برای ادبیات مکتوب محسوب میشدود زیدرا آرز هدا تمنیدات قلبدی
مردم هر جامعه در قاتب افسانهها قصهها ترانهها سر دهای آن جامعه بیان میشود چندان
که اینها ادبیات شفاهی مکتوب شوند نق

مهمدی در تددا م فرهندگ قدومی ادامدهی آن در

تاریخ خواهد داشت.
"افسانههای مکتوب ،قصهها افسانههای زیبای بسیاری ،همچون گنجینههایی گران بها ،در
سینهی مردم ایران ،از ر ستاییان کوه نشینان پیرزنان ،پنهان است ...کده بدا پیشدرفت ادبیدات
نوین عالقه به گردآ ری نشر آنها در میان مردم پدید آمده است( ".آرین پور)310 :6413 ،
"جایگاه ادبیات فوتکلور به عنوان سند تاریلی تقریر جددان ملدی جوامدب بشدری شدایان
توجه است( ".سیپ

)63 :6413،

"ادبیات فوتکلدور زن را مدیسدتاید بدرای ا جایگداهی را در نظدر مدیآ رد کده از عصدر
مادرساالری بدین سو شاهد آن نبودهایم .اتبته ناگفته نماند که این موضوع به ر زگاری تلیلدی
غیر اقعی مربوط نمی شود ،بلکه از نظر تاریلی نیز معتبر است .چرا که تداریخ نیدز گدواه ایدن
است که زن در ر زگاران گذشته آن گونه که ما تصور میکنیم فاقد ق نبوده است.
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بنابراین ،نظریه گورکی مبنی بر اینکه باید ادبیات فوتکلور را گدردآ ری کدرد آموخدت،
درست است .چرا که این ادبیات آیینه زندگی اقعی انسانهاست بده همدین سدبب اسدت کده
ادبیات مدرن تاجیکی متأثر از ادبیات فوتکلور است( ".سیپ
در ر زگاران گذشته هر خانواده به سب

)61 :6413،

سیاق ملصوص خود با فرزندان ارتباط برقدرار

میکردهاند آثار ادبی بیشماری در افظه بزرگساالن برای انتقال به کودکان موجود بدود .در
دنیای امر ز هنوز داستان افسانه اهمیت فوق اتعاده خود را از دست نداده است.
"چند قرن پی

ساب عمر عاتم آدم چند ثانیه پی

از ما،

ازین ر زگار ،کدیم عمدر

خیام گفت که بشر با افسانه به خواب میر د .جالل اتدین بللی ر می دریای بی کران معدارف
قایق خوی

را در کسوت افسانه به مردم عرضه داشت از مسدجد مهمدان کد

سلنگو ،سلن در میان افکند
مریدان د ستداران خوی
افسانهها از ر ز پیدای

طدوطی

قایق تلخ زندگی را با چاشنی شیرین گوارای افسانه در کام

ریلت( ".محجوب)613 :6411 ،
تا امر ز همدواره اتهدامبلد

شداعران نویسدندگان بدوده اسدت

خواهد بود.
" سعت غنای ادبیات فوتکلور ایران را در د ران پی

از اسدالم مدیتدوان از تدأثیر آن بدر

ادبیات مدرن فارسی چه در ماسهی فرد سی چه در آثار پیر ان سب

ا تشلی

داد .ایدن

آثار بر پایهی ادبیات فوتکلور بنیان نهاده شدهاند با جود سر دن صدها هزار بیت ،نمی تدوان
مدعی شد که از تمام ظرفیتهای ماسی مذکور در این آثار استفاده شده است .جاتدب توجده
این است که ادبیات مدرن فارسی همچنین ادبیدات فوتکلدور -بده اسدتلنای مدواردی انددک –
ازموضوع های شرق ایران متأثرشدهاند

یژگی محلی تأثیرکمتری برآن ها گذاشته اسدت .ایدن

در اتی است که موضوعهای مناطق غربی ایران به دست فراموشی سپرده شده اند افسانههدای
شماتی نیز مسیر خود را پیمودهاند .ازافسانههای پهلوانی ا ستا این گونه برمدی آیدد کده از سدنّت
مشترک ایران کامالً د ر افتادهاند بیگمان شرایح متفا ت تداریلی محلّدی موجدب افتدراق
این افسانهها از سایر افسانههای ایران شده است.
شاهنامهی فرد سدی ارزش اهمیدت االیدی در شدناخت مدا از ادبیدات فوتکلدور ایدران در
د رهی گذار از د ران پی

از اسالم به د رهی اسالمی دارد .اشتباه بزرگدی اسدت کده بگدوییم

اهمیّتفرهنگوادبیّاتعامه777

شاهنامه یا منابب مآخذ آن (خداینامهها) چیزی بی
در خود جای دادهاند( ".سیپ
"در پایان د ره پی

از گنجینههدای افسدانهای د ران باسدتان را

)11 :6413،

از اسالم ،کتابهای فوتکلور بسدیاری جدود داشدت کده موضدوعات

آنها برخی از داستانهای تاریلی بودند که اغلب بر اسداي افسدانههدا پدیدد آمدده بودندد یدا
شک توسعه یافته این افسانهها بودند .کتداب اتفهرسدت محمدد بدن اسدحاق بدن نددیم ،فهرسدت
تعدادی از ترجمههایی را که از متون فارسی به زبان عربی انجام گرفته است ،ارائه مدیدهدد .در
میان این ترجمهها ،تعدادی ر ایات محلی دیده مدیشدود کده برخدی از آنهدا توسدعه تکامد
بل هایی از افسانهها هستند .از جمله آنها مزدک نامده ،انوشدیر ان نامده بهدرام چدوبین نامده
است .اهمیت آفرین

این آثار  -که به نظر میرسد بل

اعظم آن فوتکلدور یدا بدرای عدوام

آفریده شده اند – از آن ر ست که برخی از این رمانهای فوتکلور نه فقح تا د ره داستانهدای
هزار ی

شب ادامه یات مییابندد ،بلکده اثدر آنهدا بدر ادبیدات مددرن فارسدی نیدز مشداهده

میشود( ".سیپ

)13-14 :6413،

افسانهها عال ه بر جنبههای اخالقی درک مفهوم زیبایی نوعی مفهوم فلسفی خاص افسدانه
را نیز شام میشوند که مانند جنبههای دیگر در اقعیت ریشه دارد( .جعفرنژاد)110 :6414،
در تمدنهای گذشته ،مل ها افسانههای عامیانه پرمعنیترین آفرین های هنری محسدوب
میشوند( .زرین کوب)616 :6416،
در کتاب ارزشمند ایرانویج ،شیوههای ملتلفی برای شناسایی نژاد ،کر شده است .یکدی از
آن شیوهها ،بررسی افسانههای هر قوم میباشد( .فره شی)1 :6410،
ادبیات عامیانهی ما ،آیینه ای تمام نما از خصوصیات خلقی مسدائ

راهنمداییهدای ایدن

قوم کهن است .به عنوان ملال افسانهها به خصوص افسانههای ماسی ،ر ح آزادی طلبدی را در
خود دارند مت ها نشدانگر طبدب طندز پسدند تیزانددی
الالییها "بیان آرز های مادر دایه ،دربارهی نی

ایراندی اسدت (.جازی)43 :6413،

بلتدی کدودک مهدر رزی بده ا سدت".

(محمدی -قایینی :6410،ج)46 ،6
"فوتکلور فرهنگ عامیانه مردم همچنان کده سدرآغاز پیددای

همده هنرهاسدت ،سدرآغاز

ادبیات بده خصدوص ادبیدات کدودک نیدز هسدت .الالیدیهدا ،ملد هدا ،تراندههدای کودکدان،
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افسانههای خردساالن ،داستانهای ماجرایی
تلی

ماسی عاشقانه اسطورهها که همده زاییددهی

تفکّر مردم اعصار ملتلا هستند ،بنیاد اساي ادبیدات کدودک نوجدوان را تشدکی

میدهند .این مجموعه که در طی زمانی بس طوی  ،سینه به سینه به نس های بعدی منتقد شدده
است میشود ،اثر ر انی تربیتی عمیقی بر کودک نوجوان باقی مدیگدذارد .بندابراین اگدر
بگوییم ادبیات کودک ،سرچشمه در فوتکلور در فرهنگ عامده دارد بده کهنسداتی زنددگی
بشر بر ر ی زمین است ،خالف نگفته ایم.از ر زی که تربیدت در زنددگی آدمدی مطدرح شدده
است ادبیات کودکان نوجواندان نیدز همدراه آن بدوده اسدت منظدور از آن عمددت ًا قصدههدا
افسانهها ا یاناً شعر مل بوده اند( ".شعاری نژاد)16-10 :6416،
" بیگمان شاهنامه نیز از نظر موضوع های
دیگر ،همه نشانههای ادبیات کالسی

به ندوعی مردمدی فوتکلدور اسدت از سدوی

را داراست .اثر یرتانگیز فرد سی را باید به عنوان قلّه

تکام ادبیات در د رههای طدوالنی کده تدا امدر ز نیدز ادامده دارد ،در نظدر گرفدت( ".سدیپ

،

)40 :6413
"داستان افسانه سرگذشت

کایت مل

ترانه ،هر قدر د ر از اقعیتهای زندگی

امر ز ،یا زندگی عصدری کده آن داسدتان در آن پدیدد آمدده اسدت باشدد ،بداز خدواه نداخواه
قایقی از ضب اجتماعی زندگی مردم عصر نویسنده در آن راه مییابد همین نکته است کده
این گونه داستانها را به صورت مهمترین غنیترین منابب مطاتعه جامعده شناسدی تحقیدق در
زندگی اجتماعی عصر تأتیا آن درآ رده است( ".محجوب)610 :6411،
"شاهنامه فرد سی معر فترین داسدتان ماسدی ملدی ماسدت قهرماندان آن هدزاران سدال
پی

از فرد سی میزیستهاندد .تدیکن صدحنه آرایدیهدا تشکرکشدیهدا اقددامات نظدامی آن

پهلوانان پادشاهان را فرد سی بر طبق آنچه در عصر ی جدود داشدته صدا کدرده
بارها به تکرار زنان را پوشیده ر یان خوانده است
اسالم ر نمی گرفته چادر ر بند

ال آنکه زندان ایدران در د ران پدی

از

جاب نداشتهاند.

پس داستان نویس قصه خوان در موقب پدید آ ردن اثر خوی
محیح اجتماعی زندگی عصر خوی

تّدی

ناگزیر رد پاهای بسدیار از

در داستان برجای میگذارد مطاتعه همین گونده آثدار
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است که ما را در مطاتعات مردم شناسی جامعه شناسدی تداریلی شدناخت خصوصدیتهدای
ملی کیفیات اقلیمی بسیاری مسائ دیگر راهنمایی میکند( ".محجوب)100 :6411 ،
"بل

اساطیری شاهنامه کامال متأثر از ر ایات فوتکلور باستان برخالف جده اشدرافی

قانونی د ره ساسانیان است( ".سیپ

)44 :6413 ،

" ر ایاتی که فرد سی دربداره شلصدیت رفتدار تد

تد

فرمانر ایدان آ رده اسدت نیدز

فوتکلور به نظر می رسدند .فرد سدی آداب رسدوم فوتکلدور را در شدکلی عدادی کده تکداملی
اندک یافته شک گرفته است ،ارائه میدهد( ".سیپ

)44 :6413 ،

"اگرچه اعتماد تاریلی به ر ایات فوتکلور به یژه در د ران باستان انددک اسدت ،امدا ایدن
آثار به عنوان بهترین منبب تاریخ تمدن ملّتها بهترین سیله شناخت آنان از ارزشدی مانددگار
برخوردار است( ".سیپ
مورخان

)41 :6413 ،

قایب نگاران کمتر به زندگی عامی عادی مردم توجه داشتهاند بیشتر به شرح

موارد عمده سیاسی تاریلی بزرگان هر د ره پرداخته اند اگر به نکات جزئی پرداخته شده
به سبب ارتباط آن موضوع با وادث تاریلی یا سیاسی آن عصر بوده است.
ما امر زه از نوع پوش

خوراک مردم ایران در سدالهدای بسدیار د ر نزدید

نحدوه

معاشرت آنان بسیاری نکات راجدب بده خانده سدازی ،شهرسدازی امداکن عمدومی آداب
رسوم  ...بیخبدریم .مندابب مطاتعده مدردم شناسدی در ایدران فقیدر اسدت محقّقدان ناچارندد بده
اطّالعات ناق

گردشگران که در سفرنامههایشان بدان پرداخته اند بسنده کنند.

به عنوان ملال امر زه درباره زن ایرانی فعاتیتهای ا در زندگی اجتمداعی قدر ن گذشدته
اطالع چندانی نداریم اگر برای به دست آ ردن اطالعاتی از این دست بلدواهیم "بده تدواریخ
تذکرهها مراجعه کنیم ،جز نام چند ملکه شاهزاده خانم که گاه در سیاست دخاتت مدیکدرده
گاه بر سبی تفنّن شعری میسر دهاند ،نتوانیم یافت پیداست کده ایدن گدر ه معدد د هرگدز
نماینده مظهر گر ه عظیم زنانی که در ر ستاها نوا ی د رافتاده این سرزمین بیشتر سنگینی
بار زندگی بر د ش آنهاست ،نیستند( ".محجوب )616 :6411 ،تنهدا راه ممکدن بدرای رسدیدن
به این مقصود همین افسانههاست که از تلی

زندگی افراد عادی سرچشمه گرفته است.
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"در تمام ادیان افسانههایی در مورد کیفیت آفرین  ،پیدایی عاتم زمین آسدمان نبدات
یوان انسان جود دارد .این قصههدا بده هدرز از سدر هدوي تفدنّن سداخته نشدده اسدت.
آدمیان خواستند بدانند کیستند از کجا آمده اند مقصود از آفرین

ایشدان چیسدت چدون

ملکات عقلی انسان ماقب تاریخ بدان پایه رشد نکرده بود که پاسخ علمی

اقعی قانبکنندده

بدان دهد ،ناگزیر دل خود را به افسانه خوش میکردند.
قرنها گذشت ،علم دان

در بین اقوام ملتلا پدید آمد به بسیاری از سداالهدای بشدر

نلستین پاسخ داده شد .اما افسانه د ستی در طبب بشر پایدار ماند گمدان مدیر د کده همچندان
پایدار بماند؛ زیرا هن بشر از د جنبده ادراکدی عداطفی ترکیدب شدده اسدت تدا ر زی کده
عواطا بر طبب بشر کم فرماست از گفتن شنیدن افسانه تذّت مدیبدرد( ".محجدوب:6411 ،
)611
"توجه به آثار منلور کالسی

فارسی از آن جهت ارزشمند است که نشان میدهدد ادبیدات

فوتکلور خاتی از تأثیر باقی نمیماند.
ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات کالسی

ادبیات فوتکلور این ا تمال را پدید مدیآ رد کده

داستانهای تصنیا شده تنها پاکنویس ر ایاتی هستند که پی
شده بودند( ".سیپ

از این به صورت شفاهی منتقد

)41 :6413 ،

بسیاری از مردم "هزار ی

شب" را خیال انگیزترین داستان دنیا میدانند .این اثر "امدر ز

سرچشمه ای فیاض تمام نشدنی برای هنرشناسان محققان است .شاید آ ردن آن در ردیدا
داستانهای عامیانه چندان درست به نظر نرسد اما این نکته را نباید از نظر د ر داشت که در طی
تاریخ ،بیشتر د ستداران خوانندگان این داستانهای ر یایی خیال انگیدز مدردم عدادی بدوده
اند.
از این ر ی – گرچه خواص نیز از مطاتعه این کتاب بهدره مندد گردندد – بایدد آن را جدز
داستانها یا بهتر بگوییم مجموعه داستانهای عامیانه به شمار آ رد( ".محجوب)414 :6411،
"بسیاری از نویسندگان ادیبان ار پایی تحت تاثیر عمیق هزار ی

شب قدرار گرفتندد از

جمله :در میان آتمانها میتوان از یلند هوفمدان مدوتر فدن ایتسدهوئه شامیسدو هدا ف
گری پارتسر پالتن نام برد .نویسندگان انگلیسی زبان کده ایدن کتداب در آندان اثدری برجدای
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گذاشته است ،به عنوان ملال میتوان از کوئینسی تنی سون نیز خانم هریت بیچر ستو نام برد
در رأي آنان چارتز دیکنز را قرار داد .دیکنز در کودکی کتاب هزار ی

شدب را خواندده

این مطلب در صفحات داستان دیوید کاپرفیلد انعکاي دارد( ".محجوب)411 :6411،
نتیجهگیری
فرهنگ عامه تأثیر بسزایی بدر ادبیداّت ایدران سدایر ملد
ادبیات عامه پی

ادبیدات کدودک داشدته دارد.

از آغاز زندگی تاریلی بشر پدیدد آمدده اسدت تنهدا راه آگداهی از اعصدار

گذشته .پی بردن به آداب رسوم عقاید سنن دینی اجتماعی اقوام ماقبد تداریخ  ،اطدالع
یافتن از آرز ها تمایالت این قوم فقح فقدح از راه مطاتعده افسدانههدای کهدن ،امکدان پدذیر
است .همینطور در مطاتعات ر ان شناسی ،مردم شناسی ،جامعه شناسی ،پیشینه داستان نویسدی
افسانه سرایی در ایران ،فرهنگ ادبیات عامه به صورت منبعی فیاض برای کسب اطالعدات در
باب زندگانی اجتماعی مردم ایران آداب عادات رسوم سنن آنان در میآید.
منابع
 ا مدی ،باب  ،6416 ،ساختار تأ ی متن ( 1جلد) ،تهران ،نشر مرکز. آرینپور ،یحیی ،6413 ،از نیما تا ر زگار ما ،تهران ،ز ار. -ایگلتون ،تری ،6411 ،پی

درآمدی بر نظریهی ادبی ،ترجمه عبداي ملبدر ،چداپ ا ل ،تهدران،

نشر مرکز.
 ایمن (آهی) ،تیلی ،توران خمارتو (میرهادی) ،مهدخت د تت آبادی ،6413 ،گدذری در ادبیداتکودکان ،چاپ سوم ،تهران.
 براهنی ،رضا ،6414 ،ر یای بیداری مجموعه مقاته ،تهران ،قطره. -بهار ،محمدتقی ،6410 ،سب

شناسی (تاریخ تطور نلر فارسی) ،چاپ ششم ،تهران ،امیرکبیر.

 توتستوی ،تئو ،6411 ،هنر چیست؟ ،ترجمه کا ه دهگان ،تهران ،امیرکبیر. جعفرنژاد ،آت  41 ،6414 ،مقاته دربارهی ادبیات کودکان ،تهران ،شورای کتاب کودک. زرینکوب ،عبداتحسین ،6416 ،ارسطو فن شعر ،تهران ،امیرکبیر. -دددددددددددددد  ،دددددددددددددد  ،6411 ،نقد ادبی ( 1جلد) ،چاپ چهارم ،تهران ،امیرکبیر.
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 ستوده ،هدایت ا ،6416 ،...جامعه شناسی در ادبیات فارسی ،تهران ،آ ای نور. سهراب (مافی) ،معصدومه 61 ،6411 ،مقاتده دربدارهی ادبیدات کودکدان ،تهدران ،شدورای کتدابکودک.
 -سیپ

 ،ییری ،6413 ،ادبیات فوتکلور ایران ،ترجمده محمدد اخگدری ،تهدران ،سدر ش – مرکدز

تحقیقات ،مطاتعات سنج

برنامه ای تهران.

 شعاری نژاد ،علی اکبر ،6416 ،ادبیات کودکان ،چاپ بیستم ،تهران ،اطّالعات. فرای ،ریچارد ،ن ،6411 ،عصرزرین فرهنگ ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،چاپ سوم ،تهدران،سر ش.
 فرشید رد ،خسر  ،6414 ،دربارهی ادبیات نقد ادبی ،تهران ،امیرکبیر. فره شی ،بهرام ،6410،ایرانویچ ،تهران ،دانشگاه تهران. -محجوب ،محمد جعفر ،6411 ،ادبیدات عامیاندهی ایدران ،بده کوشد

سدن اتفقداری ،چداپ

چهارم ،تهران ،نشر چشمه.
 محمدبیگی ،ناهید ،6411 ،رازکا ی ادبیات کودک نوجوان ،چداپ ا ل ،تهدران :ترفندد ،ابهدر:سی برگ.
 محمدی ،محمد هادی ،زهره قایینی ،6411-6410 ،تاریخ ادبیات کودکان ایران ( 1جلد) ،تهران،چیستا.
 معین ،محمد ،6416 ،فرهنگ فارسی ،چاپ هشتم ،تهران ،امیرکبیر. -میرصادقی ( اتقدر) ،میمنت ،6414 ،اژه نامه هنر شاعری ،تهران ،کتاب مهناز.

بررسیهمگونیهایواژگانیزبانفارسیدرگویشدوشهرسمرقندوبردسکن799


بررسیهمگونیهایواژگانیزبانفارسی

درگویشدوشهرسمرقندوبردسکن


سیدمحمد عبداتلهیان

لیسانس زبان و ادبیات فارسی ،مشهد

چکیده
خرامان خاماگا و پرورشوگا هبوان فارمور اموت .در ایون پوژوهش هعگوزنر
واژگان در گزیش دو شار معرق د و بردمکن بررمر عرشزد.



sm.abdolahian@gmail.com
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خراسددان زادگدداه زبددان فارسددی اسددت سددمرقند پر رشددگاه ا سددمرقند چددو قنددد سددرزمین
خاطرات شیرین فارسی زبانان است .تا اگر کسی چون من سمرقند را ندیده باشد ،چنان اسدت
که گویی همه عمر در آن بسر برده است از زبان مردمان
این تطدا خددا بدود کشد

گفتار نیز پارسی شنیده است!

سدمرقند کده قتدی در سدال  6414کتداب «سدمرقندیان چده

میگویند» تأتیا استاد دکتر رسول هادی زاده را بدر قفسدهی انتشدارات امدام دیددم «بدوی گلدم
چنان مست کرد که دامنم از دست برفت» قتی بلدود آمددم کده پدارهای از کتداب را همچندان
ایستاده در کتابفر شی خوانده بودم .شگفتا که چه همگونیها هموندیهدا بدود بدین اژههدای
سمرقندی زادگا هم بردسکن! گویی مادر بزرگم «بی بی علی» اینجا ر بر ی من نشسته است
قصه میگوید!
برای من که بی

از  10سال در کار گردآ ری شرح تد ین اژهها مل ها بدازیهدای

بردسکن بودم ،کتاب سمرقندیان چه میگویند همچون برادری بود کده پدس از سدالهدا د ری
به آغوش برادر باز میگردد .همزمان با خواندن دیدن اژگان سمرقندی ،در اشیهی کتداب
همگونیها یافتههای خودرا نوشتم سپس این مقایسه را در جد تی تد ین کردم کده اکندون
بلشی ازآن (از اتا تا اژهی پشتاره ص )11به عنوان نمونه به چهدارمین همدای

ملدی زبدان

ادب عامه تقدیم میشود.
سمرقند را همه میشناسند که زادگاه ر دکی اسدت مهدد زبدان فارسدی .اکندون شدهری
است آبادان در ازبکستان که دانشوری چون استاد هادی زاده را پر ده است کتاب سمرقندیان
چه میگویند ،تیت نامهی ملتصر گوی

سمرقندی رها رد ایشان .که این مقایسه بر پایهی آن

کتاب نوشته شده است ،اما بردسکن شهری است کهن با جامهی نو خفته بدر بداتین تبددار کدویر
نم

 .پیشینهی بردسکن در زیر غبار پنهان است پژ هشی میطلبد که خداک تداریخ را از آن

بزداید .شاید سابقهای درخشان به دست آید بردسکن را بلشی از ترشیز کهدن مدیشدمارند کده
بزرگان چون عمیداتمل

کندری شهاب ترشیزی کاتبی ترشیزی از آن برخاستهاند.

د منارهی باشکوه باستانی برج کشمر برج فیر زآباد نیز تپههای باسدتانی فیر زآبداد
د تپه باستانی سه هزار ساتهی محمد چوپان ،نشدانههدایی از تداریخ کهدن آن اسدت کده اکندون
اژههای کهنسات

در کنار اژههای سمرقند نشسته است ...
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برای دانشوران ارجمند دانشمندان زبان شناسدی پوشدیده نیسدت کده بداز جُسدت اژههدا
بررسی آن در تهجههای ایران در توانمند سازی زبان گزین

اژگان فرهنگسدتانی جایگداهی

یژه دارد نیز گردآ ری اژگان تهجهها در کشا پیچیدگیهای متون کهن گره گشایی
درک بهتر تصحیش متون کهن فارسی بسیار کارگشا است.
افز ن بر آن یادآ ر شوم که نده فقدح گدردآ ری بررسدی تهجدههدای زبدان فارسدی تدی
گردآ ری ثبت اژگان دیگر گوی ها زبانهای ایرانی مل گیلکی ،بلوچی کردی ،ترکی
در این هجوم خوشهای اژگان بیگانه برای زبان فارسی بهترین شفا درمان اسدت تدا بده یداری
زبان فارسی آید.
بیان همگونیهای اژگانی بین سمرقند بردسکن ،پیوند اسدتحکام خویشدا ندی فارسدی
زبانان را یادآ ر میشود.
این پژ ه

بر اساي کتاب سمرقندیان چه میگویند تاتیا استاد رسول هادی زاده فدراهم

آمده است .سمرقندیان چه میگویند تیت نامهی ملتصر گوی

فارسی سدمرقند اسدت کده در

سال  6411از طرف ماسسهی چاپ نشر آستان قدي رضوی چاپ منتشر شده است.
اسددتاد رسددول هددادی زاده در اسددفندماه  6403خورشددیدی در سددمرقند زاده شددد ،پدددرش
یدرخان از نلستین معلمان مدرسههای تاجیکی فارسی زبان شهر سمرقند بود.
استاد هادی زاده دان

آموختهی زبان ادبیدات فارسدی از دانشدگاه تاشدکند اسدت کده در

مراکز ،ماسسات ،فرهنگستانها پژ هشکدههای ملتلا فعاتیت داشت همپدای اسدتاد دکتدر
یا قی ،در ایجاد پیوند د ستی ایدران تاجیکسدتان کوشدید .اسدتاد هدادی زاده پدس از عمدری
تالش فرهنگی در پانزدهم فر ردین  6411خورشیدی درگذشت.
از استاد هادی زاده آثار پژ ه های برجستهی علمی فرهنگی به جای مانده است.
سید محمد عبداتهیان پژ هشگر بررسی همگونیهای اژگانی زبدان فارسدی در گدوی

د

شهر سمرقند بردسکن ،متوتد  6436در بردسکن است که در سال  6410از دانشگاه فرد سدی
کارشناسی زبان ادبیدات فارسدی را دریافدت کدرده اسدت در سدمت دبیدری زبدان ادبیدات
فارسی از آموزش پر رش بازنشسته شده است.
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ی عال ه بر سر دن شعر داستان نویسی ،با تکیه بر فرهنگ بومی کدار پدژ ه

فرهندگ

عامه در زادگاه خود را دنبال کرده است که از جمله به کارهای زیر اشاره میشود.
 )6فرهنگ اژگان زبانزدهای بردسکن
 )1فرهنگ مل های بردسکن
 )4بازآفرینی بازیهای کهن (گردآ ری شرح یکصد بیست بازی کهن)
 )3سرای

د بیتی با اژگان کهن تهجهی بردسکن

چند کار دیگر که در دست تهیه تنظیم است.
پددژ ه

اضددر همگددونی اژگددانی شددهر سددمرقند (ازبکسددتان) شددهر بردسددکن (ایددران،

خراسان) را نشان میدهد بر پایهی کتاب سمرقندیان چه میگویند تنظدیم شدده اسدت .ابتددا در
ستون ا ل اژهی سمرقندی با معنی جملهی شاهد ملال آن از کتاب یاد شده میآیدد سدپس
در ستون ر بر اژهی بردسکن معنی آن آمدده اسدت .اژههدای بردسدکن از کدار پژ هشدی
اینجانب به نام فرهنگ اژههای بردسکن برداشته شده است .کر این نکته ضدر ری اسدت کده
کتاب «سمرقندیان چده مدیگویندد» (چداپ  )6411کده اسداي ایدن مقایسده اسدت در یدرای
ملصوصاً آ انگاریها دچار تیزشهای چاپی سهوی است اینجانب با توجده بده ناآشدنایی بده
طرز گوی

سمرقند نیز ف امانت عین ثبت کتاب را آ ردهام.
با ا ترام
سید محمد عبداتلهیان
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همگونی واژگانی در لهجهی سمرقند و لهجهی بردسکن
̂

آتشین شدن :

̂

̂

آتشی رف :

به غضب آمدن

خشمگین شد.

«فالنی آدم تیز به هر گپ آتشین میشود».

آتشی  :ز د خشم
اَنشی مزاج  :شل
آت

ک

رَفتُم  :عصبانیت مرا فرا گرفت.

« ازای رف
ات
آخر اتزمان :
قت نزدی

عصبانی .بد َوی.
کَ

آت

رفتم»

:آت

آخر اتزمون :
رستاخیز

زمان نزدی

به قیامت

«اینها بچههای آخدر اتزمدان ،بده گدپ هدیچ «دَ ر آخر اتزمون رفته» :
کس گوش نمی کنند».

د ره آخر اتزمان شده است.

آر تددددددددددددددددر ش شدددددددددددددددددن  :تر شُم کرده :
̂̂

ترش شددن آر

بده معندی درمعدده جمدب

شدن ترشی است.

̂
̂

بیماری ترشا ،تدرش کدرده ام .در برابدر معدانی
دیگر سمرقند در بردسکن این کاربرد هست.
فالنددددددی ر ر دِتدددددد

تددددددر ش رفتدددددده

از چیزی دتگیر شدن.

) ̂̂

به تنگ آمدن.

از بسیاری ز مت یا ضدورا صدا ب خانده

از افراط به جان رسیدن.

ازا دتگیر است .کاربردهای دیگر :
تر ش ا
بیماری ترشا.

̂

̂

(
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̂

آش :
غذا

̂ ̂

آش

چند نوع غذای آبکدی کده بدا رشدته یدا شدلیم
درست میکنند.
کاربرد دیگر :

آش پشَگان :

̂

̂

آش گربهها ،نوعی بازی کودکانه.

آش اُ  :مهمانی
این نوع بازی در بردسدکن نیسدت بدازی شدبیه
آن خَلَده بددازی اسددت کدده بچدههددا د ر هددم بدده

«بچددههددا آش پشددگان کددرده ،بددازی کددرده مهمانی هم میر ند در ظر ف کودکانده بده
نشستهاند».
پشکان :

̂

یکدیگر غذا تعارف میکنند.
پَشگان (گربهها) به شدک «پشدی گربده» نیدز

گربهها

«پشی پشی» کاربرد دارد.

آتوي :

کالج :

ا ول را گویند« .دخترش آتوي»

اژهی آتدوي دربردسدکن بده شدک «کددالج»
کاربرد دارد:
«چیشمام کالج رف».

آمد :

اَمَد :

توفیق ،کامیابی

)6رشد کامیابی

«خیلی ز ر زد اما کارش آمد نکرد»

«ایمسددال َصِد اَمَددد نِکددر»  :محصددول امسددال
خوب نشد
)1گاه در معنی خیر خوش یمن است.
«دست

اَمد دره»  :دست ا خوش یُمن است.

«سددرکه از دسددت مددو میَدده (نمیدده) » :انددداختن
سرکه به دست من میآید (نمی آید)
اَمَد نَمَد دیشتن :
̂

آمددد نیامددد داره .کدداری کدده بددرای هددر کددس
خوش یُمن نیست.
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̂ ̂

آهری :

آهار :

تباي یا متاع نو .عموماً تباي نو را گویند.

مایعی که برای صداف بدراق شددن تبداي یدا

«همه ،تبايهای آهری پوشیدهاند».

کاغذ بکار میبرند.
کاربرد در بردسکن :
راَهار  :نو
پرهن

اَبجیر :
شل

َر آهار :هنوز نواست.

اَجر :
زیرک چُست چاالک

«دخترش خیلی اَبجیر در ی

)6باهوش ،زرنگ.

سداعت همده «ای بچه اجره»  :این بچه باهوش است.

کار رابودکرده میماند»

 )1اَجر  :بیدار « .اِجر رفتم  :بیدار شدم.
 )4اَجرخُو  :کسی که خواب

اتینا :

سب

اَتینا :

عطا بلش .

است.
̂

این اژه درعبارت «خرج اتیندا کدردن» فقدح

«مددن ایددن گوشددواره را اتینددا بددرای دختددرم در مل زیر کاربرد دارد« :همهی پدوالر خدرج
اتینا کِر»

گرفته بودم»

یعنی پول هدای خدود را نابجدا بدذل بلشد
کرد.
اَدِّل (عدل) میانه :

عَدِل (اَدِل)

عین میانه مابین چیزی یا مسا تی :

ایددن اژه همددان عدددل عربددی اسددت کدده در

«از اَدِّل میانی

د تقسیم کنید»

بردسکن به معنای درست ،عیناً به کار میر د.

این تعبیر عبدارت اسدت از د اژهی دل

«عَدِل ازمیند قسمت کِر »

میانه .

یعنی :درست از سح قسمت کرد.
«عدِل مث خادشه»
یعنی  :درست مل خودش است.
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عُریَه :

اَرتی :

چیز ساخته ،چیزی که به جای اصد آمدده عاریه هر چیز امانتی ،یا مصنوعی ،مل دندان.
است.

دندان عاریه

«دندانتان اَرَّتی بوده است » ...

«دُنددد ن عُریَدده بگذیشددته» دندددان عاریددهای
گذاشته است.
گمددان مددیکددنم در سددمرقند هددم همددان عاریدده
درست باشد ارتی تحول یافتهی عاریتی است.
دُرُشم :

اریم :
«بسیار گریه ناته نکنید ،اریم

گنده»

̂

بدده جددای اژهی اریددم در بردسددکن «دُرُشددم»
کاربرد دارد.
درشم نشانی است که برای شناختن گوسدفند،
با رندگ یدا بریددن بلشدی از گدوش ر ی آن
میگذارند.
«بره ر دُرُشم کُ»  :برای بره نشانه بگذار.

از بینی باال کپ زدن :

از گ نز ک تر َرگویی :

سلن زیاد تی گفتن در نسدبت بده شدل

برابدددر ایدددن ملد د سدددمرقندیان در بردسدددکن

ز د رنج.

میگویند.

«به دختدر آن کدس از بیندی بداال گدپ زده «از گ نزُ ک تر رگویی گریه منه» :
نمیشود ،ز د رنجیده گریه میکند».

از گ نازک تر بگویی میگرید.
یا  « :رگویی باالی چشمت ابر یه »...
بگویی باالی چشمت ابر ست ...

اژده اژده :

جیَن جیَن :

پاره پاره سوراخ شده.

پاره پاره

«در تن ی

کُرتهی کهنهای اژده اژده»

«با رختای جین جین»
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اسپ قمچین :

̂

̂

اسپ چپَر :

بدده کدداری ز د آمدداده شدددن ایددن تعبیددر اسب چاپار پی
مجازاست ازاسپی که آمادهی ید

تازیانده

.
شاهی

چیر کوتاه شدهی چاپار است که پی

زدن (قمچدی) اسددت کده ز د تددازان بدده راه بوده است.
درآیددد در ددق آدم چسددت چدداالک «مث اسپ چپر مد َه»
مل اسپ چاپار مید د.

میگویند.
«این کس به سیر سیا ت همیشه اسدپ

اژه اسپ ) (aspدر هر د تهجه یکسان است.

قمچین»
استلوان نداشتن:

̂

در کاری چست چاالک بودن

اَستُقو ندرَه :
 )6بسیار چاالک است کاری را بده سدرعت

«مددی دانددم شددما در مهمددان داری اسددتلوان انجام میدهد.
ندارید»

 )1دست های

بسیار تطیا ظریا است.

مادران در ترانهای برای کودکان میخوانند.
بشکسته جو ندره»

«دست

استقو ندره

دست

استلوان ندارد ،شکسدته اسدت جدان

ندارد.
«استقو دِ توی گُشت شگستن»
استلوان در الی (میان) گوشت شکستن.
مللی است به معندای درف د پهلدو زدن .یدا
کاری را ناتمام بالتکلیا گذاشتن.
اَفتاده :

اَفتاده :

بی قوت ،ناتوان ،عاجز.

پیر ناتوان ،مریض ا وال ،بستری.

«بیچاره پیر افتاده شده ماندهاند»

«باباش اَفتاده رفته»
 )1متواضب فر تن
«اَدم اَفتاده»

̂
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اَقَلن :

اقلن :

هیچ نباشد .به داق .

دست کم ،کمترین د .

«اقلن خودتان ی

آمده ر ید»

از اژهی عربی «اقالً» است کده در گدوی

«اقالً دست ر تِ بشوی»
در بردسکن هم بد ن تشدید به کار میر د.

سمرقند تشدید افتاده است.
عَلَّت کردن :

اِتَّت کردن :

سدلت گدپ زدن ،بده دل سدلت رسدیدن )6 ،عیب نق
رنجاندن.

مل « :هیچ گر نی بی کمت هدیچ ارز ندی

«آدم پیر را اِتّت نکن»

بیعلت نیه»

اِتّت در اص

اژهی عربی است «علدت» بده  )1بیماری

معنددی بیمدداری ،نق د

 ،نارسددایی کمبددود شگمِ

است.

َرعَلَّت افتیه»
̂

 )4عَلَّتو

رنجوری ،بیمار گونگی،کسی که به هر چیزی
بیمار میشود.
اَتنگه :

اَتنگ :

زبانه ،شعلهی آت

مزا م ،بار اضافه

«اتنگه آت

دان بلند شد ،پستترکنید»

«همدی چدرخ

اتنگدده» د چرخده اش مددزا م

است.
«خادش اَتنگِ ما کرده» خودش را بدار گدردن
ما کرده است.
اَنایی :

اَنَیی :

نادان کم عق  ،ا مق.

آدم ناجور ،کژ اندی  ،عقدهای.

«من اندایی نیسدتم کده بده گدپ هدرکس در «خادش انیی ،کارش انَیی »
آیم» .

هم خودش ناجور است هم کارهای .
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انداختن :

اندُختن :

انمدددودن سددداختن ،بددده ضدددب ( اتدددت)  )6افکندن ،پرتاب کردن
غیر اقعی نشان دادن خودرا.

«ی

سنگِ دِ چاه انداخ».

«من به ی گپ میزنم ،ی خدودش را بده  )1اقامت دادن
خواب میاندازد».

« دِ بیرجندش انداختن».
 )4تهیه کردن ،ساختن
«سرکه دِانداختَ

»

 )3داخ کردن
«خادش دِخَنَه انداخ»
 )1کسر کردن
«زیره هار بوجاری کردِم من ی

سیر بندُخته»

 )1کاله گذاشتن سر کسی
«جنسا ش َ رمابنداخ»
 )1انمودن کردن :
«خادش َر خو اَندُخته جواب نمتَه»
در این مورد «زدن» هم کاربرد دارد.
«خادش َر خو زیَه »...
اندک مندک :

اندک مندک :

کم ناچیز

بسیار کم.

«بیچاره انددک منددک غدم نلدورد» یعندی

اژهی «مندک» از اتباع است همیشده همدراه

بیچاره خیلی غم خورد .مندک در گدوی

اندک بکار میر د.

سمرقندیان تنها کارفرموده نمیشود.

«مگه ما اندک مندَکِم؟» :مگدر مدا کدم آدمدی
هستیم؟
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ا ده :

عُدَّه :

شک تحریا شدهی عهده است.

شک کوتاه شدهی عهده است.

« ی این کار را ا ده کرده نمیتواند»

 )6توان تعهد .از عهده برآمدن.
«ببین از عُده ش َر مییدی ؟!» :ببدین از عهدده
بر میآیی؟
« )1ازعُده بدَر» :توانمند ،کاری.
«زن

از عُده بدره» :زن

توانمند است .

ا ریب :

اَرب  :کج .غیرمستقیم :

کج ،ناراست:

«همی جور اَرب بر » :همین جور کج بر .

«کاغذ را ا ریب بریدند».

«کوچدده ر اَرب بدددر کددردن» کوچدده را کددج
ساختهاند.
اربکی :کج
کج مانند
اریکی نگاه کردن  :از گوشه چشم با خشدم
نگاه کردن «اربکی نگاکِر»

این :

اَنَ :

شک تحریا شدهی «آن ،از آن»

این است ،معادل ایناهاش در تهجهی تهران.

«این کتاب این که»

« اَنَ »« ،اَنَشَ

» :این است.

مقاب «هُوْنَ» howna

 :آن است ،آنجاست
باز :

از :

در ترکیددب عبددارت،طول قددت را نشددان د باره ،نشان دهنده طول زمان.
میدهد.

«بچه از از شوگیرگریه منه»

«د ر ز باز باران میبارد»

گاهی همراه د باره به کار میر د.
از د ُبَدرَه بددارُن دِبددار رف» بدداز د بدداره بدداران
میبارد.
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تابتون :

بتون :

به معنی ناشکسته تام ضرر نادیده میآید .تا جایی که ،تا.
«نان بتون را نه شکن ،بریدهها هست»

اژهی بتون در بردسکن همراه رف اضافهی
تا میآیدد بده تنهدایی کداربرد نددارد .شداید
اژهی بتددون در سددمرقند بددا تددابتون متفددا ت
باشد.
«تا بتون کتاباش فرُختَ

» :تدا کتداب هدای

را فر خت.
بچه معنا :

̂

در مَعنَها :

اسددتاد رسددول زاده ایددن ترکیددب را معنددی به اصطالح ،قتی به معنی آن دقت کنی.
نکددرده اسددت فقددح شدداهد ملددال آ رده این کلمه کاربردی کنایه ار طنز آمیز دارد.
کسددی کدداری انجددام داده اسددت ،امددا در نظددر

است:

«بچه معنا به گپ گدوش مدیکندد» یدا «آدم گوینده چندان ارزشمند شایسته نبوده اسدت
معنا ی

کار را با مصلحت میکند».

مدددلالً دخترخانددده را بلدددوبی جدددار نکدددرده
است.مادر آن را قبول ندارد میگوید :
«در مَعنَهاجَرُ کرده !»

بَحلوَت :
ی

بَحَلَوَت :

چیز خوبی که به کس را دت فدرح با آرام  ،به خوبی خوشی.

اهدا میکند.

«ی

چوی تیار کردُم بحلوت بلواردِم»

«آش بحلدددوت پلتدددهای ،ضدددور کدددرده چایی درست کردم با آرام
خوردم»
این تعبیر در اص بده دال ت بدوده اسدت
که تحریا تلفیا شده است.

َلَوَت ندره  :آرام

ندارد

خوردیم.
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بُلس :

بیض :

تنگی ،اند ه ،اتم

گریهی به گلو مانده .غم در گلو مانده.

«در خانه تنها شیشه دتم بل

کرد».

«داش رف میزه .بُیضِ

بترکی» (بترکی یَ ).

به جای بیض ،بُیمَه

هم کاربرد دارد.

«بُیمه راه گلوم گُرُف»
«بیمهی دِ گلو رف میزه»
̂

بداش (ت) :

داش (کردن) :

سلت مستحکم .باد ام .چیزی که دیر میپاید.

د ام آ ردن .مستحکم بودن

«این متاع خیلی بداشت بوده است».

«ای کَوش) (kawsداش دره»

کف

بازار خیلی بداشت برآمد.

این کف ها د ام دارد.

ایددن اژه از فع د «داشددتن» مشددتق اسددت

«پرهَنُم خیلی داش کِر»

پایندگی داشتن منظور است.

پیراهنم خیلی د ام کرد.

بدست پا :
شددل

)(badastopo

̂

دست پَیی :

̅

چسددت چدداالک بدده هددر کددار دسددت پددایی ،چدداالک ،همدده فددن ریددا.
کاری .کسی که در مجاتس ،کدار پدذیرایی را

مستعد.

«دخترتان خیلدی بدسدت پدا بدوده اسدت .بلوبی انجام میدهد.
همه کار از دست

میآید».

«فالنی دست پَیی یَ»
ملاتا آن «کم دست پا» است .یعنی کسی
که توان پذیرایی مجاتس را ندارد.

بد شدن  :دشمن شدن ،ضومت رزیددن بد رفته :
«برادرتان خود به خود با من بد شده ماند»

دشمن شده است.
بد بین شده است.
«برارت با مو بدرفته»
بَدَه  :ملاتفت دارد .سازگار نیست.
«خربزه با عس بَدَه»
«برارت با مو بَدَه»
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بَد نَفس :

بَدنَوي :

آدم پرخوار ،شکم پدر ر «از بدنفسدی همده

ناپاک ،ش شکم پرخوار

ر ز درد شکم است»

«فالنی جلَو نوي ش ندره»

« ی خیلی بد نفس است».

اج ف کلمهی نفس به « » تبدی شده است.
نفددس در تهجددهی بردسددکن «نَددوي «تلفدد
مدیشدود.این اژه بدده شدک زیددر هدم کدداربرد
دارد« .خوش نوي» :پاک دامن .خوددار .
کسی کده در برابدر خدوردنیهدا خدود دار بدا
پرهیز است.
بُّرا :

بُرّا :

تیز برنده ،چندان کده «کدارد بدرا ،شمشدیر تیز بُرنده در تهجهی بردسکن در موارد زیدر
برا».
در گوی

کاربرد دارد )6 .برای آب گورا
سمرقندیان مجازاً به معنی سلن «ای ده ا ّش برایَه» :آب این ده گوارا برندده

نطق را ر شن قاطب گفتن میآید.
«آن کس خیلی برا گپ میزند»

است.
 )1برای سلن قاطب
« َرفِتِ برا بزن» :قاطب باش.
 )4برای کارد تیز
«نگددا کُ کدداردش برایَدده» ببددین کددارد ش تیددز
است.
درآیدین ا دوال پرسددی قددیم بردسدکن قتددی
شلصی از مقاب استاد کاله مال مدیگذشدت.
پس از سالم خدا قوت میگفت«:تِدغ بدرا»
یعنی تیغ کاله ماتی ات برنده باد!
مجازاً کارتو به ر نق باشد.
کاله مال میگفت « :دَم گویا»

987مجموعهمقاالتچهارمینهمایشملّینگاهینوبهزبانوادبعامّه،مشهد،آبان8997

بُرچ

بُرج

:

:

گوشه کنج

 ،یا عموماً گوشه در خانه یدا نام ر ستایی است در ابتدای کوهپایه انتهای

در پس میز.

دشددت بردسددکن کدده در گوشددهای از منطقدده
برچد

«بینم که در ی

(گوشدهی خانده) قرارگرفته است بندای باسدتانی قلعده دختربدر

خاموش سرش خم نشسته است ».ایدن اژه بددداالی یدد
اصالً از برج در شک برجد
در گوی

برچ

بدوده بعددها بنابراسددتدالل اسددتاد هددادی زاده ایددن ر سددتای

شده است.

گوشه نشین را بُرج
̂

برداش :

از قلدددههدددای آن اسدددت .شددداید

اصددالً برداشددت اسددت بدده معنددی «صددبر

نامیدهاند.
̂ ̂

رداش (کردن) :
کسی را ا ترام کردن.

ا ترام کردن مهمان .ارج نهادن.

بردباری»

تجلی

«همین قدر برداش کردم فایده نداشت»

از مصدر برداشتن (برگرفتن) است کده مجدازاً

این اژه از فع برداشتن است به معندی آن به معنای ارج عزت نهادن بکار میر د.
کدده آدم هرگوندده دشددواری مشددکلی را «فالنی مهمون ش خی

رداش کرد»

برداشته (عم کرده) مدیتواندد .شداید هدم
ترجمهی تحم عربی باشد.
رسَز َضور :

بَردَم :
در ق شل

قوی االعضاء گویند.

شاداب تندرست.

«اآن کس اتی بَدردَم ،هدیچ کدس شصدت بدده جددای اژهی بَددردَم ،در بردسددکن َرسددر
ساته نمی گوید»
دَم = نَفَددس ،بددر = بدداال .یعنددی نَفَددس بلنددد

َضور کاربرد دارد.
«باباش هنوز َرسر َضوره»

استوار
بُردی :

بُرده :
ی

پارهی خُرد.

دسدددتگاه خرمنکدددوب کددده دارای سددده چدددرخ

«ی

بُرده نان ته (بده)»

اسددتوانهای چددوبی اسددت ر ی آن تییددههددای

ایددن اژه در اصد «بریدده» از فعد بریدددن مد ر تیز نصب است .به گا بسته میشدود بدا
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است .به معنی ی

بداره بریدده (بده کدارد) آن ر ی خددرمن گندددم جددو راه مددیر نددد تددا
ساقههای گندم را خرد کنند کاه گندم جدا

آمده است.

شود بُردی از فع بریدن ساخته شده است.
برای تکهای نان در بردسکن «ی
میگویند یعنی به اندازه ی

بردَست نون»

کا دست.

تِه :

بتِه :

فع امر است از دادن ،بده.

فعدد امددر اسددت از دادن بددده ،اج «د» بدده ت

«ی

برده نان ته»

تبدی شده است.

از ص  14ی بُرده.

در فع ماضی ساده فعد دادن اج « د» ثابدت

«خدا برکیشه (برکه اش را) تید (دَهَاد)

میماند  :بدا

ازص  14ی برکه

«ی

بردَست نون بته» ی

تکه نان بده.

با ر اُ مته = با را آب میدهد.
برکت :

برکه :

برکت است در این معنی خیلی بسدیار در خیر افز نی مال عمر قتی کسدی در داد
موردهای ملتلا مستعم است .کدس بده ستد پوتی دریافت کند مدیگویدد « :خددا بتده
بَرَکه ،شل

سلا ت پیشده .زرق فدراخ

برکت»

صددا ب ر زگددار آسددوده آرام .مقدداتی این مل در بردسکن هم رایج است که :
هست « :از تو رکدت از مدن (یعندی خددا «از تو رکت از مو (خدا) برکت»
میگوید) برکت»
بُر د ز :

رنداز (کردن) :

بر د ز کردن ،بر د ز کرده ،ماندن یعنی برانداز کردن ،بررسی چاره اندیشدی کدردن
ی

کار را مشورت کرده چاره تددبیر کاری.

آن را اندیشیدن است.

«هر چه رانداز کردم نشد»

«شددمایان خودتددان بددر د ز ایددن کددار را گدداهی همددراه اژهی «انددداز»بدده معنددی اندددازه
کنیتان بعد به من میگوییتان» ایدن تعبیدر از گیری بکار میر د« .انداز

رانداز»
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رانداز کردم تیار نمره»

فع های بریددن د خدتن صدورت گرفتده «هر چه انداز
است .معنی تباي را به چین اندازه بریدن
د ختن دارد.
̂

بُر ش :

بُری

(داشتن) :

̂

خلق ،سیما ،قابلیت

قابلیت ،توانایی در انجام کداری ،نفدو داشدتن

به معنی منفی کارفرموده میشود:

اگر اژهی بر ش سمرقندی قابلیت معنی شود

«دخترمان بی بر ش برآمد» یعندی از عهدده با اژه بری
کاری برنمی آید.

داشتن بردسکن از نظدر آ ایدی

معنایی یکسان به نظر میرسد .تی با توجه بده

استاد رسول زاده از اژهی بر ش د معندی معنددای دیگددر یعنددی «خلددق ،سددیما» کدده اسددتاد
متفا ت به دست داده است.

رسددول زاده آ رده اسددت .اژهی بَددر ر در

 )6قابلیت  )1خلق سیما

برابر آن باید ا را بَر ر را در برابر آن آ رد.

معنی ا ل در بداال گفتده شدد اسدتاد بدرای بَر ر
معنی د م در ملال میگوید :

سیما ،زیبایی

« ی بد بر ش که بدود؟ یعندی آن شدل

«بَر ر ی دخترش خُبه»

Baroru

نازیبا که بود؟ این اژه از فع بریدن اسدت یعنی سیما یا زیبایی دختر خوب است .گداهی
به این معنی که بُرش ی

شدل

از ا ل

که اسدم دذف مدیشدود ضدمیر جدایگزین

از طبیعت نادرسدت نداخوب آمدده اسدت میشود .به شک زیر میآید
بُرش به معنی خلقت است.

«بَر ر ُش خُبَه»

نقد این اژه معندای آن در ر بدر آمدده شدداید همددین اژه ی« بددر ر ش» یددا «بددر ر »
است.

استاد را به اشتباه انداختده

اژههدای «بدر ش

»را در د معنددی جداگاندده د رازهددم آ رده
است.
بر قت :
در عین قت ،پی

به خ :
از قدت «فدردا بر قدت به موقدب ،در زمدان مناسدب نده دیدر .ایدن اژه

بیا»« ،من بر قت آمدم که بعضی کارهدا را کوتاه شدهی «به قت» است« .فردا به خ بیا »

بررسیهمگونیهایواژگانیزبانفارسیدرگویشدوشهرسمرقندوبردسکن988


کرده گیرم» در زبان دری عهد سامانیان نیز
بر قت در شک در قت بده همدین معندی
استعمال میشده است.
َهَم دایَن :

برهم دادن :
نیست کردن ،خاتمه دادن

جمب کردن .گندم یدا آرد پهدن شدده را تدوده

«ما به خانهی آن کس رفت آمد را بدرهم کردن .مرتب کردن.
دادیم».

گوشددههددای سددفره را گددرفتن آن را جمددب

«این کارتان را برهم تید (دهید)»

کردن

اسدددتاد رسدددول زاده «بدددرهم زدن» را هدددم

«بیا گند مار َ هم دِه کویَه کُ» :بیا گندمهدا

مرادف یدا نزدید

بده معندی «بدرهم دادن» را جمب کن توده کن« .بال سفره ر َهم دِه»

دانسته است .که درست نیسدت .بدرهم زدن کنار سفر را به طرف داخ جمب کن.
به معنی متییدر کدردن ،دیگدر گدون کدردن
است ،نه خاتمه دادن نیست کردن.
استاد شعر اف را بدرای آن شداهد آ رده
است:
«مدعی خواست کزین شعله چرا افرز د
برق غیرت بدرخشید جهان برهم زد».
بُزمه کار :
یرانکار ،فتنه گر

بُسمه :
پارچه یا کاالی نامرغوب

«ایددن آدم بزمدده کددار همدده را بددا یکدددیگر «جنسای ال بُسمَه یَ»
جنگ میاندازد»

شاید از تیت باسمه = چاپی باشد.

در بردسکن به جای تیت بُزمه کار

دهلدا بَسمه یا باسدمه را از ابزارهدای نقد

ترکیددددددددب « :د دِ هددددددددم انددددددددداز» چاپ آ رده است.
̂

را به کار میبرند
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استاد رسول زاده ،ایدن اژه را از «بوزمداق:
یران کردن» ترکی دانسدته اسدت .دهلددا
ی

اژه بُزمان (بَ یا بُ) کده نزدید

بوزمدداق اسددت ،گویددد :می د

خددواه

بده
،

ملمور بیدما  ،مست غمگین.
بَس :

بس :

تمام ،کافی ،آخر هر عم  ،قانب بودن.

کافی ،تمام.

«کار را بَس کن»

«کار تا همین جه بَسَّه»

«ما به خانهی آن کس رفت آمدد را بدس «میوه بری مهمون بس کِر ؟»
کردیم»
«بس دیگر نمی خورم»
بسَر :

بسر :

سرانجام ،مرتب ،تمیز

این اژه همراه سه فع بسیار کاربرد دارد:

«تمام خانهها را تازه کرده همه چیز را بسدر  -بسر رَف
کرده ماند».

سرریز شد
قابلمه بسر
بسَر رسی
تمام شد .فرارسید .سات

بَسَر رسی

بسر اَمهتمام شد.
« وصله ش بَسَر اَمَه»
بق بق :

در برابر اژهی بق بق که بنظرم چه فارسی چه

سلت جوشیدن یا جوشانیدن شوربا

عربی اسم صوت است ،در بردسکن اژههدای

«شور بارا بق بق جوشاند بیمزه کرد»

زیر به کار میر د.

این اژه اصالً عربی است« .بقبق» بده معندی کَ کَ (زدن)
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آ از فددوازه زدن یددا جوشددیدن آب آمددده قُ ق (کردن زدن)
است.

برای آب یا آش در ال جوش
«سما ار ک ک مزنه» «سما ار ق ق مزنه»
پُت پُت (کردن)
برای رب گوجه در ال جوش
«رُپا دره پُت پُت منه (میکند)»
̂

بال :

بال :

زیرک چُست چاالک ،شوخ

 )6آفت زیان خطرهای طبیعی مل سی

«پسر بچهاش ،بال ،همه چیز را میفهمد»

زتزته.

بدده معنددی اصددلی یعنددی «آفددت ،ضددرر» نیددز  )1شل
میآید.
« ی زن بال ،به هیچ کس بدس آمدده نمدی
تواند»
درصورت ناآمدِ کار میگویند« :ای کداررا
بالزد ،کو»
نسبت به کودکان نوازش کارانه میگویند:
«هددی بالچدده تددو همدده چیددز را مددیدانددی».
̂

شوخ شنگ مزاح گوی.
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خوش تُو دهن

بلب دَهن

سلن خوش گفتار سلن داندی کده خیلدی خوش چهره ،زیبا ،آنکه تب دهن زیبا دارد.
خدددوب شدددیرین عدددرض مددددعا کدددرده «فالنی دختر خوش تو دهن دره»
در بردسکن این ترکیب در معنی خوش زبانی

میتواند.
«دخترتان به تب دهن ،ز د دل ید

کدس

را میربابد».

خوش گفتاری به کار نرفته اسدت .بده جدای
آن در این معنی عبارت «خدوش سدرزبو» بده

نیز به معنی خوش گفتاری شیرین سدلنی کار میر د.
میآید« .برای این کار تب دهدن در کدار خوش سرزبو (ن)
(الزم است)»

̂

کسی با سرزبان خوش گفتار است.

...تب دهن عموماً به معنی گفتار سلن میآید .کسی در سلن گفتن از دیگران خجاتت نمدی
«فالنی یَه (فالندی را) تدب دهدن

گندده .شد.

(بد ،تیز ،درشت)»
بیمعنی :

بیمعنی :

( اژه از متن ی بمعنی)

بیعق

بیادب ،کسی کده متوجده گفتدار

بیآدابی ،درشتی ،ندادان« .ایدن بچده خیلدی رفتارش نیست.
بیمعنی بوده است نمیدانم در کجا کدالن «ای آدَم نَفَهم بی معنی یَ»
شده باشد!»

تکیدده کالمددی اسددت کدده مددردم قب د از کلمدده

در نزد مردم بی معنیگی نکن

کلمددات د پهلددو مددیگوینددد .مددرادف «د راز

ضددد اژهی «بددی معنددی» اژهی «بمعنددی» جناب» «بال نسبت» است.
 bamaniاسددت .در معنددای خددوش آداب،
بنظام ،خوش سلیقه ،عاق  ،که در بردسکن
کاربرد ندارد.
بنایی :

چشُم گیر :

̂ ̂

به معنی خوب قابد دیددن .ریشدهی ایدن چشم گیدر ،بداارزش ،جدذاب ،خدوب قابد
کلمه از دیدن یا بیدن

گرفتده شدده اسدت .دیدن.
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سدمرقندیان بده معندی «دیندی»

در گوی

در برابر اژه ی «بندایی» سدمرقند در بردسدکن

«قاب دیدن» مستعم است .مجدازا معندی ترکیب چشم گیر را بکار میبرند.
«خوش خوب» را دارد.
«ی

«دستِ کارش چشم گیره»

ویلی بنایی ساخته اسدت« ».همسدایه

مددان دختددر بنددایی دارد خواسددتگاری کنیددد
میشود».
بود کردن :

بود کِر :

به آخر رساندین ،تمام کردن ،انجام دادن.

تمام کرد ،به به آخر رساند.

«پسرم امسال مکتب را بود کرده آمد».

«بچه د سال ر بود کِر»

«ی

کدار را کده فرمودیدد ،تدا بدود نکندد - ،د رف

قرار نمی گیرد».

کام شد .تمام شد.

« ی یگان کار را بود کرده نمی تواند»

«پنج من گند م بودرف »
«د سال سَربَزی بودرف اَمته»
̂ ̂

 باال بوداضافه ،اضافه شده.
« زن جنس بیشتر رفته باال بودش بتن»
بهار ر یه :
ا ل بهار
«بهارر یه به طرفهای دهات رفتنی بودم»

̂

بهار :

اژه بهار ترکیبهای آن در بردسکن رایدج
است.

بهار ر یه تعبیر استعارهای اسدت ،یعندی آن  -بهاری  :هوای خوش خرم
قتی که بهار ر ی خود را مینماید.

 بهار سال  :ساتی که با بهار پدر بداران شدر عمیشود.
دربرابر تعبیر بهارر یه سمرقندیان در بردسکن
تعبیر زیر بکار میر د.
هوانورُز

̂

̂
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نیمدهی اسددفند تددا ددد د اردیبهشددت کدده هددوا
خوش خرم بارانی است« .هوا نورُز رفته ،برم
به صحرا»
به خدا :
ی

̂

بُلُدا :

نوع زنهار سوگند است که میان پیدر سوگندی که به نام خدا میگویند.
جوان خیلی معموتی است.

«بلدا از دُشنه دِخو نرفتَه یُم»
̂ ̂

«به خدا من دینه آمده بودم»
به دهن شستن :

̂

̂

این تعبیر در بردسکن برابر اسدت بدا مدزه ش دِ

بدده دهددان شسددتن ،از غددذا طعددامی تددذت پی دُندُن مَه :

̂

گددرفتن ،خددوش آمدددن نهایددت مقبددول یعنی مزهی آن غذا را هنوز در دهان دارم.
« یَ

گشتن طعام.

آش پلته کِدر کده هندوز مدزه ش دِ پدی

«آش تان بمزه شدست ،دَهَنم به (به دهانم) دُند ن مَه »
شست ،به اشتها خوردم».

آشی پلدت کده هندوز مدزهی آن را در دهدان
دارم.

بهر :

بهره (بردن) :

دما  ،ر یه

سود ،برکت افز نی

«جاهددای خیلددی خددوب بددوده اسددت بهددرم «بگذر ی

ِ دگه بهره بُبره»

کشاده شده»

گندار کسی دیگر سود ببرد.

«بهددر» ملفددا «بهددره» ،بدده معنددی صدده

 -بی بهره رف

نصیب شل

است.

سود نبلشید ،بیبرکت شد.
اژه بهره در بردسکن به معنی ر یه کداربرد
ندارد.

به ز ر :

بز ر :

به دشواری ،به مشکلی

به ز مت ،با تالش ،به سلتی.

̂
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«بیچاره پیرمرد تا خانه اش به ز ر رسید»

«طناب ر بز ر نگا د یشته بو»

«من آن کس را به ز ر راضدی کنانددم کده طناب را به ز ر نگاه داشته بود.
«بز ر پوالش صدتمن رَف»

به منزل ما بیایند».

این اژه مرکب است از «به» «ز ر» ازاین بز ر پول های
اژه تعبیر

صدتومان شد.

اژهی ز رکی هم از آن سداخته شدده اسدت.

«به ز رکدی» ترکیدب مدییابندد کده معندی که به معنی کار یا چیز اجبداری یدا تصدنعی بده
نااستوار ،بی قوت ،ضعیا» مییابد:
«ی

کار میر د.

میز به ز رکی داشتم ،آمد ،شکست« ،ز رکدددی مدددیخنددددی» تصدددنعی (اجبدددار)

رفت»

میخندید.

به سگوت رسانیدن

به سرکیسه رُسُندن
به آخر رساندن ،کاری را کام کردن .

به آخر ،به انجام رسانیدن
«ی

کار را بده سدگوت

رسدان بعدد کدار

دیگر را سرکن»
سگوت در اص

اژهی عربی ثبدوت اسدت

کدده معنددیاش «تصدددیق کددردن ،مسددتحکم
نمودن» است .در گدوی

«تو هیچ کار ر به سرکیسه نمرسنی»
ایددن تعبیددر در بردسددکن برابددر «بدده سددگوت
رساندن» سمرقند است.
تعییر سمرقند در بردسکن کاربرد ندارد.

سدمرقند «ب» بده

«گ» تبدی یافته است.
به شوی دادن :

شو :

دختر را به شوهر دادن

شوهر

« اتی دخترشان خُرد ،به شوی نداده اند»

̂

اژهی شو  :شوهر در بردسدکن کداربرد دارد،
اما دختدری کده ا تدین بدار ازد اج مدیکندد،با
تعبیددر عددر ي شدددن دختددر عددر ي کددردن
دختر بیان میشود؛ عبارت های «شدوکردن» :
شوهر کردن درباره زنانی به کدار مدیر د کده
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ازد اج مجدد میکنند.
«فالنی شو کرده آسوده رفته»
عبارت شو داین  :شوهر دادن
خیلی کاربرد ندارد.
شو خواه :

̂

̂

دم بلت ،دختری که آمادهی ازد اج است.
« دخترش شو خواهه»
به صابون فالنی جامه شویی نکردن

صبون ش به جَمه ت نلورده

این تعبیر در نسبت شلصدان بدد سرشدت

این مل دربارهی کسی گفته مدیشدود کده بده

ناخلا گفته میشود:

همگان ضرر رسانده است .گاه به همین معندی

̂

«آها شدما داتی بده صدابون آن آدم جامده با فع ملبت هم بکار میر د.
شویی نکره اند ،نمدی دانیدد ،مدن َیَده ( ی «صبون ش  ...خورده»
را) میز میداندم در دق شدما صدد تهمدت بدی ا به  ...رسیده.
کرده بعد خودش را بی گناه نشان میدهد.
̂

بی آبر :

بی آبر :

 )6بی شرم ،ا باش

 )6رسوا ،کسی که رمت اجتماعی نداره.

«با این آدم برابر نشود ،ی ید

کدس بدی «باای کار بچه ش ،بی آبر رفته»

آبر »

 )1رمت شکنی کردن ،ناسزا گفتن:

 )1در ق کسی سلنهای ناسزا گفتن.

«اَمَه مار بیآبر کِر»

«دینه آمده مرا بی آبر کرده رفت».

 )4شر مسار کردن:

 )4کسی را شرمسارکردن

«بچه ش بی آبر ش کرده»

«پسرش ناقاب (؟) برآمد پددر مدادرش را
میان مردم بیآبر کرد».
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بی ایست :

در برابر این ژهی سمرقندی در بردسکن

متص  ،بیفاصله
«باران بیایست میبارد»

عبارتهای زیر به کار میر د :
 )6دِ کلهی هم de klley ham

این بچه بیایست گریه میکند»

 )1دِ پی کلهی هم De sarham
 )4دِ سَرهم de sarham

هر سه عبارت به معنی:
«پشت سرهم» «پی در پی» است.
«چند ر زه دِ کلهی هم (دِ پی کلهی هم)
بارُن میه»
«چه بچهی ! دِ سرهم گریه منه»
اژه ی ایست در بردسکن بصدورت هدای زیدر
بکار میر د.
بایست  :بس َت
می ایستد  :مِستِکه mesteka
bestak

ایستادن  :استیه astiya
ایستاد  :بستی  ، bestiبستیی دَ ک bestyak

خواهد ایستاد :خَستی  ،خَستی َ -ک
بیچاره :

̂

بی چَرَه :

̂

 )6بدبلت ،فقیر ،بسیار نادار.
شل کم بضاعت ،نادارا.
« ی آدم بَد تت بدود ،امدر ز بیچداره شدد )1 .کسی که گرفتار رنج مصیبتی چده مدادی
چه ر ی شده باشد« .خش سَدلی همده ر
مانده است».
«بیچاره به عیب نیست» یعنی بیچدارگی را بیچَره کرده»
 )4بندهی خدا .در مقام تر م نسبت بده کسدی
عیب نیست.
بیچدداره در معنددی مجددازی  ...مددرادف بددا میگویند.
 )3بیچَره ازشوگیر ز مت مکشه»
«بندهی خدا»
این معنی را استادهای زاده هم یادآ ری کرده
تعبیر ایرانیان است.
«بیچدداره سدده مراتبدده آمددد شددما را دیددده است.
نتانست».
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بید ا :

د ا:

بد ،نازیبا ،ناهنجار

دار  ،درمان

«سر تباي هایت جداً بی د ا»

 دِ َیی (کردن)درمان کردن ،دار دادن
«دکتر دَ یی ش کرده»

.

«دکتر به ا دار داده است»
̂

د ا درمون (کردن)
پزش

پی

رفتن ،دار مصرف کردن

دَر د ا :
اد یه ،ترکیبی از سدبزی ،کنجدد ،بادیدان ...
که ر ی نان میزنند( .نوناش پر در د ا کرده»
بیر زی :

ر زی :

بیچاره ،بینوا ،بدبلت

رزق ،بهددرهی انسددان از ی د

«بیر زی چه کارکردن

را نمیداند»

̂

ر ز خددوراک

پوشاک.
«اگر ر زی خورهی دنیا بشه ممنه»
گاه همراه کلمهی رزق میآید.
رزق ر زی

بیر یی

̂

بی ر

بیشرم «آن کس آدم بیر یی بوده است ».آن کددس کدده اجددت د سددت خویشددا ند
قدار را برآ رده نکند .ق نشناي.
اژهی ر در ترکیبات زیر کاربرد دارد.
 )6پرر
بی یا ،گستاخ
 )6ر دار

̂
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فالنی خیلی ر داره هیچ کس مراعدات نمنده»
گستاخ ،بی یا.
 )4ر ردار

̂

ملاتا بی ر  ،کسدی کده اگدر داجتی از ا
بلواهند ر ا کند .بزرگوار.
«فالنی ر رداره»
بیسر

در بردسددکن اژهی «بددیسددر» بددا ایددن ترکیددب

شوخ ،بازیگوش ،بیتربیت ،پریشان.

کاربرد ندارد.

«بچهی بی سر بوده است ،در ید

سداعت

همهجا را هرج مرج کرد»

تی به شک های زیر میآید:
 )6بی سر زبون be sarzabon

کم سلن یا شرمگین.

شل

«فالنی خیلی بی سر زبونه ق
 )1بی سر پا

مُلُورن»
̂

پست ،بیاص  ،بیتربیت
 )4بیسرانجوم
«خَنَه ش فرُخته بیسرانجوم رفته»
بیمزه :

بیمزه :

خوراک یدا خدوردنی کده بدد آمداده شدده  )6غذا یا میوهای که به طعدم مدزهی دتلدواه
است ،هر خوردنی بدمزه.
«ی

شوربای بی مزه پلته است»

«طعامشان بی مزه بود»

نباشد.
«خربزه ش بی مزه بو»
 )1شل

توي که رفتار یا سلن ش جدذاب

 ...بددیمددزه بدده نسددبت آدم هددم کددارفرموده نباشد.
میشود.
«این خی آدم بیمزه را تا ال ندیده بودم»
« ی آمددد خیلددی بددیمزگددی کددرد» یعنددی
بیآدابی کرد.

«ی

آدم بیمزهی مجری بو».
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̂

بینماز :

بینماز :

ناپاک ،آتوده

 )6آنکه اه نماز خواندن نیست .در این مورد

«بچه اش ...تباسم را بی نماز کرد»

گاه همراه طَعَت  Taatمیآید« .آدم بی نماز»
 )1تباي آتوده نجس
رختاش بی نماز رفته بس اُ کشه»
تباس

نجس شده باید آب بکشد.

مترادف همراه « :بی طَهرَت» betahrat

«ادم بی نماز طهرت یَ» نمازی  :پاک
پاچه :

̂

̂ ̅

پَچَه :

 )6در سمرقند خرد کدالن بده جدای پدای  )6پَچَهی شلوار» :بلشی از شدلوار کده پدای را
پاچه میگویند.

میپوشاند.

«از بسیار گشتن با چهام درد کرد».

«بچهی شلوارُم کوتاهَه»

« )1کله پاچده» خدوردنی ،طعدامی اسدت از  )1بلشی از پای آدم از زیر زانو تا ساق پا .
کلددده پدددای شدددکمبه گوسدددفند آمدددده «پچَه هاتِ بشوی»
میکنند.

کاربرد بچه در این مورد تحقیرآمیز است.
 )4دست پای گوسفند
«پچهی گُسفنده بگیر»
 )3دسددت پددای گوسددفند کدده همددراه کلدده
شکمبه گوسفند پلته میشود .غدذایی بده ندام
«کله پاچه»
پچه پَلَشت

̂

̂

کسدددی کددده از ناپددداکی آتدددودگی ا تدددراز
نمیکند ،آدم ناپاک شللته
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پاییدن :

پَیی یَن (پاییدن) :

نگهبانی کردن ،پر ریدن

 )6نگهبددانی کددردن ،توجدده مراقبددت کددردن.

« ی ر ز درازدر چرگداه ،گدا
پایی میکند»

گوسددفند «گله ر بپا تا بُرم اُ بلورُم»
در این معنی شکلی از بدازی کودکانده هسدت
به نام «سگ گله پا» به معنی سگ نگهبان گله.
 )1دیدن
«دَرُم از د ر مپَیومِ

دارم»

از د ر میپایم ش (می بینم )
̂

پی پی یو (کردن)
تحقیددق کددردن .دربددارهی کسددی یددا چیددزی،
اطالعات بدست آ ردن.
 )6بازی سگ گله پا در کتاب دردست چداپ
« بددازآفرینی بددازیهددای کهددن » ،تدداتیا سددید
محمد عبداتلهیان ،آمده است.
پَت :

پت :

پشم مهین ر ی قداتی ،گلدیم یدا متداع هدای )6موی ،موی گربه:
مویینه .
«پت قاتین

«پدت گربده» گداه همدراه کلمدهی تبعدی «پتددال
مل ابریشم مالیم»

میآید» پت پتال
 )1پریشانی مو :
«موهام پَت رفته»
 )4سردرگم شدن کالف نخ
«نلا پت رفته»
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پت

پت

:

متدداع غفس(ضددلیم) کدده بدده در ن پددای مچ پچ .نواری پشمی یا نمدی کده کشدا رزان
افزاربرای نرمی گرمی میاندازند

چوپانان در زمستان به د ر پای میبندند.

«پت

کلوش»

در بردسددکن بدده آن «پددی ت دوَه» (پددا تابدده) هددم

پت

کف

میگویند.

پرسیدن :

پُرسیَن :

سالم در د فرستادن ،عادتاً قدت داع

پرسددیدن ایددن اژه بدده تنهددایی یددا در ترکیددب

خیر باد میگویند.

اسمی کاربرد دارد.
کردن

«دختددر بچددههددا را پرسددید ،همدده خددوی

 )6پرس

تبارها را پرسیده مانید».

«بپري کی به با مره؟»

پرسددیدن بدده معنددی ازکسددی خبددر گددرفتن  )1پُرسه  :مجلس که بدرای دتجدویی کدردن
عیادت کردن هم میآید:

تسلیت گفتن به شل

عزادار برپا میشود.
̂

«چند ر ز باز کس (بیمار) خوابیده ام ی

 )4پري جوی (کردن)

بار نمی پرسی»

تحقیق کردن بررسی کردن کاری.

در قددت مالقددات گوینددد« :اتسددالم علددیکم  )3ا ددوال پرسددی :بدده دیدددن کسددی رفددتن ،از
ا وال شدریفتان؟خدایا شدکر ،نیدز ،از شدما سالمت کسی جویا شدن.
پرسیم»
پُر پیمان :

پُر پیمون :

فرا ان  ،بسیار

کام  ،تمام کمال

«امسال اص خوب شد ،همه پر پیمان»

«کیسههای گند م پیمون بو»

این تعبیر شاید مرکب از د اژه باشد :
«پُر» «پیمانه» یعنی پیمانهی پُر.

اژهی پُددر بدده معنددای خیلددی ،فددرا ان کام د
همراه اژههای دیگر میآید:
پُر بجید :
خیلی جدی
«پُر بجید دعوا کِر»
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خیلی جدی دعوا کرد
پُر رف  :آنکس که زیاد ر میزند.
پَر فَرَ ُن :
بسیار فرا ان
«ایمسال اُ پر فرَ ُنه»
پُرگپی :
پر رفی
«اَمه پرگپی کِر برَف»
پشتاره :
پشتاره کردن ،به پشت برداشتن.

̂

̂

پوشته :
آنچه به پشت بتوان برداشت.
پوشتهی هیز م اَ ُردَک»

« بیمار را پشتاره کرده آمد».

«ی

پشتاره در قدیم پشتواره بوده است.

اما برای به پشت برداشتن عبارت :
« َ پوشدددت گردُندددددن» بدددده کددددار مددددیر د
̂

بیمار پوش

گردُن اَمه.
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کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دبیر ادبیات مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرستان لنگرود

چکیده
ادبیات ایران اه دیرباه ملز گوا ادبیوات داعوم و فره وگ داعیانوۀ قزعیوتهواا
عخالف ایران هعین بزد امت .شادران و نزیس دگان ایرانر با بار گیرا اه این نوزع
بم خصزص ادبیات در آثار خزد در صدد نعایش بخشور اه فره وگ ،آدا و رموز ،
باورها و م تهاا مغرافیایر عزرد نظر خزیش بزد اند .و اه این ریوق در حفوو و
صیانت این نزع ادبیات هعت گعارد اند.
حدود و قلعرو ادبیوات داعوم بسویار ومویع و گسوارد عورباشود و عزضوزدات
عخالفر را شاعل عر شزد ،یکور اه وموز ادبیوات داعوم ،وموم تسوعیم آبواداهوا و
رومااهاا یک ناحیم امت .پژوهش حاضر ومم تسعیم رومااهاا ا اقزر شارمواان
ل گرود را عزرد بررمر قرار داد و در بخش دیگر اه این پژوهش ،ترانومهواا عحلور
ناحیۀ شرق گیالن عزضزع بحث قرار گرفام امت.

کلیدواژهها :ادبیات ،ادبیات عامه ،ترانههای محلی ،شرق گیالن ،جه تسمیه

a.esapour.k@gmail.com
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1ـ مقدمه
1ـ1ـ فرهنگ عامه
« فرهنگ عوام در زبان فارسی ،معادل کلمۀ بیناتمللی فوتکلور در نظدر گرفتده شدده اسدت.
فوتکلور نیز کلمهای است مرکب از د جزء فوت
دان

دیگری تور ( lore

 ) folkمعندی آن،

عوام است .نلستین کسی که این کلمه را به عنوان اسم رشدتۀ مبسدوطی کده مدورد بحدث

ماست ،اختیار کرد آمبر از مورتن است کده بده سدال  6111مدیالدی ،ایدن عندوان را برگزیدد
مدتها گذشت تا تمام ملتها ،این کلمه را به همین صورت قبول کردندد .ترکیدب مدذکور،
جنبۀ بیناتمللی به خود گرفت .در زبان فارسی ،فوتکلور را «فرهنگ عامه» « ،فرهنگ عدوام» «
دان

عوام» ترجمه کردهاند » ( .محجوب)41 :6411 ،
« فرهنگ عامه یا فرهنگ مردمی ،اصطال ی است که در سال  6131از سوی یلیام تامس،

عتیقهشناي انگلیسی ابداع شد .فرهنگ عوام را میتدوان بده داند

عوامانده هنرهدای عوامانده

تقسیم نمود .در باب هر موضوعی که دان هدای رسدمی ،شدر ع بده تحقیدق تتبدب کدرده بدا
ر شهای علمی دقیق منظم در راه

مسائ آن پی

رفتهاند ،اطالعاتی به صدورت پراکندده

غی ر مدنظم ا یاند ًا نادرسدت عداری از دقدت نظدر در بدین عدوام ،رایدج اسدت ایدن گونده
اطالعددات ،هددم دربددارۀ داند هددای اقعددی ماننددد پزشددکی ،زمددینشناسددی ،نجددوم ،هواشناسددی،
جانورشناسی غیره است هم در باب شبه علمها یعنی خرافات ا هامی که مدتها صدورت
علم رسمی به خود گرفته بودند ( .مانند علم کیمیا ا کام نجوم طلسمات  ( .» .)....همدان:
 .)31یا در تعریا دیگر از فوتکلور آمده است.
« فوتکلور به مجموعهای از دان ها اعمال رفتاری گفته میشود که در میان عامه مردم،
بد ن در نظر گرفتن فواید علمی منطقی آن ،سینه به سینه نس به نس به صدورت تجربده بده
ارث رسیده است»( .ر حاالمینی) 41 :6411 ،
کر بی هم در تعریا دیگر از فوتکلور ،آ رده است:
« ادبیات عامه یا ادبیات توده یا فرهنگ عوام یا فوتکلور ،در مقاب ادبیات رسمی اسدت کده
مللوق هن مردم باسواد تحصی کرده است .یکی از مهمترین غنیترین عناصدر فرهنگدی
هر منطقه که خاص همان جاست دارای جذابیت باالیی هم هست ،فرهندگ آداب رسدوم
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یژۀ آن منطقه میباشد که با عنوان فوتکلور (فرهنگ عامه) از آن یاد میشود میتدوان آن را
در دستۀ جا بههای فرهنگی معنوی قرار داد .فوتکلور مجموعه فرهنگ بیانی یا فرهندگ گویدا،
شام قصهها ،افسانهها ،داستانهای سینه به سینه ،موسیقی ،رق

 ،تاریخ شفاهی ،ضرباتمل ها،

عقاید عامه ،ر ایتهای مردمی متعلق به جمعیتی خاص مردمدی مشدل

اسدت کده در عدین

ال ،سنتهای آن جمعیت ،مردم گر ه را هم شام میشود( » .کر بی)466 :6411 ،

2ـ کارکردهای فولکلور یا فرهنگ عامه یا ادبیات عامیانه
فوتکلور کارکردهای ملتلفی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
« 6د انتقال ا ساسات عواطا انسانها در بین مل
1د پاسداری از ارزشها میراث ملی ملتها
4د بیان درد رنج مل

آشدکار کدردن صدحنههدای جنایدت شداهان سدتمگران در طدول

تاریخ علیه مل مستضعا
3د ارج نهادن به دال ریهای پهلوانان دتیر مردان در مبارزه با ظاتمان
1د تالش برای برقراری ارتباط صمیمانه بین انسان با همنوعدان خدود انسدان بدا پدیددههدا
موجودات دیگر در نهایت تقویت بنیههای زنددگی اجتمداعی ایجداد تفداهم در میدان آ داد
بشری
1د توصیا زیباییهای هنری

کمی

1د توتید فرهنگی براساي هنیتها ارزشهای پایدار تاریلی در میان جوامب بشری
 1د بیان مشکالت گرفتاریهای ملتها در د رههای ملتلا
1د آشنایی با تاریخ گذشتگان بررسی اعتقادات مراسم دینی آیینهای اقوام
60د بده تصدویر کشدیدن کمدتهدای تدوده آداب رسدوم آنهدا » ( .کوشد
مزاری)66 :6411 ،

شدیللو
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3ـ مرزهای ادبیات فولکلور و ادبیات کالسیک
« مرزهای ادبیات فوتکلور ادبیات کالسی
ادبیات در سطحی گسترده

 ،بسدیار سدیال اسدت طدوری کده ایدن د ندوع
آنهدا از یکددیگر

سیب از یکدیگر متأثر شدهاند ،گداهی تشدلی

دشوار به نظدر مدیرسدد .بدرای تشدلی

 ،دانسدتن تفدا تهدای سدبکی آنهدا از اهمیدت زیدادی

برخوردار است .ادبیات فوتکلور گرای

به سادهنویسی دارد؛ همچنین از نظدر زبدانی انددکی از

زبان عربی بهره برده است اما از آنجا که اژگان به عاریت گرفته شدده از زبدان عربدی در میدان
مردم کاربرد چندانی ندارد ،عناصر ایراندی زبدان ،در اژگدان ادبیدات فوتکلدور ،اعتبدار شدایانی
مییابند.
از مهمترین شاخ

های تشلی

ادبیات فوتکلور از ادبیات کالسی

مورد نظر به صورت شفاهی (فوتکلور) یا مکتوب (کالسی

) انتقال یافته اسدت؟ ایدن شداخ

اگرچه در ادبیات کشورهای ار پایی اهمیت زیادی دارد اما در تشلی
فوتکلور کالسی

ایران چنددان قابد اعتندا نیسدت .بلد

این است که آیا اثدر
مرزهای میدان ادبیدات

بزرگدی از آفدرین هدای ادبیدات

فوتکلور به صورت مکتوب درآمده به همین شک نیز به ما رسیدهاند.
به طور کلی میتوان گفت که ادبیات کالسی

می

ائقۀ طبقۀ اکم را ارضاء مدیکدرد

یددا کددارکرد آن براسدداي منددافب طبقددۀ دداکم در مبددارزه بددا ملاتفانشددان بددود .از سددوی دیگددر
آفرین های ادبیات فوتکلور نیازهای قشر ضعیا را برآ رده میکرد» ( .سیپ

1 :6411 ،د) 1

4ـ انواع ادبیات عامیانه
مقوتۀ ادبیات عامیانه یا فوتکلور ،قلمر سدیعی دارد طیدا گسدتردهای از موضدوعات را
شام میشود اما بارزترین آنها را میتوان به نق از بلتیاری این گونه اشاره کرد.
« متل

ها ،زبان جانوران ،ترانهها ،آ ازها ،قصهها معماها ،تیزهدا ،چیسدتانهدا ،د بیتدیهدا،

مت ها ،مل ها ،افسانهها ،تئاترها نمای نامههای توده ،تصنیاهای عامیانه ،رمانهای پهلدوانی،
نقاتی شاهنامهخوانی ،مرثیهسرایی ،طومارهایی که در قهوهخانهها مدیسدر دند اشدعاری کده
در عیدها سر ده میشد .همه در دستهبندی ادبیات عامیانده قدرار مدیگیدرد» ( .بلتیداری:6411 ،
414د)411
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5ـ اهمیت ادبیات عامیانه
« متأسفانه ادبیات فوتکلور آن گونه که باید شاید مورد توجه قدرار نگرفتده اسدت .توسدعۀ
جوامب گذر از مرا

سنتی پیوستن به جامعه پیشدرفته صدنعتی باعدث شدده کده مدردم بده

ادبیات مردمی ،با دیدۀ تحقیر بنگرند .در این د ره ادبیات کالسی
مورد توجه بوده است .غاف از این که فوتکلور در آفرین

بده عندوان جلدوه بدارز هندر

ادبیات کالسی

ماثر بدوده اسدت»

(همان)11 :
« ادبیات فوتکلور تنها به ارائۀ آثار گذشته محد د نمیشود ،بلکه آفرین

د بارۀ آثار ادبدی

را نیز شام میشود .ادبیات فوتکلور از گذشته تاکنون به طور مستمر عجیدب بدا تداریخ بشدر
همگام بوده است .ماکسیم گورکی با اشاره به اهمیدت ادبیدات گذشدته مدیگویدد :افسدانههدای
قدیمی ،اسطورهها داستانها برای ما آشنا به نظر میرسدند امدا درک عمدق مفهدوم ا تیده آنهدا
بسیار ضر ری است.
گورکی همچنین این نکته را یادآ ر میشود که اگرچه انسدان در ادبیدات فوتکلدور بایدد بدا
زندگی مبارزه کند ،اما ادبیات فوتکلور با بدبینی بیگانه است .ا مدیگویدد کده بدد ن شدناخت
ادبیات فوتکلور ،شناخت تاریخ ملتها ممکن نیسدت .از آنجدا کده ادبیدات فوتکلدور بلشدی از
ادبیات را شک میدهد .بنابراین از قواعدی پیر ی میکند که آن قواعدد بدرای توسدعه ادبیدات
کالسی

نیز دارای اعتبار هستند همانند ادبیات کالسی

تیییرات آن را نیز به تصویر میکشند» ( .سیپ

در دایرۀ اجتمداع رشدد مدیکنندد

63 :6411 :د )61

6ـ روش تحقیق
تحقیق اضر ما ص مطاتعۀ کتب ،مقاالت ،مجالت رجوع به سایتهدایی اسدت کده در
زمینۀ فرهنگ عامه ادبیات عامیانه به درج مطاتبی همت گماردهاند بحث اصلی آنها ادبیات
عامیانه فوتکلور بوده است .ر ش به کدار گرفتده شدده در ایدن پدژ ه  ،ر ش کتابلاندهای
توصیفی است برای دستیابی به اهداف تحقیق ،تحلید محتدوایی آثدار هدم مدورد توجده بدوده
است.
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7ـ بحث و بررسی
از جمله مواردی که می تدوان بده عندوان ادب عامده مدورد بررسدی مداقده قدرار داد اسدامی
ر ستاها آبادیهای ی

منطقه است که با دقت امعان نظر میتوان به تاریلچه منشدأ آنهدا

پی برد.
7ـ1ـ وجه تسمیه روستاهای گیالن
« گیالن در پهلوی  Gelanیعنی مملکت گی ها ،نزد یونانیدان  ،Gelaeدر ا سدتا ندام ندا یتی
بده صدورت  Varenیدا ( َرندا) آمدده اسدت کده همدان مملکدت (پتشدلوارگر)potašxuârgar

طبرستان گیالن است» ( .دهلدا :6411 ،ی

اژۀ گیالن)

مانند تمام نقاط کشور ایران ،شمار آبادیها ر ستاهای گیالن بیشمار است
تسمیۀ تمام آبادیهای گیالن در ی

کدر جده

مقاته نمیگنجد از وصلۀ خوانندگان این نوشته خارج

است .تذا نویسنده به کر نام برخی آبادیهای نا یۀ اطاقور شهرسدتان تنگدر د کده زادگداه ی
می باشد ،پرداخته است .ناگفته نماند که ممکدن اسدت ندام برخدی از ندوا ی کدر شدده در ایدن
پژ ه

با نام برخی دیگر از نوا ی استان گیالن مشترک باشد که این امر کامالً عدادی بدوده

تقریباً در تمامی نا یههای این استان در سطحی فراتر از جیرافیای گدیالن ،در سراسدر کشدور
ایران اسامی مشترک همسان جود دارد.
به طور کلی اسامی ر ستاها آبادیهای گیالن برگرفته از موارد زیر است.
اسامی برگرفته از عناصر چهارگانه ( آب ،باد ،خاک ،آت ) ،اسامی برگرفتده از خصدای
طبیعی ،اسامی برگرفته از نام جانوران گیاهان ،اسامی برگرفته از اعداد ،اسامی برگرفتده از ندام
اقوام ای ها ،اسامی برگرفته از نام اشدلاص ،اسدامی برگرفتده از رندگهدا ،اسدامی برگرفتده از
مشاغ

صنایب ،اسامی برگرفته از افسانههدا اسدطورههدای ملدی ،اسدامی برگرفتده از ندامهدای

مذهبی ،اسامی برگرفته از اماکن نظامی دفاعی ،اسامی برگرفته از فصول سال ،اسامی برگرفتده
از امور کشا رزی گیالن ،اسامی برگرفته از پدیدههای آسمانی ...
د اسامی برگرفته از عناصر چهارگانه
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اطاقور تنگدر د .آبددنگ دسدتگاه شداتیکدوبی

آبدنگسر :ر ستای دهستان الت تی بل

است که با نیر ی آب کار میکند .آبدنگ سر ر ستای کنار دستگاه آبدنگ اسدت( .دادري
کوچکی زاده)66 :6414 ،
سیالب ک  :ر ستای دهستان بل
کَ
آت

اطاقور تنگر د .آبادی مجا ر مح سی  ( .همان)64 :

در زبان گیلکی شرق گیالن به معنی مجا ر کنار است
اطاقور تنگر د .آبادی بقایدای آتشدکده قددیمی( .

سرا :ر ستا دهستان الت تی بل

همانجا)
د اسامی برگرفته از خصای

طبیعی زمین
اطاقور تنگر د .آبادی که از چهار طرف تپه

چهارسو پشته :ر ستای دهستان الت تی بل
دارد (.همان)61:
پشددته :ر سددتای دهسددتان اطدداقور بل د

کددی

اطدداقور تنگددر د ،آبددادی ر ی تپدده شمشدداد

زار(.همان)61:
کی

در زبان مردم این منطقه به معنی درخت شمشاد است.

کُهلبون :ر ستای دهستان اطاقور بل

اطاقور تنگر د .آبادی تب کوه (.همان)411:

د اسامی برگرفته از نام جانوران
کَچَ بُن :ر ستای دهستان اطاقور بلد
مارموت

 ،نام محلی کچل

اطداقور تنگدر د ،سدرزمین محد زنددگی ندوعی

( .همان)11 :

گا کُلی :ر ستای دهستان اطاقور بل

اطاقور تنگر د ،سرزمین گا های ر سدتایی(.همان:

)13
مادیان گوابر :ر ستای دهستان اطداقور بلد

اطداقور تنگدر د .جایگداه پدر رش مادیدان( .

همان)11 :
د اسامی برگرفته از نام گیاهان
آغوزچال :ر ستای دهستان الت تی بل
آن درخت گرد است ( .همان)11 :

اطاقور تنگر د .ر سدتایی کده در دره گدودال
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الت تی  :ر ستای دهستان الت تی بل

اطاقور تنگر د .آبادی دشدت آبرفتدی کده در آن

تیلکی رشد میکند( .همان)16:
تیل

یا تلکه ،درخت تیلکی با نام علمی Gleditsia. Caspica

د اسامی برگرفته از اعداد
ششلو :ر ستای دهستان اطاقور بل

اطاقور تنگدر د .دهکدده محد سدکوت شد

طایفده.

(همان)11 :
شصتانر د بداال پدایین  :ر سدتای دهسدتان الت تید بلد

اطداقور تنگدر د .آبدادی بداالی

ر دخانه شصتان (همان)11:
د اسامی برگرفته از افسانهها اسطورههای ملی
خُرما :د نق

قول

دیث در مورد نامگذاری این آبادی جود دارد که در ی بده هدر

د مورد اشاره میشود.
« ر ستای دهستان اطاقور بل

اطاقور تنگر د .در گذشتۀ د ر ،خری در این مکدان مفقدود

میگردد .اهاتی مح اسم محلی را که خر در آنجا مفقود شده بود را خرگم مدیگذارندد .پدس
از مدتی دم خر کمی د رتر پیدا میشود ،اهاتی مح اسم این مکان را خردم مدیگذارندد .بعدد
از چند ر ز کمی د رتر پاالن پشتۀ خر پیدا میشود اهاتی مح اسم ایدن مکدان را خدر پشدت
میگذارند .امر زه مجموع سه محلۀ خرگم ،خردم خرپشت ،آبادی خرما را تشکی میدهند.
برخی دیگر نیز آن را به خرامه ،زن باب

خرم دین نسبت میدهند.

نام این آبادی در اص خوره ماه به معنی سرزمین بلندی که به مداه برمیلدورد بدوده اسدت».
(همان)113 661 :
با توجه به موقعیت جیرافیایی مکانی ر ستای مورد اشاره ،به نظدر دتید د م عقالندیتدر
منطقیتر به نظر میرسد.
7ـ2ـ ترانهها و آوازهای محلی شرق گیالن
یکی دیگر از جوه ادبیات عامه ،توجه بده تراندههدا آ ازهدای محلدی ید

منطقده اسدت،

آ ازها ترانههای گاهی به مناسبتهای ملتلا گاهی ا قات هدم بدرای تفدریش سدرگرمی
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خوانده میشوند .به طور ک میتوان ترانهها آ ازهای گیالنی را به سه بل

زنانده ،مردانده

زنانه مردانه تقسیم بندی نمود که هر کدام از این بل ها خود به اقسامی دیگدر تقسدیمبنددی
میشوند .به جهت جلوگیری از اطناب اطاتۀ کالم ،نویسنده در این پژ ه

بر ر ی ترانههدای

زنانه این نا یه (شرق گیالن) تمرکز نموده است.
اهم ترانههای زنان گیالن من جمله زنان شرق گیالن به شرح زیر است:
« 6د گارهسری (گهواره سری) .ترانه هایی که مدادر در کندار گهدواره کدودک مدیخواندد،
الالیی ،ریزه خوندگی ( ریز ریز خواند) ،آ ازهای دتتنگی
1د بیجارسر خوندگی :آ ازهای شاتیزار
4د شوخی ،طنز :آ ازهایی که با نوعی مزاح مطایبه همراه است.
3د آ ازهای زار» ( .دتی)11 :6414 ،
د الالیی (گاره سری)های مربوط به شرق گیالن
«الالیی در زبان فارسی به معندای غالمدی ،بنددگی ،خددمتکاری ،تربیدت بدزرگزادگدان
قسمت کم ارزش پارچده اسدت ،در ادب ،آ ازی اسدت کده مدادران دایگدان بدرای خدواب
کردن طف شیرخواره میخوانند»( .داد.)361 :6411،
« در مورد الالییها باید گفدت کده ایدن گوندۀ ادبدی بده کمد

تکدرار گیراتدر مدیشدود

پدیدآ رندگان برای ایجاد کیفیت موسیقایی در الالیی خود ،از این عنصر بهدره مدیجویندد»( .
نورتون)414 :6411،
یژگی کلی الالییها
« الالیی نلستین گام آشنایی کودک با شعر موسیقی است.
الالییها در زمان بسیار د ر پدید آمدهاند؛ اگر بگوییم همزاد بشرند ،یدا ه نگفتدهایدم .زیدرا
این آ ازهای شیرین ،نابترین زاللترین پیوندهای مهر رزی مادر کودک را باز میتابانند
این مهر رزیها ،بیهیچ گمانی از نلستین مادر آغاز شده ،در جویبار زمان جاری شدده تدا
به امر ز پی

آمده است.

الالییها سر دههایی هستند رها ،کده از سرچشدمۀ عاطفده ،ا سداي مهدر جوشدیدهاندد
همچون رنگینکمانی جاد یی در آسمان ر یاها خیالها بال گسترده رنگ پراکندهاند.
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الالییها همزمان ،شعر موسیقی رق

را به اجرا در میآ رندد .شدعری برآمدده از جدان

زالل مادر موسیقی برخاسته از زبان شیرین ا  ،با اجرای رق

موز ن کدودک در گهدواره یدا

زانوی مهربان مادر .از همین ر  ،الالییها ،معموالً از تکلفات تصنعات خاتیاند.
بیشیله پیلهترین صمیمیترین ادبیات مادرانه در کنار الالییها زاده پر رده شددهاندد .از
پنجددرۀ الالیددیهددا بدده سددادگی ،مددیتددوان بدده در ن خانددۀ دل مددادران راه یافددت آرز هددا
خواستهایشان را بازشناخت» ( .سنتی)14 :6411،
نمونهای از الالییهای زنان شرق گیالن
6د « اال الالی الالالی الی بگیره

ala lalay lalalay lay bǝgirǝ

می عزیز کوچیکه خوابی بگیره

mi aziz kucikǝ xabǝy bǝgirǝ

شاتهی شاتهی ترا دردی بگیره

šalǝy šalǝy tǝra dǝrdǝy bǝgirǝ

خانا پوشته مورغان آرام بگیره

xona puštǝ murgon aram bǝgirǝ

برگردان
اال الالی الالالی الی بگیدددددددددددددددرد عزیز مدن کوچد

اسدت خدواب

ببدرد

ای شددیال ،ای شددیال تددو را درد بگیددرد تددا مرغددان پشددت خاندده آرام بگیرنددد»
1دد « مسدتای بوتبدول سدر دار ن بناتسددت
جددوان بیسددیار بدددم هددیچ تددرای نمونسددت
کاشددکی مددو تددا ندددهبددی ،نیتیبددی د سددت
تددی داغددی پددور ببددو مددی دیدد بمونسددت

Mǝstay bulbul sǝrǝ dâron
bǝnâlǝst
Javon bisyâr bedem hič trây
nomonâst
Kaški muta nǝdebi nǝtǝbi
dust
Ti dagǝy pur bubo mi dil
bumonǝstبرگردان

بلبدد د مسددددت سددددر درختددددان ناتیددددد بسددیار جددوان دیدددم امددا ملد تددو نبودنددد
کاشکی من تدو را ندیدده بدودم تدو را دا تددو افددز ن شددد بددر دل مددن مانددد
د سدددددددددت نگرفتددددددددده بدددددددددودم

(همان)41:
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د بیجارسر خوندگی :آ ازهای شاتیزار
نوع دیگر از ترانه هدا آ ازهدای زندان شدرق گدیالن ،بیجارسدر خونددگی یدا آ ازهدای
شاتیزار است .این آ ازها ترانهها معموالً در هنگام کار در مدزارع شداتی توسدح زندان خواندده
میشد.
بهاره گنده اش
« بهداره گندده اش غونچدای بکدودای عزیدز

bǝharǝ gǝndǝ vaš qunčây bukuday

aziz

می یاری مدرا بیددیا مچدای بکدودای عزیدز

mi yarǝy mǝrâ bidiyâ mǝččay

bukuday aziz
eilahy gǝndǝvaš tu nukuni rust aziz

اتهی گنده اش تو نکونی ر شت عزیز
می یاره مدرا بیددیا بوشدویا خوناپوشدت عزیدز

mi yare mǝra bideyâ pušt

bušoya xana
…ay….ay….

 ....ای  .....ای ...
ایمام زاشم بوشوم درف

برابر عزیز

می بجارا دره یه دسته یا ر عزیز

eimamzašǝm bušom dǝrfǝk bǝrabǝr aziz

mi bǝjâra dǝrǝ ye dǝstǝ yavǝr aziz

خودا قوت بده می یا رانای عزیز

xudâ quvvǝt bǝdǝ mi yavǝranay aziz

ا تی می یارای بعد یا رانای عزیز

avli mi yaray bad yavǝranay aziz

 .....ای  ....ای ......
برگردان
علا بدبوی بهار غنچه کرده است عزیز
یارم مرا دید تب رچید عزیز
اتهی علا بدبو تو رشد نکنی عزیز

……ay….ay
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یارم مرا دید به من پشت کرد رفت به پشت خانه عزیز
 ...ای  ...ای ....
به « امامزاده هاشم» رفتم «درف
در شاتیزار من ی

» دیده میشود عزیز

دسته یا ر آمده است عزیز

خدا به یا رانم قوت بدهد عزیز
اتبته ا ل به یارم بعد به یا رانم قوت بدهد عزیز
 ....ای  .....ای ( » ...همان36:د)30
ترانههای شادمانه
بل

دیگر از آ ازها ترانههای زنان شرق گیالن ،تراندههدای شادمانه(شدوخی طندز) در

مجاتس جشن سر ر است .این گونه ترانهها که در اغلب ا قات در مجاتس زنانه خوانده می-
شود دارای ر یۀ شادی نشاط است باعث سرزندگی طرب در شنونده میگردد
زن خوانه هونر بداره
« زن خوانه هونر بداره ،سیفتال کمر بداره zan xanǝ hunǝr bǝdarǝ. Siftal kǝmǝr
bǝdarǝ

بلند باالتوسه داره.
زن خوانه هونر بداره ،سدیفتال کمدر بدداره

Bulǝnd bâlâ tusǝdarǝ
zan xanǝ hunǝr bǝdarǝ. Siftal kǝmǝr

bǝdarǝ

سورخ سفید چیندره

surx-u sǝfid čoqǝndǝrǝ

زن خوانده هدونر بدداره ،سدیفتال کمدر بدداره zan xanǝ hunǝr bǝdarǝ. Siftal kǝmǝr
bǝdarǝ

گیس دراز د مه خره.

Gisǝ dǝraz dumme xarǝ

زن خوانده هدونر بددار ،سدیفتال کمدر بدداره zan xanǝ hunǝr bǝdarǝ. Siftal kǝmǝr
bǝdarǝ

برگردان
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زن باید هنر داشته باشد کمر زنبوری داشته باشد
بلند باال درخت توسکا است
زن باید هنر داشته باشد کمر زنبوری داشته باشد
سرخ سفید چیندر است
زن باید هنر داشته باشد کمر زنبوری داشته باشد
گیس دراز مل دم خر است
زن باید هنر داشته باشد کمر زنبوری داشته باشد( ».همان)11 :

نتیجهگیری
ادب عامه بلشی مهم قاب توجه در ادبیات هر کشوری است .از آنجا که هویدت ملیدت
فرد بل

ی

مهمی از شلصیت جودی ا را تشکی میدهد ،ادبیات عامده مدیتواندد توجده

ملاطب خود را به ریشهها هویتهای بومی ملی خود جلب نماید.
مسأتۀ قاب توجه در این رابطه ف  ،راست صیانت این نوع به خصوص از ادبیات برای
آیندگان است .برای این منظور راههای علمی دقیق انتقال ایدن گوندۀ ادبدی بایدد مدورد توجده
پژ هشگران دست اندرکاران این عرصه باشد .چرا که تنها ثبدت ضدبح ادبیدات عامده بدرای
آیندگان کافی به نظر نمیرسد بلکه انتقدال ،عالقدهمندد کدردن ایجداد انگیدزه بدرای مطاتعده
پژ ه

در این رابطه گام جدیتر بعدی است کده اگدر اهمیدت آن بیشدتر از فد

راسدت

نباشد ،کمتر هم نلواهد بود.
مطاتعۀ ادب عامه ی
شناسی ی

جامعه ،اطالعات مفید ارزندهای در رابطه با جامعدهشناسدی مدردم

ملت به خواننده میدهد پس هر قدر غنای این گونۀ ادبی بیشدتر باشدد شدناخت آن

جامعه برای دیگران نس های آینده بهتر خواهد بود؛ جوامعی که به این مقوتدۀ ادبدی در کندار
تاریخ فرهنگ خود توجه دقت نظر داشتهاند ،جوامدب ریشدهدار هویدت مدداری هسدتند.
نامشان در تاریخ درخشانتر ماندگارتر خواهد بود.
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منابع
 بلتیاری ،محمدرضا ( ،)6411فوتکلور ادبیات عامیانه ،چاپ ا ل ،ار میه ،انتشارات ادیبان. سنتی ،کا ي( ،)6411الالییهای ململین ،نگاهی به خاستگاه مضامین الالییهای ایرانی،مجلۀ زبان ادبیات فارسی دانشگاه سیستان بلوچستان ،سال ا ل.
 داد ،سیما ( ،)6411فرهنگ اصطال ات ادبی ،تهران ،مر ارید ،چاپ د م. -دادري ،سن؛ کوچکیزاده ،فرامرز ( ،)6414نامگذاری

جه تسمیۀ آبدادیهدای گدیالن ،نشدر

بلور ،رشت ،چاپ ا ل.
 دهلدا ،علیاکبر ( ،)6411تیتنامه ،تهران ،موسسۀ انتشارات چاپ دانشگاه تهران. ر حاالمینی ،محمود( ،)6411مبانی انسانشناسی ،تهران ،عطار -سیپ

 ،ییری ( ،)6411ادبیات فوتکلور ایران ،متدرجم محمدد اخگدری ،تهدران ،سدر ش هشدت،

چاپ د م.
 کر بی ،مهدی ( ،)6411فرهنگ قومی ،سرمایۀ فرهنگی صنعت گردشگری ،فصدلنامۀ علمدی دپژ هشی رفاه اجتماعی ،سال هفتم ،شماره  ،11ص

 413د .401

 کوش  ،ر یم؛ شیللو مزاری ،مهسا ( )6411بررسی پیوند ادبیدات عامیانده بدا ادبیدات کدودک،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه ار میه.
 محجوب ،محمدجعفر( )6411ادبیات عامیانۀ ایران (مجموعۀ مقاالت دربارۀ افسدانههدا آدابرسوم مردم ایران) به کوش

سن اتفقاری ،تهران :نشر چشمه ،چاپ سوم.

 نورتون ،د نا ( )6411شناخت ادبیات کودکان از ر زندۀ چشدم کدودک ،گوندههدا کاربردهدا،ترجمۀ منصوره راعی دیگران ،تهران :قلمر
-

دتی ،ناصر ( ،)6414آ ازها ترانههای فوتکلور گیالن ،رشت ،نشر فرهنگ ایلیا ،چاپ ا ل.
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بررسیمردمشناختیفرهنگوتمدّنایران

پر ین غوریانی

6

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

زینب تبافیان

1

پژوهشگر

چکیده
فره گ و پدید هاا فره گر بم زر عداو  ،در گزشم و م ار این عوره و بوز در
حال گذر و تکاپزمت بم زریکم فره گ داعّم بخش عاعور اه هنودگر انسوان را در
برعر گیرد و آش ایر با آن دریوایر اه ععلزعوات و آگواهر را در اخایوار انسوان قورار
عر دهد .بدون شک عا قادر نخوزاهیم بوزد توک توک افوراد یوا گروهاواا گزنواگزن
مرهعی ر را بش امیم اعوا ،بوا شو اخت فره وگ داعّوم خصزصویّات افوراد شو اخام
عر شزند .براا گردآورا فره گ عرد  ،هعی مهاا دمت نخوزرد و بررمور نشود ،
هیاد داریم و این وظیفۀ پژوه دگان عامت مم با تحقیق و عطالعوم و مواوش پیگیور،
گزشم هاا تاریک و ناش اخاۀ فره گ داعۀ ایران را بش امو د و بش اموان د و بودین
ومیلم غ ا و دظعت فره گ این مرهعین را روشن م د .در بحث ش اخت فره وگ
داعّم ،آنچم عد نظر امت آشو ایر بوا فره وگ ایرانور و قوز ایرانور اموت .در ایون
پژوهش ،نگارندگان تالش نعزد اند بوا یوادآورا و بررمور غ واا فره وگ و تعودن
ایرانر مم بخش ب رگر اه عادأ دلم اعروه بم شعا رفام را عزرد بررمور قورار ده ود.
اعید امت عطالعم ایون پوژوهش ،دانوش نظورا و ععرفاور دربوارۀ برخور عفواهیم
فره گر و واقعیّتهاا هزیّت ایرانر را ارتقا داد و تهلّرگور فره وگ پزیوا و لطیوف
ایرانر باشد.

کلیدواژهها :ایران ،فرهنگ عامه ،تمدن ،هویت ایرانی ،مردم شناختی

. nazparia222@gmai.com
. hananeh8198@gmail.com

1
2
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مقدمه
فرهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشدری اسدت عامد اصدلی پویدایی ،نشداط تددا م یدات
جوامب به شمار می ر د .امر زه مطاتب مربوط به فرهنگ ،تأثیر مهمی در توسعه کلیۀ بل های
اجتماع مورد توجه بزرگان صا بنظران قرار گرفته است .اتبتده تعریدا کلّدی از فرهندگ ،بده
علّت تنوع فرهنگی در همه جای دنیا غیدرممکن اسدت چدون ایدن اژه تددا م یدات معندوی
جدان عمومی ی

ملت قوم است .در اژهنامده هدای فارسدی بده طدور ضدمنی بده د مفهدوم

فرهنگ کده «ریشده» «چشدمه» باشدد اشداره شدده اسدت .ایدن د نکتده دریافدت برداشدتی از
اندیشه ها تلّقی عامه در بیان کاربرد این کلمه است .در بعضی دیگدر از کتدب ،فرهندگ را بده
معنای کاریز قنات گرفتهاند .در این مورد از فرهنگ به عنوان ریشه چشمه یات یداد شدده
است .تعاریا دیگری هم در کتدب تیدت فارسدی دربدارۀ ایدن کلمده جدود دارد کده در آنهدا
فرهنگ به معنای :ادب ،عق  ،دان  ،بزرگی ،کمت ،معرفت فضدیلت بده کدار رفتده اسدت.
کتابی را که مشتم بر تیات معانی باشد را نیز فرهنگ میگویند .فرهندگ از د جدزء «فدر»
«هنگ» تشکی شده است.
« .1فر» یا «فرا» :در فارسی هم گذشته از فرهنگ ،بر سر بسیاری از اژهها «فرا» میآیدد
مانند :فرارسیدن فراخواندن یا کاربرد «فر» :فرمودن ،فرزند فرستادن.
« .2هنگ» :در فارسی به معنای قصد نیت میباشد با پیشوند «فدر» بده معندای داند
ادب است در زبان پهلوی به معنی « تربیت ،آموزش پر رش آنچه آموختده مدیشدود» بده
کار میرفته است( .کیا 3 :6431 ،به نق از بیهقی)60 :6411 ،
با این جود تعابیر تعریفهای متفا تی از فرهنگ جدود دارد ،جمعدی در تعریفهدایی کده
ارائه دادهاند از فرهنگ ،به عنوان سیلۀ

مشکالت انسان در رابطده بدا محدیح اجتمداع یداد

کردهاند .این گر ه فرهنگ را سیلهای برای پیشبرد هدفهای فردی اجتمداعی بشدر مدیدانندد.
برخی از تعریفها ،تکیه بر میراث اجتماع سدنن تداریلی دارد معتقدد اسدت کده فرهندگ آن
چیزی است که از پیشینیان برای آیندگان به یادگار مانده زندگی امدر ز بدر پایدۀ آن بندا شدده
است آینده هم با نفو

تأثیر آن شک میگیرد ساخته میشدود .عددهای در تعاریفشدان بدر

اتگوسازی یا سازمان فرهنگ تأکید میکنند معتقدند که :فرهنگ شدام

یژگیهدای مدادی
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معنوی است که برای برآ ردن نیازهای اساسی بشر سازمان یافته است نهادهای اجتماعی ما را
به ما ارائه میدهد .بعضی دیگر آن را ی

سداخته فدرآ رده مدیدانندد معتقدندد « :فرهندگ

فرآ ردۀ اجتماع بشری است» مجموعۀ همۀ چیزهایی است که به دست بشر سداخته مدیشدود.
هنوز هم عدۀ زیادی در این زمینه رفها

دیلهای فرا انی دارندد .هدر کددام از زا یدهای بدا

نگرش خاصی این مفهوم را بررسی تشریش کردهاند .اصوالً هدر جامعده بدا توجده بده تصدور
بینشی که از خود آیندۀ خود دارد فرهنگ را تعریا میکند .با توجده بده گفتدههدای پیشدین،
ر شن می شود که فرهنگ دربرگیرندۀ تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگدر مدیآمدوزیم
تقریباً همۀ اعمال انسان ،مستقیم یا غیرمستقیم از فرهنگ ناشی میشود تحدت نفدو آن اسدت.
فرهنگ انسانی میراث کهنی است که که در طول قرنها عصرها ،از گذشتگان بده آینددگان
از نسلی به نس دیگر میرسد توسعه تحول مییابد ،کام تر میشود بده آینددگان سدپرده
میشود .به بیانی دیگر ،فرهنگ مجموعۀ ارزشها دسدتا ردهای مدادی معندوی اسدت کده بده
ال جدود فرهندگ ،همدان
سیلۀ انسانها در طی تاریخ آفریده شدده شدک گرفتده اسدت .اصدو ً
نفس ،ات زندگی جوهر هستی است .همدان ر د سدیال خر شدانی اسدت کده انسدان را بده
دریای کمال رهنمون می شود .آن قیقتدی اسدت کده کده بده انسدان ،انسدانیت مدیبلشدد .ا را
صا ب هویت شلصیت میسازد ،از یوان ممتازش میکند ،به ا عندوان اشدرف مللوقدات
میدهد جانشین خدا در زمین

میسازد( .بقره)611 :

فرهنگ مردم را باید در در ن زندگی مردم جست .اصوالً فرهنگ در متن زنددگی جریدان
دارد .ما زمانی میتوانیم به ریم فرهنگ راه پیدا کنیم که آن را بده صدورت جزئدی از زنددگی
ببینیم .آنچه را به عنوان فرهنگ مردم میشناسیم دقیقاً بیانگر زندگی تودۀ مردم است بررسدی
شناخت آن برای تد ین تاریخ جامعهشناسدی مدا ضدر رت کامد دارد .ارزش بلشدیدن بده
زندگی مردم ،در اقب ارج نهادن به مردم است .به این خاطر که مردم از فرهنگشان جدا نیسدتند
این فرهنگشان است که به آنها ارزش میبلشد .در این میان آنچه مورد بحث است ،فرهندگ
عامه بلصوص فرهنگ ایرانی است .از یژگیهای فرهنگ عامه ،پیوندی است که این فرهندگ
با زندگی توتیدی جامعه دارد به همین منظور باید به جسدتجوی ایدن ارتبداط در تمدام بلشدها
شاخههای آن پرداخت .فرهنگ عامه از منابب باارزش دست نلوردهای است که در در ن آن
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ر ح زندگی فلسفۀ یات جاری است .ا ساي بین
استعارهها ،رمزها عالیم در قاتب اتفا
از رمز راز تملی

مدردم را بدا یداری گدرفتن از نمادهدا،

رکات جلوهگر میسازد بدین سیله زنددگی پدر

کنایۀ مردم را بازگو میسازد.

قوم ،مردمشناسی ،انسانشناسی
همچنانکه میدانیم گر ه یا جماعتی از مردم را که با هم خویشدا ند باشدند ،قدوم مدینامندد،
ضمن اینکه مردم به ی

ر ستا ساکنان ی

قوم ،اهاتی ی

قومشناسی ،در اقب شناخت ریشههای نژادی خاستگاه قومی
که در ی
هری

شهر هم گفته میشدود .بندابراین
یدات تداریلی اقدوامی اسدت

محد دۀ جیرافیایی ،در ر زگاران کهن میزیستند .مردمشناسدی هدم ،علدم مطاتعدۀ
از جنبه هدای یدات انسدان در ابعداد اقتصدادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی ،دیندی سدنتّی در

محد دۀ جیرافیایی محد د معین است .مردمشناسی به طدور خالصده ،علدم شدناخت فرهندگ
جوامب انسانی است ،مردمی که آداب رسوم عادت خلقیات یژهای دارندد در گوشده
کنار این جهان با این عرف عادت به سر میبرند .انسانشناسی علمی است که به طدور کلّدی
همه جانبه انسان را مورد توجه قرار داده در مفهوم سیب کلمه ،مطاتعۀ عمدومی انسدان اعدم از
جسمانی ،زیستی ،باستانی ،تداریلی ،اجتمداعی ،فرهنگدی سیاسدی بده کدار بدرده شدده اسدت.
انسان شناسی به عبارت دیگر ،مطاتعۀ تحقیق یژگیهدای انسدان طبیعدی (فیزید
میان اقوام نژادهای ملتلا از ی

سو

 ،زیسدتی) در

یژگیهای فرهنگی ،اجتماعی از سوی دیگر است.

پیشینۀ پژوهش
فرهنگ عامه امر زه در دانشگاههای ایدران ،در رشدتههدایی همچدون ،مدردمشناسدی ،علدوم
اجتماعی ،سینما ،ادبیات دراماتی

جهانگردی تدریس میشدود موضدوعی بسدیار گسدترده

است که با انجام چند پژ ه  ،ق مطلب ادا نمیشود بلکه به دانشنامهای چند جلدی نیدز دارد.
پیداست که فرهنگ شناسان از پژ ه

میدانی گسترده ،گردآ ری ،تد ین ،طبقهبندی تجزیه

تحلی علمی آن غاف نیستند .فرهنگ عامدۀ ایدران کده بحدث اصدلی ایدن پدژ ه

اسدت در

گذشته خیلی کمتدر مدورد بررسدی قدرار مدی گرفدت امدر زه خوشدبلتانه بدا توجده بده عالقده
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پژ هشگران به تحقیق در این مورد ،شرایح الزم برای گسترش علم دان

عموم مردم در ایدن

زمینه فراهم شده است .در راستای شناخت آگاهی از فرهنگ عامۀ ایران ،قصد ما کر تمامی
فرهنگها با فراز نشیب های

نیست بلکده در صددد ارائده مطداتبی بدرای درک ماهیدت زنددۀ

فرهنگ در این مرز بوم میباشیم؛ فرهنگی که هنوز هم هست به یات خود ادامه میدهدد،
تذا سعی شده که با ارائه یدادآ ری یکسدری تعداریا ،شدناخت درسدتی از مقوتدۀ فرهندگ
مفاهیم آن ارائه نموده ضمن توجه به مبا دث ملتلدا ،غندای فرهندگ تمددن ایراندی را بده
دیگران بشناسانیم.
فرهنگ عامه
برای شناخت مردم هر قوم ملّتی ،باید با «فرهنگ عامه» یا همدان «فوتکلدور» آشدنایی پیددا
کرد« .فوت

» به معنای توده «تور» به معنای داند

اسدت برخدی آن را بدا فرهندگ داند

عوام که مشتم بر آداب ،رسوم ،عقاید ،عادات ،قصهها ،افسانهها ،املال ،ترانهها اشعار عامیانه
 ...است ،میدانند .استاد معین عقیده دارد که فوتکلور ،علم دان

مربوط بده آداب رسدوم

تودۀ مردم ،اقسانهها ،تصنیاهای عامیانه به هر ال آنچه که مربوط به تودهشناسدی عالیدق
با رهای آنان است را شام میشود .ر ی همرفته مترجمان پارسی زبدان ،در برابدر فوتکلدور،
اصطال ات فرهنگ مردم ،فرهنگ تدوده ،فرهندگ قدومی ،اخدالق عامیانده ،دانسدتنیهای عدوام،
تودهشناسی عبارتهایی از این قبی را آ ردهاند .هنوز بین این مترجمان تدوافقی اصد نشدده
که ی

اصطالح را برگزینند .از مسائلی که باعث اختالف نظر در این زمینده شدده اسدت خدود

کلمۀ «فوت

» یا مردم است .برخی از محققّان ،فرهنگ اید

عشدایر مدردم کوهپایدهنشدین

ر ستاهای د ر از شهر را فوتکلور دانستهاند .گر هی به فرهنگ جوامدب قددیم مدردم ابتددایی
توجه کرده فرهندگ آنهدا را در شدمار فرهندگ تدوده آ ردهاندد .در داتی کده بایدد گفدت،
فوتکلور در بین تمام جوامب است .بسیاری از محققّان ،فوتکلور را تمدام موضدوعهایی مدیدانندد
که به طور شفاهی دهان به دهان ،نق

نشر مدییابدد از گذشدتگان بده آینددگان مدیرسدد.

ضمناً در بعضی قسمتهای فرهنگ عامه ا تیاج به نوشتن کتابت ،ا ساي مدیشدود کده نموندۀ
آن را در نگارش یادگاریها میبینیم که افراد به این خاطر که نقشی از آنها بماندد بده نوشدتن آن
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اقدام کردهاند زیرا در نظام هستی ،پایداری بقایی نمیدیدهاند .گر هی فقح ادبیات شفاهی را
که شام قصهها ،ترانهها ،مللها ،چیسدتانها ،هزتیدات ،تطیفدههدا ،با رهدا  ...مدیشدود ،فوتکلدور
میدانند .گر هی عادات رفتاری را فوتکلور میدانند که در مواقب مصداق پیدا کدردن تکدرار
میشود .ملالً بین ترانههای عامه ،ترانههدای «مبدارک بدادا» «الالیدی» را فوتکلدور مدیدانندد بده
تحا این که هر قت عر سی برپا میشود یا هر قت بچه را میخوابانند این ترانههدا تدداعی
شده خوانده میشود تا نسلها باقی میماند .تنها در تعریدا فوتکلدور نیسدت کده اتفّداق نظدر
جود ندارد ،در عم

به هنگام تحقیق بررسی آن هم ،گرفتار چنین مشدکلی هسدتیم .شداید

یکی از نکاتی که این اغتشاش را به جود آ رده است عددم توجده فوتکلوریسدتها بده فرهندگ
مادی میباشد .آنچه مسدلّم اسدت قلمدر فوتکلدور عدال ه بدر ادبیدات شدفاهی ،آداب ،رسدوم
اعتقادات عامیانه شام تمام علوم ،هنرها ،تکنیکها ،صنایب

رفههای تودۀ مردم نیدز مدیشدود.

قلمر فرهنگ عامه گسترده است .هنیات هر فرد از با رها ،پنددارها ،اندیشدههدا سدلن ادب
عامه انباشته است .بسیاری از تدابیری را که انسان برای برآ ردن نیازهای ا تیۀ خود از قبی تهیۀ
پوشاک خوراک ابزار کار مسکن به کار میگیرد سهم عمددهای از آنچده را کده بدرای
گذراندن ا قات فراغت در نظر دارد بلشی از رفتار اجتماعی ،مل آداب رفت آمدد ،آداب
سفره ،نشست برخاست ،دید بازدید به ساب میآید را جزء فرهنگ عامه میداند .اندیشدۀ
عامه ،در قید بند چهارچوبها قاتبها محصور نمیماند .رها آزاد است .متحرّک پویاسدت.
همیشه در ال تحول است با شرایح تازۀ زنددگی سدازگاری دارد .فرهندگ رسدمی در میدان
تارهایی که خود تنیده است محصور میماند به این جهت گرفتار خمیدگی رکود مدیشدود
تی فرهنگ عامه همگام با جامعه متحول شده در جویبدار زمدان جریدان دارد .بده شدل
گر هی ابسته نیست .نمی توان گفت آن را شل

یدا

یا فرد معینی پیدا کرده به دیگران عرضده

داشته است .اصاتت آن در همین نکته است که فرد خاصی نمیتواند خدود را موجدد سدازندۀ
بلشی از کردار پندار عامه بداند زیرا این فرهنگ ریشه در گذشتههای د ر دارد با سدنتّها
ارزشهای بشری که به تجربه پیوسته نیکدی برجسدتگی آن بده ثبدوت رسدیده ،همدراه اسدت.
فرهنگ عامه ،مجموعۀ تجربیات تفکرات بشر در طی قر ن اعصار است همدین تجربیدات
سنتّهای مرسوم ی

جامعه است که به آن جامعه شلصیت هویت موجودیت میبلشد.
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ویژگیهای فرهنگ عامه
به طور کلّی فرهنگ عامه دارای د یژگدی برجسدته ممتداز اسدت :اتدا) فوتکلدور همدۀ
کشورها اغلب زاییدۀ تجربه ر یدادهای اجتماعی است .هیچ نماد فوتکلوری

جدود نددارد

که نتیجۀ تجربه از گذشتگان نباشد یکدی از علد اعتبدار فوتکلدور همدین اسدت .ب) یژگدی
دیگر منطقهای بودن آن است .هر منطقهای متناسب با ا ضاع ا وال جیرافیایی خدوی
فوتگلور خاصی است که انسان بدوی خداک ،گد

دارای

گیداه آن را در خدالل مطاتعدۀ فوتکلدورش

س میکند .تی ژنپ مردم شناي فرانسدوی نیدز پدنج یژگدی عمدده را بدرای فرهندگ عدوام
خاطرنشان میسازد .6 :فوتکلور اعمال رفتارهای جمعی گر هی است که در بین عامۀ مردم
رایج باشد .بنابراین عم

رفتار (یا اعمال رفتارهای) ید

تدن ید

خدانواده را نمدیتدوان

فوتکلور نامید .1 .اعمال رفتارهای فوتکلوری به مناسبت بندا بدر مقتضدیات تکدرار مدیشدود.
یعنی آنچه در د رۀ محد د اتفّاق مدیافتدد در شدمار فوتکلدور نیسدت .4 .فوتکلدور نده بده طدور
خاص ،بلکه در مجموعۀ فعاتیتهای زنددگی نقد
شر ع رفتارها اعمال فوتکلوری مشلّ

دارد .3 .ابدداعکنندده پدیدآ رندده زمدان

نیست این پدیدهها رفته رفته به دسدت عامدۀ مدردم

به جود آمدهاند( .تمیم داری)11 :6410 ،
عوامل مؤثّر در فرهنگ عامه
اتددا) تکنوتددوژی یکددی از عوامد تأثیرگددذار در فرهنددگ عامدده اسددت .تکنوتددوژی جدیددد
ایجادکنندۀ انقالب صنعتی بوده در پی به هم ریلتن سنّتها نهادهای کهن تحصی مدوازین
ناآشنا دربارۀ کار فراغت ،تیییرات اجتماعی ناگهانی عظیمدی را پدیدد آ رده اسدت .ب) از
دیگر عوام ماثر در فوتکلور جامعه ،ضعیت جیرافیدایی اسدت؛ مدلالً آب ارزش یداتی آن
در زندگی کشا رزی باعث میشود که در مناطق کدم آب یدا خشد

 ،جشدنها مراسدمی بدرای

ا ترام به آب ارزش آن برپا کنند( .انجوی شیرازی 111 :6411 ،به نق از تمیم داری:6410 ،
 )14ج) افکار اعتقادات دینی در در خلق برخی مفاهیم فوتکلدور مداثّر اسدت؛ مدلالً ا ترامدی
که برخی ادیان ،از جمله دین اسالم برای نان نم
برای مقبوتیت رفشان به نان نم

قائ هستند موجب شده که برخدی مدردم

قسم یاد کنند .د) عام دیگر نظامهدای معیشدتی اسدت .بدا
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شر ع کشا رزی ،زمین آب گیاه در زندگی انسان اهمیت پیددا کدرد مراسدم جشدنهای
پاییز بهار پایکوبی به هنگام بذرافشانی خرمنکوبی برپا شد افسانههدای مربدوط بده گیداه
شک گرفت.
نخستین مطالعات در فرهنگ عامۀ ایران
در گذشته که به افکار تودۀ مردم توجه چندانی نمیشد

تّی علما ادبا سدلن گفدتن بده

زبان مردم کوچه بازار را د ن شأن خود میدانستند ،فوتکلور چنددان ارزش مطاتعده نداشدت.
بنابراین اگر بلواهیم ریشههای تاریلی فرهنگ عامه را در ادبیات رسدمی جسدت جدو کندیم
مطاتب صریش مد نّی دربارۀ آن نلواهیم یافت فقح در بعضدی آثدار ادبدی قددما بده آثدار
نشددانههددایی از آن دسددت مددییددابیم .داسددتانهایی نظیددر چهددار در ید  ،سددین کددرد شبسددتری،
امیرارسالن ر می ،جوانمرد قصاب  ...بلشی از میراث فرهندگ عمدومی بده شدمار مدیآیندد.
تحقیق در املال داستانهای مذکور توجه به اقعیات آنهدا آنچده کده در هدن زبدان مدردم
صورت گرفته ،بلشی از دان

مربوط به فرهنگ عمومی است .تاریخ فرهنگ عمومی دان

فوتکلور با هم آمیلته میشود هرد از یکدیگر اقتباي میکنند .برخی آثار هنری گذشدتگان
این تأثیر را به خوبی نشان میدهد .یکی از ارزشمندترین این آثار تداریخ بیهقدی اسدت .در ایدن
کتاب ارجمند ،نشانههایی از افکار مردم عقاید آنها

تّی خرافدات دیدده مدیشدود .یدس

رامین ،اثر مشهور فلراتدین اسدعد گرگدانی ،از آثدار بداارزش دیگدر اسدت کده اشدارههدایی بده
فرهنگ عامۀ مردم زمان خدود دارد .کتداب جا یدد ابددی اثدر ملندوی موالندا جداللاتددین در
بردارندۀ بسیاری از مللها

کایات است که از فرهنگ عامۀ مردم گرفته شده اسدت بسدیاری

از آنها تّی امر ز نیز کاربرد خود را ف کدردهاندد .موتدوی در کتداب فیده مافیده نیدز بده ایدن
تملیلها اشاره کرده است .همچنین خاقانی ،شداعر بدزرگ ایدران ،در آثدار خدود بده افسدانههدای
مذهبی ،مللها ،قصهها ،اصطال ات ،رفدههدای ملتلدا ،عقایدد آداب رسدوم توجده بسدیار
کرده است .اشعار اف

سعدی نیز سرشار از نکتههای نیز معماهای پیچیدهای است که جز

با شناخت فرهنگ مردم دریافتنی نیست .شاهنامۀ ماسۀ فرد سدی نیدز اثدری اسدت برگرفتده از
فرهنگ مردم که آن را در کوچده بدازار ،قهدوهخاندههدا شدبنشدینیهدا بدا آهنگدی دتنشدین
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میخواندند مرد با گوش جان میشنیدند برای دیگران بازگو میکردند سینه به سدینه بده
ارثان میسپردند .بله ر دی ،میرزا بیب تشکرنویس ،شیخ اطعمب بسیاری دیگر ،ناخواسدته
اما گسترده ،به گردآ ری فرهنگ مردم پرداختهاند .برای فوتکلوری
میتوان در نظر گرفت .6 :دستهای از مفاهیم آن از د ران پی

ایران ،سه پیشینۀ تاریلی

از اسالم جود داشته که گاه بده

صورتهایی دیگر در سنّت اسالم جلوهگر شدهاند برخی جشدنها آیینهدای ملّدی نیدز بدا همدان
اصاتت باستانی خود هنوز در میان مردم زندهاند .1 .دستۀ دیگر آنهایی هستند که ریشۀ اسدالمی
دارند گاه با رنگ اسالمی زمانی با رنگ بوی ملیدت هویدت ایراندی آشدکار مدیشدوند.
(محرّر 11 ،6413 :به نق از تمیم داری .4 )61 ،6410 :دستۀ سوم مجمدوع اعتقدادات ،با رهدا
موهوماتی است که ظاهراً ریشۀ ملّی یا دینی ندارند ،بلکه باید مبدأ آنها را تري انسان از طبیعت
نیر های آن یا بیم از بیماری ،مرگ

وادث گوناگون دانست.

نخستین پژوهشگران فرهنگ عامه در ایران
ا تین مجموعۀ مد ن از فرهنگ عامۀ ایران در د ران قاجار مد ن شدد؛ یعندی هنگدامی کده
آقا جمال خوانساری با رهای زنان عصر صفویه را که دا ی آداب رسدوم با رهدای آندان
است ،در کتاب کللوم ننه یا عقایداتنساء جمبآ ری کرد .اتبتّه در صحت انتساب این اثر تردیدد
است .همچنین در این د ره ،میرزا بیب اصفهانی به ثبت پدارهای از تیدات کوچده بدازاری
اصطال ات عامیانۀ میان مردم همت گماشدت .بعددها علدی هانیبدال بده گدردآ ری مدنظّم بدازی
بچهها با رها ،الالییها ترانه های عامیانه پرداخت تا دی ر ش تحقیق در فوتکلور را ارائه
کرد .بعد از این د ره ،باید از علی اکبر دهلدا (6443-6111ش) یاد کرد کده شلصداً املدال
کددم فارسددی را گددرد آ رد بددا نگاشددتن مجموعدده مقاتددههددای چرنددد پرنددد در ر زنامددۀ
صوراسرافی  ،آن هم در صدر مشر طیت ،سادهنویسدی را سرمشدق همدۀ نویسدندگان اجتمداعی
قرار داد .چرند پرند که با زبان پر از نی
می کرد ،شاعران دگراندیشدان

کنایه مسائ

مشدکالت اجتمداعی قدت را بیدان

تّدی عامدۀ مدردم را بدا ارزش اعتبدار اصدطال ات عامده

توانایی تعبیر قدرت توصیا زبان محا ره ای آشنا کرد .در کتاب یکی بود یکدی نبدود کده
نلستین اثر سید محمد علی جمالزاده ( 6411-6113ش) است ،نیز با زبان محدا رهای بده بیدان
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اصطال ات تملی ها پرداخته است .نیرنگستان ،اثدر صدادق هددایت (6440-6116ش) ،ا تدین
کتابی است که در باب عقاید آداب افکار تودۀ مردم نوشته شده

ا ی موضدوعاتی نظیدر

نور ز ،چهارشنبه سوری ،تباي پوشیدن املال اینهاسدت .همچندین ی بده گدردآ ری طر دی
دربارۀ فوتکلور ایران پرداخت که نلستین بار در ساتهای  6414 6411در مجلّده سدلن چداپ
شد .اژه فرهنگ عامه یا فوتکلور نیز ،ا تین بار با قلم بیان رشید یاسمی (6440-6111ش) در
سال 6461ش ،مطرح شد تا قب از آن اصطال اتی چون فرهنگ مردم استفاده میشد.
تاریخچه و منابع فرهنگ عامۀ ایران
سرزمین کهنسال ایران دارای فوتکلوری دیرپدا ،متندوع ،گسدترده غندی اسدت .بسدیاری از
آداب رسوم ما ،ریشه در تاریخ کهن ما دارد .افسانهسرایی قصهپدردازی از سدنّتهای قددیمی
ماست .نمونه سنّتها اساطیر ایران از زمان زرتشت ساتها پی

از ا  ،در ا ستا کتب باستانی

ما متجلّی است .هر د ت مورخ یونانی به هنر قصهگویی افسانهپدردازی ایرانیدان بارهدا اشداره
کرده است .در بلشهای بجا مانده از ا ستا تّی در کهنتدرین بلد

آن «گاثاهدا» آگاهیهدایی

ارزنده در زمینۀ زندگی ،آ داب رسدوم اندیشدۀ مدردم عهدد زرتشدت بده دسدت مدیآیدد .در
قسمتهای جدیدتر آن مل «یسنا» «یشتها» باز هم عقاید رفتدار عدادات مدردم ایدران باسدتان
بازگو میشود .در کتابهایی که از د ران ساسانیان در دست است بسیاری از رسدوم اعتقدادات
مردم آن زمان ،تشریش شده برای ما به یادگار ماندده اسدت.کتابهای «اردا یرافنامده»« ،شایسدت
نشایست»« ،دینکرت»« ،اندرز آ رباد ما را پسند»« ،سد در نلر سد دربندهشن»« ،اندرز دانایدان بده
مزدینسان»« ،زند هومن یسن»« ،شهرستانهای ایدران»  ....نموندههدایی از آثدار بده جدا ماندده از
پیشینیان دربارۀ آداب رسوم عادات شیوههای زندگی مدردم ایدران پدی

از اسدالم اسدت.

بعضی از آن اعتقادات ،در این عصر نیز جایی برای خدود دارندد ملد  :ا تدرام بده ندان نمد
رمت چرا

،

ر شنایی ،برپایی جشنهای نور ز مهرگدان .در گذشدتۀ باسدتانی مدا ،با رهدایی

دربارۀ آفرین  ،نلسدتین آفریدده ،جهدان هسدتی ،پیدر زی خدوبی بدر بددی ،پیددای

آتد

رستاخیز جود داشته که بحث توضیش کام در این مدورد در کتدب بداقی ماندده از آن زمدان
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جددود دارد .ایرانیددان باسددتان جشددنهای متعددددی داشددتهانددد .هددر ر ز از آن مدداه را بدده نددامی
میخواندهاند که د ازده ر ز از آن همنام با د ازده ماه بوده است.
ر ز چدددو بدددا مددداه برابدددر شددددی بددددودی جشددددنی مکدددرّر شدددددی
این جشنهای گونداگون عبدارت بدوده اسدت از :جشدن فر ردگدان ،ندور ز ،جشدن سدوری،
آبریزگان ،مهرگان ،سده (جشن آت ) ،جشن نیلوفر ،بهار جشن ،بهمنگان ،آ رگان . ...
در ایران پی
افسان

از اسالم ،عال ه بر کتابهای یاد شدده ،از آثداری مانندد خددای نامد

هدزار

باید یاد کرد که در آنها اساطیر ،قصههای پهلوانان ،افسانههدای دیدو پدری داسدتانهای

مربوط به زندگی یوانات

کایات پیرامون اُمرا

زرا را گرد آ رده منبب مأخذی بدرای

تد ین کتب اساطیری ،داستانی تاریلی بعد از اسدالم شدده اسدت .بسدیاری از مندابب فوتکلدور
گذشتۀ ایران ،توسح دانشمندان ایرانی االصد همچدون ،ابدن مقفّدب ،طبدری ،مسدعودی ،ثعداتبی،
مزۀ اصفهانی دیگران به عربی ترجمه شده امر زه در دستري ماست.
در ایران بعد از اسالم ،از دیر زمان کتابهایی در زمینۀ فرهنگ عامه داریم .نلستین ترانههای
عامیانه در زبان فارسی ،ترانههای مربوط به قرن ا ل تا سوم هجری است که چند نمونده از آنهدا
به صورت مکتوب برای ما مانده است ماتّفان کتب تداریخ ادبیدات فارسدی از آنهدا بده عندوان
نلستین جلوههای شعر فارسی یاد کردهاند.
آثار پیشینیان در ایران بعد از اسالم
اشاره به اندیشههای عامه در اغلب کتابهایی که پیشینیان ما تأتیا کردهاند ،دیدده مدیشدود.
در کتابهایی که در قرن سوم چهارم هجری دربارۀ دان

پزشکی ،دار شناسی ستارهشناسی

نوشته شده ،در میان آنها به مسائلی برمیخوریم که امر زه به عنوان طب نجوم عامیانه در بدین
مردم رایج است .ابوریحان بیر نی بسدیاری از آداب رسدوم علدوم افکدار باسدتانی ایدران
جامعۀ زمان خودش را در کتابهدای ارزشدمندی چدون :آثاراتباقیده اتتفهدیم گدردآ رده اسدت.
تحقیقات بیر نی در ایدن زمینده از مرزهدای ایدران گذشدته اسدت کتداب «تحقیدق ماتلهندد» ا
پژ هشی کام دربارۀ جامعۀ هند آن زمان به شمار میآید .بیر نی بارها بده هندد رفتده مسدائ
جامعۀ آن جا را تجربه کرده شواهد تجربیات برداشتهای خود را در ایدن کتداب گنجاندده
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است .عبداتحی گردیزدی که معاصر غزنویان بوده ،اعیاد رسدوم ملد

دوادث جهدان را در

کتاب «زین االخبار» خود که به تاریخ گردیدزدی شدهرت یافتده بدا نلدری سداده ر ان تشدریش
کرده است .در همان زمان کیم ابواتقاسم فرد سی اساطیر داستانهای ایران باستان را به نظدم
کشیده به قهرمانان ملّی اساطیری ایران ،زندگی جا ید بلشیده اسدت .ابواتفضد بیهقدی در
تاریخ خود به اندیشههای عامه نظر دارد .بیهقی در کتاب خود تاریخ بدا چاشدنی ملد

قصده

کایت که مورد پسند عامه است میآمیزد .در این کتاب ،ضمن بیدان تداریخ ،دد د هشتصدد
مل

سلن کوتاه

کمت آمیز گنجانده شده است.

در قر ن پنجم ششم ،ناقالن قصهها را یان اخبار به داستانگویی میپردازند قصههدای
خود را برای مردم گاهی هم برای بزرگان امرا بازگو میکنند .بعضی خود بده نوشدتن قصده
میپردازند گاهی افرادی پیدا میشوند که ر ایت آن را کتابت مدیکنندد شدکار قصده را بدا
دام نگارش به بند میکشند.
در قرن هفتم ،گلستان بوستان سعدی کده مدورد توجده بیشدتر مدردم اسدت نموندههدایی از
فرهنگ عامه را میبینیم .سعدی در آثارش عال ه برآ ردن املال

کایات ر ایات عامده بده

برخی آداب رسوم زمان نیز اشاره دارد .ا معتقد است گنج را باید در یراندههدا جسدت در
قصههای کودکان هم باید به دنبال سر پند رفت.
کودکدددان افسدددانههدددا مدددیآ رندددد درج در افسدددانههاشدددان سدددر پندددد
هدددزل مدددیگویندددد در افسدددانههدددا گددنج مددیجددو در همدده یرانددههددا
شیخ ا مد ابواسحاق شیرازی معر ف به بسحاق اطعمب در قرن هشتم ،همزمان همشدهری
اف است .ابواسحاق بده رفدۀ لّداجی اشدتیال داشدت از مریددان شداه نعمدتاهلل بده شدمار
می رفت .شعرهای

به گونهای فکاهی است .در اشدعارش از پیکدار میدان د ندوع خدوراکی یدا

عشق رزی میان د گونه غذا داستانها دارد .اشعارش شام قصاید ،غزتیات ،رباعیدات ملندوی
ترجیب بند است.
از قصههای عامیانه که در قرن نهم تد ین شده است از داراب نامه بایدد ندام بدرد کده موالندا
بییمی آن را ر ایت کرده در د د سال  111توسح محمود دفترخدوان بده نگدارش درآمدده
است .دارابنامه داستانی قدیمی مربوط به فیر زشاه پسر مل

داراب است .دارابنامه اصلی
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همان است که طرسوسی آن را ر ایت نق کرده اسدت( .صدفا 10 :6431 ،بده نقد از بیهقدی،
)31 :6411
از قرن نهم به بعد به یژه از د ران صفویه به این طرف به فرهنگ عامه توجه بیشدتری شدد.
در این زمان افرادی به گردآ ری مواد گوناگون آن از قبی آداب رسوم املال
کردند .در این زمان کتاب جامباتتملی

کم قیدام

بلهر دی نگاشته شدد شدعر عمومیدت پیددا کدرد .از

همین قرن ،ادبیات فارسی بده میدان تدودۀ مدردم راه جسدت .مردمدی شددن ادب هندر ،ر اج
ر نقی به فرهنگ توده بلشید .اندیشهها ،ظرایا فکری
پیدا کرد .ادبیات رسمی از آن مقام رفیب خود فر د آمد بی

قیدات مدردم عدامی بده ادبیدات راه
از پی

با عامده همگدام شدد .از

این زمان ،آثار متعددی در مدح منقبت شرح غز ات جنگها فتو ات پیامبر اکرم (ص)
علیبنابیطاتب به نظم فراهم آمد که بسیاری از آنها به عنوان ماسدههدای مدذهبی قبدول عدام
یافت .از نلستین آنها خا ران نامه ابدن سدام خوسدفی اسدت کده سدفرها جنگهدای ضدرت
علی(ع) به سرزمین خا ران جنگ با پادشاهان خا ر زمین املال این گونه قدایب را بده نظدم
کشیده در سال  140آن را به پایدان بدرده اسدت .انددکانددک فرهندگ عامده گسدترش قابد
توجهی پیدا کرد .چیزی نگذشت که تعزیهخوانی به کمال خود رسید نو هخوانی ر اج قابد
مال ظه یافت به نوعی ر ایتگر تاریخ زمان شدد .منظدور از تعزیدهخدوانی ،نمدای

تجسدم

شهادت جانسوز سیداتشهدا یاران خاندان آن بزرگوار یا یکی از وادث اقعۀ کربالست.
امر زه هم محققانی بودهاند که در این راستا آثار ارزشمندی داشدتهاندد .مر دوم جدالل آل
ا مد در مورد گردآ ری فوتکلور تحقیدق در ر سدتاها شدهرهای ایدران همزمدان بدا ی،
دکتر غالمحسین سداعدی ،سدیر ي طاهبداز ،جدواد صدفی ندژاد تندی چندد دیگدر ،تحقیقدات
ارزندددهای را در مددورد شددناخت زندددگی اندیشددۀ مددردم گوشدده کنددار ایددران ارائدده دادهانددد.
کوششهای دکتر محمد جعفر محبوب پیرامون فرهنگ عامه بدویژه ادب عدوام از ارزش االیدی
برخوردار است .همچنین ا مد شاملو با نشر کتاب کوچه کار گذشتگان را در زمینۀ گردآ ری
توضیش تیات اصطال ات داستانها املال آن دنبال کرد .از مجلّهها نشریاتی کده صدرفاً
در رابطه با مردمشناسی فرهنگ عامه نشر یافته ،یکی مجلّۀ مردمشناسی است کده بده همدت
مددیریت علددی هانیبدال توسددح اداره کد هنرهدای زیبددای کشدور منتشددر مددیشدد .دیگددر مجلّددۀ
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مردمشناسدی فرهندگ عامدۀ مدردم ایدران اسدت کده مرکدز مدردمشناسدی ایدران بده نشدر آن
میپرداخت .از مجلّاتی که به تحقیقات پیرامون فرهنگ عامه عنایدت داشدته ،مدیتدوان از مجلّدۀ
موسیقی ،سلن ،هنر مردم ،آینده ،فصلنامۀ هنر چند نشریۀ دیگر نام برد.
تقسیم بندی مربوط به فرهنگ عامه ایران
مبا ث مربوط به فرهنگ عامه را میتوان به فصول ملتلفی تقسیم کرد که از آن جملهاندد:
 .6جشنها آداب سنن ملّی ،که این جشنها عبارتندد از :جشدن عیدد قربدان ،عیدد مبعدث ،عیدد
غدیرخم ،چهارشنبه سوری ،عید نور ز .سیزده بددر ،جشدن مهرگدان ،جشدن عر سدی  ...کده
هرکددام مراسددم خدداص خدودش را دارد .1 .موسددیقی

رکددات متناسدب بددا موسددیقی ،آالت،

رزشهای مذهبی ،سنتّی ملّی  .4اعتقدادات با رهدای مدردم  .3بازیهدای سدنتّی محلدی .1
افسانهها  .1قصههای عامیانه  .1نمای های سنتّی آیینی
 -1جشنها و آداب و سنن ملّی
اژه جشن از کلمۀ «یسنه» ریشۀ ا ستایی دارد به معنای ستای کردن است .بنابراین هدف
از برگزاری جشن ها در ایران باستان ،گردهمایی مردم ،خوشدنودی خددا بده تبدب آن سدر ر
شادی مردم ،خدمت رسانی بلش

به تهیدستان زیردستان خالصه ستای

پر ردگار یکتا

بوده است .ایرانیان با فرهنگ مفتلرند که از ابتدا با تعاتیم یکتاپرسدتی آشدنا شددند در زمدانی
که بسیاری از ملّتها از نعمت پیامبرانی چون زرتشت بی بهره بودند ،پایدههدای اخدالق راسدتین
درست انسانی را در دنیای باستان بنیان گذاشتند درست به دتید همدین تعداتیم اتهدی بدود کده
کور ش بزرگ ،ا تین منشور قوق بشر را به جهانیان معرّفی کرد بنابراین زرتشتیان در کنار
پیر ان ادیان دیگر ،به دتی قدمت بیشتر اینکه مدت زمان طوالنیتری بدار فرهندگ ارزشدمند
این مرز بوم را به د ش کشیدهاند ،سهم بیشتری در آداب رسدوم امدر ز ایرانیدان دارندد از
این نظر این هموطنان نیز برای ما همانندد سدایر اقدوام بده آیینهدا سدنّتهای نیاکدان خدود فدادار
ماندند ،به نحوی که این ر زها می تدوانیم در میدان ایدن اقدوام ،شداهد رفتارهدا آداب رسدوم
نابتری از ایرانیان باستان باشیم.
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 -1-1جشن عید قربان
از جمله جشنهای بزرگ مذهبی ایرانیان ،به یژه طوایا کرد ترکمان است .ایدن جشدن
برابر با دهم ماه یحجه است .از قدیم رسم بود که جاج  -کسانی که به ج تمتدب رفتدهاندد -
ر ز عید قربان ،گوسفند یا شتری را برای قربانی کردن انتلاب میکردند.
 -2-1جشن عید مبعث
یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان در ایران همۀ کشورهای مسلمان ،عید مبعدث  -برابدر بدا 11
ماه رجب  -است .در این ر ز پیامبراعظم(ص) از سوی خدا ند به پیامبری مبعوث میشوند .در
چنین ر زی در تمام ایران ،جشن سر ر پذیرایی همدراه بدا صدرف شدیرینی میدوه برگدزار
می شود .برای گرامیداشت این ر ز از د رۀ صدفویه مرسدوم بدوده اسدت کده مراسدم سدالم عدام
برگزار شود.
 -3-1جشن عید غدیر خم
در این ر ز که برابر با هجده یحجه هرسال است ،از مهمترین اعیاد شیعیان جهان ،به یدژه
ایرانیان است ر زی است که ضرت علی (ع) از سوی پیامبر اعظم (ص) به جانشدینی ایشدان
تعیین میشود در سراسر ایران – توسح مسلمانان اه تشیب به یژه سدادات – جشدن گرفتده
میشود .در این ر ز مردم به زیارت سادات میر ند سادات نیز بر سب ضب ماتی خدود بده
دیدارکنندگان عیدی میدهند.
 -4-1جشن چهارشنبه سوری
یکی از سنتّهای باستانی ایرانیان ،برپایی جشن سر ر توأم با آت افدر زی در شدب چهارشدنبه
آخر هرسال است .این آیین از آن جهت به غر ب آخرین سهشدنبه (شدب چهارشدنبه) موکدول شدده
است که ضرت زرتشت (ع) با رسیدگی سابهای گاهشماری به تنظیم تد ین دقیق توفیق یافدت
آن ساتی بود که تحوی سال به سهشنبهای مصادف شد که نیمۀ آن سهشنبه تدا ظهدر جزئدی از سدال
کهنه نیمۀ بعدازظهر جزء سال نو به ساب آمد چدون آغداز هدر ر ز را در نیمدۀ شدب همدان ر ز
میدانستند ،تذا فردای آن سهشنبه را نور ز شدناخته شدب

را مطدابق معهدود جشدن گرفتده آتد

افر خته از آن پس ،آن شب را چهارشنبه سوری  -سور به معندای سدرخ اسدت -قدرار دادندد .تمدام
آداب سنتّهای چهارشنبه سوری ،در شب چهارشنبه آخر سال برگزار میشود.
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 -5-1جشن عید نوروز
مردم ایران ،از دیرباز از ر زگاران کهدن ،جشدن ندور ز را کده از ر ز ا ل فدر ردین مداه
شر ع میشود ،بیشتر از اعیاد دیگر محترم میشمردند مراسدم سدنتّهای مربدوط بده آن را بدا
دقت به جای میآ ردند می آ رند .شر ع عیدد ندور ز را بدا اعتددال طبیعدت مسدا ی بدودن
ساعات شب ر ز آ از پرندگان خوش صدا همراه است

تی در ر ایت آمدده اسدت کده

در این ر ز ماتیاتهای صول شده را به ضور پادشاه عرضه میداشتند سکههای نو ،ضدرب
میشده است.
 -6-1جشن سیزده بدر
در ایران باستان مراسم نور ز همچون امر ز تا سدیزدهم فدر ردین طدول مدیکشدید مدردم
ر ز سیزدهم را راهی صحرا میشدند تا خستگی ر زهای عیدد را کده اتبتّده سراسدر بدا شدادی
نشاط هم بود ،در میان سبزه گ در دامان طبیعت از تن خود بیر ن کنند .مراسم سیزده نور ز
ادامۀ جشن عید نور ز برگزار میشود .امر زه مردم رسم دارند که سبزههدایی را در بشدقاب یدا
د ر کوزه سبز کنند تا سیزده نگهدارند در این ر ز با خود به صحرا با

پدارک ببرندد

در آب ر ان بیندازند .ایرانیان عقیده دارند که باید سیزدهم فر ردین را در بیر ن از مندزل در
با

صحرا بگذرانند .سیزدهم فر ردین ر ز طبیعت نامگذاری شده است مدردم از ید

قب تدارکات ر ز سیزده را دیده صبش ر ز سیزده با سای خود ،دسته دسته به بدا

رز
صدحرا

پارک میر ند در پایان ر ز به سوی منزل ر انه میشوند تا ر ز بعد را با اندرژی کدافی سدر
کار بر ند.
 -7-1جشن مهرگان
از جشنها آیینهای کهن ایرانیان است که پی

از رسم نور ز تیییر سال در قدیم ،ا تدین

ر ز سال شر ع آن محسوب میشده است .مهر به معنی د ستی محبدت اسدت در «ا سدتا»
از آفریدگان اهورا (خدا ند) در اقب اسطۀ بین آفریدگار آفریدگان است .جشن مهرگدان
برابر با ر ز شانزدهم مهرماه است در این ر ز تراندههدا سدر دهای یدژه بده ندام «تراندههدای
مهرگانی» خوانده میشد .این ر ز همچنان برای زرتشتیان ایرانی عزیز گرانقدر است.
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 -8-1جشن عروسی
جشن عر سی مهمترین جشن در زندگی هر فرد است تذا یکی از جشدنهای باشدکوه از
جمله سنتّهای ملّی به شمار می ر د .این جشن در میان طوایا قبای ایرانی همچدون قشدقایی،
بلوچ ،ترک ،ترکمن کرد با تشریفات خاصی برگزار میشود .همچنین این جشدن ،در جزایدر
خلیج فاري همچون قشم کی

بسیار مفص برگزار مدیشدود بدا تشدریفات خاصدی همدراه

است .مقدمات عر سی در نقاط ملتلا ایران ممکن است تفا تهدایی داشدته باشدد مدیتواندد
شام  :نامگذاری دختر پسر برای یکدیگر ،نابندان ،نامزدی ،عقد مراسم جشن پدایکوبی
باشد .اتبته برخی از جشنها ،کشوری ،برخی منطقهای پارهای هدم محلّدی اسدت .مراسدمی هدم
جود دارد که در فراتر از مرزهای امر زی ایران برگزار میشود.
 -2موسیقی و حرکات متناسب با آالت موسیقی
موسیقی سنتّی ایران شام موسیقی دستگاهی -ردیفی ،موسدیقی ندوا ی مقدامی موسدیقی
مذهبی آیینی است که با پیر ی از آداب قواعدی که ریشه در فرهنگ تاریخ کهدن خداص
خود دارد ،اجرا میشود .موسدیقی دسدتگاهی-ردیفدی عبدارت از مجموعدۀ اتحدان مقدامهدای
موسیقی ایران است که بدر اسداي نظدام منطقدی تدد ین شدده اسدت .موسدیقی ندوا ی -مقدامی
موسیقیای است که بر اساي موسیقی اقوام ایران مبتنی بر فرهنگ زبان قومی تکدوین یافتده
است .موسیقی مذهبی آیینی موسیقیای است که بر اساي موسیقی ایران مطدابق بدا اعتقدادات
اقوام ملتلا در مراسمی خاص اجرا میشود .رکات متناسب با موسیقی هدم ،از گذشدتههدای
د ر ،از پدیدههای انسانی ،نیازهای اجتماعی ،زندگی مردم هنرهای بومی ملّدی بدوده اسدت.
زیرا همانگونه که جسم به آب ،هوا غذا ا تیاج دارد ،ر ح ا ساي آدمی هدم ،بده دریافدت
جذب نوای دتنشین نیز ابزار شعا شادمانی با رکات موز ن دسدت پدا نیازمندد اسدت.
رکات متناسب با موسیقی در د هنگام از انسان ناشی میشود .6 :هنگدام شدادی شدادمانی
ابراز خوشحاتی که آن را «بزمی» میگویند .1 .به موقب مراسم مدذهبی سدوگ ،اندد هگینی
بیان درد در نی که آن را «مذهبی» مینامند .بدیهی است در انعکداي اتدت انسدانی در هدر د
مورد ،با آهنگ موسیقی آ از خوش یا سدر د مرثیده بدا رکدت مدوز ن همدراه مدیشدود
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بیننده شنونده را نیز مجذ ب کرده تحت تأثیر قرار میدهد ا هم به گونهای هماهنگی از
خود نشان می دهد .رکات متناسب با موسیقی نمایانگر خصای

اخالقی

قایعی از زنددگی

اعمال انسانی بیانگر خواستهها آرز ها ،در مناسبتهای گوناگون جزء فرهندگ مدردم قدرار
گرفته است .ی د رانت -نویسندۀ کتاب تاریخ تمدن -مینویسد« :در اقب هیچ هندری نیسدت
که بیشتر بهتر از رکات متناسب با موسدیقی ،خصدای

اخالقدی مدردم را نمایدان مدیسدازد.

جشنهای بزرگ در میان قبای با رکات نمادین نمایشی انفرادی دسته جمعی آغاز میشدد
جنگهای بزرگ ،با اجراها سر دهای جنگی شدر ع مدیشدد .اجتماعدات دیندی بدا خوانددن
آ ازهای مذهبی ،اجراهای نمادین نمایشی برگزار میشد .به طوری کده مدیتدوان گفدت کده
آالت موسیقی نواختن آنها هنر نمای  ،دنباتۀ رکات موز ن بوده است» ( .مسیحا

پیدای

یا ری)10 :6411 ،
 -3اعتقادات و باورها
ال بده جهدانبیندی،
عقاید مردم تعیین کنندۀ نوع رفتدار کدردار آنهاسدت .ایدن عقایدد معمدو ً
دستگاه فکری ،مکتبها نظریههای علمی یا مذاهب مربوط میشود که از طریق آن مدیتدوان
دربارۀ انواع اعتقادات اسالمی ،مسیحی ،یهودی ،زرتشتی ،بودایی ،هند یی  ...مطاتعده کدرد
عقاید مردم را دربارۀ مبدأ معاد ،جبر اختیار ،آفرین

عاتم به یژه جهدان پدس از مدرگ،

نوع کردار در سطحی عداتی متعداتی بررسدی کدرد .همچندین در سدطوح پدایین اجتمداعی هدم
شایستۀ تحقیق است که عقاید عاتمانه چگونه تنزّل مییابند به عقاید عامیانه تبددی مدیشدوند.
این بل

به ظهور اشباح ار اح ،جود موجودات اسطورهای خیاتی مربوط میشدود .یکدی

از عل

جود فوتکلور را میتوان کنجکا ی انسان دربارۀ پیددایی جهدان هسدتی دانسدت .بددین

ترتیب که انسان چون نمی توانست پاسلی علمی برای کنجکدا ی خدود یابدد ،بده اسدطوره کده
بل

عمدهای از ادبیات شفاهی ملّتها بدان اختصاص دارد ،پناه میبدرد .گفتندی اسدت کده گداه

ممکن است علوم نیز اسطوره شوند .غاتباً در زبان ادبیدات ،آثداری از فوتکلدور بده اصدطالح
فسی آنها ،به جا مانده خود اسطورهها از میان رفتهاند محقق فرهندگ عامده بایدد بدا بررسدی
تیییرات آنها طی قر ن ،اعتقاد مردم را دربارۀ قایب اصلی تاریلیشان بیابد .یادگیری ادبیات
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شفاهی اهمیت بسیار دارد؛ زیرا این گونۀ ادبی دربرگیرندۀ زندگی اجتماعی مردم ،طرز معیشت
آداب رسوم ،ق زیباییشناسی ،اعمال رفتار نیکوی انسانی به عبارتی تاریخ تکامد
جوامب بشری است بد ن بررسی آموختن مسائ فوتکلور پیشرفت جامعه به تأخیر میافتد.
 -4بازیهای سنتّی و محلی
بازی در اقب دري درست زیستن ،ادب ا ترام به همنوعان شناخت محیح است که در
کنار تجربهاند زی کسب مهارت ،به کارگیری هوش عاطفه را نیز به ما میآموزد( .اشرفی،
 634 :6411به نق از تمیم داری)111 :6410 ،
بازی کردن ر ش صحیش اجرای آن ،فرد را قانونمند میکند ر ش فر تنی را بده انسدان
می آموزد .در بازی انسان تمام هوش

واي خود را بر نحوۀ اجرای بازی میگمارد با تمدام

جود از آن تذّت میبرد .بازیهای محلّی هر ی

به نوبۀ خود شیرین است میتوان گفدت کده

از افسانه های محلّی نشأت گرفته نحوۀ عم ی

نوع هوش آزمدایی اسدت کده از ر زگداران

کهن سینه به سینه در میان قبای

طوایا ملتلا ایران باقی مانده اسدت .بعضدی از بازیهدا ،نده

تنها در اکلر شهرستانهای ایران با تف ا ت جزئدی بدا همدان عندوان گونده ر اج دارد بده اجدرا
درمی آید ،بلکه در کشورهای همسایه نیز رایج است .بازیهدای محلّدی باعدث افدزای

چدابکی،

تقویت فکر ایجاد رفاقت در افراد میشوند متنوع گسدترده هسدتند .ایدن گونداگونی نشدان
دهندۀ ژرفا غنای فرهنگ جامعده اسدت .تیییدر در شدیوههدای زنددگی گسدترش شهرنشدینی
بسیاری از بازیهای سنتّی را منسدوخ دگرگدون کدرده اسدت .ایدن بازیهدا ،بدا فرهندگ بدومی
اجتماعی پیوند عمیقی دارند؛ بازیهایی چون :ات مت توتوته ،ات

دت

 ،کال پدر ،گدرگم

به هوا ،نون بیار کباب بیار ،هفت سنگ یده قد د قد کده یکدی از یژگیهدای برجسدتۀ ایدن
بازیها ،اجرای دسته جمعی آنهاست.
 -5افسانهها
بلشی از فرهنگ عامۀ کشورمان را قصهها افسانهها تشکی میدهد .قصههایی که نس بده
نس

سینه به سینه نق شده است .این مجموعه در عین دال ت شدیرینی ،پنددآموز اسدت

داستانها تحربیات زیادی را انتقال میدهد .گاه قصه متوجه شلصدیتی گداه بده شدهر خاصدی
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برمی گردد اما قصد نیت به سلره گرفتن را ندارد

کدر ندام شدل

یدا محد

شدهر بیشدتر

برای این منظور است که تعلّق آن به سرزمینمان را آشکار میسازد .افسانهها به ملابۀ گوندهای از
ادبیات شفاهی از دیرباز مورد توجه بودهاند .در کتابهای فرهنگ فارسی ،برای افسانه چند معنی
کر شده که مهمترین آنها :قصه ،داسدتان ،کایدت ،سرگذشدت ،ددیث ،اسدطوره ،رفهدای
بیپایه سرانجام سلنان مشهور است .افسانهها به سبب ارتباط با هنیت انسدان از ید

در
طرف

ابستگی به قایب زندگی اجتماعی از طرف دیگر ،منبب مهمی برای مطاتعۀ ساختارها

نظامهای فرهنگی بده شدمار مدیآیندد .اندیشده هدای دیندی ،اجتمداعی ،با رهدا ،آداب رسدوم،
هنجارها ،ارزشها ،قهرمانان سایر عناصر فرهنگی متناسب با زمان اجتماع خاص در افسانههدا
تجلّی مییابند( .قبادی 41 :6416 ،به نق از تمیمداری)11 :6410 ،
افسانهها چند یژگی دارند ،یکی از یژگیهای آنها ،ساختار نقلی ر ایی آنهاسدت کده در
این مورد با دیگر گونده هدای ر ایدی ادب شدفاهی مانندد اسدطوره

کایدت داسدتانهای بلندد

مشترک است .افسدانه را را یدان مشلصدی بدرای ملاطبدان معیندی ر ایدت مدیکنندد .از دیگدر
یژگیهای افسانهها ،جع اغراقآمیز اقعیت است .اتبتّه این جع بده گونده ای اسدت کده بدرای
شنونده پذیرفتنی باشد؛ زیرا چنین موضوعی بدا نیازهدای در ندی ا همداهنگی دارد ،ایدن همدان
مقوتهای است که در ادبیات داستانی « قیقت مانندی» یدا « قیقدت نمدایی» نامیدده مدیشدود .از
جوه مهم دیگر افسانهها ،سرگرم کننددگی مفدرّح بدودن آنهاسدت .در گذشدته کده امکاندات
تفریحددی محددد د بددود رسددانههددای گر هددی بدده شددک امددر زی جددود نداشددت ،کددارکرد
سرگرمکنندگی افسانهها زیاد بود .یژگی دیگر این است که افسانهها در تسکین دردهدا آالم
اهمیت دارد .امر زه بسیاری از ر انشناسان بدرای درمدان بیمداران خدود از «قصده درمدانی» بهدره
میبرند .قصه درمانی پر رش ر ح انسانها در برخی از کتابهای داستانی قابد ردگیدری اسدت
که از مهمترین این کتابها ،هزار ی
کمتر پی

شب است .نکتۀ مهم در افسانههای ایرانی آن اسدت کده

میآید که پند اندرز آشکارا بیان شود .در این افسانههدا ضدمن توجده بده موضدوع

آموزش پر رش ،به جنبههای زیباییشناسی آن نیز اهمیت داده شده اسدت( .جعفدری:6411 ،
 10به نق از تمیمداری )11 :6410 ،افسانهها به پنج گر ه تقسیم میشوند :سدحرآمیز ،جدانوری
یا یوانات ،تاریلی ،طنزآمیز ،عاشقانه.
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 -6قصّههای عامیانه
قصههای بسدیار زیدادی چدون گنجیندههدای گرانبهدا ،در سدینۀ مدردم ایدران ،از ر سدتاییان
کوه نشینان پیرزنان مکتوم است که تا ر زگاران اخیر جزء ادبیات شمرده نمدیشدده تنهدا بدا
پیشرفت ادبیات نو آغاز پژ ه

مطاتعه در انواع ادبیات ،می

عالقه بده گدردآ ری نشدر

آنها در میان مردم پدید آمده است .قصه تدودهایتدرین رایدجتدرین هندر عامیانده اسدت .طدرح
مسددائ مددردم در قدداتبی جدذّاب ،پرکشد  ،سددرگرمکننددده سدداده یکددی از علد فراگیرشدددن
قصههاست .اتبتّه صرف جذابیت کش  ،علّت د ام یات قصهها نیست .آنچه یات قصدههدا
را تدا م بلشیده ،ضر رتی در نی ،افز ن بر سطش فرهنگدی جامعده اسدت .اژۀ قصده بده معندی
سرگذشت

کایت است اصطال أ به آثاری گفته میشدود کده در آنهدا تاًکیدد بیشدتر ر ی

دادههای خارقاتعاده است تا تحول تکوین شلصیت افراد .ساخت معندایی قصده بدر د اصد

اقبگرایی خیال پردازی نهاده شده است .آمیلتگی این د اص قصه را زیباتر مقبدول طبدب
خاص عام کرده است .قصه انگارهها تصویرهایی از زندگی مردم زمانه ،شیوۀ کار توتیدد،
مناسبات میان افراد گر هها طبقات ،تضداد طبقداتی سدتیزهجدوییهدای اجتمداعی ،ر ابدح
خانوادگی خویشا ندی ،گرایشهای قومی مذهبی ،آداب رسوم متدا ل در جامعههدا را بده
زبان ساده یا نمادین به صورتهای طنز ،جدی هزل ترسیم بیدان مدیکندد .قصدۀ عامیانده بده
انواع قصههای کهن گفته میشود که به صورت شفاهی یا مکتوب در میدان اقدوام گونداگون از
نسلی به نس دیگر منتق شده است .این قصه ها شام انواع متنوعی از اساطیر ،قصههدای پریدان
نیز قصههای مکتوبی است که موضوعات آن از فرهندگ قدومی گرفتده شدده اسدت .در قصدۀ
عامیانه جایی برای سب

پردازی زبانآ ری عرصهای برای زیباشناسی در د ادبیات عاتی،

جود ندارد .قصههای عامیانه ،گوینده شنوندۀ مشلصی ندارند بی

از دیگر انواع قصده در

نویسندگان تأثیر می گذارند ،زیرا از کودکی هن نویسنده را به خود مشیول داشتهاندد .در ایدن
گونه قصه ها ،ساختار متن در جهت نوعی تقاب بین قهرمانی شدرارت ،نیکدی مطلدق پلیددی
هویدا پیدا میکند .یح ،کن
هر گونه کن

در قصۀ عامیانه بسیار گسترده نامحد د است .در این قصدههدا

شگفتانگیز تصورپذیری را میتوان مشاهده کرد .قصده دس با رپدذیری را

در ملاطب پدید مدیآ رد قصده گدو بدا سداختاری با رپدذیر دنیدای ناشدناخته خیداتی را بداز
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مینماید آنچه اهمیت دارد داستانی کردن تلی است .قصههای عامیانه بدا جملدههدایی شدام
کلمات ثابت بد ن تیییر آغاز میشود؛ از جمله «یکی بود یکی نبود» که غاتبأ آن را با جملۀ «
غیر از خدا هیچ کس نبود» گسترش می دهند .عدال ه بدر ایدن جملدۀ معدر ف ،اقدوام گونداگون
ایرانی ،هری

بنا به موقعیت تاریلی جیرافیایی خود ،جملههای گوناگونی بدرای آغداز قصده

بیان میکنند؛ ملالً با جملهای مانند «بودند ما نبدودیم» کده شداید ترجمدهای از جملدۀ «کدان مدا
کان» عربی باشد یا برعکس .در پایان قصه نیز عبارتها جملههای مشلصی میآ رند؛ از قبید :
« قصۀ ما به سر رسید ،کالغه به خانهاش نرسید».
 -7نمایشهای سنتّی و آیینی
این نمای ها ،بلشی از هنرهای سنّتی فرهندگ عامده اسدت کده در مکدانی خداص زمدانی
محد د ،با بهرهگیری از رمزهای دیداری شدنیداری ،محتدوایی هدمبسدته بدا سدنتّها ،با رداشدتهای
اعتقادی رس وم اجتماعی ،جهت پاسدخ بده نیازهدای انسدان در ضدور تماشداگران ،نمدای

داده

میشود .نمای های سنتّی ایران در میدان دید بزرگان هنرمندان به یژه ادیبان ،نه بده عندوان هندر
یا سیلۀ بیان جدی به ساب میآمده نه هیچگداه رسدمیت فرهنگدی داشدته تقریبداً همیشده در
دست عوام بوده است .شاید مردم تز م آن را بیشتر س میکردهاند که گاه به طور جددی بده آن
میپرداختهاند؛ تی چون اقعهنگاران باالنشین نسبت به آنچه مربوط به مردم عدادی بدوده اعتندایی
نداشتند ،کسی آنها نمای هایشان را ثبت ضبح نکرده است این ر ال تا به امدر ز هدم ادامده
دارد .پایۀ نمای

ایران عوام بودهاند؛ زیرا اساي نمایشهای نمای گران عامی  -کسانی کده داند

نوشتن نداشتند  -بداههگویی دان

ضدوری بدود نده نسدلههدای از پدی

آمداده شدده ،ایدن

نمای ها سینه به سینه نس به نس با تیییراتی تکرار شده است .اغلب این نمای ها میراث پدی
از اسالم به یژه عهد ساسانی است .نمای های ایرانی به دتی اینکه اکلریت مردم ایدن سدرزمین
چادرنشین بیابانگرد کوچنشین بودهاند ،عموماً د رهگرد بوده اسدت .از نموندۀ ایدن نمدای هدا
میتوان ،نقاتّی ،پردهخوانی ،تعزیه ،خیمه شب بازی سیاهبازی را نام برد.
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نتیجهگیری
بیگمان در عاتم هستی ،انسان پیچیدهترین ناشناختهترین موجود میباشد ،زیدرا بدا جدود
مطاتعات گوناگون بیشمار که بر ر ی ی صورت گرفته ،هنوز هم اسرار ناشناخته باقی ماندده
است .عقد

برتدری ایدن جانددار کده در کتدب اتهدی برتدرین موجدود

تّدی در اُسدطورههدا

رمزآمیزترین مللوق بیان شده ،باعث گردیده بررسدی دانشدهای گونداگون دسدت بده دسدت
یکدیگر دهند تا شاید بتوانند راز این موجود را فاش سدازند علدوم دانشدهای ملتلدا را در
شناخت آن به کار گیرند .پس باید دانشی سوای دیگر دانشها باشد که نه فقح بدر پایدۀ یکسدری
فرضیهها بلکه همراه با راهبردهای عملی باشد تا ر یده فرهندگ ایدن مردمدان شدناخته شدود.
فرهنگ مردم هر ملّتی دارای یژگیها خصایصی است کده باعدث جددایی جامعدهای از دیگدر
جوامب میشود .در عین ال فرهنگ عامه ،همبستگیهای انسانی را در نظر دارد زیرا پایۀ آن بر
نیازهای اصلی

اقعی بشر نهاده شده است تا د زیادی به طور طبیعی در میان اقوام قباید

گوناگون اشتراک دارد در عین اشتراک ،دارای تنوع گوناگونی است به گونهای که شدام
ترکیبی از هنجارها ارزشهای ی

جامعه است .به همین دتی بحث شدناخت فرهندگ اقدوام

ایرانی بیتردید ضر ری است.
منابع
 -استریناتی ،د مینی

 ،6410 ،مقدمهای بر نظریههای فرهنگ عامه ،ترجمۀ ثریا پداکنظدر،

چاپ ا ل ،تهران ،انتشارات گام نو
 بیهقی ،سینعلی ،6411 ،پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران ،مشدهد ،انتشدارات آسدتانقدي رضوی
 تمیم داری ،ا مد ،6410 ،فرهنگ عامه ،چاپ ا ل ،تهران ،انتشارات مهکامه مسیحا ،مریم ،یا ری ،سین ،6411 ،فرهنگ عامه ،1چاپ ا ل ،تهران ،انتشارات آ ر -میهند ست ،محسن ،6410 ،پژوهش عمومی فرهنگ عامه ،چاپ ا ل ،تهران ،انتشارات توي
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آبدرفرهنگوادبعامه
فاطمه فلری
کارشناس مسئول کتابخانه تخصصی جغرافیای آستان قدس رضوی

دکتر سیدعلی کرامتیمقدم
مشاور کتابخانۀ تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

سیدهآمنه سینیجهانگیر
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

چکیده
آ و د اصر وابسام بم آن در فره گ ایران آنقدر بوا اهعیوت اموت موم شواید
بازان بم پشازانم آنیک دایر الععارف ب رگ دربارۀ آ نزشت .مرهعین ایوران ،دیوار
احارا ناادن بم آ امت .در آثار عکاز و شفاهر و باورهواا ماون عردعوان ایون
مرهعین عرتزان بم وضزح احارا و تقدس ویژ را ،نسوات بوم آ دریافوت .آ در
بیشار باورهاا مان ایرانور ،پوا م ود و شوزی دۀ گ وا اموت .پیودایش و بقواا
گرو هاا انسانر ،بدون ومزد آ غیرقابولتصوزر عور نعایود .آ اه د اصور اولیوم و
هعگانر در تداو حیات بشر امت و اهاین رو مایگوا آن در فره وگهواا گزنواگزن
بم ت امب شرایط اقلیعر ،عزقعیت ایعر ،چگوزنگر ،تعوداد و عقودار ع وابع آ در
دمارس ،عی ان پیشرفت فنآورا و نیو شویزۀ عسولّط ععیشوت در مورهعینهواا
عخالف عافاوت امت .پژوهش در هعی ۀ فره گ داعوم تالشور ارهشوع د در هعی وۀ
حفو ،احیا و باهتزلید فره گ یک ماععم بم شعار عررود.

کلیدواژهها :ایران ،مردمشناسی ،فرهنگ عامیانه ،آب.
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مقدمه
فوتکلور مرکب از د کلمه است  folkبه معنی مردم ،گدر ه ،قدوم خدوی  ،ملدت ،عدوام،
توده مردم  loreبه معندی داند  ،معرفدت دانسدتنی اسدت .بندابراین فوتکلدور را بدر ر یهدم
میتوان فرهنگ داند

عامده یدا اشدعار آداب رسدوم افسدانههدا با رهدای مدردم معندی

نمود(.انصاری)61 :6416،؛ توماي آمبرسومرتون نلستین فدردی بدود کده بدرای فرهندگ مدردم
اژه فوتکلور را پیشنهاد نمود در سال 6131م .در نوشتههای خود آن را به کار گرفدت .از آن
تددداریخ بددده بعدددد ایدددن اژه در میدددان انگلیسدددیهدددا در زبدددان محدددا رهشدددان کددداربرد پیددددا
کرد(.انصاری )61 :6416،آب ،مایب یاتبلد

یکدی از تأثیرگدذارترین عناصدر یداتی در

فرهنگ فوتکلور مردم ایران به شمار میر د؛ جلوههای گستردهای از فرهندگ ،تمددن هندر
ایرانیان تحت تأثیر با رها اسطورههایی بدوده اسدت کده دربداره آب پدیدد آمددهاندد .بدر پایدۀ
با رهای ایرانیان باستان ،آب نق

چشمگیری در پیدای

هستی پی برد مبارزه میان نیکی

بدی در عرصه تاریخ اساطیری ایران داشته است(.دانشنامه فرهنگ مردم ایران :6416،ج)6 :6
با رهای عامه ،زیرمجموعدۀ فوتکلدور در دوزۀ مدردمشناسدی اسدت .صدادق هددایت در
معرفی فوتکلور

اکا ی پیشینه آن ،آمبر از مورتن را ا تین کسدی مدیداندد کده در  6111م.

«آثار باستانی ادبیات توده را فوتکلور نامید؛ یعنی دان

عدوام»( .هددایت )144 :6411 ،سدالهدا

بعد بلوکباشی ضب این اصطالح را در  6131م .میرساند آن را به عتیقهشناي انگلیسی به نام
تامس منتسب میدارد(.بلوکباشی )11 :6411،تامس این اصدطالح را در 6131م .بدا ندام مسدتعار
آمبر از مورتن در نوشته خود به کار میبرد(.دهباشی )314 :6416،با ارسال نامدهای بده مجلده
آتنائوم پیشنهاد میکند این اصطالح بهجای اصطالح ناهنجار عتیقات عامیانه به کار مدیر د .بدا
اینهمه نمیتوان تعریفی را کده "سدی اي بدرن  "C.S.Burnاز فوتکلدور بده دسدت داده اسدت،
نادیده گرفت .ا در مقاتهای با عنوان «فرهنگ مردم چیست؟» نوشدته اسدت«:فوتکلدور در اقدب
نحوه جهان بینی ر انشناسی انسدان عدامی اندیشده ا در بداب فلسدفه ،دیدن ،علدوم ،نهادهدای
اجتماعی ،تشریفات چشمها ،اشعار ترانهها ،هنرهای عامیانه ادبیات شفاهی است»(.بیهقدی،
بیتا)64:
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فوتکلور ناظر بر پژ ه هایی در زمینۀ عدادات ،آداب مشداهدات ،خرافدات تراندههدایی
بود که از د رههای قدیم باقیماندهاند .ماتا «فرهنگ اسدتاندارد فوتکلدور ،اسدطورهشناسدی
افسانه» ،د د  16تعریا از اصطالح فوتکلور ارائه کرده است« .ادبیات عامه یا ادبیات توده یدا
فرهنگ عوام یا فوتکلور در مقاب ادبیات رسمی قرار میگیرد .این ادبیات مللدوق هدن مدردم
باسواد تحصدی کدرده اسدت مجموعدهای از تراندههدا قصدههدای عامیانده ،نمدای نامدههدا،
ضرباتمل ها ،سدحر جداد

طدب عامیانده اسدت کده میدان مدردم ابتددایی بدیسدواد ر اج

دارد(».داد )11 :6411،موضددوعهددای مددورد بررسددی فوتکلددور بسددیار متنددوع اسددت؛ از اسدداطیر
افسانهها تا آ ازها ،ترانهها ،تصنیاها ،د بیتیها ،ت

بیتیها ،نو هها ،شعرهای سدوگواریهدا

الالییها ،املال ،چیستانها ،نیزها ،زبانزدها ،بازیهای زبانی ،زبانهدای ملفدی ،دیوارنوشدتههدا،
ماشین نوشتهها ،نفرینهدا ،اضدرجوابیهدا از آداب رسدوم مدذهبی مانندد اندواع گونداگون
سفرهها ،سوگواریها ،جشنهای مذهبی تا جشنهای آیینی مل چهارشنبهسوری ،نور ز ،سفره
نور ز ،اجیفیر ز ،دید بازدیدها ،عیدی دادن عیدی گرفتن ،سیزده به در .از مراسم عر سی
آداب زیارت اماکن مقدي ،چشمهها درختهدای نظرکدرده ،قددمگاههدای ا تیدا ،غدذاهای
نذری ،تا آداب مرگ تشیب جنازه جاد

جنب  ،فالگیدری ،شدیوههدای جلدب محبدت از

با رها عقاید عامه تا خوراک پوشاک زندگی مادی صدها مقوته دیگدر .ایدنهمده مدواد
فرهنگ عامه زمینه بسیار مناسبی برای بررسیهای جامعدهشناسدی ،مدردمشناسدی ،ادبیدات عامده،
دینپژ هی ،زبانشناسی رشتههای دیگر علوم است (.اتفقاری)1 :6413،
آب در ایران باستان
در ایران باستان ،ایزد بانوی آب ،آناهیتا ،ایدزدی قدرتمندد ،برازندده محبدوب بدود« .شداید
بتوان گفت پرست

این ایزد مربوط به هزاره نلست پی

از میالد است آیدین ایدن ایدزد بدانو

به عنوان "نه نه یی" تا د ران پارت ها ادامه یافته است" .نه نه یی" ندام سدامی مدادر ایدزد بدزرگ
است که در ر زگار باستان آیین

از کرانه های مدیترانه تا سوا

دجله فدرات دره سدند

مرزهای خا ری ایران بزرگ گسترده بود با نامهای آرتمیس ،آناهید ،ایشتر نه نده یدی میدان
یونانیان ،بابلیان ،تودی ها مردم آسیای صییر پرستیده می شد(».گویری )36 ،بعدها بده ا سدتا
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نیز راه یافت آبان یشت در ستای

تجلدی قدسدی آب ،رمزپدردازی زاید

ندو توتدد ثانویده

است؛ زیرا «آب زهدان عاتم است که در آن همه امکاندات بداتقوه جدود دارندد(».اتیداده)611،
امشاسپند نگهبان آب ،امرداد است که مظهر بی مرگی است .ماتا بندهشدن نیدز از جدود ایدن
آب بی مرگ که پیری را چیره شدود در خانده کدا ي شداه خبدر مدی دهدد(.دادگدی )641 ،در
بدودن آب اشداره مدیکندد «:ایدن دریاهدا را در جهدان آفریددگار

مینوی خرد به زندگیبلد

از کندددار اتبدددرز سددداخته

ا رمدددزد بدددرای نگهدددداری زنددددگیبلشدددی آفریددددگان خدددوی

است(».تفضلی )16 :6413،ارتباط آب جا دانگی در انجی یو نا بده ضدوح مطدرح گردیدده
است« .عیسی در جواب ا (زن سامری) گفت کسی که از آبدی کده مدن بده ا مدی دهدم بنوشدد
هیچگاه تشنه نلواهد شد بلکده آن آبدی کده بده ا مدیدهدم در ا چشدمه آبدی شدود تدا یدات
جا دانی میجوشد(».انجی یو نا ،باب چهارم ،آیه)63
در بعضی اساطیر افسانه ها ،آب هم منبب زندگی است هم منشأ مرگ .در این اسطوره هدا
در مواردی آب ر ح شلصیت دارد بدهصدورت زن زیبدای جدوان نشدان داده مدیشدود کده
هیچگونه بدی در آن نیست .مفهوم نمادین آب در فرهنگهدای ملتلدا بدا جود تفدا تهدای
جزئی ،شباهتهای زیادی دارد :در آسیا ،آب شک جوهری ظهور ،اص

یات عنصدر توتدد

د بددارۀ جسددمانی ر ددانی اسددت؛ نمدداد بددار ری ،خلددوص ،کمددت ،برکددت فضددیلت
است(.همان )3 :به تقریب ،در همهجا آب سدیله طهدارت آییندی اسدت .عدال ه بدر آب مقددي
مسیحیان ،در اسالم ،در ژاپن ،تی در مراسم باستانی فوجویی میان پیر ان آیین دائر طهارت بدا
آب نق
آفرین

بنیانی دارد(.همان )1-1 :در سنت یهودی مسیحی آب پی

از هر چیز نماد اصد

است" :مم"(میم) عبری نشانه آب ماثر است ،نشانه مدادر زهددان اسدت؛ مبددأ هدر

چیز برتر را نشان می دهد چون ی

مظهر فرضدی ملحدو مدی شدود(.همدان )1 :آب فضدیلتی

تزکیه کننده دارد به همراه آن قددرتی رسدتگار کنندده .غوطده خدوردن در آب موتدد اسدت،
موجب باز زایی است ،در مفهومی که درآن ا د مرگ زندگی است( .همان)64 :
در با ر ایرانیان پی
نی

 ،گفتار نی

از اسالم که با مذهب زرتشت گرهخورده است ،عال ه بر شعار «پنددار

 ،کردار نی

» به پاکی جسم طهارت نقد

ارزش آب نیدز توجده یدژه

آبدرفرهنگوادبعامه987


شده اهمیت فوقاتعاده ای برای آن قائد شدده اسدت .در ایدران باسدتان آب مقددي بده شدمار
میرفته به عقیده زرتشتیان ،آب پس از آت  ،مقديترین عنصر است.
آب در فرهنگ عوام
در هر ی

از جوامب بشری بهطورمعمول نوعی ادبیات یژه یافت میشود که جزءِ الینفد

فرهنگ آن جامعه محسوب میشود .در طول هزاران سال از زمانی که گدر ههدای اجتمداعی بدا
یکدیگر متحد شده تشکی اجتماعات ملتلا را در مناطق گوناگون دادند سپس بدا ایجداد
ای

عشیره

ابستگی به نوعی قوم خویشا ندی ،سبب شدند که بدین آندان ندوعی فرهندگ

رایددج شددود کدده خدداص همددان جامعدده بددوده در مددردمشناسددی بدده آن فرهنددگعامدده یددا
فوتکلور folkloreگفته میشود،
در این میان خرافات را نباید از نظر د ر داشت .در دایرهاتمعارف تشیب آمده اسدت« :خرافده یدا
خرافات عبارت است از اعتقدادات بدی اسداي کده بدا عقد

منطدق

اقعیدت سدازگاری نداشدته

باشد(».دایرهاتمعارف تشیب،ج )601 :1با تکیه بدر تعداریا اهد تحقیدق مدیتدوان گفدت خرافدات
مجموعه گفتار اعتقادات نامعقوتی است که چون با ا ساي افراد ارتباط پیدا میکندد ،در ظداهر
فریبنده دلنشین هستند تی بر هیچ اص علمی عقلی متکی نیستند(.شعربافیان)63 :6414،
در کتاب "آب  :آیدینهدا با رهدای مربدوط بده آن در فرهندگ عامده" آمدده اسدت«:آب
آبادانی میآ رد .کنار دریا ،ر د نهر همیشده زنددگی جداری اسدت .از همدین ر جریدان آب
همراه یات خاکی به یات فکری امان نیز راه برده است« .صافی»« ،ر شدنی»« ،پداکی» بدا ایدن
مایب یاتبل

در با رمان عجین شده است .جدای از این با ر جهدانشدمول» ،آب» در آیدین

ایرانیان مقدي است که هستی از آن میجوشد ،نطلبیدهاش مراد اسدت بدر راه مسدافر پشدت
پای

که ریلته میشود ،ر شنی راه

خواهد شد .قصهها غصهها داریم مدا از ایدن آب کده

گاه افسانه ار ما را از هفتدریا میگذراند به دریدای جدا دانگی مدیبدرد دل مدیسدوزاند
دیده پرآب میکند؛ گاهی از تشدنهتدب کدربال دریدغ مدیشدود(».خلعتبدری)6411،؛ ایدن چندین
انبوهی از تجربههای ر زمرّۀ بشری اندیشهها با رهدای عامیانده در ایدن عنصدر یداتبلد
جمب شده است.
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تأثیر اندیشههای اسالمی بر نگرش ایرانیان به آب
قرآن برای آب اهمیتی فوقاتعاده قائ شده است .خدا ند در آیات متعدد انسان را به تفکدر
دربددارۀ آب شددکرگزاری بددر ایددن نعمددت بددزرگ یددادآ ر شددده اسددت .آب بددهعنددوان برکددت
خدا ندی است که یات میبلشد ،یات را ف میکند بشر زمین را پاکیزه میگرداند.
به نظر میرسد در قرآن آب باارزشترین آفریده خدا بعد از انسان هست(.نظرزاده)14 :6414،
فرهنگعامۀ ایراندی تحدت تدأثیر اندیشده اسدالمی ،نگدرشهدا با رهدای چنددی بده آب
پیداکرده است بر پایۀ آن رفتار میکند .در این راسدتا در فرهندگ ایراندی -اسدالمی ،زنددگی
همه چیز از آب پدید آمده است ادامۀ آن نیدز بده آب بسدتگی دارد .در ایدن نگدرش ،اصد
موجودیت نلستین آب از آسمان بوده که بر ر ی زمدین اسدتقرار یافتده اسدت ،دنیدای نلسدتین
پی

از آفرین

آسمان زمدین از آب بدوده اسدت؛ آب اصد

بنیداد زنددگی اسدت؛ زیبدایی

طبیعت از آب است؛ غدذای انسدان بده آب ابسدته اسدت آب از ارکدان بهداشدتی انسدان ،نیدز
بار ری گیاهان است .ازاینر مردم برای آن رمتی بسیار قائ اند آن را ارج مینهند.
در قرآن  11بار به کلمۀ آب اشاره شده که نشانۀ اهمیت آن است .در نهدجاتبالغده اشداراتی
در باب دعای بداران ،فوایدد بداران ،علد بدارانخدواهی ،شدگفتی آفدرین

آب از هدوا ،آب از

دیدگاه عارفان  ...آمده است که دالتت بر سعت اندیشدههدایی دارد کده در بطدن ایدن عنصدر
جمب شده است.
در جوامب دینی مذهبی مدیگویندد«:آب مهریده ضدرت فاطمده (ع) اسدت» یدا «آب ایدن
چشمه از جای سم اسب ضرت امیراتمامنین علیهاتسالم است» «توی آب نباید ادرار کرد»
«خاک مسلمان است آب کافر» یا «اگر کسی غر ب آفتاب آب بلورد ،آن شدب بده امدوات
آب نمیدهند» یا «ر زهای قت

سوگواری آبیاری نمیکنند(».انجوی شیرازی)160 :6416،

بنا به عقاید شیعیان ،آب بهترین چیزی است که میتوان بهرایگدان بده کسدی داد؛ زیدرا ایدن
کار تشنگی امام سین(ع) یاران ا را در میدان کربال به یاد میآ رد .ازاینر کسدی کده آب
مینوشد ،باید بگوید :سالماهلل علی اتحسین یا قربان تبتشنهات یا سین(.ماسه)416 :6411 ،
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آب و خرافات
گاهی این اندیشهها به خرافاتی تبدی شده در بین مردم ی

نا یه ر اج یافته است؛ برای

نمونه :یکی از جاتبترین خرافهها در جنوب فرانسه است که میگویدد :بدین سداعات  66تدا 61
شب کریسمس آب موجود در بعضی ظر ف به شراب تبدی میشود.
اتبته بشر خرافی آب را همیشه به دیدۀ عام بازدارنده خباثث اجنه شیاطین مدیپنداشدته
به همین دتی است که بیر ن ریلتن آن را بعد از غدر ب از خانده نجدس مدیدانسدته اسدت .در
نوا ی ر ستایی انگلیس خرافهای است که میگویند آبی را که در اتاقخواب برای نوشیدن یدا
شستشددو مددیگذارنددد ،هرگددز نبایددد آب جوشددیده باشددد؛ چددون بددرای افددرادی کدده در آن اتدداق
میخوابند ،نحوست به بار میآ رد .از قرار معلوم به قول آنها شیطان هم نفرت خاصدی نسدبت
به آب جوشیده دارد اگر به مقداری آب جوشیده برخورد کند؛ زندگی را بدرای کسدانی کده
در آن نزدیکی به سر میبرند تنگ خواهد کرد.
همچنین در ایران اعتقاد دارند:
-

اگر پشت سدر مسدافر آب بپاشدند ،مسدافر تمداً بدهسدالمت بدهز دی مراجعدت
خواهد کرد.

-

ریلتن آب جوش در غر ب توی باغچه شگون ندارد معتقدند کده باعدث آزار
ا یت ازمابهتران میشود.

-

بعد از سال نو پاشیدن آب در مقابد در ر دی مندزل شدگون دارد خوشدبلتی
میآ رد.

-

ر ز چهارشنبه سوری آ ردن آب از چشمه یا ر دخانه شدگون دارد برکدت
خوشی به همراه میآ رد بهشرط آنکه در کوزه تازه آبندیده بوده باشد.

-

تیوان آب اگر برگردد ر شنایی است شگون دارد.

-

آب اگر در گلو گبر کند ،سوغاتی برای آن شل

-

دیدن آب در خواب هم برای خود فلسفهای دارد معتقدند که اگر آب صاف

میآ رند.

ر شن باشد شادی خوشی فرا انی اگر راکدد باشدد غدم اندد ه بداالخره
چنانچه گ آتود باشد ،مشکالت گرفتاری خواهد بود.
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-

آب استلر :شدادی بدزرگ ،آبمعددنی :نجدات از بیمداریهدا ،آب ر دخانده در
خواب :عام خبر خوش از راه د ر یا مسافر میباشد (.ارینگ)61-61 :6416،

در اغلب موارد دادن آب ی

ظیفه دینی به شمار میر د به همین سبب اگر کسی غر ب

آفتاب آب بلورد باید اندکی از آن را به پشت سرش بریزد بگوید«:مردهها تشنهاند».
اگر ر ی گور کسی آب بپاشند ،ر ح مرده آرام

خواهد یافت؛ هندوز هدم در بسدیاری از

شهرها اغلب مردم در هنگام ضور بر آرامگاهها قبور عزیزانشان بر آن آب میپاشند.
آب و پیدایش شهرها
آب ضامن امنیت نس های آتی توسعۀ پایدار است .در تأثیر این عنصر ارزشمند فرهنگدی
بددر پیدددای

شددهرها تمدددنهددا ،نظریددات بسددیاری آمددده اسددت؛ بددهعنددوان نموندده مددیتددوان بدده

راتزل(جیرافیدان آتمانی) اشاره کرد که میگویدد :ر دخانده هدای بزرگدی مانندد نید  ،کندگ،
هوانگهو ،یانگتسه ،دجله فرات ،پو ،دانوب ،آتپ ،سن ،تایمز ،هودسن ،ا هایو مدیسدیسدی
پددی تقریبدداً پایددۀ همددۀ تمدددنهددای سددوا

اصدد خیرشددان بددوده اسددت(.علیلانی:6411،

()64شکوهی)14 :6414
کم آبی و مقابله با آن در ایران
ایران سرزمینی خش

کم باران است نزدی

به ی

سوم متوسح بارنددگی سداتیانه در

جهان را دارد ،به این جهت آب باران از دیرباز در فرهنگ ایران جایگاه یژهای داشته اسدت.
آتوده نکردن آبها از سوی ایرانیان موضوعی اسدت کده بسدیاری از تداریخ نویسدان ار پدایی
جهانگردان به آن اشارهکردهاند .برای مقابلده بدا کدم آبدی کدمبدارانی از گذشدتههدای د ر د
جریان موازی در تاریخ ایران شدک گرفدت؛ جریدان ا ل نداظر بدر ابدداع بدهکدارگیری اندواع
فنآ ری های مرتبح با آب بوده است .ایرانیان مبدع قنات یا کاریز بودهاند .آنها به ایدن طریدق
آب را از اعماق زمین به سطش میآ ردند .سازههای ملتلفی مانند آبانبار ،سد بند ،یلچدال،
انواع نهرها جویهای یژه آبیاری از جمله دیگر فدنآ ریهدایی اسدت کده نیاکدان مدا بدرای
بهرهبرداری بهتر از منابب آب به کار مدیبسدتند(.مدخ آب در دانشدنامه فرهندگ مدردم ایدران)
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جود پیشه هایی مانند میراب ،که در برخی شهرها ا ترام ا از هر صدا بمنصدبی بداالتر بدوده
است ،نشانههای دیگر این موضوع است .جریان د م بهصورت با رها ،آداب آیینهای بسدیار
متنوع درباره آب باران بوده است(.جعفری قنواتی)11 :6413 ،
حفاظت از آب و منابع آبی
سرزمین ایران از مناطق کم باران نسبتاً کم آب است .محد دیت منابب آب در بل هدای
عمدهای از سرزمین موجب شده است که انسان ایرانی از دیرباز تددابیر هوشدمندانهای بدرای بده
دست آ ردن ،خیره ،بهرهبرداری مصرف متناسب آب بیندیشد ر شهای دقیق کارآمدد
برای تقسیم توزیب جلوگیری از هدر رفتن آب ابداع کند .آب در همه ابعداد زنددگی مدردم
ایددران ضددور چشددمگیر داشددته بددا همدده عناصددر فرهنددگ ایددن سددرزمین سددلت درآمیلتدده
است(.میرشکرایی)66 :6410 ،
نق

ضور بنیادی آب در اسطورههای آفرین

تدا م آن در فرهنگ جاری با رهدا

آیینها ،ازجمله جهانبینیهای فرهنگ انسانی است که بهتناسب شرایح اکم بدر پیددای
شددک گیددری فرهنددگهددا ،در مندداطق ملتلددا صددورتهددای متفددا ت دارد .ایددران ازجملدده
سرزمینهایی است که به تحا شرایح یژه جیرافیایی اقلیمی تنوع زیستبدوم نیدز نحدوه
معیشت جهانبینی اکم بر هن اندیشه مردمدان  ،در مدورد آب پیشدینه غندی پدرنق
رنگی دارد که در د رههای ملتلا تاریلی تا به امر ز استمرار یافته است(.همان)14 :
باران خواهی
در برخی آثار ادبی تاریلی به مصداقهایی از آیینهای باران خدواهی اشدارهشدده اسدت.
قدیمترین نمونه مربوط به د ره فیر ز ساسانی است .بر اساي گزارش تاریخ نویسان هفت سدال
باران نمیبارد .فیر ز به همراه مردم به صحرا میر ند برای بارش باران به نیای

مدیپردازندد.

این اقعه را کیم ابواتقاسم فرد سی چنین آ رده است:
دگدددر سدددال ر ی هدددوا خشددد

شدددد به جوی انددر ن آب چدون مشد

شدد

سدددددیگر همددددان چهددددارم همددددان ز خشدددکی نبدددد هدددیچ کدددس شدددادمان
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هوا را دهدان خشد

چدون خداک شدد ز تنگدددی بددده جدددوی آب تریددداک شدددد

ز بددددس مددددردن مددددردم چارپددددای پیددددی را ندیدنددددد بددددر خدددداک جددددای
شهنشدداه ایددران چددو دیددد آن شددگفت خددددراج گزیددددت از جهددددان برگرفددددت
بفرمدددددود تددددددا خانددددده بگذاشددددددتند بددده دشدددت آمدددد دسدددت برداشدددتند
همددی بدده آسددمان اندددر آمددد خددر ش ز بدددس مویددده درد زاری جدددوش
ز کدددوه بیابدددان از دشدددت غدددار ز یددددزدان همددددیخواسددددتی زینهددددار
(فرد سی)

تاریخ نویسان ضمن شرح زندگی ضرت رضا(ع) در خراسان بزرگ به نموندهای دیگدر از
مراسم دعای باران اشارهکردهاند .اقامت ضرت در مر مصادف بدا خشد

سداتی در آن شدهر

بوده است .به توصیۀ ایشان مردم در ر ز د شنبهای به بیر ن شهر مدیر ندد

ضدرت در آنجدا

مراسم نماز دعای باران میگزارد .پس از این مراسم باران شدر ع مدیشدود(.جعفری قندواتی،
)1 :6413
آب در اندیشههای ادبی
اندیشههای مربوط به آب


یات بلشی آن از هن اندیشۀ مردم در گذر زمان بده متدون

ادبی راه یافته است هنرمنددان بدا تصدا یر ادبدی ایدن اندیشدۀ خدود را انعکداي دادهاندد؛ بدرای
نمونه«:انسان ،نلستین دیدار ر یار یی با خود را در آب دید؛ در سطش صاف ر شن چشمهها
آبگیرها از آنجا آب با رازهای نهفته در هدم آمیلدت انسدان ،آیینده را از آب آموخدت
آیینه را ساخت آب آیینه نماد پاکی ر شنی شدند آب آیینده بدا هدم بدر سدفره پیوندد
زندگی نشستند بر سفره نور ز بر سفره با رها دلها  ...بدین گونده بدود کده آب مقددي
شد مظاهر قدسی پیدا کرد(.میرشکرایی :6410،مقدمه)
آب در فرهنگ ادب ایرانی عنصری مقدي به شدمار مدیر د .در تداریخ ادبیدات پدی
اسالم نیز نظر به اینکه آب مطابق گاه د م از ش

از

گاهنبار در د مین مر لده از مرا د خلقدت،

آفریده میشود چندین ایزد فرشدته همچدون آناهیتدا تیشدتر بدا آن پیوندد ناگسسدتنی دارد،
اهمیت ارزش فرا انی یافته است .در د ره اسالمی نیز شداعران ادیبدان بده فراخدور کدالم از
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عنصر آب نق

آن در فرهنگ زندگی تاریخ اسطورهها با رها یادکردهاند(.کریمیان

سردشتی)601 11 11 :6414،
در اشعار ارزشمند شاعران بزرگی چون اف

فرد سی بارها به تبیین مبا لی دربدارۀ آب

عناصر ابسته به آن پرداخته شده است(.علیلدانی)61-63 :6411،؛ آب در شداهنامه فرد سدی
بدین شرح آمده است:
فرد سی صدفت ر ان بدودن آب را برگرفتده آن را جهدت محسدوي نمدودن طبدب

ق

نویسنده استفاده کرده گفته است:
چددددو طبعددددی نباشددددد چددددو آب ر ان مبدددددر دسدددددت زی نامددددده خسدددددر ان
(فرد سی)111 :6 ،6411،

فرد سی در بیت دیگری صفت تطهیرکنندگی آب را گرفته گفتار پییمبر را به آب تشبیه
کرده که پاک کنندۀ گناهان به شمار میر د:
بددددده گفتدددددار پییمبدددددرت راه جدددددوی دل از تیرگدددیهدددا بددددین آب شدددوی
(همان)3 :

کیم توي در بیت دیگری آب را به داشتن نیر ی فر ک

کنندۀ خشم توصیا کدرده

گفته است:
بهدددا گفدددت بگدددذار بدددر چشدددم مدددن یکدددی آب بدددر زن بدددرین خشدددم مدددن
(همان)666:

آب در اشعار اف نیز نمودهای فرا ان گستردهای داشته است؛ از جمله در بیتدی بده آب
یات جا دانبلشی آن اشاره شده گفته است:
سدددددکندر را نمدددددیبلشدددددند آبدددددی بدده ز ر زر میسدددر نیسدددت ایدددن کدددار
( اف )446 :6414،

گاهی نیز به زیبایی فرحبلشی آب اشاره کدرده بده خصدوص بده آب رکنابداد صدفای
گردش آن توجه کرده است:
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بده ساقی می بداقی کده در جندت نلدواهی یافدت کنار آب رکناباد گ گشت مصدلی را
(همان)3:

شدیراز آب رکنددی ایددن بداد خددوشنسددیم عیب

مکن که خیال رخ هفتکشدور اسدت
(همان)11:

آب در معانی نمادین
آب در معانی سمبلی

 :آیینه ،اصد موندث ،بدار ری ،پداکی ،تجدیدد نیدر

در با رهدای

قومی اساطیری :عنصر آغازین ابدی ،تطهیرکننده مردگان ،بلشنده زیبدایی ،شدفابل

...

آمده است(.جابز)316 :6411 ،
رمت آب نیاز انسان به آن در سراسر تاریخ زندگی انسان نق

بسدته اسدت .شدادمانی

دسترسی به آب از دیرزمان ،بلشی از شادیها جشنهای پرخاطره ایرانی بوده است.
عال ه بر این« ،آب میتواند خسارت بزند ببلعد ،تندباد باران تاک های شکوفان را نابود
می کند .بدین گونه است که آب قدرت موهن خواهدد داشدت .در ایدن اتدت ،گناهکداران را
تنبیه می کند اما نمدی تواندد بده نیکوکدارانی دسدت یابدد کده نبایدد از آب هدای بدزرگ بترسدند.
آبهای مرگ فقح برای گناهکاران اسدت؛ ایدن آبهدا بدرای نیکوکداران بده آب یدات بددل
میشود .آب نیز میتواند همچون آت  ،برای آزمون بیگناهی به کار آید(».شدواتیه:6 ،6411،
)61 63
آیینها و جشنهای مربوط به آب در ایران
آب در پیدای

شادیها برگزاری جشنهای ایرانی تأثیر داشته است .ایرانیان به بهانههدای

ملتلا شادی خود را از جود آب ابراز میداشتند .در این بل

به تعددادی از آنهدا اشداره

میشود:
آبانگان
بنا به رسم کهن ،هر قت نام ر ز ماه یکی بود ،آن را جشن میگرفتند .ر ز آبان(دهم) از
ماه آبان را آبانگان گویند .ر ز دهم آبان ،پارسیان به یژه زنان در کنار ر د یا دریا یزد نگهبدان
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آب را نیای

کنند .ایدن ر ز یدژه یکدی از بدزرگتدرین ایدزدان موردسدتای

ایرانیدان قبد از

زرتشددت یعنددی ایددزد آناهیتددا ،ایددزد سرپرسددت آبهددای ر ان ایسددتا دریاهددا ر دهددا
چشمهسارهاست(.سپه ندی)11 :6411،
انگیزهای دیگر برای این جشن ،آنکه مدت هشت سدال در ایدران بداران نباریدد براثدر ایدن
مصیبت ،خش

ساتی قحطی به جود آمد ،بسیاری از مردمدان تلدا شددند بسدیاری تدرک

شهر دیار کرده بهجاها سرزمین های دیگدر رفتندد .سدرانجام پدس از هشدت سدال ،در چندین
ر زی باران بارید خشد

سداتی بیمداری نداداری رندج از میدان رفدت .بده همدین جهدت

مردمان این ر ز را گرامدی داشدته هرسداته بده جشدن سدر ر شدادمانی پرداختند(.دانشدنامه
مزدیسنا.)11،
جشن آبریزگان
جشن آبریزان دهم تیرماه در ا ج گرما است باز نمادی از شادی نشاط ایرانیدان اسدت.
مردم به دریا ر دخانهها میرفتند در آنجا آبتنی میکردند به یکدیگر آب مدیپاشدیدند
این نیز ریشه در رسوم بسیار کهن پی

از زرتشت دارد .از طرفدی ایدن ر ز را ر ز پیدر زی

ایرانیان بر تورانیان میدانند آن را به منوچهر نسبت میدهند .میگویند این ر ز ایدن مداه بده
نام همان تیری است که آرش کمانگیر پرتاب کرد

د د سدرزمین ایدران را دیگربدار تلبیدت

کرد .آرش در زمان پادشاهی منوچهر به دست افراسیاب تورانی گرفتار شد(.ساتمی فیده:6416،
)610
ابن فقیه تاریخ این جشن را دهم فر ردینماه ضبح کدرده اسدت .همده ر ایدات دربداره ایدن
جشن ،اکی از تقدي آب اهمیت یژه آن تز م بارش باران به هنگام آیینهدا مراسدم
آن بوده است(.رضی)611 :6414 ،
آب زور
یکی دیگر از مراسم اعیادی که در میان زرتشتیان مرسوم است ،آیین «آب ز ر» میباشدد
که در این آیین مقدي ،موبدان پراهوم(فشرده گیاه هدوم) را بدا آب مدیآمیلتندد بدا خوانددن
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سددر دهای ا سددتایی ،آن را متبددرک مددیسدداختند بددرای بزرگداشددت تقدددي آب ،آن را بدده
چشمهسارها ر دخانهها نلار میکردند(.گاهشماری جشدنهدای ایدران باسدتان()416 ،رضدی
هاشم جشنهای آب)(سپه ندی)44 :6411،
نوروز
نور ز یکی از کهنترین جشنهای ایرانیان است؛ دالی پیدای

چندین ر زی بده با رهدای

اسطورهای ایرانیان بر میگردد .در اقب نور ز ،ر زی بود که جمشید کار سر سدامان دادن بده

اسطورهای ایرانی را به پایان رسانده ر زگار نوی را برای ایرانیان پیشدک

جامعۀ

آ رده بدود؛

در شاهنامه آمده است:
جهدددان انجمدددن شدددد بدددر تلدددت ا

فددددر مانددددده از فددددره بلددددت ا

بدده جمشدددید بدددر گدددوهر افشددداندند مددددر آن ر ز را ر ز نددددو خواندنددددد
سدددر سددددال ندددو هرمددددز فددددر دین بددر آسددوده از رنددج تددن دل ز کددین
بزرگددددان بدددده شددددادی بیاراسددددتند مددی جددام رامشددگران خواسددتند
چندددین ر ز فدددرخ از آن ر زگدددار بمانددددده از آن خسددددر ان یادگددددار
(فرد سی)

بر اساي اسطورههای ایرانی ایدن ر ز ،ر زی بدود کده ایرانیدان تمددن را آغداز کردندد از
زندگی ابتدایی د ر شدند .دستآ یز کیهانی ،سومین دتی برگدزاری ندور ز اسدت کده رندگ
بوی مذهبی به خود گرفتده اسدت .بدر اسداي با رهدای ایرانیدان کهدن ،آفدرین

جهدان توسدح

اهورامزدا در این ر ز به پایدان رسدید .در اقده اهدورامزدا نلسدت آسدمان ،سدپس آب ،زمدین،
گیاهان ،جانوران در پایان انسان را آفرید .بر این اساي ایرانیان نور ز را جشن میگرفتند به
آن ارج می نهادند ،چرا که هستی آفریده انسان ،به تکام رسیده بود(.صاتحی)11 :6411 ،
نتیجهگیری
فرهنگ عامیانه ،فرهنگی بنیادی جوشیده از قلبهای پاک صمیمی است که عدداتت
صداقت در آن مدوج مدیزندد .در ایدن فرهندگ اندیشدههدا تجربدههدای ر زمدرّۀ بشدر دربدارۀ
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پدیدههای گوناگون نمود یافته است؛ آب یکی از مهمترین عناصر پدیدههدا در زنددگی بشدر
است که در تار پود زندگی افکدار ا رسدوخ دارد؛ انسدان از آغدازترین تحظدههدای یدات
دریافت که باید به این عنصر یاتبل
خوی

به دیدۀ تقدي بنگرد تا بتواندد بدا فد آن ،زنددگی

را پایدار گرداند؛ بر ایدن مبندا تدالش کدرده اسدت تدا در طدول یدات خدود آرز هدا

آرمانهای خدوی

را در قاتدب با رهدای دیندی مدذهبی ،اندیشدههدای ملدی

تدی خرافده

نگرشهای عامیانده بدا آب پیوندد بزندد از نعمدات آن برخدوردار گدردد .ایرانیدان جشدنهدای
متعددی دربارۀ آب داشدتند بده ایدن سدیله شدادی خدود را از داشدتن آب در سدرزمین خدود
آشکار میکردند .از این ر آب پدیددههدای ابسدته بده آن در اندیشدههدای ایرانیدان باسدتان،
شعرها نوشتههای شاعران نویسندگان ،گفتارهای ر زمرّه شفاهی مردم فرهندگ عامیانده
نمودهای گسترده قاب توجهی یافته است.
منابع
 انصاری ،جمال .)6416(.آشنایی بافرهنگ عامه اقدوام ایراندی :مدر ری بدر آداب رسدوم،اعتقادات عادات محلی .تهران :سبحان نور.
 بلوکباشی ،علی .)6411( .در فرهنگ خود زیستن به فرهنگهای دیگر نگریستن .تهدران:گ آ ین.
 -بیهقی ،سینعلی(.بیتا) .مفاهیم

یژگدیهدای فرهندگ مدردم .مشدهد :اداره کد فرهندگ

خراسان.
 تفضلی ،ا مد ،مترجم .)6413(.مینوی خرد .تهران :بنیاد فرهنگ ایران. جابز ،گرتر د.)6411( .مترجم محمدرضدا بقداپور .فرهندگ سدمب هدا ،اسداطیر فوتکلدور.تهران :اختران.
 جعفری قنواتی ،محمد .)6413( .درآمدی بر فوتکلور ایران .تهران :جامی. -دداجیزاده میمندددی ،مسددعود ( .)6413اتگددوی پددژ ه

در فرهنددگعامدده :چگوندده در

فرهنگعامه تحقیق کنیم؟ یزد :علم نوین.
 اف شیرازی ،خواجه محمد ،)6414(،دیوان ،تصحیش خلی خطیدب رهبدر ،تهدران ،صدفیعلیشاه.
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 خلعتبری تیماکی ،مصطفی .)6411( .آب ،آیین ها با رهای مربوط به آن در فرهنگعامه.تهران :صدا سیمای جمهوری اسالمی ایران ،مرکز تحقیقات.
 داد ،سیما ( .)6411فرهنگ اصطال ات ادبی :اژهنامه مفاهیم اصطال ات ادبی فارسدیار پائی (تطبیقی توضیحی) .تهران :مر ارید.
 دانشنامه فرهنگ مردم ایران .)6416( .زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ یراسدتاران علمدیاصیر کریمی ،محمد جعفری قنواتی معصومه ابراهیمی .تهران :مرکز دائرۀاتمعارف بدزرگ
اسالمی.
 دایرۀاتمعارف تشیب .)6416( .زیر نظر ا مد صدر اج سیدجوادی ،کامران فانی ،بهاءاتدینخرمشاهی .تهران :کمت.
 اتفقاری ،سن شیری ،علیاکبر .)6413( .با رهای عامیانه مردم ایران .تهران :چشمه. رضی ،هاشم .)6414(.جشن های آب :نور ز ،سوابق ،تاریلی تا امر ز ،جشن های تیرگانآبپاشان ،آبریزگان همراه با گزارشهایی درباره آداب رسوم ملی دینی زرتشتیان .تهدران:
بهجت.
 ساتمی فیه،کیوان .)6416( .نمادها سنتهای ایران .تهران :زرین مهر. سپه ندی،مسعود .)6411( .ارزش ،کدارکرد نمادهدای آب (در فرهندگ ،ادب ،عرفدانبا رهای دینی ایرانی غیر ایرانی) .خرمآباد :دانشگاه آزاد اسالمی خرمآباد.
 سعدی شیرازی ،6411 ،گلستان ،تهران ،خوارزمی. شعربافیان ،میدرضا .)6414( .با رهای عامیانه در ایران به گزارش سدیا ان غربدی .مشدهد:محقق.
 شواتیه ،ژان دیگران .)6411( .فرهندگ نمادهدا ،اسداطیر ،رؤیاهدا ،رسدوم ،ایمداء اشداره،اشکال قواتب ،چهرهها ،رنگها ،اعداد .ترجمه تحقیق سودابه فضایلی .تهران :جیحون.
 صاتحی ،کور ش .)6411( .جشن های کهن ایرانی .مشهد :ایران آزاد. علیلانی ،اعظم .)6411( .دانشنامه عامیانه آب کویر -کوهبنان .کرمان :فرهنگ عامه. فرد سی ،ابواتقاسم ،6411 ،شاهنامه ،بر اساي چاپ مسکو ،تهران :هرمس.کرامتیمقدم ،سیدعلی ،چکیده مقاالت همای

-

آب ارزشهای فرهنگی
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 کریمیان سردشتی ،ندادر .)6414( .آب آبشناسدی در ادب پارسدی .تهدران :زارت نیدرموسسه گنجینه ملی آب ایران.
 ماسه،هانری؛ مترجم مهدی ر شنضمیر .)6411(.معتقدات آداب ایرانی(از عصدر صدفویهتا د ره پهلوی) .تهران :شفیعی.
 میرشکرایی ،محمد .)6410( .انسان آب در ایران .تهران :گنجینه ملی آب ایران. نظرزاده ،مهدی عابدی عبايآبادی ،فاطمه .)6414(.قم :شکوفه یاي. ارینگ ،فیلیپ .)6416( .فرهندگ خرافدات :عجیدبتدرین خرافدات مدردم جهان.ترجمدهگردا ری ا مد جاران ،بیجا.
 هدایت ،صادق .)6411( .فرهنگ عامیانه مردم ایران .گردآ رنده جهانگیر هددایت ،تهدران:نشر چشمه.
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نگاهیبهفولکلورطایفهکردشولی
سامان فر غی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ابواب جمعی آموزش و پرورش استان فارس

چکیده
بدون شک باالترین و واالترین د صرا مم در اصل هر ماععم و ع طقوم دخالوت
امامر دارد ،فره گ آن ماععم و ع طقم عرباشد .بم زر امامر فره گ هر ماععم
هزیت آن ماععم را شکل عردهد و با انحوراف فره وگ ،آن ماععوم پوزت و تزخوالر
خزاهد شد ،هر چ د ماععم در ابعاد گزناگزن دیگر قدرتع د و قزا باشد.
فره گ ،عهعزدما شو اخت هوا و آثوار ه ورا عثول شوعر ،ادبیوات ،عزمویقر،
عععارا و  ...برخامام اه حس هیاا ش امر و ععرفت انسان امت.
آدا و رمز  ،هبان ،نژاد هر ع طقم اه دزاعل عام و اصلر اناقال فره گ شعرد
عرشزند،اد داعم نی یکر اهشاخمهاا فره گ داعیانم را تشکیل عردهد موم ایون
نزع ادبیات بم زر شفاهر اه فردا بم فرد دیگر ع اقول عورشوزد .نگارنود در ایون
عقالم بم فزلکلزر (فره گ داعما) ایفما مردشزلر پرداخام ،مم پرداخان بم آن اه
اهعیت قابل تزمار برخزردار امت.
در این عقالم بم ملیات و بوم عفواهیم ملور تزموم شود اموت ،و هعچ وین بوم
ایفما مردشزلر پرداخام شد و اوضاع اماعادر ،میامور ،اقاصوادا ،فره گور و
شورایط مغرافیووایر عطورح گردیود اموت .و هعچ ووین فره وگ عع ووزا ،عووادا و
اماعادر عزرد بررمر قرار گرفام امت و نی بوم ععرفور روموااا مردشوزل ،قیور-
مارهین مم ریشم در این ایفم دارد پرداخام شد امت.

کلیدواژهها :فوتکلور -ای –فرهنگ
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مقدمه
در هر سدرزمین منطقده مهمتدرین رکدن شداتودهی اصدلی کده جامعده بدر آن چدارچوب
میچرخد هویت موجودیت خود را نشان میدهد ،فرهنگ آن سرزمین میباشدد .فوتکلدور
یژگدیهدای مدوقعیتی ،اعدم از موقعیدت جیرافیدایی،

(فرهنگ عامه) مجموعدهی شدناختهدا

تاریلی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،سیاسدی ،آداب رسدوم ،ادبیدات ،هندر غیدره را در بدر
میگیرد .انسان به اسطهی آن شدناختهدا بهتدر مدیتواندد جامعده افدرادی کده در آن جامعده
زندگی میکنند ،بشناسد از خلق خوی سنت آنها آگاه گردد.
ما تصور میکنیم از ی

سو با ریزش بارش اژگان بیگانه ،نوعی فربهی در غین در زبان

رخ میدهد از طرف دیگر اژگان اصی

ریشهدار ،ترکیدبهدای پربدار خدوش آهندگ

سرمایههای گران سنگ از متن بطن زبدان فرهندگ کاسدته زد ده مدیشدوند؛ آن افدزای
در غین این کاه

مدا م چه سرانجامی را برای زبان فرهنگ به همراه خواهد داشت؟

خانوادههای امر زی نیز به هر دتید بده فرزنددان خدود فارسدی مدیآموزندد گدوی هدای
منطقهای فرهنگ قومی به تدریج پی

پای فرهنگ مسلح رنگ مدیبازندد محدو مدیشدوند.

هم اکنون ،هرگاه پدربزرگها یا مادربزرگها با نوههای خوی

مواجه میشوند از ر ی تفدنن

اژگان محلی را میپرسند ،اگر نوههدا از آن اژههدا اطالعدی نداشدته باشدند؛ اکدن

آنهدا یدا

سکوت است یا تبلندی از سر شرمساری ،یا خندهای از سدر تمسدلر! اگدر کودکدان اژگدان
محلی را بشناسند ،اتتی از شگفتی

یرت در نگاه سیمای بزرگترها پدیدار میشدود ایدن

یعنی ،نس جدید از فرهنگ میراث گذشته در ال گسستن است.
فرهنگ ادبیات ایران استانهای کشور غنی ،عمیق عظیم است ،تدذا بده اسدطهی ایدن
فرهنگ غنی ،فرهنگ سایر مناطق به تدریج به مر ر زمان در این سیر عظیم پویا به رکدت
تکاپو اداشته میشود.
«به گفتهی سن تیو :6دامنهی فوتکلور ایران به علت قدمت تاریلی ،شرایح ملتلا زندگی،
آب هوا مناطق گوناگون ،بسدیار سدیب متندوع اسدت؛ بده طدوری کده راجدب بده فوتکلدور
کوچکترین دهکده یا مطاتعه در ا وال قبیلههای ملصدوص یدا اید هدا (شاهسدون ،قشدقایی،
کرد  )...میشود کتابهای بسیار جاتب فراهم کرد»( .قائمیان،6414 ،ص)311
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«در آ ردن تیات محلی سعی شده از اتفبای صوتی بسیار سادهای که آقای دکتر خانلری بده
آقای ر ژه تسکو ( )R.lescotبرای همین کار ترتیب دادهاندد اسدتفاده شدود .ایدن اتفبدا

کم

فقح شام عالمتهای رکات

ر ف اصدلی اسدت کده تقریبدا در همدهی تهجدههدای زبدان

فارسی جود دارد تمام تیدات اصدطال ات تهجده زبدان طایفدهی کردشدوتی بدا ایدن اتفبدا
یادداشت شده است»( .قائمیان،6414 ،ص)311
بیان مسئله و اهداف تحقیق
از سالهای قب در هن نگارنده این پرس

جود داشت که چدرا بزرگدان منطقده دیگدر

نویسندگان که در مدورد اید هدا عشدایر ایدران کتداب یدا رسداته نوشدتهاندد ،ایدن طایفده را بده
د ستداران ادبیات فرهندگ معرفدی نکدردهاندد ،تدا فوتکلدور طایفده ،از قبید آداب رسدوم،
سنتها ،زبان نژاد ،اصطال ات ضرب اتمل ها ،کنایهها ،چیستانها ،ادبیات عامیانه ،موقعیت
جیرافیایی  ...در آن گنجانده شده باشد؟ تذا این مقاته را گردآ ری تد ین نمودم.
پیشینه
پیرامون فوتکلورای کردشوتی تا کنون کاری صورت نگرفته است یا اگدر گرفتده در مندابب
موجود رؤیت نشد.
روش کار
عمدهی ر ش کار رساته کتابلانهای_ میددانی اسدت کده در ابتددا بدا شناسدایی محدد دهی
جیرافیایی ییالقی قشالقی این طایفه بده مصدا به بدا پیدران مطلعدین اقددام نمدودهام نبدودن
اسناد ،نوشتهها کتاب دربارهی این موضوع از ر ش کتابلانهای کمتر استفاده شده است.
تعاریف مفهومی
فوتکلور ()FOLKLOR
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فوتکلور مرکب از « ، FOLKتوده  ، LORدان

است» .علم بده آداب رسدوم تدودهی

مردم ،افسانهها تصنیاهای عامیانه یا توده شناسی است( .معین ،6411 ،جلد)4
«کلمه ی فوتکلور مرکب است از د جزء فوتد
در فارسی به مدردم ،تدوده ،عامده ،خلدق عدوام بلد
معلومددات

( ،)FOLKتدور ( .)LORجدزء ا ل را
د م را بده داند  ،آگداهی ،دانسدتنی،

کمددت تعبیددر نمددودهانددد در مجمددوع ترجمددهی فارسددی (فوتکلددور) مددیتوانددد

اصطال ات فرهنگ عامه ،فرهنگ توده ،دان

عوام ،کمت عامیانه ،فلسفهی عوام  ...باشد».

)WWW.KANOONWEB.COM
فوتکلور در برگیرندهی ادبیات شفاهی ،آداب رسوم اعتقادات عامیانه نیز شدام تمدام
هنرها ،تکنی

ها ،صنایب

رفههای تودهی مردم میشود.

تیت فوتکلور در ایران اژهی قدیمی کهنهای نیست ،زیرا مدت زیادی نیست که اه فدن
با آن آشنایی یافته به آن پرداختهاند.
ای
« اژهی ای د در تیددت بدده معنددای طایفدده ،قبیلدده ،عشددیره گددر ه مددردم چادرنشددین اسددت».
(عمید ،6416،مدخ اتا)
ای  :مجموعهای از طوایا بدا زبدان آداب عدادات مشدترک در فرهندگ عشدیرهای کده
زیرنظر ی

ایللانی یا ای بیگی اداره میشود ی

ا د سیاسدی مسدتق

از جهداتی مانندد

طایفه است اما تفا ت هایی نیز بین آنها جود دارد.
-6جمعیت آن بیشتر از طایفه است -1دارای سرزمین بزرگتر هستند-4.رهبر یا رهبران آن
از قدرت بیشتری برخوردارند.
«هر ای بسته به بزرگی یا کوچکی آن از تعدادی طایفه هر طایفه شام تعدادی تیره هر
تیره شام تعدادی ا الد هر ا الد از تعدادی خانواده تشکی میشدود»( .امدان اتهدی بهار ندد،
 ،6413ص )611
طایفه
اژهای عربی است که از ی

ا د سیاسی در بین کوچ نشینان که از اجزای کوچ

به نام تیره ،بُنکو) ،(BONKUا الد یا د دمان باالخره خانواده تشکی میشود.

تدری
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به مجموعهای از تیرهها که سابقهی طوالنی در زندگی ،معاشرتها ،ییالق قشدالق ،زبدان،
بده هدم دارندد زیرنظدر ید

آداب رسوم ،ماتکیت ،سرزمین مراتعدی مشدترک نزدید
کالنتر اداره میشوند طایفه گفته میشود.
تیره
«به طورکلی تیره ی
ی

ا د سیاسی اجتماعی در محد دهی معین شام تعددادی افدراد بدا

همبستگی تاریلی سیاسی همراه با اص

نسب مشترک سرزمین مشترک که در بدین

آنها افراد غیرخویشا ند مانند شبانان ،کارگران ،دار غه دیده میشود»( .کیانی،6416،ص)611
بنکو )(Bonku

گر هی از مردم ای که در مواردی مل زمین مرتب خویشا ندی با هم مشترکند ،جامعه
کوچکی به نام بنکو را تشکی می دهند ،بنکوها ا ددهای مسدتق هسدتند کده بدین آنهدا ید
همبستگی پیوندی که نشانهی اص
دارند همسایه دایمی یکدیگرند ری

نسب میباشد دیده میشدود افدراد بنکدو مرتدب مشدترک
سفیدی بین آنها مسو تیت امور را برعهدده دارد .از

تحا برخورد اجتماعی – تیدپ شلصدیتی

تدی شدک

هیکد افدراد ،بنکوهدا بدا یکددیگر

تفا ت قاب مشاهدهای دارند.
خانواده
در طایفهی کرد شوتی از تحا ساختاری ،سلسدله مراتدب اجتمداعی دیدده مدیشدود کده از
بزرگتددرین رده بدده کددوچکترین رده بدده نددامهددای طایفدده ،تیددره ،بنکددو ،ا الد خددانواده ( ُوندده)
نامگذاری مشل

شده است.

کوچ
«کوچ در تیت به معنی رفتن از جایی به جای دیگر به صدورت جمعدی خدانوادگی همدراه
با سای زندگی به قصد اقامت است» ( .انوری ،6416 ،جلد)1
کوچ نشینی
تحت عنوان کوچ نشینی انواع ملتلدا معیشدت بدر کدوچ جدا بده جدایی اقدوام انسدانی را
می توان مطرح کرد .این پدیده تا د زیدادی مربدوط بده شدرایطی اسدت کده طبیعدت بدر انسدان
تحمی میکند .میتوان گفت که «کوچ نشینی نوعی زندگی معیشت انسانی است کده در آن
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دامپر ری اساي فعاتیتهای اقتصادی را تشکی میدهد .یژگی بارز این نوع زندگی تحدرک
مکانی جا به جایی گر ههای انسانی است»( .بارت ،6434 ،ص )66
قشالق
«قشالق در تیت به معنای گرمسیر سرزمین گرم که مردم چادرنشین زمسدتان را در آنجدا
بسر میبرند»( .عمید ،6416 ،مدخ قاف)
ییالق
«ییالق در تیت به معنای سردسیر ،کوهپایه ،جاهای سرد ،مح خوش آب هدوا در خدارج
شهر که در فص تابستان در آنجا به سر مدیبرندد؛ ایدالق هدم گفتده مدیشدود»( .عمیدد،6416 ،
مدخ یا)
یورت
«یورت  Yurtجای گاه چادر زدن بیتوته کردن است»( .انوری ،6416 ،جلد)1
مرتب
مکانهایی که از ر ی

مناسب علا آ قه برای دامها برخوردارند مدیتدوان از آنهدا بده

عنوان مرتب چراگاهها نام برد .بنابراین بد ن داشدتن مراتدب مناسدب مسداعد زنددگی بقدای
دامها گوسفندان غیرممکن میگردد.
سابقههای تاریخی طایفهی کرد شولی
عشایر طایفه ی کرد شوتی به عنوان یکی از طایفههدا اید خمسده در اسدتان فداري زنددگی
میکنند تحقیق بر ر ی این طایفه مانند سایر طایفهها ای های کشور ،مشکالت خاص خدود
را در بردارد تحقیق با مشکالت فرا ان ر بر می سازد بده عدال ه چدون در مدورد اید هدا
عشایر به طور اعم طایفهی کرد شوتی به طور اخ

تحقیقاتی صورت نگرفتده اسدت مندابب

اطالعات در این مورد انگشت شمار میباشد کار پژ هشگر سلت طاقت فرسا میشود.
از جمله مشکالت تحقیق بر ر ی طایفهی کرد شوتی عدم جود منابب مکتدوب ایدن طایفده
میباشد به خصوص زمانی که بحث از تاریخ تاریلچهی این طایفه بده میدان مدیآیدد کدار،
بسی دشوارتر میگردد عال ه بر عدم منابب تاریلی مکتوب ،زمانی کده بده افدراد سداتمندان
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طایفه نیز مراجعه میشود .اطالعات چندانی دستگیر پژ هنده نمدیشدود ،شداید بتدوان بدیسدواد
بودن افراد مسن را علت این امر دانست این که اطالعاتی را که این افراد دارند بسدیار محدد د
در اکلر موارد ضد نقیض میباشند.
وجه تسمیهی طایفهی کرد شولی
طایفهی کرد شوتی همانطور که از نام

برمدیآیدد از د جدزء (کدرد) (شدوتی) ترکیدب

شده است .نلست اژه کرد را بررسی میکنیم سپس آن را شرح خواهیم داد.
«کرد  .6 Kordقومی ایرانی که در ایران ،ترکیه ،عراق قفقاز ساکناند.
 .1هر فرد از این قوم  .4چادرنشین ( .3مجاز) چوپان ،نیدز معندی مدیدهدد»( .اندوری،6416 ،
جلد )1
کرد
در مورد جزء ا ل نام طایفه که (کرد) میباشد این دیدگاه را میتوان ابراز کرد ،یکدی ایدن
که این طایفه ریشه در قوم کرد که یکی از اقوام کهن دیدرین ایدن سدرزمین مدیباشدد دارد
دیگری این که «قب از ر د اعراب قب از اسالم کلیهی عشایر را کرد مینامیدهاند از آندان
به نام اکراد یاد میکردند» (کیا ند ،6411 ،ص)11
شول
جزء د م طایفه ی کرد شوتی ،اژه (شول) مدیباشدد دال در اینجدا بده بررسدی تجزیده
تحلی این اژه که هم نمایانگر قوم (شول) هدم نمایدانگر منطقدهای موسدوم بده شوتسدتان کده
مح زندگی این قوم بوده است .
قوم کرد شول
پیشتر در مورد قوم (کرد) قوم (شول) همچنین پیشینهی تاریلی آنها صحبت کدردیم بدا
توجه به ایدنکده قدوم شدول در د رهی صدفویه از منطقدهی شوتسدتان راندده شددهاندد متفدرق
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گردیدهاند عدهای از آنها به نام کرد شوتی هنوز در استان فاري زنددگی عشدیرهای دارندد بده
این نتیجه میرسیم که این قوم تر زبان پس از این که به منطقدهی سدر د چهدار دانگده از توابدب
شهرستان اقلید میرسند .محد دهی مشلصی در نزدیکی ر ستای چشمه رعنای فعلدی از توابدب
شهرستان اقلید ر ستایی را به نام طایفهی خوی

به نام کرد شول بنا میگذارند که هم اکنون

خرابههایی از آن باقی است به عال ه امالک این نا یه به نام کرد شدول بده ثبدت رسدیده اسدت.
بنابراین به نظدر مدی رسدد ندام ایدن طایفده ر سدتای آنهدا برگرفتده شدده از طایفدههدای کدرد
طایفههای شول بوده باشد .همچنین میدانیم که« :سپاه اتابکان فارسی را اقدوام (کدرد) (تدر)
(شول) تشکی میدادهاند»( .عسکری نوری ،6411 ،ص )11
زبان تکلم طایفهی کرد شوتی زبان تری میباشد تر زبانهدا بدرای اژه پسدر یدا مدرد تفد
(کر) را به کار میبرند .ا تمال آن میر د که به دتی آمدن مردانی از شوتستان به ایدن نا یده
بلاطر تف کر به این نام مشهور شده باشند زیرا گداهی ایدن طایفده بده ندام (کرشدوتی) خواندده
میشود به معنی مردانی که از شول آمده باشند.
ایل قشقایی
«ای قشقایی یکی از بزرگترین ای های کشور میباشد از دیرباز در این سرزمین سدابقهای
طوالنی کهن دارند همیشه به عنوان ی

قدرت عشیرهای مورد توجه کومتهای مرکزی

تی د ل خارجی نیز بودهاند قشقاییها از ش
طایفهها ش

طایفده بدزرگ تشدکی گردیددهاندد کده ایدن

گانه شام  -6 :عمله شام  31تیره  -1دره شوری شام  16تیره  -4ش

بلوکی

شام  10تیره  -3فارسیمدان شام  11تیره  -1کشدکوتی بدزرگ دارای  31تیدره  -1کشدکوتی
کوچ

دارای  63تیره میباشد .منطقهی ییالقدی ایدن اید در شدمال اسدتان فداري در جندوب

اصفهان بلشی از استان چهدار محدال بلتیداری منطقدهی قشدالقی آنهدا در جندوب اسدتان
فاري ،شرق استان خوزستان قسمتهایی از استان کهگیلویه بویرا مد بوشهر مدیباشدد».
(ایرجی،6411،ص

)1-6
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طایفهی کرد شوتی با تیرههایی از طایفدهی شد

بلدوکی چده در شدمال اسدتان فداري در

سر دات اقلید چه در طول مسیر کوچ همچنین در جنوب استان فاري در منداطق قشدالقی بدا
یکدیگر هم مرز میباشند.
این نکته نیز قاب تام میباشد که کرد شوتیها که ابتدا به منطقهی سر د چهاردانگه اقلیدد
کوچ کردند با طایفه ی ش

بلدوکی قشدقایی مبادتده پیوسدتگی داشدتهاندد بده عدال ه ایدنکده

کالنتران طایفه ی کرد شوتی با کالنتران این طایفه صلتهایی نیز کردهاند خویشا ندیهایی
بین آنها نیز دایر گردیده است به نظر میرسد که اینها خود را جزئی از قشقاییها دانسته باشدند
مدتها آنها را قشقایی قلمداد میکردهاند .که بعدها به جمعیت آنها افز ده گردید بده عندوان
ی

طایفه هویت ملی خدود را بدسدت آ رده باشدند در ایدن مدورد نوشدتهاندد« :کدرد شدوتیهدا

مدتها قب از قشقاییها پراکنده در محد ده مشلصی در غرب ده بید زندگی میکردندد--
(ایرجی،6411،ص

------)1-6

از اسناد مدارک سر دهها اشعار چنین بده نظدر مدیرسدد کده طایفدهی کدرد شدوتی از
شوکت عظمت االیی برخوردار بوده است این شوکت به جایی رسیده بوده است که اید
قشقایی تمای به طایفهی کرد شوتی داشته

تی میخواسته کده جزیدی از ایدن طایفده قلمدداد

گردد .از طرفی نیز ما ن نمدی توانسدته بده قددرت رسدیدن داج نصدراهلل خدان را کده مدادرش
بلتیاری بوده همچنین کرد شوتیهای فارسی زبان را در صدر کومت اید قشدقایی تحمد
کند .مصرعهایی از اشعار ،همراه با معنی فارسی آن را در زیر میآ ریم.
«کور شوتی تاتی نینگ نه ایدی قی؟ :آیا ق کرد شوتیهای فاري زبان چه بوده است؟
مایینکندن ،قو ا هر مستحقی؟  :آیا مستحق منطقهی مایین بودهاند؟
مرجیم

بوتاسی ائتدی ترقی؟  :چنان به بوتهی عدي شاخ برگ دادهاند.

رفته رفته ا تدی چنار ایللانی؟ :که رفته رفته ا به صورت چناری(ایللانی)در آمده است».
(نادری دره شوری ،6411 ،ص )11
گذشته از این ا ضاع ،هم اکنون ر ابح سدنهای بدین طایفدهی کدرد شدوتی اید قشدقایی
میباشد.
شباهتها مناسبتهای طایفهی کرد شوتی ای قشقایی
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منطقهی ییالقی هر د نزدی
باری

به هدم همجدوار بدین ر سدتاهای علدی آبداد ،سدقالت ،آب

از توابب شهرستان اقلید میباشد.
برپایی دکور داخلی مل هم هستند.

خانههای چادری هر د (چادر سیاه) از تحا سب

مردان طایفهی کرد شوتی از کاله ناصرخانی (ناصدرخان کالنتدر بدزرگ اید قشدقایی) کده
مرسوم به ا ست بر سر میگذارند.
تباي محلی قری ) (Qeryزنان هر د یکی میباشد( .دستمال – چارقدد– تومدونTumon

)...
سب

رقصیدن زنان یکی میباشد ( لقدهای را تشدکی داده بدا صددای سداز دهد کده

ملصوص رق

زنان است شر ع به رقصیدن میکنند.

م ردم هر د ای به سدنگ چدین ضدرت عبداي معتقدندد( .مدردم هدر د بدا چیددن قدرار
گذاشتن چند سنگ ،کلوخ بر ر ی هم هر چیزی را از خطر دزدی  ...محفو نگه مدیدارندد
میگویند کِهلهی ضرت عباي است)
صلتهایی بین هر د صورت گرفته است ( .دختر شیرخان بیگ ش
هادی خان همسر عطاخان دختر عطا خان ،سودابه همسر سین خان ش

بلوکی یعنی خواهر
بلوکی بود)

«تعدادی از افراد تیره تری در ای قشدقایی رشدد پدر رش یافتدهاندد»( .قهرمدانی ابیدوردی،
 ،6414ص )311
ایل خمسه
ای خمسه یا ای های خمسه همان طوری که از ندام آن برمدیآیدد از ترکیدب چندد اید بده
جود آمده است بهتر است که به جای اژهی ای

اژه ای ها بکار برده شود.

«به دستور ناصراتدین شاه قاجار از گرد همایی پنج طایفه پراکنده بهدارتو ،ایندانلو نفدر کده
ترک زبان بودند ی

قبیله عرب زبان همچندین طایفده باصدری کده تدا آن زمدان در مقابد

قدرت قشقایی به ساب نمیآمدند اتحادیهی ایلی خمسه تشکی
قرار گرفت »( .ایرجی ،6411 ،ص)1

تحت رهبری خاندان قدوام
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پیوستن طایفهی کرد شولی به ایل خمسه
از تحا زیست بومهای ییالقی قشالقی نیز با یکدیگر مرز مشترک دارند

تی در مسیر

کوچ از شمال فاري (شهرستان های آباده اقلید) تا جنوب فاري (شهرستان جهرم)« .طایفدهی
کرد شوتی با ای قشقایی هم مرز میباشند بنابر دالی مذکور طایفهی کرد شوتی به طدور دتم
زمانی جزیی از ای قشقایی بوده است از این ای جدا گشته به عنوان ید

طایفدهی مسدتق

به زندگی خود ادامه دادهاند تو اینکه ماتیات نیز به صورت (صدی سه) از گوسفندان خدود بده
خوانین این ای میدادهاند اما زمانی که مستق گردیدهاند ماتیاتهدای ایدن طایفده بده کالنتدران
خودشان اگذار میگردیده است .طایفدهی کدرد شدوتی بنابده مقتضدای موقعیدت ،گداهی جدزء
خمسه زمانی جزء قشقایی بده سداب مدیآمدندد تدذا تماید آنهدا بده قشدقایی بیشدتر اسدت».
(قهرمانی ابیوردی ،6411 ،ص

)316-310

خانواده
در طایفهی کرد شوتی بیشتر مرد ساالری کم فرماست تصدمیمهدای اساسدی مربدوط بده
خانواده را پدر خانواده به عنوان سرپرست مرد خانواده مدیگیدرد سدایر اعضدای خدانواده از
نظرها تصمیمهای ی پیر ی مینمایند .پدر خانواده در کارهای پر رش گوسفندان به چدرا
بردن آنها ،داد ستد ،خرید مایحتاج خانواده محافظت از دامهدا از گزندد یدوانهدا درندده
دزدها ،تهیه خرید علوفه آ قه برای گوسفندان
به سکونت گاه دیگر مشل

م اثاثیه خانواده از ی

سکونت گداه

کردن اطراق گاههای بین راه غیره  ...انجام ظیفه مدینمایدد.

عام دیگری که در خانوادههای عشایری ای کرد شوتی به چشم مدیخدورد دس همیداری
همدتی نزد آنهاست اعضای خانواده در پارهای از موارد از ظایا اصلی خود فراتر رفته به
کم

یکدیگر نیز میشتابند .

جمعیت
طایفهی کرد شوتی به عنوان یکی از اجزای ای های خمسه فاري با «جمعیتی بداتغ بدر 4111
نفر در قاتب  111خانوار یکی از طایفهها به نسبت بزرگ این ای اسدت الزم بده کدر مدیباشدد
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که ای های خمسه از  1ای  ،به نام های  -6باصری  -1نفدر  -4بهدارتو  -3اینداتو  -1عدرب د
طایفه به نام کرد شوتی عبداتحسینی تشکی گردیدهاند به طورکلی ایدن اید دارای 41144
نفر جمعیت شام  1611خانوار میباشد .از ک جمعیدت  4111نفدری طایفدهی کدرد شدوتی از
تحا جنس  6113نفر مرد  1001نفر زن می باشند»( .سازمان برنامده بودجده فداري،6411 ،
ص )6
از تحا تعداد جمعیت ،بعد از ای عرب با  13111نفدر جمعیدت اید باصدری  1314نفدر
جمعیت ،ای کرد شوتی مقام سوم را داراست یکی از پرجمعیدتتدرین طایفدههدای اید هدای
خمسه است .
ساختارهای اجتماعی و سیاسی طایفهی کرد شولی
ساختار اجتماعی کوچندگان به شک سنتی دارای ساختی منظم قاعدهمندد مدیباشدد کده
این ساخت اجتماعی سیاسی اغلب از کدوچکترین ا دد سیاسدی ،اجتمداعی کده خدانواده یدا
خانوار میباشد شر ع می گردد در نهایت بده اید یدا بدزرگ اید (کنفدراسدیون ایلدی) خدتم
میشود.
کالنتران طایفهی کرد شولی
از نظر سیاسی ،سرپرستی هری

از سداختهدای اجتمداعی بده سدیلهی افدرادی بدا عندا ین

خاص به خود ،رهبری هدایت میشوند ،بددین صدورت کده در سداختار اجتمداعی سیاسدی
سرپرست با نام خاص خود میباشد.

طایفهی کرد شوتی هر ا د تشکی دهنده آن دارای ی
به طور ملال طایفه را ،کالنتر سرپرستی رهبری مینماید.

براساي اسناد تاریلی« ،کالنتران طایفدهی کدرد شدوتی مدال داجی آقدا پسدر مدال ا مدد
پسرش عطا خان پسرهای عطا خان ،جواد خان ،اتیاي خدان ،امیر سدین خدان ،امیرقلدی خدان
دارای نام خانوادگی ستوده بودهاند.
(در گذشته اتیاي خان نمایندده انجمدن شهرسدتان آبداده امیدر قلدی خدان نمایندده انجمدن
شهرستان اقلید بودهاند)»( .قهرمانی ابیوری ،6411 ،ص

)316-310
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بزرگتددرین سدداخت اجتمدداعی عشددایر کددرد شددوتی بعددد از عنددوان طایفدده ،تیددرههددای
ملتلا تشکی دهنده آن هستند .تیره یکی از سداختارهای اجتمداعی ،سیاسدی عشدایر طایفدهی
کرد شوتی میباشد که به سیله ی کدخدا رهبری هدایت میگدردد شدایان کدر اسدت کده
کدخدا یا کدخدایان به سیلهی کالنتر جهت اداره امدور تیدرههدای ملتلدا تعیدین منصدوب
میگردیده است.
ساختار تیره های طایفهی کرد شولی
بزرگترین سداخت اجتمداعی سیاسدی عشدایر طایفدهی کدرد شدوتی بعدد از عندوان طایفده،
تیرههای تشکی دهنده آن می باشد .تیدره یکدی از سداختارهای اجتمداعی سیاسدی اسدت بده
سیلهی کدخدا رهبری میشود .این کدخدا اغلب به سیلهی کالنتر طایفده ،جهدت اداره امدور
تیرههای ملتلا تعیین منصوب میگردیده است .تیرههای ملتلا تشکی دهنده کرد شوتی
عبارتند از :
اربابدار )-(Arbâbdârتدری )-(Loryمدراد شدفیب )-(Morâd cafyبابدا ملکدی (Bâbâ

)-malekyکددوش پددا )-(Kocpâجمشددیدی ) -(Gamcydyتشددنی )( (Lacanyمهندسددین
مشا ر پوی

جنوب ،6414 ،بل

سوم ،ص )1

قشر بندی اجتماعی طایفهی کرد شولی
در طایفهی کرد شوتی نیز چندین قشر متمایز متفا ت جدود دارندد کده ایدن اقشدار را مدا
میتوانیم براساي مالک اقتصادی در هلهی ا ل به تبدب آن براسداي پایگداه موقعیدتهدای
اجتماعی که دارنددگان ایدن پایگداههدای گونداگون اقتصدادی دراختیدار دارندد در هلدهی د م
مشل

نماییم.

چنانچه ما بلواهیم این اقشار را در نموداری نمای

دهیم باید که هدرم قشدربندی را ترسدیم

کنیم که بیانگر تعداد افراد هر قشر همچنین نحوه رهبری تسلح اقشار بر یکددیگر مدیباشدد
قشربندی طایفهی کرد شوتی به ترتیب ی میباشد.
-6کالنتران  - 1خرده رئیسها -4کدخداها - 3ری
 -1نوازندگان

سفیدان -1عامهی مردم طایفه
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آموزش و پروش در عشایر طایفهی کرد شولی
دانشسرای عشایری در شیراز در سال  6441هجری خورشیدی گشای

یافدت گدره کدور

پس از قرنها باز شد با پیگیریهای دتسوزانه جوانمرد ایلدی (محمدد بهمدن بیگدی) کده تدذت
معنوی کارش را به تذایذ دنیوی مادی ترجیش داده بود پس از چند سال درختی سایه گسترده
پر میوه به ثمر نشست که نتیجهاش معجون زیبای مللث عشق ،عم
طایفهی کرد شوتی به گفته خود نق

اخدالص بدود» .اتبتده در

چندانی نداشته است ( .توکلی،6411 ،ص )114

قلمرو ییالقی طایفهی کرد شولی
«قلمر ییالقی طایفهی کرد شدوتی بده سدعت تقریبدی  111 1کیلدومتر مربدب شداتم سدر د
چهاردانگه شهرستان اقلید در دشت نمدان بوده در گسدتره جیرافیدایی  11درجده  46دقیقده
طول غربی تا  11درجه  11دقیقه طول شرقی از نصا اتنهار گرینویچ  40درجه  61دقیقده
عرض جنوبی تا  40درجه  31دقیقه عرض شماتی از خح استوا قرار گرفته است »( .مهندسدین
مشا ر پوش

جنوب ،6414 ،بل

ا ل ،ص )10

قلمرو قشالقی طایفهی کرد شولی
قلمر قشالقی طایفهی کرد شوتی به سعت تقریبدی  111 6کیلدومتر مربدب شدام مرزهدای
سیاسی شهرستانهای جهرم ،شیراز فیر زآباد اسدتان فداري مدیباشدد بده طدورکلی ایدن طایفده
دارای د منطقهی قشالقی سنتی است که تعددادی از خدانوادههدای تیدرههدای ملتلدا در آنهدا
سهیمند« .قشدالق ا ل ایدن طایفده در دوزهی دشدت بدار ي جهدرم قدرار گرفتده کده قلمدر
تیرههای تری ،بابا ملکی خانوادههایی از تیرههای اربابدار مراد شفیب میباشد سعت تقریبی
این قشالق  611 1کیلومتر مربب بوده در گستره جیرافیایی  14درجه  10دقیقده طدول غربدی
تا  14درجه  33دقیقه طول شرقی از نصدا اتنهدار گریندویچ  11درجده  61دقیقده عدرض
جنوبی تا  11درجه  30دقیقه عرض شماتی از اسدتوا اقدب گردیدده اسدت( .مهندسدین مشدا ر
پوش

جنوب ،6414 ،بل

ا ل ،ص )61-6
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مسیر قلمرو ایل راهی طایفهی کرد شولی
قلمر ای راهی طایفه از سر دات شدمال اسدتان فداري اقدب در جندوب شهرسدتان اقلیدد
شر ع میگردد تا نوا ی گرمسیری جنوب جنوب غرب شهرستان جهرم ادامه مییابد بده
طور تقریبی د د پانصد کیلومتر طول دارد .آخرین نقطهی مراتب ییالقی طایفه مراتدب اطدراف
نظامآباد ،از ر ستاهای بل

مرکزی شهرستان اقلید میباشد در نوا ی قشدالقی جندوبی تدا

منطقه ی مبارک آباد ،بل

قیر کارزین شهرستان فیر زآباد آخرین د نوا ی گرمسدیری

این طایفه میباشد.
منابع آب
منابب عمدهی آب مورد استفاده طایفهی کرد شوتی که شام  -6آب شرب شیرین مدورد
اسددتفاده مددردم  -1آب مددورد اسددتفاده دامهددا  -4آب مددورد نیدداز کشددا رزی مددیباشددد از
چاهها منابب ملتلفی تأمین میگردد .آب شرب عشایر طایفهی کرد شوتی در منطقدهی یدیالق
از چشمهها قناتها آب چاهها تأمین میگردد عمدهتدرین چشدمههدا در منطقدهی سدر د
چهار دانگه عبارتند از چشمه رعنا ،چشدمهی پُد نده ،چشدمهی میشدان ،چشدمهی امدامزاده سدید
محمد ،چشمهی گ ریز ،چشمهی مر ارید ...
مرتع و انواع آن
اغلب دامهای عشایر طایفهی کرد شوتی را گوسفند بز تشدکی مدیدهدد مراتدب خداص
پر رش این د نوع یوان را نیدز دراختیدار دارندد امدا مراتدب آنهدا در سدالهدای اخیدر تلریدب
شدهاند به جز مناطق کوهستانی که جهت پر رش بز مناسبتر است سدایر منداطق دشدتهدا
که برای پر رش گوسفند مناسب هستند به زمینهای مزر عی تبدی شدهاند.
پوشش گیاهی
در منطقهی ییالقی طایفهی کرد شوتی انواع گوناگون گیاهان ،درختان درختچهها جدود
دارنددد در منطقددهی ییالقددی پاسددارگاد انددواع درختددان بندده (پسددتهی کددوهی) ارژن ،کَهکُددم
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درختچههایی نظیر بادام کوهی ،تِنگس ،کورم کِ  ،خَلیل

شِهن  ...رشد نمود یافتدهاندد

انواع گیاهان نظیر کُما ،جاشیر ،کوده ،شمشدیرک ،خدامور  ...رشدد نمدود مدییابندد .ایدن
گیاهان در منطقهی سر د چهار دانگه نیز رشد میکنندد تنهدا میدزان درختدان جنگلدی کمتدر
اسدددت بوتدددههدددایی نیدددز نظیدددر کُدددپ ،گَدددون ،گدددامر ،اَندددزر ت ،دِرمَنددده غیدددره از دیگدددر
پوش های گیاهی طایفهی کرد شوتی میباشد.
زبان
زبان قوم کرد شوتی یکی از شعب زبان فارسدی مدیباشدد گرچده در مدورد ریشده ایدن قدوم
اطالعات اندک است پژ ه های زبان شناسان را میطلبد اما همین قدر برای ما مسدلم اسدت
که زبان این طایفه از همان زبان فارسی است.
اما زبان مردم طایفهی کرد شدوتی از جملده زبدانهدایی اسدت کده از صدرا ت سدادگی
ر شنی خاصی به خصوص برای افراد این طایفه میباشد------- .
علم توده راجع به فصلها در طایفهی کردشولی
چلِّهی بزرگ  :از ا ل فص زمستان تا  31ر ز بعد از آن را چلِّهی بزرگ مدیگویندد بعدد
از آن را نیز چلِّهی کوچ

میگویند.

چار چار  :به  61ر ز ا ل زمستان گفته میشود که کدرد ارد کمدر شدده  4ر ز مدیر د4 ،
ر ز میماند 4 ،ر ز میآید بعد کرد کمر جای خود را به پیدرزن مدیدهدد پیدرزن چُلدوي
(مشع ) خود را به هوا میاندازد مدیگویندد :اگدر چلدوي بده آب بیفتدد بارنددگی اگدر بده
خشکی بیفتد آت

است .شعری در این مورد:

ا مدم رفت ،محمودم رفت دل بر کی کنم خوش چلوي آتشی بردارم دنیا را زنم ت
کُرد کَمَر  :از بیست ی

دیماه تا سیم دیماه ( 16تا  )40به مدت  1ر ز را کدرد کمدر

مینامند معتقدند فردی که کرد ) (kordبوده  4ر ز در کوهستان برفگیدر مدیشدود در سده
ر ز د می چوپانی ا را میبیند که از هوش رفته بعد ا را به خانه آ رده الی نمدد گذاشدته
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در  4ر ز پایانی به هوش آمده ساتم میشود .قاب

کر است کده در ایدن  1ر ز هدوا بسدیار

سرد یخ بندان است .
پیرزن  10:ر ز از فص زمستان پیرزن است که بعد از کرد کمدر مدیباشدد  60ر ز آن را
آب چاشت (منطقهای در سلطان الیت از توابب شهرستان مر دشت که دد د  30چشدمه دارد
آب آن را میخورند که طعم بددی دارد بدرای امدراض مفیدد اسدت)  60ر ز دیگدر را بده
عنوان اسفند نور ز میشناسند.
جانور شناسی
جانورانی که در محد دهی ییالق قشالق این طایفه به چشم میخورد:
گرگر ک  : GARGARUKسوسمار کوچ

 ،مارمیزک (مارموت

) ،گدرگ ،کفتدار،

ر باه ،سگ توره  ،TUReسگ گرگ ،خري ،خرگوش ،چوته : COLÊجوجهتییی ،گدراز،
یوزپلنگ ،ببر ،دم به کول ( DOM-BE-KULعقرب) ،شترخدا (ملخ) ،غدز ک QAЭUK

 :سرگین غلطان که در زبان تازی معادل آن جُعَ است ،کوکر : KUKARبلددرچین ،کبد
کوهی ،بز کوهی ،پازن کوهی ،قوچ کوهی ،کاسه پشت (الک پشت)

هوبره ،می
داستانها

دَده سیاه -شاهزاده رضی-کَچَلَ
اشعار
ممکن است بعضی از اشعار از تحا

زن قافیه صحیش نباشند ،تدذا نگارندده جهدت فد

امانت چند بیت از ابیات را به همان گونه که خوانده میشده ،آ رده است.
خودم مست فشنگ مسدت قطدار صد شصت فشنگ د ر قدم هست
را تددددا نفددددس در قدددداتبم هسدددددت
مبجنگم دامندهی کوههای سیددددداه
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

*****
پسدددینی منددددددزتم پدددای گددددددداره نچیددددددددم هیدددددددزمی گفددتم بهدداره

،
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بدسدددوزد طددداتب مدددن ای ل ای ل کدده هرجدا مدی ر م سدرما بده کداره

*****
ضرب المثلها
چند نمونه
در مورد بیهوده کاری
-6آدم بی کار ،ا کنه می جوقن کُوه Adamê bykar ou konê my juqan kue

معنی :فرد بی کار آب در ها ن میکوبد
ا  :ملفا آب کنه  :میند جوقن  :ها ن کوه  :میکوبد
در مذمت کسی که خودش عیب بزرگی دارد عیدب کوچد

دیگدران را بدزرگ جلدوه

میدهد
- 1آشباته به هَسُم ایگه نه سوالخ

Acbalê behasom ige no solâx

هسم  :کا گیر ایگه  :میگوید سوالخ  :سوراخ آشباته  :صافی
در مورد چیزی با شکوه که نتیجهاش فاقد شکوه باشد .
کنایهها
چند نمونه
ا دا رسو ن 6شدن :کنایده از الغدر ضدعیا شددن ) (ODA VA RESVUNپیدزی
نداره  :کنایه از این که قدرت

وصلهی انجام کاری را ندارد.

چیستانها
چند نمونه
از اینجا تا کاشون نعلبکی پاشون ؟ جای پای شتر
نعلبکی  :ظرف زیر استکان چای خوری .
-1ایتا ،ا تای تنگ ،می یات توی تنگ ،صدای نعره پلنگ؟تفنگ

1
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)(Ita otaye tang myat tuye

ایتا  :این طرف ر دخانه ا تا  :آن طرف ر دخانه مییات  :میآید
مکانهای عمومی
امامزادهها
 -6امامزاده سید محمد  -1سلطان کرم  -4پیر بانو در ر ستای
گردنههای صعب العبور

 -6گردنه ی بزَن  – 1 تنگهی بُالغی -4تنگ فار ق -3تنگهی در ازه قدرآن -1تنگدهی

گود نارنجی
آثار باستانی
آسیاب آبی بسیار قدیمی در نزدیکی امامزاده سید محمد
آسیاب بادی اقب بر قلهی کوه گَبری که چاه پرآبی بر سر این قله جود دارد.
قلعهی کافور (کافتر)
قبرستانهای بسیار قدیمی جود دارد که مربوط به گبرها (زرتشتها) است .
بزرگان نیز از قرآن مذهب بسیار بزرگدی کده درکدوههدای مشدرف بده ر سدتای سده قَدالت
مدفون است کایت میکنند.
اشکفت ،شکفت  Cekaftاکبرخان
غار افراسیاب
خوراک ها
 -سوته ی جو -تِلکه - TELKEشیر گندم  -برشته ی گندم  -شیراَتُّم - Alomپس Pes

 -شُلشُد دلَ

 - Col colakبَرّاتدددی -لدددوا- :کددداچی -چَنگدددال  -:آنقدددوزه  -قورمددده -

کُماچ: Komaç
ماسددت -ماسددتینه :د
- Bantuyehپنیر

 -کشد

–د را  -چکَلددوک  -çekalukر غددن محلددی -بانتُویدده
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پوشاک
تباي مردان
بنا به ر ایت پیران قوم تباي مردان شام  :آرخاتُق -شال -کاله -مِلکی(گیدوه -قلدم پدیچ-
چُیّه) - (ÇoQeچ )(Çel

تباي زنان
 -6تنبان(تومون)  -1پیراهن -4چارقَد -3دستمال زنان از جنس ریر -1بُلوز یا آرخاتق -1
پوزار
فضای خانهی سیاه چادری
بستگی به نوع فص قشالق ییالق متفا ت است که در ی آ رده میشود.
 -6فضای سیاه چادر قشالقی -1فضای سیاه چادر ییالقی
اسباب خانه
جُوال ،خورجینُ ،وره ،تِمچه ،کَمچدان ،نمکدان بافتنی ،تاچه ،قیلون د ن (کمچد ن)
وسایل پخت و پز
دیگبر ،دیگ بزرگ (کماجدان) ،آش پاته ،سه پای اجاق ،باگده ،هَسُدم ،قابلمده ،معجومده،
قاشق چوبی مالقه ...
وسایل خواب
جاجیم  ،تلت نمد ،گبه ،قاتیچه ،بات  ،متکا ،خوابگاه ،شله ،گلیم
وسایل فراوردههای لبنی
خیگ پنیری ،خیگ ر غنی ،مش

د غی ،ماست ر  ،سه پایه (مالر) ،آب گردان ،دیگ

مسی در گذشته دیگ چدنی در ال ،دیگ بر ،ا ک  ،کیسهی پنیری
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وسایل نگهداری از احشام و حیوانها
 -6کَلَ

 -1چُماق  -4دُمبه گا ی  -3تَرکه  -1شِ

پَر

دامداری
دامهای طایفهی کرد شوتی ،به ر ش دامداری سنتی پر رش مییابند از این نظر که مانندد
دامداریهای صنعتی بر ر ی آنهدا برنامده هدای اصدالح ندژادی صدورت نگرفتده اسدت از جملده
دامهای اصی ایرانی میباشند.
مراسم پشم چینی
مردان با سیلهای که دُکارد ) (DOKARDنام دارد (عکس  )66-1بدا ریسدمانی کده بده آن
کبند ) (KABANDگفته میشود چهار دست پای گوسفند را مدیبندندد شدر ع بده چیددن
پشم مینمایند.
مراسم بز بریدن (قیچی کردن موی بزها)
در ال اضر این مراسم از بین رفتده دیگدر خدانوادههدا از مدوی بدز اسدتفاده ی چنددانی
نمیبرند چرا که در ال اضر به خداطر را تدی از خیمدهی سدفید اسدتفاده مدیکنندد .تدی در
گذشته همانند مراسم پشم چینی بوده پس از بریدن موی بزها آنها را کَمدون مدیزدندد بعدد
زنان دختران آن را ا (باز) میکردند ،گُله (گلوته) میکردندد بعدد بدا سدیلهای کده بده آن
د ک ) (Dokمیگفتند میریسیدند ،بعد از آن جهت بافتن چادر سیاه ،تَتَداَ (LatAF) ،جیدر
) (HAGYRمورد استفاده قرار میدادند.
اصطالحات مربوط به دامداری
ا ) .(OWکُلِدده کُلِدده ) . (KolE-KolEآغدد ) (AQOLکددور کددور ) (Kor-Korقُدد هِدده
) (QOLHAHیَ یَ ) .(YAYAدان دان غریب یده ) (YAHاُری قَشَده ) (ORYQACAHقَشَده
) (QACAHکوتوکوتددو ) (KULOKULOهِیَ ده هِیَ ده ) (HeYAH-HeYAHاُهددو اُهددو (OHO-
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) OHOقِرقو ) (QerQUد ن ) : (DUNد ن زیاد یاد کردن (شمارش کردن) مَهدر ): (MAHR
هوبیو  (HUBYYU) :رگا ) (REGAگم کردن ) : (GAMگیاه خی

)(XYC

اعتقادات و باورهای مربوط به دامداری
 -6خانوادههای طایفه ،هنگامی که هوا ر به گرمی مینهد از قشالق میخواهند به طرف
ییالق کوچ نمایند یا به بیانی دیگر منزل ا ل را طی کنند ،برای خارج شدن از آغ زمستانی در
صبشگاه د طرف را آت

میزنند ،گله را از زیر قرآن از بین د آت

عبدور مدیدهندد بدا

ضربه زدن به دته ) (DALEگوسفندان را خارج میکنند .در پایان آب میریزند با تفنگ نیدز
شلی

میکنند.
 -1زمانی که گوسفندی یا تعدادی از گله در کوه جا میماند دختران خانواده زتا خود را

گره میزنند تا از ملهی یوانهای درنده درامان باشد.
 -4اره را ا سین ) (OSYNمیکنند ،یعنی :با شعر بستم ،بستم ،دهان گرگ را بسدتم ،دهدان
دزد را بستم ،در بال را بستم ،ر ی اره میخوانند ر ی سیاه چادر خانه میاندازند تا از ملهی
یوانهای درنده در امان باشند.
کشاورزی
اصطال ات مربوط به کشا رزی
ماتَدد

کدداری - :Malakر )- (Rouاُ سددین )- (OSYNداي -تدداپو )- (TAPOخددوره

)- (Xoreکَتّه )-(Katteدشتبان (شب پا) -بافه
نام گذاری رعیتها
به د گر ه از رعیتها سه دانگیها گا نوییها گفته میشود
صنایع دستی
دست بافتهای زنان طایفهی کرد شوتی
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توشددده دان -تیدددردان -ندددی چدددق(نی چیدددت) -آیینددده دان -تمچددده (- :)temçeکَمچددده
دان)ُ - (kamçedanوره )- :)hurreخوابگاه - :پشتی ) ،postyمتکا)
نق ها طرحهای رایج در قاتی دیگر دست بافتها
کشکوتی  -سن آبادی -نفر -نبی خان -شیری -شوربا خور ن -خورشیدی
فعالیت ،سرگرمی و بازی ها
-6ترکه بازی -1در نه بازی 1-4سنگ -3هوبیو (فوتبال دستی ،کیلده بدازی) -1جدز بدازی
-1کُوکُوته بَرَک -1قطوربازی -1قاب بازی -1جناق شکندن  -60توپ بازی -66قُم قُم بدازی
 -61دستمال قُم قُم کنی ...
عر سی مرا

انجام آن با توجه به آداب رسوم طایفه در گذشته اکنون اتبتده مراسدم

ازد اج شام چند مر له میباشد اتا  -خواسدتگاری ب -بلده بدران (بدر ن) ج -رخدت بدران
(بر ن) د -عقد هد -نابندان  -عر سی ز -جله بازکنون ) (Kononکه به تشریش چند مدورد
آن خواهیم پرداخت ).
گاو به گاو (گو به گو )GUBEGU
در بین طایفه دیگر طایفه ها ،هنگامی که بدین د خدانواده ازد اجدی صدورت مدی گیدرد،
یعنی دختری را به پسری می دادند ،در مقاب  ،خواهر داماد را به ازد اج پسر خود در میآ رندد
این عم را در اصطالح (گا به گا ) میگویند.
مرگ و میر
در این طایفه اگر کسی بمیرد نسبت به جوان پیربودن

متفا ت برخورد میکنند .چنانچه

از دنیا رفته جوان باشد ،خانوادهاش  6اتی  1سال عزاداری دارند ا ترام بسیار زیدادی بدرای ا
قای هستند به خصوص مادر خواهرش هر موقب که صحبت از ا میشود بسیار گریده زاری
میکنند .به طور کلی فرد از دنیا رفته مورد اکرام ا ترام میباشد.
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بعضی از اعتقادات مربوط به مرده :
تا سه شبانه ر ز چراغی را بر سر قبر مرده ر شن میکنند.
بعد از گذشت سه هفته سنگ قبر ا را میبندند که این مراسم با آمددن اقدوام همسدایگان
به خانهی مصیبت دیده میباشد.
اعتقادات ،آداب و رسوم و باورهای کلی
کهلهی ضرت عباي ) - (KEHLEYÊبزغاته (کهره) ی ضرت عباي -قربانیعید باستانی
طایفهی کرد شوتی با توجده بده گفتدههدا شدواهدی کده در قبد

کدر شدد ایراندی االصد

میباشند عید نور ز را بسیار مقدي پاک میشمارند .چنانچه در مراسدم چهارشدنبه سدوری
مانند دیگر ایرانیان آت

ر شن میکنند از ر ی آن پرش میکنند معتقدد هسدتند کده درد،

بال مریضی از آنها د ر میشود  .هنگام پریددن از ر ی آتد

مدیگویندد  :زردی مدن بدر تدو

سرخی تو بر من .
لغت هایی که به عنوان قسم ،دعا و نفرین در بین مردم این طایفه رواج دارد
قسم
تو بمیری ،به شاه چرا  ،بده اجداق مرتضدی علدی  ،ضدرت عباسدی ،بده ابواتفضد  ،قدرآن
کیلی ،اال ،اله ،جون امام سین ،به سید محمد  ،به جد سید سدکینه ،بده اجاقدت بده ار اح
مردگان نیز قسم میخورند ،مرگ سبیالت ،جون خودت ،اگر مسلمانی ،جان پسرت ،به قدرآن،
به تیغ کج ضرت عباي
دعا
6

مل مورد 6سبز باشی ،خیر ببینی ،خیر از جوانیت ببینی ،بده هدر آرز یدی کده داری برسدی،
امام زمان پشت پناهت باشد ،یا تشنه تب امام سین ...
نفرین
 .6گیاهی که همیشه سبز است و در منطقه قشالق میروید-2 .وسایل نان پزی  -3الشخور
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خیر نبینی ،واتت به ضرت عباي ،سدید محمدد ،تَد

تدوی 1مرتضدی علدی جوابدت را

بده...،
کَسَن کِلوک )(KASAN-KALUK

برای نز ل باران ،مقداری آب را با خمیر مللوط می کردند داخل
(سنگ کوچ

) میانداختند  .این ریگ زیر دندان هر کسی که میرفت ا را کت

میگفتند( :کسن کلوک) کی باران میآید؟ فردی که ریگ زیر دندان
کت

را ید

عددد ریدگ
مدیزدندد

رفته میگوید :مدرا

نزنید! فردا باران مییاد.

دیگر اعتقادات
 دستهی نانی را الی بُقچه (پارچهای) میگذاشتند آن را به عنوان قدرآن قبدول داشدتندفرد مورد ظن خود را قسم میدهند.
 -به کسی معتقد باشند که بدقدم است با آمدن

بدبلتی می آ رد ،با چاقو جدای پدای

را عالمت ضربدر میزنند.
 -کسی که چشم زخم داشته باشد کمی از خاک پای

را برمیدارند تا کاری نتواند انجدام

دهد ،یا مهرهای که به آن مُهر سَبزک گفته میشود به گردن خود میآ یزندد (بده خصدوص در
بچهها) تا در امان بمانند.
زا ترکون  :برای دفب چشم زخم زاغی را بر ر ی آت

میگذارندد ،پدس از آب شددن بدا

توجه به اشکال به دست آمده تفسیر میکنند که چشم یدا دهدان پشدت سدرش بداز شدده از ا
غیبت میکنند.
دست سب

 :هنگام دار دادن به گله (پشم چینی دیگر کارها) به فردی که معتقد هستند

به سیلهی ا کارها ز دتر به پایان میرسد ،شر ع آن را به ا اگذار میکنند.
پا سنگین  :هنگامی که زنان در ال بافتن قاتی ،پشتی دیگر بافتنیها یا موقعی کده تدازه
میخواهند ماست را تبدی به د

نمایند (د

بزنند) معتقد هستند که فردی نباید سرپا بایسدتد.
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چون آن عم

کار د ر به پایان میرسد مگدر ایدن کده معتقدد بده کسدی باشدند کده پدای

اصطالح سب

باشد که آن کار ز دتر به پایان برسد.

بده

باورها
چند نمونه
اگر خاری در دستشان بر د با ر دارند که از تري آن که آدمی بمیرد زیر خداک مددفون
شود ،نتواند دیگر ر ی زمین باشد ،به همین خاطر درد میکند تا زمانی که بیر ن بیاید.
اگر د تا دختر با هم عقد شوند سنجاقی کده زیدر چارقدد آنهدا زده مدیشدود بدا همددیگر
تعویض میکردند.
نتیجهگیری
اکنون پس از انجام این تحقیق کده زمیندهی ارتبداط بدی

از پدی

ایدن جاندب بدا فوتکلدور

طایفهی کردشوتی را فراهم آ رد به نظر میرسد که باید فرهنگ ،تهجهها گوی های محلدی
را دریابیم برای آن اهمیت ارزش قای شویم .خدرده فرهندگهدا در آسدتانهی انقدراضاندد؛
گوی ها در سیر تدریجی شاید شتابناک محو میشوند سایهی سنگین فرهنگهای مهداجر
مهاجم ،آیندهی فرهنگ زبان اقوام ایراندی را تهدیدد مدیکندد .ایدن تهداجم تنهدا در قلمدر
فرهنگ ما زیدن نگرفته است ،بلکده در دیگدر اقداتیم جهدان نیدز بده نحدوی شداخههدای تدرد
شکنندهی آن را میشکند فرهنگ سنت آن جامعه را ر به ز ال نابودی میکشاند.
نهادی همچون فرهنگستان میتواند در این زمینه راهگشا باشد ،عزمی ملدی همتدی بدزرگ
برای فاظت نگهداری از این سرمایهها میراث عظیم فرهنگی الزم است.
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 قهرمانی ابیوردی ،مظفر ،6414 ،تاریخ قایب عشایری فاري زیرنظر ایرج افشار ،تهران  :انتشاراتعلمی .
 کیانی ،منوچهر ،6416 ،سیه چادرها (تحقیقی از زندگی مردم ای قشقایی) ،صدرا.-کیا ند(رخ

خورشید) ،عزیز ،6411 ،کومت ،سیاست عشایر (از قاجاریه تداکنون) ،تهدران :

انتشارات عشایری .
 معین ،محمد ،6411 ،فرهنگ فارسی ،چاپ شانزدهم ،تهران  :انتشارات امیرکبیر. نددادری دره شددوری ،محمددد ،6411 ،سددیری در بوسددتان قشددقایی گزیددده اشددعار مددا ن ،شددیراز:راهگشای شیراز.
 نجفی ،ابواتحسن ،6411 ،مبانی زبان شناسی کاربرد آن در زبان فارسی ،چداپ ششدم ،تهدران :انتشارات نیلوفر.
 نجفی ،علی محمدد ،6410 ،قدایب ایدالت خمسده ،پژ هشدی در تبارشناسدی اید عدرب جبدارهشیبانی ،موسسه فرهنگی همسایه .
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 -قائمیان ،سن ،6414،نوشتههای پراکنده صادق هدایت ،تهران :جامه دران..

روزنامهها و مجالت
 سازمان برنامه بودجه فاري ،6411،تازه های آمار فاري ،یژه نامه شماره .61 -مهندسین مشا ر پوی

جنوب ،6414 ،مطاتعه زیست بوم های عشایر طایفهی کدرد شدوتی ،امدور

عشایر فاري.

سایر منابع
 -سایت www.kanoonweb.com
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المثلها)


(اشعاروضرب
تربیتاخالقیدرآیینهادبیاتعامیانه
افتلار قنبری
استان زنجان – آموزش و پرورش شهرستان ابهر

فرزانه اعظی
استان زنجان – آموزش و پرورش شهرستان ابهر

چکیده
اه آنها مم ادبیات عا یکر اه غ رترین ادبیات ععالک عاعودن ماوان اموت موم
عزرد تصدیق و تائید دانشع دان علل دیگر نی قرار گرفام امت .ادبیوات عوا ،آی وما
تعا نعائر اه عهعزدم ا آدا و دادات و دقاید و رمز و اندیشمها و افکار و هبان و
لاهم هاا گزناگزن اقزا عخالف عامت .ب ابراین د زان عقالم بم تربیوت اخالقور در
آیی م ادبیات داعیانم (اشعار و ضر العثلها) اخاصاص یافام امت.
روش نگارش ،بوم شویز ا امو ادا و نظورا بوزد موم در آن اه موخ رانیااا
اندیشع دان ،عاه اعمها ،نشریات عحلر و مشزرا و ماب تالیف شد در ایون عوزرد
امافاد فراوانر شد  ،مم با فیش بردارا اه آناا بم گردآورا ا الدات پرداخام شود
امت .در این عقزلم بم نکات عام اخالقر در اشعار و ضر العثلها در هعی م فضوایل
و رذایل اخالقر اشاراتر رفام امت مم بم چ د عزرد اشار عر شزد  -1 :خدعت بوم
دیگران ،غ یعت شوعردن فرصوت ،شواد موردن دیگوران ،رامواگزیر ،دلوم موزیر،
هم نشی ر با نیکان ،تاذیب نفس ،خزش هبانر ،خزش خلقر ،شکر نععوت ،اد و ...
اه معلم فضایل اخالقر امت مم اه هبان شعرا بم فره گ داعم تادیل شد اموت-2.
آنگزنم مم اه اشعار داعیانم پیدامت عارورها و خدعاگ ارا امواس تربیوت اخالقور
بزد  ،و چ انچم انسان عایل امت عزرد عاربانر قرار گیرد وظیفم دارد مم با دیگوران
رئزف و خدعاگ ار آنان باشد.
برخی تا بهزشیم اه خا در باواران چزن ما فرش گوردیم در رهگوذار
یوووووووووووووووووووووووووووووووواران
 -3اگر بدا مردا چشم نیکر عدار( .پرهی اه بدا مردن بم دیگران)
 -4و...
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نایهم ملر مم اه عقزلم حاضر گرفام شد امت این امت مم ،ضور العثولهوا و
ابیات داعیانم حاوا نکات ارهشع د اخالقر و تربیار امت و بم اداقاد صاحب نظران
یک ع شزر تربیار بم حسا عرآید مم عرتزان فضایل و رذایول اخالقور را اه ایون
فره گ داعم اماخراج نعزد مم تاثیر بس ایر در تربیت اخالقر و معادتع دا افوراد
دارد.

کلیدواژهها :فضای  ،ر ای  ،تربیت اخالقی ،ادبیات عامیانه ،زندگی سعادتمندانه
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مقدمه
از آنجا که ادبیات ما یکی از غنیترین ادبیات ممات

متمدن جهان است که مورد تصددیق

تائید دانشمندان مل دیگر نیز قرار گرفته است .ادبیات ما ،آیندهی تمدام نمدائی از مجموعدهی
آداب عادات عقاید رسوم اندیشهها افکار زبان تهجههای گوناگون اقوام ملتلدا
ماست .از شاخههای مهم ادبیات عامیاندهی فارسدی اشدعار ضدرباتملد هدای عامیانده ماسدت.
ضرباتمل ها اشعار هر ملت معرف افکار ر یات آن ملت است که از این طریق میتدوان
به فضای

ر ای اخالقی دینی آن جامعه پی برد.گاه ید

بیدت ضدرب اتملد  ،خالصده

فشدردهای از چندددین صدفحه سدداعتهدا گفتگددو در مدورد تربیددت اخالقدی (فضددای
اخالقی) است .مقاتهای که پی

ر اید

ر دارید مقوتهای است با عنوان "تربیت اخالقی در آیینه

ادبیات عامیانه (اشعار و ضرب المثل ها)" ،که امید است مورد پسند اندیشدمندان گرامدی
قرار بگیرد .نویسندگان سعی کردهاند که تی اتمقد ر از ابیات مل های عامیانده کده در بدین
عامهی مردم متدا ل است بنگارند که در آنها نکات اخالقی بسیاری نهفته است.
-1-1اهداف
مقاتهی اضر که با هدف تربیت اخالقی در آیینه ادبیات عامیانده در زمیندههدای فضدای
ر ای اخالقی ارائه گردیده است .عدال ه بدر اهدداف مدذکور ضدرباتملد هدایی کده از اشدعار
فرد سی مل

اشعرا درباره فضدای

ر اید اخالقدی برگرفتده شدده زبدانزد خداص عدام

گردیده است نیز مطمش نظر می باشد.
-2-1روش پژوهش
در نوشتن این مقاته از سلنرانیهای استادان وزه دانشدگاه کتدب تداتیا شدده شدده در
مورد تربیت اخالقی در آیینه اشعار ضرب اتمل ها همچنین ماهنامههدا نشدریات محلدی
کشوری ،منابب دست ا ل د م استفادهی بسیاری را نموده ایم که بدا فدی بدرداری از آنهدا بده
گردآ ری اطالعات پرداخته شده است.
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الزم به کر است که تحقیق اضر ،پژ ه

علمی – مر ری بوده که بده شدیوهی نظدری

اسنادی نوشته شده است.
 -3-1بیان مسئله
با توجه به اینکه تحوالت علمی فنا ری ،دامندهی ارتباطدات انسدانهدا را سدعت بلشدیده
است در فضای مجازی اشعار اخالقی ضرباتمل های فرا انی از شعرای ملتلدا در زمینده
ر ای اخالقی نوشته شده است .نویسندگان مقاتده بدا مراجعده بده پیشدینهی تحقیدق در

فضای

رابطه با موضوع مقوته مشاهده نمودهاند که پژ ه
ملصوصا نق

کمتری در این مورد صورت گرفتده اسدت.

ادبیات عامیانه در تربیت اخالقی ،تذا تصمیم بر این شد که پژ هشدی در مدورد

تربیت اخالقی در آیینه اشعار ضرباتمل ها کده جزئدی از ادبیدات عامیانده مدیباشدد صدورت
گیرد تا به این طریق بتوان با پیر ی از اشعار ضرباتمل های کیماندهی شداعران گرامدی در
مورد تربیت اخالقی در زمینه اخالق اسالمی موفق شد.
 -4-1مطالبی در مورد تربیت اخالقی در آیینه ادبیات عامیانه
درباره تربیت اخالقی در آیینه ادبیات عامیانه می توان به موارد ی اشاره کرد :
 خدمت به دیگران ،غنیمت شمردن فرصدت ،شداد کدردن دیگدران ،راسدتگویی ،علدم
جویی ،هم نشینی با نیکان ،تهذیب نفس ،خوش زبانی ،خدوش خلقدی ،شدکر نعمدت،
ادب  ...از جمله فضای اخالقی است که از زبان شعرا به فرهنگ عامه تبددی شدده
است.


پرهیز از ظلم ،بدی کردن ،عیب جویی ،سادت ،بدبینی ،بیهودهگویی ،هرزهگدردی،
تکبر ،در  ،تحقیر دیگران ،فاش کردن راز ،گدران فر شدی ،جهاتدت ،غفلدت ...از
جمله ر ای اخالقی است که در ضرب اتمل ها به آن اشاره شده است.
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قتی به ادبیات عامیانه کشورمان مراجعه میکنیم در اکلر اشدعار ضدرباتملد هدای
عامیاندده مشدداهده مددیکنددیم کدده همدده آنهددا در تربیددت اخالقددی بدده اندیشدده رزی
عداتتخواهی تاکید فرا انی داشتهاند( .میرکیانی ،6411 ،ص )16



منظور از اشعار ضرباتمل های عامیانه :اشعار ضرباتمل هایی است کده تشدویق
به پیر ی از اصول خوب ،ا ساسات ساتم ،ریت افکار ،آزادی عقیده ،طن پرسدتی
شرافت د ستی ،راستی نیکوکاری اجتناب از صفات ر یله آراسته بده صدفات
میده بنماید.

 -1-2فضایل اخالقی در اشعار عامیانه
ادبیات عامیانه که از زبان شعرای ملتلا در زبانها جاری است هرکدام بده ندوعی پرهیدز از
ر ای اخالقی پیر ی از فضای اخالقی را نشان میدهد.که در این فص بده اشدعار عامیانده در
مورد فضای اخالقی که شاخهای از تربیت اخالقی است میپردازیم:
آنگونه که از اشعار عامیانه پیداست مهر رزی خدمتگزاری اساي تربیت اخالقی بدوده،
چنانچه انسان مای است مورد مهربانی قرار گیرد ظیفه دارد که با دیگران رئوف خددمتگزار
آنان باشد.
برخیدددز تدددا بجوشدددیم از خددداک در بهددداران چون سبزه فرش گدردیم در رهگدذار یداران
گر نداری دیدن در عداتم ،الاقد آزاده بداش ایددن کددالم نیددز مددی باشددد زگفتددار سددین
بسددیاری از شددعراء ریشدده تربیددت اص د فضددیلت را د ری از سددد کیندده نیکوکدداری
میدانند در ابیاتی میسرایند:
ریشدده تربیددت اصدد فضددیلت مهربسددت مهرکدددی بدددا سدددد کینددده برابدددر باشدددد
(بهار)

غددددرضهددددا تیددددره دارد د سددددتی را غددددرض هددددا را چددددرا از دل نرانددددی
(موتوی)
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سددددود دنیددددا دیددددن اگددددر خددددواهی مایددده هدددر د شدددان نکدددو کاریسدددت
هددر کدده بدده نیکددی عمدد اغدداز کددرد نیکدددددی ا ر ی بدددددد بددددداز کدددددرد
(نظامی)

ابیات عامیانه بسیاری جود دارد که ما را به فضای اخالقی توصیه می کند مانند:
مکددددن در کارهددددا زینهددددار تدددداخیر کدده در تدداخیر آفددت هاسددت جانسددوز
نگدده دار فرصددت کدده عدداتم دمددی اسددت دمددی پددی

دانددا بدده از عدداتمی اسددت

گوهر قت بدین خیرگی از دست مدده آخدددر ایدددن در گرانمایددده بهدددایی دارد
(اعتصامی )

چددددو شددددادی بکاهددددد ،بکاهددددد ر ان خددددرد گددددردد اندددددر میددددان ندددداتوان
(فرد سی)

زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش نیست امیدد کده همدواره نفدس برگدردد
(اعتصامی)

راسددددتی موجددددب رضددددای خداسددددت کس ندیدم کده گدم شدده از ره راسدت
(سعدی)

بدده گیتددی کیمیددا جددز راسددتی نیسددت کددده عدددز راسدددتی را کاسدددتی نیسدددت
(اسعد گرگانی)

هیچ راهی در جهان بهتر ز راه راست نیسدت راه کددج رفددتن طریددق مددردم آگدداه نیسددت
من از چشمان خود آموختم رسدم محبدت را که هدر عضدوی بده درد آیدد بجدای
گرید

دیدده

(هادی رنجی)

بدده پددای صددحبت هددم صددحبتان بددد منشددین که جز نددامت جدز دردسدر نلدواهی دیدد
(قاسم رسا)

صدددحبت صددداتش تدددورا صددداتش کندددد صدددحبت طددداتش تدددو را طددداتش کندددد
(موتوی)
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تددوراازبددرگ گ د هددرچندددک دهدامددنپدداکتددرباشددد مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشدد
بزرگدددددان نکردندددددد در خدددددود نگددددداه خدددددا بینددددی از خویشددددتن بددددین ملددددواه
(سعدی)

آت

عشدق پدس از مدرگ نگدردد خداموش این چراغی است کزین خانه به آن خانه برند

مددرا بدده علددت بیگددانگی مددران از خددوی

کددده د سدددتان فدددادار بهتدددر از خویشدددند

چدددو بدددا خندددده ر یدددی نمدددایی تدددو کدددار بلنددددددد بددددده تدددددو چهدددددره ر زگدددددار
مددددددن ندیدددددددم در جهددددددان جسددددددتجو هدددددیچ اهلیدددددت بددددده از خلدددددق نکدددددو
(موتوی)

به سن خلق توان کرد صدید اهد نظدر بددده دام دانددده نگیرندددد مدددر داندددا را
دل از جایگدددددداهی بلنددددددد آمددددددده بددددده دسدددددت فر مایگدددددان

مدددددده

تیر از کمان که رفت نیاید به شسدت بداز پس اجب است در همه کاری تاملی
...
در ابیات عامیانه فوق به بسیاری از فضای اخالقدی از زبدان شدعرای ملتلدا اشداره شدده از
جمله :غنیمت شمردن قت ،شادی بلشیدن به زندگی دیگران ،راستی ،همددردی ،هدم نشدینی
با صاتحان ،د ری از خود بینی ،زندگی توام با عشق اتهدی ،فداداری ،خوشدر یی ،خلدق نیکدو،
پرهیز از هم نشینی با فر مایگان ،تفکر قب از بیان ...
 -2-2رذایل اخالقی در ضرب المثل های عامیانه
ضرباتمل های فرا انی جود دارند که بسیاری از ر ای اخالقی را بده مدا معرفدی کدرده
به ما غیرمستقیم توصیه مینمایند که از این ر ای بدرای موفدق شددن در تربیدت اخالقدی پرهیدز
نماییم ،در کتاب ضرباتمل های مشهور ایران نوشته غالمرضا آ رتی چنین آمده است:


آه مظلوم اگر سر شب نگیرد تا سحر خواهد گرفت( .پرهیز از ظلم به مظلوم)



اگر بدی کردی چشم نیکی مدار( .پرهیز از بدی کردن به دیگران)



ا ل عیب خود گیر بعد عیب دیگران( .پرهیز از عیب جویی)



ای بسا اه از سد نا اه شد( .پرهیز از سد رزی)
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بد اندی



با ی

نقطه محرم ،مجرم می شود (پرهیز از نگاه ناپاک)



با ی

نقطه زبان ،زیان میگردد (پرهیز از زخم زبان به دیگران )



بی ادب با هزار کس تنهاست (پرهیز از بی ادبی نسبت به دیگران)



به آزار موری نیرزد جهان( .پرهیز از آزار رساندن به مللوقات)



بد بین همه جا درخور نفرین باشد (پرهیز از بد بینی )



با خدا دادگان ستیزه نباید کرد (پرهیز از ستیزه جویی )

را بد بود ر زگار( .پرهیز از اندیشه بد)



پشیمان شود مرد بیهود کوش (پرهیز از بیهود کوش



پشیمانی بود در هرزه گردی (پرهیز از هرزه گردی)



تن فتنه انگیز در گور به (پرهیز از فتنه انگیزی )



تکبر به خاک انداز اندازدت (پرهیز از متکبر بودن)

کردن)



چرا در



در عفو تذتی است که در انتقام نیست (پرهیز از انتقام جویی )



دیو خوش ر ی به از ور گره پیشانی (پرهیز از اخم ر یی)



در غگو کم افظه است (پرهیز از در غگویی)



راز مردم فاش کردن بدترین عیبهاست (پرهیز از افشای راز دیگران)



سزای گران فر ش نلریدن است (پرهیز از گران فر شی)




بی فر

است (پرهیز از در غگویی)

ظن بد بر کس مبر ،تا بد نگردی پی
علم

کس (پرهیز از ظن بد)

کمت کمال انسان است .خشم شهوت جمدال یدوان اسدت (پرهیدز از

خشم )


غاف



مکن تا توانی دل خلق ری



ناکسان را ترک کن بهر کسان (پرهیز از هم نشینی با ناکسان)



یا مسلمان باش یا کافر ،د رنگی تا به کی؟ (پرهیز از د ر بودن)

مرده هرد یکسانند (پرهیز از زندگی با غفلت)
(پرهیز از مردم آزاری)
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 -3-2ضربالمثلهای معروف در اشعار بهار
از شاعر توانا مل

اتشعرای بهار ضدرب اتملد هدایی در مدورد شناسداندن فضدای

ر اید

اخالقی که در فرهنگ عامه در جا جای کشور عزیزمان استفاده میشود به شرح ی است:
 بر در د ست مرا ر ی نیاز است هنوز.


اسد ز سد سوزد ،بدخواه ز بد خواهی.

 موش یران می نماید دکه بقال را.
 مهر ،کی با سد کینه برابر باشد.
رفیدددددق بدددددد نامدددددد ر زگدددددار ز بدددددن برکندددددد پندددددد آموزگدددددار
 غم ملور دادري عاشق مظلوم خداست
 خدمت مللوق کن بی مدزد بدی ای خوش آن بینا که ر زی دسدت نابیندا
منددددددددددددددددت بهددددددددددددددددار گرفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
 -4-2ضرب المثلهای معروف در اشعار فردوسی

در ماا متن کامل شاهنامه فردوسـی نزشوام داوداا اماریوان راد اه حکویم
فردومر ابیاتر بم صزرت ضر العثل مم در هبان داعم عرد بیوان عور شوزد بوم
شرح ذیل امت:
 خددددرد افسددددر شددددهریاران بددددود خددددددرد زیددددددور نامددددددداران بددددددود
 مگددویآنسددلنکددهاندددآنسددود نیسددت کددزآن آتشددت بهددره چددون د د نیسددت
 بدده داندد

همیشددده نگدده دار دیدددن کددده بدددر جاندددت از دیدددن بدددود آفدددرین

 چددو شددادی بکاهددد ،بکاهددد ر ان خددددرد گددددردد اندددددر میددددان ندددداتوان
 مشددو غددره ز آب هنرهددای خددوی

نگددده دار بدددر جایگددده پدددای خدددوی

 هددر آنکددس کدده اندیشدده بددد کنددد بددده فرجدددام بدددد بدددا تدددن خدددود کندددد
 اگر سر به سدر تدن بده کشدتن دهدیم محال است که کشدور بده دشدمن دهدیم

 و ...
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 – 5-2نقدی بر بعضی از ضرب المثل های عامیانه
درضرب اتمل عامیانه "از آن مترس که های هوی دارد ،از آن بترس که سر به
تو دارد " اگر شلصی که با داد فریاد آبر ی افراد را میبرد نمیتوان از ایشان نترسدید بده
ا اطمینان داشت ،بلکه شل

تو دار بهتر از آن است که شاید تو داری موجب کظدم غدی ا

بشود .تی ضرب اتمل عامیانه "از آن بترس که از تو ترسان اسـت" منطقدیتدر بده نظدر
میرسد.
در ضرب اتمل عامیانه "می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکـن" ضدرب اتمللدی
است که بد ر از منطدق مدیباشدد ،زیدرا طبدق ددیث شدریا "کد مسدکرا درام" بهتدر بدود
ضرباتمل چنین نوشته میشد "می نخور منبر نسوزان مردم آزاری نکن".
در ضرب اتمل " از دل برود هر آنچه از دیده برفت" نیز باید چنین اشاره کرد کده:
هددر آنچدده در دل آدمددی جددای بگیددرد هددیچ موقددب از دل یدداد انسددان بیددر ن نمددیر د ایددن
ضرباتمل باید چنین بدود "از دل نرود هر انچه از دیده برفـت" شداعری نیدز چندین
سر ده است:
تدددا از بدددر مدددن یدددار پسدددندیده برفدددت نددداکرده مدددرا داع نادیدددده برفدددت
در خددون کسددیم کدده بدده نددادانی گفددت از دل بددر د هددر آنچدده از دیددده برفددت

از دل نددر د هددر آنچدده از دیددده ر د
 -1-3نتیجه گیری
در زمینه تربیت اخالقی تاثیر ضرب اتمل ها ادبیات عامیانه از تاثیر هر چیزی بیشدتر اسدت.
گاهی تاثیری که ی
طوالنی یا ی

ضرب اتمل یا ی

بیت در مورد مسائ اخالقی میگدذارد ید

مقاته مفص نمیگذارد.گاهی با به کار بردن ی

عامیانه می توان اختالفی را

کرد .در تاریخ اتفاق افتاده که ی

ضدرب اتملد

خطابده
ید

بیدت

مل  ،دعدوای قبیلدهای را بده

صلش تبدی کرده است .ملال با به کار بردن ضرب اتمل "از کوچکها خطـا از بزرگـان
عطا " میتوان اختالف بین چند نفر را به صلش مبدل کرد.
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نتیجه کلی که از مقوته اضر گرفته شدده اسدت ایدن اسدت کده ،ضدرب اتملد هدا ابیدات
عامیانه ا ی نکات ارزشمند اخالقی تربیتی اسدت بده اعتقداد صدا ب نظدران ید
تربیتی به ساب میآید که میتوان فضای

منشدور

ر ای اخالقی را از ایدن فرهندگ عامده اسدتلراج

نمود که تاثیر بسدزایی در تربیدت اخالقدی افدراد دارد .از جملدهی ر شدهای بده دسدت آمدده در
تربیت اخالقی در زمینه فضای

ر ای اخالقی از اشعار ضرب اتملد هدا عبارتندد از :ارائدهی

اتگو ،موعظه ،توبه ،مهر رزی ،پرهیزگاری ،خوش اخالقی ،همچنین رعایدت اعتددال ،پرهیدز از
رفیق بد ،فاداری ،غنیمت شمردن فرصت  ...است .نتایج این تحقیق میتواند ما را در تربیدت
اخالقی صحیش تقویت فضای اخالقی ترک ر ای اخالقی یاری رساند.
 -2-3پیشنهادها
 -6بحث تبادل نظر در مورد ابیات ضرب اتملد هدای عامیانده بدا ادیبدان شدعرا در امدر
فضای

ر ای اخالقی

 -1در تربیت اخالقی با استفاده از ادبیات عامیانه باید انگیزههای الزم برای اعمدال مدورد را
در افراد جامعه ایجاد نمود به طوری که فرد بتواند تشلی

دهد که چه یژگیهای اخالقی باید

در ا بوجود آید بنابراین توضیش بعضی از ابیات ضرب اتملد هدای عامیانده ضدر ری بده نظدر
میرسد.
 -4از آنجا که اشعار ضرب اتمل ها از نظم خاصی برخوردارند تذا برای یادگیری آسدانتر
بود .از این ر ش بهتر میتوان برای آموزش فضای

ر ای اخالقی استفاده کرد.

 -3بیان آسیبهای اخالقی در قاتب شعر ضرب اتمل باعث میشود که افراد انگیدزه الزم
را برای ترک عادات اخالقیات ناپسند در خود بوجود آ رند.
 -1رسانههای گر هی با بهرهگیری از شعرای متعهد میتوانند موضوعات جذاب مناسدبی
را در خصوص تربیت اخالقی عرضه نمایند تا راهی برای گسترش نفدو ارزشهدای اخالقدی
در سطش جامعه بوجود آید.
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منابع
 آ ر تی ،غالمرضا ،ضرب المثلهای مشهور ایران ،6416 ،تهران ،انتشارات ارغوان ا مدی بیرجندی ،ا مد ،اشعار اخالقدی در ادب فارسدی ،مشدهد ،انتشدارات آسدتان قدديرضوی
 اکبریان راد ،عبداهلل ،متن کامل شاهنامه فردوسی ،6411 ،تهران ،انتشارات مهر آ ید -لبی ،علی اصیر ،تاثیر قرآن

دیث در ادبیات فارسی ،6410 ،تهران ،انتشارات سمت

 خرمی ،سین ،ضرب اتمل های معر ف ،6411 ،قم ،نشر خرم شاهر دی ،اسماعی  ،کشکول ضرب اتمل  ،6414 ،تهران ،انتشارات جواهری عبداتملکی ،محمد ،گزیده زیباترین اشعار بهار ،6411 ،کرمان ،انتشارات تی -میر کیانی ،محمد ،راز مثلهای ما ،6411 ،تهران ،نشر محراب قلم
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کتابشناسیادبیاتعامهدرکتابخانۀآستانقدسرضوی(ع)
دکتر سیدعلی کرامتیمقدم
مشاور کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

سن ز متک
کارشناس مسئول کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

نسرین کماتیپور
کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

سددددتای

خدا نددددد بلشددددنده را کدده موجددود کددرد از عدددم بنددده را

بدیعی کده شدل

آفریندد ز گد

ر ان خرد بلشدد هدوش دل

چکیده
فره گ عرد و دانش دزا هر علار آیی م ذوق و ععرف خلق و خزا آن علت و
ومیلم ش اخت خصزصیات آناامت و چزن با فزلکلوزر علول دیگور رابطوم تواریخر،
فلسفر و عذهار دارد ،عرتزاند پیا آور دومار یک علت ن د مایر علل ماان باشد.
اه م ام علر ،فره گ عرد هر علار در حکم میرتااا توزد دوزا آن علوت و
تصزیر اصیل آدا و دادات آن قز و روش گر تکاعل اماعادر عرد دزا آن مشوزر
امت و در مرهعین پا اورا چزن ایران ،مم شارها و رومااهایش در شرق و غر و
شعال و م ز مشزر ،پرام د و عرد هور نقطوم ،لاهوم و فره وگ خواص خوزد را
دارند ،اعا با ومزد اخاالفات ظاهرا ،ریشم و ع شا فزلکلوزر هعوم ع وا ق و زایوف
یکر امت و این عحکعارین م د وحدت قزعر ایرانیان امت.
م اابخانم آماان قدس رضزا مم ع اسب و عفاخر بم نا عاوار حضورت دلور
بن عزمر الرضا دلیم السال عرباشد ،ت اا ماابخانم عانا در ماان امال بوا بویش اه
ه ار مال قدعت ،با تزمم بم ام اد باقر عانود و داراا بویش اه موم عیلیوزن ع اوع
چاپر ،با م م ه ار و پانصد عرامعوم م ود در هور روه موم بویش اه یوک عیلیوزن و
ششصد عرامعم م د ادوم اه دضوز و غیردضوز در موال ،و دویسوت هو ار دضوز اه

کتابشناسیادبیاتعامهدرکتابخانۀآستانقدسرضوی(ع)8888

دانشآعزه تا اماتید حزه و دانشگا را پذیرامت و یف عزضزدر ومویعر اه ع وابع
را دارامت.
ماابخانۀ آماان قدس رضزا یکر اه گ هی مهاا ارهشوع د و موم نظیور ع وابع
عطالعاتر و پژوهشر ادم اه چاپر و غیرچاپر در مشوزر اموت .ایون مواهعان ،داراا
یک ماابخانما عرم ا و تعدادا ماابخانما درون شارا در موطح شوار شواد و
ماابخانمهاا برون شارا در مطح مشزر عرباشد .ماابخانم ا عرم ا آماان قودس

رضزا مم در حر عطار رضوزا و بسوت شویخ زمور واقوع اموت داراا هشوت
ماابخانوما تخصصور و تعودادا تاالرهواا دعووزعر بوراا عرامعوان اه نزموزان تووا
ب رگسال عرباشد .هعچ ین این ماهعان در عهعوزع داراا چاول و پو ج ماابخانوۀ
وابسام امت مم اه این تعداد بیست ماابخانم در مطح شار عشواد(درونشوارا) و
بیست و پ ج ماابخانم (برونشارا) ،در شارهاا عخالف مشوزر پرام ود و وابسوام
بم آماان قدس رضزا امت.
ماابخانۀ تخصصر ادبیات در ماابخانۀ عرم ا ،ع ابع چاپر و غیر چاپر عا زع و
قابل تزمار دارد؛ این عهعزدم شاعل :ماا  ،نشریۀ تخصصور ،لوزح فشورد و نور
اف ارهاا تخصصر ادبر عثل واژ ناعمهاا عخالف و نی پایانناعمهاا عرتاط با هبان
و ادبیات فارمر امت .اعکان دمارمر و امافاد اه ایون ع وابع بوراا عرامعوان بوم
صزرت یکما و هم هعان ومزد دارد.
با تزمم بم اهعیار مم ماابخانم آماان قدس رضزا و نی ع وابع ایون عهعزدوۀ
ارهشع د براا عحققان دارد در این عقالم معر شد امت فارمار اه ع ابع عزموزد
ماابخانم دربارۀ فره گ و ادبیات داعیانم تایم شزد تا راهگشواا تحقیوق و پوژوهش
براا پژوهشگران باشد و عرامعم م دگان بم ماابخانۀ آماان قودس بوا اموافاد اه
این ماابش امر بازان د در مریع ترین هعان و بدون اتالف وقوت بوم ع وابع عزموزد
دربار فره گ و اد داعم دمت یاب د و پژوهشهاا مواعلر در ایون هعی وم انهوا
ده د .هعچ ین فارمار اه عقاالتر مم با عزضزع ادبیات داعیانوم در نوزرعگ وموزد
داشت هم تایم شد امت ،هرچ د تعداد عقاالت بسویار هیواد و بویش اه موم هو ار
عقالم بزد ،اعا تعدادا فارمت شدند تا مات امافاد عحققین ا العرمانر شزند.

کلیدواژهها :ادبیات عامیانه ،فرهنگ زبان ،آثار ،کتابلانۀ آستان قدي رضدوی،
کتابشناسی.
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مقدمه
ادبیات عامه ،از جمله عناصر معنوی فرهنگ عامه به شدمار مدیر د شدام مجموعدهای از
آثار ر ایی غیرر ایی منظوم منلور اغلب به شدک شدفاهی اسدت کده از یدث سداختار
محتوا ،با ادبیات سنتی مکتوب فارسی متفا ت است ( .اتفقاری)66 :6413 ،
فرهنگ عامه در گذشته اقوام مل

در زنددگی مدردم ریشده دارد مطاتعده آن ،گویدای

سنتهای قومی ارزشهای انسانی است؛ از این ر  ،از ی

سو با انسدانشناسدی مدرتبح اسدت ،از

سوی دیگر با ادبیات ارتباط مستقیم دارد؛ به عبارتی دیگرمواد فرهنگ عامه زمینه بسیار مناسبی
برای بررسیهای جامعه شناختی اسدت مایده اصدلی ادب رسدمی مدوثر در آفرینشدهای آثدار
کالسی

به شمار میر د ( .اتفقاری)60 :6413 ،

گاه مطاتعه آثار بازمانده فرهنگ عامه ،چنان ر شنگر اخالق
خوی

ضدب ر دی جامعده عصدر

است که هیچ کتاب تاریخ جامعهشناسی نمیتواند چنین پرتوی به زندگانی اجتمداعی

آن ر زگار بیفکند( .محجوب ،ادبیات عامیانهی ایران6411 ،؛ )11
ادبیات عامیانه آرمان آرز هدای بشدری را بدر اسداي با رهدای فرهنگدی آییندی بازتداب
میدهند .ادبیات عامیانه که از زبان مردم بینام نشان تی با ق شوخطبب نکتهبین تدرا ش
شده است ،گذشته از تطافت بیان جزال سلن عمق معنی ،اتت جذابیت شگفتانگیدزی
جود دارد که سلت به دل مینشیند.
ادبیات عامه از سویی ،نشاندهنده ق تطافت مردم ما از سوی دیگر ،بیانگر ا ج ایمدان
اخالق معرفت معنویت آنان است .مردم خدوش ق سدرزمین مدا ،دقیدقتدرین پیدامهدای
تربیتی را در تطیاترین تشبیهات تملیالت پیچیدهاند جدیترین رهنمودهای زندگیساز را
در ظریاترین تطیداتدرین شدیرینتدرین عبدارات ریلتدهاندد تدا بده را تدی بدر صدفحه دل
شنوندگان بنشیند بر ر ح ر ان آنان تاثیر گذارد.
بنابراین ،ظیفه ما این است که فوتکلدور اقدوام قومیدتهدای ملتلدا ایدران را شناسدایی،
تد ین جمبآ ری نماییم از این میان ،آنچه را که ملبت سازنده اسدت ،در جامعده تدر یج
دهیم تا از فراموش شدن آنها جلوگیری به عم آید.
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به هر ال نباید فراموش کرد که دستهای از این افکدار آداب رسدوم ،نده تنهدا پسدندیده
هستند ،بلکه از یادگارهای ر زهای پرافتلار ایران نیز به شمار میآیند (مانند :جشنهای ندور ز
 )...که زنده کردن نگهداری آنها یا بازسازی اتگوبرداری از آنها ،از ظایا مهدم ملدی
محسوب میشود باید بدانیم که امر زه ،ملتهایی میتوانند در عرصه فرهنگی ،استوار بمانند
رفی برای گفتن داشته باشند که بتوانند فرهنگ اصی خود را فد کنندد آن را از خطدر
هجوم فرهنگهای مهاجم ،در امان نگه دارند (.بیشنیا عمران6411 ،؛ )104-103
عصری که در آن زندگی میکندیم عصدر اقعیتهاسدت ،عصدر خردگرایدی خدرد رزی
ادبیات ،امر زه ادبیاتی است که بیشتر با اقعیتها سر کار دارد ،با ایدن توصدیا نبایدد ایدنگونده
ت

ر شود که دیگر عصر تحقیق اندیشیدن به ادبیات عامه سپری شده است .چه گسسدت از

اینگونه ادبیات ،گسس تن از فرهنگ با ر ارزشهایی اسدت کده عامد پیوندد مدا بدا پیشدینیان
میباشد که توام با ارزشهای دینی ،هویت ما را شک میدهند.
هر از چندگاه با مطاتعه پرداختن به آنها ما را از غوغای دنیای پدرتالطم پدر از دغدغده
اضطرابزای آن می رهاند با دنیای پر از تطا مهربانی پدربزرگها مدادربزرگهدا -کده
عصر صفا صمیمیت آنها هنوز هوای هن ما را معطر نگه داشته است -پیوند مدیدهدد آشدنا
میسازد از دیگر سو ادبیات معاصر را کده بدر پایده اقعیدتهاسدت بهتدر مدیفهمدیم( .قیاسدی،
سید هاب6411 ،؛ )11
کتابشناسی
"امیر مزه صا بقران" ،)6413( ،تهران :ققنوي.
ابراهیمی ا ریمی ،محمدطاهر" ،)6411( ،گنجینه ادبیات کوچه بازار :مدر ری بدر ادبیدات
شفاهی (گفتاری) شناخت مل  ،مت  ،افسانه قصه ، "...تهران :سر شسپهر.
ا مدی ،ناصر" ،)6411( ،تورک بایاتیالری (خور یا تالر  -مانی تدر)" ،تهدران :تکددرخت:
موسسه دان

سهند سبالن.

ازگلددی ،مرضددیه" ،)6411( ،دایرۀاتمعددارف قهرمددانهددای ایرانددی" ،تهددران :محددراب قلددم،
کتابهای مهتاب.
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اسماعی زاده  ،محمدرضا "،)6410( ،ا رمو فوتکور نا قیسدا بیربداخی

(نگداهی کوتداه بده

فوتکلور مردم ا رمیه)" ،ار میه :بوتا نشر.
اسماعیلوف ،رفیق" ،)6413( ،ا شاق فوتکلور " ،تبریز :اختر.
اشراقی ،محمد" ،)6411( ،آ ربایجان آغیزاد بیداتی (ادبیدات شدفاهی آ ربایجدان)" ،تبریدز:
[بی نا].
اشکوری ،سادات کاظم" ،)6411(،افسدانه هدای دهسدتان اشدکور (تمد  ،سدپارده ،کالیده، ،
نارنه ،نداک ،یازن)" ،تهران :هزار کرمان.
افشددار ،ا .آ" ،)6411( ،ادبیددات شددفاهی خلددق (فوتکلددور) از نظددر :مددارکس ،انگلددس ،تنددین،
گورگی درباره دان

فوتکورشناسی" ،تهران :چکیده.

افشاری ،مهران" ،)6411( ،تازه به تازه نو به نو :مجموعه مقاتده هدا دربداره اسداطیر ،فرهندگ
مردم ادبیات عامیانه ایران" ،تهران :چشمه.
افشاری ،مهدران" ،)6416( ،عشدق شدباب رنددی :جسدتارها ،یادداشدتها ،نقددها نظرهدا
درباره ادبیات فارسی فرهنگ ایران" ،تهران :به نگار.
اکبری ،علی" ،)6413( ،فرهنگ عامه طایفه ایللداص باصدری (آیدین هدا ،با رهدا ،ملد هدا،
ضرباتمل ها ادبیات شفاهی)" ،سی سلت :فرهنگ مانا.
اکبری ،محمود"،)6411( ،خرافهها

اقعیتها" ،قم ،فتیان.

اماماهوازی ،محمدعلی" ،)6411( ،چیستاننامه دزفوتی" ،تهران :دفتر پژ هشهای فرهنگی.
اموتو ،ماسار " ،)6411( ،آب قدرت دعا" ،مترجم فاطمده منتظدری هدشدی ،قدم :ابتکدار
دان .
انجوی شیرازی ،ابواتقاسم" ،)6431( ،فرهنگ مردم طرز گردآ ری نوشدتن آن" ،بدی
جا :بی نا.
ایمانی ،بهر ز" ،)6410( ،آتاالر ساز نون کاکو منشایی (آ ربایجدان فوتکوتدور خزینده
سیندن)" ،تبریز :یاران.
ایموتو ،ماسار " ،)6411( ،تاثیر دعا بر ر ی آب" ،مترجم نفیسه معتکا ،تهران :درسا.
آزاده ،سین" ،)6410( ،قصههای فارسی" ،تهران :نشر مرکز.
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آزاده ،سین" ،)6411( ،قصه های فارسی" ،شیراز :بنیاد فاريشناسی :تلت جمشید.
آموزگار ،آموزدخت( ،صددیق)" ،)6411( ،هفدت مقاتده پیرامدون فوتکدور ادبیدات مدردم
آ ربایجان" ،تهران :دنیای دان .
آیدنلو ،سجاد" ،)6411( ،شاهنامه ادب عامیانه کردی" ،ار میه :صالحاتدین ایوبی.
باتی الش

 ،فض اهلل" ،)6410( ،شو نشیر گب  = Sunesir Gabدرفهدای شدبنشدینی

شام  :پندها ،ضرباتمل ها داستانهای منظوم محلی مازندرانی" ،باب  :فض اهلل باتی الش

.

بجارزهی ،محمدانور" ،)6411( ،هانی شی مرید" ،زاهدان :تفتان.
بلاری ،تنویر6111( ،م)" ،پنجاب کی توک کهی " ،اسالمآباد :توک یی کاقومی اداره.
بلتیاری ،محمدرضا" ،)6411( ،فوتکلور ادبیات عامیانه" ،ار میه :ادیبان.
بلشیزاده ،اسماعی " ،)6411( ،افسانههای تاتشی" ،تهران :هزاره ققنوي.
بدخشان ،قربان صحت" ،)6411( ،سیری در ادبیات شفاهی ترکمن" ،گنبد قابوي :ابدراهیم
بدخشان.
بدیعی ،زینب خاتون" ،)6416( ،انواع ادبی تبری"  ،تهران :رسان

نوین.

بشر ،بدریه6343(،ق = 1064.م" ،).نجد قب اتنفح :دراسۀ سسدیوتوجیۀ تحلیلبدۀ تلحکایدات
اتشعبیۀ"  ،بیر ت :جدا ل.
بکر ،محمود مفلش6340( ،ق = 1001.م)" ،مدخ اتبحدث اتمیددانی فدی اتتدراث اتشدعبی"،
دمشق :زارۀ اتلقافۀ.
بلوکباشی ،علی" ،)6411( ،در فرهنگ خود زیستن به فرهنگ های دیگر نگریسدتن :سدی
گفتار دربارهی فرهنگ" ،تهران :گ آ ین.
بوي ،فرانتس" ،)6416( ،مردم شناسی هنر( ،هنر ابتدایی)" ،مترجم :جدالل اتددین رفیدب فدر،
تهران :گ آ ین.
بهار ،هادی" ،)6410( ،بدن انسان در املال فارسی :برگزیدده ای از ضدرب اتمللهدا ،انددرزها،
اصطال ات عامیانه ،تشبیهات ترکیبات" ،اشنگتن :هادی بهار.
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بهددار ،هددادی" ،)6411( ،دلنامدده بهددار" :دل" در املددال ،اندددرزهای کیماندده ،اصددطال ات
عامیانه ،ترکیبدات تشدبیهات فارسدی کداربرد آنهدا در شدعر ادب کهدن معاصدر ایدران"،
اشنگتن :کلنی

یژه مسافران راکوی  ،مریلند.

بهرامی ،ایرج" ،)6411( ،قصه عاشقان قدیمی :چشدم انددازی بدر چگدونگی قصده عامیانده
قصه گویی (نقاتی) در ایران از آغداز تدا امدر ز" ،همدراه بدا د قصده عامیانده عاشدقانه" ،تهدران:
رجا ند.
بهرامی صاتش ،فاطمه" ،)6413( ،قصه ها افسانه ها در ادبیات کودکان آ ربایجان" ،تهران:
تکدرخت.
پاتر ،ماری آنتونی" ،)6413( ،نبرد پدر پسر در ادبیات جهان" ،تهران :اید ن.
پدرام ،محمد سن "،)6411( ،آ ربایجان شیفاهی خاتق ادبیاتیندان :آتداالر سداز ملللدر،
بایاتیالر ،تاپماجاالر ،آتقیشالر ،قارغیشالر ،ا ستادنامهتر)" ،تبریز :اختر.
پرتوی آملی ،مهدی" ،)6411( ،فرهنگ عدوام آمد " ،تهدران :زارت فرهندگ آمدوزش
عاتی.
پوراکبر ،ر مان" ،]64--[ ،بررسی ادبیات شفاهی آ ربایجان" ،تبریز :بهر ز.
پور سین ،فرید ن" ،)6411( ،شیرینترین داستانهای اقعی" ،تبریز :معرفت گلزار.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان چهارمحال بلتیاری" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان خراسان (رضوی د شماتی د جنوبی)" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان خوزستان"  ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان سمنان" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان سیستان بلوچستان" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان فاري" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان کهگیلویه بویرا مد" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان گلستان" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان مازندران" ،تهران :آر ن.
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پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استان های آ ربایجان شرقی غربی د اردبی د زنجان د جمهوری
آ ربایجان" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای بوشهر هرمزگان" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای کردستان کرمانشاه" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای کرمان یزد" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای گیالن" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای ترستان ایالم" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای مرکزی قم" ،تهران :آر ن.
پهلوان ،کیوان" ،)6414( ،استانهای همدان قز ین" ،تهران :آر ن.
پیشدددادفر ،فرخنددده" ،)6416( ،افسددانه هددای مددردم ایددران زمددین در فرهنددگ در توجددان"،
بندرعباي :فرخنده پیشدافر.
پیشدادفر ،فرخنده" ،)6411( ،فرهنگ مردم در توجان" ،بندرعباي :فرخنده پیشدادفر.
تعدادی سنگسری ،فاطمه" ،)6416( ،ادبیات عامیانه سنگسر" ،تهران :سیب سبز.

تقی اتدین کاشی ،محمد بن علی" ،)6413( ،خالصه االشدعار زبدده االفکدار .برگزیدده"،
تهران :میراث مکتوب.
تقی ،شکوفه "،)6411( ،گونهشناسی طبقهبندی سه ژانر ادبی :ترانهها ،مت ها افسانههدای
گذر در ادبیات شفاهی ایران" ،سعادتآباد :مهر یستا.

تکلیفی چاپشلو ،ا مد" ،)6411( ،ادبیات عامه شهرستان درگز :کنایات ،مل  ،اشعار محلی،
اشعار عر سی ،داستان ،چیستان ،عقاید  ،"...مشهد :سلن گستر.
توسلی ،محمدمهدی" ،)6413( ،سیمای شبه قاره هند" ،قم ،مجمب خایر اسالمی.
تهماسبی کهیانی ،جهانبل " ،)6416( ،ا سانههای تردگان" ،شهرکرد :نیوشه.
جددان ا مدددی ،فاطمدده" ،)6411( ،تصددویر پیددامبر صددلیاهلل علیدده آتدده

ضددرت زهددرا

علیهااتسالم در دایرۀاتمعارف اسالم (ترجمه نقد)" ،قم :موسسه شیعهشناسی.
جبددوری ،کام د سددلمان6340( ،ق = 1001.م)" ،دراسددات فددی االدب اتشددعبی اتعراقددی
اغراضه" ،بیر ت :موسسۀ اتبال .
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جعفریان ،رسول" ،)6411( ،مقاالت رساالت تاریلی" ،تهران ،علم.
جلیلی ،جواد" ،)6411( ،ادبیات جادهای" ،قم :محمد فائی.
جماتیددانزاده ،بددرز " ،)6411( ،بلشددی از فرهنددگ عامیاندده ادبیددات شددفاهی کهگیلویدده
(دهدشت)" ،یاسوج :چوی .
جوادی یگانه ،محمدرضا" ،)6413( ،ایرانیان در زمانه پادشداهی :خلقیدات ایرانیدان در نگداه
بیگانگان به جامعه ایران از ا تین نوشته ها تا  ،"6411تهران :شورای اجتماعی کشور :پژ هشکده
مطاتعات فرهنگی اجتماعی.
جهانفرد ،سجاد " ،)6411( ،مو ر ،چهمهری ئاغه میره " ،کرمانشاه  :دیباچه.
جهانفرد ،سجاد1061 = 6411( ،م)" ،ههرمانیگ ته بیدهنگی ،ئدهدهبیدات فوتکلدور کدوردی
(ال هال ه) :تایبهتی نا چهید  :کرماشدان ،ئدیالم ،خاندهقدین بیجدار" نوسدهر :ژیدار جهانفدهرد ،
کرمانشاه :دیباچه.
جهانفرد ،سجاد" ،)6411( ،هو ره ،گو رانی بنملی :تایبه تی ،نا چه ید کرماشدان ،ئدیالم،
خانهقین بیجار" ،کرمانشاه :دیباچه.
چد ی

 ،هکتور مانر  ،)6411( ،مترجم فرید ن بدره ای" ،رشد ادبیات" ،تهران :شدرکت

انتشارات علمی فرهنگی.
جازی ،بنفشه" ،)6413( ،زنان ترانه :بررسی ضدور زن در تراندههدا اشدعار عامیاندهای"،
تهران :قصیده سرا.
رب ،طدالل6361( ،ق = 6111.م" ،).بنیدۀ اتسدیرۀ اتشدعبیۀ خطابهدا اتملحمدی فدی عصدر
اتمماتی

" ،بیر ت :اتموسسۀ اتجامعیۀ.

سامی ،عبداتحمید1061( ،م)" ،اتنقد اتسیاسی فی اتمل اتشعبی دد دراسدۀ فدی ضدوء اتنقدد
اتلقافی" ،عمان :دار مجد ال ی.
سینپور ،علی" ،)6416( ،فرهنگ ادبیات کودکان بلتیاری" ،شهرکرد :نیوشه.
مودی ،باسم عبداتحمید1063( ،م" ،).سحر اتحقیقۀ :شلصدیات کتدب دراسدات فدی
اتتراث اتشعبی" ،بیداد :دار میز بوتامیا.
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میدی،جعفر" ،)6411( ،ماشین نوشته ها :شدعرهای بالگدردان در بدا ر رهندوردان بیددار"،
تهران :نس دان .
میدی،جعفر" ،)6416( ،ماشین نوشته ها :شدعرهای بالگدردان در بدا ر رهندوردان بیددار"،
تهران :دنیای تمدن سبز :مرز فکر.
نفی ،عبداتوهاب1064( ،م" ،).اتوا ات اتداخلۀ دراسدۀ فدی اتتداریخ اتلقدافی اتمداثورات
اتشعبیۀ " ،قاهره :اتهیئۀ اتمصریۀ اتعامۀ تلکتاب.
نیا ،محمد" ،)6413( ،هویت ملی در قصدههدای عامده د ره صدفوی" ،تهدران :شدرکت
انتشارات علمی فنی.
یدددری ،اکددرم" ،)6413( ،فوتکلددور ادبیددات ایددران در ارتبدداط بددا ر انشناسددی" ،تهددران:
پرشکوه.
یدری ،محسن" ،)6411( ،فرهندگ عامده بلتیداری :پدژ ه هدای فوتکلورید

مندوچهر

شفیانی بهرام دا ری" ،تهران :تمتی.
خامهیار ،ا مد" ،)6414( ،قنبر غالم علی علیهاتسالم" ،تهران :مشعر.
خلفی زنگیر ،آیدین" ،)6411( ،موغان فوتکلور " ،تهران :اندیشه نو.
خورشید ،فار ق6113( ،م" ،).ادب اتسیرۀ اتشعبیۀ" ،جیزه :اتشرکۀ اتمصریۀ اتعاتمیۀ.
خورشیدیان میانائی ،اسماعی " ،)6414( ،ضدرب اتملد هدا اعتقدادات مشدهور مازنددانی"،
ساری :اسماعی خورشیدیان میانائی.
خوشدل ،محمدرضا" ،)6411( ،ادبیات شفاهی ر ستا" ،مشهد :موسسه انتشارات خاتم.
د تتآبادی ،محمود" ،)6413( ،تا سر زتا عر سان سلن" ،تهران :چشمه.
بیشنیا ،آسیه ،یزدانی ،سین" ،)6411( ،ادبیات داستانی عامه" ،تهران :ر زگار.
کا تی قراگزتو ،علیرضا" ،)6411( ،قصههای عامیانه ایرانی" ،تهران :سلن.
اتفقاری ،سن" ،)6413( ،زبان ادبیات عامه ایران" ،تهدران :سدازمان مطاتعده تدد ین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق توسعه علوم انسانی.
اتفقاری ،سن" ،)6411( ،چهار در ی " ،تهران :ققنوي.
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اتفقاری ،سدن ،یددری ،محبوبده" ،)6416( ،ادبیدات مکتدب خاندهای ایدران" ،تهدران:
رشدآ ران.
راد ،مهران" ،)6411( ،کلهقن" ،کرمان :خدمات فرهنگی کرمان.
راد ،مهران" ،)6410( ،دایی رمضون" ،کرمان  :خدمات فرهنگی کرمان.
راد ،مهران" ،)6410( ،قند اشکن" ،کرمان :خدمات فرهنگی کرمان.
را ندددی ،مرتضددی" ،)6411( ،تدداریخ اجتمدداعی ایددران :از آغدداز تددا عصددر اضددر" ،تهددران:
امیرکبیر.
رجب زاده ،هاشم" ،)6411( ،برخی از مللها تعبیدرات فارسدی (ادبدی عامیانده)" ،مشدهد:
آستانقدي رضوی ،موسسه چاپ انتشارات.
ر مانی ،صادق" ،)6413( ،زبان الرستانی" ،تهران :همسایه.
ر مانی ،فر زان" ،)6410( ،ادبیات شفاهی اندراب"[ ،بی جا :بی نا].
ر یمیان شیرمرد ،محمد" ،)6414( ،سر آغاز سیر ادبیات داستانی کردی" ،تهران :رامدان
سلن.
رسوتی ،جواد" ،)6411( ،فوتکلور کودکان :هفت مقاته در فرهنگ عامه ادبیدات شدفاهی
کودکان" ،تهران :مدرسه.
رضایی سوادکوهی ،ا مد" ،)6410( ،فرهنگ ادبیات بیابانی" ،آم  :نشر رسه.
رضایی سوادکوهی ،ا مد" ،)6413( ،بلند تا دنیا به ر یت بلندد"  ،آم  :رسه.
رضوانی ،نرگس" ،)6411( ،ادبیات عامه شهرستان بشر یه" ،تهران :موج
رضوی ،رفیق سین6361 ( ،ق = 6111م)" ،نق
ر

.

نگار" ،کراچی :اداره محسن ادب.

دات " ،)6414( ،کمراندی زندان در ادبیدات شدفاهی کدردی= Serdestiya Jinan di

 ،" Folklora Kurdi deقم :عمو علوی.
ر شن ،سین" ،)6411( ،ادبیات شفاهی مردم آ ربایجان"[ ،تهران] :دنیا.
رئیس اتدذاکرین ،غالمعلدی" ،)6410( ،کندد  :فرهندگ مدردم سیسدتان" ،مشدهد :غالمعلدی
رئیساتذاکرین.
زنگویی ،سین" ،)6414( ،تملی

مل های بیرجندی" ،تهران :فکر بکر.
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زنگویی ،سین" ،)6414( ،داستان های املال" ،تهران :فکر بکر.
زنگویی ،سین" ،)6413( ،املال

کم مردم خراسان جنوبی" ،تهران :فکر بکر.

زنگویی ،سین" ،)6416( ،دستانها داستانها :ریشهشناسی املال

کم مدردم خراسدان

جنوبی" ،تهران :فکر بکر.
ساعی ،سین" ،)6411( ،آشیق غریب ایله شاه صنم" ،ار میه :یاز.
ساال یوف ،تئونید اسیلیویچ  ،)6111( ،مترجم بیب فر غیدان"،خددیوزاده جداد شدده"،
مسکو :بنگاه نشریات پر گري.
سدداال یوف ،تئونیددد اسددیلیویچ" ،)6411( ،شدداهزادهای کدده جدداد شددد ،رمددانی از زندددگی
مالنصراتدین" ،تهران :افق.
ساتم ،مصطفی عبداتحفی 6363( ،ق)" ،فهري اتلیۀ فدی کتداب اتمنتلدب تکدراع اتنمد "،
مکه :جامعۀ ام اتقری ،معهد اتبحوث اتعلمیۀ ا یاء اتتراث االسالمی.
سعیدی ،سهراب" ،)6410( ،ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان" ،قم :داراتتفسیر.
سعید میرسیا اتدین بیگ" ،)6411( ،منظومه کردی سعید میرسدیا اتددین بیدگ (مدتن
کردی ترجمه فارسی)" ،مترجم قادر فتا ی قاضی ،تبریز :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
سعید ،نفوسه زکریا6311( ،ق = 1001.م)" ،تاریخ اتدعوۀ اتی اتعامیۀ آثارهدا فدی مصدر"،
منصوره :داراتدعوۀ االسالمیۀ.
سلمانی ناصری ،علی" ،)6411( ،کور ا غلی در ایران زمین" ،تبریز :یاران.
سدنندجی ،شدکر اهلل بدن عبدد اهلل" ،)6411( ،تحفدده ناصدری در تداریخ جیرافیدای کردسددتان
بانضمام پنج مقاته درباره قبای کرد" ،تهران :امیرکبیر.
سیال ی ،یوسدا محدیاتددین1061( ،م" ،).قر یدات باتلهجدۀ اتفلسدطینیۀ" ،عمدان :جسدور
ثقافیۀ.
شاه ،امینه" ،)6411( ،قصه های عامیانه عرب" ،ترجمده مهددی پرتدوی ،تهدران :کتابسدرای
تندیس.
شاه سینی ،علیرضا" ،)6413( ،ادبیات عامیانه ای اتیکدایی (ملد هدا ،کنایدات ،تشدبیهات
ترانهها)" ،سمنان :بلهر د.
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شایسددتهرخ ،اتهدده" )6410( ،تبلددور قیددام عاشددورا در ادبیددات شددفاهی مددردم ایددران" ،مرکددز
تحقیقات صدا سیمای جمهوری اسالمی ایران.
شناسی زبان شناسی در ادبیدات ادبیدات عامده"،

شجاع رضوی ،سعیده" ،)6411( ،سب
مشهد :اردشیر.

شعبانی ،اکبر" ،)6410( ،ادبیات شفاهی سرخس" ،مشهد :محقق.
شعرانی ،نعمه1063( ،م" ،).ادب اتسیرۀ" ،طرابلس :شرکۀ اتماسسۀ اتحدیلۀ تلکتاب.
شکور ف ،محمد جان6111( ،م" ،).خراسدان اسدت اینجدا :معنویدت ،زبدان ا یدای ملدی
تاجیکان" ،د شنبه :دفتر نشر فرهنگ نیاکان.
شکور ف ،محمد جان ،)6411( ،به کوشد

مسدعود میرشداهی" .جسدتارها :دربداره زبدان،

ادب فرهنگ تاجیکستان" ،تهران :اساطیر.
شمس اتدین ،مجدی1001 ( ،م)" ،ابن قزمان اتزج فی االندتس" ،قاهره :اتهیئۀ اتمصدریۀ
اتعامۀ تلکتاب.
شمس ،اسماعی " ،)6414( ،فوتکلور تاریخ کرد" ،قم :موسسه تاریخ علم فرهنگ.
شنا ی ،علی غریب محمد1001( ،م" ).کتاب فیه دیث زیاد بدن عدامر اتکندانی مداجری
علیه من اتعجائب اتیرائب بقصر اتلواتب بحیرۀ اتعجب" ،قاهره :مکتبۀ الآداب.
شومی ،عصام ناجی علی1001( ،م)" ،اقوال اتمزارعین اتحکم االملال اتشعبیۀ" ،صنعاء:
مطابب اتمتفوق.
شیخ صنعان،)6431( ،مترجم قادر فتا ی قاضی" ،منظومه کردی شیخ صنعان (مدتن کدردی
ترجمه فارسی)"[ ،تبریز][ :دانشگاه تبریز ،دانشکده ادبیات علدوم انسدانی] :ماسسده تداریخ
فرهنگ ایران علوم انسانی.
طاهباز ،سیر ي" ،)6410( ،صمد بهرنگدی مداهی سدیاه داندا" ،تهدران :نشدر پدژ ه
فرزان ر ز.
عاشوری ،امیرقلدی" ،)6411( ،نقد
فرهنگ ایلیا.

نبدات :مجموعدهای از ادب عامدهی تاتشدی" ،رشدت:

کتابشناسیادبیاتعامهدرکتابخانۀآستانقدسرضوی(ع)8899

عبادی جاملانه ،رضا" ،)6411( ،چات

در شناخت ادبیدات عامده طبدری نیمدا یوشدیج" ،

تهران :کانون فرهنگی تبلییی تصویرگران اندیشه هنر.
عبداهلل ،توفیق عزیز6343( ،ق = 1064.م)" ،اتحکایۀ اتشعبیۀ" ،عمان :دار زهران.
عدد انی ،معجدب1063 ( ،م)" ،اتسدردیات اتشدعبیۀ اتعربیدۀ :اتتملدیالت اتلقافیدۀ اتتا ید "،
بیر ت :موسسۀ االنتشار اتعربی.
عسگری عاتم ،علیمردان" ،)6411( ،ادبیات شفاهی قوم تدر :ترسدتان دد ایدالم دد کرمانشداه دد
همدان د چهارمحال بلتیاری د خوزستان" ،تهران :آر ن.
عسددگری عدداتم ،علیمددردان" ،)6411( ،چد سددر

چنددهچندده (چهد سددر د چیسددتان)"،

خرمآباد :افالک.
عطار ،سلیمان1061( ،م" ،).اتموتیا فی االدب اتشعبی اتفردی "نحدو منهجیدۀ جدیددۀ"،
قاهره :اتهیئۀ اتمصریۀ اتعامۀ تلکتاب.
فاضلی شهربابکی ،افسر" ،)6416( ،کش
رایج در شهر باب

تیار (کشکوتی از فرهنگ ادبیات عامیانده ی

)" ،کرمان :مرکز کرمانشناسی.

فاضلی ،نعمت اهلل" ،)6414( ،بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی (گونه شناسی شلصیت ها،
کارکردهای داستانها)"،تهران  :علم.
فتا ی قاضی ،قادر" ،)6411( ،نمونههایی از ادبیات شفاهی (فوتکورید

) کدردی" ،تبریدز:

دانشگاه تبریز.
فتا ی قاضی" ،)6431( ،منظومه کردی مهر

فا (متن کردی ترجمده فارسدی)" ،تبریدز:

[دانشگاه تبریز ،دانشکده ادبیات تبریز] :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
فتا ی قاضی ،قادر" ،)6431( ،منظومه کردی شیخ صنعان (متن کردی ترجمه فارسی)"،
تبریز :دانشگاه تبریز ،دانشکده ادبیدات علدوم انسدانی :ماسسده تداریخ فرهندگ ایدران علدوم
انسانی.
فتددا ی قاضددی ،قددادر" ،)6431( ،منظومدده کددردی بهددرام گلندددام(مددتن کددردی ترجمدده
فارسی)" ،تهران :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
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فتا ی قاضی ،قادر" ،)6431( ،منظومده کدردی شدور محمدود مرزینگدان (مدتن کدردی
ترجمه فارسی)" ،تهران :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
فتا ی قاضی ،قادر" ،)6416( ،منظومه کدردی شدیخ فدرخ خداتون اسدتی (مدتن کدردی
ترجمه فارسی)" ،تبریز :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
فتا ی قاضی ،قادر" ،)6411( ،منظومه کردی سعید میرسیا اتدین بیدگ (مدتن کدردی
ترجمه فارسی)" ،تبریز :موسسه تاریخ فرهنگ ایران.
فتا ی قاضی ،قادر" ،)6411( ،منظومه کردی الي خزال" ،تبریز :دانشگاه تبریز.
فتا ی قاضی ،قدادر" ،)6431( ،منظومده کدردی شدور محمدود مرزینگدان (مدتن کدردی
ترجمه فارسی)" ،تهران :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
فتا ی قاضی ،قادر" ،)6411( ،منظومه کردی ک

شدیر"[ ،بدی جدا] :دانشدکده ادبیدات

علوم انسانی.
فتا ی قاضی ،قادر ،مترجم(" ،)1374منظومه کردی بهرام گلندام (متن کدردی ترجمده
فارسی)" ،تهران :ماسسه تاریخ فرهنگ ایران.
فکرت ،محمدآصا" ،)6411( ،تندی ترانکهای مردمی پشتو" ،مشهد :انتشارات هشتم.
قباسی ،هاب" ،)6411( ،پژ هشی اجماتی در ادبیات عامیانه ایران" ،تهران :اطالعات.
قشقایی فرد  ،علی" ،)6411( ،آقساق جیران (آهوی تنگ)"،شیراز :قشقایی.
قشقایی فرد ،علی" ،)6411( ،قارقا قوناق توگو (مهمانی کال )" ،شیراز :قشقایی.
کاشیگر ،مدیا" ،)6411( ،ریلتشناسی قصه" ،پدیدآ ر :الدیمیر پراپ[ ،بی جا] :ر ز.
کاظمی ،همایون" ،)6410( ،دریچهای به فرهنگ ادب چهارمحال" ،تهران :هادیان.
کریمی پریم ،سین" ،)6411( ،پریمنامه :فرهنگ مل ها ،کنایدات ،با رهدا تیدات اصدی
مازندرانی"  ،ساری :ر جین مهر.
کریمدددی ،محمدرضدددا" ،)6411( ،آشدددیق شدددیرین بیرچددد

خدددانیم :زنگدددان آشدددیق

داستانالریندان"  ،تبریز :اختر.
کنیپور ،علیاکبر" ،)6410( ،ارابه کایات" ،تهران :تاالر کتاب.
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کوپریلی ،محمد فواد ،)6411( ،ترجمه توضیش هاشم پور سبحانی" ،صدوفیان نلسدتین در
ادبیات ترک" ،تهران :انجمن آثار مفاخر فرهنگی.
گرامی ،علی " ،)6410( ،وض توتیا :مجموعهای از قصههای فوتکلوری

ایدران" ،تهدران:

بهین.
گرگین پور ،فرهاد" ،)6413( ،بلشی از ماسه کورا غلو :نمونه ای از ادبیات شدفاهی اید
قشقایی" ،شیراز :قشقایی.
الریمر ،دیوید الکهارت رابرتسن" ،)6414( ،فرهنگ مردم کرمان"[ ،تهران] :بنیاد فرهندگ
ایران.
الموال ،عبداتمات

" ،)6411( ،افسانههای فوتکلوری

از ادبیدات شدفاهی زبدان پشدهیدی"،

افیانستان :اکادمی علوم افیانستان ،معا نیت علوم بشری ،مرکز زبان ادبیات.
توئیس ،ریچارد" ،)6411( ،اینجا ،ر ی زمین :شعرهایی از مدردم بدد ی جهدان ،گدزین
ترجمه به انگلیسی :ریچارد توئیس" ،تهران :زندگی ر زانه.
اتلهیاری ،ابوطاتب" ،)6411( ،آت مین اق ساز دانی

(فوتکلور کالسی

ادبییاتیمیزدا

ئیوانالر)" ،تبریز :نباتی.
تیرا ی ،اهلل کرم" ،)6410( ،گوی

ادبیات فرهنگ مردم تیرا ی دیلم" ،تهران :پازینه.

مبدیض ،سدلیم عرفدات1001 ( ،م)" ،االبد فدی اتتدراث اتشدعبی اتفلسدطینی" ،قداهره :اتهیئدۀ
اتمصریۀ اتعامۀ تلکتاب.
محبی ،سین" ،)6411( ،پی

پرده خوانی در ایران" ،تهران :علوم

رزش.

محجددوب ،محمدددجعفر" ،)6411( ،ادبیددات عامیانددهی ایددران :مجموعدده مقدداالت دربددارهی
افسانهها آداب رسوم مردم ایران" ،تهران :چشمه.
محمد زاده صدیق ،سین" ،)6411( ،سایاالر" ،تهران :ت

درخت.

محمدی مالیری ،محمد" ،)6411( ،تاریخ فرهنگ ایران در د ران انتقال از عصر ساسانی
به عصر اسالمی" ،تهران ،توي.
محمدی ،محمد سین" ،)6411( ،پشت کوه قاف" ،تهران :افراز.
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محمدی ،عبداته" ،)6414( ،گ گشتی در ادبیات شفاهی آ ربایجان ایران( :آتداالر سدوزی
املال

کم اصطال ات آ ری) ، "...اردبی  :پارالق یازی.

محمدی ،عبداته" ،)6411( ،گ گشتی در ادبیات شفاهی آ ربایجان ایران :آتداالر سدازی،
املال

کم اصطال ات آ ری تاپتاپباجاالر" ،اردبی  :خح هشت.

محمدی ،ناهید" ،)6416( ،کلهرنامه :ادبیات فوتکوری

کلهر" ،تهران :دستان.

ملبر ،عباي" ،)6410(،قصه های فارسی" ،تهران :نشر مرکز.
مرادی ،عیسی" ،)6411( ،ترانه ها ،زبان زدها فرهنگ عامه مردم کرمدان" ،کرمدان :مرکدز
کرمان شناسی.
مرادی ،عیسی" ،)6410( ،ترانه ها ،زبان زدها فرهنگ عامه مردم کرمدان" ،کرمدان :مرکدز
کرمانشناسی.
مرادی ،فرید" ،)6414( ،امیر مزه صا بقران" ،تهران :ثاتث.
مشکین ،سین بابا" ،)6411( ،مشکیننامه (طومار نقاتی)" ،تهران :نمای

(انجمن نمای ).

معطددوفی ،اسددداهلل" ،)6414( ،ا سددانه زندددگی :نگدداهی بددر فلکلددور گرگددان (اسددترآباد):
اصطال ات

اژههای گرگانی در قاتب داستانی کوتاه"  ،گرگان  :چاپ گرگان.

ملحم ،ابراهیم ا مدد6346 ( ،ق = 1060.م)" ،اتتدراث اتشدعر :دراسدۀ نصدیۀ فدی تجلیدات
اتبط اتشعبی" ،اربد :عاتم اتکتاب اتحدیث.
"مل

بهمن :ابن فرید ن شاه ختایی" ،)6413( ،تهران :ققنوي.

ملدد

زاده ،محمدددجعفر ،)6411( ،یراسددتاران تهمیندده ملدد

زاده ،فراندد

ملدد

زاده،

"فرهنگنامه زرقان :مجموعه ای از قصه ها ،مت ها ،اژگان ،مل ها شدرح بدازی هدای زرقدانی"،
شیراز :محمد جعفر مل

زاده.

ممدیزاده ،عبداد" ،)6411( ،خداتق نداغیلالری( :آ ربایجدان شدفاهی خداتق یارادییجیلییدددان
داستانالر ناغیلالر)" ،اردبی  :نسیم سبالن.
نوشتهها"،تهران :امیر علی.

منوچهر پارسا ،سین"،)6410( ،ماشین
مود دی ،محمد ناصر" ،)6413( ،گزیدهای از ادبیات شفاهی تایباد :چهار بیتدی هدا ،ضدرب
اتمل ها فرهنگ اژگان" ،مشهد :ماه جان.
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مود دی ،محمد ناصر" ،)6416( ،گزیدهی گنجینهی شفاهی تایباد"،تهران  :دیبایه.
مهدیپور عمرانی ،ر حاهلل ،با همکاری :خسر ا مددی ایرایدی ،شدکراته جعفدری ،مجتبدی
نصیریان"،)6411( ،افسانههای مردم آم  610 :افسانه از زبان مردم" ،تهران :آفرین .
مهنا ،غراء سین6111( ،م" ،).ادب اتحکایۀ اتشعبیۀ" ،جیدزه :اتشدرکۀ اتمصدریۀ اتعاتمیدۀ دد
تونجمان.
میرشدداهی ،مسددعود"،)6413_6411( ،دربدداره زبددان ،ادب فرهنددگ تاجیکسددتان" ،تهددران:
اساطیر.
میرکاظمی ،سین" ،)6410( ،من رستم گرز افراسیاب :نقاتی 60داسدتان گرانمایده از
شاهنامه" ،گرگان :آژینه.
مددیهن د سددت ،محسددن" ،)6411( ،بدداکرههددای پددریزاد :دفتددری از ا سددانه Owsaneهددای
خراسان" ،تهران :توي.
میهن د ست ،محسن" ،)6411( ،سدنت شدکن :دفتدری از ا سدانه Owsaneهدای خراسدان"،
تهران :توي.
میهن د ست ،محسن" ،)6411( ،نه کلید :دفتری از ا سانه Owsaneهای خراسان" ،تهدران:
توي.
نجازاده بارفر ش ،محمدباقر" ،)6411( ،الالییهای ایرانی" ،قائم شهر :ر جا.
نرسیسیانس ،امیلیا" ،)6416( ،مردم شناسی تعلیم تربیت" ،تهران :شرکت نشر نقد افکار.
نعیمی ،جواد " ،)6414( ،کایتهای دتنشین" ،بی جا ،نشر اتا.
نقوی،اکبر" ،)6411( ،فرهنگ گوی

گوغربافت" ،کرمان :مرکز کرمانشناسی.

نمددازی ،سددکینه" ،)6410( ،ر یددیندژ :جیرافیددای تدداریلی ( ادبیددات شددفاهی) ر یددین -
خراسان شماتی" ،مشهد :قلمآ ین رضا.
نوریددون ،محمدددعلی" ،)6411( ،فرهنددگ اصددطال ات عامیاندده همدددانی :ضددرب اتملد هددا،
کنایات ،ترانهها" ،تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.
نیاکجیدی ،محمد سین" ،)6413( ،فرهنگ گوی

گیلکی شرق گیالن" ،رشت :بلور.
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ش ،سددین" ،)6414( ،ادبیددات بدده سددب

کددامیونی :ادبیددات جدداده ،نوشددتههددای جاتددب

خواندنی پشت کامیونها" ،تهران :شبکه اندیشه.
یلسون ،باربارا کر" ،)6410( ،ماجراهای جنگ " ،متدرجم یددا تشدگری ،تهدران :موسسده
کتاب همراه.
هادیان طبائی ،ز اره جمال" ،)6411( ،اتول نامه :فرهنگ ماشین نوشته ها در ایدران" ،تهدران:
نشر ی

.

هاشمی ،علیرضا" ،)6416( ،سفرهای زیارتی در فرهنگ مردم" ،تهران :مشعر.
هنائی ،علی بن سن6311 ( ،ق = 1001.م)" ،اتمنتلب من غریدب کدالم اتعدرب" ،قداهره:
داراتحدیث.
هنائی ،علی بن سن6301( ،ق = 6111.م" ،).اتمنتلب من غریدب کدالم اتعدرب" ،مکده:
جامعۀ اماتقری.
هوتمز ،ا تیور ندل6441( ،ق)" ،فواکه اتحدیث" ،قاهره :مکتبه مطبعه اتشعب.
اتهی ،یوسا" ،)6411( ،چیستانهای مازندرانی" ،ساری :شلفین.
هیئت ،جواد" ،)6411( ،آ ربایجان شفاهی خلق ادبیاتی" ،تهران :مجله ارتیق.
یاقوتی ،منصور" ،)6416( ،مادیان چه کره افسانه هایی از ده نشینان کدرد" ،تهدران :کتداب
آمه.
یزدانی ،سین؛ بیش نیا ،عمران" ،)6411( ،زیباشناسی ادبیات عامه" ،یزد :هومان.
ییمائی ،اقبال" ،)6411( ،ملتصر رامداین کهدن تدرین اثدر ماسدی هندد ان" ،تهدران :بنیداد
فرهنگ ایران.
یکانی زارع ،پر یز " ،)6411( ،آ ربایجان شفاهی ات ادبیا تینا بریباخی
شفاهی مردم آ ربایجان)" ،تهران :اندیشه نو.

(نگاهی به ادبیات
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مقاالت
«آثار علمیۀ أدبیۀ (اتعام اتهجری اتجدیده)» ،)6111( ،اتمنار ،شماره.)11-11( ،111
ابراهیمی ،آمنه« ،)6411( ،نق

زن در پدیداری مانددگاری قصدههدای ایراندی» ،فرهندگ

مردم ایران ،شماره .)1-11( ،31
ابراهیمی ،معصومه « ،)6411( ،نقد اسطوره شناختی دیوها موجودات مدا رایی در داسدتان
«سلیم جواهری»» ،نقد ادبی ،شماره .)11-11( ،61 66
ا مد ند ،عباي؛ صیامیان ،زهیر؛ کارگر جهرمی ،فاطمه« ،)6411( ،طنزپردازان شیوههای
طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیان» ،مطاتعات تاریخ فرهنگی ،شماره .)31-14( ،11
ا مدی ،مهدی« ،)6411( ،نگاهی انتقادی بر مراثی د رهی مشر طه » ،رشد آموزش زبان
ادب فارسی ،شماره .)30-31( ،11
ا مدیان شیجانی ،مهدی« ،)6411( ،مرگ دانشگاه زای

یات عامهپسندی در فرهندگ

خشونت؛ مطاتعه موردی کتاب دگرگونی اجتماعی فیلمهای سینمایی در ایدران» ،نقدد کتداب
هنر ،شماره .)611-644( ،61
«ادبیات عامیانه چیسدت؟ عامیانده ندویس کیسدت؟»( ،نشسدت  4+6در خبرگدزاری فداري)،
( ،)6413شماره .)10-11( ،11
اسدی ،زهرا« ،)6411( ،نگاهی تطبیقی به طندز طنزپدردازی در ادبیدات ایدران عدرب بدا
تکیه بر طنز عبید زاکانی نمونه هایی از طنز شاعران عصر انحطاط» ،مطاتعات ادبیات تطبیقدی،
شماره .)10-41( ،1
اسدفندیاری پدور ،زهدرا؛ خداتمی ،ا مدد« ،)6411( ،میدزان چگدونگی کداربرد اسدتفاده از
اصطال ات عامیانه کنایات در شعر د ره قاجدار بدا بررسدی ده شداعر تکیده بیشدتر بدر ایدرج
میرزا» ،سب

شناسی نظم نلر فارسی (بهار ادب).)11 -11( ،

اسکویی ،نرگس« ،)6413( ،تاثیر فرهنگ عامه بدر شدعر رسدمی» ،پدژ ه
فارسی ،شماره .)6 -11 (،41

زبدان ادبیدات
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افشار اردکانی ،زهره؛ بحرینی ،صدیری؛ اسددی گنددمانی ،میدده؛ شدایان مهدر ،معصدومه،
(« ،)6411تحلی نق

های ش

گانه زبانی با تکیده بدر پنددهای سدعدی» ،تحقیقدات جدیدد در

علوم انسانی ،شماره .)61-6( ،11
افضلی ،خلی اهلل؛ پورخاتقی چتر دی ،مهدخت؛ صاتحی نیدا ،مدریم« ،)6414( ،ملاطدب از
نگاه بیدل دهلوی» ،ادب پژ هی ،شماره .)11 -14 ( ،11
اکبرزاده ،محمد علی« ،)6411( ،بازتاب اشعار ترانه های عامه در شعر اخوان ثاتث» ،رشد
آموزش زبان ادب فارسی ،شماره.)11-16(،11
اکبری ،فاطمه؛ بابایی ،پر ین« ،)6414( ،چشم مفاهیم تطبیقی آن در اساطیر ،ادبیات ،هندر
فرهنگ عامه ایران» ،کتاب ماه هنر ،شماره .)11-11(611
اکرامی فر ،محمود رضا« ،)6413( ،اسطوره جن پری در ادبیات شفاهی منظوم خراسدان»،
مطاتعات فرهنگ ،شماره  11( ،11تا .)36
امام جمعه ،فرهاد؛ بلتیاری بستاکی ،پر ین« ،)6411( ،جنبههای فوتکوری

سراهای بدازار

سنتی اراک» ،فرهنگ مردم ایران ،شماره.)613-641( ،41
امرایی ،اسد اهلل« ،)6416( ،ادبیات جدی ادبیات عامه پسند» ،ادبیات داسدتانی ،شدماره ،11
( 16تا .)10
امن خانی ،عیسی؛ علی مدددی ،مندا « ،)6413( ،اژگدان عامده در شدعر معاصدر (نگداهی بده
چگونگی تبددی

اژ ههدای عامده محلدی بده شاخصدهای سدب

شدناختی در شدعر معاصدر )»،

فرهنگ ادبیات عامه  ،شماره.)641 -611 ( ،1
ایرانی ،نفیسده( « ،)6414ا ضداع ادبدی فداري در د ره صدفوی بدا توجده بده تدذکره عرفدات
اتعاشقین» ضمیمه آینه میراث ،شماره .)46 -10( 41
ایزدیا ،محسن؛ محمدی ،نیلوفر« ،)6413( ،زیبدایی شناسدی ادبیدات داسدتانی عامده پسدند در
ایران» ،زیبایی شناسی ادبی ،شماره.)641 -613 ( ،14
آبباریکی ،سید آرمان « ،)6411( ،نگاهی به مرثیههای مذهبی در ادبیدات کدردی (مرثیده در
رثای امام سین(ع) شهدای کربال)» ،صحیفه اه بیت (ع) ،شماره .)611-610( ،1
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باقری ،بهادر؛ امینی ،سادینا « ،)6413( ،کومت سیاست در آیینۀ ضرباتمللهای فارسی»،
جامعه پژ هی فرهنگی ،شماره.)31-11( ،6
باقری ،نرگس؛ میرزاییان ،پریوش« ،)6411( ،شدک شناسدی ازد اج در قصدههدای عامده (بدا
تکیه بر قصههای مشدی گلینخانوم)" ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره .)634-661( ،1
برشت ،برتوتد؛ زهره ندی ،زیبا دخت« ،)6414( ،ادبیات عامده پسدند ادبیدات رئاتسدتی»،
هنر،شماره.)411-411( ،11
بلوک باشی ،علی (« ،)6416مقدمده ای بدر فلکلدر شناسدی» ،نامده انسدان شناسدی ،شدماره،6
(.)611 -101
بینیداز ،فدتش اهلل( « ،)6411مقاتده :علد نفدو ادبیدات عامده پسدند عواقدب خطرند

آن»،

ر دکی ،شماره .)66 -14( ،60
بینیاز ،فتش اهلل « ،)6410( ،مایت غیر مستقیم د تت از ادبیات عامه پسند» ،گزارش ،شماره
.)11 -14( ،140
بیگزاده ،خلی ؛ پر ین ،نادر« ،)6411( ،جلوههدای سدیمای امدام رضدا (ع)در برخدی آیدین
های نمادین ادب عامه» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره .)611-631( ،1
پارسا ،سیدا مد؛ دهمرده ،یدر« ،)6414( ،عرفان عرفاننمایی در آیینه فرهنگ عامیانه»،
عرفانیات در ادب فارسی ،شماره.)11 - 601( ،61
پارسانسب ،محمد« ،)6414( ،عامیانه نگاری دهلدا ،ضر رتی نداگزیر» ،پژ هشدهای ادبدی،
شماره.)31-11( ،31
پارسانسب ،محمد؛ معنوی ،مهسا« ،)6411( ،تطور بن مایهی «کال » از اسدطوره تدا فرهندگ
عامه» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره .)11-16(،6
پاینددده ،سددین« ،)6416( ،جایگدداه ادبیددات عامدده پسددند در مطاتعددات فرهنگددی» ،ارغنددون،
شماره.)611 -160( ،140
پایور،جعفر« ،)6413( ،بازنویسی بدازآفرینی از فرهندگ عامده؛ قصدههدا ،قصده ملد هدا در
ادبیات نمایشی کودک» ،فرهنگ مردم ،شماره.)13 -604( ،64
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پر ینی ،خلی ؛ کنجوریان ،فرشته« ،)6411( ،بررسدی سدفرنامه ابدن بطوطده از منظدر ادبیدات
تطبیقی» ،ادبیات تطبیقی ،شماره.)41-61( ،6
پناهی ،نعمت اهلل« ،)6411( ،ر ایت نقاالن از داستان رستم سهراب» ،کدا ش نامده زبدان
ادبیات فارسی ،شماره.)111 -131( 44
ترابی ،ستاره« ،)6411( ،شگرد های هیچانههای کودکانه در ادبیات عامه ایدران» ،فرهندگ
ادبیات عامه ،شماره.)614 -613 ( ،61
تشکری ،منوچهر؛ قاسمی پور ،قدرت؛ محمد سدنی صدییری ،زهدرا« ،)6411( ،شلصدیت
دایه دالته در داستان های شفاهی رسمی؛ (بدا تکیده بدر فیر زشداهنامه (داراب نامده بییمدی)،
داراب نامه طرسوسی ،سم

عیدار ،سدندبادنامه ،طدوطینامده جدامب اتحکایدات)» ،فرهندگ

ادبیات عامه ،شماره .)641-601( ،61
تشکری ،منوچهر؛ قاسمی پور ،قدرت؛ محمد سنی صدییری ،زهدرا « ،)6411( ،شلصدیت
دایه دالته در داستان های شفاهی رسمی؛ (بدا تکیده بدر فیر زشداهنامه (داراب نامده بییمدی)،
داراب نامه طرسوسی ،سدم

عیدار ،سدندبادنامه ،طدوطینامده جدامباتحکایدات)» ،فرهندگ

ادبیات عامه ،شماره.)641-601( ،61
جعفری ارژیه ،فاطمه« ،)6410( ،ادبیاتی برای پسند عامه» ،گزارش ،شماره .)57( ،140
جعفری قنواتی ،محمد« ،)6413(،درباره ادبیات شفاهی ( .)6تعریا فرهنگ عامه یدا تعیدین
موضوعات آن » ،کتاب ماه کودک نوجوان  ،شماره .)601-601( ، 16
جعفری قنواتی ،محمد« ،)6411( ،آثار برگزیدهی ادبیات عامه» ،نقد کتداب ادبیدات هندر،
شماره .)131 -111( ،1
جهانشاهی افشار ،علی؛ کا یانی پویا ،مید« ،)6411( ،آبستنی در ادبیات فرهنگ عامده»،
فرهنگ ادبیات عامه ،شماره 11( ،11تا .)6
چهرقانی ،رضا(« ،)6411تحلی جلوههدای مقا مدت در ادبیدات عامیانده کشدورهای فارسدی
زبان» ،پژ ه

زبان ادبیات فارسی ،شماره .)616 -611( ،34

جوانی ،مهدی« ،)6411( ،دربداره ادبیدات عامده پسدند» ،پدژ ه
نوجوان ،شماره .)1-1( ،64

نامده ادبیدات کدودک
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سنزاده  ،علی؛ مو نی ،علی محمد« ،)6411( ،جلوههای جامعهشدناختی شدگرد طندز در
اشعار عامیانهی جنوب» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)11 -610( ،61
سنزاده میرعلی ،عبداهلل؛ محمدپور ،محمد امین « ،)6414( ،بررسی ترانهسرایی در ادبیات
فارسی» ،شعر پژ هی ،شماره.)14 -663( ،61
سنیفر ،عبدداتر من « ،)6411( ،درآمددی بدر سیاسدت در فرهندگ عامده (فوتکدور ادبدی
سیاسی)» ،فرهنگ مردم ایران ،شماره .)41-61 ( ،60
سنی ،ا مد« ،)6410( ،اجتماعیات در ادب فارسی با نگاهی به سیر اندیشده اعتقدادات
اخالقیات در ادب فارسی قرن ششم» ،شماره .)14-11( ،113
سین گلزار ،مریم« ،)6411( ،جستاری درباره اسطورههای کهن؟ فوتکدور در قدرآن» ،نقدد
کتاب قرآن

دیث ،شماره.)614 -611( ،66

سینی آبباریکی ،سیدآرمان؛ آت زای ،یحیی(« ،)6411بررسی جایگاه علی(ع) در معراج
پیامبر (ص) در سر دههای کردی جنوبی» ،ادبیات زبانهای محلی ایران زمین ،شدماره -30(1
.)14
سینی ،سید سین؛ پورعبیری ،ایوب« ،)6411( ،چات
فارسی عربی د ره کالسی

ادبیدات سیاسدت در د فرهندگ

» ،زبان ادبیات عربی ،شماره .)13 -11( ،63

کیمیپور ،فرزانه؛ سدیدیزدی ،زهدرا« ،)6411( ،بررسدی فرهندگ عامده در فیر زشداه نامده

محمد بییمی» ،مطاتعات ایرانی ،شماره.)11 -661( ،41
نیا ،محمد « ،)6411( ،یژگی های قصههای عامه فارسی» ،فرهنگ مردم ایدران ،شدماره
.)4 -61( 61
یدری آبکنار ،غزاته؛ اسدیان ،مریم« ،)6411( ،نق

فرهنگ عامه کرمدان در غندیسدازی

ادبیات کودک نوجوان (برسی آثار داستانی هوشدنگ مدرادی کرمدانی )» ،نامده فرهنگسدتان،
شماره .)611-611( ،16
خاتقی پور ،بشیر« ،)6411( ،مفهوم شناسی ادبیات عامه پسند متعهد ایرانی» ،دیدن ارتباطدات؛
شماره .)14-10( ،41 41
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خداد ست ،ابراهیم« ،)6416( ،داستان مردم نویسدنده(گزاری

همدای

بررسدی داسدتان

عامه پسند)» ،ادبیات داستانی ،شماره.)11 -11 ( ،11
خراسانی ،صائمه؛ یدری ندوری ،رضدا« ،)6411( ،تحلید فرا اندی اندواع ادبدی در ادبیدات
مکتب خانهای ایران» ،پژ ه

زبان ادبیات فارسی ،شماره.)666-644( 31

خرمی ،علی مراد« ،)6411( ،ملاطبشناسی افسدانههدا؛ کودکدان یدا بزرگسداالن» ،فرهندگ
مردم ایران ،شماره.)1 -41 (44
خزاعی را ری ،زهرا « ،)6411( ،شلصیتشناسی مضمونشناسی در داستان «امیرارسدالن
نامدار» نمایشنامه «اسکریکر»» ،مطاتعات ادبیات تطبیقی ،شماره.)1-40( ،34
دادشی ،مید رضا؛ کاشفی خوانساری ،سیدعلی؛ (« ،)6411رمدان علمدی– تلیلدی ادبیدات
پیشگویی کننده یا قصههای جذاب عامه پسند» ،ادبیات داستانی ،شماره.)611 -611( ،41
دادشی ،میدرضا« ،)6411( ،رمان علمی  -تلیلی ادبیدات پیشدگویی کنندده یدا قصدههدای
جذاب عامه پسند» ،ادبیات داستانی ،شماره .)611-611( ،41
«درباره فرهنگ افسانههای مردم ایران» ،)6413( ،فرهنگ مردم ،شماره.)611-611( ،64
دری ،نجمدده؛ خجسددته ،فرامددرز؛ پددوره ،گلسددتان« ،)6411( ،با رهددا فرهنددگ عامدده در
سندبادنامه» ،مطاتعات ایرانی ،شماره.)611-636( ،13
دریاگشت ،محمد رسول«،)6416( ،ا سدنههدای خدواب» ،کتداب مداه هندر ،شدماره ،33 34
(.)46
دهقانی ،محمد« ،)6416( ،شیر خدا رستم دستان(جلوه انسدانی آرمدانی در ادب فارسدی
فرهنگ عامه)» ،زبان ادب فارسی ،شماره.)14 -11( ،611
بیش نیا عمران ،آسیه؛ فر زان ،راضیه سادات« ،)6411( ،بررسی تطبیدق ژاندر فدانتزی آتدیس
در سرزمین عجایب هلی فسدقلی در سدرزمین غدولهدا» ،ادبیدات تطبیقدی ،شدماره-111 ( ،64
.)101
اتفقاری ،سن « ،)6411( ،تفا ت کنایه با ضرباتمل » ،پژ ه
شماره.)601-643( ،60

زبان ادبیات فارسدی،
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اتفقاری ،سن« ،)6411( ،ریلتشناسی چیستانهای منظوم محلدی» ،فرهندگ ادبیدات
عامه ،شماره.)14 -661 ( ،6
متنشناسی عقایداتنساء یا کللدوم ننده آقدا جمدال خوانسداری»،
اتفقاری ،سن « ،)6414( ،
متن پژ هی ادبی ،شماره .)1 -11( ،11
اتفقاری ،سن« ،)6413( ،کاربرد

یژگدیهدای د بیتدی در بدومی سدر دهای ایراندی»،

ادب پژ هی ،شماره 11( ،41تا.)14
اتفقاری ،سن« ،)6411( ،بررسی تحلی نمایشهای بارانلواهی بارانلوانی در ادبیات
عامۀ ایران (باتکیه بر نمایشهای کوسهگردی عر ي باران)» ،کهن نامه ادب پارسی ،شدماره،3
(.)16-11
کلیشههدای زبدانی در متدون کالسدی

اتفقاری ،سن« ،)6411( ،

ادب عامدهی فارسدی»،

جسارتهای زبانی ،شماره.)14 -11 ( ،30
جلدوههدای فرهندگ عامده در ادبیدات فارسدی» ،نامده فرهندگ،
رادفر ،ابواتقاسدم « ،)6410( ،
شماره.)614 -611 ( ،41
رجددائی ،ا مددد علددی« ،)6431( ،نقدد

آداب رسددوم عامدده در دد مشددکالت ادبددی»،

جستارهای ادبی ،شماره.)604-663( ،63 64
رسوازاده ،میکائی « ،)6411( ،قاری ننه چه کسی؟ نق

منظرههای ادبیات عامه کودکدان

در تفکر منطقی کودکان» ،فلسفه کودک ،شماره.)14-11 ( ،3
رضددایی ،سددیده نددرگس « ،)6411( ،بررسددی تحلیدد

ضددور عناصددر فوتکلوریدد

در

داستانهای منیر ر انی پور( ،اه غرق ،سیریا سیریا ،سدنگهدای شدیطان کنیدز )» ،پدژ ه

زبان ادبیات فارسی ،شماره .)601-641( ،30
رضایی ،محمد؛ دراد ست ،انسیه؛ مومنی ،اتهدام (« ،)6411بازتداب عناصدر فرهندگ ادب
عامه در گاهشماری سنگسری» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره 61(61تا .)6
رضوی ،سید مسعود« ،)6411( ،استعارهها نمادهای ادب عامده؛ شداهکارهای کایدت در
ادبیات پارسی» ،اطالعات کمت معرفت ،شماره 11( ،1تا .)13
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رضی ،ا مد« ،)6416( ،کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسدی» ،پژ هشدنامه ادبیدات تعلیمدی،
شماره .)610 - 11( ،61
رضی ،ا مد؛ اصیرزاده ،محمد؛ تسلیمی ،علی( «،)6411بررسی ظرفیتهای انیمیشنسدازی از
متون کهن ادبی با تکیه بر نفله اتمصد ر ،یکی از یژگیهای جدیدد سدبکی ایدن متدون» ،سدب
شناسی نظم نلر فارسی ،شماره .)634-611( ،31
رضی ،سین« ،)6411( ،مقدمه» ،فرهنگ مردم ایران ،شماره.)4-1( ،6
ر جیه مدارتن د جدار :اتفدائز بجدائزۀ نوبد األدبیدۀ عدام  ،)6141( ،6141اتهدالل ،اتجدزء ،4
(.)131-110
ر یانی،

ید(« ،)6411سیمر در ادبیات عامیانه ایران» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شدماره،61

(.)11-601
ر یائی،

ید« ،)6411( ،پیشینه اساطیری فیر زه در ادبیات فارسی» ،تاریخ ادبیات ،شدماره

.)661-641( ،13
رهبریددان ،محمددد رضددا« ،)6414( ،قددم در آییندده ادبیددات فرهنددگ عامدده» ،آیندده پددژ ه ،
شماره.)11 -31 ( ،631
زینی ند ،تورج؛ یدری ،فرشته« ،)6411( ،تحلی نمادین افسانه مل

جمشید» ،فرهندگ

ادبیات عامه ،شماره.)16 -661( ،1
سار ی ،یدا؛ ما وزی ،مهدی؛ طا سی ،محمود« ،)6411( ،شیوههای اغراض گفت گدو
در د بیتیهای عامیانه مازندرانی خراسانی» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)611 -611( ،61
سبزعلیپور ،جهاند ست؛ باقری ،سیده باقره« ،)6411( ،شعر کار شاتیزار تحلی محتدوایی

آن» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)661-630( ،63
سربل ،کریم« ،)6411( ،کاربردهای ادبیدات عامده در پویانمدایی» ،فرهندگ مدردم ایدران،
شماره.)31 - 10( ،61
سعیدی ،سهراب؛ اسماعیلی ،محبوبه (« ،)6411سیری در ادبیات شدفاهی مدردم هرمزگدان»،
پژ هشنامه فرهنگی هرمزگان ،شماره .)34 -13( ،1 1
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سالمی ،مسعود؛ صفیئی ،کامبیز« ،)6416( ،بررسی جهانبینی در د اثر اسطورهای ماسدی
شاهنامه سر د نیبلونگن» ،مطاتعات ادبیات تطبیقی ،شماره .)14-601( ،14
سمیعی ،ا مد« ،)6414( ،فرهنگستان ادب معاصر» ،نامه فرهنگستان ،شماره.)1-1( ،14
سهراب نژاد ،علی سن« ،) 6411( ،پژ هشی در بازیهای زبانی ادبیات عامده کدردی ایدالم»
فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)31-11( ،1
سیدآبادی ،علیاصیر« ،)6416( ،در دفاع از داستان عامه پسند-بحلی در سلیقه ادبی عامده
چگونگی شک گیری آن» ،ادبیات داستانی ،شماره.)11-14( ،11
شاهمحمدی،خدیجه؛ ر شنفکر ،کبری؛ رسوتی ،جت (« ،)6411فرهندگ عامده ایراندی در
سفرنامه ابن بطوطه» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره 613 (66تا .)614
شرفایی مرغکی ،محسن؛ محمودی ،ابواتفض « ،)6411( ،بررسی ادبیات پوراندهای در دیدن
فرهنگ عامۀ هند » ،مطاتعات شبه قاره ،شماره .)601-641( ،11
شیخ شعاعی ،فهیمه« ،)6413( ،نق

گفتگو در شرح بیان فوتکلور ملدی» ،فرهندگ مدردم

ایران ،شماره.)634 - 613( ،34 31
شددیلی اینددانلو ،محمددد؛ اندددر دی ،اتهددام« ،)6411( ،جسددتاری در تعام د فرهنددگ عامدده
معماری بومی :بازتاب کاتبدد ر سدتایی درفضاسدازی ادبیدات شدفاهی آ ربایجدان» ،فرهندگ
ادبیات عامه ،شماره.)611-611( ،11
صرفی ،محمدرضا؛ افضدلی ننیدز ،مدریم« ،)6411( ،موجدودات مدا راء طبیعدی در خمسدهی
نظامی» ،مطاتعات ایرانی ،شماره .)601-641( ،66
صیرفی ،هایده« ،)6411( ،اطالع رسانی :تأثیر ادبیات ز رخانه بدر فرهندگ عامده (جسدتاری
پیرامون ضرباتمل های متأثر از ز رخانه)» ،رشد آموزش تربیت بدنی ،شماره .)3-60( ،11
طباطبایی ،سید سین؛ طباطبایی ،سید سن؛ رضایی ،محمد« ،)6413( ،آیینهدای سدوگ
سر ر در منطقۀ سرکویر دامیان» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)6-11( ،1
طبسی ،محسن« ،)6416( ،بازخوانی املال

کم بده منظدور بازیدابی اژههدا اصدطال ات

معماری شهرسازی» ،مطاتعات ایران ،شماره .)11-11( ،11
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عادتلددانی ،سددن؛ بهددزادی انددد هجددردی ،سددین؛ فربددد ،محمددد صددادق« ،)6414( ،نقد
قصهگو در پردازش قصههای عامیانهی آمره» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره .)646-611( ،4
عبداتوهاب عبداهلل عبد اتر یم؛ فاض محمد قدادر« ،)1061( ،مواضدیب اتنقدد فدی اتمجداتس
األدبیۀ اتعامۀ اتلاصۀ أثرهدا فدی تطدور األ کدام اتنقدیدۀ» ،کلیدۀ اتتربیدۀ األساسدیۀ ،اتعددد ،36
(.)6011-6011
علیپور ،پوران « ،)6413( ،اکا ی نشانههای فرهندگ بدومی؛ در افسدانهی سدگ پیدرزال
پسر پادشاه)» ،مطاتعات ایرانی ،شماره .)614-610 ( ،11
علیلانی ،یوسا« ،)6410( ،ادبیات عامه پسند را جور دیگدر بایدد دیدد» ،گدزارش ،شدماره
.)11-10( ،140
عیسی ند ،معصومه؛ بدرگ بید نددی ،سدهراب« ،)6411( ،بازتداب فرهندگ عامده در آثدار
محمد علی بهمنی

سین منز ی» ،ادبیات عرفانی اسطوره شناختی ،شماره.)31 -11( ،1

غیبی ،سید محمود رضدا « ،)6411( ،شناسدایی فرهندگ عامده بدا نگداهی تطبیقدی بده خمسده
نظامی» ،مطاتعات ادبیات تطبیقی ،شماره .)601-11( ،1
فاضددلی ،نعمددت اهلل« ،)6416( ،فرهنددگ عامدده ادبیددات عامدده فارسددی» ،کتدداب مدداه هنددر،
شماره.)11 - 11( ،33 34
فر غی راد ،اسما(« ،)6411ادبیات عامه پسند الزمهی ادبیات نلبدهگدرا» ،مطاتعدات ادبیدات،
عرفان فلسفه  ،شماره.)6 - 66( ،4
فر غیراد ،اسماء« ،)6411( ،بازتاب عناصر فرهنگ عامه در داستان دید بازدید جداللآل
ا مد» ،مطاتعات ادبیات ،عرفان فلسفه  ،شماره.)6 - 64( ،4 6
فریس ،ایمانوی ؛ راتیس برنار؛ ترجمه اتدکتور تطیا زیتونی « ،)6313( ،قضایا أدبیۀ عامۀ؛
آفاق جدیدۀ فی نظریۀ األدب» ،عاتم اتمعرفه ،اتعدد.)6( ،400
فقیه پرشکوهی ،آسیه؛ عیسی پور کهلبونی ،اصیر(« ،)6411بررسی مقایسهای عناصدر بدومی
اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی محمد بهمنبیگی» ،ادبیات زبانهای محلی ایدران
زمین ،شماره .)11-664( ،4
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فکوهی ،ناصر« ،)6411( ،مردم شناسدی ،انسدان شناسدی ادبیدات عامده» ،کتداب مداه علدوم
اجتماعی ،شماره .)41-41( ،13 14
قاسم پور ،سین؛ سعیدی ،سدهراب؛ (« ،)6411تحلید جایگداه نلد در ادبیدات شدفاهی
فرهنگ عامهی مردم میناب» 601 ( ،تا .)611
قاسمپورمقدم ،سین؛ سعیدی ،سهراب« ،)6411( ،تحلی جایگاه نل در ادبیات شدفاهی
فرهنگ عامهی مردم میناب» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)601-611( ،11
قاسمی پور ،قدرت؛ محمد سنی صییری ،زهدرا؛ تشدکری ،مندوچهر « ،)6411( ،شلصدیت
دایه دالته در داستان های شفاهی رسمی ؛ (با تکیده بدر فیر زشداهنامه (داراب نامده بییمدی)،
داراب نامه طرسوسی ،سم

عیار ،سدندبادنامه ،طدوطی نامده جدامب اتحکایدات)» ،فرهندگ

ادبیات عامه ،شماره.)601 - 641( ،61
قانونی ،میدرضا؛ غالمحسینی ،پر ین« ،)6411( ،ادبیات عامه(ضرب اتمل ها کنایدات)
بازتاب آن در رمانهای جالل آل ا مد در ادبیات عامده» ،مطاتعدات زبدانی بالغدی ،شدماره،61
(.)661 -630
قبادی ،سینعلی؛ نوری ،علی «،)6411( ،تأثیر شاهنامه فرد سی بر ادبیدات عیداری» ،زبدان
ادب فارسی ،شماره .)14-11( ،106
قبادی ،علیرضا؛ ابوترابی ،ر فیا« ،)6411( ،زیست جهان پدر ین اعتصدامی» ،فرهندگ مدردم
ایران ،شماره .)11-31( ،63
قربانی زرین ،بداقر « ،)6411( ،بررسدی جایگداه داتم طدایی در ادبیدات فارسدی فرهندگ
عامه» ،دانشنامه ( ا د علوم تحقیقات) ،شماره .)601-663( ،13
قنبری عدیوی ،عباي« ،)6410( ،بررسی تطبیقی قومشناسدی زبدانی ملد هدای بلتیداری
تاجیکی» ،جستارهای زبانی ،شماره.)616 -631( ،1
قنبری عدیوی ،عباي« ،)6410( ،گونهی ترانه در ادبیات عامهی بلتیداری» ،ادبیدات زبدان
های محلی ایران زمین ،شماره.)631 -611( ،4
قابلیتهای اقتباسی منظومه عامیانده یددربی

قنبری عدیوی ،عباي« ،)6411( ،
فرهنگ مردم ایران ،شماره.)161 -111( ،61

سدمنبر»،
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قنبددری عدددیوی ،عبدداي؛ قنبددری عدددیوی ،فاطمدده « ،)6411( ،گونددهشناسددی (تیپوتددوژی)
ضرباتمللهای قومی بلتیاری» ،مطاتعات ایرانشناسی ،شماره.)11-13( ،60
قوام ،ابواتقاسم؛ اسیرغم ،ثمین (« ،)6413بررسی استعارههای عشق معشوق در د بیتیهای
عامیانه منطقه خراسان بر بنیاد نظریدهی اسدتعارهی شدناختی» ،کهدن نامده ادب پارسدی ،شدماره4
(.)6 -11
کاظمی ،فریبا« ،)6411( ،گفت گو بدا جعفدر شدهری پدژ ه گدر ادبیدات عامده» ،ادبیدات
داستانی ،شماره.)11 - 11( ،31
کافی ،غالمرضا؛ عامری ،زهره« ،)6414( ،با رها عناصر ادبیات عامه در رمان سو شدون»،
فرهنگ ادبیات عامه؛ شماره .)6-11( ،3
کامیابیان ،میالد« ،)6414( ،از ادب عامه به ادبیاتی برای عموم؛ چند نگاه بده عقبده آتیدهی
عامه پسند ایرانی ،از منظر کم خوانی ما » ،آزما ،شماره .)11-11( ،601 601
کریمینیا ،مرتضی؛ جماتی ،شهر ز؛ مدرادی ،سدیا ش « ،)6411( ،بازتداب با رهدا عقایدد
عامه در غزتیات بیدل دهلوی» ،مطاتعات ادبیات ،عرفان فلسفه ،شماره.)11-13( ،4
کمرپشتی ،عارف« ،)6411( ،شیوهها کارکرد گفت گو در منظومههدای محلدی رایدج در
سوادکوه با تاکید بر منظومده هژبرسدلطان» ،ادبیدات زبدانهدای محلدی ایدران زمدین ،شدماره،6
(.)16-601
کوپا ،فاطمه؛ نجیبی فینی ،بهجت؛ طیاری ایالغی ،منوره « ،)6411( ،ادبیدات عامده تحلید
جایگاه آموزه هدای دیندی اخالقدی در چندد «چدیچدی کدا» از اسدتان هرمزگدان» ،پژ هشدنامه
فرهنگی هرمزگان ،شماره .)11-41( ،66
کیانپور ،مسعود؛ نجفی ،زهره؛ کاظمی ،مینا« ،)6416( ،بررسدی میدزان علد گدرای
رمان عامهپسند -مورد مطاتعه :دانشجویان دانشدگاه اصدفهان» ،پدژ ه

بده

ادبیدات معاصدر جهدان،

شماره.)631-611 ( ،11
کیالنددی ،محمدسددید« ،)6411( ،مددن اتحددوادث األدبیددۀ :عددام اتکددا» ،اترسدداته ،اتعدددد،111
(.)6010-6011
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مجددابی ،جدددواد« ،)6411( ،چندددد چدددونی در سدددنت ادبیدددات عامددده پسدددند» ،فرد سدددی،
شماره.)11 -46( ،14 11
محمدی فشارکی ،محسن؛ هاشمی زاده ،ر یا« ،)6411( ،عناصر گر تس

در داسدتانهدای

محمد شیرزاد در اسکندر نامه» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)641 -613( ،61
محمودی ،محمدد علدی؛ شدفیعی فدر ،فدرزاد؛ فدوالدی ،یعقدوب « ،)6416( ،یدات تداریلی
ایزدبانوی آناهیتا در شیرین شکر نظامی» ،زبان ادب فارسی ،شماره.)601-641( ،111
مسعودنیا ،سدین؛ فر غدی ،عاطفده« ،)6416( ،بررسدی جایگداه رمدان در شدناخت گفتمدان
سیاسی در ایران پس از انقالب مطاتعه موردی  ،»13 – 6411دان

سیاسی بین اتملد  ،شدماره

.)604-611( ،1
معددا اتلهی ،پر اندده«،)6410( ،ترجمدده ادبیددات کودکددان :بررسددی ترجمدده اسددامی خدداص
شلصیتها به طور یژه» ،مطاتعات ادبیات کودک ،شماره.)614-611( ،3
مالیی ،غالمحسین« ،)6414( ،تملی در ادبیات ایران جهان» ،رشدد آمدوزش زبدان ادب
فارسی ،شماره .)11-11( ،10
ممتحن ،مهدی؛ انصاری پور ،ر یم؛ خزاعی ،مجید« ،)6416(،بررسی تطبیقی مضدمون فقدر
در اشعار "معر ف رصافی" "پر ین اعتصامی"» ،مطاتعات ادبیدات تطبیقدی ،شدماره -31(،11
.)11
موسویان ،شاهرخ؛ خائفی ،عباي (« ،)6411پژ هشی اجتماعی در شعر تدری» ،کدا ش نامده
زبان ادبیات فارسی ،شماره.)631 - 611( ،64
میرزائی ،طداهره« ،)6411( ،آیدین بدارانخدواهی در خراسدان جندوبی» ،مطاتعدات فرهنگدی
اجتماعی خراسان ،شماره .)101-611( ،61 61
میزبان ،جواد؛ تقوی ،محمد« ،)6411( ،کاربرد کارکرد ملد در مجموعده داسدتانی یکدی
بود یکی نبود جمال زاده» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)611 -110( ،61
نجیبددی فینددی ،بهجددت طیدداری ایالغددی ،منددوره« ،)6411( ،ادبیددات عامدده تحلید جایگدداه
آموزههای دینی اخالق در چندد (چدی چدی کدا) ،از اسدتان هرمزگدان» ،پژ هشدنامه فرهنگدی
هرمزگان ،شماره 41(66تا .)11
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نعمتی ،نوراتدین؛ طایفی ،شیرزاد« ،)6411( ،بازتاب ا ضاع اجتماعی در متون عصدر قاجدار
با تاکید بر فرهنگ عامه» ،سب

شناسی نظم نلر فارسی ،شماره.)311-163( ،16

نوابپور ،رضا؛ افتلاری ،محمد « ،)6411( ،نقد کتداب :سدنتهای ایراندی عامده در کلیددر»،
کل

 ،شماره .)611-640( ،1
نور زی ،امد« ،)6411( ،اتگوی دینی -تاریلی متون فارسی -عبری بهملابۀ ادبیات عامه»،

فرهنگ ادبیات عامه ،شماره.)44-11( ،66
نیازکار ،دکتر فرح « ،)6414( ،جوه ضوری سدعدی در د ران معاصدر» ،سدعدی شناسدی،
شماره .)614-611( ،61
یا ری ،هادی« ،)6411( ،معرفی نقد کتاب :رمانسهای عامیانه ایرانی قب از د ره صفوی
نوشته یلیام هانوی» ،نقد ادبی ،شماره.)611-101( ،1
یوسفی فر ،شهرام؛ یداهلل پدور ،معصدومه« ،)6410( ،بازتداب فضدای کسدب کدار بدازار در
ادبیات عامه شهر آم » ،فرهنگ مردم ایران ،شماره.)14-11( ،11
یوسفی ،هادی؛ اکبدری ،شدراره« ،)6411( ،ادب محلدی در شدعر محدیاتددین دق شدناي»،
ادبیات زبانهای محلی ایران زمین ،شماره.)661-11( ،3
یوسددفی ،هددادی؛ اکبددری ،شددراره« ،)6411( ،ادب محلددی در شددعر محددی اتدددین ددق
شناي»،ادبیات زبان های محلی ایران زمین ،شماره.)661-11( ،3
یوسفیان کناری ،محمد جعفر؛ برات طرقی ،مرجان؛ (« ،)6411جلوه های فرهنگ عامده در
نمایشنامههای مید امجد(با تمرکز بر نمایشنامه های سه خواهر دیگدران  ،پسدتو خانده  ،شدب
سیزدهم زائر)» ،فرهنگ ادبیات عامه ،شماره .)11 - 661(،61
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دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد
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کارشناس ارشد ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،
مشهد ،ایران

سیدهآمنه سینیجهانگیر
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

چکیده
یکر اه ویژگرهاا برمساما اشعار فارمر پس اه عشرو م ماد بوزدن هبوان و
ن دیکر بم هبان عرد مزچم و باهار امت .در این دور شادران تالش نعزدند شوعر را
اه دربار شاهان خارج نعای د و در عیان عرد رواج ده د .آنان تزمم بوم عورد را در
ماخاار و عحازاا شعر مرلزحما مار خزیش قرار دادند و اه هر ومیلماا مم ماب
پیزند عرد و شعر عرشد ،بار بردند .اه بین شادران ععاصر شواریار بوم ایون نکاوم
اهاعا ویژ اا داشام امت تا حدا مم عاعارین ویژگر شعر او ن دیک بوزدن هبوان
او بم هبان عحاور اا عرد و ورود اصطالحات داعیانماا اموت موم در بوین اقوات
عخالف عرد رایج بزد امت.
شاریار بم عضعزن بیش اه هر چی دیگرا تزمم عرمورد و هور شویح ،حادثوم،
لفو داعیانم ،تعثیل ،م ایما مزچم و باهارا را بم د زان ظرفر براا بیان اندیشوما
خزد در شعر بم مار عربرد .عرتزان گفت او قائل بوم اصوالت عع ور بوزد چ وانچوم
رنعوزد .او بوا آثوار گذشوام و
آشکارا در اشعار خزیش برترا عع ر را بر لفو بیان ع 
ععاصر اد فارمر آش ایر ماعل داشام امت و با دالقماا مم بوم نظواعر ،موعدا،
فردومر و بم خصزص حافو داشام ،هعزار مزشید امت تا ترمیاات و الفاظ آنوان
. karamatiseyedali@yahoo.com
. Mrrezaii1386@gmail.com
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رابا عاارتر خاص با ترمیاات و الفاظ عحاور اا در هوم بیواعی د و شوعرش را بوراا
عخا ب دلنشین و مذا نعاید .مزال پژوهش عا این امت مم ماربرد اصوطالحات
داعیانم در اشعار شاریار بم چم شیز و هدفر انها شد و چم نزع ترمیااتر اولزیت
داشام امت؟آیا ماربرد اصطالحات داعیانم در شعر او یک اعر پس دید و عثاوت بوم
شعار عررود یا افرا در این اعر نایهما ع فر بم هعرا داشام امت؟
در این عقالم ماربرد ترمیاات و اصطالحات داعیانم در شعر شاریار بررمر شود
و بیان عرشزد مم او براا ارتاا دادن شعر با عخا ب خزد بم این شیز روا آورد
و بم حق باید گفت در این هعی م عزفق بوزد اموت .ایون خصیصوم اگرچوم عزموب
مسار در برخر اه اشعار شاریار شد و ارهش ادبر شعر او را پوایین آورد  ،ولور اه
مزا دیگر فزایدا اه قایل :نفزذ شعر او در ماععم ،روا آوردن عرد بوم شوعر او و
حفووو آن داشووام امووت .پووس او یووک شووادر عردعوور امووت و موواربرد ترمیاووات و
اصطالحات داعیانم در شعر او یک خصلت ارهند ا ادبر بم شعار عررود.

کلیدواژهها :شهریار ،شعر ،اصطال ات عامیانه ،بسامد توجه به مردم.
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مقدمه
ادبیات عامیانه مجموعهای از ترانهها ،اساطیر ضرباتمل های رایج میدان ید

قدوم اسدت

که به طور شفاهی از نسلی به نس دیگر منتق مدیشدود موضدوعات آن برگرفتده از فرهندگ
قومی( )folkloreاست (داد .)11 :6411 ،این ادبیدات اصدطال ات آن در د رههدای ملتلدا
زبان فارسی بویژه پس از مشر طه دستمایهی بسیاری از شعرا قرار گرفتدهاسدت .بده کدارگیری
زبان مردمی در شعر د ران تجدد که از ا اخر قرن 64آغاز مدیشدود د مر لدهی اساسدی دارد.
در مر له ی نلست زبان گفتار ت

معنایی است .در این د ره شعر عامیانه از ایهام ابهدام د ر

اسددت قصددد شدداعران بیشددتر اثرگددذاری مسددتقیم بهددرهمندددی از امکان دات زبددان مردمددی در
پیام رسانی سریب است نه ایجاد ابهام تام

هنی با زبان شدعر؛ امدا در د رهی د م زبدان گفتدار

چند معنایی میشود .این مر له در پیوند با مر لدهی د م تجددد ادبدی پیددای

شدعر نیمدایی

است .در این مر له سمبوتیسم به تدریج سایهی خود را بر زبان شعر گسترش میدهد بده تبدب
آن ضب عمومی زبان گفتار نیز در شعر کاربرد متنوعتدری پیددا مدیکندد کده بدا سدادگی تد
معنایی مر لهی ا ل تفا ت دارد(مشرف .)614-616 :6411،شهریار یکی از شاعران بلندپایدهی
ایران است که اصطال ات عامیانه را در اشعار فارسی ترکی خود به زیبایی به کار برده است.
ا زبان ادبی محا رهای فارسی را چون مردم در دست دارد؛ ضرباتمل ها ،تکیده کدالمهدای
عامیانه

رفهای کوچه بازار را تمس میکند با مهارت هر چه تمامتدر از آنهدا در شدعر

خود استفاده میکند(مشیری .)611 :6413،در این مقاته کاربرد برخی ترکیبدات اصدطال ات
عامیانه در شعر شهریار بررسی شده است .ا برای ارتباط دادن شعر با ملاطب خود به این شیوه
ر ی آ رده به ق باید گفت در این زمینه موفق بدوده اسدت .ایدن خصیصده اگرچده موجدب
سستی در برخی از اشعار شهریار شده ارزش ادبی شعر ا را پایین آ رده ،تی از سوی دیگدر
فوایدی از قبی  :نفو شعر ا در جامعه ،ر ی آ ردن مردم به شدعر ا

فد آن داشدته اسدت.

در این مقاته از دیوان اشعار فارسی شهریار که انتشارات زریدن در د جلدد منتشدر کدرده اسدت
استفاده شده است شیوهی ارجاع ابیات از سمت راست بده چدپ بدر اسداي شدمارهی جلدد،
صفحه شمارهی بیت در صفحهی مورد نظر است.
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پرهیز از تظاهر :شهریار برای پرهیز از تظاهر در زنددگی ر زمدره از اصدطالح«:ادا اصدول
درآ ردن» استفاده کرده است؛ کاربرد این اصطالح زمدانی اسدت کده شلصدی در مدوردی نداز
مددیکنددد از خددود رکددات نامناسددب نشددان مددیدهددد(امینی )11 :6411،گوینددد ادا اصددول
درمیآ رد چنین شلصی در اقب دارای شلصیت کودک است کده متداثر از ا ساسدات خدود
میباشد(موید کمت .)11 :6410 ،این اصطالح را میتوان در وزهی رفتارهدای عامیانده قدرار
داد گویا قصد شاعر از به کاربردن آن جنبهی تحقیر است.
به ی

د جرعهی ته ماندهی غرابهی سدن چه ضرب شست که ارزد بددین ادا اصدول
()6 134 6

اردنگ(اردنگی زدن) :این اصطالح در مورد کسی کاربرد دارد که با سر زانو بده پشدت
ا بزنند ا را از جایی بیر ن کنند(امینی .)11 :6411،این کالم نیدز در دوزهی رفتارهدای
عامیانه است جنبهی تنبیه در ان نهفته است؛ اما گویا در این مورد خاص شاعر با بیان ان بده
گونهای به ا ضاع سیاسی جامعه تاثیر جنگ اشاره دارد.
خود به خود میپدرد ایدن اردک ندا جنگدی

اجتی نیست که کاری

بده اردندگ کنندد
()60 6611 1

-4از این گوش گرفتن از آن گوش بیر ن کردن :آنگاه که کسدی بده سدلن دیگدری
توجهی ندارد پند پذیر نیست با این عدم توجه قصد تحقیر ا را دارد گویند از این گدوش
میگیرد از ان گوش بیر ن میکند.
اش

از آ یزهی گوش تو کایت میکرد

پند از این گوش پذیرفتم از آن در کردم
()10 111 6

 -3از دما کسی بیر ن آ ردن :خوشدی ناخوشدی همدواره همدراه یکدیگرندد عمدر
شادیهای این جهان کوتاه است رنج ز مت پس از آن مصداق این اصطالح است.
زهر است دیدر ز د در آرنددت از دمدا

شددیری کدده خددوردی از سددر پسددتان زندددگی
()1 111 6
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 -1از ر رفتن(نرفتن) -از ر بردن:شهریار در مقام پاسخ بده منتقددان شدعرش هرگدز از
پای نمینشیند مصداق این اصطالح است که سماجت ا را نشان میدهد.
گددددر بگوینددددد شددددعر یددددا ه مگددددو مدددددا ریفدددددان نمدددددیر یدددددم از ر
()66 111 1

عاقبددددددت یددددددار مددددددرا از ر بددددددرد خددددود نکددددردم بددددر م یددددار بددددرد
()1 611 6

 -1از سر خود ا کردن :شاعر در تمجید مقام عزتت گوشدهگیدری از خلدق کده گویدا
اسباب ز مت ا را فراهم میآ رند گوید که:
ای که در سینهی این کدوه گرفتدی مدأ ا خوش به ال تو کده خلدق از سدر خدود
اکددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردی)61 16
(6

 -1از سیر تا پیاز چیزی را گفتن :در اقب شلصی که راز دار نیست تمام اسدرار را فداش
میکند شداعر گدذر عمدر را دارای چندین خصدلتی مدیداندد کده نشدان دادن صدحنهای از
زندگی انسان عاق به قیقت تمامی آن پی میبرد .ایدن اصدطالح مدیتواندد گویدای افدراد
نادان جامعه نیز باشد
گشدددودی صدددحنهای از عمدددر بدددازم همددده از سدددیر گفتدددی تدددا پیدددازم
()1 111 1

 -1از کیسه رفتن:در وزهی رفتارهدای اجتمداعی در داد سدتد آنگداه کده شلصدی
ضرر میکند گوید از کیسهام رفت.
غددددزل بنددددده هددددم نگفتدددده بگیددددر آن هددم از کیسددهی تددو رفتدده بگیددر
()61 111 1
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 -1اگر کالهم اینجا بیفتد دیگر بر نمیگردم :در وزهی رفتارهدای اجتمداعی در زمدان
رنج

از کسی این عبارت را به کار میبرند شاعر با استفاده از این اصدطالح بده گوندهای

اعتراض خود را به موقعیت موجود بیان میکند.
کُلَه جا ماندش اینجا نیامد دیگدرش از پدی نیاید فیاتمل آری گدرش افتدد کداله اینجدا
()61 16 6

 -60بادنجان بد(بم) آفت نداره :در توجیه این که اشلاص زشدتلو بدد کدردار کمتدر
دستلوش آفت بال میشوند گویند .در وزهی رفتارهای اجتماعی شداعر اعتدراض خدود
را از موقعیتهای اجتماعی تبعیض در جامعه بیان میکند.
تدددیکن بددداز مدددیترسدددم نمیدددرم کددده بادنجدددان بدددد آفدددت نددددارد
()61 6011 1

 -66بازی درآ ردن :آن که مسوتیت پذیر نیست کار جدی را شوخی میانگدارد ایدن
کار ا اعتراض دیگران را به همراه دارد .چنین ردی دید سطحی به امور دارد.
چددو بددازی مددیشددماری عهددد یدداری همددان بهتددر کدده بددازی در نیدداری
()1 113 6

 -61به ری

کسی خندیدن :تمسلری تطیدا در ایدن عبدارت نهفتده اسدت هرگداه کده

میخواهند تملق کسی را همراه با استهزا بیان کنند گویند به ری

فالنی خندید.

ز شدددکر خندددده هرگدددز تدددب نبنددددی کدده ددق داری بدده ری د

مددن بلندددی
()4 111 1

 -64بیدست پا بودن :زبان ال آدم«بدی عرضده پلمده»(جمداتزاده)633 :6411،ای
است که بدا جدود ندادانی نداپلتگی فلدر فر شدی مدیکندد خدود را بداالتر از دیگدران
میپندارد.
بدددین بددی دسددت پددایی خویشددتن را چددو مدده بدددر طدداق بددداال مددیگدددذاری
()61 401 6
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 -63پُز عاتی جیب خاتی :این اصطالح مرادف است با عبارت«با دنبده سدبیل

را چدرب

کرده است»(امینی )6411:613 ،زبان ال کسانی است کده ظداهر سداز هسدتند باطنشدان
برعکس آن چیزی است که مینمایند .شاعر به چندین افدرادی تاختده اسدت آنهدا را مدورد
انتقاد خود قرار داده است.
تو را اگدر پُدز عداتی جیدب شدد خداتی مرا بگو که پُزم نیز همچدو عداتی نیسدت
()6 6110 1

-61جَنگُلَ

(جنقوت

) بازی درآ ردن :کسی که در رفتارهای فردی اجتماعی خدود

اتم شنگه درمیآ رد بد رفتاری میکند با این کار خود قصد فریب ا هان مدردم را دارد
اما شاعر آنها را به باد انتقاد تمسلر میگیرد گوید این سیاه بدازیهدا در برابدر خبرگدان
هیچ ارزشی ندارد.
بدده جنگلدد

چدده کنددی عشددوه خددرج که اه خبره به خرج

تبلییدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

نمیر د بامبول
()1 134 6

 -61رف به خرج کسی نرفتن :در وزه ی رفتارهای فردی اجتماعی هستند افدرادی
که میر ر پندناپذیرند تی در برابر سلنان ق نیز میایستند مقا مت نشان میدهند
دددق همددده رفدددی زده بدددا مدددا تدددی

دددرف بددده خدددرج تدددو مگدددر مدددیر د
()1 141 6

 -61خاته خان باجی« :د ست معاشر سر زبان دار»(جماتزاده )161 :6411،را گویندد
کسی که در رفتارهای اجتماعی خوش مشرب اسدت دیگدران از هدمصدحبتی بدا ا تدذت
میبرند .به نظر میرسد چنین افرادی بدان چه در اطرافشان میگذرد نگاه عمیقی ندارند.
نوبدددت خاتددده خدددانبددداجیهاسدددت فصدد د

الجددددی

راجددددیهاسددددت
()64 111 1
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 -61خبر از تَه تدوی چیدزی داشدتن :در اجتمداع هسدتند افدرادی کده همده جدا سدرک
میکشند از همه چیز باخبرند
سدددر گوشدددی بددده سدددطش بیندددی امدددا خبددددر کددددی از تَدددده از تددددوش داری
()64 6661 1

 -61خَرت به چند :شاعر با این عبدارت عمدق فاجعدهای را کده در کشدور ایدران قبد از
انقالب در ال قوع بود را بیان مدی کندد صددای اعتدراض شداعر بلندد اسدت از ایدن کده
انصاف

ق طلبی از جامعه رخت بربسته است؛ چراکه اگر گوهری هدم باشدی تدا اطاعدت

بیگانه نکنی ارزشی برایت قائ نیستند.
در ایددن خرابدده تددا نبددری بددار اجنبدددی کس ای گوهر فر ش نگوید خدرت بده
چندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
)61 6011
(1

 -10خر یاسین ،یاسین به گوش خر خواندن :ایدن اصدطالح نیدز همدان مفهدوم«از ایدن
گوش گرفتن از آن گوش بیر ن کردن» را در بر دارد .گویا شاعر دربدارهی آندان کده بده
شعر ا توجهی ندارند این عبارت را به کار برده است انان را افرادی نداالیق مدیداندد کده
تالش شاعر برای آگاه کردن انها کاری بیهوده است
شددعر را سددامعهشددان سددنگین اسددت ملدد گددوش خددر یاسددین اسددت
()1 116 1

 -16خح نشان کشیدن :افرادی که در جامعه دارای قدرتند از این ابزار علیه دیگران
استفاده میکنند مورد انتقاد شاعر نیز هستند از این رفتار آنها شکایت دارد
مددن همددی خددواهم دهددی خددح امددان تازه داری مدی کشدی خدح نشدان؟
()63 110 1

 -11خیکی به بدار آ ردن :افدرادی کده کداری را انجدام مدیدهندد کده مایدهی رسدوایی
آنهاست شاعر آنها را فرزندان شیطان میداند
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ر سیاهی از زغال ای شیر شیطان خورده هدا بار شدیطان بدردههدا خیکدی بده بدار آ ردههدا
()1 14 6

 -14دایهی مهربانتر از مادر :افرادی در اجتماع هستند که خود را در قبال اموری که بده
انها مربوط نیست صا ب نظر می دانند بیشتر از آنان که دست انددر کدار هسدتند ا سداي
مسوتیت میکنند چنین افرادی سعی دارند نق

اتد را بازی کنند

خدددوب خدددود را ببدددین ندیددددی اگدددر دایددددددهی مهربددددددانتدددد در از مددددددادر
()60 111 1

 -13دست از سر کسی برداشتن :بیانگر افرادی در جامعه است که شاعر همواره از آنهدا
گله مند است چرا که اینان نه تنها گرهای از مشکالت باز نمیکنند که اسباب ز مت شداعر
را فراهم میآ رند.
نمدددیگدددویم بیدددا دسدددت مدددن گیدددر بددددر دسددددت از سددددرم بددددردار جاندد دا
()1 311 6

 -11دِقّ دتددی خدداتی کددردن :شدداعر همددواره منتقدددانی داشددته اسددت کدده شددعر ا خددرده
می گرفتند شاید بدان علت بوده است که خود در شاعری پیاده بودهاند یا مهارت اسدتاد
را نداشتهاند شاعر این خردهگیریها را به دقّ دتی خاتی کردن انها تعبیر میکند.
ناقدددددی شددددعر مددددرا خددددرده گرفددددت گدددو تدددو هدددم دِقّ دتدددی خددداتی کدددن
()6 6664 1

 -11دل(شکم) از عزا درآ ردن« :به خوشی را تی ساعتی را گذراندن»(امیندی:6411،
 )331توصیا ال افرادی است که پس از د ری مصیبتی به فراغی هرچند کوتداه مددت
دست مییابند ان را غنیمت میشمارند.
دل ما به هم رسید بده نظدر ادا درآ رد

تددی اشدد
درآ رد

شددوق بددود دتددی از عددزا
()6 6411 1
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 -11سر به سر کسی گذاشتن :افرادی که در برابر ملاطب خود ضعیا هستند اما با این
جود دنبال آ ر ا یت آنها ایجاد مزا مت برای آنها هستند منتقددان شداعر نیدز گویدا
در برابر شهریار اینگونهاند.
گددددردن شددددیر بدددده بازیچدددده ملددددار پاشدددو سدددر بددده سدددر مدددن مگدددذار
()1 131 1

 -11سر خَر بودن(شدن) :افرادیاند مزا م در جامعه که بده هدر قیمتدی اسدباب ز مدت
دیگران را فراهم میا رند شاعر از انها انتقاد میکند که تی به شرهی جان ادمی هم کدار
دارند.
آری که همین شیرهی با قیمت جان نیدز کی بی سر خر باشد بی مانب محظور
()61 140 6

 -11سر کیسه را شُ کردن قومپوز در کردن :زبان دال افدراد پدر مددعای اسدت کده
فقح اه ادعا هستند در برابر رفی که میزنند عملی انجام نمیدهند.
کیسدده را شُ د کددن اگددر مشدددی شدددی

رنددده قومپدددوز در کندددد هدددر بدددامبوتی
()1 110 6

 -40فوت آب بودن :هرگاه کسی در زمینهای همهی اطالعات را دارا باشد گویند فوت
آب است شهریار ظاهراَ فرشتهی مرگ-عزرائی  -را شایستهی این صفت میداند شداید
هم شاعر به طور ضمنی از نزدی

شدن زمان مرگ میگوید.

از اج د پددري کدده آمددار نشددانیهددا را فوت آب اسدت در مفلدس اعیدان از
)66 113
(6
بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

 -46کف

عصای آهنی داشتن :افرادی که در زندگی فردی اجتماعی خدود دارای

ارادهی بسیار قوی هستند در برابر مشکالت عقب نمینشینند مضمون این عبارتند.
کفدد

عصددای آهددنم از دسددت پددا

گسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیلت

ز جامددههددا کدددام نکددردم قبددا بگددو
()4 414 6
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 -41کَلّهی پر از باد داشتن :اشلاصی هستند نادان که با جود نادانی میر ر نیز هستند.
ز آمددددوختن ننددددگ عددددارت مبدددداد کددده خددداتی بدددود کلّدددهی پدددر ز بددداد
()61 6606 1

 -44کَلّه خر :اینان نیز نادانان جامعه هستند که جز ندادانی افدرادیاندد مسدتبد کده کسدی
نمیتواند ر ی رف انها رفی بزند(جماتزاده )336 :6411،انتقادی کند شداعر آنهدا را
افرادی بیمار مینامد.
تو ای بیمار نادانی چه هذیان هدر گفتدی بدده رشددتی کلّددهی مدداهی خددور ،بدده طوسددی
گفتدددددددددددی
کلّدددددددددددهی خدددددددددددر
)3 6111
(1

 -43کوک شدن کیا :این بیت گر چه به نظر بیتی سست میآیدد امدا معندای شدادی
نشاط را به خواننده اتقا میکند.
مدددا بددده سدددب

قهدددوهخانددده د ر هدددم کیدداهددا کددوک اسددت قلیددان قلقلددی
()61 111 6

 -41گا پیشانی سفید بودن :زمانی که فردی در خدانواده جامعده در زمیندهای مشدهور
میشود که همگان ا را میشناسند گویند چون گا پیشانی سفید است.
نددده مدددن در عصدددر اضدددر بوسدددعیدم بددده شدددهرت گدددا پیشدددانی سدددفیدم؟
()1 111 1

 -41گُ از گُ شکفتن:
تدددو بگشدددودی در بدددا ر ی خنددددان شددکفت از گ د گلددت در ر ی مهمددان
()1 111 1
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نتیجهگیری

شهریار با استفاده از اصطال ات عامیانه در وزهی رفتارهدای اجتمداعی در قیقدت بده
ناهنجدداریهددای موجددود در جامعدده تاختدده اسددت .بیشددتر اشددعار ا کدده متضددمن اصددطال ی
عامیانهاند بیانگر اعتراض شاعر به مدعیان نادانان جامعه است که با همهی نادانی غر ر نیدز
در سر دارند .از دیگر سو شاعر ضور بیگانگان را در کشور عام از دسدت رفدتن غدر ر
هویت ملی میداند چراکه به گفتهی شاعر مردم ایران گر چه بهتدرینهدا را داشدته باشدند تدا
زمانی که «بار اجنبی را نبرند کسی نمیگوید خرت به چند».
منابع
 امینی ،امیرقلی .)6411( .فرهنگ عوام .تهران :مازیار .چاپ د م. جماتزاده ،محمدعلی .)6411( .فرهنگ تیات عامیانه .تهران :سلن. داد ،سیما .)6411( .فرهنگ اصطال ات ادبی .تهران :مر ارید .چاپ د م. بیحی ،مرتضی .)6411( .فرهنگ عامه در اشعار فارسی شهریار .اراک :رهبین. -شهریار ،محمد سین .)6411(.دیوان شهریار4 .جلدد در د مجلدد .یدرای

د م .تهدران :زریدن:

موسسه انتشارات نگاه.
 مشرف ،مریم .)6411( .مر بهشتی«زندگی شعر محمدد سدین بهجدت تبریدزی» .تهدران :نشدرثاتث .چاپ د م.
 مشیری ،فرید ن« .)6413( .شهریار غزلسرای شهیر معاصر» در :جمشید علیزاده .به همین سادگیزیبایی ،یادنامهی استاد محمد سین شهریار .تهران :مرکز.
 موید کمت ،ناهید .)6410( .ارزشهای فرهنگی نهفته در گزیدهای از مل ها تعبیرهای کناییفارسی .تهران :پز هشگاه علوم انسانی مطاتعات فرهنگی.
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فرزانه کریمی

کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی  -دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم

چکیده
عقالم پیشرو تالشر امت براا ش امواندن فره وگ و ادبیوات داعوم بخشور اه
عیانعان یع ر شارماان صائینقلعم در اماان هنهان ،تا با نشان دادن اندیشومهوا،
رفاارها و تعاعر ملز هاا فره گ شفاهر و ه رهاا داعم گذشاگانعان ،ریشمهاا
خزد را بیشار بش امیم و با در آن بم احیاا ویژگرهاا عثاوت گذشوام و هدودن
تیرگرها و نارامارهاا رفاارها و باورهایعان برخی یم؛ مم ملید تحزل ب یادین یوک
ماععم ،ماخان فره گ آن و تربیت انسانهایر فرهیخام امت.
در این نزشاار نگارند با آوردن فشرد اا اه نظرات دانشع دان دلوز انسوانر بوا
رویکردهوواا عخالووف اثاوواتگرایوور ،موواخاارگرایر ،پدیدارش امووانم و هرع زتیووک،
ضرورت پرداخان بم گفاارها و رفاارهاا افراد هر ماععم و تأویل آناا را براا فاوم و
تحلیل درمت ماخاار آن ماععم اثاات مرد امت.
مپس فره گ داعم صائینقلعم در چاار بخش :ادبیات داعیانم ،ه رهواا داعیانوم،
مشنها ،آیین ها و باورهواا داعیانوم بررمور شود و پوس اه تقسویم هور بخوش بوم
شاخمهاا مداگانم نعزنمهاا هر شاخم ارائم شد امت؛ ضعن ای کم نگارند در آوردن
نعزنم نگاهر بم ذه یت ملور تور هبانوان و چگوزنگر انعکواس آن در فزلکلوزر داعوم
آذربایهان داشام و ومز اشارا یا تفاوت آناا را نی بم زر خالصم بیان مرد امت.
در بررمر ادبیات داعیانم صائینقلعم بم الالیرها ،ترانمها ،قصومهوا و افسوانمهوا،
امطزر ها ،ضر العثلها و چیساانها پرداخام شد امت.
ه رهاا داعیانم این ع طقم نی در پ ج بخش رقصها ،عزمیقرهوا ،نعوایشهوا،
ص ایع دمار و باهاها بررمر شد و در بخش مشنها و آیینها چاار آیین هایعان
و تزلد ،اهدواج ،د ادارا و آیینهاا عذهار این شارماان بیان شد امت.
هعچ ین بم باورهاا داعیانم عرد صائینقلعم اشار شد امت.
روش تحقیق نگارند عرامعم بم ماا هاا حزه فره گ و ادبیوات داعوم و نیو
مستومزا عیدانر و ارائم نعزنمها اه هبان اهالر بزد امت.
کلیدواژهها :ادبیات عامیانه ،فوتکلور ،صائینقلعه ،فرهنگ عامه
Fakarimi24@gmail.com
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عمه مادرم کا دستهای

را ر ی هدم مدیگذاشدت د انگشدت شسدت کوچد

را

میکشید باز میکرد .د انگشت سبابه انگشتر را خدم مدیکدرد بده هدم مدیچسدباند د
انگشت بزرگ

را ر ی هم میگذاشت میگفت« :عدر ي خراسدان صدلوات» .بچده بدودم

تصوری از عر سیهای قدیم عر يکشانها نداشتم؛ فقح با دقدت بده انگشدتهدای ا نگداه
می کردم .عمه مادرم بود امدا جدای مدادربزرگ پددری مدادری عمده خالصده همده کدس
نداشتهام .هر چه باید از گذشتهها فرهنگ اعتقادات عامیانه سنتهای خوب بدد آن یداد
میگرفتم ،همه در قصهها ،مت ها ترانههایی خالصه میشد کده هدر ر ز از صدبش تدا شدب ،تدا
نیمه شب بر زبان عمه مادرم جاری بود :خاطرهها ،شعرها ترانههای زیبا گداه فراتدر از سدن
سال من.
سعی کردم عر ي را ر ی مرکبی تصور کنم که ا میگفت :پس این د انگشت خمیدده،
کوهان شتر بود انگشت ک آمدهی کوچ

 ،دم شتر انگشت شست ،سر آن .بزرگتر که

شدم فهمیدم عر يهای منطقه را با اسب میبردند نه با شدتر؛ پدس «عدر ي خراسدان صدلوات»
برای همین بود .گاهی پارچه قرمزی هم سر انگشت بزرگتدر مدیاندداخت کده بعددها فهمیددم
د اق (ر سری بزرگ قرمز که سدر صدورت عدر ي را مدیپوشداند) اسدت کده بایدد بدرادر
کوچ

داماد از سرش بکشد فرار کند اگر موفق شد عر ي نتوانست آن را نگه دارد بایدد

هدیهای به برادر شوهر کوچک
اراده ری

بدهد .ی

بار شنیدم که دختر کوچ

سفیدان فامید  ،عدر ي کدرده بودندد .قتدی بدرادر شدوهر ر بندد قرمدز را از سدرش

میکشد ،دنبال ا مدی د یدده فامید دامداد شدلی
پسگرفتن دنبال ا بد د این فقح ی
که :طفل

بیمادری را به مید

خندده کده عدر ي نمدیداندد نبایدد بدرای

رسم است ،زنهای فامی عر ي ،نم اش

بیمادر!

عمه مادرم گاه در ین پاک کردن سبزی انجام کارهای منزل با سوز میخواند:
قیزی گوتو دررتر
گ سرخ را میچینند
یلدان ا سته سررتر
ر ی صند ق پهن میکنند

بر چشم
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خوش ا قیزین اتینا
خوش به ال دختری که ا را
سوگوتونه ئررتر
به آنکه د ست

دارد شوهر میدهند.

پس بیهوده نبوده که زمزمه دختران جدوان نوعر سدان ایدن بدوده چده آرز هدای بدر بداد
رفتهای!
عمه مادرم میگفت« :قدیمها که از آسمان برف نمیباریدده؛ آرد مدیباریدده! از قتدی کده
زنی بچهاش را پشت در خانه ،ر ی آردها سر پا میگیرد ،دیگر بدرف جدای آرد را مدیگیدرد».
میگفت« :قدیمها مردن به کار نبود؛ بچهها خسته میشدند از نگهداری پدران مادران پیرشان
گاه آنها را به صحرا میبردند تا گرگها آنها را بدرند از آن زمان به بعد مرگ ایجاد شده»
بعدها فیلمی ساختهی سرزمین سنتها ،ژاپن ،با این مضمون دیدم.
من ریشه تمام با رهای غلح درست امر زم را در داسدتانهدا ،متد هدا تراندههدای د ران
کودکیام یافتم که از زبان ا نق میشد.
مقدمه
طرفداران نظریه معرفت شناسی مستق در علوم انسانی (ملاتا علوم انسدانی پوزیتیویسدت
اثباتگرا دارای ادعای جهدانشدموتی کده بده کدارایی ر شهدای یکسدان در علدوم طبیعدی
انسانی معتقدند) از جمله دیلتای ،ر ش درست در علوم اجتماعی را ر ش تأ ی مدیدانندد« .بده
نظر دیلتای تمامی علوم تاریلی انسانی عمیقاً بدا مسدئله تأ ید گفتدههدا نوشدتههدای انسدانی
ر بر

درگیر هستند .فهمیدن ی

که در محیح زندگی ا

انسان چیزی جز فهم نتایج کار فرهنگی ا

افراد دیگدری

ضور دارند ،نیست .از طرفی ،فهم فرهنگ یعنی فهدم زنددگی انسدان.

دشواری کار اینجاست کده هدرکس بدرای فهدم دیگدری بایدد بتواندد خدود را در افدق فکدری
فرهنگی ا جای دهد .چندین کداری بده یداری مدتن همچدون " هدن عیندی" موجدود ،ممکدن
میشود»(.صاتحی امیری)31-66 :6416 ،
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در ر ش ساختارگرایی نیدز کده از ر شهدای رایدج در فلسدفه علدوم اجتمداعی (براسداي
دستا ردهای نظری فردینان د سوسور) است ،پدیدارهای اجتماعی دارای معنا هستند تحلید
ساختار در نی دالتت های آنها باید در مرکز پژ ه
در بررسی شک های متفا ت ی

قرار بگیرند تحلی تفدا تهدای آنهدا

پدیده از نظر معناهای فرهنگی ضر ری است.

همچنین پدیدارشناسان نیز با پیر ی از اصول دیدگاههای هایدگر معتقدند« :افراد فقح قتی
درک میشوند که در زمینۀ زندگیشان مطاتعه شوند» (همان)
در ر ش هرمنوتی

نیز با جود تفا ت با پدیدارشناسان در زا یه دیدد (در پدیدارشناسدان

فردگرایانه در هرمنوتی

جامعه گرایانده اسدت) هددف دسدتیابی بده فهدم کامد عبدارتهدای

گفتاری نوشتاری است تمامی اطالعات به ظاهر زاید باید کلمه به کلمه در ی

مدتن مدورد

مطاتعه تیییر قرار بگیرند( .همان)
بر این اساي کا ش در گفتهها اعتقادات گذشتگان ،به شناخت انسدانهدای گذشدته در
قیقت ریشههای انسان امر ز کم
فرهنگ غنی ی

میکند بد ن ایدن شدناخت ،نمدیتدوان نمدوداری بدرای

سرزمین ازجمله فرهنگ پربار جای جای کشورمان معرفی کدرد اتگدویی

اص از جنبههای ملبت با رهدا ارزشهدا فرهندگ گذشدته بده دسدت داد در تدر یج آن
کوشید.
ماکسیم گورکی میگوید:
«بد ن آگاهی از آفرین

شفاهی مردم ر ند تاریخ قیقی تودههای ز متک

را نمیتوان

فراگرفت  ...استفاده ادیبان از ادبیات شفاهی نیز امدری تصدادفی گدذرا نیسدت؛ بلکده ر نددی
است تاریلی ،قانونمند دارای سنتی به قدمت پیدای

ادبیات مکتوب(».رئدیس نیدا : 6411 ،

)61
به گمان صمد بهرنگی :توده مردم ،نلستین شاعران فیلسوفان ستای کنندگان زیبایی
زندگی هستند ...تودۀ مردم خاتق ماسههای بلند افسانههای خیالانگیر ترانههدای دتپدذیر
رق

های رؤیایی هستند ...همیشه زیباترین آثارشدان را براسداي فرهندگ تدوده (فوتکلدور) بده

جددود آ ردنددد»(.بهرنگددی « )641:6431هنددر ادبیددات تددوده ،بدده منزتدده مصدداتش ا تیدده بهتددرین
شاهکارهای بشر به شمار میر د»(همان)641 :؛ بنابراین بر هر ایراندی فرهیلتده کده دل در گدر
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اعتالی دان

فرهنگ میهن زد دن نابسامانیهدای فرهنگدی ایدن مدرز بدوم دارد ،رسداتتی

سنگین است که به بررسی ارائه شواهد مصداقهای فرهنگ ادبیات عامه زادگاه یا منطقده
مأتوف خوی

بپردازد بدین ترتیب بلشی از فرهنگ ادب گذشته میهن را ماندگار کند.

تعریف فولکلور یا فرهنگ عامه
فوتکلور از د کلمه انگلیسی فوت
به جز قبای

به معنی توده تور به معنی دان

تشدکی شدده اسدت.

شی ،در میان همه اقوام قدیمی ،نمونههایی از فوتکلور یافت میشود.

یلیام تامس ،عتیقهشناي انگلیسی ،در مقاتهای که موضوع آن بحث درباره دان

عامیانده

آداب رسوم سنتی بود برای ا تین بار اژه فوتکلور را بده کدار بدرد( 1.تمدیم داری)66 :6410،
این اژه در ایران از د د نیم قرن پی

به کار رفتده برابرهدای فارسدی آن فرهندگ عامده یدا

عامیانه ،فرهنگ توده یا فرهنگ مردم است .فرهنگ عامه یا فوتکلور از طریق مشاهده ،تجربه
تقلید به صورت غیر مکتوب یا سینه به سینه انتقال مییابد.
نلستین مطاتعات درباره فرهنگ عامه در جهان به ا ای قرن نوزدهم باز میگردد پی

از

آن ،جمبآ ری قصهها ،تطیفهها بل های دیگر ادبیات عامه به منظور سرگرمی بوده است.
اما دکتر نعمت اهلل فاضلی از محققان فرهنگ عامه در ایران؛ معتقد است نلسدتین نوشدته هدا
در باره آداب رسوم ملت ها در کتاب «تاریخ »هر د ت مورخ یونانی آمدده اسدت .گوتفریدد
هردر ،شاعر منتقد فیلسوف آتمانی نیدز ایدن عقیدده متددا ل ر زگدار خدود را رد کدرد کده
ادبیات یونان را معیار سنج

ادبیات دیگر اقوام مدی دانسدت ،ی بدی

قومی ،از آن جهت که تجلی بل

از هدر چیدز بده ادبیدات

ر ح ملی بود ،تاکید کرده است ،دیگر محققان ار پایی نیز

به پیر ی از هردر ،برای باز یافت ر ح ملی خوی

به جستجو در قصه های عامیانه ترانه هدای

محلی پرداختند .ابواتحسن علی بن سین مسعودی نیز در قرن چهارم هجدری در کتداب مدر ج
اتذهب به کتابی از ابوعقال دبیر درباره فرهنگ عامه اشاره کرده است.

 .1در برخی از منابع ،از جمله «ادبیات عامیانه ایران» از دکتر محجوب ،امبروز مورتون ،عتیقه شناس انگلیسی به عنووان اویوی
کسی که اصطالح فویکلور را به کار برده معرفی شده است.
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ا تین اثر مهم درباره فوتکلدور« ،زنددگی عامده مدردم در ر زگدار باسدتان» از هندری بدورن،
ر انی انگلیسی در شرح آداب رسوم جشدنهدای مدذهبی در قدرن شدانزدهم نیدز «بقایدای
ادبیات قدیم انگلیسی» در سه جلد از تومداي پرسدی ،شداعر عتیقدهشدناي کشدی

مسدیحی

است که مجموعهای از ترانه های فوتکلور انگلیسدی اسدت .در ا اید قدرن هفددهم نوشدته شدده
است .اما اصطالح فرهنگ عامده یدا فرهندگ مردمدی را ا تدین بدار یلیدام تدامس دربداره نحدوه
زندگی انسانها در طبیعت ،رفتارها معناهای مشترکی که عامه مردم در زندگی ر زمره بدا آن
سر کار دارند ،به کار برده است(.همان)64 :
در ایران از زمان مشر طه که توجه به توده مدردم زبدان گفتدار آنهدا در شدعر شداعران
نویسندگان اهمیت یافت ،کتاب ها مقاالتی در زمینه فرهنگ عامده نوشدته شدد؛ از جملده ایدن
آثار میتوان از «کللوم ننه» یا «عقاید اتنساء» از آقا جمال خوانسداری ،نوشدتههدای میدرزا بیدب
اصددفهانی علددی هانیبددال« ،املددال

کددم» «چرند پرنددد» از دهلدددا« ،نیرنگسددتان» از صددادق

هدایت نیز مقاالت محمد جعفر محجوب ،آثاری از کوهی کرمانی ملد

اتشدعرای بهدار

نام برد .اما نلستین بار در سدال  6463رشدید یاسدمی در مقاتده خدود بدا عندوان «فرهندگ عامده»
اصطالح فرهنگ عامه یا فوتکلور را در ایران به کار برد( .همان)61 :
در کشور ما که قدمت بسیار تندوع آب هدوا منداطق جیرافیدایی اقدوام ملتلداِ آن،
آداب آیین هدا رسدوم گسدترده گونگدونی را رقدم زده اسدت ،بدا سدا تهدای متندوعی از
فرهنگ ادب عامه ر بر هستیم که از سویی با ادبیات عامده ملد دیگدر اشدتراکاتی دارد از
سوی دیگر دارای یژگیهایی منحصر به فرد در ظداهر گداه محتدوا کیفیدت آن بده تناسدب
د رههای تاریلی مناطق جیرافیایی است.
بهترین شیوه برای بررسی مطاتعه فرهنگ عامیانه ایران ،آن است که ادب فرهنگ عامده
کشور را براساي اقوام مناطق ملتلا جیرافیایی به بل های جزئیتر تقسیم کنیم .سدپس بدا
مطاتعه هر بل

با استفاده از منابب مکتوب گذشته ،آداب سنن ،اعتقادات ادبیات شدفاهی

کشور یا بلشی از آن را ریشهیابی میکنیم .با بررسی جامب آثاری چون ملنوی موالندا ،شداهنامه
فرد سددی ،قددابوينامدده ،تدداریخ بیهقددی کلیلدده دمندده ،بدده بسددیاری از مظدداهر فرهنددگ ادب
کشورمان دست مییابیم.
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شیوۀ دیگر که نیازمند تالش صرف زمان بسدیار اسدت ،مراجعده بده سداتلوردگان ثبدت
خاطرات آنها سپس استلراج فوتکلور آن منطقه میباشد .ضدعا افظدۀ سداتلوردگان یدا
عدم دسترسی به همه این افراد،

جود مشکالتی دیگر موجب عدم جامعیت نامطمئن بدودن

این ر ش میباشد.
اگرچه از زمان کاربرد اژه فوتکلور فرهنگ عامه مطاتعات در این موضدوع ،در جهدان
بی

قرن میگذرد در جود این فرهنگ در میان تمام جوامب گذشدته (بده جدز قباید

از ی

شی) اتفاق نظر جود دارد ،در شمول گستره مفهوم آن اختالف نظدر هسدت بیسدت
تعریا از این اژه (فوتکلور) در کتاب «تیت نامه استاندارد (فوتکلور ،اسدطوره شناسدی

ی

افسانه)» آمده است .منشأ اصدلی ایدن اخدتالفهدا در د نظریده متفدا ت مدردمشناسدان خالصده
مددیشددود .عدددهای فرهنددگ ادبیددات عامدده را تنهددا شددام ادبیددات شددفاهی ید
اسطورهها ،افسانهها ،مل ها چیستانها میدانند
گذشته ی

6

ملددت از قبید

گر هی دیگر تمامی یادگارها میراثهدای

جامعه مانند :ادبیات شفاهی (اسدطورههدا افسدانههدا  )...نیدز آیدینهدا ،آداب

رسوم ،پوش ها ،صنایب دستی ،جشنها  ...را فرهنگ عامه به شمار میآ رند.

***
هدف این نوشتار جمبآ ری گوشههایی از فرهنگ عامۀ ترکزبانهای ایران با نگداه یدژه
به بل

کوچکی از استان زنجان (شهرستان صائین قلعه) اسدت کده بدر اسداي نظدر گدر ه د م

بل های زیر را در برمیگیرد:
الف) ادبیات عامیانه .6 :الالییها .1 ،ترانهها .4 ،قصدههدا افسدانههدا .3 ،اسدطورههدا.1 ،
ضرب اتمل ها .1 ،چیستانها
ب) هنرهای عامیانه .6 :رق

ها .1 ،موسیقیها .4 ،نمای ها  .3صنایب دستی  .1بازیها

ج) جشنها و آیینهـا .6 :زایمدان توتدد ندوزاد  .1ازد اج  .4عدزاداری  .3آیدینهدای
مذهبی ...
د) باورهای عامیانه

2

 .1به عنوان نمونه باسکام مردم شناس آمریکایی
 .2ای تقسیم بندی ادبیات عامه با توجه به کتاب ادبیات عامه از دکتر احمد تمیمداری انجام شده است.
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بدیهی است بررسدی کامد فرهندگ ادب عامیانده مدردم ایدن شهرسدتان ،نیازمندد زمدان
جستجوهای بیشتر است در این نوشته تنها گوشههدایی از فوتکلدور ایدن منطقده بده دسدت داده
میشود.
صائین قلعه یکی از شهرهای استان زنجان در بل

مرکز شهرستان ابهر قرار گرفته اسدت

که با مناطق ر ستاهای تابعه (پیرزاغه ،خراسانلو ،گا دره ،کوه زین ،چرگر ،جدایقده ،ارهدان،
اتگیزیر ،داشبال  ،خلیفهتو  )...بی

از  40000نفر جمعیت دارد.

این شهر بسیار خوش آب هوا دارای آب فرا ان در نتیجده بدا هدای سرسدبز آبداد
محصددوالت بسددیار متنددوع از قبی د سددیب ،گالبددی ،انددواع هلددو ،گددرد  ،بددادام ،انددواع سددبزی
سیفیجات گیاهان دار یی است.
شی مردم این شهر کشا رزی ،صنعت ،خدمات

م

نق (کامیونداری) اسدت .زبدان

آنها ترکی مذهبشان شیعه د ازده امامی است .مردمدی تحصدی کدرده ،مدذهبی پایبندد بده
سنتهای قومی مذهبی هستند.
صائین قلعه در مشرق سلطانیه اقب شده ایستگاه راه آهن در شمال شرقی آن قرار دارد .نام
قدیمی آن قهود 1بوده است .درباره تیییر نام آن به صائین قلعه مطابق ی

ر ایت تاریلی گویا

از مله میوالن به دتی مقا مت دتیرانه اهاتی ،مهاجمان تقب صایینقاال یا قلعده اسدتوار مدورد
ا ترام را بر این شهر نهادهاند.
الف :ادبیات عامیانه
بل های گوناگون فرهنگ عامه ،به یژه ادبیات عامیانه اگرچه قاب تقسیم به بل های
جداگانه است هر ی

با عنوان خاصی شناخته میشوند ،در قیقدت از یکددیگر کدامالً جددا

نیستند؛ بلکه در یکدیگر تنیده شدهاند بد ن دیگدری قابد بررسدی نیسدتند؛ مدلالً در دل ید
قصه ترانههایی نهفته است یا در بررسی ضرباتمل بده داسدتان آن برمدیخدوریم کده در شدمار
قصهها قاب بررسی است .همینگونه است اساطیر  ...که معموالً در د یا چند شاخه ادب عامه
قاب بررسی هستند.
 .1از نظر یکی از ترکزبانان ای واژه همان قیدار (شهری در استان زنجان) است.
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دکتر سفیدگر شهانقی در مقاتهای که به فوتکلدور کودکدان آ ربایجدان پرداختده ،آن را در
یازده ژانر (گونه) طبقهبندی میکند :الالییها ،نوازشها ،مل ها ،افسانههدا ،شدمارشهدا ،تکدرار
جمالت ،شوخیها ،چیستانها ،ترانهها ،بازیها پیلهکردنها( .سفیدگر شهانقی،؟)31-36 :

 .1الالییها:
قدیم ترین نوع ادب عامه الالیی است که تقریبا هدیچ سدرزمین هدیچ زمدانی را نمدیتدوان
خاتی از آن یافت .هرجا که انسانهایی بودهاند زایشی ،الالییهای برخاسته از مهر مادری نیدز
جریددان داشددته اسددت .در فوتکلددور آ ربایجددان از جملدده در شهرسددتان صددائین قلعدده نیددز انددواع
الالییهای آهنگین از دل برآمده ر اج داشته که بیشتر آنها همچون دیگر شعرهای عامیانده از
اتگوی زن قافیه شعر رسمی پیر ی نمیکند تنها نتیجه طبب موسیقیگرای انسان اسدت کده
اژههایی را که هنگام زمزمه ،همآ ا به نظر میرسد ،در پایان هر بل

یا مصراع میآ رد.

«الالیرهاا عادران آذربایهانر عععزالً دوبیار امت و چاار عصراع دارد .وهن آناا
ههایر و هر عصراع هفت ههامت( ».هعان)
از میان الالییهای متنوع فرا ان مادران صائین قلعه به چند الالیی اشاره میشود:
الیالی دئدیم یاتاسان
الالیی گفتم تا بلوابی
قیزیل گوله باتاسان
در میان غنچههای گ فر بر ی
من آرزوما چاتمادیم
من به آرز هایم نرسیدم
سن آرزووا چاتاسان
اتهی که تو به آرز هایت برسی

***
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الی الی دئدیم بویونجا
الالیی گفتم به قد باالیت
باش یاسدیغا قویونجا
تا قتی که سر به بات

بگذاری

یات سن گول یاتاغیندا
در رختلوابی از گ بلواب
باخیم سنه دویونجا
تو را دل سیر تماشا کنم

***
الی الی دئدیم یاتینجا
الالیی گفتم تا بلوابی
گؤزله ره م اویانینجا
انتظار میکشم تا بیدار شوی
زارا آمانا گلدیم
به زاری امانخواهی درآمدم
سن حاصیال چاتینجا
تا تو به اص برسی
الالییها تنها شام زمزمههای هنگام خواباندن کودک نمیشوند؛ بلکه بسدیاری از آنهدا در
صا کودک شیرین زیبا بیان مهر مادرانه به عبارتی قربان صدقه فرزند رفدتن اسدت کده
معادل دقیق آن ،اژه «ا خشاما» در زبان ترکی است؛ مانند:
باالما قوربان ایالنالر /باالم ناواخ دیل آنالر
مارها قربان بچهام! بچهام کی زبان میفهمد؟
باالما قوربان دیرچه لر  /باالم ناواخ دیرچه لر
گنجش

ها قربان بچهام! بچه ام کی کمی جان میگیرد؟

باالما قوربان قارقاالر  /باالم ناواخ دیل قانار
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کال ها قربان بچهام! بچهام کی زبان سرش میشود؟
باالما قوربان اینه کلر  /باالم ناواخ ایمه کلر؛
گا ها قربان بچهام! بچهام کی چهار دست پا راه میر د؟

***
خیرداجا قیزیم بیرقطره
دختر کوچوتویم ی

قطره است

گئتدی بوالخدان سو گه تیره
رفت از چشمه آب بیا رد
ننهسی دئدی دینقیلی سان
مادرش گفت تو کوچوتویی
کوزه نی سالیب سیندیری سان
کوزه را میاندازی میشکنی.

 .2ترانهها:
در میان اقوام ترکزبان همچون دیگر اقوام ،تراندههدایی مشدترک یدا گداه بدا اخدتالفهدای
جزئی دیده میشود که موضوع آنها از عر سدی توتدد ندوزاد تدا تراندههدای مربدوط بده کدار
کشا رزی قاتیبافی فعاتیتهای دامداری است؛ گاه عشقها ،شکوههدا تمدایالتی معمدوالً
زنانه است که در تنهایی برای سبکباری یا پرکردن ا قات فراغت زمزمه میشده است.
ترانههایی که در صائین قلعه با محتوای شکوه از سرنوشت زمزمه میشده چنین است:
میسگردن چئکدیردیم تشتی
طشت را دادم تا مسگر درست کند
گونوم آخ واییالن گئچدی
ر زم با آه ناته گذشت
یازقی یازان بو نه ایشدی
نویسنده سرنوشتها! این چه کاری بود؟
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یازمیشان پوزا بیلمیرم
نوشتهای نمیتوانم پاک کنم
غریبم دؤزه بیلمیرم
غریبم نمیتوانم تاب بیا رم

***
قیزیل گول دن دن اولدو
گ های محمدی پرپر شد
گول اکدیم خندن اولدو
گ کاشتم شکفت خندان شد
من آیریلیق بیلمزدیم
من رسم جدایی را بلد نبودم
آیریلیق سندن اولدو
جدایی از طرف تو بود

***
از ترانههای شاد که در جشنها عر سیها خوانده میشده است:
بازاردان آلدیم قیچی نی
از بازار قیچی خریدم
او قیچی نی بو قیچی نی
آن قیچی را این قیچی را
ساق اولسون اوغالن ائلچینی
زنده باد خانواده داماد
ای گول ریحان! ریحان بیچرم من
ای گ ریحان! ریحان میچینم
یارین یولوندا جاندان گئچرم من
در راه یارم از جان میگذرم

ادبیاتعامه؛نگاهویژهبهفولکلورشهرستانصائینقلعه8877


تویالر مبارک
عر سیها مبارک باد
بازاردان آلدیم سوغانو
از بازار پیاز خریدم
او سوغانو بو سوغانو...

آن پیاز را این پیاز را...
تویالر مبارک
عر سیها مبارک باد

***
از ترانههای شاد دیگر که در عر سیها به صورت رق

اجرا میشده است:

مادر :قیزیم قیزیم! نازلو قیزیم! دوزلو قیزیم! گل سنی وئریم کنتلییه
دخترم! دخترم! دختر نازم دختر نمکینم! نمیکنم بیا تو را به ی
دختر :من کنتلییه گئتمرم

قاتیق چؤرک یییرلر

دهاتی شوهر بدهم
ائششگه میندیررلر

من به دهاتی شوهر نمیکنم؛ آنها نان ماست میخورند سوار خر میشوند.
مادر :قیزیم قیزیم! نازلو قیزیم! دوزلو قیزیم! گه سنی وریم...
دخترم؛ دخترم؛ دختر نازم! دختر نمکینم! بیا تا تو را به...
مادر :گل سنی وئریم مهندسه
بیا تو را به مهندي شوهر بدهم
دختر :هه هه ننه قربان سنه من مهندسه گئدرم
بله ،بله مادر؛ قربان تو بشوم؛ من به مهندي شوهر میکنم.
همچنین است ترانههای موجود در البدالی قصدههدا کده از زبدان شلصدیتهدای قصده بیدان
میشود .از مهمترین آنها میتوان به ترانههای قصه «عاشیق غریب» «اصلی کرم» اشاره کدرد
که در بل

قصهها به آنها پرداخته خواهد شد.

نکتهای که در میان ترانههدا الالیدیهدا جلدب نظدر مدیکندد ،بسدامد اژه «قیزید گدول»
موضوع شکفتن یا پرپرشدن آن است که در چندین ترانه محوریت دارد؛ از جمله ترانده «قیزید
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گوتو دررتر« ،»...قیزی گول دن دن ا تد  »...الالیی « الیالی دئددیم یاتاسدان قیزید گوتده
باتاسان .»...قیزی گول که ترجمه تحت اتلفظی آن «گ طالیدی» منظدور از آن گد ارزشدمند
است ،به گ محمدی گفته میشود.
در بحث ترانهها باید از نوعی ترانه غمانگیز یداد کدرد ،بدا عندوان «ا خشداما» کده در سدوگ
عزیزان خوانده میشود منحصر به زبان ترکی است در زبانهدای دیگدر معدادل کداربردی
ندارد.
نمونه ا خشاما از زبان زنی در سوگ همسرش:

کؤینه گین آق ساخالرام
پیراهنت را سفید نگه میدارم
یویوب تمیز ساخالرام
میشویم تمیز نگه میدارم
بیرده یولون دوشسه بیزه
اگر بار دیگر گذارت به خانهام افتاد
واهلل قوناق ساخالرام
به خدا تو را میهمان میکنم نگه میدارم.
نیز از ترانههایی که هم دارای محتوای «ا خشاما» هم عاشقانههای غمگین هجران است:
قیزیل گول اولمایایدی
ای کاش گ سرخ نبود
سارا لیب سولمایایدی
زرد پژمرده نمیشد!
بیر اولوم بیر آیریلیق
یکی مرگ دیگر جدایی
هئچ بری اولمایایدی
هیچ کدام نبود!
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 .3قصهها و افسانهها
دکتر محمدجعفر محجوب ،داستان افسانه را به منزتۀ نوری بر ظلمت انبوه قر ن میداند
دراینباره میگوید« :بسیاری از اطالعاتی را که مورخان فر گذاشته از شددت ضدو ی کده
در نظر ایشان داشته آن را قاب ثبت ضبح ندانسدته در نتیجده آینددگان را در ظلمدات مطلدق
نگاه داشتهاند ،از کتابهای افسانه میتوان دریافت( ».محجوب)166 :6411 ،
قصههای رایج در بین ترکزبانها اهاتی صائینقلعده در د دسدته ماسدی غندایی قابد
بررسی هستند .این داستانها در سه دسته از دستهبندی هفتهگانه داستان براساي دکتر محجدوب
جای میگیرند:
 .6داستانهای تلیلی بد ن ریشه تاریلی
 .1داستانهایی تاریلی که رنگ تاریلی خود را از دست دادهاند.
 .4سرگذشتهای عاشقانه با مضامین نیکوکاری ،انتقاد ( . ...محجوب)661 :6411 ،
س ریاضی ایلدرم ،شاعر ،سردبیر فوتکلورشناي اه تبریدز ،داسدتانهدای فوتکلورید
آ ربایجان را در د دسته ماسی عاشقانه قاب بررسی میداند از داستانهدای کورا غلدو
قاچاقنبی بهعنوان داستانهای ماسی از قصههای «اصلی کرم» «عاشیق غریب» به عندوان
داستانهای عاشقانه یاد میکند( .ریاضی:؟؟؟)
از میان قصهها افسانههای رایج در زبان مردم صائینقلعه سه قصه «اصدلی کدرم»« ،عاشدیق
غریب» «خسته قاسیم تزگی ا مد» شهرت فرا ان دارد که یدژه مدردم ایدن منطقده نیسدت
بلصوص د قصه «اصلی کرم» «عاشیق غریب» در میان همه اقوام ترکزبان

تی فارسدی

زبان مشهور است( .بهرنگی)614 :6431 ،
افسانۀ «اصلی و کرم»
این داستان در میان مردم صائینقلعه با کمدی تفدا ت ایدن گونده نقد مدیشدود کده :اصدلی
دختری ارمنی کرم پسری مسلمان ،عاشق یکدیگر مدیشدوند؛ امدا پددر اصدلی بدا ایدن ازد اج
ملاتفت به سرزمین دیگری کوچ میکند .کرم پدس از سدالهدا گریده دربدهدری ،بده محد
سکونت اصلی میرسد .قتی از همسایهها نشان خانۀ اصلی را میگیرد ،میگویند ما نمیتدوانیم
به تو نشانی بدهیم اما این کاله را پرتاب میکنیم ،هر کجا افتاد خانه اصدلی آنجاسدت .کدرم در
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خانهای را که کاله جلوی آن افتاده است میزند .مادر اصلی که به کشیدن دندان اشتیال داشدته
در را باز میکند .کرم به بهانه کشیدن دندان ارد خانه مدیشدود .پدس از ر د بده خانده سدرا
اصلی را میگیرد .مادر به ا نهیب مدی زندد کده از اینجدا بدر گرنده اگدر پددر اصدلی بده خانده
بازگردد ،تو را میکشد .کرم که در این مدت آ ارگی ،موی سر ریش

بلند پریشان شدده

است ،همچنان اصرار میکند .مادر اصلی به ا میگوید پس به مام بر

از آمددن پددر

پی

اصلی سر ر یت را آراسته کن .پدر اصلی به خانه بازمیگردد کدرم را طلسدم مدیکندد در
اثر آن سر پای کرم آت
عشق پاک

میگیرد .اصلی نیز در شعلههای آت

کرم مدیسدوزد هدر د نمداد

قیقی میشوند.

سوختن عاشق در آتد

نمداد عشدق قیقدی یدادآ ر داسدتان گفدت گدوی پر اندههدا در

منطقاتطیر عطار در میان شعله شمب (معشوق) سوختن پر انه عاشق (عاشق قیقدی) اسدت .در
داستان عطار ،پر انهها که مشتاق دیدار شمباند بده جسدت جدوی آن مدیر ندد؛ امدا در نهایدت
پر انهای که عاشق مشتاق قیقی صال است در میان شعله شمب جای میگیرد میسوزد.
دست درک

کرد با آت

به هم

خویشتن گم کرد با ا خوش به هم
چون گرفت آت

ز سر تا پای ا

سرخ شد چون آتشی اعضای ا
ناقد ایشان چو دید ا را ز د ر
شمب با خود کرده هم رنگ

ز نور

گفت این پر انه در کارست بس
کس چه داند ،این خبر دارست بس (عطار نیشابوری)111 :6411 ،
مردم صائینقلعه بهخاطر این عشق پاک ،این قصه را « دقعشدقی» مدینامندد .سدوختن مدرگ
قققنوي ار پوشیدن تباي طلسم شده اتتی نمادین اسدطورهای بده داسدتان داده اسدت؛ امدا
چون قهرمان داستان ،منفع است
جای میگیرد)610 :6411 ....( .

ماسهساز نیست در ردۀ داستانهای عاشقانه نده ماسدی

ادبیاتعامه؛نگاهویژهبهفولکلورشهرستانصائینقلعه8878


اص

منشأ این داستان را شهر گنجده در قفقداز نیدز شدهرهای اصدفهان ،تبریدز تدرکمن

دانستهاند اما بانارتی ،پژ هشگر معاصر ترک ،اساي این داستان را شدعرهای سدراینده نوازندده
آ ازخوانی (عاشیق) به نام کدرم مدیداندد کده دربداره زنددگی خدود ا بدوده بعددها صدورت
افسانهای یافته است.
همچنین ر ایتی دیگر جود قلعهای به نام قاراملی
قاراملی

در تبریز باغی (گوتلو با ) منتسب بده

 ،پدر اصلی را شاهدی بر قوع داسدتان در شدهر تبریدز مدیداندد .ایدن افسدانه در میدان

مناطق اقوام ملتلا از جمله ترکمنها ،آ ربایجانیها ،ازب

ها ارمندیهدا بده صدورتهدای

گوناگون نق میشود اما شلصیتها موضوع آنها یکی است .اصلی هنگام سدوختن کدرم در
اثر طلسم ،آ از یانیخ کرم را که یکی از ارکدان هندر عاشدیقی (خواننددگی ترکدی) اسدت ،فدی
اتبداهه میخواند.
افسانه اصلی کرم بهعنوان نماد عشق پاک ،دستمایۀ سدرایندگان خواننددگان شدده در
برخی از مجموعههای خطی ضبح شده است .نلستین متن بازنویسیشدۀ ایدن داسدتان را ا مدد
راسم نوشته است.
اپرای اصلی کرم ،ساخته عزیز اجی بیگوف (بیگاف) موسدیقیدان مشدهور آ ربایجدان
در سال  6131که براساي این افسانه پدید آمده اسدت ،شدهرت جهدانی دارد .همچندین داسدتان
«بهادر سونا» از نریمان نریمانا بر این اساي نوشته شده است .در ایران نیدز شدهریار در یکدی
از سر دههای ترکی خود د بیت از داستان اصلی کرم را تضمین کرده است:
«اصلی کرم شعرینه بیر اشیه» از شهریار:
"کرم دئیر من بیر سفیل صییادام
کرم میگوید :من ی

شکارچی آ اره بدبلت هستم.

هر ماراال تور آتارام مار گلیر
برای هر آهویی دام پهن کنم مار (داخ دام) میآید
یار باغینین بولبوللری اوخویور
بلب های با یار نیمهسرایی میکنند
بیزیم یورتدا سئیره ده یوخ سار گلیر "
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در زمینهای ما سیره هم نه! سار آ از میخواند
ائوده بیر ایل آه چئکرم خبر یوخ
اگر ی

سال در خانه بمانم آه بکشم خبری (از یار) نیست.

ائودن چیخام ،من اویانا ،یارگلیر
اما اگر از خانه کمی آنطرفتر بر م یار همان موقب به خانهام میآید
تای  -توشالریم ،چوله چیخا ،گون چیخار،
اگر هم سن ساالن من به صحرا در بیایند آفتاب درمیآید.
من چیخاندا یاغیش گئتسه ،قار گلیر
اگر من بر م باران قطب شود برف میآید.
یازیغ قوزوم! آجلیغا دوز ،داریخما،
بره کوچوتوی بیچارهام با گرسنگی بساز دتتنگ نشو
بوگون  -صاباح باهار گلیر ،بار گلیر
امر ز فردا بهار میآید درختان بار میدهند
بیزه گله  -گلمیه ،بیر کال ایده،
اگر سنجد کاتی برای ما برسد
قونشوموزا هیوا گلیر ،نار گلیر
برای همسایمان به انار میآید
خان ایوئینه ،شئر گله ،قویروق بوالر
اگر شیر به خانه خان بر د دم تکان میدهد
بیزیم ائوه ،کور ایت گله ،هار گلیر
اما اگر سگ کور به خانه ما بیاید هار میشود
افسانه «عاشیق غریب»
افسانه «عاشیق غریب» نیز از دیگر قصههای مشهور ترکزبانان از جمله اهاتی صدائینقلعده
است .این داستان ،ماجرای عاشیق د رهگردی است که در سفری هفتساته از عشدق زمیندی بده
نهایت عرفان عشق اتهی میرسد که گفتهاند اتمجاز قنطرة الحقیقة.
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ترمونتوف آبو یان این قصه را به صورت رمان نوشتهاند سرگئی پاراجانا ،کدارگردان
ارمنی اه شور ی سابق ،فیلمی از این داستان ساخته به این ترتیب شهرت جهانی بده آن داده
است.
در ا ای دهه هشتاد میالدی اجرای ی

ساعتهای از این داستان ضبح شده است که پلد

آن در ایران باعث ر اج د بارۀ موسیقی عاشقی در کشور شد.
قهرمان داستان پسری است که پدرش را از دست داده به فریب رامیهدا دارایدی همده
چیزش را میبازد قدم به راه غربت بیبازگشتی میگذارد .در یشی در خدواب بده ا هنرهدای
اال کماالت آ از خوش دا دی میآموزد مراتی (دختدری همچدون آهدوی) زیبدا نویدد
میدهد.
جوان غریب بهراه میافتد مهمان خواجهای مدیشدود کده دختدرش «شداه صدنم» ندام دارد.
جوان به اصرار از میزبان می خواهد که سازی را بده ا بدهندد تدا بندوازد کده گرچده در ابتددا بدا
ملاتفت عاشیقهای آنجا ر بر میشود ،در نهایت عاشیقها دیگدران را مجدذ ب خوانددن
نواختن خود میکند .گفدت گوهدای عاشدیق غریدب بدا شداه صدنم کده محتدوای آن شدکوه از
اطرافیان کسانی است که مانب صال این د دتداده میشوند ،ترانههای بین داسدتان را تشدکی
میدهد.
در پایان داستان جنّی به یاری عاشیق غریب میشتابد با فراهم کدردن کدار انی از غندائم
خزائن که شرط خواجه برای خواستگاری از شاه صنم بود ،آنها را به صال یکدیگر میرساند.
این داستان با اندکی تیییر ،در فوتکلور صائینقلعه چنین آمده اسدت :عاشدیق غریدب پسدری
است که از خانه
شل

طن خود به غر بت رفته اسدت در ایدن مددت دختدر مدورد عالقده ا را بده

دیگری شوهر دادهاند مادرش از شدت گریه نابینا شده است .پسر که سدالهدا بعدد بده

خانه پدری برگشته ،با اصرار از مادر خواهر خود که ا را نمدیشناسدند ،مدیخواهدد بده خانده
راه

دهند .با ر د به خانه نگاه

به ساز خودش میافتد خواه

میکند که ساز را بدرای

چند تحظه در اختیار ا بگذارند تا کمی بنوازد بلواند؛ اما مدادرش مدیگویدد« :نده! ایدن سداز
پسر غریب د رافتادهام است کده سدالهدا پدی

از اینجدا رفتده بازنگشدته» عاشدق غریدب بدا

درخواستهای مصرانه خود ،ساز را میگیرد مینوازد میخواند:
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سازیمی گویدن ائندیررم
سازم را از ر ی دیوار پایین میآ رم
دیزی مین اوسته میندیررم
ر ی زانویم میگذارم
اول آنامی دیندیررم
ا ل با مادرم رف میزنم
اوندا باجیمی دیندیررم
سپس با خواهرم رف میزنم
آنا من قوناغام قوناق
مادر! من مهمانم مهمان
باجی من قوناغام قوناق
خواهر! من مهمانم مهمان
به این ترتیب در ین آ ازخوانی خود را به مادر خواهرش میشناساند.
قصه «خسته قاسیم و لزگی احمد»
خسته قاسیم ،شیلی عارف اه طریقت تحصی کرده است که در سفرهای د ر دراز
خود با شیخ صفی آشنا شده به چلهنشینی پرداخته است تا به « ددت جدود» اصد گدردد.
همچنین ی در فقه ،اصول تفسیر قرآن نیز دستی تمام داشته است .چنانکه خود میگوید:
یوز اون دؤرد سوره نـی معنا ائـیلهرم
من ازبـردن قرآن خوانام ،سن نهسن؟
درباره عنوان «خسته» در نام ی نظرات متفا تی است :برخی بیماری ا
بهدست ضرت علی(ع) را دتی برگزیدن این تلل
دانستهاند .سد نی
تلل

گفتهاند برخی دیگر ا را خسته عشدق

پاشایا فوتکلورشناي نیز برگزیدن این تلل

شاه ختایی دانسته است.

سپس شدفا یدافتن

را به خاطر ا ترام نهادن بده
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خسته قاسیم عال ه بر عاشیق عارف فقیه بودن ،در شعر هنر از جمله خطاطی نیز چیدره
بوده است .مبارزه ملاتفت ا با ظلم به یژه ستمهای نادرشاه افشار نیدز «بوتدا »1گدرفتن ا از
ضرت علی (ع) ا را در میان مردم زمانه خوی

نیز ترکزبدانهدای امدر ز محبدوب کدرده

است.
مناظره های خسته قاسیم با تزگی ا مد ،عاشیق معاصر ی بسیار معر ف است عاشیقهای
صائینقلعه این مناظرات را در موسیقیهای خود میخواندهاند؛ اما مردم عادی صائینقلعه کمتدر
از ماجرای ا اطالع دارند.
م .محمود بی اف در ا اخر قرن  61نلستین بار دیوان شعر خسته قاسیم را به چداپ رسدانده
است؛ اما اکنون این دیوان در دست نیست .محمدد عبدادی قاراخدانلو (تاتیشدیق) مجموعدهای از
اشعار ا را در سال  6413در تبریدز چداپ کدرده اسدت .نسدلتین نموندههدای «د داق دَیمدز»2
بسیاری از صنایب شعر عاشیقی را به ی نسبت دادهاند.
ی تسلح کام بر ادبیات عربی ،فارسی ترکی داشته است .شاعران ترک زبدان از جملده
عاشیق علسگر نظیرههای زیادی بر شعر ا ساختهاند.
در سدال  6414مقبدره ا در  11کیلدومتری جداده تبریدز د تهدران بده دسدت سدازمان میددراث
فرهنگی استان آ ربایجان شرقی ساخته شده است.

 .4اسطورهها
در میان اسطورههای مل ترکزبان ،د اسطوره «کورا غلو» «قاچاق نبی» بسیار مشهورند.
اسطوره کورا غلو همچون دیگر اسطورهها اشتراکات زیادی با اسداطیر مشدهور جهدان دارد؛ از
جمله محوریت اهمیت آب در اسطورههایی همچون شاهنامه فرد سی گی گم .

 .1در میان عاشیقها که به حضرت علی (ع) بسیار عشق میورزند ،باده از سواقی کوو ر گورفت و مسوت آن شودن ،بوه «بوتوا
گرفت » معروف است که عاشیق عارف را به کشف و شهود میرساند.
 .2دوداق دَیمز :به شعرهایی گفته می شود که مانند شوعرهایی کوه در فارسوی بوه واصول ایشوفتی معوروف اسوت ،در آنهوا از
صامتهای یبی استفاده نشده است و در هنگام خواندن آنها برهم نمیآیند .عاشیقها برای خواندن دوداقدیمزها سوزنی بوی
دو یب خود میگذارند.
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چهره ماسی تابنداک انسدانی کورا غلدو از درآمیلدتن مبدارزان ،قهرماندان

دوادث

اجتماعی گذشته آ ربایجان هچدون میللدی بابدا جالتدیتدر (جالتیدان) بابکیدان (ملاتفدان
ستیزندگان با اعراب) پدید آمده است.
برخی نیز داستانهای قرهقورقود ،قدیمترین ماسه زبان ترکی را در آفدرین

داسدتانهدای

کورا غلو ماثر دانستهاند.
کورا غلو پسری است به نام ر شن ،فرزند علیکیشی .سن خان ،ارباب علیکیشی بر سدر
موضوعی پی

پاافتاده بر ی خشم میگیرد ا را کور میکند .از این ر فرزندش ر شدن بده

کورا غلو (پسر مرد کور) معر ف میشود.
«کیشی پس از کورشدن به دست ارباب

با د کره اسب که آنها را از جفتکردن مادیدانی

با اسبان افسانه ای دریایی به دست آ رده بود ،همراه پسرش ر شن از قلمر خان میگریدزد
پس از عبور از سدرزمین هدای بسدیار ،سدرانجام در چنلدی بئد (بده معندی گردندۀ مده آتدود) کده
کوهستانی است سنگالخ سلتگذر با راههای پیچداپیچ ،مسدکن مدیگزیندد (هدم اکندون در
ترکمن صحرا د منطقه به این ندام جدود دارد؛ یکدی در اطدراف نید کدوه دیگدری در کندار
ر ستای صوفیان) .ر شن ،کره اسب هدا را بدا جداد

مانندد پددر خدوی

در تداریکی پدر رش

میدهد در قوشابوالق (به معنی د چشمه) در شبی معین آبتنی مدیکندد بددینگونده هندر
عاشقی در ر ح ا دمیده میشود علی کیشی از ی

تکده سدنگ آسدمانی کده در کوهسدتان

افتادهاست ،شمشیری برای پسر خود سفارش میدهد بعد از اینکه همۀ سفارشدها

صدایای

را میگذارد ،میمیرد.

ر شن ا را در همان قوشابوالق به خاک میسپارد بهتدریج آ ازۀ هنرش از کوهسدتانهدا
میگذرد در ر ستاها شهرها به گوش همگان میرسد.
د کره اسب ،همان اسبهای بادپای مشهور ا میشوند ،با نامهای قیرآت د رات.

کورا غلو یاران
مایت میکنند.

در مقاب ظلم ظاتمان پاشاها خانها میایستند از ق مردم مظلوم
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سرانجام کورا غلو پس از کشمک های فرا ان موفق میشود سدنخدان را بده چنلدیبئد
آ رده ،به آخور ببندد بدین ترتیب انتقام پدرش را بستاند .تی هدف ا تنها گرفتن انتقام پدر
خوی

نبود .ا

امی تمام مظلومان بود به مبارزه خود در این راه ادامه داد.

مردم صائین قلعه کورا غلو را اینگونه برای نگارنده معرفی کردند:
مردی که با ظلم خانها مبارزه کرد اسوه مردانگی در بین ترکزبانها شد.

پدرش را خانها کور کردند .ا به انتقام پدرش مظلومان دیگر مبارزه کرد تا بده پیدر زی
رسید .آنها میگفتند :این بیتهایی که عاشیقها میخوانند ،امدر زه ممکدن اسدت تصدور شدود
درباره عشق عاشقی است منظور از الته ،عاشقانند ،در صدا شدهیدان ایدن مبدارزه سدر ده
شده است:

بازون اولینده گنجه چولونده
دوزولیب دی چوله گنه الله لر»
برخددی نیددز ا را گورا غلددو مددینامنددد؛ یعنددی پهلددوانزاده؛ چنانکدده در زبددان تددرکمنهددا نیددز
گورا غلو تلف میشود .اما ر ایت غاتب ،همان کورا غلو است( .بهرنگی)1 :6431 ،
سکینه عاتکه رسمی ،در مقاتهای که در شماره د م کهننامه ادبی پارسی درج شده اسدت
اسطورهای «آب» در داستان کورا غلدو بدا شداهنامه فرد سدی ر ایدات

به بررسی تطبیقی نق
شفاهی آن پرداختهاند.
در این مقاته نق

اسطورهای آب در داستان کورا غلو با سه نمود بررسی شده اسدت :توتدد

اسبان دریایی در آغاز داستان ،رسیدن قهرمان در طول داستان به چشمۀ قوشابوالق که خاصدیت
درمانگری دارد ،دادن قدرت باز  ،نعره دشمنشکن هنر شاعری که به کم

آن نیر همدراه

با قیرآت از ر دخانه توانا عبور میکند؛ همچنین خوردن آب یات پیوستن بده چهد تندان
جا دانگی در پایان داستان نیز جلدوه دیگدری از نقد

آب در اسدطورهای آب در ایدن داسدتان

است .نویسندگان این مقاته بیشتر این نمودها را با آب یات در داسدتان کیلسدر

تعمیددهای

پهلوانان خوانهای شاهنامه فرد سی مشترک دانستهاند.
همچنین نعدره پهلدوان در داسدتان کورا غلدو هندر شداعری ا در گدذر از آب در داسدتان
اسکندر را با نعرههای پهلدوانی در شداهنامه تطبیدق دادهاندد بدا بیدان ایدن تفدا ت کده در داسدتان
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کورا غلو این قدرت برگرفته از آب است تی در شاهنامه چندین نیسدت( .رسدمی-16 :6411 ،
)11
این د نویسنده در مقاته دیگری با عنوان «بررسی تطبیقی پیوند عشق
فرد سی داستان کورا غلو» به بررسدی خاسدتگاه عشدق

ماسده در شداهنامه

یژگدیهدای آن ،صدفات معشدوق،

کیفیت ظهور عشق پیامد های آن در این د اثر ماسدی پرداختدهاندد( .رسدمی-101 :6413 ،
)141
عاتکه رسمی ،عضو هیئات علمی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان ،در مقاتدهای جداگانده بده
ماسدی کده سرنوشدت آنهدا بدا سرنوشدت

بررسی تطبیقی رستم کورا غلو ،د قهرمان ملی

ملتشان گره خورده ،پرداخته است .از موضدوعاتی کده در ایدن مقاتده بررسدی شدده ،مضدمون
پسرکشی ،موجودات افسانه ای

ضور زنان در داستان کورا غلو رستم میباشدد( ».رسدمی،

)11-11 :6411
حماسۀ قاچاق نبی
یکی دیگر از چهرههای ماسی ترکزبانان« ،نبدی» دهقدانزادهای اسدت کده بدا خدانهدا
فئودالها به مبارزه میپردازد در راه آزادگی

طنخواهی سرگشته دیاران شده ،بده «قاچداق

نبی» (یا قوچاق نبی) مشهور میشود .همسر ا هاجر نیز از خانده خانددان خدود دل مدیکندد
د شاد ش ا سوار بر اسب همراهیاش میکند.
اگرچه در پیکره تمامی قصههای فوتکلورید

کده مدتن موسدیقیهدای عاشدیقی را تشدکی

میدهند ،ردپای عشقی عمیق قصهای عاشقانه جود دارد که خواه ناخواه مبدارزات سدتیز
گریز هایی در راه رسیدن به معشدوق را بده دنبدال دارد؛ امدا مبدارزات در داسدتانهدایی همچدون
کورا غلو قاچاق نبی به اهداف شلصی محد د نمیشود جنبه اجتماعی بهخود مدیگیدرد
تبدی به مبارزات ی

پارچه مردمی علیه ز ر ستم طبقۀ اکم میشود .همین یژگی است

که چنین قصههایی را در شاخه داستانهای فوتکلوری

ماسی قرار میدهد.

در این داستان نیز قاچاق نبی ابتدا علیه ظلم ارباب خود ،کربالیی جعفر میشورد سپس بدا
تسلح غلبه خانها مبارزه میکند همچنانکه گستره مبارزات ا تا ملاتفت با کومت پی
میر د ،گستره محبوبیت ا نیز نزد مردم بیشتر میشود.
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قاچاق نبی از شلصیتهای محبوب مردم قدیم صائینقلعه بوده است قصده رشدادتهدای
ا از زبان عاشیقها در ین نواختن موسیقی عاشیقی تکرار میشود .بندی از این سدر دههدا کده
نگارنده از زبان اهاتی شنیده است با سوز گدازی عمیق خوانده میشود ،چنین است:
گون گلیبدی گون اورتانین یئرینه
آفتاب به میان ر ز رسیده است
هجر خانیم مینیب آتین بئلینه
هاجر خانم بر کمر اسب سوار شده است
اشرفی مورواری دوزوب تئلینه
با اشرفی مر ارید ،موهای

را زینت داده است

قوی سنه دئسینلر آی قاچاق نبی
بگذار تو را نبی فراری بنامند
هاجرین عشقیندن چوخ قاچاق نبی
بگویند :آی نبی فراری به خاطر عشق هاجر!
ممکن است برخی از مصراعها یا اژهها در فوتکلور مناطق دیگدر بدا ایدن ر ایدت متفدا ت
باشد .گفتنی است فیلمی با همین نام (قاچاق نبی) ساخته شدده محمدد سدین شدهریار نیدز در
صا ا سر ده است:
دور! قفس قاپیسین بیر آچاق نبی
بوسینیق قانادال بیر اوچاق نبی
(برخیز! نبی،برخیز در این قفس را بگشاییم تا با این بال شکسته پر ازی کنیم!)
آی قوچاق نبی!
(ای نبی دال ر!)
قازامات ایستی دیر یاتا بیلمیسن
آناالر بئشیگین آتا بیلمیسن
(زندان بسیار گرم است تو نمی توانی بلوابی گهواره مادران را فراموش کنی )
اوز آتا یوردونو ،آتا بیلمیسن
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غیرتین قوربانی آی قوچاق نبی
(تو نمی توانی سرزمین پدریات را فراموش کنی .قربان غیرتت ای نبی دال ر!)
آی قوچاق نبی!

1

(ای نبی دال ر!)

 .5ضربالمثلها
از دیگر مظاهر بینظیر ادبیات عامیانده ،ضدرباتملد هدا هسدتند کده هدر ید

بدا داسدتانی

ریشهای در تاریخ فرهنگ ،سلنان نتایج خردمندانهای به میراث بشری افز دهاند همچدون
جلوههای دیگر ادب عامیانه ،گوینده ،زمان خاستگاه مشلصی ندارند.
در زبان مردم صائینقلعه ضدرباتملد هدای ترکدی بسدیاری رایدج اسدت کده بیشدتر آنهدا بدا
ضرباتمل های ترک زبانهای دیگر مشترک معد دی از آنها یژه مردم ایدن منطقده اسدت.
چنانکه پی تر گفتهشد این مردم بسدیار کتدابلوان مبدادی آداب مدذهبی هسدتند .نگارندده،
برخی از ضرباتمل هایی چون« :بیز یوخ ،ایچینه پوخ» یا « ...شا نی» را کده در آنهدا اژههدای
نامتعارف به کار رفته است ،در کالم مردم این منطقه ندیده است؛ اما نمونههدایی چدون« :چدوخ
آغلییان تئز آ نار»« ،آت کیمیندیر مینه نین د ن کیمیندیر گئیده ندین»« ،دیشدین آغریدر چئد
قورتول ،قونشون پیسدیر کاچ قورتول ،باشدین آغریدر اؤل قورتدول» کداربرد دارد؛ ایدن ضدرب
اتمل را نیز مرد پنجداه سداتهای نقد کدرد « :دارام ا تسدون بیردنده گئچدی ،ائللدر ائیرانینددان دا
ا تد ق» ( .رام شود این ی

دانه بز؛ از د

همسایگان نزدیکدان بدیبهدره شددیم .بدز ،نمداد

سرمایۀ کم دردسدر اسدت منظدور ایدن اسدت کده بده خداطر ایدن بدز از اتطداف آشدنایان نیدز
بازماندیم).

 .6چیستانها
چیستانها که خود نوعی بازی کالمی نیز به ساب میآیند ،در این منطقه رایج بوده اسدت
که از آن جمله به د نمونه بسنده میشود« :هامینی بدزر ،اؤز تدوت گدزر» (همده را بدا تبدايهدا
 .1شهریار از واژه قوچاق به جای روایت غایب که قاچاق است استفاده کرده که معنای دالور می دهد.
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میآراید خود برهنه است) «نه گویده دیر نه یئرده مسکن ساتیب بیر یئدرده» (نده در آسدمان
است نه در زمین ،در ی

جا مسدکن گرفتده اسدت) کده پاسدخ چیسدتان ا ل «سدوزن» د مدی

«ر زنه» است.
ب :هنرهای عامینه

 .1رقصها
در صائینقلعه از زمانهای گذشته رق
معموتی زنان در عر سیها رق

های کهن اصیلی جود داشته که عال ه بر رق

استکان  ...اجرا میشده است؛ یکی از این رق

هدا رقد

«چوپان مادرش» بوده که متاسدفانه هدم اکندون بدا غلبدۀ زنددگی مددرن نیدز بده علدت برخدی
رکات نامتعارف در آن ،این رق

نیز همچون بسیاری از آیینها رسوم گذشته از میان رفته

است.
در سفرهایی که نگارنده در کودکی به همراه خانواده به این شهر داشته است ،در د جشدن
عر سی شرکت کرده با این رق

آشنا شده است ،جشن عر سدی در طدول هفدت ر ز هدر
بدا دایدره

ر ز آن با نامی مراسمی اجرا می شدد اهد خانده میهماندان بده پدایکوبی رقد
میپرداختند.
زنددان متأهدد

بزرگسدداالن هنگددام شددب کودکددان دختددران کددمسددن سددال خددود را

میخواباندند از جانب آنها آسودهخاطر میشدند ،آنگداه د زن مسدن بده اجدرای ایدن رقد
میپرداختند .یکی از آنها با درآمدن به شک

اندام مردانه ،نق

پسر چوپدان دیگدری نقد
مدوز ن

مادر را اجرا میکرد .ما کودکان زرنگتر که خود را به خواب زده بودیم ایدن نمدای

را دزدانه تماشا میکردیم اتبته از بعضی از قسمتهای آن سردر نمدیآ ردیدم .نگارندده تنهدا
بلشی از این نمای

را به خاطر دارد کده د زن نقد

مدادر پسدری را در دین رقد

میکردند .مادر همانطور که میرقصید به پسر میگفت :برایت کت خریدهام ،کف
شلوار خریدهام ،پسر در پاسخ تمام اینها با آهنگ رق
زنهای نشسته در مجلس نزدی

میشد پاسخ میداد که:

چوب

اجدرا

خریددهام،

رکاتِ چوپدانی خدود بده
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ایسته میرم ایسته میرم
نمیخواهم نمیخواهم
اؤزگه خیالیم وار مینم
من خیال دیگری دارم
در نهایت مادر میگفت:
گَل گَل کئچل 1اوغلوم
بیا بیا پسر کچلم
قاپودان گئچن اوغلوم
پسرم که از در رد میشوی داخ میآیی
سنین ایچین آرواد آلمیشام
برایت زن گرفتهام
پسر با خوشحاتی قبول میکرد با رق

پایکوبی ،نمای

به پایان میرسید.

 .2موسیقیها
در بل

ترانه ها به موسیقی این منطقه پرداختده شدده د چندان کده گفتده شدد د بیشدتر ایدن

ترانهها موسیقیها در دل قصهها جای گرفتهاند برخی نیز به صدورت الالیدی آهندگهدای
هنگام کار یا تنهایی غیره زمزمه میشدند.
مهمترین شناختهشدهترین نوع موسیقی مردمی کده در تمدامی منداطق تدرکنشدین ایدران،
آ ربایجان ،گرجستان به یژه ارمنستان (که عاشقی در آن به تکام میرسد ).جدود داشدته
دارد ،موسیقی عاشقی نام دارد .عاشیق یا عاشدق یدا آشدیق ،نیمدهسدرای سدیاری اسدت کده سداز
مینوازد آ از میخواند .سابقه موسیقی عاشقی براساي ماسهنامده «دده قورقدود» دداق بده
قرن هفتم میالدی می رسد که طی مهداجرت ا غوزهدا از آسدیای میانده بده ترکیده آ ربایجدان
 .1کئچل از زندهتری و جایبتری چهرههای افسانههای آذربایجان و سمبل افراد محروم جامعه است که معموالً با مادر پیرش
زندگی میکند؛ تنبل ویی در هنگام اجبار و یزوم چاالک و در برابر پادشاه و وزیر ،حقهباز و بامزه اسوت و در نهایوت ،دامواد یوا
حتی جانشی پادشاه میشود .ر.ک .مقاالت صمد بهرنگی ،ص.151
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تکام مییابد با پذیرش اسالم در میان ترکان جنبه عرفانی دینی پیدا میکند .شاه اسدماعی
صفوی با تلل

«ختایی» ی

دیدوان ملندوی در صدا ضدرت علدی سدر ده اسدت .ی در

شعری ،داشتن ساز را از ارکان چهارگانۀ انسانیت برمیشمارد.
آالت موسیقی عاشیقی عبارت است از ساز چگور ،6باالبان قا ال ،شایبترین قاتبهدای
شعری آن گرایلی ،قوشما تجنیس است.
یکی از انواع سر دههای عاشیقی «بایاتی» است که در بین عامه ر اج بیشتری دارد .این نوع
سر دها چهار مصراع دارند که هر ی

از هفدت هجدا تشدکی مدیشدود .سداختار بایداتی شدبیه

د بیتیهای فارسی است که مصراعهای ا ل ،د م چهارم آن مقفی مصراع سوم آزاد اسدت.
بایاتی در مضمون نیز شبیه د بیتی است در آن مضامین عاشقانه شدکوههدا شدادیهدا بیدان
میشود.
دئیشمه یا مشاعره نیز از انواع ترانهها سر دههای آ ری است که در قصه «خسدته قاسدیم
تزگی ا د» جود دارد نوعی مناظره مبارزه طلبیدن در شعر است.
در سال  6410شهرداری تبریز جشنوارۀ «عاشیقالر دئییشمه سی» را برگدزار کدرده نفدرات
برتر جایزه «عاشیقعباي توفارقانلی» را دریافت کردهاند .نمونه دئیمیله:
او ندیریکی ،اوتوزوندا جواندیر
آن چیست که در سی جوان است
اون بئشینده قوجاالنان اولودور
تی پانزده اش پیر مینماید فرتوت
اوندریکی دیلی آیری ،سؤزو بیری
آن چیست که زبان

مجزا تی رف

یکی است

اوهانسی دریادیر ایچی دولودور؟
آن کدام دریاست که پر انباشته است؟

 .1ساز کاسهای حجیم و نیمه گالبی ،از چوب درخت گردو یا زردآیود که روی آن سیمها و پردهها را برای نواخت آهنو هوای
گوناگون نهادهاند.
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تزگی ا مد:
او ،آی دیرکی ،اوتوزوندا جواندیر
آن ،ماه است که در سی جوان است
او نبئشینده قوجاالنی اولودور
در پانزدهش پیر است فرتوت
او قلم دیر ،دیلی آیری ،سؤزو بیر
آن ،قلم است که زبان

جدا تی رف

معلوم است

علم دریاسی هر دریادان دولودر
آن ،دریای دان

است از هر بحری پرتر است

عاشیقها از نظر اجتماعی به رعایت عملی ارزشها رفتارهای درست توجه بسیار دارندد
دستکم درگذشته به این معیارها پایبند بودهاند .مهمترین آنها در یکدی از سداختههدای «عاشدق
علسگر» عبارت است از :معرفت ،کمال ،پاکی دل نگاه ،دانستن قیمت ارزش کالم گفتار
رمزگونه گهربار.
از آنجا که داستانها افسانهها

ماسههای زبان ترکی با ترانه درهم آمیلته بدهصدورت

نظم نلر بیان میشود ،قهرمان این داستانهدا

ماسدههدا نیدز خدود ،ید

عاشدیق (خوانندده

نوازنده) بوده است .عاشیقهای امر زی نیز در آغاز نوازنددگی نقد داسدتان ،خدود را بده ندام
قهرمان داستان معرفی میکنند در اقب عاشیق را ی ،خود را بده جدای قهرمدان مدینشداند از
زبان ا ر ایت میکند .بهعنوان نمونه در ماسۀ کورا غلو افسدانه اصدلی کدرم نیدز قصده
خسته قاسیم شاه صنم ،کورا غلو کرم خسته قاسیم خود ،عاشیق هستند.
مریم صبری در مقاته «عاشیقهای آ ربایجان در گذر تاریخ» ،داستان موسدیقیهدای عاشدیق
را در د دستۀ داستانهای ماسی مانند دَدَه قدور قدود ،کورا غلدو ،قاچداق نبدی داسدتانهدای
غنایی (عاشقانه) مانند اصلی کرم ،عاشیق غریب شاه صنم بررسی کرده است.
عال ه بر سازهای یاد شده که سازهایی مردانده بدودهاندد ،دایدره سداده دایدره زنجیدردار از
رایجترین آالت موسیقی مجاتس عر سی دیگر جشنها بوده است که زنان آن را مدینواختده
با ضربآهنگ آن به رق

آ ازخوانی ترانههای شاد میپرداختهاند.
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دایره هنوز هم در خانههای مردم صائینقلعه یافت میشود خانوادههای پایبندتر به سدنت
مذهب از آن (به یژه دایره بد ن زنجیر) در مجاتس شادی استفاده میکنند؛ اگرچده بده کدم
شرعی رام بودن رق

 ،استفاده از این سیله نیز کمرنگ شده است.

همچنین طب نیز در جلوه دیگری از موسیقی این منطقه یعنی شدبیه خدوانی (اجدرای تعزیده)
کاربرد دارد که در بل

نمای ها به آن پرداخته خواهد شدد .کداربرد دیگدر آن در سدحرهای

ماه رمضان بوده است که «طبال» با نواختن طب  ،اهاتی را بدرای بیددار شددن سدحری خدوردن
صدا میزند.
ر ضه خوانی نیدز ندوعی از اجدرای موسدیقی بدد ن اسدتفاده از آالت موسدیقی بدوده کده در
ر زهای عزای اه بیت برپا میشده است.

 .3نمایشها
نمای های این منطقه بیشتر شام شبیهخوانی (تعزیهخوانی) نقاتی ،بدوده اسدت .در نقداتی
داستان امیرارسالن

سین کرد به زبان ترکی اجرا میشده است مردم گرد نقّال لقده زده

به قصه هیجان انگیز ی گوش میسپردهاند.
تعزیه نیز از جلوههای درآمیلتن موسیقی نمای

بدهعندوان د شداخه ادب عامیانده (جلدوۀ

شفاهی) فرهنگ عامیانه (جلوه عملی) است که با توجه به قدرت قوت جنبه مذهبی در ایدن
شهر جایگاه خاصی داشته برغنای فرهنگ این منطقده افدز ده اسدت .دکتدر محجدوب دربداره
ارزش اهمیددت تعزیددهگردانددی ر ضددهخددوانی در انتقددال مواریددث فرهنگددی هنددر موسددیقی
میگوید:
«در مدتهای مدید موسیقی ایراندی را ر ضدهخواندان تعزیدهگرداندان در بدین خدود نگداه
داشتند از پدر به فرزند انتقال دادند .در آن ر زگار نه نُدت بدود نده دسدتگاه ضدبح صدوت
فیلمبرداری سایر سای ؛ اما زندگی ر ال طبیعی خوی

را داشت( ».محجوب)111 :6411 ،

مجاتس ر ضهخوانی عزاداری برای اه بیت نیز که با ر ضهخوانی مردان انجام مدیشدد،
جلوه دیگری از شعر موسیقی نمای

آیینهای مذهبی این شهر است.
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تعزیددهخددوانی در صددائینقلعدده بسددیار غنددی تعزیددهخوانددان ،خددود شدداعران ادیبدی بددودهانددد.
محمد سن بیگ نیز مالمصطفی مشهور به ادیباتشعرا د د ی

قرن پی

در صائینقلعه به

سر دن متن تعزیه اجرای آن میپرداختند .بندهایی از تعزیه مالمصطفی نق میشود:
زبان ال عباي (ع) با ر د فرات:
امان فرات! امان فرات!
امان از فرات ،امان از فرات
الهی قان اوالن فرات!
اتهی که تبدی به خون بشوی فرات!
گؤروم گلنده محشره
در قیامت که اضر میشوی
اوزو قارا گلن فرات
اتهی که ر سیاه بیایی فرات
گؤروم سویون آخیلماسون
اتهی که آبهایت جاری نشود
بو چؤللره داغیلماسون
در این صحراها پل

نشود

جزا گونو قاریشماسون
اتهی که ر ز قیامت
زالل کوثره فرات
با آب زالل کوثر درنیامزد فرات

1

 .4بازیها
از میان بازیهای قدیمی این منطقه به کر د نمونه بسنده میشود:

 .1بر اساس اعتقادی که میگویند در قیامت تمام آبهای روی زمی به حوض کو ر می پیوندد.
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یکی از این بازیها که شبیه آن در میان فاري زبانها نیز با نام «ا سدتا ا سدتا» جدود داشدته
است ،بازی «آغاج آغاج» است؛ به این ترتیب که چوبی را در جایی کده آن را قلعده مدیگفتندد
میکاشتند چند نفر با چوب دیگری از فاصله د ر آن را میزدند .چوب هدر کدس بده چدوب
کاشته شده میخورد بقیۀ بچهها باید ا را کول کرده ،تا در قلعه میآ ردند.
بازی دیگر با نام «یاش قور » نوعی شرطبنددی بدود؛ سدنگی را کده ید
طرف دیگر آن خش

طدرف

خدیس

بوده پرتاپ میکردند کسانی که دسشان نادرست بدود شدرط را بده

گر ه مقاب میباختند باید به آن عم میکردند.

 .5صنایع دستی و لباسها
بافتن گلیم ،جاجیم ،فرش درست کردن کالش (گیوه از جنس نخ) چدارق (پاپوشدی از
الستی

ماشین) از گذشته در این شهر مرسوم بوده است؛ همچنین نجاری در د سداختن در

پنجره ،آالت اد ات دامداری مانند کتی ( سلیهای که با آن گندم ،جو غیره را از سر زمین
تا خرمن میآ رند) در آنجا ر اج داشته است.
پوش

مردان صائینقلعه ،پیراهن ،شدلوار ،جلیقده ،کداله پوشد

زندان ،چارقدد ،پیدراهن،

جلیقه شلوار بوده است .نوعر سان عال ه بدر اینهدا بدا پارچدهای شدبیه ر سدری دهدان خدود را
میپوشانده آن را که یاشماق نام داشدته اسدت پشدت سدرگره مدیزدهاندد در سدالهدای ا ل
همیشه یاشماق به صورت داشتهاند تا به خود یادآ ر شوند که در برابر پدر ،مادر برادر شدوهر
نباید صحبت کنند .آنان بیشتر با اشاره ،رفهای ضر ری خود را میفهماندهاند.
نق است که زنی بستن یاشماق ر ادامه میدهند که تی پس از توتدد چندد فزرنددش هدم
صدایی سلنی از ا ی نمیشوند به طوری که شوهرش به تصور اینکده همسدرش الل اسدت
همسر دیگری اختیار میکند ا در فرهنگ آن ر زگار گستاخ کدم یدا بدوده اسدت همدان
ر زهای ا ل شر ع به صحبت ستیزه ناسازگاری با هو ی خود میکند .همسدر ا ل ناگهدان
یاشماق را برداشته چنین میگوید:
حسنی دوغدوم دانیشما دوم
حسین دوغدوم دانیشما دوم
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...
یا نجابت خود را به همسر هو ی

اثبات میکند همسدرش بدا دیددن ایدن صدحنه

هو را طالق میدهد قدر همسرش را بیشتر میداند.
ج :جشنها
از گذشته تدا کندون جشدنهدا آیدینهدای زیدادی در صدائینقلعده برپدا مدیشدده اسدت؛ از
جشنهای خواستگاری قندبردن

نابندان عقد عر سی زایمدان ا ن سدوئو (جشدن

سور ر ز دهم پس از زایمان) گرفته تا آیینهای عزاداری یاسدان چیلما (از عزا درآمددن)
آیینهای مذهبی همچون ر ضه موعظهخوانی.
مراسم ازد اج از خواستگاری تا عر سی در میان ترکزبانها ،آیینهدای متندوع فرا اندی
دارد که با تفا تهای جزئی در همه مناطق ترکنشین برگزار مدیشدود .یکدی از ایدن آیدینهدا
«د اق قاپمدا» ندام دارد کده د ر ز بعدد از عر سدی د اق (پارچدهای قرمدز کده ر ز عر سدی
صورت بر عر ي میاندازند ا را به خانۀ شوهر میبرند) را بر صورت عدر ي مدیاندازندد
پسر خردساتی از فامی داماد با د چوب آن را برمیدارد فرار میکند .چنانچه عدر ي بتواندد
آن را از ا پس بگیرد ،خانواده داماد باید هدیهای به عر ي بدهند ،درغیر اینصدورت عدر ي
باید به آن کودک هدیه بدهد .نوعر سان کمسن سال گاهی پسر بچه را دنبال میکدردهاندد
مید یدهاند تا د اق را پس بگیرند که مایه خنده دیگران مدیشدده اسدت .اجدرای ایدن رسدم،
کم آزادی عر ي برای خر ج از خانده درآمددن از محدد دیت پدس از عر سدی را داشدته
است.
د نمونه از این آیینها جشنها نیز که به نظر میرسدد یدژه مدردم ایدن شدهر اسدت« ،بَدی
شامو» «گلین شامو» نام دارد؛ به این ترتیب که در شب نابنددان خدانواده دامداد شدام مفصدلی
تدارک میبینند برای عر ي ساقد شها میفرستند کده بده آن گلدین شدامو مدیگویندد
خانواده عر ي نیز چنین شام مفصلی تهیه میکنند برای عر ي ساقد شهای
که به آن بئی شامو گفته میشود.

میفرستند
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همچنین دید بازدید ر زهای عید (بیشتر نور ز غدیر خم) به یژه مقدم داشتن سادات
عزاداران در این دیدارها جایگاه خاصی دارد.
د :باورهای عامیانه
چنانکه پی

از این گفته شد با رهای مذهبی در مردم این شهر بده گونده ای جددی قدوی

نهادینه شده است .این با رها که گاه برخاسته از دین گاه آمیلته به خرافه هسدتند ،در تمدامی
جنبههای زندگی اه این منطقه دیده میشود .با رهای اخالقی ارزشی نیز در اینجا به شدکلی
دیرینه پایدار جود دارد .برخی از ایدن با رهدای ملبدت منفدی عبدارت اسدت از :ا تدرام بده
شعایر مذهبی ،ف

رمت اه بیت امامزادههدا سدادات ،بدا ر محکدم بده جداب کامد ،

قداست گ محمدی (قیزی گول) صلوات فرستادن هنگام بوییدن آن ،ا ترام ادب در برابر
بزرگان

تی کودکان ،اعتقاد بسیار به جن جاد

دعاهای مذهبی غیرمذهبی . ...

نتیجهگیری
گونه گونی مناطق جیرافیایی در کشور ما ،تنوع آب هوایی شرایح زندگی ،جود اقدوام
گوناگون دیرینگی این مرز بوم ،گوی ها ،آداب رسوم آیینهدای متفدا تی را رقدم زده
است .مجموعه این تفا تها گستره فرهنگ ادبیات عامیانه ایران راتشکی میدهد.
شناخت اندیشهها ،رفتارها تمامی جلوههای فرهنگ شفاهی هنرهای عامده بدرای تحدول
فرهنگی ی

جامعه ضر ری است .مجموعه اینها ما را یاری میدهد تا به بد خوب نگرشها،

با رها رفتارهایمان نگاهی هدفمند انتقادی داشته باشیم .در این پدژ ه
عامه شهرستان صائینقلعه تفدا تهدا

فرهندگ ادبیدات

جدوه اشدتراک آن بدا یژگدیهدای کلدی فرهندگ

ادبیات عامه آ ربایجان بررسی شده است .نگارنده پس از اثبات ضر رت ایدن بررسدیهدا طبدق
نظر دانشمندان علدوم اسدالمی ،فرهندگ عامده صدائینقلعده را در چهدار بلد
هنرهای عامیانه ،جشنها آیینها با رهای عامیانه دستهبندی کرده است.

ادبیدات عامیانده،
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پی

از این ،کتابها مقاتههای زیادی درباره فرهندگ عامده آ ربایجدان نوشدته شدده از

جمله قصهها ،اسطورهها موسیقی عاشیقی در جست جویهای گوناگون بررسی شدده اسدت؛
اما فرهنگ عامه مردم صائینقلعه جداگانه بررسی تجزیه تحلی نشده است.
نگارنده با استفاده از این پیشینه پژ هشی نیز با جست جوهای میدانی ،اص بررسیهای
خود را در مقاته پی ر آ رده است.
در بل

ادبیات عامیانه به جلوههدای فرهندگ ادبیدات شدفاهی مدردم صدائینقلعده ،یعندی

الالییها ،ترانهها ،چیستانها ،قصهها ،اسطورهها ضرب اتملد هدا اشداره شدده بدرای هرید
نمونههایی آمده است .همچنین هنرها جلوههای
آیینها ،با رها ،رق

رفتداری فرهندگ مدردم ایدن منطقده مانندد

ها موسیقیها ،کوش ها ،صنایب دستی بازیها نیدز بدا بده دسدت دادن

نمونههایی بررسی شده است؛ هرچند نبودن مندابب مکتدوب دربداره فوتکلدور صدائینقلعده نیدز
کمرنگ شدن برخی از این جلوهها در میان نسد کندونی ،ضدعا افظده سداتلوردگان ،عددم
دسترسی به همه افراد آگاه دیگر محد دیتها ،جمبآ ری نمونهها را با دشواریهایی همدراه
میکرد.
نگارنده در البهالی قصهها ،ترانهها ،اسطورهها ،آداب رسوم دیگر شداخههدای فرهندگ
این شهرستان نوعی از پذیرش تقدیر ،غمها شکوههای پنهدان ،بدا رمحکم بده تعداتیم دیندی
عدههای اتهی را یافت؛ همچنین تمایالت زنانه ،عشقهای فر خورده گاه زخمهای ناشدی از
تبعیضهای جنسیتی ضمن دل دادن به آنچه هست در این جلوهها به چشم میخورد.
فرهنگ عامه صائینقلعده لقده ای از زنجیدره فرهندگ عامده جهدان اسدت کده از سدویی بدا
فرهنگ ادب مل دیگر از سویی با فرهنگ دیگر اقوام ایرانی همسوییها نیز تفا تهدایی
دارد .به عنوان نمونه متن الالییها ،ترانهها بیان اغراق آمیز قهرمانیها در اسطورهها نامیرایی
آسیبناپذیری آنها ،یژگیهای عشاق پرداختهای قصههای عاشقانه ،جشدنهدا ،آیدینهدا
با رها در ادبیات فرهنگ عامه جهان جوه مشترک بسیاری دارد.
محوریددت آب ،خورشددید نددور ر شددنی ،عشددق ،نیکددی ،مبددارزه بددا شددرق ،پدرکشددی
پسرکشی از جمله این اشتراکات است .از شباهتهای فرهنگ عامه صدائینقلعده دیگدر اقدوام
ترک با فرهنگ عامه فارسیزبانان نیز میتوان به شباهت سدوختن ققندوي ار اصدلی کدرم در
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راه عشق با سوختن پر انه عاشق در داستان عطار اشاره کرد؛همچنین می تدوان بده تشدابه مِیندای
سرخ بر سر عر ي های ترکمن در ر ز عر سی ،با د اق (پارچه قرمز بزرگ )که بر صدورت
عر ي های صائین قلعه می اندازند اشاره کرد.
جود شلصیت کچ در عنوان محتوای بسیاری از قصههای ترکدی فارسدی نیدز شداهد
دیگری بر این ادعاست.
در میددان ضددرباتمل د هددا ،با رهددا ،آداب رسددوم بددازیهددای عامیاندده ایددن د زبددان نیددز
اشتراکهایی جود دارد که از آن میان به شباهت بازی «آغاج آغاج» با بازی «ا ستا ا سدتا» در
بین فارسیزبانها میتوان اشاره کرد.
دربارۀ هر ی

از شاخههای فرهنگ ادبیات عامه ترکی بررسی تطبیقی آن با فرهنگ

ادب عامه دیگر مناطق ترکزبان نیز فارسیزبانان میتوان مقاتههای بسیاری نوشت.
از مجموع آنچه درباره فرهنگ ادبیات عامه گفته شدد مدیتدوان نتیجده گرفدت ،شدناخت
جزئیات فرهنگ ادبیات عامیانه با تمامی جلوههای آن ،بدرای رشدد ید

جامعده آگداهی از

ضعاها تواناییهای فرهنگی آن ضر ری اسدت .بدا شدناخت ایدن جلدوههدا بده شدباهتهدا
اشتراکهای فکری فرهنگی ملتها پی میبریم .محوریت عشق ،خورشید ر شدنی ،مبدارزه
با شر ،پدرکشی پسرکشی ازجمله این اشتراکها با اسطورهها افسانههدای عامیانده در جهدان
است؛ همچنین برخی بازیها ،ضرب اتمل ها ،آداب رسدوم ازد اج ،شلصدیتهدای قصدههدا
مانند کچ

نیز متن الالییها ترانهها از نقاط اشتراک فرهنگ صدائین قلعده بدا دیگدر منداطق

ایران است  .برای شناخت بیشتر باید به بررسی تطبیقی ت

ت

این جلوهها پرداخت.
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 انجوی شیرازی طریقیان ،محمود ،)6416( ،گذری نظری در فرهنگ مردم ،چاپ ا ل ،اسپرک. بهرنگی ،صمد،)6431( ،مجموعه مقاتهها ،چاپ ا ل ،شمس ،تبریز. -تمیمداری ،ا مد ،)6414 (.فرهنگ عامه ،نشر مهکامه ،تهران ،چاپ سوم .
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 جمادی ،یوسا .نبی هاجر (قاچاق نبی) ،)6411( ،چاپ ا ل ،توسعه کتاب ایران (تکا). خلعتبری تیماکی ،مصطفی ،پاییز ()6411گستره فرهنگ عامه ،نجوای فرهنگ ،ش  ،6ص .61 اتفقاری ،سن ،)6411( .ادبیات عامیانه ایران (مقاالت دکتر محجدوب) ،نشدر چشدمه ،تهدران،چاپ چهارم.)6411( ،
 رئیس نیا ،ر یم،)6411( .کورا غلو در افسانه تاریخ ،چاپ د م ،نیما. -رسمی ،سکینه ،رسمی عاتکه ،تابستان ( ،)6411بررسی تطبیقی نق

اسطوره ای آب ،کهدن نامده

ادب فارسی ،د ره  ،1ش  ،1ص .11-16
 رسمی ،عاتکه رسمی ،سکینه ،پاییز(  ،)6413ادبیات عرفانی اسطوره شناختی ،سال یازدهم ،ش .30 رسمی ،عاتکه رسمی ،سکینه ،پاییز زمسدتان( ،)6411بررسدی تطبیقدی داسدتان هدای رسدتمکورا غلو ،فرهنگ ادبیات عامه ،د ره  ،6ش  ،1ص .11-11
 ریاضی ،سن ،نگاهی به فوتکلور آ رباییجان ،مجله آ ری ،شماره های ،61،10ص .1-3 سفیدگر شهانقی ،مید .ساختارشناسی فوتکلور کودکان آ ربایجان ،مجلده آ ری،شدماره هدای 14 11ص .1-3
 سیدسالمت ،میرعلی، )6413 (.اصلی کرم ،چاپ ا ل ،بیجا. -صبری ،مریم ،بهار تابستان(  ،)6414عاشیق هدای آ رباییجدان در گدذر تداریخ ،پدژ ه

هدای

انسان شناسی ایران ،د ره  ،3شماره ، 6ص .11-11
 -صاتحی ،امیر

یدریزاده ،اتهه .ضر رت ر شهای تحقیق کیفی در پژ ه های فرهنگی ،اجتماعی.

 فاضلی ،نعمت اهلل .آ ر دی،)6410( ،فرهنگ عامه ادبیات ،پرتال جامب علدوم انسدانی ،کتدابماه هنر.
 -ددددد  ،دددددددددددد  .آ ر دی،)6410( ،تصویری از نمای

فوتکلور یونان باستان ،کتاب ماه هنر.

 قاسمزاده .عاشیق تر سوزی قاچاق نبی (آ ربایجانین گونشلی فوتکلوری) ،نشر فرد سی ،بیتا. محمدزاده صدیق ،سین )،6411( .قوپوزندوازان دتسدوخته آ ربایجدان (عاشدیق الر) ،بده اهتمدامناصر بهنژاد ،چاپ د م ،تکدرخت ،تهران.
 -نقابی ،محمدعلی ،)6410 (.عاشیق خسته قاسیم ،چاپ ا ل ،چاپ علمیه.
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منزلهایکوچدرشعرعامیانهبختیاری

ر حاهلل کریمی نوراتدین ند
دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مرکز تحصیالت تکمیلی تهران

مید رضایی
دانشیار دانشگاه پیام نور

فرهاد در دگریان
دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده
یکر اه قزاترین و عامترین دزاعل غ اا شعر داعیانۀ بخایارا ،مزت اموت .اه
معلم نزماالژیکترین واژ ها در فره گ بخایارا ،مزت ،مَنمَ زن عاال ،مَنمَن عواال،
رَهدَنِ عاال و عالمَ زن امت ،را و عسیر مزت را «رَ ِ عال و رَ ِ رو» عورگزی ود .ایون
واژگان و این نزع هندگر ،هعیشم براا بخایاراها هعرا با دلا گر و غم بزد امت.
عردعانر مم بر اثر مار ایعت در مال دو بار این فضاا دل م ودن و دل بسوان را
تهربم عرمردند و غم و شاداهایشان در حوین موفر و یوا در بوین دو موزت اتفواق
عرافااد .مزت در فصل باار و پایی اتفاق عرافاود و آن را عوال واهیر(موزت باوار ) و
عال وا واال(مزت پایی ) عرناع د .عال مَ زنِ باار در فره گ بخایارا نعزد برمسام
و ععااها دارد .نزع هندگر مزتنشی ر بر فزلکلزر بخایارا تواثیر فراوانور گذاشوام
امت مم یکر اه نعزدهاا آن شعر مزت امت .در این عقالوم موعر شود ع و لهوا،
عسیرها ،وارگمها ،بارانداهها و تزقفگا هاا مزت در شعر داعیانوم بخایوارا بررمور
شزند.

کلیدواژهها :شعر عامیانه بلتیاری ،کوچ ،مسیرها مکانهای کوچ،
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 -1مقدمه
سعت معنایی کوچ در قاتب اتفا

کلمات نمیگنجدد ،کدوچ را کسدانی مدیفهمندد کده

تجربۀ کوچ داشتهاند .پژ هشگران زیادی در مورد کوچ بلتیاری تحقیدق کدردهاندد .ژان پدییدر
دیگار پژ هشگر فرانسوی که خود همراه با بلتیاریها ،کوچ را تجربه کرده ،چنین مدینویسدد:
«باید بدانیم ،این نوع زندگی( ،کوچ نشینی) که نوعی مسدافرت د رهای اسدت مسدلح بدر تمدام
زندگی بلتیاری است .این زندگی تکیدهگداه اقتصداد منشدا سداختاری همدۀ آداب رسدوم
با رهایی است که بلتیاریها به منتها درجه به آنها ابستهاندد .بداالخره«یدیالق» «گرمسدیر»
بی

از آن که بیانگر مکان باشد گویای شک رسمی زندگی اسدت در ایدن دال کدوچهدای

منظم متعادل به ملابه آیینهای گذرای فصول ،ظاهر میشوند» (دیگار.)41: 6411،
کوچ همۀ جلوههای زندگی بلتیاریها را در بر میگیرد .شعر ترانهها ،داستانها ،با رهدا،
آمال آرز ها ،ضرباتمل های بلتیاری همه به ندوعی بدا زنددگی کدوچنشدینی پیوندد عمیقدی
دارند .در زمان کوچ ،موقعی که شداد باشدند ا ضداع طبیعدت زنددگی بدر فدق مدراد باشدد،
موسیقی شعر پا در میان میگذارد .چوپانها ،نی ،نیشیت نیهَا بندد مدینوازندد آهندگ
عاشقانۀ بَالل را با شور هیجان میخوانند گاهی نوازندگان محلی(تُشمالها) با ساز آهنگ
خود آنان را برای سفر آماده میکنند« .برخی از رفتارها کن های کوچنشینان را بده مناسد
آیینها شبیه میسازدکه هر سال در موقعیت خاصی اجدرا مدیشدوند .از دیربداز در هنگدام
کوچ رسم چنین بوده است که توشمال نوازندۀ ساز دُه پا به پای کوچنشدینان بده عندوان
عضوی از سلسله مراتب ایلی ،در منزلگاهها اسدترا تگداههدای ملتلدا بندا بده ضدر رت
اتفاقات

وادث مسیر ،بساط ساز دُه را بر پا مدیکدرد جمعیدت کوچندده را بدا موسدیقی

آیینددی خددود بدده مبددارزه تددالش بیشددتر تهیددیج تشددویق مددیکددرد» (اکبددری گندددمانی
کرمی.)44:6411،
جریان کوچ ،گذر از تنگهها صلره هدا ،اتفاقدات تلدخ شدیرین ،توتدد فرزنددان در دین
سفر ،مرگ عزیدزان ،بده آب زدنهدا صددها مدورد ایدن چنیندی باعدث مدیشدد کده کدوچ بدا
تکرارهای ساتیانهاش ،ماندگارترین خاطرههای عمر هر فرد کوچر یی باشد بعد از گذر زمان
دتتنگ این خاطرهها میشدند.
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بلتیاریها از نظر خانوار جمعیت در بین عشایر کشور ،مقام ا ل را دارد .شک

سداختار

پیچیده مشکالت کوچ بلتیاری آن را با مدوارد مشدابه تدا ددی متمدایز کدرده اسدت« .کدوچ
بلتیاریها به علت خصوصیات جیرافیایی منطقه قلمر ای  ،از سدلتتدرین کدوچهدای میدان
عشایر کوچنده کشدور اسدت .در ایدن قلمدر  ،در مسدیر کدوچ بدین یدیالق قشدالق کوهسدتان
صددعباتعبددور زاگددري قددرار دارد کدده ارتبدداط بددین د منطقدده اسددتقرار را مشددک مددیسددازد»
(امیرا مدیان.)140:6411،
معیشت زندگی کوچ نشدینان بلتیداری پیوندد محکمدی بدا طبیعدت محدیح زیسدت دارد.
«زندگی کوچنشینی گونهای سازش فرهنگی با محیح است که انسدان سدرزمینهدایی را کده در
خور کشا رزی نیستند به صورت چراگاه جهت پر رش دام مورد بهرهبدرداری قدرار مدیدهدد»
(اماناتلهی بهار ند .)41:6411،هیجان ،سلتی ،شور ،ماسه ،عشق ،امید اژههدایی هسدتند کده
کوچر ان به درستی معنا تجربه کردهاندد .آنچندان جدذابیتهدایی در کدوچ بلتیداری جدود
داشت که پژ هشگران خارجی داخلی ،فیلمسازان داخلی خارجی آثدار مانددگاری در ایدن
زمینه به رشتۀ نگارش تصویر در آ ردهاند ،اما آنچه ثبت نشده ،آنچده دیدده نشدده بده مراتدب
بیشتر از ثبت شدهها است .فیلم ( grassعلا) در سال 6113م به کارگردانی مریدان سدی کدوپر
آمریکایی ساخته شد ،این فیلم یکی از قدیمیترین مستندهای مردم شناسدی در سدطش دنیاسدت
که کوچ مشقتبار بلتیاریها را ر ایت میکند .کتاب فنون کوچ نشینان بلتیاری اثر ژان پدی-
یر دیگار فرانسدوی هدم در ایدن زمینده قابد مال ظده مطاتعده اسدت .ایدن آثدار بسدیار فداخر
ارزشمندند ،اما اینها همه ی

از هزاران هستند.

کوچ در مسیرهای صعب اتعبور مردان زندانی رزیدده تنومندد در دامدن خدود پر راندده
است ،که همچون زردکوه با صالبت شجاع هستند .شر ع کوچ در بلتیاری به کَنکَنون مداال
معر ف است؛ دتتنگی اند هی خاص بر دل مردمان بلتیاری جاری میکند که ایدن ا سداي
منجر به سر ده شدن ابیاتی ناب دتنشین شده است .همیشه شعر در بزنگاههدا ،در دتتنگدیهدا
خستگیها ،در غم شادی فریادري انسانها بوده بدا سدر دن اشدعار آ ازخدوانی بلشدی از
سلتی را فراموش کنند به آرام

شادی میرسیدند« .دنیای ترانههدا نده تنهدا بدا هدیچ کدس

بیگانه نیست ،بلکه با همگان آشناست .با خود آرامشدی در خدود زشدی دارد بده فر نداکی
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نسددیم بهشددتی ،آنچنددان کدده هددر زخددم در نددی را مددرهم اسددت هددر ر ح مضددطربی را پندداه»
(همایونی.)61:6416،
ر زگددار چددی بدداده ،بدداد چددی ر زگدداره ر زگددار چددی کددوچ تُددر هَددی گُددداره
(ر زگار همچون باد باد همچون ر زگار است .ر زگار همانند کوچ ترها همیشه در ال
گذر میباشد)
زندگی کوچنشینی ،ی

اقعیت انکار ناپذیر ،دارای هدویتی مسدتق

اقتصادی خاص خود ،در کنار جامعۀ شهری ر ستایی از قرنها پی

فرهندگ اجتمداعی،
در کشور عزیزمان ر اج

داشته است.
کوچ خود نوعی زندگی بد ن تکرار ر زمدره در عدین دال تکدرار د بدار در سدال بدوده
است .عادت ر زمرگی در این نوع زندگی جود نداشت ،در هر مر لهای از کدوچ اتفاقداتی
رخ میداد که آن را با زمان مشابه ،متمایز میسداخت .کدوچ ندوعی آشدناییزدایدی در زنددگی
بلتیدداریهددا بددوده اسددت .تحددرک ،جابجددایی ،از ایددن علفددزار بدده آن علفددزار رفددتن ،مددانب مهددم
عادتمندی تکرار در این مردمان بوده است.
خاطرههای زمان کوچ ،اشعاری را در اکلر گونههای شعر عامیانه بلتیاری چه شدادی چده
غم به جود آ رده است .همزمانی کوچ برداشت محصول در گرمسیر(فر ردین ،اردیبهشدت
خرداد) تقارن د شی مهم کشدا رزی(در

کشدت) دامدداری(کوچ) سدبب شدده کده

بیشتر اشعار کوچ در زمان برزگری در  ،در مقام موسیقایی برزگری خوانده شوند .مرثیههدای
کوچ در گونۀ سُر

دُندال ،عاشقانههای کوچ در گونۀ بالل خوانده میشوند.

نامگذاری کودکان هم گاهی بر اساي کوچ

وادث زمان کوچ صورت میگرفدت« .در

زمان گذشته بر اساي رسمی دیرین بسیار کهدن در اید بلتیداری ،گداهی بدرای ندامگدذاری
کودکان نام مکانی که کودک در هنگام کوچ در پناه سنگ یا کندار ر د ،یدا پدای کدوه ،کندار
درخت  ...متوتد میشد ،بر ر ی کودک میگذاشتند که نامهای ماندگار به یادآ رنددۀ ایدن
مکانها اشیا موجودات طبیعت بوده است« .بُهونی :متوتد شده در زیر سدیاه چدادر .رَهمداتی:
متوتد شده در راه ماتر

مسیر کوچ .دیندامال :متوتد شده پس از رکدت اید بده گرمسدیر یدا
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سردسیر دیگر نامهایی چون کُناری ،بَلیطی ،چَویلی ،اَ رشُم  ....که برگرفتده شدده از عناصدر
طیبعت هستند» ( سینپور)611-611 : 6416 ،
کوچ بلتیاریها ،کوچ عمودی محسوب میشدود «کدوچ عمدودی بده ندوعی کدوچ اطدالق
میشود که جابجایی یا نق مکان دشت کوه یعنی نا یه پست به نا یه مرتفب ،پایین بده بداال
باتعکس صورت می گیدرد .ایدن شدک زنددگی یدیالق قشدالقی در منداطق :فداري بلتیداری،
گرگان ،بلوچستان ،آ ربایجان ،کردستان ،خراسدان ،خوزسدتان ،مازنددران ،بسدیاری دیگدر از
مناطق عشایری ایران متدا ل است .زندگی ییالق-قشالقی را میتوان نوعی کوچنشینی موسمی
یا نیمه کوچنشینی به عبارتی«د جانشینی» دانست» (نی

خلق نوری.)11:6411،

 -2پیشینۀ پژوهش
کتب مقاالت زیادی در مورد کوچ بلتیاریها نوشته شده ،اما تا کنون پژ هشی در مدورد
منددازل کددوچ ترتیددب آن در شددعر عامیاندده بلتیدداری صددورت نگرفتدده اسددت .مهددرداد اکبددری
گندمانی ،فرهاد کرمی در مقاتۀ «تجربدۀ کدوچ انعکداي آن در شدعرهای عامیانده بلتیداری»
اشارهای به شعر منازل کوچ نداشتهاند این پژ ه

به صورت میدانی کتابلانهای انجام شده

با ضور در بین عشایر مردم بلتیاری اشعار کوچ منازل کوچ گردآ ری شده است.
-3منزلها ،مسیرها و مکانهای کوچ در شعر عامیانه بختیاری
اید راههددای مهددم تدداراز ،هِددزار چَمدده ،تَنددگ فاتدده دِزپارت(دِسددپار) مهددمتددرین مسددیرها
ای راههای کوچ بلتیاریها در گذر زمان بودهاند .ساتیانه هزاران نفر انسان صدها هدزار رأي
دام د بار(رفت برگشت) این مسدیرها را طدی مدیکردندد .یکدی از باسدتانیتدرین جدادههدا
ای راهها گذرگاههای قوم بلتیاری جادۀ معر ف دِزپارت است که به خاطر مرمت آن توسح
اتابکان تُر به جادۀ اتابکان هم معر ف شناخته شدده اسدت .بدارن د بُدد ر سدی در سدالهدای
6130تا  6136که از مناطق بلتیاری دیدن کدرده در سدفرنامۀ خدود در شدرح ایدن جداده چندین
میگوید «فهرست منزتگاههای ی در جادۀ اتاب

بین مال امیر[ایذه] اصفهان را از علدینقدی

برادر ایللان بلتیاری ،که بلد معتمد در این کوهها بود به دست آ ردهام.با جود آنکه عبدور از
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جاده در بسیاری از نقاط خیلی مشک است با این ال هنوز هم آنقدر قابد اسدتفاده ماندده کده
پونددی ،بدا خدود از ایدن کوهسدتان عبدور دهدد» (د

اتی اصفهان بتواند د قبضده تدوپ شد

بُد .)113:6411،هر طایفه بنا به موقعیت جیرافیایی گرمسیر سردسیر خود از یکی از اید راههدا
عبور میکردند .مدت زمان کوچ طایفهها یکسان نبود .جریان کوچ در بعضی طایفههدا سده ر ز
بعضی طایفهها بی

از ی

ماه طول میکشید در این مدت در مکانهایی به طور موقت بار

میانداختند ر ز بعد از آن مکان بار میکردند .هر مکان ال هوای خاص خدود را داشدت.
مکانهای بارانداز توقاگاهها را تقریبا به ترتیب در شعر کر میکردند« .ایلراههای کوچ نیز
به نوبۀ خود کامال غیرقاب تیییر است هر گر ه ،راه «ر  »ruمربوط به خود را دارد .این توزیدب
دقیق به قاعده خیلی پیچیده کام است شاهد مناسبی برای طبقه بندی مسدتقیم ا ددهای
ملتلا ای از نظر جیرافیایی سیاسی است»(دیگار.)43: 6411،
مکانهایی چون :التی ،آرپناه ،هارکَله ،اَندِکا ،شیمبار ،چلَو ،تاراز ،کَیندو ،بازُفدت ،سُدوراَ
ماتِمیر ،پیان ،تلت کاشون ،توشتَر ،دیناران که در مسیر کوچ هستند ،بارهدا در شدعر برزگدری
کوچ کر شدهاند .سرگرد توریمر به شعر برزگری عنوان آرکله[هارکَله] میدهد« .شعر عنوانی
را به ما نداده بجز«بیت مرد زن»(ی
آنرا«آرکَلِه» مینامم(.نام ی

شعر در بارۀ مرد زن) .همراه بدا توضدیش مکدانهدا .مدن

کوه ،موقعیت نامعلوم) فقح برای اینکه ا تین رف نسدلۀ ا تدی

بود» () .) Asatrian, vahman1995هارکلده ندام یکدی از منداطق شهرسدتان التدی مدیباشدد کده
گذرگاه مهم پرترددی از عشایر بلتیاری است .هر طایفه از بلتیاریها برای جریان کدوچ ،از
مسیر ای راه مشلصی عبور میکرد .آنان از مکانهایی کده گدذر کدردهاندد ،دوادث تلدخ
شیرین فرا انی در گذر زمدان از سدر گذرانددهاندد ،برخدی از ایدن دوادث را در قاتدب شدعر
توصیا مکانهدا مانددگار کدرده اندد .ژ کوفسدکی ر ي کده ا تدین گردآ رنددۀ شدعر عامیاندۀ
بلتیاری است ،مکان منزلهای کوچ از ی

اید راه از آغداز تدا رسدیدن بده مقصدد یعندی؛ از

شوشتر تا کوه کَینو در منطقۀ بازفت شهرستان کوهرنگ را به ترتیب در قاتب شدعر ثبدت کدرده
است که در نوع خود نمونهای کم نظیر است .شیوۀ سب

شعر اینگونه است« .از....بار اِیکُنم

منزل به .»....از منطقۀ ....بار میکنم در منطقۀ....منزل میکنم بار میاندازیم .بدا بررسدیهدای
میدانی انجام شده ابیات اشعاری با این سب

شیوه یافت شد.
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مدت زمان سفر همراه با گوسفندان خانه ،مدت زمان پیاده ر ی بد ن گوسفندان خانه،
با مدت زمدان سدواره رفدتن متفدا ت بدود .فرضدا مددت زمدانی کده بدا گوسدفندان خانده طدی
میکردند د د ی

ماه ،مدت زمان پیاده ر ی تنها ،د د ی

هفته سواره رفتن د د سه

ر ز طول میکشید .این نکته در ابیات هم کر شده است .هنگام کوچ با گوسدفندان خانده از
عبارت« ز....بار ایکنم منزل  ».....هنگامی که سدواره مدیآمدندد از عبدارت «ز....سُدوار اَ یدم
منزل  ».....بکار میبرند.
زمان کوچ بهاره از ا اسح فر ردین زمان کوچ پاییزه ا اید فصد پداییز شدر ع مدیشدد.
«زمان کوچ طایفههای هفت تنگ شمال کار ن از گرمسیر به سردسیر از دهم فر ردین تا ا ای
اردیبهشت است...زمان قطعی کوچ از سردسیر بده گرمسدیر بدرای تمدام طایفدههدا تداریخ معیندی
ندارد» (امان اتلهی بهار ند.)10:6411،
ظاهرا اینگونه بوده که افراد هر طایفهای ،مسیر منزلهای کوچ خودشدان ،از نقطدۀ آغداز
تا مقصد را به شعر درآ ردهاند .هر شل

دتتنگ مکان

ارگۀ زندگی خودش میشدد ندام

آن مکانها را در ابیات کر میکرد خاطرات کوچ را برای خود زنده نگه مدیداشدت .امدا بدا
کمرنگ شدن دگرگون شدن نوع کوچ در د ران اخیر بلداطر عددم کداربرد ،بیشدتر ابیدات
مکانهای کوچ فراموش شدهاند.
نکته جاتب این است که این اشدعار جریدان مسدیرهای کدوچ از گرمسدیر بده سردسدیر(کوچ
بهاره) را ر ایت میکنند .تاکنون شعری که جریان مسیر کوچ از سردسیر بده سدمت گرمسدیر
را شرح توصیا کرده باشد ،دیده نشده است ،که آن هم به خداطر جدذابیت کدوچ در فصد
بهار است .شعرکوچ ،شعری است که ا ساي همۀ مردان زنان ،از همۀ تیرهها طایفههای در
آن نهفته است الجرم بر دل همۀ بلتیاریها مدینشدیند کمدا اینکده ایدن شدعر مدونس اندیس
دتتنگیهای آنان است.
در ادبیات رسمی ،تا کنون اشعاری که جریان کوچ منزلگداههدا را ر ایدت کدرده باشدند،
دیده نشده است .هر چند شاعرانی چون منوچهری دامیانی ،به پیر ی از شاعران عدرب بده کدر
مکانهایی چون اطالل دمن پرداختهاند« .شاعر هنگام عبور از کنار این مناظر مرکدب خدود را
متوقا میکند به توصیا یژگیهای سرا کاشانهای میپردازد که ر زگاری مح اقامدت
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جز مشتی سنگ چوب یادگار دیگدری از آن سدرا بداقی نماندده اسدت.

دتبر ا بود تی این

اتبته توصدیا مندازل بازماندده از معشدوق در آغداز ایدنگونده قصداید اشدعار بیشدتر بده عندوان
مقدمهای محسدوب مدی شدود کده شداعر بالفاصدله پدس از فراغدت از آن بده کدر یژگدیهدا
خصوصیات دتبر سابق خود میپردازد اتبته گاه آن قدر به آثار خانه میپردازد به ساکنان خانه
نمیپردازد .در اقب میتوان گفت که این نوع شعر بیشتر شدبیه بده ندوعی خداطرهنویسدی اسدت»
(زمردی .)13:6413،اتبته شباهتهایی بین شعر کوچ در فرهنگ بلتیاری با سنت ناته موییددن
بر اطالل دمن شعر عربی دیده میشود که بیشتر ناشی از نوع زنددگی کدوچنشدینی اسدت« .بدا
دقت در مضامین اکلر شدعرهای مربدوط بده توصدیا اطدالل دمدن -بده یدژه در شدعر

تأم

عربی ،-این نکته مشل

میشود که شاعر پس از توصیا بقایای منزل معشوق خود بالفاصدله

به بیان ماجراهائی که با معشوق خود در این سدراها داشدته اسدت مدیپدردازد» (همدان .)13،بیدان
دتدادگی عشق با معشوق ،همزمان با توصیا مکانها منزلهای کدوچ هدم در شدعر عامیانده
بلتیاری دیده میشود .عام تحرک جذابیت در این شرح توصدیا مکدانهدا مسدیرهای
کوچ بلتیاری ،عشق دتدادگی به معشوق است .گویی عاشق برزگر در گوشهای یا در کندار
محبوب

ایستاده

رکات ا را با دقت میبیند .در موقعی که معشوق شلوار را برکشیده تدا بده

آب بزند ،عاشق ،شیفته ار چگونگی به آب زدن معشوق

را میبیند شرح مدیدهدد .نگداه ا

به لقۀ تزیینی زرد رنگ مچ پا ،ساق سفید خال سبز متمرکز میشدود ا را از خدود بیلدود
میکند.
شعر کوچ با آ از خواندن آن ،سلتیها دشدواریهدا مسدیر کدوچ را بدر کدوچر آسدان
میکرد .شعر با زندگی بلتیداریهدا پیونددی ناگسسدتنی دارد« .شدعر چدون جویبداری تطیدا
صمیمی در تمامی مرا

زندگی بلتیاریها جاری است نمدیشدود بدرای آن پایدانی متصدور

بود .تی نمیشود نقطۀ آغاز یا پیشرفت بحران یا سقوط برای آن قائ بود .چرا کده شدعر
خود زندگی است؛ زندگیای که به شک کلمات درآمده است» (مددی .)663:6411،مردمدان
خوش قریحۀ بلتیاری ،هنگام دیدن هر پدیده ،منظره صحنه ،ابتدا آن را به دقت میبینندد ،در
هنشان مجسم میکنند سپس اص
تصویر میکشند.

هن عین را بده بهتدرین شدک  ،در قاتدب اژگدان بده
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بلتیاریها به راه کوچ ،رَهِ ر rahe ruیا رَهِ مال rahe malمیگویند .کوچ با همدۀ دوادث
تلخ شیرین

خاطرۀ مهم زندگی بلتیاریهاست .در سوگینهها ،یادآ ری کوچ خداطرات ،

سوز گداز مصیبت دیده را بیشتر بیشتر میکند .نوستاتژی کدوچ بسدیار قدوی اسدت ،بده یداد
ر زهایی که با شادی خوشی کوچ را آغاز کردند؛ اما موقدب برگشدت بدا دتتنگدی کشدنده بدر
میگردند ،چون کده عزیدزی را از دسدت دادهاندد دیگدر ا همراهشدان نیسدت ،در مسدیرها
ایلراهها ،اعضای خانواده به یاد ا هستند ،خاطرات با هم بودن را در هنشان مدر ر مدیکنندد.
تجربه خاطرات کوچ همیشه در هن عشدایر کدوچر ان مانددگار اسدت .یداد ر زهدایی کده
خواهر گهواره بر پشت داشت برادر ،تفنگدار ،محاف خواهر ،ا شام اعضای خدانواده بدود.
هنگام کوچ بهاره ،خواهر چند ر ز در کنار ر دخانه مانده منتظر است تدا بدرادرش بیایدد ا
را از آب بگذراند .دستور رکت کوچ را بزرگ فامی یا خان صادر میکند ،ال که خدان از
دنیا رفته سرت نبودن

برای مال سنگین است چدون مدال بدا جدازۀ ا

رکدت مدیکدرد .بدا

اجازۀ ا مینشست.
شیمبار مُدُم باهدار ،اَی گُد هَدا رَندگ اُ َیدددیم سددر شددادَ ،رگشددتیم دتتنددگ
شددیمبار مُ ددُم باهددار ،اَی گُ د هَددا ری اُ َیددددیم سدددر شدددادَ ،رگشدددتیم دل دی

šimbâremoδombâhâr,aygolehafrang/ovayδimsaršâδ,vargaštimdeltang
šimbâremoδombâhâr,aygolehafri/ovayδimsaršâδ,vargaštimdeldi

شیمبار همیشه بهدار ،گد هدای هفدت رندگ دارد ،خوشدحال سرشداد آمددیم ،غمگدین
دتتنگ برگشتیم .شیمبار همیشه بهار ،گ های هفت الیده دارد ،سرشداد خوشدحال آمددیم ،بدا
دتی پر از د د غم برگشتیم.
سرشدددادُم کِدددردی ،بُدددریم پیدددرَن ندددو دتتددددنگُم کِددددردیَ ،ندددددیم ا رَهِ ر

saršâδomkerdi,borimpiranenu/deltangomkerdi,vandimwârahrru

خوشحال شادم کردی ،پیراهن تازه بریدم .دتتنگم کردی مرا ر انۀ راه کوچ کردی.
 -1-3شعر منازل سفر با حالت سواره
بددا توجدده بدده ابیددات زیددر سددفر سددواره از گرمسیر(شهرسددتان التددی) بدده سردسیر(شهرسددتان
کوهرنگ) سه ر ز طول میکشید .برزگر هنگامی که در محصدول را بده اتمدام مدیرسداند بدا
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چهارپایانی که در اختیار داشت با شور شوق هیجان به سردسیر برمیگشت .اتبتده ایدن سدفر
سه ر زه ،از زبان دیگر افراد مشاغ همچون خبررسانان هم نق میشد .نوعی مفاخره هدم در
ابیات دیده می شود .زین چهارپا طالیی ،ر ک

زیدن هدم طالیدی تگدام یدوان هدم طالیدی،

نقرهای یا بُلیار است.
ز پَلدددی سُدددوار اَ یدددم مندددزل چُلدددوار زین طِدال ،مدین زیدن طِدال ،تَیومِده بُلیدار
ز چُلددوار سُددوار اَ یددم مَنددزل چَدددری زیددن طِددال ،مددین زیددن طِددال ،تَیومِدده زری
ز چَدددری سُدددوار اَ یدددم مَندددزل خُربددده زیددن طِددال ،مددین زیددن طددال ،تَیومِدده نُرقِدده

zepalisowâravimmanzelvečolwâr/zintelâminzintelâlaγomebolγâr
zečolwârsowâravimmanzelvečari/zintelâminzintelâlaγomezari
zečarisowâravimmanzelvexorbe/zintelâ,minzintelâ,laγomenorγe

از پَلی سوار میشوم بارانداز مکان توقفمان چُلوار است .زین طالیی ،ر ک

زین طالیی

تگام اسب از چرم مرغوب است .از منطقۀ چُلوار سوار میشوم باراندازمان گردنۀ چَری است.
زین طال ،ر ک

زین هم طال تگام طالیی است .از چَری سوار مدیشدوم ،منزتگاهمدان خُربده

است .زین طال ،ر ک

زین طال افسار نُقرهای است.

 -2-3شعر منازل کوچ همراه خانواده و گوسفندان
ژ کوفسکی ر ي ،اشعار جریان کوچ یکی از ای راههدای کدوچ بلتیداریهدا را در بلد
«مال گرمسیر» در فاصلۀ سالهای 6111-6114که در ایدران اقامدت داشدت ،گدردآ ری ثبدت
نمددود .ایددن اشددعار جریددان کددوچ مکددانهددای کددوچ از شوشددتر دزفول(گرمسددیر) تددا منطقددۀ
بازفت(سردسیر) را ر ایت میکند .ترتیب مکانها منزلها در شعر ژ کوفسکی بده شدرح زیدر
هستند.
شوشتر دزفول←گتوند←دَمبَرد←التی←اَ کُنار←سرشداه(ع)←آرکَلده←تَلدوک←
گَردبید←با امَحذ(ع)←اَ چُلوار←اَ دِهندو←چارتندگِتیندا← دوضنو(هَودِندو)← کفدتِ
مورد← بردِ گورشدون← مُندار← شداخُدبذی(ع)← بُدوَیر(ع)←شدیمبار←بیدد سدرهونی←
کَینو←تاراز .در این مسیر نام چهار امامزاده که جز مکانهای بین راه کوچ بلتیاریها هسدتند
کر شده است هنگامی که نام امدامزاده در بیدت آ رده مدیشدود توصدیفات مدذهبی دیندی
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بیشددتر مددیشددود کدده دداکی از محبددت گویندددۀ بیددت نسددبت آن مکددان اعتقددادات دینددی
بلتیاریهاست.
شُشدددتره بدددرف ایگِدددره دِسدددپیله بدددار ن در بددده ریمدددون نیگُشِدددن در ازه دار ن

šuštarebarfigerehdespilebârūn/darberimūnnigošendarwâze-dârūn

شوشتر را برف دزفول را باران میگیرد .در ازه داران در را به ر یمان باز نمیکنند.
دل اِز ای شُشدددتر بنِددده ا ندددون مددداهی تددددو تُددددری سر دنشددددینی ،پا شدددداهی

delezīšuštarbenewânunomâhi/tolorisarhaδ-nešini,pâδešâhi

دل از شوشتر با نان ماهیهای

بکن .تو تری سر د نشین هستی .برای خودت پادشاهی.

دل اِز ای شُشددددتر بنِدددده ا نددددون اَرده تددددو تُددددر سر دنشددددینی پدددداکِ زَرده

delezīšuštarbenewânuno arde/toloresarhaδ-nešinipâkezarde

دل از شوشتر نان اردهاش بکن .تو تُر سر د نشینی ،در دامنۀ زردکوه نشیمن داری.
شُشددددتر پددددس بلنددددد پددددی

تَیُمددددزار دتُددددم تیلدددده زَنددددی بُددددردِه بددددازار

šuštar pase boland pēšelaγomzâr / delome tile zani borde ve bazar

شوشتر از سمت پُشت ،بلند سمت جلوی  ،گیاه تَیُم میر ید .زنی جوان دتدم را بدا خدود
به بازار برده.
شُشددددتر پددددس بلنددددد پددددی

تَددددو ر

دِتُددددم تیلدددده زنددددی بسددددته زنددددد

šuštarpasebolandpēšelawerū/delometilezanibestevezendū

شوشتر از سمت پشت بلند ،از سمت جلو ،کنار ر د اسدت .زندی جدوان دتدم را بده زنددان
بسته گرفتار کرده است.
ز شُشددتر بددار اِکُددنُم منددزل بدده گُتَنددده زَنگَد د کدددور قُلدددوچ تَدددو بددده خندددده

zešuštarbârekonommanzelbegotande/zangalekuroγolučlawbexande

از شوشتر بار میکنم ،منزتگاه توقفگاهم گتوندد اسدت .زندان کدور تدوچ ،تدب بده خندده
گشودهاند.
ز گُتَندددد بدددار اِکُدددنُم مندددزل دَم بَددددرد خَرگَد د کَدددو کَدددو  ،هدددورا تدددا زرد
ze gotand bâr ekonom manzel dame bard / xargale kawu-kawu hurâ tâve zard

از گتوند بار می کدنم مکدان توقدا دَم بدرد اسدت .خرهدای کبدود رندگ ،نقد

خطدوط

خورجینها زرد است.
دَم بَدددرد بدددار اِکُدددنُم مندددزل بددده التدددی اَسدددتر ن کدددو کَدددو تَگُدددم دُ اتدددی
dame bard bâr ekonom manzel be lâli/astarūnkawu-kawu lagom duwâli
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از دَم برد بار می کنم ،منزتگاه بدار انددازم التدی اسدت .اسدترهای کبدود رندگ ،افسارشدان
چرمی است.
ز التدددی بدددار اِکُدددنُم مندددزل اَ کُنددداره پی دا ُم به شُشدتری کَدوش سدیت بیداره
ze lâli bâr ekonom manzel aw-konâre / pil dâδombešuštari kawš sit biyâre

از التی بار میکنم منزل باراندازم اَ کُنار است .به شوشتری پدول دادم کده برایدت کفد
بیا رد.
ز اَ کنددار بددار اِکُددنُم منددزل سددر شدداهه شُشتری کَوش سیت نَوُرد ،خَوَري آهِده
ze aw-konârbârekonommanzelsarešâhe/šuštarikawšsitnawordxavares
âhe

از اَ کُنار بار می کنم ،منزتگداه سدر شداه اسدت .شوشدتری کفد

برایدت نیدا رد ،امیدد ارم

خبرش بیاید.
کددی بیددنُم شددا ی ،آهُددم ُر سددر شدداه ز میشدددون کَدددوَه ،بُزگَددد تیشددددَر مدددا

kaybinomšâδiâhomworsarešâh/zemišunkawa,bozgaltišdaremâ

کی میبینم با شادمانی به سر شاه برای زیارت بیدایم؟ از مدی هدا بدرهای از بزهدا تیشدتری
(برای نذری یا اهدا به سادات) بیا رم.
سدددر شددداه خدددو ه ا َدددوش عَمدددارت شُلشُدددلون بدددا ا ی َیدددن ُر زیدددارت

sarešâhxuvewâhawšeamârat/šolšolunebâwâδivaynworziyârat

سر شاه با صحن ساختمان

خوب اسدت .شدجاعان خدوشانددامان طایفدۀ بابدادی بدرای

زیارت آمدند.
شُلشُدددددلون بدددددا ا ی د رَکدددددی زا کددی بیددنُم شددادی ،رُم ُر گَردَنِدده شددا؟

?šolšolunebâwâδiudurakizâ/kaybinomšâδi,romwurgardenešâ

شجاعان خوشاندامان بابادی از مادران د رکیباب هستند .کدی مدیبیدنم بدا شدادمانی بده
گردنۀ شاه بر م؟
آرکِلِنِدددده گَددددرد گِددددره ز َر تَلمیددددت بورتدده آرُم بُددر ن ،تَهریددا کُ دنُم سددیت
ârkelene gard gereh ze vare talmit / burete ârom burun, tahrif konom sit

بلاطر زیادی چهارپایان ،هارکَله را گرد غُبار گرفت .مادیان بورت را آرام بران تا برایدت
تعریا کنم.
َی تَلددوک ،دَم تَلددوک،دَم تَلددوک ر

کَندِه ُر دَم تَلوک دال اِز همده کُده[کو]
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vay talūk, dame talūk,dame talūk rū / kande wor dame talūk dâl ez hame
)kō(kū

ای تَلوک ،جلوی تَلوک ،جلوی تَلوک ر دخانه است .الشدلورها از همدۀ کدوههدا بدر آب
تَلوک هجوم آ ردهاند.
گَرد بیذ ُر دَم تَلدوک ،زی داتدون پُرپَدر چندددگ ُر اَ اِزَنِدددن دمدددا اِکُد دنِن تدددر

gard biδ wor dame talūk, zi dâlune por par / čang wor aw ezanen demâγ
ekonon tar

از این کرکسهای پُرپَر در کنار تَلوک گدرد غبدار بلندد شدد .کدرکسهدا بدر آب چندگ
میزنند دما را تَر میکنند.
با امَحدددددذ خدددددو ه ا اَ

َمدددددومِس شُُلشُدددلون بدددا ا ی یدددان ُر سَدددلومِس

bâwâmahδxuvewâ awe hamumes / šolšolune bâwâδiyân wor salumes

امامزاده بابا ا مد(ع) همراه با آب مام

خوب دیدنی هستند .شجاعان خوشاندامان

طایقۀ بابادی به سالمگویی زیارت میآیند.
یَه دستُم اَ سار ،یَکدیم ُر جُد اَ سدار

ُرکَشدددیذ شَدددوالره ،زیدددذ ُر اَ چلبدددار

ya dastom ve awsâr, yakim wor jole awsâr / workašiδšawlârezayδworawe
čolbâr

ی

دستم به افسار دست دیگرم بر گ های تزیینی افساراست .شلوار را برکشید به آب

چُلوار زد.
یَدده دَس دتُم اَ سددار ،یَکددیم ُر گُ د نددو

ُرکَشدددیذ شَدددوالره ،زَیدددذ ُر اَ دِهندددو

ya dastom ve awsâr,yakim wor gole nu / vorkašiδ šawlâre, zayδ wor awe
dehnu

ی

دستم به افسار دست دیگرم بر گُ نو تازه بافتۀ افسار است .شلوار را برکشدید بده

آب دهنو زد.
ُر کَشیذ شَوالره ،جست زی بَدرد ُر ا بَدرد تِدد

ِ اِسدددپیذ خدددال سَدددوز

َلکَدددن ززد

workašiδšawlârejestzibardworūbard/tekeespēδoxâlesawzohalkene
zard

شلوار را بر کشید از این سنگ بر آن سدنگ پریدد .سداق سدفید خدال سدبز

لقدۀ زرد

رنگ پاها نمایان شد.
ُر کَشیذ شَوالره ،جست زی چدو ُر ا چدو تِدد

ِ اِسدددپیذ خدددال سَدددوز

َلکِدددن ندددو

workašiδšawlâre,jestzičūworūčū/tekeespēδoxâlesawzohalkenenū
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شلوار را بر کشید از این چوب(اینجا) بر آن چوب(آنجا) پرید .ساق سفید خدال سدبز
پیچ

تازۀ پاها نمایان شد.
چددار تَنددگِ تینددا بَددرد بَددرد کُلُنگچددی اِزَنِددددن مددددیخ طِددددال ُر نددددال نددددوزدی

čârtangetinâbardbardkolongči/ezanenmēxetelâwornâlenūzdi

در منطقۀ چار تَنگ تینا سنگ های ندوک تیدز تدراش خدورده جدود دارد .بدر نعد اسدبان
جوان میخ طال میکوبند.
« َوض ندو»بدازار« ،کِفددِ مدورد» دُکونده منددددزل د سدد دتُم بَددددردِ گددددور شددددونه

hawzenūbâzâr,kefdemūrddkune/manzeledūstombardegūrešune

وض نو(هَودِنو) همچون بازاز پرهیاهو کفد مورد همچون دکان شلو میباشد .مندزل
مکان بارانداز محبوبم در بردِ گور شون(مکان سنگِ گور چوپان) است.
رَگرَگِ مُندددار سدددا َندددد ُر کَزینَددده خَددم بوَیددذ ،سُددژده بکِددرد شدداخُدبذینَه

ragrage monâr sâ vandworkazine/xambevayδ,sožde bekerd šâxodbeδine

راههای باری

کوه مُنار بر کزینهپوش سایه انداخت .زن کزینهپوش خم شد بده امدامزاده

شاه قطباتدین(ع) تعظیم کرد.
رَگرَگِ مُندددار سدددا َندددد ُر خُر سدددی خَددم بوَیددذ ،سُددژده بکِددرد بُ دوَیره بوسددی

ragragemonârsâvandworxorusi/xambevayδ,soždebekerdbuvayrebūsi

راههای صلرهای کوه مُنار بر خر سیپوش سایه انداخت .خر سیپدوش خدم شدد ،سدجده
کرد امامزاده بُوَیر(ع) را بوسید.
اَ سددددیذ بَوسددددیذ مددددال رمدددده داری سَددرکَ

مددون کددو سَددوز تَهددذه داری

awsiδubawsiδmâle ramedâri / sarkašemuūekawusawzetahδedâri

مال خانۀ رمهداری آمد .کسی که افسار مادیان کبود را میکشد ،زیبار ی قدبلند گهدواره
داری است.
ترکه ُر تَهذهت زَنُم ،دایَدی ،مَگِریدو ر

خافِلددده رَه اِیدددا بَلکُدددهم بدددو ت بدددو

tarkewortahδet zanom, dâyay, magerēvrū/xâfele ve rah iyâ balkombawūt
bū

با ترکه به گهوارهات میزنم .ای مادر! ای ر د! گریه نکن .قافلهای به راه میآید ،امیدد ارم
پدرت باشد.
رَهدددذم ا رُهِ رُهدددی ،ادیددداره شدددیمبار بید دذِ سَدددرخونی تِکدددی زَی بددده چنددددار

rahδomwâ rohe rohi wâ diyâr-e šimbâr / bēδesarxunitekē zay be čendâr
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به باال دستها ارتفاعات رفتم ،از آنجا منطقۀ شیمبار نمایان است .بیدِ منطقۀ سَدرهونی بده
چنار تکیه دادهاست.
بیددددذِ سَددددرخونی تِکِددددس ُر زمیندددده باهددددار پدددداهیز مددددال ُري اِینِشددددینه

bēδesarxunilekesworzemine/bâhâropâhizmâlwursinešine

شاخۀ بیدِ سَرهونی بر ر ی زمین است .در فص بهار پاییز ای  ،مال عشایر زیدر سدایهاش
مینشینند.
بیددددذِ سَددددرخونی تِکِددددس ُر هَوائدددده باهددددار پدددداهیز مددددال ُري اِدِراهدددده
bēδesarxunilekesworhawâe / bâhâr o pâhiz mâl wurs ederâhe

شاخه بید سرهونی ر به هواست .بهار پاییز مال خانوادهها زیرش بار میاندازند.
کینُددو هددی کِینُددو ،هددر د پددات نِسدداره

ُر سدددرت چَویددد ُ ،ر پاکِدددت اِنددداره

keynō,haykeynō,hardopâtnesâre/worsaretčavil,worpâketenâre

ای کوهِ کینو! هر د طرفت(کوهپایهات) سایه سدار اسدت .در قلدهات چَوید

در دامندهات

اَنار است.
تدددو شَدددمال سَدددر َذی ،مدددو تیلدددۀ بدددا

بیو که یَ

بیندیم چدی شدیرین فرهدا

tošamâlesarhaδi,molileyebâδ/biyawkeyakbinimčiširinufarhâδ

تو همچون باد مالیم خن

سردسیر هستی من هدمچدون گدرد خداک بداد هسدتم .بیدا

همدیگر را همچون شیرین فرهاد ببینیم.
چَوید د اِز تددداراز ،بدددرف اِز د ل امبدددار اِشدکَنه ریددزي اِکُندده بلدتِ مُددن یددار

čavil ez târâz, barf ez dule ambâr / eškane o rēzes ekone baxte mon o yâr

بلت من یار ،چَوی از کوه تاراز برف از د ل اَمبار را میشدکند ریدز ریدز مدیکندد.
چَوی را میشکند ،برف را ریز ریز میکنند (شفقی دادري.) 161-161 :6411 ،
منزلهای کوچ از مالمیر(ایذه) به دیناران
اشعار زیر جریان کوچ از ماتمیر(ایذه) را ر ایت مدیکندد پدس از کدر مکدانهدا ،نهایتدا در
دهستان دیناران جریان کوچ به پایدان مدیرسدد .مسدیرهای کدوچ بهداره از ماتمیر(گرمسدیر) بده
دیناران(سردسیر) کدر مدی شدوند .در ایدن ندوع شدعر گویندده مکدان موضدوعی را کده بیشدتر
مددیپسددندد ابیددات بیشددتری کددر مددیکنددد .ماتمیر(ایددذه)←کُهددوا←کاشددون←پیددو←سوسددن
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←شدددددددیخشدددددددریا←بهمدددددددنزار←کَلَددددد د
←چدددددددور←الباریددددددد

جدددددددا←سدددددددورَ ←سدددددددرکول

←کَهدددددددد ←مدددددددینگَهدددددددر ←هدددددددورد ←راک-

راک←سَنگَرا←دینار ←گردن

←دزدار← شَهواز←شِند ن

کایت :گویند فردی به نام غُلمَلی(غالمعلی) در ماتمیر(ایذه) نابیندا شدد از جریدان کدوچ
باز ماند .با اتت زاری اتتماي از خدا ندد خواسدت بینداییاش را بده ا برگرداندد .دسدتی بدر
چشمهای

کشید از قدرت خدا ند ،بیناییاش برگشت با خود ابیات زیر را زمزمه کدرد .از

جریان کوچ جایی که کبک (همسرش) کوچ را آغاز کرد تا جدایی کده کبک (همسدرش)
بار انداخته بود دغدغه نگرانی ،س عاطفۀ خود را در قاتب اشعار بر زبدان جداری سداخت.
ا که پشت سر ای

مال به راه افتاده بود ،مکانها را شرح توصیا میکرد به دنبدال آنهدا

راه میرفت تا جایی که به همسرش ملحق شد.
گددور کُدده ،پَددرَۀ بلنددد ،بینددابَین ر زرد تدددا نَد درُم مددداتِمیر دِتُدددم نیکُنددده سدددرد
gore koh, paraye boland, baynabayne ruzard / tâ narom ve mâlemir delom
nikone sard

گور کوه پَره بلند ،ر بر ی ر زرد قرار دارند .تا به ماتمیر نر م ،آرام نمیشوم.
رَهددددُم دیددددُم سددده جددداکِ نَدیدددده تیدددر بدددار ن گِدددرد ،صَدددحرا مددداتِمیره

rahδomodiδomsejâkenadiδe/lirebarongerdsahrâmâlemire

رفتم سه جایی را که ندیده بودم از نزدی

دیدم .تیر باران گِرد صحرای ماتمیر.

مددداتِمیر بدددار اِیکُدددنُم مَندددزل کُهدددوا اَ مددو

چَددرخ د ل ،سُددهدَنمو تَکَددۀ گددا

mâlemir bâr ikonom manzel ve kohwâ / awemū ve carxe dul, soδanmū
takaye gâ

از ماتمیر بار میکنم منزل باراندازمان در کوه باد اسدت .در مداتمیر آبمدان را بدا چدرخ چداه
بیر ن میآ ریم از پهن گا برای آت

سوخت استفاده میکنیم.

مدداتِمیر بددار اِیکُ دنُم ،کاشددون اِی دوَنُم بددار دَم صُدددحو سدددردِرارُم سوسَدددن مدددال

mâlemirbârikonom kâšunivanombâr /dameshow sarderâromvesusane
mâl

از ماتمیر بار میکنم کاشان بار میاندازم .صبش ز د در سوسدن مدال خدواهیم بود(.سدر در
میآ ریم).
نِشددینُم ز بلددتِ خددوم تددا ر ز زَنُددم زال کَوگِ خوم چَشم انتظار مِن سوسَن مدال
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nešinomzebaxtexomtâruzzanomzâl/yarexomčašmentezârmensusane
mâl

مینشینم تا ر ز بر بلت بد خود زار میزنم مویه میکنم .محبوبم در سوسن مال چشدم
انتظار من است.
ماتَدد پیددو نِشددین ،کددی اِیکُنددین بددار؟ شَددو کاشددونین ،صُددوَح سوسددن مددال

mâlalepiyūnešin,kayikoninbâr?/šawvekâšunin,sowahsusanemâl.

ای مال خانۀ پیو نشین کی بار میکنید؟ شدب در کاشدان هسدتید صدبش در سوسدن مدال
خواهید بود.
مَاتَدددد پیددددو نِشددددین کَندِندددده بُهوندددده ناهاسدددده شُددددلو دل هددددار د موندددده

mâlalepiyūnešinkandenebuhune/nâhâsešuluqdelehardomūne

مالها خانه های پیان نشدین سدیاه چادرهدا را کندندد دل هدر د نفرمدان را در شدلوغی
آشوب قرار دادند.
خددوم ُ د سددتَکُم ا بددا یَدد

ددریفیم شَددو کاشددونیم ،فددردا شددیخ شددریفیم

xomodustakomwâbâyakharifim/šawvekâšunim,fardâšēxšarifim

من محبوبم ،د ست همدراه یکددیگر هسدتیم .شدب در کاشدانیم فدردا در گُددار شدیخ
شریا خواهیم بود.
خدددوم ُ د سدددتَکُم گِدددرَ ی ناهدددادیم شَدددو سوسَدددنیم ،فدددردا بَهمِددده زاریدددم

xomodustakomgerawinâhâδim/šawvesusanim,fardâbahmezârim.

خودم محبوبم ،مسابقۀای گذاشتیم .شب در سوسن فردا صبش در بهمنزار هستیم.
هَمی چدو سَدی اِیدزَنُم کَلَد

جدا دیداره کَلَد

ر سَددنگی بددر ن ،نددازارُم سُددواره

hamičusaylizanomkalakjâdiyâre/kalakrusangiberun,nâzâromsowâre

از همین جا نگاه می کدنم ،جدای کلد
بران ،محبوب بی آزارم سوار بر کَلَ

پیداسدت .ای َکلَد

ران! سدنگین آرام َکلَد

را

است.

رَش اَ ی بَهمِدددن ،میشدددون نیدددنِهن تَدددو ماتَد د پیونِشدددین زَید ددِن تَهد ددِه سدددورَ

rašavibahmenmēšunninehenlaw/mâlalepiyunešinzayδentahδesuraw

گیاه بهمن زردِ جوگندمی شد ،می ها دیگر تب به این گیاه نمیزنند .خانههای پیونشین بده
تلته سنگهای سوراَ (شورآب) زدند کوچ را آغاز کردند.
کاشکی کَی نَوی ،ای رَهِ ر

بلتیداری زَنگَدد تهدددِه کدددول ،گایَدد نَبددداری

kâški kay navi, i rahe ru ve baxtiyâri/zangaletahδevekulgâyale nabâri
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ای کاش راه کوچ ،زنان گهواره بر پشت ،گا هایی که توان م بار ندارند در بلتیداری
نبود.
سَددر کددول کوگددو ،چددور ندداهُواره ال باری

پُر بَدرف ،کَهدد  مدال دِراره

sare kul kawgov,čevernâhuwâre/lâbârikporbarf,kahδov mâl derâre

سرکول کب

ها هستند ،راه چور ناهموار ال باری

پُر برف است .در کَهد ن مالهدا بدار

میاندازند.
کَدددوگِ الباریددد

َ ،دددوال تَمِددده داره مددین گَهددر سددینی ،هددورد پَددی گُددداره

kawgelâbârik,hawâllamedâre/mingahrusini,hurduwpaygoδâri

کب

منطقۀ الباری

از پایین دستها خبر دارد .کب

میگوید :در گهر با سدینی از آب

میگذرند در هورد میتوان به آب زد گذر کرد.
هَمی چو سَی اِیزَنُم راکراک کِدر دِییده تَدد د

بگِددددرا سَددددنگَرا ،تَلمیتددددا پَتددددییدددده

hamičusaylizanomrâkrâkkerodiye/tašbegerâsangarâ,talmitâpatiye

از اینجا نگاه میکنم راک راک پر از مِه د د غبار است .مح سنگرها آتد

بگیدراد،

چون باعث شد تا زینهای زنانه خاتی شوند(.سنگرها مکان سدلت گدذری اسدت کده اسدب بدا
سوار نمیتوانند از آنجا عبور کنند)« .تَلمیت talmitانداختن موج یا تحاف گذاشتن د بدات
در د طرف ،بر ر ی اسب برای سوار شدن زن بچه» (مددی.)14:6411،
دُهدددَر اَی بکَدد

سَدددر مددون بورچدددال اِیددر یم دینددار ن ،جددا ارگدده هددر سددال

دُهدددَر اَی بکَدد

 ،کدج بُکُدن سدی دِزدار

سَدددر مددون بورچدددال نَرسیده گَردَنَ

dohδaraykebekašsaremuneburčâl/irevimdinârunjâwârgeharsâl
dohδar ay ke bekaš sare mune bur čâl / narasiδe gardanakd kaj bikon si
dezdâr

دِزدار اَی دِزدار سددددردیت ز مِلددددییدددده کَددوگِ خددوش خ دونُم زیندده غُلمَلددییدده
dezdâr ay dezdâr, sardit ze meliye / kawge xoš xunom zine qulmaliye

ای چشمۀ دزدار سردیات از کوه مِلّی است .کب

خوش آ از زن غالمعلی است.

شَددهواز کورکددور ،شِددند ن سَددرقُلییدده کَددوگِ خددوش آ از زیندده غُلمَلددییدده

šahwâz kurkur šendunsarquliye / kawge xoš âwâz zine qulmaliye

طایفۀ کورکور در شَهباز طایفۀ سرقلی در شند ن هستند .کب
است.

خوش آ از زن غالمعلدی
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 -3-3شعر سفر پیاده بدون مال و گوسفندان
شعر زیر جریان سفر کوچ افرادی همچون برزگران را ر ایت میکند کده بعدد از در در
مناطق گرمسیری با پای پیاده به سردسیر میرفتند .عبارت سبکی این سدفر«ز  ....زَیددُم دَر »....
یعنی از .....مکان بیر ن زدم به ......مکان رسیدم.
ز جریَدد

زَیدددُم دَر ،سوسَدددن کُددنُم دُهدددَر اَی آهینَدد

ِ بیددار ،خومِدده کُددنُم

ریدس
ده چه کُنُم سدی کَدوگِ خدوم ،کدی
چاسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسِد
ز جریَ د زی ددُم دَرَ ،ی ددُم سو
دت
راسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دت
ِه؟ اَی آهینَد
ز سوسدددن زَیددددُم دَر مندددزل سدددربَرد دبوُهسدَر

ِ بیدار ،رَنگُدم اَ ی زرد

zejeryakzayδomvedar,susankonomčast/dohδarayâhinakebiyâr,xome
konom râst
ze jeryak zayδom ve dar vayδom ve suse / če konom si kawg xom ke rise
?buse
zesusanzayδomvedar,manzelsarebard/dohδarayâhinakebiyâr,rangom
avi zard

از جری

رکت کردم در سوسن چاشت مدیخدورم .ای دختدر آینده را بیدار تدا خدودم را

مرتب کنم.
از جری
ری

بیر ن زدم به سوسن آمددم .چکدار کدنم بدرای محبدوبم؟ نمدیداندم چده کسدی

را میبوسد؟
از سوسن بار میکنیم ،منزل بار اندازم سربرد اسدت .ای دختدر آیینده را بیدا ر ،رنگدم زرد

شده است.
کَهددد ن اَی کَهددد ن ،کَهیددز کِنددارت سَددددرچَر کُدد دتِ بُددددزی مددددال دِرارت
کَهددد ن اَی کَهدددد ن،کهیز کَمینِدددت سَدددرچَر کُدددتِ بُدددزی مدددال نِشدددینِت

kahδunaykahδun,kahizvekenâret / sarčare kote bozi ve mâl derâret
kahδunaykahδun,kahizvekaminet/sarčare kote bozi ve mâl nešinet

ای کوهِ کهد ن ،کوه کَهیز در کنار تست .در جایی که مالهدا خاندههدا بدار مدیاندازندد،
تعدادی بز میچرد.
ای کوه کَهد ن! کوه کَهیز در نزدیکی تست .در مال نشین تو تعدادی بز میچرد.
کَهددد ن اَی کَهددد ن! اَفتددو اِیگِددري زی مو دِتُم چی نَر کِلَدوي ،صُدحو ن اِیکُنِده

kahδunaykahδun!aftawigereszi/modelomči
nar kelaws, sohwun ikone
دی

di
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 -4ابیات پراکنده
ابیات پراکنده که نشان دهندۀ مسیرها منازل کدوچ اسدت ا تمداال از آغداز ،میانده پایدان
سفر کایت کنند یا صرفا از کر مکانهدا بدد ن ارتبداط بدا مسدیرها اید راههدا باشدد.

ی

مکانهایی از استانهای خوزستان ،چهارمحال بلتیاری ،ترستان اصفهان در ابیدات پراکنددۀ
زیر کر شدهاند.
برزگر تَره چَندی ي نِیَهری مال بازفت نَمَند ،زَیدِن چَری
barzegarlarečandivesneyahri/mâl ve bâzoft namand, zayδenve čari

ای برزگر الغر اندام! چقدر به محصول چیده نشده نگاه میکنی؟ (عجله کن) مال خانهها
در بازفت نماندند به سمت منطقۀ چَری راه افتادند.
َرکَشی شَوالر ،رُنده ریوَر نه دَرگَشته چَری ،دیده بیرگونه بیرگون جو سَدر ،بداد دَم تیلده
نیلُم اَ بُلورُم یار پَ بُریده
بیرگون جوق بُلَند ،سَر ریز تَنیده د ستَکت گَرمِسیر اَی پَ بُریده
varkašišawlâr,runderivarune/dargaštečari, diδebiregune
biregunejuvesar,baδdamelile/nilomawboxoromyarepalboriδe
biregunejuqboland,sarriztaniδe/dustaketvegarmesēraypalboriδe

شلوار را برکشید گوسفندان کوچ

الغر را مدیراندد .از منطقدۀ چَدری سدرازیر شدد

منطقۀ بیرگان را دید .باالی بیرگان جوی آب کانون باد است .یدار گیسدو بریدده نمدیگدذارد
آبی بنوشم.
بیرگان جوی بلندی دارد ،چشمههای

به هم ص میشوند .ای گیسو بریده! محبوبدت در

گرمسیر است.
دل دَردینُم ،سینۀ پُر اند ه کی بینُم شادی ،رُم

ار دهنو

dele dardinom sinaye por andu / kaybinomšâδi,romvewâredehnu

دل پر از درد سینهای پر از اند ه دارم .کی میشود که به شادمانی به ارگۀ دهنو بر م؟
ز گُتَند بار اِیکُنُم منزل التی د شِرین هُمدِتِن مال ز اتی
zegotandbârikonommanzelvelâli/došerinhomdelenvemâlezuwâli

از گتوند بار میکنم در التی بدار مدیانددازم .در مدال خاندههدای آن طدرف ،د شدیرین
زیبار

همدل است.
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اَشنیدُم مال گَپی اُ َی نازی دُهدَر چی کَوگ دَر ،اِخوند بازی
ašniδommâle gapi oway ve nâzi/dohδarči kawge dar exond ve bâzi

شنیدم مال خانۀ بزرگی به ر ستای نازی آمد .دختر از شوق مانند کب

دری میخواند

شادی میکرد.
گَلِه بوتِ دار بلند ُ ،دشتِ بی اَ هرکه د ستِس سر َده ،شو نیکُنِه خَو
gale bute dâr bolond, wo dašte bi aw/harkedustessarhaδe,šaw nikone xaw

منطقۀ گله بوت ،دار بلند دشدت بدیآب؛ هدر کدس محبدوب

در سردسیراسدت ،شدبهدا

خواب قرار ندارد.
تاراز شَو بُرُم ،بازُفتِ اَفتَو زَردَنِه رَد اِیکُنُم ،چی بُردِ برنو
târâzvešawborombâzofteveaftaw/zardaneraδikonomčibordebernaw

تاراز را شبانه بازفت را در ر ز آفتابی طی میکنم .از زردکوه همچدون تیدر برندو سدریب
شتابان میگذرم.
صبش ز د آفتاب کَهد ن را میگیرد ،دل من مانند نرینگی کرفس ،صبشها د د مدیکندد
آه میکشد.
تَم تَمی بادِ خُنُ

 ،چَوی

برفَو ز تَري مار مَیَس ،شَو نیکُنُم خَو

lamlamibâδxonok,cavilobarfaw/zetarsemâromayasšawnikonomxaw

در منطقۀ تَم تَمی باد خن

می زد چوی

برفاب دارد .من از تري مار مگس شدبهدا

نمیخوابم.
شیرکون شیراز ،کَینو تَلتِ تبریز اَ سردِ خُ مِهلَوَک ،بیار دِتُم ریز
širkunširâz,kaynotaxtetabriz/awesardexolmehlavak, biyâr ve delom riz

شیرکون مانند شیراز ،کینو همچون تبریز زیبا هستند.آب سردِ چشمۀ خُ مِهلَدوَک بدرایم
بیار.
شوشتر ُ دِزپی  ،ما بَینمو گُتَندِه چه کُدنُم د سدت اَی! هدر د پدام بَنددِه شوشدتر ُ دِزپید ،
ماتمون شَلَمزار چه کُنُم د ست اَی! هر د پام اَ سار
šuštar o dezpil, mâ baynmov gotande / če konom dust ay har do pâm ve
bande
šuštar o dezpil, mâlemun ve šalamzâr / če konom dust ay ke har do pâm ve
awsâr

گتوند بین شوشتر دزفول است .ای د ست چکار کنم که پاهایم در بند است گرفتارم.
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در شوشتر دزفول ،گیر گرفتارم ،ماتمان به شدلمزار رفدت .ای د سدت چکدار کدنم کده
پاهایم در بند است.
کاشکی کی باز بیدُم سه جا بُکُنُم ناز کُه کَالر ،کُهِ مُنار ُ کُهِ تاراز
کاشکی که کَوگ بیدُم سه جا بُلونُم زردکُه ،کُه ریگ ،کُه فِرد نُم( یددری پبددنی6411،
(64:
kâškikay bâzbiδom se jâbokonom nâz/koh kalâr, kohemonâr, wo kohe
târâz
kâškikaykawgbiδomsejâboxunom/zardekoh,kohrig,kohferdunom

ای کاش باز بودم به این سه کوه؛ کوه کَالر ،کوهِ مُنار کدوهِ تداراز مدی نازیددم پدر از
مددیکددردم .ای کدداش کبکددی بددودم در سدده جددا؛ زردکددوه ،کددوهِ ریددگ کددوهِ فددرد ن آ از
میخواندم.
هددددر کسددددی خَددددردِه اَ ز مَورجنددددا نِدددددداره طاخَدددددت بمَهنِددددده گَرمدددددا

harkasixardeawzemawrejenâ/neδâretâxatbemahnevegarmâ

هر کسی از چشمۀ مَورجنا آب خورده ،طاقت ماندن در گرما را ندارد.
اَشددنیدُم یَدده ناکسددی مددین ریددتِ بوسددی آتددد
آتَددد

ز مدددین دتُدددم بازفدددتِ سدددوزی

ز مدددین دتُدددم کشدددیده ز نِددده سُدددهدِه چارهَوشدددا ،کِفد دتِ گَورگونِددده

ašniδomyanâkasi min rite busi / âtaš ze mine delom bâzofte suzi
âtaš ze mine delom kašiδezune/sohδečârhawšâ, kefte garegune

شنیدم در نبودِ من کسی ر یت را بوسید ،آت
آت

خشم در نم منطقۀ سیب بازفت را سدوزاند.

در نم زبانه کشید ،طوری که چارهَوشا گردنۀ گورگون را سوزاند.
تَشددددی ز مددددین دتُددددم ز ندددده کَشددددیده سُدددهده هَوشدددوتهُ ،ر دینددداش رَسدددیده

âtašzeminedelomzunekašiδe/sohδehawšute,wordinaš rasiδe

آتشی از در نم زبانه کشیده ،هوشوت را سوخت شعلههای

بده دیناش(دهنداش) رسدیده

است.
ر زگددار چددی بدداده ،بدداد چددی ر زگدداره ر زگددار چددی کددوچ تُددر هَددی گُددداره

ruzegâr čibâδe,bâδ, či ruzegâr / ruzegâr či kučelorhayvegoδâre

ر زگار همانند باد باد همچون ر زگار است .ر زگدار ملد کدوچ تُرهدا همیشده در دال
گذر رفتن است.
ر زگددارُم چُددن کدده تَهلددی زیتَددری رَ

دی نِدددددارُم طاخَددددتِ ناتیدددددَن شَددددو
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ruzegârom čonketahlizitarirawb/dineâδrom tâxate nâliδanešaw

سددددی بَرزگَددددر شَددددو نیکُددددنُم خَددددو پُددد کددددول

َرُمِدددده سدددداتَندِ بددددی اَ

si barzegarov šawnikonmxaw/polekulvevaromesâlandebiaw

برای برزگرها شب خواب قرار ندارم ،پُ کول ساتند بیآب در جلوی من هستند.
سدداتَندِ گددردن بلنددد کُجدده بدده خَددو ی؟ نِددددداری شَددددهر َری ،ندددده مُلددد

ِ اَ ی

sâlande gardan bolond koje be xâwvi/neδârišahrvarinamolkeâwi

ای کوه ساتند مرتفب بلند! کجا خواب هستی؟ کسی نیست .کده از شدهر خبدری بدرای تدو
بیا رد زمین آبی هم نداری.
مددو کدده سددردُم سدداتنده ر دخددونَم اَتمددو چدده مِنددت بدده خددوم بددنُم بددرُم تُرسددو
مددو کدده سددردُم سدداتنده ر دخددونَم اِعدددا آدمدددددده زَزم اِیچددددددو دامِدددددده پیدددددددا

mokesardomsâlanderuδxunamalmu/čemenatbexombenomberumve
luresu
mokesardomsâlanderuδxunamedâ/âδamezazom,ičodâmepayδâ

من که سردسیرم در ساتند ر دخانهام اَتمو است .چه نیازی دارم که به ترستان بر م؟
من که سردسیرم در ساتند ر دخانهام اِعدا است .من اه منطقۀ زَز هستم اینجا آمدهام.
مَددددر ُ مَددددر بدد د کدددده ت برَسُددددم دسددت َنُددم گردنددت اَی همدده کَسُددم
maraw wo maraw bel ke vet berasom / dast venom ve gardanet ay hame
kasom

نر  .نر بگذار به تو برسم .ای همه کس دارایی من دستم را بر گردنت لقه میکنم.
تددو رَهدددی زَز خُددرَم خدددا بدده همددرات غَلَنددده خَدددرمن کُدددنُم اِیدددام دینددددات

torahδizazxoramxoδâbehamrât/γalanexarmankonomeyâmvedindât

محبوبا تو به منطقۀ سرسبز زَز رفتی ،خدا به همراهت بداد .مدن غلده را خدرمن مدیکدنم بده
دنباتت خواهم آمد.
اَی دِر گَددددر اَی داسددددته بُکُددددن تیددددز یددار خددوت مَندیرتدده سددر چشددمه پدداریز
ای در گددددر اَی ا شُدد درَه داي پددددوالد

ردار داسددددته ر

سدددداکِ کددددوالد

ayderawgaraydâsetebokontēz/ yarexotmandiretesarcasmpârēz
ayderawgaraywâšorahdâsepulâδ/wârdârdâseterawvesakekulâδ

ای در گر! داست را تیز کن با عجله در کن .یار خودت سر چشمۀ پاریز منتظر چشدم
به راه تست.
ای در گر که داي فوالدیات صدای بلندی دارد .داست را بردار به سایۀ کَپَر بر .
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گریددددوه جامدددده ،قدددداتی زیددددر پامدددده ای همدده دل ا دیندداییم سددی تاتددهزامدده

gerivejâme,γâlizirepâme/ihamedelwâdinâimsitâtezâme

مکانم کوه گریوه است قاتیکوه پایینتر از مدن قدرار دارد .ایدن همده دل نگراندیام بدرای
عموزادهام است.
 -5نتیجهگیری
شعر عامیانه بلتیاری ،شعری زنده پویا در همۀ جنبههای زندگی است .یکی از این جنبهها
نوع زندگی کوچ نشینی بوده است .زندگی کوچنشینی در تمام ابعاد زندگی نمایان است .شدعر
کوچ به جریان کوچ ،سلتیها ،شادیها ،غمها منازل مکدانهدای کدوچ مدیپدردازد .نتدایج
تحقیق نشان میدهد نوعی شعر خاص که مندازل مکدانهدای کدوچ بلتیداری را بده ترتیدب از
گرمسیر تا سردسیر شرح میدهد در ادب رسمی هم کمتر مل

مشابهی داشته است .کسدانی

چون منوچهری در این مورد سر دهاند که با اشعار مورد بحدث مدا متفدا ت اسدت .شدعر عدرب
گونهای دارد که به کر منازل محبوب موییدن بر اطالل دمدن اشداره دارد .شدعر مندزلهدای
کوچ بلتیاری به گونهای است که مکانها منزلهای مسیر کوچ از گرمسیر بده سردسدیر را بده
ترتیب کر میکند ،سه نوع سفر کوچ در این شدعر دیدده مدیشدود :شدعری کده بده توصدیا
منازل سفر ،برای افرادی است که سواره سفر میکنند ،شعری که منازل سفر را برای افرادی که
بد ن ا شام گوسفندان سفر میکنند شعری که جریان کوچ مردمان گوسدفندان را در بدر
میگیرد که شک سوم(مردمان همراه با ا شام) عمومیترین نوع کوچ در قوم بلتیداری اسدت.
این شعر منزلهای کوچ بهاره(از گرمسیر به سردسیر) را شرح توصیا میکند.
منابع شفاهی(پژوهش میدانی)
میرزا اسدی شیخرباط  11ساته ساکن بازفت -1 .فدرزاد غداتبی داجی ندد  44سداته سداکن
آتیگودرز  -4مال خزع مهریبابادی 11ساته ساکن التدی -3ندادعلی خسدر ی پداتَوی 10سداته
عشایر سهجو بازفت  -1جواهر خیری 11ساته ساکن بازفت  -1نُرقه(نقره) محبی  11ساته ساکن
اندیکا  -1مُال بارانقلی علیجانی 10ساته ساکن بازفت  -1شکراهلل خسر ی 10ساته عشایر سهجو
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بازفت  -1قربان بهزادی شیخرباط 11سداته سداکن بازفدت -60عبدداهلل سدلیمانی محمدود صداتش
10ساته ساکن تبد-66عیدی محمد یدری ممزایی  11ساته ساکن تبد
منابع
 اکبری گندمانی ،مهرداد کرمی فرهاد(« )6411تجربۀ کوچ انعکداي آن در شدعرهای عامیاندهبلتیاری» .فرهنگ ادبیات عامه ،سال  ،1شماره ،16ص

.31-11

 اماناتلهی بهار ند ،سکندر()6411کوچنشینی در ایران ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات آگه. امیرا مدیان ،بهرام( ) 6411پژ هشی دربارۀ ای بلتیاری ،چاپ د م،تهران :انتشارات آگاه. یدری پبدنی ،رضا ( )6411سرچشمه ضرباتمل های بلتیاری. سینپور ،علی( ) 6416فرهنگ ادبیات کودکان بلتیاری ،شهرکرد :انتشارات نیوشه . د بد،کلمنت ا گاستس()6411سفرنامۀ ترسدتان خوزسدتان ،ترجمدۀ محمد سدین آریدا ،چداپسوم ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
 دیگار،ژان پییر( ،) 6411فنون کوچ نشینان بلتیاری ،ترجمه اصیر کریمی ،چداپ د م ،معا ندتفرهنگی آستان قدي.
 زمردی ،میرا محمدی ا مد( «)6413صدا اطدالل دمدن در شدعر فارسدی تدازی» ،مجلدۀدانشکدۀ ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران ،سال پنجداه ششدم ،شدماره  ،4صد
شفقی ،مریم دادري ،مهدی( )6411موادی برای مطاتعده گدوی

. 14-14

بلتیداری،تهران :انتشدارات

دانشگاه عالمه طباطبایی.
 مددی ،سین()6411نماد در فرهنگ بلتیاری ،اهواز:نشر مهزیار. مددی ،ظهراب( )6411اژه نامه زبان بلتیاری ،چاپ د م ،اصفهان :چاپ هشت بهشت. مشیری ،سید ر یم( )6411جیرافیای کوچنشینی ،چاپ نهم ،تهران :انتشدارات سدمت .همدایونی،صادق( )6416زنان سر دههایشان ،چاپ د م ،تهران :گ آ ین.
- Vahman ,fereydun, Asatrian, Garnik(1995), Poetryof theBaxtiārīs: Love Poems,
Wedding Songs, Lullabies, Laments, Denmark: munksgaard eport and
subscription, service.
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بررسینقشموجوداتاساطیریدرادبیاتعامیانه
مژده محررا مدی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،دانشکده ادبیات

فاطمه ملّازادهشی آبادی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور واحد بجنورد ،دانشکده ادبیات

چکیده
این پژوهش بم وزر ملور در عوزرد نقوش موانزران در ادبیوات داعوم و ایهواد
عهعزدماا براا ش اخت ویژگرهاا آناا در اما یر انها شد امت ،هعوانطزر موم
عردانیم ،بخش دظیم و عاعر اه فره گ و ادبیات شفاهر هر علّت ،ادبیات داعّم یوا
فزلکلزر امت .مم نوزدر اه ادبیوات شوفاهر هور قوز و علاور و بخوش دظیعور اه
فره گ عع زا آن علت امت مم می م بم می م اه نسلهاا قدیم تا بوم اعوروه نقول
شد و درگذر هعان ،حافو هزیت فره گر علتها بزد امت .در این پوژوهش هودف
ناایر بررمر نقش عزمزدات اما یرا (اژدهوا ،مویعرغ و موالغ) در ادبیوات داعوم
امت و براا دمایابر بم این هدف ابادا باید عزمزدات اما یرا در شاه اعم بررمر
و مععآورا عرشدند .بدین ع ظزر عهعزدم ا داماانهاا حیزانات بر امواس یوک
روند تاریخر اه گذشام تا هعان حاضر عزرد بررمر قرار گرفام امت.

کلیدواژهها :ادبیات عامه ،اژدها ،سیمر  ،کال .
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 .1مقدمه
ادبیات عامه یا ادبیدات تدوده یدا فرهندگ عدوام یدا فوتکلدور در مقابد ادبیدات رسدمی قدرار
میگیرد مللوق هن مردم است برای شناخت یژگدی هدای اخالقدی ،ر اندی ،اجتمداعی
سیاسی هملتی بررسی میشود .ادبیات شفاهی هر قوم ملتی بل

عظیمدی از فرهندگ معندوی

آن ملت است که سینه به سینه از نس های قدیم تا به امر ز نقد شدده درگدذر زمدان ،داف
هویت فرهنگی ملت ها بوده است .ادبیات عامیانه از فرهندگ عامده یدا فرهندگ تدوده سرچشدمه
گرفته است .فرهنگ مردم زندگینامه ی

ملت به شمار مدیر د؛ بندابراین بدا اقعیدات زنددگی

مردم پیوند دارد بازتاب زندگی اجتماعی فرهنگی ،شیوه کار توتیدد آنهدا ،سدیر تحدوالت
فکری ی

ملت رفتار من

مذهب اعتقادات ی

جامعه است.

ادبیات عامه شام مجموعهای از اسداطیر ،کایدتهدای اسدطورهای ،افسدانه هدا ،قصدههدای
پهلوانی ،کایتهای اقعی ،داستانهای املال تطیفه ،بلشی از این گونهها که در میدان مدردم
ابتدایی بیسواد ر اج دارد هر ی

دارای ساختار موضوعی مشل

متفا ت از دیگدری

هستند.
گاه اسطورهها تبدی به با رهای عدامی مدیشدوند کده ملدتهدا آن را سدینه بده سدینه منتقد
میکنند .شاهنامه که کتاب اسطوره ها با رهای قدیم ملت ایران است شام سه بلد
اسطورهیی ،پهلوانی تاریلی .در بل

اسدت:

ا ل آن یوانات پرنددگان اسداطیری هسدتند کده در

این مقاته به چند مورد از آنها (اژدها ،سیمر

کال ) اشداره مدیشدود نقد

آنهدا در ادبیدات

عامه را بررسی میکند.
در با ر بسیاری از مردم ایران باستان ،اژدها با کوه آتشفشانی در ارتباط است؛ مردم ایدران
ظلم ستم ضحاک را به کوه آتشفشانی تشبیه کردهاند .قتی فریدد ن ،ضدحاک اژدهدا ش را
به دما ند کشید ،همزمان با آغاز خاموشی این کوه آتشفشانی بوده است( .همان .)604 – 606
قصه ها داستان های عامیانه درباره اژدهدا نیدز قابد توجده هسدتند (ر.ک .انجدوی شدیرازی
 :6411ج.)610 -11 :6
اعتقادات عامیانه دیگری راجب به اژدها جود دارد که هر کدام معندی خاصدی دارد؛ مدلالً»

اگر سر اژدها را در خانه ای دفن کنند ،گنج ها ظاهر کنند «(شاملو )411 :6411؛ پیشینیان عادت
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داشتند که ناخن شیر دندان اژدها را به گردن کودکانبرای دفب چشم زخم بیا یزندد (رسدتگار
رفسایی .)460 :6411
نق

سیمرغ در ادبیات عامه چنان پررنگ است که تی به صورت نمداد در خدواب در

کتب تعبیر خواب ارد شده است ( تفیاری شیری .)111 :6413 ،سیمر مظهر خرد تمدام
بینق

است که پاسخ تمام پرس ها را در خود دارد ،اسدفندیار فدره ایدزدی دارد رسداتت

بر د ش ا ست که در مسیر تعاتی خود سیمر را از میان برمی دارد .اسدفندیار بدا جدودی کده
فرۀ ایزدی دارد مرتکب گناهی نمیشود تی شلصیت نیکی در شاهنامه نددارد چندان کده بدا
یله پس از هفت خوان راهنمای خود را میکشد در قیاي با رستم که فای به عهد مدیکندد
راهنمای خود در هفت خوان را به پادشاهی مازندران میرساند.
در ادبیات عامیانه عقاید زیادی درباره ی کالغ است که نموندۀ آن در فرهندگ عامدۀ مدردم
ایران) اثر معر ف صادق هدایت آمده است (همان .)611 660 601 :6411 ،عقایدی مانندد:
کافر بودن -درازی عمر -شومی ا  -جدایی افکندن (= غراب اتبین بودن) -به فال نید

یدا بدد

گرفتن صدای ا .
گوینددد (زا ) زیددادت از هددزار سددال عمددر یابددد (دهلدددا  .)61136عددین همددین مطلددب در
عجایباتمللوقات نیز تکرار میشود :زاغی مرغی بدود معدر ف سدیاه بدزرگ باشدد مدر ا را
غراب نیدز گویندد زنددگانی ا هدزار سدال بدود( .زکریدای قز یندی .)144 :6430 ،زا در آثدار
ناصرخسر

نظامی جامی گاه نیز چهره ای ملبت دارد .در داستان تیلدی مجندون زا همددم

مجنون است رسانندۀ پیام ا به تیلی (نظامی گنجه ای.)111 :6410 ،
در این پژ ه

هدف نهایی بررسی نق

موجودات اساطیری (اژدها ،سدیمر

کدال ) در

ادبیات عامه است برای دسدتیابی بده ایدن هددف ابتددا بایدد موجدودات اسداطیری در شداهنامه
بررسی جمب آ ری میشدند .بدین منظور مجموعهی داسدتانهدای یواندات بدر اسداي ید
ر ند تاریلی از گذشته تا زمان اضر مورد بررسی قرار گرفته است.
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 .2پیشینه متن
به طور کلی ادبیات عامیانه بیشتر به گونۀ شفاهی از نسدلهای پدی
تودۀ مردم ر اج دارد .تا کنون آثار زیادی دربارۀ اژدها سیمر

بده مدا رسدیده در میدان
کال

یژگدی هدا نقد

آنها در ادب فرهنگ ایران منشر شده است ،که در اینجا به مهمترین آنها میپردازیم:

سیمر در ادبیات عامۀ ایران اثر

ید ر یانی ( ،)6411د ماه نامۀ فرهنگ ادبیدات عامده،

در این اثر نویسنده یژگیهای مشترک سیمر در همۀ متون ادبیات عامه را مورد بررسدی قدرار
داده است؛ سیمر در چند ماسۀ ملی « اثر ا مد طباطبایی ( ،)6441مجلۀ دانشکده ادبیدات
علوم انسانی تبریز .در این مقاته نویسنده نق

جایگاه سیمر را در چند ماسۀ ملدی برجسدته

بررسی کرده است؛ سیمر در جلوه های عام خاص ،اثدر محمدیوسدا نیدری ( ،)6411مجلدۀ
علوم اجتماعی انسانی دانشگاه شیراز .در این مقاته نویسنده یژگی های برجستۀ سدیمر را در
برخی متون فارسی به خصدوص متدون عرفدانی بررسدی کدرده اسدت؛ اژدهدا در اسدطوره هدا
فرهنگ ایران چین اثر راضیه نایب زاده ( )6413فص نامۀ ادبیات عرفانی اسدطوره شناسدی،
در این اثر نویسنده نشان میدهد که اژدها در اسطورههای ایرانی جایگاه یژهای دارد ،اما آنچده
به آن مفهوم میدهد ،نبردی است در برابدر ا  ،یعندی اژدهدا کشدی؛ کدال در ادب فارسدی اثدر
اسماعی تاج بل

آسیه فرجی قرقانی ( )6411در این اثدر نویسدنده کدال را در د جایگداه

تعریا کرده است.
 .3اژدها در ادبیات عامیانه ایران
گاه اسطورهها تبدی به با رهای عدامی مدیشدوند کده ملدتهدا آن را سدینه بده سدینه منتقد
میکنند .اسطوره آئین با هم رشد میکنند .گاه این با رها ،با رهایی آئینی هستند نمیتدوان
ا ل آئینی بد ن محتوای اسطورهای داشت (بهار .)111 :6411
در گذشته با رهای جاتبی درباره علت خورشید گرفتگی جود داشته که در مناطقی هندوز
باقی مانده است .برخی تصور میکردند که قتدی اژدهدا خورشدید را مدیبلعدد ،ایدن پدیدده بده
جود میآید .در میان آ ربایجانیها ،این با ر رایج اسدت کده هیدوالیی در آسدمان بده (هشدت
ستاره) نام دارد چیزی » سکیز ا تد ز « سرا خورشید میآیدد .ایدن موجدود شدبیه بده همدان
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اژدها است که در با ر بسیاری از مردم دنیا جود دارد .در مناطق دیگری مانند رشت نیز چندین
با ری جود دارد (امین تفرشی .)16 -31 :6411
در با ر بسیاری از مردم ایران باستان ،اژدها با کدوه آتشفشدانی در ارتبداط اسدت؛ ضدحاک:
چنان که نویسنده کتاب زندگی مهاجرت ندژاد آریدایی در ایدن بداره مدیگویدد ندام شلصدی
نیست ،بلکه نام سلسله یا سلسلههایی از نژاد )آریایی( بابلی است که در د د ده قدرن یدا بیشدتر
بر سرزمین ایران که کم کم با آریاییان مهداجر آمیلتده بودندد ،کومدت ظاتمانده جبارانده ای
داشتند (جنیدی .)11 :6411
مردم ایران ظلم ستم این سلسله یا (ضحاک) را به کوه آتشفشانی تشدبیه کدردهاندد .قتدی
فرید ن ،ضحاک اژدها ش را به دما ند کشید ،همزمان با آغاز خاموشی ایدن کدوه آتشفشدانی
بوده است( .همان .)604 – 606
اعتقادات عامیانه دیگری راجب به اژدها جود دارد که هدر کددام معندی خاصدی دارد؛ مدلالً
»اگر سر اژدها را در خانه ای دفن کنندد ،گدنج هدا ظداهر کنندد «(شداملو )411 :6411؛ پیشدینیان
عادت داشتند که ناخن شیر دندان اژدها را به گدردن کودکدانبرای دفدب چشدم زخدم بیا یزندد
(رستگار رفسایی .)460 :6411
قصه ها داستان های عامیانه درباره اژدهدا نیدز قابد توجده هسدتند (ر.ک .انجدوی شدیرازی
 :6411ج.)610 -11 :6
این ر ایتهای به ظاهر ساده افسانهای کایدت از شدناخت نمداد اژدهدا در مدردم اعصدار
گذشته تا به امر ز دارد؛ قصههایی چون »،با سیب سمیر «( ،همدان ج » )11 -11 :1خندده
ماهی» (همان » )613 -611 :جان تیغ چ گیس « (همان )611 -614 :از این جمله هستند.
در اساطیر ادبیات عامه ،اژدها در نهایت سهمناکی ،زشت ر یی پلشدتی اسدت .آن هدا از
نلستین یاران اهریمن میباشند که آفرین

نیکوی ا رمزد را آشفته مینمایند؛ تی توانایی تباه

آن را ندارند .اگر فدیه گرانبهایی نلار ایزدانی همچون آناهیتا
ا ستایی ،هنگامی که ا رمزد نلستین سرزمین نی

خوی

ای میکنندد .براسداي ادبیدات

را میآفریند ،آنگاه اهرمن همه تدن

مرگ برای تباهی آن ،اژدهایی را در ر د دائیتی پدید میآ رد .از سوی دیگر نیدز ایدزد هدم بدا
رزم افزارهای خود به نبرد با اژدهای زرد برمی خیزد تا ا را نابود سازد.
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در اساطیر ادبیات عامیانه ،اژدها چهرههای گوناگونی دارد که میان آنها ،د گونده بدی

از

دیگر نمونهها دیده تکرار میشود ،اژدها در نلستین چهدره (فرمدانر ای بیگانده اژدر شدی) را
به خود میپذیردکه با تازش بر ایرانشهر چیرگدی بدر پادشداه ایدن سدرزمین ،فرمدانر ایی را در
دست میگیرد ،زندگی مردمان ستوران آنان را تباه ،باران آب را در بند خشکی نیداز را
بر سرتاسر زمین کمفرما میسازد .این فرمانر ای دژکامه انیرانی با رزم افزار جداد یی سدپند
قهرمان بیهمتایی از تبار پادشاهان نیکوی ایرانی ،تباه میگردد .آشتی ،آرام
پادشاهی نی

زیبایی ارمیان

قهرمان بدر ایدران زمدین اسدت .کارزارهدای (فریدد ن ضدحاک)( ،اسدفندیار

ارجاسب تورانی) (هر د به نق شاهنامه) داستان نبدرد پادشداهانی همچدون (مندوچهر ،ز
کی خسر با افراسیاب اژدها ش) را میتوان در شمار گونه هایی جای دادکده اژدهدا بدا چهدره
پادشاه دژکامه انیرانی پدیدار میگردد.
 .4سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران
سیمر مشهورترین پرندۀ اساطیری ایران است که نام
خاندان
بی

در داستان ها بدا زال سرنوشدت ا

پیوند خورده است .سیمر یکی از پرنده هدای اسداطیری ادبیدات عامیانده اسدت کده

از هر پرندۀ دیگری در ادب عامه نق

دارد در داسدتانهدای زیدادی ازجملده ماسدی

غیر ماسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم رد پایی از خود بر جای گذاشدته اسدت .نقد

سدیمر

در ادبیات عامه چنان پررنگ است که تی به صورت نماد در خواب در کتب تعبیدر خدواب
ارد شده است ( تفیاری شیری.)111 :6413 ،
در آثار مرتبح با ادبیات عامه یژگیهای گوناگون گاه متضادی به سیمر نسبت دادهاندد
ملال :پر سیمر  ،که در متون ا ستایی شاهنامه دربارۀ خاصدیت پدر سدیمر
نکته هایی کر شده است که برخی از آنها همچون آتد

کارکردهدای آن

زدن پدر بده قصدد ضدور سدیمر

ماتیدن بر زخم به قصد بهبود در داستانهای عامیانه نیز به چشم میخورد .برای ملال میتدوان بده
جنگ رستم اسفندیار اشاره کرد که در آن سیمر با ماتیددن پرهـای خدود بدر تدن رسدتم
رخ  ،زخمهای آنها را خوب میکند(صداقت نژاد.)311 :6413 ،
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در مورد دانایی و راز آگاهی سیمر  ،اینکه سیمر در متدون ماسدی همانندد کیمدی
دانا از همۀ اسرار آگاهی دارد میتواند آینده را پیشبینی کند .این یژگدی در متدون عامده نیدز
دیده میشود.
قدرت راهنمایی در سیمر که یکی از نق هدای بسدیار پررندگ سدیمر در ادب عامده
نق

راهنما یاریگر پهلوان است .سیمر معموالً در دوادث ملتلدا بده عندوان راهنمدا ارد

داستان میشود مشکلی از مشکالت قهرمان داستان را

میکند .مشکلی که دیگران ،تدی

موجودات ما راءاتطبیعی همچون دیدو پدری نیدز از د آن عاجزندد ایدن نشدان از آگداهی
فراگیر قدرت خاص سیمر دارد.
یکی دیگر از یژگی های سیمر دسـت نیـافتنی بـودن عددم سدکونت در سدرزمین
آدمیان است .اگرچه در داستان های ماسی عارفانه جایگاه سیمر را کوه اساطیری اتبدرز یدا
قاف دانستهاند؛ تی در داستانهای عامیانه به جز از چند مورد که به کوه قداف اشداره کدردهاندد،
جایگاه سیمر را در سرزمینی غیر از سرزمین انسانها دانستهاند.

یکی از توانایی های خارقاتعادۀ سیمر قدرت شفابخشی ا ست که در داستان های ملتلا
به چشم میخورد .قدرت درمانگری سیمر د بار در شاهنامه نمدودار مدیشدود :یکبدار هنگدام
توتد رستم دیگری هنگام زخمیشدن ا توسدح اسدفندیار .کارهدایی کده سدیمر در شداهنامه
انجام میدهد با توجه به طب قدیم در نظر مردم باستان ،جاد شمرده میشد که نمونههدایی از
آنها در متون عامیانه نیز آمده است.

نام سیمر در شاهنامه با زال خاندان ا پیوند خورده چهرۀ مقدي ا در سایۀ اعمال این
خاندان متبلور شده است؛ اما در متون پس از شداهنامه بده خصدوص متدون ادب عامده نده تنهدا
کارکرد ا ملت

این خاندان نمیماند ،بلکه جنبۀ قدسی ا نیز کمرنگ میشدود نقد هدای

محسوي جای آنها را میگیرد .آن چنان که از بررسی ادبیات عامه مشل

مدیشدود ،سدیمر

در ادب عامه به خصوص در ماسه های عامیانه بیشتر از شاهنامه متدون قبلدی نقد

دارد .ا

در این آثار یژگی های متفا ت گاه متضادی دارد؛ دیگر آن پرندۀ اساطیری باشدکوه قبلدی
نیست ،بلکه عابدی است که فکر میکند درخواست زال خاندان

فرصت عبادت خدا ند را

از ا میگیرد .با جود این در دوادث زیدادی ارد میشدود؛ زیدرا پهلواندان نیدز پهلواندان قبلدی
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نیستند نه در بزنگاههای وادث مشکالت فراانسانی

د نشددنی ،بلکده بدرای هدر کداری

دست به دامان سیمر میشوند.

سیمر مظهر خدرد تمدام بدینقد

اسدت کده پاسدخ تمدام پرسد هدا را در خدود دارد،

اسفندیار فره ایزدی دارد رساتت بر د ش ا ست که در مسدیر تعداتی خدود سدیمر را از میدان
برمی دارد .اسفندیار با جودی که فرۀ ایزدی دارد مرتکب گناهی نمدیشدود تدی شلصدیت
نیکی در شاهنامه ندارد چنان که با یله پس از هفت خوان راهنمای خود را میکشدد در قیداي
با رستم که فای به عهد مدیکندد راهنمدای خدود در هفدت خدوان را بده پادشداهی مازنددران
میرساند.
 .5کالغ در ادبیات عامیانه ایران
کال از پرندگانی است که انواع گوناگون آن در ادبیات فارسی عرفانی فرهنگ دیندی
ما بازتاب دارد .شاعران نویسندگان از صفات ظاهری باطنی ا تصویرها آفریدهاند.

در ادب فارسی کال به خوردن مدردار ،اسدتلوان ،سدرگین ،سدر چشدم اجسداد سدیری
ناپذیری معر ف است.
صدای کال در ادب فارسی نماد زشدتی شدومی اسدت .بدرخالف صددای بلبد کده نمداد
خوبی خجستگی است به گفتۀ برخی پژ هشگران « پرندۀ شعر کالسی

»به شمار میآیدد

(فرجی.)40 ،6411 ،
خاقانی نیز در بیتی چنین رفتار میکند که کالغان پس از جنگ همراه دیگر الشدلوران در
به هن میآید که « سلتها » اتهۀ جنگ « موریگان » میدان ضور میابند ،با شنیدن این بیدت
در جنگ ها خود را به شک کال در میآ رده ،پس از جنگ به خوردن سدر سدربازان مدرده
مشیول میگشته است.

در ادب فارسی یکی از طعمههای زا

زغن دل عاشق است کده در کدوی معشدوق افتداده

است:
ز بددس دتهددا کدده در کددوی تددو افتدداد شدددده زا

زغدددن مهمدددان دتهدددا
(امیر خسر ی دهلوی.)1 :6434 ،
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نکتۀ قاب

کر این است کده هرچندد کدال

همدا هدر د در ادب فارسدی اسدتلوان خدوار

توصیا شدهاند ،اما تقاب آنها از نظر سلنوران قاب انکار نیست زیرا هما به فدرّ فرخنددگی
زا به شومی پستی معر ف است:
در ادبیات عامیانه عقاید زیادی درباره ی کال است کده نموندۀ آن در فرهندگ عامدۀ مدردم
ایران) اثر معر ف صادق هدایت آمده است (همان .)611 660 601 :6411 ،اتبته ایدن گونده
عقاید اختصاص به فرهنگ ایرانیان ندارد ،در فرهنگ ملّت هدای دیگدر نیدز هسدت .مدلال فریدب
خوردن خر ي از کال

زندانی شدن ا (جا

 436 :6111 ،بوشنجی.)641 :6413 ،

در ادب فارسی عقایدی دربارهی کال دیده میشود:
کافر بودن -درازی عمر -شومی ا  -جدایی افکندن (= غراب اتبین بودن) -به فال نید

یدا

بد گرفتن صدای ا .
گوینددد (زا ) زیددادت از هددزار سددال عمددر یابددد (دهل ددا  .)61136عددین همددین مطلددب در
عجایباتمللوقات نیز تکرار میشود:
زاغی مرغی بود معر ف سیاه بزرگ باشد مر ا را غراب نیز گویند زندگانی ا هزار سال
بود( .زکریای قز ینی.)144 :6430 ،
زا در آثار ناصرخسر

نظامی جامی گاه نیز چهرهای ملبت دارد.

در داستان تیلی مجنون زا همدم مجنون است رسانندۀ پیام ا به تیلی (نظامی گنجدهای،
.)111 :6410
در کتب آسمانی نیز نمیتوان به درستی منزتت ا را تعیین کرد .ر زگداری معلدم پوشداندن
رسوایی ا تین قات

بزهکار زمین است؛ در برابر فرمان پییمبر خددا نافرمدان سدرک

اسدت؛

در ازای الشهای ،نفرین ا را به جان میخرد؛ ر زگاری دیگر مأمور رسداندن غدذا بده پیدامبری
چون اتیاي (ع) است .هر چند این ر ی سکه دیده نمیشود کفّده ی صدفات سدابقۀ سدیاه ا
میچربد .قتی در اعتقادات عوام جست جو میشود باز هم شلصدیتی منفدور منفدی اسدت؛
که شنیدن صدای

میتواند تو را از عزیزانت جدا کند .نه تنها دیدن

در بیدداری شدومی را بده

ارمیان میآ رد ،که در خواب نیز آدمی را دچار بدبلتی تیره ر زی میکند.
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اما ادیان نازک طبب نیز که "به ی

چینه چندان مدینگرندد کده بده ید

خدواب تطیدا"،

سلنورانی که فقح از زیبایی مقام پسندیدهی هد هد سلن گفتهاند بدبویی ملال زدین ا را
پنهان کردهاند ،پای زشت طدا ي را ندیدده گرفتده ،تنهدا پدر بدات
استلوان خوردن هما را همردیا با استلوان خواری کال

را توصدیا نمدوده اندد؛

کدر نکدردهاندد ،بلکده کدال را در

این مورد با سگ مقایسه کردهاند فقح از فرخندگی سعادت هما سلن رانده اند.

خالصۀ دیدگاه نظرات آنان را در مورد کال میتوان در مصراع جامی منعکس دید:
"آن هیچکس رام زاده"؛ اتبته انگشت شمار اسدت مدواردی کده بده چشدم دیگدری بده ا
نگریسته اند صفات پسندیدهی سحرخیزی ،توکّ

دال ری را به ا نسبت دادهاند .مدیتدوان

گفت این دیدگاه را در هله ی ا ل نشأت گرفته از ظاهر نازیبای ا ست .جله ای نسبتاً بدزرگ –

در مقایسه با طوطی ،بلب

کبوتر که پرندگان عشق عاطفه د ستیاندد – دارد ،سدیاه اسدت؛

الشه مردار است؛ در خدمت سا ران شیاطین است؛ در مر لۀ بعد – بدا توجده بده

غذای

ارتباط عمیق ادب فارسی با قرآن آموزه های دینی پیشی نهی تارید

ا در ارتبداط بدا پیدامبر

اتهی )ع( خدای اساطیر.

یژگی های ظاهری کال در ادب فارسی دستمایۀ خلق مضامین بسیاری در آن شده اسدت
که بلشی از آنها ساخته پرداختۀ هن شاعران بل

دیگری نیز مایه گرفته از یژگدی هدای

ظاهری ا ست؛ از میان این ها آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسدت رندگ سدیاه چشدم
پای سرخ ا ست .آنچه بیشترینۀ آثار ادبی بدر آن هدم داسدتانند زشدتی ظداهر -

تّدی بداطن-

ا ست.
با مر ر بر اساطیر چنین دریافت میشود که کال د جایگاه متفا ت دارد:

ر زگاری بر شانه ی خدایان نشسته ،نامی پسندیده چون هوش
خداست .تی بعضی معتقدند در اثر ساده دتی مهربانی زیبایی بی

افظه دارد ،پی

پییمبر

از دد مدورد سدادت

دیگر یوانات پرندگان اقب شده به این رنگ درآمده است.

اما چندی نمیگذرد که این پرنده در فرهنگ بیشترینۀ ملّتها بده شدومی نحسدی ایجداد
عزا توصیا میشود .چنان که مادران گوش های فرزندان خود را میبندند تا نعیق
چون پی

مرگ است.

را نشدنوند
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 .6نتیجهگیری
ادبیات عامیانه بیشتر به گونۀ شفاهی (بعضی از این آثار به صورت مکتوب نیدز در آمدده) از
نسلهای پی

به ما رسیده در میان تودۀ مردم ر اج دارد .این آثار شام مللها ،مت ها ،معماهدا،

تیزها ،چیستانها ،د بیتیها ،فهلویات ،تقلید از زبان جانوران ،ترانه ها ،قصهها ،کایاتی دربداره
جانوران ،تصنیاهای عامیانه ،رمانهای پهلوانی ،طومارهایی که در قهوه خانههدا مدیخواندندد،
مرثیه ،نقاتی ،شاهنامه خوانی ،اشعاری که به مناسبت های ملتلا میخواندند ،افسانههایی مانندد
گوهر شب چرا  ،جابلقا جابلسا ،نمای
کچ  ،نمای

های تدوده ،مانندد تعزیده ،خیمده شدب بدازی ،پهلدوان

تقلید ،کتابهای تفریحی توده مانندد امیرارسدالن ،سدم

عیدار ،چهد طدوطی،

ابومسلم نامه ،شنگول منگول میشود که به بعضی از آنها به اختصار خواهیم پرداخت.

سیمرغ مظهدر خدرد تمدام بدینقد

اسدت کده پاسدخ تمدام پرسد هدا را در خدود دارد،

اسفندیار فره ایزدی دارد رساتت بر د ش ا ست که در مسیر تعاتی خود سیمر را از میان برمدی
دارد .اسفندیار با جودی که فرۀ ایزدی دارد مرتکب گناهی نمیشود تدی شلصدیت نیکدی در
شاهنامه ندارد چنان که با یله پس از هفت خوان راهنمای خود را میکشد در قیاي با رسدتم کده
فای به عهد میکند راهنمای خود در هفت خوان را به پادشاهی مازندران میرساند.
اژدها در با رهای بسیاری از مردم ایران باستان با کوه آتشفشدانی در ارتبداط اسدت؛ مدردم
ایران ظلدم سدتم ضدحاک را بده کدوه آتشفشدانی تشدبیه کدردهاندد .قتدی فریدد ن ،ضدحاک
اژدها ش را به دما ند کشید ،همزمان با آغاز خاموشی این کوه آتشفشانی بوده است.

با مر ر بر اساطیر چنین دریافت میشود که کالغ د جایگاه متفا ت دارد -6 :ر زگداری
بر شانه ی خدایان نشسته ،نامی پسندیده چدون هدوش

افظده دارد ،پید

تی بعضی معتقدند در اثر ساده دتدی مهربدانی زیبدایی بدی

پییمبدر خداسدت.

از دد مدورد سدادت دیگدر

یوانات پرندگان اقب شده به این رنگ درآمده است -1 .اما چنددی نمدیگدذرد کده ایدن
پرنده در فرهنگ بیشترینۀ ملّتها به شومی نحسی ایجاد عدزا توصدیا مدیشدود .چندان کده
مادران گوشهای فرزندان خود را میبندند تا نعیق

را نشنوند چون پی

مرگ است.

مقاته اضر جانوران اسطورهای را در ادبیات عامه مورد بررسی قدرار داده اسدت کوشد
رفته است که این بازتاب ها بدا کدر نموندههدایی ارائده شدود سدرانجام در بلد
پژ ه

به پژ هشگران عرضه گردد.

اصد ایدن
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فائزه جنیدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران

چکیده
متون ادبی یکی از غنیترین منابب بتاآ اداو ر وماوفر نر ناا ر ادو بما
امآ .ببرو ب چشم زخم یکی از نبصر نر نا ر ادو بم امآ ک از گذشات اب
درو تب امررز دو نر نا ملل مختلف رجود داشت ر ر قومی متنبمب باب نر ناا ر
ببرو ب ر ا تقبدات خویش ب دن اببو ان پرداختا اماآ .چشامزخام ر ا تقابد با
امیتی ک از نگبه دیگران ب انسبن میوما یکای از ممابمین پرکابوبرد دو ادبیابت
نبومی ر حتی ادبیبت جهبن امآ .این نوشتبو بب ف برومی چشمزخام ر واه اب
دن ان دو دیوان کمبلال ین اممب یل نگبشت ش ه امآ .از شایوه اب دنا ابابو
چشم ب ک دو دیوان کمبلال ین اممب یل دی ه میشود میتوان با ماواود اما ن
درد کردنر نیل برکشی نر خوان ن نبتح ر چشمبورر حرز ر تعویاذر حمبیالر طلسام
بستنر بخوو ر موزان ن ودر قرببنی کردن ر گفتن تبوت چشم ب درو اشابوه کارد.
برخی از این واه ب ون چشمزخم ویش دو دین امالف داود ر برخی جزر نر ناا
واف محسوو میشود.

کلیدواژهها :چشمزخم ،فرهنگ عامه ،کمالالدین اسماعیل

masomemohamadnejad@yahoo.com
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مقدمه
فرهنگ عامیانه (فوتکلور) مجموعهی دان  ،سنن ،افسانهها ،قصد
است که در عم

سینه به سینه از نسلی به نس دیگر میرسد رق

 ،معتقددات خرافداتی
ها ،ترانهها ،طب عامیانده،

اساطیر ضرباتمل های عوام را شام میشود مرکب است از د جز «فوت

» به معنی تدوده

«تور» به معنی دان (.مصا ب ،6431،ج ،1ی فوتکلور)
اعتقاد به چشمزخم در میان ملّتها ،ریشدهای عمیدق دارد .قدرآن کدریم نیدز بدر درسدتی آن
صحه گذاشته است .مفسران ،آیهی شریفهی« َ إنْ یَکادُ اتَّذینَ کَفَرُ ا تَیُزْتِقُونَد

َ بأَبْصدارهِمْ تَمَّدا

ن» (قلدم11:دد )16را مربدوط بده
جنُدون َ مَدا هُد َو إال ِکْدر ِّت ْل َع َلمِدی َ
َس ِمعُوا اتد ِّذ ْک َر َ َیقُوتُدو َن إنَّد ُه َت َم ْ
چشمزخم دفب آن دانستهاند .چشمزخم عبارت از آسیبی اسدت کده تصدور مدیشدود از نگداه
سود یا بدخواه یا تّی ستایشگر به کسی یا چیزی میرسد .در دایرهاتمعارف دیدن( یراسدتهی
اتیاده) آمده است که اعتقاد به تأثیر چشم بدد ،جهدانی اسدت .پیدامبر(ص) فرمدوده اسدت«اتعدین

ق»(چشمزخم قیقت دارد().خرمشاهی )114 :6411،این با ر در دیوان کمالاتدین اسماعی
انعکاي یافته در این نوشته به بررسی آن پرداخته شده است.
روش تحقیق
ر ش تحقیق تحلیلی توصیفی است که در آن از ر ش کتابلانهای استفاده شده کده پدس
از استلراج جمبآ ری مطاتب فی ها ،نگارش مقاته آغداز گردیدده در پایدان نیدز بدر اسداي
موارد بررسی شده نتیجهگیری ارائه میشود.
کمالالدین اسماعیل
کمددالاتدددین اسددماعی بددن محمددد بددن عبددداترزاق اصددفهانی ،معددر ف بدده خددالقاتمعددانی،
شاعر ایرانی نیمهی نلست قدرن هفدتم هجدری ،آخدرین قصدیدهسدرای بدزرگ ایدران در ا ان
مله میول است که در گیر دار هجومها قت عدامهدای آندان از میدان رفدت .آرامگداه ی در
اصفهان خیابان کمال داخ پارک کمال اقب است.
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چشمزخم
یکی از اقسام سحر جاد  ،تصرفات چشم است که اگر به گونه آسیبزا زیدانبدار باشدد
از آن به چشمزخم یاد میشود .چشمزخم به معنای آسیبی است کده چشدم بدد بده کسدی بزندد.
(فرهنگ فارسی ،ج )6110 :6عالمه طباطبایی در اتمیزان مینویسد :چشمزخدم ندوعی از سدد
نفسانی است که هنگام مشاهده چیزی که در نظر شور چشم ،زیاد تعجب انگیدز اسدت محقدق
میشود( .اتمیزان ،ج )414 : 10چشمزخم «آزار نقصانی اسدت کده بده سدبب دیددن بعضدی از
مردم تعریا کردن ایشان کسی را چیزی را بهم رسد عرب اتعیناتالمه خوانندد(».برهدان،
اژه چشمزخم) در با ر عامیانه ،چشمزخم آزار گزندی است که از تأثیر نگاه کسدی بده

ی

انسان میرسد .از نظر تیوی ،چشمزخم یا چشم بد به آزار نقصانی گفته مدیشدود کده بدر اثدر
نگاه آمیلته با تعجب یا تحسین یا سادت کس یا کسانی ،بده شدل

یدا چیدزی مدیرسدد .در

تیتنامه دهلدا در ی چشمزخم آمده است« :چشمزخم :آسیب زیانی که از نگاه پرمحبدت
تحسین یا از نظر آمیلته به سد

یرت شور چشمان به افراد یا اشیا رسدد .اثدر چشدم شدور.

آزار نقصانی که از اثر بد به کسی یا چیزی رسد .چشمزخم چشم شور دیده شدور نظدر
شور عبارت از آن است که شلصی چیز سین[بسیار نیکو] مرغوب را نگاه کند بده طریدق
سد در ی نظر اندازد بعضی گویند در چشمزخم ،سد ضر ر نیست ،گداهی نظدر د سدت
هم کار میکند(».تیتنامه ،ی

اژهی چشمزخم)100 :

دکتر مصا ب در دایرهاتمعارف فارسی در ی این کلمه مینویسد« :ملفا آن چشزخ یدا
چشزخم ،در فرهنگ عامه آزار گزندی است که گمان میر د از تأثیر نگداه کسدی بده انسدان
میرسد .نظر دشمن ،نظر سود نظر کسی که فاقد طاتب چیزی است گاه هدر گونده نظدر
تحسین ،در اعتقاد عامه ممکن اسدت چندین تدأثیری داشدته باشدد .کسدی را کده گمدان مدیر د
چشم

چنین تأثیری داشته باشد بدچشم شورچشم چشم رسان خوانندد نظدر کدردن ا را

به چشم زدن ،نظر رساندن املال آنها تعبیر میکنند .عامهی مسدلمانان غاتبداً چشدمزخدم را از
نوع سحر کهانت میدانستهاند ،اما تأثیر آن را انکار نمیکردهاند معتقدند که توک

توس

دعا تعویذ تأثیر آنها را میکاهد یا زای میکند .اعتقاد به چشدمزخدم از تدأثیرات اسدالم
اعراب است .نزد اعراب جاهلی این عقیده بسیار جود داشته

کایات زیادی در باب اصاتت
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عین بین اعراب نق شده است از اعراب قدیم طایفه بنی اسد بده بدچشدمی معدر ف بدودهاندد
آ ردهاند که برخی از آنها سه ر ز چیزی نمیخوردهاند سدپس بده هرکسدی هدر چیدز کده
چشم میرسانیدهاند ،در دم دچار آفت میشده است(».مصا ب :6431،ی چشمزخم)
چشمزخم یکی از عناصر فرهنگ عامه است که سابقهای بسدیار کهدن دارد .اسدنادی کده از
نقاشیهای انسانهای نلستین در غارها به دست آمده ،سنگ نوشتهها آثار مکتدوب بده جدای
مانده این مسئله را ثابت میکند .در کشورهای باستانی ،مانند یوندان ،ر م ،چدین ،مصدر ایدران
گرفته تا مل متمدن امر زی در ادیان ملتلا نمونههای اعتقداد بده آن را مدیتدوان یافدت .در
اسطورهای باستانی ایران از دیوی صحبت شده که قتی مردم چیزی را ببینند یا اگدر از یدزدان
نامی ببرند آن چیز را از بین میبرد آن را دیو شور چشمی نامیدهاند.
باستانشناسان در عراق توحهایی با قدمت د د پنج هزار سال به دست آ ردهاند که نشدان
از جود این اعتقاد در تمدن سومر دارد .همچنین«در گردن اجسادی که در گورستانهای دفدن
شدهاند ،طلسم هایی به شک چشم آ یلته شده است کده بدر اسداي تحلید باسدتان شناسدان بده
ا تمال زیاد ،برای دفب چشمزخم به کار میرفتهاند(».سپاهی6416،د)13 :6410
اعتقاد به چشمزخم ملصوص ایرانیان نیست بلکه در میان اعراب نیز ر اج داشدته اسدت .در
عربی چشم زدن را اتعین ،اصابه اتعین ،اتعدین اتالمده ،عدیناتکمدال ،االزالق باالبصدار چنددین
اصطالح دیگر میگویند .معر ف است که دشمنان پیامبر اسالم(ص) یکی از چشدم زندان قهدار
طایفه بنیاسد را برای چشم زدن از پای درآ ردن رسدول اکدرم(ص) اسدتلدام کدرده بودندد،
تی به قدرت

ف اتهی ا نتوانست کاری از پی

ببرد.

از اعراب قدیم طایفه بنیاسد به بد چشمی معر ف بودند میگویندد کسدانی از آنهدا سده
ر زی چیزی نمیخوردهاند ،پس از آن هر کس یدا چیدزی را کده چشدم مدیزدهاندد ،فدوراً
دچار آفت میشده است.
مفسران سه آیه از قرآن مجید را مربوط به چشمزخم دانستهاند:
آیددهی  16از سددورهی «اتقلددم» « ،ان یکدداد اتددذین کفددر تیزتقون د

بابصددارهم تمددا سددمعو

اتلذکر»...
آیهی  11از سورهی«یوسا»« :یا بنی التدخلوا من باب ا د ادخلوا من ابواب متفرقه»
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آیهی آخر سورهی فلق ...« :من شرّ اسد ا ا سد»(کرمی.)1001 66 61 ،
در هر صورت ا ادیث اخبار دربارهی چشمزخدم تدأثیر آن بسدیار اسدت از آن جملده
ر ایت است که اسماء بندت عمدیس از پییمبدر(ص) پرسدید کده فرزنددان جعفدر را چشدمزخدم
مددیرسددد ،آیددا ر اسددت کدده بددرای آنهددا افسددون طلددب کددنم؟ پییمبددر جددواب داد کدده
ر است(.مصا ب)116 :6431،
همچنین در باب تأثیر سحر چشمزخم از رسول خدا ر ایت شده که فرمدود :چشدم شدور،
کسددی را کدده بددر قلددهی کددوه اسددت پددایین مددیآ رد بدده خدداطر نیددر ی زیدداد شدددت سددلتی
آن(.گوهری)41: 6411 ،
ضرت علی(ع) در نهجاتبالغه در باب شناخت اقعیتها خرافات میگوید«اتعین اتحدق،
اترقی ق اتسحر ق اتفأل ق اتطیره تیست بحدق .چشدمزخدم قیقدت دارد ،اسدتفاده از
نیر های مرموز طبیعت قیقدت دارد ،سدحر جداد جدود دارد فدال نید

راسدت اسدت

ر یداد بد را بدشگون دانستن ،درست نیست(».علی ابن ابیطاتب111 :6410،د)111
عامهی مسلمانان غاتباً چشمزخم را از نوع سحر کهانت جاهلیت میدانستهاند؛ اما تأثیر آن
را انکار نمیکردهاند معتقد بودهاند که توک

توس دعا تعویذ تأثیر آن را کم کدرده یدا

از بین میبرد .تی بعضی از کیمان صا ب نظران نظیر اخوان اتصدفا ،ابدن سدینا ،امدام فلدر
رازی ،غزاتی ،مالصدرا،

تی فیلسوف خردگرایی چون ابنخلد ن بر آن قیقت تأم کرده

در توجیه تبیین آن ،سلن گفتهاندد آن را از تداثیرات نفدس

جدود ایدن خاصدیت را در

بعضی چشمها محقق میدانستهاند «.در تمدن اسالمی ایدران اسدالمی ،اعتقداد بده چشدمزخدم،
ی

اعتقاد خرافی تلقی نشده است ...فقح بعضی از معتزتده چشدمزخدم را بدی پایده شدمردهاندد
گرنه اخواناتصفا ،ابنسینا ،غزاتی ،امدام فلدر رازی ،مالصددرا بسدیاری از کمدا محققدان

برای آن قیقت قائ بدوده ،در توجیده آن سدلن گفتدهاندد .تدی فیلسدوف خردگرایدی چدون
ابنخلد ن که با عرفدان فلسدفه نیدز مماشدات نمدیکندد ،صدحت چشدمزخدم را قبدول دارد
نمونههای نادری از آن نق میکند(».خرمشاهی ،6411،ج)101 :1
ابنخلد ن در جلد د م مقدمهاش میگوید ...« :دیگر از قبی ایدن گونده تدأثیرات ر دی
چشم زدن است ،هنگامیکه به چشم خود یکی از کیفیدات را ببینیدد آن را نیکدو شدمرد در
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امتحان خود افراط کند آنگاه از آن سدی برمیخیزد سلب آن چیز را از کسی کده متصدا
به آن است ،میطلبد در نتیجهی آن تأثیر میبلشد .این گونه چشمزخم رسداندن امدری اتدی
طبیعی است فرق میان این تأثیرات نفسانی این است که هر چند برخدی از آنهدا اکتسدابی
نیستند ،تیکن صد رشان به اختیار فاع آنها باز میگردد قوهای کده در آنهدا هسدت فطدری
است(».ابنخلد ن6014 :6411،د)6011
این اعتقاد هنوز هم در بسیاری از مل ر اج دارد در اغلب موارد ،گمان بر این اسدت کده
علّت اصلی چشم زخدم ،سدادت بددخواهی در برابدر موفقیدت زیبدایی ،ثدر ت خوشدبلتی
دیگران است .تی تحسین کردن هم ممکن است اثر بدی داشته باشد .کسی را که چشدم

از

چنان تاثیری برخوردار باشد ،شور چشم یا بد چشم مینامند.
شاید سرچشمه اعتقاد به چشمزخم ،در اعتقاد گر هی از کما ،در مورد چگدونگی دیددن
اشیای نهفته باشد .آنان معتقد بودند که برای دیدن اشیاء به جدز جهدت کیفیدت ندور هدوا،
نور از چشم بیر ن میآید بر شیء میافتد به محض ا اطه نور چشم به شیء مورد نظدر ،آن
شیء دیده خواهد شد .در این فع

انفعال به همراه نوری که از چشم بر اشیاء میافتد میتواند

تدددأثیرات دیگدددری نیدددز بدددر آنهدددا بگدددذارد یکدددی از تدددأثیرات مدددیتواندددد چشدددمزخدددم
باشد(.کرمی)1001 66 61،
آتن دندي ،استاد دانشگاه کاتیفرنیا ،در مقاته «تر خش

 :نظر زدن» ،معتقد است که :ایدن

با ر متکی بر معتقدات اساسی معتبری است که بر اساي آن ،آب مترادف زندگی خشدکی
مترادف مرگ است .آسیب شر اقعی که به سدیله نظدر زدن ارد مدیشدود ،ایدن اسدت کده
باعث میشود موجودات زنده به یژه بچهها ،یوانات شیرده« ،خش

» شدوند .تطمدهای کده بدا

زیاد نگاه کردن ارد آید ،سبب بر ز اسهال استفرا ناگهانی در کودکان ،خش
مادران یا یوانات اهلی ،خدراب شددن خشد

شدن شدیر

شددن میدوه بدر ر ی درختدان از بدین رفدتن

قدرت جنسی مردان میشود(.صدقینژاد)11 :6414،
مردم اعتقاد دارند که در هنگام دیدن یا تحسین کدردن کسدی بدرای رفدب چشدمزخدم بایدد
کلمهی ماشاءاهلل یا چشم بد د ر استفاده شود تا تأثیر نگاه از بین بدر د« .امدر زه بدین مدردم ایدن
اعتقاد رایج است افرادی را دارای چشم بد یا صفت شور چشدم مدیخوانندد هدر پدی

آمدد
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ناگواری را به اثر چشمان آنان نسبت میدهند .به همین دتی بدرای جلدوگیری از ایدن مسدئله در
موقب دیدن چیزی تماً به نام ایدزد مدی گویندد ایدن اصدطالح در میدان مسدلمانان بده صدورت
کلمهی ماشاءاهلل رایج شد(».صفاری)134 :6414،
در هر صورت عموم مردم ،چشمزخم را بدا ر داشدتند معتقدد بودندد کده دعدا تعویدذ
توس  ،تأثیر چشمزخم را از بین میبرد« .گاه برای رفب چشمزخم از کارهایی نظیدر د د کدردن
اسفند ،آ یلتن مهرههای رنگارنگ همچندین خوانددن آ یلدتن ان یکداد چد بسدم اهلل
استفاده میکردهاند(»..شمیسا )413 :6411،آقای کزازی به استناد بیتدی از خاقدانی اعتقداد دارندد
رنگ کبود آسیب چشم شور را از میان میبرد(.کزازی)100 :6411،
چشمزخم اغلب ناخواسته غیرعمدی است به صرف این که شلصی دارای چشدم شدور
یا چشم بد به چیزی یا کسی بنگرد که در آن نیکویی کماتی جود دارد به آن چیدز یدا کدس
آسیبی میرسد که دتلواه چشم زنند هم نیست .چنانکه شاعر میگوید جرأت نمیکدنم کده بده
طور کام به تو بنگرم چون میترسم تو را چشم برسانم .به هر ال شدرط چشدم زدن را دیددن
به چشم تعجب کردن دانستهاند سرانجام این که ،اعتقاد داشتن یدا نداشدتن بده چشدمزخدم
تأثیر ر انی آن میتواند در تأثیر یا بی تأثیری آن دخاتت داشته باشد( .کرمی)1001 66 61،
یکی از موضوعاتی که در اشعار فارسدی در بدین عدوام مدورد توجده بدوده اسدت مسدئلهی
چشمزخم است .گر هی چشمزخم را امری خرافدی مدیدانندد گر هدی دیگدر بده آن اعتقداد
دارند .از اصطال ات فرا انی که در این ارتباط در اشعار شاعران از کهن ترین د ران تدا کندون
دیده میشود کایت از ریشه دار بودن این مسئله در جامعه ما دارد.
مضمون چشمزخم در آثار ادبی یعنی اندرزنامههدای پهلدوی نیدز جدود داشدته در آن بده
پندهایی بر میخوریم که انسان را از همصحبتی همنشینی با افراد شور چشم منب کردهاند .هم
چنین این مضمون جاتب پرکاربرد در عرصه ادبیات فارسی مورد استفاده بسدیاری از شداعران
نویسندگان قرار گرفته است .کمالاتدین اسماعی بده چشدمزخدم اعتقداد دارد در آثدار ی
این با ر نمود پیدا کرده است:
ای گفته جان جانها ،ر زی هزاربارت کزچشمزخم بادا ،ایزد نگاهدارت(قصیده)66
صدرا! زچشمزخمی کافتاد غم ملور د تت که افت خیز بود جا دان بود(قصیده)10
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خود را نگاهدار ز آسیب چشمزخم زنهار خواجه ،جان تو جان ر زگار(ترکیبات)64
ی

چشمزخم نیست که این قّۀ نگون از خود هزار شعبده پیدا نمیکند(ترکیبات)63
در چشم سودت ار چه آبی تنگست بسیار جهانگیرتر از طوفانست(رباعی)660

دفب کن ز انبار خود عیناتکمال از بهر آن

چشم را تاثیر باشد خاصۀ آن گرسنه(قطعه)401

چشم رهی از جمال تو د ر مباد هر چند ز تو د ر شود عین کمال(رباعی)110
چند در آرز ی صدر تو باشد چشمم؟ ای شده عین کمال از تو صدرت
مکفوف(قصیده)661
جامه شان ترگشت از بس که نهادم برچشم خود بود آفت خوبان همه از عین
کمال(قصیده)613
زبارگاه تو مصر ف باد دست فنا ز ر زگار تو مکفوف باد عین کمال(قصیده)611
بزی تو شاد ،که چشم بدان ز بد چشمی ز ضرت تو بدین مسند سیه برمید(قصیده)11
کمالاتدین اسماعی برای رفب چشمزخم ،راههدای ملتلفدی ارائده داده اسدت کده ریشده در
فرهنگ عامه دارد .از جمله اسپند سوزاندن ،نی برکشدیدن ،فاتحده خوانددن ،چشدمار  ،درز
تعویذ ،قربانی کردن.
شیوههای دفع چشمزخم
شیوههای دفب چشمزخم بسیار است ،از ماندگاری این اعتقاد کهن در بین مدردم کایدت
دارد .قربانی کردن ،طلسم ،نشره ،بلور ،پتر ،زگال آب ،تمیمده ،چندگ شدیر ،نمد
ریلتن ،نی  ،خواندن یکاد ،انواع رز ،تعویذها

بدر آتد

ردها ،مهرههای رنگی ،شکستن تلدم مدر ،

اسپند د د کردن د ری از هم صحبتی با افرادی که دارای چشمان آبی مدوی بدور هسدتند
 . ...اما آنچه در میان عموم مردم بیشدتر ر اج دارد عبدارتاندد از :اسدپند د د کدردن ،ان یکداد
خواندن ،فاتحه خواندن ،شکستن تلم مر  ،آ یزان کردن مهرههای سدپید سدیاه آبدی ،نظدر
قربانی ،گفتن چشم بد د ر باد چشم سود کور باد.
«برای اجتناب از تاثیر چشمزخم غیر از توس به تعویدذ

درز دعدا املدال آن غاتبداً در

هنگام تعریا از کسی یا چیزی ،عباراتی نظیر چشم بد د ر ،ماشداءاهلل ،بنامیزد(بندام ایدزد) را بده
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کار میبرند .از جمله کارهایی که برای دفدب چشدمزخدم در بدین عامده ر اج دارد ،د د کدردن
اسپند برای کسی که امتیازی(مسافر مکه ،عر ي داماد ،یا کسی کده خاندهای تدازه سداخته یدا
خریده  )...نسبت به دیگران یافته اسدت؛ شکسدتن تلدم مدر بدا تربیدت ملصدوص نوشدتن
دعاهای خاص بر ر ی آن برای کسی که ناگهان مریض شده است؛ آ یلتن مهرههدای سدیاه
سفید آبی رنگ که چشم زد خوانده میشود به آن تحظده تمحده نیدز مدیگویندد؛ قربدانی
کردن گوسفند همچنین انداختن آیده«ان یکداد» چهد بسدماهلل بدر گدردن د ش کودکدان
است( ».مصا ب  ،6431ج)116 :6
شیوههای دفع چشمزخم در دیوان کمالالدین اسماعیل
اسپند دود کردن
سپند سوختن سپند د د کردن ،عبارت از دانههایی است که برای رفب چشمزخم بر آتد
ریزند که ریشه در فرهنگ عوام دارد .اسپند گیاهی است خوشبو معطر گندزا کده عدوام بده
دتی

یژگیهای خاص؛ آن را در دفب چشمزخم شور چشمی د د مدیکنندد مدیسدوزانند.

«اسپند دانههای سیاهی است داخ پوسته ای به شک نلود که بدرای دفدب چشدمزخدم آن را در
آت

میریلتند تا امر ز هم میریزند(».زیانی )10 :6411،اسپند گیاهی اسدت کده دانده سدیاه

آن جهت دفدب چشدمزخدم مانندد بلدور سدوزانده مدیشدود .دانده اسدپند بلصدوص بدرای دفدب
چشمزخم هنوز نزد عوام مستعم است ،نوزاد کوچ
ی

از ضار ی

را قتی که نشدان مدیدهندد ،هدر کددام

تکه نخ از تباسشان میدهند تا آن را با اسپند د د کنند که بچه نظدر نلدورد.

گدداهی بددرای رفددب بیمدداری دفددب چشددمزخددم ،اسددپند د د مددیکننددد ا راد ملصددوص
میخوانند(.هدایت)41 :6411،
از ر زگاران کهن ،رسم اسپند د د کردن در فرهنگ تمدن مدا ایرانیدان ریشده د انیدده
همواره در با ر عوام ارتباطی بین د د کردن اسپند دفب چشمزخم جدود داشدته اسدت«.سدپند
سوختن برای دفب نحوست ستارگان رفب چشمزخم اسدان د ر کدردن جدن جداد ندافب
است(».شمیسا)11 :6411،
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در کتاب فرهنگ اساطیر اشارات داستانی چنین آمده است « :دانهی اسفند ،بده خصدوص
برای دفب چشمزخم هنوز نزد عوام مستعم است .نوزاد کوچد
کدام از ضار ی

را قتدی نشدان مدیدهندد هدر

تکه نخ از تباسشان مدی دهندد تدا آن را بدا اسدفند د د بکنندد کده بچده نظدر

نلورد .گاهی برای رفب بیمداری دفدب چشدمزخدم ،اسدفند د د مدیکنندد ا راد ملصوصدی
میخوانند .هنوز هم گاهی دانههدای اسدفند بده رشدته کشدیده ،زیندتبلد

خاندهی ر سدتاییان

است(».یا قی)14 :6411،
مردم عامه اعتقاد دارند عده ای دارای چشم شور هستند ممکدن اسدت بدد ن اینکده خدود
متوجه باشند؛ طرف مقاب را چشم بزنند .از این ر بیشدتر در مجداتس مراسدم ملتلدا اسدفند
د د میکنند تا به قول معر ف چشمزخم را قب از تأثیر از میان ببرندد«.پدارهای اشدلاص چشدم
شور دارند شور چشمان چون از سر سادت یا تی بد ن اینکه بفهمند با تعجبی آمیلته به
تحسین در کسی نظر کنند ا را چشم میزنند سبب میشوند فدرد بده بیمداری غیرمنتظدرهای
مبتال شود یا ادثهای خطرناک برای ا پی

آید(».شاملو)311 :6411،

مردم عامه برای سوزاندن اسفند نیز شرایطی قائ هسدتند؛ گداه بدرای خنلدی کدردن بیمداری
ناشی از چشم شور شلصی که بده طدور ناگهدانی مدریض شدده ،اسدفند را در هنگدام غدر ب
آفتاب میسوزانند .در این زمان مقداری زاج سفید را همراه اسفند به داخ آت

میریزندد کده

در هنگام سوختن ،اگر به گفتهی عوام نظر خورده باشد ،آن زاج به صورت چشم در میآیدد
گاه دانههای اسفند را با شیوهای خاص بهم متص

بر بداال یدا در خانده آ یدزان مدیکنندد تدا از

چشم بد مصون مانند«.در اقلید فاري ر ی نخهایی که به سیلهی چارچوبی به شک تدوزی در
آمدهاند مانند صفحهی شطرنج است نوعی دانهی اسفند قرار میدهند به نام اسپند مدریم آن
را بر فراز نمای ساختمان می آ یزند .بداالی ید

بدرگ کاغدذ کده در آن دعاهدای ملصدوص

نوشته شده است آن را طوری نصدب مدیکنندد کده نگداه رهگدذران را بده خدود جداب کندد.
»(ماسه ،6411،ج)660 :1
صادق هدایت به نق از بند هشتن در نیرنگستان خود دربارهی اسفند یا سپند مینویسدد کده
به دنبال در آت

ریلتن دانههای اسدفند بدویی کده از آن برمدیخیدزد ،هدزار بدا ،هدزاران دیدو
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بدکاری در  ،همچنین هزاران جاد گر از هم میپاشند نیست نابود میشوند(.هدایت،
نق از مدنی)111 :6416 ،
اگر این کار را نزدی
تنبان یا خاک ته کف

غر ب بکنند بهتر است .ی

تکه یا پارچه یا نخ یا ید

تدار از بندد

کسی کده بده ا بددگمان اندد گرفتده بدا قددری اسدفند د ر بچده یدا

ناخوش میگردانند میگویند اسفند د نه د نه ،اسفند سی سه نه ،از قوم خوی

بیگونده،

هر که از در ازه بیر ن بر د ،هر که از در در ازه تدو بیایدد ،کدور شدود چشدم سدود بلید ،
شنبه زا ،یکشنبه زا ... ،جمعه زا ،کی کاشت؟ پییمبر ،کی چید؟ فاطمه ،برای کدی د د کردندد؟
امددام سددن امددام سددین ،بدده ددق شدداه مددرد ن ،درد بددال ر د ر گددرد ن(».هدددایت،
33: 6411د)34
مردم عامه تی برای خریدن اسفند شرایطی قائ هستند کده در صدورت انجدام آن شدرایح
اسفند می توانسته تدأثیر چشدم شدور را از بدین ببدرد .کللدوم ننده در بداب اسدفند مدیفرمایندد کده
سوزاندن آن در قت غر ب آفتاب پول آن از گدایی خرید آن ر ز چهارشدنبه باشدد .بدی
بی میفرماید :قت خرید باید به دکانی که میر ند بپرسند اسفند داری؟ استاد چون گوید بلدی
از آنجا بگذرند در جایی دیگر بپرسند این بسیار مداثر مجدرب اسدت اگدر شدب جمعده
بسوزانند بهتر است به اعتبار اینکه تمام بیماریها رفب میشود اگر بر کا پا بماتندد بدرای هدر
علتی آن علت را میبرد در قت سوزاندن بگویند :بترکه چشم سود برافتدد سدد ،تعندت
خدا بر منافق گبر جهود بعد از آن اسدم دشدمنان خدود را بگویدد از آن اسدفند سدوخته،
خاتی بر پیشانی سر بینی خود گذارد(.هشتر دی،6430 ،ج)614 :1
به هر ال سوزاندن اسفند از شیوههای دفب چشمزخم به شمار میر د کده هندوز هدم بسدیار
رایج است میتوان گفت از ماثرترین شیوههاست .مردم تی برای رفب بیمداری چشدمزخدم،
اسفند د د میکنند .امر زه پس از خرید کاالی باارزش ،یا در جشدنهدای عر سدی دسدتیابی
به موفقیت اسپند د د میکنند.
سوزاندن اسفند برای دفب چشمزخم در اشعار کمالاتدین اسماعی آمده است:
دفب عیناتکمال را امر ز خانۀ دشمنان تست سپند(ترکیبات)3
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نیل بر کشیدن
در فرهنگ عامه برای دفب چشمزخم ،خطی از نی بر چهره کودکان میکشدیدند .همچندین
نی به معنای اسفند سوخته نیز در متون به کار رفته است ،برای دفب چشمزخم اسدپند سدوخته را
بر پیشانی یا بناگوش کودکان میکشیدند .این معنا با تعابیری چون «نی کشیدن» یدا «نید زدن»
در متون ادبی به کار رفته است:
بدان

تا نرسد چشم بد سلای ترا ز نی چرخ کشیدند بر رخ

چنبر(قصیده)14

شاهد رای ترا با چشمزخم اختران جز زجرم بحر اخضر نی بر رخساره نیست(قطعه)13
خواندن فاتحه
خواندن فاتحه ریشه در دین اسالم دارد که در دیوان کمدالاتددین اسدماعی نیدز نمدود پیددا
کرده است:
بدانکه تا نرسد چشمزخم

از اختر بلواند فاتحهیی صبش بر جهان بدمید(قصیده)11

چشمارو
چشمار

چشم ر چیزی که به جهت چشمزخدم بده عمد آرندد« .چشدمآر د چشدمار ،

چیزی که به جهت دفب چشمزخم چشم بد بسدازند؛ اعدم از آنکده بدرای آدمدی یدا یواندات
دیگدر یدا کشدتزار بددا

خانده سدرای املدال آن باشددد( ».برهدان ،جهدانگیری ،انجمددنآرا،

آنندراج ،ناظماالطباء)
در ماههای آخر سال خاصه اسفند ماه رسم اسدت کده بدر ر ی کدوزهای یدا سدبویی سدفاتین
نق

چهرهی آدمی را با چشم ر یی هر چه زیباتر رسم میکنند آن قسمت را که در پشدت

قرار دارد منق

نیست همچنین باالی آن را با پارچههای رنگین میپوشانند مدیآرایندد

این سفال آراسته است که چشمار ندام دارد (چشدم  +اتدا اسدطه  +ر ) در طدول مددتی کده
چشمار ساخته شده است ،برای دفب چشمزخدم از اهد خانده امدوال بدا

کشدت ،در آن

سکههای سفید سیاه میریزند در شدب چهارشدنبهسدوری (آخدرین چهارشدنبهی اسدفندماه)
پی

از آنکه آت بدازی پدرش از ر ی آتد

صدورت گیدرد ،آن را از بدام خانده بده کوچده
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میافکنند ،چشمار در هم مدیشدکند از سدکههدای سدپید سدیاه

منتظدران گذرنددگان

برخوردار میشوند.
بحر دست تو بهر چشمار شاید ار برکشد هزار چو نی (قطعه)146
حرز
رز دعاهایی است که برای محافظت از چشمزخم شر دشمنان آفات

وادث نوشدته

میشد اغلب بیماران افراد دیگر همراه خود نگاه میداشتند «.درز بده تعویدذ ،طلسدم دعدا
اعم از خواندنی آ یلتنی اطالق میشد(».تیتنامه ،ی
تا رز باز یت عضداتدین سن بود مدح تو نق
از نام شاه رز کمربندخوی

اژهی رز)

صفحۀ این هفت هیکلست(قصیده)10

ساخت رستم درآنزمان که سوی هفتلان رسید(قصیده)10

دبیر چرخ ز بد جود بنوشتست سود جاه ترا رز :ماته من ال(قصیده )611
پی سالمت ره رز مدح ا بر خوان بدم بلود بر سرتاسر جهان برسان(قصیده)613
برخواند رز مدح تو بر جهان دمید ا ل که برگشاد نفس صبش راستین(قصیده)611
بر ن آید ار رز مدت بلواند از آت

بسان سمندر شکوفه(قصیده)616

تا زبان بند هنر شد رز باز ی ملوک ق بدست ناطقه ست ارمی التی میکند(قطعه )611
تعویذ
تعویذ از عو به معنی پناه بردن پناه دادن است آن دعاها آیدات قدرآن کده بدرای دفدب
چشمزخم یا دستیابی به مقصود بر باز میبندند یا به گردن مدیآ یزندد .اهد فدن آنچده را
برای دفب آفات بالها چشمزخم بر گردن میآ یزند گویند از قبی ادعیه طلسمهدایی کده
بر پوست کد

یا پوست آهو نوشته آن را با اشدیایی دیگدر از جمدادات نباتدات منسدوبات

یوانی مانند شاخ افعی دندان مار شبه مهره سپید ( ...که به عقیده عامه از تدأثیر چشدم بدد
جلوگیری میکند) همه را در رشته کرده بر گردن میآ یزند تعویذ گویند که در اصطالح
عامه نظر قربانی ،نظربند ،چشم بند در زبان فصدیش ادبدی بده ندام خرمد

 ،چرم

(چشدم

)
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گویند .این معنی مجازاً شام هر تو ی دعایی است کده آن را بدرای ایمندی از چشدم زدگدی
بلوانند یا بنویسند همراه خود داشته باشند(.مصا ب،6431،ج ،6ی تعویذ)
تعویذ «به معنی نوشتهای است از دعاها یا اسمای اتهی که در جعبه کدوچکی از طدال نقدره
میگذارند برای محافظت از بالها به باز میبندند یا به گردن مدیآ یزندد(».هدر ی،6411،ج:6
« )411تعویذ ،اسما ادعیه کلماتی که برای رفب قضا دفب چشمزخدم آفدات بدر کاغدذ بدا
پوست نویسند به بداز یدا گدردن ماید کنندد .تعویدذ بده زعدم رمداالن دعانویسدان بدرای
جلوگیری از جن جنزدگی نیز نافب است .به تعویذ رز نیز میگفتند(».شمیسدا)111 :6411 ،
« پناه دادن ،در پناه آ ردن ،دعایی که نوشته به گردن یا باز بندند تا دفب چشمزخم بدال کندد.
باز بند د چشم پناه»(معدن کن،6411 ،ج«)116 :6تعویذ در اص تیدت از ریشده عدو بده معندای
پناه دادن در پناه آ ردن است .اصطال اً به معنای دفب مضرات خطرات به مدد دعدای نید
است(».خرمشاهی،6411،ج)361 :6
در با ر تودهی مردم یکی از مواردی که برای رفب چشمزخدم کدارایی دارد ،تعویدذ اسدت.
مردم عامه برای فاظت د ر مانددن از آفدات بالهدا دفدب گزندد ،بلصدوص چشدمزخدم،
دعاها نوشتههایی به گردن باز مدیبندندد« .در مقابد چشدم بدد ،ایرانیدان تعویدذی بده کدار
میبردند که ر ی آن آیهها دعاهایی از قبی دعدای جوشدن ان یکداد نگاشدته شدده اسدت
برای آنکه نوزاد از هرگونه آسیبی در امان ماند ،طلسم دعاهایی به ا میآ یلتند .ایدن طلسدم
دعاهددا عبددارت بودنددد از :نظددر قربددانی ،طلسددم ،ان یکدداد ،هف دت مهددره دعددای ام اتصددبیان
(»...کتیرایی30 :6411 ،د)41
مردم عامه د سورهی فلق ناي را کده بده معدو تین مشدهور هسدتند آیدهی ان یکداد را
دتیلی برای به کار بردن این تعویذها میدانند .آنها معتقدند خدا ند این د سوره آیدهی ان
یکدداد را بددرای در امددان ماندددن پیددامبر از شددر جدداد ی قددوم یهددود چشددمان بددد نددازل کددرده
است«.مفسرین قرآن مدعی هستند که در زمان پیامبر در مکه ی
چشمان خوی

سا ر نامداری بود که با نگاه

اشلاص را میکشته اسدت هنگدامیکده ایدن جداد گر قصدد آن ضدرت را

کرد ،جبرئی با آیهی مزبور پییمبر را از تصمیم سا ر آگاه کرد؛ بطوریکه با خوانددن ایدن آیده
چشمان جاد گر مکی فیاتمجلس بترکید(».کتیرایی)30 :6411،
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تعویذها به د دستهی نوشتاری آ یلتنی تقسیم میشدند .آ یلتندیهدا نوشدتنی نبودندد
بیشتر به صورت مهرههای رنگین ،کبود ،سیاه سفید استفاده میشدند .یکی از این آ یلتنیهدا
فیر زه بود«.فیر زه این خاصیت را دارد دافب چشم بد است مانب این میشدود کده انسدان در
خواب بترسد(».خیام ،بیتا)11 :
زمانه از پی تعویذ بست بر باز هر آن قصیده که در مد ت تو موز ن شد(قصیده )11
د یت کاغذ ترتیب کرد از شب صبش دبیر چرخ بدان تا نویسدش تعویذ(قصیده )11
گاه رزی کنم

بر باز گاه تعویذ بود بر کمرم(قصیده )641

هیکل
هیک به آیات سورههای قرآن دعاهایی که بر باز

زیربی میبستهاند گفته میشدد

مردم اعتقاد داشتند که این دعاها میتوانند آنها را از چشم بد در امان دارند« .هیک به تعویدذ،
رز دعایی که برای چشمزخم به باز بندند اطالق میشد(».تیتنامه ،ی

اژهی هیک )

گمان بری چو کنی سوی شاخ تاک نظر که هست هیک گ مهره بر کمان
انگور(ملحقات)40
حمایل
مای قرآن کوچکی است که در بر میآ یزند( .ناظم االطباء)
صبش از نهیب فتنه ،ی

دم نمیزد اتّا کز تیغ مهر بودی اندر برش مای (قصیده)611

مای زپوالد در گردن

چنان قطرۀ آب از جوی من(قطعه)111

طلسم بستن
گشاده گردد بند طلسم اسکندر گر اهتمام تو دندان نمایدش چو کلید(قصیده)11
گشاده گشت بی

ره طلسمهای علوم چو تو طالیۀ فکرت بد فرستادی(قطعه)401
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بخور و سوزاندن عود
از جملدده دسددتورات رفددب چشددمزخددم بلددوری (عددود) اسددت کدده بددا سددوزاندن آن تدأثیرات
چشمزخم از افراد رفب میشود.

در ر ایتی از امام رضا علیهاتسالم آمده است :هماندا درمدان چشدمزخدم بده قرائدت مدد
معو تین (سورههایی که با ق اعو شر ع میشوند) آیۀاتکرسی بلور چشمزخدم ( قسدح
مر تبان ) است (کافی ،جلد )104 :1
بلور جانرا بر مجمر سر ر بسوز بسان شکّر عود آمده صواب محال(قصیده)611
قربانی کردن
قربانی کردن ،یکی از مراسم نمدادین بدزرگ اسدت کده در تمدامی ادیدان بده شدک هدای
ملتلا ر اج داشته است دارد .بر اساي با رهای عامیانه ،قربانی کردن برای خانه یا سدیلهی
نو نیز برای افرادی خاص به این دتی توجیهی صورت میگرفته است که معتقدد بودندد جدان
موجود قربانی شده به جان موجودی که برای ی قربانی میکردندد ،ملحدق مدیشدود بده ایدن
سیله ،نیر ی یات ی را مضاعا میسازد یا اگر برای موجودی که بیجان اسدت ،قربدانی
صورت بگیرد ،صا ب جان

یات میشود توان فاظت از خود را در برابر ضرر زیدان

نیر های اهریمنی به دست میآ رد .به هر ال ،کمالاتدین اسماعی به با ر قربانی اشاره کرده
گفته است:
گا فل

از بر این سبزه زار از پی قربان تو گردند باد(قصیده)41

چو نیست الیق قربان جاه تو خصمت ز تیر ادثه باری دت

چو ترک

باد(قصیده)41

گفتن چشم بد دور
نزدی

تو ای چشم بد از ر ی تو د ر کم میآیم ،زانکه بسی میگویند(رباعی)411
چشم بد د ر از چو من مردی که ازینها ام از آنها نیز(قصیده)601
قصبی شد که ش

نمیارزد چشم بد د ر از تجارت تو(قصیده)611

نیستی خفته ز کار فضال چشم بد د ر ازین بیداری(قصیده)613
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پناه اه معانی افتلار عراق که باد عین کمال از جمال بلت تو د ر(قصیده)11
نتیجهگیری
به طور خالصه باید گفت چشمزخم را نمیتوان جز با رهدای خرافدی دانسدت؛ زیدرا ایدن
مسئله قیقت دارد در کتاب آسمانی ا ادیث هدم بده آن اشداره شدده اسدت؛ امدا برخدی از
شیوههای دفب آن خرافی است .کمالاتدین اسماعی به چشمزخم اعتقداد دارد بدرای رفدب آن
طبق فرهنگ عامیانه مواردی را پیشنهاد میکند که میتوان به اسپند د د کردن ،نی برکشدیدن،
خواندن فاتحه ،چشمار  ،رز تعویذ ،مای  ،گفتن عبدارت چشدم بدد د ر قربدانی کدردن
اشاره کرد که برخی از این راههای رفب چشمزخم مل خواندن فاتحه ریشه در دین اسدالم دارد
برخی جز فرهنگ عوام محسوب میشود.
منابع
 قرآن کریم.
 اصددفهانی ،کمددالاتدددین اسددماعی ( )6431دیددوان ،بدده اهتمددام سددین بحراتعلددومی ،چدداپ ا ل:کتابفر شی دهلدا.
 ابن خلد ن ،عبداتر من( )6411مقدمه ابنخلد ن ،ترجمهی پدر ین گنابدادی ،تهدران :انتشداراتعلمی فرهنگی ابسته به زارت فرهنگ آموزش عاتی.
 خرمشاهی ،بهاءاتدین( )6411اف نامه ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی. ددددددددددددددددددد( )6411دان نامهی قرآن قرآن پژ هی ،تهران :انتشارات د ستان ناهید. خیام نیشابوری(بی تا) نور زنامه ،تصحیش مجتبی مینوی ،تهران :کتابلانهی کا ه. دهلدا ،علی اکبر( )6411تیتنامه(د ره کام  61جلدی) ،تهران :دانشگاه تهران. زیانی ،جمال( )6411آداب رسوم با رها در شعر اف  ،شیراز ،نوید. سپاهی« ،سق سیاه»(6416د )6410خونه ما نیا(دربدارهی اعتقداد بده چشدمزخدم) ،ماهنامده سدر شجوان ،سال د م ،شماره .10
 شاملو ،ا مد( )6411کتاب کوچه ،با همکاری آیدا سرکیسیان ،تهران :انتشارات مازیار. -شمیسا ،سیر ي( )6411فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ،تهران :فرد ي.
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 -شمیسا ،سیر ي( )6411فرهندگ اشدارات(د جلددی) ،چداپ نلسدت از یدرای

د م ،تهدران:

انتشارات میترا.
 صدقینژاد ،رضوان( )6414خرافات چیست؟ ،تهران :نشر گلمهر. صفاری ،نسترن( )6414موجودات اهریمنی در شاهنامه فرد سی ،تهران :انتشارات جام گ . طباطیایی ،سیدمحمد سین( )6411تفسیر اتمیزان ،ترجمهی سید محمدباقر موسدویهمدانی ،قدم:دفتر انتشارات اسالمی.
 علی بن ابیطاتب( )6410نهجاتبالغه ،ترجمهی محمد دشتی ،چداپ چهداردهم ،تهدران :انتشداراتمشهور.
 کتیرایی ،محمود( )6411از خشت تا خشت ،تهران :نشر ثاتث. کرمی ،محمد سین(«)1001 66 61تحقیقی پیرامون چشمزخم در برخی از متون ادبی دینی» کزازی ،میرجاللاتدین( ،)6411گزارش دشواریهای دیوان خاقانی ،تهران :نشر مرکز. گوهری ،سیداسماعی ( )6411چشمزخم ،تهران :انتشارات نیای . ماسه ،هانری( )6411معتقدات آداب ایراندی ،ترجمدهی مهددی ر شدن ضدمیر ،تبریدز :موسسدهتاریخ فرهنگ ایران.
 مدنی ،ا مد( )6416طبیبانههای اف  ،چاپ د م ،شیراز :دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مصا ب ،غالمحسین( )6431دایرهاتمعارف مصا ب ،تهران :انتشارات امیرکبیر. معدن کن ،معصومه( )6411نگاهی به دنیای خاقانی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی. هدایت ،صادق( )6411نیرنگستان ،تهران :جا یدان. هر ی ،سینعلی( )6411شرح غزلهای اف  3،جلدی ،چاپ هفتم ،تهران :فرهنگ نشر نو. هشتر دی ،محسن( )6430فرهنگ کوچه ،کتاب هفته ،شمارهی.61 یددا قی ،محمدددجعفر( )6411فرهنددگ اسدداطیر اشددارات داسددتانی در ادبیددات فارسددی ،تهددران:پژ هشگاه علوم انسانی مطاتعات فرهنگی.
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گذریبرفرهنگعامهباتکیهبراشعارنسیمشمال
سیده اسما موسوی

6

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

بنتاتهدی خرمآبادی

1

دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،مدرّس دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده
بررمر دیزان اشعار شادران دورۀ عشرو م یکر اه ع ابع عزثق و قابل اموا اد در
هعی ۀ آگاهر ا ه فره گ داعم امت .فره گر مم در ور روهگواران گوا دمواخزش
تغییر و تحزل شد و گا بدون تغییر بم حیات خزد اداعم داد امت .این فره گهوا
و باورها مم عرد هر ماععم اداقاد رامخر بداناا داشاماند ،عا را در عسیر ش اخت و
در هر چم بیشار شعر مم بمویژ در دصر عشرو م نعزد بارها اه بسوار و شورایط
هندگر امت ،ره عزن عر م د .در این عقالم با تکیم بر ع ابع ماابخانماا و ای ارنار،
معر شد با بررمر اشعار نسیم شعال مم اه عرم اترین شادران و روهناعومنگواران
دصر عشرو م امت ،بم فره گ داعم ،باورهوا و آدا و رموز آن دور بپورداهیم .در
این بین گا بم ضر العثلها و م ایمهایر رمیدیم مم اعروه در بوین دعوز عورد
رایجاند اعا شاید معار مسر بداند مم این اعثال اه نسیم شعال امت .اه دیگر نکواتر
مم در این عقالم بدان دمت یافایم ،این بزد مم دعدۀ تزمم نسویم فوارغ اه اشوعارا
مم صرفا براا الاذاذ ه را مرود شد بزدند و بُعد مورگرعر و تفو ن آن بور وموم
عع ایر و لفظر اش غلام داشت ،شعر در خدعت اندیشۀ آهاداخزاهر ،و ن ،دفاع اه
اقۀ هحعاکش و بم تصزیر مشیدن وضع آشوفاۀ حوامم در ماععوم اموت .در ایون
بررمر ،پس اه ذمر پیشی ۀ تحقیق و روش آن ،د زانب دا عاومتورین عزلّفومهواا
فره گ داعم عطرح و موپس شواهدعثالهوا ذیول هور د وزان آعود و در ناایوت اه
داد هاا بم دمت آعد نایهمگیرا شد امت.

کلیدواژهها :ضرباتمل  ،فرهنگ عامه ،مشر طه ،نسیم شمال.
. as.mousavi.b@gmail.com
. hoda_khoramabadi@yahoo.com
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تعریف مساله
نسیم شمال به زعم استاد شفیعی کددکنی از مرکدزی تدرین شداعران عصدر مشدر طه اسدت،
چراکه دیوان اشعارش مشحون از ضرباتمل هدا ،کنایدههدا ،با رهدا فرهندگ عدام اسدت از
سویی موضوعاتی چون آزادیخواهی

طند ستی نیز که جه اشدتراک همده شداعران عصدر

مشر طه است در آن به فور دیده میشود ،اگرچه شیوۀ پرداختن به ایدنگونده مسدائ از زا یدۀ
دید هر کدام از شاعران مشر طه متفا ت متمایز است .در این بین به نظر میرسد اشدعار نسدیم
شمال با د ر یه از ر ساخت زیرساخت عال ه بدر کوبیددن بدر طبد آزادی ،طدن ،دفداع از
طبقۀ ز متک

به تصویر کشیدن خامت ا ضداع ایدران ،بده بیدان با رهدای عامیاندۀ مدذهبی،

شرایح زنان ،گرانی نان ،ضعیت مجلس ،جایگاه علم ،شیوۀ میهماننوازی انواع خوراکیهدا،
ضرباتمل ها کنایهها نیز میپدردازد .از آنجدا کده دیدوان اشدعارش مجموعدهای پربدار از ایدن
دست اطّالعات بود ،ما را بر آن داشت تا با بررسی فرهنگ عامه در آثار ا عدال ه بدر رهنمدون
شدن به این مجموعۀ درخشان غنی با آشدنایی بدا ندوع نگداه بیدن

شداعر در پدرداختن بده

مسائ مطرح در ادبیات مشر طه نشان دهیم که ا چطور از خالل اشعار آزادیخواهانه توانسدته
فرهنگ عامه را زنده نگه دارد به نس های بعد منتق کند.
اشعار نسیم شمال بی

از  10هزار بیت است کده بلشدی از آن در مجموعدهای بده ندام «بدا

بهشت» چاپ شده است .مدافب طبقۀ کارگر ز متک

بود .از جزئیات زنددگی ا اطالعدات

دقیقی در دستري نیست .در سال  6111ه.ق در قز ین متوتد شد .گفته میشود در سدال ،6431
به بیماری جنون مبتال میشود در نهایدت در سدال  6411از دنیدا مدیر د .اشدعار ا از نظرگداه
ترکیب عبدارات سدب

بیدان بدر سدلن بسدیاری از هدمعصدران

رجحدان دارد از البدهالی

اشدعارش مید بده طبقده ز مددتک  ،ایدران د سدتی ملاتفدت بددا بیگانگدان مشداهده مدیشددود
(آرینپور.)11-16 :6411 ،
در شعر مشر طه به علّت رهایی از سب

های خراسانی ،عراقی هندی آن بل

از جدود

ادبیات که مجاتی برای ظهور نمییافته فرصتی برای عرض اندام پیدا میکند در ازد دام شدعر
مشر طه فراز نشیبهای آن ،شعر نسیم شمال نقطه عطفی بهشمار میر د ،زیرا هم قاب فهم
آسان یاب است هم برخاسته از با رهای مردمی .محوریت اشدعار ا شدام اسدتبداد ،تدالش
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اقشار ضعیا جامعه ب رای رهایی از چنگدال سدتمگران ،شدور اشدتیاق ناشدی از صدد ر فرمدان
مشر طه ،آزادی ،پایان مشر طه  ...میشود« .مجموعه این وادث تاریلی با دقایق تفاصی
تمام با زبان طبیعی زمانه در شعر هیچ ی

از شاعران هم عصر ا ظداهر نشدده اسدت تدی در

شعر بهار» (شفیعی کدکنی.)411-411 :6410 ،
شعر نسیم شمال ،عامیانهترین شعر مشر طه فراگیرترین آن است .به با ر شفیعی کددکنی،
این شعر نسیم شمال را میتوان مانیفست منظوم شعر مشر طه به شمار آ رد:
یدددا ر بیدددوه زندددانی بددده قلدددم

ددددامی رنجبرانددددی بدددده قلددددم

خلدددق را ر ح ر اندددی بددده قلدددم قلمدددت شدددداخه جنددددات نعددددیم
عاشقم بر ادبیات نسیم
از زن مددرد همددده راغددب تدددو اهد د بدددازار همددده طاتدددب تدددو
مددیزنددد زمزمدده در قاتددب تددو همچدددو دا د نبدددی طبدددب قدددویم
عاشقم بر ادبیات نسیم
(همان)416 410 :

« به علت گرای

بی

از د سدید اشدرف بده زبدان ر ز ز ایدای زنددگی مدردم ،اژگدان

شعرش سرشار از کلماتی است که در فرهنگها زبان رسمی ثبت نشده است» (همان.)411 :
فرهنگ عامه در ی

تقسیم بندی کلّی به د بل

دان

عامه ادب عامه تقسیم میشدود،

از این ر فرهنگ عامه مقوتهای چندبعدی است که با انسانشناسی از ی

سو ادبیات از سوی

دیگر مرتبح است در پیوند با انسانشناسی ادبیات ،آداب رسوم ،عقاید با رها ،اسداطیر،
قصههدا ،املدال

کدم ،مسدائ اجتمداعی-فرهنگدی-اقتصدادی-سیاسدی ،آیدینهدا  ...نمایدان

میشوند .در مجموع پدیدار شدن فرهنگ عامه دالی متعددی در طول ر زگاران داشته اسدت.
آداب رسوم اجتماعی مردم گاهی تعبیرها برداشتهای پیشدینیان از قدایب طبیعدی یدا غیدر
طبیعی سبب پدید آمدن فرهنگ عامه شدهاندد ( اتفقداری .)1 1 :6411 ،از آنجدا کده اشدعار
نسیم شمال دریچهای است برای بررسی فرهنگ عامه ،نویسدندگان را بدر آن داشدت تدا نگداهی
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داشته باشند به با رها ،عقایدد ،آیدینهدا املدال

کدم در مجموعده اشدعار سیداشدرفاتددین

گیالنی.
 -1-1روش تحقیق
این مقاته بر اساي مندابب کتابلانده ای اینترنتدی پدس از کدر سدوال پیشدینۀ پدژ ه  ،بدا
بررسی اشعار نسیم شمال (کلّیات نسیم شدمال) مهدمتدرین موتّفدههدای فرهندگ ادب عامده را
استلراج کرده

ی هر عنوان شاهدملالهای مرتبح با آن را آ رده در نهایت از دادههای بده

دست آمده نتیجهگیری کرده است.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
با جود گنجینه های ارزشمندی از موضوعات گونداگون در اشدعار نسدیم شدمال امدا عمددۀ
پژ ه ها ر ی اشعار ا یا در د زندگینامه گزارش قایب است یا در د ارائۀ دادههایی نده
چندان خالقانه دقیق .نگاهی گذرا به اشدعار نسدیم شدمال ایدن نکتده را بدرای هدر پژ هشدگری
قطعی میکند که میتوان از رهگذرهای گوناگونی به اشعار سیداشرفاتدین گیالنی پرداخدت.
برخی از مقاالت کتاب هایی که دربارۀ زندگی شعر نسیم شمال نوشته شددهاندد عبارتندد از:
ش میم نسیم (زندگی شعر نسیم شدمال) از فریدده کریمدی موغداری ،پایدان نامدۀ تدأثیر انقدالب
مشر طه بر اشعار نسیم شمال ( )6416از زهرا مشهدی کریمی ،پایاننامۀ بررسدی تحلید شدعر
نسیم شمال تبیین جایگاه ی در شعر مشر طه ( )6411از محمدرضا بیرنگ ،پایداننامدۀ تدأثیر
انقالب مشر طه بر اشعار نسیم شدمال ملد

اتشّدعرای بهدار ( )6411از مهددی رادنیدا ،تصدویر

جامعه در اشعار سیداشرفاتددین گیالندی ( ،)6411بازتداب قشدربندی اجتمداعی در طندز نسدیم
شمال افراشته ( ،)6414نگاهی به سیمای مجلس شورای ملّی در نسیم شدمال ( ،)6411بازتداب
مشر طیت در اشعار نسیم شمال ( ،)6411در دوزۀ ادب عامده پدژ ه هدای بسدیاری صدورت
گرفته اما تحقیق منسجمی که ر ی اشعار نسیم شمال منتشر شده باشد دقیق شام دادههدای
متفا ت قاب تاملی باشد جود ندارد ،ناگفته نماند کده چندد پایداننامده در مقطدب کارشناسدی
ارشد یافت شد که با جود جست جوی بسدیار مقاتدۀ منتشرشددهای از آنهدا در دسدتري نبدود.
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مقاتۀ کلیشههدای زبدانی در متدون کالسدی

ادب عامده فارسدی بازتداب مسدائ اجتمداعی در

ضرباتمل های فارسی از سدن اتفقداری د مقاتدۀ مدرتبح بدا ادب عامده اسدت کده در ایدن
از آنها استفاده کردیم.

پژ ه

 -2بحث و بررسی
 -1-2باورهای مذهبی
بیان با رهای مذهبی در دیوان با بهشت هم بهصورت اشاره

کر اصطال ات ،اژههدا

داستانهای قرآنی است ،هم هر جا مناسبتی تاریلی یدا اجتمداعی دسدت داده اسدت سیداشدرف
اتدین شعرهایی در صا پیامبر ،امام زمان ،اعیاد مذهبی چون مبعث رسول اکرم (بدرای نمونده
اتسالم ای آفتاب المب برج یا گفت در صا شب معراج ات کبریا ص )1یدا تدی قدایعی
مل بمباران رم امام رضا(ع) (نسیم شمال )43 :6444 ،در خالل آثارش آ رده است.
کر همۀ این مناسبتها مسائ  ،در نشریهای که به دسدت مسدلمانی معتقدد در جامعدهای
مسلمان منتشر میشود عجیب نیست اما آنچه نوشتههای نسدیم شدمال را متمدایز قابد بررسدی
کرده زبان زا یهدید ا ست .ا چون هر نویسنده هنرمندی از همه امکانات زبانی ،فرهنگدی،
علمی مذهبی جامعه ر زگارش برای انتقال مفاهیم بیان آنچه که میخواهدد ،بهدره گرفتده
است.
آ ردن اصطال ات ،تعابیر ،ضرباتمل ها کنایهها در خالل بیان مسائ مذهبی یا باتعکس
از این یژگیهاست .در صدا رسدول اکدرم مدیگویدد« :خداک پایدت دیددههدا را ر شدنایی
میدهد بر فقیران قدرت معجرنمایی میدهد» (نسدیم شدمال )1 :6444 ،یدا جدایی دیگدر در ایدن
بیدت« :یدا هدو تدو کده در یشدی در میکددده بیدرقزن قگدوی تدویی امدر ز فریداد انددااتحق زن»
(همان« .)31،تا فل

مدیرفدت از ز ار باند

شدور شین گشدت از تدوپ شدربن تدار چشدمه

خافقین» (همان « ،)41 ،زیر پا افتداده فرمدان مطداع اتمدنن ر ز شدب در

شدت دهشدت

جمیب مرد زن» (همان .)46 ،این چند نمونه از معمولترین اشدعار مدذهبی ا سدت کده فدار از
مردم ،فقر دردهایشان که به گمان ا برآمده از شرایح سیاسی اجتماعی ایران است ،نیست.
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سیداشرفاتدین با بیان اندیشههای مذهبی به دنبال بیان مسائ فقهی اعتقدادی یدادآ ری
مناسبتهای مذهبی نیست .ا میخواهد نشریهاش آینهای در برابدر جامعدهاش باشدد؛ جامعدهای
که داق مشکالت

سرگذاشدته در

تیییر چند پادشاه در مدتی کوتاه بوده ،مشر طه را پی

اشیۀ جنگی یرانگر در ار پا ایستاده است ،جنگی که ار پا را یران کرده در ال مکیددن
خون مردم ایران است ،مردمی که گویا ترجیحا نباید از چنین جنگی باخبر باشدند (همدان.)30 ،
در این شرایح اجتماعی سیاسی آنچه بی

از همهچیز در ایران به چشم میآید فقر است« :هم

مگر همت موال مددی فرماید دری از غیب به ر ی فقرا بگشاید» (همان.)10 :
گیالنددی ابزارهددایی را کدده از مددذهب در اختیددار دارد ،ایددنگوندده بددرای بیددان اندیشددههددا
دغدغههای اجتماعیاش به کار میگیرد؛ « ق غریق ر مت

سدازد کده سداخت ر ز ا ل ایدن

بنای مدرسه» (همان )1 ،ساختن مدرسه گسترش علم یکی از دغدغههای جدی سیدگیالنی یا
به قوتی قز ینی است .ا زنان را بارها به رفتن به مدرسه کسب دان

تشویق میکند در این

بیت میبینیم که ثر تمندان را با عده ر مت االهی به ساخت مدرسده ترغیدب مدیکندد یدا در
شعری با عنوان «گفت گوی انبیاء راجب به صلش» در عین بیدان پدارهای نکدات مدذهبی مددام از
زبان انبیاء نق میکند که همه یکی هستیم؛ «گفت پییمبر به موسایی کلیم ما تمامی ی
ی

زبدان

دتیم»(همان )11،مدام از زبان پیامبران زبان شاعر آرز میکند صدلش جهدانی برقدرار

شود جنگ ار پا نیز بهز دی به پایان برسد.
در شعری با عنوان «گوش شنوا کو» در خطاب به کومتی بالتکلیدا دچدار تعدارض ،از
بیعداتتیها در ق مردم مسائ

مشکالتشدان مدیگویدد در ضدمن آن بده مسداته قدا

امربهمعر ف تز م انداختن شال عزا اشاره میکندد ،در همدانجدا مدردم را ایدنگونده توصدیا
میکند« :مردم همگی مست ملنگند به بازار از دین شده بیزار انصاف

فدا صدفت شدرم

یا کو گوش شنوا کو» (همان )11،همین برخورد را از ا بینیم در این بیت «در زتزتده افکنددی
ارکان عقاید را با توبه استیفار مستیرق ر مت شو» (همان.)31 ،
سید اشرفاتدین نقدها اعتراضهایی هم به مذهب آنچه مدذهب در جامعده اسدالمی بده
جود آ رده یا سوءاستفادههایی که کومتها از مذهب میکنندد ،دارد« :ز اخدتالف ر ایدات
به هم درآمیزیم همه محمدیان خون همدگر ریزیم» انتقاد از شرایطی کده د مسدلمان بدهخداطر
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اختالف در ر ایتی خون یکدیگر را میریزند یا این بیت کده ترجیدببندد شدعری اسدت ،دربدارۀ
مشر طهطلبی که از باکو آمده« :پس یقین آن سگ بیدیدن عملد

تکدراری اسدت ایها اتنداي

بگیرید که ملعون بابی است» (همان .)11 ،ا با تکرار این بیت سرنوشدت ایدن مشدر طهطلدب را
پی بینی میکند ،تهمت ملعون ضددین بستن به ی

نواندی

خواستار اصالح جامعه که در

آن د ره بسیار هم باب بوده است.
نسیم شدمال در کندار ایدن نقددها ،از همدۀ امکانداتی کده دیدن مدذهب در اختیدارش قدرار
میدهد ،برای نهادینه کردن مسائلی که نیاز ر ز جامعه است اما جامعده سدنتی گداهی مدذهبی
در برابر آن مقا مت میکند ،بهره میبرد« :فرمود ختم مرسلین تحصدی علدم خدح دیدن از
بهر نسوان اتزم است ای دخترک بیدار شو» (نسیم شمال )11: 6444 ،یا در شدعری کده «عاقبدت
ایران» نام دارد بنا شدن هر مدرسه در هدر کوچده را برابدر بدا درک چندین فضدایی مدیداندد« :از
فضای المکان باد بهشتی می زد بلب قدي اتهی بر سر گ مدی زد دشدمن اسدالم از
همی تب میگزد پهن میگردد بساط عی

شدت

خوبان ای نسیم».

اما نسیم مسائ مربوط به زنان اعتقادات مذهبی:
دختری دیدم که از عفت به رخ بسدته نقداب در میان چدادری پنهدان شدده چدون آفتدداب
چون بدیدم آن یا ان عفاف آن جاب گفددتم

ا سددنت خواندددم ایددن د شددعر

اسدت
دختران را یار جانی عصمت است عفت اسدت الته بدا جوانی عصمت است عفت
مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتعاب
ا الً بایسددت دختددر صددا ب صددنعت شددود ثانید داً در خانددده شدددوهر ر د را دددت شدددود
(نسیم شمال)616 :6444 ،

ی

چادری از عفت نداموي بده سدر کدن

انگددداه بدددر مدرسددده تحصدددی هندددر کدددن
(همان)630 :

با ر نسیم شمال دربارۀ جاب زنان« ،چادر» است .بدیهی است که ایدن ندوع نگداه بسدته بده
شرایح اکم آن ر زهاست اتبتّه که با رهای مذهبی خود نسدیم هدم فدار از بدا ر غاتدب در
عصر مشر طه بی ارتباط به اعتقدادش بده چدادر یدا همدان جداب برتدر نیسدت .از همدین ابیدات
برمیآید که زن خوب چه یژگدی هدایی دارد .زندی کده با یاسدت زن با یدا زندی اسدت کده
جاب دارد

جاب یعنی چادر .نسیم شمال چادر را برابر با عفّت نداموي گرفتده بدر ایدن
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با ر است که زنی باید به تحصی علم بکوشد که با یا باشد .به عبدارتی ا بده ضدور زندان در
اجتماع به شرط برقراری عفّت

یا با ر دارد .آنچه در این بین ائزاهمیت است آن است کده

نسیم شمال به هیچ جه مانند افراطیون جاب زندان عمد نمدیکندد از همدین ابیدات بدا ر ا
دربارۀ اشتیال ضر رت ضور زنان در جامعه مشلّ

اسدت .مدیگویدد زن بدا فد

یدا

عفّت خود به «تحصی هنر» بپردازد .پس نسیم شمال با ر دارد که زنان اجتماع باید د شداد ش
مردان به کسب مهارت مشیول شوند تا جامعه بار ر شکوفا شود .در بیت «ا الً بایسدت دختددر
صا ب صنعت شود ثانیاً در خاندده شدوهر ر د را دت شدود» ،شدرط نلسدت را بدرای دختدران
یادگیری مهارت صنعت کر میکند سدپس ا را بده ازد اج تشدویق مدیکندد .دال اینکده
منظور نسیم شمال از صا ب صنعت شدن ،یدادگیری امدور خاندهداری اسدت یدا فدنّ مهدارتی
خارج از خانه ،به مهارتآموزی زنان با ر جدی دارد.
در جای دیگر:
هم مگر همدت مدوال مدددی فرمایدد دری از غیدب بدده ر ی فقددرا بگشدداید
(همان)10 :

اندرین عید غدیر ای سداقی سدیمین عدذار زینهار از کا مده جام شدراب خوشدگوار
مست کن ما را ز عشق یدر دتددل سدوار در فل

خی مل

گویند هدر دم آشدکار

ال فتی اال علی ال سیا اال اتفقار
(همان)601 :

در بیت نلست با اژههای جام شراب خوشگوار این نکتده بده هدن متبدادر مدیشدود کده
نسیم شمال هم مانند اف

شاعرانی از این دست به مینوشی دعدوت کدرده امدا در بیدت بعدد

می گوید ما را از عشق یدر دتدل سوار مست کن بدار دیگدر جده مدذهبی اعتقدادات

را بده

تصویر میکشد که باید مست شد آن هم از عشق علی .در ادامه اشاره به :آدم خاکی چو بیدر ن
شد ز گلگشت جنان در سراندیب بال گردید با غم همعنان (همان)604 :
عمدۀ صنایب ادبی که نسیم شمال از آنها بهره میبرد ،تشبیه ،کنایه تلمیش اسدت .اشداره بده
داستان ضرت آدم (ع) ماجرای رانده شددن

از بهشدت تلمیحدی اسدت تکدراری امدر زه
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ساده غیر هنری که با تشبیه «سدراندیب بدال» ترکیدب شدده ا ج بهدرهگیدری نسدیم شدمال از
آرایههای ادبی از همین د بیشتر تجا ز نمیکند.

 -2-2ضربالمثلها و کنایات
برخورد با ضرباتمل ها کنایات یکی از تذتبل تدرین بلد هدای مطاتعداتی در بداب
فرهنگ عامه است .آنچه عامه مردم با زبان خود میآفرینند که به فرهنگ غندا مدیبلشدد هدر
ادبیاتی را بار ر میکند ،درست همین نقطه است .ضرباتملد هدا کنایدههدایی کده بدر اسداي
تجربیات اندیشه مردم که بهنوعی همان با رهای آنهاست ،بنا شده است.
«سالها میباید از عمر مللی بگذرد تا بر زبان مردم جاری شود بسیاری از ملد هدای کهن
امر زه نیز رایجاند .این نکته مبین این اقعیت است که بسیاری از عادات خُلقیات امر ز مردم
ما ،شبیه به عادات رسوم قرنها پی
جامعهشناسی قاب تأم

است این نکته در مطاتعات مردمشناسدددددددددددددددددی

ت جدددده اسددددت .ضرباتمل هددددا انعکاي فرهنگ عقاید با رهای

گذشتگان نیز هستدندد» ( اتفقاری.)61 :6411 ،
سیداشرف اتدین نیدز در سلسدله نویسدندگانی اسدت کده بدرای همدراه کدردن مدردم بدا قافلده
مشر طه آگاه کردنشان با پیشرفتهای ر ز جوامب دیگر ،نشریه خود را چون مالنصدراتدین
صوراسرافی به زبان تحن مردم منتشر میکرد .زبانی که استادانی چون محمدجعفر محجدوب
آن را دارای سب

سیاقی مستق میدانستند کده بایدد جددای از دیگدر نوشدتارها سدب

هدا

بررسی شود (محجوب .)161 :6436 ،گیالنی ایدن طدرز را انتلداب کدرده در شدعری نوشدته
است« :من این شعر شیرین همچون عس

نوشتم به عنوان ضدرب اتملد » (نسدیم شدمال:6444 ،

 .)16با توجه به اینکه تعداد زیادی از ابیاتی که ترجیببند برخی شعرهای

بودهاندد امدر ز ارد

زبان مردم شده کاربرد بسیاری دارند ،میتوان گفت ا بده راسدتی بده هددف

رسدیده اسدت،

برای ملال این بیت« :آنکه شیران را کند ر به مزاج ا تیاج است ا تیاج اسدت ا تیداج» یدا ایدن:
«ریشلند دردمندان شیر را خر میکند» (همان.)61 ،
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پی

بررسی

از نگاهی اجماتی به کنایات ضرباتمل های عامیانهای که آ رده تحلی

آنها ،طرح نکتهای خاتی از تطا فایده نیست .نسیم شمال در انبوه ضرباتمل ها کنایههایی
که آ رده است ،ضرباتمل هدای کمدی را در قاتدب کایدت نقد کدرده تقریبدا در آثدار ا
ساختار کایت به شیوه قدما را که در اقب قرنها راه ارتباطی علما نوابغ جامعه با مدردم بدوده
به سب

کتابهای کالسی

در اشعار ا نمیبینیم .آن کایت این است :در دیث آمدد کده

در قعر درک عقربی باشد سیاه چنبرک
چون به عاصی مدیکندد نیشدی فددر

مددیشددود عاصددی ز افعددی چدداره جددو

فکر کن بر عقدرب افددعی درسدت بدداز ر مددت بددر کفددن دزد نلسددت
(همان)13 ،

این نکته دیگر تفا تها در نشریه نسیم شمال جه تمایز ایدن نشدریه بدا دیگدر مندابب قابد
پژ ه

در شناخت فرهنگ عامه است .سیداشرفاتدین قصد بیدان داسدتان نددارد کدم پدی

میآید که شما با داستانی چارچوبدار در میان اشعارش برخورد کنید .برای همین زبان آثدار
ا تنها با یژگیهایی چون سرگرمکنندگی ،زبان آموزشی بودنشان (ند

 :جعفدری قندواتی،

 .)11-11 :6413با ادبیات عامیانه شفاهی ما جه اشتراک دارند.
با جود این ،ا در بیان نکات اخالقی تعلیمی از نظامی ،سعدی ،داف

فرد سدی تداثیر

پذیرفته است گاه از آنها ابیاتی را نق کرده یا اشعار مشهور آنها را ترجیببند کرده اسدت کده
در ادامه مقاته آمده است.
گفت گو در شعر یکی از شیوه هدای پرکداربرد در کدالم نسدیم شدمال اسدت ،اگرچده آنهدا
داسدتانی یکپارچده نیسدتند در دد بیدان منظدور نویسدنده بداقی مدیمانندد .بدرای ملدال از شددعر
«گفت گوی پدر بیادب با پسر بیادب» برای نشان دادن فاصدلۀ زیداد سدطش نیازهدای مدردم بدا
مشکالت

قایق اجتماعی که باید از سدوی آنهدا دیدده شدود ،بهدره مدیبدرد در عدین دال

عامیانهترین کنایهها ضرباتمل ها را از زبان آنها میشنویم .در این شعر پددری قصدد گدرفتن
زنی جوان دارد بعد از چهار زن ،پسرش که با این کار ا ملاتا است با طعنههدا کنایدههدایی
سعی در منصرف کردن پدر دارد که پدر نیز در مقاب بدا پاسدخهدایی کنایدهآمیدز ا را مسدلره
میکند ،چنانکه از نام شعر بر میآید این گفت گو آنچنان مودبانه هم نیست.
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با آ ردن ضرباتمل هایی از پایینترین سطش جامعده کده چشدمگیرترین آن ندا نهدادن بده
در شک های ملتلا با معنایی چون جوان شدن شادی است ،هم داستانی هیجدانانگیدز

ری

را برای ملاطبان

طرح میکند با سرتی پوچی این رفتارها این نوع گفت گوها را نشدان

میدهد اما بیتهای نایی « :تو هم جان بابا نا نده بده ریشدت سده دختدر گرفتدی همده قدوم
خویشت» پسر گوید« :تو هم ای پدر هر سحر قت دسدته بده مدام ر رید
(نسیم شمال ) 11 :6444،که این نا به رید

را سدمه بسدته»

بسدتن بدا بسدآمدی بداال در جاهدای دیگدر هدم در

شرایح معانی دیگر دیده میشود.
در شعری دیگر با همین مضمون میگویدد« :ریشدته قرمدز ز ندا کدن ندا بر زنلدت د دۀ
گللن بگیر» (همان( )41 ،مال سن ز د بر زن بگیدر) اینجدا هدم بده پیدری طعنده مدیزندد کده
واس

به شرایح ممکلت سلتیها عقبافتادگیها نیسدت (همدان .)11 14 11 ،یدا در

معنایی دیگر «ری

طمب ما ز نا رنگ نمی شد این ری

محنا کمرم را بشکسته» (همدان)40 ،

جای نا بسته به ریش

سری » (همان )10 ،کده مقابد غدم

یا «میکشد از غصه پیاپی شی

قرار داده نابستن را یا اینجا کده در میدان نقد بدازیهدا آ رده اسدت «ز بدی بدی سدرباز شداه
ظریا ناها ببندم به ری

ریا»(همان .)11 ،این اشاره به نا بستن که در ضمن رفتارهایی

اجتماعی مطرح میشود ،عادتهای رفتاری مردمان ر زگار نسیم شمال را نشان میدهد کده در
دان

مردم شناسی بسیار اهمیت کاربرد دارد.
در شعر گفت گوی ارباب با فعله رنجبر:
ای فعله تو هم داخ آدم شدی امدر ز بیچاره چرا میرزا قشمشم شددی امدر ز
(نسیم شمال)16 :6444 ،

«مطاتعه مل ها به ما نشان میدهد که پدران نیاکان ما چگونه فکر میکددددددردهاند ما را با
ر یات آنان آشنا مددددددددددددیسازد .طبیعی است که نس آینده با اتکا به چنین خیره فرهنگی
میتواند به سنتهای پسندیده تأسی جوید

آنها را پی

ر ی خود قرار دهد

هنجارهای

منفی را از مدار زندگی خارج سازد» ( اتفقاری.)61 :6411 ،
تعبیر «میرزا قشمشدم شددن» تعبیدری اسدت کده امدر زه میدان مدردم ر اج دارد عمومدا بده
منشیهایی اطدالق مدی شدود کده ادعاهدای اهدی دارندد .هدر چندد ایدن تعبیدر امدر زه در قاتدب
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ضرباتمل زبانزد است اما کمتر کسی میداند که از نسیم شمال باشد .یا تعبیر «شداه ز زک»،
«ز عهد شاه ز زک یلزم کایت می کنی طعنه زندی ز شدعر خدود بده صدا بان طنطنده (نسدیم
شمال )44 :6444 ،یا فسفس کردن در این بیت« :این همده قلقد کده هنسدس مدیکندد همچون
قلیان است فسفس میکند» (همان.)11 ،
در میان ضرباتمل ها ،کنایهها تکیه کالمها برخی از خود نسیم شمال برخی نقد قدول
است .برای ملال «سال دیگر که مرده که زنده» امر ز به فور در کالم شفاهی به کار میر د.
ای کدددده بددددر خدددداتقی پرسددددتنده چنددد گددویی دهددان پددر از خنددده
میکددددنم توبددددده سددددال آیندددددده سددال دیگددر کدده مددرده کدده زنددده
(همان)13 :

در شعر صحبت چهارده نفدر در ید

مجلدس :طمعکدار :مدن خددا را خداطر خرمدا عبدادت

میکنم (همان)11 :
جملۀ «من خدا را خاطر خرما عبادت میکنم» با اندکی تیییر امر زه بده صدورت خددا را بده
خاطر خرما خواستن

تّی فالنی هم خدا را مدیخواهدد هدم خرمدا را اسدتفاده مدیشدود .در

دیوان نسیم شمال ضرباتمل ها تعابیر برای مقاصد سیاسی اجتماعی شاعر استفاده میشدوند
کاربرد بجا مناسب هر کدام از تعابیر به خوبی نشاندهندۀ شناخت درک صحیش شداعر از
مسائ ر ز دقایق ادبی است.
شددبی در خددواب دیدددم محرماندده عدددر ي تدددازه آ ردم بددده خانددده
بریددددم رخدددت دامدددادی شدددبانه چندددین میگفدددت رقددداص زنانددده
شتر در خواب بیند پنبه دانه
(همان)661 :

تو را چه کار که سنگ

سیاه یا تلخ است تو را چه کار که امر ز غره یا سدلخ اسدت

همددان کایددت دیدددوان قاضددی بلددخ اسددت گناه کدردن عدالف کشدتن دداد اسدت
زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد
(همان)643 :
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گاهی ترکیب چند کنایه ضرباتمل ا ج به کدارگیری صدنایب ادبدی یکدی از هنرهدای
نسیم شمال است که با استفادۀ بجا منطقدی چندد تعبیدر کندار یکددیگر بده خدوبی از عهددۀ بده
تصویر کشیدن معنا هدفی که دارد موفّق ظاهر میشدود .کایدت قاضدی بلدخ گنداه کدردن
عالف کشتن داد زبان سرخ سر سبز بر باد دادن از آن جمله است.
سیدی گفت شب جمعه بده ید

مالیدی ای کده در سدینهات از علدم بدود دریددایی

در تب دوض چدرا مضدطرب تنهدایی خوشتر از مدرسه امددددر ز نباشدد جدایی
ای اگر از پی امر ز بود فردایی
(همان)641 :

« ای اگر از پی امر ز بود فردایی» نق قوتی است از بیت اف  :اگر مسلمانی ازیدن دسدت
است که اف دارد ای اگر از پی امر ز بود فردایی .قطعا بده کدارگیری ایدن چنیندی شداعر از
مصرع اف به جا دانگی بهرهگیری بی

از پی

آن کم

شایانی کرده است.

ملتفت ریا شو مسدت ملندگ مدیر ی
مددید د از قفددای تددو داش سددن نجفقلددی
ال که میر ی بر ده بر که رفتی بدامبوتی
(همان)631 :

بهره گیری نسیم شمال از زبان کوچده بدازار تحدن عامیاندۀ کدالم ا عدال ه بدر اینکده بدر
آسانیاب بودن مفاهیم

کم

کرده ،به پذیرش اشعارش نیز کم

کدرده بدا ایجداد دس

صمیمانه بین گوینده خواننده ،اتتی از طنز نیز چاشنی کالم ا شدده اسدت« .مسدت ملندگ
رفتن» «ده بر که رفتی بامبوتی» از جملۀ این تعابیر عامیانه است که امدر زه نیدز کداربرد دارد.
کلیشههای زبانی شام نفرینها ،دشنامها ،دعاها ،سوگندها ،تهدیدها ،تکیه کالمها ،متل
کنایات املال است که برای بازتاب مسائ گوناگون بدهعندوان ید

ها

ابدزار بده کدار مدیر ندد.

کلیشههای زبانی متنوع زایددا هسددتند ،جنبۀ شفاهی دارند قاب ترجمه معنی نیستد بلکه باید
آنها را توصیا تشریش یا با اصطال ات دیگر معنی کرد (شفیعی کدکنی.)113 :6416 ،
خواهی که شود بلت تو فرخنده فیدر ز خواهی که شود عید سدعیدت همده ندور ز
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خواهی که شود طاتب تو شمب شدب افدر ز خواهی که رسد خلعت انعام بده هدر ر ز
ر مسلرگی پیشه کن مطربی آموز
(همان)601 :

این ابیات نسیم شمال یادآ ر کایتی از عبید زاکانی است آنجا که میگوید « :تدوتیای بدا
پسر خود ماجرا میکرد که« :تو هیچ کاری نمیکنی عمر در بطاتت به سر میبری؛ چند با تدو
گویم که معلق زدن بیاموز سگ از چنبدر جهانیددن رسدنبدازی تعلدم کدن تدا از عمدر خدود
برخوردار شوی .اگر از من نمیشنوی به خدا ،تو را در مدرسده انددازم تدا آن علدم مدردهریدگ
ایشان بیاموزی دانشمند شوی تا زنده باشی در مذتت ادبار بمدانی ید

جدو از هدیچ جدا

اص نتوانی کرد» در اص تحت تاثیر عبید اما با شیوۀ خالقانۀ خود نسیم اسدت .خالقیدت ا
در استفاده از اصال ات مشهور رایج عامه در بیت برگردان قاتب های ترجیب بندد یدا مسدمح
های ا ست .ناگفته نماند به نق از دهلدا آمده که« :این شعر در نسلۀ دیوان اندوری نیدز دیدده
شده» اما شهرت این شعر زبانزد شددن

مددیون هندر نسدیم شدمال اسدت (کریمدی موغداری،

 .)601 :6411از این ر میتوان نسیم شمال را در عصر مشر طه یکی از همبا ران عبید زاکدانی
دربارۀ علم دري خواندن دانست  .اتبته در اشدعار بسدیاری هدم بارهدا بارهدا علدم داند
ستای

را

کرده بر تز م گسترش علم در سرزمینهای مسلمان ایران تاکید کرده است.
در شعر «بیکس طن» ،تشبیه طن به عر ي در جایی دیگر به مادر از تشدبیههدایی اسدت

که شاعران مشر طه برای برانگیلتن س طن د ستی

س غیرت آن را سداختهاندد« :مدادر

ببین عر ي طن بی جهاز شد آخر به طعنه دست اجانب دراز شد» (نسیم شمال.)11 :6444 ،
کنایههایی نیز که آ رده به خوبی یا ر ا در رسیدن به پایینترین طبقات جامعده اسدت« :دل
آماي کدردن» (همدان« ،)10 ،خدواب خرگدوش» (همدان« ،)14 ،طشدت از بدام افتدادن کنایده از
رسوایی» (همان« ،)13،پای تنگ راه سلت»« ،گرم شدن بازار»« ،کور شددن سدودان» (همدان،
« ،)43گوش چرخ کر شدن»« ،خشت از بام افتادن»« ،قسم خوردن به سبی » (همان« ،)44 ،ملتدی
را خددوار مفلددس کددردهای بددارک اهلل نقددره را مددس کددردهای ،گربدده مددیرقصددانی از جفددت
ت

آخر ای مومن چه شد ق نم

» (همان.)13 ،
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پدددر مگددر کددال فکددر مددا نمددیباشددند چرا تید

بده مدا خداک مدرده مدیپاشدند
(همان)11 ،

گدداه اظهددار غنددا بددینیددازی مددیکنددی گدداه ماننددد شددتر گددردن درازی مددیکنددی
(همان)11 ،

 -3-2پهلوانان و اسطورههای ایرانی
اگرچه شاید کاربرد اصطال اتی از دل اسطورهها برای بررسدی فرهندگ عامده در ید

اثدر

معمول نباشد ،از سیدی که معموال از افسانههای داستانهای عامیانه رایدج در میدان مدرد گذشدته
است ،پرداختن به این نامها اسطورهها جاتب است .جامعهشناسان در تحلی این نامها در میدان
اثری چون نشریه نسیم شمال می گویندد :شداعران بدرای بدرانگیلتن مدردم بدا یدادآ ری گذشدته
درخشان ،پهلوانان پادشاهان اساطیری میکوشند تا به اسدطۀ عضدویت در رکدت بده سدوی
پیشرفت ،از منابب تمدن برخوردار شوند» (رنجبر.)661 :6414 ،
ید

نفددر هشددیار نبددود د رۀ مسددتان شددده ملدت کیکدا ي از غفلددت مزارسدتان شددده
(نسیم شمال)46 :6444 ،

جمشدددید جدددم ایدددن بسددداط چیدددده از جددم بدده عجددم مهددین نویددد اسددت
(همان)31 ،

بددددا ادب بنشسددددته شدددداهان عجددددم داریدددوش بهمدددن جمشدددید جدددم
(همان)31 ،

جمشید کیقباد چه شد داریدوش کدو ای جان ناز نعمت عز عدال طدن
(همان)11 ،

هم مگر تطا شهنشاه عجم ( شاه ا مد) ارث ا رنگ جم (همان)11 ،
از بزرگددددان همدددده تنقیددددد مکددددن یدددداد از رسددددتم جمشددددید مکددددن
(همان)611 ،

بدددده شمشددددیر شددددیر یه شددددیرگیر کددده در پهلدددوانی بددددی بدددینظیدددر
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بدددده تیددددر خدددددنگ امیرارسددددالن که بودی صد شصت مدن زن آن
به توپ «هدویزر» کده قدت خدر ش ز آ از ا کددر شددود گددوش هددوش
(همان)641 ،

در جایی که از اهمیت داشتن قشون میگوید ضر رت داشتن قشون از فرد سی نق میکند:
چدده خددوش گفددت فرد سددی نددامور بددددده شدددددهنامه از گفتددددده زال زر
بددده زر مدددیتدددوان تشدددکر آراسدددتن

ز عدددددده دشدددددمنان کاسدددددتن
(همان)16 ،

 -4-2غذاها و خوراکیها
سید اشرفاتدین در ضمن اشعارش از خورشتها خوردنیهای بسدیاری ندام مدیبدرد کده
اغلب برای نشان دادن تفا تهای اجتماعی طبقات ملتلا جامعه است .در شدعری بدا عندوان
«قیمه با غین نیست» مناظره مادر دختر فقیری را نشان میدهد« .ز قاف ز غین قیمده نداخورده
ناکس فقح ر غن گوشت بایست بس» (همان )16 ،خانوادهای که برای قیمدهشدان گوشدت
ر غن ندارند یا در همان شعر مادری در پاسخ به دخترش میگوید« :دختر آخر مدا کجدا ندان
کجا عکس نان را بنگر اندر آینه».
ز لویدددات رنگارندددگ شدددیرین ز سدددوهان قدددم سدددوغات ندددائین
از آن ندددان برنجدددیهدددای قدددز ین بیامددددددد از بددددددرایم بارخاندددددده
شتر در خواب بیند پنبه دانه
(همان)661،

به لوا مسدقطی میگفدت پشدم

بزن بدر را دت اتحلقدوم چشدم
(همان)661 ،

بچیدددم هفددت سددین اندددر شبسددتان سماق سنجد سدیب سپسدتان
سددپند سددیر سددبزیهددای بسددتان زدم بددر ری د

خددود از ق شددانه

شتر در خواب بیند پنبه دانه
(همان)661 ،
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فص کنگرماست بورانی خوش اسدت در میددان بددا مهمددانی خددوش اسددت
آن فسنجان های گیالنی خدوش اسدت این غزل از قول طهراندی خدوش اسدت
(همان)614 ،

« به ارزانی سبزی اسدفناج به بدازار کداهو کده دارد ر اج بده ار اح فداتوده بسدتنی به لدوا
سوهان نشکستنی به ار اح شفتاتو خربزه به قیماق تازه که دارد مزه به صا بندی جوجه زیدر
پلو به جان فسنجان به ر ح چلو» (همان)644 ،
گاهی تشلی

مرز بین طنز جدی نسیم شمال دشوار میشود ،چراکه یکی از شدگردهای

هنری ا  ،بیان مسائ جدی در قاتب طنز فکاهی است (یوسفی.)411 :6411 ،
 -5-2مناسبتهای آیینی
یکی از آیینهای ایرانی که سید گیالنی بارها بارها از آن یاد میکندد ندور ز اسدت .گداه
بدرای تبرید

عیددد مناسددبت تقددویمی گدداه در خددالل گفتددار بیددان دغدغددههددای فددردی

اجتماعیاش ،برای ملال در اینجا:
 شددب عیددد اسددت ای مددال ندددانم زر از ملدددزن بگیدددرم یدددا نگیدددرم(نسیم شمال)41 :6444 ،

 عیدددد آمدددد مدددا قبدددا ندددداریم بددددا کهندددده قبددددا صددددفا نددددداریم(همان)36 ،

اتبته که در این میان به آیینها چگونگی برگزاری هم اشاره میکندد اینکده چده بدر سدفره
میگذارند  ...که در ادامه پارهای از آنها را میآ ریم:
آن سدددین هفدددت سدددین بیاریدددد بدددا سدددبزه سدددنجد سپسدددتان
سددورنج سددماق سددرکه سددیر آریدددددد بددددده صدددددفۀ گلسدددددتان
(همان)34 ،

شب عید است بکن هلهله بونژ رمسدیو (همدده شددب بدداده بلددور) خددوراکیهددا
این شب عید است بکن عدی

دال ر سدددوی بدددازار بلدددر بدددا جددددوال
(همان)41 ،
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گوش بر صحبت هر توطی اتدنگ نکدن فص عید آمده ترک می گلرندگ نکدن
عیددددی بدهیدددد فصددد عیدددد اسدددت ایدددن عیدددد بدددرای مدددا سدددعید اسدددت
(همان)31 ،

امسال هم به خدوبی شدد سداتمان جدیدد ای سددداکنان تهدددران ،ایدددامکم سدددعیدا
(همان)31 ،

در یکی از سالهای نو میگوید امسال سال خرگوش است:
 گردیده توشقانلی یعنی که سال خرگوش تقویم هدم نوشدته شدر ی ز دال خرگدوشتا عاقبت چه باشد خواب خیدال خرگدوش اتطددددددافکم مزیدددددددا ایددددددامکم سددددددعیدا
(همان ،ص )31

یا در جایی درباره معنای تحوی سال توضیش میدهد:
سددوال کددرد ز مددن ی د
جددواب گفددتم

نفددر ز اه د کمددال کدده چیسددت معنی(تحویدد ) ا ل هددر سددال

از قددول فیلسددوف عجددم کدده ماندهدددر عجددم ایددن یادگددار ز جددم

زبرج وت به برج م چو شد خورشید نشسددته بددود بدده ا رنددگ خسددر ی جمشددید
(همان)136 ،

برخی از اشارههای برای مطاتعات مردمشناسی بسیار کاربردی اسدت بدرای ملدال در شدعری
که گفت گوی ی

مادر دختر ،مادر برای دختر از آداب رسوم پلتن سمنو میگوید:

ا الً دیدددددگ بزرگدددددی بایدددددد گندددم سددبز سددترگی بایددد
جمدددب بایدددد بکندددی مدددردم را آب بایدددد بکشدددی گنددددم را ....
جمددب گردنددد ز نسددوان بن دات د ر دیگ سدمنو بدا صدلوات ....
چون بجوشد سدمنو قدت سدحر مددیشددود سددبزۀ تددر قنددد شددکر
سدددبزۀ بیمدددزه گدددردد شدددیرین بلددی از معجددزه گددردد شددیرین
(همان)13 ،
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 -6-2موجودات فراطبیعی و باورهای غلط
یکی از با رهای عامیانهای که نسیم شمال مبارزه جدی با آن دارد خرافات با رهای غلدح
است .با رهایی که گاه مبارزه با آن چون مسائ مذهبی منجر به تکفیر میشود از سوی جامعه:
مطاتددب نسددیم را تمددام تفسددیر مددیکددنن منکر غول جن نشو گرنه تکفیر میکنن
(همان)44 ،

در بین این انتقاد میتوان به چگونگی رفتارها با رهای آن ر ز جامعه نسیم شمال نیدز پدی
برد:
فددال تددو خددوب آمددده دنباتدده کددن ر بددده سدددوی خانددده دالتددده کدددن
شنیدهام که در این شهر پولها دارند بلددی تددی بسددر پددول غددولهددا دارنددد
(همان)11 ،

نتیجهگیری
نسیم شمال با شیوهای خالقانه کده ملدت

ا سدت ،بده فرهندگ عامده ،اصدطال ات رایدج،

ضرباتمل ها کنایات ،ایران باستان ،سیمای مجلسیان ،غذاها خوراکیها چه در قاتب طنز
فکاهی چه در قاتب جد متوس میشود .بسدیاری از تعدابیر اصدطال ات رایدج کده پدی

از

نسیم شمال در اشعار دیگران جود داشته ،با کاربرد متفا ت نسیم در قاتبهای جدید مسمح
مستزاد از شهرت بیشتری برخوردار شدهاند .گاهی برخی اصطال ات ضرباتملد هدا امدر زه
رایجاند در زبان کوچه بازار به یات خود ادامه میدهند اما کمتر کسی میداند که اینهدا از
نسیم شمال است مانند (میرزا قشمشم شدن) .دیوان نسیم شمال منبب مستندی برای آگاه شدن از
انواع خوراکیها غذاهاست .غذاهایی مانند چلو فسنجان که بسامد بداالیی در اشدعار ا دارد
بیانگر این است که فسنجان از غذاهای مرسوم زمانۀ ا ست .اصوال بهرهگیری از صدنایب ادبدی
در اشعار نسیم به عنوان شاعر مرکزی عصر مشر طه اندک ساده اسدت همدان صدنایب سداده
مانند کنایه تشبیهی که در صدر آرایههای ادبی در دیوان ا یند ،در خددمت مقاصدد سیاسدی،
اجتماعی نمایاندن فرهنگ ادب عامه ر زگار ا هستند .سیداشرفاتددین در انتقداد کنایده
به ضب جامعه در مقایسه با همعصران

مردی معتدل است که به هیچ جه زبان رکیکی نددارد

گذریبرفرهنگعامهباتکیهبراشعارنسیمشمال8879

برای ملال اگر در جایی به مقوتۀ علم سواد نگاهی انتقادی دارد با توجه به شرایح داکم در
جامعه به یژه برای نس ر شنفکر ،به سدوادآموزی کسدب علدم تشدویق مدیکندد نگداه
نگاهی امید ار است ،ا

تی در نلستین شعر کتاب با بهشت ،شعری با عنوان «عاقبدت ایدران»

آ رده است که با تکیه بر دان

سرشار از امید به آیندهای ر شن است.

تالش ا برای هدایت مردم با پرهیز از عوامزدگی است ،در عدین دال اصدال نگداه بداال بده
پایینی ندارد معموال ملاطبان خود را عوام خطاب نمیکند ،چراکه نوشتههای ا از زبان مردم
اسدت بدا مددردم سدلن مددیگویدد .ممکددن اسدت نسدیم شددمال در سدب

 ،قاتددب شدعر شددیوۀ

سلنپردازی شعرهای اجتماعی عصر خود با کسانی چون دهلدا ،بهار صوراسرافی در ید
رده باشد اما زبان نگاه ا به ملاطبان

از جنس نوع دیگری است .رفتار ا در جایگاه ید

ر زنامهنگار با مردم جامعهاش خود موضوع پژ ه های بسیاری میتواند باشدد .ا در یکدی از
سايترین بحرانیترین اد ار تاریخ ایدران در شدرایطی کده گرسدنگی نیازهدای غریدزی
مردم تی اجازه دیدن شنیدن مسائ
قصه که با زبان تملی

مشکالت اجتماعیشان را به آنها نمیداد ،نده بدا زبدان

کنایه را ی نمایانندۀ دردهای مردم شده است.
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 -1مقدمه
ی

ضرب اتمل آفریقایی میگوید« :خدا ند کودکان را تنها به کسانی میدهد که دسدت

کم صد قصه بگویند»(کانون پر رش فکری کودکان نوجوانان،بیتا،ج،1ص)1
ردپای این ضرب اتمل را در اشعار عامیانه خودمان نیز میتدوانیم بیدابیم ،آن هنگدام کده در
آغاز قصه گویی ها ،قصه گو با این کالم موز ن قافیه دار سلن خود را شر ع مدیکدرد کده،
ا سنه بلَدُم صد سی ،صد دِرَخ نار بهی ،صد دِرَخ شهد شکر ،صد دِرَخ بادُم تر.
اگر چه قصد این نیست ،که در باب قصه گدویی فایددههدای آن سدلن گفتده شدود( ،کده
شرح آن را باید به زمان دیگری گذاشت) .اما آن ضرباتمل افریقایی این پدی درآمددمحلی
خودمان به خوبی اهمیت نق

قصه را در زندگی بشر به ما نشان میدهندد .تعدابیر موجدود در

همان شعر موز ن محلی خودمان به را تی گویای پنددارهایی اسدت کده از شدنیدن قصدههدا در
هن ملاطبان ایجاد شده است.
قصهها درختان معرفت بوده اند ،شیرین همچون انار به .قصه گویان بدا قصدههدا میدوههدای
شیرین معرفت را به شیرینی شهد شکر به دتچسبی خوردن بادام تر به ائقهی ملاطبان خدود
عرضه می کردند به این ترتیب زندگی پدس از ید

تدالش ر زانده کدار تدوام بدا نشداط در

شبهای زمستان با شیرینی قصهها به خوابی آرام فر میرفت ،اما هددف اصدلی از ایدن جسدتار
آن اسددت کدده بدده گذشددتهی قصددهگددویی در شهرسددتان تربددت یدریدده برگددردیم ازچگددونگی
قصهگویی آگاه شویم.
قصد ایدن اسدت کده نکداتی را دربدارهی قصده گدویی بده افظدهی خدود بسپاریم:پیشدینیان
مادرتربت یدریه چرا چه گونه قصه میگفتندد؟مکانهدا زمدانهدای قصدهگدویی کجدا کی
بودند؟هدفشان چه بود چه قصههدایی را تعریدا مدیکردندد؟ یدادآ ر شدویم کده چده سدنت
پسندیدهای را به بوتهی فراموشی سپرده ایم.
اگرچه دربارهی پرس های یادشده به طور عدام کتدابها،مقداالت پایدان نامدههدای بسدیار
نگاشته شدهاست،امادرخصوص شهرستان تربت یدریه به موردی بر نلورد.
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 -2شخصیتهای برجستهی قصهگو
اگر به گذشتهای نه چندان د ر ،شاید همین سی چه سال پی ،یعنی بده زمدانی کده هندوز
جعبددهی جدداد یی سددرد بددی ر ح پددا بدده در ن خانددههددا نگذاشددته بددود ،بددازگردیم بدده افددرادی
برمیخوریم که با گفتن قصه دیگران را سرگرم میکردند .به زمدانی کده در شدبهدای خداطره
انگیزش بنا به قول برخی از پیران« :آخوند مال عباي» در ا مد آباد آستانه(شهرستان رشدتلوار)
شاهنامه مدیخواندد؛ «عبداي علدی کدرم» در ر سدتای ازغند(شهرسدتان مده الت) قصدهی «امیدر
ارسالن» را نق میکرد« ،نایدب اسدماعی » در ر سدتای جنگ (رشدتلوار) قصدههدای قرآندی را
بازگو میکرد «شاه سین» در «خر گرد خواف» افسانههای محلی را.
 -3نامهای مختلف قصه و قصه گو:
در گوی

محلی تربت نامهای ملتلفی بدرای قصده کدر شدده اسدت کده اتبتده بیشدتر آنهدا

تلف های ملتلا اژهای افسانه است نامهایی همچون (ا سنه گدو ،وسدنه گدو ،وسدانه گدو،
افسان گو تملال گو)
 -4پیش درآمدهای قصه
معموال قصه گویان پی

از آنکه ارد اص ماجرا شوند کوش

میکردند فضدایی دتنشدین

بیان ی

مقدمدهی منظدوم صدورت

جذاب برای ملاطبان خود ایجاد کنند .این کار به کم

میگرفت ،طرح این مقدمهها در همه جدای دنیدا جدود داشدته اسدت ،کده از مشدهورترین آنهدا
میتوان به جملهی «یکی بود یکی نبود» اشاره کرد .برخی از این پی
الف:
ا سَنَه بلَدُم صد سی
صد دِرَخ نار بهی
صد دِرَخ شهد شکر
صد دِرَخ بادُم تر
تو تیر َردار مُ تبر

درآمدها عبارتند از:
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برم به جنگ شَنِه سر
شَنِه سر قُوقُو کِنَه
تینگاشِر از هو کِنَه
ا مَدَر ب دند ن ا
کی کِنَه درمون ا
خر بیار خر ببُر
خر ندارُم چه کُنُم
اسب سیار راضی کُنُم
مادر تُر قاضی کُنُم
چکَن چکَن بازی کنم
چکن چکن بازی کنم.
(شنیدههای شلصی)

ب:
ا سَنَه بلَدُم خیلَکِه
اُقذِر چرخ فِلَکِه
ِ

موش مَشوره مِ
بچهی موش نَلَه مِ
خر س

ِ

د

دیرَه مِزَه
کُرخرَک بَزی مِ

ِ

فی اَمَه به تماشا
اُفتی دِند ن

شکست
(شنیدههای شلصی)

ج:
بیابان هِی
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بیابان طِی
سنگ مالمت
ناخن جرا ت
سه سنگ سه فرسخ
چه عاشقای دتسخ (دتسلت)
ادی به ادی
چه سنگهای پر مرادی
می زد میآمد
خِر خِر دستاي ،جر جر کرباي
نازنین صنم بود قدم میانداخت
عاتَمِر به هم میانداخت.
(شنیدههای شلصی)

د:
بیابان هی
بیابان طی
سنگ مالمت
ناخن جرا ت
می زد میآمد
فرسخ به فرسخ
چه عاشقای دتسخ
(شنیدههای شلصی)

ح:
آنچه بر جوی میر د آب است
آنچه برکِ

میر د گا است

ماست مِسکَه زمایهی شیر است
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سفید شد

مردی که ریش
بدان که پیر است.

(شنیدههای شلصی)

و:
یکی بود یکی نبود غیر از خدا غملواری نبود ،ی

پادشاهی بود ...
(شنیدههای شلصی)

نکته قاب

کر دربارهی پی

درآمدها این است که آنها به تحدا محتدوایی عمدق چنددانی

ندارند صرفا با تکیه بر عنصر زن قافیه کوش

میکنند ،فضایی دل انگیدز را بدرای جدذب

ملاطبان به شنیدن قصه فراهم کنند( .ن.ک  :آناپلو سکی،6411 ،ص

) 611 – 613

 -5گویندگان قصهها و ویژگی هایشان:
گویندگان قصهها افرادی بودند که افظهای قوی داشتند عموما ری

سفید بودندد دارای

صدایی به اصطالح "جري" بر دیگران از این یث برتری داشتند.
 -6چگونگی قصه گویی
قصه گویی گاه از ف

گاه بده صدورت قصده خدوانی یعندی خوانددن از ر ی کتابهدایی

انجام میشد که اصطال ا به آن «بیاض» گفته میشد( .شنیدههای شلصی) .عال ه بر ایدن قصده
گوها کوش

میکردند با استفاده از رکات بدنی قصه را با آب تاب بیشتری تعریا کنند،

این کار اتبته بیشتر به سیله قصه گویانی انجام میشد که در خانه اربابی قصه گویی میکردندد.
ملال قتی که از میدان جنگ شمشیر صحبت میکردند میکوشیدند با رکدات دسدت یدا بدا
االت ملتلا چهره آن را نشان دهند قصه گوها میکوشیدند هنگام تعریا قصه شلصیتهای
قصه را با افراد ر ستا مرتبح کنند تا جذابیت قست را بیشدتر کنندد مدلال در قصده ،دختدر پادشداه
غذای خوشدمزهای درسدت میکدرد قصده گدو مدیگفدت :مانندد زن فالندی .قصده گوهدا گداهی
بلشیهایی از قصه را تکرار می کردندد ایدن هنگدامی بدود کده شدنوندگان از بعضدی جاهدای
قصهها خوششان میآمد از قصه گو مدیخواسدتند تدا آن بلد

را تکدرار کندد .قصده گدو در
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مواردی که قادر به نواختن د تار خوانددن فریداد بدود مدیکوشدید متناسدب بدا دال هدوای
داستان ابیاتی را با آ از بلواند .قصهی «نجمدا» از قصدههدای بدود کده هنگدام تعدریف

د بیتدی

خوانده میشد .نکته دیگری که به هنگام قصه گویی رعایت میشد این بود که قصه گویدان در
انتلاب قصه با شنوندگان خود مشورت میکردند هرگز مدزدی بدرای تعریدا قصده دریافدت
نمیکردند .مزد آنها ا ترام رضایتی بود که شنوندگان از آنها در نزد خود داشتند (.همان)
 -7کارهای شنوندگان
به هنگام تعریا قصه شنوندگان نیدز ظدایفی داشدتند کده یکدی از مهمتدرین آنهدا رعایدت
سکوت دتسپاری کام به سلنان قصه گو بود .صا بان خانهای که قصه گویی در خانده آنهدا
انجام میشد از قب برای استفاده از نیر ی کار مجانی که آن شدب بده بهاندهی شدنیدن قصده بده
خانهی آنها میآمدند برنامه ریزی میکردند ،این برنامه ریزی با تیییر فصلها تیییر میکرد ،مدلال
در شبهای پاییز پاک کردن گ های زعفران در شبهای زمستان بادام شکنی باز کردن غوزه
به شنوندگان محول میشد .در نبود این کارها نخ ریسی با د ک یا چرخ دسدتی ،قاتدب بدافی
فرت بافی کارهایی بود که به سیلهی شنوندگان انجام میشد .شنوندگان قصده ظیفدهی خدود
میدانستند گاه بیگاه برای تایید سلنان قصه گو دتگرمی

«بله» بگویندد سدر تکدان دهندد.

صا ب خانهها هم میکوشیدند برای تشکر از مهمانان در انتهای شدب از آنهدا پدذیرایی کنندد،
این پذیرایی با استفاده از آجی های محلی مانند آتوچههای خشد
هلو ،میز بادام ،میز گرد  ،دانهی هند انه ،کشم

 ،برگدهی زردآتدو ،برگدهی

کا که از شیرهی انگور درست مدیشدود

انجدام مدیشدد کدده در اصدطالح محلدی بدده آن «شدوچره» مدیگوینددد .عدال ه بدر آن از انارهددا
انگورهای آ نگی هند انه نیز بدرای پدذیرایی اسدتفاده مدیشدد ،گداهی هدم از چدایی اسدتفاده
میکردند اما چون قند فرا انی جود نداشت چای را با توت خش

مینوشدیدند( .شدنیدههدای

شلصی)
 -8مکانها و زمانهای قصه گویی:
بهترین مناسب ترین زمان برای قصه گویی شبهای دراز پر از برف زمسدتان بدود قصده
گویی خانه به خانه د ر میزد ،به ا تدرام بزرگترهدا از خانده آنهدا شدر ع مدیشدد بده خاندهی
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کوچکترها ختم میگردید .شدبهای چلده ا ج ایدن قصده گدوییهدا بدود .شدبهای اعیداد مدذهبی
همچون عید قربان عید غدیر نیز زمدانهدای مناسدبی بودندد تدا قصده گویدان قصدهی ضدرت
ابراهیم (ع) جریان امامت ضدرت علدی (ع) را بدازگو کنندد .جددای از نشسدتهدای شدبانه،
ر زها هم زمان مناسبی برای قصه گویی بودند .آن هنگدام کده مدردان بعدد از ظهرهدا در میددان
سح ده جمب میشدند تما میکوشیدند تا با بیان نقلی ر ز را به خوبی شادمانی سپری کنند
اگر زمستان بود تنوری دا جسته میشد د ر تا د ر تندور مدینشسدتند بدا نقد قصدههدای
شیرین تذت گرمای تنور را د برابر میکردند .در برخی از ر ستاها در «سدرزه» آن هنگدام کده
زاییدن گوسفندها آغاز میشد مردها تحت عنوان «سرمردی» د ر هم جمب میشدند بداز هدم
با نق قصه زایمان گوسفندها را به شادی مدینشسدتند .زمسدتان کده بده پایدان مدیرسدید چدرای
گوسفندان مردان را به بیابان میکشاند همان طور که گوسفندان در انبوه سبزههای تازه رسدته
میچریدند آنان نیز برای رفب دتتنگی قصه میگفتند .سفرها نیز زمدانهدای مناسدبی بدرای قصده
گویی بودند به یژه سفر به مشهد آن هم با کار ان .قصهها رندج سدفر را تدا انددازه زیدادی کدم
میکردند( .شنیدههای شلصی).
 -9مضامین قصهها
قصههایی که تعریا میشد ،مضامین گوناگونی داشتند .کوش

میشدد بدرای کودکدان

نوجوانان قصههای شاد برای پیرمردها قصههای مذهبی غمگین گفته شود قصهها گاه خیاتی
بودند .این قصهها اتبته این ُسن را داشتند که برای زمان اندک شدنوندگان خدود را از زنددگی
اقعی جدا کرده آنها را بر پرخیال مینشاندند با شاهد خوشبلتی هم آغوششان مینمودندد.
گذشته از قصههدایی تلیلدی قصدههدای ماسدی پهلدوانی کده بدرای دمیددن ر ح شدجاعت
قصههای اجتماعی انتقادی برای ایجاد تیزبینی

ساسیت نسبت به آنچه در اطراف میگذرد

قصههایی مذهبی برای آشنایی بدا زنددگی امامدان تعریدا مدیشددند مصدداقهدای ایدن ندوع
مضمون بودند( .شنیدههای شلصی).
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 -11اهداف قصهگویی
ظاهراً مهمترین هدف قصه گوییها ایجاد سدرگرمی بدوده اسدت امدا در کندار ایدن ،سداعتی
خندیدن ،خستگی کار ر زانه را از تدن بده در کدردن از ظدرف زیبدای قصدههدا داندهی معندی
برداشتن هم از هدفهای دیگر قصه گویی بوده اند جددای از اینهدا قصده گدویی بهاندهای بدوده
است برای ایجاد صله ر م ،امری که امدر زه در سدایهی زنددگی ماشدینی رندگ باختده اسدت.
ساسیت این امر تا انجدا بدود کده اگدر د شدب مدیگذشدت کسدی بده خاندهی همسدایه اش
نمیرفت به بهانهی قصه گویی اختالط کردن به خانهی همسایه دعوت میشد تا به این گونده
از ال ا با خبر شوند( .شنیدههای شلصی).
 -11نام قصهها
نام برخی از قصههای مشهوری را که قصه گویان در گذشته به هنگدام مراسدم قصده گدویی
نق میکرده اند  ،قصههایی که نامشان بدرای آنهدایی کده سدنی از آنهدا گذشدته اسدت یدادآ ر
خاطراتی شیرین است،عبارتند از:
 -6نجما  -1فرهاد شیرین  -4عارف  -3سراج اتقلدوب  -1امیرارسدالن  -1مدوش گربده
 -1طوطی نامه  -1ملتارنامه  -1محمد نفیه  -60شاه عباي  -66مل

بهمدن  -61بدر ز یدهی

طبیب  -64سلیمان  -63پسر سقا  -61زرگر بچه  -61کچ شکمبه به سر  -61تنب شاه عبداي
 -61قلندر  -61دیو سفید  -10اتم طایی  -16گا زرد  -11یدر بیگ  -14ماه پیشدانی -13
مرد نامرد  -11اسب پریزاد  -11سبز پری  -11شیر یهی نامدار  -11پری دریدایی  -11دختدر
شاه پریان  -40آدم

وا  -46هابی

قابی  -41موسی فرعون  -44جنگهای ضرت علدی

 -43غول سیاه  -41سن کچ  -41دیو د شاخ  -41ضامن آهدو  -41پشدکل

 -41آهدوی

بی مادر  -30امیرمحمد خشدت مدال  -36سده بدرادر  -31سده خدواهر  -34ملد

جمشدید -33

مسجد چه در  -31کچ کفتر باز  -31سین کردشبستری  -31هزار ی
گور  -31پنج کتاب  -10یوسا زتیلا  -16نوش آفرین  -11عاق اتدین

شب  -31بهدرام
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 –12پیشنهاد
با توجه به اهمیت کار قصه گویی به عنوان ی
سب

سنت نی

از گذشته تناسدب قصدههدا بدا

زندگی بومی مردمان این دیار پیشنهاد مدیشدود کده در جهدت ا یدا

فد ایدنم سدنت

بومی ،جشنوارههای قصه گویی محلی برگزار شود انعکاي رسانهای پیدا کند.
 – 13نتیجهگیری
قصه گویی در گذشته امری مهدم بدوده در راسدتای سدرگرم کدردن افدراد نیدز آمدوزش
غیرمستقیم مفاهیم دینی اخالقی به کار میرفته است .در شهرستان تربت یدریه ،قصه گویی
یژگیهای بومی خاص خود را دارد ،ملال بسیاری از قصهها در فصد هدای ملتلدا

سب

متناسب با کارهای ر زمره مدردم شدک مدیگرفتده اسدت .ایدن قصدههدا معمدوال کارکردهدای
مشلصی داشته است،عموما این قصهها بازگویی آنها سبب ف

انتقدال آداب

رسدوم

نیز اژگان محلیای میشود که در ال نابودیاند.
منابع
 دنیای قصه گویی ،آناپلو سکی ،ترجمهی محمدابراهیم اقلیدی ،چداپ د م ،انتشدارات سدر ش،6411
 قصه گویی ،کانون پر رش فکری کودکان نوجوانان ،ج 1 تحقیقات دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ا د تربت یدریه ،دري قصده گدویینمای

خالق ،زیر نظر استاد سید علی موسوی علی آبادی،ساتهای . 6411- 6411
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الالیی
و
سیدعلی موسویعلیآبادی (نویسنده مسئول)

6

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه

ا مد قرائیسلطانآبادی

1

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ،دکترای تخصصی مدرسی معارف
اسالمی (قرآن و متون اسالمی)

چکیده
دوبیار نخساین قالب اصیل ایرانر امت مم تقریاا اه اوایل قورن پو هم ههورا
تا بم اعروه قالار براا بیان اندیشمهاا شادران بمویژ شادران برنوا و نشوان بوزد
امت و در فره گ و اد داعم بیشارین ماربرد را براا بیان احسامات و دزا ف بوم
خزد اخاصاص داد امت .با تزصیف و تحلیل عضواعین دوبیاورهواا عحلور تربوت
حیدریم بر اماس ع ابع عکاز و عسعزدات شخصر اه حافظان آن دوبیارها روشن
گردبدمم عحازاا اصلر دوبیارهاا عحلر عضاعین داشقانم بزد امت ومورای دگان
آناا اه هعان دریچماا مم بم ععشزق خزد عورنگریسوامانود بوم شخصویت حضورت
عحعد(ص) نی نگریساماند مم بم صزر گزناگزن در دوبیارهاا عحلر باهتوا یافاوم
امت ،بم گزنماا مم گا قربان قاعت و چشم و هلف او (عحعدص) شد اند وگوا نیو
اه او یارا مساماتد وگا شفاداش را لاید اند .دالو بور دوبیاورهوا ،الالیورهوا و
عالها نی چ ین یادمردا اه پیاعار دارند.

کلیدواژهها :د بیتیها ؛ محلی؛ شلصیت؛ ضرت محمد،تربت یدریه

. ali.moosavi.a@gmail,com
. ah.gharaee@vru.ac.ir

1
2
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 -1مقدمه
د بیتی محلی قاتبی برای بیان مضامین عاشقانه ،مذهبی ،اجتماعی  ..بدودهاسدت .ازمحتدوای
این د بیتیها میتوان به اتگوهای زیست عرفی میان مردم ی
منظر ی

نا یه دست یافدت ،ایدن خدود از

مردمشناي قومی دارای اهمیت بسیار اسدت .بدا توجده بده پیوندد د بیتدیهدا بدا افکدار

اعتقادات سرایندگان ،الزم است از ز ایای ملتلا به ایدن قاتدب شدعری توجده شدود .در ایدن
پژ ه

سعی شده است نگاه سرایندگان گمنام د بیتیهای محلی بده شلصدیت پیدامبر گرامدی

اسالم مورد توجه قرار گیرد.چون معموال شعر در قاتبهای ملتلدا ظدرف ابدزاری بدرای بیدان
اندیشهها ،ا ساسات عواطا گوناگون انسان بوده است.
پژ ه هدایی دربدارهی پیشدینهی د بیتدی محلدی مضدامین آن انجدام شدده اسدت؛ عمددتا
مضامینی از قبی عشق ،غم غربت ،نفدرین ،شدکایت شدکوه ازجفدای معشدوق ،توصدیا انددام
محبوب ..محتوای این د بیتیها را تشکی میدهند .اما دربارهی مضدامین د بیتدیهدای محلدی
خراسان (با تکیه بر د بیتیهای محلی تربت بدریه) تنهدا ید

پایداننامده بدا عندوان «توصدیا

تحلی صورت در نمایههای د بیتیهای محلی تربت یدریه بیرجند» (بلنددی اختیداری
پورخاتقی  ) 6410 ،نوشته شده است که در ی

بل

آن به گونهای ملتصر برخدی مضدامین

دینی بیان شده است.
 -2دو بیتی ،خاستگاهوجایگاه تاریخی
د بیتی را ی

قاتب اصی ایرانی مقدم بر رباعی میدانند« :اما سابقه ی د بیتی سر دن

آن از رباعی نیز قددیمی تدر اسدت» در کتدابهدای ادب د بیتدی را کده در بحدر هدزج مسددي
مقصور (محذ ف) سر ده میشده «فهلویات» نامیده اند همین نام کافی است کده قددمت ایدن
نوع شعر را برساند ایرانی بودن اصاتت آن را مدت سازد» ( محجوب ،بیتا ،ص 11د.)11
ملد

اتشددعرای بهددار بددا توجده بدده زن فهلویددات پیشددینه ی آن را بده ایددران پددی

از اسددالم

میرساند .در این باره میگوید « :زن فهلویدات کده آثداری نظیدر رباعیدات باباطداهر ،خسدر
شیرین نظامی

یس رامین فلر اتدین اسعد گرگانی که در آن بحر سر ده شده یکی از ا زان

شعری د ازده هجایی عهد ساسانی است»(گلبن همکاران،6416،ج6ص)6110
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 1-2جایگاه دو بیتی
شمس قیس رازی در اتمعجم در بحدث « کدر بحدور  »...تأکیدد مدیکندد کده د بیتدی (بیدت
فهلوی) در نزد عموم اه عراق مایه ی شعا بوده است« :کافده ی اهد عدراق را از عداتم عدامی
شریا

ضیب به انشاء انشاد ادبیات مشعوف یافتم»(شدمس قدیس6414،ص ،)611تصدریش دارد

که هیچ تحنی از اقوال عربی دری دل آنان را به اندازهی د بیتی به تکان در نمیآ رده اسدت« :بد
هیچ تحنی تطیا تأتیا شریا از طرق اقوال عربی اغزال دری ترانههای معجدز دسدتان هدان
مهیج ،اعطاف ایشان را در نمیجنباند دل طبب ایشان را چنان در اهتزاز نمیآ رد که:
تحددن ا رامددین بیددت فهلددوی زخمه ی ر د سماع خسدر ی»
(همو)

با جود تأکید شمس قیس بر تذت بردن کافه ی مردم از د بیتی ،این قاتب بیشدتر ترجمدان
عواطا قلبی عوام شده است تا خواص ،صوفیه اتبته از رباعی کده آن نیدز د بیدت اسدت بیشدتر
سود جسته اند اگر سلن از د بیتی ترانه به میان آ رده اند منظورشدان بیشدتر ربداعی اسدت.
برای ملال رباعی زیر شاهدی بر این ادعاست:
زاهد بدودم ترانده گدویم کدردی سر فتنهی کودکان کویم کدردی
سددجاده نشددین بددا قددارم دیدددی بازیچهی کودکان کدویم کدردی
(موتوی)6313، 6414 ،

خواجه عبد ا ..در مناجات نامه ،عطار در ملتدار نامده موالندا در کلیدات شدمس فدرا ان از
رباعی برای بیان منظورشان سود جسته اند .آنان جداری شددن ترانده را بدر زبدان نشدانهی تحدول
در نی دست یافتن به موقعیتی برتر برای خود میدانستهاند.
 2-2سرایندگان دو بیتیها
اگرچه در کتابهای تذکره تاریخ ادبیات ،سرایندگانی برای د بیتیها کر شده است که
مشهورترین آنان باباطاهر (متوفی  360ه.ق) فایز دشتسدتانی (متدوفی  6440ه.ق) هسدتند 6.امدا
 .1عالوه بر شاعران یاد شده میتوان از بندار رازی (متوفی  101ه.ق) پور ،فریدون (اواسط قرن ششم) ،محمد مغربوی تبریوزی
(متوفی  908ه.ق) ،مال سحری تهرانی ،شاعر عهد صفویه ،صوفی مازندارنی ،نجمای شیرازی و حسینای سیستانی نیز نام برد.
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سرایندگان بسیاری از د بیتی های محلدی کده در جوامدب ر سدتایی نیدز شدیوع ر اج بیشدتری
دارند نامشل

است .برخی دتی ایدن نامشدل

بدودن را خصدلت جمعدی داشدتن هندر عدوام

دانستهاند« :هنر عوام خصلت جمعی دارد زاده ی اندیشه ی تنی ا دد نیسدت» (ا مدد پنداهی
سمنانی 6414،ص .)10هر چند این یژگی میتواند در نامشل

بودن سدرایندگان د بیتدیهدا

موثر باشد اما همهی اقعیت نیست .کمی مشک مینماید که در آفرین

ی

د بیتی چند نفر

سهیم باشند .عللی چون د ر بودن ر ستاها از جوامب شهری( که نهادهای علمدی فرهنگدی در
آنها بیشتر شک گرفته بود) جدی نگرفتن شرح ال زندگی شاعران توسح تدذکرهنویسدان
(آن هم بده دتید سدادگی بدی

از دد د بیتدیهدا

ناشناخته ماندن سرایندگان د بیتیها نق

جدود تیدزشهدای زندی قافیدهای) در

داشته است.

 -3دو بیتیها و اندیشههای مذهبی
بسیاری از د بیتیهای محلدی مضدامین عاشدقانه غندایی دارندد .فریداد از د ری محبدوب،
شکوه از بی فایی ا  ،توصیا اندام  ...از این جملهاند .در کندار انبدوه مضدامین عاشدقانه ،یداد
کرد بزرگان دینی از جمله پیامبر امامان معصوم در د بیتی زیر مشهود است:
محمددددد بدددددا عدددددلی ندددددور خدایددددده که خانهی کعبه خِشتاش از طالیده
گدددد سدددددرخ سِددددفِد ،ر ی محمدددددد بنفددددشه تددداق ابددددر ی محددددمد
(قهرمان 6414،ص )431

نیز یاری جستن از آنان برای رسیدن به آرز ها در این د بیتی خود را نشان میدهد :

سدددر کدددوه بلندددد اتمددداي ،اتمددداي مددراد مُدددر بدددده ضدددرت عبددداي
مدددراد مُدددر بددددده کددده بدددی مدددرادم کدده خددرمن کوفتدده محتدداج بددادُم
(شکورزاده 6411،ص )603

همچنین آرز ی دیدار زیارت قبور آن بزرگواران در د بیتی زیر بیان شده است:
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دتُدددم مدددیخواسدددت پیمبدددر را ببیدددنم دم بددددا سدددداقی کدددوثر ندشدیددددنم
ببدوسدددددم مرقدددددد شددددداه رضدددددا را

سددین را در صددا محشددر ببیددنم
(شنیده شلصی)

4ـ دو بیتیها و یادکرد حضرت محمد (ص)
مضمون بلشی از د بیتیهای محلی نشان دهنده ا ساي عاطفهی پاک سدرایندهی آندان
نسبت به پیامبر گرامی اسالم است .سرایندگان این د بیتیها گاه مدیکوشدند تدا عظمدت پیدامبر
اسالم را در شعر خود به طرق ملتلا نشان دهند که عبارتند از:
4ـ :1استفاده از مضامین احادیث
برای نمونه مضمون دیث قدسی«:توالک تمدا خلقدت األفدالک» یعندی ای پیدامبر اگدر تدو
نبودی آسمانها را نمیآفریدم .یا در شک کام تر آن  « :توال محمد (ص) ما خلقدت اتددنیا
االخره ال اتسموات ال االرض ال اتعرش ال اتکرسی ال اتدوح ال اتقلدم ال اتجنده ال
اتنار توال محمد ما خلقت

یا آدم » (.فر زانفر 6416،ص )611را به سه شک در د بیتدیهدای

زیر به کار بردهاند ،نلست ،آغاز دنیا را به نام پیامبر دانستهاند:
ا ل دنددددیا بدددده نددددامت یددددا محمدددد د م مکدددده مدددددقامت یددددا محمددددد
سددوم موسددای کدداظم در مناجدددات خُد ددُم چدددارُم غالمدددت یدددا محمدددد
(قهرمان ،ص )11

د م ،اشاره به مشهور بودن نام محمد در میان نامهای همه ی عاتم کردهاند:
ا ل بده خدددا گدویم د م بدده رسدول ی

نام محمد است ز عداتم مشدهور

از بیصبری کسدی بده جدایی نرسدید از صدبر بده جدا رسیدد ایدوب صدبور
(از شنیدههای شلصی)

سوم ،ا را برگزیدهی خاص خدا برترین موجود عاتم خلقت دانستهاند:
محمددد در عددرب سددلطان دیندده رسدددول خددداص رب اتعاتمینددده
محمدددد بهتدددرین کددد عدددداتم چدددرا آسدددمون ،شدددمب زمینددده
(قهرمان ،ص )16
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4ـ : 2یادکرد مکان حضور محمد(ص)
گاهی نیز در نظر سرایندگان د بیتیها ،محمد (ص) همچون محبوبی د ست داشتنی جلدوه
میکرده است همان گونه که سراینده ی د بیتی به صور گوناگون یدادی از مکدان جایگداه
معشوق خود نمدوده اسدت؛ از جایگداه محمدد (ص) در مدینده هدم یداد کدرده اسدت .مدلال گداه
محبوب را در با دیده است:
تو در باغی مو در پوشدت دیدوار تددو سددلطانی مددو بدداغم گرفتددار
(شکورزاده ،ص )10

گاه نیز محبوب با شاعر بر سر کوه بوده است:
سدددر کوهدددا نشدددینم همچدددو زا

خِ ددِی دتبددر کُ دنُم موُشددت مِددزا
(همو ،ص)10

گاه محبوب را بر سر بام دیده است:
تدددب بدددوم آمددددی ای سدددر آزاد کندددار چدددادرت را مدددیزنددده بددداد
(همو ،ص )44

اما این بار محبوب ا در مدینه است:
محمدددد در مدینددده جدددا گریفتددده مقدددام مندددزل مدددأ ا گریفتددده
(قهرمان ،ص )16

4ـ :3قربان محمد (ص) شدن
سراینده د بیتی محلی همان گونه که قربان چشم ،معشوق خوی

میشده است:

به قربدون د چشدم شدب چراغدت شو ر ز گریده کدردم از فراقدت
(شنیدههای شلصی)

یا قربان د زتا ا :
بدده قربددون د زتددا بنددد گوشددت به قربدون جمدال عقد

هوشدت
(شکورزاده،ص )61
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این بار نیز قربان ر ی محمد میشود:
محمد در مدینه جا گریفته

مقام منزل مأ ا گریفته

به قربون بر ر ی محمد

به ر ی دست کِال مُلّا گریفته
(قهرمان ،ص )16

شک دیگری نیز از د بیتی یاد شده جود دارد:
محمدددد در مدینددده جدددا گریفتددده بددده سینددده کدددر اال ا ..گریدفتددده
شدددوم قربدددون نامدددت یدددا محمدددد بدده ر ی دي کددالم مددال گریفتدده
(شنیدههای شلصی)

4ـ :4بر زینه رفتن محمد (ص)
سرایندهی د بیتی گاه محبوب خوی

را در ال باال رفتن از پلههای باالخانده دیدده اسدت

که در تعبیر ر ستاییان «زینه» نامیده میشود::
چنددو کدده مددیر ی ر زیندده بدداال اِالهِ بدشکدددددنه ا قدددددت بدددداال
جُنُمرگ ری خِدِی عهد

فایدت که خِ

خِ

میکنه شلوار پایت
(قهرمان،ص )436

گاهی نیز محمد (ص) همچون معشوقی در ال باال رفتن بر زینه تصور شده است تا قدرآن
بلواند:
محمدددد مدددیر د زینددده بددده زینددده محمدددد مدددیر د سدددوی مدینددده
محمدددد مدددیر د قدددرآن بلوانددده مالئدد

هددا همدده دسددتِ بدده سددینه
(شنیدهیشلصی)

4ـ : 5نقش بافی محمد(ص)
سرایندهی د بیتیها گاه معشدوق خدود را در کدار بافدت قداتی بسدتن نقد

بدا ندخ پدود

رنگارنگ بر تارهای سفید قاتی دیده است همین تصویر را برای ضرت محمد (ص) به کدار
برده است:
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محمددد نقدد

مددیبنددده زمددی را بددددده دي آره قلمدددددد ن زری را

بدده خوبیکددای محمددد مددو ندیدددم نشددانه مددیزندده ددور پددری را
(قهرمان،ص )616

4ـ : 6سوگند خوردن به محمد(ص)
سوگند خوردن برای اثبات عاشقی یکی از مضامین موجود در د بیتیهاست:
بددده قدددرآن مجددددید آیدددده آیدددده دِتُددم هددر تحظدده دیدددار تددو مایدده
اگدددر از طعندددهی دشدددمن نباشددده بدده دُمباتِددت بیددایم همچددو سددایه
(شکورزاده،ص )131

گاه این سوگند خوردن سوگند به ق پدیدههای طبیعی همچدون مداه خورشدید سدتاره
است:
تددب بددوم آمدددی گهدددواره داری هنددو مددو عاشددقم تددو بچدده داری
بدده ددق مدداه خورشددید سددتاره امیدددد ارم تدددو برگدددردی د بددداره
(همو ،ص )103

سرایندهی د بیتی گاه برای اثبات عشق خوی

به پیامبرش به سوگند خدوردن ر ی آ رده

است ،سوگند به سیمای دل آرای محمد ،همچنان که خدا ندد در قدرآن بده سدبب بزرگداشدت
پیامبر به جان ا سوگند خورده است:

6

بددده سدددیمای دل آرایدددت محمدددد بدده اشد

نیمدده شددبهایددت محمددد

به آن خُلق عظیمدی کده تدو داری کدده خَلقددی در تماشایدددت محمدددد
(شنیدهی شلصی)

در بیت د م نیز شاعر به خُلق عظیم پیامبر سوگند خورده اسدت کده از آیدهی  3سدوره قلدم:
( َإنَّ

َ تَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ) تأثیر پذیرفته است.

 .1یَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ یَفِی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ (حجر. )22/
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4ـ 7یاری جستن از محمد(ص) :
د ری از محبوب آرز ی دیدار ا از در ن مایههای پرکاربرد شعر محلی است:
تو در د ری مو در د رم چه اصد

تو بیماری مدو رنجدورم چده اصد

تدددددو بیمدددددار غریدددددب مردمدددددانی مُ پابندددددد ره د رم چددددده اصددد د
(قهرمان،ص )114

یا در د بیتی دیگر میخوانیم:
تددو در د ری مُ مددیندداتم از درد تددو رنجددوری مُ رنگددم شددده زرد
به رنجدوری تدو هدیچ کدس نیامدد بددده رنددگ زرد مُ آمددد زن مددرد
(همو ،ص )11

این د ری ،آرز ی دیدار یار را همواره در قلب شاعر سدادهی ر سدتایی زندده نگداه داشدته
است ا برای دستیابی به این آرز به دامان پیامبر متوس شده است از ا خواسته است تدا
دیدار یار را نصیب ا کند .اتبته این یاری جستن عال ه بر دیدار یار ،فایدهی دیگری هدم بدرای
ا یعنی ف دین داشته است:
رسددول ا ..بکددن سددعی بدده کددارُم اگر نه سدر بده کدوههدا مدیگدذارُم
رسددول ا ..د تددا فکددر بدده کددارُم ا ل دیددددن د م دیدددددار یددددارُم
(شنیدهی شلصی)

4ـ 8شفاعت جویی از محمد(ص)
بر مبنای پارهای از ا ادیث ،پیامبر (ص) در ر ز قیامت شفیب امت خود مدیشدود .ماتدا کتداب
ا ادیث ملنوی چهار دیث را با این مضمون نقد کدرده اسدت (ند  :فر زانفدر6416،ص.)14-11
اشاره به شفاعت مجرمان از سوی پیامبر در ملنوی موتوی نیز جود دارد:
گفددت پییمبددر کدده ر ز رسددتلیز کی گذارم مجرمدان را اشد

ریدز

من شدفیب عاصدیان باشدم بده جدان تددا رهانمشددان ز اشددکنجهی گددران
(موتوی،6414،دفتر4ص)310
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سرایندهی د بیتی نیز خواستار چنین شفاعتی است:
سددر کددوه بلنددد گَدد گَدد کددنم مُ سدددالم بدددر قبدددر پییمبدددر کدددنم مُ
همدددان پییمبدددری ندددام

محمدددد شدددفاعت کدددن مدددرا ر ز قیامدددت
(شنیدهی شلصی)

4ـ 9اهمیت شناخت محمد(ص)
شکوه از بی فایی محبوب یکی دیگر از پرکاربردترین مضامین د بیتیهاست:
فدددا مدددایُم اگدددر نددده یدددار بسدددیار گُدد مددایُم ،اگددر ندده خددار بسددیار
گُ د مددایُم کدده در سددایهش نشددینم اگدددر نددده سدددایهی دیدددوار بسدددیار
(قهرمان،ص )630

فدددایی ،بدددی فدددایی کدددرده پیدددرم بُددددرُم یدددددار فدددددا دار بگیدددددرم
اگدددددر یدددددار فدددددا دار ببیدددددنم سددددددر راه فددددددا دار بگیددددددرم
(همو ،ص )634

در اندیشهی شداعر د بیتدی ،بدی فدایی معشدوق ناشدی از بدیخبدری ا از پیدامبر

قیقدت

جودی ا ست:
چنددو کدده مددیر ی تنگددر نددداری خبدددر از پیدددر پییمبدددر ندددداری
چنو که مدیر ی ای ر نگداه کدن ز عشددقت مددردهیددم بددا ر نددداری
(شکورزاده،ص )111

4ـ 11عطر گل از عرق روی محمد(ص)
عرق ر ی محبوب تداعیکننده بوی گ در مشام شاعر د بیتی بوده است :
عرق در چهدرهات یدا گد گالبده

یددددا پددددر ین بدددده د ر ماهتابدددده

مگر دتبر تدو رختدی نقدره در آب کدده ر شددنایی

بدده ملدد آفتابدده
(قهرمان ص )431
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خوشبویی گ

پیدای

آن از چکیدن عرق ر ی محمد در با ر عامیانه سبب پیددای

د

بیتی زیر شده است:
علدددی دُر علدددی دُر علدددی دُر قددددمهدددای علدددی سدددم دُتددددُل
عدددرق بدددر ر ی سدددیمای محمدددد چکیددده بددر زمددین سددرزده گدد
(شنیدهی شلصی)

4ـ 11سفارش به برپایی دین محمد(ص)
سرایندهی د بیتی خود را پای بند به ف ارزشهای دینی اعمال عبادی نشان مدیدهدد.
ا دیدار بهشت را در گر پرهیز از نگاه بده نامحرمدان نداموي مدردم مدیبیندد ایدن عمد را
نشانهی برپایی دین پیامبر میداند:
بدددرادر دیدددن پییمبدددر بددده پددداکُ نمدددداز ر زه

کددددر خددددداکُ

اگددر مددایی کدده جنددت را ببینددی بدده ناموسددای مددردم کددم نِگدداکُ
(شکورزاده ،ص )14

با این همه نمی تواند دغدغه خود را از بدی شدرمی برخدی پنهدان کندد شداید در پاسدخ بده
خوی

این گونه میگوید:
بدددرادر دیدددن پییمبدددر بددده پایددده نمدددداز ر زه
مُ کدده مددایُم کدده جنددت را ببیددنم

کددددر خدایددددده

تدددی نددداموي مدددردم بدددی یایددده
(همو ،ص )110

4ـ 12آرزوی دیدار با محمد(ص)
آرز ی دیدار با پیامبر زیارت مرقد ائمدهی اطهدار همدواره در اندیشدهی سدرایندهی د بیتدی
تجلی یافته است .د بیتی هایی از این نوع را میتوان فرا ان در ادبیات محلی جست جو کرد:
چنو که میر ی َر گَرد نگداه کُ زیددارت مددیر ی مددا را دعددا کُ
زیدددارت مدددیر ی پدددای پددددیاده بیددا پددا در رکدداب اسددب مددا کُ
(همو ،ص )14
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یا:
شدددتر را بدددار کدددردن بدددار قداتددددی زیددارت مددیر م جددای تددو خدداتی
زیددارت مددیر م ضددرت رضددا را ببوسدددددم گنبدددددد زرد طدددددال را
(همو ،ص )161

در د بیتی زیر آرز ی دیدار محمد(ص) اه بیت ا آمده است:
دتدددم مدددیخدددواي پیمبدددر را ببیدددنم دم بددددا سدددداقی کددددوثر نشددددینم
ببوسددددم مرقددددد شدددداه رضددددا را

سددین را در صددا محشددر ببیددنم
(قهرمان،ص )431

4ـ 13آرزوی جاودانگی برای دین محمد(ص)
در گذشته سرایندگان قصاید مد ی در پایان قصیده در ق ممد ح خود دعای جا دانگی
میکردند اتبته این د عا با شرطی همراه بدود کده آن دعدا را در دق ممدد ح جا دانده ابددی
مینمود ،ملال عنصری در پایان قصیدهای که در مدح سلطان مسعود غزنوی سر ده است ،چنین
میگوید:
تدددا بدددود عشددداق را دیددددار معشدددوقان نیددداز تددا بددود معشددوق را بددا عاشددق بیدددل عتدداب
همچنین بادی به مل

اندر به کام دل نصیب دشمنان بدسدگاالن تدو ای خسدر مصداب
(عنصری بللی ،6414،ص )63

سرایندهی د بیتی ،جا دانگی عشق خود را به معشوق در گر برقراری دین محمد میداندد
که اتبته این برقراری جا دانه است:
بدده قددرآن کدده خط د

نددا شددماره بدده مددوالیی کدده تددیی

اتفقدداره

سددر از سددودای عشددقت َر ندددارُم کددده تدددا دیدددن محمدددد برقدددراره
(قهرمان ،ص )11
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 5ـ الالییها و یاد کرد پیامبر
الالییها هم در شمار ادب عامه به سداب مدیآیندد .الالیدیهدا اگدر چده بدرای خوابانددن
کودکان خوانده میشدهاند؛ اما هرگز محتوایی کودکانه ندارندد اکلدر مضدامین آنهدا بدزرگ
ساالنه است .الالییها در قیقت بیشتر بیان اند هها دل تنگیهای مادران است که در خلوت
شبانه ،آنها را در گوش کودکان خود زمزمه میکرده اند .الالییها هم از اندیشههدای مدذهبی
یادکرد بزرگان دین خاتی نیست .ملال در الالیی زیر که در میان اهاتی تربت یدریده مشدهور
است این معنا آمده است:
ال ال ال ال خدددددددا یددددددارت علدددی بدددداشه ندگدددده دارت
نگهددددددارت خددددددا باشددددده علدددی مشدددک گشدددا باشددده
شدددبی رفدددتم بددده دریدددایی بدیدددم مددن سدده تددا مدداهی
یَد د

ِ گدددوهر یَد د

ِ جدددوهر یدددد

ِ دامددددداد پدیددددیمبر

کدده پییمبددر دعددا مددیکددرد عدددلی کدددر خدددا مددیکددرد
(شنیدهیشلصی)

 6ـ یادکرد پیامبر در اشعار دیگر
غیر از د بیتیها الالییها در نزد عامه ،اشعار دیگری نیز جود دارد که به تحدا قاتدب،
ملنویگونهاند .اتبته همان گونه که در د بیتی ها ،شاعران ر ستایی چنددان بده یکسدانی قافیده
زن اهمیت نمیدادند؛ در اشعاری از این دست این ناهماهنگی بیشتر مشاهده میشود.
ر ایتهای ملتلفی از ی

ملنویگونه نق شده است که فردی به صحرا میر د سدواری

تنها را میبیند که ا سوار مصطفی است فرد را به سوی خدا میخواند:
رفد دتُم بددده سدددوی صددددحرا دیدددددددُم سددددددوار تدددددددنها
گفتُدددددم سددددوار کیسددددتی گفتدددددا سدددددوار مصدددددطفی
گفد دتُم چددده داری در بید د

گفتددددا کتددددابی پددددر غددددزل

گف دتُم بُلُددو تددا گددوش ک دنُم تدددا مهدددر دندددد ن بشدددکنُم
آسدددددددددمون آراسدددددددددته مددددددددهمونا ر خدددددددداسته
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مددددیزنددددم طبدددد عددددال مدددددیر م پدددددی
ای خددددای خددددوش نُددددم بددددا هددددزار یددددَ
مددددددا همدددددده بنددددددهی ا

خددددددا
نددددُم

بندددددددهی شدرمنددددددددهی ا

در ر ایتی دیگر پس از بیت «می زنم طب عال ،میر م پی خدا» این گونه آمده است:
مددددیخددددوریم تقمددددهی ا مددددیپوشددددیم کهنددددهی ا
ای خدددددای خددددوش نُددددم بدددددا هددددزار یدددد نددددم
مددددا همدددده بندددددهی تددددو بندددددهی شرمدددددندهی تدددددو
د پددددا در کعبددددهی تددددو د دسدددت در لقدددهی تدددو
(شنیدهی شلصی)

در بیشتر ر ایات شفاهی پس از این ابیات ،د بیت خوانده میشدود کده بده تحدا
ادبیات باال هماهنگ نیست به نظر میرسد ی

زندی بدا

شعر مجزا باشد آن د بیت این است:

کدداش کدده مددو مرغددی بددودم مددر سددفید مرغددی بددودم
آب زمددددزم مددددیخددددوردُم ریددددگ بیددددابون مِچدددددیدُم
(شنیدهی شلصی)

در شعری دیگر ر ایتکننده شعر به در غدار مدیر د بدا مداری کده بدر در غدار لقده زده
است ،سلن میگوید دیدار محمد را طلب میکند از ا پاسخ میشنود که محمدد (ص) در
ال راز نیاز است:
رفددددددتم بدددددده در غدددددداری دیُدددم لقدددده زیددددَه مددداری
گفت :ای بنده چه مدیخدواهی گفتدددددم :دیدددددار محمددددد را
گفددددت :محمددددد در نمددددازه دعدددددددددددددداش د ر درازه
جدددددای در یشدددددان کجدددددا آن جدددا کددده ندددور مصطددددفی
مصدددددددطفی بدددددددر منبدددددددره گددددددرد گددددددردش قنبددددددره
تددددداج ندددددورش بدددددر سدددددره تدددداج نددددورش بددددر سددددره
(شنیدهی شلصی)
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نتیجهگیری
از پژ ه

اضر این نتایج به دست میآید:

 -6د بیتیهای محلی دربردارندهی مضامین گوناگونی هستند ،مضمون اصلی آنهدا عشدق،
هجران ،شکایت از محبوب بوده است،اما به تدریج مضامین دیگدری نیدز از جاندب سدرایندگان
د بیتیهای محلی بیان شدهاست.
 -1د بیتیها الالیی های محلدی منبعدی میددانی بدرای بررسدی شدناخت فرهندگ،آداب
رسوم محلی استلراج اتگوهای زیست شلصی گر هی است محققدان دوزهی مطاتعدات
فرهنگی مردمشناسی میتوانند به این نوع منابب میدانی مراجعه کنند تحلید هدای مناسدب بدا
اقعیات هر د ره ارائه کنند.
 -4یکی ازاین مضامین د بیتیها محلی الالییها ستای

بزرگان دیدن بده یدژه شلصدیت

ضرت محمد(ص) بودهاست که ازچند زا یه به آن توجده شدده اسدت؛ گداهی ا را همچدون
معشوق خوی

تصور کردهاند؛گاهی از ا طلب شفاعت نمودهاند گاهی خدود را موظدا بده

برپایی آیین ا دانستهاند.
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منابع
 قرآن کریم.
 -ا مد پناهی سمنانی ،محمد ،)6414( ،ترانه وترانه سرایی در ایران ،تهران ،نشر سر ش.

بلندددی ،جدواد زهددرا اختیدداری مهدددخت پورخدداتقی چتددر دی ،)6410( ،توصــیف وتحلیــل
صورت و درونمایهی دوبیتیهای محلی تربت حیدریـه و بیرجنـد ،پایدان نامدهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه فرد سی.
 رازی ،شمس قیس ،)6414( ،المعجم فی معاییر اشعارالعجم ،تصحیش سیر ي شمیسا ،تهرانانتشارات فرد ي.
 شکورزاده ،ابراهیم ( ،)6414ترانههای روستایی خراسان ،مشهد ،نشر نیما. عنصری ،)6414( ،دیوان ،تصحیش محمد استعالمی ،تهران ،انتشارات کتابلانهی سنایی. فر زانفر ،بدیباتزمان ،)6416( ،احادیث مثنوی ،تهران ،امیر کبیر. قهرمان ،محمد ،)6414( ،فریادهای تربتی ،مشهد ،انتشارات ماهجان. گلبن ،محمد ،)6416( ،بهار و ادب فارسی ،تهران ،فرانکلین. محجوب ،محمدجعفر(بیتا) ،سبک خراسانی در شعر فارسی ،تهران ،انتشدارات فرد سدیجامی.
 موتوی ،جاللاتدینمحمد ،)6414( ،مثنوی معنوی،تصحیش محمد استعالمی ،تهران ،انتشاراتز ار.
 ددددددددددددددددددددددددددددددد  ،)6414( ،کلیات شمس تبریـزی ،تصدحیش بددیباتزمدان فر زانفدر،تهران ،امیرکبیر.
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تحلیلجلوههایادبیاتعامیانهدرافسانهکوراوغلوباتکیه

برمبانیحماسیآندرایرانواروپا


دکتر فرشته ناصری

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام (ره)
شهرری ،تهران ،ایران

چکیده
افسانمها و قصم هاا ایرانر در بردارند د اصر و عضاعین گزناگزنر امت مم هور
یک بم مات برخزردارا اه عاانر و د اصر عا زع داماانر ،یف ومیعر اه روابط و
ع اماات انزاع ادبر را بم خزد اخاصاص عرده د .در این راماا افسانم مزراوغلوز بوم
مات برخزردارا اه عزلفمهاا ادبیات حعامر و داعیانم ،بسار ع امار را مات نقد
و بررمر حزادث داماانر و عاانر اصلر فزلکلزر در خزد فراهم عورآورد .اه ایون رو
در پژوهش حاضر بر آن شدیم مم بم بررمر عفواهیم دامواانر ایون اثور بور امواس
روابط و ع اماات وقایع با تکیم بر ماخاارحعامر و عاانر فلسفر ادبیات داعیانم بوا
د ایت بم شخصیت عااره مزراوغلز بپرداهیم .تا دریابیم مم شخصیت داماانر وا در
عقابلم با بیدادگران و ملیم حزادث و وقوایعر موم اه هبوانگزموانان و خ یواگران بوم
د زان د اصر اصلر اد داعم ،روایت عر شزد ،تا چم حد در مات بیان عزلفومهواا
اد حعامر تزفیق یافام و نزیس دگان درون عورها و بورون عورها ماوت بیوان و
اثاات افکار و اندیشم هاا خزد پیراعزن ادبیات داعیانم و ایون اثور اه چوم تعایوداتر
بار مساماند.

کلیدواژهها :کورا غلو ،ماسه ،عامیانه ،افسانه ،قصه

Naseri915 @yahoo.com
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مقدمه
ماسه کورا غلو یکی از معر فترین ماسههای زبان ترکدی اسدت .ایدن ماسده ،مانندد
اکلر آثار کهن

ماسی ،دارای یژگیهای متعددی است که بسدتر مناسدبی را جهدت تحلید

ر ابح عناصر داستانی نظیر عناصر ادبیات عامیانه فرهنگ توده را ،در خود فدراهم مدیآ رد
از این ر به بیدان شاخصدههدای ادبیدات عامده بدا عنایدت بده مضدامین عناصدر آن در ایدن اثدر
میپردازیم با توجه به این امر در ابتدا به کر مبا لی پیرامون ادبیدات عامیانده سدپس بده کدر
شاخصههای آن در افسانه کورا غلو خواهیم پرداخت.

فولکلور و تاریخچه آن
فرهنگ عوام در زبان فارسدی از معدادل کلمدهی بدین اتمللدی فوتکلدور گرفتده شدده اسدت.
فوتکلور نیز کلمهای است مرکدب از د جدزء :یکدی  Folkدیگدری  Loreمعندی آن داند
عوام است .نلستین کسی که این کلمه را به عنوان اسم این رشدتهی مبسدوطی کده مدورد بحدث
ماست اختیار کرد آمبر از مورتن ( )Ambroise Mortonاست که به سدال  6111مدیالدی ایدن
عنوان را برگزید .در زبان فارسی فوتکلور را فرهنگ عامه فرهنگ عوام دان

عوام ترجمده

کردهاند( .محجوب)41:6414 ،
به موجب تعریدا سدن تیدو( )Saint -Yvesفوتکلدور بده مطاتعدهی زنددگی تدودهی عدوام در
کشورهای متمدن میپردازد ،زیرا در مقاب ادبیات توده ،فرهندگ رسدمی جدود دارد .ا مدواد
فوتکلور را دارای د ریشه میداند :یکی مربوط به طبقهی تحصی کدرده دیگدری مربدوط بده
طبقه عوام( .هدایت)144 :6411 ،
با مطاتعهی منابب گوناگون چنین به نظر میرسد کده بررسدی جمدبآ ری داند
توده شناسی میتواند نکات تاری

مدبهم زنددگی معیشدت ،اخدالق عدادات ،عواطدا

ا ساسات طرز تفکر اندیشهها خصای
سازد از این ر دان
(آرین پور)331:6411،

عدوام یدا

ر ی ملی اقدوام ملد گونداگون را آشدکار

عوام یا توده شناسی در زیر مجموعه علم مردم شناسدی قدرار مدیگیدرد.
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الزم به کر است که در ادبیات ار پدا بدرای هدر ید
( ،) Novelافسانه( ،)Fableی

معادل اختصاصدی

از اژههدای قصده ( ،)Conteداسدتان
یدژه در نظدر گرفتده شدده اسدت ،امدا در

ادبیات مشرق زمین ،به یژه ایران این اژهها گاهی بده جدای یکددیگر اسدتفاده مدیشدوند در
نتیجه تفا تها نادیده گرفته میشوند.
درهم آمیلتگی این تعاریا به نحوی است که در این باب هیچ دا ری صحیحی نمیتدوان
به دست داد گاهی افسانه به معنای ضرب اتمل

گاهی به معنای داسدتان خداتی از قیقدت

خیال به کار میر د .اما در ار پا همان گونده کده کدر شدده هرگدز  Fableبده جدای  Conteیدا
 Recitبه کار نمیر د( .محجوب )611 :6411،به عنوان ملال سدعدی در ید

بیدت کایدت را

به د معنی توصیا قیقی افسانهی خیاتی به کار برده است:
کددایتیزدهانددتبددهگددوشهددوشمددنآمددد

دگر دیث د عداتم کایدتاسدتبدهگوشدم
(کلیات سعدی)161:6414 ،

به تدریج آداب رسوم سنتها ،بازیها ،سرگرمیها ،قصهها ،افسانهها ،ضرب اتمل ها
ترانههای اقوام مل گوناگون دهان به دهان ،زبان به زبدان سدینه بده سدینه از نسدلی بده نسدلی
منتق شده آنچه مردمان در زندگی خارج از کالي دري فرا میگرفتند در زمدرهی فرهندگ
عوام قرار گرفت .بعدها سنگ شناسی ،گاهنامه ،گیاه شناسدی ،جانورشناسدی ،نیدز بده ایدن علدم
افز ده شد .سپس عقاید آداب رسومی که ابسته به هر ید

از مرا د گونداگون زنددگی

انسانها بود ،مانند توتد ،مرگ ،زناشویی ،پیری ،جوانی ،عر سی آنچه مربوط به زندگی عدوام
میشود جز این علم شد( .ماسه)11:6411 ،
الزم به کر است که ترانههای عامیانه ،افسدانههدا ،آ ازهدا ،بیدانگر ر ح هندری سرچشدمه
اتهامات هر سرزمین میباشند که فقح از مردمان طبقه بیسواد کم سواد آن سرزمین به دسدت
میآید .در مواقعی ساختمان ظاهری قصهها با یکدیگر متفا ت میباشند ،اما موضوع ریشدهی
آنها در همه جا یکسان میباشد که نمونهی بارز آن را میتوان در قصهی مداه پیشدانی ایراندی بدا
اندکی تیییر نزد فرانسوی ها ،آتمانی ها ،ایرتندیها نیز یافت دیگر داستان عالء اتددین چدرا
جاد در هزار ی

شب (زرین کوب)111:6411،؛ این امر اکی از آن است که شاتودهی

این اشتراکات رسوم از سه سرچشمه ناشی میشود (هدایت.)141 : 6411 ،
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مردگان

 -پرست

مردگان پرست

 -پرست

طبیعت موجودات آن

 رسوم جشن های موسمیاز این ر عادات اعتقادات ما نه تنها از جانب کسانی که در سرزمین هم نژاد با نیاکدان مدا
میزیستهاند به ما رسیده بلکه از تمام نژادها پارهای از عادات رسدوم اخدذ شدده اسدت .از ایدن
قرار ،اساي زندگی تودهی مردم عمومیت دارد این یژگیهای مشترک به زمدانهدای ماقبد
تاریخ باز میگردد ،امری که همبستگی نژاد بشر را نشان میدهد.
ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوب
سرچشمه ادبیات مکتوب براساي ادبیات شفاهی (ادبیات عامیانه) میباشدد .ادبیدات شدفاهی
به طور کلی فوتکلوری

در طول تاریخ اتهام بل

شاعران نویسدندگان هنرمنددان بدوده

است به نحوی که بد ن پیوند با ادبیات توده ارتباط با توده مردم مقدد ر نبدوده اسدت .ماکسدیم
گددورکی( )Maxime Gorkyرمددان نددویس نمایشددنامه نددویس نامدددار ر سددی ،مددیگویددد
(رئیسنیا« :)61:6411،بد ن آگاهی از دان

شفاهی مردم ،تاریخ قیقی تودههدای ز مدتک

را نمیتوان فراگرفت ..،فراگرفت».
الزم به کر است بد ن شناخت میراثهای فرهنگی گذشته ،قادر بده تجسدم زنددگی آنهدا
نلواهیم بود.
ییدری سدیپ

( )Jiri Ceipekایدران شدناي چد

 ،اهمیدت نقد

ادبیدات عامیانده (ادبیددات

شفاهی) را در ادبیات مکتوب مورد توجه قرار میدهد در مقاتهی ارزندهی خود به نام ادبیدات
فوتکلوری

فارسی به این مطلب اشاره مینماید .از نظر ا ادبیات ریشه در فوتکلور دارد یعندی

نویسندهای که آگاهی اندکی از فوتکلوری
ملال ا شاهنامه را به عنوان ی

داشته باشد ،نویسندهی بیمایهای است .بده عندوان

شاهکار ادبی قاب درک تذت بل

بدرای افدراد بدیسدواد

عوام میداند اتبته رمز این جدا دانگی را تنهدا مدیتدوان در سدنت فوتکلورید
فرد سی دانست( .همان )10 61:

ایدران توسدح
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نخستین اقدامات در خصوص ادبیات عامیانه در اروپا و ایران
در تاریخ تحول فرهنگ عامیانهی ار پایی در دد د سدده دهدم مدیالدی ،بحراندی پدیددار
میشود .شدماری از آثدار متدأخر کالسدیکی توسدح بدازیگران ،خنیداگران از ندوا ی گونداگون
مدیترانه ارد ار پا میشود .در سدهی د ازدهم ،هنگامی که آثار هندی ایرتنددی راه خدود را
به صحنههای ار پا باز میکردند ،نوعی فقر بدعت خالقیت بر ار پا اکم بدود .ایدن ر ندد تدا
زمان سدهی سیزده که مقارن با پایان یافتن جنگهای صلیبی بود ادامه داشت .در این زمان بدود
که د رهی شگفتآ ری از گردآ ریهدای آزاد بدد ن قاعدده قدانون توسدح پژ هشدگران
آغاز شد .این نلستین شکوفایی تأثیرگذار ادبیات مردمی در ار پدا بدود .بلد

عظیمدی از ایدن

مطاتب راه خود را به آثار ادبی سدههای میانی متدأخر د رهی اصدالح دیندی ()Reformation
رنسانس باز کرد این د ره تا زمان جنگهای سی ساته ( )6161-6131ادامه یافت سدرانجام
در فرانسه ،در زمان توئی چهاردهم ،گرای

عمومی برای بازسازی بدا ظرافدت قصدههدا فابلهدا

آغاز شد .چنین بود که قتی برادران گریم بدر آن شددند کده گدردآ ری مجموعدهای را آغداز
کنندددد ،اسددداطیر د ردسدددت قبایددد نلسدددتین در انبدددوهی از مطاتدددب مددددفون شدددده بدددود.
(گریم)113-111:6414،
نلسدتین نتیجده از اثدر بدرادران گدریم دگرگددونی در برخدورد دانشدمندان سراسدر جهدان بددا
دستا ردهای عامهی مردم بود .الزم به کر است که پژ ه
ار پا با مکتب رمانتی

جددی دربداره قصدهی عامیانده در

آغاز شد با برادران گریم به کمال رسید .عال ه بدر بدرادران گدریم در

گردآ ری فرهنگ عامه در ار پا ،مدیتدوان بده انجمدن فنالنددی (( )Folklore Fellowsیداران
فرهنگ عامه) در سال  6101میالدی ،در آمریکا فدرانتس بدواي ( ،)Franz Boasدر دانمدارک
اکس أتری

( )Axel Olrikدر فرانسه گاسدتون پداریس ( )Gaston Parisدر آتمدان یوهدانس

بوتتدده ( )hannes Bolteارنسددت کددن ( )Ernest Kuhnدر ر سددیه کلماچوسددکی ( L,

 )Kolmachievskiاشاره کرد .ا اسح سده نوزده ،نهضت ملی گرایی در ار پا آغاز به پلتگدی
کرد .در این سده اتیداي تدونر ت ( ،)Elias Lon/rotدر میدان مدردم بده جمدبآ ری قصدههدای
عامیانه سرگرم بود ( .همان)110-111 :
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یوتیوي کر ن ( ،)Julius Krohnنلستین دانشجویی که جدرأت کدرد پایدان نامدهاش را بده
زبان فنالندی ارائه کند ،زنددگیاش را قدا مطاتعده جمدب آ ری فرهندگ عامیانده در ار پدا
نمود( .همان)116 :
گردآ ری بازنویسی ادبیات عامیانه در ایران بی

از ی

سده پس از ار پا آغاز شد .ایدن

کار را کسانی در فرهنگ ایران باب کردند که با دنیای غدرب در تمداي بودندد .محمدد مهددی
اصا رضاجویی در سال  6111شمسی مجموعه قصههای از پ را در کتاب کایات دتپسند
ارائه کرد سپس اعلم اتد ته خلی ثقفی ،میدرزا محمد سدین خدان فر غدی ،صدادق هددایت،
کوهی کرمانی ،صبحی مهتدی ،انجوی شیرازی به عنوان قافلهساالران این عرصه شدند .بدین
ترتیددب مدیتددوان گفددت کدده گددرای

بدده ادبیددات عامیانددهی ایددران از سددده بیسددتم هنگددامی کدده

ر شنفکران از اهمیت فرهنگ عوام در ار پا آگاهی یافتند آغاز شد( .محجوب)163:6411 ،
در این میان نباید از امیر علی امینی ،فوتکلورنویس معر ف ایراندی صدا ب د مجموعده از
مللهای فارسی به نامهای هزار ی

سلن ( )6111ش ،.داستانهای املدال در اصدفهان ()6413

أ مد اخگر صا ب کتاب املال منظدوم ( ،)6461-6461سدلیمان یدیم صدا ب مجموعدهی
املال فارسی  -انگلیسی ( ،)6443دهلدا املال

کم ا ( ،)6460جمال خوانسداری صدا ب

کتاب معر ف کللوم ننه که در سال  6114توسح آتکینسون ( )Atkinsonتحت عنوان آداب
رسوم زنان ایرانی به انگلیسی در سال  6116میالدی در پاریس توسح تونلیه ( )Thornelierبه
فرانسه چاپ ترجمه شده نیز صادق هدایت صدا ب کتابهدای ا سدانه ( )6460نیرنگسدتان
( )6461غاف ماند( .آرین پور)331 311:6414 ،
طبق مطاتعات انجام شده از کتابهای گوناگون به این مهم دست مییابیم که کتداب ا سدتا
از نلستین کهنترین اسناد برای شدناخت ادبیدات شدفاهی در ایدران بدوده اسدت .بدا گسدترش
صنعت چاپ آثاری مانند امیر ارسالن ،هزار ی
چهار در ی

بی

از پی

شب ،شیر یه ،فل

ناز ،ندوشآفدرین نامده،

در دستري توده مدردم قدرار گرفدت از سدوی دیگدر زمینده بدرای

ترجمه انتشار آثار ادبی غیربومی هموار شد.

تحلیلجلوههایادبیاتعامیانهدرافسانهکوراوغلوباتکیهبرمبانیحماسیآندرایرانواروپا8889

ادبیات عامیانه  -افسانه و اقسام آن
افسانه را میتوان کهنتدرین اثدر تدرا ش هندی بشدر دانسدت در ایدن میدان نبایدد از تدأثیر
شگفت انگیز افسانهها بر شنوده غاف ماند .از ر زگاران قدیم اصول اخالقی مطاتدب علمدی
کمی را در قاتب افسانه میگنجاندند .نکته الزم بده کدر در ایدن مدورد آن اسدت کده بلد
گستردهای از فرهنگ ادبیات شفاهی را افسدانههدا تشدکی مدیدهندد کده آئیندهی تمدام نمدای
سنتها رفتارهای مردم در طول تاریخ میباشد .بنابراین تفا تهای نژادی قومیتی نه تنها بدر
افسانهها تأثیر گذاشته ،بلکه موجب تفا تهای ساختاری در ن مایهای نیز در افسدانههدا شدده
است( .محجوب)616 :6411،
نکته قاب توجه آن که شیوهی بیان افسانههدای عامیانده ملتصدات انشدائی آنهدا بدا انددک
تفا تی همواره ساده بیتکلا است در افسانههایی مانند خاته سوسکه دم د ز کد

بده

تنور بز زنگوته پا عبارتهایی موز ن جود دارد که به صورت ترجیب تکرار مدیشدود ایدن
نکته را میتوان در قصههای بومی سیسی

افسانههای عامیانهی فرانسوی مشاهده کرد .شدباهت

دیگر موجود به این افسانهها چگونگی آغداز فرجدام آنهاسدت دیگدر آن کده قهرماندان ایدن
افسانهها پدس از تحمد رنجهدا مشدقتهدا در بیشدتر مدوارد بده مدراد خدود مدیرسدند( .زریدن
کوب)111 116: 6411،
مضمون مکان نیز در افسانهها از جایگاه یژهای برخوردار است بده نحدوی کده هدر بدار کده
کر زیرزمین ،میاره دخمه ،چاه ،صند ق برج چاههای بسدته بدا محصدور سدلن بده میدان
میآید همواره در آنها قهرمان داستان ،زندانی است کده مقصدود مناسد

گدذر کمدال یدابی

میباشد قهرمان افسانه ،مظهر جدان نفدس ندوع بشدر اسدت کده از تناسدلی بده سدن بلدو

از

درجهی دانی به مرتبهای عاتی میرسد( .دالشو)606:6413،
در خصوص افسانهها تقسیم بندیهای متفا تی جود دارد که عبارتند از :افسدانههدای کندار
آت  ،افسانههای کودکان ،افسانههای شبهای زمستان ،افسانههای پهلوانی ،افسانههدای پریدان،
افسانههای بدبیاری افسانههای شیطانی(گریم).111 111 :6414 ،
افسانه را این گونه نیز تقسیم بندی کردهاند:
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افسانههای قهرمانان ،افسانههایی که در آنهدا سدلن از دیدو پدری طلسدم جداد اسدت،
افسانههای ا ی سلنان اندرزآمیز ،افسانههدای جدانوران ،افسدانههدای مردمدان بیچداره فقیدر،
افسانههای اخالقی افسانههای زنان( .زرین کوب)133-110 :6411،
هانری ماسه ( )Henri Masseخا رشناي فرانسدوی ،بدر اسداي سدفرنامههدای جهدانگردان،
افسانهها را به گونههای متعددی چدون افسدانههدای مربدوط بده چشدمههدا ،چداههدا ،دریاچدههدا،
کوهستانها ،افسانههای پهلوانی ،کوههای معجزهگر ،گودالها ،غولها ،غارهدا ،گدنجهدا ،تلتده
سنگها جاد گران تقسیم کرده است( .ماسه)311 :6411،
افسانهها را میتوان براساي دیدگاههای گوناگون چنین دسته بندی کرد:
 -6افسانههای اساطیری  -دینی :از کهنترین افسانههای ایراندی مدیباشدند کده بده د شدک
عامیانه نوشتاری به جا ماندهاند مانند :آرش کمانگیر سیا ش.
 -1افسانههای ماسی :که خود بر سه نوع اسدت :اتدا – گوندهی سداده شدده ب :گوندهی
دگرگون شده ج :گونهی تلریب شده مانندد افسدانهی زال سدیمر  ،سدین کدرد شبسدتری
افسانه کوراغلو.
 -4افسانههای مناسدبتی :کده چگدونگی شدک گیدری پیددای

جشدن آیدینهدا را بیدان

میکنند مانند عمونوروز یا بابانوئل.

 -3افسانههای جانوری :از شناخته شدهترین افسدانههدا مدیباشدند مانندد بلبد سرگشدته بدز
زنگوته پا.
 -1افسانههای زنجیرهای که از دید تاریلی یژه کودکدان مدیباشدد .مانندد خاتده مورچده
افسانهی خارکن.
 -1افسانههای تکرارپذیر :این افسانه بر مبنای کن های یکسان شک میگیرد مانندد افسدانه
پیرزن (مهمانهای ناخوانده).
 -1افسانههای پریانی :که از مهمترین افسانههای عامیانه میباشند.
 -1افسانههای جبرانی :که جبران کنندهی فشارها کمبودهای دنیای اقعی است.
 -1افسانههای عداتتی
 -60افسانههای معیشتی.
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 -66افسانههای تربیتی
 -61افسانههای رقابتی
 -64افسانههای سحرآمیز
 -63افسانههای طنز ،مانند افسانه خر گرگ
 -61افسانههای شلصیتی ،مانند افسانههای تودهی مردم برای بوعلی سینا.
با توجه به در ن مایه موضدوع ،چهدارچوب افسدانههدای ایراندی را یژگدیهدای اخالقدی،
ماسی ،اساطیری ،اجتمداعی ،سدرگرمی ،ا تدرام بده بزرگترهدا سدنتهدا تشدکی مدیدهندد.
(آرینپور)313_311: 6414،
بنابراین میتوان افسانه را ناشی از تلی قومی تصور مردم ،که از اعتقدادات عامیانده ناشدی
میشود نویسندگان گویندگان خیال پرستان ،تعریا کرد .به جهت اهمیت موضوع بایدد
متذکر شویم افسانه در ادبیات منلور منظوم ایران جایگاه رفیعی دارد .که به اجمال میتوان بده
فرد سی آفریننده ماسه ملی ایران نظامی گنجوی اشاره کرد .در این میان نبایدد از کدوهی
کرمانی که به گردآ ری چهارده افسانه ( )6463از افسانههای ر سدتائیان کدوه نشدینان اهتمدام
رزید نیز افسانههایی چون بیست افسانه هجده افسانه در ساتهای ( )6446 6440از صبحی
غاف ماند( .همانجا)
ادبیات عامیانه  -قصه ها و اقسام آن
در زبان فارسی د اصطالح خاص فنی برای قصه جدود دارد .یکدی از آنهدا کلمدهی قصده
است (اقتباي از تف عربی قصه به معنای کایت داستان) ،که در اصد

کایدات تداریلی

نیز داستانهای خیاتی را در بر میگیرد .اما در اد ار جدید ،این کلمه بیشتر اصطال ی بدرای ندوع
ادبی داستانهای کوتاه شده است .اصدطالح مناسدبتدر دیگدری نیدز جدود دارد کده از اژهی
عربی مل گرفته شده به معنی ملال ،تملی  ،ضرب اتمل ( .گریم)111-111:6414،
پارهای از این قصهها مأخو از کایات املال عامیانده اسدت کده برخدی از آنهدا مرزهدای
شرق غرب را هم در قر ن سطی درهم نوردیدده

داکی از تبدادل فرهندگ هدای غربدی
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شرقی در عهد جنگهای صلیبی است ملصوصا آنچه به تطایا هزتیات املدال عامده پسدند
مربوط گردد( .زرین کوب)111 :6413 ،،
قصه ( )taleها ،از سوی دیگر سدیلهی قدت گدذرانی مدیباشدند :قصدههدای کندار آتد ،
قصههای قهوهخانهای ،قصدههدای ملواندان ،قصدههدای زیدارتی ،قصدههدای کدار انی ،اتگوهدای
قصههای عامیانه در سراسر جهان یکسان میباشدد ایدن موقعیدت سدبب بحدث علمدی پردامنده
پیچیدهای شده است .از نظر برادران گریم قصههای عامیانه ،هوتناک غیر معتدل غیر طبیعی
میباشند .به نظر آنها نق مایههای بسیاری از قایب در قصهها ،شدوخ طبعانده زیرکانده هسدتند
که از زندگی ر زمره گرفته شدهاند( .گریم)6004 6003 :6414،
قصهی عامیانه برخالف اسطوره نوعی سرگرمی است .قصهگدو در طلدب ایدن مقصدود گداه
کامر ا گاه ناکام است .تیکن آنچه که مهم به نظدر مدیرسدد آن اسدت کده تداریخ عددهگداه
قصهها میباشد که توسح در برابر مانب زمدان مکدان تحقدق یافتدهاندد( .زریدن کدوب6413 ،
)310 100:
از

دت شباهت برخی از قصهها در فرهنگ شرق غرب این نکته محقق میشدود کده

برخی از آنها نلست در بین اقوام خاصی پدید آمدهاند سدپس از راه مهداجرت مسدافرت بدا
طوایا اقوام به سایر نقاط جهان انتقال یافتهاند .با ایدن همده شدکی نیسدت کده بعضدی از ایدن
داستانها قصهها از مشرق خاصه ایران هندد بده ار پدا رفتده اسدت .از ایدن امدر مدیتدوان بده
دت مأخذ قصهها شباهت بین آنها پی برد( .محجوب)11: 6411 ،
الزم به کر است که قهوه خانه در قصههدای عامیانده در طدی قدر ن بده عندوان ید

مکدان

جهت نق سینه به سینهی افسانهها قصهها در میان عوام مورد اسدتفاده قدرار مدیگرفتده اسدت،
مانند شاهنامه خوانی که از طرفداران بسیاری برخوردار بود( .همانجا)
قصهها را میتوان بر اساي زمینههای گوناگون به قصههای ماسدی ،جهدانگردی ،عیداری،
پهلوانی ،عاشقی ،مدردان زندان ،بازرگدان ،صدوفیان ،جدانوران ،پریدان ماجراهدای رمانتید
تقسیم نمود( .میر صادقی ،61:،6411،محجوب)164: 6411 ،
فرهنگ مردم ،رق

ها ،موسیقیها ،نقاشیها ،جشنها ،نمای ها ،ترانهها ،آداب رسدوم

اعتقادات مذهبی آنچه را که از طرف مردم سادهی مدرسده نادیدده اجدرا مدیشدود مدرسده
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دیدگان هم آن را بدد ن آن کده در مدرسده آموختده باشدند اجدرا مدینمایندد در بدر مدیگیدرد.
(محجوب)164: 6411،
همانگونه که میدانیم ترانههای عامیانه ،یعنی اشعاری که در میان تودهی مردم ر اج دارد
گاهی همراه با ساز آ از خوانده میشود یکی از خائر گنجینهی ادبیات ملی است .گوینده
سراینده این ترانه تاریخ پیدای

آنها معلوم نیست .از این میان میتوان به تراندههدای بچدههدا

مادران ترانههای عامیانه در ا سانه ()6460
صادق هدایت ترانههای ملی ( )6460توسح کوهی کرمانی اشاره کرد( .آرین پور:6414،
)311 311
ترانههای عامیانهی زبان فارسی را ابتدا ایران شناسانی همچون اتکساندر شودزکو

اتنتدین

ژ کوفسکی سپس هانری ماسه برای ا تین بار به دنیا معرفدی کردندد .بازتداب تراندهی قصدهی
پسرک بلب را میتوان به زبدانهدای آتمدانی ،فرانسدوی انگلیسدی مشداهده کدرد( .هددایت،
)160 101 :6411
بسیاری از آثار هنری یا شیوههای آفرین

هنری در زمینههای گوناگون مربوط به ادبیات

از نوع نظم با نلدر ،تئداتر ،نقاشدی ،مجسدمه سدازی ،معمداری موسدیقی از طریدق اقتبداي پدیدد
آمدهاند در موارد متعدد دیگر نیز تأثیر پذیریهای آشکاری در فرم محتوای آثدار هندری از
طریق اقتباي مشاهده میشود.
حماسه کوراوغلو در افسانه وتاریخ
تالش در جهت معرفی ماسه کور ا غلو بررسی جلوههای دراماتی

معتبدر ایجداد شدده

بر مبنای آن ،میتواند نمونه بسیار خوبی از انجام کار هنری جدید بر اسداي داشدتههدای ملدی
مردمی ی

سرزمین باشد .در این زمینه باید توجه داشت که ضمن ایجاد پیوندد فکدری ،ادبدی،

هنری معنوی با آثار کهن ،میتوان به نیازهای اجتماعی ر زگار خود نیز پاسدخ داد در عدین
ال پلی برای ارتباط با آیندگان فراهم آ رد.
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معرفی حماسه کوراوغلو
بر مبنای آنچه در فرهنگ فارسی معین آمده است ماسده در تیدت ابتددا بده معندی دتیدری
کردن پس از آن به معنای شعر رزمی است .بندا بده توضدیش بدیش اهلل صدفا ،ماسده ندوعی از
اشعار صفی است که مبتنی بر توصیا اعمال پهلوانی ،مردانگیهدا ،افتلدارات بزرگدیهدای
قومی یا فردی باشد به نحوی که شام مظاهر ملتلا زندگی آنان گدردد (صدفا،)4-3 :6411 ،
این تعریا دقیقاً مبتنی بر آن چیزی است که با خوانددن « ماسده کورا غلدو» بده هدن متبدادر
میشود.
از آنجا که ماسه ،خاطرههایی از د ران نلستین است ،به صورت افسدانه قصد

« سدینه

به سینه» نق شده این ر ند ادامه داشته تا زمانی که «مکتوب» شده است.
در کتاب «جام جهان بین» آمده است « :ماسه را شدعری دانسدتهاندد کده دربداره موضدوعی
قهرمانی  -که قدرتهای مافوق طبیعت در آن دخاتت دارند  -سلن مدیگویدد .ایدن تعریدا،
ناظر به ماسههای خاصی است که مدیتدوان آنهدا را ماسدههدای پهلدوانی خواندد .ایدن گونده
ماسهها که دارای جنبه مذهبی یا قهرمدانی یدا هدر د هسدتند ،جدز در ضدب ،موقدب د ران
خاص نمیتوانستهاند پدید آیند .امدا بعددها ماسده بده زمدان موضدوع خداص پایبندد نماندد».
(اسالمی ند شن)411: 6411 ،
منظومه هدای ماسدی فوتکلورید

از مبدارزات آزادی طلبانده

طدن پرسدتانه مدردم هدر

سرزمین در طول تاریخ سلن می گوید .در این گونه منظومههدا ،از قهرماندان هنرمنددان مدردم
ستای

میشود .تحقیقدات نشدان داده اسدت ماسده کورا غلدو در منطقده سدیعی ،از ار پدای

شرقی گرفته تا قفقداز ایدران افیانسدتان آسدیای میانده جندوب سدیبری در بدین تدرکهدا،
آ ربایجانیها ،کردها ،ارمنیها ،گرجیها ،آغازها ،تزگیها ،رازها ،قاقانوزها ،اُیورهدا ،اجارهدا،
ترکمنها ،تاجی

ها ،ازب

ها ،قزاقها ،قره پاپاقها ،افیانها ،اغراب آسیای میانده ،تاتارهدا ...

گسترش یافته بر سر زبان ترانه سرایان ساز به دست داستانگو افتاده است .در فوتکلور ملد
ادبیات مکتوب موسیقی ترانههای ملتلا ادبی هنری برای خود جا بداز کدرده عالقده
مل را به سوی خوی
(نوری) 10: 6414،

جلب نموده که هر ی

از آنان ،قهرمان داستان را از آن خود دانستهاند.
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به را تی میتوان دریافت گرچه داستانهای کورا غلو در میان مل ملتلا شهرت دارندد،
اما این افسانههدا کدامالً شدبیه یکددیگر نیسدتند؛ زیدرا جنبدههدای ملتلدا توسدعه تکامد ایدن
موضوعها با یکدیگر متفا ت است .از جمله داستانهای قدیمی کوراغلو ،ر ایدات آ ربایجدانی
هستند( .سیپ

 )31 :6411در میدان ایدن ر ایدات آ ربایجدانی ،موضدوعات اقعدی موجدود در

آ ربایجان ایران نیز جدود دارد .ایدن موضدوعات ،معمدوالً مبدانی تداریلی ماسدههدا را دربدر
میگیرند.
چنگیز آیتماتا ،نویسنده نام آ ر قرقیز ،میگوید :هدر ترانده قددیمی بدرای خدودش کتداب
تاریلی است .شاید گذشتگان خبر داشتند که ما ر زی این قصهها ترانهها را مدیخدوانیم از
عواطا دردها ا ساساتشان باخبر میشویم.
در ماسه کورا غلو ،ا در برابر ستمی که از طرف اکمان فئدودال در دق پددرش شدده
بود ،عصیان میکند برای مقابله با آنها در کوهستانها مسکن میگزیند تمامی ستم دیدگان
د ر ا جمب میشوند .آنها علیده اکمدان فئدودال ،بازرگاندان سداکنان ثر تمندد شدهرها ارد
جنگ میشوند آنچه را به کم

یاران عیاران از دارایدان مدیسدتانند ،میدان ندداران تقسدیم

میکنند .کورا غلو بیپناهان را پناه میدهد ،غملوار د ستان است ،سرکردهای تیزبین سردار
جنگی دال ری است که در نبردها پیشاپی
امنیت از جان خوی

عیاران بر دشمن میتدازد در راه کسدب آزادی

میگذرد .دشمن اصلی مردم در ماسه کورا غلو ،سلطان علمدانی ،اُمدرا

کّام سدتمکار محلدی پدس از آن ،فئدودالهدا ،اربابدان تداجران ظداتم ،نظیدر سدن پاشدا،
بوتوبیگ ( )bulubeygدیگرانی هستند که به اتفاق برای سرکوبی کورا غلو بده سدوی چنلدی
بئ سرازیر میشوند سالح آتشین را که تازه اختراع شده را به کار میگیرند.
منظومههدای ماسدی فوتکلورید

 ،از مبدارزات آزادی طلبانده

طدن پرسدتانه مدردم هدر

سرزمین در طول تاریخ سلن میگوید .در اینگونه منظومدههدا ،از قهرماندان هنرمنددان مدردم
ستای

میشود .از این دسدت منظومدههدا در ادبیدات شدفاهی آ ربایجدانی فدرا ان داریدم .مدلالً

ماسههای دده قورقوت ،ماسه کورا غلدو ،ماسده سدتارخان ،ماسده قاچداق نبدی ،ماسده
قاچاق کرم ،از این قبی  .در هر ی

از این منظومههای ماسی ،ز ایدایی از تداریخ مدردم در

د رهای خاص تصویر شده است( .آراسلی)11 :1141 ،
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ا تین نسله کام

ماسه کورا غلدو را شدرق شدناي مشدهور تهسدتانی ،خودزکدو بده زبدان

انگلیسی در  64مجلس (قول) در سال  6131در تندن منتشر کرده است .بعد از مددتهدا ،ایدن
نسله به زبانهای ار پایی از جمله فرانسه آتمانی ترجمه شد سرانجام در سال  6111توسدح
ي.ي پنی به زبان ر سی ترجمه شد به این ترتیب در تمام دنیا شدهرت پیددا کدرد .اتکسداندر
خودزکو با نشر این ماسه به زبان انگلیسی در جهانی شدن ایدن ماسده خددمتی بدی ملدال بده
ادبیات آ ربایجانی نموده است( .بوداغی ،در پایگاه اطالع رسانی پاریس سفری)6411 ،
ماسه کورا غلو داستان انسانی پرشور است کده مبدارزه دتدداگی را در خدود دارد .ایدن
ماسه ،بعدها در میان مل گوناگون آسیا اهمیت ر اج یافتده جدز گنجیندههدای فوتکلدور
شده است.
آنچه دربداره پیشدینه ماسده کورا غلدو مدیتدوان کدر کدرد ایدن اسدت کده ا تدین نسدله
دستنویس کورا غلو موجود در کتابلانه ملدی پداریس در سدال  6111مدیالدی بده آ ربایجدان
آ رده شده است .در همین سالها ،کارمند آکادمی علمی انسدتیتوی شدرق شناسدی ،خانسدو ار
قاسیم زاده ،در سفر به فرانسه ،میکر فیلم عکدسهدای دسدت ندویس را بده انسدتیتوی ادبیدات
تقدیم کرد .این اسناد ،به خح شکسته در  611صفحه 64 ،مجلس (قول) متن دست ندویس بده
خح فارسی شعرها نیز به زبدان آ ربایجدانی بدود .در آخدرین صدفحه داسدتان ،ایدن اطالعدات
آ رده شده است« :سبب تصنیا این کتاب ،جناب اجی میرزا اسدکندر بدوده اسدت .گویندده
داستان عاشیق صادیق مشهور بده صدادیق بدی بدوده داسدتان را میدرزا عبدداتوهاب بده نگدارش
درآ رده است .رعیت های میرزا اسکندر از جمله میدرزا مهددی گیالندی ،ضدرت قوتدو بدی
یعقوب بی هم بر این کار نظارت داشتهاند .به تاریخ چهارشنبه 61ام هجدری قمدری سدال 6110
( 6141میالدی) این نسله را از ا ل تا آخر محمودخان د نبوتدو دیرجدوی ،جمدب آ ری کدرده
است» (در مورد این افراد هیچ اطالعاتی در تذکرهها تاریخ یافت نشدده اسدت( ).بدوداغی ،در
پایگاه اطالع رسانی پاریس سفری)6411 ،
اخیراً در جمهوری گرجستان بل
 -جمب آ ری شده است .در ی

دیگری از ماسه کورا غلو  -که برای ما ناآشنا اسدت

مجموعده کوتداه تدی بدا معلومدات اساسدی ،اثدری کده از 11

مجلس تشکی شده است در آکادمی علوم «ککه تیددزه» نگهدداری مدیشدود« .چالیددزه» ایدن
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موضوع را به صرا ت قید مدیکندد کده دسدت ندویسهدا بده قدرن  61مدیالدی مربدوط هسدتند.
(تهماسب)11 : 6411 ،
اتکساندر خودزکو دانشمندی است که در ا اسح قرن نوزدهم برای ا تین بدار ترجمدهای از
کورا غلی را به زبان انگلیسی منتشر این داستان را به جهانیان معرفی کرد .آقای عبدداتر مان
ا نق در کتاب ماسه گورا غلی میگویدد :ا [اتکسداندر خودزکدو] گدورا غلی را بدر اسداي
اظهارات مردم آ ربایجان ،ترکمنی از طایفه «تکه» می داند که در زمان شاه عبداي د م صدفوی
در خراسان به دنیا آمده بعدها به آ ربایجان ایران کوچیده در دژی به نام چنلدی بئد  ،اقدب
در دره سلماي سر راه خوی  -ارزر م ،راهزنی میکرده است( .ا نق)1 :6416 ،
رئیس نیا ( )6411بر مبنای کتاب گورا غلى (قو شوت )141: 6411 ،این داستان را مشدتم
بر  64مجلس میداند که عبارتاند از:
 -6پیدای

گورا غلی  -1ازد اج گورا غلی  -4انتقام گرفتن از عدرب ریحدان  -3آ ردن

عوض  -1نجات عوض  -1ازد اج عدوض  -1عدرب ریحدان  -1چهد هزارهدا -1قهدر کدردن
عوض  -60بازی قیرآت  -66خرمن داتی  -61گدورا غلی بزیدرگن (بازرگدان)  - 64مدرگ
گورا غلی
ا این ر ایت را « لقه اسطه بین اریانتهای غربی شرقی» میداند( .رئدیس نیدا: 6411،
) 141
تحلیل افسانه کوراوغلودر حماسه وادبیات عامیانه
کوراغلواز گونه افسانه های حماسی -تاریخی است  .پژ هشگران ریشه این افسانه را در
شورشهای دهقانی جالتی میدانند که در سدههای  61 61میالدی در سرزمینهدای آنداتوتی
رخ داده است.
ر ایتهای گوناگونی از این افسانه در میان ملتها تبارهدای تدرک تدرک زبدان جدود
دارد .عاشیقها که خنیاگران یا گوسانهدای د ره گدرد هسدتند ،افسدانه کورا غلدو را همدراه بدا
شعرهای عاشقانه غم انگیز در جشنها عر سیها یا قهوه خانهها میدانها ر ایت میکنند.
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بن مایه افسانه کورا غلو بر پایه مبدارزه بدا بیددادگری اسدت .در افسدانههدایی از ایدن گونده،
شددورش سددتمدیدگان ریشدده در اقعیددتهددای اجتمدداعی مناسددبات گوندداگون دارد .در افسددانه
کورا غلو ،قهرمان افسانه با طبیعت سرک

یا نیر های فرا طبیعی همچدون دیدو اژدهدا نبدرد

نمیکنند ،بلکه ستیز نبرد آنها با بیدادی است که اربابان زمینداران بر آنها بکار میبندندد.
به دیگر سلن ،افسانههایی از این گونه ،کارکرد ساماندهی ر ی ر انی سدتمدیدگان را بدر
عهده دارند .آنها با قهرمانانی همچون کورا غلو ،ستمگران را کوچ

خدوار مدیشدمارند

نیر ی توده مردم را بزرگ میدارند.
در این افسانه اگرچه دیو پری اژدها جود ندارد ،اما اسبانی هستند که نیر ی فراطبیعدی
دارند .این اسبان که جودشان پدارهای زمیندی پدارهای دریدایی اسدت ،نیدر ی خیدال پدردازی
افسانه سرایان را نشان میدهد که برای سدازگاری افسدانه بدا ر ح زمدان پدذیرش آن از سدوی
توده مردم ،موجودی با ر پذیرتر میآفرینند که یدا ر همیشدگی انسدان در درازای تداریخ بدوده
است .کورا غلو از جنبه قهرمان پر ری ادامه سنت شلصیت پردازی در افسانهها داستانهدای
عامیانه ایراندی اسدت .ا از میدان فر دسدتان جامعده برخاسدت سدنت قهرمدانی پهلدوانی را بدا
نیر های بداز  ،نیدر ی اندیشده بدزرگ منشدی اخالقدی یدا جدوانمردی همدراه کدرده اسدت.
کورا غلو برای نبرد ستیز با بیداد به کوهها پناه میبرد ،جایگاهی که در ایران همیشده پناهگداه
قهرمانان قیقی افسانهای مردم بوده است.
نتیجهگیری
با عنایت به آنچه کر شد میتوان ا عان نمود افسانهها قصهها با محورهای گوناگون انواع
ادبی طیا سیعی از ر ابح مناسبات کالمدی را بده خدود اختصداص مدیدهندد در ایدن راسدتا
افسانه کور ا غلدو بده جهدت برخدورداری از مبا دث اصدلی ادبیدات ماسدی عامیانده بیدانگر
ر ایتهایی از ی

فرهنگ ،ی

د ره ی

سرزمین است آنچه که بی

از بی

در ر ایدات

این اثر به چشم میخورد جود عناصر مضامین قهرمانی در شلصیتی است کده مانندد اسداطیر
شاهنامه با درجه باالیی از شکوه جالل صا شده اما ر یکرد اعمال این شلصیت در ر ابح
مناسبات گوناگون امری فراتر از ر ایات شاهنامه است فردی که در هله ا ل با تکیه بر دیدن
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اصول خرد همگان را پناه میدهد سپس با تدبیر کیاست انتقدام اجددادی خدود را در ید
رکت جمعی از ستمگر میگیرد .آنچه که در این راستا ایز اهمیت است نق ر ایات متعددد
از زبان اقوام مل گوناگون است که هری

با ی

زمینه هندی منحصدر بده فدرد ،نقد

قابد

توجهی در انتشار این افسانه به آن سوی مرزها داشتند.
منابع
 ا نق ،عبداتر مان ،)6416( ،ماسه کورا غلی ،تهران ،انتشارات قدیانی. آراسلی ( ،)1141ماسه کورا غلو ،ترجمه مسعود بوراچاتو ،تهران ،آ ر کتاب. -بوداغی ،غالمرضا ( ،)6411کورا

غلونون در پایگاه اطالع رسانی پاریس سفری 11 .تیدر p 6416

) http: ishiq.net _ 1627دستیابی در  13تیر)6411 ،
 تهماسب ،محمد سین اکبر امانتی ( ،)6411ماسه کور ا غلو ،ترجمه تی راعی ،تبریدز ،نشدراختر با همکاری انتشارات هاشمی.
 -سپی

 ،پیری ،)6411( ،ادبیات فوتکلور ایران ،ترجمده محمدد اخگدری ،تهدران ،سدر ش ،مرکدز

تحقیقات ،مطاتعات سنج

برنامهای.

 دالشو ،توفلر ،)6413( ،زبان رمزی افسانهها ،ترجمهی جالل ستاری ،ج  ،6تهران :توي. رئیس نیا ،ر یم ،)6411( ،کوراغلو در افسانه تاریخ ،تبریز ،نیما. زرین کوب ،عبداتحسین ،)6413( ،پله پله تا مالقات خدا ،تهران ،انتشارات علمی. زرین کوب ،عبداتحسین ،)6414( ،یادداشتها اندیشهها ،تهران ،سلن. زرین پور ،یحیی ،)6411( ،از نیما تا ر زگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر) ،تهران ،ز ار. قو شوت ،آتا،)6411( ،گور ا غلی ،ایران. -کلیات سعدی )6414( ،به کوش

مظاهر مصفا،تهران ،ر زنه.

 گریم ،یاکوب تودیگ کارل ،یلهلم کارل (برادران گریم)( )6414قصهها افسانههای برادران گریم ،ترجمهی هرمز ریا ی ،نسرین طباطبایی ،بهزاد برکت ،تهران ،پیکان. ماسه ،هانری )6411(،معتقدات آداب ایران ،ترجمدهی مهددی ر شدن ضدمیر ،تبریدز ،دانشدگاهتبریز
 -محجوب ،محمدجعفر ،)6414( ،ادبیات عامیانه ایران ،چشمه.
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 میددر صددادقی ،جمددال میمنددت ،)6411( ،اژه نامددهی هنددر داسددتان نویسددی ،فرهنددگ تفصددیلیاصطال ات ادبیات داستانی ،تهران ،کتاب مهناز.
 نوری ،فعال ،)6414( ،درباره ماسده کورا غلدو ،نشدریه یدازدهمین جشدنواره کتداب کدودکنوجوان ،بهمن.
 -هدایت ،صادق ،)6411( ،فرهنگ عامیانه مردم ایران ،تهران ،چشمه.
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جایگاهفننقالیدرادبعامه
مهشید نجارنژادمشهدی



دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده
فن نقا لر در فره گ و اد ایران پیشی م زالنر دارد و گ هی م غ ور ایرانیوان
بم شعار عر آید .گساردگر این فن اه دصر صفزا توا عیانومهواا دصور پالوزا بور
ادبیات پر بار ایران تأثیر گذاشام امت .نقالر ه ر نعایشر و اه اصیلتورین ه رهواا
نعایشر ایران امت .نقالر با هعکارا ماهعان عیوراث فره گور و گردشوگرا ب یواد
فردومر ،خانم تأتر و عرم ه رهاا نعایشور مشوزر ایوران در  27نوزاعار  2111در
ششعین امالس عیراث عع زا یزنسکز بم ثات ماانر رمید .در عقالم حاضر توالش
شد امت گ ارشر اه م ت نقالر و شاه اعمخزانر اه گذشامهاا دور تا اعروه ارائوم
شزد و عااحثر عان د پیشی م نقالر ،ویژگر نقاالن ،آدا نقوالر ،زعارهوا و مایگوا
ه ر نقالر بر ماععم ایران بررمر شزد .در پایان بم نقش ملیدا آعوزهش و پورورش
در حفو هزیت علر و ایرانر و تأثیر آن بر ادبیات غ ر ایران و باهتا ایون ه ور بور
ایهاد و حفو روحیم علرگرایر در عیان ایرانیان اشار شد امت.

کلیدواژهها :ایران ،نقاتی ،شاهنامه ،طومار ،داستان ،آموزش پر رش.

 Mn.tabasom@yahoo.com
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 -1مقدمه
نقاتی یا افسانهگویی شاهنامهخوانی از دیر باز در فرهنگ ایران ضور چشمگیدری داشدته
است .نقال در تیت ،کسی است که چیزهایی را از محلی به محد دیگدر نقد مدیکندد (عمیدد،
 .)6163:6411در اصطالح به پیشه کسی میگویند کده داسدتانهدا

اقعدههدای جدذابی را کده

میشنیده میخوانده است ،برای سرگرم کردن مردم ،بیدان مدیکندد بده ایدن قصدهگدو نقدال
میگویند .ادبیات هر ملتی را قتی میتوان فهمید که با اساطیر افسانههای کهن ملدی-مدذهبی
آن قوم آشنا بود .قصههای عامیانه یکی از اشکال ادب شدفاهی اسدت ،گنجینده ارزشدمندی کده
اعتقادات ،با رها ،آداب رسوم ایرانی را در دل خود پنهان کرده است .به آثاری که در آنهدا
تأکید بدر دوادث خدارقاتعداده ،بیشدتر از تحدول پدر رش آدمهدا شلصدیتهاسدت ،قصده
میگویند .در قصه محور ماجرا بر وادث خلقاتساعه میگردد (میرصادقی.)33 :6411 ،
 -1-1تبیین مسأله
برای ف

پیشرفت این فن ،پاسخ به سااالت ارائه راهکار ضدر ری مدیباشدد .در ایدن

خصوص سااالتی مطرح میشود:
 ر ند جایگاه نقاتی از گذشته تا امر ز چگونه بوده است؟
 نقاالن چه یژگیهایی دارند؟
 چه اقداماتی باید در ف جایگاه این هنر در جامعه انجام شود؟
 کدام نهاد ،نق

ماثری در در ندی کدردن فرهندگ آداب رسدوم ،بده خصدوص هندر

نقاتی دارد؟
 چه راهکارها پیشنهادهایی برای ف

اشاعه این هنر ارزشمند میباشد؟

 -2-1ضرورت پژوهش
هدف این پژ ه

بررسی سیر تاریلی فن نقاتی رساتت نقاالن جایگاه نقاتی امدر ز در

در نی کردن فرهنگ آداب رسوم ایران میباشد.
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با توجه به گذشت زمان ،بهرهمندی از این هنر اصی  ،در جامعه ایران کمرنگ شده اسدت
یکی از دغدغههای مردمان فرهنگد ست ،ادامه پیشدرفت ایدن فدن مدیباشدد ،الزم اسدت تدا
تدابیری جهت پیشرفت

ف جایگاه آن اندیشیده شود.

ا تین کسانی که دست به تصنیا زدند آن را به صورت کتابت درآ رده ،در خزاندههدای
خود نگهداری کردند بعضی از آنها را از زبدان یواندات نقد کردندد ،ایرانیدان ا تیده یعندی
کیانیان هلامنشیان بودند .پس از پادشاهان اشکانی که د مین طبقده پادشداهان ایراندیاندد ،در
این مورد اغراق کردهاند .در زمان ساسانیان بر داستانها افز ده شدد عدربهدا آن را بده عربدی
ترجمه کردهاند (ابن ندیم.)611:6410 ،
 -3-1نقش آموزش و پرورش در حفظ فرهنگ عامه
فرهنگ شاهرگ یاتی ید

ملدت اسدت بدیتدوجهی بده آن مدانب جریدان یدات در آن

میشود .عرق ملی مردان متعهد به آداب ادبیات ی

کشدور ،مدیتواندد فرهندگ آن را زندده

نگه دارد .بر نس امر ز است تا ادامه دهندده راه پیشکسدوتان فرهیلتگدان بزرگدان ایدن فدن
باشند.
این

به پاسخ یکی از سدواالت ایدن پدژ ه

فرهنگ هویت ایرانی به خصوص هنر نقاتی ،نق

پرداختده مدیشدود کده کددام نهداد در فد
کلیدی بر جستهای دارد؟

یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار در ف فرهندگ هویدت ایراندی ،آمدوزش پدر رش
میباشد.
اگر آموزش پر رش ی

کشور نتواند افراد را به هویدت ملدیشدان ،پایبندد کندد ،ممکدن

است با خطر از خود بیگانگی نس جدید مواجه شده دتبستگی آنان بده هویدتهدای بیگانده را
سبب شود در نتیجه ،امنیت در سطش کالن ملی دچار آسیب شود (ا مدی.)61 :6411 ،
در این زمینه ارائه راهکارها پیشنهادهایی در جهت در ندی کدردن فرهندگ غندی ایراندی،
می تواند دائز اهمیدت باشدد .آنچد ه بده پایدداری ایدن هندر اصدی در جامعده کمد

مدیکندد،

مایتهای ماتی پشتیبانیهای فرهنگی آشنایی معرفه تلویزیدونی ،رادیدویی ،جشدنوارهای
یا مطبوعاتی بزرگان این فن مدیباشدد .از همده تأثیرگدذارتر نقد

غیدر قابد انکدار آمدوزش
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پر رش است که به عنوان نهادی در زمینه آموزش رسانی پر رش ر ح فکدر نسد معاصدر،
ظیفه خطیری بر عهده دارد .آموزش پر رش کتابی تحت عنوان «فرهنگ هویدت ایراندی »
تد ین نماید تا در کنار در ي دیگر به صورت اجباری تدریس شود تا مهارتهای اجتماعی
فرهنگی را بازگو کند هر چه بیشتر آداب فرهنگ ایرانی در جود فرزندان در ندی شدود
آنها با معیارهای فرهنگ ایرانی-اسالمی بیشتر مأنوي شوند .معلمان ،میتوانندد داند آمدوزان
را به سوی نهادهایی از جمله خانه کودک شاهنامه ،کدانون نقداتی شداهنامهخدوانی ،هددایت
کنند .بهتر است در مداري بده معرفدی شلصدیتهدای تأثیرگدذار در فرهندگ ایدران ،همچدون
«آرش» پرداخته شود دان آموزان بدا مفداهیم فرهندگ ایراندی مدیهند سدتی آشدنا شدوند
مفاهیم االی آداب فرهنگ ایرانی در نی شود.
 -4-1پیشینه پژوهش
ادبیات هر ملت هر زبانی را قتی میتوان درک کرد کده بدا اسداطیر افسدانههدای کهدن
ملی-مذهبی آن قوم زبان آشنا بود.
نق داستان های پهلوانی در ایران پیشدینه کهندی دارد .تمدام اقدوام سدعی داشدتهاندد افسدانه
قصههای خود را از گزند فراموشی برهانند .ایرانیان نیز برای نگهداری گنجینه داستانهای خدود
به د طریق اقدام کردهاند:
 -6از راه نوشتن

 -1ر ایتهای شفاهی

دسته ا ل را ادبیات مکتوب مینامند که نتیجه اندیشده اهد قلدم اسدت دسدته د م سدلنان
عامیانه است که ادبیات شفاهی نامیده میشود .نقاتی هم گونهای از ادبیات شفاهی اسدت کده از
دیر بداز در فرهندگ ایدران جدود داشدته اسدت .بدیشد

در ایدن زمینده پژ هشدگران بسدیاری

قلمفرسایی کردهاند آثار زیادی جود دارد کده چداپ شدده اسدت کده مدیتواندد بنیدان کدار
پژ هشددگر قددرار گیددرد .نق د داسددتانهددای پهلددوانی در ایددران پیشددینه بسددیار کهنددی دارد بنددابر
گواهیهایی ،ظاهرا به ر زگار مادها هلامنشیان میرسد (تفضلی.)61 -61 :6411 ،
محققان عموما آغاز ر اج نقاتی را از عصر صفویان در قهوهخانههای اصفهان مدیدانندد
(د ستلواه( )614 :6410 ،تصویر شماره .)6
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در مقاتهای اشاره داستانی به نامهدا ر ایدات نقداتی شدفاهی-مردمدی در شدعر سدلنوران
ملتلا از سده ششم تا امدر ز بررسدی شدده اسدت ،ر ایداتی کده مدیتواندد منبدب خدوبی بدرای
پژ هشگران باشد (آیدنلو.)603-11 :6411 ،
در این مقاته این فرضدیه مطدرح شدده اسدت کده مأخدذ بسدیاری از ابیدات اتحداقی شداهنامه،
برگرفته از ادبیات شفاهی عامیانه مردم بوده است .کاتبان آنها را گزارشهای شفاهی نقداالن
شنیدهاند بعد مکتوب کردهاند (آیدنلو.)603-16 :6411 ،
مقاتهای به نق

ماثر قصهگو در شک گیدری داسدتان پرداختده اسدت اختیدار قصدهگدو را

درتیییر ر ند داستان مد نظر قرار داده است .پژ هنده نیز به نق

قصهگویان در در نی کدردن

ثبت ادبیات عامیانه ،اشاره کرده است (عادتلانی همکاران.)611-646 :6414 ،
مقاتهای ،زبان ماسدی در طومدار جدامب نقداالن مضدمون کلدی طومارهدا را در د سدطش
آ ایی نحوی بررسی کرده است .پژ هنده ،طومار را به عنوان آداب نقداتی شداهنامهخدوانی،
مضمون شیوه تد ین آنها را بررسی کرده است (نیکلو همکاران.)644-606 :6413 ،
 -5-1روش پژوهش
شیوه تحقیق در این مقاته توصدیفی-تحلیلدی اسدت گدردآ ری اطالعدات مبندی بدر ر ش
کتابلانهای با استفاده از منابب تأتیفی مقاالت تحقیقی در این زمینه است.
 -2نقالی پیش از اسالم
سنت شفاهی ر ایات عامیانه ،چه پی

از اسالم چه پس از آن ،سدابقه طدوالنی نقد

مهمددی در ماندددگاری فرهنددگ عامیاندده دارد .داسددتانهددای کوتدداه یددا شددعرهای شددفاهی کدده از
قدیمترین ایام به دست نس امدر ز رسدیده اسدت ،بهتدرین متدون شدفاهی ملدتهاسدت .ادبیدات
عامیانه ایران نیز بسدان دیگدر شداهکارهای ادبدی ایدن مدرز بدوم اسدت .هدم چندان کده زیبدایی
شاهکارهای ادبی منتجه آرای

کالم ،توصدیاهدای دتکد

زبدان فداخر اندیشدههدای نیدز

پدیدآ رندگان آنها است ،راز زیبایی ادبیات عامیانه نیدز نهفتده در بدیپیرایگدی سدادگی آن
است که گه گاهی سادگی خود عین زیبایی است (افشاری.)61 :6411 ،
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«گوسان» نام معر فترین داستانگزاران پی

از اسالم است که از د ره اشکانیان تدا ا اخدر

فرمانر ایی ساسانیان ،هم در دربارها هم در میان عموم ،به ر ایتگویی میپرداختند (بدویس،
.)13-11 :6411
پی

اقعهخوانان به همراه قصه خود چنگ یا ساز دیگر مینواختندد

از اسالم ،قصهگویان

که این امر ساتیانی چند پس از سلطه عرب در جایجای ایدن سدرزمین دیدده مدیشدد تددا م
داشت .اما از این اقعهخوانی همراه ساز در د ره اسالمی به علت منب موسیقی تنهدا نقد نقداالن
باقی ماند (میرشکرایی.) 10 :6411 ،
گمان میر د که اقعهخوانی در ایران پی

از اسالم ،قصهسرایی موز نی همراه با ی

ساز

(به ا تمال چنگ) بوده است .مسیر این گونه نقاتی را که بیشتر به قواتی تعبیر مدیشدود ،چده در
موسیقی چه در ر ایات مربوط به پی

از اسالم ،را میتوان دنبال کرد .همین قدواتی چدون بده

قرنهای ا تیه رسید ،شاید به دتی محد د شدن

تی گاهی ممندوع شددن موسدیقی ،همراهدی

ساز را از دست داد از آن تنها نق قول اقعه باقی ماند (بیضایی.)113-11 :6411 ،
 -3نقالی پس از اسالم
باتوجه به گرای

بسیاری از هنرمندان به این رفه ،فن نقاتی جایگاه خود را بین افراد آگداه

خبره تلبیت کرد اما نقاتی پس از اسالم به گونهای دیگر راه خود را ادامه داد .در بسدیاری از
متون کهن اشعار شاعران به جود رفه نقاتی داسدتانسدرایان اشداره شدده اسدت .ابیداتی از
کیم توي است که نشان میدهد که ا از نقاالن داستانهای گذشدته آگداه بدوده کده در نظدم
شاهنامه از آنها بهره گرفته است.
«کندددون کشدددتن رسدددتم آریدددم پیدددد
یکدددی پیدددر بدددد نامدددد

آزاد سددددددر

ز دفتددر همددی د ن بدده گفتددار خددوی
کدده بدددا ا مددددد سددده بددودی بدده سدددر

کجدددددا نامددددده خسدددددر ان داشتدددددددی دل پیکدددددددر پهددددددددلوان داشتددددددی
دتددی پددر زداندد  ،سددددری پددر سددلن زبددددان پدددر زگفتددددددارهای کهدددددددددن
بددده سدددام نریمدددان کشیددددددش ندددددژاد بسدددددی داشتدددددددم رزم رسدددتم بیددداد»
(فرد سی.)311 :6411 ،

جایگاهفننقالیدرادبعامه8898

 -4طومارها
یکی از آداب نقاالن شاهنامهخوانان ،طومار زدن بود که بسیار معر ف بدوده اسدت .شدیوه
تد ین طومارها به صورت خاصی است.
نقال قصهپرداز ی که فدن نقد را مطدابق ضدوابح آن آموختده بدود ،بعدد از آنکده بده مقدام
استادی رسید ،مجاز بود که طومار بزند؛ یعنی ،داسدتان بسدازد .نقداالن داسدتانهدای ماسدی را
د بارهسازی میکردند .با این کیفیت که برای شیرینتر ساختن داستان ،صحنههایی تازه براص
داستان میافز دند به کایتهای اصلی شاخ برگهای تدازه مدیدادندد .نلدر ایدن طومارهدا
شیوه خطابی خاصی داشت علت اینکه این گونه داستانها را طومار میگفتند ،این بوده اسدت
که ا راق آن را به دنبال هم میچسبانیدهاند توته میکدردهاندد تدا مد

نقد آن نیدز نظدر

کردن به آن در ضمن قدم زدن آسانتر باشد (مارز تا.)10 :6410 ،
طول ی

طومار گاه تا سیصد متر ،اما عرض آن از بیست سانتیمتدر تجدا ز نمدیکدرد .هدر

نقاتی طومار یژهای داشت که در آن فهرست مطاتب اصلی را مینوشت در اقدب رمزنویسدی
میکرد تا اگر طومارش به سرقت ر د ،از آن بهرهبرداری کند (غفوری.)66 :6411 ،
مضمون غاتب این طومارها داستانها به استلنای داسدتانهدای دیندی مدذهبی ،چندان کده
مدینویسدد ،بده طددور عمدده از بلد
قهوهخانهای ،نقلی غیر از بل

ماسددی شداهنامه اخدذ شدده بددود هدیچ نقداتی در هددیچ

ماسی شاهنامه نمیخواند .ملال داستان کیدومرث یدا تهمدورث

در میان اقوال ایشان جایی نداشته است (محجوب.)11: 6411 ،
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 -5ویژگی حرفه نقاالن
با توجه به اینکه هر فن دارای اصول شدرایطی اسدت ،هندر نقداتی نیدز دارای یژگدیهدایی
است که نقال پس از بدست آ ردن مهارت الزم شایستگی ،میتواند به رفده نقداتی بپدردازد.
داشتن افظهای تیز پربار فصا ت خدوشصددایی از یژگدیهدای الزم مهدم نقداالن بدود
آنها باید بر شاهنامه اشراف کام می داشدتند ،چندان کده بده نظدر یکدی از برجسدتگان ایدن فدن
(ترابی همکاران.)6411 ،
ی

نقال داق باید بیست بار شاهنامه را از آغاز تا داستان اسکندر خوانده باشد (افشاری،

.)11 :6411
ماتا طرازاالخبار درباره یژگی داستانگویان نوشته است« :صا ب این فدن ربایندده بایدد
چون به مقدمه رزمی برسد ،گرم سلن شود در قت شمشیر زدن گرز کدار فرمدودن بده د
زانو نشیند ،همچنان به جوش خر ش درآید که قصه شنو از تکلم ا معرکده جندگ را در آن
هنگامهای که ا قصه میخواند  -به نظر بیند در قتی که سدر رشدته سدلن سدلنور بده جدایی
رسید که یکی از دتیران به تقریبی بند پاره کند ،اتبته بر سرد نشیند همچنان آن مقدمه را-بده
اندازه پاره کردن-ادا بیان نماید که گویی خود زنجیر گسسته مستمعان نیز ا را از آن عداتم
تصور نمایند در کمان کشیدن صندتی نشستن کشدتی گدرفتن ،انددازهای د کده هدر کددام
نسبت دارد-از دست ندهد» (شفیعی کدکنی.)411 :6410 ،
بر همین اساي بود که نقاالن عصا یا چوب دستی که به تعبیر آنها «منتشا » نامیده مدیشدد،
به دست میگرفتند از آن به عنوان رزمافزارهای ملتلا استفاده میکردندد (موسدوی:6411 ،
.)11
گاهی نیز که داستان ا ج میگرفت به تحظههای ساي میرسید ،منتشا را از زیر پهلو یدا
بر زمین مینهادند د دست خوی

را بر زمین میکوفتند .این کار از شگردهای افزای

شور

هیجان نقاتی بود .آنها هماهنگ با رکات اعضدای بددن کدارکرد منتشدا ،تحدن آهندگ
خوی

را هم تیییر میدادند با فراز فر د ،تکیه ،درنگ تکرار میکوشیدند االت متندوع

داستان کسان

را به شنوندگان منتق کنند (سپنتا( )661-666 :6410 ،تصویر شماره .)1
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به هر تقدیر نقاالن داستانگویان که با نق داستانهای عامهپسدند مدردم کوچده بدازار را
سرگرم میکردهاند ،ارشاد تربیت عوام را هم به عهده داشتهاند (زرینکوب.)134 :6411 ،
به طور قطب یکی از عل تکامد

تعداتی رکدات

برخواسته از نیازها ا ساساتی باشد که تداریخ در پدی

داالت نمایشدی در نقداتی مدیتواندد
ر ی نقداالن قدرار داده اسدت (نصدری

اشرفی( )410 :6411 ،تصویر شماره .)4
 -6آداب نقالی
الزمه بهرهمندی از هر رفه ،داشدتن تبحدر الزم اسدت اینکده فدرد بدا آداب اصدول آن،
آشنایی داشته باشد .رفه نقاتی هم بر پایه اصدول مبندایی قدرار دارد .نقداالن پدس از آمدوختن
مقدمات آمادگی برای آغاز رسمی کدار بدا آداب اصدول یدژهای مجداتس نقداتی را بدر پدا
میکردند؛ از جمله اینکه بر تلتی در میان قهوهخانه یا جدایی کده همگدان بتوانندد ا را ببینندد-
میایستادند یا بر کرسی در آنجا مینشستند .نشستن داستانگذار بر صندتی سابقه کهندی دارد.
به همین دتی در فرهنگ ادبیات عرب قصهگویان را «اصحاب کراسی» «قاریاتکراسی» نیدز
نامیدهاند (جعفریان.)603 :6411 ،
پس از تعیین مکان ،خود نقال یا فرزند ا شعر میخواند که یا در منقبدت امدام علدی (ع) یدا
یکی از امامان شیعه بود یا قطعه غزتی از یکی از شاعران نامدار یا مسمطی غنایی با اشدارات
شاهنامه ای .بده ایدن شدعرخوانی قبد از نقد کده بدرای آمداده کدردن محدیح ملاطبدان انجدام
میگرفت ،اصطال اً «پی خوانی» میگفتند (سپنتا.)663 :6410 ،
نقاالن در مجلس نق  -نیز گاهگاهی در میانه داستان -برای کسان ،موضوعها آرز های
گونانون از اضران طلب صلوات میکردند یا عبارات دینی دعایی مشابه به کار مدیبردندد (
زریری.)361 :6411 ،
در اصول نقاتی متناسب با اشعار داستانها دستگاه یژهای نیز برای خواندن آنها پیشدنهاد
شده است ،به طور ملال خان چهارم رستم در سه گاه آمدن تهمینه به بداتین رسدتم در افشداری
(نصری اشرفی.)11 :6411 ،
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همان طور که مال ظه مدیشدود ،نقدال بدا رعایدت آداب یدژهای پایبنددی بده اصدول آن
میتواند ،در این رفه موفق شود.
شیوه دیگر این بود که در برخی جمالت ،فع جمله ذف میشد نقال به جای آن عمد
مربوط را نمای

میداد .برای نمونه «هوم تاج را بر سر ا نهاد قبا بدر تدن» کده فعد «پوشداند»

ذف شده است نقال ان را به هنگام نقاتی خود اجرا میکرد (مشکیننامه.)61 :6411 ،
در بیان شفایی نقاالن تیات ،تعابیر اصطال اتی به کار میرفت که در قاموي نقاتی معنای
یژهای داشت این معنا در طومارها نبود فقح باید از خود آنهدا شدنیده آموختده مدیشدد.
برای نمونه اژه «گو» که متون ماسی پهلوانی به معنای «پهلوان» معادل «ی » است ،در ندزد
نقاالن چهار بار از ی پهلوانتر است یا « امیدر پهلدوانی اسدت کده امیدر سداالر خانددانی باشدد»
(کالنتری.)60 :6411 ،
«بزرگان گفتهاند نظم در قصهخوانی چون نم

است در دیگ ،اگر کم باشد طعام بدیمدزه

اگر بسیار گردد ،شور گردد» ( اع کاشفی.)403 :6410 ،
در برخی موارد نقاالن برای عینیت بیشتر صحنههدای نقداتی کداله خدود زره مدیپوشدیدند
(میرشکرایی.)41-41 :6411 ،
نگارگری هم از هنر های اصدی ایراندی اسدت کده ریشده قددمت تداریلی دارد .نقداالن از
نگارههای قهوهخانهای آ یلته بر دیوار قهدوهخانده هدا بدرای تفهدیم بهتدر داسدتان بده شدنوندگان
استفاده میکردند (سادات اشکوری( )13 :6411 ،تصویر شماره .)3
یکی از آداب مجاتس نق  ،همراهی شاگرد نقال با نقال میباشد .این کدار آزمدودن شداگرد
برسی مهارت ا در فن نقاتی میباشد .شاگرد نقال عال ه بر یاری رساندن به استاد در نمدای
عملی بعضی از صحنهها مانند ایفای نقد

سدهراب ،اسدفندیار  ...گداهی نیدز دنباتده نقد ا را

میگرفت آن به این شیوه بود که استاد نقال به یکباره در بیان داستانگویی عصای خدوی

را

به شاگرد میسپرد این مشابه آن بود که ا باید نق ر ایدت را از همدان جدا کده ماندده اسدت،
ادامه دهد .این کار به منظور آزمودن شاگرد آماده کردن ا بدرای اسدتقالل مهدارت در فدن
نقاتی صورت میگرفت (موسوی.)13 :6411 ،
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یژگی هر مجلس نق  ،چه استاد آن را به پایان مدیرسداند چده شداگرد ،ایدن بدود کده در
جای شورانگیز آن که همگان مشتاقانه منتظر شنیدن
شب مراسم بعدی ا میگذاشت .این تسلس

بودند ،قطب میشد نقال دنباته آن را بده

تدام که از اصول فدن نقداالن اسدت (محجدوب،

.)6011 :6411
با این کار اشتیاق شنوندگان به شدنیدن ادامده داسدتان بیشدتر مدیشدد انتظدار رسدیدن شدب
بعدی ،برایشان هیجان داشدت .در پایدان مجلدس نقد  ،نقدال یدا شداگرد ا  ،در میدان شدنوندگان
میگشت مردم به دتلواه خوی
کم

پوتی بده ا مدیدادندد .ایدن چدرخ زدن دریافدت پداداش

ماتی در تعابیر نقاالن «د ران زدن» نامیده میشد شدواهد مکتدوب آن در متدون کهندی

مانند سم

عیار هم است (کاتب ارجانی.)101 ،141،146 ،1 :6411 ،

 -7شاهنامهخوانی و نقالی
دتی جذابیت رفه نقاتی ،طرز بیان خاص ،تکیه کدالمهدا

رکدات در نقد

قهرماندان

بازی کردن ،میباشد که تأثیر داستان را چند برابر میکند .نقال بازگوکننده ر ایدات شدفاهی
داستانهای پهلوانی ایران میباشد .در گذشته نقاالن داستانهدایی از قبید سدم

عیدار ،امیدر

ارسالن نامدار ابومسلم  ...را با شعر آ از کایت میکردند .به تدریج بده مندابب دیگدر ر ی
آ ردند که در میان آنها «شاهنامه» جایگاه یژهای پیدا کرد .نق شاهنامهخوان ایدن گونده بدود
که ،داستان اشعار را به صورت نلدر کایدت مدیکردندد جاهدایی را بده صدورت شدعر بیدان
میکردند باز به صورت منلور ر ایت میکردند .شاهنامه منبعی بسیار غنی از میراث مشدترک
ایرانیان است که در آن میتوان استمرار هویت ایرانی را آشکارا دید (خطیبی.)11 :6411 ،
الزم به کدر اسدت کده شداهنامهخدوان بدا نقدال یکسدان نیسدت ،شداهنامهخدوان در مجلدس
داستانسدرا یی تحدرک چنددانی نددارد .تنهدا کتداب شداهنانه را پدی

ر ی خدود مدیگشداید

داستانهای خود را بازگو میکند گهگاه اشعار آن را با صددای رسدا مدیخواندد ،امدا نقدال بدا
رکات خود آنچه را که نق میکندد ،نمدای
داستان

نیدز مدیدهدد .خدودش را همانندد پهلدوانهدای

تصور میکند مانند آنها تیر میاندازد ،شمشیر میزند اسبسواری میکند گداه

کشتی میگیرد .از این ر باید بدنی رزیده داشته باشد (افشاری.)11 -11 :6411 ،
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تا د د  10تا  40سال پی  ،شاهنامهخوانی هنوز یکی از تفریحات خوب سدرگرمکنندده
زمان فراغت مردم در شهر ر ستا محسوب میشد .در بیشدتر قهدوهخاندههدا بده یدژه در فصد
زمستان مردها گرد هم میآمدند تا داستان های نقاالن را بشنوند .عال ه بدر ایدن شداهنامهخدوانی
تفریش شبانه مردم درخانهها نیز بود .کسی که در بین ضار از شأن منزتتی برخوردار بدود از
سواد خواندن نوشتن بهدره داشدت ،بدرای کسدانی کده بده شدبنشدینی آمدده بودندد ،شداهنامه
میخواند بدین ترتیب در کنار شاهنامهخوان نقاالن در قهوهخانهها نوعی شاهنامهخدوانی در
منازل نیز متدا ل بود .بیشتر شاهنامهخوانها مردان بودند داستانها به خواسدت همده اضدران
یا به انتلاب شاهنامهخوان برگزیده مدیشدد؛ تدی اتفداق مدیافتداد کده شداهنامه را در نلسدتین
شبنشینیهای ماههای آخر پاییز از آغاز سلطنت کیومرث شر ع میکردند تا پایدان شداهنامه
ادامه میدادند این کار به طور معمول تا آخدر زمسدتان طدول مدیکشدید آن را در اصدطالح
د ره کردن شاهنامه میگفتند .در جمب خانوادههدا معمدوال داسدتانهدای زال ر دابده ،بده دنیدا
آمدن رستم شبیه به آنها خواستار بیشدتری داشدتند از آن میدان سدهرابکُشدی شدهرت بسدیار
داشت تا آنجا که در قهوهخانهها سهرابکُشی مترادف با شاهنامهخوانی شده بود (میرشدکرانی،
.)13-11 :6411
 -8تأثیر و نفوذ فن نقالی میان مردم
نقاتی به سبب خاستگاه مردمی آن رابطهاش با موضوعات ملی میهندی ،در هدن قلدب
مردم جایگاه غیر قاب انکاری دارد .فن نقاتی با ر شهای تأثیرگدذار ،عدال ه بدر تأکیدد هویدت
ملی ،باعث میشود مردم با فرهنگ کشور خود آشنا شوند ر یه میهند سدتیشدان ،تقویدت
شود .چنان که مال ظه میشود ،عالقه مردم به زد دن نندگ فرزندکشدی از دامدن تهمدتن تدی
تحریا دست بردن در شاهنامه را نیز میپذیرد .با این همه چون بده هدر ر ی سدهراب کشدته
میشده است ،مردم پی

از آغاز نق سهرابکشی دیوارههای قهوهخانه را با پارچدههدای سدیاه

می پوشاندند بعضدی تدوازم سدوگواری نظیدر جلده را نیدز در آنجدا مدیگذاشدتند (افشداری
همکاران.)11 :6411 ،
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پددس از پایددان مدداجرا هددم از نقددال مددیخواسددتند بددرای سددهراب ر ضدده بلوانددد دعددا کنددد
(میرشکرایی.)30: 6411 ،
شواهد عالقه مردم ایران به نقاتی محد د به داستانهای نامبرداری چدون رسدتم سدهراب
سیا ش نیست آنها د ستار کلیت این فن با همه ر ایات

بودهاند .بده طدوری کده در عشدایر

کوهگیلویه بویر ا مد ،شاهنامه فرد سدی بده ندام «هفدت تشدگر» شدناخته مدیشدود (غفداری،
.)14-1 :6413
غیر از تلمیحات اشارات نقاتی در شعر (ادبیات) تأثیرهای این فن محبوب مردمدی بدر هندر
نگارگری نیز نمونه دیگری بدرای گسدتره نفدو آن در فرهندگ ایدران اسدت .در تداریخ نقاشدی
ایران ،مکتب نگارگری قهوهخانهای د همچنان که از نام آن پیداست-مانند نقداتی زمینده عامیانده
دارد از همین ر ی بسدیاری از مضدامین خدود را از ر ایدات نقداتی گرفتده اسدت (کالنتدری،
.)1-1 :6411
در نگارههای زیبای قهدوهخاندهای گداه داسدتانهدا موضدوعهدایی دیدده مدیشدود کده یدژه
طومارهای نقاتی است ،مانند صحنه بلند کردن فرامرز ،فی
خوی

بهمن سوار بر آن را بر سدر دسدت

(سیا.)611-11 :6411 ،

نکته توجهبرانگیزتر این اسدت کده نشدانه هدای تدأثیر ر ایدات نقداتی افدز ن بدر نقاشدیهدای
قهوهخانهای که بنا بر منشأ مردمی آن ،پیوند نزدی

تری با نقاتی داستانهای عامیانده دارد ،در

نگارههای «رسمی» بعضی دستنویسهای شاهنامه هدم دیدده مدیشدود (دشدتگ -11: 6411 ،
.)610
 -9زنان و نقالی
رفه نقاتی فقح نزد مردان نماند زنان نیدز بدا بهدرهمنددی از تواندایی خدوی  ،در ایدن فدن
جایگاه برجستهای پیدا کردند .استنباط کردهاند در میان گوسانهای داستانگذار ،زن هدم بدوده
است (خاتقی مطلق.)631 :6411 ،
به گفته گزفون «د شیزگان خنیارگر ایرانی در دربار هلامنشی جود داشتند که در ضدور
شاه ایرانی برگزار میشد ،به اجرای موسیقی آ از میپرداختند» (ملکی.)41 :6410 ،
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برگعان ب رگترین و عامترین هن نقال و خدااناعمخزان پس اه امال  ،هعسر فردومر
بزد امت مم خدااناعم را بم هبان پالزا مامانر براا فردومر عرخزاند .فردومر در
آغاه داماان بیژن و ع یژ  ،بم هعسر خزد فرعزد امت:
« بندددده پیشدددددم بدددزم را سددداز کددددن به چندگ آر چندگ مدیآغددداز کدن»
«گهی می گسارید گده چندگ سداخت تو گفتدی کده هدار ت نیرندگ سداخت»
«مددرا مهربددددان یدددار بشنددددو چدده گفدددت از آن پددس کده گشدتیم بدا جدام جفدت»
«بپیمددددای مددددیتددددا یکددددی داستدددددان ز دفتددددر بددددرت خددددوانم از بداستدددددان»
«پددر از چدداره مهددر نیرندددگ جنددگ همددده از در مدددرد فرهندددگ سدددنگ»
(فرد سی.)161 :6411 ،

یا در شعر دیگر ،کیم فرد سی به جود داسدتانگدذاران زن مدرد ،هدر د اشداره کدرده
است.
«نر ماده بر زخم بربح سوار»
(فرد سی.)161 :6411 ،

از خاطرات کودکی نوجوانی شماری از پژ هشگران ،بانوی امیرارسالنخوان زنی نقدال
به نام بلقیس در تهران نام برده میشود (محجوب( )641 :6411 ،تصویر شماره .)1
 –11نقاالن معاصر
یکی از قابلیتهای فن نقاتی ،شورآفرینی آن است .افدراد دا ق بدا بهدرهمنددی از اسدتعداد
خود توانایی این فن ،آن را در جایگاه رفیب می توانند قدرار دهندد .افدراد تواندای ایدن هندر کدم
نبودند .در اینجا به نام چند نفر از بزرگان این هنر ،اشاره میگردد .بزرگانی مانند مرشدد عبداي
زریری ،بیباهلل ایزدخواستی ،علی ثناخوان ،تیااهلل ترابی .این

به معرفی اعتقاد شیوه کدار

د نفر از این بزرگان پرداخته میشود.
مرشد عباي زریری ،نقال معاصر ،چندین طومار جمب کرده که قدیمتدرین آنهدا متعلدق بده
یکصدسال پی

است .مرشد عباي بیشتر از هر کدس دیگدری نگدران ز ال ایدن سدنت بدود .ا
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مجموعهای از طومارها نق ها آموختده هدای خدود را گدردآ ری کدرد کتداب بزرگدی بده
نگارش درآ رد (رازی.)10 :6410 ،
بیباهلل ایزدخواستی بیشتر داستانهای

را از طومار گرفته معتقد است که داسدتان گویدا

نیست ،عال ه بر داستان ،شدعر فلسدفه هدم بداندد ،قتدی تمدام فندون را یداد گرفدت ،آن قدت
می تواند ر ش خاص خودش را به کار گیرد آزاد است هر طور کده مدیتواندد تماشداچیان را
جذب کند

تی در داستانها تیییراتی بدهد (رازی.)14 :6410 ،

 -12نتیجهگیری
مجمدوع بررسدیهدا ،نشدداندهندده ایدن اسدت نقدداتی در برهدهای از زمدان تداریخ فرهنگددی
اجتماعی ایران ،یکی از تأثیرگذارترین رفهها بوده است .این فن ،گاهی جنبه سرگرمی گداه
نق

تهذیب تعلیم را بر عهده داشته است شاعران فرهیلتگان از ر ایات مندابب شدفاهی

برای تر یج خلق منظومههای ماسی دینی خود ،استفاده فرا ان کردهاندد .بده درسدتی ایدن
فن در در نی کردن با رها فرهنگ غنی ایران نق

ائز اهمیتی داشته است .با گذشت زمان

گسترش تنوع سرگرمیها ،استقبال از این هنر برای نس معاصر نوجو کم شده است.
همان طور که اشاره شد ،نهاد آموزش پر رش میتواند با ایجاد فرصدت ،در بهدرهبدری از
این فن اصی ایرانی گامهای ماثری بردارد ،چرا که این سازمان سهم قاب توجهی در تقویت
انتقال فرهنگ دارد .از طرفی برای پاسداشت

ف این آیین ارزشمند تالش فرا انی از سدوی

کانونهای فرهنگی اجتماعی شده است امید است افراد کاردان خبره ایدن فدن ،بتوانندد بدا
بهرهمندی از توانایی ظرفیت این رفه ،بستر مناسبی برای اعتال رشد این فن آمداده کنندد تدا
جایگاه اصلی خود را باز یابد.
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پیوستها

تصویر شماره  .6تصویر آیین نقاتی از د ران صفوی

تصویر شماره  .1تباي ابزار فن نقاتی
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تصویر شماره  .4نقال در ال رکات نمایشی نقاتی.
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تصویر شماره  .3نقاشی قهوهخانهای
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تصویر شماره  .1بانوی نقال

منابع
 آیدنلو ،سجاد (« ،)6413بررسی ر ایات نقاتی شفاهی در ملحقات نسخ چاپهای شداهنامه»،فرهنگ ادبیات عامه ،بهار تابستان ،شماره ( ،1ص

.)600 -16

 دددددد  ،ددددددد (« ،)6411بعضی از اشارات تلمیحدات ماسدی برگرفتده از ر ایدتهدای نقداتیشفاهی  -عامیانه در شعر فارسی » ،فرهنگ ادبیات عامه ،بهمن اسفند ،ش ( ،61ص

- 11

.)603
 ابن ندیم ،محمدبن اسحاق ( ،)6434اتفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدد ،تهران ،ابنسینا. ا مدی ،میده ( ،)6411هویت ملی ایران ،بنیداد چدات هدا بایسدتههدا ،تهدران ،نامدهپژ هدیفرهنگی ،ششم.
 افشاری ،مهران ( ،) 6411هفت تشگر ،تهران ،پژ هشگاه علوم انسانی مطاتعات فرهنگی ،ا ل. افشاری ،مهران مداینی ،مهدی ( ،)6411هفت تشگر (طومار جامب نقداالن) ،تهدران ،پژ هشدگاهعلوم انسانی مطاتعات فرهنگی ،ا ل.
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 بویس ،مری ( ،)6411گوسان پارتی سنت نوازندگی در ایران ،ترجمه مسعود رجبنیا ، ،تحقیقبررسی توي به کوش
 -بیضایی ،بهرام ( ،)6411نمای

محسن باقر زاده ،تهران :توي ،ا ل.
در ایران ،تهران ،ر شنگران مطاتعات زنان ،ا ل.

 ترابی ،تیاهلل فتحعلی بیگی ،دا د ( ،)6411مشکیننامه (طومار نقاتی) ،تهران ،نمای  ،ا ل. -تفضلی ،ا مد ( ،) 6411تاریخ ایران پس از اسالم ،به کوش

ژاته آموزگار ،تهران ،سلن ،ا ل.

 جعفریان ،رسول ( ،)6411قصه خوانان در تاریخ اسالم ایران (مدر ری بدر جریدان قصدهخدوانی،ابعاد تطور آن در تاریخ اسالم ایران ،تهران ،دتی  ،ا ل.
 -خاتقی مطلق ،جالل ( ،)6411ماسهسرای باستان-گ رنج های کهن ،به کوش

علدی دهباشدی،

تهران ،مرکز ،ا ل.
 -خطیبی ،ابواتفض (« ،)6411هویت ایرانی در شاهنامه» ،نامه فرهنگستان ،شماره ( ،41صد

-11

.)11
 دشتگ  ،هلنا (« ،)6411مجاتس شاهنامه قجری بر بنیاد نقاشیهای مردمی» ،فرهنگ مردم ،سالهفتم ،ش ( ،11 13ص

.)610- 11

 د ستلواه ،جلی ( ،)6410شاهنامه نقاالن دگردیسیه ای از ماسه ایدران یدا سداختاری جداگانده،ماسه ایران یادمانی از فراسوی هزارهها ،تهران ،ج  ،1نگاه ،سوم.
 رازی ،فریده ( ،)6410نقاتی ر وضی ،تهران ،نشر مرکز ،ا ل. -زریری ،عباي ( ،) 6411داستان رستم سدهراب (ر ایدت نقداالن ) ،یدرای

جلید د سدتلواه،

تهران ،توي ،ا ل.
 زرینکوب ،عبداتحسین ( ،) 6411سر نی نقد شرح تحلیلی تطبیقی ملندوی ،تهدران ،علمدی،چهارم.
 سددادات اشددکوری ،کدداظم ( ،)6411نقدداتی شدداهنامهخددوانی ،تهددران ،زارت فرهنددگ ارشدداداسالمی ،ا ل.
 سپنتا ،ساسان ( ،)6410شاهنامه خوانی نقاتی (موارد استحسانی برقراری ارتباط بدا مدتن شداهنامهفرد سی ،ت

درخت ،مجموعه مقاالت هدیده د سدتان د سدتاران بده محمدد علدی اسدالمی

ند شن ،تهران ،ا ل.
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 سیا ،هادی ( ،)6411نقاشی قهوه خانه ،تهران ،زارت فرهنگ آموزش عاتی سازمان میراثفرهنگی ،تهران ،سوم.
 شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)6410اصول هنر قصهگویی در ادب فارسی ،ارجنامه شهریاری بدهخواستاری اشراف دکتر پر یز رجبی ،تهران ،توي ،ا ل.
 عادل خوانی ،سن؛ بهزادی اند هجردی ،سین؛ فربد ،محمدصادق (« ،)6414نقپردازش قصههای عامیانه» ،فرهنگ ادبیات عامیانه ،ش( ،1ص

قصهگدو در

.)611-646

 عمید ،سن ( ،)6411فرهنگ فارسی عمید ،جلد  ،1تهران ،امیرکبیر ،یازدهم. غفاری ،یعقوب ( ،)6413موسیقی در کوهگیلویه بدویر ا مدد .پدژ ه هدای ایدرانشناسدی بدهکوش

ایدرج افشدار بدا همکداری کدریم اصدفهانیان محمدد دریاگشدت ،ج  ،1تهدران ،بنیداد

موقوفات دکتر محمود افشار .ا ل.
 غفوری ،رضا ( ،)6411نلر نقاتی شاهنامه ،مقدمه تصحیش توضیش رضا غفوری ،تهران ،آر ن،ا ل.
 فرد سی ،ابواتقاسم ( ،)6411شاهنامه ،تهران ،چاپلانه سپهر ،هفتم. دددددددددد  ،ددددددددددد ( ،)6411شاهنامه ،تهران ،شهر کتاب هرمس ،ا ل . دددددددددد  ،ددددددددددد ( ،)6411شاهنامه ،تصحیش جالل خاتقی مطلق ،تهران ،دایرهاتمعارف بدزرگاسالمی ،ا ل.
 -کاتب ارجانی ،فرامرزبنخداداد ( ،)6411سم

عیار ،به کوشد

پر یدز ناتد خدانلری ،تهدران،

آگاه ،هشتم.
 کالنتری ،منوچهر (« ،)6411رزم بزم شاهنامه در پردههای بازاری قهوهخاندهای» ،هندر مدردم،ش ( 643ص
 -مارز تا ،اتری

.)61 -1
( ،)6410شاهنامه هویت ایرانی ،تهران ،باز ،ا ل.

 -محجوب ،محمدجعفر ( ،) 6411ادبیات عامیانه ایرانیان به کوش

سن اتفقاری ،ج  ،6تهران،

چشمه ،ا ل.
 دددددددددد  ،دددددددددددد ( ،) 6411ادبیات داستانی عامیانده تدأثیر آن بدر ادبیدات داسدتانی کودکدان،تهران ،چشمه ،ا ل.
 -ملکی ،توکا ( ،) 6410زنان موسیقی ایران (از اسطوره تا امر ز) ،تهران ،کتاب خورشید ،ا ل.
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 میرشکرایی ،محمد (« ،)6411شاهنامهخوانی از دید مردمشناسی» ،فصلنامه هنر مردم ،د ره ،63(ص

.)611-611

 دددددددددددددد  ،ددددددددد ( ،)6411شدداهنامهخددوانی از دیدددد مددردمشناسددی (نظددری بددر تاریلچدددهشاهنامهخوانی) ،تهران ،ا ل.
 میرصادقی ،جمال ( ،)6411ادب داستانی ،تهران ،سلن ،سوم. -موسوی ،سیدسیام

( ،)6411نق

نقاتی سدید مصدطفی سدعیدی ر ایدتهدای  ،خدرمآبداد،

افالک ،ا ل.
 -نصری اشرفی ،جهانگیر ( ،)6411گوسان پارتی (بررسی نق

نقداتی در ندوا ی ایدران) ،تهدران،

سوره مهر ،ا ل.
 نصری اشرفی ،جهانگیر ( ،)6411خنیا ،بررسدی موضدوعات آییندی-نمایشدی موسدیقایی ایدران،تهران ،آر ن ،ا ل.
 نیکلو ،عاطفه جالل پندری ،یداهلل ( ،)6413فرهنگ ادبیات عامیانه. 4 ، اع کاشفی ،موالنا سین ( ،)6410فتوتنامه سلطانی به اهتمام محمددجعفر محجدوب ،تهدران،بنیاد فرهنگ ایران ،ا ل.
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بررسینقشزندردوداستانعامیانۀزبانکُردیکرمانشاه
براساسنظریۀوالدیمیرپراپ
دکتر رضا همتخواه

6

دکتر فریبا همتی

1

چکیده
پژوهش حاضر بم بررمر نقش هن در دو داماان داعیانۀ هبان مُوردا مرعانشوا
بر اماس نظریۀ والدیعیر پراپ پرداخام امت .هن در زل تاریخ یکر اه دغدغمهاا
اصلر تفکّر بشرا امت مم رفاارهوا و مُو شهواا وا در عزاموم بوا عزقعیوتهواا
عخالف حائ اهعیت امت و اه م امهاا گزناگزن تربیار بسویار تأثیرگوذار هسوت.
وا داراا نقشهاا عاعر ،هعچزن نقش عادر و هعسر بزد  ،رفاارهاا او در عزامم
با عزقعیتهاا گزناگزن ،اهم یۀ تربیار بسیار تأثیرگذار بزد امت .در ایون پوژوهش
معر نگارند بر آن امت مم با تزمم بم مایگا اماعوادر ،نقوش و موارمرد هن ،بوم
بررمر دو داماان داعیانم مُردا مم هنان در آن داراا نقشهاا پررنگ و تأثیرگذار
هسا د ،بپرداهد و خزیشکاراهاا هنان در داماانهاا مُوردا را بور امواس نظریوم
پووراپ بررموور نعایوود .بوور اموواس الگووزا پووراپ نقووش دخاوور ،ناعووادرا ،هعسوور،
خزیشوکاراهووایر هعچوزن یوواریگر ،بخشو د  ،شووریر و قارعوان را دارا عوورباشو د.
بیشارین خزیشکارا عربز بم قارعان اصلر و یاریگر و بخش د عرباشد.

کلیدواژهها :افسانههای کُردی ،زن ،خویشکاری ،پراپ

. Rezahematkhah1288@gmail.com
. Hematifariba458@gmail.com
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مقدمه
افسانه بازتاب زندگی مردم اسدت .ر ابدح انسدانهدا ر ش برخدورد آن هدا را بدا یکددیگر
تجزیه تحلی میکند .افسانه تفسیرگر ا ساسات عمیدق ژرف انسدانی اسدت در بطدن خدود
طی قر ن اعصار ساختار سیاسی ،اقتصادی فرهنگی جامعه را فد کدرده اسدت .افسدانههدا
گاه بازندگی موجود مردم همداهنگی شدگرفی پیددا مدیکنندد چدون در موقعیدت جیرافیدایی
جدیدی قرار میگیرند ،رنگ بوی آن سرزمین را جذب مینمایند .عمر افسانه قصۀ عامیانده
به اندازۀ عمر آدمی اسدت آدمدی در قصده ،افسدانه متد آرز هدای بدرآ رده نشددۀ خدود را
میطلبد؛ کینۀ خود را نسبت بده سدتمگران ظاتمدان در البدهالی اژههدای آن پنهدان مدیدارد؛
سرنوشت اجداد خود را جویا میشود .افسانهها سینهبهسینه گشتهاند رشد کردهاند تا بده امدر ز
ف شده اند از هر سندی معتبرترند؛ به عبارتی دیگر بدی شناسدنامه بدی کدس کدار نیسدتند
(همتی ،همت خواه  .)30 :6411افسانهها سرشدار از مقا مدت ،خشدم ،آرز هدای دسدتنیدافتنی،
اعتقددادات مددذهبی ،دینددی ،قددومی سرشددار از تالشددی گسددترده بددرای پربددار کددردن زندددگی
شرافتمندانهاند .در افسانهها اعتقادات مذهبی دارای پیچیدگی رمز راز نیسدتند؛ بلکده سداده،
صادقانه عامیانه بیان شده اند .افسانه ها بازتاب زندگی مردم هستند .ر ابح انسان ها باهم ر ش
برخورد آن ها را با یکدیگر تجزیه تحلی میکنند .تفسیرگر ا ساسات عمیدق آدمدی هسدتند
در بطن خود طی قرن ها د ره های گوناگون ساختار سیاسدی ،اقتصدادی فرهنگدی جامعده را
خفه کردهاند .افسانهها گاهی ا قات بازندگی موجود مردم همداهنگی عجیبدی پیددا مدیکنندد
چون در موقعیت جیرافیایی جدیدی قرار میگیرند ،رنگ بوی آن دیدار را جدذب مدیکنندد.
(در یشان.)61 :6411 ،
نیاکان نلستین ما در تالش برای زنده بدودن ،تدري هدا عقایدد خدود را در ایدن قاتدب هدای
داستانی میریلتند به این گونه سدی جاد یی در مقاب مشکالت میساختند .ایدن قاتدبهدا از
آت

این قبیله به آت

قبیلۀ دیگر سفر میکردندد ،از دریاهدا مدیگذشدتند بده نسد هدای بعدد

سپرده میشدند خر ج آرام انسان را از االت یوانی نلستین ثبدت مدیکردندد .انسدانهدای
نلستین با نیازهای نلستین ،قصهها ،مت ها افسانههای نلسدتین را آفریدندد .معمدوالً در آنهدا
تأکید بر وادث خارقاتعداده بیشدتر از تحدول تکدوین انسدانهدا شلصدیت هاسدت .در ایدن
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قاتبها محور ماجرا بر وادث خلقاتساعه میگردد .وادث ،قصه ،متد

افسدانه را بده جدود

میآ رند رکن اساسی بنیادی آن را تشکی میدهند .بیآنکه در گسترش رشدد قهرماندان
آدمهای آنها نقشی داشته باشند؛ بهعبارتدیگر ،شلصیتهدا قهرمدانهدا کمتدر دگرگدونی
می یابند بلکه در افسانههای مل گوناگون یژگیهای مشترکی جود دارد که آنها را برای مدا
ر شنتر مینمایند.
بیان مسئله
زن جایگاه

ازجمله اژه های کلیددی بدرای شدناخت هدر فرهنگدی اسدت؛ زیدرا بلد

عظیمی از تاریخ اقوام ملتلا با ضور مستقیم غیرمستقیم این موجود شک گرفتده اسدت .ا
با کارکردهای متنوع در سا ت های مادی معنوی زندگی بشر ،همواره تأثیرگذار بوده اسدت.
نق

مادری همسری یا تجلی عشق زندگی در جودش ،همیشه جریان های مهم فرهنگدی
اجتماعی  ...را رقم زده ر ح هر جامعه را به پویایی زندگی دعوت کدرده دراثندای ایدن

تأثیرات ،موقعیت جایگاه

نیز دچار تأثرات شدده اسدت .موقعیدت اجتمداعی زندان در اد ار

ملتلا در ایران ،دستلوش تحوالت دگرگونیهای عمدهای شده است؛ زیرا «زمانی به مقدام
شهریاری می رسیده گاهی جایگاه

بنا به مقتضیات تاریلی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگدی

اقتصادی ،سیری نز تی طی کرده است» (ستاری.)1 :6410 ،
مت ها افسانه ها از کهن ترین سنتی ترین ر ش های انسان برای انتقال معرفت به نس هدای
بعد بوده است .افسانه ها ،مت ها قصه ها ناب ترین خات
به د رانی پی

از پیدای

ترین بل

ادبیات هستند زیرا مدا را

تفاسیر تعابیر امر زی می برند .این ها به بایگانی نهانی قلب انسانهدا

تعلق دارند هرچند امکان دارد که نام گویندگانشان از بین رفتده باشدد امدا پیامشدان زندده اسدت.
همچنین افسانههای عامیانه بیانگر عقاید ،آداب رسدوم آن قدوم ،بیدان کننددۀ ا ساسدات دیدد
مردم نسبت به مسائ زندگی همان زمان است این افسانههدا نقشدی بسدیار سدازنده دارندد؛ چدون
محبوبترین افسانهها در بین مردم هستند ،در بیشتر افسانههای مل
مل تواضب ،مردانگی ،سلا ت ،شجاعت محبت موردستای

یژگیهای عاتی ی

انسان

اسدت گداهی سدبب مشدکالتی

بشوند ،تی همیشه در پایان پیر زند .در مطاتعه بررسی افسدانه هدا قصده هدای کدردی نکدات
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زیادی قاب تأم

تحلی است .هر چه بیشتر عمیق تر با این افسانهها ر بر مدیشدویم آنهدا

را میشنویم میخوانیم .بیشتر با شک ساختارند محکم منسدجم آنهدا پدی مدیبدریم .ایدن
افسانه ها که به صورت میراثی بی جایگزین به ما رسیدهاند ،ساختار محکم استواری دارند ایدن
ر ایتها را در وزه مردم شناسی انسان شناسی خیره هایی قابد قبدوتی بده سداب مدیآیندد.
ر ایتهایی از د ردستهای ناپیدا ،ر ایتهایی که هم شادی بلشی هم غم آفرینندد مدا را
به ریشههایمان در اعماق تاریخ پیوند میدهند.
اهداف پژوهش
تاکنون درباره نق

زن در افسانههای کُردی پژ ه

بسامانی صورت نگرفتده اسدت ایدن

مقاته در نوع خود تدازه ندو بده شدمار مدیر د .هددف از پدژ ه

اضدر بررسدی نقد

زن

خویشکاریهای زنان در داستانها افسانههای کُردی میباشد.
سؤاالت پژوهش
نق

زنان در داستانهای کُردی به چه صورتهایی است؟

آیا خویشکاری شلصیت قصههای کُردی با ریلتشناسی قصههای پریدان پدراپ تطدابق
دارد؟
پیشینۀ پژوهش
بیات سدین ( )6411در مقاتدهای بدا عندوان «محوریدت قهرماندان زن در قصدههدای عامیانده
(تحلی افسانه ها به ملابه ر یاهای جمعی زنان)» به بررسی قصههای عامیانۀ فارسی پرداخته است.
این مقاته با بهره گیری از دیدگاههای صا بنظران در خصوص سداختار بنیدادین ،چهد افسدانه
عامیانه فارسی را بررسی مقایسده کدرده اسدت بدا ارائده شدواهد ملتلدا ،چندین زیرسداخت
مشترکی را بیانگر دغدغه های هنی زنان در د ران پدرسداالری دانسدته اسدت بده ایدن نتیجده
رسیده است که خاستگاه این قصه ها در ساختارهای ر ایی کهنی است که می توان پیشینه آن ها
را تا اساطیر مربوط به د ران مادرتباری میرسد.
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ابراهیمی ،سید مظهر؛ پارسا ،سید ا مد ( )6411در مقاتهای با عنوان «ریلدتشناسدی قصده-
های پریان در زبان کردی» به تعیین ساختار این قصدههدا ،تعیدین میدزان تفدا تهدا اشدتراکات
ساختاری آن ها با پژ ه

الدیمیر پراپ کم

ایرانی ،پرداختهاند .نتایج پژ ه

به شناخت بهتر قصههدا در دیگدر زبدانهدای

نشان میدهد که اتگوی پراپ ،بدر قصدههدای پریدان در زبدان

کردی کامالً منطبق است ساختار نهدایی آن هدا محدد د بده همدان سدی ید

خدوی

کداری

پیشنهادی ی میباشد.
زارعی بدریه ( )6413در پژ هشی به بررسی «سدیمای پدری زندان پدری ار» در قصدههدای
عامیانۀ هرمزگان پرداختده اسدت .پدری بدهعندوان موجدودی اسداطیری فدرا طبیعدی در سداختار
قصههای عامیانۀ هرمزگان جلوهای زمینی خردپدذیر یافتده بده دختدری زیبدار

پدریچهدره

تبدی شده است ،اما بااین ال همچنان موجودی شگفتانگیز است خصلتها

یژگدیهدای

پریانی خود را در بسیاری از قصهها به نمای
راستای تحقق خوی

میگذارد .در این قصهها پری زندان پدری ار در

کاری زایندگی با هیئتی انسانی یا یوانی بر مدردان ظداهر مدیشدوند بدا

جلوهنمایی اظهار عشق به ازد اج با آنها میپردازند پس از فرزند زایی نق

آنهدا خاتمده

مییابد از عرصۀ قصه خارج میشوند.
مبانی نظری
الدیمیر پراپ محقق ر سی نلستین بار شیوه ساختگرایدی را دربدارۀ قصدههدای پریدان
افسانهها آزمود به این نتیجه رسید که در قصههدا افسدانههدا ،عناصدر ثابدت متییدری جدود
دارند .به نظر ی ،افراد شلصیت های قصه ها متنوع گوناگون اند ،تی کارهدایی کده انجدام
میدهند از شمار معینی تجا ز نمیکند .آنگاه ا دد سدازنده ر ایدت را کدارکرد نامیدد ،یعندی
عم یکی از شلصیتهای قصه ازنظدر اهمیتدی کده در مسدیر قصده دارد آنهدا را بدهصدورت
اسمی که بیان کننده آن عم اسدت بده کداربرد ه اسدت (خددی  .)11 :6416 ،خویشدکاریهدا
اجزای سازندۀ کایتها هستند از عناصر ثابت به شدمار مدیر ندد .خویشدکاری یعندی عمد
شلصیتی از اشلاص قصه که ازنقطه نظدر اهمیتدی کده در جریدان عملیدات قصده دارد ،تعریدا
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میشود (پراپ .)14 :6411،خویشکاریها مستق از شلصیتهدایی هسدتند کده آنهدا را انجدام
میدهند .در قیقت آنها سازههای بنیادی ی
پراپ خویشکاریها را به هفت وزۀ عم
شام شریر ،بلشنده ،یاریگر ،شل

قصه محسوب میشوند.
از این وزهها شلصیتهای هفت گانۀ قصده

مورد جستجو ،گسی دارنده ،قهرمان قهرمدان در غدین

استلراج میکند که میان این شلصیت ها کارکردهایشان سه نوع رابطه میتواند جود داشته
باشد(6 :ی
کن

شلصیت فقح با ی

شرکت می کند  )4ی

وزه کن
وزه کن

سر کار دارد  )1ی

شلصیت در چند دوزه

میان چند شلصیت ملتلا تقسیم میشود .پراپ به

د نوع قهرمان در قصه اعتقاد دارد .یکی قهرمان قربانی که قصه بر محور دوادثی کده بدرای ا
رخ میدهد د می قهرمان جست جوگر کده بدرای کمد

بده دیگدران ،یدا رفدب کمبدود یدا

برطرف کردن عام شرارت در قصه ،عم میکند پدراپ در بررسدی خویشدکاری افسدانه هدای
پریان به ایدن نکتده دسدت یافدت کده خویشدکاری هدای اشدلاص قصده ،پدس از صدحنۀآغازین
توصیا قهرمان خانوادهاش شک میگیرند که شام غیبت ،خبردهی ،فریبکاری ،همدسدتی،
شرارت ،نیداز ،میدانجیگدری ،مقابلدۀآغازین ،نلسدتین بلشدنده ،اکدن

قهرمدان ،تددارک یدا

دریافددت شددی جدداد  ،انتقددال بدده مکددانی میددان د سددرزمین ،کشددمک  ،دا کددردن ،پیددر زی،
اتتیامپذیری ،بازگشت ،تعقیب ،رهایی ،رسیدن به ناشناختگی ،قهرمان در غین با ادعای بیپایده،
انجام دادن کار دشوار ،د مسدئله ،شدناختن ،رسدوایی شدریر ،تیییدر شدک  ،مجدازات شدریر
عر سی میشود (خدی .)14 :6416،
پراپ معتقد است میتوان این اتگو را در مورد سایر قصههای عامیانۀ جهان

تّی رمانها

نیز به کاربرد .بر اساي این نظریه قصههای عامیانۀ کُردی در این مقوته قرار میگیرد.
ویژگیهای افسانهها و متلهای کردی
از نکات مهم در افسانههای کردی قهرمان داستان است .قهرمان در این افسدانههدا ابدر انسدان
است .ا نماد خوبی ،پاکی ،شجاعت

فاداری است انسانی ممتاز باالتر از د معمول اسدت

فر شکوه زیبایی دارد .این افسانه ها معموالً از طرح مشلصی پیر ی مدی کنندد شدر ع پایدان
ملصوص به خود رادارند شلصیت ها قهرمانان آن ها معموالً در همان چند جمله ا ل معرفدی
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زنجیر یکی پس از دیگری قرار مدیگیرندد شدنونده

می شوند .ماجراها مانند دانه های ریز ی

یا خواننده با توضیحات توصیفات بیفایده معط نمیماند .تکدرار از خصوصدیات برجسدتهای
افسانه ها می باشد ،تکرار در ساختمان سب

نگارش افسانه ها ماثر است .ین افسانه ها نویسدندۀ

خاصی ندارند؛ زیرا سال ها پس از جود آمدن جمب آ ری نوشتهشدهاند .زا یۀ دیدد را ی در
تمام افسانههای کدردی سدوم شدل

داندای کد اسدت ر ای مجداز اسدت از تمدام ابعداد

ز ایای که صالح بداند قصه اش را تعریا کند شلصیت ها را پر رش دهد

وادث را شدرح

بسح دهد (همتی ،همت خواه.)10 :6411،
افسانه های عامیانه چدون چشدمه هدای جوشدان در ژرفندای فرهندگ بشدری جداری د ر از
دستري هستند این بل

از فرهنگ بشری را انگار دسدتی غیبدی از تطدا ل نظدارت فرهندگ

رسمی به د ر نگهداشتِ از همین ر تمنیات ،خواست ها ،خواه های سرکوب شده توده هدای
مردم سراسر جهان در آن ها متبلور است .نیاکان ما ،شلصیت من

خوی

را با این قصه هدا

افسانهها تعریدا ارزشگدذاری کدردهاندد در ایدن قصدههدای افسدانههدا مدیتوانندد زمینده
کا شهای جامعهشناسی ،ر انشناسی انسانشناسی باشند .ایدن افسدانههدا در اقدب آیینده تمدام
نمایی هستند که اعتقادات ،با رها ،من ها ،خلق خو ،آرز ها ،رؤیاها ،شکستها ،پیدر زیهدا،
شرایح خداص اقتصدادی ،فرهنگدی ،سیاسدی اجتمداعی جامعده گذشدته در آن هدا هویداسدت.
«همچنین مسائ فلسفی ،طبیعی ،آیینی اخالقی نظیر خیر شر ،تري شجاعت ،قضا قددر،
سرنوشت ،جبر اختیار  ...را در نگاه با ر مردمان پی

می توانیم در این افسدانه هدا تحلید

بررسی کنیم نوع نگاه اندیشه تصور آنها را از هستی دریابیم» (ایمن.)11 :6411 ،
خالصه داستان پمله وا نه وی گه د (هه تاو)
در ر زگاران قدیم مردی با زن دخترش «ههتا » 6در ی

ر ستا زنددگی مدیکردندد؛ امدا

پس از مدتی مادر هه تا بیمار شد از دنیا رفت پدرش مجبور شد د باره ازد اج کند .پدس
از مدتی از این زن صا ب دختر دیگری شد .زن جدید با دختر خودش مهربان بود اما از ههتا
بدش میآمد دائم ا را آزار میداد ،تمامکارهای خانده را توسدح ا انجدام مدیداد ملصوصداً
 .1آفتاب
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که هه تا زیبا بود اما دختر خودش زشت بدترکیب بود .ی

ر ز «با هژن »6مقداری پنبده بده

ههتا داد گفت :اینها را بریس نخ کن .ههتا کنار خانه رفت تا پنبدههدا را بریسدد .ناگهدان
باد شدیدی آمد پنبه را از دست ا قاپید .دختر هم گریهکنان دنبال پنبه مید ید تدا بده غداری
رسید .ی

دفعه دید ی

پیرزن با قیافهای

شتناک موهای قرمز ژ تیده دندانهدای زرد

کلیا ر ی تلتهسنگی نشسته ،با د پستان بزرگ که هرکدام را ر ی د ش
فهمید که پیرزن ی

انداخته! هدهتدا

دیو است .به ا سالم کرد گفت باد پنبهام را به اینجا آ رده .پیدرزن از ا

میپرسد من زیباترم یا مادرت ههتا ازآنجاکه دختر عاق

باهوشی بود گفدت :اتبتده کده شدما

زیباترید .پیرزن از ا خواست داخ سرش را بلاراند ،توی سرش پیرزن پر از عقدرب هزارپدا
کرم بود .پیرزن گفت :سر من تمیزتر است یا سر مدادرت؟ هدهتدا گفدت :اتبتده کده سدر شدما
تمیزتر است.
پیرزن از دخترک خوش

آمد گفدت :بدر کندار ر دخانده بایسدت بده آب نگداه کدن،

آبسیاهی میآید .بعد بور ،بعد قرمز ،زرد ،آبدی  ...هرکددام جداگانده مدیآیندد آخدر آبدی
رنگارنگ شبیه «زهرینه سیمینه »1میآید میدرخشد .هر قت آن آب رنگارنگ آمد خبدرم
کن! ههتا کنار ر دخانه رفت انواع آبها آمدند .ی

دفعه آبی رنگارنگ درخشدان شدبیه

«زهرینه سدیمینه» آمدد .هدهتدا فریداد زد « :هی میمگده! هدات ،هدات »4پیدرزن سدریب رفدت
گیسهای دخترک را گرفت امرا داخ ر د انداخت بیر ن کشید ی
تبايهای

دفعده هدهتدا دیدد

تبدی به تبايهایی زیبا گرانقیمت شده کف های طالیی به پا دارد.

پیرزن گفت :اال به خانهات برگرد!
ا با خوشحاتی به خانه برگشت ،اما تا با ه ژن دخترش ا را دیدند سادت بردند ههتا
هم ماجرا را برایشان تعریا کرد ،اما آنها مسلرهاش کردندد .ر ز بعدد بدا هژن دختدر خدود را
پی

دیو ر انه کرد .دختر پنبه را به دست باد داد دنبات

قیافهی ژ تیده دندانهای زرد پیرزن
 .1نامادری
 .2زه رینه و سیمینه :رنگی کمان
 .3وه ی میمگه! هات ،هات :وای خایه جان آمد ،آمد!

به راه افتاد تا به غار رسدید .از دیددن

شت کرد شر ع به ترزیدن گریستن نمود .پیدرزن
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از ا پرسید من زیباترم یا مادرت؟ دختر گفت مادرم سر پیرزن راکه خاراند جیغ کشید عقب
رفت پیرزن گفت :بر کنار ر دخانه هر آبی آمد رف نزن هر قدت آبدی «بدور چدرکن»6
آمد مرا خبر کدن .پیدرزن سدریب رفدت گدیسهدای دختدرک را گرفدت ا را تدوی ر خانده
انداخت بیر ن کشید .دختر زشت از قب هم زشتتر شد دید کده جلدوی پیشدانیاش ید
زائدۀ گوشتی شبیه خرطوم سبز شده است .با هژن همیشه ههتا را کتد
میدانست .ی
همراهان

مدیزد ا را مقصدر

ر ز که هه تا بده سرچشدمه رفتده بدود ،اتفاقد ًا پسدر پادشداه سدوار بدر اسدب ،بدا

ازآنجا میگذشت ،چشم

به این دختر زیبا باتبايهدای زیبدا افتداد .عاشدق ا شدد.

دختر هم دستپاچه شد موقب رفتن یکی از کف های

جا ماند .پسر پادشاه کف

را برداشدت

به قصر که رسید در اتاق را به ر ی خودش بست گوشهای کز کرد گفدت :مدن صدا ب
این کف

را میخواهم .آموران پادشاه هرچه گشدتند ،صدا ب کفد

اینکه ی

ر ز «دایه که یوانو »1آمد گفت :اگر من صا ب کف

پیددا نشدد کده نشدد .تدا
را پیدا کنم مدن همسدنگ

خودم پارچه کهنه «پتگ »4میخواهم .پیرزن پس از مدتی دختر را پیدا کرد .پادشداه زیدرش
را به خواستگاری فرستاد
ر ز عر سی ،با هژن تبايهای زیبای ههتا را بهز ر از تن
دختر خودش پوشاند یکپارچه هم ر ی صورت

بیر ن آ رد به تن بدد قدوارۀ

انداخت تا زائددهی پیشدانیاش را بپوشداند.

ههتا هرچه گریه کرد ،هیچکس به رف ا گوش نکرد .پادشاه هفت شب هفت ر ز بدرای
عر سی پسرش جشن گرفت ساز دل کوبید پسر پادشاه هر کاری مدیکدرد عدر ي اضدر
نمیشد پارچهی ر ی صورت

را کنار بزند .عاقبت دست انداخت پارچده را کندار زد دیدد

که ی

موجود زشت بدترکیب است هیچ شباهتی به دختر زیبای سرچشمه ندارد ،فهمید کده

گوت

زدهاند .عر ي را به خانهی پدرش ر انه کرد خودش هدم دیوانده شدد .در ایدن مددت

ههتا با چوب پارچه برای خودش « ه یلکانی »3ساخته بود تا تنها نباشد هرر ز با ه یلکدان
درد دل میکرد .ی

ر ز پسر پادشاه خسته تشنه درمانده بود .کنار خانهی آنهدا بده دیدوار

 .1بور و چرک  :کثیف و چرک آیود
 .2دایه کهیوانو :پیرزنی که در متل ها و افسانههای کردی نماد مکر و حیلهگری است.
 .3په ت  :پشم و نخ کهنه و بی ارزش
 .1وه یلکان :عروسک
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تکیه زد ی

رسید که میگفت « :هیلکانهگده» گدوش کدن! مدن دختدر

دفعه صدایی به گوش

بیچارهای بودم که هرر ز با هژن(نامادری) مرا کت

میزد تا اینکه ی

ر ز باد پنبهام را بدرد

دیو مرا توی ر دخانه انداخت تبايهایم زیبا کفد هدایم طدال شددند .بعدد پسدر پادشداه،
سرچشمه مرا دید عاشقم شد من هم عاشق ا شدم؛ اما با هژن بهجای من دختدر خدودش را
به قصر پادشاه فرستاد ...
پسر پادشاه باعجله بلند شد در زد .قتی هه تدا در را بداز کدرد ،دیدد ،بلده! همدان دختدری
است که سرچشمه دیده بود .با خوشحاتی دست ههتا را گرفت ا را به قصدر بدرد تدا آخدر
عمر با خدوبی خوشدی بداهم زنددگی کردندد (تللدی

داسدتان از کتداب نگداهی بده ادبیدات

کودکان در فرهنگعامه کرمانشاه)
تحلیل نقش زن در این داستان و خویشکاری مربوط به آن
هه تا  ،نامادری ،خواهر ناتنی پیرزن چهار محور اصلی ایدن قصده هسدتند .قهرمدان اصدلی
مصیبت مقدماتی مرگ مادر خانواده شرارت ی

داستان هه تا است .داستان با ی

شریر بدا

عنوان نامادری شر ع میشود .هه تا مورد ظلم نامادری دخترش قرار مدی گیدرد ،ا را ا یدت
میکنند ،از ا بیگاری میکشند قوق
که بهعنوان نیر ی شر به ایفای نق

را ضایب میکنند .شلصیت شریر قصه ،نامادری است

میپردازد جایگاه منفی منفوری در این قصه دارد.

ناگهان با پیرزنی زشت بدترکیب مواجه مدی شدود همکارهدای پیدرزن را انجدام مدیدهدد.
پیرزن نق
آزمای

بلشنده یاریگر را ایفا میکند .از دیدگاه پراپ بلشنده کسی است که قهرمان را
میکند از ا چیزی میپرسد .اگر قهرمان این مر له را با موفقیت پشت سر بگذارد،

آنگاه بلشنده یاریگر با ی

جاد به ا یاری مدی رسداند کده در اینجدا کفد

طدال بده دختدر

میدهد تا در آینده خوشبلت شود قصه معادل قصۀ ماهپیشانی قصه سیندرال است ید
نمادین می باشد از ی
کف

اثدر

سو دختری مهربان است که رفتداری عاقالنده بدا پیدرزن دارد پاداشد

های طالیی است از دیگر سدو دختدری زشدت رفتدار اسدت کده پیدرزن بده ا زشدتی را

میبلشد که در این داستان قهرمان در غین است طبق نظر پراپ این قهرمان در غین قهرمان
اصلی را ملفی میکند سعی میکند که خدود را بدهجدای ا معرفدی کندد .پیدرزن خددمتکار
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پادشاه که تقاضای هدیه میکند تا دختدر را پیددا کندد نقد
میکند با ارائه راه

جستجو قصد کم

جسدتجوگر یداریگر را هدم ایفدا

به شاهزاده بده سدعادت رسداندن ا رادارندد

موفق هم میشود با پیدا کردن دختر باعث صلت هه تا

شاهزاده میشود .داستان بدا عمد

بازگشت بده خانده بده دسدت آ ردن ثدر ت رسدیدن بده سدعادت پایدان شداد قصده کده از
خویشکاریهای داستانهای پراپ است پایان مییابد.
این قصه سرشار از مقا مت ،خشم ،آرز  ،اعتقادات شلصی مذهبی تالشدی گسدترده
مدا م جهت پربار کردن زندگی می باشد .این قصه بازتاب یژگدی هدای زنددگی مدردم جامعدۀ
زمان خود است ر ابح انسانها ر ش برخورد آن را با یکدیگر بیان میکند.
خالصه داستان نمد سیاه
دختر پادشاهی جمله ای بر ر ی کاغذ مینویسد بدر در در ازه شدهر مدیچسدباند در آن
شرط می بندد که هر کس این جمله را درست بلواند ،ا را به همسدری انتلداب خواهدد کدرد.
تمامی اه قلم باسوادان شهر اضر می شوند از خواندن درست جمله عاجز می مانندد ر زی
از ر زها در یشی پیدر فرسدوده در شدهر پادشداه پیددا مدی شدود جملده را مدی خواندد .دختدر
بادر ی

ازد اجکرده همراه ا میر د .بعد از طی مسافت زیاد سرانجام به شدهری مدیرسدند

که از سکنه خاتیشده در ی

دختر پادشاه را در داخ ساختمانی تودرتو بزرگ مدیگدذارد

خود بعد از قف کردن درها از پشت؛ برای شکار کردن به کدوه مدیر د .ر زی از ر زهدا کده
در ی

به شکار رفته درها را قف کرده است ،دختر متوجه می شدود کده در ید

کلیددها را

جاگذاشته است .دختر کلیدها را برمی دارد در را باز میکند ناگهان با چندد دختدر جدوان
بسیار زیبا ر بر می شود .دختران به ا مدی گویندد :از کجدا مدی آیدی؟ چگونده بده دام ایدن دیدو
افتاده ای؟ چرا همراه ا آمدى؟ تا َن برگرد تمام درها را قفد کدن زیدرا اگدر دیدو برگدردد
متوجه شود ،تو را خواهد کشدت .دختدر تمدام مداجرای خدود را بدرای آنهدا تعریدا مدیکندد.
دختران ا را راهنمایی میکنند بده ا مدیگویندد :ازایدنپدس دیدو خدود را بده شدک یکدی از
اعضای خانوادهات درمیآ رد از پشت در به تو میگوید :چه کسی را د ست داری؟ تو بایدد
در جواب بگویی که من تنها در ی

را د ست دارم .سدپس سدرش را کده از اندواع شدرات
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مار عقرب پر است جلوی دست تو می گذارد .تدو بایدد انمدود کندی کده نمدی ترسدی بده ا
بگویی که چه سر تمیزی داری به تعریا تمجید از ا بپردازی تا به تدو ر دم کندد تدو را
نلورد نگهدارد .دختر بعد از شنیدن راهنمایی های آن ها د باره برمی گردد غمگین نارا ت
در گوشه اتاق می نشیند .شب کده دیدو خدود را بده صدورت پادشداه پددر دختدر درآ رد ا را از
خواب بیدار کرد .به ا گفت :دخترم این دیو سرانجام تو را خواهد خدورد مدادرت از هجدر تدو
کور شده است .بیا همراه من به خانه برگرد .دخترمی فهمد کده ایدن خدود دیدو اسدت کده بده
شک پدرش درآمده صدای ا را درمی آ رد .در جدواب مدی گویدد :نده پددر بدر  .مدن فقدح
را د ست دارم .صبش ر ز بعدد دیدو در اتداق دختدر را بداز مدی کندد مدی گویدد :چدرا

در ی

نارا ت هستی؟ دختر در جواب جریان پی

آمده دیشدب آمددن پددرش را بدرای ا تعریدا

میکند .با این عم د ستی دختر برای دیو ثابت میشود .این بار خودش را به شک مادر دختدر
درمیآ رد بعد به شک برادر بزرگ دختر درمیآ رد اما دختر در جواب مدیگویدد :نده مدن
فقح در ی
کوچک

را د ست دارم .بار آخر دختر در برابر درخواست های کودکانده اتتمداي بدرادر
((مل

ا مد)) تسلیم می شود راضی به برگشتن می شود .دیو که جریان را می بیند

د باره خودش را به شک ا ل برمی گرداند به دختر می گوید :ای ناکس بی فا تو ایدن همده را
به من در

گفتی .من در جواب باید تو را بلورم .دیو در میان شهر با پیرزنی د ست است .هر

زمان میخواهد آدمی را بلورد ا را به پیرزن میسپارد تا ا را برای خدوردن دیدو آمداده کندد؛
اما پیرزن میگوید من یله ای تو را از دست ا نجدات خدواهم داد .پیدرزن مقدداری نمدد سدیاه
میآ رد دختر را در آن میپیچد .پس ا را رها میکند دختر فرار میکند.
دیو به سرا پیرزن دختر میآید؛ پیرزن هر بار با بهانهای دیو را فریب میدهدد .دیدو بده
دنبال ا میر د همه خرابههای شهر را میگردد اما خبری از ا نیسدت از جاندب دیگدر دختدر
که از بیراهه فرار کرده است به نزدیکی شهری مدی رسدد .بدر بداالی درخدت مدی ر د تدا زمدانی
استرا ت کند .ازقضا پادشاه شهر که برای تفریش به جنگ رفتهاند در زیدر همدان درخدت ارد
می زنند به استرا ت می پردازند .دختر از شدت نارا تی شر ع به گریده مدیکندد .قطدره هدای
اش

ا بر ر ی صورت پسر پادشاه که در زیدر درخدت بده اسدترا ت پرداختده مدی افتدد .پسدر

متعجب می شود که این قطره از کجا آمده؟ یکی از خدمتگزاران را بداالی درخدت مدی فرسدتد.
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خدمتگزار به سحهای درخت که میرسد میگوید :آدم هستی؟ آدمیزاد هستی؟ پری هسدتی؟
هر چه هستی ،بیا پایین پسر پادشاه دختر باتباي نمد سیاه را به خانه میبرد به مادرش میگوید
ی

کنیز برای تو آ ردهام تا به تو در کارها کم

نگهداری از بچهها میشود ی

کند .مددتهدا مدیگدذرد دختدر مشدیول

ر ز مادر پسر به جشن عر سدی مدیر ندد .بعدازاینکده آنهدا

د ر میشوند دختر نمد سیاه را بیر ن میآ رد تبايهدای زیبدا مدیپوشدد بده مراسدم عر سدی
میر د در آنجا انگشتر پسر پادشاه را انگشت

درمیآ رد د باره به خانه پادشاه برمیگردد

د باره نمد سیاه را می پوشد چشم بچه هایی را که در نبود ا گریه کدردهاندد ،د بداره سدرمه
میزند .پسر پادشاه عاشق نمد سیاه شده است ،نارا ت اند هگین در این فکر اسدت کده ایدن
چه کسی بود ا را نشناخته است سرانجام به پدرش میگوید باید ایدن دختدر را بدرای مدن پیددا
کنی تا با ا ازد اج کنم اال من از هجر ا دیوانه خواهم شد .پسدر پادشداه دسدتور مدی دهدد تدا
آ قه سفر را آماده کنند .مادرش مشیول درست کردن کلوچه برای ا میشود .هنگام درسدت
کردن خمیر کلوچه ((نمد سیاه)) مقداری از خمیر را برمی دارد انگشتر پسر پادشداه را کده در
هنگام رق

از انگشت

درآ رده در داخ خمیر می گذارد از آن کلوچه ای درست می کند.

قتی مادر کلوچه ها را در کیسه می ریزد نمد سیاه هم کلوچه ای را کده خدود درسدت کدرده بده
صورتی که آن ها نفهمند داخ کیسه می اندازد .چنددین ر زبده گشدتن بده دنبدال دختدر سدپری
میشود .همه خسته کوفته شده آ قه هم ر به پایان است .پسر پادشاه به سرا کیسده آ قده
که تنها ی

کلوچه در آن بداقیماندده مدیر د .آن را برمدیدارد کده بلدورد .قتدی کلوچده را

میشکند متوجه میشود که انگشتر قبلی ا در داخ کلوچه است میفهمد دختدر همدان نمدد
سیاه است ،دستور میدهد به خانه برگردندد .بعدازاینکده بده خانده مدیرسدد بده مدادرش دسدتور
میدهد تا غذایی برای ا تهیه کند؛ به نمد سیاه بدهد کده بدرای

ببدرد .نمدد سدیاه غدذا را بده

پشتبام میبرد .با شمشیر تباي نمد سیاه را پاره میکند میفهمد دختدر مدوردنظر همدان نمدد
سیاه است .سرانجام نمد سیاه به عقد پسر پادشاه درمدی آیدد زنددگی خدوش شدادی را بداهم
آغاز میکنند .پس از ی

سال نمد سیاه صا ب د پسر د قلو میشود .از جانب دیگر دیو کده

مدتهاست به دنبال دختر می گردد ،سرانجام موفق مدیشدود کده بفهمدد دختدر مدوردنظر ا در
خانه پادشاه این شهر اسدت خدودش را بده شدک در ید

درآ رده اسدت :بده در خانده پادشداه
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می آید خواه

میکند ا را ی

شب راه بدهند .نمد سدیاه ا را مدیشناسدد دیدو بدا خدودش

می گوید :باید نقشه ای بکشدم بده سداب ایدن دختدر در گدو فریبکدار برسدم .قتدی همده
میخوابند با ی

بطری آب همه را به خواب عمیق فر مدیبدرد مدیخواهدد پسدران د قلدو را

بکشد که یکی از خدمتگزاران خانواده پادشاه در کنار گهواره بچه خوابیده است ناگهان بیددار
میشود از جریان باخبر میگردد ازآنجاکه پیرزن باتجربهای است تدا چشدم

بده بطدری آب

میافتد میفهمد که قصد کشتن فرزندان پادشاه را دارد .میر د شیشه را میشکند .بدهمحدض
شکسته شدن شیشده دیدو از شددت تدري د بداره خدودش را بده شدک در ید

درآ رده در

گوشه ای ساکت آرام نشسته می خواهد خدودش را بده بدی گنداهی بزندد .سدرانجام پادشداه
پسرش که جریان برایشان مسلم می شود دستور می دهند در ی
قطعهقطعه کرده بده سدزای اعمدات
(تللی

را دستگیر کنند سدپس ا را

برسدانند .بددینصدورت دختدر از شدر دیدو رهدا مدیشدود

داستان از کتاب فرهنگعامه کرمانشاه)

تحلیل نقش زنان در داستان نمد سیاه و خویشکاریمربوط به آن
یکی از نق های زنان در افسانههای کُردی نق

دختری است که شاهزاده اسدت .قصده بدا

نهی تحذیر از کاری که منطبق با شر ع داستانهای پراپ هست ،شر ع میشود کده شداهزاده
علیرغم ملاتفت پدر که پادشاه میباشد ،.به خاطر بهجای آ ردن شدرط ازد اج ،بدادر ی

پیدر

ازد اج میکند .نکته مهمی که میتوان بده آن اشداره زمدانی کده شداهزاده قصدد ازد اج دارندد
پادشاه یا خود آنها شرطهایی برای خواستگاران میگذارد ،کده دختدران پادشداه در انتلداب
همسر ،معموالً نقشی ندارند؛ اما در این قصه شاهزاده از کارکرد منفعالنه فاصله مدیگیرندد بدا
اتکا به هوش شجاعت جسارت خوی  ،سرنوشت خود را رقم میزند.
شریر قصه قهرمان در غین یا ضددقهرمان قصده در ید

پیدر اسدت کده طبدق نظدر پدراپ

عملکرد شریردر قصه به این صورت است که شریر کسی را میکشد یدا دسدتور قتد مدیدهدد؛
قهرمان را ا یت میکند به ا آسیب میرساند؛ قربانی یا قهرمان اصلی را میفریبدد ،یدا بده دام
میاندازد؛ ا کسی را زندانی یا ملفی میکند؛ شریر میخواهد کسی را بلدورد؛ کده همده ایدن
ا صاف منطق با شریر قصه یعنی در ی

پیر است؛ که بدا ظداهری فریبندده خدود را مدرد جلدوه
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میدهد تا با قهرمان قصه یا شاهزاده ازد اج کندد .دختدران جدوانی کده در جنگد بودندد نقد
یاریگر بلشنده را ایفا میکنند که دختر را راهنمایی میکنند که برای زنده ماندن رهایی از
دست دیو باید ا را تائید کند .یکی دیگر از نق های زنان در قصهها زنان مسنی هستند کده بدا
عنوان پیرزن در افسانههای کُردی با عنوان «دایه کی انو» مورد خطاب قرار میگیرند این دسدته
مشک قهرمان اصلی ظاهر میشدوند .بلشدنده یداریگر

از زنان بیشتر برای گرهافکنی یا

است با زیرکی برای هر مشک راه لی دارند زیرکانه قهرمان را از کام مرگ نجات میدهدد.
این پیرزن همچنین نق
د ست در ی

گسی دارنده راهم ایفا میکند .پیرزنی که در جنگ زندگی مدیکندد

پیر یا همان دیو است هم نق

را از دام دیو میرهاند به ا کم

یاریگر بلشنده را دارد که با زیرکدی دختدر

میکند .همچنین این پیرزن نق

گسی دارندده را در ایدن

قصه دارد که دختر را به تالش استقامت رهدا شددن از موقعیدت پدی آمدده رهدا شددن از
دست دیو رفتن به مکان دیگر تشویق میکند با شدگرد راهکداری دختدر را در نمدد سدیاه
میپیچد تا ا را رها کند باعث نجات

شود.

عشق در افسانه های کردی مفهومی عمیدق گسدترده دارد .عشدق قهرمدان داسدتان بده ید
معشوق بسیار اال متعاتی است بدرای رسدیدن بده آن تمدام سدلتی هدا را بده جدان مدی خدرد.
فادارانه پاکبازانه درراه عشق رنج ها را به د ش می کشد این عشدق در تمدام ابعداد زنددگی
جاری میگردد پسر پادشاه در این قصه نقد
مرا

عاشدق یداریگر را ایفدا مدیکندد بعدد از طدی

پرپیچ خمی به صال معشوق خود میرسد.
مادر پسر پادشاه در این قصه مطیب فرمانبردار اسدت فرمدان دسدتور را انجدام مدیدهدد

به ندوعی یداریگر هسدت کده دختدر را مورد مایدت خدود قدرار مدیدهدد آداب رسدوم را بده ا
میآموزد قصد هدایت یاریرساندن به ا را دارد .یکی از نق های دیگری کده زندان در ایدن
قصه زنان ایفا کردهاند نق

خدمتکاری صادق فداکار که عملکرد یداریگر را دارد بدا زیرکدی

که دارد مانب از کشتن پسران دخترمیشود جان آنهدا نجدات مدیدهدد .یکدی از عناصدر مهدم
شلصیتهای اصلی ثابت در بسیاری از افسانههای کردی ،دیو است؛ دیو نمداد پلیددی تمدامی
صفتهای زشت غیرانسانی است در اقب همان اهریمن د ران اسطوره باستان است ریشده در
با ر د گانه متضاد (اهدریمن اهدورامزدا) دارد .دیدو نمداد اهدریمن اسدت .دیوهدا معمدوالً عمدر
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طوالنی نامحد د دارند اما با همه این تفاسیر زندگیشان ابسته به عنصدری بده ندام «شیشده عمدر»
است .هر دیوی ی

شیشهی عمر دارد .اگر شکسته شود ،در هر جای عاتم که باشد ،بالفاصدله در

مح شکسته شدن شیشهی عمرش اضر میشود میمیرد در افسدانههدای کدردی آن اسدت کده
دیوها در طول داستان به شک

هیئت انسانی درمدیآیندد امدا انسدانهدایی کده بدد ات ،درغگدو،

دسیسهگر مکار هستند که در قسدمت گدرهگشدایی داسدتان ،آنگداهکده قهرمدان یدا پادشداه ندابود
میشوند ،ناگهان هیئت انسانی آنها در تحظه مرگ ،تبدی به دیو میشود.
نتیجهگیری
یکدی از مسدائ قابد بحدث در افسددانههدای کُددردی ارزشدمندی زن جایگدداه االی زن در
فرهنگ تاریخ مردم کرد است در افسانههای کردی به مادران آگاه فرهیلتده زندان فدادار
شجاع با درایت برخورد میکنیم کده فرزنددان شایسدته پدر رش مدیدهندد د ش بده د ش
مردان به نبرد بدیها تاریکیها برمیخیزند.
در میان افسانه های مل گوناگون افسانه هدای ایراندی جایگداه خاصدی دارندد از ایدن زمدان
افسانههای کردی رنگ بو

دال هدوای دیگدری دارندد .تعدابیر ترکیبدات زیبدا در تهجده

کرمانشاهی زیباتر به نظر می رسند .این قصه بازتاب یژگی های زندگی مردم جامعدۀزمان خدود
است ر ابح انسان ها ر ش برخورد آن را با یکدیگر بیان می کند .نگارنده در ایدن پدژ ه
به بررسی نق

زن در د داستانهای عامیانۀ کُردی بر اساي نطریۀ الدیمیر پراپ پرداختده

است د داستان په مله ا نه ی گه د (هه تا ) نمد سیاه را موردبررسی قدرارداده اسدت.

بر اسداي نظریده الدیمیدر پدراپ در کتداب ریلدتشناسدی قصده پریدان ،نقد

دختدر،

نامادری ،همسر خویشکاریهایی همچون یداریگر ،بلشدنده ،شدریر قهرمدان بیشدترین
خویشکاری نق

را دارا میباشند.

نکتۀ دیگر در مورد افسانههای کُدردی جدود عناصدر پاراد کسدیکال در آنهاسدت ،غدم
شادی ،شکست پیر زی ،فراق

صال ،خوبی بدی ،پلیدی پاکی ،دیو قهرمان ،عشدق

کینه ،تري شجاعت ،فدا خیاندت ،خودخدواهی گذشدت کده در دل ایدن افسدانه هدا بداهم
درهمتنیدهاند .نکته قاب کشا تأم در افسانههای گردی نقد

قدوی قضدا قددر تقددیر

سرنوشت در آن هاست گویا سرنوشت شلصیت ها ،همه موجودات از قب رقدم خدورده همده
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در مسیری قرار میگیرند که دست سرنوشت آنها را بهسوی مقصد نهدایی راهنمدایی مدیکندد.
تنها شلصیت منفی در مورد زن در افسانههای کردی ک شداید شلصدیت «بدا ه ژن» یدا همدان
نامادری باشد که آن هم به نوعی ریشه در ملبت بودن شدأن عظمدت زن در فرهندگ کدردی
دارد چراکه مردم کُرد ازد اج را امری مقددي آسدمانی مدی دانسدته اندد مدردی کده بدا زندی
ازد اج کرده معموالً بسیار کم پی

آمده که ازد اج مجدد بنماید ازد اج د باره ازنظدر مدردم

امری زشت یا داق امری غیرمعمول بوده است معموالً مردم نسدبت بده زن د مدی کده بده
ی

خانه اردشده نگاه چندان همراه موفقی نداشتهاند .پایانبندی اکلر افسانههای کردی شداد
امید ارکننده همراه با موفقیت شادکامی است بیانگر این نکته که پایان شب سیه سدفید

است بعد از سلتی ،آسانی است..
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زیباییهایلفظیشعرکُردیکلهریدراشعارسیدیعقوبماهیدشتی

دکتر رضا همتخواه

6

دکتر فریبا همتی

1

چکیده
در پژوهش حاضر هیاایرهاا لفظر شعر مردا ملارا را در اشعار شادر چیور
دمت و خزش ذوق دیار مُرد ،مید یعقز عاهیدشوار ،عوزرد بررمور قورار گرفاوم
امت .اشعار این شادر عطازع اع مام ان دیار غور ایوران بوزد و دوالم و دواعر،
درتعا عرامم شادا و د ا و تفریح و نشا واد ودرفوان و حعاموم و غو ل و ...آن
اشعار را ترنم عرم د و در وصف الحال بم مار عرگیرند .قدعت ماابت و نزشان بوم
ه اران مال پیش بر عرگردد .حال آن مم ،قدعت مال و شعر قال اه آن بزد امت.
اعّا مال شعر در می م ها بزد و می م بم می م اه نسلر بم نسل دیگور اناقوال یافاوم
امت و در هر دور بر اماس عقاضیات هعانر و عکانر اه گروهر اه آرایمهواا ادبور
بیشار امافاد شد امت .بم زر ملر آرایم هاا ادبر لفظور مواربرد بیشوارا را در
شعر مردا ملارا دارد و این اعر ناشور اه قودرت و تزانوایر هبوانر ایون گوزیش و
گساردگر واژگان آن و هبردمار شادران ملار امت ،بم ویژ بساعد آوایر بیشوارین
در صد ماربرد را بم خزد اخاصاص داد امت موم در ایون پوژوهش اه صو ایع ادبور
عزرد بررمر در اشعار مید یعقوز عاهیدشوار ،انوزاع م واسهوا و موهع و تکورار
بیشارین بساعد را دارا عرباشد.

کلیدواژهها :زبان کُردی کلهری ،آرایههای تفظی ،سید یعقوب ماهیدشتی

. Rezahematkhah1288@gmail.com
. Hematifariba458@gmail.com
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مقدمه
زیبایی های شعری در زبان گوی های کردی همچون سایر زبان ها ،جایگداه یدژهای در
بیان مضامین مفاهیم بن مایههای اندیشه دارد بررسی شناساندن این آرای ها زیباییهدا
در فهم درک بیشتر زبان کم

شایانی مینماید .طبیعدت بکدر زیبدا خدوش آب هدوا

صالبت استقامت کوهستان پایمردی سجایای ر ی اخالقی صداقت مردمدان کلهدر،
در شعر شاعران کلهر تجسم یافتده زیبدایی هدای آن را د چنددان نمدوده اسدت .در ایدن میدان
زالتی یکرنگی مردمان این دیار را در جنايها به نظاره مینشینیم سجب را درآ از کبدوتران
االت بدازی نشداط چرنددگان ،تکدرار را درشدجاعت ،رادی

موسیقی صدای پرندگان

مهربانی ا ساسات تطیا همهی صفات نی

ایدن مدردم شداعرانه مشداهده مدیکندیم هدم

صدایی را در بال زدن پرندگان زمزمهی آبشارها خر ش ر دخانهها صدای پیچ

باد در

شاخ برگ درختان موازنه را در رشته کوه های پی در پی ا ساي میکندیم تناسدب را در
البه الی کوههای پردرخت گشن انبوه با چشمه سارهای زیبا تطیدا شدکوه جمدال
جالل طبیعت شکوفههای
آفتدداب

شی گ های رنگارنگ ،تضاد را در ندوای طلدوع غدر ب

ضددور غیدداب سددتارگان مدداه خورشددید در پشددت ر ی کوهسددارها تمددس

مینماییم .یکی از جنبههای ماثّر استفاده از آرایههای ادبی ،مح سکونت

ضعیت اقلیمدی

آب هوایی است؛ چرا که انسانهایی که در مناطق کویری زندگی میکنند ،با کسانی کده در
محیح خوش آب هوا معتدل زندگی میکنند همچنین افدرادی کده در منداطق کوهسدتانی
زندگی میکنند ،تفا ت دارند محیح زندگی خواه ناخواه بر طرز بیان استفاده از کلمدات
زیباییهای شعری تأثیر میگذارد .شاعران کردی سرای کلهر ،به سبب قدرار گدرفتن در محدیح
بکر طبیعت کوهستان زیستن به شیوهی اصی

بومی ،همواره از زیباییهای محیح پیرامدون

جنبههای زندگی ایلیاتی به نوعی بهره جستهاند توصیفات آنها چنان زیباست که هر دس
زیبا شناسانه ای را بر میانگیدزد صدالبت اسدتحکام کدوههدا موسدیقی پرنددگان ،موسدیقی
کالشان را افزای
خوی

داده

اج آرایی استفاده بیشتر از مصدوتهدای بلندد را سدرتو هی اشدعار

قرار میدهند .از دیگر جنبههای ماثر بر استفاده از آرایههای ادبی ،موقعیت اجتمداعی
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سطش تحصیالت شاعر یدا نویسدنده اسدت .عامد مداثر دیگدر بدر اسدتفاده از آرایدههدای ادبدی،
صحنههای عینی مسائ
دراین پژ ه

هنی شاعر یا نویسنده است

ابتدا برای شناخت بیشتر بهتر خوانندگان ،پیشدینهای ازکدرد اید کلهدر

همچنین زندگینامه شاعر بلیدغ بددیب سدرای کُدرد ،سدید یعقدوب ماهیدشدتی سدپس تعداریا
آرایههای ادبی تفظی از کتاب «آرایههای ادبی دکتر محمود فصیلت» به رشدته تحریدر درآ رده
بعد از آن با مطاتعه بررسی مجموعه اشعار کردی کلهری سید یعقوب ماهیدشتی ،ملالهایی
از آرایههای تفظی را با کر نام اختصاری شاعر ،شمارهی صدفحه شدمارهی بیدت ،اسدتلراج
به زبان شیوای کردی برگردانده شده اند.برای تفهیم بیشتر خوانندگان ،اژگدان دشدوار کدردی
در پا رقیها ترجمه شدهاند .الزم به کر است که نشانۀ اختصاری در این پژ ه

به شرح زیدر

میباشد .سید یعقوب ماهیدشتی (ی) در آدري ابیات ،عدد سدمت راسدت نشدانگر شدمارهی
صفحه عدد سمت چپ نیز نشانگر شمارهی بیت است.
پیشینهی تحقیق
آنچه ما را برآن داشت تا پژ ه

اضر را با موضوع «بررسی آرایههدای ادبدی (بددیب) در

شعر کردی کلهری» انتلاب نماییم ،همانا ا یای ادبیات کردی به یژه ادبیات کدردی ،گدوی
کلهری بود .هرچند تاکنون آثاری در جهت ا یای ادبیات کردی انجام گرفته اسدت ،تدا جدایی
که نگارنده تفح

کرده پیشینهای برای زیبایی شناسی شعر کُردی بررسی زیباییهای تفظدی

در شعر کردی موجود نمیباشد این تحقیق جدید برای نلستین بار ،با شیوهای علمی فندی
جنبههای زیبا شناختی(زیباییهای تفظی) شعر شاعر کردی کلهری سدید یعقدوب ماهیدشدتی را
بررسی نوآ ریها شگردهای بالغی این شاعر بومی عرصهی ادب کدردی تجزیده تحلید
کره است.
ایل کلهر
ایران کشوری است پهنا رکه قومیتهای ملتلفدی از فداري ،تدر ،تدرک ،بلدوچ غیدره در
خود جای داده است که هرکدام از این اقوام دارای آداب رسدوم ملدت

بده خدوی

هسدتند
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هرچند که در برخی مسائ مشابهتهایی در بین آنها دیده میشود .در غرب ایران ،کده سلسدله
جبال عظیم زاگري چهرهای کوهستانی استوار به آن بلشیده است ،گر هی از مردم زنددگی
میکنند که به نام کرد در تاریخ شدناخته شدده اندد .ایندان سداتیان سدال بدا دتیدری شدجاعت از
مرزهای ایران زمین پاسداری

راست نمودهاند هیچ گاه در برابر نامالیمت هدای محیطدی

سیاسی عقب نشینی نکردهاند مرزبانی از کشور را به نحوا سن انجام دادهاند.
استان کرمانشاهان یکی از مراکز اصلی کردها میباشد که ای های ملتلفی از قبید  :کلهدر،
سنجابی ،گوران ،کاکا ند ،زنگنه غیره را در خود جای داده است .در ایدن میدان کلهرهدا کده
بزرگترین ای غرب کشور میباشند ،بنا به شواهد تاریلی از جایگاه یژهای برخوردار بودهاند.

وجه تسمیه ایل کلهر
در علّت نام گذاری این ای اصی کرد با نام کلهر ،باید در ساخت ،ریشه معندی آن دقیدق
شد تا بتوان آن را آن چنان که اقعیت داشته است معنی نمود« .نام ای کلهر از د کلمده «کد »
« »KaLبه معنی عبور از گردنده بزکدوهی « ر» « »Varبده معندی بریددن تشدکی شدده اسدت
کلو ر  KaLvarکنایه به چست چاالکی مردم این ای درراه رفتن کارهای جنگی اسدت از
این ر به بز کوهی که از صلرهای به صلرهی دیگر مدیپدرد ،تشدبیه شددهاندد چدون فارسدی
زبانان نمیتوانستند کلو ر را تلف کنند اشتباهاً آن را کلهر میگفتند تا جدایی کده ایدن اژه در
مکاتبات د تتی اسناد مدارک کومتهای قت نیز راه یافت از دیر باز ندام ایدن اید بده
کلهر معر ف گردید( ».افشار سیستانی)6611:6416 ،
عدهای دیگر درخصوص نام گذاری این ای به کلهر میگویندد« :کلهدر از د کلمده «کد »
به معنی بزکوهی نر با خصوصیات شجاعت جنگندگی جست خیز فرا ان اسدت قسدمت
د م «هور یا هُر» میباشدکه در تیدت نامدههدا بده معندای خورشدید آفتداب آمدده اسدت کده از
یژگیهای خورشید درخشندگی سرعت جذّابیت است .پس درکد مردمدان ایدن اید بده
دتی زرنگی جنگجو بودن داشدتن چهدرههدای درخشدان جدذّاب بده ایدن اسدم موصدوف
گردیدهاند( .گودرزی« )60:6411 ،معمرین هوشمند ای این گونه توجیه میکنند؛ که چون در
مراسم باستانی نور ز سده مهرگدان جواندان ایدن اید در دسدتگاه سدالطین ساسدانی مدأمور
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برافر ختن آت

برفراز صدلرههدای صدعب اتعبدور زاگدري بدودهاندد

اژهی (کَد ) در زبدان

کردی به معنی صلرهگاه است ( ر) کردی فع امر (بُر) میباشد صفت مرکب کَد

ر بده

این سبب بر این ای اطالق شده است .ضمناً آهوی نر را در فص مستی بدیبداکی کده بدا هدر
خیزش چند صلره سلت را پشت سرمیگذارد ،نیز (کَ ) میگویند .اکراد منطقه هدر هیدأت
زیبا متناسب شایستهای را به (کَ ) تشبیه مینمایند که تمدام ایدن خصوصدیات در افدراد اید
کلهر نسبتاً جود دارد( ».سلطانی)161:6411 ،
از نظرعامه مردم کلهر ،هر هیک زیبا قامت رشید را به کَ «بزکوهی» تشبیه میکنند در
نزد آنها کَ نماد زیبایی قشنگی است در بیشتر آ ازها ترانه های محلّدی از زندان خدوش
ر ی ،بلند قامت زیبا به عنوان کَ یاد میکنند.
زیستگاه مردم ایل کلهر
مسکن مح کوچ ای کلهردر د ران ملتلا تاریلی بنا به استعداد ایلی قدرت محلدی
آنان از تحا

سعت

د د متفا ت بوده است .ای کلهر از شمال به محد ده ای های کرندد،

گوران گوران بان زرده ،از نا یه جنوب به وزه کومتی اتی پشتکوه ،از طرف میدرب بده
خاک کشور عراق (مندتی خانقین) ،همچنین به قشالق اید سدنجابی قشدالق اید کرندد ،از
جانب مشرق به ییالق ای زنگنده قسدمتی از یدیالق سدنجابی (ماهیدشدت) در اقدب جندوب
شهرکرمانشاه محد د میشود .افراد ایدن اید کده در اقدب بدزرگتدرین اید در غدرب کشدور
محسوب میگردد ،در شهرستانهای گیالن غرب ،اسالم آبداد غدرب بلد هدایی از :کرندد،
نفت شهر ،سدومار ،گهدواره ،ایدوان ،ماهیدشدت ،دهسدتان قلعده شدیان ،سدرپ
قصرشیرین تمامی نوا ی

هداب ،نصدرآباد

ومه مکانهایی یاد شده ساکن هسدتند .اتبتده پراکنددگی مردمدان

ای کلهر از مکانهای نامبرده فراتر است به طوری که تعدداد زیدادی از مدردم شهرکرمانشداه از
کلهرها هستند( .گودرزی)11:6416 ،
طایفهها و تیرههای ایل کلهر
تیرههای ییالقی ای کلهرعبارتند از .6 :هار ن آبادی  .1کله جوبی  .4شدیانی  .3قدوچمی .1
ماهیدشتی  . 1منصوری  .1شاهینی شوانی  .1زیوری
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تیرههای گرمسیری ای کلهر عبارتنداز .6 :سیا سیا  .1خاتددی  .4کلده پدا  .3کرگدا  .1بدداق
بگی  .1قلعه شاهینی  .1گیالنی  .1چوپانکاه  .1گلینی  .60مینشی  .66شهرک  .61رمزیار
دهلدا ای های مشهور کرد را درفرهنگ خوی

این گونه معرفی کرده است:

ایالت مشهورکرد درایران د د  10تیره طایفهاند که ازآ ربایجان تا ترستان پراکندهاند
کلهر یکی از ای های کرداست که مرکب از خانددانهدای (خاتددی -شدیانی -سیاسدیا -کداظم
خانی -تک  -خمدان -کرگدا -کلده پدا -قدوچمی -هدار ن آبدادی -منصدوری -کلده جدوب-
اتوندی -شوان -شاهینی -ماهیدشتی -بدا بیگی -زنی خانی) (دهلدا ،ج )616:34
سابقهی تاریخی ایل کلهر
ای بزرگ کرد نژادکلهر ،ازر زگار باستان ،درغدرب کشدورایران در دامنده سلسدله کدوه
زاگري میزیسته ،دارای فرهنگ تاریلی کهن میباشد همیشه به عنوان یکی از بزرگترین
ایالت قدرتمند درایران زمین مطرح بوده است.
«برطبق داستانهای افسانهای ،کلهر نسبت خود را به گدودرز فرزندد «گیدو» کده در ر زگدار
پادشاهان کیانی اتی شهر باب بود میرسانند .پس از ی پسرش رهام به کومت بابد رسدید،
رهام به فرمان بهمن پسراسفندیار کیانی به شام ،بیت اتمقدي مصر تشکرکشید ،خرابی قتد
بسیار کرد چندان از قوم بنی اسرایی را کشت که از خون آندان آسدیاب بده گدردش درآمدده
است .مورخان رهام را همان نبوکد نصدر یدا بلدت اتنصدر(103-111ق.م) تعبیرکدردهاندد .ازآن
زمان کومت قسمتی از غرب ایران در دست ا الد آنان یعنی بزرگان کلهر بوده است( .افشدار
سیستانی « )6616:6411 ،ای کلهر پدی

از ر ی کارآمددن صدفویان تدا ابتددای کومدت شداه

تهماسب ا ل ( 140 -113ه.ق) دارای موقعیت تقربیاً مستق یا خود ملتار بوده اسدت .بعددها بدا
دربار صفوی ارتباط پیدا کرده  100نفر افراد یا ساقی را آماده خدمت درارت

صفوی کدرده

است( ».مینورسکی )104:6443 ،ای کلهر از سدال ( 111ه.ق) تدا ( 6061ه.ق) تحدت کومدت
علمانی قرار داشت تا این که در سال ( 6061ه.ق)شداه عبداي ،اهلل ردی خدان داکم فداري را
مأمور اخراج علمانیها از خاک کلهر تصرف بیدادکرد( .ترکمان« )131:6410 ،اید کلهدراز
زمان شاه صفی ( 6041-6011ه.ق) تحت نظدر داکم سنقر کرمانشداه قرارگرفدت( ».رُهرُبدرن،
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« )611:6411ای ها چادرنشینان کرمانشاهان به یدژه اید کلهدر تحدت نظرد تدت علمدانی در
آمدند تا این که سال ( 6611ه.ق) سرزمینهای فوق بار دیگر بده دنبدال نبردهدای ندادر بدا قدوای
علمانی به تصرف ایران درآمد( ».زنگنه )641:6431 ،اید کلهدر در ر زگار کومدت زندیده از
موقعیت یژهای برخدوردار بدوده ر ابدح سدنهای بداکریم خدان زندد داشدته اسدت .از جملده
عشایرکلهر با کومت علمانی در عدراق جندگ کدرد پیدر ز گشدت .کدریم خدان زندد بدرای
استقرار امنیت درتمام نقاط از جود کردان به یژه ای های کلهر زنگنه استفاده کدرده اسدت.
(افشار سیستانی.)6613 :6416 ،
ای کلهردر زمان قاجار با کومت مرکدزی ارتبداط داشدته اسدت خصوصداً درسدال6111
دا دخان ایللان اید کلهرقددرت زیدادی در مرزهدای غربدی داشدته

تدی در د ران نهضدت

مشر طه به علت د ستی با ساالراتد ته فرزند مظفراتدین شداه ،بده پشدتیبانی از شداه بدا مشدر طه
خواهان ارد جنگ میشود .در د ره رضا شاه که سیاست تلتده قداپو کدردن ایدالت تقویدت
قدرت مرکزی در پی

گرفته بود سعی داشت که افدراد ابسدته بده خدود را در رأي اید قدرار

دهد به همین منظور سلیمان خان را به سیله عباي خان برادرزادهاش به قت مدیرسداند آنگداه
خود عباي خان را زندانی میکند فردی به اسم علی خان اعظمی را به عنوان خدان اید قدرار
میدهد نام این ای را به با ندپور تیییر می دهد .اتبتده ایدن تیییدر ندام مقطعدی مدوقعیتی بدوده
است .پس از رضا شاه عباي خان آزاد میشود ،ا

برادران

تا سدال  6436زمدان اصدال ات

ارضی شاه بر ای کلهر کومت میکردند.
«کلهر همان طوری که امر ز زادگاه بسیاری از دانشمندان هنری ران غدرب ایدران بدوده
است در گذشتههای د ر نیز افراد این ای معمار

جار عصر سامانی را کده در بدین اهداتی بده

فرهاد معر ف است از خود دانستهاند ،چنانکه صا ب شرفنامه مینویسد ،نهنگ دریای محندت
پلنگ کوهسار شفقت (فرهاد) که در زمان خسر پر یز ظهورکرده ازطایفده کلهراسدت .ایدن
سلن ،ر ایت سینه به سینه معمرین ای را که جواندان کلهدر برقلده هدای زاگدري آتد
جشنهای باستانی

افدر ز

ام تندیسهای هنری مذهبی بر صلرههدای صدعب اتعبدور بدوده اندد؛

قوت میبلشد .اگرچه کلهرها از دیر باز در زیستگاه خودکوه پایههای زاگري ساکن بدودهاندد
اما تا د رهی صفویه به صرا ت از کلهر در تواریخ معتبر نامی برده نشده است .در زمدان ظهدور
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شاه اسماعی کلهر دارای تشکیالت ایلی شد با کدردان پداز کی در خددمت پادشداه نوجدوان
صفویه کمرخدمت بستند به بسیاری از ایدالت معتبرکدرد چدون زنگنده کلیدایی  ...در ایدن
پیمان همداستان شدند ابتدا به خاطر ف تمامیدت ارضدی ایدران کده در دسدت کومدتهدای
کوچ

محلّی بود دیگر تشکی سد دفاعی در مقاب همسدایه قدرتمندد کده مدا رای سدا

بیداد تا کرانههای اري دهانهی خلیج فاري با ایران بزرگ همسایه بودکه اتبتده عنصدرماثر
مهم مذهبی در ایجاد ایدن پیوسدتگی یکپدارچگی نقد

اصدلی را داشدت در جمعیدت آنهدا

مورخین آ ردهاندکه :در قشون کردان ،کلهر با پداز کی از تحدا تعدداد برابرترکدان شاهسدون
(قزتباش) بودند اما چون سالطین صفویه برسرسلطنت مستقرشدند به جای استماتت بدرآ ردن
خواستههای هم پیمانان ایلی خود ،درصدد برتدری دادن قدوم قزتیداش برآمدندد اید کلهدر را
جزء تابین به ساب نیا ردند امرایی که تابین نبودند ،استقالل نداشتند پدس ایدن امدر موجدب
آزردگی دتسردی ای بزرگ کلهر شد جنگا رانی که برای کسدب ایدن قددرت مرکدزی
پیر زی خاندان صفوی رنجها برده بودند سربه طییان برداشتند( ».پرنیان)31:6410 ،
شعر و شاعری در میان قوم کرد
شعر شاعری در مناطق کرد نشدین از جایگداه یدژهای برخدوردار اسدت .زنددگی سداده
بی آالی

سدر شدار از پداکی محبدت د سدتی راد مدردی ،موقعیدت ایلدی عشدایری بدا

کوچهای بهاری پاییزی سیر در مناطق کوهستانی مراتب مزارع جنگ هدا ،یدار دار
دیار د ار (سیاه چادر) ،منظره گد هدا شدکوفههدای

شدی ،همده همده دسدت بده دسدت

یکدیگر دادهاند مایه زمینه پر رش شعر شاعری را در میدان مدردم کدرد بده جدود آ رده
است طبب هر خوانندهای از طعم اشعار شاعران ا ساي تذت میکند .شداعران کدرد در اندواع
ملتلا در همهی ابعاد جهات به بحث پرداخته هنر نماییهای آنها اعجاب انگیز اسدت
شاید هیچ چیز در طبیعت نباشد که آنها به بهترین جه توصیا نکرده باشدند .شدعرای کدرد در
گوی های گوناگون کلهری ،سورانی ،تکی ،تری ،کرمانجی  ...در ا زان ملتلا عر ضی
شعر گفتهاند  .اما اشعارشان را بیشتر در د زن کردی ،فَعلُن فَعُوتُن فَعلُن فَعُدوتُن ( زن چپدی)
مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن ( زن فتاح پاشایی) سر دهاند در چهار نوع :اشعار دیندی ،داسدتان دال ری،
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مویه رثا شادی توصیفی ،قاب توجه اهمیتاند بدا نواهدای سدوز ،هدوره ،سدیاه چمانده،
یالنه ،دایه دایه ،گورانی کاربرد بیشتری با سوابق تاریلی دارند .اکلر آنها در قاتب ملنوی شعر
سر دهاند این قاتب ،قاتب مدورد پسدند کردهدا بدوده اسدت کده بده آن توجده خاصدی مبدذ ل
نمودهاند .از میان دیگر قاتبهای شعری شاعران کرد غزل ،قصدیده ،د بیتدی ربداعی ترجیدب
بند کاربرد بیشتری دارد .صنایب ادبی در شعر شاعران کرد ،جلوهی خاصی دارد ناشدی از ق
قریحهی خدادادی آنهاست

تّی نشانههایی از علم معانی همچون اطناب در «منظومدههدای

پند عاتم پیری» یا ایجاز در «شکرانهها مناجات» که همگی بده اقتضدای دال ملاطدب بدوده
است ،دیده میشود بسیاری از شاعران کرد همفرد داشتهاند ،یعندی هدر شداعری در زمدان خدود
شاعری  ،شاعری دیگر را همفدرد داشدته بدا هدم مشداعره مکاتبده مدیکدردهاندد ،گداهی ایدن
قصیدهای گفته ا هم قصیدهای دیگر گاهی ا غزل یا قطعه شعری گفته ا هدم جدواب گفتده
است گاهی ا مصراع ا ل را گفته ،این هدم مصدراع د م را پایدان داده اسدت ،مانندد :ترکده
نجا ،شاکه خان منصور ،خسر آقا ندر یس ،یوسا یاسکه محمد جفایی ...
زندگینامۀ سید یعقوب ماهیدشتی
سید یعقدوب از سلسدلهی سدادات سدامره یدی سداکن در قمشده ماهیدشدت دارای مدذهب
شیعهی اثنا عشری بوده ،ی فرزند سید یدس ،سدال توتددش را عدالء اتددین سدجادی؛ هدزار
هشتصد هشت میالدی نوشته است ،سید از کردی سرایان صا ب دیوان دارای عنوان بوده،
خطی خوش صوتی دتک

داشته ،تنبور را استادانه مینواخته از دستگاههای اصدی کُدردی

که به قول ر ح اهلل خاتقی (اسامی نیمات فارسی خات

است کمتر به موسیقی امر ز شدباهت

دارد) آگاه بوده .مدتی از ایام شباب را بده تحصدی در کرماشدان سدپری نمدوده اسدت .آ ازهی
اشعار سوزناک

در همه جا پیچیده ،به دسدتگاه امدامقلی میدرزا عماداتد تده (6111-6111ه.ق)

فرزند د تتشاه راه یافته به سبب عالقه به ر ستا دامن طبیعت در دیوان عماد اتد ته بده عبدور
مر ری بسنده کرده ،نزد محمد سن خان اکم کلهر به مقام انشاء دبیری انتلاب معدزز
محترم میزیسته است ،دیث جوانمردی سید پوریا آسا رد زبدانهاسدت ،چندان کده در آثدار
معتبری چون دیقهی اتشعرای دیوان بیگی ضبح ثبدت گردیدده اسدت .ایدن تدذکره در ایدام
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کومت سلطان مراد میرزای سدام اتسدلطنه بده سدیلهی داج میدرزا ا مدد شدیرازی ایشدی
آغاسی ،تد ین تأتیا یافته ،داستان فتوت سید به اختصار چنین بوده است :سدید یعقدوب کده
پس از ریاضتها مشقات عاقبت به مرز صال دتبر میرسد؛ در ر ز عقد به هنگدام خدر ج از
مام در مسیر راه مح برگزاری مجلس عقد بدا جدوانی ژ تیدده گریدان برخدورد مدینمایدد،
کیفیت ال علت پریشانی را جویا میشود؛ پس از انکار جوان اصدرار سدید ،جدوان آشدفته
جواب میگرید ،که دتباختهی دتربایی است که امر زش برای سید یعقوب به نکداح درآ رندد.
سید دست ا را گرفته با نوازش استماتت به گرمابه برده پس از عدده تسدلّی نظافدت
آرای

با خود ا را به مجلس عقد برمیگرداند در ین اجرای صییه ا را به جای خود ز ج

معرفی نموده باعث بهت

یرت اضران نَق مجلس غائبین میگدردد .در تداریخ توتّدد

فوت سید اختالف است .تذکره شعرای کرماشدان ؛ تداریخ توتدد ا را ندامعلوم نوشدته تداریخ
فددوت ا را (6411ه.ق =  6111ه.ش ) صددا ب (میددژ ی ادبددی کددردی) توتدددش را سددال
(6111ه.ق)

فددات

را (6406ه.ق )ثبددت کددردهانددد ،امددا دقیددق صددحیش آن تصددریش ماتددا

دیقهی اتشّعراء میباشد؛ که ی

سال پس از مرگ سید یعقوب ارد کرمانشاه شدده 6111

ه.ق را نوشته است .سید یعقوب در زادگاه

قریه قمشه به خاک سپرده شدده اسدت (سدلطانی،

.)60-66:6411
شیوهی شعری و مرتبهی هنری سید یعقوب ماهیدشتی
اشعار سید سوزی خاص دارد ،داستانهای منظوم ا رامدی ا بیشدتر در ندوای «هدوره» کده از
نواهای اصی موسیقی باسدتانی اسدت ،خواندده مدیشدود .اسدتاد بزرگدوار شدادر ان سدید طداهر
هاشمی از مر وم ا مد ر یین تن اه کانی با بل

ر انسر که در قریهی تَم تَم ر انسر پدس

از قریب نود سال عمر به سال (6414ه.ش = 6414ه.ق) بدر د زندگی گفت از هوره چرهدای
بنام در موسیقی محلی به یژه هوره استادی تام داشت به فرموده ایشان؛ باریده ،گلده ه دره،
باالدستانی سار خانی ا در گوش جانشان طنین انداز بود؛ ر ایت فرموده است :مر دوم سدید
یعقوب عال ه بر مقام فض

ادب صوتی خوش داشته از معر ف تدرین هدوره چرهدای کُدرد

بود ،ی تمامی آهنگهای هوره را با «پا ه چ»هدای آن مدیخواندده اسدت .ا مدد ر یدین تدن
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میگفته؛ که پدرش (ر یین تن) سه بار برای تصحیش ید

مصدرع از کدانی بدا ر انسدر عدازم

خدمت سید گردیده چدرا تدا بدار سدوم موفدق نشدده ،ندانسدتم(؟!) ا مدد ،از پددرش ر ایدت
میکرده که سید یعقوب به اسطهی غلبات عشق هنگام هدوره خدوانی سدوار مدیشدد مادیدان
اصی خود را به رسدم قددیم مدیگرداندد «قیقداج» مدیکدرد «جلیدت» مدیاندداخت هدوره
میخواند.
در تأییددد ایددن مطلددب اسددتاد محمددد تقددی ملد

اتشّددعرا مددینویسددد :از جددنس د م مقصددود

داستان ها ،نمونه هایی شکسته ،بسته در کتدب پهلدوی بداقی ماندده در میدان ر سدتاییان خاصده
کردها بلوچها هم هنوز رسم داسدتان گدویی بده شدعر آ از سداز برقدرار اسدت ،داسدتانهدا
عبارت از ماسهها

کر مناقب فضای پهلوانان رؤسا سالطین با مناظره افسانهها بدوده

است ،که در ضور رجال مجامب عمومی جشنهای محلی میدانهای بازی با ساز آ از
خوانده میشود...
آشنایی سید به اکلر گدوی هدای کدردی از قبید  :ا رامدی ،سدورانی ،تکدی ،کرمدانجی در
قیقت ا را نقطه اتصال قرار داده سبب آشنایی اهاتی ایدن سدو از کشدورمان بدا آن گوندههدا
گردیدده اسدت .ی در بعضددی از آثدارش گویشدی بددا دال ت خداص خددود ابدداع نمدوده کدده
آمیلتهای از آن گوی هاست ،از دیگر محسنات سید که ا را کدار ان سداالر کدردی سدرایان
جنوب غربی این دیار ساخته؛ این که ی با آشنایی بدا آثدار بزرگدانی چدون نداتی  ...توانسدت
همانند آنان در قاتب ا زان عر ضی شعر کدردی بسدراید در زمدان پاسدداری از ا زان هجدای
کردی ا رامی ،ا زان عر ضی را هم اگرچه تطا ا زان هجایی را در گوی

ا رامی ندارد ،بده

خدمت ادب کُردی بگیرد( .سلطانی)1-61:6411،
آرایههای لفظی و معنوی
زبان کردی به تحا آرایههای ادبی بسیار غنی است به جرأت میتوان گفت کمتدر بیتدی
میتوان یافت که خاتی از آرایههای ادبی باشد این قدمت زبدان کدردی توانمنددی شداعران
کرد را میرساند .اما مشک زبان کردی جود گوی های متنوع عدم ی

رسم اتلح ا دد

زبان نوشتار است ،که در ال بر طرف شدن است همدت پشدتکار محقّقدان دانشدجویان
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زبان ادبیات فارسی را میطلبد که انشااهلل به ز دی مرتفب خواهد شد ما شاهد هرچه غنیتدر
شدن شعر ادب در زبان کردی خواهیم بود.
آرایههای لفظی و معنوی در دیوان سید یعقوب ماهیدشتی
تکرار هجا
به تکرار هجا در ی
ملددد

مصراع یا «بیت»یا «پاره شعر» «شعر» گفته میشود.

محبوبدددان ،دددوری وریدددان سدددددوتی 6قامتدددددان ،تدددددن بلوریدددددان
(ی )4 41

مفهوم بیت :سلطان محبوبان رأي وریان ،سر قامتان گردن بلورین .هجای «ان» چهار بدار
تکرار شده است.
دیدددم دسدددتان پدددرن ژ دیدددده مسدددتان تمددددام مدددده جبددددین ابددددر پیوسددددتان
(ی )1 11

مفهوم بیت :دیدم که در کوه بیستون زیبا ر یدان سدیه چشدمان د ر هدم جمدب شددهاندد
همگی ماه رخسار ابر پیوستهاند.
هجای «تان» سه بار تکرار شده است.
گهدددددی سدددددکوتی ،گهدددددی نددددداالنی گددددا چددددو ا داالن 1یدددد  4مدددداالنی
(ی )1 41

مفهوم بیت :ای دل گاهی ساکت گاهی بیقراری گداهی مانندد در یشدان ابدداالن بده
دنبال گدایی بی سرپناهی .هجای «الن» سه بار تکرار شده است.

 .1سول  :سرو
 .2اوداالن :ابداالن
 .3ویل :سرگردان
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تکرار واژه
به تکرار اژه دری

مصراع با بیت یا پاره شدعر شدعر«بسدامد اژه» یدا همدان تکدرار اژه

گفته میشود برچند گونه است به شرح زیر:
الف) رد صدرالی عجز
تکرار اژهی نلست یا د م مصراع نلست در پایدان مصدراع د م را «رد اتصددراتی اتعجدز»
میگویند.
صدر+ +

ابتدا

عر ض

 + +عجز

ددی دیددم بددی دا ،بددی میددوهی نددی مدددات مدددنم ژ سدددرّ اتجدددالل دددی
(ی )4 31

مفهوم بیت :خدا ندا بلند مرتبه را دیدم که به درخدت میدوه بلشدید مدن از ایدن شدگفتی،
مات مبهوت شدم.
باغچددددهش یطددددوره اتهددددی رشددددته

6

عیندددددنن مدددددواچی1باغچددددده بهشدددددته
(ی )1 10

مفهوم بیت :باغچه زیبای

را این گونه خدا ند آراسته است که انگار با بهشت است.

ب) رد ابتدا الی عجز
به تکرار هر ی

از د اژهی نلست مصدراع د م در پایدان همدان مصدراع «رد االبتددا اتدی

اتعجز» گفته میشود.
نمودار :صدر

عر ض

شوری به سه کوتیه 4ته م 3مسدتی چدا ه

ابتدا+ +
1

 + +عجز

ته م جیگِه نه نیشم مگر ا جیگِده شدرا ه
(ی )6 61

 .1رشته :نقاشی کرده.
 .2مواچی :میگویی.
 . 3کوتیه :افتاده است.
 .1یه م :از آن
 .5چاوه :آن چشم
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مفهوم بیت :از مستی چشم مستت ،شوری به سدرم افتداده در اینجدا نمدینشدینم مگدراین کده
جایگه شراب باشد.
عبددددددث عبددددددث ژی د ر دیددددددرین پددی شددیرین گذسددت ژ گیددان شددیرین
(ی )1 11

مفهوم بیت :درقدیم گفتهاند :فرهاد بیهوده به خاطرشیرین ،ازجان شیرین

گذشت.

ج) رد عروض الی االبتدا
تکراری

یا د اژهی پایدانی مصدراع نلسدت درابتددای مصدراع د م را «رداتعدر ض اتدی

االبتدا» گویند.
نمودارآن چنین است:
صدر

ابتدا+ +

 + +عر ض

عجز

نوجوانان بلب آسا صدید عشدق گلرخدان گلرخان مشیول خودسازی ناز دتبدری
(ی )1 13

مفهوم بیدت :نوجواندان چدون بلبد  ،زیبدا ر یدان را شدکار مدیردندد زیبدا ر یدان مشدیول
خودسازی دتباختگی بودند.
د) رد صدر الی ابتدا
تکرار اژهی نلست یا د م مصراع نلست درآغاز مصراع د م را «رد اتصددر اتدی االبتددا»
میگویند.
نمودارآن چنین است:
صدر + +

عر ض

ا نلسدددده اتددددی د ای مددددن تیشددددن

ابتدا + +
6

عجز

ا نلسدددددده کددددددامن ا د ا چشددددددن
(ی )1 11

 .1تیش  :درآن هست.
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مفهددوم بیددت :آن نسددله را کدده گفتددی درمددان دا ری مددن اسددت ،کدددام اسددت آن دار
کجاست؟
کدددورهی در ندددم یطدددور جوشدددن کددددورهی دددددادان الش 6خاموشددددن
(ی )1 11
مفهوم بیت :کورهی در ندم آن قددر رارت دارد کده کدورهی آهنگدران ،درمقایسده بدا آن
خاموش بیر نق است.
و) رد العروض الی العجز
تکرار ی

د اژهی پایان مصراع نلست درپایان مصراع د م را «رد تاعر ض اتی اتعجدز»

گویند.
 + +عر ض

صدر

ابتدا
1

 + +عجز

یددده ر ژ تا شدددت 4در ن داخدددی

چدددددددددرا غدددددددددم داخدددددددددی
(ی )6 16
مفهوم بیت :ی ر زازغم چرا غم (دتبدر مجدازی شداعر) خداطرم دزین شدد بدی قدرار
گشتم
تکرار واک یا واج آرایی (بسامد واج)
هرگاه ی

صامت یا مصوت در چند اژه از اژههای جمله تکدرار شدود آن را بسدامد اج

گویند این آرایهای ادبی تفظی بیشترین کاربرد در شعر کردی کلهری را دارد.
بسامد اج بر سه گونه است :بسامد مصوت کوتاه ،بسامد مصوت بلند بسامد صامت.
الف :بسامد مصوت کوتاه:
تکرار مصوتهای کوتاه زبر ،زیر پی
بسامد مصوت کوتاه گویند.
 .1والش :در برابر آن
 .2داخ :داغ
 .3تاوشت :تابش ،حرارتش

( َ )ُ- ، - ، -در ی

مصراع یا بیت یا پداره شدعر را
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ات راسددن سددنگِن اص د اِیجددادِم مددداتِ ندددافهمی فدددوتِ فرهدددادِم
(ی )1 11

مفهوم بیت :کوه بیستون گفت :درست است اص

بنیاد من از سنگ اسدت ،تدی از فدوت

فرهادم در شگفتم.
سَگی پاي سَرایی کَی سَدرا داران ادَن ندان

من عمری پاسبانیم کرد چلونی کیم دتگیری
(ی )1 61

مفهوم بیت :سگی از قصر پادشاهی نگهبانی میکند به ا نان میدهند ،تی من ی

عمدر

پاسبانی کردم کسی چگونه از من محافظت دستگیری نمیکند؟
ب) بسامد مصوت بلند
تکرار مصوتهای بلند «آ.ا .ای» در ی

مصراع یا بیت را بسامد مصوت کوتاه گویند.

مددر بدداد شددمال بیددو هددر دم پیدداپی ژ هددم جدددا کددی ددی بددی نددی
(ی )1 41

مفهوم بیت :مگر باد شمال ،پی در پی زیدن گیرد

ی بی نی را از هم متمایز کند.

گددددا پر اندددده د ر شددددم جمدددداالنی گددددا همددددراز راز کمددددر الالنددددی
(ی )1 41

مفهم بیت :گاهی چون پر انه ،گرد شمب رخساران میگردی گداهی بدا پادشداهان مرصدب
کمر ،رازت را در میان میگذاری.
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بسامد صامت
«مصراع» یا «بیت» یا «پاره شعر» بسامد صامت یدا هدم آ ایدی گفتده

به تکرار صامت در ی
میشود

بدددری بدددری بدددی بدددر بدددر بدددی هرکس نگاه کرد دل نده گدر بدی
(ی )60 41

مفهوم بیت :رفت آمد زیاد بود ،هرکس بدان منظره نگاه میکرد دتد

در گدر آن همده

زیبایی گرفتار میشد.
بار تکرار شده است.

صامت «ب» هفت بار صامت «ر» ش

فص ساز فص ناز فص غمزه فصد راز بوسه سازی ،عشوه بازی ،سدرفرازی ،یدا ری
(ی )4 13

مفهوم بیت :در چنین فصلی سازها ،رازها ،غمزهها ،نازهدا ،بوسده بدازیهدا ،عشدوهگدریهدا،
دتنوازیها دتبریها هر ی

به جای خود نمای ها میدهند ،چون موقعیت فص بهار اینهدا را

ایجاب میکند.تکرار اجهای «ز ،ي»
تکرار یا تکریر
تکرار یا تکریر آن است که در ی

جمله یا بیت ،د یا سه کلمه در کنار هم آ رده شود.

ر ر ژا گونددددای التدددده بهدددداری دی دی ژا تدددوان6پدددردهی گلنددداری
( ی )4 11

مفهوم بیت :بیداد از آن گونههای شبیه الته بهاری ،دیددن دارد آن تبدان ندازکتدر از بدرگ
گ .
هددی هددی ژا

یددان خیاطدده چیددن

بددده بددده ژا شدددعاع شدددوق جیدددن
(ی ) 1 11

 .1یوان :یبان
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مفهوم بیدت :هدی هدی از آن ابریشدم خدامی کده بده شدک مدار آراسدته اسدت ،بده بده از آن
درخشندگی سیما پیشانی.
التزام
اتتزام یا اعنات آن است که شاعر کلمه یا کلماتی را در تمام یا اغلب مصدراعهدا یدا بیدتهدا
یاپاره شعرها بیا رد.
تدده پددا تددا سددر نددور پی ددا شددته

6

سددر تددا پددای بدداالش اتهددی رشددته

1

(ی )60 11

مفهوم بیت :ازپای تاسرش نورساطب می گردد سر تاپای جودش را خدا ند نقّاشی کدرده
است.
تکرار در شعرسید یعقوب بیشتر جنبه تأکید ،یادآ ری پند آموزی دارد .ملال:
شدددددددیرین طدددددددور 4تددددددداکی دتدار دیرین شدیرین طدور تدا کدی
(ی )6 46

مفهوم بیت :تا کی شیرین کاری ،ای دیار دیرین شیرین کاری تا کی؟
بیمیلی تا چند جفدا جدور تدا کدی عمددرم تمددام بددی شددرط صددورتا کددی
(ی )1 46

مفهوم بیت :خونسردی تا چند ،جور جفا تا کی ،عمرم سرآمد ،عده قیامت تا کی؟
هر های نه مذهب دین گور 3تدا کدی عمددرم تمددابی شددرط صددور تددا کددی
(ی )1 46

مفهوم بیت :همیشه مذهب گبرها را پیر ی میکنی ،عمرم سرآمد .عده به قیامت تا کی؟
 .1وشت  :باریدن
 .2رشته :نقّاشی کردن
 .3طور :شیری کاری  ،قهر
 .1گور :گبر
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سجع
«سجب» به معنی آهنگ است .به گفتداری کده بدین اژگدان آن ،سدجب جدود داشدته باشدد،
گفتار «مسجب» یا «آهنگین» می گویند .گونه های سجب در اژه عبارتند از :سجب مطرف ،سدجب
متوازن سجب متوازی.
سجع مطرف
در«سجب مطرف» یکی از د اژه هجایی را درآغاز بیشتر دارد در صامت نلستین هجدای
قافیه ملتلا در اج ر ی یکسان هستند.
چدددون بدددا بهشدددت بدددین نمونددده میدددوه گد د دار

هدددزار گونددده
(ی )1 10

مفهوم بیت :میوههای گوناگون با  ،مانند با بهشت معر ف زبانزد گشتند.
دهددن معدددن سددر چشددمهی زمددزم بو عطرش ته ملد

شداهان مددی دم
(ی )3 11

مفهوم بیت :دهدان

بده سدان چشدمهی زمدزم اسدت بدوی عطدرش از سدرزمین پادشداهان

کایت میکند.
سجع متوازن
اژهها باید از نظر تعداد ترتیب امتداد هجاها برابر در رف رَ ی ملتلا باشند.
هددر کددام مددوینی 6هددر نددا کددامنی هرکدددار مکدددری هربدددد ندددامنی
(ی )1 41

مفهوم بیت  :ای دل ،همیشه خوش بلتی را میبینی تی به آن ناید نمدی شدوی دایدم در
تالشی اما رسوا خواری.

 .1موینی :میبینی.
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هاز 6هات

1

زاندو قدوت هدات دل یددا ام

4

عددرق شددکوفام چددو گدد
(ی )66 11

مفهوم بیت  :زانوهایم توانایی دتم نیر گرفت ،عرق از بدنم سرازیر چدون گد شدکوفا
شدم.
سجع متوازی
هر گاه اژههای ی

هجایی در همهی اجهدا برابدر باشدد تنهدا در اجهدای نلسدتین بدا

اجگاه نامشترک اختالف داشته باشند ،سجب متوازی نامیده میشود.
ئدده م زتددا رخ دتبددره یددا تید

نهدداره یا هوره رشدی 3پدرده شدی بدانی هتدا ه

1

(ی )1 61

مفهوم بیت :این زتا رخ دتدار من است یا شب ر ز چنین مینماید یا ابدری اسدت کده
بر سیمای خورشید پرده کشیده است.
هر که فصلی نوبهاران تدرک جدام مدیدکدا

1

نددو بهددار عمددر شددیرین

فصددلی دی دکددا
(ی )6 10

مفهوم بیت :کسی که در فص بهاران بادی نوشی را ترک میکند .بهار عمدرش را بددل بده
ماه دی کرده است.
سجع در گفتار
اگر هماهنگی بین جملههای گفتار باشد،آن را «سجب در گفتار» میگویند سجب در گفتار
سه گونه است :ترصیب ،موازنه یا مماثله تضمین اتمزد ج.
 .1هاز :نیرو ،قوت
 .2هات :آمد.
 .3یاوام :رسیدم.
 .1هوره رش :ابر سیاه
 .5هتاو :آفتاب
 .6دکا :میکند.
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الف .ترصیع
هر گاه هماهنگ کردن د یا چند جمله با سجب متوازی باشد آنرا «ترصیب» میگویند.
هدددر کددددام مددددونی هددددر ناکددددامنی هدددر کدددار مکدددری هدددر بدددد ندددامنی
(ی )1 41

مفهوم بیت :ای دل ،همیشه خوشبلتی را مدیبیندی تدی بده آن ناید نمدی شدوی رسدوا
خواری.
ب .موازنه یا مماثله
هرگاه هماهنگ کردن جملهها با «سجب متوازن»یدا «سدجب متدوازی» «متدوازن» «مطدرّف»
باشد آنرا «موازنه» گویند.
ملدد

محبوبدددان دددوری وریدددان سددددوتی قامتددددان 6تددددن بلوریددددان
(ی )4 41

مفهوم بیت :سلطان محبوبان ،رأي وریان ،سر قامتان ،گردن بلورین
پنجه صی ماصده 1تریکدهی 4تده مدور نقم د

دل مدده کددی النددهی زمددور
(ی )1 34

مفهوم بیت :ضرب صی ماصه (نوعی ساز) صوت تنبور آنقدر گدوش ندواز اسدت کده دل
انسان را به سان النهی زنبور میکند.
ج :تضمین مزدوج
آن است که در میانه سلن ،اژههای را که رف ر ی یکسانی داشته باشند در کنار هم یدا
نزدی

به هم بیا رند در پایان هر جمله ای نیز قافیه رعایت شده باشد.

 .1سویی قامتان :سروقدان
 .2صی ماصه :نوعی ساز
 .3تریکه :نایه
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سدده پددنج سدداته بددو سددن کمددال تمددام بددر ددق بددو کمددال جمددال
(ی )3 43

مفهوم بیت :یاری که پانزده سات

باشد در زیبایی کمال جمال تمام بیهمتا باشد.

تماشدددای دیددددهی بدددازت نکدددردن دیددددهی بددداز نددداز گدددازت نکدددردن
(ی )6 34

مفهوم بیت :دیدگان باز مانند تو را نظاره کردند چشدمان بداز د سدت داشدتنی تدو را بده
تماشا نشستند.
جناس
هر گاه اجهای اژگان چنان به هم نزدی

باشند که هم جنس به نظر برسند آن را جنداي

میگویند .اساي جناي همگونی هرچه بیشتر اجها ناهمگونی معنی اژه هاست .گوندههدای
جناي به شرح زیر است:
موضوع :جناس تام
جناي تام آن است که د یا چند اژه در آهنگ

اجها یکسدان ،تدی درمعندی ملتلدا

باشند.
در کا سید ته چین زتا عنبدر بدار تدو هست تاتاری ته فکره مش

تاتاری نیده
(ی )1 13

مفهوم بیت :در کا سید یعقوب چین زتا عنبر بوی توست ،مانند تاتاری است که فقح
به فکر چپا ل است نه سرزمین تاتار ها.
تاتاری ا ل به معنی «دزد» تاتاری د م به معنی «سرزمین تاتارها یا همان ترکسدتان» بدا هدم
جناي تام دارند.
ا ضاع کمی دتبره عیبدی نیده بدو مدن هر چنده که التم خدا مایلی التدم
(ی )1 14
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مفهوم بیت :عزیزم چه مانعی دارد که تحظه ای مارا در ضدور خدود نگداه بدداری درسدت
است که مردی مستمند فقیرم تی آرز ی هم جواریدت را دارم .الت ا ل بده معندی «بیندوا»
الت د م به معنای «پهلویت» جناي تام دارد.
جناس زاید
هرگاه یکی از اژهها نسبت به دیگری هجایی را در آغاز یدا سدح یدا پایدان ،اضدافه داشدته
باشد،آن را «جناي زاید» گویند بر سه نوع است :جناي زاید از نوع مطرف یدا مزیدد ،جنداي
زاید از نوع میانه جناي مذی .
جناس زاید از نوع مذیل
جمله خلق اعلی ادنی ،مست میر ر بهدار هریکی چنگدی چندگ آمدادهی خنیداگری
(ی )6 13

مفهوم بیت :تمام مردم از طبقدات فقیدر غندی ،بدا آمددن بهدار سرمسدت میدر ر شددند
هری

سازی به دست گرفتند شر ع به نواختن کردند.
تددم هددی خددانم ختمددی د ر نددین خوت ختمی کردی ختم ضر ر ندین
(ی )1 11

مفهوم بیت :گفتم :ای خانم پایان ر زگار نیست ،خودت همه چیز را به پایدان رسداندی ،در
اتی که تز می نداشت.
جناس زاید از نوع میانه
آن است که یکی از اژهها ،نسبت به دیگری اج یا اج هایی در سح بیشتر داشته باشد.
اتم یده تدونی بدی راگده ر شدت

6

بیزار ژ خاصان ،می

مای

زشدت
(ی )66 11

 .1روشت :روش
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مفهوم بیت :گفتم این تو هستی که راه ر ش نداری ،ای متنفدر از خوبدان راغدب زشدت
ر یان!
چون شدمب مجلدس خسدر ان چیدده قطددره گداختدده ش هددر آن چکیددده
(ی )1 31

مفهوم بیت :دتبر ،بسان شمعی که در مجلس بزرگان شاهزادگان ترتیدب داده باشدند بدود،
که قطره قطره هر تحظه گداخته شود.
جناس زاید از نوع مطرف
هرگاه یکی از اژهها از دیگری ی

یا د اج در آغاز بیشتر داشته باشد.

در سریرقصرخوبان سربسر چون آفتداب مهوشان تو فکدره هرید

 ،سدازی خدود

سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددازگار)1 611
(ی

مفهوم بیت :درتاج تلت زیبا ر یدانی کده چدون آفتابندد ،مده ر یدان هدر ید

بده چیدزی

میاندیشند.
هددی داد هددی بیددداد بیددداد جورشددن هدددر جددداگلی هدددن 6خدددار د رشدددن
(ی )6 11

مفهوم بیت :ای داد بیداد ،هر جا گلی هست ،خاری ا را ا اطه کرده است.
جناس قلب بعض
آن است که ی

یا چند صامت در اژههای متجانس که در تعداد ،امتداد ترتیدب هجاهدا

یکسان باشند تیییر کند.
ارغوان نرگس نسدرین یداي یاسدمن سوسددن تددوال تیلددو التدده هددای ا مددری
(ی )66 14

 .1ه  :هست.
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مفهوم بیت :ارغوان ،نرگس ،نسرین ،یداي ،یاسدمن ،سوسدن ،التده ،سدنب  ،همده همده بده
نمای

ایستاده اند.

جناس مضارع
هرگاه د یا چند واژه درتعداد هجدا برابرباشدند

اج هدای همگدونی داشدته باشدند تنهدا

درصامت نلستین ،دارای اجگاه مشترک باشند.
نوشه 6سجدۀ خاتدت فدرض کدردن جوبوندده 1مدددام کددچ کددردن گددردن
(ی )1 10

مفهوم بیت :گ بنفشه برخال زیبایت سجده برد به همین خاطربود که همیشده گدردن

را

کج کرد.
شددک

شددیوه سددنای پددری بددو

4

باالش چون دایه ت ته عیب بری بدو
(ی )1 16

مفهوم بیت :ازنظرشک

شباهت زیبایی چون فرشته باشد قددش بسدان دایدهات از عیدب

مبرا باشد.
جناس اختالف مصوت بلند
جناي اختالف مصوت بلند بر د گونه است :نلست آن که «مصوت بلند» در آخر باشد.
مدددن هدددرد اکم تدددو هدددر زامندددی

3

تددو تددا کددی فکددر سددودای خددامنی
(ی )1 41

مفهوم بیت :ای دل! من همیشه دعایت میگویم تو زخمی ناالنی .تو تا کی مدیخدواهی
در خیاالت اهی به سر بری؟
 .1ونوشه :گل بنفشه
 .2جوبونه :از آن بابت
 .3بو :باشد.
 .1زام :زخم

زیباییهایلفظیشعرکُردیکلهریدراشعارسیدیعقوبماهیدشتی8879


د م آن که «مصوت بلند» در سح باشد.
نه مور نده مدار نده

د

طیدران نددده قدددت پدددر از عجایدددب سدددیرن
(ی )3 11

مفهوم بیت :نه از راستهی خزندگان نده از گدر ه پرندگانندد نده هنگدام پدر از عجیدب
تماشایی به نظر میرسند.
نتیجهگیری
شعر عنصر رسانهای فرهنگی است ر ایتگر زالتی اندیشههای ماست .این عنصدر مهدم
چنان سلیس خات

بوده که در تحوالت دگرگونیهدای سیاسدی فرهنگدی اجتمداعی

قومی ،همواره ساتم محفو مانده ،از نسلی به نس دیگر ،به صورت ر ایی شدفاهی سدینه
به سینه نق شدده اسدت شدعری کدردی ایدن دیدار بدا قددمت دیریندهاش ،دارای برجسدتگی
زیباییهای خاصی است .آثار ارزشمند شاعران کرد ،ما را به غنای سترگ فرهنگ هنر ایدن
مرز بوم رهنمون میسازد .با این جود سنت تعریا شعر قواعد آن همچنین بررسی بالغت
دستور زبان در میان کردها ،مربوط به د رهی معاصر است ادبیات کردی به جز چند دهدهی
اخیر مورد مطاتعهی جدی قرار نگرفته است این پدژ ه

بده نوبده جایگداه خدود اهددافی را

پیگیر بوده نتایجی را دنبال کرده است .از جمله آن که تا به ال در زمینهی آرایههدای تفظدی
در شعر کردی کلهری ،پژ هشی بسامان صورت نگرفته است که این پژ ه

اشعار شداعربدیب

سرای کلهر سید یعقوب ماهیدشدتی ندوآ ریهدا شدگردهدای بالغدی ی را مدورد تجزیده
تحلی قرار داده است جایگاه زبان کدردی دیرینگدی آن گدوی
آفتاب تابان به ژرفای ر زگاران است ،مشل

کلهدری کده بده بلنددای

ساخته است .مدیتدوان گفدت کمتدر بیتدی در

اشعار شاعران کرد یافت میشود که خاتی از آرایههای ادبی باشد .به طور کلی آرایههای ادبدی
تفظی نسبت کاربرد بیشتری را در شعر کردی کلهری دارند این امر ناشی از قدرت تواندایی
زبانی این گوی

گستردگی اژگدان آن زبردسدتی شداعران کلهدر اسدت ،بده یدژه بسدامد

آ ایی بیشترین در صد کاربرد را به خود اختصاص داده است .در این پژ ه

مدیتدوان گفدت
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که صنایب ادبی در اشعار سید یعقوب ماهیدشتی ،انواع جنايها سجب تکرار بیشترین بسدامد
را دارا میباشد.
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