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  سخن نخست

ترين دستاوردهايي است كه بـه واسـطه هويـت مـشترك              اتحاد و همبستگي، از متعالي    
هاي فرهنگي از جمله محورهايي است كـه          كند زيرا هويت مشترك درحوزه      تحقق پيدا مي  

  .زند املي زيربنايي و بنيادي، افراد و اعضاي تابع خود را به يكديگر پيوند ميبه عنوان ع
هـاي متفـاوت      فرهنگ مردم ايران به رغم تنوع فرهنگي و دارا بودن خـرده فرهنـگ             

هـاي بـسياري اسـت از يگـانگي و اتحـاد       همچون درختي تناور كه داراي شاخ و بـرگ   
  .اي برخوردار است ويژه

  باعـث انـسجام و      اسـت و   تنـاور  اصلي اين درخت     آبشخور در اين ميان عامل دين    
ــا   ــن فرهنــگ شــده و ب ــشتري در اي ــارچگي بي ــروز تعارضــات و  يكپ ــوگيري از ب  جل

هاي قومي كه دين اسالم به شدت آن را نفي كرده، اين كثـرت فرهنگـي را                   ييجو  يبرتر
وحـدت  تجلي نموده است و به تعبير فلسفي نمايانگر  ـ ايراني  در وحدت فرهنگي ملي

  . در عين كثرت است
 مختلفي چون فارس، آذري، كـرد، بلـوچ، عـرب، لـر،           جمعيت ايران متشكل ازاقوام     

هاي مستقل خود فرهنگ ايراني را شـكل           است كه همگي با حفظ تفاوت       و غيره  تركمن
 بـه   يا اين فرهنگ به طور كلي و فراگير    از  گوناگوني  در اين شماره موضوعات    .دهند  مي

 نـوروز،   مانند موضوعاتي   ،هاي اقوام به صورت مقاله آمده است        زه در حو  طور مشخص 
 كه هر يك به نوعي نمودي از اتحاد و انسجام ايرانـي و              ساير موارد پوشاك، حنا، آب و     

  .اسالمي است
اي تـصويري و شـنيداري ببـرد و           تواند از اطالعات آنها بهـره       رسانه صدا و سيما مي    



 

 با توجه بـه وجـود چنـد مقالـه            و و عيني شود  نمايشگر فرهنگ ايران به صورت علمي       
 مـورد   رچگي و همبستگي در فرهنـگ ايـران       مربوط به اتحاد در فرهنگ مردم، اين يكپا       

  .كيد و اشاره بيشتر قرار بگيردأت
 سردبير

  
  
  
  



  
  
  
  

  هاي نوروزي و همبستگي ملي آيين

  1دكتر سيدرضا صالحي اميري
  2نيلوفر صميمي

  چكيده

در اصل جـشن برپـايي مراسـم        . باشند  ها مي   مامي فرهنگ  مشترك ت   ها ويژگي   جشن
 آسـماني اسـت   هجتماعي يا يك معجزه اا واقعينيايش و سپاس به مناسبت يك پيروزي   

 ه اسـت كـه در گـذرگا       ينوروز جشن ملـي و آيـين كهنـ        . منافعي دارد كه براي اجتماع    
نگـي را در     در دوران مختلف اين سـرزمين برتـرين نمادهـاي انـساني و فره               و ها  هزاره

خويش گنجانده و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگي اين سـرزمين ريـشه دوانـده كـه هـيچ               
ترين و برترين نماد     نوروز به عنوان كهن   . برشي از تاريخ ايران، توان انحصار آن را ندارد        

هـاي ايرانـي اسـت و بـه           فرهنگي ايران، آييني مورد قبول و خوشايند براي تمام اقليـت          
تواند كاركرد مفيدي در جهت       قوله نظم فرهنگي و انسجام اجتماعي مي      همين دليل در م   

در اين مقاله به چيستي جشن نوروز و        . نزديكي اقوام ايراني و همبستگي ملي ايجاد كند       
هـاي نـوروزي پرداختـه شـده          ينيهاي تاريخي نظير تخت جمشيد در آ        جايگاه اسطوره 

  .بوده است  )اي هكتابخان(روش تحقيق در اين مقاله، اسنادي  .است
   نوروز، تخت جمشيد، همبستگي ملي:ها كليدواژه

                                                      
 ت علمي دانشگاهئعضو هي .1
   پژوهشگر ارشد.2
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  مقدمه

 آفرينش، جشن پيـروزي نـور بـر ظلمـت و گـسترش              ننوروز، جشن طبيعت، جش   
اي   نوروز در واقع جشن دوران طاليي ايران اسطوره       . بنيادها و عناصر مدنيت بوده است     

 .بـود كدام نشاني ن     نه مرگ از هيچ     نه رشك و   ، نه بيماري  ، كه در آن نه گرما، نه سرما       بود
اي ديگر نوروز نماد هويت فرهنگي و مركزيت سياسي اين سرزمين نـه تنهـا               اما از جنبه  

نوروز عالوه بر اينكه در     . ها و قلمروهاي پيراموني آن بوده است        بر فالت بلكه بر تمدن    
 تجلـي    گوناگون فرهنگ اين سرزمين هر بـار بـه شـكلي            هاي مختلف دوران    قالب آيين 

 فرهنگي اين سرزمين را حتـي در بعـد          ه شاكل  و يافته اما در كليت پيامي واحد داشته        مي
بخـشي قدرتمنـد را از     خصوص اين مركزيت و انـسجام       به ه ك بخشيد ميسياسي انسجام   

  .زمان امپراطوري هخامنشي شاهديم

  هاي نوروزي ماهيت جشن

هـاي    هـا عمومـاً پـس از دوره         جشن
پـس از   . آينـد   ممنوعيت بـه وجـود مـي      

حالت پريشاني و هرج و مرج و بعـد از        
رسيدن به حالت نظم و آرامش برگـزار        

شـوند و طليعـه پايـان آن حالـت را             مي
 و  ممنوعيت يعني كمبـود   . دهند  نويد مي 

در و   نبود، يعني اسـارت و بـسته بـودن        
مقابـــل آن جـــشن مفهـــوم فراوانـــي، 

بخشي، باز بودن و آزادگـي را در          هستي
هــا در خــود معنــاي  شنجــ. خــود دارد

ــي  ــل م ــيطاني را حم ــد  ضدش ــراكنن  زي
ها همواره آفرينش را تجديد و اميـد بـه            جشن. شياطين دشمنان شادي و آرامش هستند     
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  .پرورند ها مي فرجام و دست يافتن دوباره به بهشت گمشده را در دل
 اسـاطيري   هجشن نوروز در اساطير ايران داراي ارزشي سياسـي اسـت و بـه مرحلـ               

 شـهريار آرمـاني يـا    ،جمـشيد . دگـرد  در فـالت ايـران بـاز مـي    شهرياران كياني   ار  استقر
ــر تخــت نشــستن خــود در نــور . از شــهرياران ايرانــي اســت 1اي ســرنمونه ــا ب  زواو ب
اگرچه نوروز به عنـوان جـشن اعتـدال         . رود   سياسي ايران به شمار مي     ه ايد هكنند  تأسيس

يان رودان به ايران نفوذ كرده امـا در ايـران         بهاري عالوه بر سابقة آن در فالت ايران از م         
 و 145-146: 1379فكوهي،  . (شناسي سياسي بازسازي شده است      بنا بر نيازهاي اسطوره   

148(  
برگزاري جشن نوروز در تخت جمشيد و دربار هخامنـشي ايـن جـشن را بـه يـك           

تخـت جمـشيد پايتخـت آيينـي بـوده كـه در آن             . دركـ   نمايش سياسي عظيم تبديل مـي     
. ندآمدند تا وفاداري و اتحاد خود را با پادشاه نشان ده            هاي امپراطوري گرد هم مي      تمل

قابل پادشاه هخامنشي كه در مركزيت قـدرت و نمـاد           در كاخ صدستون اين مراسم در م      
 سياسي در ايران نماد تمـرين       هنوروز از جنب  . شد  بخشي اين سرزمين بود، اجرا مي       بركت

شـد و ايـده و         آنچه در تخت جمشيد هرساله برگزار مي       يعني. است» آفرينش و فرجام  «
نوروز در مراسم جانبي و عمـومي خـود در خـارج از       . شي بود نبنيان نظام سياسي هخام   

و » نوسـازي «حوزه قدرت سياسي نيز ايـده آفـرينش و فرجـام را بـا مناسـك عمـومي                   
هرهـا،  سـين بـراي گـرد هـم آوردن خانوارهـا، فرو             هاي هفت   و همچنين سفره  » تطهير«

. گذاشـت   بخشي به نظام خويشاوندي به نمايش مـي         طور مشروعيت   امشاسپندان و همين  
ي را براي تداوم جامعه     بخش  به اين ترتيب انسجام فرهنگي و سياسي بسيار پرمعنا و توان          

ها و مـصائب      رغم تمامي سختي    مليتي و گوناگون امپراطوري ايران به      چندچندفرهنگي،  
و نوروز را بايد جشني دانست كـه همـواره سياسـي بـوده و               از اين ر  . ساخت  ممكن مي 

ني ملي است از اين رو     نوروز جش . ماند و دقيقاً به همين معنا ملي است         سياسي نيز باقي    
رغـم برخـورداري از قـدرت         ناسازگاران با فرهنگ ايراني مانند اسكندر علـي       معاندان و   

 نوروز نمـاد حاكميـت يـك نظـام          زيرا ،نظامي نتوانست از اين آيين براي خود بهره برد        
                                                      

1. archetype 
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هـا و اقـوام گونـاگون بـر       يعني اتحاد و همبستگي ملت    . فكري و يك ايدة سياسي است     
 مراسم آييني تا حدي مشترك به مركزيت قـدرت سياسـي و فرهنگـي كـه حـافظ،                   هپاي

هـا   خوشبختي اين اقوام و مليـت  صلح، پيروزي، بركت و پايداري و هضامن و نگهدارند 
  )148-149 :1379وهي، فك. (باشد مي

  ها و تاريخ نوروز، اسطوره

» سـين «در زبان ايراني جشن يـا       . باشند  ها مي   ها ويژگي مشترك تمامي فرهنگ      جشن
در اصـل جـشن برپـايي       .  به معناي ستايش، نيايش و پرستش ايـزد اسـت          yazاز ريشة   

آسماني  ه اجتماعي يا يك معجز    همراسم نيايش و سپاس به مناسبت يك پيروزي يا واقع         
ساله مراسمي براي نيايش و سـپاس      همواره و همه   منافعي دارد و  ع   است كه براي اجتما   

  .شود هاي خاص برگزار مي  سرورها و آيين،ها و همچنين بزرگداشت آن واقعه شادي
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هـاي تـاريخ       هستند كه ريشه در هزاره     ي، سه جشن ملي ايران    هنوروز، مهرگان و سد   
خصوص نوروز اين اسـت       ها به   داليل ماندگاري اين جشن   اين سرزمين دارند و يكي از       

متعلـق بـه ايـران       اين جـشن هـم       )133-134 :1379زاده،    مدرس(. ملي است  يكه جشن 
هـا در      اسـت كـه در گـذر هـزاره         ينوروز آيـين كهنـ    . ست و هم ايران اسالمي ا     آريايي
ش هاي مختلف ايـن سـرزمين برتـرين نمادهـاي انـساني و فرهنگـي را در خـوي           دوران

گنجانده و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگي اين سرزمين ريشه دوانـده كـه هـيچ برشـي از             
  .تاريخ ايران، توان انحصار آن را ندارد

. هاي مـردم فـالت ايـران و سـومر باسـتان و ايـالم اسـت                  زادگاه نوروز در اسطوره   
ر اي است كـه د      اسطوره راوي واقعه  .  سرگذشت قدسي و مينوي است     هكنند  اسطوره نقل 

چيـز رخ داده اسـت و حكايـت از پـا بـه       زمان نخستين يعني زمان شگرف بدايت همـه     
 تالشـي   ؛اسطوره متضمن روايت يـك خلقـت اسـت        .  وجود نهادن واقعيت دارد    هعرص

به عبارت ديگر، اسطوره تـالش      . هاي پيراموني با امور فراطبيعي      است براي بيان واقعيت   
  .باشد ش مييو خوانسان براي ايجاد صلحي روحي ميان طبيعت 

سـومر  (از ميـان دوران    وسـيعي    ه نوروز به عنوان جشن آغاز سال در گـستر         هاسطور
در سرزمين سـومر    .  داشت پيشينهطور فالت ايران      و ايالم و همين   ) باستان، بابل و آشور   

گـستره ارتبـاطي سـومر و       . بـود هاي آغاز سال با ازدواج مقدس در رابطه           باستان جشن 
ت بودن نژاد سومريان خصوص متفاو اد بودن مردم اين دو حوزه ـ به نژ فالت ايران و هم

رسـاند كـه    شناسـانه يـاري مـي    ها ـ نه تنها به تأييد اين نظريه باسـتان    و آكدياز بابليان
سومريان از مناطق كوهستاني شمال ميان رودان ـ زاگرس ايـران ـ بـه دلتـا كـوچ كـرده       

 سال را سومريان از داخل فالت ايران با هاي اول بودند بلكه ممكن است نوروز و جشن  
 1دمـوزي  اصـل جـشن بازگـشت        به هر صورت اين جشن در     . خود به آنجا برده باشند    

. بـود معشوق اينانا ـ ايزدبانوي حاصلخيزي، بركت و عشق و حيات ـ در سومر باسـتان    
 آه و عزاداري    ، اشك ، كوشش ،مرگ او مرگ جهان گياهي و حيات مجدد او كه با سعي           

يعنـي در   . ، نماد حيات مجدد جهان و نباتات اسـت         گيرد  خصوص اينانا صورت مي     هو ب 
                                                      

1. Dumuzi 
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آوري و آب بـوده اسـت         هاي ريخته شده كه نماد باران و نوعي جادوي بـاران            پي اشك 
شد و با همسر زيباي خويش كه خود ايزدبـانوي آب     ايزد به شهادت رفته از نو زنده مي       

 در روز بازگشت دمـوزي     .گرفت   از سر مي   گر را تا سالي دي    و عشق و جنگ بود زندگي     
ميان رودان به كه  )م.پ(از هزاره اول. گرفت مقدس صورت ميـ ايام نوروز ـ ازدواجي  

ان يعنـي پادشـاهان بـه عنـوان نمـاد           ايـزد  مظـاهر زمينـي      ،رفـت   سوي يكتاپرسـتي مـي    
 در  و به ديدار بت اعظـم     آوردند    ميآوري هر سال مراسم ازدواج مقدس را به جا            بركت

ي پـيش از نـوروز وجـود        يهـا   در ميان بوميان ايران نيز چنـين عـزاداري        . رفتند  معابد مي 
هـاي سياوشـي بـه روزهـاي قبـل از             دانيم كه عـزاداري      از طريق تاريخ بخارا مي     ؛داشت

 آسياي غربي دموزي در ايـران بـه داسـتان سـوگ             هاسطور. شده است   نوروز مربوط مي  
  )169-170: 1376بهار، . (ته استسياوش و بازگشت كيخسرو تبديل گش

 آييني كهن و تقريباً عمومي در آغـاز بهـار بـود كـه               يبرگزاري نوروز در آسياي غرب    
در واقـع    . داشـته اسـت    پيشينهبيش از دو هزار سال قبل از ورود آرياييان به غرب آسيا             

بخشي و آغاز زندگي نبـاتي و حيـات در روي             آيين آغاز سال نو مربوط به جشن بركت       
هـا    بعدها در ايران عصر هخامنشي كه مالك و حاكم بر تمام ايـن سـرزمين              . مين است ز

شـوند يعنـي    بخشي مـي  بخشي و حيات اند شاهان هخامنشي نقش و نماد اين بركت  بوده
و مراسم آن ايزد بركـت بخـشنده در   بود بخشي  شاه هخامنشي ـ داريوش ـ مظهر بركت  

ماية    بن وشاه مظهر اهورامزدا بر روي زمين       . شد   نوروز در تخت جمشيد برگزار مي      دعي
تخـت جمـشيد مركـز      . بـود جمشيد مسأله عيد بركت و مراسـم بركـت نـوروزي              تخت

محـوري آغـاز سـال نـو           كه با مسأله بركت و نعمت كه مـسأله         بودفرهنگي امپراطوري   
فالت و ميان رودان بوده و در واقع با همان مسأله اصـلي و محـوري آب و بـاروري و                     

و جزئـي از     اين اسطوره امروزه تبـديل بـه آيـين           .بودها در ارتباط      ي اين سرزمين  خشك
  )275-276 :همان (.زندگي آييني ما شده است

  اي جمشيد در پيدايش نوروز نقش اسطوره

گـذاري    هاي ايراني پيشازرتشتي و در تاريخ حماسي و ادبيات ايران پايـه              هدر اسطور 
شخصيت جمشيد كـه روزگـار      . بت داده شده است   اي نس   نوروز به جمشيد شاه اسطوره    
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جـاي    جهاني است كه بـه      ، چنان اين   مرگي و آرامش ايرانيان بود      حكمروايي او دوران بي   
كنـد تـا بـه عاليـق زمينـي و           پيامبري فره شهرياري را از خداوند طلب مـي         هپذيرش فر 

كـه البتـه   اي ـ    جمشيد پادشاه اسطورهمنصوب كردن تخت جمشيد به. اني برسدجه اين
  وب و برجستةبهيچ پيوندي ميان اين دو نيست ـ به دليل شخصيت حماسي و بسيار مح 

 ساسـاني   ه ايـن بـاور بـه دور       هكـم سـابق     دسـت . جمشيد در ميان مردم اين سرزمين بود      
در قـسمت    2 ميان پارس و سـرواگ     1»ردورجمك«كه در بندهش به جايي به نام        رسد    مي

باشد اشـاره شـده، بـراي شـاهان           د مي رودشت و پاسارگا   كه همان م   3پايين كوه چمگان  
ر محلـي مقـدس بـوده        مقدس برگزاري نوروز طبعـاً د      هخامنشي ساختن بنايي با هدف    

ها   در ادبيات پارسي جشن نوروز را مانند بسياري ديگر از آيين        .)178-179 :همان(ستا
وچهري، دهنـد، فردوسـي، منـ       ها بـه نخـستين پادشـاهان نـسبت مـي             و فرهنگ  ومو رس 

 :1375رجبـي،   . (انـد   اين جشن را به پادشاهي جمشيد نـسبت داده        ... عنصري، بيروني و  
. اي ايـران اسـت      بنياد نهادن نوروز منسوب به جمـشيد پادشـاه پيـشدادي اسـطوره            ) 36

» داد«برپايي اين جشن به مناسبت پيروزي جمشيد بر ديوان و پس از آن برقراري آيـين                 
 و تندرسـتي    جـاودانگي گذار تمدن، آبـاداني، عـدل،         و كه پايه  ا. در ميان مردم بوده است    

است بر ديوان و اهريمنان كه مظهر قحطي، خشكـسالي، مـرگ، بيمـاري و آز و افـراط                   
در واقـع  . ت براي مردمش ساختك و پربرجاودانهستند پيروز شد و ايران را سرزميني        

، فناناپذيري و حيـات     نوروز جمشيدي عيدي همگاني است كه براي مردم، داد، فراواني         
= شيد  ) (شيد+ جم  (پيوند جمشيد   . فراوان را به ارمغان آورد    هاي    مرگ نباتات و آب     بي

،  هاي ايراني مظهر عدل، داد، پيمان و اعتدال اسـت           و خورشيد كه در اسطوره    ) درخشان
دهندة معناي نوروز يعني اعتدال خورشيدي و باززايي زمين پس از سرماي زمستان    نشان

عتدال بهاري و بـارآوري طبيعـي را بـا آيـين            جمشيد در واقع ا   . باشد  بخشي مي   تركو ب 
 سـرما و گرمـاي     زيـرا در ادب پارسي بهار نماد عدالت و اعتدال است          . همراه كرد » داد«

                                                      
1. war-jamkerd 

2. sarwag 

3. chamgan 
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جمشيد . وجود ندارد سوزان كه نماد ستم و بيدادگري و فسردگي و مرگ است در بهار              
بـه دليـل چنـين      . گامه اعتـدال بهـاري پايـه گـذارد        عدل و داد را در ميان مردم و در هن         

. نـشدني اسـت     هاي خوشايندي در ذهن مردم ايـران سـرزمين جمـشيد فرامـوش              تقارن
  )255 و 199-200 :1377برومند، (

 نيـز   يهاي بنيادين نوروز است با عناصر ديگـر         در ادبيات ايران آنچه منسوب به پايه      
دني است كه در نوروز بنـا نهـاده شـده و            همراه است و آن بنيادهاي جامعه و فرهنگ م        

 حيوانـات، حفركننـدة     هكننـد    جمشيد، رام  . فرهنگ مدني جمشيد بوده است     هپديدآورند
گذار معماري و استفاده از فلزات،        گذار آباداني زمين، كاشف شكر، پايه       چاه و قنات، پايه   

نمـا و   هـان گذار گرمابه و بهداشت، دادوستد و اوزان رسـمي و شهرسـازي جـام ج                بنيان
 :1379قريـب،   (.باشـد   مي....عدالت و دادگستري و بار عام دادن و به محكمه نشستن و       

68-67(  
 خوشـايند و مقـدس انـساني    ،سـاز      مضامين زنـدگي   هنوروز آييني كهن و دربردارند    

 بركت و بـاروري اسـت كـه از ايـن جنبـه      ،از طرفي جشن تجديد حيات طبيعت  . است
 آيينـي اسـت كـه در        .رسد  ار سال پيش از ورود آرياييان مي      كم دو هز     آن به دست   هسابق

 در   و  داشته رواج سومر و بسياري از ملل تابعة بعدي امپراطوري هخامنشي           ،فالت ايران 
 هوبـوي ايرانـي و ملـي در قالـب اسـطور             هاي ايراني صورتي ديگر يافته و رنگ        اسطوره

 آشـفتگي  هدهنـد  د و پايان   صلح، نظم، دا   هو كيخسرو كه اسطور   ) شاهزادة شهيد (سياوش  
 طريق توانـسته پيونـد خـود را بـا            اين دوران كاووس در ايران است به خود گرفته و از         

   .آوري و نظم و اعتدال در غرب ايران حفظ كند هاي بركت آيين

  علت ماندگاري نوروز

هاي سرزمين ايران اسـت،       دانيم يكي از ديرپاترين آيين      نوروز آنچنانكه همه مي   
هاي تا حدي متنـوع       هاي تاريخ اين سرزمين شايد به شيوه         كه در هزاره   آيين كهني 

و گوناگون اما هميشه با معناهاي بنيادين پايدار و غير قابل تغيير دوام آورده و نـه                 
خصوص يا نـژاد و اقليـت واحـدي را بـه              تنها رنگ هيچ مرام و مسلك سياسي به       

سـزا    ها تـأثيري بـه      ها و مسلك    مخود نگرفته بلكه بر تمام اقوام اين سرزمين و مرا         
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شك بايد آن را در پيـام نـوروز        جاودانگي نوروز در چيست؟ بي     اما رمز . گذاشته است 
نـشيند    رسد و بر جان و روان مي        وجو كرد كه در گذر زمان همچنان به گوش مي           جست

پيام نوروز پيوسته آفريده شدن و تحـول يـافتن اسـت و بـه جمـال و                  . تا به اجرا درآيد   
نوروز آييني براي حرمت نهادن به زنـدگي اسـت، يعنـي گـردش و               . ل دست يافتن  جال

شايد از همين روست كه معاندان هويت ايراني در طول تاريخ، بـيش از              . پويايي طبيعت 
يـت  هر آييني با نوروز و مراسم وابسته به آن عناد ورزيدند، زيرا سـتون خيمـه ايـن هو                  

دانستند كه نوروز پيام      عنايي نخواهد داشت و مي    نوروز م  دانستند كه ايران بي     است و مي  
هاي سازنده آزادي و آزادگي هر فرد         شادماني و زنده بودن است و شادي و پويايي بنيان         

شـادي مبتنـي بـر انديـشه و         (دهنـد     هايي كه شادي را ندا مـي        حضور آيين . ايراني است 
 بـه چـالش    آزادي يـك ملـت هـستند و همچنـين نـشاني از        هسازند) پاسداشت زندگي 

كند كه حقيقـت در       نوروز به انسان ايراني گوشزد مي     . آور  هاي محدوديت   كشاندن بحران 
حركت و تغيير است نه در سكون و تغيير يعني به كمال رسيدن يعنـي خـود را پيوسـته         

جاودانگي نـوروز در سـودمندي آن بـراي انـسانِ           . پذيري  آفريدن و ديگر شدن و تحول     
ندگي و سرافرازي است و به همين دليل در طول تاريخ ايران خواهان شادي، پويايي و ز

بقـايي،  . (براي تمام اقوام ايراني جاذبه و كششي غير قابل انكار داشته و خواهد داشـت              
1385: 271-270(  

از طرف ديگر مسأله زايش و آفرينش، نوزايي و نوبودگي، رستن و برخاستن، انبـاز                
 با روح زندگي، با جـان آفـرينش و ايمـان          شدن با آهنگ هستي، انس و عشق و همدلي        

ورزيدن و اميدوار بودن به راز و روح چنين حقيقتـي چيـزي نيـست كـه آسـان بـشود                     
 اين  زيرا. هيچ عصري و هيچ مردمي بركند و برافكند       » شناسي  هستي«هاي آن را از       ريشه
اساسـاً  هاي معنابخش آيين نوروزند در ذات انسان بودن آدمي است و              ها كه بنيان    ارزش

سـبب    بـي . انسان بودن بدون چنين موهبتي يا چنين قوه و قابليتي، قابـل تـصور نيـست               
 را سـراغ نـداريم كـه    يينـ هـاي كهـن ايرانـي، آي     ها و جشن    آييننيست كه در ميان همه      

 انديشه و روح آفرينندگي ايرانيان تأثير ،تر از نوروز بر احساس تر و حقيقي   تر، زنده   ژرف
  .بع الهام قرار گرفته باشدنهاده و مايه و من

گرايانه كهن    وارانه و طبيعت    زنده و عميقاً انسان   » شناسي  هستي«آيين نوروزي ميراث    
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كهن همواره الوهيت و انسانيت يـا خـداوارگي و          » شناسي  هستي«در  . اين سرزمين است  
اي از تجلـي   صورت و جلـوه  1هر تجلي وجودي. پيچند وارگي سنت به هم در مي     انسان
تابانيدند   ت آنكه خود را به هم مي      اظهور و زايش، آفرينش و تجلي به مواز       . است 2الهي

انسان نيز با تماميت هستي انساني خويش در كار آفرينش، در زايش و ظهـور هـستي و                  
آوايي بين  يافت و نوعي همنوايي، همدلي و هم       خود را سهيم مي    ،دم حيات   به  نو شدن دم  

كه يكي در آيينه ديگري      بود آنچنان    هستي برقرار مي   احساس، انديشه و روح او با روح      
  )81-82 و 78 : 1379مالصالحي، . (يافت خود را باز مي

  نمادهاي ديني نوروز

 را همچنـان حفـظ      پس از آنكه ايرانيان دين مبين اسالم را پذيرفتند، آداب نـوروزي           
از زبـان ائمـه و       احاديث و اخبـاري را       .ريج به آن جامه اسالمي پوشاندند     تد  كردند و به  

ز، روزه، غسل    و احكامي را براي نما     شده است فقهاي شيعه در فضيلت روز نوروز نقل        
سـين و قرائـت آن در         حضور قرآن كريم در سفره هفـت      . و دعا به آن افزوده شده است      

، اسـتغفار از  ...)القلـوب   يـا مقلـب  (هنگام تحويل سال، دعاي مخصوص سـال تحويـل    
  ، حضرت معـصومه، حـضرت     )ع(متبركه مانند بارگاه امام رضا    گناهان، حضور در اماكن     

هـا و غـسل و پـاكيزه كـردن بـدن همگـي از                 عبدالعظيم، حضرت شاهچراغ و امـامزاده     
  .نمادهاي ديني نوروز هستند
 شرايط امروزي باعث شده تا اين آيـين         طبيق آن با   نوروز و ت   توجه شعائر اسالمي به   

و فضاي حاكم بر جامعـه در زمـان تحويـل سـال،             تبديل به آييني روحاني و ديني شود        
اي   هـا ريـشه     به همين دليل هم در مناطق مختلف براي هر كدام از آيـين            . ملكوتي گردد 

هـاي نـوروزي      مـثالً در ترانـه    . ديني در نظر گرفته و به آن قالبي مذهبي داده شده است           
 ماننـد ترانـه   هاي طبيعي مقدس با معتقدات مذهبي شيعه در آميختـه اسـت             گيالن پديده 

                                                      
1. ontophany 

2. theophany 
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پايـان  » نوسـال «و » نـوروز «شـيعيان آغـاز و بـا وصـف        » دوازده امام «نوروزي كه با ياد     
شود و ايـن   آغاز مي» سالم«يابد يا قرائت هفت سوره يا هفت آيه از قرآن كه با كلمة     مي

ها و بالهاي آسـماني و زمينـي را از محـيط      اعتقاد وجود دارد كه قرائت اين آيات، آفت       
آورد   كنـد و سـالمت و آرامـش را در سـال نـو بـه خانـه مـي                     انواده دور مـي   خانه و خ  

همچنين، در اردبيل ايـن بـاور بـين مـردم شـايع اسـت كـه در                  ) 77: 1380بلوكباشي،  (
نخستين روز سال نو، اميرالمؤمنين بر تخت سلطنت جلوس كرده و به همـين مناسـبت                

شود   هاي بهشت روان مي    جويهاي شيرين و گوارا بجاي آب در          در اين روز نو، شربت    
و ديگـر پيـشوايان دينـي    ) ع(و ياران حسين   ) ع(الهي دوستداران علي      و در حرم قدس     

  )2 :20/1/86عناصري، .(كنند شادماني مي
عالوه بر رواج اين مفاهيم و رسوم ديني در آيين نـوروز و در ميـان فرهنـگ عامـه،                    

ب را بـا شـكل و محتـوايي كـامالً     هاي معتبر فقهي و مذهبي هم اين احكـام و آدا     كتاب
هـاي چهارگانـه شـيعه     اند مانند اشاره به نوروز و احكـام آن در كتـاب              مذهبي بيان كرده  

الفقيه شيخ صدوق، تهذيب االحكام و االستبـصار شـيخ            كافي شيخ كليني، من اليحضره    (
س از  بن خنـي    روايت معلي . كه اعتبار و ارزش بااليي در ميان فقهاي شيعه دارند         ) طوسي

در ) ع(قول حاج شيخ عباس قمي كه اعمال عيد نوروز را بنا بر تعليم امام جعفر صـادق                
هاي دينـي     كند هم روايت مشهور ديگري است كه در اغلب كتاب           الجنان بيان مي    مفاتيح

: فرماينـد   مـي  در اين روايت حضرت اعمـال ايـن روز را چنـين           . به آن اشاره شده است    
هاي خـود را بپـوش بـه بهتـرين بوهـاي              ترين جامه   كيزهچون نوروز شود غسل كن، پا     «

دار، چـون از نمـاز پيـشين و پـسين و              خوش خود را خوشـبو گـردان، در آن روز روزه          
هاي آن فارغ شوي چهار ركعت نماز بگذار يعنـي دو ركعـت بـه يـك سـالم و در         نافله

 بعـد از حمـد      بخوان و در ركعت دوم    » انا انزلنا «ركعت اول بعد از حمد ده مرتبه سوره         
قل هو اهللا   «و در ركعت سوم بعد از حمد ده مرتبه سوره           »  الكافرون  قل يا ايها  «ده مرتبه   

قل اعـوذ بـرب     «و  » قل اعوذ برب الفلق   «و در ركعت چهارم بعد ازحمد ده مرتبه         » احد
  .بخوان و بعد از نماز به سجده شكر برو و دعا بخوان» الناس
  



  86 زمستان 11 شماره/ مردم ايران   فرهنگ 14

 

  نوروز و اتحاد ملي
مردم ايران بـا    . شوند  هاي ملي از نمادهاي همبستگي ملي محسوب مي         اعياد و جشن  

انديشي خـود را     مشاركت در جشن نوروز به تأسي از آداب و رسوم كهن، همدلي و هم             
گذارند و از اين طريق حداقل سـالي يـك بـار پيونـد و      اي نمادين به نمايش مي     به گونه 

وطنـان خـود      ن، روح جمعـي و هـم      هاي كه   پيمان خويش را با نياكان، خويشان، ميراث      
 فرهنـگ و    هآينـد . بخـشند   اي مـي    هاي خود جان تـازه      كنند و به حفظ ميراث      تجديد مي 

اش بـستگي     تمدن ايراني نيز به تقويت يا تضعيف عناصر فرهنگي آن در پهنه جغرافيايي            
هـاي    تداوم پذيرش فرهنگ ايراني، تنها در صورتي در مرزهـاي داخلـي و حـوزه              . دارد

خارج از ايران موفق خواهد بود كه ما عمالً بـه عوامـل همبـستگي فرهنگـي و                  فرهنگ  
تمدن ايراني خود احترام گذاشته و روابط داخلي و به تبع آن خارجي خـود را بـر ايـن                    

هـاي   اي كه مؤثرترين آنها آيين هاي پيونددهنده   فرهنگ ايراني با حلقه   . اساس تنظيم كنيم  
هـاي ايـران بـه وجـود      فرهنـگ  تركي را در خرده  ملي هستند، احساس تعلق فرهنگي مش     

هـاي اقليمـي    هـا و موقعيـت   فرهنگ اين فرهنگ ملي يعني نوروز در همه خرده . آورد  مي
مبستگي آنهـا را فـراهم      هاي اتصال و ه     متفاوت پيوسته شناور و در جريان بوده و حلقه        

 و هــا  آيــينهيكــي ديگــر از كارهــاي عمــد )69 :1384يع اجــالل، صــن.(ســاخته اســت
خصوص نوروز ايجاد وفاق و همبستگي در سطوح مختلف از خانواده، روستا، محلـه                به

  .هاي جغرافيايي فراتر از آن است و شهر و كشور تا حوزه
هـاي    كننـده بحـث     توانند يادآور و تقويت     هايي چون ديد و بازديد نوروزي مي        سنت

   بـه يـاري هـم      صله ارحام و از حال يكديگر با خبر شدن و در صورت وجـود مـشكل               
رعايت ايـن  . شتافتن باشد كه در دين مبين اسالم بر رعايت و انجام آن تأكيد شده است             

  .تواند در تقويت همبستگي و وحدت بين افراد، نقش مهمي را ايفا نمايد اصول مي
باورهـا و رفتارهـاي     . د نيرومند وفاق است   رو كليت خود داراي كارك     نوروز از اجزا  

 ههـاي پهنـاور در حـوز        وروزي معمول در گوشه و كنـار سـرزمين        هاي ن   آييني در سنت  
سازند و نوروز در كليت خود  نوروز همه سرشار از عناصري است كه مهرآفرين و آشتي        

پرچم بلند وحدت و همبستگي است كه در سرآغاز هر سال و هر بهار بر بلنداي روابط                 
ـ   . شـود   سال مردمان اين سرزمين برافراشته مـي        ديرين ه خـاطر مبـاني اعتقـادي       نـوروز ب
آفـرين در   اش كه تعلق به هيچ قوم، آيين و ديني ندارد ماهيتي وحـدت    گير و انساني    همه
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  )70 :1379ميرشكرايي، . (سراسر پهنة ايران فرهنگي دارد
نـوروز بـا    . جويانه جوامع بشري اسـت      نوروز كوشش ايرانيان براي همزيستي آشتي     

شـود و     جمعـي و همگـاني برگـزار مـي          سـته شركت همه مردمان و با شادي و سـرور د         
نوروز از اركـان هويـت ايرانـي        . در فرهنگ نوروزي جاي ندارد    » اقليت«مفهومي به نام    

. وجـو كـرد     اش جـست    هـاي انديـشمندانه     است و رمـز مانـدگاري آن را بايـد در آيـين            
رد و  آو  شويد و در ميان مردمان گرمي و مهرباني پديد مي           ها مي   هايي كه زنگ از دل      آيين

نـوروز  . آورد  كند و تازگي به ارمغان مي       ها را استوار مي     بخشد، ميثاق   به ديدارها لذت مي   
 براي شادي ارزش بسيار قائل بودند و      ايرانيان  . نداي شادي و ويرانگر غم و اندوه است       

  . دادند  براي مفرح ساختن زندگي قرار مييي را عاملدبه همين جهت هر رويدا

 زهادر خارج از مرنوروز 

گير و پيوندگر كه امروزه در محدوده جغرافيايي فالت ايـران      نوروز آييني است ايران   
يعني در كشورهاي ايران، آذربايجـان، افغانـستان، تاجيكـستان، تركمنـستان، ازبكـستان،              

 فـروردين  1هاي كردنشين كشورهاي عراق، تركيه و سـوريه در روز   قرقيزستان و بخش 
واقع در آفريقاي شرقي    ) تانزانيا(رهمچنين در زنگبا  . شود  يهرساله برگزار م  )  مارس 21(

 در گستره   كهآييني است كهن    . يم سكونتگاه ايرانيان مهاجر بوده نيز رواج دارد       كه در قد  
قاره هند و افغانستان در شرق تـا        ي از شبه  ولجغرافيايي جهان ايراني از غرب چين تا آنات       

هـاي    شـرق تـا دامنـه       اي مركـزي در شـمال     كيانگ و آسي    ميان رودان در غرب و از سين      
گيـرد كـه همـه      غرب را در بر مي      شمالي قفقاز بزرگ در شمال و آسياي صغير در شمال         

. دگيرنــ عنــوان خاســتگاه تمــدن ايرانــي در بــر مــي زمــين را بــه اينهــا دورتــادور ايــران
  )16 :1385اميراحمديان، (

ايرانيـان در دورن و بـرون       كنشي    انديشي و هم    گاه يگانگي، هم    همچنين نوروز تجلي  
هاي كاليفرنيا در آمريكا تا سيدني در استراليا با گذر از             از كناره . زمين است   مرزهاي ايران 

اي،   هـاي مكـاني، در زمـان واحـد و در آيـين يگانـه                رغم تفاوت   هاي اروپاو آسيا به     قاره
رونـد و   ز مـي بـه اسـتقبال نـورو   رور ايرانيان به افق تهران همانند قبله ملي ايـران بـا سـ       

آرزوهاي مشابهي براي سالمت و سعادت و سرافرازي خود و همگنـان خـويش در دل                
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با چنين كاركردي نوروز از روزگاران كهن پيونـدگر افـراد و اقـوام ايرانـي                . پرورانند  مي
اي عامـل     ترين عناصر فرهنـگ ملـي و منطقـه          بوده و اينك نيز هم به عنوان يكي از مهم         

دهنده ملت و نيز بستر پيوستگي فرهنگـي ملـل همجـوار و               شكيلهمبستگي ملي اقوام ت   
ايران آنجاست كه نوروز هم     :  دكتر ايرج وامقي   نقل از  و به    رود  مرز ايران به شمار مي      هم

اين آيين كبير نه تنها نقش بزرگي در هويت و همبستگي جامعه امروز ايران ايفا               . هست
ساني باشـد كـه خـارج از مرزهـاي          تواند رشـته پيونـدي بـين همـه كـ            كند بلكه مي    مي

كننـد چراكـه فرهنـگ     ورزند و آن را اجرا مـي  جغرافيايي ايران امروز به نوروز عشق مي     
ــطوره  ــاي اس ــشترك و نماده ــش را   م ــشترين نق ــت اي بي ــستگي مل ــا   در همب ــا ايف ه

  )3: 1385 زاده،  و نقيب77-78: 1380ندي، شيخاو(.كنند مي

  گيري نتيجه

يشترين نقش را در حفظ هنجارهـاي فرهنگـي و انـسجام            هاي همگاني و ملي ب      آيين
در ايـران در رأس     . اجتماعي و نظـم در يـك جامعـه چنـدفرهنگي و چنـدقومي دارنـد               

جنبـان هويـت ايرانـي        نوروز سلسله .  است هاي نوروز قرار گرفته      آيين ،هاي ملي ما    آيين
گـاهي  ي از ناآ  هاي نوروزي ناشـ     رنگ كردن و يا زدودن آيين       بنابراين سعي در كم   . است

مقابله با ميراث فرهنگي يك ملـت راه        .  خطرناك است  تاريخي و اجتماعي و كاري بس     
توان از ميان برداشت و يا تـأثير آن را            هاي ملي را نمي      اسطوره زيرابه جايي نخواهد برد     

شان براي وحدت ملي بهره       از بين برد بلكه بايد در حفظ آنها كوشيد تا از نيروي دروني            
خواهيم از محدوده سرزمين به نام ملت دفاع كرده و آن را حفظ كنـيم بايـد                   ر مي اگ. برد

،  اسـت  هاي ملي است و ملت به آن وابـسته          ها و باورهاي آن سرزمين كه سنت        به سنت 
ماندگاري و پايداري آيين نوروز در بين همه اقوام ايراني در چند هزاره           . احترام بگذاريم 

  .باشد  ميدم ايران از هر آيين و قوم و دين قبول تمام مردهد كه اين آيين مورد نشان مي
  

انـد،    ت انديـشيده  خردمنداني كه درباره سرنوشت بشر با دلسوزي و احساس مسئولي         
سـاز،    هاي انساني و زنـدگي      ها با اتكا به آيين       شريف و واالي انسان    يگجز اتحاد و يگان   
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در آداب نـوروز    . نـد خواه  براي هستي خوش همگان بر روي زمين چيـز ديگـري نمـي            
آوازي بـا طبيعـت        كه هم  در اين يگانگي  . يبا و نمادين دارد   ايراني اين هدف واال بياني ز     

حاصـل، زدودن خـستگي و    هـاي بـي   بيان غني و جاندار آن اسـت، دور انـداختن كهنـه     
 هرچـه كـه هـست،       ههاي شادي بـر فـراز گذشـت         افسردگي، هديه دادن، برپا كردن خانه     

مزداپـور،  . (ها نيز هست و خواهد مانـد         كهن است كه همواره نوترين     ها و پنداري    شيوه
1379 :117(  
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  1 نِوروزِ هِمِداني

  2دكتر عليرضا قبادي

  چكيده

ـ                  ها    جشن ه از جمله نكات بسيار مهمي هـستند كـه بـا بررسـي آنهـا پژوهـشگران ب
لذا بدين منظـور نـوروز همـدان مـورد مطالعـه          . برند چگوني قوام و دوام جوامع پي مي      

و رسوم مربوط به ايـن عيـد در يكـي از اسـتان هـاي ايـران                  ميداني قرار گرفته و آداب      
به شيوه ميـداني و   اين مطالعه. پهناور تحت عنوان همدان مورد بررسي قرار گرفته است

كاركردگرايي و با استفاده از تكنيك هـاي مـصاحبه و بررسـي             -با ديدگاه نظري ساخت   
  .اسناد انجام شده است

   اجتماعي-وم، همبستگي فرهنگينوروز، جشن، آداب و رس :ها كليدواژه

                                                      
 نوروز در همدان .1
 a_ghobadi@basu.ac.ir ت علمي دانشگاه بوعلي سيناعضوهيئ .2
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  مقدمه

زمان از جمله مفاهيمي است كه انـسان بـا بكـارگيري ذهـن خـود آن را سـاخته و                     
ارتباط انسان با طبيعت و ضرورت هماهنگي با شرايط و تغييرات محـيط              .پرداخته است 

 بـا    از ايـن رو وي     .موجب آشنايي انسان با مفهوم زمان شـده اسـت          ،طبيعي و اجتماعي  
خود آغاز و انجامي در نظر گرفتـه و حـوادث و            هاي     به مفهوم زمان براي فعاليت     توجه

ون  مفـاهيمي چـ    .رخدادهاي گوناگون زندگي خود را در قالب زمان ضبط كـرده اسـت            
 است كه بر اثـر توجـه آدمـي بـه مفهـوم زمـان                تعاريفيسال وفصل از جمله      ،ماه ،روز

  .حاصل شده است
و تاريخ نگاران از جمله كساني هـستند كـه          دانان  في  جغرا ، ستاره شناسان  ،فيلسوفان

قربـاني  (1دهنـد   مـي  درباره گاه شماري و تقويم و تاريخ اطالعـاتي در اختيـار مـا قـرار               
 اما ماهيت اصلي فيلسوفان و منجمان با منظـور مـا از زمـان كـه بعـد                   )233ـ238:1354

كنيم كه سـاخته ذهـن       اي ياد مي    ما از زمان به عنوان پديده      .همسو نيست  ،فرهنگي دارد 
بشر است و پديدار شدن آن در زندگي بـشر موجـب بـروز و ثبـت وقـايع فرهنگـي و                      

  .شده است اجتماعي انسان در قالب زمان
همه اقوام از خلف تـا سـلف از طرفـدارن           ":نويسد  مي مسعودي درباره زمان وتاريخ   

كننـد    مي  اعتماد كه در بيشتر كارهاي خود بدان مراجعه و        شريعت و غيره تاريخي دارند    
و به كمك آن حوادث بـزرگ و         كنند باقيمانده از گذشته آن را نقل مي      و خلف از سلف     

اگر ثبـت و ضـبط و        .اند شناخته  زگاران سلف مربوط بوده مي     را كه به رو    ياتفاقات مهم 
 )77:1361مـسعودي،   (".شـد  هـا فرامـوش مـي       نـسبت  ماند و   آثار نمي  ،دقت تاريخ نبود  

ظرف زمان براي تشخيص مسير گذشته زندگي يك قوم به عنـوان            نيم  بي  مي همانطور كه 
  .ابزاري مهم در نزد مسعودي شناخته شده است

                                                      
بيروني نماينـده منجمـان و مقـدس         ،نگارانمسعودي نماينده تاريخ     ،اخوان الصفا نمايندگان فلسفه   ،بوعلي سينا  .1

 .ص خود درباره زمان سخن گفته اندا به تخصنماينده جغرافي نگاراني هستند كه هر يك بن
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كـه   گـردد   مـي تاريخ مدت معيني است كه از آغاز سال شروع":نويسد  ميبيروني نيز 
در آن سال پيغمبري مبعوث شده يا پادشاه بزرگي قيام كرده يا امتي به طوفـان و زلزلـه                   

يا وبا و قحطي شديدي اتفاق افتاده يا انتقـال           مملكتي خسوف شده  ) در(ته يا   هالك گش 
ضـي كـه    دولتي و تبديل ملتي و يا حادثه عظيمي از آيات سماوي و عالمات مـشهور ار               

اوقات محدود و معينـي    روي داده و به ياري تواريخ،شود جز در ازمنه دراز حاصل نمي 
بيرونـي،  (".دنيـوي از تـاريخ گريـزي نيـست        شود و در همه حاالت ديني و         شناخته مي 

19:1363(  
اجتماعي و فرهنگـي در آن       ،سياسي ،هر جهت زمان ظرفي است كه وقايع طبيعي       ه  ب
سـازد كـه     مـي  و آغـازي أو براي زندگي انـسان مبـد   شود  ميدهد و ثبت وضبط    مي رخ

 بـوي  از ايـن حيـث زمـان رنـگ و         ؛  بخـشد   مـي  تفسير و تعبير مفاهيم فرهنگي را معني      
 پرداخـت   ، جامعـه بـه تـالش      ،زيرا با فرا رسيدن موقع خاصـي از آن         .گيرد  مي فرهنگي
پردازد و به    و غيره مي  ها    بادت و برگزاري جشن    ع ، سفر ، تحصيل علم  ، عزاداري ،ماليات
 .شـود   مي دهد كه فرهنگ ناميده    ها اعمال و فعاليت خاصي انجام مي      هر يك از آن    تناسب

  .و هم فرهنگ سازشود  فرهنگي مييعني زمان هم 
جـشن رسـتاخيز طبيعـت و تجديـد         " .نوروز بزرگترين جشن ملـي ايرانيـان اسـت        

عيـد نـوروز و گرامـي       . جـشن طبيعـت    ،جشن حركت و جنبش و تكاپو و كار       . زندگي
زيرا ايرانيان آغـاز هـر مـاه و سـال را             .باشد  مي كهنو  بسيار قديم    ،بودن آن نزد ايرانيان   

رضـي،  (".كردنـد   مـي   هـر آغـاز مراسـم دينـي برگـزار          داشتند و به مناسـبت      مي مقدس
227:1380(  

است كه در گـذر زمـان و در ارتبـاط           هايي    اين نوشته در پي توصيف يكي از جشن       
فرهنگـي و دينـي بـه وجـود آمـده و در طـول                ،اجتماعي ،انسان ايراني با محيط طبيعي    

 نظـم بخـشيده و      هـم  هاي انسان ايرانـي مـسلمان را       تكرار يا انجام فعاليت    ،ساليان سال 
 هاي ملي ايرانيان مسلمان است      از جمله بزرگترين شادي    ،اين جشن  .هدايت كرده است  

ركردهاي شود كه نوروز تجلي گاه كا       مي  بدين ترتيب مالحظه   .اند كه آن را نوروز ناميده    
و هاي گوناگون قومي اعم از مسلمان و غير مسلمان و شـيعه              يكساني است كه در منش    

  .شود  مي ملي وشود و موجب همبستگي اجتماعي و انسجام ديني مي سني متبلور
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  معني نوروز

 به عنوان مثـال مرحـوم       ،ها براي نوروز معاني گوناگوني ذكر شده است        در لغت نامه  
 يكـي   ،نوروز به معني روزن است و آن دو باشد يكـي نـوروز عامـه              ":نويسد  مي دهخدا

اه است كه آمـدن آفتـاب بـه نقطـه اول            نوروز خاصه و نوروز عامه روز اول فروردين م        
گوينـد خداونـد تعـالي در ايـن روز     . حمل باشد و رسيدن او به آن نقطه اول بهار است         

عالم را آفريد و هر هفت كوكب در اوج تدوير بودند و اوجات همه در نقطه اول حمل                  
ز خلـق   را نيز در اين رو    ) ع( در اين روز حكم شد كه به سير و دور در آيند و آدم                ،بود
  مالحظـه )نامه دهخـدا، ذيـل مـاده نـوروز     لغت(".بنابراين اين روز را نوروز گويند . كرد
شود نوروز در رخداد يكسري وقايع تفسيرمي شده و در آن دستورالعمل هايي براي               مي

همچنين هنگام تعبير و تفـسير نـوروز بـه مقـدس            . گرديد  مي انجام برخي از امور صادر    
نيز در معناي اصطالحي و لغوي نـوروز نويـسندگان          .  است ساختن آن سعي بسيار شده    

 نـوروز واژه اي     ".يكديگر را تاييـد كـرده انـد       هاي    و تقريبا گفته  . متعدد سخن گفته اند   
 كه روي هم به معنـاي روز نـوين اسـت و بـر نخـستين روز از           ءاست مركب از دو جز    

 گذارده شـود و     ، يابد  آن گاه كه آفتاب به برج حمل انتقال        ،نخستين ماه سال خورشيدي   
 ايراني كه در روز نخست فروردين مـاه برابـر بـا             -به اصطالح به جشن سر سال پارسي      

 همچنـين از ديـد      ".آيـد   مـي   گفته ،شود  مي  برگزار - آغاز فصل بهار   - مارس مسيحي  21
  1 )275 :1353 اذكايي،(".اصل پهلوي اين واژه نوك روچ يا نوك روز بوده است":لغوي

 مطـرح اسـت كـه بـه دليـل       يو سـوابق تـاريخي آن مباحـث بـسيار         درباره نـوروز    
كه چرا ها  شود و تنها به ذكر اين نكته  مياز طرح آنها صرف نظر ،محدوديت اين نوشتار

جشن نوروز به داليـل      همانطور كه گفته شد    ،كنيم  مي اكتفا ،شود  مي نوروز جشن گرفته  
در بـين    .ن جشن نيز همين باشـد     شود و شايد دليل بقاي اي       مي ملي و ديني بزرگ داشته    

خـاص  هـاي     ديگـري كـه در مـاه      هاي    چون مهرگان و سده و جشن     هايي    ايرانيان جشن 
 وجود داشت اما هيچ كدام ايستادگي و بقـاي جـشن نـوروز را بـا ايـن                ،شود  مي برگزار

                                                      
 275 ص ،هاي ايران باستان گاه شماري وجشن ، هاشم رضي:ك.همچنين ر .1
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از جمله داليلي كـه موجـب جـشن گـرفتن ايـام              .حجم و جديت در فرهنگ ما نيافت      
  :اي آن كمك بسيار كرده است موارد زير قابل توجه استنوروز شده و به بق

اي در اين روز جمشيد بر تخت خود سوار شد كه جـن و شـياطين            به نظر عده   -1"
آن را حمل كردند و در طول يك روز از دماوند بـه بابـل رفـت و مـردم از ايـن بابـت                         

  .تعجب كرده اين روز را جشن گرفته اند
  . پيدا كرد و دستور داد همه از شهد آن بخورند جمشيد در اين روز نيشكر را-2
  .دانند  مياي نوروز را جشن احياي دين  عده-3
اند انگشتري پادشاهي ربوده     فتهاي نوروز را به سليمان پيامبر نسبت داده و گ           عده -4
  . سليمان در اين روز پيدا شد و همه اين روز را نوروز ناميدندةشد

برگزيـده شـده    بـراي پيـامبري     ر اين روز زرتشت      د پيروان دين زرتشت   به نظر    -5
  .است
بـه جانـشيني حـضرت     ) ع( به نظر شيعيان نوروز روزي است كه حضرت علـي            -6
به عبارتي ديگـر اولـين روز امامـت     .برگزيده شد و بر مسند امامت نشست      ) ص(محمد

  )75:1353هنري، (".برابر با روز اول فروردين بوده است) ع(حضرت علي
ود داليلي براي محترم بودن نوروز مطرح است و چنين داليلي موجب     ش  مي مالحظه

شده است كه آداب و رسوم اين جشن ملي ساليان سال در ميان ايرانيان با شور و حـال                   
  . مورد توجه قرار گيرداي ويژه

مراحـل   ،اينك به چگونگي آداب و رسوم اين جشن ملي در شهر همـدان پرداختـه              
هر چند مراحل اجـراي ايـن جـشن در نقـاط مختلـف               .مكني  مي مختلف آن را توصيف   

اي نيـز بـر چگـونگي        اما ويژگيهاي منطقه   هاي بسياري برخوردار است     ز شباهت كشور ا 
هاي نسبي، انسجام و     ها و تفاوت    آنچه مهم است ادغام اين شباهت      .ثير دارد أتاجراي آن   

  .همبستگي ملي و ديني را موجب گرديده است

  نمراسم نوروز در همدا

  مراسم قبل نوروز :الف
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 از جمله اولين مراحلي است كه مردم با آغاز آن به استقبال نـوروز             : ـ خانه تكاني  1
زمان آغـاز فعاليـت خانـه تكـاني         . اند و امروز نيز اين رسم همچنان پا برجاست         رفته مي

 گيـري و تميـز    وايل اسفند ماه است و در اين روزها اسباب و اثاثيـه منـزل گرد               ا معموالً
گاهي نيز وسايل كم بها تعويض شده و به جاي آن وسايل نو خريـداري و بـه                  . شود يم

هاي خانه تكاني شكستن كوزه آب است كه بـه رسـم             از جمله رسم  . شود  مي كار گرفته 
 خانم خانه با پرداخـت      در گذشته معموالً  . معروف است ) كوزه شكستن (زه اِشكستن   كو

اثاثيـه غيـر قابـل    . كـرد   مـي ه مسي را سـفيد هزينه اي اندك به مسگرها ظروف سياه شد      
 استفاده اعم از لباس و پوشاك و ساير وسـايل كهنـه و بـدرد نخـور را از منـزل بيـرون                      

تميز كردن يا   . بود» كاتِنِه گيري «و  » فرش تكاني «،دو فعاليت عمده خانه تكاني    . بردند مي
 بيـرون از خانـه انجـام       بوسـيله مـردان و       عمـدتاً ها     و قاليچه  ، قالي ها  ،تكان دادن فرشها  

تكاندن . دادند  مي اين كار را در حياط انجام     ،البته اگر كساني حياط بزرگ داشتند     . شد مي
  .گرفت  ميبا چوب انجامها  فرش

ب باريك  چو ازبراي انجام اين كار   .بودگيري   گيري و كاتنه    ر دوده فعاليت عمده ديگ  
در  ("كهنـه "اي آن پارچـه اي بـه نـام           كه انته  كردند  استفاده مي  "داريكه"و بلندي به نام   

 ديـوار و سـقف را تميـز       هـاي      آن گوشـه   بـستند و بـه وسـيله        مـي  )نه همداني كُ  گويش
گرفـت    مي انجام» جارو كُله « و راهروها و حياط به وسيله     ها     كردن اتاق   جارو .كردند مي

تـش  ي آ سـور   ه در پايان سال و در چهارشنبه      جارو كله در واقع همان جارو كهنه بود ك        .
  .دش  ميزده

 بـه كمـك يكـديگر     ها    و ديوارها برخي خانم   ها    گيري سقف  به هنگام نظافت و دوده    
ميـره  هـا     هددو ،ميـزي ميـا   ميـره تِ  هـا     نهكُ": خواندند  مي و يك صدا به آهستگي     آمدند مي

براي رفع سياهي ديوارها كه ناشي از دود توليد شده در ايام زمستان بود با                ."سفيدي ميا 
 گ كـردن ديوارهـا اقـدام   ن مواد سفيد رنگ نسبت به تميز كردن و در واقع ر       گچ يا ساير  

و  دشـ   مـي  پس از تميـز كـردن فـضاي داخـل منـزل نوبـت فـضاي بيرونـي                  .كردند مي
 ،جمـع آوري كـرده     ،شد  مي  را كه جغجغه ناميده    احتمالي پشت بام يا حياط    هاي    رستني

 ...وهـا    شيـشه ،هـا  پـشت در ، هـا   پنجـره  ، وسايل ،تميز كردن خانه   .زدند آنها را آتش مي   
 تمام افـراد خـانواده اعـم از فرزنـدان و پـدر               و معموالً  بودفعاليتي گروهي و مشاركتي     
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خانه تكاني با مديريت مادر خانواده و در         .نددرسان  مي ياري ادرمخانواده در اين كار به      
 .يدرس ميد كه شب چهارشنبه سوري به پايان ش  ميمحدوده زماني ويژه اي انجام

 روز نو اسـت و از جملـه چيزهـايي كـه بـه               ،نوروز: )خريد لباس ( خِريدِ لباس  -2
 هر چند كم و كيف اين تعويض به پايگاه           لباس افراد است،   ،شود  مي مناسبت آن عوض  

 در ماه آخـر سـال يعنـي اسـفند مـاه كـار لبـاس                 .اجتماعي و طبقاتي مردم بستگي دارد     
 مادر خـانواده در     معموالً. گيرد  مي سيار رونق فروشان و خياطان و ديگر اصناف مربوط ب       

بايد انتظارات فرزنـدان خـود        مي  زيرا ،شود  مي متحمل اين خصوص زحمات بسياري را    
در گذشـته   .  هرچند خريد لباس تازه به شكل امروز مرسوم نبوده است          ".را مرتفع سازد  

از لبـاس   هـاي ديگـر       شـد و بچـه      مـي   خريـداري  ا براي فرزند بزرگتر لباس يا كفش      تنه
به هر تقدير چـه بـا خريـد لبـاس و            . كردند  مي خواهران يا برادران بزرگتر خود استفاده     

 همه چيز رنگ تازه اي به       ،هاي سال گذشته   ها و يا پوشش    كفش نو و چه با تعمير لباس      
ها به خـصوص بـراي مـردان و پـسران از      زدن به كفش  نعل و نيم تخت،گرفت  مي خود

 از اواسط اسفند ماه بازار نعل و نـيم تخـت            آمد و حدوداً    مي رسوم شب عيد به حساب    
  )53: همان(".يافت  ميزدن به كفشها در كفش دوزخانه رونق بسياري

 آن گـاه    ،سبزه مهمترين مظهر محيطي نوروز است     ": )سبزه ريختن (سبزه رِختَن  -3
  )51: همان(".نشينيم بايد كه پيش چشم باشد  ميهفت سينهاي  كه بر سر سفره

مختلف هاي   سبزه ريختن از دوران گذشته به صورت جدي رواج داشت و دانه     رسم
كردند و معتقد بودند كه هر كدام كه بهتـر رشـد     ميرا سبزه ....  كنجد و  ، ارزن ،مثل گندم 

 ايـن رسـم     )88:1350همان و صفا،    (. در سال آينده آن محصول بيشتر خواهد بود        ،نمايد
 اسفند بـه خريـد      5هاي همداني از حدود      خانم.تران كهن نيز رواج داشته اس     بعد از دو  

هـاي    باور مردم بر اين بود كه گندم و ساير دانـه          . پرداختند  مي .... ارزن و  ، شاه دانه  ،گندم
به قولي ديگـر اگـر      .  كنند من خريداري ؤمخصوص سبزه نوروز را بايد از فروشندگان م       

بر اساس اين بـاور سـبزه       . دش  مي  بيشتر از او خريد    ،اي مغازه رو به قبله داشت      فروشنده
را تـا   ) خـانواده ( خير و بركت صاحب سبزه       ،دآم  مي به عمل ها     از اين دانه   هايي كه بعداً  

گاهي حساسيت نسبت به فروشنده غالت و حبوبات چنـان          ".كرد  مي پايان سال ضمانت  
شد   مي الدان براي تهيه غالت مخصوص سبزه سؤ      بود كه حتي از ريش سفيدان و معتم       
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هـا و يـا ظـرف در بـر           در برخي موارد سـبزه    . كردند  مي من را معرفي  ؤفروشنده م و آنها   
براي قرار دادن گالب پاش     ،وسط سبزه . شد  مي گيرنده آنها به وسيله پارچه رنگين تزيين      

  .ماند  مي خاليمعموالً
  : آفرين هاي شادي ها يا بازي نمايشـ 4

 روز بـه عيـد توسـط        20"اين نمايش از حدود     : نمايش يا بازي كوسه َگلين    : الف
 بـه اجـرا در  هـا   وچـه آمدنـد در ك   مـي  اي كه بيشتر از روستاهاي اطـراف       گروههاي ويژه 

پـنج   ـ   و به همـراه او گروهـي چهـار   )170:1379 و انجوي 240:1380رضي، ("آمد مي
بر تن داشـت و  )  پشت و رومعموالً( فردي كه پوستيني .افتاد  مي به راهبه همراه آننفره  

  دعوترا بزك كرده بود با صداي بلند همراه ساز و دهل مردم را به شاديصورت خود   
خـوش  هـاي      مـردم هـم بابـت خبـر        ،داد  مـي  كرد و بدين وسيله آمدن نوروز را خبر        مي

 شـيريني  ،هاي آنها شامل نان كمك. كردند  ميمتناسب با ميزان توانايي خود به آنها كمك    
  .بود و گندم خرد شده به نام پتله و بلغور

هاي مرتضي علي از جمله كساني بودنـد كـه بـا             درويش :درويش مرتضي علي  :ب
بـه  ) ع(افتادند و با خواندن اشـعاري در مـدح حـضرت علـي              مي نزديكي سال نو به راه    

 .ندكرد  ميآمدي هم از اين بابت كسب و درندكشاند  مينوعي مردم را به سوي خود
افـرادي كـه     ،اسفند ماه هـر سـال     از اواسط    :)غذاي خضر نبي  (قِوتِ خِدِر نبي   :پ

  فريـاد افتادنـد و   هـا بـه راه مـي        چـه  داشـتند در كو    ي غذا روي سر خود ظرفي پر از نوع      
قوت خدر نبي به معناي غذاي حـضرت خـضر           »رهبي يادت نِ   نِ درِده خِ عيد آمِ « زدند مي

اين ماده غـذايي از تركيـب نـان          .شود  ادا مي است كه در اصطالح محلي چنين       ) ع(نبي  
 كساني كـه ايـن قـوت را       . رسيد  مي  و به فروش   شد  مي گردو و پنير و شير تهيه      ،كخش
  .اعتقاد داشتند حضرت خضر پيامبر بر آن نظر دارد ،خريدند مي

دو سه روز مانده بـه شـب چهارشـنبه آخـر            : )چهارشنبه سوري ( چارشَمه كُله    -5
 جمـع ك  روِبه نام    و گياهان خشك صحرايي را       رفتند  مي سال مردم شهر به اطراف شهر     

الزم بـه توضـيح     .آوردنـد   مي نيز گرد را  هاي كهنه   جارو. آوردند  مي كردند و به منازل    مي
 است كه نظافت منزل و تهيه ملزومات شب عيد بايد قبـل از چهارشـنبه سـوري انجـام                  

همـان و   (.گرفت در غير ايـن صـورت عقيـده داشـتند كـه شـگون نخواهـد داشـت                   مي
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  )48:1378االميني،  روح
شدند و    مي نزديكان در درون حياط جمع     شب چهارشنبه آخر سال همه اهل منزل و       

 آتش زدن    مورد در .پريدند  مي زدند و از روي آن يك به يك         مي جاروهاي كهنه را آتش   
در آتـش  هـا   پليـدي  وهـا    كه تمام كهنـه بر اين عقيده بودند   مردم  ها    كها و جارو كهنه   روِ

 پيلـه   ،)جنـي (ه جِندي تِرَقه كوز ك و جارو كله از      روِر از   به غي  .روند  مياز بين    وسوخته  
ك رامـا بـه انـدازه جـارو كلـه و وِ           . كردنـد   مـي  مهتابي و ديگر وسايل آتش زا اسـتفاده       

 كه مردم حـين پريـدن از روي آتـش در ايـن روز             هايي    از جمله نغمه  . عموميت نداشت 
توان بـه     مي گردد  مي ي مشاهده ر نيز با تفاوت گويش    خوانند كه البته در بين اقوام ديگ       مي

  :اين نمونه اشاره كرد
  سرخيِ تو اَ م  زرديِ م اَ تو

 انتر رقصاني هم يكي از بـساطي بـود كـه در ايـن ايـام رونـق                 :  انتر رقصاني  -1-5
يـوان موجبـات   گرفت و با فرمان دادن معركه گير به انتـر و انجـام اعمـال توسـط ح                  مي

  .شد ميشادي تماشاچيان 
ها  در شب چهارشنبه سوري نوجوانان از پشت بام: )اندازي شال(اِندازي شال  -2-5
يعنـي   » تُـخ  ،تُـخ «گفتند    مي افتادند و با آويزان كردن شال بلندي از سقف خانه           مي به راه 

  .كردند  ميتخم مرغ و بدين وسيله تخم مرغ جمع آوري
به كاسـه   در شب چهارشنبه سوري قاشق زن با قاشق         : )زني  قاشق(زِني  قاشق -3-5
رفت آن گـاه      مي سپس به درخانه مردم   . گفت آتيش افروز سالي يِي روز       مي زد و   مي اش

 ،دهي  ميگفت پول  ميخواهي؟ قاشق زن  ميداد چه  ميصاحب خانه از پشت در جواب     
  .شد  مي به قاشق زن داده، هر چه از سال قبل ته كوزه مانده بودمعموالً... دهي  ميبلغور
 روزمانده بـه    6 تا   5 شد كه از    مي به كسي مربوط  : )لي صلواتي ع( علي صلْواتي  -6

افتـاد و بـا       مـي  قبل از طلوع آفتـاب بـه راه        ،سال نو و حتي در ايام عيد يا سيزده نوروز         
  :داد آوايي آهنگين چنين سر مي

   بيدارشو، هوشيارشو گر خوابي،)مستي(يمس ر شو گراي دل دمي بيدا
  .كرد خواب بيدار ميدن نماز صبح از و بدين ترتيب مردم را براي خوان

 ايام تازه شدن است و در اين ايام مـردم      ،شود كه نوروز ايام شادي است       مي همالحظ
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از نظر اقتـصادي بـه حـساب و          ؛ندبر  مي زندگي خود را به پيش     ،مختلفهاي    در عرصه 
 و در همه امور توجـه بـه ديـن و           كنند  مي نظافت و پاكيزگي پيشه    ،رسند  مي دكتاب خو 
  .خوردار استاز اهميت و جايگاه رفيعي برهاي ديني  ظرافت

هـاي ديگـر كـه در      مهرگان و جشن سـده و جـشن        مانندي  يها در بين ايرانيان جشن   
وجود داشت اما هـيچ كـدام ايـستادگي و بقـاي جـشن               ،شود خاصي برگزار مي  هاي    ماه

 .نوروز را با اين حجم و جديت در فرهنگ ما نيافت
تداخل آداب و رسوم نوروز كمك كرده و مراسم نوروز را از             ،شدهمانطور كه گفته    

  .كلي جدا ساخته استه  باستان بهاي ايران ديگر جشن
از دره مـراد    . پرداختنـد   مـي   مردم به درختكـاري    ،ازاواسط اسفند :  درخت كاري  -7

شـد و بـه       مـي  آورده) سِرِ گُـذَر  (ها  ي در محلي به نام ميدان يهودي      هاي مختلف  بيگ نهال 
در نوروز اميد و روحيـه بـه   . آوردند  افراد زيادي اين سنت را به جا مي  ،رسيد  مي روشف

سـم سـبزه    و مرا مـد نظـر بـوده اسـت    آباداني و داشتن سالي پربار و پرمحصول هميشه 
 بدست آوردن تصوري اسـت      ، زيبايي شناختي  حس و   ريختن عالوه بر چشم نواز بودن     

  )78:1384جاحظ، : ك. رهمچنين(.ياميد بخش از چگونگي آباداني در سال آت
در آغاز سال جديد هميشه مردگان نيز مورد توجه و نظر           :  شب جمعه آخر سال    -8

 خـود بـر   هـاي     بودند ايرانيان باستان معتقد بودند كه مردگـان در ايـام نـوروز بـه خانـه                
  اسـتقبال از متـوفي  نوعيمهيا ساختن خانه به     سبزه ريختن و   ،لذا خانه تكاني  . گردند مي

هـاي اسـالمي در آخـرين پـنج          اين رسم در دوره    .شد  مي يا بزرگ خانواده نيز محسوب    
و دادن خيرات و فاتحـه و دعـاي         ها    و مردم با رفتن به گورستان      افتي شنبه سال عينيت  

  .آورند  ميآن را به جا خير
نظافت شخصي پس از نظافت و پاكيزه كردن منزل   :  استحمام و نظافت شخصي    -9
در روزهـاي پايـان اسـفند        ،كه در نوبت زنانه و مردانه بـاز بـود         ها    و حمام  شد  مي انجام

 .يافـت   ميبه علت فرا رسيدن نوروز اندكي تغييرها  نرخ حمامي .شد  مي پررونق و شلوغ  
ردانه كه به پيرايش مـوي مـردان        مهاي    به ويژه در حمام    بودندها    نيز در حمام  ها    سلماني

  .كردند  ميكنار خياباني يا مغازه دار نيز انجام وظيفه هاي هر چند سلماني .پرداختند مي
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بـدين طريـق كـه     .آمدنـد   مي توسط اطرافيان از عزا در در اين زمان    عزاداران معموالً
و پس از    كردند  مي  او را پيرايش   ،بردند و در منزل     مي آشنايان سلماني را به منزل عزادار     

 بـه جـاي پيـراهن سـياه بـر تـن او            را   )غيـر مـشكي   (لباس يا پيراهن جديـد       ،استحمام
  .كردند  مياندازان خانگي به اين امر اقدامنيز با آوردن آرايشگران و بندها  زن .كردند مي

   مراسم و آداب آغاز سال جديدـ ب

شود شور حال بيشتري در بـين مـردم بـه             مي هر چه اسفند ماه به پايان خود نزديك       
  .شود  ميل يا پس از تحويل سال برگزارخورد و مراحل و مراسم زير اندكي قب  ميچشم
 سفره هفت سين    .سين هنوز هم رواج دارد     انداختن سفره هفت  : سين ـ سفره هفت  1

 .شـود   مـي  اندازند و در آن سبزه و ساير اقالم كه نامشان با سين شـروع               مي را رو به قبله   
اده دور سفره   شود افراد خانو    مي قرآن و شمع و آينه نيز در اين سفره گذاشته         . گذارند  مي

از اقالم هفت سين سمنو چـون از        . پردازند  مي شوند و به دعا و نيايش وشادي        مي جمع
) باور عاميانـه  (اين معناست كه هميشه سير باشند      سير به    ،گندم است سمبل بركت است    

 ماهي قرمـز    ، شيريني ، سيب نشانه سالمت و شادي     ،سبزه وآب نشانه روشنايي و خرمي     
همچنـين  (.نيز از ديگر اقالم تشكيل دهنده سفره هفت سين است         هاي رنگي    و تخم مرغ  

 )99:1350صفا، : ك.ر
نـشينند و     مي به هنگام تحويل سال همه اعضاي خانواده دور سفره        :  تحويل سال  -2

مـردم معتقدنـد هـر       .خوانـد   مي بزرگ خانواده آياتي از قرآن كريم و دعاي تحويل سال         
بـرايش پـيش    تا آخر سال همان حالـت        ،اشد ب ي هر حالت   در كس به هنگام تحويل سال    

 در سفر   تا آخر سال مرتباً    ، اگر به هنگام تحويل سال در مسافرت باشد        مثالً .خواهد آمد 
در گذشـته هنگـامي كـه        .اين گونه باورهاي عاميانه در بين مردم شايع بـود          .خواهد بود 

ز تحويل سـال    شد و بدين نحو همه ا       مي ي توپي شليك  در تپه مصلّ   ،شد  مي سال تحويل 
 كننـد   مي دست خود را در تنگ ماهي     ها    در لحظات تحويل سال بعضي     .شدند  مي با خبر 

در حالي   گيرند و هنگامي كه توپ تحويل سال شليك شد          مي و ماهي را در دست خود     
 كنند و آرزوي قلبي خود را از خدا         مي ماهي را آزاد   ،خوانند  مي كه دعاي تحويل سال را    

 مبلغي پول   عيدي معموالً  .دهد  مي گ خانواده به ساير اعضا عيدي     سپس بزر  .خواهند مي
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  .گذارند مينو است كه از قبل براي تبرك الي قرآن 
در گذشته غذاي مـردم بيـشتر آش و آبگوشـت           : ها و غذاي شب عيد      خوراكي -3

 .شد و تعداد دفعات مصرف برنج در سال خيلـي كـم بـود               مي بود و برنج كمتر مصرف    
حجه و نيمه شعبان نيز از جمله آن         ايام ذي  ،البته عيد فطر  . ت نوروز بود  يكي از آن دفعا   

  روزاز جمله غذاهاي شـب يـا    ، پلو با ماهي دودي    ،رشته پلو با قورمه سبزي     .مواقع بود 
 و در جاي خنكـي       ارزان داشت و پيش از نوروز تهيه       ماهي دودي قيمتي نسبتاً    .عيد بود 

هاي ديگري مثل آجيل و شيريني       ير از غذا خوراكي   به غ  .شد داري مي  براي روز عيد نگه   
 بادام و پـسته و نقـل و آب          ، انجير ، سنجد ، نخود بو داده   ، گردو ،مويز. شد  مي نيز صرف 

  . اقالم آجيل شب عيد و ايام عيد بود، بيد مشك،نبات
و كمتـر از بيـرون       شـد   مـي  سـيله خـود مـردم پختـه       در انواع مختلـف بو    ها    شيريني
 بعـد از پايـان      معمـوالً  .شـد   مي در ايام نوروز كمتر از ميوه استفاده       .گرديد  مي خريداري

 در ديگ گلـي     ،گرفتند و در آن آرد گندم ريخته        مي فصل تابستان آب انگور عسگري را     
 گرفـت و شـيرين     م كم كم شيره انگور را به خود مـي         آرد گند  .كردند  مي زير برف پنهان  

 و شيريني را برش    آوردند  مي رف بيرون ير ب ه هنگام فصل بهار ديگ را از ز       بعد ب  .شد مي
هـاي   ميوه همچنين از قند و شكر    .چيدند  مي دادند و براي پذيرايي ميهمانان در ظرفي       مي

  .كردند  مي به شكل سيب و پرتقال درست،قندي
از بزرگترهـا  ها  ديد با ديدار كوچكتر   بعد از سال تحويل ديد و باز      : و بازديد   ديد -4
انار دان  هاي    كردند و كاسه    مي دور تا دور اتاق پتو پهن     ها     در خانه  معموالً .شد  مي شروع

 قنـدي در وسـط اتـاق چيـده    هـاي    ميوه .چيدند  مي شده يا شير شيره را دور تا دور اتاق        
  .شد  ميهمانان پذيرايياز م شد و با شيريني و آجيل مي

: گفتند  مي ،خته گالب را بدست ميهمانها ري     ،به هنگام ورود مهمان به وسيله گالب پاش       
  .كردند  شير و شير مال پذيرايي ميباآمد   ميهمان صبحاگر م. صد سال به اين سالها

 تا ديگران بـه ديـدن       شد  مي غذاي فراوان منتظر     تداركبزرگ فاميل با     ،روز اول عيد  
ده شـاهي و يـك ريـالي و غيـره و     هـاي   سـكه  .دادنـد   ميعيديها    بعد به بچه   .او بيايند 

دامادان هدايايي به   همچنين به نوعروسان و نو     .نگ شده از جمله آنها بود     رهاي    مرغ تخم
  .ديد و بازديد عيد حتي تا يك ماه نيز ممكن بود ادامه يابد .شد  ميعنوان عيدي داده
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گذاشتند تا باد آنهـا را    ميگرفتند و پشت در  ميهايشان را در اين روز ناخن ها    بعضي
  :خواندند  مي و بعد اين شعر راوده دور شبا خود ببرد و پليدي و غم از خان

   روزي بيا،محنت بِرو   شادي بيا،غم بِرو
مراسم سيزده به در در بين تمامي ايرانيـان مـشترك           : )سيزده به در  (ينزِه به در   س -5

است و اصل بر اين است كه در اين روز همه مردم از خانه بيرون بروند و سر به دامـان              
 و دوشـ   مـي  در اين روز غذاي خاصي مـصرف       )76:1353،  هنري(.كوه و دشت بگذارند   

شـد    مـي اي آماده سيزده به در كوزه چند روز قبل از .آورند  ميمردم اعمال خاصي به جا   
هـاي     و مهـره   نـد كرد  مـي   نيـت  ،ندو هريك از افراد خانواده متناسب با آرزويي كه داشت         

تـا   كردنـد   مـي   ديوار آويزان  بعد اين كوزه را درحياط به     . ريختند  مي متفاوتي را در كوزه   
آوردند و اين دختر كوزه را در زير چـادرش           مي  در آن روز دختري را     .روز سيزده به در   

صـاحب   .آورد  مـي اي را بيـرون  خواند و مهره  ميكرد و بعد شعري را از حافظ  مي پنهان
 گفت كه مهره مال من است و شعري هم كه خوانده شد براساس نيت او تفسير                 مي مهره

  .يافت  ميهمين طور اين عمل كه نوعي فال گيري بود ادامه .شد يم
 سـنگ از پـشت سـر بـه بيابـان پـر تـاب               هفـت  ،رفتند  مي هنگامي كه از خانه بيرون    

كردند و با انداختن هر سنگ سالمت و شادماني و موفقيـت بـراي خـود و خـانواده                    مي
گشايي   براي بخت  مادران .شادي و خنده و سرور در اين روز بسيار بود          .كردند مي آرزو

بعضي از اين اعمـال هنـوز هـم رواج          .كردند ميها     اقدام به گره زدن سبزه     دفرزندان خو 
  .دارد

هـاي بـاقي مانـده از ايـام          آجيل و ساير خوراكي    . كوفته است  غذاي اين روز معموالً   
عاقبـت در آخـرين سـاعات روز سـيزده           .اين روز است  هاي    نوروز نيز مكمل خوراكي   

انداختنـد تـا بـه        مي در رودخانه يا آب جاري     ،راكه براي نوروز ريخته بودند    ي  يها سبزه
  .قولي درد و بال را با خود ببرد

  گيري تيجهن

 مذهبي داراي ساخت بـوده و ايـن سـاخت داراي            - يك جشن ملي   به عنوان نوروز  
  مدل همداني با عناصري آشنا شديم كه داراي كاركردهايي در          در نوروز . استعناصري  
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  .باشد  ميزندگي روزمره اين مردمان
 يـن رسـم مهـم و بـزرگ از جملـه عناصـر              مقدس ديني درباره پيدايش ا     اعتقادهاي

شادي و خنده نيز از جمله      . قرار گرفته است  ساختي است كه در اين منطقه مورد توجه         
اين جشن آغـاز    .  است كه در اجراي اين آداب و رسوم نهفته است           ديگر آن  يكاركردها

در اجراي اين جـشن آنچـه       . استها    و تباهي ها    كنشگران حوزه فرهنگ بر تيرگي    سلطه  
تبريك گفتن عيد،   . گردد اميد به زندگي است      مي بيشتر از هر چيز ديگر بر مردم مستولي       

ديد و بازديدها و رفت و آمدها همه عناصري از مجموعه جـشن نـوروز اسـت كـه در                    
هـاي گونـاگون ايرانـي نـه حـاكي از            ر قوميت دها    اين شباهت . گردد  مي همدان نيز اجرا  

باشد بلكه بيانگر نوعي همبستگي و انسجام اجتماعي است كه بروز آن              مي يكساني ساده 
  1.شود  مي ديني منجر-به قوام و دوام جامعه كالن ملي

                                                      
عظيمي، موسوي، حيدريان، رحمتيان، احمدي، اقباليان، ابراهيمـي، احمدونـد، هاشـمي،             از خانواده هاي محترم    .1

 پژوهشگر  بهآوري اطالعات الزماي محترمي كه در گرد   ير خانواده ه  مرادي، كمالي، مرادي، منيري، زمردزاده و سا      
 .شود ياري رساندند، سپاسگزاري مي
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  م و همبستگي مليهاي كار اقوا آوا

  1محمد حنيف

  يدهكچ

 از خـصوصيات خـاص قـومي و     كننـد، فـارغ     اقوام مختلفي كه در ايران زندگي مـي       
اي، داراي اشتراكاتي هـستند كـه مجمـوع آن اشـتراكات بخـشي از                 هاي منطقه   مشخصه

يكي از اين اشتراكات ادبيات عامه اقوام مختلف ايراني         . دهد  هويت ايراني را تشكيل مي    
 كار بـه عنـوان جزئـي غنـي از ادبيـات عامـه مـورد توجـه          و از اين ميان، آواهاياست  

آواهاي كار، اشعار، جمـالت و      . پژوهشگران ادبيات، هنر، و به ويژه موسيقي بوده است        
شـود، ايـن      صداهاي آهنگيني است كه به هنگام كار و با اهداف مشخصي خوانـده مـي              

 فرهنگ اقـوام مختلـف، گـاه از مـضامين نـسبتاً             پذيري از جغرافيا و     آواها با وجود تأثير   
اين مضامين در كنار عوامل متعدد ديگر، همواره به عنـوان عـاملي       . يكساني برخوردارند 

  .مؤثر در حفظ هويت ملي ايرانيان عمل كرده است
   آواهاي كار، همگرايي ملي، همبستگي ملي، هويت ملي:ها كليدواژه

                                                      
   دانشجوي دكتراي تاريخ و پژوهشگر مركز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.1

hanif_m2002@ yahoo.com   
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  مقدمه

پذير نيست زيرا بخشي از فرهنـگ         ها امكان   قوميتتقويت همبستگي ملي با تخريب      
تواند در راستاي تقويت همگرايي ملي عمـل نمايـد و در نهايـت اقـوام را بـه                     قومي مي 

آواهاي كـار اقـوام، از      . ارجح دانستن هويت ملي بر هويت قومي خويش رهنمون سازد         
قومي و به ويژه    گام نخست براي برخورد آگاهانه با ادبيات        . ها هستند   اين دست فعاليت  

رسد در اين زمينه كاري جـدي انجـام نگرفتـه             به نظر مي  . آواهاي كار، شناخت آنهاست   
آوري بخـشي از      هر چند گاه موسيقيداني با تكيه بر عالقه شخصي خود به جمـع            . است

 است يا برخي پژوهشگران، در كنار        اي اقدام نموده    آواهاي كار و تبديل آنها به مجموعه      
امـا  . انـد   ر ادبيات فولكلوريك، نيم نگاهي نيـز بـه آواهـاي كـار انداختـه              تتبعات خود د  

در ايـران  » آواهـاي كـار  «واقعيت اين است كه هنوز پژوهشي عميق و در خور نام بلنـد   
رو   از ايـن  . هاي اين اقيانوس عظيم ناشناخته باقي مانده اسـت          انجام نگرفته و هنوز كرانه    

هر چند نوشـتار حاضـر بـا        . قيق و قاطع ابراز نمود    توان درباره آواهاي كار، نظري د       نمي
تكيه بر مطالعاتي براي ارائه گزارش درباره آواهاي كار انجام شده اما ابراز نظـر قطعـي،                 

نتيجه اوليه آن   . دقيق، موشكافانه با ارائه مصاديق متقن، نياز به صرف زمان بيشتري دارد           
د در همگرايي ملي مؤثر باشد، منافاتي       توان  مطالعات با كليت اين ادعا كه آواهاي كار مي        

  .ندارد
گنجـد و نيـاز بـه         اي كم حجم نمـي        الزم به ذكر است كه طرح اين موضوع در مقاله         

اميد است كه صـاحبنظران بـا    با اين حال،. صرف زمان بيشتر و ارائه مصاديق متعدد دارد     
  .زه گردندتر به اين مبحث كامالً تا ساز ورود جدي نظرات ارزشمند خويش زمينه

  چارچوب نظري

اين . موقعيت سياسي، اقتصادي و نظامي ايران، تحوالت بسياري را ايجاد كرده است           
ها و  ها، جنگ سرزمين در طي قرون متمادي، شاهد ايجاد راههاي تجاري، برخورد تمدن         

دار كه بر شمشير      حاكميت اقوام غير ايراني عموماً گله     . هاي بسياري بوده است     مهاجرت
زد، همزمـان     داشتند به تضاد منافع جامعه روستايي با جامعـه عـشايري دامـن مـي              تكيه  
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حيـدري ـ   (هـاي محلـي     جنگ بين ارباب قلم و ارباب شمشير و در سالهاي بعد، نـزاع 
اما در نهايت   . ساخت  ور مي   ها را شعله    اي، آتش اين اختالف     هاي فرقه   و درگيري ) نعمتي

يراني به همبـستگي ملـي رسـيدند و امـروز شـاهد آن              هاي نفاق، اقوام ا     از دل اين زمينه   
هستيم كه اقوام ايراني با وجود داشتن هويتهاي قومي، داراي هويت بزرگتر و مهمتـري               

  .به نام هويت ملي هستند
هـا و آواهـاي قـومي در تـضاد بـا              برخي بر اين باورند كه وفاداري به باورها، آيـين         

هـاي    ر اين پايه استوار است كه داشـتن هويـت         اما نظرية دوم ب   . همگرايي ملي قرار دارد   
هاي قومي لزومـاً در تقابـل بـا هويـت             چند سطحي در ايران، كامالًَ طبيعي است، هويت       

تواننـد در     ملي قرار ندارند و برخي از عناصر فرهنگ قومي، همچون آواهـاي كـار، مـي               
ضـية دوم    نظري اين مقاله بر اسـاس فر        چارچوب. راستاي همگرايي ملي بررسي گردند    

  .بنا نهاده شده است

  آواهاي كار

منظور از آواهاي كار، اشعار، جمالت و صداهاي آهنگيني است كه بـه هنگـام كـار                 
اين اشعار كه با اهداف خاصـي چـون تـشويق بـه انجـام كـار بيـشتر،                   . شود  خوانده مي 
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بخش در كار، تشويق خريدار به خريد محـصول و            توصيف نوع كار، ايجاد محيطي فرح     
شـود،    صيف آالم و دردهاي كارگران، كشاورزان، دامداران و دستفروشان خوانده مـي           تو

هـاي متنـوعي ادا    بخشي از ادبيات عامه محسوب شـده و در منـاطق مختلـف بـا شـيوه        
شود اما با وجود تأثيرپذيري از جغرافيا و فرهنگ اقوام مختلف گاه از مضامين نـسبتاً       مي

  .يكساني برخوردارند
شود، معموالً آواهـايي       دامداري اساس تأمين معاش مردم محسوب مي       در مناطقي كه  

در مناطقي هم كه شغل غالب      . رواج دارد كه در ارتباط با دام و مسائل پيرامون آن است           
. گيـرد  مردم كشاورزي است، آواهاي كار، رنگ و بوي كاشـت، داشـت و برداشـت مـي     

هايشان بوي دريا، مـاهي و        يز نغمه داران آواهاي خاص خود را دارند، ماهيگيران ن         نوغان
. آواهاي كار قاليبافان سرشـار از اصـطالحات خـاص ايـن شـغل اسـت         . دهد  ساحل مي 

هاي مختلف و ارائـه ايـن همـه در     ها و ترتيب به كارگيري هر يك از آنها در نقش            رنگ
 .ور در كـار اسـت       هايي عميقاً غوطه    قالبي هنري، برگرفته از رنج و صبر و پشتكار انسان         

هاي چوپانان نيز مضمون و آهنگ خاص خـود را دارد و برگرفتـه از خـصوصيات                   نغمه
در اين آواها تنهايي، عشق، حرمان و سگ و گله معموالً با نوايي محزون              . چوپاني است 

هـاي    نغمـه . صاحبان مشاغل سنتي نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نيـستند             . شود  روايت مي 
  . كار و دعوت خريداران به خريد بيشتر استآهنگين كار ايشان نيز، شرح محصول و

بايد توجه داشت كه غناي اشعار كار با سطح دانـش رسـمي و آميختگـي مـردم بـا                    
هـا و     به اين صورت كه آواهاي كار مردم ساكن در كوه         . مظاهر تمدن نسبت عكس دارد    

  .ها و شهرها از غناي بيشتري برخوردار است مناطق دور افتاده به نسبت ساكنان دشت
هـاي مختلـف،      آواهاي كار با وجود نزديكي در مضامين، معموالً با توجه به فرهنگ           

هاي شـمالي كـشور، آواهـاي         به عنوان مثال، هر چند در استان      . هايي با هم دارند     تفاوت
شود، اما اين آواها دقيقاً همان آواهايي نيستند          فراواني در ارتباط با شاليكاري خوانده مي      

هاي پر آب مناطق روستايي كهگيلويـه و          هاي كوچك و ساكنان دره     كه شاليكاران دشت  
  .دهند بوير احمد و بختياري سر مي

همچنين برخي آواها مختص يك فرهنگ خاص اسـت و اشـعاري شـبيه بـه آن در                  
داري در    رسد كه اشعار نوغـان      به عنوان مثال به نظر مي     . خورد  ديگر مناطق به چشم نمي    
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ناطق شهري، كامالً اختصاصي بوده و در مناطق ديگر كمتر          شمال يا اشعار دستفروشان م    
هاي بلوط تكاني اختـصاص بـه مـردم           طور نغمه   همين. به اين مضامين توجه شده است     

كـه آواهـاي مـاهيگيري نيـز مخـتص           همچنـان . مناطق غربي و جنوب غربي كشور دارد      
  .بندرنشينان است

ي ادب عامه ناشناس بودن ها  هاي آواهاي كار، همچون اغلب بخش       از ديگر مشخصه  
اند، در    هر از چند گاه اشعار معروفي كه به زبانزد و مثل تبديل شده            . سرايندگان آنهاست 

از . انـد  اند اما خالقان عمومي آواهـاي كـار ناشـناخته         اي راه يافته    آواهاي كار مردم منطقه   
ها بـا گذشـت      باشند و اين نغمه      آواهاي كار هماره در حال تغيير و دگرگوني مي          طرفي،

به همـين خـاطر     . شود  زمان و تغيير روحيات استفاده كنندگان آنها با تغييراتي همراه مي          
توان ادعا نمود كه آواهاي هر نسل تا حـدودي بيـان كننـدة احـساسات و روحيـات                     مي

 بـا    اما جالب اينجاست كه مختصات كلي آواها و مـضامين آنهـا،           . رود  همان به شمار مي   
توانند به شناسايي     ها مي   كند و همين مشخصه     نسل ديگر كمتر تغيير مي    عبور از نسلي به     

بـه  . اقوامي كه در كليات مفاهيم فرهنگي با يكديگر قرابت بيشتري دارنـد، كمـك كنـد               
ها آواهاي كار را انعكـاس        عنوان مثال، اگر در باور ايراني، كار جوهر مرد است و ايراني           

 اين مفهوم در باور اكثر اقـوام وجـود دارد و بـه              دانند،  ها مي   صداي زندگي در بين زنده    
آميـز اقـوام بـه        يابـد يـا نگـاه تقـدس         عبارتي در آواهاي كار اقوام، اين مفهوم تجلي مي        

باشـد؛ نـام بـردن از         هاي مشترك ديگر اين آواها مي        هم از ويژگي   1پيشوايان دين اسالم  
ت به ويـژه در     در اشعار بسياري تكرار شده اس     ) ع(و حضرت علي  ) ص(حضرت محمد 

ها، از امام اول شيعيان طلب ياري بسيار شده است كه نمونة آن ايـن آواي                  هنگام سختي 
  )1353اميرسرداري، بروجرد، . (شيردوش لُري است

 num-e xodā nir-e ali  نوم خدا، نيرعلي
 čaš-e hasid puq-ey bali  چش حسيد، پوقي بلي

 num-e xodā nir overda  نوم خدا نير آورده
 junke-y del-em šir overda  جونكة دلم شيرآورده

                                                      
 .باشد هاي ديني، از اين قاعده مستثني مي  طبيعي است كه آواهاي پيروان اقليت.1
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  نام خدا، نور علي: برگردان
  .چشم حسود مثلِ بلوطي كه در آتش افتاده، بتركد

  نام علي نور آورد، جان دلم شير آورد
همچنين در بعضي روستاهاي سيلدخور لرستان شنيده شـده اسـت كـه هنگـام درو                

  :خوانند مي
  گر ناتواني بگو يا عليا  اگر خسته جاني بگو يا علي

همچنين در سيرجان، از توابع استان كرمان، بذر پاشان اينگونه هنگـام بذرباشـي بـه                
. نماينـد   پيامبر اسالم اشاره كرده و باورهاي عمـومي را در قالـب ايـن كـارنوا بيـان مـي                   

  )1350صفري، كرمان، (
  الرحمن الرحيم، خدايا به اميد تو اي كريم... بسم ا

  ميشه به عذاب لعنتبر كذّابِ ه
  بر دين و آيين محمد صلوات

  بكارم و بردارم
  نه هزار دونه هر دو

  بر چشم شور و آدم حسود لعنت
  بده) سالمتي (1خدايا سِلومتي
  دل خوشي بده

  !بده) آبسالي (2اوسالي
سرايند و اين آواها غالباً با نواختن ني همراه است، بـه              در اغلب آواهايي كه چوپانان مي     

  )48 و 38و 40: 1359مسعوديه، : (بخش اشاره شده است كه از اين قرارند حدتعناصر و
  اهللا بزن ني را كه دوره منزل من هي  بزن ني را كه غم داره دل من هي

  اهللا مقام ني تسالي دل من هي اهللا جان آخ هي  مگردان داني مگردان) خود را(بزن ني را مقام خود 
  

                                                      
1. selumat-i 

2. ôsâl-i 
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  رود آن شه لوالك و گويم هيد  آخ اول نام خداي پاك و گويم 
  ز جور گردش افالك و گويم هي  روم در كوه و صحرا اهللا چون مجنون مي

***  
  اهللا به مواليي كه تيغش ذوالفقار جان هِي  آخ به قرآني كه خطش نا شماره واي
  اهللا كه تا دين محمد بر قراره  آ سر از سوداي عشقت بر ندارم هي 

  اهللا كلمة آسمان من تو باشي نبي جان هي  آ محمد مصطفاي من تو باشي
  اهللا به محشر عذرخواي من تو باشي نبي جان هي  آ به فرداي قيامت روز محشر هي

  اهللا بنوشم قطره از جام محمد اي  آ دلم شد عاشق نام محمد هي
واضح است كه اسامي وحدت دهنده ديني و ملي به وفـور در آواهـاي كـار منـاطق                   

بخـش در     رد و آنگونه كه اشاره شد همين امر از عوامل وحدت          خو  مختلف به چشم مي   
  .رود آواهاي كار به شمار مي

جالب اين است كه همبستگي نه تنها از مضامين اين آواها كه در رديف آنها نيز گاه                 
چنانچه محمدتقي مسعوديه كه پژوهشهايي را در باب موسيقي اقوام به . شود مشاهده مي

هـايي كـه نگارنـده تـاكنون دربـاره            بررسي«: نويسد  ين مورد مي  انجام رسانده است در ا    
ــيقي ســنتي و    ــف موس ردي
موســيقي ســاير نقــاط ايــران 

كند كه    نموده است، ثابت مي   
از يك طـرف بـين موسـيقي        
ــران   ــاطق ايـ ــضي از منـ بعـ
ــستگي وجــود دارد و از  همب
جانــب ديگــر موســيقي ايــن 
مناطق با رديف سـنتي قابـل       

  )29: همان(».مقايسه است
ــس از  ا ــشگر پ ــن پژوه ي

ــي از دو   ــه دينـ ــان نمونـ بيـ
ــي ــاي   بيت ــايز و آواه ــاي ف ه
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هاي اين همبستگي اشـاره كـرده و در خاتمـه چنـين               تربت جام و اشعار شروه به ريشه      
. نمايد كه رديف سنتي نيز با موسيقي برخي نقـاط ايـران همبـستگي دارد      گيري مي   نتيجه

اصوالً . خورد  واز دشتي به چشم مي    اين همبستگي در درجه اول بين موسيقي بوشهر و آ         
هايي مثل گيلكي، بيدكاني، چوپاني، دشتستاني و حاجياني،          عنوان دشتي يا عناوين گوشه    

  )31:همان.(دهد خود رابطه آواز دشتي را با موسيقي ساير نقاط ايران نشان مي
بخش در آواهاي اكثر اقوام وجـود دارد           اين مفاهيم وحدت     است بدانيم عموم    جالب

كننـد    هاي گوناگون احساس خود را هنگام كار بيان مـي           و آنها اگرچه به زبانها و گويش      
  .اما اين احساس، هرگز از نظر مضمون، فاصله زيادي از هم ندارد

  ط همبستگي ملي و آواهاي كارتبارا

هـاي   هاي اول و دوم ايـران و روس در دوره فتحعليـشاه زمينـه          همان گونه كه جنگ   
هـاي    هاي تركمنچاي و گلستان با وجود لطمـه         را فراهم آورد و عهدنامه    بيداري ايرانيان   

اشغال ايران  .  ايراني وارد كرد، موجب تقويت روحيه حب وطن شد          زيادي كه به جامعه   
هاي بعد از جنگ جهاني اول از سوي قـواي خـارجي نيـز بـه نتـايج مثبتـي در                       در سال 

خواهي، دينداري و اتحـاد       د وطن ترجيح هويت ملي بر هويت قومي انجاميد و باعث ش         
ملي به زباني تقريباً يكسان دست يابند كـه بازتـاب آن را در برخـي اشـعار آن دوره، از                 

  )117: 1384اكبري، (توان يافت  جمله شعر زير مي
  

  يادگار كيان و ساسانيم  ما ز اوالد خاك ايرانيم
  گفت بر ما كه اهل ايمانيم  حرف حب الوطن من االيمان

  منتظر بهر امر و فرمانيم  شاه و ما رعيت اومملكت 
شركت تمامي اقوام و پيروان اديان مختلف ايراني در جنگ هشت ساله عـراق عليـه                
ايران نيز نمادي از اتحاد اقوام مختلف ايران و اولويت دادن هويت ملي بر هويت قومي                

 قابـل انكـار    رود كه تأثير آن در تحكيم همبـستگي ملـي غيـر             از جانب آنان به شمار مي     
گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، بايد اذعان كرد كه اتحاد ملي اقوام               در مجموع، همان  . است

هـاي    ايراني آسان به دست نيامده است و وضعيت كنوني اتحـاد ملـي مـا، داراي ريـشه                 
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سـت    وقفه دلسوزان اين آب و خاك در طول قرون متمـادي            تاريخي و حاصل تالش بي    
تـوان   ها را در خلق آثار بديع و مانـدگار آواهـاي كـار مـي       تالش كه تجلي برخي از اين    

  .اند مشاده كرد؛ آواهايي كه سرايندگان آنها ناشناس مانده
فولكلور غني، آداب و رسوم مشترك و مضامين همـسان آواهـاي كـار و زنـدگي از                  

در آواهاي كـار    . روند  كننده پيوندهاي ملي به شمار مي       جمله عوامل شناخته شده تقويت    
ايجاد درك متقابل و شناخت فرهنگ اقوام مختلف و ارتباطات فرهنگي اقوام، نقش بـه               

اند زيرا مضمون بالنسبه مشترك اين آواها به عنوان ويژگي عام فرهنگي              سزايي ايفا كرده  
بخـش اســت و همچنـين شـهرت عـام بـسياري از آواهــاي       بـه خـودي خـود وحـدت    

ي اقوام مختلف با آواهاي اقوام ديگرـ آواهـايي         فولكلوريك، عالوه بر ايجاد زمينه آشناي     
يابند ـ زمينه درك متقابل اقوام و باال بـردن    كه در محتواي آن تاريخ و حماسه تجلي مي

آورد و در نهايت ملي شـدن برخـي از            آستانه تحمل آنان را نسبت به يكديگر فراهم مي        
  .كند آنها به وفاق ملي كمك مي

اند از آواهاي كار      ن ترانه و شعر ملي تلقي و فراگير شده        برخي از آواهايي كه به عنوا     
هاي قومي، مضامين ملـي فراوانـي بـه           در اين اشعار و ترانه    . اند  و زندگي اقوام اخذ شده    

هايي كـه در قالـب مليـت واحـد            خورد، مضاميني مانند ايران، وطن، شخصيت         چشم مي 
...) رسـتم، كـاوه، آرش و   (مطرح هستند، نمادهاي تـاريخ باسـتاني مطـرح در شـاهنامه       

هايي كه به سرزمين تاريخي ايران تعلق دارند و در نزد اقـوام ايرانـي                 قهرمانان و اسطوره  
از محبوبيت برخوردارند مانند كوراوغلي براي اقـوام تـركمن و آذري يـا ريـيس علـي                  

هاي ادبي، هنري و فرهنگي بـه         ذكر شخصيت . تنگستاني براي مردم مناطق جنوبي ايران     
ب تعلق خاطر به آنها، اشاره به پرچم، سرود ملي، اعياد، مراسم و مناسك ملي، اشاره                سب

هايي مبنـي بـر       هايي كه در متن خود پيام       به اسالم و مسلماني به عنوان دين واحد، ترانه        
تزكيه روح، گذشت، ايثار و فداكاري با الهام از عرفان اسالمي و فرهنگ ايراني دارنـد و                

انـد و     م ايراني مانند مختومقلي شـاعر گرانقـدر قـوم تـركمن سـروده             شاعران بزرگ اقوا  
هايي كه درباره تاريخ و وقـايع مـشترك گذشـته و ملـت و كـشور ايـران سـروده                       ترانه
: 1380كـاظمي،   ...) (هاي دوران مشروطيت، ملي شدن صنعت نفت و         نظير ترانه (اند  ه    شد
ن بخـشي از فرهنـگ بـومي ايـن          از جمله داليل مهم توجه به آواهاي كار به عنـوا          ) 58
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  .سرزمين است
احساس تعلق و تعهد به فرهنگ ملي از طريق فراهم آوردن امكان مشاركت اقوام و               

پذيرد كـه اقـوام مختلـف ايرانـي احـساس كننـد               ها، تنها زماني تحقق مي      خرده فرهنگ 
طرح مناسب عناصر فرهنـگ  . گيرد عناصر خاص فرهنگ قومي آنان مورد توجه قرار مي      

ومي و تالش در جهت سازگاري بيشتر عناصر فرهنگ قومي با عناصر فرهنگ ملـي از                ق
تر از    اما شايد مهم  . تواند در تقويت همبستگي ملي مؤثر افتد        جمله اقداماتي است كه مي    

هاي فراملي اين آواها باشد كه به طور معمـول توجـه            اشتراكات ملي آواهاي كار، ارزش    
يعني هـر   .  شد كه مفاهيم اغلب آواهاي كار مشترك هستند        گفته. شود  زيادي به آنها نمي   

انـد در ظـاهر بـا         چند آواهاي كاري كه در شمال غربي ايران به زبان تركي سروده شـده             
. آواهاي همان كار در جنوب شرقي ايران متفاوتند اما مفهوم آنها كم و بيش يكي اسـت                

هـايي انـدك را در آواهـا     فاوتاين اشتراك فارغ از تأثيرات جغرافيايي و معيشتي ـ كه ت 
هاي دروني آواهاي كار  كند زيرا اشتراك تر نيز معنا پيدا مي زند ـ در حيطه وسيع  رقم مي

هاي عـاطفي   آثاري كه از جنبه. كند اين آثار گرانقدر را به آثاري با زبان جهاني تبديل مي   
هاي جهاني  ظرفيتآيا . قوي و به طور معمول از قدرت تأثيرگذاري فراواني برخوردارند   

رسد كه اولين قـدم در انجـام چنـين            كار و زندگي ايراني شناخته شده است؟ به نظر مي         
با اين اميد كه پيش از به فراموشي سپردن اين . كاري شناخت ابعاد وسيع اين آواها باشد
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  .آثار ارزشمند اقدامات مؤثري در راه حفظ و تقويت آنها انجام پذيرد

  گيري نتيجه

هاي مناسب براي از هم گسيختگي و ناهمگرايي و بـا              ايراني با وجود زمينه    ـ اقوام 1
انـد   هاي بيگانه در نهايت منافع ملي را بر منافع قومي ترجيح داده   وجود حاكميت سلسله  

مند نموده و در خاتمه آنهـا را بـه فرهنـگ              و حاكمان بيگانه را به فرهنگ خويش عالقه       
  .اند ايراني جذب نموده

هاي گوناگون همزمان، با توجـه        هاي چند سطحي و احساس تعلق       هويت داشتن   -2
هـا و آواهـا و    به شرايط تاريخي ـ فرهنگي ايران، طبيعي است و نبايد وفاداري به آيـين  

باورهاي قومي را صرفاً در راستاي تضاد و تقابل با هويت ملي تلقـي نمـود بلكـه بايـد                    
قوام را در راستاي تقويـت همگرايـي ملـي          هاي ا   هاي مشترك آواها، باورها و آيين       جنبه

  .بررسي نمود
هاي ديني همچـون       آواهاي كار از طريق مفاهيم مشترك، مثل اشاره به شخصيت          -3

هاي   به هنگام كار و مانند كردن افراد پركار به شخصيت         ) ع(و علي ) ص(حضرت محمد 
قويـت   فرهنگـي و در نتيجـه، ت   توانند موجـب تقويـت بـن مايـه         ملي همچون رستم مي   

احساس تعلق و تعهد به پيشينه مشترك شوند و به طور طبيعـي در راسـتاي همگرايـي                  
  .ملي عمل نمايند

شـهرت ايـن   . انـد  شـده  هاي ملي تبـديل        برخي آواهاي كار اقوام به آواها و ترانه        -4
آواها و قبولي آن از سوي اقوام ديگر، خود به خود در راستاي تفاهم و همگرايـي ملـي                   

  .تعمل كرده اس
همچـون نگـاه بـه كـار و         (ها، در چارچوب فكـري         آواهاي كار با وجود تفاوت     -5

اشـتراكات  ) تالش و ابراز عاطفه نسبت به ابزار كار يـا حيوانـاتي كـه در كـار شـريكند                  
  .كند  زيادي دارند كه اين امر نيز ضمن ايجاد درك متقابل به همبستگي ملي كمك مي

شـود كـه      ها يا از سوي ديگر اقوام، سبب مي           ه توجه به آواهاي كار از سوي رسان       -6
زيـرا  . ها، احساس تعلق بيشتري نسبت به فرهنگ عمومي بنماينـد           اقوام و خرده فرهنگ   

شـود   خـاص ايـشان، توجـه مـي     وقتي از سوي متوليان فرهنگ كشور به عناصر فرهنگي     
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هاي   هگردد و اقوام مورد نظر نسبت به شاخص         احساس همگرايي ملي در آنها تقويت مي      
  .نگرند تري مي فرهنگ عمومي با ديد مثبت
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  كاشان هاي مردم در مثلآب 

  1محسن نيازي

  چكيده

آب . در اين مقاله پديده آب در فرهنگ عاميانه مردم مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت            
ويـژه آدميـان اسـت و بـدون آن حيـات ميـسر        عنوان سرچشمه حيـات جانـداران بـه        به

. ي حيات برشمرده شده است    اي مقدس و مايه     در فرهنگ ديني نيز آب پديده     . گردد  نمي
در قـرآن   . اسـت ) ع(شمه آب در دل كوير از معجزات حضرت موسـي           پديدار شدن چ  

همچنين پديده آب   . مجيد، خداوند متعال منشاء تمام حيات را آب معرفي فرموده است          
ويژه در جامعـه ايـران     و نحوه توزيع آن از عناصر اساسي در فرهنگ جوامع انساني و به            

هـاي مـردم    ي مـردم و مثـل  مطالعه وضعيت و جايگاه آب در فرهنگ عمـوم   . بوده است 
هـاي منـاطق كاشـان در ارتبـاط بـا             با بررسي مثل  . كاشان هدف اصلي اين مطالعه است     

  .كار رفته است هاي بسياري به يابيم مفهوم آب در مثل پديده آب درمي
  ها ، مثليهاي شخصيت آب، كاشان، فرهنگ عمومي، ويژگي:ها كليدواژه

                                                      
  Niazim@kashanu.ac.ir دانشگاه كاشاندانشكده علوم انساني استاديار گروه علوم اجتماعي  .1
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  مقدمه 

قـدمت  . مي و در نقطـه مركـزي ايـران قـرار دارد           شهر كاشان از شهرهاي بسيار قدي     
هـايي   از نظر تاريخي، طبق حفـاري . گردد هزار سال پيش برمي    تاريخي اين شهر به هفت    

هاي سـيلك كاشـان صـورت گرفتـه اسـت، آثـار                در تپه  1317 و   1316هاي    كه در سال  
ناحيه هزار سال پيش از اين، مردمي در اين      دست آمده حاكي است كه در حدود هفت         به

بر اين مبنا، ايـن ناحيـه از نخـستين          . اند  از چادرنشيني به كشاورزي و شهرنشيني رسيده      
رمـان گيرشـمن، باسـتان      . مراكز تمدن و سكناي بشر ماقبل تاريخ شـناخته شـده اسـت            

 در منطقه سـيلك كاشـان   1311هاي خود را در سال       شناس معروف فرانسوي كه كاوش    
ين محل سكونت بشري كـه در دشـت شـناخته شـده           تر  قديمي«آغاز نمود، معقتد است     

همچنين ژرژ السال در مقدمه     ) 29: 1349گيرشمن،  .(»است، سيلك نزديك كاشان است    
سـيلك  «كتاب گيرشمن تحت عنوان هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي، معتقد اسـت               

 كـه   باشـد و آن زمـاني اسـت         مربوط به اواخر هزاره دوم پيش از ميالد يا هزاره اول مي           
  )14: 1371گيرشمن، .(شدند اقوام آريايي روي فالت ظاهر مي

عنـوان نقطـه مركـزي ايـران و از            منطقه كاشان داراي قدمت چندين هـزار سـاله بـه          
مطالعـات  . باشـد  شهرهاي تاريخي است كه داراي تاريخي درخشان و فرهنگي غني مـي   

سـال قبـل از ظهـور       شناسي حاكي از اين امر است كه در چنـد هـزار               تاريخي و باستان  
هـاي آن     اسالم، اقوامي ناحيه فين كاشان را مسكن خويش قرار داده و در اطراف چشمه             

شناسي اخير نيز نـشان داده        تحقيقات باستان ) 57: 1369نراقي،  .(هايي پديد آوردند    آبادي
انسان عهد حجر كه تازه از كوه پايين آمده و در دشت سكونت كرده بود بر روي «است 

اني شكل اطراف كوير نمك استقرار يافته است و از طرف ديگر شهر باسـتاني               مسير كم 
سيلك هم كه در حوادث طبيعي و تحوالت اجتماعي هفت هزار ساله گذشـته، چنـدين                
بار ويران و زير و رو شده است، از بركت چشمه سليماني فـين دوبـاره معمـور و آبـاد                     

  )3: 1375تباربيدگلي،  هاشمي.(گشته است
عنـوان شـهري تـاريخي و      هاي مختلف از كاشـان بـه        ر آن، مورخين در دوره    عالوه ب 

دان و سياح     جغرافي» حوقل  ابن«. اند  فرهنگي كه داراي شهرت بسيار بوده است، نام برده        
قــرن چهــارم هجــري، كاشــان را از شــهرهاي بــزرگ و پربركــت در آن دوران دانــسته 
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البلدان، كاشـان را      مشهور خود معجم  ياقوت حموي در اثر     ) 104: تا  حوقل، بي   ابن.(است
  . از مراكز شيعه اماميه نام برده است

نخستين مأخذ معتبري كه آثار و ابنيه عمومي كاشان را با ذكر شماره و تعـداد معـين     
از نظـر او، شـهر كاشـان از    . ضبط و ارايه نموده است، سياحتنامه شاردن فرانسوي است  

همچنـين  ) 86: 1336شـاردن،   .(ران بوده اسـت   ترين مراكز صنايع دستي فالت اي       قديمي
دانـسته  » اين شهر را از بزرگتـرين مراكـز صـنعتي ايـران           «كنت گوبينو در سفرنامه خود      

  )1909: 1375به نقل از شاردن، .(است
يكـي  «در مطالعه سير تاريخي صنايع كاشان، دو نوع صنعت دستي قابل ذكـر اسـت                

ندگي، مسگري و فلزكاري كه در تمامي ادوار سازي، باف صنايع دستي باستاني مانند سفال  
ادامه داشته است، و ديگـري صـنايع دسـتي از قبيـل منـسوجات ابريـشمي، زربـاف و                    

بـافي و صـنايع       كه در اين ميان، صـنعت قـالي       ) 138-139: 1381نيازي،  (رنگرزي است 
  . باشد وابسته به آن مايه شهرت شهرستان كاشان مي

لي اين مطالعه است بايد گفت آب مـايعي اسـت           در مورد پديده آب كه موضوع اص      
بشر در دوره نو سنگي سعي در مهار آب داشته است و   . كه حيات بدون آن ميسر نيست     

ها بـاقي مانـده اسـت سـنگ            هزار سال قبل از ميالد از سومري       4بر روي الواحي كه از      
ت در دين يهود اشاره شـده اسـت كـه حـضر           . هايي با اين مضمون موجود است       نوشته

اي در دل كوير      آميز خود چشمه     سال قبل از ميالد مسيح با عصاي سحر        1400موسي در   
  . پديد آورد

 ميليـارد سـال از عمـر زمـين      5شناسـي، تـا كنـون         بر اساس آخرين مطالعات زمـين     
دهد كه آب از همان ابتداي تشكيل كره زمين نقـش مهمـي               گذرد و شواهد نشان مي      مي

بـا  . آن به عنوان تنها سياره قابـل زيـست داشـته اسـت            در تحول و قابل سكونت كردن       
طور   ها و درياها و تشكيل بخار از روي آنها و ايجاد ابر و بارندگي و به                 تشكيل اقيانوس 

ها و بازگشت مجـدد آن بـه          كلي گردش آب در طبيعت و جاري شدن آب در رودخانه          
داران پـست آغـاز شـد و        ها، ابتدا زندگي اوليه با گياهان و جان         طرق مختلف به اقيانوس   

  )www.hupaa.2007:1.(وجود آمدند سپس گياهان و حيوانات عالي به
 درجـه عـرض   40 تا 25ايران با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي كه در بين مدار            
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شـمار     درجه طول شرقي واقع شده است از مناطق خشك جهـان بـه             64 تا   44شمالي و   
نه آن كمتر از يك سوم متوسـط بارنـدگي كـره            رود، زيرا ميزان متوسط بارندگي ساال       مي

طـور يكنواخـت توزيـع     اين مقدار بارندگي هم در سطح كشور به . باشد  مي) 860(زمين  
  . نشده است

كند كه ايرانيان نخستين مردمي بودند كه با سـاختن چـرخ آبـي،               مك لويي اظهار مي   
اهميـت آب در    . كردنـد    مي تر و باالتر منتقل     هاي زراعي پايين    ها را به زمين     آب رودخانه 

هاي شاهنشاهي شناخته  ها با نام رودخانه ايران باستان آنچنان زياد بود كه برخي رودخانه
طور مفـصل بـه اهميـت         جا مانده از دانشمندان قديمي ايران به        در كتب و آثار به    . شد  مي

ـ      الملك در كتاب سياست نامه      خواجه نظام . آب پرداخته شده است    ع  خود موضـوع توزي
. دانـد   شمرد و عدول از آن را باعث تباهي مملكت مي           عادالنه آب را امري حياتي بر مي      

هـاي بـشري در       آب از چنان اهميتي در جوامع انساني برخوردار است كه اولـين تمـدن             
  .اند كنار رودها تشكيل شده

در زبان فارسي اهميت آب در وجود كلماتي همچون آبادي كه نيازمنـد آب اسـت،                
شود، يا كلمه بيابان كه نبـود آب سـبب متـروك         فته و اين كلمه با آب شروع مي       تبلور يا 

بنابراين براي ايرانيان اهميت آب به لحاظ ديني و به جهت فرهنگ            . بودن آن شده است   
  . عميق، داراي ارزش بااليي است

. نظري به هر يك از مراسم جشن نوروز، نشان دهنده نقش بارز و حياتي آب اسـت                
روزي كه جمشيد به تخت نشست خاصان خود را طلبيد          : دهخدا آمده است  در فرهنگ   

-خداي متعال شما را خلق كرده است و بايد بـه آب           : هاي نيك گذاشت و گفت    و رسم 
هاي پاكيزه تن شوئيد و غسل كنيد و به سجده و شكر او مشغول باشيد و هـر سـال در                     

  )ل نوروزمدخ: 1373دهخدا، (اين روز به همين دستور عمل نماييد 
كنند و همه ساله قبـل از پايـان         ايرانيان پاك نهاد براي مردگان خود نيز با آب ياد مي          

پاشـند و بـا گـل و        روند و بر تربت خفتگان خاك، آب مي         سال بر مزار عزيزان خود مي     
هـاي  بـاز هـم در خـصوص آيـين        . شـوند سبزه مراتب مهر و دوستي خود را يادآور مي        

اي آهنـين يـا سـيمين آب        در هر نوروز براي پادشاه با كوزه       «:فرخنده نوروز آمده است   
هاي سـبز كـه در      دادند كه از ياقوت   اي قرار مي  در گردن اين كوزه قالده    . شدبرداشته مي 
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ايـن آب را دختـران   . هاي زبرجدين كـشيده بودنـد     ي زرين كشيده و بر آن مهره      زنجيره
ر اين آيين آمده اسـت در ايـام نـوروز           همچنين د . »داشتندها برمي دوشيزه از زير آسياب   

شد كه مختص همان روز بود و در بامـداد نـوروز              نواهايي در خدمت پادشاه نواخته مي     
هـاي نخـستين اسـالمي نيـز رواج           پاشيدند و اين رسم در قـرن      مردم به يكديگر آب مي    

  .داشته است
بسيار وااليـي   ويژه دين مبين اسالم از اهميت       پديده آب در اديان مختلف آسماني به      

-در اسالم اهميت آب چنان است كه خداوند متعال در قرآن مجيد مـي     . برخوردار است 
خداوند منـشأ تمـام حيـات را    ) 30انبياء، آيه   (» و جعلنا من الماء كل شيء حي      «: فرمايد

اوست خـدايي كـه     «. فرمايد و از آب هر چيز را زنده گردانيديم          آب معرفي نموده و مي    
فرو فرستاد كه از آن بياشاميد و درختان پـرورش دهيـد تـا از ميـوه آن     آب را از آسمان   

  . »مند شويد و با برگ آن حيوانات خود را بچرانيد بهره
و هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا بـه نبـات    «فرمايد    خداوند در سوره انعام مي    

  )99 انعام، آيه(» ...كل شيء فاخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً 
امن خلق الـسماوات و االرض و انـزل لكـم مـن             «فرمايد    همچنين در سوره نمل مي    

هـا و     آيا آن كيست كه آسـمان     ) 59نمل، آيه   (» ...السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه        
فرسـتد تـا آن درختـان و بـاغ و             زمين را خلق كرده و از آسمان بـراي شـما بـاران مـي              

فرمايد   در سوره فاطر مي   خداوند  . رويانيم  سبزي و خرمي مي   هاي شما را در كمال        بستان
يعني ) 27فاطر، آيه (»  تر انّ اهللا انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانها    اَلَم«

هـاي گونـاگون و       آيا نديدي كه خدا باران را از آسمان فـرود آورد و بـا آن انـواع ميـوه                  
  . رنگارنگ پديد آورد

خداوند . فع آب تنها نوشيدن انسان و روييدن درختان و گياهان نيست          بدون شك منا  
و او خدايي است كه آسمان و زمين را در فاصـله شـش روز               «: فرمايد  در سوره هود مي   

هاي ياد شده خداوند      در آيه ) 6هود، آيه   (» آفريد و عرش با عظمت او بر آب قرار يافت         
 و اهميـت آب را بـراي انـسان نمايـان            تبارك و تعالي ضمن بيان فوايد آب، ارزش واال        

  . »سازد مي
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  مباحث 

هاي عاميانـه   در اين مطالعه مفهوم آب در فرهنگ عاميانه مردم كاشان با بررسي مثل            
در اين ارتباط، نمودهاي مفهوم     . در ارتباط با آب مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته است          

در فرهنگ عامه مردم ايـن منطقـه        آب در بين مردم منطقه كاشان كه در قالب دهها مثل            
بدين صورت هدف اصلي اين مقاله، مطالعه نمودهـا و          . وجود داشته، بررسي شده است    

هـاي مـردم كاشـان      در واقع جايگاه پديده آب در فرهنگ عمومي مردم به ويژه در مثـل             
و هاي عاميانه مردم به معاني متفاوتي به كار رفته       آب در فرهنگ عمومي يا مثل     . باشد  مي

در فرهنـگ عمـومي منطقـه كاشـان ماننـد           . باشـد داراي مضامين مختلف و متفاوتي مي     
بسياري از مناطق ايران هرگاه فردي از افراد خانواده قصد سفر داشته باشد مرسوم است               

  . ريزند كه پشت سر مسافر به نشانه ميمنت و اميد به بازگشت با سالمت، آب مي
هايي المثلن در ارتباط با پديده آب، يعني ضرب       هاي مردم منطقه كاشا   با بررسي مثل  

هـاي مربـوط    المثليابيم به طور كلي ضرب    كه در آنها واژه آب به كار رفته است، در مي          
هاي شخصيتي برخـي افـراد، توصـيف ارزش كـار يـا             به آب در موارد توصيف ويژگي     

 ديگـري بـه     ها و موارد متفـاوت    چيزي، توصيف نوع خاصي از وقايع و اتفاقات، نفرين        
هاي مربوط به هر يـك از مـوارد         المثلدر ذيل به ارايه و توصيف ضرب      . كار رفته است  

  . شود فوق پرداخته مي

  هاي شخصيتي برخي افراد توصيف ويژگي) الف

هاي شخصيتي افراد   هاي مردم در مورد آب در توصيف ويژگي         المثل  برخي از ضرب  
  .گردد وط به اين مورد ارايه ميهاي مرب در ذيل مثل. خاصي به كار رفته است

رود كه فرد بـه ظـاهر         المثل در مواردي به كار مي       اين ضرب : آب ببينه شناگر خوبيه   
كند كه آن فـرد چـون آب          آرام و متخلق به اخالق است، اما ديگري در مورد او فكر مي            
راي در مجموع فـرد دا    . كند  نيست آرام است و چنانچه فرصتي پيدا كند فوراً استفاده مي          

شخصيتي است كه در حالت عادي فردي آرام و داراي اخالقي خوب است، اما چنانچه               
  .كند فرصت پيدا كند، خيلي زرنگ شده و جور ديگري عمل مي
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 هم تا حدودي مـشابه مفهـوم        المثلاين ضرب :  آب زير كاه است    آب زير كاس يا   
 در بـاطن فـردي       فوق است، يعني به ظاهر بسيار آرام و خـوب اسـت، امـا              المثلضرب

 .باشدزيرك و شلوغ مي
اي از نظـر    يعني فرد آنقدر زرنگ اسـت كـه از آب كـه پديـده             : گيرهاز آب كره مي   

يعني فـرد بـسيار زرنـگ و        . سازدقيمت است، كره و چيز با ارزش و قيمتي مي         ظاهر بي 
 . زيرك است

رد حواسش  به تعبير عاميانه يعني اينكه ف     : خوابه كه آب از زيرش رد شه      جاي نمي 
گذارد سـرش كـاله بـرود و ضـرر          تواند سر او كاله بگذارد، نمي     جمع است، كسي نمي   

 . كند
دهد، زيرآبي  يعني فالني فرد زيركي است، يواشكي كاري را انجام مي         : زير آبي ميره  

 . كاري را انجام نده و رو راست باش كار نكن يعني مخفيانه
شـود، همچنانكـه    سـفت بنـد نمـي     آب روي زمين    : شهآب رو زمين سفت ب نمي     

زمين سفت نفوذناپذير است، فالني آدم محكم و نفوذناپذيري است و يا تعصب دارد و               
 . كند و حرف يا نصيحت شما در او تأثيري نداردتغييري نمي

گيـرد، يعنـي كـسي كـه از      آلود مـاهي مـي   از آب گل  : گيرهاز آب گل آلود ماي مي     
كند، فضا را شلوغ سـاخته و       د، فردي كه شلوغ مي    ها خوب بلد است استفاده كن     فرصت

 . برد اش را مياندازد و در اين بين خودش استفادهيا بين افراد اختالف مي
دهد، يعني كار را خـراب كـرده اسـت، فالنـي            دسته گل آب مي   : دس گل آب داده   

را دهد يعني آدم دست و پا چلفتي و تنبل يا كودن است و كار               هميشه دسته گل آب مي    
 . كندخراب مي

يعني فالني بسيار خسيس است، آنقدر خسيس اسـت كـه   : چكدآب از دستش نمي   
 . شوداي به ظاهر بي قيمت و مقدار است نيز از دست او رها نميآب كه پديده

كند و به ظاهر خود و كار خـودش را          به كسي كه رياكاري مي    : كشهجانماز آب مي  
 . ودشدهد، گفته ميبسيار خوب جلوه مي
اش روي آب افتاد، يعني فالني لو رفت وكارش بر مال شـد،             پته: پتّش رو آب افتيد   

دانستند و حاال كار ناپسندش بر مـال        داده و مردم نمي   به كسي كه كار ناپسندي انجام مي      
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 . يعني آدم بدجنسي بود و حاال لو رفت. شودشده است گفته مي
اهد از آب بگذرد، اما پايش هم تـر         خو  مي: خواد از آب بگذره پاشم خيس نشه        مي

خواهد كاري را پنهـاني و مخفيانـه          كند و مي    كاري مي   به كسي كه مخفي   . يا خيس نشود  
 . انجام دهد كه ديگران نفهمند يا سود زيادي ببرد، اما هيچگونه تالشي نداشته باشد

عت، دهانش آب افتاد، به كسي كه يكباره دنبال منف        : اش سرازيره   آب از لك و لوچه    
شـود خيلـي خوشـحالي        گردد و زماني كـه بـه آن نزديـك مـي             سود يا لذت خاصي مي    

 .كند مي
شـود، يعنـي بـراي كـسي        از فالني يا اين فرد آبي گرم نمي       : شهاز اي آب گرم نمي    

دهد، نبايد به حمايت فالني يا اينكه كاري براي شما انجام بدهـد اميـد               كاري انجام نمي  
 . دهدي كسي انجام نميداشته باشيد، چون كاري برا
تفـاوتي  خورد، يعني فرد بـي    آب توي دلش تكان نمي    : خورهآب تو دلش تكو نمي    

هراسـد يـا    شود و نمـي   است، نترس است و از چيز خاص يا اتفاق خاصي برآشفته نمي           
 . توجه خاصي ندارد

ام تفاوت و آريعني فالن فرد آدم بسيار بي    : برهدنيا رو آب ببره فالني رو خواب مي       
 .خيالي است اصطالح آدم بي و به

آب پـاكي را روي دسـتش ريختـه اسـت، يعنـي او را               : آب پاكي رو دستش رخته    
 .جواب كرده است، تقاضاي فالني را رد كرده است

خورد، كنايه از اينكه فقـط بـا    خر هم با پيغام آب نمي     : خورهخرم با پيغوم آب نمي    
 .فت و رايگان كاري را انجام دادحرف كسي نبايد كار را انجام داد، نبايد م

 .صبرانه منتظر چيزي يا كسي است كسي كه بي: دلش آب شد
 .فالني انسان درستي است و مانند آب زالل، پاك و شفاف است: مثل آب پاك

  هاي مربوط به ارزش كارها و اشياءالمثلضرب) ب

رزش بـودن   هاي آب در توصيف ميزان ارزش يا بيهوده كاري و فاقـد ا              برخي از مثل  
  . باشد ها مي كارها و فعاليت

يعني بيخود و بيهوده است و كار اصولي و درست كه بـه جـايي بنـد باشـد،                   : آبكيه
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 . نيست
فايـده اسـت، كـارش      كار فالني آبكي است، يعني كار او بيخود و بـي          : كارش آبكيه 

 .اساسي و درست نيست
دهـد،    اي انجام مـي    بيهوده يعني كار بسيار  : كوبهكنه مي آدم بيكار آب تو سركو مي     

 . آب در هاون كوبيدن و كار بي ثمر كردن
فالن چيز يا كار روي آب بند است، يعني به هيچ جا بند نيـست، كـار                 : رو آب بنده  

 . اساسي نيست و استحكام و بنيادي ندارد
در مورد كار و مدركي كه اعتبار و ارزشي نـدارد گفتـه       : درِ كوزه بگذار آبشو بخور    

  .شودمي
يعني بسيار آسان است و اصوالً كار سختي نيست، بـسيار راحـت     : مثل آب خوردنه  

 .است
خواسـت بـراي او اتفـاقي       يعني از اين مرحله گذشته، اگر مي      : آب از سرش گذشته   

 .بيافتد افتاده است، به اصطالح خرش از پل عبور كرده است
 با هم تفاهم ندارنـد و       رود كه   كار مي   در مورد دو فردي به    : ره  آبشو تويه جوب نمي   

 . توانند با هم سازش داشته باشند يا نمي
زنـد،   يعني فالني خيلـي از موضـع بـاال حـرف مـي     : كنه آب از تاالر نياسر پاي مي 

 .كند گويي مي گزافه
قند توي دلش آب شده است، يعني خيلي خوش بـه حـالش             : قَ تو دلش آب شده    

 . شده و بسيار خوشحال است
يعنـي  . كسي كـه حقـوق مـشخص و ثابـت ولـو انـدك دارد              : ياد يه آب باريكه مي   

طـور معمـول در       بـه . شود به او اطمينان كرد كه يك حقـوق ثابـت و مـشخص دارد                مي
كـار   ارتباط با كساني كه كارمند و مشاغل مشابه كه حقوق ماهيانـه مشخـصي دارنـد بـه           

 .رود مي
آن براي اينكه زيـاد     يعني كارش تقلّبي است، مثل شير كه در داخل          : توش آب بسته  

 . نشان داده شود آب اضافه شود
 . دهد اي انجام مي كار بيهوده: كنه آب الك مي
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هر چه آب در آن بريزي باز هم شـير اسـت و            : هر چي آب توش ببندي بازم شيره      
 .شود كسي متوجه نمي

يعني آبروي هر فرد بسيار مهم است و مثل آب كـه            : آبرو آب جوب نيست كه بره     
 .رود و ارزش خاصي ندارد، نيستيدر جوي م

يعني همچنانكه آبي از جوي آب رفت دوباره بـه          : گرده  نمي آب رفته به جوب باز    
 . گردد گردد، آبروي كسي هم كه رفت ديگر برنمي جوي بازنمي

آب براي من ندارد، نان كه براي تو دارد، يعني اين           : آب بِرِم نداره نو كه بِرِ تو داره       
 . بريد نفع و سودي ندارد، براي شما كه سودمند است و نفع ميكار اگر براي من

كننـد مـراد      ايد و بـه شـما تعـارف مـي           آبي كه شما تقاضا نكرده    : آب نطلبيده مراده  
 . يمن است دهد و خوش مي

هر جا كـه آب باشـد سرسـبزي و زنـدگي            . آب مايه حيات است   : هر جا آبه آباديه   
 . وجود دارد

 .رساند و زالل بودن براي آب را ميصفت پاكي : آب روشناييه

  وقايع و اتفاقات) پ

شـود  ها خوابيد، به وضعيتي گفته مـي      يعني كارها تمام شد، فتنه    : آبا از آسياب افتاد   
كه اتفاقي افتاده و يا حوادث خاصي رخ داده است و حاال آن واقعه تمـام شـده اسـت،                    

 . مانند آرامش بعد از طوفان است
افتد، وضـعيت آرام اسـت، جـاي        يعني هيچ اتفاقي نمي   : هخورآب از آب تكو نمي    

 . نگراني نيست
آب كـه سـر رفـت چـه يـك           : آب كه از سر گذش، چه يه وجب چه صد وجب          

آيد و بـه    وقتي مشكالتي پيش مي   . كند و يكسان است   وجب و يا چند وجب فرقي نمي      
ايـم، آن   دهگويند ما در مشكل غرق شـ      رسد، مي نوعي خبر يا انتظار مشكالت بعدي مي      

 . مشكل هم روي همه مشكالت
 . يعني اين كار از اصل و بن خطا و اشتباه است: آلود است  گل آب از سر چشمه

    آلود نكن، يعني فضا را مغشوش نكن، كار را خراب            آب را گلِ  : آب و گل آلود نك
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نكن، فالني آب رو گل آلوده كرده به معني اينكه كـار را خـراب كـرده و بـه اصـطالح                      
 . الف گوريده استك

دانم اين كار انجام شود، اين كـار انجـام            يعني اينكه بعيد مي   : خوره  چشمم آب نمي  
 . شود نمي

يعني براي فعاليت آماده شـده اسـت، مرحلـه آزمـايش را گذرانيـده               : بندي شده   آب
 . است

رود كه به دنبال چيزي  در مواقعي به كار مي: گرديم آب در كوزه و ما تشنه لبان مي
 .گرديم و جستجوي بيهوده داريم ا فردي كه در دسترس ما است ميي

وقتـي موقعيـت شـلوغ شـد و فـضا           : شـكنه آب انبار كه شلوغ شد كوزه زياد مي       
وقتي شلوغ شد خيلي كارها خـراب  . شودهاي زيادي شكسته مي مغشوش گرديد، ظرف 

 .باشد در توصيه به آرامش و نرمي در كارها مياين مثل. شودمي
يعني كاري كه مهم نيست     : خواد چكار   ي كه آب نداره اين همه قورباغه مي       حوض

 . كنند شكنند و تالش مي و ارزش زيادي ندارد، اما افراد زيادي براي آن سر و دست مي
رود، يعني فالنـي    آب خوش از گلويش پايين نمي     : رهآب خوش اَ گلوش پاي نمي     

 .مشكالت خيلي زيادي دارد و روزگار خوشي ندارد
 . كند يعني تندروي كارها را خراب مي: كنه آب تند پل رو خراب مي

 .بيني كرده بوديم كار پيش نرفت اي كه پيش گونه يعني به: اشتباه از آب در اومد
تا گوساله گـاو شـود دل صـاحبش آب          : تا گوساله گاب شه دل صاحبش آب شه       
شـود صـاحب آن كـار       خواهد و تا انجام       شده است، يعني كار خيلي صبر و حوصله مي        

 . دلش يك ذره شده است

  نفرين و تهديد) ت

  .باشد هاي آب حاكي از نفرين و يا تهديد افراد ديگر مي برخي از مثل
 .يعني بميري: رو آب بيافتي

. نان بدود، آب بدود، شما هم دنبال آنها بـدوي : نو بدو آب بدو توام دنبالش بدوي 
 .شه در حال دويدن و سرگردان باشييعني هيچ وقت سامان پيدا نكني و همي
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يعني صبر كني يك باليي سر شـما خـواهم آورد، متـرادف بـا              : ي آبي بِرَد داغ كنم    
 يك آشي برايت بپزم كه يك وجب روغن روي آن باشد، يعني منتظر روزي     المثلضرب

 . باش تا تالفي كنم
 . شودته ميكند، براي استهزاي او گفبه كسي كه خنده بيجا مي: رو آب بخندي

 هاالمثلساير ضرب) ث

گندد، كنايه از اينكه كاري يا چيزي       آب يك جا بماند مي    : گندهآب يه جا بمونه مي    
 . بايد تغيير كند، توصيه بر تغيير وضعيت، مسافرت رفتن و حالي عوض كردن است

آيد، براي تمسخر يا شوخي كردن، كـسي كـه تقريبـاً              از فين آب مي   : يادفي آب مي  
 .آيدگويند فين آب ميزند ميارزشي مي بي ربط و بيحرف

 . يعني فالني چاق شده است و حال آمده يا جان گرفته است: آب زير پوستش رفته
زهرم تركيد، ترسيدم، شوكه شدم، وقتي اتفاق ترسـناك يـا خبـر و         : زنديقم آب شد  
 . شودآوري به كسي برسد و به شدت بترسد گفته ميوحشتناك و ترس

 .يعني الغر و ضعيف شده است: رفتهآب 
 .يعني مرده است: خورهفالني حاال داره آب گور مي

 . كند، اينقدر آبغوره نگير يعني اينقدرگريه نكنيعني گريه مي: گيرهآب غوره مي
يعني عافيت طلبي براي كسي كه از حمام بيرون آمده است، نوعي            : ساعت آب گرم  

 .  حمام بوده استتعارف و تحويل گرفتن فردي است كه
آبش را زياد كن، درگذشـته اغلـب غـذاي مـردم منطقـه كاشـان                : آب شو زياد كن   

گوشت لوبيا و گوشت نخود و يا گوشت عدس بادمجان و مانند اينها بوده است كـه بـا           
رسيد براي اينكه حجم غذا زيادتر      آب گوشت همراه بوده است، وقتي ميهمان از راه مي         

 . ياد كنگفتند آبش رو زبشود مي
 .طور كامل آب است خربزه مثل غذا براي سير كردن نيست و خربزه به: خربزه آبه

 .يعني در جايي ديگر تالفي كرده و انتقام خواهد گرفت: تو آب نمك خوابانده
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  تحليل) ج

هاي مربوط بـه آب در بـين مـردم كاشـان بيـانگر نقـش مهـم آب در                    نگاهي به مثل  
اي كه در ارتباط با اين مفهوم در اين منطقه          شد، به گونه  بافرهنگ مردم منطقه كاشان مي    

هاي بسياري با مضامين مختلف و بعضاً متضاد به كار رفته و در زبان عاميانـه مـردم                  مثل
  . فراگير شده است

با توجه به وضعيت كويري و خشكيِ منطقه كاشان و نيز هواي بسيار گرم و خشك                
عنـوان     و شغل كشاورزي كه در اين منطقه به        آن در تابستان و سرد و خشك در زمستان        

. دهـد   شغل اصلي و محل معيشت مردم بوده است نياز شديد مردم به آب را نـشان مـي                 
هاي زندگي مردم محسوس بوده است، لذا در          عبارت ديگر نياز به آب در تمامي جنبه         به

 يافـت  هـاي مربـوط بـه آب       وفـور مثـل     هاي مردم اين منطقـه، بـه        فرهنگ عاميانه و مثل   
در واقع نيازمندي شديد بـه آب در منطقـه خـشك و كـويري و ضـرورت آن                   . شود  مي
هاي مربـوط بـه       هاي اساسي وفور مثل     عنوان عامل اساسي معيشت و اشتغال، از زمينه         به

ها و معاني و مضامين آنهـا        همچنين با مرور و مقايسه كميت و كيفيت مثل        . باشد  آب مي 
هـاي آب در كاشـان حـول    المثلابيم كه بخش عمده ضربيدر فرهنگ عامه مردم درمي 

هاي شخصيتي افراد، ارزش كارها و اشياء، توصيف محور چهار موضوع توصيف ويژگي
هاي آب در   المثلهر چند بخش معدودي از ضرب     . باشدها و تهديدها مي   وقايع و نفرين  

  . موارد متفاوت ديگري به كار رفته است
هاي شخصيتي افراد، بيانگر اين امر اسـت         توصيف ويژگي  هاي مربوط به  مطالعه مثل 

هـاي منفـي در سـاختار       ها، به جز در موارد اسـتثنايي، در توصـيف ويژگـي           كه اين مثل  
شخصيت و عملكرد افراد به كار رفته است، همچنانكه مضامين آنها نشان دهنده مخفـي            

ق، دسـت و پـا      كاري، دو رويي، فرصت طلبي، زرنگي منفـي، خـست، رياكـاري و نفـا              
تفـاوتي اسـت و در مـوارد        چلفتي و تنبل بودن و براي ديگران كاري انجام ندادن و بـي            

عـالوه بـر آن، مـرور    . بسيار معدودي به ويژگي پاكي و زالل بـودن اشـاره شـده اسـت             
هـاي  المثلدهد اغلب ضربهاي آب مربوط به ارزش كارها و امور نشان مي      المثلضرب

فايده اشاره دارد    كارهاي كم ارزش يا بي ارزش، بيهوده و بي         آب در فرهنگ عمومي، به    
. ها به روشـنايي و ارزشـمند بـودن اشـاره دارنـد            المثلو تنها بخش اندكي از اين ضرب      



  86 زمستان 11 شماره/ مردم ايران   فرهنگ 64

 

هـاي عاميانـه    هاي ديگر مربوط به آب كه توصيف وقايع يا نفـرين          المثلهمچنين ضرب 
  . باشندها و تهديدها ميفرينباشند حاكي از نوعي سكون، گل آلود كردن و برخي نمي

منطقه كاشان داراي فرهنگي مـذهبي و شـهري فرهنگـي و ادبـي و از نظـر طبيعـي                    
اي بسيار با ارزش تلقي گرديده        از نظر ديني، آب پديده    . اي خشك و كويري است      منطقه

و جعلنا من الماء كل شـيء  «و خداوند در قرآن منشأ تمام حيات را آب معرفي نموده و         
عالوه بر آن، در فرهنگ شيعي آب مهريه حضرت فاطمه زهـرا  . زل فرموده است  نا» حي

ساقي كوثر است، لذا در     ) ع(تلقي گرديده و از اوصاف امام اول شيعيان امام علي           ) س(
عـالوه بـر    . اي مقدس نگريسته شده اسـت       فرهنگ قرآني و ديني به آب به عنوان پديده        

بـه  . شـود   ق كويري و خشك ايران محسوب مي      آن، از جنبه طبيعي منطقه كاشان از مناط       
رود و    عبارت ديگر عالوه بر اينكه كشور ايران از منـاطق خـشك ايـران بـه شـمار مـي                   

متوسط بارندگي آن كمتر از يك سوم متوسط بارنـدگي كـره زمـين اسـت، ايـن مقـدار                    
طور يكنواخت توزيع نـشده و منطقـه كاشـان از منـاطق خـشك كـشور                   بارندگي نيز به  

هاي مـردم منطقـه، آب        لذا، به طور طبيعي بايد در فرهنگ عاميانه و مثل         . آيد  ر مي شما  به
در كنار فرهنگ دينـي و وضـعيت        . عنوان يك پديده بسيار مهم و با ارزش تلقي گردد           به

طبيعي، در ادبيات كاشان، اديبان و شعراي آن داراي مضامين و اشعار مختلف از جملـه                
و مانند آن بر ادبيـات مـردم ايـن شـهر پرتـو              ) 345: 1369سپهري،  (» آب را گل نكنيم   «

هاي مردم كاشـان نـه    با اين وجود، عليرغم شرايط فوق، آب در اغلب مثل  . افكنده است 
تنها از مفهوم و جايگاه وااليي برخوردار نيست بلكه نـوع نگـاه مـردم بـه آن حـاكي از                     

تـوان    ربوط به آب مـي    هاي م   يعني بر اساس مثل   . ارزش پايين نسبت به اين پديده است      
دريافت مردم در شرايط اقليمي خشك منطقه در عين اينكه به آب بسيار محتاجنـد امـا                 

نوعي در شيوه اسـتفاده و ميـزان          اين نوع نگرش به   . اند  توجه  نسبت به آن بي توجه يا كم      
  .شود گونه اين ماده حياتي در زندگي روزمره مردم نيز مشاهده مي مصرف اسراف

  گيري نتيجه

هاي مردم منطقه كاشان كه مردم در عين اينكه شـديداً             در تحليل اين تناقض در مثل     
داننـد،    توجه بوده و قدر آب را نمي        محتاج آب هستند ليكن نسبت به آن كم توجه يا بي          



  65 هاي مردم كاشان  آب در مثل

 

  . گردد هاي متفاوتي ارايه مي تحليل
 وضعيت  دانند زيرا زندگي آنها در      برخي از مردم معتقدند مردم منطقه قدر آب را مي         

مـا مـردم   «ايـن مفهـوم كـه    . شدت وابسته بـه آب اسـت       آب و هوايي گرم و خشك، به      
كويريم و كوير يعني آتش و درمان آتش فقط با آب است، ما براي اينكه بتوانيم در بين                   

اما به مـصرف زيـاد      . دست آوريم   اين همه گرما زندگي كنيم بايد هر طوري شده آب به          
راي بهداشت، آبياري درختان و خنك نگهداشتن و كاهش         ايم، چرا كه ب     آب عادت كرده  

بيانگر اهميت نقش آب در زنـدگي       » ها نيازمند آب هستيم     حرارت هواي منازل و كوچه    
گروهي از مردم معتقدند چون آب همه جا هست و بهاي كمـي دارد              . مردم منطقه است  

ه نوعي كفران نعمت    كنند يا ب    دانند و ارزش آن را درك نمي        مردم عمدتاً قدر آب را نمي     
در واقع هر چيزي كه كم است از ارزش زيادتري نزد مردم برخوردار اسـت و                . كنند  مي

  . برعكس، چيزي كه زياد است اهميت زيادي براي آن قايل نيستند
ديدگاه ديگر در تحليل اين مسئله به عوامل اقليمي و آب و هوايي با نگرش تاريخي            

منطقه كاشان در گذشته از مناطق بسيار پرآب و آباد بـوده            از نظر اين گروه،     . اند  پرداخته
عنـوان مـسئله و مـشكل خاصـي تلقـي       و به سبب وفور بسيار آب، آب از نظر مردم بـه           

اي عادي يا كـم ارزش        عنوان پديده   هاي مردم به    نگرديده و لذا در فرهنگ عمومي و مثل       
ات اقليمي منطقـه   در اين نگرش، خصوصيات آب و خاك و مقتضي        . نگريسته شده است  

هاي متعـدد سـليمانيه،    ي مجاورت با درياي مركزي قديم ايران و چشمه       واسطه  كاشان به 
هاي پرآب بسيار مساعد بوده است، اما سپس بر اثـر             قمصر و روستاهاي مجاور و قنات     

سارها و قنـوات پـر    پايين رفتن آب درياي مركزي و خشك شدن آن از يك سو، چشمه     
اصـطالح آب پـايين نشـسته         ور و مسكون رفته رفته كم شده و بـه         ي معم   آب اين جلگه  

تدريج كشتزارهاي سبز و      هاي كويري به    بادهاي موسمي و طوفان   «است، از سويي ديگر     
هاي ريگ روان  هم پيوسته را يكي بعد از ديگري باير و در زير توده   هاي به   خرم و آبادي  

 برخـي از صـاحبنظران از نظـر         )4: 1375تبـار بيـدگلي،       هاشـمي .(»مدفون ساخته است  
هـاي بـي      برداري  علت عوامل اقليمي و در اثر بهره        جغرافياي طبيعي و انساني معتقدند به     

تر از نظر اقليمي سطح ايستايي آبهـاي زيرزمينـي دشـت              هاي خشك   رويه و ايجاد دوره   
كاشان به شدت افت كرده است به نحوي كه در يك قـرن گذشـته در نـواحي مختلـف            



  86 زمستان 11 شماره/ مردم ايران   فرهنگ 66

 

رسـيدند، در     شان از جمله بادرود و آران و بيدگل در چند متر اوليه به آب مـي               منطقه كا 
هـاي عميـق در       هاي آب زيرزميني، حفـر چـاه        حالي كه هم اكنون براي رسيدن به سفره       

اكبر شائمي عضو هيئـت       مصاحبه با علي  . ( متر رسيده است   200برخي از مناطق بيش از      
  ). نور آران و بيدگل علمي دانشگاه پيام

لذا ارزش ديروز آب با امروز قابل مقايـسه نيـست و بـا توجـه بـه جمعيـت كمتـر                      
از ) هاي قهرود و قمصر     رودخانه(هاي قديم و حركت آبي كه از كوهساران كركس            زمان

لـذا در   . ها به وفور در جريان بوده اسـت         هاي زيرزميني، آب در داخل خانه       طريق كانال 
كـه سـطح آب بـاال بـوده            آب كم بوده، در حالي     داري  ه  گذشته، جمعيت كم و ميزان بهر     

  . است و همچنين شرايط اقليمي نيز با شرايط اقليمي امروز متفاوت بوده است
از اين منظر، امروزه يكي از عوامل اصلي توسعه مناطق بياباني عملكرد غلط انسان و      

ـ         رويه از منابع طبيعي به      هاي بي   برداري  بهره ه نحـوي كـه   ويژه منـابع آبـي بـوده اسـت، ب
هاي جوي در زيرزمين ذخيره گرديـده    توان گفت آبي كه هزاران سال از طريق بارش          مي

بـا ادامـه    . كارگيري موتورهاي پمپاژ آب در طي نيم قرن تخليه گرديده اسـت             است با به  
هـاي كنـوني    شود كه در چند دهه آينده مصرف بسياري از چاه بيني مي   روند كنوني پيش  
هاي آب زيرزمينـي آب شـور          خارج شود، زيرا كه با افت سطح سفره        آب از حيز انتفاع   

باشد بـه     ها تجمع يافته است و فشار آن از سوي كوير مي            هاي پايين سفره    كه در قسمت  
  .سمت شور شدن سوق پيدا كند هاي آب شيرين نفوذ كرده و كيفيت آب به داخل سفره

هـاي عاميانـه مـردم      مثـل مـداري آب در  عالوه بر موارد فوق در تحليل عـدم ارزش        
اي است كه دسترسي سريع و به نسبت آسان بـر آن              توان گفت از آنجا كه آب پديده        مي

اند و ضرورتاً اين      اي بسيار عادي نگريسته     عنوان پديده   هميشه وجود دارد، مردم به آن به      
اند تو  هر چند اين ديدگاه مي    . گردد  عنوان ناقض ارزش آب در بين مردم تلقي نمي          امر به 

بـرداري از آب   از اهميت برخوردار باشد، ليكن با نگاه به الگوهاي مصرف و شيوه بهـره     
گونه از آب است، بيانگر اين امـر اسـت            در زندگي روزمره كه به نوعي، مصرف اسراف       

كــه مــردم عمومــاً قــدر و ارزش آب را ندانــسته يــا نــسبت بــه اهميــت آن در زنــدگي 
  .اند توجه بي

عنوان منبع اساسـي انـرژي و اهميـت آن در زنـدگي،               تي آب به  با توجه به نقش حيا    
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هـاي   ويـژه نگـرش   گيري از عناصر فرهنگـي و بـه        تبيين الگوهاي مصرف صحيح با بهره     
ويـژه رسـانه ملـي يعنـي صـدا و             هاي گروهي بـه     مذهبي مردم از وظايف اساسي رسانه     

  . باشد سيماي جمهوري اسالمي مي
ي با هدف آگـاهي بخـشي از نقـش و اهميـت آب و              هاي  در اين ارتباط تدوين برنامه    

پذيري شهروندان در حفظ منابع ملي، تبليغ فرهنگ دينـي در ارتبـاط بـا                 تبيين مسئوليت 
تقدس پديده آب با توجه به آيـات متعـدد قرآنـي در اهميـت آب و پرهيـز از اسـراف                      

 آب  گيري از فرهنگ شيعي مردم ايـران كـه اعتقـاد دارنـد              همچنين بهره . ضروري است 
باشـد    عنوان ساقي كوثر مي     نيز به ) ع(است و امام علي     ) س(مهريه حضرت فاطمه زهرا     

  . در اين زمينه از اثر بخشي خاصي برخوردار است
گيـري از شـعر و هنـر برآمـده از فرهنـگ مـردم در حرمـت آب         عالوه بر آن، بهـره  

  . شود ميهاي اثر بخش در اين زمينه محسوب  از شيوه»  نكنيم آب را گل«همچون 
  آب را گل نكنيم؛ «

  خورد آب،  در فرودست انگار، كفتري مي
  شويد،  اي پر مي ي دور، سيره يا كه در بيشه

  گردد  اي پر مي يا در آبادي، كوزه
   نكنيم؛  آب را گل

  رود پاي سپيداري، تا فرو شويد اندوه دلي شايد اين آب روان، مي
  ر آبدست درويشي شايد، نان خشكيده فرو برده د

  چه گوارا اين آب، چه زالل اين رود
  ! مردم باال دست، چه صفايي دارند

  ! هاشان جوشان، گاوهاشان شيرافشان باد چشمه
  فهمند، گل نكردندش،  مردمان سر رود، آب را مي

  »ما نيز، آب را گل نكنيم
  سهراب سپهري
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  يآفرين در فرهنگ مردم بختيارآفرين و نا

  1عباس قنبري عديوي

  چكيده

ي عـوام     نامه و شرح احوال و سيرتهاي توده        فرهنگ مردم هر ملتي در حكم زندگي      «
ها و تصوير اصـيل آداب و عـادات آن قـوم و                عامل اصلي و شاخص خصلت     ،آن ملت 
ي تحول فكري و تكامل اجتماعي مردم عـوام آن        ه  دهند  گر سوابق تاريخي و نشان      روشن

  ».كشور است
ي ايـران     ي پژوهش در فرهنگ عامه      پايه از بزرگمرد عرصه      عبارت فخيم و گران    اين

تحقيـق در فرهنـگ     ) 10 :1371انجوي،   (.م انجوي شيرازي است   سشادروان سيد ابوالقا  
در اين پـژوهش    . شود   اقتصاد و دين ختم نمي     ، مرگ   ،هاي ازدواج     عامه تنها به رويكرد   

 در زندگي عشاير بختياري توجه شده است كه در         مره  هاي كوتاه و روز     ميداني به عبارت  
هـا تـصويري از مبحـث مهـم         ايـن جملـه   . گيرد  مقام دعا يا نفرين مورد استفاده قرار مي       

توانـد بـه خاسـتگاه و عناصـر واژگـاني در فولكلـور              شناسي معنوي است كـه مـي        مردم
  .كند بختياري اشاره 

  رهنگ عامه، فولكلور، بختياري، دعا، ف)نفرين( ناآفرين  آفرين،: ها واژه كليد

                                                      
  دانشجوي دكتري فولكلورشناسي دانشگاه دولتي تاجيكستان و مدرس دانشگاه شهركرد..1

odivi46@ yahoo.com  
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  مقدمه

ها همه و همـه       ها، ايما و اشاره     ها، واژه   گيري از آن همچون جمله      زبان و عناصر بهره   
هـا واژه و      ميليـون . ي تحقيق و پژوهشي مـردم نگارانـه قـرار گيـرد             تواند دست مايه    مي

، انديـشه   شـود    كه هر روزه در كوي و كوه، برزن و جاده و دشت رد و بدل مي                يا جمله
 بخـش  سازد كه بشر از تبادل اين اصـوات بـه دنبـال چيـست؟            ما را به خود مشغول مي     

انـد كـه كمتـر مـورد توجـه            ها گاهي چنان رايـج و سـاري         ها يا گفته    كالني ازاين نوشته  
اشـاره  ... توان به دعا، نفرين، دشنام، متلك و از اين دست مي . گيرند  پژوهشگران قرار مي  

  .كرد
بـر  . كنـد   اي ايفـاد مـي      نقش عمده ر زندگي مادي و معنوي بشر       دژي   اكولو  و محيط

آوري   همين اساس نگارنده كوشش نمود تا با حضور در بين عشاير بختيـاري بـا جمـع                
هاي بزرگان و خـردان، پيـران و جوانـان، زنـان و               مقادير قابل توجهي از دعاها و نفرين      

با تعمـيم و     .ركرد آنها نگاهي بيفكند   به محتوا و كا   شان     و نحوه كاربرد روزمره    مردان ايل 
شناسـي و تحليـل عناصـر         گسترش اين پژوهش ميداني و كـاوش در سـاختار، ريخـت           

ي فعاليت مناسـب و نـويي را    توان زمينه مي... نفرين، سوگند، تمنا و      مفاهيمي چون دعا،  
  .هاي ادبيات عامه و فرهنگ شفاهي يا فولكلور ايالت و عشاير باز جست در پژوهش

...) ها و احـشام و        راه   ايل ،ها  كوچ، دامداري، گذرگاه  (ناصر خاص زندگي عشايري     ع
هـاي نـويني مواجـه        شناسي فرهنگ مردم با خاستگاه و واژه        شود كه در ريخت     سبب مي 

هركـدام از ايـن عناصـر نيـز خـود بـا زيـر        . شويم كـه شـايد در جـاي ديگـري نيـابيم       
گيري از مطالعـات      ها و نتيجه     تنوع برداشت  تواند در   هايي سرو كار دارند كه مي       مجموعه

  )142 :1384اله طبيبي،  حشمت (.قوم نگاري، مؤثر باشد
  :هاست درصد پاسخ به اين پرسشاين مقاله 

  عناصر اصلي دعا و نفرين در فرهنگ بختياري چيست؟ -1
  هاي حاوي دعا و نفرين چگونه است؟ ها و جمله واژه -2
   بختياري چيست؟ فرهنگ عامههاي دعا و نفرين در  كاركرد -3

هـاي فرهنـگ      هايي كـه در دعـا و نفـرين          المثل  ها و ضرب    داستانكعالوه بر اين به     
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  .اشاره شده استي بختياري پركاربرد هستند و خاستگاه آنها  عامه
  .و ميداني است) اي كتابخانه(روش تحقيق در اين مقاله بر اساس روش اسنادي 

  معناي لغوي و رويكرد ادبي

معـاني تحـسين، سـتايش، مـدح، شـكر،          ،  » آفـرين «ي    فرهنگ فارسي براي واژه   در  
خـواهي    سپاس، تهنيت، تبريك، خوشي، خير، سعادت، خوبي، نيكـي، صـالح، آمـرزش            

نامـه بـزرگ      در لغـت   )72: 1364معـين،    (.توان ديـد    براي مرده، نظر سعد و يمن را مي       
بـه و احـسنت       ه، خهـي، بـه    دعاي نيكي است و با فـري، فـريش، خـ          ،  » آفرين« دهخدا  

ي آفـرين     هـاي شـعري زيـر را در ذيـل واژه            بـراي آن معـادل    در اين اثر    . مترادف است 
  :خوانيم مي

  انــان و مِهـــبر او آفرين از كِهانـيكي يادگاري شد اندر جه
  كس كه او دل ز كينه بشست بر آنسر نامه كرد آفرين از نخست

  )فردوسي(
  آفرين بر چنين زمستان باداوستاين زمستان بهار دولت 

  ) سعدمسعود(
هي و حجت او خوان بر اواز رهر سر اي باد هزار آفرينح  

  )ناصر خسرو(
  :مقابل نفرين، خواهش خير و سعادت و نيكي است» آفرين « از نظر واژگاني نيز ، 

  كه گويد كه نفرين به از آفرين؟ آزاري و خامشي برگزين بي

  )122 :1372دهخدا، (
و آفرين را بـا لحنـي همـراه بـا      …ا دهد بارك زماني كه كسي كار اشتباهي انجام مي

هاي مختلف آفـرين را       نظر گرفتن قرينه   بريم، فرد با در     تغيير تن صدا و چهره به كار مي       
  :گويد گان ميمسخن سراي ي. پذيرد در معناي ناآفرين مي

  !دان و اين بند آفرين بادبر اين زن تو را زندان جهان است و تنت بند

  )همان(
يـد و   يري است كه چونان متن مشخص توفيـق، تأ         و نفرين، تفأل و تطيّ      )دعا(آفرين  
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كردند و بيـشتر موبـدان زرتـشتي در آغـاز             ت مي ئل را براي فرد از پروردگار مس      پيروزي
  .كردند سال به پيشگاه شاه تقديم مي

 يا رحمت و توفيـق       ستايش پروردگار  ا جزيي از حمد و    بزرگان ايران زمين آفرين ر    
نفي » نا« .در فرهنگ عاميانه نيز آفرين و نفرين ضد هم هستند. دانستند  او براي انسان مي   

بهره هـاي نـا     براي اثبـات سـخن نمونـه      . هدد  قبل از آفرين اين دو را متضاد هم قرار مي         
   .مثال زدتوان  را نيز مي) ناهار(، نا آهار )نسپاس(، ناسپاس )نبهره(

اهللا و مرحبـا   شاملو در كتاب كوچه اين واژه را بدون تشديد به معناي احسنت، بارك         
 منظوم زير را براي      دهد و مثل    تشديد مي » ف«آورده است و به نسبت هيجان گوينده به         

  :آن آورده است
  ست و يك آفرين اهللا دو تا باركنعطـاي بـزرگـان ايـران زمي

  )552: 1385شاملو، (
سـود  . متعددي همراه بـود هاي   آفرين ومدح با سود و زيان       سمي و شاهانه  در ادب ر  

از باب حفظ تاريخ، استنساخ آثار و ثبت و ضبط فرهنگ مردمي و زيان از آن جهت كه                  
نمايد امـا ميـداني       اگرچه مدح گاهي ناپسند مي    . فرهنگ تملق و چاپلوسي توسعه يافت     

، داشـت   ان را به پرداخت صله و انعام وامي       براي هنرنمايي شاعر بود كه پادشاهان و امير       
  :سرايد مي ـ رودكي ـ استاد شاعران و پدر شعر فارسي
  گر به گنج اندر زيان آيد هميآفرين و مدح سود آيد همي

  ) 162: 1381امامي، (
در قـاموس   ) نـاآفرين ( هـاي آفـرين و نفـرين          با اين مقدمه و بررسي اجمـالي واژه       

  .پردازيم  و مردمي آن ميفارسي به رويكرد عاميانه

  محتواي آفرين در ادبيات عامه بختياري

گـستردگي  . ستاي از ادب و ادبيات هر كشور ا         ادبيات عامه يا عاميانه قسمت عمده     
چون مخاطبـان اصـلي ادب عامـه و پديـد           . بيشتر از ادبيات رسمي است    ادبيات عاميانه   

نه، روان كاوانـه و مـردم       بررسـي جامعـه شناسـا      .هـا هـستند     آورندگانش مـردم و تـوده     
ي تجزيـه و تحليـل افكـار و     زمينـه  ـ  انـد  كه هر سـه مبحـث جداگانـه    ـ  ي آن شناسانه
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  .نمايد ي هر قوم و ملتي را در اين خصوص فراهم مي انديشه
در دل . ي فرهنـگ عاميانـه اسـت       فراموش شـده   رسد دعا و نفرين، بخش      به نظر مي  

در ادب . رود هاي خوب يا بد بـه كـار مـي       ها اين دعا   ها و ترانه    ها، قصه   ها، افسانه   داستان
آنچه ما را برآن داشـته اسـت        . رسمي و شاهانه نيز اين دعاها جايگاه بسيار مهمي دارند         

 زبـاني و طبيعـي   يكه در اين خصوص مطالبي را ذكـر كنـيم فراوانـي، عناصـر و اجـزا      
ا در ادب شـفاهي  اين گفتار سعي شده است آفرين و نـاآفرين ر      در. موجود در آن است   

و صـنايع ادبـي در ايـن         هـا، نكـات بـديع       ها، تركيب   واژه. نماييمبررسي  بختياري  مردم  
  .عبارات منثور زيبا و قابل تأمل هستند

هاي مورد مطالعـه در ايـن         هاي گردآوري شده و متن      بر اساس يك بررسي در نمونه     
  :ر قابل تفكيك استبه شرح زيي زنان و مردان قوم بختياري ها محتواي آفرينتحقيق 

  سفر به خيري   -5  كار و تالش   -4  تقدير و سپاس   -3  دعاي خير  -2 درازي عمر  -1
 -9  دعـا بـراي كودكـان      -8  عروسـي  -7 )سـوگواري  ( در مرگ عزيزان   -6 )مسافرت(

  )اهلي ( آفرين حيوانات-10  اجسام و طبيعتآفرين براي
ور لـر بختيـاري اشـاره       از مـردم گويـش      زيـر  هـاي    نمونه بهها    براي اين تقسيم بندي   

  :شود مي

  )خير و نيكي ديدن در زندگي(درازي عمر ) الف

 خيـر و نيكـي در زنـدگي بيـان            و ها با محتواي طـول عمـر        اين قبيل دعاها و آفرين    
  :شود مي

  )پير شوي( پير باي -1
  )خير از عمرت ببيني(ت بيناي  خير زِ عرمِِ-2
  )خير ببيني( خير بِويني -3
  )ات ببيني خير از جواني(ت بيناي  خير زِ جووني-4
  )روي خير به پيشوازت آيد از اين راه كه مي( زِ اي ره كه اري خير وانيات آها -5
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  تقدير و سپاس) ب

  :شود در مقابل انجام مطلوب كارها گفته مي
  )نكند (ت درد نكنه دستِ-1
  ت درد نكنه سرِ-2
  )خدا به تو خير دهاد(ت  خدا خير بِدِِ-3

   تالشكار و) پ

 در  هنگـام ديـدن كـشاورزان   اين عبارت دعـايي  )محصولت فراوان باد ( زياد 1 بر -1
عمـر  (گويـد عـرم زيـاد          كشاورز هم در پاسخ مـي      .شود  مزرعه و درو محصول بيان مي     

  ).زياد
دوو  .شـود    گفته مي  هنگام شير دوشي گوسفندان   ) ي شما زياد باد     گله( دون زياد    -2

يـا   زن    يـك  گيـرد و    ن يك نفر سر گوسفندان يا بزها را مـي         يا دونْ محلي است كه در آ      
به نسبت تعداد گوسفندان يك يا دو نفر يا بيشتر اين كـار شـير         . دوشد  آنها را مي  چوپان  

. دار شـوند    ممكن است همزمـان دو زن ايـن وظيفـه را عهـده            . دهند  دوشي را انجام مي   
از سـوي    يـا خـوردن شـير        اوسفندان و جلوگيري از فرار آنه     افرادي نيز براي هدايت گ    

 آنهـا را ميـان   بعد از شيردوشـي . گيرند ها اطراف آنها را احاطه كرده و مي       ها و بزغاله    بره
  .توسط آنها خورده شودي شير  مانده  تا باقيكنند ميها رها  ها و بره بزغاله

اگـر گلـه    . شود  بازگشت گله از چرا انجام مي      و   غروب عموماً كار شيردوشي هنگام   
. گوينـد  مـي كَني    چراي شبانه را شَو   . شود  ظهر انجام مي  اين كار هنگام    چرا برود   شب به   

 در پاسخ نيز دعاي عرم زيـاد        .به مفهوم زيادي گوسفندان و گله است      »دونْ زياد « دعاي  
  .گردد بيان مي

هنگام ديدن يا مالقـات كـساني كـه مـشغول بـافتن             ). دست مريزاد (  دس مروسا  -3

                                                      
 .. قسمتي از محصول گندم يا جو يا .1
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شـود و در پاسـخ        ، بيـان مـي     ساير ابـزار و صـنايع دسـتي هـستند          اقالي، خرسك، گبه ي   
  .شنوند مي) سر مريزاد(سرمروسا 

در حال   يا زنان بافنده     آيين ديگري نيز براي مردان وجود دارد كه به دختركان جوان          
بـه    ودهند كه خود نوعي تشويق به امر كار و تـالش اسـت   اي مي بافندگي پول يا تحفه   

 چون چوقـا،    عشايريهاي    ساير بافته دار قالي يا گبه و      » مدارتَ« .گويند  ميسرتَمداري  آن  
  .باشد  مي...گليم ، هور، هورج، تير ، لت و

  مسافرت) ت

 در منـاطق عـشايري و   موانـع مختلـف  با توجه به سختي سـفر و وجـود        در گذشته   
اً عمومـ بلند و حيوانـات درنـده       ، پرتگاههاي   خروشانهاي    ، رودخانه گذر  راههاي سخت 
  . استرايج كه امروز نيز همچنان شد هايي بيان مي دعاها و آفرين

  )خدا پشت و پناه تو( خدا پشت پنات -1
ي اعتقـادي      اين دعا از جنبه    ).همراه تو ) ع(دست علي   (همرات  ) ع( دست علي    -2

هـا    بختيـاري ( .حكايت دارد ) ع(مندي آنان به امام علي        ها و عالقه    گري بختياري    شيعه از
  ) امامي هستند يعه و دوازدهش

  )جايت علف سبز( جات علف سوز -3
  )امام حسين ع پناه تو(پنات ) ع( ايمام حسين -4
5-ابلفرض(لْفضل  دستِ اب ( مراته)دست ابالفضل همراه تو(  
  )رود نميتا دل مادرت نخواهد خار به پايت ( تا دِلِ دات نَخو حار به پات نَروه -6

  نزديكانهنگام مرگ ) ث

براي تسلي دادن بازماندگان در غم فقدان عزيزان دعاهاي التيام بخـشي وجـود دارد               
  . با صاحبان عزا و تعزيت استكه ابراز همدردي

1- تلِمس رِتسرت سالمت( س(  
  )هر چه از عمر او كم شد، روي عمر تو( هرچه زِ عرمِ او كَم اَوي سر عرمِ تو -2
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  عروسي) ج

 در فولكلور مـردم بختيـاري        و بخش است   اي مبارك و فرح     ي پديده ازدواج و عروس  
  .به آن توجه بسياري شده است ساير اقوام ايراني  مانندهم

تا موهايتان چون دندان    ( تا ميهاتون چي دِنداناتون اسبيد نَويده زِيك جدا مباين           -1 
  .ستند ه عروس وداماداين دعا خطاب  كه)هايتان سفيد نشده از هم جدا نشويد

  )به پاي هم پير شويد( به پا يك پير باينْ -2

  )نوجوانان(كودكان ) چ

شود كه انجام اعمال عادي يا حركـات          صداقت، لطافت و شيطنت كودكانه سبب مي      
  :هاست اين دعاها برخاسته از اين خواسته. بازي آنها موجب رضايت خاطر بزرگان شود

  )ت داغت را نبينندپدر و مادر( دات و بووت داغته نبينان -1
  )نكند يا نگويد» اي فرزندم «مادرت براي تو(ود مكُنا  دات سيت رود ر-2
  !)در مفهوم كنايي نميري( نپيساي ـ نپيسي -3
  ) در مقام تحسين و تعريفـنام خدا ( نُمِ خدا -4
  )ماشا اهللا( ماشاال -5

  تمجيد و تعريف از اشيا) ح

 بـه   ها در لباس الفاظ شيرين و جـذاب دعاگونـه  زيبايي و ظرافت اشيا و تمجيد از آن      
كـه خـود نـوعي       1بخـشي   ي جـان     در برخي از اين دعاها آرايه      .كند  اين شكل تجلي مي   

  : شود استعاره است ديده مي
  )خون خداست( حينِ خُدايه -1

                                                      
1  . personification 
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  )برادر پيامبر است ( گووپيغمبره  -2
شـوند    عال نسبت داده مي   هايي كه به خداوند مت       واژه )برادر خداست ( گَوو خُدايه    -3

توان اين گونه دعاها را كفرآميز         و نمي  كند  مياز جايگاه اعتقادي و ايمان عشاير حكايت        
  .تلقي نمود

  )خط قرآن است( خَط قرآنه -4
  )خاك مكه است( گِلِ مكيه -5

هاي بي ريا و سادة آنان        تقدس و تنزيه مباني اعتقادي و ديني اين مردم را در عبارت           
  .يافتتوان  مي

  ساختار دعا و آفرين

ـ           شده مي  ذكرهاي    در بررسي نمونه    حـسب سـاختار و      رتوان تقسيم بنـدي زيـر را ب
  :شناسي بيان كرد ريخت
  :شود  از نظر جمله بندي كه خود به دو شكل زير تقسيم مي-1

  )خير پيش تو: خير وا نيات(جمله ) الف
  )ماشاال(شبه جمله ) ب
  : از نظر داشتن فعل-2

  )ماشاال(ن فعل بدو) الف
  )دون زياد ـ حذف به قرينة معنايي(بدون فعل ) ب
  با فعل خير بيناي  )پ
  )نَپيساي(فعل با ساخت منفي ) ت
  :ها  از نظر تعداد كلمه-3

  )ماشاال، نپيساي(اي  واژه  يك) الف
  )خط قرآن است: خط قرونه(اي  دو واژه) ب
  )سرت درد نكنه(اي  واژه  سه) پ
  )ير ز جوونيت بينايخ(اي  واژه چهار) ت
  )تا دل دات نَخو هار به پات نرُوا(اي و بيشتر  پنج واژه) ث
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  ها هاي ادبي آفرين زيباشناسي و آرايه

ها صـنايع شـعري يافـت امـا بـه             آفرين  ها و نا    توان براي آفرين    از نظر زيباشناسي مي   
ي   هتوان گفت كه پديدآورندگان عامي ايـن ژانرهـاي فولكلـوري در انديـش               جرأت نمي 

اند چون ويژگي گويشي بختياري با موسيقي اكولـوژي و            تصنع و آفرينندگي هنري بوده    
هـاي ادبـي و     متن گويشي اين دعاهـا نـوعي آرايـه         و آنان در پيوند است   ) اقليم(محيطي

تـوان بـه تـشبيه،        هاي بديع مـي     ي آرايه   از جمله . همراه دارد به  صنايع لفظي و معنوي را      
براي نمونه آفرين   . هاي تضاد، مراعات نظير و جناس اشاره نمود         هكنايه و استعاره و آراي    

ساخت استعاري يافتـه     حذف شده است و        ملموس آن مشبه   هزير تشبيهي است كه قرين    
  :است

  )خاك مكه است(گِلِ مكيه 

  )ناآفرين (نفرين

رسـد    هاي گردآوري شده در اين پژوهش بيشتر از دعاها هستند و به نظر مـي                نفرين
هاي  موضوع.شود  ها و حوادث به نفرين و دشنام متوسل مي           براي مقابله با سختي    كه بشر 
 دسـته بنـدي   قابـل  بختياري به صورت زير مردمدر فرهنگ  با همان تقسيم بندي     نفرين  
 بـا فـرد يـا جانـدار         تواند نفرين، بدگماني، اعتـراض يـا مقابلـه          ها مي   اين نفرين ( :است

  )شته باشدرا در خود نهفته دامخاطب يا غايب 
  هاي مشترك انسان و حيوان نفرين) پنفرين به حيوانات) بنفرين به انسان) الف
  اجسام يا طبيعتنفرين به ) ت

با قـدري تأمـل     ( است تقسيم    قابل هاي زير   هاي انساني از نظر محتوا به بخش        نفرين
  .)توان به آن افزود انواع ديگري نيز مي

  مرگ) الف
  بيماري) ب
  ياي طبيعينقص عضو و بال) پ
  شوخي و تعريف) ت
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  تحقير) ث
  حيوانات) ج
  اشياء) چ
  نفرين به خود) ح

ي مورد   اكنون به بررسي كاربردي و نحوه ي بيان عشاير و روستاييان بختياري منطقه            
  .شود اشاره مي) ي خوشاب زردكوه  شهرستان كوهرنگ ـ منطقه(تحقيق 

  مرگ) الف

 گاهي الفـاظ بـه    . ي و توأم با خشونت است     رحم  ها كُشنده و در نهايتِ بي       اين نفرين 
  .كند  اين خشونت كمك ميافزايش

سـتاره در   ).ي بيـست و يكـم تـو را بزنـد            سـتاره (ي بيست و يكُم زنـات          ستاره ـ 1
اي كه اگر منظور ستاره درخشان و نوراني آسمان           بختياري با آستاره تفاوت دارد به گونه      

د اما اگر نحوست آسماني و نجومي مورد نظر باشد          برن  را به كار مي   » آستاره  « باشد لفظ   
اين نفرين ريشه در باورهاي فلكي ونجومي عشاير و سـعد           .كنند  را بيان مي  » ستاره«لفظ  

  .ونحس بودن عناصر سماوي دارد
ي    و اعتـراض بـه گوينـده       بيشتر هنگام صحبت كردن    )زهر كشنده ( زهر هِالهِل    ـ 2

  .شود گفته ميجمله و سخن نامربوط 
. هاي گوناگون است اي مشترك بين اقوام و ملت آل افسانه )آل ببرش( آلْ بِورِس    ـ 3

 ،رسـاند   ها زني است كه به زائو و نوزادش آسيب مـي            ي فولكلوريك بختياري    در انديشه 
  )76-7: 1371  احمد سلطاني، (.دانند  عقاب مي يكاي هم آن را عده

  )يتيم و صغير شوي(  يتيم يسير باي ـ 4
هاي فراواني وجود دارند كه از اوج دينـداري و يـزدان              ي بختياري امامزاده    منطقهدر  

هـاي ايليـاتي       و توسل جستن به آنها در نفرين يا آفرين         كنند  حكايت مي پرستي اين قوم    
  .خيزد از باورهاي مذهبي آنان برمي

  )خبر مرگت را ببرند يا بياورند) ( بيارِنْ( هورِتِ برانْ -5
  )بميرند... پدر، مادر، برادرت (گووت ميرا  ـ )دات( بووت -6



  86 زمستان 11 شماره/ مردم ايران   فرهنگ 80

 

  )كنايه از مردن ـ اي كاش تو را نداشتم( خُداي نَداشْتُمتي -7
ي پدرت پختـه      آرد گندم در خانه   ) (پسا(بووت پهسا   ) هووه( آردِ گندم مِنِ هونه      -8
  )شود

 فاتحـه   در قديم به علت گراني و كمبود گندم فقط در مراسم رسمي مثل عروسي يا              
   ياشد خواني يا مهماني مهم آرد گندم پخته مي

  )648: 1381قنبري، ( نان سفيد در خانه ات پخته شودنون اسبيد من حونت پهسا 
9-       وا بايفت به معنـاي دمـاغ و       نُ) ي كوه پرت شوي     از لبه ) ( بووي( زِ نُفتِ كُوو ه

نوك (فت پا نُ: گويند ميت  نُف  جلوي پا و كفش و برخي چيزهاي ديگر را نيز          .بيني است 
  .رود  همان گونه كه در زبان معيار دماغه به كار مي)پا

10-      ناتنجه كوو زري پشوا ( پ ي كبود به تو بزنـد، بـه تـو ضـربه              پري پنجه ) (بِت
  )77: 1371احمدسلطاني، ()بزند

  )ات از آسمان بيفتد ستاره(ت زِ آستمونْ كَهنا   آستاره-11
اي دارد كه از آن اوسـت و بـا             ستاره  در آسمان  بختياري هر فرد    مردم بر اساس باور  

يعنـي  (ي كـسي      گاهي نيز حركت شهاب سنگ را حالت افتـادن سـتاره          . افتد  مرگش مي 
  .دانند مي) مرگ

  )تدخدا از روي زمين بردار( خدا زِ ري زمينْ وردارِت ـ12
  )خواب به خواب بروي( خَو ور خَو رواي ـ13
  )اي كاش نداشتمت( نَداشْدومتي ـ14
  ) غروب كني،با آفتاب بروي( وابا اُفتَو رواي ـ15
  )از اين بزرگتر نشوي( گَفْتَر زِ يو گَفْتَر نَباي ـ16
  عرضه فرد اليق خطاب به فرزندان بي )جايش نماني( جاس نَمهني ـ17
  )غيب شوي( غَيو باي ـ18
  )سرطان( سالتين -19

  بيماري) ب

شـود و شـخص حاضـر بـه           اكثر بيمار كردن فرد بيـان مـي       گاهي نفرين به قصد حد    
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  .سختي و رنج ناشي از زيان و خسارت جسمي و فيزيكي است
  )روز خوش تو دندان دردت باشد( روز خَشِت دِندونْ دردِت با -1
  )دلت به درد بيايد( دِلِت به درد آ -2
3-    ناتكوه  چنين به معني   و هم  نوعي بيماري دامي است   ) كوهمير بِزندت ( كُهمير ز 
  افتد  مرگي كه در كوه اتفاق مي؛مرگ
  )ها ببرنش جن( جِندونْ برانِس ـ4
گاهي نيز از سر تحبيب يا عاطفه گفتـه          )پري به پرو و پاي تو بزند      ( پِر ديزِت زنا     ـ5
  شود مي

  .گويند اين نفرين را هنگام قهر كودكان و لجبازي آنان مي
 شود  حال مي    فرد سست و بي     در آن  ي بيماري كه  نوع )چلمه ببردت ( چلمه برات    ـ6

  .گذارند  آرد خميري درست كرده و روي بدنش ميكه در اين حالت
  )كرم به بدنت بيفتد( كِرم به الشِت اُوفتا ـ7
  )چشمهايت سفيد شود) (اسبيد(اسبي ) تيهات( تيات ـ8

  )103: 1364ثروت،  (سفيد چشمي كنايه از كوري است
تواند به داليل مختلـف       مأيوسي و نااميدي مي   ) از تو نا اميد شوم    ( بام    زِت نا اُميد   ـ9

  .از جمله بيماري باشد
 تمـام بـدنت تـاول        يا هر چيز ديگـري     بر اثر بيماري  ). تاول بزني ( اَو پندو باي     ـ10
  .بزند

  )زخم در گلويت افتاد( ريش من گِليت وست ـ11
 كردن كسي كه مشغول خـوردن چيـزي         نفرين) آتشك بخوري ( آتِشَك خُوراي    ـ12
  .است

  )نه سالم و نه عليك، رنج بيخ گلويت( نه سالم و نه عليك، رِنْج ور بنه نات ـ13
سـالم   در جمعـي     وقتي فردي به ظاهر گناهكار يا خطاكار به افراد طلبكـار از خـود             

  .كند
ي تابستان نابود     ولهمثل سر كچل و ت    (ي تَوِستُونْ      نابود باي چي سر كَچلْ و تُوله       ـ14
  )شوي
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 شوشتر، دزفول و نواحي     ، مناطق شمالي خوزستان   ي است كه در   توله گياه مخصوص  
  .مصرف غذايي دارد) مسجد سليمان (نشين بختياري
 تب طوالني مدت كودكـان كـه گـاهي چنـد            )تب بزرگ بكني  ( تَوو گَپ كُناي     ـ15

  .يابد هفته ادامه مي
يني كه براي الغري، ضـعف و تحليـل بـدن فـرد              نفر )مچاله شوي ( مچولْ باي    ـ16

  .شود گفته مي
 باور اين اسـت كـه هـر خـوب وبـدي از              )خدا برايت نخواهد  ( خُدا سيت نَخا     ـ17

  .خداست و ما در اين زمينه با خواست خدا همراهيم
  )به سالمتي كار نكني) ( سلمت كار نَكُناي( سلِمت ـ18
  )درد مند شوي: لم شوددلت چون د( دِلِت چي دِلُم با ـ19

  ي طبيعييانقص عضو و بال) پ

  )كور شوي( كور باي ـ1
  ) قطع شوديا از بازو آويزان تدست( چِلِ مِرك باي ـ2
  )ي پدرت آتش در خانه( ديلَقْ به هووه بووت ـ3
  )رانت ببرد(  روت برا ـ4
 حادثه يـا سـيل   اين نفرين در مقام نابودي كلي بر اثر )بميري( سر فُرومات رواي   ـ5
  .كن است بنيان
  )تير كماندار بزندت(تير كَوونْدار زنات ـ 6

   تعريفشوخي و) ت

  .شود ها با محتواي شوخي و از سر تعريف توأم با نوعي تضاد بيان مي اين نفرين
  !)آتش به كار تو( تَش به كارِت ـ1
  )آتش گرفته( تَش گِريده ـ2

  ه چِقَد تي كالِتش گريد  دوش ديدم كه خس به خس ايگد
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شم كـال    : گفت ديروز ديدم كه با خود مي اسـت  ـ  قـشنگ  ـ  آتش گرفتـه چقـدر چـ 
  )58: 1370رييسي بختياري، (

  ) يا نباشدخيرت نيست( خَيرِت ني ـ3
  ... )واهللا كه (  وال كه ـ4

  .نوعي صوت به معناي جاي تعجب است
ين از سـر شـوخي و       اين نفـر  .خطاب به كودكان  ) گرگ بخوردت ( گُرگ خُورات    ـ5

  .باشد  اظهار لطف نيز مي

  تحقير) ث

عبارات اين قبيل . شود ها با نوعي حالت تحقير آميز و اهانت ابراز مي    اين قبيل نفرين  
  .شود ي مخاطب بيان مي  ها كوتاه و تند و با صيغه نفرين
1- رِتال مِنْ سخاك بر سرت( ه(  
  )آتش تو خاموش( تَشِت كور -2

ي   ي باور باستاني ايران است كه خاموش كردن آتش گناه و نشانه             ماندهاين نفرين باز  
هاي مذهبي مردمان اين ديار قبل از تـشرف           هاي فكري و انديشه      و از رگه   ناتواني است 

ها بـه عناصـر طبيعـي همچـون زمـين،             هنوز بختياري . به دين مبين اسالم حكايت دارد     
قنبـري،  ( خورند  سوگند مي ... يي، خاك و   نور خورشيد، آتش، روشنا     آسمان، ماه، ستاره،  

1381 :135(  
زنان بختياري براي   . كنايه از عزاداري  ) موهايت را بكني  (كَناي  ) هاته  ترنه( ميهاتِ   -3

داسـتان  .( كـشند     برند يا برچهره نـاخن مـي        مرگ عزيزان ونزديكان گيسوان خود را مي      
  )رستم و سهراب و حالت تهمينه 

  )يردتشيون بگ( شيونْ گِرات -4
   معروف يك واقعةنفرين به) به راهش بروي( ور تُرِس رواي -5
اين گونه نفـرين هنگـام      ... ) نزني، نگويي، نخواني    ... . ( نَزَناي، نَگوهي، نَخُووِي     -6

  .شود نارضايتي از انجام كار بيان مي
  )گورت را گم كن( قَتَلتِه بِكَنْ -7
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8- نبينمت( نَبينامِت(  

  حيوانات) ج

هـا سـروكار دارنـد بـه هنگـام            اير بختياري در زندگي خود با احشام و دام        چون عش 
حيوانـاتي  ... گوسفند، بز، اسب، قاطر، گاو، سگ و        . كنند   نفرين مي   به آنها  سختي و رنج  

 چنان عزيز و    گاهيهمين حيوانات   . (ي كاري را دارند     هستند كه با انسان بيشترين رابطه     
  )ندگرد  محبت آميز خطاب ميند كه با الفاظشو ميدوست داشتني 

  )شاخت بكند( شاخِت كهنا ـ1
  )دمت بكند يا ببرد(برا  ـ  دينِت كَهناـ2
  )زبانت ببرد( زووت بهرا ـ3
  .براي گوسفندان و حيواناتي كه چوپان را اذيت كنند) گرگي شوند( گرگي بانْ ـ4
  )گرگ بخوردش( گُرگ خوراس ـ5
  )و را بخورمي ت كله پاچه( كَله پاچِتِه خورام ـ6
  ) به گلويتدكار( كارد به تيشنيت ـ7
  ...)گردنت به دندان گرگ، پلنگ يا ...) (پلنگ يا ( گَردنِت به گَمِ گرگ -8
 ولـي در اصـل بـه قـاطر           است  بين انسان و حيوان    ينفريني مشترك  )يامان( يمان   ـ9

  .شود گفته مي

  ءاشيا) چ

 .شـود   كاالها نيز نفـرين گفتـه مـي       هنگام كار و سختي يا در حال خستگي به اشيا و            
ي ينفرين انسان به اشياء به ويژه ابزار و وسايل كار و زندگي با رويكرد كـوچ و جابجـا                  

اي از اسباب     عشاير تمام يا بخش عمده    . متمادي و سريع لوازم قابل تأمل و تحقيق است        
  .كنند  عكس منتقل مي بهو اثاثيه خود را از ييالق به قشالق و

  .وقتي كسي به چيزي خيلي دلبستگي داشته باشد) جايت بماند(نا  جات مه-1
  )سيل ببردش( او لِفَو براس -2
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 يـا  دوري بمانـد  ـ  بارگـاه  ـ  به منزلگـاه (جاوارگه مهنا يا  به يه وارگِه ديري مهنا -3
  )جاي منزلگاه بماند

  )خورد و خراب شود( هيرد و تَلو با -4
  )لعنت خدا شود ـ لعنت خدا (لهنت خدا با ـ  لَهنَتِ خُدا-5
  )نُو بماني( نَو بِمهني -6

  خود) ح

هاي تندي    ي خود گاهي نفرين     انسان از سر خشم و يا از سر مِهر و پشيماني از كرده            
هـا    ها و غم و غصه از كرده        ها ريشه در ناكامي     اين نفرين . كند  را خطاب به خود بيان مي     

  .ها دارد يا ناكرده
 سرخوري كنايه از ماندن پس از كسي در اين دنيا           )م را بخوري  سر( سرُمِ خوراي    ـ1
  .است
ي كـسي      كنايه از مردن و پخـتن حلـواي فاتحـه          )حلوايم را بپزي  ( حلوامه پزاي    ـ2
  .است
  )دردت را بخورم( دردِتِ خُورام ـ3
  )دردت را بچينم( دردِتِ چينام ـ4
  )مرا نبيني( نبينايم ـ5
 هنگامي كه كودكي رنجي ببيند يـا خيلـي گريـه كنـد              )بي مادر شوي  ( بي دا باي     ـ6

  . خاك به سرميامشابه خدا مرگم بده . كند مادر در مقام تحبيب به خود نفرين مي
  .شود در مقام تحبيب به خود يا ديگري گفته مي )مادرت بميرد( دات ميرا ـ7

  ساختار نفرين

 كـه   بـاً مـشابه يكديگرنـد     تقري تفاوت   با اندكي  يساختارنظر  ها از     آفرين و   ها  نفرين
هـا در     نفـرين . هـا دانـست     اي نفرين   مايه  توان آن را از خصوصيات موسيقايي و درون         مي

موسيقي در  . شوند  تر و بسامد واژگاني با رويكرد دعايي و تند بيان مي          هاي كوتاه   عبارت
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ي خشم و كوبندگي بيشتر   ،   تندي گوينده و هيجان دروني     ، تيزي ،نفرين به دليل لحن آن    
است ها بيش از دعا و آفرين          كه تعداد نفرين   آيد  چنين به نظر مي    پژوهش    اين  و در  اردد
هـاي    مراديبا طبيعت سر سخت، ناماليمـات و نـا         بشر   قابلهي قهريه و م      شايد از قوه   كه

  . سرچشمه گرفته باشد است خاص مناطق عشايري و كوهستانيكهزندگي 

  ها هاي ادبي در نفرين آرايه

هاي گردآوري شده در اين پژوهش نشان         ي متن نفرين    مايه  ررسي درون از نظر ادبي ب   
كند   هاي مردم بختياري خودنمايي مي      ها در نفرين    ي كنايه بيش از ساير آرايه       داد كه آرايه  

 .تر از سخنان صـريح و آشـكار اسـت           ها بسيار پر نفوذ     چون كاركرد كنايه در بيان انسان     
رين بيشتر به صورت خطابي و مستقيم از گوينـده بـه            ژانر نف  )الكنايه ابلغ من التصريح   (

ي التفات در فضاي اجرا به كـار گرفتـه    شود اما گاهي نيز به صورت آرايه       شنونده ادا مي  
  .شود مي

  گيري نتيجه

توانـد از نگـاه جامعـه     ي بسيار عظيمي است كـه مـي       فولكلور مردم بختياري گنجينه   
 شـده   فتـه هاي به كار گر     عناصر و واژه  . گيرد مورد بررسي قرار     ه و مردم شناسان   هشناسان
دهد كه ايـن مـردم الفـاظ و           نشان مي ... ها، سوگند، باورها و     هاي آفرين و نفرين     در متن 

پروراننـد و     ها و افكـار خـود مـي          با انديشه  ،گيرند  مفاهيم خود را از محيط اطرافشان مي      
ي   مايه  حتوا، كاركرد و درون   اگر به ساختار، م   . كنند  هاي متنوعي را از آن طلب مي        كاركرد

ي بختياري تحليلي چنـد جانبـه و        ها   فولكلور مردم كوهستان   هادبي و هنري اين دو گون     
 اها ما را ب     يابيم كه سادگي در ساخت و تنوع در مفاهيم و كاربرد            مند بيفزاييم در مي   روش

  .كند ميدنياي شگفت انگيز فولكلور آشناتر 
زادگان يـا     ، امامان و امام   ) ص(تعالي ، پيامبر اكرم     هاي ساده كه از خداي        اين عبارت 

شود ، زبان عجز يا سپاس كساني است كه در كوهها و              هاي مقدس درخواست مي     چهره
تـر در     اگر پژوهشي گـسترده   . كنند  اند و سالي دوبار به جبر طبيعت كوچ مي          دشتها ساكن 
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تـوان    صورت گيرد ميطوايف مختلف اين ايل و مناطق پهناور ييالق و قشالق بختياري 
اي را براي تحقيقات و مطالعات مردم شناسان و قـوم نگـاران               هاي دست اول و تازه      متن

  .فراهم نمود
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  زبان مردم شيراز در گذر زمان
  »نجوا«با ياد استاد انجوي شيرازي

  1عبدالنبي سالمي
  »پورِدوان«

  چكيده

چـون ديگـر اركـان      (خطة شيراز در طي زمان، از دورة باستان تاكنون از نظـر زبـان               
توان تحوالت آن     بر اسناد بجاي مانده، مي    دستخوش تغييراتي شده است كه بنا       ) زندگي

اين زبان تا دورة باسـتان بـا شـواهد غيـر مـستقيم، امـا بـر پايـة اصـول                  . را رديابي كرد  
در دورة  . كند، قابل رديابي است     ها تكيه مي    واژه  هاي آوايي و نام     شناسي كه بر نشانه     زبان

ن بر اساس آنها تحول     توا   هجري در دست است كه مي      9 تا   7دوم آثاري از شعراي قرن      
در . را دنبـال كـرد  ) توان آن را گويش شيرازي ناميد   كه در اين دوره مي    (بعدي اين زبان    

دورة سوم، يعني از زنديه به بعد كه شيراز به پايتخت اين حكومـت تبـديل شـد، زبـان                    
  .اي از زبان فارسي بدل شد مردمش نيز تغيير كرد و به لهجه

)ارگيتـو (اخت كُنـايي    ، گويش قديم شيرازي، لهجة شيرازي، س       شيرازي باستان  :ها  كليدواژه
                                                      

 پژوهشگر ارشد فرهنگ مردم.1
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  مقدمه

اي از زبان فارسي است كه از نظر ساختار دسـتوري و              زبان امروز مردم شيراز، لهجه    
هـاي    از نظر واژگـان نيـز جـز تعـدادي واژه          . آوايي، چندان تفاوتي با زبان فارسي ندارد      

هاي پيـشين، و كمتـر در زبـان نـسل             نسل  بومي و بازمانده از دوران گذشته كه در زبان        
هاي فارسي معيار اسـت       ي شيرازي همان واژه     هاي روزمره   امروز، مانده است، باقي واژه    
  .شوند كه با آهنگ خاصي ادا مي

 امروز شيرازي، قضاوتي درست و مبتني بر آنچه كه از            ي  اين قضاوت در مورد لهجه    
اي دورتر، مردم شيراز به گويشي  ما در گذشتها. باشد شود، مي زبان مردم شيراز شنيده مي   

اند كه نه تنها با فارسي معيار كامالً متفاوت بـوده كـه بـراي مـردم امـروز                     كرده  تكلم مي 
  .شيراز نيز ناآشنا و نامفهوم است
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  هاي تاريخي شيرازي و دوره

تـوان آن را بـه چنـد          براساس تحقيقاتي كه در مورد زبان مردم شيراز شده است، مي          
  :ه تقسيم كرددور

  ـ شيرازي باستان1

خبـر از   » شيرازي باستان «اي به قلم دكتر حسن رضايي باغ بيدي، تحت نام             در مقاله 
خانـداني از   (زباني داده شده است كه غير از زبـان فارسـي باسـتانِ دربـارِ هخامنـشيان                  

ـ   . موسوم شده اسـت   » شيرازي باستان «بوده و به    ) ي پارسي پاسارگاديان    طايفه ان ايـن زب
ريشه و اساس گويشي است كه در قرون بعد از اسالم تا شـايد دورة زنديـه، ورد زبـان                    

بـه اعتقـاد دكتـر رضـايي ايـن          . انـد   مردم شيراز بوده است و آن را شيرازي قديم ناميده         
اند كه بر اساس داليـل   گويش و گويش قديم كازروني، دو گويش خاموش استان فارس 

  )35: شناسي رضايي باغ بيدي، گويش.(اند ي باستان بودهزبانشناسي بازماندة زبان شيراز
شناسـي   ي زبـان  در اين تحقيق شواهدي آورده شده كه تماماً تخصـصي و در حـوزه    

شناسي و ورود بـه       است كه چون نگارنده با نگاه به فرهنگ مردم، قصد ارائه نكات زبان            
ي اول، تيـر      ول، شـماره  شناسي، جلد ا     گويش  مجله«اين حوزه را ندارد عالقمندان را به        

 شيرازي باسـتان صـفحات    ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مقالة  ، ضميمة نامه82ماه  
  .دهد ارجاع مي» 40 تا 32

  ـ شيرازي قديم2

ديـوان شـمس    «ترين و مستندترين سندي كه از اين گويش در دست اسـت،                 قديمي
، اثـر   »كـان مالحـت   «ي    ه، شاعر قرن هشتم هجري و در مرتبـة بعـد، منظومـ            »پسِ ناصر 

دركتب ديگر نيز جسته گريخته ابياتي يا       . داعي شيرازي، شاعر قرن نهم هجري است        شاه
عباراتي از شيرازي قديم قيد شده است مثـل ديـوان سـعدي و حـافظ كـه البتـه بـراي                      

از ميان ايـن اسـناد چنـد غـزل و يـك             . شناسايي اين گويش در درجة بعدي قرار دارند       
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  .1است» شمس پسِ ناصر«آوريم كه از  ميقصيده را شاهد 
»1« 

  ـ تُت خو سر ميي سرِ ماني و سركشي1
  موتِ اَما و دستِن اُ وا ما و كَلْكَلهِ

1- to-t xo sar-e mo-ye sar-e mâ ne: va sar-kaš-i  

mo:t-e amâ va dast-en o vâ mâ va kalkale 
  ـ اِ دِل و نَلغ و سوز جن آخِر شَه برشِنه2
غَر شَلِهپفتَه مش و  ردِه اَ پا بر جان م  

2- e del va nalγ-o suz jan âxer ša bar šene  

por jân ma-deh a pâ baš - o rafta maγar šale 
   ِتُزِه تا وِ تي مغَه دي كِدنُه مِـ ــ  پروانَه3

  بلبل مغَر خَرِِِ ـ ِِ شَنَه پا هِن كه مِـ ـِ نَِلهِ
3- parvâna tâv-e ti maγa di keδno me:toze  

bolbol maγar xare: šana pâ hen ke me:nale 

  ـ اي جور تا وكَي كِشِم آخَم غَمِه بِخُه4
  جستي و جور كرده و غَم خورده منْبلهِ

4- i jôr tâ va kay keš-em â xam γame: bexo 

joste: va jôr kerda va γam xorda manbale  

  اصرِه اَغَرِت دِل و كار واتـ اِ شمسِ ن5
  اِمرَه كه دِل كِشِه بِنِه اَز دور هاملهِ

5- e:šams-e nâser-e aγar-et del va kâr vât 

em-rah ke del keše: bene: az dur hâmale 
  

  :ي واژه به واژه ترجمه
ـ تو خود سِر موييت سِر ما نيست بـه سركـشي            1
ي در  ي سـر مـوي      تو خود به سركشي، بـه انـدازه       (

  ) ي ما نيستي انديشه

  موي ما به دستت است و با ما به كلكي

ـ اي دل بـه نالـه و سـوز چنـد آخـر بـه بـرَش           2
  نشيني؟

جان مده، به پا باش به رفتن، مگـر     ) بسيار(پر  
  شَلي؟

  ؟نالد بلبل مگر خاري در پايش هست كه مي  سوزد؟ ـ پروانه تابِ تو را مگر ديد كه ايدون مي3
) آخـر مـرا   ( را به كِـي كـشم، آخـرم          ـ اين جور  4

  غمي بخور 
  چستي به جور كردن، به غم خوردن تنبلي

  اين بار كه دل كشد، ببين از دور و بگريز  ـ اي شمسِ ناصر، اگرت دل به كار بايد5
                                                      

آوانويسي و ترجمـه توسـط   . 75و74 سال 5و4هاي     شمارهنامه فرهنگستان زبان وادب فارسي، : چاپ شده در  . 1
  .ماهيار نوابي انجام شده است
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»2« 
  ـ وا گُلِ الله رنگِ تو گُل وري خُ مـِ ـِ خَنَت1

  نَتسروِز اََغَر نَزِ و خو خوش وجي خُ مِـ ـِ خَ
1- vâ gol-e lâla rang-e to gol va roy-e xo me:xan-at 

sar-vez aγar naz-e va xo xˇaš va jay-e xo me:xan-at 
  ـ اللَه و سمبل جمن زلف و ريِ تُشان بِدي2

  رِزِت اِم و بي خُ مِـ ـِ خَنَت اُي اَوِري خو مي
2- lâla vo sombol-e jaman zolf-o roy-e tošân bedi 

oy avero-y xo me:rez-et em va boy-e xo me:xan-at 
  ـ غُنجه سحر مغَش نَكهِ جِش اَ سي تو تُش نَدي3

  طِفلِن و خَوش دِلِن بِشَل غَر و سي خُ مِـ ـِ خَنَت
3- γonja sahar maγa-š nake ješ a soy-e to to-š nadi 

tefl-en-o xˇaš del-en bešel γar va soy-e xo me:xan-at 
  ـ نرگِزِ تَر مغَش بِدي نَرگِزِنيم خوآو تو4

  كز خِجِلي سرِش اَبِش تيت و خُ مِـ ـِ خَنَت
4- nargez-e tar maγa- šbedi nargez-e ne:m xˇâv-e to 

kaz xejeli sar-eš a beš tit-o va xoy-e to me:xan-at 
  ـ وصفِ گُلِ ريِ تو شَز باد صبا اَ گُش رسي5
بش كُفت و كُي خُ مِـ ـِ خَنَتلبلِ زالِ تَفتَه و  

5- vasf-e gol-e roy-e to šaz bâd-e sabâ a goš rasi 

bolbol-e zâl-e tafta vâ-š koft-o ko-y-e xo me:xan-at 
  ـ از زرِ اَورِ زلفِ تو روشِ تو دي بجست برق6

  ي فلك رو ريِ خُ مِـ ـِ خَنَت دي شَنَه عينَه
6- az zer-e avr-e zolf-e to ro: š-e to di be jast barg 

di šana oyna-ye falak ro-va-roy-e xo me: xan-at 
  ـ پر و تُبان عشِق بده از خُيِ شمسِ ناصِرِن7

  واش مد اَز خو شَرم وش تَبع و خُ مِـ ـِ خَنَت
7- por va botân ašeq boda az xoy-e šams-e nâser-en 

vâ-š mad az šarm va-š tabَ-o xoy-e xo me:xan-at 
  خندد سرو هم اگر نازد به خود، خوش به جاي خود مي  خندد ـ با گُل الله رنگ تو گُل به روي خود مي1
 خندد  ريزد، اين به بوي خود مي او آبروي خود را مي  ـ الله و سنبل چمن زلف و روي تو را ديدند2
 خندد طفل است و خوش دل است، بِهِلش اگر براي خود مي  ي تو، تو را نديدي سحر مگر نكرد چشم به سو ـ غنچه3

 خندد كز خجلي، سرش به پيش افتاده و به خوي خود مي  ـ نرگسِ تر مگر بديد نرگسِ نيم خواب تو را4

 خندد گوي خودش مي و بلبل زار، تفته به گفت  ـ وصف گل روي تواش از باد صبا به گوش رسيد5
 خندد ي فلك ديد، به روي خود مي روي تو را اندر آينه   زلف تو روي تو را نديد و بجستـ از زير ابر6

 خندد بايدش از خود شرم آيد، به طبع و خوي خودش مي  ـ پر به بتان عاشق بودن از خوي شمس ناصر است7

  
الدين محمـود ملقـب بـه شـاه داعـي              اجل سعدي و نظام     همچنين ابياتي نيز از شيخ    

 بـه عنـوان نمونـه آورده        ،الر شهري به رنـگ خـاك      از كتاب   )  نهم هجري  شاعر قرن (
  :شود مي
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  دو بيت از سعدي: الف

1 (صخُ از ع ندِت كِ مكشِم كِ مِپسب  ke mepsand-et ke mo xo az γossa bokš-em

 ke gerd-om kerde naxr-om yâ na-baxš-em  كِ گرد اُم كِرد نَخرم يا نَبخشِم
  چون گرد كردم، آن را نخورم يا نبخشم  سندد كه من خود را از غصه بكشمپ چه كسي مي

 ko xeyr- ot bu az-i ma:ni ke-t ošnoft  ك خِير اُت بو اَزي معني كِت اُشنُفت) 2
 begoy ra:mat va sa:di bâ,ke-š i goft  بِگُي رحمت و سعدي با، كِِش اي گُفت
ــخن را    منفعت باشدچون از اين معني كه شنيدي ترا خير و  ــاد كــه ايــن س ــه ســعدي ب بگــو رحمــت ب

  1)102:1369وثوقي، (گفت

  سه بيت از شاه داعي شيرازي: ب

 naminal-em ze soluk-i ke bu vosul-ša dom  نَمي نَلُم زِ سلوكي كِ بو وصول ش دم) 1
 ke ganj az aqab-e mâr-en vo gol az pey-e xâr  كِ گَنج از عقَب مارِن و گُل از پِيِ خار

  چه گنج از عقب مار است و گُل از پِيِ خار  اش باشد نالم از سلوكي كه وصول در پي نمي
 miben-em roxsâr-e ma:ni,mibiy-em zolf-e morâd  بي يِم زلفِ مراد  ميبنِم رخسار معني،  مي)2

 ma- m kar-i ni γeyr az-I ke-m goft hargez sobh-o šâm مم كَري ني غِير از اي كم گُفت هرگِز صبح و شام

  مرا غير از اين كه گفتم هرگز از صبح تا شام كار ديگري نيست  بويم بينم و زلفِ مراد را مي رخسار معني را مي
 va ars-e čaš bedovest-em ša peš ke goš âkân  و اَرسِ چش بِدوِستِم ش پِش كِ گُش آكان) 3

م نَميگُيِ كِ بِبِش وي  ميتشاتِن  مِ م  to migoy-e ke beb-š vi me, ma-m namišâ-ten 
پيـشش دويـدم كـه      ) چشم گريـان  (با اشكِ چشم  

  گوش كني
  2)103: همان(توانم گويي كه بي من بمان، من نمي تو مي

  
ها نهفتـه اسـت و بـه عنـوان خـصوصيت گـويش قـديم         نكتة مهمي كه در اين بيت     

                                                      
  . برگرفته از مثلثات سعدي.1
  داعي  برگرفته از كان مالحت شاه.2
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در فعل گذشتة متعدي است كه از جملـه         ) ارگيتو (شيرازي مد نظر است، ساخت كُنايي     
. هاي جنوب غربيِ بازمانـده از زبـان پهلـوي و فارسـي ميانـه اسـت                 خصوصيت گويش 

توان اين سـاخت را كـه عامـل مهـم تمـايز آن بـا فارسـي امـروز اسـت، در                         امروزه مي 
) واقـع در كـازرون و شـيراز       (اي    هاي كـوهمره    هاي استان فارس از جمله گويش       گويش
هـاي    گـويش  (ačomiمـي   هاي الرستاني موسوم بـه اچ       و گويش ) دوانِ كازرون (دواني  

تـوان در     نكتـة مزبـور را مـي      . به وضوح مشاهده كرد   ...) الري، گراشي، اِوزي، خُنجي و    
  .هاي اخير آمده است، ديد هاي زير كه در بيت جمله
در ايـن  ) ديشعر بيـت دوم سـع  . ( كه اين را گفتke-š i goft =ـ كِش اي گفت 1
 چـسبيده  ke شناسة سوم شخص فعل گفتش است كه از فعل جـدا شـده و بـه               -šمثال  
  .است
در ايـن  ) شعر بيت اول سـعدي ) (آوردم( گرد كردم gerd-om kerd=ـ گِردم كِرد 2
  . چسبيده استgerd از مادة فعل جدا شده و به -omنيز مثال 
در ). داعـي  بيت سـوم شـاه  (ارم  من كار ديگري ندma-m kar-i ni=ـ مم كَري ني 3

 ma ندارم است كه از مادة فعل جدا شده و بـه ضـمير               ni-m= شناسة فعل    m–اين مثال   
   .چسبيده است

  هاي شيرازي قديم برخي واژه
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هايي هست كه ما را بـا زبـان مـردم شـيراز در قـرن                در ديوان شمس پسِ ناصر واژه     
اي كه از اين ديوان  اي چند غزل و قصيدهه از ميان واژه. كند هشتم هجري بيشتر آشنا مي

هاي گويش قـديم      اي باشد از واژه     آيد كه نمونه    به چاپ رسيده، تعدادي واژه در زير مي       
 در شش قرن پيش از اين كه امروزه كمتر اثري از آنها در زبان مردم شيراز ديده                   شيرازي

  .شود مي
  روشن ro: št ر ـُ شت آستانه astanγ  آستَنْغ

  ناله zahir  )زحير(زهير   ايدون، چنين edno  هاِدنُ
  زندگي zenγani  زنْغَني  آزاد azâ  اَزا

  گر، اگر γal  غَر  آيد olât  اُالت
اُلَو  olavo نگ  برآوردقَالس  qalâ-sang فالخن  
  كارزار kârzu  كارزو  بار، اين راه اين emra  اِمرَ

  گدايي kad  كَد  انكار، حاشا ankarγ  اَنكَرْغ
راَو  avr كهان  ابر  ke:hân 

(ge:hân) 
  كيهان، جهان

  تنبلي manbale  منبله  افتاد ovast  اُوست
  خندد مي me:xan-at  مـِ ـِ خَنَت  گيج betur  بِتور
  مگر maγar  مغَر  سنگ bard  برد

  مغز maš  مش  بلند borazi  برَزي
  ناله nalγ  نَلْغ  ابرو borv  برْو
  بيمار، ناخوش naxˇaš  نَخَوش  نك بِهِلَش، ولش bešel  بِشِل
  نرخ ne:r  نـِِ ـِ ر  باال، قامت bašn(bošn)  بشْنْ
  بايد vât  وات  بين bineš  بينِش
  بازآيد vazâ-t  وزات  پسين، عصر pasi  پِسي 

  براي vasoy  وسي  بسيار por  پر
 ,toz,toz-e  تُز،تُزه، مِـ ـِ تُزه

me:toze 
  بِروي، بگريزي hâmale  هاملِه  سوزد مي سوز،سوزد،

  هيچ he:z  هِـ ـِِِِِِِ ِز  افتا tit  تيت
 مه(جمج(  joma هِن  جامه، پيراهن  hen است  
  داماد damâ  دما
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   امروز مردم شيراز ي لهجه

هاي اصيل و اصطالحات معمول شيرازي را به عنـوان            در اين بخش، تعدادي از واژه     
ويش ديرينه و در عين حال دگرگـون شـده          آوريم تا بيشتر به رمز و راز اين گ           مي نمونه
باشد كه در آينده به همت محققان، فرهنگ گـويش شـيرازي از اولـين سـند                 .  ببريم  پي

ــه   ــار عالق ــق شــود و در اختي ــردآوري و تحقي ــروز گ ــا ام ــاريخي ت ــدان حــوزه ت   ي من
هاي حاضر ضمن اينكه معني شـده اسـت،           در ذيل اغلب واژه   . شناسي قرار گيرد    گويش
ها ضمن    اين جمله . اي از جمالت لهجة شيرازي است        شده كه نمونه    يي نيز آورده  ها  مثال

نماياند، اصطالحات و كنايات و تعابير در لهجة           مي  اينكه جايگاه واژة مزبور را در جمله      
شيرازي كه نشان دهندة خوي و خصلت و در كل فرهنگ مردم شـيراز اسـت، نيـز بـه                     

  .دهد خوبي نشان مي
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  الف. آ
 ويار، هوس زن بـاردار     :ârmeآرمه  

مــردم شــيراز . بــه خــوراكي خــاص
معتقدند كه اگر زن بارداري هـوس       

ــش   ــورد، چ ــد و نخ ــوردني كن م خ
  )زاغ.(شود اش زاغ مي بچه

: arme dâriآرمه داري 
ي  هايي كه از طرف خانواده خوراكي

دختر، در زمان بارداري برايش 
  .فرستند مي

عـوض   :âleš dalešآلِش دلِـش  
  دن، معاوضه كردنبدل كر

ــون  ــون(آونگ : âvangun) اُونگ
  آويزان

سخن ياوه و بـي     : atkali اَت كَلي 
  معني

دســــته و : areymunاَرِيمـــون  
اَرِيمون و نَرِيمـون، همـه      «جماعت  

  »ي فالني رفتند خونه
فضول : osso čos-akاُسّ چسك 

كسي كه در هر موردي اظهار      . باشي
  . كند عقيده

از شـدت  : a: šidanاَ ـَ  شـيدن   
  بيچاره شدن. گيجي، درمانده شدن

ــك  اَلچalčak : ،ــكنجه ــباب ش اس
ــرم را در آن  ــاهراً پــــاي مجــ ظــ

. كردنـد     گذاشتند و شـكنجه مـي       مي
اِنگا پاش تو اَلچـك     «: چنانكه گويند 

  .»)اند گذاشته(گُذُشتَن 
زشت، داراي شـكل    : aleštiاَلِشتي  

  مضحك، ناپاك و نَشُسته
دســـت : al kerdanاَل كِــردن  

چنانكـه  . انداختن و مـسخره كـردن     
ــد ــردي «:گوين ــون ك ــو اَلِم ــا = ب باب

  .»دستمان انداختي
ساده لوح، كـم هـوش و       : ololاُلُل  

  حواس
  بين باريك: endakiاِندكي 

  عالمت و نشانه: angاَنگ 
ــه  ـــَ نوِمـــــ : a:numeاَـــــ

  انديشي، حفظ ظاهر را نگه      مصلحت
ضِ اَــَ   محـ «: چنانكه گوينـد  . داشتن
ي روزگار هم كِه شُده يِه كاري         نومِه
  .»بكُن

ــي  ــه :osiاُوسـ ــوبي،  ي پنجـ  چـ
  مخصوص باد دادن خرمن

  ب
ــال  ــازي: bâlب چنانكــه . همتــاي ب

در جــواب . مــنَم بــازي «:گوينــد
يا برو بالِت   . گويند برو بالِت بيار     مي

  .»نداريم
در نقـاطي   . پرنده: bâlandeبالَنده  
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  .و باهاندِه گوينداز فارس با هِنده 
ي بـبم     ببِـه «كودك عزيز   : babaببِه  
  »عزيزِ عزيزم= 

چنانكـه  : دسته و گروه  : beyleبِيلِه  
ي اول راه بيفتـه بعـد از          بيِْلِه«:گويند

  .»ي دوم حركت كنه چند دقيقه بِيلِه
ي گل  شفته: botô âhakبتُو آهك 

ــالوده  ــه در شـ ي  رس و آهـــك كـ
  .برند ميساختمان به كار 

 botô âhakبتُو آهـك انـداختن   
endâxtan :  رخـــوريكنايـــه از پ

  كردن
:  چنانكه گويند  جان،: baxtârبختار

تن » .به جانم افتاد  = به بختارم اُفتيد  «
چوب كشيد  «: چنانكه گويند . و بدن 

  ».به بختارِش حالُ نزن كِي بِزَن
مقابـل  . كـشاورزي ديـم   : bašبش  

  فارياب
  خِرخِره، ناي : boqoruneبقُرونه 

ــارِه  ــزرگ  : baggâreبگّ ــايق ب ق
  هاي كوتاه  مسافربري در مسافت

شــخص عاقــل و  : bolomبلُــم 
  .باهوش كه خود را به ناداني بزند

   اُلُلْ:boleytبليِت 
آهنـي نـوك تيـز و       : bambuبمبو  

بـرداري در     ميان تهي كه براي نمونه    

  .گوني برنج فرو كنند
  پنبه درِ بطريچوب  :bučبوچ 
  پ

اي از  مچ پيچ، بافتـه  : pâtoveپاتُوِه  
جنس پشم به پهنـاي پـنج ـ شـش     
سانتيمتر و طول بيش از يك متر كه        

  .پيچيدند به ساق پا مي
غــذايي : pâče polôپاچــه پلــو 

متشكل از گوشت، دنبه، كـشمش و       
ايـن  . ي گوسفند   سركه شيره و پاچه   
پاچـه بـه عنـوان        غذا را چـون كلـه     

  .كنند  ميل ميصبحانه 
ساده لـوح، مقابـل پكِّـه       : papeپپِِه  

  )پكّه(
موي ژوليده، مويي كه در     : pet پِت

  .اثر شستن با صابون چون نمد شود
چنانكـه  . سابقه، آبـرو : patakپتَك  

ــد ــي  «: گوين ــاد م ــه ب ــت ب = دم پتَكِ
  »كنم رسوايت مي

ــوردن   ــر خـ : per xordanپـ
  چرخيدن، دور خود گشتن

مجلـس سـوگواري،    : porseپرسِه  
  مجلس ترحيم

به كاهوي رشد : pa:rakپ ـَ رك  
چنانكـــه . گوينـــد نكـــرده مـــي 

  »kovu... كُووپـََ ـَ رك«:گويند



  86 زمستان 11 شماره/ مردم ايران   فرهنگ 100

 

دست دست كـردن،    : permaپِرمه  
  معطل كردن

هاي آب كـه    قطره: pešengپِشِنگ  
يه «: چنانكه گويند . بر چيزي بپاشند  

  »پشنگِ آب بهش بزن تا نرم شِه
  گيج و منگ: paγurپغور 

ــه  ــوش : pakkeپكِّ ــا ه ــا و ب . دان
ي   چنانكه هيچگاه در مقابـل خدعـه      

ديگران دم الي تله ندهد و هميـشه        
  )مقابل پپِه.(پيروز باشد

  تركيدن، دريدن:  pokidanپكيدن
  سِمِج: pelačپالچ 

: pal pal kerdanپل پل كِـردن  
جان كندن، تقـالي مـرغ سـربريده،        

  پرپر زدن
بــــشكن، : pelengakلنِگَــــك پِ

  بشكن زدن: پلنگك زدن
ــوِرِده  ــال : pelverdeپِلْ ــرت و پ پ

  گفتن، مهمل گويي
نيـــــشگون  : penjirپنجيـــــر  

  )كُنجير←(
ــد  = زردِ پنــدكي«. پيــزي: pendپِنْ

ــه از موجــود زرد و ضــعيف و  كناي
  »مردني

نـان  «كَپك نان،   : purmakپورمك  
  »پورمك زده

  افزار، كفشپاي : pôzârپوزار 
  پرستو، چلچله: pirsukپيرسوك 

  بوي پشم سوخته  :pilizپيليز 
  ت

. پـروا : مالحظـه  : tâšuneتاشونه  
خـودِش رو چنـان     «:چنانكه گوينـد  

كـه  ) رويـم (شونه اِنداخت روم      تا  بي
  ».زهرَم آب شد

ي   ي مانده   بوي ماده : toršâlتُرشال  
  ترشيده شده
الً لباس كام: tar-o tilisتروتيليس 

خيش شده از ريخـتن آب و بـاران         
  بر آن

ــدن  ــر  : toridanتُري ــدن، س لغزي
  خوردن

شِپِــشَك مــرغ و  : teškeتِــشكه 
  ...خروس و
. زيـــن. پـــاالن االغ: takalتَكَـــل 

ــو «: چنانكــه گوينــد ــو ت زيــن تكلت
  .»كنايه از تجربه پيدا كردن= بردن

ــسمِه  : talak tasmeتَلَـــك تَـ
  »ردتلك تَسمش كِ«سركيسه كردن، 

  بز پيشاهنگ گلّه: tageتَگِه 
هـاي فرعـي    خوشه :telengeتِلِنگِه

خوشه انگور كه هر يك چنـد دانـه         
  .دارد
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خراب شـدن   : tombidanتُمبيدن  
  ساختمان، ريختن ديوار

كليد آهنـي كلـون     : tamlitتَمليت  
  در

هاي گيـاه مثـل       جوانه: tenjeتِنجِه  
   گندم و جو جوانه

حــرام : tuf-o tareتــوف و تــره 
ــردن  ــان ب ــردن و از مي ــه . ك چنانك

  »اي حِيفِه، تُف تره نكن«: گويند
ــدن  ــدن: tovondanتُون . برگردان

منحرف كردن كسي از مـسيري بـه        
  .از راه به در كردن. مسير دلخواه

مانند نوك مـداد، نـوك      .نوك: tiتي  
  ...زبان و 

ــسك  ــل كــه  جوجــه: tiskتي ي بلب
ت تـا   از هف «: چنانكه گويند . نخواند
ي بلبـل يكـيش بلبـل ميـشه           جوجه

  »باقيش تيسكِ
. شـــبيه و نظيـــر: tikâreتيكـــاره 

كـــارت شـــده «: چنانكـــه گوينـــد
  »ي پسر مال باشي تيكاره
  ج
توري چراغ زنبوري   : jâli جالي

  )چراغ آزاك(
قاشق كوچكي  : jarqatunجرقَتون  

  .ريزند كه با آن مركب در دوات مي

  ، نوجوانجوان نابالغ: jeγeleجِغِلِه 
جهيــــدن و : jeqidanجقيــــدن 

از كَـلِ بـاغ     «:چنانكه گوينـد  . پريدن
  ».شما جِقيدم تو باغ خودمون

جِل ِجل ـ تند  .  تند، سريع:jelجِل 
يا جل جِلَكي، جيب      بارون مي «. تند

  »بوام پرِ نُخُودچي
سبدي كه از ليـف يـا       : jolatجلَت  

برگ درخت خرمـا ببافنـد و در آن         
  ظرف خرما. خرما بريزند
ي  خزه: jol qorbâγeجل قُرباغه 

  روي آب
روزهـاي  : jol kanunجل كَنـون  

هاي   دوم وسوم عيد نوروز كه لباس     
آورنـد و     كهنه را از تـن بيـرون مـي        

ي   دوره«. پوشـند   هاي نـو مـي      رخت
  »جل كنونه

وقتي «عوضِ، بجايِ   : jamazجمز  
دو نفر با هم گالويز شـوند و يكـي         

مشت بزند و آن ديگـر      ديگري را با    
ميـانجي  . نيز با مـشت تالفـي كنـد       

جمـزِ  «گويد  براي جدا كردن آنها مي    
  »هم در

  دوقلو: jumuliجومولي 
: مثـل . صميمي، شفيق : jengجِنگ  

آفتـاب  = آفتاب جِنـگ    . رفيق جِنگ 
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  شديد
  ي نرِ جوان گوساله: jongeجنگه 

ــه ــي  جوجـ  juje-yeي كُرُكـ
korok-i :    واده آخرين فرزنـد خـان

  )ته تُغاري(
  هاون سنگي: juγanجوغَن 

جـوانمرگ،  : junasratجونَسرََت  
  »اِي جونَسرَت شده«: چنانكه گويند

به كودكي كه زيـاد     : jimbôجيمبو  
كودك نـاآرام  . گويند تُخس باشد مي  
ميز جيمبو، بازي را    «: به كنايه گويند  

  ».بهم زد
  چ

. قـاطرچي : čârvâ-dârچاروادار  
در مقـام   . طر بار حمل كند   آنكه با قا  

مگـه  «.رود  توهين نيـز بـه كـار مـي        
مِـثِ چـاروادارا    «يـا   » چاروا داري؟ 

  ».دهنِش چاك و بند نداره
دريـده شـدن،    : čâkidanچاكيدن  
يخَـم رو   : چنانكه گوينـد  . پاره شدن 

  .چاكونم از دست مي
= چالِ كفتر «ي پرنده     النه: čâlچال  
 ي  النـه = يا چال قـالغ   . ي كبوتر   النه
  ».كالغ

ــري  پـچčapari : ،تنـــد وســـريع
چپري برو  «: چنانكه گويند . چاپاري

 در  »برگـرد سريع بـرو و     = و برگرد 
الهـي  «: گوينـد   مقام نفـرين نيـز مـي      
  »!اسب چپر روت بدوِه

ــراغ آزاك  : čerâγ-e âzâkچِـ
ــوري  ــراغ ت ــوري، چ ــراغ زنب دار  چ

  )جالي←(
  سرشير: čarbeچربه 

ــدن  ن، چزانــد: čerzondanچِرزن
  شكنجه كردن، عذاب دادن

چرخ نـخ ريـسي   : ča:reچـ ـَ رِه  
  )پشم ريسي(

ــه  ــوده،  čake :1چكِ ــ شــوخ و ل ـ
  ـ چانه و زنخدان2شيرين زبان 

ــل  ــف : čelچِ ــل، كت ــه . بغَ چنانك
باز رختات زدي زير چِلِـت      «: گويند

  »راه افتادي؟
ــسه   ــك مس  :čalok-mosseچلُ
چـوب بلنـد را     . بازي الـك دولـك    

ــسهِ ــك م  و چــوب كوچــك را چلُ
  .گويند

ــك  مبـچčombak : روي دو پـــا
. نشستن و زانـو را در بغـل گـرفتن         

ــرُ چمبـــك «چنانكـــه گوينـــد  چِـ
  »نِشِستي؟
: čemli/čemriچِمــري / چملــي

المپاي چراغ نفتـي، لولـه و حبـاب         
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  چراغ
ــه كــردن  ــن چِنِ  čen čeneچِ

kerdan :      ي   به تناوب و بـا فاصـله
  كم، از هر چيز خوردن

  منقار، نوك پرنده: čeng چِنگ
دان مرغ    چينه: čengdunچنگدون  
  و پرنده

چنگـك آهنـي،    : čengakچِنگك  
مخصوص بيرون آوردن دلْـوي كـه       

  .در چاه رها شده است
ــه   ــگ و چيل : čang-o čileچن

هاي نازك و خشك كه بـراي         شاخه
  .رسد سوخت به مصرف مي

  شيون، فرياد كودك: جيغ: čirچير 
بـافي كـه       قالي  شانه: čirkuچيركو  

كنايه . كند  ها را بر هم فشرده مي       گره
چنانكـه  . باشـد  از كتك زدن نيز مـي   

مينـدازمِت زيـر چيركـو تـا      «: گويند
  »!زنَمِت خوري مي مي

لب = چك و چيل    (دهان: čilچيل  
  )و دهن

سرما خـوردن،   : čoymunچيمون  
  زكام شدن

  )چيمون (:čoyidanچييدن 
  خ

  تخم مرغ، تخم پرنده: xâgخاگ 

ـ يك قلم از هفت     xatak  :1خَتَك  
: قلم آرايـش كـه عبـارت بودنـد از         

وسمه، سرخاب، سـفيداب، ختـك،      
  ؟...زرك، پولَك و 

= سرِت خَتَك زده    «ي سر     ـ شوره 2
  »سرت شوره زده

خَـزوك  (سوسك  : xazukخَزوك  
  )حمام، خزوك زرد

بين سين و ز  (:xas pušخَسپوس 
سر و    آدم پست و بي   ) شود تلفظ مي 

  پا
رس كـه     خرماي نيم : xarakخَرَك  

قابل خوردن اسـت امـا هنـوز نـرم          
  .نشده

  جفت نوزداد: xasmخَسم 
 خـيس شـدن،     :xosidan: خُسيدن

زيـر  «: خيس خوردن، چنانكه گويند   
زيـر بـاران خـيس      = بارون خُـسيدم  

  »شدن
دروغ و چاخان، الف    : xeštخِشت  
  و گزاف

هرز رفتن، : xal raftanخَل رفتن 
آب «: هرز رفتن آب چنانكه گوينـد     

  »ره داره خَل مي
خاكستري كه از   : xolvâreخُلوارِه  

  .آتش ريزه سرخ و مخملي باشد
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  غالمباره: xemخِم 
ــنج  ــگ : xenjخِ ــنج زدن(چن = خِ

اگه گربه رِ اذيـت كُنـي       «)چنگ زدن 
  »زنه خِنجت مي

   خارش:xeneštخِنِشت 
جوال كه  : xur/xureخوره  / خور  

  .با پشم بافته شده باشد
دودكـش بخـاري    : xôrakخُورك  
  ديواري
  خيار چنبر: xiyârzeخيارزِه 

  د
   لجباز:dobدب 

ــش  ــم : debšدِبــ ــس، طعــ گــ
هاي نـارس مثـل خـوردن         خوردني

  خرمالوي نارس
ــي  درِ : darak-e orsiدركِ اُرس

هاي     هاي قديم كه شيشه     مشبك اتاق 
  .رنگي داشته باشد

ــرزِه  ــر : das perzeدس پِ خمي
كننـد و در   ريزه، آرد را كمي نم مـي      

مالند تا به صورت     ميان دو دست مي   
آن را در آش    . هاي ريـز درآيـد      تكه

  .ريزند اُماج مي
 das pelkuدس پِلكــو كِــردن 

kerdan :     دستمالي كـردن، چنانكـه
ــد دســپلكوش نكــن چــرك «: گوين

  »شِه مي
ــردن   das halâlدس حــالل كِ

kerdan : چنانكــه . ختنــه كــردن
= دستش رو حـالل كـردي      «: گويند
  »اش كردي ختنه

ي حساب،    دفترچه: dastak دستَك
  )دفتر و دستك(بياض ثبت حساب 

ي گوشــت،  غــده: došbolدشــبل 
براي ناخني كـه ريـشه كنـد، مفيـد          

دشبل را از وسط دو نيم كنند       . است
  .شود و بر ناخن كشند، خوب مي

چنانكــه . تــراخُم: doškدشــك 
  »ي دشك بزنه چيشات دونه«: گويند
چنانكـه  . ــ فريـب   dafak :1دفَك  
تُـرُ  «يا  » فالني تُرُ دفَك داده   «: گويند

ــده   ــم ن ــدا دفَكُ ــه-2» .خ ي   پارچ
ها براي جلـب      دار كه شكارچي    خال

كنند و با نزديك شدن       كبك پهن مي  
  .كنند  كبك، آن را شكار مي

ــالُ  ــه خوا: del bâloدِل ب بيــده ب
  پشت، طاقباز

 بــا ســماجت  :dolašmeدولَــشمِه 
چـسبيدن  . خود را به كسي آويختن    

  به كسي
 17حلبي، حلب روغن    : dalliدلّي  

  كيلويي
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ــرو  مدdamaru : خوابيــدن روي
  شكم، مقابل دِل بالُ

از حال : dud oftidanدود اُفتيدن 
: چنانكه گوينـد  . حال شدن   رفتن، بي 

 پهلوم كه تو دِلُـم      يِي سقُلمِه زد تو   «
  »)افتيد(دود افتاد 

 dukunدوكـون دسـگاه كِـردن    
dasgâ kerdan:   كسي يـا چيـزي 

ــيله ــه   را وس ــردن ك ــصودي ك ي مق
  .ي فريب داشته باشد بيشتر جنبه

اَگِه تـو دولـي     «. دلوِ آب : dulدول  
يعني من از تو زيـرك      . من بندِ دولَم  

  »ترم
ــتن : davalدول  ــره رف ــي (طف دول
يا بگو ايـن    «سركار گذاشتن   ،  )دادن

آنقـد  : كـنم   كنم يا بگو نمي     كار ر مي  
  »منو دول نده
 هـل  :doholi dâdanدهلي دادن 

  دادن؟
ــوال اََك زدن   divâl-akديــ

zadan :      با مشت به ديوار همـسايه
  .كوبيدن، براي خبر كردن او

  ر
واسـطه، داللـه چنانكـه       : râféرافع

ايــن بِــيگُم بندانــداز رافــع «: گوينــد
  ».عروسي بود

ـــك  تُربـبرrabotorbak : گيــــاه
  تاجريزي
  بام ي پشت لبه: rox bunرخ بون 
َ دك    رـra:dak :   شكلك در آوردن

ي ديگـران     كودك كه موجب خنـده    
شود يا گريـستن مـصلحتي كـودك        
براي به دست آوردن چيـزي يـا ادا         
ــدن   ــوش آمـ ــراي خـ در آوردن بـ

ـ  «: چنانكه گويند . ديگران در برو اينقَ
ـــَ  ــار  ر ـــَ. دك درني ــا ر  دك در آرِ   ي

  »!غريبي هستي آ
. سـهم، سـهم سـرانه     : rasadرسد  

به رسد خودت قانع  «: چنانكه گويند 
خُـي رسـد همـه رِ         باش يا تـو مـي     
  »بخوري جونم

  زباله، خاكروبه: raštرشت 
  تخم شپش: reškرِشك 

 /rešmizريـــشميز / رشـــميز 
rišmiz :موريانه  

خـراب شـدن     :rombidanبيدن  رم
  )تمبيدن(بنا 

بــا نــواي مغمــوم و : rengeرِنگِــه 
بيشتر در مـورد  . گريه در گلو ناليدن 
  .شود كودكان استعمال مي

ــه: reveرِوِ  ــه = رِوِ رِوِ. دندان دندان
ي كـاردو     لبه«: چنانكه گويند . دندانه
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  »رِ از بس به سنگ زدي رِوِ شده
گلـيم و  كهنـه   : rutakali رو تَكََلي 

قالي كه بر پشت االغ گذارنـد و بـر          
  .آن نشينند

ــه،   :rudرود  ــر گوش ــز و جگ  عزي
  دردانه

ــه: ruvârرووار  ــه   ي روي ــوه ك  گي
  زنان از ريسمان ببافند

  آب برنج: risريس 
چنانكـه در مـورد     . اسهال: riqريق  
ــد  بچــه ــه اســهال شــده گوين : اي ك

  »بچوو ريق افتيده«
  ز

جور، بيمـار و    رن: zâranji زارنجي
  عليل
  چشم سبز: zâγزاغ 

رون    زبـون بـzabun borun : در
مقابل كسي كه ديگـري را از گفـتن         

مِـي زبـون    «: گوينـد   كند مـي    منع مي 
  »برونِه كه حرف نزنم؟

طلـسمي   : zabun bandزبون بند 
كه براي بستن زبان دشمن     ) دعايي(

  .باشد
بيماري . يرقان: zardiyunزرديون 
  .زادزردي  نو
ـــَ ك  زza:k : ِشــيرِ روزهــايِ اول

بيشتر در مـورد دام بـه كـار       . زاييدن
  .رود مي

  زود، فوري: zelزِل 
ــل  فـــرز و : zel-o belزِل و بِـ

  چابك، كارآمد
  زولبيا: zeleybiزِليِبي 

فـوت  : zič-o bambزيچ و بمب 
  و فن كار، لِمِ كار

  س
  گونه، لُپ: sopسپ 

ربـه، ورم   چـاق و ف    :sopineسپينه  
  كرده
  نردبان: sedسِد 

 ســـرگيجه، :sarperakســـرپِرَك 
شـور، بِـسكه      مـرده «: چنانكه گويند 

  »عقَبِش گشتم سِرپِرك گرفتم
ــرخطّي  سـsar xatti  :ي  نـــشانه

  كاغذيِ الي كتاب
ــزك   ــرْم ري سsarmo riz-ak :

هاي ريـز بـرف قبـل از بـارش            دانه
  برف سنگين

 مـشتي كـه بـه     : soqolmeسقُلمه  
  پهلوي ديگري زنند

سـرماخوردن، زكـام    : saqqôسقُُّو  
كـاك اَسـرْم    «: چنانكه گوينـد  . شدن

  »سقُّو كِردم
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چوب كوتـاهي كـه بـر       : sokسك  
سر آن ميخي فرو كرده باشـند و بـا          
آن به كپـل چـاروا بزننـد تـا تنـدتر            

  )سك زدن. (برود
ــكَل  سsakal :ــم در . اســتخوان قل

سـكَل  «: گوينـد   مقام فحش هم مـي    
  »!ي رو بون حموم خوابيده خورده

  كم عقل و سبك سر: soleسلِه 
   سمنو:samniسمني 

چنانكه ) سِفت و سِنِر  (: senerسِنِر  
ــنِري  كوفتــه«: گوينــد ي سِــفت و سِ

  ».بود
واحـد وزن،   : senemzarسِنِم زار   

   چارك16/1 من 64/1
چنانكـه  . حسود: sôzoviسوزوي  

عيبي نداره مگه   دخترو هيچ   «: گويند
خيلــي =  يِــه اينكــه خيلــي ســوزوي

  ).حسود است
  كُنج، گوشه: sukسوك 
  گمان و ظن: sulسول 

هاون چوبي كـه در     : sirkuسيركو  
  كوبند آن برنج مي
اي كه در     حشره: sispukسيسپوك  

 است و در صورتي كه بـه         ميان گله 
چشم، بيني يا گلـوي كـسي بـرود،         
 شخص بـراي مـدت چنـد روز بـه         

چشم درد، گلو درد  با عطسه و آب  
  .شود ريزش شديد دچار مي

: sine vâ kerdanسينه وا كِردن 
  كِش و قوس كردن، خميازه كشيدن

سوتي كـه   .  سوت :šâftakشافتَك  
با قـرار دادن انگـشت روي زبـان و        
به كمك خارج كردن هـوا از دهـان         

  .شود ايجاد مي
  دستخوش در قمار: šatalشَتَل 

 كسي كـه از قمـار بـازان      =شَتَل گير 
  گيرد دستخوش مي

ــر  ــد  :šerشِ ــه گوين ــاره، چنانك :  پ
ــه« ــر كــردي كُلجِ ــوم شِ يعنــي » ي نُ

  .نو مرا پاره كردي) جامه(كُليجه 
ــرا  ــه   :šerâشِ ــناخته ك  دردي ناش

شـرا  (كنـد   گويند در گلو بـروز مـي   
  .گويند در مقام نفرين نيز مي) ماشرا

ــپكي   ــرتي شَ   :šerti šapakiشِ
» هـر دم بيـل    «بندوباري، معـادل      يب

  .عملي كه بر اصولي استوار نباشد
  پاره پاره: šerendeشِرِنده 

ــفت دادن  طــول : šeft dâdanشِ
ــه   ــخن چنانك ــصيل دادن در س وتف

يا . اَنقدر شِفت و القاب نده    «: گويند
  »شِفِتش نده

ــردن   ــف كِ ــف شِ  šef šefشِ
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kerdan:        مِن مِن كـردن در سـخن
آنقـدر شِـف    «: يندگفتن چنانكه گو  

  »شِف نكن، يه دفه بگو شِفتالو
   غار:šakaftشِكَفت 
  گياه شنبليله: šamlizشميلز 

شـب  (: šô xeyratشُـو خيـرات   
هاي دوشنبه و جمعـه       شب) خيرات

) عصر روزهاي يكشنبه و پنجشنبه    (
ــان   ــر مردگ ــا را از به ــوا و خرم حل

  .خيرات كردن
ــه   ــورگا خون   :šur-gâ xuneش

  بهحمام و گرما
غـذايي    :šiš endâzشيش اِنـداز  

هويج . متشكل از هويج و تخم مرغ     
كنند و بعد از      را در ماهيتابه رنده مي    

پهن كـردن در كـف ماهيتابـه چنـد          
كننـــد و  جـــاي آن را خـــالي مـــي

شـكنند و روي   مـرغ در آن مـي       تخم
  .گذارند تا پخته شود اجاق مي
ــيوه  ــه از  : šiveش ــوه ك تخــت گي

ي كه كنار هم و     هاي پارچة كتان    اليه
  .بهم فشرده شده باشد ساخته باشند

  غ
ــد  ــال بن  يــك  :γalbâl-bandغلب
در مقام فحش نيز    . ها  طايفه از كولي  

  .گويند مي

 غِلُوγelô :شلنگ تخته انداختن  
گـرد و در عـين حـال        : γondغُند  

ي   چنانكه در مـورد عمامـه     . كوچك
فــالن طلبــه «: گوينــد هــا مــي طلبــه
  »ندي دارهي گرد و غُ عمامه
عميق، مثل اينكه بگويند    : γulغول  

  »آب انبار قوام خيلي غولِ«
  ق

نخي كه از موي بـز      : qâtmeقاتمِه  
  بريسند

  )سپ(گونه : qopقُپ 
ــك  ــره :qopakقُپ ــه   گ ــه پاي اي ك
  .هاي گياهان پايا است جوانه
پارچه نخـي راه راه      :qadakقََدك  

ي ســفيد و خطــوط آبــي،  بــا زمينــه
ــ ــنس آن ب ــاس ج ــوار و كرب ين چل

  .است
رعــد، : qorre tirâqقُــرّه تيــراق 
  آسمان غُرنبه

ــوزك   ــالغ س   :qalaγ sôzakق
اي از جنس كـالغ بـا         زاغچه، پرنده 

  رنگ پرهاي سبز و خوش
فرو رفتگي در   : qolpidanقُلپيدن  

هـاي مـسي و       مثل كاسـه  . اثر ضربه 
  .رويي كه ضربه ببينند و قُر شوند

ــك  رچــم ز : qalam zarčakقَلَ
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در آن  . بازي  ي مخصوص آتش    كوزه
بــــاروت و جــــوهر رنگارنــــگ 

دود و  . زدنـد   ريختند و آتش مـي      مي
ــرون    ــواره از آن بي ــون ف ــش چ آت

  .جهيد مي
ــوني  ــي: qaluniقل ــار ب ــزد و  ك م

  مواجب، بيگاري
ــ بوريـا را بـه       qomtare :1قُمتَره  

. كردنــد شــكل اســتوانه محكــم مــي
درون آن را ســنگ و شــن و ماســه 

ريختنـد و بـر سـر راه آب قـرار             يم
  .دادند تا سدي باشد در راه آب مي
  ـ كنايه از شخص شكمو و پرخور2

مطــرب و رقّــاص : qavvâlقَــوال 
خوانــد و هــم  كــسي كــه هــم مــي(

  )رقصد مي
كيسه يـا كيـف     : qôloqakقُولُقَك  

كوچكي كه اسـباب دوخـت و دوز        
در آن ريزند، كيـف كتـاب و دفتـر          

  آموز دانش
  ك
يونجه كه خـرد  : kâ tilitليت كاتي

كنند و مخلوط با كاه بـه چارپايـان          
  .دهند

 كاكkâko :برادر  
= كَپِـت بيگيـره     «دهـن،   : kapكَپ  

  »خفه شو
ــهِ  ذغــال دان، قــسمتي از : kateكتَ

اطاق مثل زير سـكوي چايخانـه يـا         
  .انباري كه در آن ذغال بريزند

 در فـشار و تنگنـا        :kotromكُترُم  
، معموالً وقتـي كـودكي      قرار گرفتن 

كند و براي گرفتن      مادر را اذيت مي   
ــي ــزي او را آزار م ــادر  چي ــد، م ده

  »وي كه كُتُرُمم كِردي«: گويد مي
ــو  ــب  :kottôكُتُّ ــه( مكت = كُتّوخون

  )مكتب خانه
سرما خوردن چارپايـان    : katôكَتو  
  باربر

  )زنخدان( زنخ  چانه، : kačeكَچِه 
خـي، در   مظهـر تل  : kočoleكُچلِه  

  .رود  مقام توهين نيز به كار مي
روزنه، سوراخ و شـكاف،     : kerكِر  

= كِـرِ درو وازِ   «الي در كه باز باشـد       
  »الي در باز است

ـَ رِه   كka:re :زغالهب  
  كرت، كرت جاليز: korze كُرزِِه

ــرُك  ــرْچ، مرغــي كــه : korokكُ كُ
  .ي خوابيدن روي تخم است آماده

مثل . راشيدنت: karondanكَرُندن  
ي   كَرُندنِ خمير خـشكيده بـه بدنـه       
  ظرف يا كَرُندنِ ته ديگ با كفگير
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  كُشتي: koštirكُشتير 
ريختگـي سـرِ ديـوار بـه        : kalكَل  

. نحوي كه بتـوان از آن عبـور كـرد         
  زمين مرتفع مثل كَلِ مشير

 دم بريده، كوتاه، كُند مثـل   :kolكُل  
كـاردِ  «: چنانكه گوينـد  . چاقوي كُند 

صابو كُـل بـود گوشـتو رو تيرْشِـه          ق
  »ريش ريش كرد= تيرشِه كِرد 
بـه دنـدان    : kelâčidanكِالچيدن  

: كشيدن اسـتخوان، چنانكـه گوينـد      
  »استُخونو رِبِكِالچ«

ي مــرغ و  النــه: kole  )كُلِــه(كُــلِ 
  خروس
سخن ياوه و بي    : kalpatreكَلپتره  
  معني

ــك  كَلِپـkalepok : ،مارمولـــك
  چلپاِسه
ي  كليچــه، نــيم تنــه: koljeه كُلجِــ

  مخمل زنانه
ــل  ــويي : kalkalكَلكَـ ــرزه گـ هـ

در دعـواي   » كلكـل كِـردن   «) كردن(
كَلكَـل  «:  هم گوينـد    لفظي طرفين به  

  »نكن
ي  ميـوه : kelle malekكِلّه ملِك 

. آن را ناخُنـك گوينـد     . گياهي است 
  )اكليل الملِك(

ــنج ــك  : kelenj كِلِ ــشت كوچ انگ
  دست

: kelenjârكِلِنجــــــــــــار 
سـماجت  = كلنجار رفـتن  (خرچنگ

  )كردن و اصرار ورزيدن
ــه  ــه  : koluteكُلوتِ ــظ عام در تلف

كولتِه كالهي است كه سر و گـردن        
كـــودك را تـــا قـــسمتي از شـــانه 

  .پوشاند مي
ي دهان گشاد     كوزه: kolukكُلوك  
  و لعابدار

قيد چوبي پشت در،    : kolunكُلون  
  كلونِ در

كـه  ـ ديواري   2ـ شكم   kom :1كُم  
. به طـرف بيـرون شـكم داده باشـد         

ـ 3» ديوارو كم داده  «: چنانكه گويند 
تابي از چيـزي كـه بـدان عـادت            بي

در » از بي غليوني كُم كِـرديم     «دارند  
زبـون  «: مورد چارپايان نيـز گوينـد     

  » جوي كُم كِرده بسته از بي
  )مالقه(مالغه : kamčeكَمچه 

ــه  ــي :komoxteكُمختِـ  آب بينـ
چنانكه .  شوخ تن  چرك و . خشكيده
چِرُ حموم نميـري، كُمختـه      «: گويند
» ...روي  چرا به حمام نمـي   = بسي؟  

دمِ دماغِش مـف كُمختـه      «: يا گويند 
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  »بسِه
ــاك  ــاخن  : kenâkكِن ــسيس، ن خ
  خشك
تار عنكبـوت كـه     : kenatreكِنَترِه  

ي اطــاق تنيــده  در ســقف و گوشــه
  .شده باشد

  نيشگون= پِنجير  :konjirكُنجير 
گردويي كه مغـز آن     : kenekكِنِك  

كنايــه از . بــه راحتــي بيــرون نيايــد
  .باشد خسيس بودن نيز مي

) كنگ مـو  (ـ تار مو    kang :1كَنگ  
  )كنگِ هيمِه(ي هيزم   ـ قطعه2

لِـم  .  در كـشتي    فوت و فن  : kôكُو  
اي هـم يـه     «:چنانكه گوينـد  . در كار 

  »اينهم فني است= كُوي يهِ 
بوبـات را   اي كـه ح     حـشره : kôكُو  

عدسِـش  «: گويند  مي. كند    سوراخ مي 
  »كُو زده
ي شكـسته     كـوزه : kovâreكُواره  

  مخصوص آب مرغ و خروس
ــوتِراش  ــده: kuterâšكــ ي  رنــ

  )كوت تِراش(آشپزخانه 
ــول  ــه: kavalكَ ــزرگ  ي تمبوش  ب

سفاليِ بيضي شكل كه در مسير آب       
  .رود قنات به كار مي

ــوِلِ  ــه(كِ ــسمت  :kevele) كِوِل  ق

كه در حـال       روي زخمي   ي  خشيكده
  .بهبودي است

اي از مردم كـولي       تيره: kuluكولو  
گرد كه در اطرف شيراز زندگي  دوره
  .اند كرده مي
  گ

كودِكِش، كسي كـه    : gâbereگابِره  
  .فروشد كود انساني مي

گاســم، (شــايد، بلكــه : gâsگــاس 
گاسم ايجورِه  «: چنانكه گويند ) بلكَم

  »)باشد( است شايد هم اينطور= 
وسـيله ورزشـي   : gaborgeگَبرگِه  

  هاي قديم در زورخانه
ــ زنـان پـول      gerenak :1گِرِنَك  

اي  در پارچـــه... خـــرد يـــا دارو و 
. زدنـد   گذاشتند و آن را گره مـي        مي

ي چـادر نيـز چنـين         گاهي با گوشه  
» پوالش تو گِرِنَـك بـسته     «:كردند    مي
ـ گره چـوب نيـز نـزد نجارهـاي          2

ــه  ــيرازي ب ــده  ش ــام خوان ــين ن هم
  .شود مي

مقـــراض : golgirگيـــر  گُـــل
ــوخته  ــا آن س ــه ب ــصوصي ك ي  مخ

  .داشتند ي شمع را برمي فتيله
ــه  ــه: gompâleگُمپالـ ي  منگولـ

  پشمي يا ابريشمي
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گُمــپِ «خوشــه : gompگُمــپ 
  »جاشير
  ي دوخت بخيه: gendگِند 
  بيضه :gondگُند 

ــدنا  از (تـــــره : gandenâگنـــ
عدي گفتـه   سـ ) هاي خوردني   سبزي
ــت ــدنا زاري  «: اس ــو گن ــتان ت بوس
  ».است

بنـد فلـزي كـه بـه        : ganguگَنگو  
زدنـد و بـاز آن را         چيني شكسته مي  
  .كردند قابل استفاده مي

  گنجيشك: gongiškگُنگيشك 
ــدن  ــراري : gurzondanگورزن ف

  دادن
  ي نخ گلوله: gurukگوروك 

مواظب : guš budanگوش بودن 
: نكه گوينـد  بودن، مراقب بودن، چنا   

والّو گوشِت به اتاق ما باشه تا مـن         «
  »بِرَم و برگردم

ــك  ــه كُنَ ــه گول  goh gulleگُ
konak :ل، سرگين غلطانعج  
گوشت كـه     پِي الي : gisakگيسك  

 .اي سفيد است چون تسمه
  ازو بالُ مياد جونُم فدايش
  آيد ازو دورا كه آوازِش مي

  خودم تنها به قربون صدايِش

ي ابريـشمي     نوعي پارچه : lâsالس  
  »وِلُم السِ سفيد كِردِه قبايش«

الغِ مو يـا    : تار، شاخه مثل  : lâγالغ  
  .الغِ ريش و الغِ درخت

سخن يـاوه و    : lâmpertiالمپرتي  
ــي ــه و اســاس ب ــي (پاي ــارو المپرت ي
  )گِه مي

ــب  ــه، چــاق و  : lobلُ چــاق و فرب
  )سرِ دماغ(سرحال 

عروسك عيد نـوروز،    : lebdiلِبدي  
ي كـودك     ك بزرگي به اندازه   عروس

سـاختند و     يكساله كه از پارچه مـي     
كردنـد و   آميزي مي  صورتش را رنگ  

ي آخر    براي گدايي، شب چهارشنبه   
رفتنـد و چيـز       ها مي   سال به در خانه   

لِبـدي  «: گفتنـد   كردند و مي    طلب مي 
اومده قضا و بال رِ بِبـره، بـرِي رفـع        

  »بال يه چي به لِبدي بدين
ــهِ  ــ پارچــهlatte :1لَتّ ــه و  ـ ي كهن

» اُلُ لَكِ سـرِ لَتِـه     «ـ جاليز   2مندرس  
دسـت    عرضـه و بـي      كنايه از آدم بي   

  وپا
  نحيف و الغر: lejmârلِجمار 
ر   لَچـlačar : شــكمباره، كــسي كــه

حرمتش را به خاطر شكم از دسـت        
  .دهد مي
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نه درازِ لَس   « سست، شُل   : lasلَس  
ـ   « معادل  » لَسو نه كوتاهِ نَرَسو    ه نـه ب

  »نمكي آن شوري شور نه به اين بي
  آدم لوس و نُنُر و پررو: leqلِق 
پشت سركسي به بدي      :loqozلُقُز  

: چنانكـه گوينـد   ) لُقُز خُنـدن  (گفتن  
  »برِي مردم لُقُز نخون«

ورم كـردن بـدن در اثـر        : lokلُك  
زمين خوردن يا ضربه مثل پيـشاني        

  .شده» لُك«كودكي كه زمين خورده 
مرغي كه زودتـر      تخم: lambeلَمبِه  

ــد و    ــاده باش ــرغ افت ــد از م از موع
  .پوستش نرم باشد

  كَفَل/ كَپل : lombeلُمِبه 
شـيء مـستعمل و     : lakanteلَكَنِته  

  كهنه و فرسوده
فلج، كسي كه از پا يا : la:mلَ ـَ م  

  .دست فلج باشد
ــات  لَمـlammât : ــل ارزش، قابـ

استفاده در صورتي كه كودك لباس      
ــازه  ــيدهت ــد،   پوش ــف كن اش را كثي

تو كـه لباسِـتِ از لمـات        «گويند    مي
  »!اِنداختي

  لب، دور دهان: lonjلُنج 
: lanjare) لنجاره كشيدن (لَنجارِه  

وقتــي كــودكي نتوانــد پــا بــه پــاي 

ــتش را   ــد، دس ــت كن ــر حرك بزرگت
. كـشند   گيرند و به دنبال خود مي       مي

لَنجـارِه  «: گوينـد   در اين صورت مي   
  »كِشِش نكن

ــده  ــر زدن: londeلُن . زيــر لــب غُ
لُنده (آنقدر لُنده نده    «: چنانكه گويند 

  »)دادن
آلتي است كـه هنگـام      : lôčeلُوچه  

نعل كردن به دور لب اسب و قـاطر         
ايـن آلـت    . پيچند كه مهار شـود      مي

است كه  ) اي  قائمه(قطعه نخ موئيني    
گذراننـد    از سوراخ چوبي كوتاه مـي     

ني هـاي پـايي     اي به لـب     وچون حلقه 
پيچانند   اندازند و آن را مي      حيوان مي 

تا لب حيوان در ميانش گير بيفتد و        
  .هنگام نعل كردنش ناآرامي نكند

ي پارچه كه     ناصافي لبه : livirلوير  
  .دوختش كج باشد

  م
ــك  : mârmalukakمارملوكَـــ

  كَلِپك
  )شِرا ماشِرا(شِرا : mâšerâماشِرا 
  لَـ ـَ م: močalمچل 
ي خميـر     ـ چانه močone :1مچنِه  

لبـاس  : ـ مچالـه  2» يي مچنه خمير  «
چنانكــه . چــين و چــروك برداشــته
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  »مچنَش كِرد اِنداختِش دور«: گويند
  موريانه: morjeneمرجِنِه 
چلويي كه كمي   : mozáfarمزَعفَر  

اش كرده باشند و      زعفران را چاشني  
  .براي بيمار، پرهيز نداشته باشد

ــزَورِه  ــــ مـmozavvare : آش
  مخصوص بيمار

ي   دسته، مثـل دسـته    : mosseمسه  
  كلنگ و تيشه

غليظ، مثل سكنجبين،  : maštمشت  
  پر رنگ مثل چاي

  ماليدن: maštanمشتَن 
مشتي كه گره كـرده     : mokolمكُل  

  .باشند و حواله دهند
  گردن: molمل 

بـــي رحـــم، : moltuniملتـــوني 
  دين بي

، راه زيـر    حقـه زدن  : malamملَم  
  كانه يافتن

  مايع ولَرم: malulملول 
ــا  ــوه  : menâمِن ــوان و ق ــق، ت رم

از خـستگي ديگـه     «: چنانكه گوينـد  
  »مِنام رفته

  زنگ آهن: mangمنگ 
نـق  : menge dâdanمنگـه دادن  

  »اينقده مِنگه نده«زدن، بهانه گرفتن 

حقــــه زدن، : muqumموقـــوم  
  زرنگي كردن

كاه، رند و   آدم آب زير  : mulâموال  
  باز حقه

گيـاه شـيرين بيـان،      : mahkمهك  
  .گويند» ريشِي مهك«اش را  ريشه

بـرادر  : miz âq mirميز آق ميـر  
  )آقا= آق . ميرزا= ميز ( شوهر 

جــوان : miz tengerميــز تِنگِــر 
  سبكسر

: miz natar bugميـز نَتَـر بـوق    
  .ي تحقير است واژه

: miz qalamdunميـز قلمـدون   
   مرتب و منظمآدم بسيار

: miz qem qemميــز قِــم قِــم 
  .ي تحقير است واژه

: miz mozallafميــز مزَلّــف  
  ي تحقير است واژه
  ن

ي  بچــه: nâzli babeنـازلي ببِــه  
  عزيز نازي، بچه نَنِه

  نوزاد شپش: nóuzgنُئوزگ 
ي توأم بـا   زوزه: nóuske نُئوسكه 

  ي سگ ناله
: چنانكه گويند . پِس، آها : nape نپه

  »رِم يي نَپِه منم نِمي حالُ كه نميِ«



  115  زبان مردم شيراز در گذر زمان

 

  زردك، گزر: nargesiنرگِسي 
 كار كردن در قنات :ne:rộنـِ ـِ رو  

  )نِـ ـِ رو زدن(
  نازا، عقيم: narukنروك 

ــسِيري  ــد، عاشــق : noseyriنُ مري
  فشان دلخسته، جان

زمين يا عمارت رو بـه      : neseنِسِه  
  .گيرد غرب، سمتي كه آفتاب نمي

ــرزن نُ ــلِ پي : noql-e pirezanق
  ذرت بو داده، چسِ فيل تهراني

  ننوي كودك: nanniننّي 
مالياتي كه بـراي    : navâqelنواقِل  

 ورودي  ي ورود بـه شــهر در دروازه 
  گرفتند، عوارضي مي

كسي كـه  : nukar bâbنوكر باب 
  .كار كوچك ديواني داشت

: neyze zadanنيـــــزه زدن 
  سورچراني كردن 

دهـــن كجـــي، : ništakنيـــشتَك 
چنانكـه  ) انـداختن (تمسخر، زبانك   

  »بچه اينقده نيشتك ننداز« :گويند
  و

ــرَنگ  ــستاخي، : vâserangواسِ گ
ــل   ــوچكتر ادب را در مقاب ــي ك وقت

ــي   ــدارد، م ــه ن ــر نگ ــد بزرگت : گوين
  »زنه واسرنَگ مي«

ــونَك  ي  ترانـــه: vâsunakواسـ
  مخصوص عروسي

عاريه، امانتي مثـل    : vabâriوباري  
  سِ وباريلبا

ــات  ــر  : vazzâriâtوزاري ــار پ ك
ــد ــه«: دردســر، چنانكــه گوين ــه  ب  ي

  »وزارياتي تا اينج رسيديم كه نگو
ــ هـرزه و     2ـ رهـا آزاد     vel :1وِل  
  بند و بار بي

  فراوان، بسيار: valmولم 
ـك   وِنــج وِنجـvenj venjak :

مرض، آزار، به كسي كه ديگـران را        
اذيـــب كنـــدو از آن لـــذت ببـــرد 

ــي ونــج ونجــك  آم«: گوينــد مــي  مِ
  »داري
  هـ

ديـر  : hâtun hâtunهاتون هاتون 
دليل و بي علـت،       به دير، گهگاه، بي   
ــد ــه گوين ــاتون «: چنانك ــان ه مردم
  ».كنند هاتون جر نمي
سر و  :hâr hóurukهار هئوروك 

دار، كـسي كـه حاضـر جـواب           زبان
  .است

  دهن دره: hâkakهاكَك 
ي  يــــك دوره: hereftهِرِفــــت 

يـام يِـي      مـي : طوالني چنانكه گويند  
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= به تهراني   . (زنَمت  هِرِفت ديگه مي  
  )هِرِش گويند

بـه  : horr-o-nahibهرْ و نهيـب     
  شدت كسي را نهيب زدن

ـــزارِه  ازاره / هـhazâre/azâre :
  ي ديوار، پاي ديوار دامنه 

گلــدان : hasin) حــصين(هــسين 
  سفالي

درمانده : hašt šodanهشت شدن 
  دن، هاج و واج ماندنش

ل      ل و هـهhal-o-hol :  چيزهـاي
به تهراني هله   ( درهم برهم خوردن    

  )هوله
ــاروس  ــسبت : hamârusهمـ نـ

  هاي دو برادر به هم زن
   آرام  آهسته،:hombârهمبار 

نسبت : ham rišهم ريش 
  هاي دو خواهر به هم شوهر

نفـس  : hange zadanزدن  هنگِـه 
  نفس زدن

  هيزم :himeهيمه 
  ي

: yaxni vo torošيخني و تُرُش 
چابك و فرز، جلد و تنـد، چنانكـه         

طَلَبم اَزِش به يخني و تُـرُش      «:گويند
  »سونََم مي

قطـار  ): يراق كـردن   (yaraqيراق  
فشنگ را به كمر بـستن و تفنـگ را          
: به دوش انـداختن، چنانكـه گوينـد       

  »تا كور يراق كُنه عروسي تمومه«
يـــك ذره، مظهـــر : yerzeيِـــرْزِه 

  كمترين و كوچكترين
داروي مؤثر كه   : yakâbasيكابس  

  ميراند دهد يا مي يا شفا مي
از جـنس     ي زنانـه      نيم تنـه  : yalيل  

  مخمل
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  گيري نتيجه

حـصل   شـوند، مـا   هاي زبان فارسي شـناخته مـي   هايي كه امروزه به عنوان لهجه  لهجه
ن فارسي امروز يا زبان معيارند كه در سرتاسـر          هاي كامالً متفاوت با زبا      ها يا گويش    زبان

  .سرزمين پهناور و كهن ايران، ورد زبان مردم است
اي است با ساختار فارسي       ها، لهجة شيرازي است كه اگر چه لهجه         يكي از اين لهجه   

اي اسـت     هايي بكر و دست نخـورده       امروز اما از نظر ساخت واژگاني، هنوز داراي واژه        
 آن رسـيد و از ايـن طريـق بـه بـسياري از             توان بـه اصـل و ريـشة         يكه بر اساس آنها م    

  .هاي تاريخي و فرهنگي آن دست يافت ناشناخته
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  فهرست منابع

ي    شـماره  شناسـي،   ي گـويش    مجله» شيرازي باستان «بيدي، حسن،     ـ رضايي باغ  1
  .82اول، سال اول، تيرماه 

ــار، 2 ــوابي، ماهي ــه» چنــد غــزل از شــمس پــسِ ناصــر «ـــ ن   فرهنگــستان،ي نام
  .74چهارم، سال اول، زمستان  ي شماره
  فرهنگـستان،   ي  نامـه » اي و غزلي از شمس پـسِ ناصـر          قصيده«ـ نوابي، ماهيار،    3
  .75ي چهارم، سال دوم، بهار  شماره
 ي فرهنگـستان،    نامـه » اي و غزلي از شـمس پـسِ ناصـر           قصيده«ـ نوابي ماهيار،    4
  .75 پنجم، سال دوم، بهار  شماره
 انجمـن الرشناسـي و   الري شهري به رنگ خاك،  ،  )1369(ـ وثوقي، محمـدباقر   5

  .مؤسسة نشر كلمه
  
  
  



  
  
  
  
  

  پوشاك مردمان سيستان و بلوچستان

  1السادات عمراني نسب اشرف

  چكيده

اي   تهيه و دوخت لباس در طول تاريخ و در بين اقوام و ملل مختلف، اهميـت ويـژه                 
. شـود   ماد فرهنگي يـك كـشور محـسوب مـي         داشته است زيرا پوشاك همچون پرچم ن      

سرزمين پهناور ايران، مسكن و مأواي اقوام مختلف است، يكي از وجوه تمايز اين اقوام      
هر چند لباس مرد بلـوچ را همچـون مـرد سيـستاني             . از يكديگر نوع لباس ايشان است     

يي دارنـد  ها دهد اما هر يك از اين البسه ويژگي    پيراهن، شلوار، جليقه و كاله تشكيل مي      
لباس زنان نيز همين گونه     . بخشد  كند و به آن هويتي ويژه مي        كه آنها را از هم متمايز مي      

در اين مقاله سعي شده پوشاك زنان و مردان سيستان و بلوچستان، به طور مجزا،               . است
  .معرفي شوند
   پوشاك، زنان، مردان، سيستان، بلوچستان:ها كليدواژه

                                                      
اي دخترانه زاهدان، مدرس دانشكده جامع علمي ـ كاربردي   همدير گروه طراحي دوخت آموزشكده فني و حرف .1

  .اي از كتاب ايشان است كه در مرحله چاپ قرار دارد اين مقاله گزيده.  عضو انجمن طراحان لباس ايران وزاهدان
. رخ دانــشجوي كارشناســي ارشــد ادبيــات فارســي انجــام گرفتــه اســت  تنظــيم مقالــه توســط الهــه شايــسته. 1

info@shayesteh.ir  
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  مقدمه

كند كه  هاي گوناگوني را به ذهن متبادر مي      دم هر قومي، مؤلفه   بررسي نوع پوشاك مر   
ها، وضعيت جغرافيايي هر منطقه است كه تأثير آن را در جنس و نيز                از جمله اين مؤلفه   
يكي از كاركردهاي لباس، مـصون داشـتن فـرد در           . توان مشاهده كرد      در ظاهر لباس مي   

 1هاي مردان بلوچ كه كبا      پوش  ي از تن  برابر عوامل طبيعي و آب و هوايي است، مانند يك         
  .گيرد نام دارد و جنس آن از پشم است و در زمستان مورد استفاده قرار مي

بازتاب پايگاه اجتماعي و وضعيت اقتصادي افراد نيز در نوع پوشاك آنها مؤثر است              
هاي مردان سيستاني است كه مزّين بـه يـراق دوزي             پوش  يكي از تن  » قبا«به عنوان مثال    

  .است و مخصوص مردان بسيار مرفه سيستان است
هاي مؤثر در نوع پوشاك؛ دين، باورها، عقايد و آداب و رسوم هر قوم            از ديگر مؤلفه  

 بـرد كـه در هنگـام          دامن پـرچين سيـستاني نـام       2توان از تنبون    به عنوان مثال مي   . است
  .پوشيدند اي زير آن مي مسافرت، بانوان، براي حفظ حجاب شلوار ساده

هاي بارز پوشاك سيستان و بلوچستان، تبلـور هنرهـاي دسـتي بـه ويـژه                  از شاخصه 
ايـن  . كنـد   دوزي است كه زيبايي لباس را مضاعف مـي          دوزي، يراق دوزي و سياه      سوزن

پـردازد، سـرزميني بـا     مقاله به بررسي پوشاك مردمان سرزمين سيستان وبلوچـستان مـي   
  .قدمتي به درازاي تاريخ
  .ده شده در اين مقاله ميداني استروش تحقيق استفا

  پوشاك بانوان سيستان

قد اين پيراهن يك وجب باالي زانو است و داراي يك برش راسته             : پيراهن تاجيك 
جلو اين لبـاس تـا زيـر        . ها چاكي تا بلندي باسن بزرگ دارد        است كه در دو طرف پهلو     

                                                      
1. kabâ 
2. tonbun  
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سرشـانه و   .  دارد )دوزي  سـياه (سينه باز است و سجافي مزين به گلدوزي بـا نـخ سـياه               
شده است    خورد و آستين از سه برش تشكيل          آستين بدون درز روي دو البسته برش مي       

مرغـك كـه    ) 3گيـرد      آستين قرار مي   2/1برش مثلثي كه از كارور تا       ) 2راسته آستين   ) 1
چاك بلند اين پيراهن به علت پوشيدن دامن        . شود  براي راحتي پوشنده به آن دوخت مي      

دوزي از نخ سياه استفاده       براي دست . شد   در زير اين لباس پوشيده مي      پرچيني هست كه  
دوزي در انـواع      سـياه . نامنـد   دوزي مي   شد كه در اصطالح محلي اين رودوزي را سيه          مي

  .شد پنجولك دوخته مي/ تور/ زنجيره/ پا مرغك/ دندون بره/ نامهاي محلي تخم خربزه
زنان سيستاني دامنـي    . شگاد معروف است  دامن پرچين كه در منطقه به تنبون        : تُنبون

. رسيد  پوشيدند كه عرض دامن به ده متر مي         را به جاي شلوار در زير پيراهن تاجيك مي        
شد بر     بافته مي   اي بود و به وسيله بندهاي بومي كه توسط بانوان خود منطقه             كمر آن ليفه  

پوشيدند كـه   بعضي از بانوان تا سه عدد دامن پرچين روي هم مي . رديدگ  كمر استوار مي  
  .شد دوزي مي لبه اين دامن هم به وسيله نخ سياه

كردند كه داراي باالتنه كوتاه و         بانوان سيستاني از پيراهني استفاده مي      :پيراهن پاچين 
لو تا ناحيـه اتـصال      از ج (اين پيراهن يقه گود، باال تنه كوتاه        . هاي ريز بود    دامني با چين  
دار اين لباس تا زانـو        قد دامن چين  . دار دارد   آستين ساده و شميزيه و مچ     ) دامن باز است  

  .باشد مي
 پيراهن پاچين زنان سيستاني با شلواري كه در منطقه كوتَنَه نام دارد پوشـيده               :شلوار

ر شـد و كمـ   چـين تـشكيل مـي    اين شلوار از دو ساق مخروطي و ميان ساق كـم . شد  مي
  .شد خورد و روي آن با دست يا چرخ تزيين مي اي در لبه شلوار سجاف مي ليفه

 قد اين پيراهن تا زير زانو است و در يقه پشت و جلو آن چـاك                 :گريبانهپيراهن دو 
مـدل پيـراهن مـورد نظـر شـبيه          . گوينـد   خورد و به همين علت به آن دو گريبانه مي           مي

د آن بلندتر و بدون چاك و بـرش زيـر آسـتين             باشد با اين فرق كه ق       پيراهن تاجيك مي  
  .شود خورد، اين پيراهن با شلوار پوشيده مي چين مي
شود، يقه آن هفت است كه تا كمرگـاه              و تيره رنگ دوخته مي       از پارچه ساده   :جليقه

  .شود مي بندي  رسد و روي آن با نوار قيطان نقش مي
ه و يقـه آن گـرد اسـت و از     هـاي آن بلنـد و راسـت          كت محلي كوتاه كه آستين     :كت
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شـد و در   شود، روي آن بـا نـوار تـزيين مـي     هاي شاد براي اين پوشش استفاده مي        رنگ
  .ند كرد دار استفاده مي  الله دار و قزن هاي چرمه هنگام سرما از كت

زنند و دو طـرف لچـك را           آن را تا زده و در جلو سر گره مي          :لچك يا دستمال سر   
  .شود ها به شكل چتر از زير دستمال نمايان مي وزنند و م الي دستمال مي

 پارچه چهارگوش رنگـي يـا سـفيد كـه آن را بـر روي لچـك                  :سرپوش يا چار قد   
  .پوشيدند مي

كردنـد كـه      بعضي از بانوان براي پوشاندن صورت خود از روبند استفاده مـي           : روبند
ـ     شد و در محـل چـشم        هاي كتاني سفيد تهيه مي      اين روبند از پارچه    ه طـور سـنتي     هـا ب

شـد و قـد آن تـا زيـر سـينه              گرديد و به وسيله بند به پشت سر بسته مـي            توردوزي مي 
  .رسيد مي

كردنـد كـه      چين استفاده مي     بعضي از بانوان سيستاني از كالهكي به شكل عرق         :كاله
  .بندي شده است روي آن نقش

فتـه   طرح آن چهارگوش و جنس آن از پنبه است و توسـط بوميـان منطقـه با                 :چادر
اندازند و قد آن      اين پارچه چهارخانه مستطيل شكل را از وسط بر روي سر مي           . شود  مي

شـد و نـوع    نوع نامرغوب آن جاونـد ناميـده مـي   . رسد تر مي ها و پايين هاي زانو   تا كناره 
  .شد هاي ريز با نخ ابريشم بافته مي ديگر كه مختص اعيان و اشراف بود از چهارخانه

. كردنـد    كه رويه چرمي داشت و افراد معمولي استفاده مـي           مدل تخت چوبي   :كفش
  .هاي سركج يا نوك برگشته مخصوص بانوان ثروتمند بود اُرسي

  پوشاك مردان سيستان

 آسـتين    رسد،   پيراهن گشاد و پرچيني كه قد آن تا ميان ساق پا مي            :پيراهن چل تريز  
ي گـشادي دامـن آن از       دار است و برا     شود و مچ    آن از دو تكه و يك مرغك تشكيل مي        

 متـر پارچـه نيـاز       10 تا   8براي دوخت اين لباس     . كنند  تركهاي راسته و گود استفاده مي     
شـود، دور   تـشكيل مـي    تكـه  40ايـن پيـراهن از   . باشد  است و اغلب به رنگ سفيد مي      

كـش    كننـد و روي آن كمربنـد شـانه          دوزي مـي    سجاف و سرمچ آن را با نخ سياه، سـياه         
  .بندند مي
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 تر گشاد پيراهني بلند و گشاد تا پايين زانو كه در قسمت پايين دامن              :چاكن بر پيراه
است با آستين بلند و گشاد و بدون سردست كه دو طرف دامن، پيراهن چاكدار است و                 

يقه گرد دارد كه چاك گريبان آن بر روي شانه چپ بـه وسـيله               . گويند  به آن برچاك مي   
  .شود دكمه بسته مي

اي برگردان دارد، از دو ساق و يك ميـان سـاق فـراخ                چيني كه ليفه   شلوار پر  :شلوار
هاي بومي كـه توسـط خـود مـردم منطقـه بافتـه               تشكيل شده است، شلوار به وسيله بند      

  . متر پارچه نياز است8 تا 6براي دوخت آن . گردد شود بر روي بدن استوار مي مي
غيير و تحـول گـشته و از         اين پيراهن از گذشته تا كنون دستخوش ت        :پيراهن معمول 

پيراهن مردان سيستاني در گذشته راسته و گـشاد و          . گشادي شلوار آن كاسته شده است     
شد، در جلو فاقد سجاف و از سرشانه شـكافي مـورب تـا زيـر سـينه                    جادار دوخته مي  

دوزي  شد، روي آن با ابريشم سفيد خامه اي روي شانه بسته مي   داشت كه به وسيله دكمه    
جيـب  . رسـيد   دار داشت و قد آن تا زيـر زانـو مـي             ين گشاد و پر چين و مچ      شد، آست   مي

به مرور زمان از گشادي آستين آن كاسته شد و بـه شـكل             . چهارگوش در پهلوها داشت   
در جلو سجاف با يقه يا بدون يقه و قد آن تا زانو در دو طرف پهلو                 . راسته با مچ درآمد   

  .باشد داراي چاك و جيب چهارگوش مي
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سـابقاً  . گوينـد   اي كه در اصطالح محلي به آن باسكت مـي            نيم تنه  : يا باسكَت   جليقه
كردند، مردم سيستان به پوشيدن باسكت عالقمند         جليقه را از نمد و گاه ابريشم تهيه مي        

در گذشته جليقه جلو بسته متداول بود كه از سمت سر شانه جلو بـسته توسـط                 . هستند
 هفـت گالبـي و داراي         و در حال حاضر جلو باز يقه       شد  كمربند يا تسمه باز و بسته مي      

  .رنگ آن اغلب مشكي بود. دار در باال و پايين است دو جيب مغزي
كنند و در حـال حاضـر هـم در تمـامي              پوشي كه بر روي پيراهن به تن مي          تن :كت

هاي سيستاني در گذشته انواعي داشت كـه در           كت. مناطق شهري و روستايي رواج دارد     
  :شود نها اشاره ميزير به آ

 نوعي كت كه به علت دوام و هزينه بسيار بـاال آن را تـا چنـد نـسل بـه تـن                        :جوقه
دهنـد    هايي است كه مردان مورد استفاده قرار مي         اين كت امروزه مشابه ژاكت    . كردند  مي

  .شد و از پشم رنگ نخورده بافته مي
 يقـه انگليـسي   هاي نظامي با رنگ كـرم شـتري و پـشمي بـود،               كتي شبيه كت   :ستوه

بستند كه به كمر تار طـال         داشت كه افراد مرفه بر روي اين كت كمربندي از تار طال مي            
كردند يا از كمربنـد شـونه كـش كـه بـه               شهرت داشت و از كمر آن خنجري آويزان مي        

 پشمي كه از پـشم شـتر         مردان سيستان از ستره   . بستند  شكل مايل است بر روي كت مي      
  .كردند ام سرما استفاده ميشد، در هنگ بافته مي
پوشيدند؛ يقه آن گرد و بدون بر گـردان           پوش مردانه بلندي كه در زمستان مي         تن :قبا

شـد و جلـو سـينه و     بود و معموالً لبه بلندي داشت و با سنجاق تزييني باز و بـسته مـي          
بـاز  قسمت جلو باز بود و با دكمه        . كردند  دوزي مي   سرآستين را براي زيبايي بيشتر يراق     

ها جيبي تعبيه     هاي ساده و گشادي داشت و در طرفين آن در پهلو            شد، آستين   و بسته مي  
شـد و     شده بود، معموالً دو چاك در پهلوها و يك چاك در وسط پشت قبا گذاشته مـي                

ايـن لبـاس مخـصوص افـراد        . رسيد  رنگ آن معموًال بور و سياه بود و قد قبا تا زانو مي            
  .بسيار مرفه سيستان بود

گذاشتند و آن را در زمستان         در سيستان از همان دوران كودكي كاله بر سر مي          :الهك
به طور كلي مردان هرگز سـر برهنـه ظـاهر نمـي             . دادند  و تابستان مورد استفاده قرار مي     

نهادند كالهي كه مردان در خانـه بـه هنگـام             شدند و كالهي از پشم يا كورك بر سر مي         
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هاي آن با     ام داشت كه از جنس پارچه نخي بود و كناره         پوشيدند عرقچين ن    استراحت مي 
  :كردند مردان سيستان از چند نوع كاله استفاده مي. شد دوزي مي نخ ابريشمي دست
كننـد و جـنس آن از پـشم گوسـفند             اين كاله را در صحرا بر سر مي       : ـ كاله پشمي  

  .است
ر لنـگ بـر سـر       ها و مراسـم در زيـ        اين كاله را مردان مسن در جشن      : ـ كاله قوس  

  .كردند مي
اي   هاي طاليـي و نقـره       اين كاله از افغانستان وارد شده است و از نخ         : ـ كاله سيمي  

  .شود بافته مي
از اسم آن پيدا اسـت كـه پوسـتي بـوده و از كـشور پاكـستان وارد                   : ـ كاله پوستي  

  .گذارند افراد مرفه مخصوصاً دامادها آن را بر سر مي. شود مي
 كاله ميان چوپانها متداول است، جنس آن از نمـد و مخـصوص              اين: ـ كاله نمدي  

  .مناطق سردسير است
مردان سيستان براي پوشش سر خـود از سـربندي بـه نـام لنگتـه اسـتفاده                  : 1ـ لنگته 

اين سربند مشابه عمامه است اما به شكل عمامه روحانيون آن را بـه سـر نمـي                  . كنند  مي
 تـا   10طـول آن از     . كنند   ديگر آن را رها مي     پيچند بلكه يك سر آن را الي سربند و سر         

هاي نازك    جنس آن از ململ يا پارچه     .  متر است  5/1رسد و عرض آن بين         متر مي  5/11
. كنند  سربند آنها بيشتر سفيد يا خاكستري است، سادات مشكي بر سر مي           . خارجي است 

  .كنند ها از رنگ قرمز استفاده نمي سيستاني
 است كه معموالً سفيد بوده و آنرا زيـر لنگتـه بـر سـر                كاله دست بافي  : چين  ـ عرق 

  .كنند مي
 متر كـه دور گـردن و شـانه          5/1 متر و عرض حدود      3اي است به طول       پارچه: لنگ

جوانـان بيـشتر از   . كننـد  هاي نخي ساده و گلدار تهيه مي  آن را از پارچه . شود  آويخته مي 
م عروسي لنگ سفيد كاربرد بيشتري      ها و مراس    كنند، در جشن    هاي الوان استفاده مي     لنگ
هاي ديگري هم     از لنگ عالوه بر به دوش انداختن و آويختن به دور گردن استفاده            . دارد

                                                      
1. longote  
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آوردند مثالً براي خشك كردن بدن و سر و صورت، بعد از استحمام و وضو       به عمل مي  
د و گاه آن را     انداختن  گرفتن به هنگام نمازخواندن آن را بر روي سر نهاده يا به زير پا مي              

بستند و به عنوان كيسه از يك گوشه آن بـراي محـل بـذر و كاشـتن در                     به دور كمر مي   
به هنگام خريد و آوردن جنس به منزل از مزرعـه لنـگ             . كردند  زمين زراعتي استفاده مي   

  .بردند را به عنوان دستمال به كار مي
آن را بـه دور     . ل دارد  متر پهنا و دو متر طو      5/1اي است پشمي كه حدود        پارچه: پتو

اي است گـرم كننـده كـه در زمـستان             در حقيقت وسيله  . اندازند  كمر و گردن و شانه مي     
پيچنـد كـه    اي دور گردن و سر و صورت مـي          اين شال را به گونه    . گيرد  جاي لنگ را مي   

بندند و شال  ها معموالً شال كمر نمي      سيستاني. فقط چشم و بيني از ميان آن نمايان است        
كننـد و بـه ايـن شـال در            هاي مختلف تهيه مـي      شال را در رنگ   . بندند  ا به كمر مي   سر ر 

كنند و عالوه بـر       اين شال را از جنس نمد درست مي       . شود  منطقه سيستان پتو اطالق مي    
  .كنند به دوش انداختن مانند لنگ هم از آن استفاده مي

كردند كه يقـه      تفاده مي اي اس     دامداران و كشاورزان از باال پوش نمدي      : پالتوي نمدي 
  .رسيد آن مثلثي شكل و آستين آن بلند و قد آن تا زير زانو يا باالي زانو مي

هـا معمـوالً از انـواع         هاي متعددي در سيستان وجود دارد كه سيـستاني          كفش: كفش
  :كردند كفشهاي زير استفاده مي

دند؛ تخت آن از    كر  دست همانند چوپانان از آن استفاده مي         بيشتر افراد تهي   1:ـ چپت 
هـاي تابـستاني      خـورد، مـشابه كفـش       شد و در پشت پا گره مي        الستيك اتومبيل تهيه مي   

  .گفتند امروزي بود كه در اصطالح محلي به آن چپلي مي
تخـت  . كردند  دستان آن را به پا مي        كه ضعيفان و تهي     نوع ديگري از كفش   : ـ كتوك 

  .شد كرد و در پشت پا بسته مي ن عبور ميبود كه بند از آ آن از چوب و داراي دو حفره 
پوشـاند و مـردم غنـي و ثروتمنـد از آن              كفشي است كه ساق پا را مـي       : ـ نيم بوت  

  .كردند استفاده مي
  .رنگ آن خردلي و ساخت بيرجند است: ـ كفش بيرجندي

                                                      
1.čapat 
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  .آمد و مخصوص خوانين بود كفشي است كه چرم آن از قائنات مي: ـ كفش چرمي
. باشـد   متر مـي     سانتي 25 تا   15 متر و عرض آن      1ر پهن كه طول آن      نوعي نوا : پاپيچ

پيچنـد، جـنس آن از پـشم          دامداران و روستاييان آن را در زمستان به دور پاي خود مـي            
  .گويند گوسفند است و در بعضي نقاط به آن بند مي

  :كنند و دو نوع است پاپوشي است كه در فصل زمستان از آن استفاده مي: جوراب
معمـوالً  . بافنـد    جوراب پشمي كه از پشم گوسفند به صورت ساده يا رنگي مي            :الف
  .كنند هاي قرمز، سياه و سفيد استفاده مي از رنگ
  .شود جوراب نمدي كه از نمد بافته مي: ب

  .شود هاي چرم يا نخ تهيه مي كفش ضخيم از جنس چرم كه به وسيله رشته: جوتي
كردنـد و     ن بود كه به هنگام سفر به پـا مـي          كفش بزمي و رزمي مردان سيستا     : پوتين

  .اين كفش مخصوص افراد مرفه جامعه بود
چوپانان دستكش پشمي و اغلب سفيد رنگ و ثروتمندان دستكش چرمي           : دستكش
. همتا بود   كردند كه در مقابل سرما مقاومت داشت و در ظرافت و زيبايي بي              به دست مي  

كردند و    كه در دروي گندم به دست مي      دستكش ديگري هم در اين منطقه رواج داشت         
  .پوشاند شد و كف دست را مي از پوست گوسفند تهيه مي

  پوشاك بانوان بلوچستان

 از شانه   لبه كوچكتر . اندازند   آن را بر سر مي     واين چادر گرد و تمام قد است         :چادر
  .گيرد پوشاند و تكه بزرگتر تمام قد را در بر مي چپ تا پايين كمر پشت سر را مي

چادر كوچك و مستطيل شكل و ابريشمي است كه سر و پـشت را تـا           : گشان چادر 
  .شد پوششي راحت كه در خانه استفاده مي. پوشاند كمر مي
  . گير است اين سرپوش ابريشمي و رنگين بسيار زيبا و چشم: )مقنعه(مهنا

  امروزه چادري با طرح جديد ميان بانوان بلوچ رواج پيـدا       :)سري(چادر چهارگوش 
پارچه مستطيل شكلي است به طول      . شود  كرده كه در اصطالح محلي سريك خوانده مي       

اندازند و يك سر آن را به طـرف            متر كه زنان آن را از درازا بر سر مي          1 متر و عرض     2
قرمز، زرد، آبي، بـنفش،     (پارچه آن معموالً از حرير و رنگهاي روشن         . كنند  شانه رها مي  
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بلوچستان به طرف شمال تا حدودي از تنـوع رنـگ آن            است و از قسمت جنوب      ) سبز
اين سرپوش به جاي چـادر      . كنند  هاي تيره استفاده مي     زنان مسن از رنگ   . شود  كاسته مي 

  .شود  در خانه استفاده مي
شد ولـي بـه علـت سـختي و            دوزي مي   در گذشته تمام پيراهن بانوان سوزن     : پيراهن

شود كه تكه بـاال تنـه را          دوزي مي   نان سوزن ها امروزه سه تكه در پيراهن ز        ظريفي طرح 
گويند، جيب لباس را گفتان يا گپتان و سر آستين را آستينك              زي يا زيق به معني يقه مي      

هاي متفـاوت     هاي رنگارنگ و دوخت     ها داراي نقش و نگاره      دوزي  اين سوزن . گويند  مي
گل كنـدي   ) 2شك و جلر    ) 1هاي پركار     در مناطق مختلف بلوچستان است كه در طرح       

) 8چكنـد   ) 7پليـرار   ) 6پيتوشك  ) 5پرايز يا فرايز    ) 5  گل بدون شاخه  ) 4گل كوين   ) 3
تكه بـاال   ) 1خورد    جلوي پيراهن زنان بلوچ برش مي     . شود  سرتوپ استفاده مي  )9مهسن  

  .برش اريب دامن در پهلو) 3برش راسته دامن در خط وسط جلو ) 2) زيق(تنه
اي و به وسيله بندي به دور كمر جمـع            كمر آن ليفه  . دارد متر پارچه نياز     6به  : شلوار

هاي داخلي از ميان ساق اريب به  اي شلوار قائم است و برش برش بيروني ساقه  . شود  مي
  .شود دوزي مي پيوندد كه بر روي آن با نخ ابريشم سوزن  سانتي مي15دمپاي تنگ 
كتـوك و   ) 3(مـوچي   ) 2(سواس  ) 1(بانوان بلوچ از چهار نوع كفش به نام         : پاپوش

  .كردند تك كول استفاده مي
  .شد نوعي دمپايي كه از درخت يا از پورگ تهيه مي: سواسـ 
  .دهد نوعي كفش كه به هنگام راه رفتن صدا مي: موچيـ 
  .شود نوعي كفش كه تخت آن چوب و با روكار كاموا در پا محكم مي: كتوكـ 
شـود و بـه شـكل سـواس           تهيه مـي  اي به نام داز       اين كفش از درختچه   : تك كول ـ  

  .باشد مي

  پوشاك مردان بلوچستان

گفتند و برش و دوختن آن هنر         پيرام را جامه يا جامگ مي     : پيراهن يا پيرام معمولي   
شـد،    گريبان يا چاك يقه را با يك دكمه كه بر درازي پيراهن دوخته مـي              . زنان بلوچ بود  

ختنـد، دكمـه را از طـرف راسـت          دو  بستند و بندينكي از نخ بر قسمت چپ زيق مي           مي
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بستند، چاك زيق باريك بود و تا انتهاي سينه ادامه داشت، بر طرفين زيق دو آسـتين                   مي
شـد، دهانـه آسـتين گـشاد بـود و داراي دو جيـب                 گفتنـد دوختـه مـي       كه آستينك مـي   

گوش در طرفين پهلو بود كه امروزه اين لباس تحت تأثير مد گاهي كوتـاه، گـاهي                   چهار
  .كند بستگي به مد روز و سليقه پوشنده تغيير ميبلند و 

 تـشكيل  اين پيراهن از دو تكه بـاال تنـه و دامـن    :)فراخ آستين( آستين پيراهن پراخ 
رسد، آستين آن بلند و لبه آستين كلـوش و            شاد و بلند آن تا زانو مي      گ گرد و    شده، دامن 

  .شد فراخ است، در گذشته در مراسم جشن استفاده مي
هـاي    وار مردان بلوچ همانند شـلوار مـردان سيـستاني پـرچين و بـا ليفـه                 شل :شلوار

بنـد شـلوار   . گوينـد  مـي ) نيفـه پارسـي  (برگردان است، محل كشيدن بند شلوار را نيپگ        
  .كنند  متر پارچه استفاده مي8 تا 6شود و براي دوخت آن از  توسط بانوان بومي بافته مي

  :كنند كه عبارتند از  ميمردان بلوچ از چند نوع كفش استفاده: كفش
 سواس را از برگ درختچه خودرو بياباني به نام داز يـا از پـورگ    : سواس وكوش  ـ

كه تر بود با      بافتند؛ بدين ترتيب كه برگ را در حالي         تر است مي    كه برگش بهتر و با دوام     
گذاشتند كه خشك شود سپس از دو ليف كه از همان جنس بود               كوبيدند و مي    سنگ مي 

  .سواس غالباً با دوام بود. پوشيدند كردند و مي تند و بعد ليف بند بر آن تعبيه ميباف مي
كفش از چرم دباغي شده     . پاي افزاري براي شبانها و مردم كم استطاعت بود        : ـ تَكُل 

 ).گذاشتند در ته كفش بانوان دو قطعه پوست به نام چوك روي هم مي        (شد    گاو تهيه مي  
دادند و با درفش آهني كه آنرا    سر كفش را روي آن قرار مي        و بعد  بريدند  ميته كفش را    
  .دوختند گفتند و وسيله آهني سر تيز بود آن را مي دكروش مي

 متـر و عـرض نـيم متـر     10اي به طـول       نوعي كاله كه بر روي آن پارچه       :كاله پاك 
آويزنـد    بندند و به شكل عمامه است كه يك سر آن را از پشت سر تا حدود كمر مي                   مي

هـايي      از پارچه . كنند  تر را مانند تاجي بر باالي عمامه در الي پاك استوار مي             و سر كوتاه  
  .كنند به رنگ سفيد، كرم يا چهار خانه استفاده مي

اين كاله از نظر شكل شبيه به قايق بود و از پوست جنـين بـره سـاخته                  : اي  كاله بره 
شـدند و پوسـت جنـين نـارس را            ها قبل از زايمان كشته مي       به اين شكل كه بره    . شد  مي

  .شود اين كار در پاكستان انجام مي. كردند كاله مي
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كننـد و     دوزي مـي    اين نوع كاله از جنس پارچه است كه روي آن سوزن          : كاله نخي 
  .در قديم بسيار متداول بود

اندازنـد و بـه جـاي     پارچه مستطيل شكلي كه مردان روي دوش مـي   : شال يا النگي  
  .كردند بندي مي دوزي و نقش روي آن سوزن. كنند  آن استفاده ميحوله و جا نماز از

كردند كه در     مردان بلوچ مانند مردان سيستان از باسكت يا جليقه استفاده مي          : جليقه
گفتند كه همان شكل باسكت مردان سيـستان بـود            بند هم مي    اصطالح محلي به آن سينه    

  .كنند اهن استفاده ميهاي بلند و پر جيب روي پير ولي امروزه از جليقه
شـد، شـبيه       از جنس پشم است، يقه آن باز و توسط چند دكمه از جلو بسته مي               :كَبا

  .شد عباي روحانيون بود و در منطقه سردسير بلوچستان از آن استفاده مي
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  حنا در هرمزگان

  1 عباسي دمشهريرحمت اهللا

  چكيده

حنا به عنوان يكي از مهمترين محصوالت كشاورزي در استان هرمزگان در گذشـته              
در بـاور عـوام     . هاي كشاورزي را به خود اختصاص داده بود         سهم قابل توجهي از زمين    

ياهي مقدس است و از اين روي، اين گيـاه نقـش كليـدي در برگـزاري مراسـمي                   حنا گ 
گذشته از اين، از حنا براي درمان و رنگرزي نيـز           . چون حنابندان، عروسي و تعزيه دارد     

كردند كشت و كار وسيع اين گياه در استان سبب گشته بود تا حنـا از اقـالم                    استفاده مي 
 كه حناي توليد شده در استان به كشورهايي چـون           اي  مهم صادراتي استان گردد به گونه     

  .شد عمان، عثماني، هند، قطر، امارات عربي متحده و غيره صادرت مي
  حنابندان  حنا، كشت، برداشت،:ها واژهكليد

                                                      
  abbasi.rahmat@gmail.com دبير آموزش و پرورش در بندر عباس .1
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  مقدمه

 2» اينـرميس  لئوسـونيا  «كه با نام علمياست  1»آ  ليتراسه «حنا گياهي وابسته به خانواده    
هاي  ي مانند برگ  يها  برگ است و  متر   5/2 تا   5/1رختچه حنا از     بلندي د  .شود  خوانده مي 

تواند بيست سال     مي اين درخت . دارداي    سفيد، خوشبو و خوشه    يهاي گلو  درخت انار   
  )691: 1376برهان، (.دباش مي آب و هواي گرم دهد و محل رويش آنبار 

 مـصر،    ايران، پاكستان، سـوريه، مغـرب، فلـسطين، يمـن،          يدرخت حنا در كشورها   
تـرين   يـج ار. شود  پي، اريتره و هند يافت مي     اوگاندا، تانزانيا، افغانستان، سنگال، كنيا، اتيو     

 گذشـته از    3.برگرفته شـده اسـت    » حناء« است كه از عربي      (=henna)»حنا«نام اين گياه    
پريـوت   « ، 4»نـت وميگن  جامايكـا  «،»مِهِنـدي  «:ديگري نيـز از جملـه     هاي     به نام  حنااين،  

  .شود  ميخوانده 6»الكانا « و5»مصري
.  پيشينه و رويشگاه كشت و كـار حنـا سـخت و دشـوار اسـت                 در جويش و جستار  

) هزاره هفتم پـيش از مـيالد       =(هاي دوره نوسنگي      كه انسان  دهد  شواهد چنين نشان مي   
و هـا      از حنا براي رنگ كردن دست و پايشان به هنگام برگزاري آيـين             7»كتل هيوك  «در

هـا،   آشوريان، بابليان، سومري. ندكرد ه مياستفاد باروري بوده، الههته به    كه وابس  يمراسم
ند كه در روزگار باستان از حنا بود از نخستين مردماني     8ها ريتو اوگا ها    ها، كنعاني  سامي
  )Grolier Encyclopedia Web Site(.ندبرد  ميبهره

                                                      
1. Lythraceae 

2. Lawsonia Inermis 

در » حنيـر «وشن اسـت كـه واژه       ر . نيز از عربي حناء برگرفته شده      henné و فرانسوي    hennaواژگان انگليسي    .3
  .وام گرفته شده است» حناء«گويش بندري نيز از گونه عربي 

4. Jamaica Mignonette 

5. Egyptian Privet 

6  . Alkanna 

7. Catal Huyuk)جايي در آناتولي( 
8.Ugaritic :شهر باستاني در شمال سوريه  
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 »هنـد  «اي  عده.  بسياري درباره نخستين خاستگاه درخت حنا گفته شده است         مطالب
اما برخي ديگر نخستين خاستگاه و رويـشگاه حنـا را           . دانند   مي  نخستين خاستگاه حنا   را
 ميالدي از مصر به هنـد       12دانند و بر اين پندارند كه اين گياه در سده             مي »مصر باستان «

 كـه در مـصر باسـتان از حنـا،           دهد  نشان مي شناسي   باستاني  ها ژوهشپ. برده شده است  
. كردنـد   استفاده مي  موميايي، براي رنگ كردن انگشتان دست و پاي فراعنه           عمل پيش از 

هـايي بـا حنـا رنـگ شـده پيچيـده شـده                هايي پيـدا شـده كـه بـا پارچـه            حتي موميايي 
  )Encarta Encyclopedia 2003(.بودند

و مردمان ديگر نيز از حنا بـراي        داشت   فراعنه ن  اختصاص به با اين همه، كاربرد حنا      
 گذشته ايـن  هاي در زمان. كردند استفاده ميپزشكي  ـ   داروييمسايلت و پا و آذين دس

قـدرتي نهفتـه   » حنـا «و » خـون «، »گل اخرا« كه در مواد سرخ رنگي چون     رايج بود  باور
ازاين روي، براي نگهداري    . كند  مي است كه آگاهي انسان را از نيروهاي فرازميني بيشتر        

  .گرفتند  مي گياه بهرهاز اين» نيرويي«و » معنويت«چنين 
كه به گونه ويژه، كاربرد حنـا را بـراي آذيـن دسـتان زنـان و       مكتوبي   نخستين گواه   

 سال پـيش از     2100است كه به    » ل و آنات  عاوگاريت ب « افسانه   دهد  نشان مي نوعروسان  
گذشته از مناطق بسيار در خاورميانه و آفريقا، در جنـوب چـين نيـز               . گردد  مي ميالد باز 

  )همان(.كردند استفاده ميگون  اهاي گون  و آيينمراسما در برگزاري ازحن
هاي حنا  كاربرداز عمده   مراسم  و  ها    در برگزاري آيين  استفاده از آن    كاربرد دارويي و    
 ويژگي گندزاديي و زدايندگي آن براي تميزي و خنكي    همچين از . در گذشته بوده است   

 از ايـن مـاده ارزان و در         ها  يي و آسيا  ها  يي  يقابسياري از آفر   .ندگرفت مي پوست و مو بهره   
 حنـا  كردنـد و  استفاده ميگرم هاي  دسترس براي خنك كردن و تميزي موهايشان در ماه    

كاربرد  ديگر مراسم، زار و انگون، از جمله عروسي، زايمان، ختنه سور  اهاي گون  در آيين 
  )Grolier Encyclopedia Web Site(.داشته است

گردد و   ميبسيار دور بازهاي  ت و كاربرد حنا در ايران به گذشتهروشن است كه كش
 ايران كاربرد بسياري    داخلمهم كشاورزي بوده كه هم در       هاي    اين گياه يكي از فرآورده    

قلبگاه كشت حناي ايران    . شده است  صادر مي خارج  داشته و هم بخش فراواني از آن به         
.  جنوب به ويژه هرمزگـان بـوده اسـت       مناطقاز  آباد و پاره اي       كرمان به ويژه بم و بهرام     
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از هـم   در تاريخ سيـستان     . كند  مي از كشت حنا در ايران ياد     ) سده ده ميالدي  (ابومنصور
محمد هاشـم آصـف ارزش      .  به ميان آمده است    سخنگران شدن حنا در روزگار مغول       
سـتم  ر(.نويـسد   مي»ششصد دينار « در روزگار زنديه رايك من حناي خوب به وزن شاه 

 شاردن در سـده هفـدهم از كـشت درختچـه حنـا در سيـستان و                  )315: 1352الحكما،  
 بـشمار  حنا در سده هفدهم از توليدات مهم كشاورزي ايران        . گويد بلوچستان سخن مي  

آمده و آن را به عنوان دارو يا ماده رنگي براي رنگين ساختن نـاخن، مـوي ريـش و                     مي
: من درباره حنا آمـده    ؤ در تحفه حكيم م    )زي، همان تاريخ كشاور ( .بردند  مي سبيل به كار  

حناء به كسر حاء و تشديد نون، نباتي است ساقش به قدر نيم ذرع و سـرخ و بـرگش                    «
» فاغيـه «شبيه به برگ مورد و عريض تر از آن و نرم و گلش سرخ مايـل بـه سـفيدي و                

  )691: 1376برهان، (».كند  مينامند و خوشبو و در سالي دوبار گل
  مـن در جريـب در بهـار        4 تـا    3ته نويسنده ارشاد الزراعه دانه حنا را به اندازه          به گف 

زمان كشت حناي خشك، اول ارديبهشت ماه است كه دانه آن پيشتر به اندازه              . كارند مي
پـيش از گـل     . تاريخ كشت حناي تر، پانزدهم فروردين است      . خيسد  مي يك ماه در آب   

تاريخ كشاورزي، ( .آيد  ميبه دست» دانه گياه «ن،  و پس از گل كرد    » فرآورده حنا «كردن،  
1376 :251(  

 اسـت  استان هرمزگان    صادارتمهم كشاورزي و از عمده      هاي    حنا از جمله فرآورده   
  استان، به ويـژه خـاور آن، كـشت   مناطقنه چندان دور در بسياري از     هاي    كه در گذشته  

، »نيـري  ح  بنـد «كـه بـه      د استان كشتزارهاي پرشـماري بـو      مناطقدر بسياري از    . شد مي
 بـه  كـافي آب و هـوايي و آب  هاي  ويژگي.شد يده مي نام» باغ حنيري «و  »  حنيري 1مهرغ«

ي بـراي   زيـاد هـاي      موجب شده بود تا زمين     يهمراه نياز به چنين گياه سودمند و مقدس       
  .اختصاص يابدكشت اين گياه 

 هرمزگـان،    كـشت و كـار حنـا در        منـاطق مهمتـرين   گفته شـد    همان گونه كه پيشتر     
ار براي كشت اين گيـاه      گ يعني جايي كه آب و هوا و زمين ساز          اين استان بوده   2»خاور«

                                                      
1. Mahregh 

  .…و جاهايي چون ميناب، رودان، قلعه قاضي، تخت .2
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هاي سازگار براي كشت و كار حنـا         از اين روي، وجود همه ويژگي     . جملگي فراهم بود  
. مهـم اسـتان باشـد   » چهـارمين فـرآورده كـشاورزي   «در استان سبب گشته بود تـا حنـا        

جلگــه مينــاب، حنــا را در جايگــاه چهــارم هــاي  آورده در توصــيف فــر1سديدالــسلطنه
بيشتر حاصل آنها خرماسـت، درجـه دوم ليمـو و           « :دده  قرار مي كشاورزي  هاي    فرآورده

، درختـي بـا   جـم  (=ميوه جات ديگر ماننـد نـارنج و مـوز و جـام    . ست»حنا«انبه و بعد  
جلغوزه است  كه عبارت از     م زنگي و گار ) اي كوچك به رنگ بنفش     برگهاي پهن و ميوه   

  »…و توت و ترنج و مدني و بيد خوني و زيتون و انار و انگور و انجير كمي دارد
كشت اين گيـاه در مينـاب چنـان         . ميناب از مهمترين توليدكنندگان حناي استان بود      

ور است و سديدالسلطنه    شهم) حنايي(=» باغ حنيري « كه باغي در ميناب به        داشت جروا
كنـد كـه در       مي  سديدالسلطنه از هفت باغ در ميناب ياد       2. است دهبر به روشني از آن نام      

 6000 نزديـك بـه       را شد كشت مي ها    ميزان حنايي كه در اين باغ     . شد آنها حنا كشت مي   
را ) مـن 1700( بيشترين مقدار حنا    محلي بود كه   »نخلستان حنايي قلعه  «. كند  ذكر مي  3من

 ميناب بودند كه در     مناطقنبانو مهمترين    تُ ر و ردرك، كَ نزَمي، شهوار، ب  كَح. كرد  مي توليد
و ميزان حناي به دست آمده در هـر يـك           ها     نام .شد اغلب آنها بيش و كم حنا كشت مي       

  :گفته چنين است) شمسي1327سال(از باغ هايي كه سديدالسلطنه 
  )به من (400 حكمي نخلستان حنايي

  1500نخلستان حاجي عباسي 
  1700نخلستان حنايي قلعه 

  1500ر ردرك و كَزَنان بنخلست
  280 نخلستان بيدفري

  300نبانو نخلستان تُ

                                                      
 قاجار مي زيسته و نوشته هاي بسياري درباره اسـتان و جنـوب ايـران                در عصر از نام آوران استان هرمزگان كه        .1

  .نگاشته است
  . روستاي حنا در شهررضا و جيرفت:وجود دارد مانند» )يي(حنا« به نام  مناطقي در جاهاي ديگر ايران نيز .2
  . كيلو بوده است6 من ميناب .3
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  240 عبدالرضايي حنايي
بـراي نمونـه، رودان     . شد گذشته از ميناب، در جاهاي ديگر استان نيز حنا كشت مي          

بـه   شد  كشت مي   حنا ميزان چشمگيري در آن   به   كشت حنا بود كه      مناطقيكي از عمده    
 در روستاي خراجي رودان زمين و كشتزاري به ترتيب بـه            .شد  مي صادر هم اي كه    گونه
 در آنهـا كـشت       به ميزان زيـاد     كه حنا  وجود داشت »  حنيري غرِهمِ«و  » زمين حنايي «نام  
. مهمتـرين فـرآورده كـشاورزي رودان بـوده اسـت          » حنا« پس از ليمو و خرما،       1.شد مي

واردات عمـده آنجـا     « :يدگو  مي  حناي رودان از راه ميناب     صادراتسديدالسلطنه درباره   
 و جغالـه انبـه      )نام يك نوع درخت    (از رودان جو و گندم و خرما و حنا و نيل          ) ميناب(

  )53: 1368السلطنه،  سديد( »…است
گذشته ازاين، در جاهاي ديگر استان، از جمله قلعه قاضي، گودو، تخـت، سـرخون،               

      ابراهيمي، مزاركو، ايسين و    ن در، گلستان،    سردره، كشكو، شهرو، داودي، مياني، شيرو، ب
به روشني به 2ميالتشَتوصيف سديدالسلطنه در . شد  ميك نيز بيش و كم حنا كشت   زِد 

محصول اين دو ناحيه آنچـه اكثريـت دارد جـو و            « :گويد كند و مي   كشت حنا اشاره مي   
است و آنچه به قلـت اسـت پيـاز و تنبـاكو و هندوانـه و                 » حنا«گندم و ارزن و خرما و       

 و كاهو و چغندر و شلغم و سبزي و نارنگي و نارنج و سيب و بـادام                  )خربزه (=هخربوز
و شفتالو و آلو و انار و انگور و توت و زردآلو و بـه و مـوز و انبـه و در هـر نقطـه بـه                          

  3».تفاوت خدمت و هوا به عمل آيند
برآينـد  .  اسـتان اسـت  صـادراتي حنا يكي از كاالهـاي مهـم     همان گونه كه گفته شد    

                                                      
ديـده  »  حنيـري  غهـرِ م«به كلي از بين رفتـه و تنهـا چنـد بوتـه در               » زمين حنايي «درختچه هاي حناي     متأسفانه .1

  .دشو مي
 اي در بندرعباس نام منطقه .2
هاي باال به اندازه ميناب و رودان نبود اما حنا از عمـده فـرآورده هـاي                  زمين اگرچه ميزان حناي كشت شده در        .3

 فـرآورده هـاي      توصـيف   بـاال در   منـاطق دالسلطنه با اشاره به كشت حنا در        سدي.  بوده است  مناطقكشاورزي اين   
تا به آنجا تقريبا ) بندرعباس (=از عباسي . است» كلقاضي«آنجا نزد عوام مشهور به «: گويد  ميمناطقكشاورزي آن 

و جــو و گنــدم و خرمــا و ذرت اســت، بــه گــاو چــاه آبيــاري  » حنــا«حاصلــشان …هــشت فرســخ مــي شــود
  )28-9: 1368ديدالسلطنه، س(»…نمايند
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 نـشان   شـد   و مقدار مالياتي كه از حنا گرفتـه مـي          1332ي ميرزا احمدخان در سال      مميز
هـاي     كشت حنا در اسـتان، ايـن گيـاه را بـه يكـي از عمـده فـرآورده                   جد كه روا  ده  مي

به گفته سديدالـسلطنه  .  كرده بودتبديل از استان داخل و خارج به  ـ صادراتي كشاورزي
» بيست هزار و صد و بيـست و سـه تومـان    «عباس به خارجر حنا از بند  صادراتارزش  

قـشم، لنگـه،    . ي داشـته اسـت    ي بـاال  بود كه در همسنجي با كاالهاي ديگـر ارزش نـسبتاً          
. نـد ا  ، عثماني و عمان از عمده واردكننـدگان حنـاي اسـتان بـوده               بندرعباس، بصره، هند  

براي .  است  ش كرده  را گزار  مناطقاي از اين      به پاره  صادراتيسديدالسلطنه ميزان حناي    
  : گويد نمونه، مي

صد و دوازده هزار و نـوزده       ) كه(حنا سه ربع به عثماني و ربع به عمان حمل شده            «
   )189: همان (»]است[ 1من

ـ        از  حنا از بنادر استان به ويژه      سابقه صادرات   ه چنـدين    هرمز به كشورهاي ديگـر ب
 اسـت  نقـل قـولي  استان،  حنا از  صادراتدربارهها   گزارشترين قديمياز  . رسد  سده مي 

ـ   صادراتاز  ) سده شانزدهم ميالدي  (، جهانگرد اسپانيايي    2كه باربوسا  گون ا كاالهاي گون
را كه ها  بسياري از انواع مال التجاره« :گويد  ميباربوسا در اين باره 3.دكن بيان مياز هرمز  

بـه سـاير    ) هرمـز (كننـد و از آنجـا         مي شود، داد و ستد     مي از بسياري نقاط به آنجا وارد     
همه نوع ادويه، دارو، احجار كريمه      ) تجار ايراني (آنها  . نمايند  مي هند صادر هاي    قسمت

و ساير امتعه از قبيل فلفل، زنجبيل، دارچين، ميخك، چماق، جوزبويا، فلفل دراز، چوب 
   )340: 2536رائين، (»…دآورن  به آنجا مي…، تمرهندي»حنا«عود، چوب صندل، 

شد و از اين بندر و البتـه بنـادر            مي شتي استان به بندرعباس آورده     حناي بردا  معموالً
سديدالسلطنه در ايـن    . گرديد   مي به خارج صادر  …، لنگه و  )ميناب(ديگر از جمله تياب     

                                                      
  .در اينجا من تبريز گمركي است» من« به گفته سديدالسلطنه .1

2. Barbusa 

حمل به عباسي و    ) ميناب(آنچه از آنجا  «:  حناي استان مي گويد    صادرات گذشته از اين سديدالسلطنه نيز درباره        .3
و روغن و پـشم و كـرك و انبـه و آب             » حنا«شود، خارك و خرما و       مان و لنگه و بصره و هندوستان مي       قشم و ع  

 )54: 1368سديدالسلطنه، (» .ليمو و چغاله و حصير و ظروف سفال است
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صادراتي كه از خود عباسـي و مـضافات عايـد شـود، حيـوان و روغـن                  «: گويد باره مي 
و ) خـاك سـرخ   (=مك و گلك    خوراكي و خارك مطبوخ و خرما و ميوه تر و ماهي و ن            

الـسلطنه،    سـديد (».و تنباكو و نيل و تخم طيـور خواهـد بـود           » حنا«اي و    منسوجات پنبه 
 كه بيست   - شمسي قيمت يك بار حنا     1320 به گفته سديدالسلطنه در دهه       )187: 1368

  .  هفت تومان بوده است-و چهار من هزار مثقالي بوده
 :شـود   بخـش بنـدي مـي    با توجه به رنـگ  دارد كه وجود، سه گونه حنا     به طور كلي  

پرطرفدارترين گونه، حناي سرخ و پس از آن حناي سـياه       . حناي سرخ، سياه و كم رنگ     
بـراي  . كنند  استفاده مي از حناي كم رنگ بيشتر براي خنك كردن و ترميم پوست            . است

 آميختند و فرد در آميخته آب وحنا        مي خنك شدن بدن مقداري حناي كم رنگ را با آب         
  . رنگ ويژه اي به خود بگيرد،خوابيد تا پوست بدنش خنك شود بدون اينكه پوست مي

 نيز در    را نند، حنا ك  برداشت مي هاي درخت چاي را در سه چين         همان گونه كه برگ   
 نخـستين چـين     .ناميدنـد   مي» سه چين  «كنند و   سه چين با فاصله چند ماهه، برداشت مي       

حناي چـين   .  بود معروف» چين كنگان «شد كه به     ي م آغاز) برج سرطان (=حنا در تيرماه    
ديگـر بهـاي بيـشتري      هـاي      با چـين   مقايسه مرغوبترين و بهترين حنا بود و در         ،نخست
شد   ه مي دينام» چين شهريماه «شد و     مي آغاز) برج ميزان (=چين دوم در شهريور     . داشت

 1»زازغچـين  « بـه   وشـد  برداشـت مـي  ) بـرج دلـو  (=در بهمن كه   سرانجام چين سوم     و
» جـانم خـاني   «بزرگـي بـه نـام       هـاي      حناهـاي چيـده شـده را در گـوني          . بـود  معروف

. بردنــد  مــي و آســياب بــه جاهــاي ديگــر صــادراتكردنــد و بــراي  مــي)جانخــاني(=
در سه ) ميناب(حنا را در آن جلگه « :كند  و مي بازگسديدالسلطنه اين سه مرحله را چنين       

د، چـين اول در بـرج سـرطان و آن را چـين              موقع خواهند بريد و آن را سه چين گوينـ         
چين دوم در بـرج ميـزان و آن را بـه چـين            . كنگان گويند و بهتر از دو چين آينده است        

شهريماه موسوم داشته چون نام برج ميزان نزد آنها شـهريماه اسـت و شـهريماه مزبـور                  
 چين سيم در برج دلو است كه آن برج بهمن گويند و چـين   …مخفف شهريور ماه است   

  )57-8: همان (».مزبور موسوم است به چين زازغ و زازغ بر وزن كابل آيد
                                                      

1. Zazoq 
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 ميـزان و عقـرب تخمـدان      هاي    به گفته سديدالسلطنه حنا را در جلگه ميناب در برج         
در فصل بهار نيز به ماننـد درختـان ديگـر           . نمودند  مي كردند و در برج سرطان غرس      مي

. شـد  رد نيـاز بـه آنهـا داده مـي          و كـود مـو     شـد    مـي  هاي كشتزارهاي حنـا مرتـب      كرت
حنا را در برج ميزان و عقرب تخمـدان كـرده و در             «  :گويد  مي سديدالسلطنه دراين باره  

برج سرطان غرس نمايند و قسم ديگر هم باز در برج سرطان، شـاخه حنـا را از ريـشه                    
  )58: همان(».بيرون نموده و غرس كنند

هاي حنا، رنگ كردن دست، پا، مـو        همان گونه كه گفته شد يكي از مهمترين كاربرد        
گرم سـال، افـراد بـراي       هاي     در ماه   معموالً .ويژه بود هاي     و آيين  مراسمدر  آن  و كاربرد   

گذشـته از ايـن، مـوي       . بستند  مي  به دست و پا حنا     - ترميم پوست  ي و حت  -خنك كردن 
 گفتـه » خـضاب كـردن   «كردند كـه بـه اصـطالح          مي سر و ريش خود را نيز با حنا رنگ        

  .كردند هم استفاده مياز حنا در رنگرزي . شود مي
آيـين  .  است كه در برپايي آن حنا نقش كليدي دارد         مراسميورترين  مشه» حنابندان«
» واجبـات « عـوام بـستن حنـاي عروسـي از           باورشود و در      ي با حنابندان آغاز مي    عروس
 برگزار شده   )ع( حنابندان در عروسي شاهزاده قاسم     مراسمعوام بر اين پندارند كه      . است

هم اكنون نيـز در برگـزاري   . و حضرت در آن شب به دست و پاي خود حنا بسته است           
پس از تعزيه، زنان     شود و   مي تعزيه عروسي شاهزاده قاسم مقداري حنا در ظرفي فراهم        

 بـه   ر عـوام  ظـ  ايـن گيـاه در ن      تقـدس . دارند برمي» تبرك« آن حنا را به عنوان       مقداري از 
 از بوتـه حنـايي را كـه در زمـين     برگچـه ناي شب حنابندان چند     اي است كه در ح     گونه

 بـاور از ايـن روي، در      . داينافز ميبه آن   » تبرك« دارد نيز براي     وجودزيارتگاه يا قدمگاه    
و بستن آن به دست و پـاي عـروس و دامـاد الزم و از                » مقدس«عوام حنا گياهي است     

 حنابنـدان سـه روز بـه        راسممدر گذشته،   .  عروسي است  مراسم» جدانشدني«هاي    بخش
در اين شـب تنهـا بـستگان نزديـك          . گويند  مي 1»حنير دزي « روز اول را     :كشيد درازا مي 

شـود و    ي عروس يا داماد به كسي داده نمي       شوند و به هيچ روي حنا       مي عروس دعوت 
 در ايـن    معمـوالً . گوينـد  مـي » حنير راستي «شب دوم را    . رود  مي  به كار  مراسم در   صرفاً

                                                      
1. Hanir dozi 
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شـب سـوم حنابنـدان      . شـوند   مـي  مراسـم دعـوت   ب نزديكـان و آشـنايان بـه         شب اغل 
»حنيرعپـس از اينكـه بـه        -در اين شب بخشي از حناي عروس و دامـاد         . نام دارد » ضاو 

  .شود مي» عوض« با هم -زيارتگاه يا قدمگاه محل برده شد و تبرك گرديد
گروهي از زنان آشنا بستن حناي عروس و داماد به عهده زنان است و اين كار را نيز        

 به هنگام برگزاري آيين حنابندان زنـان گـرد عـروس و دامـاد             . دهند  مي  انجام نزديكو  
 و -ور اسـت شه مـ 1كه به باسـنك -ايستند و با خواندن اشعاري در مدح پيامبر و ائمه  مي

 و اين   دهند  تكان مي هايي را كه در دست دارند        نين اشعار موزون ديگر، تكه پارچه     همچ
  :خوانند  ميااشعار ر

  
  خوانند قرآن  ميماليك بر سرش  امام اولي آمد به ميدن

  علي در خدمت پروردگارن  اگر دين محمد بر قرارن
  نخوانند قرآ  ميماليك بر سر  امام دومش آمد به ميدن

اشـعار ديگـري نيـز در       . شـود   مـي  اين اشعار همين گونه به نام دوازده امام خوانـده         
  : براي نمونهشود، حنابندان خوانده مي

  
  بندم  ميوادست و پاش  بندم  ميامشب حناش

  عالم همه خندونشه  امشب حنا بندونشه
  بندم  ميبرگ سياش  بندم  ميجاني حناش

 خوانـده ) س(در مراسم حنابندان اهل سنت نيز اشعاري در ستودن حـضرت فاطمـه            
  :شود مي

  
  دختر پيغمبرن) براي(=بي   كرسي شوا از آسمن

  )196: 1384دژگاني،  (كه دختر پيغمبرن  ج بر سرنبي بي فاطمه تا
اي ندارد و يك تكه تا نزديك مچ دسـت و             دست و پاي داماد هيچ نگاره ويژه       حناي

                                                      
1. Basenak  
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  گوني است و  ازيبا و گون  هاي    اما حناي عروس دربردارنده نقش و نگاره      . شود پا بسته مي  
ي دسـت و پـاي عـروس را         حنا.  از نوك انگشتان آغاز و تا بازو ادامه پيدا كند          تواند  مي

 بهـاي   معموالً. اي دارند  د و در اين كار نيز توانايي ويژه       نگارن  مي  »نقش حنازن «هنرمندان  
شود و بسته به نوع نگاره گاه بـه           مي زدن نگاره حناي دست و پاي عروس جدا حساب        

براي اينكه حنا روي دست و پاي عروس خوب         . رسد نيز مي » پنجاه هزارتومان «بيش از   
گذشـته  . كنند  مي ره شود و رنگ بگيرد، سه چهار ساعت پيشتر آن را در ظرفي آماده             نگا

 بـراي رفـتن بـه سـفرهاي         ي و حتـ   -از عروسي، در اعياد ديگر چون رمـضان و قربـان          
  .كنند استفاده مي نيز ازحنا براي رنگ كردن دست و پا -زيارتي

  گيري نتيجه

اي نه چندان دور در ايـن اسـتان در           گونه كه در مقاله عنوان شد حنا در گذشته          همان
هـاي كـشاورزي بـسياري        شد و زمين    بسياري از مناطق مخصوصاً شرق استان كشت مي       

ايـن گيـاه نقـش بـسيار زيـادي در توسـعة             . به كشت اين محصول اختصاص يافته بود      
اين گياه به كشورهاي زيادي از جمله هنـد، عثمـاني،           . كشاورزي، تجارت و كار داشت    

هـاي    هـاي حنـا، آسـياب       همچنين، براي آسياب كردن بـرگ     . شد   صادر مي  عمان و غيره  
كردنـد امـا بـا تغييـر كـاربري مـزارع و        زيادي ساخته شده بود كه معموالً با آب كار مي    

هاي حنا و جايگزين كردن محصوالت ديگر از جمله ليمو، مزارع حنا از بين رفت و                  باغ
ز قبل اين گياه به وجود آمده بود متأسفانه ها، صنايع رنگرزي و تجارتي كه ا     تمام آسياب 

  .رفته رفته ركود پيدا كرد و سرانجام از بين رفت
تواند در قالب برنامه به معرفي بخـشي از تـاريخ كـشاورزي و       رسانة صدا وسيما مي   

 را مـورد     تجارت منطقة هرمزگان بپردازد و سير اوج و افول كـشت حنـا و تجـارت آن                
  .بررسي قرار دهد
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  هاي مذهبي در ايران هنر در سوگواري

  1صادق فربد دكتر محمد

  چكيده

 مراسم سوگواري مذهبي     اي  ها و فرهنگ خويش هر كدام به گونه         جوامع بنا به سنت   
هاي هنري از جمله شـعر، موسـيقي، نقاشـي و             در اين ميان پديده   . كنند  يخود را اجرا م   

از سوي  . حركات موزون در حين اجراي مراسم سوگواري نقش و حضوري فعال دارند           
مـذهب  . كننده آنهـا اسـت      ها، ابزارها و حركات، مذهب تعيين       ديگر در تمام امور، پديده    

 بـه طـور مـستقيم بـا بوجـود آوردن            توانـد   هاي هنري است، الهام مي      الهام دهنده شكل  
نويـسنده  . كند  اي مذهبي عمل    اي آگاهي در هنرمند براي بيان و كشف دوباره واقعه           گونه

در اين مقاله بر آن است تا تأثير مذهب و مراسم سوگواري مذهبي را در پيدايي، رشد و          
  .هاي هنري فوق مورد بررسي و واكاوي قرار دهد تكامل پديده
  سوگواري مذهبي، هنر، موسيقي، نقاشي، شعر :ها كليدواژه

                                                      
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز. 1
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  مقدمه

شـعائر و مراسـم دينـي، وحـدت         : شناس فرانسوي گفتـه اسـت       اميل دوركيم جامعه  
بخشي . سازد  كند و جوانان را با هنجارهاي رفتاري قبيله آشنا مي           اجتماعي را تقويت مي   

. ونـاگون اسـت  هاي گ از شعائر و مراسم ديني در ايران اجراي مراسم سوگواري به شيوه           
 است كه بدون رعايت و كاربرد آنها كاركرد        هر رسمي برخوردار از تشكيالت و سازمان      

از جمله مواردي كـه در اجـراي مراسـم سـوگواري نقـش و       . شود  واقعي آن محقق نمي   
 است   موسيقي، نقاشي، حركات موزون    هاي هنري مانند شعر،     حضوري فعال دارد پديده   
هب و مراسم سوگواري مذهبي را در پيدايي، رشد و تكامل اين كه در اين مقاله تأثير مذ

  .شويم مقوالت در ايران متذكر مي
نويسد رقص معمولي مردم صـورتي از بـازي اسـت كـه مبـادي                 رادكليف براون مي  
اين مجموعه در عين حال يك رسم اجتمـاعي را كـه بايـد         . دهد  هنري را به ما نشان مي     

كند كه هماهنگ، مـوزون،        اجرا شوند را معرفي مي     بالضروره در موارد و حاالت خاص     
. هاي خاص است كه فقـط در همـان آيـين قابـل اجـرا اسـت                  مرتب و برگرفته از آيين    

  )834ـ  845: 1364آبراهامز، (
  .است) اي كتابخانه(روش تحقيق در مقاله حاضر اسنادي 

  هاي مذهبي موسيقي در سوگواري

نست كه مهمترين عامل پيوستن افـراد       خصلت وجود هر حركت در آهنگدار بودن آ       
رعايـت ايـن اصـول نـه تنهـا          . به يكديگر در اجراي حركات موزون و يكنواخت است        

گران را هم شـديداً بـه         دهد بلكه نظاره    شركت كنندگان در مراسم را تحت تأثير قرار مي        
صداي يكنواخت، موزون و مرتبي كه در جريان سينه زدن به گوش            . كند  خود جلب مي  

تـرين    به سخن ديگر عمده   . كند  رسد همه افراد حاضر در مراسم را به خود جلب مي           مي
  .هاست زن يتم و حركت يكنواخت و موزون سينهعامل ساماندهي و اثر بخشي مراسم ر

مـثالً در   .  آثار هيجاني و رواني را نيز بدنبال خواهد داشت         ،موسيقي ضمن پيوستگي  
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كنـد     سطح هيجانات عاطفي را مضاعف مـي       رسومي مانند سوگواري، موسيقي، ميزان و     
  .كه فرايند يا نتايج روانشناختي آن تشديد مباني پيوستگي، تفاهم و وفاق اجتماعي است

موسيقي و آواز نه تنها در كساني كه مشغول اجراي مراسم خاص اعم از سـوگواري             
ء عـامالن  گذارد بلكه كساني را هم كه در حاشيه قرار دارند و جز يا جشن هستند اثر مي  

كند بـه نحـوي كـه تـا مـدتها پـس از اجـراي مراسـم                    اصلي رسوم نيستند هم متأثر مي     
صـورت انفـرادي    كنندگان و تماشاچيان اشعار و نواهاي اجـرا شـده را حتـي بـه           شركت

وجود ابزارهايي مانند سنج، طبل، ني، قره نـي، سـرنا و سـاير آالت كـه                 . كنند  زمزمه مي 
 حركات و اصوات عامالن در اجراي مراسـم سـوگواري           تشديد كننده و هماهنگ كننده    

افـراد  . كنـد   زني را چنـدين برابـر مـي         خواني و زنجيرزني و سينه      هستند اثر آواز و نوحه    
هـاي سـيار و ثابـت بـا صـدا، حركـات و                زنان، زنجيرزنـان، تعزيـه      سوگوار اعم از سينه   

 خـاص و    ابزارهاي خود و تشكيل يـك مجموعـه هيجـاني و عـاطفي كـه كاركردهـاي                
كنند زيرا عناصر زير با هم يك حالت اجتماعي را كه       اي ايفا مي    متنوعي دارد نقش عمده   

  :آورد  سرشار از عواطف و هيجانات ناشي از آنست بوجود مي
  ـ آواز نوحه خوانان1
  ـ صداي سنج و طبل و ساير آالت2
  ها بوسيله سوگواران ـ تكرار اشعار و نوحه3
  ها ها و شانه ستان و زنجيرهاي سوگواران به سينهـ صداي ناشي از كوبيدن د4
اي كه هر يك بـه سـبك خاصـي تـزئين شـده و اشـعار و                    هاي پارچه   ـ وجود علم  5
هاي مناسب و خاصي كه با موضوع هماهنگي و تجانس دارند بر آنها نقش بـسته                 نقاشي

  .اند يا نوشته شده
ن و كهنـساالن زن و      كودكـان، نوجوانـان، ميانـساال     (ـ شركت جمع كثيري از مردم       6
  )مرد

  هاي مشابه و يكنواخت ـ لباس7
هـا موجـوديتي مـستقل و        ها، حركات مـوزون و نقاشـي        به اين ترتيب ابزارها، نوحه    

هاي اجتماعي، روانـي، سياسـي و         يابند كاركرد   اما وقتي با رسوم پيوند مي     .  دارند  انتزاعي
ر تشكيل دهنده رسوم كه كاركرد   عنوان يكي از عناص    هكنند و هر يك ب      خاصي پيدا مي  ... 
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توان گفت همكـاري، وحـدت عمـل و انـسجام      لذا مي. گردد كند تلقي مي   آنرا تعيين مي  
گروهي در مراسم سوگواري يا هر رسـم ديگـري متـضمن اسـتفاده از كليـه عناصـر و                    

در تمـام امـور،     . ابزارهاي هنري است كه هر يك در اجراي رسوم نقش خاصـي دارنـد             
 به سخن ديگر بايد گفت كـه      .ارها و حركات، مذهب تعيين كننده آنها است       ها، ابز   پديده

چنين نظـري نـه تنهـا در مـورد هنـر            . سازد  هاي هنري را مسلم مي      مذهب، تعيين شكل  
 مثـل هنـد،     يها در قبل و بعد از اسالم مصداق دارد بلكه هنر ساير كشورها و ملل                ايراني

  .شود را هم شامل مي... ژاپن و 
طور مـستقيم بـا بوجـود       هتواند ب   الهام مي . هاي هنري است    ام دهنده شكل  مذهب، اله 

. اي مذهبي عمـل كنـد       اي آگاهي در هنرمند براي بيان و كشف دوباره واقعه           آوردن گونه 
توان در ايجاد هنـر روايتـي دانـست كـه متـأثر از واقعـه كـربال و                      اين تأثير را مي     نمونه

در ) 13: 1356بختيـار،   (باشـد      يارانش مـي    تن از  72و  ) ع(شهادت حضرت امام حسين   
ات تمركـز   اجتماعاتي كه از اصول و مباني اعتقادي برخوردارند آداب و شعائر بر مقدس            

بخشند و حسي از تواضع نـسبت بـه زنـدگي را بـر                 ديگري مي  دارند و به زندگاني بعد    
   .هاي ديگر است نمايند كه فراسوي قدرت انسان القا مي

ند از خاستگاه اصلي خود كه مذهب و ايمان اسـت فاصـله بگيـرد    توا هنر هرگز نمي 



  149 هاي مذهبي در ايران  هنر در سوگواري

 

به سخن ديگـر    . هاي مذهبي نهي شود    حتي اگر كاركرد هنر در مقوالت، باورها و ارزش        
اي وجود دارد كه گاه       هاي هنري و اعتقادات رابطه پيوسته      توان گفت كه بين خالقيت      مي

 صـراحت ايـن پيوسـتگي ظـاهر     از طريق تمثيل و نشانه و انتـزاع و گـاه بـه سـادگي و               
براي كشف و تبيين پيوستگي بين هنـر و مـذهب بايـد بـه بررسـي و مطالعـه                    . شود  مي

... هاي هنري مثل شعر، موسيقي، نقاشي، نمـايش، ادبيـات، هنرهـاي تجـسمي و                  پديده
  .پرداخت

  هاي مذهبي نقاشي در سوگواري

 و مقتـضيات زمـان      در دوره بعد از اسالم با آنكه تـصويرگري تحـت تـأثير شـرايط              
هـاي هنـري خـويش را در قالـب            ممنوع گرديد ولي هنرمندان ايراني همچنان آفـرينش       

ايرانيان بعد  . اي ادامه دادند مانند هنر آذين قرآن مجيد         مذهب و مقدسات به نحو شايسته     
هاي آدميان و قديسين و پيامبران پرداختنـد و از           گويي در زمينه حكايت     از اسالم به قصه   

گويي را با كمال الوهيـت در هـم آميزنـد و عنـصري يگانـه و                   يق توانستند قصه  اين طر 
نگـاري بـا    در دوره صـفويه شـمايل  ) 2-12: 1356آغداشـلو،  .(گسترده را فراهم سـازند    

روشي روايتگرانه و ساده بوجود آمد كه طي آن تـاريخ اوليـا و انبيـا بـا حفـظ حرمـت                      
فاجعـه كـربال بـه    . ا به تصوير كشيده شد آنه  واحتياط، شرح نبردها، معجزات و موفقيت     

هـاي شـهادت، شـهامت و پـايمردي را           صورت الگوي اساسي و كاملي در آمد كه پيـام         
  .ساخت منعكس مي

هاي هنري مذهبي كليه رسوم، سنن، اعتقادات و باورهـا رعايـت             در جريان خالقيت  
ا در كنـار     ر )ع( حـسين   امـام  و) ع(اند مثالً هنرمند نقاشي كه تصوير حضرت علـي          شده

پوشـاند تـا      را به وسيله نقابي سفيد مـي      ) ع(كند، صورت حضرت علي     كديگر رسم مي  ي
شخصيت امامان و مقدسين از لحاظ ساده زيستي و         .  مذهبي را رعايت كرده باشد     اصول

هـا، سـاده    لذا در نقاشـي . باشد پيرايگي الگو و نماد ارزشي مهمي براي پيروان آنها مي    بي
  .يرايگي كامالً نمايان است كه نشان دهنده حفظ حرمت آنها استپ پوشي و وقار و بي
هـاي ثابـت و سـيار     ها و نمايش گرداني ها و فنون سوگواري مثل دسته    پيدايش روش 

عنوان يكي از تحوالت عمده در تاريخ   همذهبي در پيدايش هنرهاي ديداري مثل نقاشي ب 
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منـوعيتي كـه در آفـرينش اشـكال     زيرا پس از سـالها م . گردد هنر دوره اسالمي تلقي مي   
ها وموضوعات مذهبي بوجود آمد كه مـورد توجـه اغلـب     وجود داشت نقوشي از زمينه  

گـردد    ها كه به عنوان هنر بومي و مردمي ايران تلقي مـي             اين نقاشي . ايرانيان قرار گرفت  
لي اما از آنجا كه زمينه و محتـواي اصـ         . معروف است » اي  خانه   قهوه  نقاشي«نزد مردم به    

ها مذهبي است و به نمايش وقايع عاشورا وساير حوادث مربـوط بـه امامـان                  اين نقاشي 
هاي ثابت بـدل بـه       مدتي بعد نقاشي  . پردازد بيشتر به نقاشي كربال معروف شده است         مي
هـا توجـه      هاي گرداني شدند كه نقاشي روي پارچه و نمايش آنها در كويها و محله               پرده

ير بيشتر كرد؛ از آن جهت كه عالوه بر معرفي نقش شـهيدان،             مردم را به اين قبيل تصاو     
به سخن ديگر نقوش    . گرديد  نيز توصيف مي  ) ع(خشونت و قساوت دشمنان امام حسين     

هاي متعـددي    نمونه. كربال در اصل نمايشي مذهبي از چگونگي وقوع حادثه كربال است          
 دوره قاجاريـه در خـدمت   نقاشي در. شود  ها ديده مي    ها و حسينيه    از اين نقوش در تكيه    

نمايش و بازآفريني حوادث كربال قرار گرفت لـذا لحظـه بـه لحظـه حـوادث كـربال از                    
. به تصوير كشيده شـد    ... شهادت تا اسارت زنان و كودكان و حضور در مجلس يزيد و             

  .هاي مرثيه خوانان همخواني پيدا كرد هاي تعزيه و نوحه در واقع كربال با نسخه
. گويي و نمايش هم به شدت متأثر از مذهب است           ، خط، شعر، قصه   عالوه بر نقاشي  

ترين مشخصه هنر مذهبي آنست كه تحت تأثير سفارش قدرتمندان و انحصارگران    عمده
شناسد و هر هنرمندي براساس  زيرا دين بويژه دين اسالم باال و پايين نمي        . جامعه نيست 

به طور كلي هنرمندان    . پردازد  ي مي مباني ايماني و قلبي خود به خالقيت و آفرينش هنر         
 پـاكي و     نمايند كـه تقـدس، ايمـان،        بخش مذهبي همه همت خود را صرف اين امر مي         

سـاموئل  . مردانگي را نزد مقدسين مجسم و زمينه را براي تبليغ آن اصول فراهم سـازند              
  :نويسد پيترسون مي

 خطي، معماري يـا     هنرمند ايراني بطور پيوسته خواه در زمينه خطاطي، آرايش نسخ         «
هنرهاي ظريفه، هنجارهاي قراردادي هنر اسالمي را اصالح كرده تا بر ارزش آن بيفزايد              

نوآوري او گاه چندان اصيل است كه       . و با يك خصلت قابل تشخيص ايراني احيا نمايد        
 هنجاري معمولي بلكه آفرينشي مـستقل و بـومي اسـت كـه آن را                 حاصل آن نه اصالح   

يقينـاً نمونـه زنـده و تماشـايي آن تعزيـه، تئـاتر              ... كند     ايراني معرفي مي   اي كامالً   پديده
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اي   در ميان سنن اسالمي تعزيه براي هر كشور اسـالمي پديـده           . مذهبي ايران شيعه است   
همتا است كه در عين ظهور و تكامل آن در ايران با تاريخ ابداعات هنري اين كـشور                    بي

  )102: 1367پيترسون، (» .نيز سازگاري دارد

  هاي مذهبي شعر و ادبيات در سوگواري

هاي ادبي بعد از اسالم از زمـاني كـه برگـزاري سـوگواري در شـهادت امـام                     خالقيت
هاي ادبي در آغـاز بـسيار سـاده،     ي اين نوآور. معمول گرديد به تدريج آغاز شد   ) ع(حسين

معدود اشـعاري كـه     روان و عاميانه بود به اين دليل از زمان سنايي و قوامي رازي قطعات               
 سرودند آنقدر مهـم نبودنـد       )ع(گويندگان در دوران غزنوي و سلجوقي به ياد امام حسين         

كـه مناقـب خوانـان يـا     هـاي مناقـب    به عالوه مجموعـه . كه تبديل به كتاب خاص گردند 
آورده بودند يا آثاري از نوع مقتلنامه كه بخـصوص از زمـان سـلجوقيان آغـاز             مناقبيان گرد 
لـذا بايـد مـدتها      ) 165: 1367كالمـار،   .(اهر كـار نويـسندگان طـراز اول نبـود         گرديد به ظ  

ها در اين زمينـه   هاي اجتماعي و سياسي براي رشد و گسترش خالقيت گذشت تا زمينه    مي
اين امر با جلوس شاه اسماعيل به سلطنت و رسميت مذهب تشيع در ايـران               . فراهم گردد 
  اي از روايات رثايي  الشهدا مجموعه م روضهاثر معروف حسين كاشفي بنا. محقق گرديد
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 حادثـه اين مجموعه دربـاره     .  كربال است  حادثهو حماسي ديني فارسي و تركي درباره        
  .باشد و يارانش مي) ع(گيري از عامالن شهادت امام حسين كربال و يادآوري و انتقام

ر در عهد صفوي براي كـساني كـه در مـدح و رثـاي امامـان و شـهيدان كـربال شـع            
آمد و به گفته ژان كالمار انگيزه و محرك عمده            سرودند افتخاري بس بزرگ پديد مي       مي

هفـت  . هاي شعراي بزرگي چون محتشم كاشاني بود        پيدايش اين فضاي فرهنگي سروده    
سـت  هاي بعـد از او       اين دوره و دوره    سرايي  بند محتشم كاشاني كه از شاهكارهاي مرثيه      

هـاي بعـدي اسـت لـذا تحـت تـأثير ايـن اثـر برجـسته            بخش ساير شـعرا در دوره       الهام
  .كند خواني وتعزيه خواني رشد مي روضه

ها در آغاز بـا اسـتفاده از روش تكخـواني و طـوالني بـه       خوان ها و تعزيه    خوان  نوحه
. اي بـود    پرداختند، اشعارشان ساده، سست و آكنـده از عبـارات محـاوره             ايفاي نقش مي  

شـد و گـاه اصـالً         عار ساده و كم وزن مثنوي نوشته مـي        صورت اش   ها عموماً به    تكخواني
ها براي جلب نظر حاضرين و تماشـاگران و تأثيرگـذاري بـر آنهـا و       نقال. فاقد وزن بود  

بميـرم  «،  »اي بـرادر  «،  »واي بـر مـن    «،  »آه«هايي ماننـد      برانگيختن عواطف، اغلب از واژه    
كردنـد و     ه و اندوه بود، استفاده مي     و غيره كه عمدتاً توأم با نال      » مظلوم«،  »كس  بي«،  »الهي

بطور كلـي از نظـر زيبـايي شناسـي، شـعر            . نمايند  ها استفاه مي    هم امروز نيز از اين واژه     
شد اما در عـين سـادگي،          مي  ادا نوحه و مرثيه سست و بي قاعده است و به لهجه بومي           

نـاگون  گوبه سخن ديگر چون سوگواري بـه صـورت   . انگيز بود زيبا، روان، فصيح و دل   
مربوط است طبعاً   ) عوام(گرداني و تعزيه عمدتاً به توده مردم         خواني، دسته   اعم از روضه  

البته نبايـد ايـن نظـر را        . شود  گفتارهاي معمولي، عاميانه و كوچه بازاري در آن ديده مي         
ها وجود دارد كـه نـشان دهنـده كـاربرد             قطعي دانست زيرا اشعاري در زمينه سوگواري      

گـردد كـه      هنـري اسـت و از شـاهكارهاي ادب فارسـي محـسوب مـي              صناعات ادبي و  
اشعار سروده شده عمـدتاً بـر اسـاس         . اي از آن در ادامه اين مقاله ذكر خواهد شد           نمونه

. توان آنها را تحت عنوان شـعر يـا مرثيـه كـربال نامگـذاري كـرد       واقعه كربال بود لذا مي 
  :هاي اين اشعار عبارتند از ترين ويژگي عمده

 )ص( كسي كه به او ظلم شده است، فرياد بلند و جانگداز مظلوميت خاندان پيامبر              فرياد
 است، پاسخي به طلب ياري كردن امام از پيروان است، صـداي قـدمهاي رهـروان كـربال                 
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اي از كلمـات      آميـزه . خواهي انسان در طول قـرون و اعـصار اسـت            است، فرياد عدالت  
ي ايـن صـفات در شـعر در واقـع تجلـي و             آتشين گوينده، شنونده وخواننده است، تجل     

و تـأثير آن واقعـه در بـروز آن     ) ع(انعكاس قدرت خالقيت هنري پيـروان امـام حـسين         
  . ها است خالقيت

بند او اسـت كـه زينـت بخـش در و ديـوار       معروفترين مرثيه محتشم كاشاني تركيب  
  :شود ير ذكر مييك بند از دوازده بند آن در ز. ها و معابر است ها، حسينيه تمامي تكيه

  
  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

  في نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است  باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين
  كار جهان و خلق جهان جمله در هم است  اين صبح تيره باز دميد از كجا كزو

  كاشوب در تمامي ذرات عالم است  ب آفتابكند از مغر گويا طلوع مي
  اين رستخيز عالم كه نامش محرم است  گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست
  سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است  در بارگاه قدس كه جاي مالل نيست

  گويا سوگ اشرف اوالد آدم است  كنند جن و ملك بر آدميان نوحه مي
  پرورده كنار رسول خدا حسين  قينخورشيد آسمان و زمين نور مشر

كردند اما مرثيه سرايان و تعزيـه         مرثيه سرايان اوليه بيشتر از سبك مثنوي استفاده مي        
هـا    بند كه از انواع آن رباعي       هاي چكامه سبط و ترجيع      نويسان خالق و نوظهور از نمونه     

هم ديگر آنها بـوده  افزودن رديف از كارهاي م    . اند  اي استفاده نموده    است به طرز استادانه   
هاي بيشتري را براي تأثيرگـذاري بـر حـضار و      است زيرا كاربرد رديف در اشعار جاذبه      

به طور كلي مطالعه تطبيقي اشـعار       . آورد  كنندگان در مراسم سوگواري بوجود مي       شركت
هاي اوليه تا تبديل شدن آن به هنـر مـذهبي نمايـشي               از آغاز پيدايش و رونق سوگواري     

دهد كه سرايش اشعار از ساده و سست به پيچيدگي و اسـتحكام رو                 نشان مي  بنام تعزيه 
  :شود به چند نمونه از اين اشعار اشاره مي. آورده است

  :مناظره شمر و ابن سعد
  مرا خويش است عباس دالور  مترس اي سگ تو از عباس سرور
  گويمش صبر كن اي سگ ابتر امشب  گر شوم با پسر سعد برابر امشب



  86 زمستان 11شماره / مردم ايران   فرهنگ 154

 

  
پـردازد    مـي ) ع( فوق در عين اهانت آميز بودن به ذكر مناقب حـضرت عبـاس             نمونه

يعني تأثير بنيادهاي اعتقادي در سراينده شعر به حدي اسـت كـه بـا آنكـه زبـان رزم و                     
هاي مذهبي در آن رعايت شده        ورزي را بايد نشان دهد ولي حفظ حرمت شخصيت          كينه
  .است

  : زير شعري از زبان شمر است نمونه
  جانب بن سعد با سپاه فراوان   از كوفه با سپاه فراوانرسم مي

  بس چه بساطي است در ميان بيابان  وه چه زميني است اين زمين معطر
  يا مگر اينجا بساط كرده سليمان  ناقه آهو مگر فتاده در اين دشت

  
  :يا كاملتر و محكمتر از اشعار فوق كه رباعي است و برخوردار از رديف است

  كسي كسم ياران امان از بي بي  كسي  امان از بياي مسلمانان
  واي بر من واي بر احوال من  كو انيسي تا بپرسد حال من

  
گـذارد و     كاربرد رديف در شعر ضمن روان كردن بر آهنگين خوانـدن آن تـأثير مـي               

  .دهد تازگي آن را افزايش مي  وتنوع
 هـم رواج يافـت كـه يـا     در محاوره و گفتگو بين سران لشگر اشقيا با اوليا تك بيتي        

اين اشعار به طريقـي تنظـيم       . پاسخ به يكديگر است يا بيان وضعيت و درد و رنج است           
شود تا ورود و خروج افراد را در صحنه نمايش سوگواري مذهبي نـشان دهـد و در                    مي

  : بيتي نمونه يك. عين حال حضار و تماشاچيان را با وقايع همراه سازد
  :ابن سعد به شمر

  ز تو فرمانبري و دادن فرمان از من  ن گستري و ظلم نمايان از منز تو كي
  :شمر به ابن سعد

  از تن پاك حسين سر ببريدن از من  حكم فرمودن و استادن ميدان با تو
  

عالوه بر تك بيتي در مراسم سوگ و تعزيه در محاوره و گفتگو مـصراع هـم مـورد                 
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  :با پدر خويش) ع( امام حسينمانند گفتگوي رقيه دختر. گيرد استفاده قرار مي
  بدر كردي و درپدر رفتي مرا آخر يتيم: رقيه
  چها اي آسمان بر پادشاه بر و بحر كردي: امام

اين سبك شعر برانگيزنده عواطف، اضطراب و درماندگي است كه ميـزان اثربخـشي     
  .آن در حاضرين مراسم تعزيه و سوگواري بسيار زياد است

بنـد محتـشم    الشهداي حسين كاشـفي و تركيـب   وضهاز قرن دهم هجري قمري كه ر   
كاشاني نوشته و سروده شده است تا امروز بيشتر شـعراي ايرانـي تحـت تـأثير روش و                   

و ) ع(سبك آنها قرار گرفته و به پيروي از آنها اشعار نغز و محكمي در رثاي امام حسين                
هـاي فـوق      ژگـي هـايي كـه از وي       يكي از مهمترين سروده   . اند  سروده) ص(خاندان پيامبر 

  :شود برخوردارند سروده وحشي بافقي است كه براي نمونه چند بيت آن ذكر مي
  

  كوس بال به معركه كربال زده است  روزيست اينكه حادثه كوس بال زده است
  بر پاي گلبن چمن مصطفي زده است  روزيست اينكه دست ستم، تيشه جفا

  سرت و واحسرتا زده استحبر سر زده ز  روي ست كه زهرا گشاده امروز ماتمي
  روز ندامت چه كه روز قيامت است  يعني محرم آمد و روز ندامت است

  
به استقبال محتشم رفتـه و      ) معاصر(مشفق كاشاني در قرن چهاردهم هجري شمسي        

  :شود اي از آن ذكر مي تركيب بند او را تضمين نموده است كه نمونه
  اد حادثه پشت فلك خم استوز تندب  از موج فتنه چشم جهان غيرت يم است
  »باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است«  صبح اميد چون شب تاريك مظلم است

  »باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است«
  :هاي مختلف شعري زير را بوجود آورده است تأثير دين در سوگواري، هنرگونه

ترغيب و قبول مذهب يا فرقـه       در شعر تعليمي شاعر ديگران را به        : ـ شعر تعليمي  1
  .كند مانند برخي از اشعار ناصر خسرو خاصي دعوت مي

هدف اينگونه شعر تشويق به انجام كارهاي نيـك واحتـراز از            : ـ شعر پند و اندرز    2
  .بديها است
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در اينگونه اشعار به مدح و ثناي اوليـاي ديـن و بزرگـان              : ـ شعر مذهبي و منقبتي    3
صفات و خصال شجاعانه و سخاوتمندانه آنها عناصر تشكيل         بازگويي  . شود  پرداخته مي 

اشعار مذهبي و مناقبي را افرادي بنام مناقب خوان يـا مـداح             . دهنده اينگونه اشعار است   
  .خوانند در مجالس و كوي و برزن مي

هـاي حماسـي هـستند كـه در آنهـا             ايـن اشـعار منظومـه     : ـ شعر حماسي مذهبي   4
 اشعاري كـه     مانند گردند  زمره قهرمانان محسوب مي   هاي مذهبي در      بزرگترين شخصيت 

  .و غيره سروده شده است) ع(، امام حسين)ع(در مورد حضرت علي
اين اشـعار بـه ذكـر چگـونگي شـهادت اوليـاي ديـن مثـل امـام                   : ـ شعر شهادت  5
در اين نوع شعر گاهي به وصف چگونگي سـاير شـهدا            . پردازد  و يارانش مي  ) ع(حسين

  .شود پرداخته مي
هاي مذهبي سـروده      ها در شهادت، رنج، مشقت و مصائب شخصيت         مرثيه: مرثيهـ  6
پـردازد و از ذكـر        هاي حزن انگيزتـر و جانـسوزتر مـي           شاعر به جنبه    در مرثيه . شوند  مي

اقبـال،  .(به سخن ديگر شعر مرثيه عمدتاً جنبه سـوگواري دارد         . نمايد  جزئيات احتراز مي  
1367 :272(  

ثير دين و سوگواري بر هنر شـعر در ايـران بايـد گفـت كـه                 به طور كلي در زمينه تأ     
ها از آغاز تقريباً عاميانه و سست بود و اين از طبيعت               نامه  ها و تعزيه    ها، شهادتنامه   مرثيه

به تدريج اهل ادب و شعر به اين مجموعه پيوستند          . خيزد  عمومي بودن سوگواري بر مي    
بهـرام  . از سبك و صناعات ادبي پرداختند     و به آفرينش آثار و اشعار محكم و برخوردار          
  :نويسد بيضايي در زمينه چگونگي شعر در تعزيه مي

بـه زبـان مـردم بـودن از طرفـي      ... ها به شعر بود و شعر تعزيه عاميانه بود   تعزيه نامه 
ها اسـت كـه شـعر نمـايش اسـت و نـه نمـايش شـعر و از طرفـي از                         حسن تعزيه نامه  

پـردازان ادبيـات بـه        نمايشي تعزيه هرگز از طرف حاشـيه      هايش زيرا در ادبيات       بدآورده
از سرايي كـه حـداقل    به هر حال زمينه شعري تعزيه را رسم مرثيه       . رسميت شناخته نشد  

هاي مذهبي كـه   كرد و منابع داستانيش را اساطير و حماسه       عهد صفويه باال گرفت ايجاد      
  )133: 1344بيضائي، .(»داد يهاي مذهبي به او رسيده بود تشكيل م از طريق انواع نقالي

شعر از طريق بازنمايي حادثه كربال چه به صورت نمايشي و چه كالمي همدردي و               
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هـاي سـتمگران و       سازد زيرا در شعر نقـش       مشاركت مردم را در مراسم سوگ فراهم مي       
شود و به اين وسيله حس نفرت و روگرداني از            دشمنان با قدرت و استحكام معرفي مي      

تواند قضاوت اخالقي     به سخن ديگر شعر و نمايش مي      . نمايد  مردم تقويت مي  آنها را در    
بنـابراين شـعر    . جامعه و حس مخالفت مردم را نسبت به ستمگران و اشـقيا بـر انگيـزد               

 و   تواند احساسات انزجار آميز جامعه را نسبت به اعمال اشـقيا و سـتمگران تقويـت                 مي
 مـذهبي  نوعي واكنش عاطفي نسبت به قهرمانانتجلي اين انزجار در قالب      . پايدار نمايد 

 ديگري از اشعار اثرگـذار را ذكـر          نمونه. نمايد  اند بروز مي   كه با دشمنان خويش جنگيده    
  :كنيم مي

  :گويد شمر در تعزيه مي
  ترسد نيايد من حسين را قاتلم هر كه مي  كشم رحمي نباشد در دلم من حسين را مي
  ايا حسين علي نور چشم اهل زمين   بدنبرم من كنون سرت ز همين زمان مي

  
آنگونه كه اشاره شد اين سبك شـعر موجبـات بـرانگيختن احـساسات مـردم عليـه                  

  .شود مي) ع(ستمگران و دشمنان خاندان امام حسين

  هاي مذهبي موسيقي در سوگواري

هـا و     به شكل آواز دسته جمعي است و بـا ضـرب           ، فردي، همسرايي يا   خواني  نوحه
گيـرد در     يا زنجير بـر شـانه انجـام مـي          ها بر سينه     از طريق كوبيدن دست    ههايي ك  آهنگ

. شناسـانه دارد    شناسـانه و زيبـايي      حقيقت آهنگين و نوايي اسـت كـه كـاركرد موسـيقي           
 مذهبي نوعي هاي هاي سوگوار و نمايش نواهاي دستهها و     مشاركت تماشاگران در نوحه   

ورود ابـزار و لـوازم      . سـازد   اعف مـي  همسرايي است كه ميزان اثرگذاري مراسم را مـض        
هـا نهـي      يا جشن  ان بعد از اسالم اعم از سوگواري      موسيقي در كليه آداب و رسوم ايراني      

هاي سوگواري و تعزيه در ايران دوره قاجاريـه زمينـه را بـراي                شده بود ولي رونق آيين    
پـذير    ره امكـان  ني، شـيپور وغيـ      دهل، سنج، كرنا، قره   : ورود و استفاده از ابزارهايي مانند     

: نويـسد   استاد ابوالحسن صبا كه از پيشروان هنر موسيقي معاصر ايران است مي           . ساخت
دانم چه چيـزي در       تاكنون تعزيه بوده است كه موسيقي ما را حفظ كرده، متأسفانه نمي           «
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  )، بدون شماره1336صبا، (»آتيه حفظ موسيقي ما را تضمين خواهد كرد

 از كجا بايد دريافت كه شهيد شهد شـهادت نوشـيده            اگر طبل شهادت نواخته نشود    
نماينـد، طبـل و سـنج و شـيپور ورود      طبال و شيپورچي سكوت صحنه را پر مـي    . است

نمايـد و طبـل و شـيپور آهنـگ      شـوند را اعـالم مـي       قاصدان را كه از سمتي نمايان مـي       
براي پر آهنگ زير طبل . كند خوانان را باز مي مخصوص دور زدن و ورود و خروج شبيه      

رود، اگر از كـاربرد موسـيقي در ميـادين            ها به كار مي     ها يا نشان دادن مكث      كردن مكث 
نشيند و سـوز      گري بر دل نمي     خواني و سوگواري غفلت شود حزين خواني و مويه          شبيه

  )10-27: 1366عناصري، .(كند و گداز تصنعي جلوه مي
 و اشـقيا در تعزيـه و در         هاي مختلف اوليا    هايي كه براي شخصيت      و سروده  موسيقي

بيني شده است متناسب با نقش، منزلت، موقعيـت زمـاني و مكـاني                ها پيش   گرداني  دسته
رونـد    آنها است مثالً براي حر و حضرت عباس كه از دالوران حادثه كربال به شمار مـي                

گـاه و اصـفهان و بـراي     اكبر و قاسم چهارگاه و سه ي و براي علي  موسيقي و شعر حماس   
هـا بيـشتر     خـوان   امام. شود  موسيقي و نواهاي سنگين و جدي نواخته مي       ) ع(سينامام ح 

در (هـا   ال و جـواب   در سـؤ  . خواننـد   را در مايه متن مثل پنجگاه و نوا مـي         آوازهاي خود   
ال و  يگر متناسب باشند مثالًَ اگـر امـام حـسين بـا عبـاس سـؤ               ا يكد بايد آوازها ب  ) تعزيه

ها اعـم    مخالف خوان . عباس هم بايد شور بخواند    خواند    شور مي ) ع(امامجواب دارد و    
از سرلشگران و افراد و امرا و اتباع با صداي بلند و بدون تحريـر شـعرهاي خـود را بـا                      
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  )289: 1343 ،مستوفي. (كردند آهنگ اشتلم و پرخش ادا مي
موسيقي در كليه مراسم سوگواري نقشي بيش از يـك پـر كننـده خـالء دارد، جنبـه                   

 شكوه كه اصوات آن يـادآور موسـيقي جنگـي اسـت كـه جنبـه تقويـت                   تزيين كننده با  
. آورد  كنندگي و محرك آن يك حالت القـايي را در مجريـان و تماشـاگران بوجـود مـي                  

همسرايي نوحه خوانان از يك طرف و هم صدايي كـوس و شـيپور و سـنج و كرنـا از                     
را مجـسم   آور جـدايي، شكـست، شـهادت، رزم و اسـارت              هاي اندوه   طرف ديگر لحظه  

كند كه موجبات تقويت احساسات عاطفي مردم نـسبت بـه مظلـومين و بـرانگيختن                    مي
سـرايان و   به سـخن ديگـر مرثيـه   . نمايد حس كينه و انتقام نسبت به ظالمين را فراهم مي  

هـاي    انـد بلكـه بـه حيلـه         تعزيه نويسان فقط هم خود را مصروف سرودن شـعر نكـرده           
هـاي    هـاي نوازنـده در آيـين        دسـته . انـد    توجـه نمـوده    نمايشي و زيبايي شناسانه آن هم     

 كـه سـازها و ادوات موسـيقي خاصـي را             نفـر و گـاه بيـشتر هـستند         5 تا   3واري  سوگ
زنـي محـدود اسـت و         زني و زنجير    جات سينه   تعداد ادوات موسيقي در دسته    . نوازند  مي

 ادوات و كننـد در حـالي كـه در تعزيـه          عمدتاً از ريتم و آهنگ يكنـواختي اسـتفاده مـي          
  .دستگاههاي موسيقي مورد استفاده متعدد و بيشتر است

به طور كلي آوازها و دستگاههاي موسيقي كه در مراسـم سـوگواري اعـم از دسـته                  
كـاركرد  . باشـد   شوند با موضوع و اشخاص منطبـق مـي          ها و تعزيه بكار برده مي       گرداني

  :مورد توجه قرار دادشرح زير  هتوان ب  موسيقي و آهنگ در مراسم سوگواري را مي
نمايند اثر مفيـد      كنند و از آن پيروي مي       هر آهنگ بر كساني كه خود را تسليم آن مي         

دارد تا خـود را در اختيـار او قـرار              را وامي  گذارد و فرد     كننده اعمال بجا مي    و مضاعف 
ه حـضار  گيرد بلك   رت مي اين تسليم نه تنها در مورد مجريان مراسم سوگواري صو         . دهد
سازد و حركـات و ذهـن آنهـا را رهبـري و      اشاگران مراسم را نيز با خود همراه مي    و تم 

كننـده در مراسـم       واقعيت ديگر در اين مورد آن است كه اگر افراد شركت          . كند  منظم مي 
قـراري و نابـساماني در رفتـار     خود را تسليم آهنگ و ريتم نواخته شده ننمايند نوعي بي    

ا براي خـروج آنهـا از مراسـم كـه عمـدتاً نـامطبوع تلقـي         آيد كه زمينه ر     آنها بوجود مي  
كند به سخن ديگر تسليم شدن در مقابل ريتم و آهنگ نوعي همراهي   گردد فراهم مي   مي

آورد كه كيفيت آن كـامالً قابـل تـشخيص و     توأم با لذت و خوشي را در فرد بوجود مي        
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  .درك است
اطفي و پـر شـفقت افـراد شـركت          پذيري در مراسم در اعمال و رفتار ع         ميزان تسليم 

حـين   كننده نسبت به اطرافيان و همچنين سنجيدگي در رفتار آنها پس از شـركت و يـا                
حتـي گـاه ممكـن اسـت ميـزان اثرپـذيري در بـروز               . شـود   شركت در مراسم ديده مـي     

آميز نسبت به كساني كه در مجموعه حضور دارند ولي با مجموعـه               احساسات خشونت 
رسد كه آهنگ و ريتم در مراسـم بـه دو طريـق بـر روي                   به نظر مي   .نيستند تجلي نمايد  

 تأثيري كه فرد از بيرون و از طريق همراهي با اشخاصي كـه در               ،اول: گذارد  افراد اثر مي  
 تأثيري اسـت كـه از درون و از طريـق انگيـزه فـرد       ،دوم. پذيرد  مراسم حضور دارند مي   

از اعماق وجودش كـه همـان ايمـان و          براي تسليم در مقابل مقررات مقيد كننده آهنگ         
  .شود اعتقاد به فلسفه و كاركرد مراسم است محقق مي

اثر موسيقي و ريتم در حركات جسماني و تقويت انـرژي فـرد بـراي مـشاركت در                  
كنـد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه در               مراسم به نحوي است كه فرد احساس خستگي نمي        

 شـب در    12 هيئتهاي سوگواري گاه تا      روزهاي تاسوعا و عاشورا افراد شركت كننده در       
مـشاركت دسـته    . كننـد   كنند و احساس كمبـود انـرژي نمـي          مراسم فعاالنه مشاركت مي   

نواها و موسيقي فرد را كـامالً تـسليم شـرايط و              ها،  جمعي، هدف و فلسفه مراسم، نوحه     
كنـد بلكـه      نمايد كه نه تنها احساس خستگي و ضـعف نمـي            اوضاع و احوال مراسم مي    

  .دهد س لذت و خوشي هم به او دست مياحسا

  گيري نتيجه

هاي هنري همچون شعر، موسيقي، نقاشـي و حركـات           مذهب نقش مؤثري در پديده    
. ارتباط متقابل بين اين دو مقوله بسيار در هم تنيده و انفكاك ناپذير اسـت              . موزون دارد 

در واقـع   . داختتوان از طريق هر كدام به معرفي و شناخت ديگري پر            اي كه مي    به گونه 
توان مفـاهيم مـذهبي را بـا درجـة            هاي هنري و كاربرد صحيح آنها مي        با شناخت پديده  

ها، هـر     براي مثال در تعزيه و عزاداري     . اثرگذاري بيشتر و پاياتري به مخاطب منتقل كرد       
هاي فوق، جايگاه خاص خود را دارند و به لحـاظ معنـا شناسـي، بخـش                   ام از پديده  دك

و  رسـانه صـدا   . دهنـد   هاي هنري ارائه مي      مفاهيم را به مخاطب در قالب      قابل توجهي از  
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رسـاني، تبليـغ و اشـاعه         هـاي هنـري در پيـام        هاي بالقوه پديده    تواند از ظرفيت    سيما مي 
  .مفاهيم مذهبي و تقويت باورهاي ايماني مردم نقش منحصر به فردي ايفا كند
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  بررسي مفاهيم اقتصادي در فرهنگ عامه

  1يمحمد رئوف مراد

  چكيده

گستردگي قلمرو و درازاي پيشينه تاريخي فرهنگ عامه در ايـران باعـث شـده ايـن                 
فرهنگ نقش مهمي در تنظيم روابط اجتماعي ـ اقتصادي و انديشه جمعـي و انـسجام و    

و ) توليد، مبادلـه و مـصرف     (تعميم معيارهاي رفتاري مردم از جمله رفتارهاي اقتصادي         
ها و مشكالت و مصائب اجتماعي و          در مقابله با دشواري    همچنين ارائه راهكار به مردم    
 آن   ي  در اين پژوهش مفاهيم اقتصادي كه بارزترين جلوه       . اقتصادي بر عهده داشته باشد    

هـا و اشـعار اسـت در دو           المثـل   ها، ضـرب    ها، ترانه   كار و عناصر وابسته به آن مانند مثَل       
تر بـه عناصـر       نگاه عميق . گرفته است اي و عمومي مورد بررسي قرار         ناحيه/ قالب بومي 

هـاي    فرهنگ عامه تصوير مناسبي از چگونگي نگاه ايرانيان در طول تـاريخ بـه فعاليـت               
  .كند اقتصادي ارائه مي

هـاي    هاي اقتصادي، رفتارهاي اقتصادي، هويـت گروهـي، قالـب           مؤلفه :ها  كليدواژه
  بومي و قوميتي

                                                      
  مردم مركز تحقيقات صدا و سيما پژوهشگر ارشد واحد فرهنگ .1
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  مقدمه

له، توزيع و مصرف كاال، مفـاهيمي نيـستند كـه           مفاهيم اقتصادي در قالب توليد، مباد     
علم اقتـصاد در جهـت   . بتوان منشأ پيدايش آنها را در تاريخ بشر به دقت استخراج نمود      

هاي آدام اسميت و در        يا سازماندهي اين مفاهيم، نخست توسط انديشه       ايجاد چارچوب 
معرفي شـد و     ميالدي به دنياي علم      1776 در سال    ثروت ملل كتاب معروف وي به نام      
اي چون  ها پيش از آدام اسميت فالسفه   گذاري گرديد، البته قرن     به عنوان علم اقتصاد پايه    

افالطون و ارسطو نظرياتي در باب موضوعات اقتصادي بـه صـورت جـسته و گريختـه           
  .مطرح نموده بودند

عرضـه، تقاضـا، رفتـار      ( هـاي اقتـصادي چـه در سـطح خُـرد              نگاه صحيح به مؤلفه   
هاي پولي و مالي، تـورم و         درآمد ملي، سياست  (و چه در سطح كالن      ...) ده و كنن  مصرف

كـه همـان اجتمـاع اسـت را      هـا  برداشت صحيح از بستر و ظرف رويداد اين مؤلفـه    ...) 
فرهنگ به عنوان مفهومي پويا، مـوروث         جامعه و رفتارهاي اجتماعي خصوصاً    . طلبد  مي

  .اند شاهد و عامل آن بودهتحوالتي است كه پيشينيان آن جامعه ناظر، 
هـاي اقتـصادي را در        هاي اقتصادي را تدوين كنيم و برنامه        چنانچه بخواهيم سياست  

قالب كوتاه مدت يا بلند مدت تدوين و اجرا نمائيم، ناديـده گـرفتن فرهنـگ و عناصـر                   
فرهنگي از احتمال موفقيت آن برنامه خواهد كاست؛ به عنوان مثال، تغييـرات اقتـصادي        

هايي كه ديد كوتاه مدت، نگـرش غالـب           هاي بلند مدت در قالب فرهنگ        بر برنامه  مبتني
با شناخت بهتر فرهنگ و اجـزاي تـشكيل         . آن است، امري بس دشوار و پرچالش است       

تري را از آنچه كه در اقتصاد و كـسب و كـار بـه                 توان تصوير بهتر و دقيق      دهنده آن مي  
نگ مـردم بـه عنـوان تاريخچـه فرهنگـي يـك            دنبال آنيم بدست آوريم؛ فولكلور يا فره      

اي را از تغيير و تحوالت فرهنگي و نگاه جامعه در طول تـاريخ                جامعه، كليدهاي ارزنده  
انـدوزي و دانـش،        مفاهيم مختلفي همچون كار و تـالش، هنـر، علـم            تاكنون و در زمينه   

  .ندك ارائه مي... طلبي، معنويت، اميد به آينده، زندگي دنيوي و  ثروت، صلح
هاي وابسته به اقتصاد به طور اخص         در موضوع فرهنگ مردم و تأثير مفاهيم و مؤلفه        

هاي تعريف شده از كار و عناصر وابـسته بـه آن را در فرهنـگ تـوده                    ابتدا بايستي جلوه  
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روسـتاها بـه    (تـر   بررسي نمود؛ سير حركت از جوامع بدوي به سوي جوامع ساختاريافته          
تحـوالت اقتـصادي و اجتمـاعي       ) تماع كوچك ساختاريافته  عنوان بارزترين نمونه از اج    

هجوم يونانيان و متأثر ساختن جامعـه       . متفاوتي را در طول تاريخ ايران ايجاد كرده است        
ستد، ساختار جامعـه   و مبتني بر كشاورزي ايران باستان توسط مفاهيمي چون مبادله و داد       

جاري شدن شـريعت در بـسياري   زمان ساسانيان، حكمراني امراي اسالمي و     طبقاتي در 
از روندهاي اجتماعي ـ اقتـصادي، حكومـت ايلخانـان مغـول بـا اقتـصادي متكـي بـر          

هاي متمادي و تغييـر      الطوايفي حاكم بر ايران در طول قرن        دامپروري، ساختارهاي ملوك  
خصوص در اواخر دورة قاجاريه، همگي بـه          هاي وارداتي، به    و تحوالت ناشي از نگرش    

د در نحوه كسب و كار و معيشت ايرانيان در طول اعصار و قرون مؤثر بـوده                  خو  ي  نوبه
  .اي طبيعي مفاهيم مربوط به كسب و كار و امرار معاش را تغيير داده است و به گونه

هاي فرهنگي مشترك و رايـج بـين گروهـي     فولكلور يا فرهنگ مردم به عنوان روش     
، جـنس، اخـالق، كـار و پيـشه،           از طريق سن   1شناخته شده است و اين هويت گروهي      

ي جغرافيايي و به طور كلي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و موارد مـشابه    مذهب، منطقه
هاي مهـم     شناسي، مطالعة فرهنگ عامه يكي از بخش        كه در مردم    شود به طوري    تعيين مي 

شناسـي بـه نـام        اي از مردم    اخيراً شاخه . رود  شناسي فرهنگي به شمار مي      در حوزة انسان  
هـاي اقتـصادي      هايي كـه معمـوالً پديـده         ايجاد شده كه به پديده     2شناسي اقتصادي   انسان

  .پردازد شوند، مي ناميده مي
  .اي و اسنادي است روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه

  انداز فرهنگ عامه در ايران چشم

هـا و آراي مختلـف    تاريخ كهن و هزاران ساله ايران شاهد تضارب و تعامل فرهنـگ  
هـاي متفـاوت و گـاه           ده و اين رفت و آمد اقوام و به تبـع آن آميـزش افكـار، سـنت                 بو

                                                      
1. group identity 

2. anthropology economic  
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هاي دانش فرهنـگ      با تعريف و مطالعه عميق شاخص     . متضادي را به وجود آورده است     
فرهنـگ عامـه    . عامه شايد بتوان سير تحوالت تاريخي را از منظري متفـاوت نگريـست            

جايي در آنها وجود داشـته اسـت          جابهبرخالف مكتوبات تاريخي كه احتمال تحريف و        
هاي   تواند نشانه   به عنوان جرياني سيال كه در سطح توده اجتماع برجاي مانده است، مي            

فولكلـور بـه   . هاي تاريخي اين مرز و بوم به همراه داشته باشد          بكر و جديدي را در اليه     
هـاي    قـصه (هاي شـفاهي      هايي از فرهنگ كه ماندگار شده است، با حكايت          عنوان بخش 

چنانچـه  . شـود   هـا بيـان مـي       هاي عاميانه و موسيقي و پـايكوبي        ها، ترانه   ، افسانه )عاميانه
دهنـد،    هايي بدانيم كه فرهنگ عامه را تشكيل مـي         موضوع فولكلور را پرداختن به سنت     

  :توان بر شمرد و تعريف كرد نوع سنت را ميسه 
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  هاي مادي سنت) الف

  .جاي مانده است بناهايي كه از گذشته بركاالها ومجموعه آثار، اشياء، 

  هاي رفتاري سنت) ب

مجموعه رفتارهايي كه در جامعه ميان عده زيادي از افراد جامعـه مـشترك اسـت و                 
هـاي    از جملـه سـنت    .(نوعي فشار اجتماعي براي اجرا و عمل كردن به آن وجـود دارد            

  )اشاره كرد» عرف«توان به  رفتاري مي

  هاي گفتاري سنت) پ

ادبيـات  .(شـود   هايي است كه در قالب كلمات و جمـالت اظهـار مـي               سنت  عهمجمو
  )عاميانه

  :توان به دو قسمت عمده تقسيم نمود  هاي عاميانه را در ايران مي ريشه و اصل سنت
 كـه در نتيجـه آزمـايش روزانـه، خـانوادگي، مـذهبي و                ـ افكار و اعتقادات بـومي     1

هنـد و ايرانـي هـستند و در ايـن سـرزمين جـا            انفرادي از جمله يادگارهاي پيشين نژاد       
  .اند مانده
هايي كه از اقوام و ملل ديگر مانند يونانيـان، روميـان و اعـراب                 ـ اعتقادات و سنت   2

  .اند ه  وارد ايران گرديد
هـاي وارد شـده از        خصوص سـنت    آنكه در صدد نقد هر يك از موارد ياد شده به            بي

 هـاي   مؤلفـه داري از       چنين طيـف گـسترده و ريـشه       ساير اقوام باشيم بايد اذعان كرد كه        
اي از افكار و سنن گوناگون را به عنوان فرهنگ پس از اسـالم،   دروني و بيروني، گنجينه 

ها و بسته بـه مـدت، قـدرت، قلمـرو،         اي كه در طول قرن      به گونه . موجب گرديده است  
رگـي جديـد از     نفوذ و اصالت فرهنگي هر يك از اقوام حاكم، تـاريخ فرهنگـي ايـران ب               

سنن، آداب و رسوم را براي خود به رشته تحرير در آورد و اين تنوع كم نظيـر مطالعـه                    
مربوط به فرهنگ مردم عموماً و فرهنگ عامه خصوصاً را جذاب و در عين حال دشوار                
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  .كرده است

  هاي اقتصادي در فرهنگ عامه عوامل مرتبط با مؤلفه

رايط آب و هوايي اقليمي و ژئوپوليتيك هـر         عالوه بر عوامل گفته شده در مقدمه، ش       
هـاي اقتـصادي تـأثير        گيري فرهنگ عامه كار و فعاليـت        يك از نواحي ايران نيز بر شكل      

سزايي داشته است؛ زندگي در نواحي گرم و خشك كويرهاي مركزي ايران، فرهنگـي               هب
اورزي و  هـاي كـش     ي بهينه از منـابع الزم بـراي فعاليـت           جويي و استفاده    متكي بر صرفه  
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دامپروري را شكل داده است يا معماري منحصر به فردي كه متناسب با اقتضائات جوي              
هـاي زمينـي كـه مـصداق آن وجـود             جـويي از آب     هـاي بهـره     روش. تكامل يافته است  

تـوان در سـاير       مشابه اين امر را مي    . هاي مناطق كويري است از همين موارد است         قنات
قتصاد مبتني بر كشاورزي، جنگلداري، دامداري و صيد و         مشاهده كرد؛ ا   مناطق ايران هم  

و دامپـروري در غـرب كـشور،        ) ديـم و آبـي    (ماهيگيري در شـمال ايـران، كـشاورزي         
كشاورزي، دامپروري، زنبورداري در شمال غرب كشور، صيد و ماهيگيري در جنوب و             

 تاريخ پايتخت همچنين اقتصاد مبتني بر مبادله و دادوستد در شهرهايي كه در مقاطعي از      
انـد از جملـه مـواردي هـستند كـه تـأثيرات آب و هـوايي و نيـز سياسـي ـ            ايران بوده

  .نمايد  تأئيد مي گيري روندهاي نحوه معيشت و كسب و كار، جغرافيايي را بر شكل
گـذري و نظـري در      در اين زمينه استاد سيدابوالقاسم انجـوي شـيرازي در كتـاب             

ـ    فرهنگ مردم    ر عناصـر مربـوط بـه كـار و وسـايل معيـشت مـردم                مراتب مختلفي را ب
  :برشمرده است

  كار در روستا

  هاي گوناگون خوراك و نيازمندي) الف

بندي، كـشت، غـالت، حبوبـات، سـبزيجات و            زني، كرت   ـ كشاورزي شامل شخم   1
غيره، وسايل مربوط به كشاورزي، طرز نگهداري زمين و محصوالت كشاورزي، آفـات             

هـا    محصول، مسايل مربوط به كارگر و حق مزد، عقايد و جشن          و نباتات، طرز برداشت     
  .و مراسم هنگام كشت يا برداشت محصوالت كشاورزي

هـا،    زنـي، پيونـد زدن، بـارور نمـودن درخـت            قلم: ـ باغداري، پرورش ميوه شامل    2
  بـرداري از ميـوه   بهره(خوانند، هدف از كاشت درخت  چيني مي   هايي كه هنگام ميوه     ترانه

  ).نيا چوب آ
  كاري و پرورش گل ـ گل3
هايي كه در مـورد       ها و مثل    طرز تقسيم آب، آب و هوا، ترانه      : ـ آب و آبياري شامل    4
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  .آب وجود دارد، قنات، چشمه و چاه
پرورش دام، احشام و طيور، شيرده بودن يا گوشتي بودن حيوان،           : ـ دامداري شامل  5

سايل آن، پرورش طيور، زنبـور      زني و و    چيني و مراسم آن، مشك      چوپان و چوپاني، پشم   
  .عسل و كرم ابريشم

  ـ عصاري و آسياباني6
  ـ سركه اندازي7
  ـ صيد و شكار8

   تهيه لباس)ب

  هاي مورد استفاده و اجزاي آنها هريسي، نساجي، نوع دستگا پشم: شامل

  وسايل خانه) پ

شكني، درودگري، چلنگري، آهنگري و اسباب و وسايل مـرتبط بـا هـر                هيزم: شامل
  ك از آنهاي

  بادله و تجارت كوچكم) ت

...)  پنجـشنبه بـازار و        دوشـنبه بـازار،   ( برگزاري بازارهـاي مختلـف مقطعـي         :شامل
  ها، يوغ، خيش، بيل، كلنگ و غيره بازارهاي دائمي، بساط

  ها و طبقات مخصوص شغل) ث

  ...كدخدا، حمامي، سلماني، چوپاني و : شامل

  صنايع دستي) ج
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تي، دوزي، مليلـه دوزي، رنگـرزي سـن         دوزي، منجوق   في، سوزن با  بافي و جاجيم    قالي
  ...حالجي، حصير و سبد بافي و

  كار در شهر

  كارگران) الف

  ختمان، صنايع، صنايع دستي و كوچكسا

  كارمندان) ب

  دولتي و خصوصي

  وران پيشه) پ

  فروشي، عطاري، درودگري، خياطي، دالكي، سمساري و غيره فروشي، دست خرده

  و طبقات مخصوصچك مشاغل كو) ت

  ...شوري و  خواني، قلندري و درويشي، مرده داللي، پرده: شامل

  تفريح و آسايش

ها به عنوان پاتوق  خانه سرا، كاروانسراها، قهوه مهمان: اماكن تفريحي و انواع سرگرمي
خـواني، جنـگ      خـواني، نقـالي و پـرده        شاهنامه(گفتگو و جريانات مرسوم در اين مكان        

  ...) وانداختن خروس
هـاي    هـا، چيـستان و بـازي        هاي محلي، باور    المثل، نمايش   قصه، افسانه، ترانه، ضرب   
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توان براي شناسايي و تحليل فرهنگ مردم يـك           محلي كه منظوم از منابعي هستند كه مي       
مـورد  ) به طور اخص فرهنگ عامه مرتبط با فعاليـت اقتـصادي و كـسب و كـار                (ناحيه  

هاي صورت گرفته در ايـن      توجه به محدود بودن تالش     با. توجه قرار داد و بهره جست     
در مقايسه با عمر فرهنـگ   (راستا و نيز جوان بودن عمر مطالعات فرهنگ مردم در ايران            

رسـد كـه البتـه        ، كار تحقيق در اين زمينه پـر از چـالش بـه نظـر مـي                )و باورهاي مردم  
ن كهـن و در مراتـب        كار كه همانا مكتوب نمودن باورهـاي سـرزمي          انديشيدن به نتيجه  

  .كند  تر تحليل آنهاست، لذتي فراوان نصيب محققان اين جوالنگاه مي عميق

را كه مفـاهيمي    ...) المثل و     ها، قصه، متل، ضرب     ترانه(در ادامه، عناصر فرهنگ عامه      
هاي اقتصادي در خود گنجانده است را در دو قالب عمومي    چون كسب و كار و فعاليت     

قالب عمومي آنهايي است كه توافق بر سـر وابـستگي   . نمائيم ح ميو بومي ـ قومي مطر 
آنها بر منطقه يا خرده فرهنگ خاص وجود ندارد و قالب بومي آنهايي است كه مربـوط                 

  .به يك قوم خاص يا ناحيه مشخص است
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  )ها نمونه(هاي بومي قالبـ 1

ادي در ارتبـاط    از جمله ژانرهاي فرهنگ عامه كه با كار و فعاليت اقتص            صحرا  تركمن
شـود و    يا شتر توسط زنان اجرا مـي كه در زمان دوشيدن شيرگاو   »ولومه«توان به     مي. است

هـا     تـركمن  .شود، اشاره نمـود      دستي خوانده مي   كه در جريان كار با آسياب     » دِگيرمن چي «
تـوان    مـي . دهنـد   نسبت مـي  » بابا ديخان «امور مربوط به زراعت و كشت را به پيري به نام            

بابـا  «هـا آن را       ازبـك : ت كه اين موضوع در ميان تمام اقوام آسياي ميانه مشترك اسـت            گف
بوبـويي  «هـا     و تاجيـك  » ديكـان آتـا   «يـا   » ديكان بابا «ها   و قزاق   »بابا ديكان «، قرقيزها »دهقان
  .رسد اي بوده و قدمت آن به پيش از اسالم مي اين شخصيت اسطوره. خوانند مي» دهقون

، جشن برداشت گندم بود كـه بـه گفتـه           »خواف«هاي كار در       يكي از جشن   خراسان
شـدند،    آمدند و دروگرها مـشغول درو كـردن مـي           زنان مي   ها، در هنگام درو، دهل      محلي

آمدند و    گاهي اين افراد به وجد مي     . شد  شد و گندم درو مي      صداي سرنا و دهل بلند مي     
 كـه    آمـد؛ در حـالي      مـي » بشكن، بـشكن  «فردي به نام    . كردند  شروع به رقص محلي مي    

اي در دسـت داشـت و    كالهي بر سر داشت كه دم روباهي بـه آن چـسبيده بـود، دايـره        
ـ : خواند مي پس از درو كردن گندم، صاحبان زمين و محـصول،  .  بشكن ـ بشكن  بشكن 

دادنـد و بـدين ترتيـب مراسـم جـشن درو پايـان        اي از گندم را به نوازنـدگان مـي         پشته
آوري شده بـه دو قـسمت    هاي جمع  آوري خرمن، گندم    يدن و جمع  پس از كوب  . يافت  مي

گفتند، سهم بيشتر از آن صاحب ملـك و بخـش             مي» آبِز«شد كه به هر بخش        تقسيم مي 
  .شد به فقيران و نيازمندان داده مي» اهللا حق«كوچك به عنوان 

امي گردان، نيلوفر، لوبيا، كـدو، خربـزه و تمـ           كاشت گياهاني مانند آفتاب   » طبس«در  
هنگام برداشـت   » نيشابور«در  . دانند  گياهاني كه گل آنها به رنگ زرد باشد را خوب نمي          

محصول، صاحب زمين براي از بين بردن چشم زخم گوسـفندي را كـشته و بـين فقـرا                   
در نيشابور، هرگـاه در ميـان محـصول پنبـه، بادمجـان، خيـار، گوجـه و                  . كند  تقسيم مي 

انـد و در محـل        قولو يا سه قولو به هـم چـسبيده          دوهاي سر درختي يافت شود كه         ميوه
يعني خواجـه خـضر بـه       ) حج خضري (گويند    شود مي   چسبيدن چند برگ سبز ديده مي     

مزرعه نظر كرده و بركت دارد و مقداري مزد براي كسي كـه آن محـصول چنـد قلـو را           
  .گيرند ديده در نظر مي
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در .  ديرين برخـوردار اسـت     هاي كار در اين منطقه از قدمت         خواندن ترانه  كردستان
هايي هنگام كاشت و برداشت محصول كشاورزي توسط كارگران           اكثر مناطق ايران ترانه   

هـا،    هـا و رنـج      ها از آرزوي انسانها، زندگي و آينده، شـادي          شود كه اين ترانه     خوانده مي 
زنـي خوانـده      هـا در هنگـام مـشك        اي از اين ترانـه      گويند، نمونه   اميد و تالش سخن مي    

  :شود يم
 hay mali bâb-em maška  لي بابِم مشكَههي ما

 mašk-em mašk- i mānga:-ya  مشكِم مشكي مانگايه
 di žen-i o ra:na-ya  دِي ژِني اُ رعنا يه

 va ku pa: avân-i-ya  وه كو پ ـَ لَواني يه
 hay mali bâb-em maška  لي بابِم مشكَههي ما

 ô ro ru ba baha:ra  هاره اُرو روبه ـ به
 mašk-em ro:ni babâra  مشِكم روني به باره

  :يعني
   ام مشك است خانه پدري

  مشك من مشك ماده گاو است
  )بلند قامت(زند آن زن رعنا  آن را به هم مي

  ماند به مانند پهلواني مي
  ام مشك است خانه پدري

  بنگر امروز بهار است
  و بار مشك من روغن است

  ا و پر بار استوه كه زيب
هاي خاص براي فرزندان خوانده       هايي با مضمون    در بخشي از نقاط كردنشين الاليي     

از آنجـا كـه انـسان    . شود تا كودك از درون گهواره براي جدال با زندگي آماده شـود   مي
روستايي وابسته به زمين است و زمين پـشتوانه عظـيم مـادي و اقتـصادي او محـسوب                  
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اين نيـروي كـار در خـانواده    . توان از آن بهره گرفت كار انساني ميشود كه با نيروي   مي
  .شود  يا پسر خالصه مي1در واژه كُر
هاي   هاي محلي و اشعار مذهبي بخش مهمي از فولكلور كردي است و در ترانه               ترانه

. يابد و مانند داستانهاي غنايي ريـشه در فرهنـگ ايـن قـوم دارد               بومي و سنتي تجلي مي    
هاي كردي بـه نخـستين روزهـاي زنـدگي اجتمـاعي و توليـدي در                  ي ترانه سابقه تاريخ 

هاي مـذهبي بـر    ترانه. گردد ي ميترائيسم باز مي چارچوب نظام شباني و دامداري و دوره   
كار و كشاورزي مقدم بوده اسـت از ايـن رو دو مقـام مـشهور موسـيقي كـردي يعنـي                      

  .شود داده ميهاي قبل از اسالم نسبت  به دوره» الووك«و » حيران«
پيچند، اگـر دروگـر بـه         ها رشد خوبي دارند و دور هم مي         زماني كه گندم  » قروه«در  
بـه    (هاي به هم پيچيده برخورد كند به شرط اينكه چند سنبله آن رو به قبله باشـد                    گندم

يـا يـك خـروس دور ايـن كُـل           حتماً يك رأس بزغاله     ) گويند  زبان محلي به آن كُل مي     
را طبخ و كارگران را اطعام   پس از ذبح آن را در صح      . دكن  آنرا ذبح مي  گرداند و سپس      مي
كنند درو خود را زودتر از بقيه تمام كننـد            همچنين كشاورزان هر كدام سعي مي      .دكن  مي
هــا در طــول ســال ضــرر جــاني  نــشوند زيــرا معتقدنــد هــستند كــرداس» كــرداس«تــا 
  ).مرگ افراد خانواده يا حيوانات اهلي(بينند مي

رونـد، آنهـا       كشاورزان و شاليكاران، صبح زود و آفتاب نـزده بـه مزرعـه مـي               نگيال
معتقدند ديدن حيوانات براي آنها خوبي و بدي به همراه دارد؛ مثالً ديدن شغال و روبـاه       
و به طور كلي حيوانات وحشي خوب است ولي ديدن گربه و سگ شگون ندارد و بـد                  

ند كه اگر يكي از همسايگان كارش را تمـام     همچنين زنان و مردان كشاورز معتقد     . است
كند اما ديگري هنوز كار داشته باشد نبايد همان ساعت كه كار را تمام كرده به ديگـري                  

بگويد، زيرا اعتقاد دارنـد كـه كـارش بـه طـول             » خدا قوت «كه مشغول انجام كار است      
دارنـد تـا در       مـي هنگام عيد قربان، خون گوسفند قرباني را نگـه          » آستارا«در  . انجامد  مي

موقع وجين بيجار در اولين سرچشمه جاري كنند تا بركت بيايد و بـرنج فـراوان توليـد                  
  .شود

                                                      
1. kor 
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بـراي شـكرگزاري و بركـت زراعـت، گوسـفندي را قربـاني              » جـاجرود « در   تهران
هنگامي كه براي اولين بار بـراي كنـدن بـاغ از خانـه               جولقان مينودج باغداران  . كنند  مي

ره نحس را كه به ستاره ظهيل معروف است از در خانه خود خارج              شوند، ستا   خارج مي 
چرخـد و     اي است كه از نظر آنها هر ده روز دور زمين مي             ي ظهيل ستاره    ستاره. كنند  مي

كند و محل ستاره را در آن روز كه عازم كندن باغ اسـت                وقتي باغدار از منجم سؤال مي     
در همـين جولقـان   . كنـد  كار را شروع مي پرسد اگر ستاره روبروي در منزل او نباشد           مي

 يك سبك است زيرا معتقدند كه كـسي          پرسد كه دست كدام     صاحب باغ از كارگران مي    
كه دستش سبك است دلش هم پاك است و او اولين بيل را در بـاغ بـراي شـروع كـار                      

  .زند و معتقدند بركت زيادي به همراه خواهد آورد مي
در اصـطالح    (نـدگاني از قبيـل بلـدرچين يـا وشـم             كـه پر    كرج، هنگامي » فَشَند«در  
دار   ها النه كنند و تخم بگذارنـد و بچـه           هاي به هم پيچيده گندم      در سنبله )  بدبده فشندي

هـا از     شوند، موجب خير و بركت و آمد صاحب مزرعـه اسـت و هنگـام چيـدن گنـدم                  
 پختـه و بـين      كند و آن را با دعا و صـلوات          كند و گوسفند قرباني مي      سايرين دعوت مي  
  .كند حاضرين تقسيم مي

) ديرتر از همه درو كنـد     (، درو گندم هر كس به آخر بيافتد         »سميرم عليا «در   اصفهان
گويند برّان روي آن شخص افتاده است و براي رفع برّان بايد يـك گوسـفند جهـت                    مي

 همچنـين اگـر گنـدم   . رفع قضا و بال ذبح كند و گوشت آن را بين سايرين تقـسيم كنـد               
كسي خوب رشد كند به طوري كه چند خوشه گندم بلندتر باشد و به دور هـم بپيچنـد                   

چيننـد و در پايـان درو         ها را تـا آخـر درو نمـي          است و آن خوشه   » خروسك«گويند    مي
ها   سپس آن خوشه  . ريزند  خروسي را سر بريده و خون آن را بر روي آن چند خوشه مي             

خـورد    ي كه خروسك دارد، شير صاحبش را مـي        چينند زيرا عقيده دارند هر گندم       را مي 
گوشت . شود  ميرد و با ريختن خون خروس بر روي آن خطر رفع مي             يعني صاحبش مي  
كنند و صلوات       خورند و براي سالمتي صاحب گندم دعا مي           گران مي   خروس را هم درو   

  .فرستند تا رفع بال شود مي
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 به گندمهايي كه بلنـدتر از       هم چنين رسمي وجود دارد كه     » ميمه اصفهان «در دهات   
گويند و اگر در       مي 1كُلَه  د در اصطالح كا   تري دار   هاي درشت   يگر است و دانه   گندمهاي د 

رسـم بـر ايـن      . اند  اي چند كاكله پهلوي هم باشند گويي آنها را با نخ به هم بسته               مزرعه
 كند است كه صاحب آن زمين بايد گوسفندي را نذر كند و گوشت آنرا بين مردم تقسيم     

دهد تـا از      هاي اطراف كاكله را تا دو يا سه متر مربع به شكل دايره چيده به فقرا                   و گندم 
. داننـد   زيرا مردم وجود كاكله را نشانه ضرر و بد شـگوني مـي            . شر كاكله خالص شوند   

خـشكد    بـار مـي     هايي كه هـر چنـد سـال يـك           براي آب قنات  » فريدن«مردم روستاهاي   
سـر ايـن گوسـفند      . شـود    معتقدند آب قنات دوباره جاري مي      كنند و   گوسفند قرباني مي  

  .حتماً بايد توسط يك نفر سيد بريده شود
گوينـد    اگر درو گندم يكي از زارعين ديرتر از همه تمام شود، مـي            » آباده«در   فارس

گوي شـود، زنـش يـا خـودش يـا يكـي از          شده و معتقدند هر كس دمب     » 2دمب گَوي «
ه باال آباده، هر كس در آخرين روز گندم زمين خود را درو كند              در د . ميرد  هايش مي   بچه

گـوي اسـت، كـسي كـه          كنـد و ايـن نـشانة دمـب          ها را درو نمـي      تكه كوچكي از گندم   
گذارد و اين كار براي رفـع         گوي مي   گوي بر او بيفتد هميشه از ديگران بيشتر دمب          دمب

يا به بيوه زنان يا ايـن كـه ايـن           دهند    گوي را يا به گدا مي       معموالً دمب . قضا و بال است   
هم همين رسم وجـود     » اقليد«در  . شود  ماند و نصيب پرندگان مي      ها در مزرعه مي     خوشه
  .دارد

شوند بـه كمـك       فارس وقتي كشاورزان از درو گندم خود خالص مي        » گرخوان«در  
در . فرسـتند   روند و هر ساعتي كه يك قطعه را درو كردند صلوات بلندي مي              ديگران مي 

دانند و اعتقـاد دارنـد منجـر بـه            فارس، كاشت درخت گردو را خوش يمن نمي       » گويم«
معتقدند بذرافـشاني بايـد در      » مباركة بيضا «مردم  . شود  مرگ يكي از اعضاي خانواده مي     

 13 و   8 و   5 و   3دوشنبه و چهارشنبه و نيز روزهاي       (ساعت و روز خوب صورت گيرد       
) شـيراس پـاري  (» ممسني« در يكي از روستاهاي )دانند  را بد مي25 و 24 و 21 و  16و  

                                                      
1. kakola 

2. domb-e gavi 
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تواننـد    زارهاي صيفي خـود را ندارنـد و نمـي           كشاورزاني كه توانايي خوابيدن در كشت     
نگهباني دهند سه الي شش سنگ كه هر يك دو الي سـه كيلـو وزن دارنـد را روي هـم                     

)) ع(يعني سنگ معجزه حضرت ابوالفضل    ) (ع( حضرت عباس    1گذارند و به نام كّره      مي
) جـاليز  (2خوانند و رهگذاران يا دزدان با ديدن اين سـنگها از رفـتن بـه داخـل لَتـه                    مي

در مـورد درخـت خرمـا در        . كنند تا به غـضب حـضرت گرفتـار نـشوند            خودداري مي 
ها و عقايد زيادي وجود دارد كه ناشي از احتـرام مـردم بـه ايـن درخـت                    مثل» كازرون«

  :است از جمله
  ت خرماـ اقدام به كاشت درخ1
  ـ گناه دانستن سوزاندن و قطع درخت خرما2
ـ نريختن آب تنباكوي شسته شده، آب صـابون، آب كثيـف و آب نمـك در پـاي                   3

  درخت خرما
ميزون بكار، قوس بدار و عقـرب بـده   : گويند مثلي است كه مي  » كنارة مرودشت «در  

  دست پروردگار
mizun bekâr, qôs bedâr, agrab- bede daste parvardegâr 

معني آن اين است كه در ميزان يعني در آبان ماه بكار و در قوس يعني اواخر پائيز و                   
  ).عقرب بده دست پروردگار(اوايل زمستان از آن مواظبت كن و آنرا به خدا بسپار 

 در بهبهان كاشتن درخت خرما را در منازل يكي از فرمايـشات حـضرت                خوزستان
نند و معتقدند آن حضرت در نگهـداري سـه چيـز            دا  پيامبر گرامي اسالم مي   ) ص(محمد

  .5 و خيش4 و ميش3پيش: توصيه كرده است
هــاي دو نفــر دروگــر هنگـام درو بــه هــم بخــورد؛ پــشت   وقتــي داس» دزفـول «در 

                                                      
1. karre 

2. lata 

   برگ درخت نخل.3
    گوسفند ماده.4
   گاوآهن.5
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هايشان را    آنان عقيده دارند كه اگر پشت داس      . زنند  هايشان را سه مرتبه به زمين مي        داس
نين اگر زراعت گندم خوب ثمر دهد به طوري كه          همچ. گيرند  به زمين نزنند دل درد مي     

 زده است و اگـر صـاحب        1گويند فالني گندمش كوال     هاي گندم به هم بپيچند مي         خوشه
يك مرغ يا گوسفند را     . گندم نذري ندهد صاحب گندم ممكن است خداي ناكرده بميرد         

 و مـردم    كنند و گوشـت آنـرا بـين كـارگران           چرخانند و بعد آن را ذبح مي        دور كوال مي  
  .كنند تقسيم مي

  هاي عمومي ـ قالب2

  ):امثال و حكم(اكبر دهخدا  علي
  كند كند پول آدم را پيدا نمي  آدم پول پيدا مي

  كند  اش نگاه مي آدم به كيسه
  خواهد خواهد يا آدم زنده زندگي مي آدم زنده نان مي

  آدم هزار پيشه كم مايه است
  ي علتهيچ گراني بي حكمت نيست و هيچ ارزاني ب

  بجز از كشته ندروي
  رود پولش از پارو باال مي
  )كني انداز مي پس(آنچه نخوري يخني 

  ازتو حركت از خدا بركت
  بيگاري به كه بيكاري ـ كوشش بيهده به زخفتگي

  از ضرر هر چه برگردد نفع است
   ماني چو بيكاري يقين بي مزد  اگر كاري كني مزدي ستاني

)ناصرخسرو(  
   كارههمه كاره و هيچ

                                                      
1. kulâ 
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  )پرهيز از اسراف(مگر آب آورده است 
  )پرهيز از اسراف(برند  مگر پول را از كاغذ مي

  )آز و طمع(مگر خاك چشم او را پر كند 
  تا فراغت بود زمستانش  مور گرد آورد به تابستان

    برد باد آورده را باد مي
  از ندامت هميشه دور بود  هر كه در كارها جور بود

  هر كوننهند توشه در موسم تابستان  برگ فرو ماند بيهنگام زمستان سخت 
    كار آسان گر نيابي چنگ در دشوار زن

    كار استاد را نشان دگر است
    كار امروز به فردا ميفكن

    كار به كاردان سپاريد
  )سنايي(تخم بي مغز بس ثمر ندهد   كار بي علم بار و بر ندهد

    كار دنيا تمامي ندارد
    آنكه تمام كردكار را كه كرد 

    كند ميكار قلم را شمشير ن
    خواهد كار كارفرما مي

    كند كند، ابرو نمي كاري كه چشم مي
  )اديب نيشابوري( ز كوشندگي مرد را ارزش است  كوشندگي مايه بخشش است

    به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد
  :صادق هدايت

  استـ بانگ زدن زياد گنجشك بر درختان عالمت باران 
  آيند اگر ظرف خالي دست كسي ببينند بد است ـ صبح زود كه از خانه بيرون مي

  )آبي كه تنگ غروب بكشند ناخوش است(شوند  قنات بروند بي وقت مي ـ غروب كه سر چاه يا
ـ مرغ و ماكيان كه درخانه باشند خوب است چون هرگاه قضا و بال متوجه يك نفر از اهل                   

  خورد و بايد آنها را سير نگه داشت يخانه بشود به جان آنها م
  كفر نعمت از كفت بيرون كند  ـ شكر نعمت نعمتت افزون كند
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  گيري نتيجه

هـاي    اي متناسـب بـا نظـام        از ديرباز، فرهنگ عامه در ايـران همـواره الگـو و نمونـه             
گـستردگي قلمـرو و     . هـا بـوده اسـت       اجتماعي، اقتصادي و نهادهاي حاكم براين نظـام       

نه تاريخي فرهنگ عامه در ايران باعث شده ايـن فرهنـگ نقـش مهمـي در                 درازاي پيشي 
تنظيم روابط اجتماعي ـ اقتصادي و انديشه جمعي و انسجام و تعميم معيارهاي رفتاري  

و همچنين ارائه راهكـار بـه       ) توليد، مبادله و مصرف   (مردم از جمله رفتارهاي اقتصادي      
صائب اجتماعي و اقتصادي به عهده داشـته  ها و مشكالت و م  مردم در مقابله با دشواري    

تحوالت سياسي ـ اقتصادي  . توان به اين موضوع از زاوية ديگري نيز نگريست مي. باشد
ها و عناصر تشكيل دهندة فرهنگ مـردم در           و اجتماعي تأثيرات عميقي بر باورها، سنت      

ر ايـران   هاي فرهنگ عامه د     همانندي در اغلب زير مجموعه    . اعصار مختلف داشته است   
هـا   ها، نمايش از قبيل باورهاي سنتي ـ قومي و دين، هنرها، ادبيات، صنايع و فنون، آئين 

و غيره، شايد به سبب يگانگي و مشابهت در شيوة توليد اقتصادي يا به سبب پيوندها و                 
هاي طايفگي و قـومي و وجـود نظـام       ارتباطاتي باشد كه مردم از راه معامله و بده بستان         

  .اند، بوده و هست  سياسي و همچنين مبادالت فرهنگي كه در بين خود داشتهاجتماعي ـ
هاي   رو، قدمي هر چند كوچك در جهت نگاهي جديد از منظر فعاليت             پژوهش پيش 

سـعي شـد بـا ارائـه        . اقتصادي كسب و كار به فولكلور و فرهنگ عامه مردم ايران بـود            
نـه فعاليتهـاي اقتـصادي، تـصويري        هاي مختلف از كاربرد مفاهيم مـرتبط بـا اينگو           مثال

. توان آن را انديشه و يا نگاه اقتصادي فولكلور ناميد ارائـه شـود           تر از آنچه كه مي      روشن
فرهنگ فولكلور ايران مملو از فاكتورهاي مثبتي است كه تبيين، تشخيص و تكيه بر آنها               

 از ديـد كـالن و   ريزان اقتصادي ـ اجتماعي چه  تواند تأثيرات بسياري بر تالش برنامه مي
  .چه خُرد داشته باشد

مورد گردآورد به تابستان تا فراغت بود زمـستانش         : مانند(نگري    تأكيد بسيار بر آينده   
  ...)ـ هنگام زمستان سخت بي برگ فرو ماند، هر كو ننهد توشه در موسم تابستان و

ا پـر  مگر خـاك چـشم او ر  : مانند(جويي و قناعت  پرهيز از اسراف و تأكيد بر صرفه  
) كنـد   اش نگاه مـي     برند، مگر آب آورده است، آدم به كيسه         كند، مگر پول را از كاغذ مي      

آدم هزار پيشه كم مايه است، همه كاره و هيچ كاره، كار را بـه               (گرايي    تأكيد بر تخصص  
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) از تو حركـت از خـدا بركـت        ( هاي اقتصادي     ، خدا محوري در فعاليت    )كاردان سپردن 
بيگاري به كه بيكاري، كوشش بيهده به زخفتگي، نابرده رنـج           (تي  پرهيز از كاهلي و سس    

شود، كوشندگي مايه بخشش است، ز كوشندگي مرد را ارزش است، اگر              گنج ميسر نمي  
دادن سـهمي از    (رفاه اجتمـاعي    ) مزد ماني   كاري كني مزدي ستاني، چو بيكاري يقين بي       

، تعـاون و همكـاري      ) بين فقـرا   اهللا يا گوسفند قرباني و تقسيم آن        محصول به عنوان حق   
تـوان    ايـن همـه را مـي      ) كمك دسته جمعي به كسي كه درو محـصولش عقـب افتـاده            (

  .اي ناميد كه تعالي طلب و كمال خواه است خصوصيات فرهنگي جامعه
توانـد نويـدبخش      يادآوري، بازشناسي و به كارگيري نقاط قوت فرهنـگ عامـه مـي            

ني باشد كه در راستاي توسعه و پيـشرفت جامعـه           تحول نوين در نگاه دولتمردان و كسا      
نهند، توجه دولتمرداني كه وارث فرهنگي به جامانده از دو تمدن غنـي و فـاخر                  گام مي 

  .ها ياري رساند ريزي تواند به پيشرفت امور و برنامه ايراني و اسالمي هستند، مي
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  هاي امروز هاي ديروز، خاطره بازي
  »هاي ساده مردمان دستجرده گلپايگان  بازيتأملي در«

  1 احمدي اهللا سيف

                                                      
اله احمدي از فرهنگياران ديرينه واحد فرهنگ مردم است كه همكاري خود را با مرحوم انجـوي از سـال             سيف. 1

 ناپـذير از فرهنـگ مـردم روسـتاي            همچنان بـا انـرژي و همتـي وصـف           آغاز كرد و با وجود كهولت سن،       1346
مراسـم  : از جمله موضوعاتي كه او درباره آنها تحقيق كرده و نوشته است عبارتند از             . نويسد  دستجرده گلپايگان مي  

عيد نوروز، كشت بهاره، درو كردن، كشت پاييزه، كشت مو، اليروبي قنـات، مراسـم عقـد، حنابنـدان و عروسـي،                     
هاي شفاهي شـاهنامه كـه بخـشي از           هاي سنتي و همچنين گردآوري قصه       راسم شب يلدا، مراسم عزاداري، بازي     م

ايشان درباره  .  به چاپ رسيده است    مردم و شاهنامه  ها در اثر سه جلدي مرحوم انجوي شيرازي با عنوان             اين قصه 
  :نويسد خود مي

گلپايگان هستم تا سـيكل درس خوانـده و كـشاورز            هجري شمسي در روستاي دستجرده       1307بنده متولد سال    «
در زمان مرحوم انجوي با اشتياق فراوان برنامه فرهنگ . هشت فرزند دارم، پنج پسر و سه دختر و هفده نوه     . هستم

آوري آداب و رسوم زادگاه داشتم و  شنيدم و به دليل عالقه وافري كه به جمع شد مي مردم را كه از راديو پخش مي
آقـاي   . همكاري خود را با واحد فرهنگ مردم آغاز كـردم          1346ام از سال      فرهنگ و سنن بومي منطقه    براي حفظ   

انجوي شيرازي كه روحش شاد و قرين رحمت باد با تالش و دلسوزي و مهرباني فـراوان مطالـب مـا را مطالعـه                        
هايي كه     ايشان همچنين در نامه    خواندند،  مردم مي   هايي از آن را در برنامه راديويي فرهنگ         كردند و سپس گزيده     مي

دادند كه با چه كساني مصاحبه كنيم و مطالبمان را چگونه بنويـسيم، مـن نيـز                   كردند آموزش مي    برايمان ارسال مي  
پرداختم و با كامل شدن مطالـب آنهـا را بـراي ايـشان ارسـال                  و جو مي    پس از انتخاب موضوع، به تحقيق و پرس       

  ». و نوشتن مشغول هستم به فعاليتهمچنان با تشويق فرزندان و نيز مردم روستا ها تاكنون  كردم، از آن سال مي
ترين خاطرة من زماني بود كه        تلخ«: خاطرات تلخ و شيرين فرهنگ مردمي اين فرهنگيار ديرينه نيز خواندني است           

را » خودي«يك  بسيار متأثر شدم و احساس كردم       . خبر درگذشت مرحوم سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي را شنيدم        
تـرين خـاطرة مـن ايـن بـود كـه يكـي از مطالـب                ما شيرين ا! افسوس. او براي ما بسيار عزيز بود     . ام  از دست داده  

  .پخش شد» فرهنگ مردم« راديويي  با بيان شيواي آقاي انجوي شيرازي از برنامه» شير دختر«ام به نام   ارسالي
هـاي قـصيده،     بيـت و در قالـب   4000 اشعار ايشان در حـدود       باشد، مجموعه   اله احمدي، شاعر نيز مي      آقاي سيف 

هيچ چشمداشتي مـصروف گـردآوري        او كه بخشي از عمر خود را بي       . مثنوي، قطعه، غزل، دوبيتي و رباعي است      
مردم دارد چـاپ مطالـب فرهنگيـاران          اي كه از واحد فرهنگ       سالگي، تنها خواسته   80مردم كرده در آستانه       فرهنگ

  صفحه بعدادامه
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  مقدمه

تـرين تـأثير آن جنبـة         بخش بـا تـأثيرات فـراوان كـه سـاده            بازي، فعاليتي است لذت   
  .سرگرمي و تفريحي آن است كه رفع كسالت و خستگي روحي بازيكن را در پي دارد

 مـسأله نبايـد مـا را از         اي دارد امـا ايـن       هر چند ايجاد شادي و نشاط اهميـت ويـژه         
تأثيرات ديگر بازي غافل كند، تأثيراتي كه در ابعاد مختلف جسم، روح و اخالق بازيكن        

نويسنده بـر آن اسـت تـا اثـرات بـازي را در ابعـاد                  در اين مقاله،  . كند    خود را نمايان مي   
روش تحقيق در مقاله، ميداني     . مختلف فردي و گروهي مورد بررسي و تعمق قرار دهد         

  .است )ها به طور مستقيم از طريق مشاهدة بازي(

  ها كاركرد بازي

تقويت عضالت و پرورش نيروهاي جـسماني و تـأمين سـالمتي در بعـد جـسماني             
است در صورتي كه اين مسأله در بعد روح و روان نيـز قابـل بررسـي اسـت، بـه ايـن                       

واني مصروف بازي   ترتيب كه اگر انرژي فراوان بازيكن به ويژه در سنين كودكي و نوج            
 گـذارد و خلـق و خـويي خـشن و            نشود، در روح و روان او تأثيري نامطلوب خواهـد         

سركوب انرژي و هيجان و قرار نـدادن آن در مـسير            . گر در انتظار او خواهد بود     پرخاش
فعليـت   .تر از اين نيز در پي خواهد داشت         ثيراتي نامطلوب أدرست براي استفاده بهينه، ت    

اي بالقوه، از ديگر فوايد ارزشمندي است كه در جريان بازي، بازيكن بـه           ه  يافتن توانايي 
                                                                                                                             

او از اينكه . هاي آينده باقي بماند و آنان با فرهنگ ديرينه خود غريب و بيگانه نباشند راث براي نسلاست تا اين مي
 سال همكاري با فرهنگ مردم است، در گنجينة اين واحد ثبـت شـده احـساس                 40هايش كه حاصل      دست نوشته 

 فرهنـگ و ادب را تقـديم        هـاي ايـن مـرد شـيفته         ستاييم و دو بيت از سـروده        شوق و همتش را مي    . كند  غرور مي 
  :كنيم خوانندگان مي

  همچو ابر نوبهار از ديده گرياني بگو  از قلم پرسيدم آخر از چه لرزاني بگو
  يا كه حقّي را مبادا از كسي پنهان كنم  سبب گريان كنم اي را بي ترسم ديده: گفت

.  انجــام گرفتــه اســت دانــشجوي كارشناســي ارشــد ادبيــات فارســيتنظــيم مقالــه توســط الهــه شايــسته رخ* 
info@Shayesteh.ir  
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هاي فردي عـاملي بـس مهـم در جهـت             يابد، شناخت استعدادها و توانايي      آن دست مي  
  .تعيين وضعيت آتية فرد است

روي پرهيـز   ي دستيابي به پيروزي بايد از تكـ       دهد كه برا    بازي به بازيكن آموزش مي    
هـاي خـود و بـا تعـاون و همكـاري بـا                وه با پذيرش مـسئوليت     گر  كرد و همه اعضاي   

گيـرد كـه      يكديگر در جهت غلبه بر حريف تالش كنند، در اين راستا، بازيكن يـاد مـي               
 يـا بردبـاري طـي كنـد،         آرامـش هاي راه را در كمال          براي نيل به موفقيت بايد دشواري     

ـ             ر روح و روان بـازيكن      ممارست و آموزش شكيبايي و بردباري عالوه بر تأثيراتي كـه ب
  .دارد، در زندگي اجتماعي او نيز بسيار مؤثر است

ها قوانين خاص خود را دارند كه بازيكنان بايد آنها را بپذيرند و بـه طـور                   همه بازي 
كامل اجرا كنند، فرود آوردن سر تسليم در برابر قـوانين و هنجارپـذيري بازيكنـان چـه                  

ي و اطاعت از قوانين جامعه را بـه او آمـوزش      كودك و چه نوجوان و جوان، فرمانبردار      
برانگيختن روحيه اعتماد به نفس يكي ديگر از آثار بازي است كـه از خـصايل                . دهد  مي

به طور خالصه بازي، كنشي است عمومي كه . گيري شخصيت انسان است مهم در شكل
رهنگ هـر   گردد و بناي آن بر ف       در ادوار مختلف زندگي آدمي و در تمام جوامع اجرا مي          

  .جامعه استوار شده است
هاي مردمـان روسـتاي دسـتجرده گلپايگـان از       نمونه از بازي   چهاردر اين نوشتار به     

شـود امـا      ها در اين روستا اجرا مي       هر چند اين بازي   . شود  توابع استان اصفهان اشاره مي    
  .شاهده كردتوان در ديگر نقاط سرزمين پهناور ايران م هاي مشابه آن را مي مطمئناً بازي

  ها معرفي بازي

   آسمون چه رنگه؟-1

هـر دو  .  اصلي اين بازي حفظ تعادل و استقامت و قـدرت بازيكنـان اسـت               شاخصه
گيرد كـه     بازي به اين شكل انجام مي     . بازيكن بايد از نظر قد و وزن در يك اندازه باشند          

 يكـديگر   هـاي خـود را از بـازو در دسـتهاي            ايستند و دست    هر دو پشت به يكديگر مي     
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شود، با خم شدن يكي از بازيكنان، بازيكن          آن گاه يكي از آن دو خم مي       . كنند  قالب مي 
شود و به اين ترتيب صورت او به طرف آسمان            ديگر به روي كمر او و به عقب خم مي         

گاه بازيكني كه خم شده و صـورت          آن. شود  گيرد و پاهايش نيز از زمين بلند مي         قرار مي 
  :پرسد  ميست، از بازيكني كه بر پشت اوستاو به طرف زمين ا

سـرخ  «: گويد  و بازيكني كه رو به آسمان دارد، در جواب او مي          » آسمون چه رنگه؟  «
يابد تا زماني كه بازيكن خـم         اين گفتگو به همين صورت ادامه مي      » و سفيد و آبي رنگه    

در ايـن   . شده ديگر تواني براي تحمل وزن بازيكني كه بر پشت اوسـت، نداشـته باشـد               
به اين ترتيب كه بازيكني كه در مرحله قبل خـم           . شود  هنگام بازي عكس حالت اول مي     

گيرد و بـاز هـم همـان          شده بود در اين مرحله از پشت روي كمر بازيكن ديگر قرار مي            
» سـرخ و سـفيد و آبـي رنگـه         «و پاسـخ    » آسـمون چـه رنگـه؟     «: شود  جمالت گفته مي  

  .شنود مي
كـه    گويد و در حالي     را به حالت كشيده مي    » آفتاب«ن كلمة   گاهي نيز يكي از بازيكنا    

نفر دوم نيـز همـين      . دهد  شود ديگري را بلند كرده و بر پشت خود قرار مي            جلو خم مي  
در . كنـد   بـه صـورت كـشيده اسـتفاده مـي         » مهتـاب «دهد ولي از كلمـه        كار را انجام مي   

سـرخ و سـفيد دو       «و ديگـري  » آفتاب مهتاب چه رنگـه    «هاي بعدي، يكي عبارت       نوبت
  .خواند را هنگام خم شدن مي» رنگه

   از من داري-2

هاي اصلي اين بازي به       سرعت، چابكي، زيركي، نظم و هماهنگي بازيكنان از ويژگي        
نحوه اجراي بازي به اين ترتيب است كه بازيكنان از بين خود يك نفر را               . رود  شمار مي 

گردنـد و در هـر        يه بازيكنـان اطـراف او مـي        بق  نامند،   مي 1»دب«كنند و او را       انتخاب مي 
. كننـد   زننـد و خـود را از دسـترس او دور مـي              يابند يك مشت به او مـي        فرصتي كه مي  

نام » دب«اگر بازيكني كه    » از من داري  «: گويند  زنند به او مي     بازيكنان با هر مشتي كه مي     
                                                      

1. dab 
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ود را بـا او عـوض        جـاي خـ     دارد، بتواند بازيكني را كه به او مشت زده است را بگيرد،           
درپي و پشت سر هم بـه دب          گيرد و بازيكنان پي     گاهي بازي آنچنان سرعت مي    . كند  مي

خواهـد بـازيكني را بگيـرد،     شود و همـين كـه مـي      زنند كه او دچار تشتت مي       مشت مي 
زند و تا يكي از بازيكنان را نگيرد، همچنان بايـد مـشت               بازيكن ديگري به او مشت مي     

  .ل كندبازيكنان را تحم

  1سنكـ ج3ِ

  خواهد بايـد از قـدرت       انگيز كه ابزاري جز خاك نمي       بازيكنان براي اين بازي نشاط    
نحوه . بدني خوبي برخوردار باشند و با چابكي و نيز حفظ تعادل اين بازي را اجرا كنند               

اجراي اين بازي به اين ترتيب است كه بازيكنان با مقداري خـاك، تپـه كـوچكي شـبيه              
خـاك  «يكي از بازيكنان در كنـار      . گويند  مي»  موره  خاك«كنند كه به آن       ميبالش درست   

ايستد، يك دست خود را به زانو و دست ديگرش را به زمين               به حالت خميده مي   » موره
پس . پرند   مي  )به روي موره  (گذارد؛ بازيكنان نيز يكي يكي از روي او به طرف ديگر              مي

ايـستد،    تـر مـي     يدند، باز يكي خم شده قدري عقـب       ها از روي او پر      از اين كه همه بچه    
آيد بر اساس جاي پاي شخصي است كه آخـر از همـه از               تر مي   اي كه عقب    معيار فاصله 

قبل از آنكه او از روي بازيكن خم شده بپرد، جـاي            . روي بازيكن خم شده پريده است     
  .گويند نيز مي) ته دال(گيرند، به اين بازيكن  پاي او را در نظر مي

. پرنـد  ايستد و دوباره بازيكنـان از روي او مـي         آن گاه بازيكن خم شده در آن جا مي        
 را  دبايد توجه داشت هر كس موفق نشود از روي بازيكن خم شده بپرد بايد جاي خـو                

در هر مرحله در صورت موفقيت همه بازيكنان در پرش، بازيكن خـم             . با او عوض كند   
ايستد و بازيكنان پس از پريدن از         ن بازيكن مي  تر و در جاي پاي آخري       شده اندكي عقب  

بزنند، در غير ايـن صـورت بازنـده محـسوب           » خاك موره «روي او بايد پاي خود را به        
  .شوند و بايد جاي خود را با بازيكن خم شده عوض كنند مي

                                                      
1. jesnak 
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شود و در نتيجه پـرش        بيشتر مي » خاك موره «در هر مرحله فاصله بازيكن خميده با        
شـود، در      ذرع مي  سهاين فاصله گاه     .شود  تر مي   ود آنها بر موره نيز سخت     بازيكنان و فر  

جـايي در ايـن       اين مرحله بيشتر بازيكنان قدرت و توان پـرش ندارنـد، در نتيجـه جابـه               
رسد كه فاصله بازيكن خميـده        اي مي   بازي به مرحله  . گيرد  مرحله به سرعت صورت مي    

ن موقع تنها تعداد كمي از بازيكنـان كـه از           رسد كه در اي      ذرع مي  پنجبه  » خاك موره «تا  
  .توانند اين پرش را انجام دهند اي برخوردار هستند، مي چابكي و چاالكي و توان ويژه

پايان بازي زماني است كه بازيكنان از فرط خستگي تواني براي ادامه بـازي نداشـته                
  .تواند بپرد يشود كه ديگر كسي نم باشند، ضمن اين كه فاصله پرش به قدري زياد مي

   گل بازي-4

هايي است كه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان دستجرده را            گل بازي از ديگر بازي    
  :شود  به اين ترتيب اجرا مي بازي. كند سرشار از شادماني و نشاط مي

 عدد درب شيـشه در آن       12 يا   9دارد و تعداد      ابتدا يكي از بازيكنان يك سيني بر مي       
 يا در پشت مـانع يـا هـر چيـز ديگـري كـه                يني را در پشت سر خود     گاه س   ، آن چيند  مي

دهد و سپس يك سكه در زير يكي از اين درها پنهـان   بازيكن ديگر آن را نبيند، قرار مي  
كنـد تـا بـازيكن رقيـب بـا سـرو              جا مي   دهد و جابه    كند و بقيه آنها را نيز حركت مي         مي

در مرحلـه بعـد بـازيكن       .  نـشود  صداي آن متوجه در اصلي كه سكه زير آن پنهان شده          
رقيب بايد دري را كه سكه زير آن پنهان شده را بردارد، در صورتي كـه تـشخيص ايـن            

شود اما اگر دچار اشتباه شـد، مرحلـه سـوم             بازيكن درست باشد، او برنده محسوب مي      
در اين مرحله بازيكن رقيب بايد تمام درهايي را كه سـكه ـ كـه در    . شود بازي آغاز مي

 زير آن نيست را بر دارد و در پايان دري كه گـل در زيـر آن   گويند ـ  ل ميي به آن گُباز
اما اگر در   . شود  ماند و در اين صورت اين بازيكن برنده شناخته مي           پنهان شده، باقي مي   

در هر حـال بـازيكن    . اين مرحله، دري را كه گل زير آن پنهان شده بردارد، بازنده است            
اي   در پايان جـايزه   . حويل بگيرد و اين بار خود او گل را پنهان كند          برنده بايد سيني را ت    

  .شود از طرف بازيكن بازنده به بازيكن برنده داده مي
شود و نحوه امتياز دادن بدين گونه است          گاهي نيز بازي با حضور دو گروه اجرا مي        
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گيرند و به اين      امتياز مي  10كه هر گروهي كه در ابتداي بازي، سيني و گل را بر ندارند،              
 10شود واگر بتوانند جاي گل را تشخيص دهنـد،             بازي براي آنها حساب مي     10ترتيب  

شود و در صورتي كه موفق نشوند، از امتياز اوليـه             امتياز ديگر به امتيازات آنها اضافه مي      
  .شود آنها كاسته مي

  گيري نتيجه

كـي از مهمتـرين     هـا كـه در ابتـداي مقالـه ذكـر شـد، ي               نظر از اهـداف بـازي       صرف
ها، حفظ رفاقت در اوج رقابت اسـت و موجـب خرسـندي               بازي  دستاوردهاي اين قبيل  

هـاي زنـدگي نيـز بـه كـار            است كه بازيكنان ميدان بازي، اين تجربه را در ديگر عرصه          
  .بندند

سـازي    ها در امر فرهنگ      اثر گذارترين بخش    از رسانة ملي صداو سيما به عنوان يكي      
هاي سـنتي   هاي گروهي تلويزيوني و معرفي بازي    ه برنامه به شكل مسابقه    تواند با ارائ    مي

ايران، ضمن حفظ و اشاعه اين بخش از فرهنگ عامه به تقويت و بسط همـدلي، تفكـر                  
  .گروهي داشتن و قانون پذير كردن هر چه بيشتر افراد بپردازد
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  حج فقرا
  مردم ر فرهنگاز منظ) ع(ضا مروري بر آداب سفر زيارتي امام ر

  1حسين رحمتي

  مقدمات سفر و بدرقه مسافر

فصل پاييز معموالً فصل سفرهاي زيارتي اسـت از جملـه داليـل ايـن انتخـاب هـم               
هـاي بعـد از برداشـت         مساعد بودن وضعيت آب و هوا و سازگاري اين فصل با فراغت           

بـاد  آ  اهيممناطقي از شاهرود به ويـژه ابـر        يام در اال قديم   در. محصوالت كشاورزي است  
حركـت پيـدا    آمـادگي   وقتيميامي مردم پس از برداشت محصول كشاورزي و دامداري          

سه شبانه روز در     .رساندند  روز حركت خود را به اطالع فاميل و وابستگان مي          كردند  مي
شـدند، ديـد و      ماده شدن زائرين مطلع مي    آ مردم از     و افتاد ش خواني راه مي   وروستا چاو 
  .بود بيشتر نهبازديد شبا

                                                      
و از فرهنگياران فعال واحـد فرهنـگ مـردم مركـز              ابراهيم آباد ميامي استان سمنان     1327متولد   حسين رحمتي  .1

آوري و برپايي نمايشگاه هاي       فرهنگ مردم و بخصوص جمع     آوري   كه در زمينه جمع    استصدا و سيما     تحقيقات
  .كند دار كردن اشياء موزه فعاليت مي و شناسنامهصنايع دستي 

مردم مركز تحقيقات صـدا و سـيما انجـام گرفتـه             زاده، كارمند پژوهش واحد فرهنگ      آني  تنظيم مقاله توسط علي   * 
  anizadeh@yahoo.com. است
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قـا  آمردم با سـفارش بـه زوار كـه سـالم مـا را بـه            و  اكثر اين مسافرتها گروهي بود      
 زوار را بدرقـه   در زيـارت آقـا دوسـتان را فرامـوش نكنيـد         ،التماس دعا داريم  ،  برسانيد

شـدند و     مي  رد 1شد و زوار از زير قرآن       صبح حركت با چاوشي سفر آغاز مي       .كردند  مي
نهـا را مـشايعت     آ در پـشت سـر ،        2بآنها و ريختن     آ رويبا دود كردن اسپند در پيش       

  .كردند مي
 
  

                                                      
عناصر ديگـري  در مناطق ديگر ايران . قرآن، آب و اسپند از عناصر اساسي و اصي در مراسم بدرقه زائران است           .1

چون آئينه، سبزي و خاك تيمم به صورت جداگانه يا تركيبي در كنار قـرآن و آب و اسـپند مـورد اسـتفاده قـرار                           
 .گيرد مي
ريزند به اين معني كه مانند آب روان برود و در راه نـاراحتي و پيـشامدي بـرايش پـيش                     پشت سر زاير آب مي     .2

زنند   بندند خانه ايشان را جارو نمي        را نمي  رز رفتن زاير درب خانه زاي     در بعضي جاها بعد ا    . نيايد و زودتر برگردد   
 .كنند و چراغش را خاموش نمي
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  چاووش خواني

خـوان، سـفر     خواني سمبل سفرهاي زيارتي بود زيرا بدون حضور چاووش            چاووش
خوان در كاروان زيارتي متنوع بود؛ مثـل          فعاليت چاووش . زيارتي شور و هيجان نداشت    

 و اسـتقبال از زائـران بـا خوانـدن اشـعار             سازي فضاي بدرقه    اعالم زمان مسافرت، آماده   
ها معموالً از ميان سادات و افراد خوش صداي محـل و گـاه نيـز                  خوان  چاووش. مذهبي

اين افـراد بـه صـورت رايگـان و بـراي            . شدند  هاي محل انتخاب مي     مداحان يا روحاني  
 يـا هزينـه مـسافرت بـه ايـن كـار              موارد نادر با دريافت وجه، جنس      رضايت خدا و در   

هاي ابراهيم آبـاد بـه هنگـام مـشايعت مـسافر              خوان  كالم چاووش . ورزيدند  مبادرت مي 
  : مشهد اينگونه بود

  آيد  مي ز طوس بوي رضاي غريبآيد  بوي سيب مي شهداز تربت
  آيد رضا غريب است و بوي غريب مي كربال به طوس حسين برضا به جان

  آيد مي يبغر رضاي ين كه بوي ببزيارت كن شاه رضا دمشه برو به
  رباييغال اي غريبي كه زجد و پدر خود جدايي خفته درخاك خراسان تو غريب

   فقراييحج قربان تو آقا كه ان به جفقرا سوي تو آيند  واغنيا مكه روند
 هفت هـزار و هفتـصد و هفتـاد حـج اكبـر              رقدش فرموده پيغمبر است    م يك طواف 

  است
 دوسـتان و فاميـل      .گـشتند  بـر مـي    خـداحافظي    ومردم در انتهاي ده با التماس دعـا         

 ، مـويز  ،كـشمش :  عبارت بود از     كهدادند   ميبه زائر    1درموقع حركت مقداري سر راهي    
هـر كـس     . نان فطير و قليفي بود     ، كاك ، انواع نان  ،)گندم بريان شده  ( برگني   ، گردو ،بادام

اني پول ها هم چند قر به بچه . وردندآ  ي او سوغاتي مي    داد موقع برگشت برا    سر راهي مي  
 هـر   .نها استفاده كنند  آخواستند كه در بين راه از محصوالت ناقابل           مي نهاآ از    و دادند مي

 بـراي كفترهـاي امـام       تـا آن زائـر    داد   ن را مي  آكس نذري داشت مقداري گندم يا وجه        

                                                      
 ،»فتح راهي  «،»اقر راهي «هاي ديگري چون       مرسوم است كه با نام      هم  رسم سر راهي دادن در مناطق ديگر ايران        .1
 .دوش خوانده مي» گشاد راه«و » جيب خرجي» «خرجي«
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  .ين شده بريزد و در موقع زيارت آنان را فراموش نكنديدر محل تع) ع(رضا
 اهالي، خويشاوندان و نزديكان زائر با پيمودن مقداري         مراسم خداحافظي و مشايعت   

خانه بـين     از راه و همراهي مسافر تا مكان معيني مانند امامزاده، ابتداي جاده اصلي، قهوه             
در ميامي مرسوم بـود وقتـي       . راهي يا چند كيلومتر خارج از محدوده روستا ادامه داشت         

ل با اسب تا يك منزل راه از ابراهيم آبـاد تـا       افتاد دو نفر از جوانان فامي      كاروان به راه مي   
  قديم معروف به شاه عباسـي      هاي   كاروانسرا از ابنيه   .كردند نان را همراهي مي   آمياندشت  

كـه   هـم بـود      بـاب كاروانـسراي ديگـر       دو .تشـ ادجري قابل و معتبـري      آ كه بناي    بود
ب آ يـك    كه بودر  ب انبا آداراي دو باب      و شتن قرار دا  آخانه يا چاپارخانه در      تلگراف

 در سـه    .بـود ب انبار در بيـرون كـاروان سـرا          آخورد تا سر قنات و سومين        انبار پله مي  
 در ايـن    . منزل نمايـد   ستندتوان ر مي نفنها بيست هزار    آكاروان سراي ميان دشت و بيرون       

 ب انبار عالي با محلي براي عليق واسطبل حيوانات        آ به همراه امكانات رفاهي   كاروانسرا  
  . بودموجود

 علوفـه را روي      در پيش روي حيوان كه خوابيده بود       ؛گستردند براي شتران سفره مي   
ــه ــاره بافت ــد اي مــي پ ــر  و نهادن ــداري خمي ــسيرهاي دور مق ــوان آدر م ــه حي رد جــو ب

شـد و بعـد از اتـراق و رفـع             مـي  دور بيشتر هاي    خورانيدند كه توان حيوان در مسير      مي
كرد و آنـان را       جوانان مشايعت كننده تشكر مي     خستگي صبح روز بعد بزرگ كاروان از      

 ،ناقوس(كرد كه صداي بانگ جرس   مي  پس از رفع خستگي كاروان حركت      .گرداند برمي
را ها    داد و چاوش خوان     توصيف مي   قابل و زنگ شتران به كاروانيان حالت غير      ) گورگه

ل شوق زيارت در منزل به منزل طي مناز ـ داشت  ميوا) ع(به ذكر منقبت آقا امام هشتم 
 سـاربانان در راه هنگـام   .شد به كعبه آمال دوخته ميها  به راه و دلها  چشم ـ  آمد  ميدل
مهـم تـرين منـازل بـين راه بعـد از            . كردنـد     مـي  واز حنـار زمزمـه    آب خوردن شتران    آ

 .بـود  اما داخل گنبد فاقد ضريح       شتبود كه بارگاهي عالي دا      قدمگاه نيشابور  ،مياندشت
پيران و  كه  گنبد نصب شده است       اثر پائي منقوش بر تخته سنگي در ديوار        اندر اين مك  

گويند اثر پـاي     رسانند مي  هاي بعد مي   سينه به سينه به نسل     بزرگان كه فرهنگ و سنن را     
هـم بـر ديـوار امـامزاده        ي  ديگـر ، سـنگ     اسـت  حضرت است كه بر سنگ نقش گرفته      

و سنگ چوپانان و رهگذران نان و       گويند روي اين د     كه مي  مخروب نيشابور نصب شده   
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 و اثر آن ند خراسان پاي مبارك بر سنگ نهادعزيمت به حضرت موقع     و پختند كماچ مي 
  .جويند مردم به آن تبرك ميو امروزه نقش بست 

باشـد    مي در يك سمت گنبد چشمه آبي منصوب به چشمه حضرت كه بسيار گوارا         
 و حـضرت    نـد  آب نمود  ي حضرت تمنا  گويند مردم بر اثر خشكسالي از       مي ،روان است 

 آب جوشيدن گرفت و هنوز هم مايه خيـر و           وعصاي خود را در آن مكان به زمين زده          
 ، كره، ماست،گاه از بركت آب چشمه شير در قدم  .آنجاست و مسافرين در   انبركت مردم 

زان  آلبالو و هلو فراوان و ار ، گيالس ، زردآلو ، انگور  شامل جات سرشير و انواع ميوه   ،  پنير
بـي اسـت كـه بـراي وضـوي         آ اين چشمه همان      كه در مطلع الشمس نوشته شده    . است

   .نمودند مد ومردم بدان استشفا ميآپديد ) ع(حضرت رضا 

  گنبد نما

 بعـــــد از 
ــت  حركــــــ
ازقــــــدمگاه 
ــاروان  كــــــ
درآخرين منزل  
بــه تپــه ســالم 

ــي ــه  م رســد ك
ــهر  ــشرف ش م
مشهد مقـدس   

ــي ــد و  مـ باشـ
ــستگاه راه  ايــ
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 در پـايين تپـه كـاروان        .باشـد   مي يستگاه مشهد به نام ايستگاه سالم     آهن هم نرسيده به ا    
 در حد توان به ساربانان وكارگران كاروان وجهـي بـه            ند و شد  مي ايستاد و زوار پياده    مي

  :خواندند  مي  ودادند عنوان گنبد نما مي
  

  عرشيان بهر طوافش كاروان در كاروان  قدسيان بهر سالمش قافله در قافله
  بال بگشايند هر گه بر مكان المكان  السماء د هر دم جانب عرضبار بندن

  عرش را بر خاك پاك حضرتش ورد زبان  با چنين رتبت بود يا ليتني كنت تراب
حـرم  هاي    و پياده با چاوشي تا باالي تپه رفته واز دور محو برق گنبد طال و گلدسته               

 در آنجا زيـارت نامـه       .نمودند  خستگي راه را فراموش مي     شدند و واقعاً   قا مي آپر شكوه   
زد و    حلقـه مـي    شـان    اشك شـوق در چـشمان      وخواندند    مي حضرت و زيارت عاشورا   

 و در   افتـاد   مـي  پس از رفع خستگي كاروان راه        .كردند عرض سالمي خدمت آقا نثار مي     
رو شـد    هاي مهم در ايران ماشين      سالهاي بعد كه مسير    .رسيدند اندك مدتي به مقصد مي    

رفتند پس از رسيدن به تپه سالم راننده ماشـين            مي توبوس به زيارت حضرت   ومردم با ا  
دادند و كـاله خـود را    شاگرد شوفرها مژده رسيدن به تپه سالم را ميو داشت   را نگه مي  

گرفتند مسافرين مقداري پول به عنـوان گنبـد نمـا در كـاله شـاگرد               جلوي مسافرين مي  
رفتنـد    سپس تا باالي تپه با چاوشي مي       .شد ريختند و اين وجه براي شاگرد جمع مي        مي

 منزل بعدي شهر مـشهد بـود و در كـاروان            .شدند و به انجام مراسم ياد شده مشغول مي       
نمـود، پـس از      نمودند بزرگ كاروان مسكني براي كاروانيـان تهيـه مـي            مي سرايي اتراق 

كـه   نـد نمود ا بيشتر نيت اقامـت مـي       ي روز 1دهگزيدن مسكن ورفع خستگي واستحمام،      
ـ نماز شكسته نخوانند و هر روز صبح شـدند   شام به زيارت حرم آقا مشرف مـي  ـ   ظهر 

داخل صحن چون آب لوله كشي نبود براي شرب مردم هركس نذري داشت و حاجت               
ي يـ يل طال عدر سـقاخانه اسـما     نمـود و   ميخواست چند مشك آب خريداري       از آقا مي  

هاي طال مزين     نادر شاه ساخته و به خشت       سقاخانه را در صحن عتيق به امر       .ريختند مي
                                                      

ند كه ده روز يا بيشتر براي زيارت بمانند و معتقدند كه روز بازگشت نبايد از حضرت           ردك  نذر مي  زايران مشهد    .1
 .رضا خداحافظي كرد تا دوباره به زيارت نايل شوند
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  و وردآ حوض سقاخانه سنگ يك پارچه مرمر اسـت كـه نـادر شـاه از هـرات                   .ندنمود
 سه سـنگ    ؛ سهم نادر از مزرعه دِه سنگ وقف سقاخانه است         .گيرد ب مي آتقريبا سه كُر    

 اول سـنگ سـقاخانه مباركـه ، دوم          ،بزرگ در اين صحن است كه در مشهد ممتاز است         
. گي كه باالي جوب مقابل پنجره فوالدي گذاشته شده و سوم سنگ زير نقـاره خانـه                سن
 منـاره بـاالي ايـوان طـال را          .ندشنو ب سقاخانه را مردم به نيت شفا گرفتن حاجت مي         آ

 گلدسته باالي محراب ايـوان   استيل صفوي ساختهع شاه طهماسب ابن شاه اسما ظاهراً
  .استادر شاه انجام داده  طال كاري هر دو گلدسته را نوعباسي 

نصب شد بر گنبـد سـلطان علـي            هفتاد و هفت خشت طال      و هفتصدو  هفت هزار   
  )ع(موسي الرضا

 مردم ابراهيم آباد دلبستگي مردمان را به گنبد طاليي آقا امـام رضـا بـه                اشعار عاميانه 
  :دهد خوبي نشان مي

  
  زوار ميره دسته دسته  امام رضا با گلدسته

  زوار ميره دستي بسته  لدستهامام رضا با گ
در پيـشاني سـر در زيـر        .  اسـت  باالي سر در خيابان عليا ساعت بزرگي نصب شده        

  : استاز مرحوم ميرزا سعيد خان متولي نوشته شده ساعت اين رباعي
  

  اينجا نه سالم رسم باشد نه عليك  در حضرت شه چه گفت بايد لبيك
  س است فاخلع نعليكاين عرش مقد  نگه دار ادب است قدس اين وادي
ي از  يهـا  هيا مـوقعي كـه معجـز      ) ع(خانه حضرت در ايام عيد وتولد معصومين         نقاره

  بـه خـود  يـد وبـا صـداي دلنـشينش مـردم را     آ رسد به صدا در مي      مي حضرت به ظهور  
  :خواند مي

  
  اندر دل خارجي هزار خنجر زد  خورشيد جهان تا زخراسان سر زد

   سر زدخشت طال گل سفيدياز    هشتم تو اي اماماز معجزة
خانه بـا ادب ايـستاده وسـالمي نثـار حـضرتش             سـقا  زوار در زير سر در سـاعت و       
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 در داخل صحن سـراغ كبـوتران حـرم           و ورندآ   شكر توفيق زيارت را به جا مي       .كنند مي
اي محـو پروبـال زدن ودانـه چيـدن            لحظه .ريزند نها مي آنذري را براي    هاي    رفته وگندم 
پـس از چيـدن دانـه در         مثل كبوتران كاظمين      حرم امام رضا   ان كبوتر ؛شوند كبوتران مي 

و پاكي همين كبوتران به افواه مردم مثل شـده اسـت            د  نريز محلي دور از حرم فضله مي     
  .يا كبوتر كاظميني) ع(گويند مگر كبوتر حرم امام رضا  مي كه

اشـعاردر   مناسب اسـت ايـن   كهپهلوي ايوان طال دو كفشداري بسيار با شكوه است  
  :نجا درج شودآ

  
  جاروب كشد به گيسوي حور العين  در كفش كنت ستاده جبرئيل امين

  كحل البصر مالئك عليين  سازند غبار كفش زوار تو را
***  

  بينم بي پرده تجلي خدا مي  بينم در طوس جالل كبريا مي
  بينم موسي كليم با عصا مي  در كفش كن حريم پور موسي
قا آشوند و از     يح با حالتي وصف نشدني مشغول زيارت مي       داخل حرم روبروي ضر   

خواهند سوغات خريـداري شـده را دور ضـريح           رفع گرفتاري حاجتمندان وخود را مي     
  .كنند  ميطواف داده وتبرك

اين و  آوردند    مي خوان آداب زيارت را به جاي      خوان و روضه     گرفتن زيارتنامه  بعد از 
 دردمنـدان وحاجتمنـدان در      .كردنـد   ادا مـي    را ها نـذر   و شـد  كار بيشتر روزها تكرار مي    

ـ   مي  طنابي به گردن خود دخيل     جره فوالدي  پن ينزديكي ايوان طال    و بيـشتر آنهـا      ستندب
 اگر مـوقعيتي بـود بـه زيـارت خواجـه ابـا              .گرفتند مورد لطف آقا قرار گرفته و شفا مي       

  .رفتند  ميديدني شهرهاي   خواجه ربيع و محل،صلت

  خبر سالمتي

اي براي اعضاي خانواده كه نيامـده        گشت همان روزهاي اول نامه      مي كارواني بر اگر  
  :دادند در اول نامه نوشته بود  ميفرستادند و از سالمتي خود و همراهان اطالع  ميبودند

  رويش ببوس من از جانب به سويش  ميرويكه اي نامه
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  كنيم ماش شريف جان ا بهاول دع كنيم  كه رو به حريم رضاشام و هر صبح
  داره نگه بال وجود شما از دا خعارض گل الله گل گالب گل

  دردم دارا الحفاظ السياده دارا  دردم،جان مادر جان خواهر از خدا خواهم تورا
  درب حاجات را بگيرم از خداخواهم تورا

  .دادند  مي اطالع ران به مشهد مقدس روز وارد شدو پس از احوال پرسي

   و پيشواز1بازگشت

 پـس از    .رسـيد  خريدند و روز برگشت فرا مي       مي مدت اقامت سوغات دلخواه را    در  
 راه بـر گـشت بـا         و در  كردند  مي زيارت و وداع با حضرت به سمت وطن خود حركت         

 پس از پيدا شدن سواد شهر يا آبادي و خبردار شـدن             .كردند    حركت مي سرعت بيشتري   
ز ديـدار و عـرض زيـارت قبـولي و           پـس ا  . آمدند  فاميل و بستگان به استقبال مي      ،مردم

الزياره بوديم به سمت منـزل       بيكه شما را فراموش نكرديم و عوض شما نا         جواب اين 
 خواندن چاوشي در رفت و برگشت يكنواخـت نبـود و نـوع اشـعار                .كردند حركت مي 

  :تفاوت داشت
  ايم وي پر گرد وغبار از آن سرا آوردهر  ايم وردهآما سالم از روضه شاه رضا 

  ايم بوي مشك وانبر و عطر گالب آورده   مرقد شاه رضابرايم   كه رخ ماليدهبس
  يافتم بوي بهشت از مرقد شاه رضا  شد نصيبم مشهد شاه رضا شكرهللا

  آب كوثر در ميان شربت بيمارهاست  بر در اول كه سقاخانه آن حضرت است
  دل كردم دعاقفل را بوسيدم و از جان و   پا نهادم در حرم رفتم به نزديك ضريح

  زهر در انگور دادهءاند شاه را واحسرتا  اي ديدم در آن ديوار آنجا نصب بود سيني
                                                      

  : شعر زير را سروده استبه همين مناسبتنگارنده در سفري از تهران به شاهرود  .1
  ي آييم زمشهد الرضا كه دانم  مواليم تربت شميم توست در

  ديده نابينائي شود بينا  بر بصرم گرده اي افشان ز كرامت
  گنبد مينايي به كنم پرواز  زوارت شوم كه ده مژده وصلي
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شـدند همراهـان پـس از         مـي  رسيدند و با اسپند اسـتقبال       مي زائرين به منزل   مردم با 
رفتند البته تا چند روز رفت      مي صرف چاي و شيريني خداحافظي نموده و به منزل خود         

 يـا سـر راهـي       مد نظر بودند   كساني كه    به فاميل و  . زائرين مرسوم بود    با و آمد و ديدار   
  .شد  مي تسبيح و ظرفي نخود پخته داده،داده بودند سوغاتي مناسب حال آنها مانند مهر
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  منابعفهرست 

 .جا ، بيمنتخب التواريخ  محمد هاشم ابن محمد علي خراساني،حاجـ 1
 .جا  بي،مطلع الشمس ،محمد حسن خان صنيع الدولهـ 2
 مروري بر آداب سفرهاي زيارتي در فرهنـگ مـردم،         ) 1384( عليرضا ـ هاشمي، 3
  صدا و سيما مركز تحقيقات: تهران
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  كالبد شكافي يك كتاب
  شناسي اصطالحات خودماني نقد و بررسي كتاب مردم

  دكتر نعمت اهللا فاضلي

  شناسنامه كتاب

پژوهـشي مـردم شـناختي در       : مـردم شناسـي اصـطالحات خودمـاني        :عنوان كتـاب  
  اصطالحات خودماني جوانان

  دكتر محمود اكرامي: لفؤم
  ايوار : ناشر

  مشهد: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ
  3000: شمارگان

  1385: سال انتشار
  311: تعداد صفحات

  مقدمه

.  است شناسي اصطاالحات خودماني   مردمكتاب  بي  هدف اين مطلب معرفي و ارزيا     
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به اين معنا   .  است معيارهاي پژوهشي و ديدگاه هاي انسان شناختي      اين ارزيابي مبتني بر     
م شـده در زمينـه شـناخت زبـان          كنم تا ميزان اعتبار و درستي مطالعه انجـا         كه تالش مي  

شــفاهي و عاميانــه جوانــان مــشهد را كــه در ايــن كتــاب منتــشر شــده اســت از منظــر 
انتخـاب ايـن    . ح دهـم  استانداردهاي پژوهشي و همچنين رويكرد انسان شناختي توضـي        

معيارها به اين دليل است كه مؤلف خود بر اساس معيارهاي مذكور اين كتاب را تأليف                
اگرچه ممكن است بتوان از زاويه هـاي متفـاوت ديگـر ماننـد ديـدگاه ادبـي،       . اند  نموده

در اين صـورت  . جامعه شناختي، زبان شناختي و حتي فلسفي نيز به اين كتاب نگاه كرد     
ه بازتفسير كتاب بپردازيم و اين بازتفسير اگرچه ممكن است نتايج خـوبي ببـار               ما بايد ب  

  .آورد اما مسلماً قادر نيست منطق دروني اين كتاب را توضيح دهد
همچنين قبل از شروع بحث بايد به اين نكته اشاره كـرد كـه نقـد و خـوانش متـون              

ع زبـان و اصـطالحات      مربوط به فرهنگ و زبان عاميانه داراي اهميت است زيرا موضو          
عاميانه و محاوره جوانان موضوع مهمي اسـت و همـانطور كـه خـواهيم ديـد بـه يـك                     
موضوع جدي در مطالعات فرهنگي و انسان شناسي فرهنگ معاصر ايـران تبـديل شـده                

. هاي بسياري در سال هاي اخير در اين زمينه انتشار يافته اسـت              و مقاله ها    است و كتاب  
ي ريشه هاي تاريخي طوالني است و از آغاز قرن حاضر تـاكنون             ، اين موضوع دارا   دوم

بنابراين، غور و تفحص در ايـن  . كتاب هاي مهم بسياري در اين زمينه انتشار يافته است        
اي مرور بر يك سنت يا گفتمان مهم در انسان شناسي و مطالعات فرهنگـي     گونه  زمينه به 

نه و هم موضوع جوانان از موضـوعات     ، هم تحول زبان عاميا    سوم. باشد  مي ايران معاصر 
هاي هويـت فرهنگـي ايرانيـان         زبان فارسي از ستون   . كليدي در جامعه معاصر ما هستند     

اين زبان تحت تاثير عوامل متعدد مانند صنعتي شدن، توسعه شهرنشيني، گسترش         . است
ها، تحوالت اقتصادي و اجتماعي، جهاني شدن و گسترش ارتباطـات و مبـادالت                رسانه

هاي ديگر و آميختن آن بـا         يران و جهان، گسترش آموزش و آموزش عالي، توسعه زبان         ا
با توجه به اين نكته، زبان، بستر و        . زبان فارسي، دستخوش تغييرات گوناگون شده است      

ها و باورها و معاني بنيادين هر ملتي اسـت، طبعـاً تحـول                حامل و ناقل مجموعه ارزش    
  .داردها  بيني ملت مينه هويت فرهنگي و جهاناي در ز زبان پيامدهاي گسترده

نـد   مان هـايي   تـوان دريافـت كـه خـوانش كتـاب            موضـوع مـي    با در نظر گرفتن اين    
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 مـوقعيتي بـراي ارزيـابي وضـعيت تحـوالت زبـان             شناسي اصطالحات خودماني   مردم
 بطور كلي بعد ديگر اهميـت موضـوع بـه      است فارسي و تحوالت فرهنگي جامعه ايران     

نـان  ااي از جو   اين كتاب بر اساس مطالعه ميداني در بين عده        . ان مرتبط است  مقوله جوان 
هـي مناسـب بـراي      اتوان گفت بررسي زبان عاميانه جوانان ر       مي. مشهد انجام شده است   

هـاي پنهـان و      تـوان اليـه    از اين راه مـي    . جهان فرهنگي جوانان است    پي بردن به زيست   
 ادراك آنها از محيط، خودشـان و ديگـران را   عميق فرهنگ جوانان ايراني و شيوه فهم و  

اگر اين واقعيت آشكار را در نظر داشته باشيم كه ايران از نظر جمعيتـي داراي                . دريافت
ساختار جمعيتي جوان است و اينكه مسئله جواني از مـسائل عمـده فرهنـگ و جامعـه                  

سـي  شنا تـوان بـه اهميـت مطالعـاتي از نـوع مـردم             معاصر ماست، در اين صـورت مـي       
  . برد اصطالحات خودماني و جايگاه آن در مطالعات فرهنگ ايران معاصر پي

من مايلم عالوه بر نكات فوق نكته ديگـري نيـز در زمينـه اهميـت موضـوع مـردم                    
هـاي مهمـي     اين كتاب از جملـه كوشـش  :شناسي اصطالحات خودماني را توضيح دهم  

م شناسـي يـا انـسان شناسـي         اي در مطالعات مرد    گيري گفتمان تازه   است كه براي شكل   
فارغ از ارزشيابي كيفي محتواي كتاب مـردم شناسـي اصـطالحات            . گيرد ايران انجام مي  

خودماني، بايد گفت نفس مطرح ساختن موضوع زبان عاميانه امروزي جوانان بـه مثابـه               
يك موضوع و دستوركار در مردم شناسي ايران اقدام مهمي است زيرا گفتمان كالسيك              

 معطـوف بـه شـناخت جامعـه         ده رشته انسان شناسي در جامعـه مـا عمـدتاً          و تثبيت ش  
. عشايري و روستايي و مطالعه فرهنگ مردم سنتي و ميراث فرهنگي تاريخي ايران است             

هاي فرهنگ معاصـر ايـران مطالعـاتي از منظـر انـسان              هاي اخير در برخي زمينه     در سال 
 ر و امروزي ايـران منـابع پژوهـشي    اما در زمينه فولكلور معاص  1شناسي انجام شده است   

  .  در اختيار داريماندكي
. ام به منظور معرفي و ارزيابي كتاب، اين مقاله را در چهار بخش متمايز سـازمان داده    

                                                      
براي مثال مطالعات مردم نگاري نگارنده در زمينه فرهنگ معاصر ايران كه در پايگاه اطالع رساني اينجانـب در   .1

رساني ايـشان منتـشر      ر ناصر فكوهي كه در پايگاه اطالع      اختي دكت دسترس مي باشد و همچنين مطالعات انسان شن       
  .شده است، نمونه هايي از اين كوشش هاست
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بعد از اين مقدمه كه اختصاص به توضيح اهميت موضوع داشـت بـه معرفـي محتـواي                  
كتـاب مـورد بررسـي در       بخش بعد از آن به تبيين و توضـيح جايگـاه            . پردازم  كتاب مي 

بـراي ايـن    . پـردازد   هاي مردم شناسي و مطالعات فرهنگـي ايـران مـي            ها و گفتمان    سنت
منظور دو گفتمان مطالعات ادبي و مطالعات علوم اجتماعي و مردم شناسي زبان عاميانـه         

بخش ديگـر مقالـه بـه       . ام  فارسي را از هم تفكيك و به تبارشناسي تاريخي آنها پرداخته          
در اين ارزيابي در ابتدا نقاط قوت و سپس كاستي هـاي            . پردازد   و نقد كتاب مي    ارزيابي

  .دهم  ميآن را توضيح

  محتواي كتاب

مردم شناسي اصطالحات خودمـاني نوشـته دكتـر محمـود اكرامـي، در سـال                كتاب  
توسط نشر ايوار در مشهد منتشر شد و با توجه به اسـتقبال نـسبي خواننـدگان از                  1384

ايـن كتـاب در     .  منتشر گرديد  3000 چاپ سوم آن با شمارگان       1385سال  اين كتاب در    
 عـالوه    كتاب از لحـاظ سـاختار از پـنج فـصل بـه            . باشد  مي  صفحه 311قطع وزيري و    
هـاي پژوهـشي       صورت گزارش  روش تأليف كتاب به   . تشكيل شده است  فهرست منابع   

صل اول كتـاب بـا عنـوان    فـ . باشد ي علوم اجتماعي مي مند در حوزه يافته و نظام    سازمان
له تحقيـق، اهـداف     أكليات پژوهش با روشي كامالً سيـستماتيك بـه توضـيح بيـان مـس              

پژوهش، اهميت و ضرورت، سؤاالت اساسي، واژگان اساسي، روش پژوهش و جامعـه             
فصل دوم كه به پيـشينه و ادبيـات پـژوهش اختـصاص           . پردازد  مي و نمونه مورد مطالعه   

نمايد و در شرح عملي ابتـدا برخـي           لي پژوهش را تشريح مي    ي نظري و عم     دارد پيشينه 
ي نظـري     دهد سپس در پيشينه        توضيح مي  تحقيقات انجام شده در اين زمينه را مختصراً       

ي فرهنگ ، عناصر اصلي فرهنگ، خـرده          به بررسي رويكردهاي نظري مختلف در زمينه      
سـومين فـصل    . پـردازد   مـي  ها، اثرات متقابل فرهنگ و زبان و نهايتاً زبان مخفي           فرهنگ

كتاب بـه توضـيح روش پـژوهش اختـصاص دارد در ايـن فـصل روش ميـداني روش                    
ي مقوله بنـدي را       ي مورد مطالعه ونحوه     اي و اسنادي و همچنين جامعه و نمونه         كتابخانه
پـردازد و در   هاي پژوهش خود مـي   يافته در فصل چهارم محقق به ارائه     . هدد  مي توضيح

 سؤال اصلي كه به مثابه سؤاالت تحقيق در ابتدا مطرح كرده بـود   9جه به   اين زمينه با تو   
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در . نمايـد   مـي  هاي پژوهش را در چارچوب هـر سـؤال ارائـه و تحليـل               به ترتيب يافته  
هاي خود و     گيري، مؤلف تالش كرده است تا ارزيابي        آخرين فصل كتاب با عنوان نتيجه     

هايي كه براي پژوهش در نظر        توجه به هدف  هاي تحقيق را با       هاي ممكن از داده     استنباط
  .گرفته بود، ارائه نمايد

اگر از سه فصل نخست كه به تشريح روش و مباني نظري تحقيـق اختـصاص دارد                 
هـاي تحقيـق دارد، مهمتـرين        توان گفت فصل چهارم كه اختصاص به يافتـه         بگذريم مي 

ي  غـات عاميانـه   لف كتاب كليه اصـطالحات و ل      ؤدر اين بخش م   . بخش اين كتاب است   
 تمـامي   اين روشـي اسـت كـه تقريبـاً        . گردآوري شده را به ترتيب الفبا ارائه كرده است        

لف اين كتاب بـراي     ؤاما م . اند اند از آن پيروي نموده     كساني كه در اين زمينه تالش كرده      
ي معنايي واژگان و قلمرو موضوعي آنها را توضيح دهد در چارچوب        اينكه بتواند حوزه  

. االت تحقيق سعي كرده است، نوعي راهنماي موضوعي نيز ارائـه كنـد            ؤي به س  ده پاسخ
ال دوم تحقيـق مبتنـي بـر اينكـه          ؤ هنگـام پاسـخگويي بـه سـ        245براي مثال در صفحه     

ي واژگـان    هـستند، كليـه   هـا     اصطالحات و واژگاني كه بيشترين معادالت را دارند كدام        
دهد   مي براي مثال نشان  . كند  مي گردآوري شده را در بيست و شش موضوع طبقه بندي         

بـراي موضـوع   % 22/9براي موضوع زرنگي و % 89/3كه دو درصد واژگان براي پسر يا      
دهـد كـه اكثريـت واژگـان در زبـان             مي طبقه بندي اصطالحات نشان   . دختر بوده است  

عاميانه مربوط به تابوهاي اجتماعي شامل تابوهاي جنسي، سياسي و تابوهاي اجتمـاعي             
لف براي توضيح داليل ايجاد و استفاده از واژگان واصطالحات زبـان عاميانـه              ؤم. است

     ي نشان داده است كه نه دليل براي كاربرد اين واژگان وجود            با استفاده از يك روش كم
پنهان كاري و حفظ اسرار، ابراز صـميميت ، تمـايز بخـشي،             : اين داليل عبارتند از   . دارد

گروهي، تحكيم دنياي خـصوصي       تحكيم روابط درون   تفاخر، تعلق و وابستگي گروهي،    
ـ در مقابل دنياي عمومي، تابو بودن برخي واژگان، طنـز و             ب و  طـ ذت بخـشي بـه مخا     ل

محقق اين داليـل را از راه تحليـل محتـواي واژگـان و              . بالخره رهايي از فشار هنجاري    
 مقوله انجام داده    گانه و شمارش فراواني واژگان در هر       بندي آنها در قالب داليل نه      قولهم

 ،واژگان براي پنهانكاري و حفظ اسـرار      % 65/31او براي مثال نشان داده است كه        . است
محقـق همـين روش     . براي ابراز صـميميت بـوده اسـت       % 61/15براي تمايز و    % 82/15
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     االت تحقيق به خـدمت     ؤليل ساير س  حي را براي تجزيه ت    تحليل محتوا و مقوله بندي كم
  .گرفته است

  ه كتاب در سنت مطالعات مردم شناسي و فرهنگ ايرانجايگا

يكي از موضوعات فرهنگي معاصر كه محققـان فرهنگـي در حـوزه هـاي مختلـف                 
ـ      ادبيات، زبان  خـصوص انـسان شناسـي مـورد توجـه قـرار             هشناسي، علوم اجتماعي و ب

در ايـن زمينـه دو سـنت        . بررسي زبان غير رسمي يا اصطالحات عاميانه اسـت        . اند داده
ي متقدم و تاريخي دارد و       يكي سنت ادبي كه جنبه    . تفاوت در ايران شكل گرفته است     م

  اين دو سنت به ابعاد متفاوت زبان محاوره و عاميانه          . است ديگري سنت علوم اجتماعي   
هاي روش شناختي آنها وجود  ها و بنيان  پردازند و با توجه به تفاوتي كه از نظر هدف          مي

كتاب مردم شناسي اصطالحات خودماني كه عنـوان        . آورند ار مي دارد نتايج متفاوتي به ب    
 بـه سـنت      دارد متعلـق    در اصطالحات خودماني جوانان     را فرعي پژوهش مردم شناختي   

اي هـر   به منظور فهم اين كتاب الزم است ما به هر دو سنت اشاره            . استعلوم اجتماعي   
  . چند اجمالي بنماييم

  سنت ادبي

ر رسمي و اصطالحات عاميانه و يا به تعبيري ديگـر زبـان             سر آغاز توجه به زبان غي     
ي مردم به تحوالت عصر مشروطه و شروع تغيير و دگرگوني زبان فارسـي                شفاهي عامه 

نگاران، شاعران و انقالبيون بـه منظـور          در سال هاي عصر مشروطه روزنامه     . گردد  باز مي 
هاي سياسي   ر دگرگوني ي مردم و تحريك و ترغيب آنان به مشاركت د           جلب توجه عامه  

ي مرسـوم در بـين ادبـا را           گرا، درباري و پيچيـده      مشروطه ناگزير شدند تا آن زبان نخبه      
كنار گذاشته و بيشتر به سبك و سياق زبان محاوره كه در بين مردم كوچه و بازار رايـج                   

( نوشته هاي شاعراني مانند سـيد اشـرف الـدين گيالنـي      . بود، سخن بگويند و بنويسند    
مانند علي اكبـر دهخـدا و سـيد         ، ايرج ميرزا، ميرزاده عشقي و نويسندگاني        )م شمال نسي

علي جمالزاده اقدام به ساده نويسي و توجه به اصطالحات، كنايـات، تـشبيهات و               محمد
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اين جريان منتهي به آن شد كه بـه تـدريج لغـات             . تمثيالت عاميانه در آثار خود نمودند     
اين موضوع تا پـيش از آن       . دبا و محققان ايراني پيدا كرد     عاميانه اهميت بسزايي در نزد ا     

اين توجه به تدريج منجر به آن شد كه محققان نه تنهـا در ميـان      . هرگز مورد توجه نبود   
هاي خود از زبان عاميانه استفاده نمودند بلكه گردآوري اين واژگان به مثابه يـك                 نوشته

نگـارش   ي درآمـد و بـه تـدريج       موضوع مهم در تحقيقات ادبي و زبـان شناسـي فارسـ           
گـردآوري   نخـستين كـسي كـه اقـدام بـه         . هاي لغـات عاميانـه مرسـوم گرديـد          فرهنگ

 كتـابي بـه     1330لزاده در سـال     جما. اصطالحات عاميانه نمود، محمد علي جمالزاده بود      
چنـد داسـتان     منتشر ساخت و در اين كتاب كه مجموعـه اي از             يكي بود يكي نبود   نام  

اي اظهار داشت كه بايد نويسندگان زبـان فارسـي ديگـر سـبك               مقدمهكوتاه بود، ضمن    
مانـه كننـد و     پيچيده و درباري مرسوم را كنار بگذارند و توجه بيشتري بـه كلمـات عوا              

. اي باشد كه عوام بفهمند و خـواص بپـسندند           هاي ادبا بايد بگونه    اظهار داشت كه نوشته   
 يكـي بـود يكـي نبـود        در انتهاي كتـاب      جمالزاده. او اين امر را دموكراسي ادبي ناميد      

اي از اصطالحات و لغات عاميانه را گردآوري كرد شايد بتوان گفت اين اقـدام                مجموعه
جمالزاده درسال هاي بعد    . ي فارسي بود    نخستين تالش براي ثبت و ضبط زبان محاوره       

فرهنـگ لغـات     صفحه بـه نـام       482كار خود را توسعه داد و كتابي حجيم در          ) 1341(
ي عاميانه را جمـع آوري و         در اين كتاب هزاران اصطالح و واژه      .  منتشر ساخت  عاميانه

اقدام بعدي براي جمع آوري فرهنـگ لغـات عاميانـه توسـط             . معاني آنها را توضيح داد    
اي بسيار حجيم     هاي خود را در مجموعه      شاملو كه پژوهش  . احمد شاملو صورت گرفت   

ي واژگـان و تعـابير و اصـطالحاتي     مود تا كليه منتشر ساخت سعي نكوچهبه نام كتاب    
گيرند را از منظر ادبي همراه با رديابي ريـشه هـاي ايـن     كار مي كه مردم كوچه و بازار به  

 1355هاي شاملو به سال       آغاز كوشش . واژگان در متون ادبيات فارسي، جمع آوري كند       
. تا به امروز ادامه دارد    ي كتاب كوچه همچنان       اگرچه انتشار كامل مجموعه   . گردد  مي باز

ي گردآوري اصـطالحات عاميانـه صـورت گرفـت كـار          از ديگر آثار مهمي كه در زمينه      
.  منتـشر شـد    1380 اسـت كـه در سـال         فرهنگ لغـات عاميانـه    ابوالحسن نجفي با نام     

 هـزار   15اله پرچمي كـه حـدود         ي محب    نوشته هاي فرهنگ   پس كوچه همچنين كتاب   
زار را كه جنبه طنز و تمثيل دارنـد، گـردآوري كـرده اسـت               ي كوچه با    اصطالح و كنايه  
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آوري اصطالحات و لغات عاميانـه      ترين تالش اديبانه در سنت ادبي جمع        توان از تازه    مي
و تمثيل به اصطالحات عاميانه پرداخته است اگر چه          اين كتاب كه از منظر طنز     . دانست

ز حيـث گـزينش موضـوعي در        به تجزيه و تحليل زبـان عاميانـه نپرداختـه اسـت امـا ا              
نـسل جـوان مـا      كتاب كوچك   . گردآوري اصطالحات زبان عاميانه حائز اهميت است      

 منتـشر شـد از      1381ي دكتر عفـت مستـشار نيـا كـه در              گويند نوشته   مي چگونه سخن 
است كه محققان ادبي به منظور فهم زبان عاميانه و اصطالحات آن از             هايي    معدود تالش 

  . اند رسي و تحول ساختاري زبان فارسي انجام دادهمنظر دستور زبان فا

  سنت علوم اجتماعي

 كارهايي كه تا اينجا توضيح داديم عمدتاً يا تماماً توسط ادبا و محققان ادبي       مجموعه
 1382ي دكتر مهـدي سـمائي، در سـال             نوشته زبان مخفي انتشار كتاب   . صورت گرفت 

. ي زبان محاوره و عاميانه در ايران بـود        ي گردآوري و شناساي     آغاز سنتي جديد در زمينه    
در اين سنت كه از منظر علوم اجتماعي و نه ادبيات به زبـان و فرهنـگ عاميانـه توجـه                     

در اين رويكرد اوالً سعي شـده       . شد رويكردي متفاوت به لغات عاميانه وجود داشت         مي
آوري و  هاي سيستماتيك تجربي علوم اجتمـاعي بـراي گـرد           است تا با استفاده از روش     

وجـوه زيبـايي و      شناسايي زبان محاوره استفاده شود ثانياً در اين رويكرد بيش از اينكـه            
منظور از بعد   . گيرد  ادبي زبان مورد توجه قرار گيرد بعد فرهنگي آن مورد توجه قرار مي            

هـاي مختلـف جامعـه و تجزيـه           هاي عاميانه توسط گروه     فرهنگي چگونگي كاربرد واژه   
همچنـين در ايـن     .  از منظرهاي سياسي، اجتماعي و اقتـصادي اسـت         تحليل اين واژگان  

اما شايد چيزي كـه باعـث شـده         . رويكرد بستر اجتماعي زبان عاميانه مورد توجه است       
است تا محققان علوم اجتماعي به سراغ اصطالحات عاميانه بروند اين واقعيت است كه              

هاي سياسي و اجتماعي      ها بر مدلول    يا دال ها    اصطالحات عاميانه به مثابه نظامي از نشانه      
كنند كه بازنمايي ايـن نـشانگان و تجزيـه تحليـل آنهـا و تبيـين و                    مي گوناگوني داللت 

هـاي    توصيف مدلول هاي آنها روش مناسبي براي واسازي روابـط قـدرت و دگرگـوني              
بـا  . هاي سياسي و اجتماعي درگير آن هـستند         ي ايران در بستر چالش      فرهنگي در جامعه  

 سـعي كـرده اسـت تـا بـه           شناسي اصطالحات خودماني   مردمجه به اين امر، كتـاب       تو
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توصيف، توضيح و تبيين سيستماتيك از چگونگي اصطالحات خودماني جوانـان شـهر             
  .بپردازدمشهد 

 در سنت علوم اجتمـاعي مطالعـات زبـان          شناسي اصطالحات خودماني   مردمكتاب  
مهمترين سهم آن در اين گفتمان آن اسـت    توان گفت     گيرد و مي    محاوره فارسي قرار مي   

كه اوالً به روش تجربي و مبتني بر مطالعه ميداني نظام مند صورت گرفته است حال آن                 
كه هيچيك از آثار ديگر در اين زمينه اعم از آثاري كه محققـان ادبـي ماننـد جمـالزاده،                    

اراي روش تحقيـق  اميرقلي اميني، احمد شاملو و محققان معاصر ديگر انجام داده انـد، د            
از آنجا كه هدف ادبايي مانند جمالزاده و شاملو و ديگـر ادبـا از               . مند و دقيق نيستند    منظا

اساساً توليد اثر ادبي يا استفاده از زبان عاميانه براي توليد اثر بـوده               توجه به زبان عاميانه   
 كمتـر   است و نه تشريح و تبيين تحوالت فرهنگـي و زبـاني جامعـه ايـران، از ايـن رو                   

همچنين اغلـب   . اند   داشته شناختي در هنگام مطالعه     هاي روش شناختي و معرفت      دغدغه
 عاميانـه   مطالعات انجام گرفته در اين زمينه محدود به گردآوري و توصيف اصطالحات           

اند ابعاد مختلف زبان عاميانه را تبيين نمايند و نسبت            ا خواسته شود و كمتر توانسته ي      مي
يران تحوالت و نهادهاي اجتماعي ديگر و به طور كلي جامعه و فرهنگ ا            زبان عاميانه با    
 را شـايد بتـوان نخـستين        شناسي اصطالحات خودمـاني    مردماما كتاب   . را شرح دهند  

اي دانست كه به تبيين اين موضوع از منظر علوم اجتمـاعي   گزارش پژوهشي منتشر شده 
از فنون مختلف گردآوري اطالعات     به عالوه محقق در انجام اين مطالعه        . پرداخته است 

مانند مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و تجربه استفاده كرده و از روش هاي كمي و كيفـي                
اي محقق به موضوع كه سعي داشـته   رشته توان گفت نگاه بين مي.  جسته است  تؤأماً بهره 

 ابعـاد  هاي جامعه شناختي و انسان شناختي را بكار گيرد باعث موفقيت او در بيان              روش
  .اش شده است بيشتر موضوع مورد بررسي

  ارزشيابي و نقد كتاب

. دهـم  در اين بخش در ابتدا نكات قوت و سپس نقاط ضعف كتاب را توضـيح مـي                
 مثبتي از اين كتـاب دارم و آن         اگرچه همانطور كه مالحظه كرديد نگارنده ارزيابي كامالً       

هاي الزم برخي نقاط قـوت آن را   بتدانم و تا اينجا نيز به مناس  ميرا يك پژوهش موفق   
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باشـد و صـرفا       اين شرح نقاط قوت كتاب نيازمند توضيح مبسوط نمي           بنابر .توضيح دادم 
هاي سـازنده و قـوت كتـاب براسـاس        فهرست ويژگي . نمايم  وار بيان مي    آنها را فهرست  

زمند هايي است كه در اينجا بررسي و ارائه كرديم اما تحليل نقاط ضعف كتاب نيا                تحليل
از اينـرو در    . توضيح و تشريح بيشتر است تا بتوان به نحو مستدل درباره آن بحث كـرد              

  . نكات به طور مبسوط پرداخته شودبخش نقاط ضعف سعي شده است به هر يك از

  نقاط قوت) الف

 پژوهش از نظر فرم و ساختار داراي روش نظام مند، تجربي و بر اساس معيارهاي                -
اگرچـه از نظـر محتـوا و شـيوه اجـراي            .  علوم اجتماعي اسـت    روش شناختي معتبر در   

 .هاي جديد روبرو بوده است عملي، محقق با كاستي و دشواري
عمـدتاً جامعـه شناسـي، انـسان شناسـي و           (اي     پژوهش داراي رويكرد بين رشـته      -

توان اين نقد را هم به كتـاب وارد دانـست كـه               از اينرو مي  . باشد  مي) مطالعات فرهنگي 
بـا  . نيست تا چه ميزان بايد اين پژوهش را در حيطـه انـسان شناسـي گنجانـد                مشخص  

توجه به ناكامي محقق در زمينه اجرا روش مطالعـه ميـداني و مـردم نگـاري و كـاربرد                    
جامعـه شناسـي اصـطالحات      «روش پيمايشي بايد گفت عنوان بهتر بـراي ايـن كتـاب             

 . است» خودماني
باشد و پاسخگوي نيازهـاي       مي  و سياسي   موضوع پژوهش داراي اهميت اجتماعي     -

اين اهميت مربوط به ضرورت شناخت تحوالت زبان فارسي       . معين جامعه امروز ماست   
هاي ديگـري     ضرورت. از يك سو و شناخت خرده فرهنگ جوانان از سوي ديگر است           

نيز براي اين موضوع وجود دارد كه مؤلف كتاب آنها را در بحث ضـرورت تحقيـق بـه                   
 . و دقيق توضيح داده استنحو اجمال

 پژوهش داراي مباحث روشن در زمينه مباني نظـري و مفهـومي شـناخت خـرده                 -
از . فرهنگ جوانان و تحوالت آن و همچنين زبان عاميانه از ديدگاه انسان شناسي اسـت              

اگرچه همـانطور كـه     . تر عمل كرده است     اين منظر نسبت به تحقيقات مشابه بسيار دقيق       
ها ارتباط منطقي برقـرار       انسته است از بين مباحث نظري و تحليل داده        خواهيم گفت نتو  

 .سازد
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مند و انتقادي از منابع و متون و تحقيقـات انجـام               پژوهش داراي يك بررسي نظام     -
هايي نيز وجـود دارد كـه در بخـش     اگرچه در اين زمينه كاستي. شده در اين زمينه است  

 .كنيم بعد به آن اشاره مي
اي شرح دقيق و نظام مند از مباحث روشي و چگونگي انجام تحقيـق               پژوهش دار  -
اگرچه در نهايت همـانطور كـه خـواهيم ديـد روش پيمايـشي بكـار رفتـه روش         . است

 .كارآمدي براي تبيين موضوع مورد بررسي نبوده است
از اينـرو طيـف زيـادي از        .  پژوهش، مخاطبان مختلف دانشگاهي و عمـومي دارد        -
مخاطبـان  . تواننـد آن را خوانـده و لـذت و بهـره ببرنـد         حث فرهنگي مي  مندان مبا   عالقه

مند شوند كه موضوع زبان عاميانه موضـوعي   توانند از اين كتاب بهره عمومي از اينرو مي 
همچنين چون روشـمند    . است كه قدرت جذب و جلب توجه خواننده معمولي را دارد          

هاي   است براي مخاطبان رشته   و نظام مند و در چارچوب روش دانشگاهي تدوين شده           
مختلف علوم اجتماعي، ادبيات، زبان شناسي، مطالعات فرهنـگ ايـران معاصـر و ديگـر             

 . دانشگاهيان ارزشمند است
هـاي     از لحاظ فرم و شكل، منسجم نوشته شده و تا حدود زيادي از افزودن بخش               -

ه در بخـش بعـد      وجـود دارد كـ    هايي    اگرچه در اين زمينه كاستي    . زائد پرهيز شده است   
 .دهم توضيح مي

توان گفت به نسبت بسياري از كتب موجود  هاي ارائه شده مي  از نظر محتوا و داده   -
بـا  . تـر اسـت     بسيار جـامع  ) 1382 (فرهنگ لغات زبان مخفي   در اين زمينه مانند كتاب      

 انـد   توجه به اينكه اكرامي از طريق بررسي تجربي و ميـداني اصـطالحات را گـردآورده               
 نوشـته  فرهنـگ لغـات عاميانـه   وان گفت نسبت به منابع ديگـر نيـز ماننـد كتـاب           ت مي

 .و اصطالحات آن قابل ستايش استها  ابوالحسن نجفي، گستردگي داده
بـسياري   . فهرست منابع و شيوه ارجاع به متون دقيق و يكپارچه تنظيم شده اسـت              -

در تنظـيم و تـدوين      و رعايت اصـول نگـارش       ها    رعايت امانت در نقل قول    ها    از كتاب 
 .كنند از اينرو بايد اين دقت مؤلف را ستود نميفهرست منابع 

 . چاپ منقح و كم غلط و كيفيت نسبتاً خوب انتشار كتاب-
شناسـي   مـردم تـوان     مـي  در يك جمع بندي كلي در زمينه نقاط قـوت ايـن كتـاب             
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ادامـه بـه    راست و در    ااي كه د    هاي جدي    را با وجود تمام كاستي     اصطالحات خودماني 
آنها اشاره خواهيم كرد، تا به امروز بهترين كتاب پژوهشي مؤلف و بهترين كتاب فارسي   

دكتـر محمـود اكرامـي تـاكنون        . هاي علوم اجتماعي در اين زمينه است        موجود در رشته  
الفبـاي  ،  )1382 (اصـول ارتبـاط جمعـي     ،  )1383 (شناسي تبليغـات      مردمكتاب هاي   

) 1383 (ما بهتـران  و كتاب از    ) 1383 (شناسي تبليغات  دممر،  )1376 (مطالعه و تحقيق  
مچنين داراي قريحه   اكرامي ه . اند  را در حوزه علوم اجتماعي و مردم شناسي منتشر كرده         

 مـا چگونـه پيـر      است كه در كتـاب         و اشعار و قطعات ادبي نيز ساخته       ادبي نيز هست  
 تـوان گفـت     ه بگـذريم مـي    و آثار ادبي ك   ها    از كتاب . منتشر شده است  ) 1381(شويم مي

ي كارهـاي انتـشار يافتـه او          كتاب مردم شناسي اصطالحات خودماني در بين مجموعـه        
تـوان    همچنـين مـي   . اب پژوهـشي او اسـت     ترين كت   نظام مندترين و دقيق    روشمندترين،

ي زبـان غيـر    و تحقيقاتي كه در سـنت علـوم اجتمـاعي در زمينـه       ها    گفت در بين كتاب   
ميانـه وجـود دارد ايـن كتـاب روشـمندترين و نظـام منـدترين           رسمي و اصطالحات عا   

همانطور كه توضيح داديم محقق تالش كـرده اسـت تـا تمـام              . باشد  بررسي موجود مي  
  .و اصول انجام عمل و ارائه پژوهش تجربي را رعايت نمايدها  چارچوب

  نقاط ضعف و كاستي ها) ب

توان به نكات زير به عنـوان   هاي روش شناختي دقيق اين كتاب مي       اما به رغم ارزش   
كتاب از نظر علمـي داراي ارزش        گرفت ممكن بود   مالحظاتي كه اگر محقق در نظر مي      

  :توان به نحو زير توضيح داد  ميو نكات انتقادي كتاب راها  كاستي.دوش بيشتري 
ا كليت كتـاب و پـژوهش در         توضيحات زائد، ناكافي، نامرتبط يا بدون پيوستگي ب        -

 :ها برخي بخش
ي نظري به توضيح و توصيف مفهوم فرهنگ، ويژگي هاي آن  محقق در بحث پيشينه

انتقال فرهنـگ   ،  ي فرهنگ هستند مانند تغيير فرهنگ      و مفاهيم متعددي كه همراه با واژه      
پـردازد و همچنـين      هـا مـي    هـا و هنجـار      ارزش ،ي فرهنگ مانند باورها    و عناصر سازنده  

اين بخش از صفحه    . پردازد  ميناسي به نحو مبسوط     هاي انسان ش   تحليل نظريه و  تجزيه  
 31در سراسـر كتـاب مـشخص نيـست ايـن            . باشد  مي  صفحه 31 يعني شامل    72 تا   39
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يقي بـا پـژوهش دارنـد و مـشخص نيـست در كجـاي               ثصفحه توضيحات چه ارتباط و    
در چنـد  خـش را  تـوان ايـن ب    مـي .شده اسـت  اي برده    تحقيق از اين مباحث نظري بهره     

  .صر گنجاندصفحه مخت
داده همچنين در بخش ديگر فصل به بررسي اثرات متقابل فرهنگ و زبان اختصاص       

هـاي زبـان شناسـي       انواع شـاخه   ي زبان و   لف درباره مطالعه  ؤ در اين زمينه م    .شده است 
 و در ادامه بـه بررسـي موقعيـت اجتمـاعي زبـان      دهد توضيحاتي ميتوصيفي، اجتماعي   

 در اينجـا نيـز اگـر چـه          .پردازد ي آن با زبان مي     رابطههاي جنسي، سني و شغلي و        نقش
 توان گفت مبحث اثرات متقابل فرهنگ و زبان بـراي موضـوع مـورد بررسـي كـامالً              مي

 توضيحات مذكور تا چه ميـزان       ه صفح 23ضروري است اما اين پرسش وجود دارد كه         
پـذيرفت كـه    توان    اگرچه مي  . است كردهبه پشتيباني نظري و مفهومي اين تحقيق كمك         

ها و رويكردهاي موجود در زمينه نـسبت بـين فرهنـگ و زبـان در                ضرورت دارد نظريه  
اما محقق اين كتـاب نتوانـسته اسـت         . بحث شناخت اصطالحات خودماني آشكار شود     

هـا و تبيـين موضـوع     ها را مطرح سازد كه بتواند از آنهـا در تحليـل   اي اين ديدگاه  بگونه
 از اينرو، مشكل اصلي در اينجا نه ضرورت وجود سرفصلي           .مورد بررسي استفاده نمايد   

  . با عنوان رابطه فرهنگ و زبان بلكه نحوه پردازش محقق به اين موضوع است
 نتايج تحقيق چندان به اليه عميق واقعيت مورد بررسي نفوذ نكرده است و تبيـين                -

 .نظري از آن ارائه نمي كند و عمدتاً در سطح توصيف باقي مانده است
شناسي و همچنين مباني نظـري از روش هـاي مختلـف متـداول در                در بحث روش  

، تحليل  1روش هاي تحليل محاوره   . تحليل موضوع زبان عاميانه سخني گفته نشده است       
 از جملـه  ،6و تحليـل روايـت    5،نظريـه مبنـايي   4، نـشانه شناسـي    3، تحليـل مـتن    2گفتمان

                                                      
1. conversation analysis 

2. discourse analysis 

3. textual analysis 

4. semilogy 

5. grounded theory 

6. narrative analysis 
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اما محقـق   . ق زبان عاميانه است   هاي كارآمد و مناسب براي شناخت و تحليل عمي          روش
رغـم    نتيجه اين امـر آن اسـت كـه علـي          . ها نداشته است    اي به اين روش     گونه اشاره   هيچ
تـر    مند بودن تحقيق، در نهايت محقق نتوانـسته اسـت اليـه پنهـان و معـاني عميـق                    نظام

اصطالحات خودماني رايج بـين جوانـان را شناسـايي نمايـد و در نهايـت ايـن تحقيـق             
نتيجه عقـيم بـودگي نظـري ايـن تحقيـق آن            . رد نظري و مفهومي مشخصي ندارد     دستاو

است كه نتايج تحقيق در بهترين وضعيت چيزي بيش از توصيف پديـده مـورد بررسـي         
براي توضيح اين موضوع مـن در اينجـا بـه بررسـي فـصل پايـاني گـزارش                   . نمي باشد 

قـادي مـن ايـن اسـت كـه نتـايج         استدالل انت : كنم  مي پردازم و تأملي در نتايج تحقيق       مي
ها و چرايي زبان خودماني       تحقيق اوالً جنبه تبييني ندارد و چندان توضيحي درباره علت         

ـ               مورد بررسي نمي   . ي گـزارش  دهد، به رغم ظاهر بيان و سبك نگـارش اسـتداللي و علّ
همچنــين، در توصــيف پديــده مــورد بررســي نيــز اگرچــه توضــيحات دقيــق همــراه   

است اما اغلب بيان كم و بيش نكاتي است كه عقـل        ) آمار توصيفي (ي  هاي آمار   استدالل
سليم و فهم متعارف قادر به توضيح آن است و براي رسـيدن بـه ايـن نتـايج ضـرورتي                 

به تعبيـر ديگـر ايـن تحقيـق پـرده از            . ندارد كه تحقيق تجربي سيستماتيك انجام پذيرد      
منـد    عمدتاً توجيه تجربي و نظـام     مجهوالت چنداني بر نمي دارد بلكه براي معلومات ما          

  .افكنيمها بي روري بر تك تك پرسشاجازه دهيد م. سازد فراهم مي
پرسش اول اين است كه چه اصطالحاتي در بين جوانان متداول است؟ در پاسخ بـه             

صـفحات  . (اين پرسش، فهرست واژگان و اصطالحات گردآوري شده ارائه شده اسـت           
هدف محقق از اين پرسـش      .  اكتشافي و توصيفي است    اين پرسش ماهيتاً  ). 242 تا   111

توان انتظار نظري و تبيينـي        بنابراين نمي . رسيدن به توصيفي از پديده مورد مطالعه است       
طوركه قبالً اشاره كرديم تعـداد    در اين قسمت اگرچه محقق همان     . از اين پرسش داشت   

نـد زبـان مخفـي مهـدي        مان(بيشتري واژگان نسبت به برخي آثار موجود در اين زمينـه            
اي هم بين واژگان گردآوري شده در اين كتـاب و          فراهم كرده است، اما مقايسه    ) سمايي

 نوشـته ابوالحـسن نجفـي انجـام      فرهنگ لغات عاميانـه   تر مانند كتاب      كتاب هاي جامع  
اي در اين كتاب گنجانده شده يا         نگرفته است تا مشخص شود كه آيا اساساً واژگان تازه         

  .خير
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ها را دارند؟ اين پرسش نيز   دوم اين است كه چه اصطالحاتي بيشترين معادلپرسش
هاي گردآوري شـده در چنـد گـروه يـا حـوزه معنـايي را                  توصيفي است و محقق يافته    

در اينجا نيز محقق از سـطح توصـيف فراتـر نرفتـه             . بندي كرده است    بندي و مقوله    طبقه
شـد    ارد مگر آنكه پرسش ديگري طرح مي      است و اساساً امكان فراتر رفتن نيز وجود ند        
نكته انتقادي كه دراينجا وجـود      . گرفت  مي يا در چارچوب نظري و روشي ديگري قرار       

هـاي    اند كه از بين متـرادف       دارد و قبالً نيز به آن اشاره كرديم اين است كه معلوم نكرده            
 كاربردي ندارند   تر و كداميك احياناً اصالً      موجود براي هر حوزه معنايي كداميك متداول      
 .اند يا آنكه در چه زماني اين واژگان متداول بوده

سؤال سوم به بررسي داليل ايجاد و استفاده از واژگان و اصطالحات بررسـي شـده                
گيـري    اين پرسش ماهيت تبييني دارد و قرار است در اينجا پي به علل شـكل              . پردازد  مي

 به عنوان داليل بكارگيري زبان عاميانه       در اينجا محقق نه دليل را     . اين اصطالحات ببريم  
پنهـان كـاري، ابـراز    : ايـن داليـل عبارتنـد از   . كنـد  و اصطالحات بررسي شده ارائه مـي     

صميميت، تمايز، تفاخر، تعلق و وابستگي گروهي، تحكيم روابط درون گروهي، تحكيم            
 دنياي خصوصي، تابو بودن برخي واژگان، طنز و لذت بخـشي بـه مخاطـب و بـاالخره                 

مـثالً  . فراواني توزيع اين داليل در جدولي بيان گرديـده اسـت          . رهايي از فشار هنجاري   
نقـدي  .  درصد به دليل پنهان كاري     31/65 درصد به دليل رهايي از فشار هنجاري،         4/14

كه در اينجا وجود دارد اين است بستر و زمينه فرهنگي و اجتماعي كاربرد اصـطالحات                
اي نيست كه بتواند بستر اجتماعي موضـوع را      ق به گونه  اساساً روش محق  . روشن نيست 

رغم اظهار محقق مبني بر استفاده از روش مردم نگـاري و             علي. توصيف و تشريح نمايد   
 جامعه شـناختي را بكـار بـرده         1روش انسان شناختي، عمالً محقق همان روش پيمايش       

. ن شـناختي نـدارد    البته اين به معناي آن نيست كـه هـيچ بهـره اي از روش انـسا                . است
گيـري    بنابراين، مجموعه داليلي كه ذكر شد بيش از آنكه پرده از علل عيني واقعي شكل              

اصطالحات خودماني در بين جوانان بردارد، تنها برخي داليل ذهني كه جوانان در پاسخ    
  .گيري اصطالحات تلقي شده است شكلاند به مثابه علل  ها داده به پرسشنامه

                                                      
1. survay 
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نتقادي را نيز در نظر داشت كـه چـون داليـل ذكـر شـده بـر اسـاس                    بايد اين نكته ا   
هـا هـيچ تمهيـدي        اظهاري جوانان است و بـراي سـنجش روايـي و اعتبـار پاسـخ                خود

از اينـرو،   . ها نيز در معرض شك و ترديد هـستند          انديشيده نشده است، اساساً اين پاسخ     
اي در     چنـدان تـازه    ماند و مطلب    مي پرسش شماره سوم نيز باز در همان سطح توصيف        

 .دهد اختيار خواننده قرار نمي
هـاي توليـد و توزيـع اصـطالحات خودمـاني       ها و كانال پرسش چهارم درباره كانون 

 گـروه بـه عنـوان كـانون توليـد اصـطالحات       7در پاسخ به ايـن پرسـش       . جوانان است 
هـا،    انباندهاي قاچاق، زنـد   . شناسايي شده و فراواني سهم هر گروه نيز معين شده است          

هـاي دانـشجويي، مراكـز دانـشگاهي،      ها، خوابگـاه    هاي منحرف جنسي، سربازخانه     گروه
هـاي اصـلي توليـد و توزيـع      كلوپ دوستي و باالخره گروه هاي سني و جنسي، كـانون  

. هاي ديگر است است كه براي گروه» ساير«يك مقوله هم  . اصطالحات خودماني هستند  
براي مثال آيا بـه ايـن مراكـز         . اند  نه شناسايي شده  ها چگو   اوالً مشخص نيست اين گروه    

ها را بدست آورده يا بر اسـاس    مراجعه شده است، آيا محقق از مشاهده ميداني اين داده         
، بعـضي   ثانياً. هاي ديگر   تفسير اصطالحات اين طبقه بندي صورت گرفته است، يا از راه          

زيـرا تمـام    . وشـني نـدارد   هاي سني و جنسي در اينجـا معنـاي ر           از مقوالت مانند گروه   
انـد كـه      هاي سني مختلف اساساً بررسـي نـشده         بنابراين گروه . پاسخگويان جوان هستند  

برخي مقوالت نيز چيزي نيست كه محقق به آنها دسترسي . »هاي سني   گروه«بتوان گفت   
مثالً باندهاي قاچاق گروهي نيست كه بتوان در بين آنها تحقيق ميداني كرد             . داشته باشد 

بعضي مقوالت ديگر نيز محيط و مكان هستند        . ا اين باندها مخفي و ناشناخته هستند      زير
تـوان گفـت در       البته مي . مثالً سربازخانه، دانشگاه، كلوپ، و خوابگاه     . نه گروه اجتماعي  

 صـورت   در اين. رود  ميكه جوانان حضور دارند اصطالحات خودماني بكار     هايي    محيط
هاي ارتباط    هاي شيوع و توزيع اصطالحات نيز رسانه         كانال درباره. ايم  سخن بديهي گفته  

جمعي شامل راديو، تلويزيون، نشريات، اينترنت، موبايل، تلفن و ارتباطات ميـان فـردي    
در اين زمينـه هـيچ توضـيح    . هاي شيوع اصطالحات مطرح گرديده است       به عنوان كانال  

در اينجا نيز بـاز از  . ه نشده استبيشتري داده نشده و حتي توزيع فراواني آماري نيز ارائ         
بديهات سخن گفته است چرا كه كليه ارتباطات كالمي ما يا از راه رسانه هاسـت يـا از                   
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 . راه ارتباط ميان فردي
نتيجـه  . هايي است كه اين واژگان در آنها بيشتر رايج است           ال پنجم درباره محيط   ؤس

محـيط  (ورت خـانوار جمعـي      هايي كه افراد در آن به صـ         تحقيق اين است كه در محيط     
نقد وارد به ايـن     . باشد  مي كنند، امكان توليد و رواج بيشتر       مي زندگي) هاي شبانه روزي  

بحث اين است كه در اينجا نيز محقق به هيچ داده تجربي ارجـاع نـداده اسـت و هـيچ                     
در عين حال، اين گزاره توصيفي نيز هم از نكات عقـل            . استدالل نظري نيز نكرده است    

 .  است و هم فاقد هرگونه بيان مفهومي و تبييني تازهسليم
در ايـن قـسمت     . ال ششم درباره تأثير رايانه بر نشر اصطالحات خودماني اسـت          ؤس

) اصطالحات خودماني (ها نقشي در توليد آن        رسانه«دارد كه     مي نويسنده از سويي اظهار   
 از سوي ديگـر درصـدد   سازند و  ميو افراد هستند كه اين واژگان را) 261ص  (» ندارند

به هر حال، اكرامي نقـش      . تبيين نقش رسانه الكترونيك در ايجاد اين اصطالحات است        
 79توضيح محقق اين اسـت كـه   . داند  رسانه را تنها در گسترش و رواج اصطالحات مي        

اگـر ايـن سـخن      . انـد   اند كه اصطالحات را از تلويزيون شـنيده         درصد پاسخگويان گفته  
  گفته شد زيـر سـوال      4 صورت تمام مطالبي كه در پاسخ به پرسش          درست باشد در آن   

هاي منحرف جنسي، مراكز دانشگاهي و  رود زيرا در آنجا بيان شد كه زندان ها، گروه      مي
هاي توليد و اشاعه اصـطالحات خودمـاني          كلوپ هاي دوستي و مراكز آموزشي، كانون      

ـ           اكنون مي . است ون و راديـو در ايـران در كنتـرل          توان پرسيد با توجه به اين كـه تلويزي
انـد از رسـانه     درصد پاسخگويان گفتـه 79دولت است چگونه ممكن است در حالي كه     

تلويزيون اين اصطالحات را آموخته اند، كانون ايـن اصـطالحات منحرفـان جنـسي يـا               
ها و امثال اينها باشد؟ اين تناقض حكايت از يك نقص روش شناختي در تحقيـق                  زندان
 .كند مي

در واقع محقـق در اينجـا سـعي         . ؤال هفتم درباره حوزه معنايي اصطالحات است      س
كرده است مجموعه اصطالحات را در چند گروه يا مقوله تازه و محـدود دسـته بنـدي                  

اين مقوالت عمدتاً تابوهاي اجتماعي مانند مواد مخدر، آلت جنسي دختـر و پـسر،       .كند
. شـود   مـي   مقوالت به مسائل جنسي مربوط     عمده. ناداني، خودشيريني و امثال اينهاست    

دهد كه اصطالحات خودماني جوانان    نتايج اين بخش نيز تنها اين موضوع را توضيح مي         
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در اينجا نيز بيـان نكتـه       . مربوط به تابوهاي اجتماعي به خصوص تابوهاي جنسي است        
د و  كامالً واضح است كه براي رسيدن به آن نيازي به انجام بررسـي تجربـي نمـي باشـ                  

گونـه   هاي عميق تر موضوع مورد بررسي نفـوذ كنـد و هـيچ         محقق نوانسته است به اليه    
ها فاقد ارزش انتقـادي و   به تعبير ديگر اين يافته . كند  اي را براي ما بازگو نمي       حرف تازه 

 .اند شالوده شكنانه
سؤال هشتم درباره حوزه علمي و خرده فرهنگي است كه اصطالحات بـه آن تعلـق                

دهد كـه اصـطالحات بـه حـوزه هـاي علمـي ارتباطـات،                  نتايج تحقيق نشان مي    .دارند
اين بخش تحقيق بي معناست زيرا ايـن        . جغرافيا، رياضي، اقتصاد و سياست تعلق دارند      

هاي مختلف است به اين معنا نيـست كـه ايـن              برخي اصطالحات نام شهرها و مكان      كه
ي اصـطالحات قطعـاً مربـوط بـه       اصطالحات به علم جغرافيا تعلق دارنـد اگرچـه برخـ          

همچنين وجود اصطالحات اقتصادي مثل پول، سكه يا چك بـه          . هاي معين هستند    مكان
حوزه هاي ديگر بيـانگر ابعـاد       . معناي تعلق اين اصطالحات به حوزه علم اقتصاد نيست        

هاي مشخصي درباره اصطالحات در اختيـار مـا قـرار         معيني از اصطالحات است و ايده     
هاي دامپـروري،     راي مثال، مشخص شده است كه برخي اصطالحات به حوزه         ب. دهد  مي

كشاورزي، تربيت پرندگان، برق كشي، ورزش، خودرو، قماربازي، سـينما و تلويزيـون،             
خـواري، هواپيمـا، جبهـه و جنـگ و زنـدان              خانه، مـي    شهرداري، نيروهاي مسلح، قهوه   

 .مربوط هستند
در اينجـا محقـق بـه       . طالحات اسـت  آخرين پرسش درباره شيوه ساخته شـدن اصـ        

هـاي زبـان      بررسي ساختاري و زبان شناختي اصطالحات پرداخته است و برخي ويژگي          
 . دهد شناختي اين اصطالحات را توضيح مي

هاي تحقيق وارد است، انتقادات كلي بر ابعاد ديگـر            اما عالوه بر نقدهايي كه بر يافته      
. اولين نكته درباره عنوان كتـاب اسـت       . ر گيرد اين اثر وارد است كه بايد مورد توجه قرا        

همانطور كه اشاره كرديم در اين كتاب از روش پيمايش و تحليل آماري اسـتفاده شـده                 
رويكرد محقق اساساً مبتني بر استنباط آماري استوار است و نه بر اسـتنباط كيفـي            . است

اري نيـز صـرفاً در      اگرچه در تجزيه و تحليل آمـ      . يعني تجزيه و تحليل تفسيري داده ها      
با . سطح استفاده از آمار توصيف باقي مانده و درصدد تبيين هاي چند متغيره نبوده است
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و همچنين با توجـه بـه ايـن         ها    توجه به غلبه رويكرد كمي بر نظام تجزيه و تحليل داده          
توان گفـت ايـن    ها نيز عمدتاً پرسشنامه بوده است، نمي واقعيت كه روش گردآوري داده 

تـرين عنـوان بـراي ايـن پـژوهش،         مناسـب . سي يك تحقيق انـسان شـناختي اسـت        برر
هـا و    البتـه در بخـش نظـري محقـق نقـل          . شناسي اصـطالحات خودمـاني اسـت        جامعه
ها در اساس راهنماي عملي       هايي از انسان شناسان ذكر كرده است اما اين ديدگاه           ديدگاه

  . محقق در اين تحقيق نبوده است
انداز كلي است كه ايـن مطالعـه از            درباره نتايج اين تحقيق، چشم     نكته انتقادي ديگر  

هـاي گذشـته      همـان طـور كـه در بخـش        . نمايـد   خرده فرهنگ جواني در ايران ارائه مي      
هـاي معنـايي اصـطالحات خودمـاني،          توضيح داديم مقوله بندي نهايي كتـاب از حـوزه         

هاي اجتمـاعي و      ، بزهكاري بازنمايي از وجوه ممنوع و منفي مانند اعتياد، مسائل جنسي         
چنين بازنمايي منفي از خرده فرهنگ جواني ناشي از كژتـابي           . مسائلي از اين نوع است    

هـايي    بندي آن است زيرا اگرچه در بين گروه         هاي گردآوري شده و چگونگي مقوله       داده
 توان خرده فرهنگ جواني را تماماً       از جوانان مسائل اجتماعي مذكور وجود دارد اما نمي        

هـاي گـردآوري شـده        علت اين كژتابي اين است كه آمار و داده        . گونه بازنمايي كرد    اين
دهند كه ميزان و تراكم كاربرد اين اصطالحات در محاورات روزمره جوانان              توضيح نمي 

ممكن اسـت كـسي در      . چه ميزان است و بستر واقعي كاربرد اين واژگان نامعلوم است          
همچنـين  . گونه نباشـد     بكار برد اما زبان او اساساً اين       روز چند نوبت اين اصطالحات را     

گونـه    جواني ممكن است گاهي اصطالحاتي را صرفاً براي توليد لذت بكار ببرد اما هيچ             
اصـطالحات عاميانـه يـا      . برد نداشته باشـد     رفتار و كنشي همسو با واژگاني كه بكار مي        

از اينـرو كـاربرد     . اي است   يهخودماني اغلب به مثابه زبان غير رسمي، غير جدي و حاش          
. سـازد   آن گرچه معنادار و مهم است اما لزوماً كليت خرده فرهنگ جواني را بازنما نمـي               

انداز كلي را كه ايـن تحقيـق از فرهنـگ و زبـان جوانـان ارائـه                    توان چشم   از اينرو، نمي  
متفـاوتي از  توان بازنماهاي  مي. گرايانه از اين خرده فرهنگ دانست كند بازنمايي واقع  مي

هـايي    بازنمايي ما تابع نوع گـزينش و تمركـز بـر جنبـه            . خرده فرهنگ جواني ارائه كرد    
تـوان در بـين جوانـان مـذهبي،           بـراي مثـال مـي     . خاص اين خرده فرهنگ بستگي دارد     

هاي داراي سرمايه فرهنگي باالتر،   دانشجويان، جوانان تحصيلكرده و فعال هنري و گروه       
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هـا نيـز شـاهد        گرچه ممكن اسـت بـين زيـر گـروه         . شناسايي كرد تري را     زبان فرهيخته 
  . بكارگيري اصطالحات خودماني يا زبان مخفي خاص بود

توان اين پرسش را نيز دربرابر كتاب قرار داد كه آيا ممكـن               با توجه به اين انتقاد مي     
وهـاي  ا اصطالحات خودماني معطوف بـه تاب      است كه ثبت و مستندسازي زبان مخفي ي       

عي و امور ممنوعه پيامدهاي منفي اخالقي داشته باشد؟ به اعتقـاد نگارنـده پاسـخ                اجتما
گيري و توسعه اينگونـه اصـطالحات در بـستر و              شكل اين سؤال منفي است زيرا اساساً     

هـا و     گيرد و چيزي نيست كه افراد آنهـا را از طريـق كتـاب               محيط اجتماعي صورت مي   
هـاي معـين      ماعي بين فردي و متناسب با موقعيت      گرم روابط اجت    در گرما . متون بياموزند 

شوند و كـسي از البـالي فرهنـگ           اجتماعي است كه واژگان و عبارات مخفي ظاهر مي        
عالوه براين، اصطالحات خودماني بسيار     . پردازد  گونه واژگان نمي    لغات به يادگيري اين   

عي و همچنـين    هـاي اجتمـا     متناسب با تغييـر وضـعيت     . شوند  متغير و دايما نو به نو مي      
شـوند و اصـطالحات تـازه         تحول ذوق و ذائقه جوانان اين اصـطالحات فرامـوش مـي           

ايـن  . به اين علت است كه براي واژه چند مترادف وجـود دارد   . گردند  جايگزين آنها مي  
چه بـسا بـسياري از      . اند  هاي متفاوت وضع و ابداع شده       ها و موقعيت    ها در زمان    مترادف

ايـن موضـوع در زمينـه زبـان         . انـد   اند و اكنون ديگر از رواج افتاده        آنها زماني رايج بوده   
هر زباني دربردارنده مجموعه وسيع لغات است كـه بـسياري از   . رسمي نيز صادق است 

  . آنها كاربرد گسترده ندارند يا اصالً كاربرد ندارند
ه در عين حال، اين نكته را نيز بايد يادآور شد اصطالحات خودماني گـردآوري شـد               

اغلب مـردم   . در اين كتاب و كتاب هاي مشابه چيزي نيست كه مردم با آنها آشنا نباشند              
شناسند اما اسـتفاده يـا عـدم اسـتفاده از ايـن واژگـان تـابع موقعيـت                     اين واژگان را مي   

ما اينگونه نيست كه اگر كسي      . اجتماعي، سرمايه فرهنگي و شخصيت فردي افراد است       
بـراي  . انحراف اخالقي يا سـخيف شـدن زبـان قـرار گيـرد     از آنها آگاه شود در معرض  

روشن شدن موضوع كافي است در نظر بگيريم كه همـه مـردم كـم و بـيش از كلمـات                    
امـا تعـداد خاصـي از افـراد و در           . انـد   شـان آگـاه     ركيك و فحش هـاي رايـج در زبـان         

ين، نقد بنابرا. هاي معيني ممكن است از كلمات ركيك و ناشايست استفاده كنند      موقعيت
نگارنده در زمينه ارائه بازنمايي نادرست از خرده فرهنگ جواني به معناي نقـد اخالقـي               
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 . كتاب نيست
توان گفت اين پژوهش ضمن برخـورداري از برخـي            با توجه به مجموع مباحث مي     

محقق در اين پژوهش    . برد  شناختي نيز رنج مي     نقاط قوت از كاستي هاي نظري و روش       
اي از چرايي و زمينـه اجتمـاعي و تـاريخي اصـطالحات             ين قانع كننده  نتوانسته است تبي  

در عـين حـال، محقـق اگرچـه در بخـش نظـري              . خودماني رايج بين جوان ارائه نمايد     
هاي فرهنگ را توضيح داده است اما در نهايت فاقـد      مجموعه وسيعي از مفاهيم و نظريه     

بـراي مثـال، در     . سـت يك چارچوب نظري مشخص براي تبيين موضوع مورد بررسي ا         
هاي اصلي فرهنـگ معاصـر جامعـه          اي بين فرايند    توان دريافت كه چه رابطه      نهايت نمي 

اي   ايران مانند مدرن شدن، صنعتي شدن، شهرنشيني، رشد فرديت و فردي شدن، رسـانه             
  . شدن و مجازي شدن با پديده رشد زبان مخفي وجود دارد

هـاي ايـن كتـاب كـه در            برخـي ارزش   نقدهاي مذكور به هيچ وجه به معناي انكـار        
تـوان    از ايـن كتـاب مـي      . قسمت نخست تحت عنوان نقاط قوت آن ذكر كرديم نيـست          

اطالعات ارزشمند فراواني بدست آورد و اصطالحات گردآوري شده در آن نيـز بـسيار               
هايي از ايـن گـزارش نهفتـه          عالوه بر اين، نوع نگرش انتقادي در اليه       . بخش است   لذت

اينكه شكاف زباني بين زبان جوانان و زبـان معيـار           . يد مورد توجه قرار گيرد    است كه با  
تـر شـدن و توسـعه يـافتن           اين شكاف به تدريج و بـا عميـق        . گيري است   در حال شكل  

  .واند پيامدهاي فرهنگي ببار آوردت مي



  86 زمستان 11شماره / مردم ايران   فرهنگ 226

 

  منابعفهرست 

  .نشر ايوار:  مشهد مردم شناسي تبليغات،)1383(ـ اكرامي، محمود 1
  .ايوار:  مشهداز ما بهتران،) 1382(امي، محمود ـ اكر2
  .انتشارات ماهرخ:  تهرانپس كوچه هاي فرهنگ،) 1382(ـ پرچمي، محب اهللا 3
  .نشر مركز:  تهرانفرهنگ و لغات زبان مخفي،) 1382(ـ سمايي، مهدي 4
  . انتشارات نيلوفر: تهرانفرهنگ لغات عاميانه،) 1376(لحسن اـ نجفي، ابو5
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  عرفي كتاب م

  زاده علي آني

شناسي  هاي خود را در حوزه مردم توانند كتاب مؤلفين، مترجمين و ناشران محترم مي
و فولكلور ايران و جهان با ارسال دو نسخه از كتاب مورد نظـر در ايـن بخـش معرفـي                     

  .نمايند

  فرهنگ مردم ميناب

 بـا همكـاري     سهراب سعيدي، انتشارات ائلـشن    
 55000 صـفحه،    456،  1386  زوفا، سـال   انتشارات

   نسخه3000 چاپ اول، ،ريال
اثر حاضر در سيزده فـصل تنظـيم و تـدوين شـده             

در فــصل اول بــه صــورت مــوجز و مختــصر، . اســت
موقعيت جغرافيـايي، طبيعـي، اقليمـي و وجـه تـسميه           

در فصل دوم مطلـب كوتـاهي       . ميناب مرور شده است   
 و ؛هيانـــدر مـــورد تعريـــف فرهنـــگ و ادبيـــات عام

  . آورده شده استآن نقش و اهميت ،بندي يمتقس
سومين فصل كه بيـشترين صـفحات كتـاب را بـه            
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هـا،    المثـل   هـايي از ضـرب      خود اختصاص داده، ادبيات شفاهي نام دارد و در آن نمونـه           
هاي رايج در ميناب ذكر شـده و همچنـين بـه صـورت مختـصر در                   ها و الاليي    چيستان

در . ر پايان همـان فـصل بحـث شـده اسـت         هاي آن د    خصوص گويش مينابي و ويژگي    
هـا و     هـا و بـازي      هـا و افـسانه      هايي شاخص از قـصه      فصل چهارم و پنجم اين اثر نمونه      

در فـصل   . روايت شده اسـت   ها    هاي مردم ميناب با ذكر گوينده و راويان قصه          سرگرمي
 گشايي تا سرخواني بـه ترتيـب واكـاوي          هاي ازدواج مردم ميناب از بخت       ينششم نيز آي  

هـاي منطقـه      هـا و نـان      شده و در فصل بعد شيوة پخت و پز تعدادي از غذاها، شـيريني             
 نيـز صـنايع دسـتي سـفالي،         بسياري از باورها و اعتقادات و     . ميناب توصيف شده است   

توان   هاي هشتم و نهم اين اثر مي         پوشاك و زيورآالت سنتي ميناب را در فصل        نخيالتي،
 به آبياري سـنتي و ذكـر توضـيح ابـزار و آالت              فصول بعدي كتاب حاضر    .سراغ گرفت 

هـا و   كشاورزي، آداب و رسـوم، آمـوزش و پـرورش، تولـد و مـرگ و ميـر و بيمـاري                  
  .چگونگي درمان آنها پرداخته است

گيري، ضرورت و منابع اين اثر در مقدمه كتاب           پژوهشگر محترم در خصوص شكل    
نة فرهنگي و هويت آن منطقه بـه   اي، پيشي   فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه      «: نويسد  مي

 آداب  آيد كه براي دوام و بقاي هر چه بيشتر فرهنگ و آداب و سنن هر منطقه،       شمار مي 
اي  و رسوم آن بايد ثبت و ضبط گردد، زيرا ناگفته پيداست كه ادبيات شفاهي هر منطقـه             

ديده است  اگر چه ريشه در روزگاران كهن دارد و ساليان متمادي سينه به سينه منتقل گر              
ترديد روزي از بـين       ولي چنانچه نمود مكتوب نيابد و بر سينة سپيد كاغذ نقش نبندد بي            

پـس  . خواهد رفت و تنها خاكستري از آن كاروان عظيم فرهنگ بر جـاي خواهـد مانـد           
 آقـاي دكتـر      بنده با درك اين ضرورت و با تـشويق اسـتاد محقـق و دانـشمندم جنـاب                 

اصـغر    هاي استاد گرانسنگم جناب آقاي دكتر علي        با حمايت ابوالقاسم رادفرد و همچنين     
رستمي به پژوهش راجع به فرهنگ عامه ميناب پرداختم تا بدين وسـيله در حـد تـوان                  
خويش بخشي از بارزترين نمودهاي فرهنگ عمومي اين شهر را ثبـت و ضـبط نمـايم؛                 

يخ ميناب بيـشتر    نظر از چند كتاب مكتوب راجع به تار         منابع بنده در اين پژوهش صرف     
زادگاهم بـود كـه از واپـسين بقايـاي فرهنـگ       ديدة  و قول سالخوردگان و پيران كار  نقل

اي در مـورد كلمـات        نامه  ام واژه   همچنين سعي نموده   ...آيند  بومي اين منطقه به شمار مي     
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 كـنم و معـادل فارسـي هـر يـك را بـه همـراه                  محلي به كار رفته در اين پژوهش تهيـه        
ذكر نمايم در پايان اين جستار نيز با چند قطعه عكس زينت بخشيده شده              آوانويسي آن   

شـهر  ... ها نشانگر موقعيت اقليمي، اجتماعي، فرهنگي و كـشاورزي          است كه اين عكس   
  .»باشد ميناب مي

  )فرهنگ عاميانه بختياري(گفت و لُفت 

عباس قنبري عديوي، انتـشارات مرواريـد، سـال         
 5000ل، چـاپ اول،      ريا 25000 صفحه،   80 1،  1385
  نسخه

در بختياري به گفتگوي عاطفي و بسيار       گفت و لفت    
اي كه در محملي خوش و نغز، الفاظ و عباراتي            صميمانه

  .شود شود، اطالق مي شيرين، جذاب و دلنشين گفته مي
عباس قنبري عـديوي نويـسنده اثـر حاضـر، همـين            
عنوان را بهانه و بستري براي طرح زوايـا و موضـوعات            

لــف ادب و فرهنــگ عاميانــه بختيــاري قــرار داده و مخت
  اي  مجموعه مقاالت مستقل و در عين حال به هم پيوسته

  :را با عناوين ذيل در آن جاي داده است
فلسفه فولكلور، جايگاه پدر در فرهنگ بختياري، امثال و حكم؛ آيينة شـناخت ايـل               

، زمـان در    پرنـدگان  ،آفريندر ادبيات شفاهي، آفرين و نـا      ) چيستان( چنه چنه    ،بختياري
هـاي بختيـاري، مهمـاني در مثـل و باورهـا،              هاي مردم بختياري، باورها و پنـداره        پنداره
 يادمان بزرگـان     »گه  مافه«و  ) شيرسنگي(بري، چهل قرآن، قلعه ياسين، الفه، برد شير           چله

  .ايل بختياري
جايگـاه  نويسنده اين كتاب جهت حفظ حقـوق معنـوي فرهنگيـاران و راويـان كـه                 

اسامي ايشان را در صـفحه سـپاس        . وااليي در نقل و ثبت و ضبط فرهنگ شفاهي دارند         
  .اش تقديم كرده است آورده و اثر خود را به هم تباران بختياري
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  زمستان در فرهنگ مردم كرد

 مركـز   با همكاري  سروش    انتشارات هاشم سليمي، 
 صـفحه،   291،  1381، سـال     صـدا و سـيما     تحقيقات
   نسخه2000، چاپ اول،  ريال16000

سردسـير   از روزگاران گذشته، طبيعت كوهـستاني و        
اي بر زنـدگي      كردستان همواره اثرات ژرف و همه جانبه      

هـا و     مردم گذارده است و به نحوي شگرف همة سـنت         
. آداب و رسوم مردم را تحت تأثير خود قرار داده اسـت           

ــرد در طــول ســرماي    ــتائيان ك از ســويي بيكــاري روس
رسا و سخت زمستان سبب گرديـده آنـان ضـمن           ف    طاقت

هـا،    هـا، افـسانه     رتق و فتق امور اجتماعي خويش، قـصه       
اند را براي يكـديگر      هايي را كه سينه به سينه از نياكان خود آموخته           ها و بيت    المثل  ضرب

  .هاي بعدي باقي بماند بازگو كنند تا همچون متاعي ارزشمند براي نسل
ها و ادبيات شفاهي مـرتبط بـا آن دسـتماية اصـلي               آييناين موضوع يعني زمستان و      

هـاي    پژوهشي قرار گرفته است كه آن را آقاي هاشم سليمي بر اساس اسـناد و گـزارش                
  .فرهنگياران واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صدا و سيما فراهم آورده است

 و  جغرافياي فرهنگي مورد مطالعه در اين كتاب منحصر به اسـتان كردسـتان نيـست              
هاي آذربايجان غربـي، كردسـتان، كرمانـشاه و منـاطق كردنـشين               حوزة وسيعي از استان   

  .گيرد هاي همدان، ايالم و لرستان را دربر مي استان
اين كتاب در هفده فصل و يك پيوست تنظيم شده است، فصل نخست اين كتاب به 

اسـت  در ايـن فـصل نويـسنده كوشـيده          . اختـصاص يافتـه اسـت     » زمستان در گذشته  «
روي جوانـان     فرسـاي گذشـتگان را پـيش        تصويري از وضعيت معيشتي سخت و طاقت      

  .امروز و نيز آيندگان قرار دهد
دهد   شماري كردي سخن رفته است اين فصل نشان مي          در فصل دوم از تقديم و گاه      

اند و امور دامـداري و كـشاورزي خـود را بـر               كه كردها در گذشته تقويم مستقل داشته      
ي ديگـر مطالـب ارزشـمندي در خـصوص            هـا   در فـصل  . انـد   داده  جـام مـي   اساس آن ان  
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نـشيني ارائـه شـده         شـب  ها، مسكن، پوشاك، غذاها، شـكار و        لهبندي زمستان، چ    تقسيم
  .است

هـا و   المثـل  هـا، ضـرب   ها، باورها، سـروده  هاي پاياني كتاب خواننده با قصه    در فصل 
 ابـر، طوفـان، سـرما و سـيل آشـنا            هاي مربوط به مظاهر زمستان چون برف، باران،         واژه
زمـستان در شـعر شـاعران       «ها نويسنده پيوستي را بـا عنـوان           شود كه در پايان بخش      مي

هاي طبيعت سركش و كوهستاني    به كتاب افزوده است كه جلوه »معاصر و كالسيك كرد
  . مشاهده كردتوان هايي زيبا مي ن را در سرودهو سرد و مناطق كردنشي

  ور ايرانادبيات فولكل

ييري سيپك، ترجمه محمد اخگري، انتـشارات   
سروش با همكاري مركز تحقيقات صدا و سـيما،         

يـال، چـاپ      ر 000/11 ، صفحه 148،  1383سال  
   نسخه2000اول، 

مترجم محترم اين اثر جناب آقـاي دكتـر محمـد           
اخگري در سرآغاز كتاب سـير تـدريجي و تكـاملي           

يـن اثـر را     هاي نه گانـه ا      هاي بخش   ترجمه و ويژگي  
  :اند ه چنين بر شمرد

  
  

رو، حاصل پژوهش و تحقيق محقـق توانمنـد اهـل چـك، آقـاي ييـري                   كتاب پيش 
اي اسـت كـه محقـق و          اين اثر در واقع برگردان قسمت پـنجم مجموعـه         .  است 1سيپك
تـاريخ ادبيـات    « با عنوان    1956 در سال    2شناس برجسته چك، پروفسور يان ريپكا       ايران

                                                      
1. Jiri cejpek 

2. Jan Rypka ) هاي شرقي شناسي زبان شناسي و زبان  استاد ايران1886  مي28تولد م (  
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هايي    كه بخش   را 1 ريپكا اين مجموعه ارزشمند       يان. كي منتشر ساخت  به زبان چ  » ايران
از آن ـ و نه تمام اثر ـ به زبان فارسي ترجمه شده است، با همكاري محققان بزرگي در   

هاي اين مجموعـه بـا نظـارت وي و بـه                هر يك از بخش   . شش بخش اصلي تنظيم كرد    
  : دهمت يكي از پژوهشگران چكي به شرح ذيل تدوين گردي

  2تاريخ ادبيات اوستايي، اثر اوتاكار كليما: بخش اول
  تاريخ ادبيات فارسي از پيدايش تا آغاز سده بيست، اثر يان ريپكا : بخش دوم
  3كوبيچكووا ادبيات نوين ايران در قرن بيستم، اثر ورا: بخش سوم

  4ادبيات تاجيكي، اثر يان ريپكا و ييري بچكا: بخش چهارم
  ولكلوري ايران، اثر ييري سيپكادبيات ف: بخش پنجم
  5هاي پادشاهي ايران، اثر ايوان هربك نگاهي به سلسله: بخش ششم

 برگـردان و در     6 بـه همـت آقـاي شـهابي        1354هايي از اين مجموعه در سال         بخش
هاي كتاب از    نيز برخي ديگر از بخش     1365اختيار عالقمندان قرار گرفته است، در سال        

مت آقاي كيخسرو كشاورزي برگردان و راهـي بـازار نـشر            روي ترجمه روسي اثر به ه     
، 7بخش چهارم كتاب كه ظاهراً توسط ييري بچكا مجدداً تنظيم شـده اسـت             . شده است 

  .8 به فارسي برگردان و روانه بازار كتاب گرديد1372در سال 
بخش ادبيات فولكلوري ايران ـ كه تاكنون به فارسي ترجمه نـشده اسـت ـ از روي     

                                                      
1. Dĕjiny Perske Tâdziké Literatury- praha 1965 : عنوان اثر به زبان چكي  
2. Otakar Klima 

3. Véra Kubičkovâ 

4. Jiri Bečka 

5. Ivan Herbek 
  .ه استهاي اول، دوم و سوم كتاب را ترجمه كرد آقاي عيسي شهابي بخش. 6
انتـشارات گـوتنبرگ و     (هاي اول، دوم و چهارم كتاب را به فارسي برگردان نموده است               آقاي كشاورزي بخش  . 7

  1370)فرد جاويدان
 آقايان سعيد عبانژاد هجران دوست و دكتر محمود عباديان اثر مذكور را با عنوان ادبيات فارسي در تاجيكـستان                    .8

 )1372المللي، تهران  عات و تحقيقات فرهنگي بينمركز مطال(اند به فارسي ترجمه كرده
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ترجمـه آلمـاني مجموعـه    . اني اثر مذكور به زبان فارسي برگردان شده اسـت   ترجمه آلم 
 در  1959تاريخ ادبيات ايران بـا نظـارت پروفـسور يـان ريپكـا و مقدمـه وي در سـال                     

آيد كه در ترجمه آلماني عالوه بر متن          اليپزيك منتشر گرديده و از مقدمه آن چنين برمي        
ه مذكور به همـت پروفـسور       ترجم. ه است چكي اصالحات و اضافاتي نيز انجام پذيرفت      

 3ا و خـانم دكتـر هلنـا توركـوو         2شالك ت و همكاري روبر   1يونكر. ي  .يش ف دكتر هاينر 
  . آن را به زيور طبع آراسته است4انجام پذيرفته و انتشارات وب اوتو هاراسووتيس

ـ        1959اي كه به تاريخ دهم سپتامبر سال           ريپكا در مقدمه    يان ر  بـر ترجمـه آلمـاني اث
  :كند نوشته، شيوه پژوهش همكارانش را در اين مجموعه چنين توصيف مي

شناسي در روسـيه   هاي ايران پژوهش ما تا حد امكان بر مبناي منابع و نتايج پژوهش    «
شناسـان   هـاي ايـران    زمين انجام پذيرفته و البته آثار و پژوهش         و بلوك شرق و نيز مشرق     

اما نگاهي گـذرا بـه فهرسـت مطالـب          .  است ارزش پنداشته نشده    اهميت و كم    غربي بي 
اي نو را در ايـن        سازد كه ما روش و شيوه       كتاب اين نكته را بر مخاطب آگاه، روشن مي        

  5».ايم اثر طي نموده
بررسي بخش ادبيات فولكلوري ايران و ارجاعات پژوهـشگر و مؤلـف ايـن بخـش                

يـن اثـر و در      آقاي ييري سيپك مؤيـد گفتـار يـان ريپكاسـت چـرا كـه پژوهـشگر در ا                  
شناسـان روسـي      هاي خود به آثار ترجمه شده فولكلور ايران توسط آثـار شـرق              پژوهش

چون چيرمونسكي، عثمانف، كليمويچ، روماسكويچ، نوردزانـف، گـالونف، ژكوفـسكي،           
البتـه نگارنـده از آثـار    . خـورد  هـا بـسيار بـه چـشم مـي        در پـانويس  ... كراچكوفسكي و 

سن، دارمـستتر، هـورن،       اته، آرتور كريستن    اسه، هرمان شناسان غربي چون هانري م      ايران
هـاي   نيز بهره برده و با استفاده از اين منابع به شرح و توضيح گونـه           ... برتلس، هورتن و  

                                                      
1.Prof. Dr. Heinrich F.J. Junker 

2. Robert šálek 

3. Dr. Helena Turková 

4. Veb outto Harrassowitz 

5. Geschichte der iranischen literature, S.V 
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اين اثر بـه    . هاي حوزه فرهنگي ايران پرداخته است       ادبي فولكلور در ايران و در سرزمين      
بندي موضوعي مباحث فولكلـور       هنگر و روش تحقيق علمي و طبق        لحاظ نوع نگاه جامع   

مؤلف با توجه به آگـاهي عميقـي كـه از فرهنـگ و              . نمايد  اثري علمي و قابل اعتبار مي     
ادب ايراني داشته، با بينشي علمي ـ تخيلـي اسـتگاه برخـي عناصـر فولكلـوري، رونـد        

گيـري و تحـول تـاريخي ـ جغرافيـايي و اجتمـاعي ـ فرهنگـي و گـروه حـامالن            شكل
كند و رابطـه ميـان        هاي فرهنگ ايراني بررسي و مطالعه مي        در ايران و حوزه   فولكلور را   

نگارنده در اين اثر كـم حجـم   . دهد ادبيات شفاهي و مكتوب و ادبيات نوين را نشان مي    
بين ملـل مختلـف     دهد به تطبيق عناصر فولكلور        كوشيده است در هر فرصتي دست مي      

طبيقي در اين زمينه، كاري جديد و فراگيـر      ت   معتقد است كه پژوهش    هر چند او  . بپردازد
هاي   كوشد تا اهميت ادبيات فولكلور و نقش آن را در آفرينش            پژوهشگر مي . طلبد  را مي 

از سوي ديگر نحوه بيـنش      . تبيين نمايد ... ادبي با نظرات اديباني چون ماكسيم گوركي و       
ري در گـستره   از مـسائل فولكلـو  ع و روش تحقيق و بررسي نقادانـه او مؤلف به موضو  

توانـد بـراي      نمايـد و مـي       بـديع و تـازه مـي       اونگر    وسيع فرهنگي ايران و بررسي جامع     
بـه  . پژوهشگران حوزه فرهنگ مردم به عنوان الگوي پژوهشي مناسب مفيد واقع گـردد            

مندان حوزه فرهنگ     هاي عالقه   رود كه ترجمه اين اثر بتواند در پژوهش         هر روي اميد مي   
  .مردم راهگشا باشد
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  شناسي گردشگري درآمدي بر مردم

 هاجر هوشمندي، نشر افكـار       برنز، ترجمه . م. پتر
، 1385شناسـي، سـال        پژوهشكده مـردم   با همكاري 

   نسخه2200 تومان، 3000صفحه، 272
اين كتـاب شـامل دو قـسمت اصـلي اسـت و هـر               

  .قسمت مشتمل بر چهار فصل است
شناسي، گردشگري و گردشگر نام       مردم،  قسمت اول 

فصل اول از اين قسمت با بررسي تحول و تاريخ          . دارد
شناسي به مثابه يك علم، طرحي كلي از كتـاب بـه             مردم

پايـان پيرامـون برخـي گرايـشات         دهـد و در     دست مي 
فـصل دوم  . پـردازد  موجود در مردم شناسي به بحث مي    

 در مـورد گردشـگري   پـردازي  هاي صورت گرفته در زمينة نظريه به مرور برخي كوشش   
ينـد يـا    عنوان يـك نظـام و نـه صـرفاً يـك فرا     يت نگاه به گردشگري به    پردازد و مز    مي

پس از اين در فصل سوم به چگونگي بحـث و           . دهد  ها را شرح مي     اي از پديده    مجموعه
هـاي    هاي علمي و دانـشگاهي و نيـز برخـي انگيـزه               ارائه تعاريف از گردشگر در محيط     

شود و سپس فصل چهارم با بررسـي          راد مطرح مي  تر و مؤثر در گردشگر شدنِ اف        پيچيده
  . كند بندي مي عنصر سازنده جامعه يعني فرهنگ، موضوعات فوق را جمع

 چهار فصل اسـت و بـه بحـث پيرامـون            قسمت دوم اثر نيز مانند قسمت اول شامل       
  .پردازد  ميسازي و توسعه سي، گردشگري، جهانيشنا مردم

شــكل موضــوعات قابــل طــرح در فــصل پــنجم مباحــث چهــار فــصل اول را بــه 
شناسي گردشگري از قبيل گردشگري به مثابه سفر زيارتي و گردشـگري بـه مثابـه           مردم

پس از آن، فصل ششم با بازنگري اين موضـوعات، بـر            . آورد  استعمارگري، گرد هم مي   
ه كنـد كـه همـواره بـراي كـساني كـه گردشـگري را از ديـدگا                   نكات خاصي اشاره مـي    

ال اساسي پاسخ   انگيز بوده است و به اين چهار سؤ       ال بر اند، سؤ    كرده شناسي مطالعه   مردم
آيا گردشگري، شكل مدرن مذهب يا زيارت است؟ آيا گردشگري بـه فرهنـگ              : دهد  مي
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آورد و آيـا      رسـاند؟ آيـا گردشـگري، بهـشت روي زمـين را بـه ارمغـان مـي                     آسيب مي 
  گردشگري توسعه به همراه خواهد داشت؟

با انتخاب موضوع   (سازي     مباحث مربوط به جهاني    كتاب با ارائه  دو فصل پاياني اين     
بـا توجـه بـه ايـن كـه يكـي از       (و توسـعه  ) اي مردم شناختي روابـط جهـاني ـ منطقـه    

روال ديگري را   ) سازي و توسعه است     هاي مدرن   شناسان، ويژگي   هاي اصلي مردم    دغدغه
  .گيرد مي پي

از به تحرير در آوردن و پي گـرفتن          در خصوص هدف     برنز. م. پيترنويسنده اين اثر    
هدف اين كتاب نشان دادن اين امر اسـت كـه           «: نويسد  اين بحث در پيشگفتار كتاب مي     

توانـد بـه مطالعـه و بررسـي گردشـگري و              شناسـي، مـي     تحقيقات كيفي، به ويژه مـردم     
شناسي يعني پژوهش ميداني، ثبت، اطالعات، شـرح و وصـف             مردم. گردشگران بپردازد 

شناسـي اجتمـاعي، توجـه     ساسي و سازمان اجتماعي، در اين ميان به ويژه مردم         فرهنگ ا 
هاي خاص معطـوف كـرده        فرهنگ  خود را به مطالعة مشروح و دقيق اجتماعات و خرده         

شناسي كه معموالً بيشتر متوجه تحليل        شناسي اجتماعي از جامعه     در اين معنا مردم   . است
هـاي آمـاري ـ اسـت متمـايز       سـتفاده از روش گرايشات اجتماعي در جامعه ـ بيشتر با ا 

شناسي علمـي تمـام عيـار اسـت كـه             توان متوجه شد كه مردم      بدين ترتيب مي  . شود  مي
  .توان از آن براي مطالعه كيفي گردشگري و گردشگر بهره گرفت   مي

 رابطـة    متـرجم محتـرم ايـن كتـاب دربـاره           هاجر هوشـمندي    سركار خانم همچنين  
هـايي در رونـق بخـشيدن بـه           هميت و نقش انتشار چنين كتاب     گردشگري و اقتصاد و ا    

  :نويسد اقتصاد ايران و نيز علمي كردن نگاه به صنعت گردشگري در مقدمه اين اثر مي
را به موضوع مطالعـات     » جهان گردشگري «موضوعات، وقايع و عواملي گوناگون،      «

ار اقتـصادي و    تداخل فرهنگي، نـسبيت فرهنگـي، سـاخت       : سازد  مردم شناختي تبديل مي   
شناسـي را     عميقـاً مـضاميني مـردم     ... ها و   اجتماعي گردشگري، برخورد يا تفاهم فرهنگ     

نمايد و از همـين روسـت كـه ادبيـاتي آميختـه بـا آرا و نظـرات         براي مطالعه آشكار مي 
كوشـد بـه تحليـل و تفـسير          شناسي جهان شكل گرفته است، كـه مـي          گوناگون در مردم  

  .هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن بپردازد وهها و جل گردشگري و صورت
ايران سرزميني با سابقة تمدني طوالني و كهن و سرشار از تنوع زيستي و طبيعـي و                 
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هـاي    جلـوه . هاي گونـاگون و بـه هـم پيوسـته اسـت             فرهنگ  ها و خرده    آكنده از فرهنگ  
ود در ايـران، آن را      تمدني، تاريخي، ديني، باستاني، فولكوريك، آييني و فرهنگـي موجـ          

توانـد پاسـخگوي نيازهـاي روحـي،          سازد كـه مـي      تبديل به يكي از نقاطي در جهان مي       
با ايـن   . هاي مختلف باشد    ها و فرهنگ    فكري، معنوي و جستجوگرايانه مردم از سرزمين      

حال منابع تحقيقي و پژوهشي الزم در زمينة گردشگري در ايران وجود نـدارد و منـابع                 
به همين  . گويد  اي مطالعاتي مربوط به گردشگر و گردشگري را پاسخ نمي         موجود، نيازه 

باشد و جالب آن كـه        هايي در زمينة گردشگري حياتي مي       دليل است كه انتشارات كتاب    
گيـري ادبيـات علمـي گردشـگري در            در شـكل   جعفر جعفري  مانندانديشمندان ايراني   

ست كه به طور طبيعـي اقتـصاد        راست آن ا  . اند  سطح جهان نقشي عمده و اساسي داشته      
پذيري آن نـسبت بـه        بايد خود را از احاطه منابع نفتي رها سازد تا ميزان آسيب             ايران مي 

ايـن در حـالي اسـت كـه عامليـت و            .  نفت كمتـر گـردد       بازارهاي جهاني   فراز و نشيب  
ة ساز توسعة كامل آن خواهد بود تنها بـا رهـايي از تكيـ               فاعليت فرهنگ ايراني كه زمينه    

تـر نيـروي انـساني را رقـم           صرف به منبع نفت ممكن خواهد شد، آنچـه ارزش افـزون           
 بـه معنـاي واقعـي        بـاره   واند ما را در اين    ت  گردشگري يكي از منابع است كه مي      . زند  مي

  .»كلمه، ياري رساند


