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اطالعات نـشريه و شـرايط پـذيرش و    ) شناسي تاريخي شناسي فولكلور و فولكلور    انسان
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  سخن نخست 

اي  وجود ميراث هويتي و فرهنگـي بـراي جـوامعي كـه از سـابقه تـاريخي گـسترده                 
هـاي زبـان،      باشد؛ اين ميراث در حوزه      هاي بارز و بديهي مي      برخوردار هستند از ويژگي   
ران معاصر  دو. متبلور است ... ها، باورها و اعتقادات، سنت و         تاريخ، آداب و رسوم، آيين    

هاي خاصي نسبت به گذشته برخوردار است كه از جمله انـواع ظـاهري آن،                   از مشخصه 
هـاي تكنولوژيـك و صـنعتي         تراكم و افزايش جمعيت، شهرنشيني گسترده، وجود ابـزار        

هـاي فكـري و انديـشگي اسـت كـه دوران جديـد را از        اين در كنار تفاوت . شدن است 
ان مدرنيته يا تجدد را در مقابل سنت يا بعـد از آن   گذشته جدا كرده و تعبيري تحت عنو      

سـنت و   «برخي اين دو اصطالح يا دوره يا نگاه و گفتمان، يعنـي             . به وجود آورده است   
را گاه در مقابل هم و در قالب عبارات نزاع يا جدال يا چـالش سـنت و تجـدد       » مدرنيته
 شكل بگيرد بايد برآمـده و    اند و گاه در اين قالب آمده كه هر تجددي اگر بخواهد             آورده

مدرنيته يا تجدد به عنوان يك نگاه در تعبير شـايع و عمـومي              . الهام گرفته از سنت باشد    
آيد اين نگـاه تـا حـدود زيـادي برگرفتـه از             آن در غرب شكل گرفته است و به نظر مي         

نگـاه مـدرن غربـي بـه همـراه اسـتعمار بـه كـشورها و         . سنت جوامع غربي بوده اسـت  
ايـن  . ي ديگر كشانده شد و در جاهايي شكل حمله و هجوم به خـود گرفـت               ها  فرهنگ

هاي سـنتي شـده و ايـن در         هايي نسبت به سنت در داخل فرهنگ        رويكرد باعث واكنش  
  . برخي مناطق حتي به طرد و رد سنت انجاميده است

بنابراين سنت و ميراث فرهنگي در شرايط فعلي داراي ويژگـي كارآمـد و ناكارآمـد                
شـد و حـال كـه در     در گذشته كه مفيد و كارگر بوده خوب و با مزيت قلمداد مي است؛  

كند يـا متناسـب بـا مقتـضيات پاسـخگو             مقابل تهاجم مدرنيته غرب احساس ضعف مي      
هـايي   زيرا اين برداشـت وجـود دارد كـه در دوره    . شود  نيست، اضافي يا سربار تعبير مي     



ميـراث و سـنت     . آن حـاكم شـده اسـت      دچار انقطاع شده و به اصطالح دوره فترت بر          
حال سـؤال ايـن اسـت كـه     . فرهنگي گذشتگان مطمئناً در زمان خود كاربرد داشته است      

توان اين سنت و ميراث فرهنگي را در شرايط فعلي و با هجوم فرهنگ غربي                 چگونه مي 
 را از عالم انباشت و سرمايه به عالم كاربرد و عمل كـشيد؟ جـواب                 فعليت بخشيد و آن   

آيد مستلزم داشـتن مـسئله و اطـالع از ميـراث و سـنت گذشـته          اين سؤال به نظر مي     به
شـود و تـا    اي وجود نداشته باشد جوابي حاصـل نمـي   كه مسئله و دغدغه تا زماني . است
كه اطالعي از گذشته وجود نداشته باشد جواب مطمئن، كامل، بومي و  كارآمـد و                  زماني

  . آيد برگرفته از فرهنگ داخل به دست نمي
ما در فصلنامه فرهنگ مردم ايران در عين تالش براي گردآوري اطالعات مربوط بـه               

كنيم با توجه به مسائل امروزي اين سنت را مورد واكـاوي قـرار                ميراث وسنت سعي مي   
يـك بررسـي امـروزي از    » برداشتي جامعه شناختي از ادبيات شـفاهي « مثالً مقاله  . دهيم

 در. باشـد   اي از آن، ميراث سنتي و فرهنگي ما مي          گستردهادبيات شفاهي است كه بخش      
اسـكناس  « ، بحـث عناصـر سـازنده مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و از                  »هاي سنتي   بازي«

جلوه و تبلـور اتحـاد      » اعياد مذهبي «در  . ، فرهنگ مردم ايران جستار شده است      »ها  نوشته
، جلـوه   » هـاي عاميانـه     انـه تر«اي امروزي مورد بررسي قرار گرفته و در           به عنوان دغدغه  

  .بررسي شده است) ع(گيري از شخصيت موال علي  بهره
  تواننـد بـراي رسـانه    انـد، مـي   ها كه در قالب مقاله ارائه شده        ها و پژوهش    اين بررسي 

صداوسيما از هر دو زاويه اطالعات مربوط به سنت و ميـراث فرهنگـي و نگـاه مـسئله                   
  .ندمحور امروزي، منبع و خوراك فراهم كن

  
 سردبير
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  چكيده

ترين عنـصر فرهنـگ بـشر از ديربـاز نقـش بـسيار مهمـي در           ادبيات به عنوان اصلي   
. ماده اصـلي ادبيـات كـالم اسـت    . استحكام، دوام و بقاي جوامع مختلف ايفا كرده است       

ذهنيت مشترك مردم يك جامعه به كمـك        طور معمول حاصل مفهومي است كه         كلمه به 
هاي ادبيات هر ملتي،      با توجه به اينكه ريشه    . كنند  اين مفاهيم با يكديگر رابطه برقرار مي      

ــر     ــه از منظ ــات عاميان ــي ادبي ــه و بررس ــت، مطالع ــور آن اس ــه و فولكل ــات عاميان ادبي
يـات  شناسـي ادب   شناسـي و بخـصوص جامعـه        شناسي، جامعـه    شناسي، تاريخ، روان    انسان

هدف اصلي اين مقاله تأكيد بـر اهميـت پـژوهش در بعـد اجتمـاعي در                 . ضروري است 
  .است) اي كتابخانه( روش تحقيق اين مقاله اسنادي .ادبيات عاميانه است

  شناسي ادبيات، فرهنگ  ادبيات عاميانه، جامعه:ها كليدواژه

                                                 
 ershadaf@gmail.comشناسي دانشگاه اهواز  استاد بازنشسته جامعه. 1
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  مقدمه

 جمعـي در بـين      ادبيات به منزله عنصري از فرهنگ بشري، بخـشي از دسـتاوردهاي           
در اينجـا فقـط     . دهـد  مردم جوامع مختلف است كه ماده اصلي آن را كالم تـشكيل مـي             

كنيم كه زبان و كلمه، ظرف انديشه است و هر كلمـه بـه طـور معمـول حامـل        اشاره مي 
مفهومي است كه ذهنيت مشترك مردم يك جامعه به كمك اين مفاهيم با يكديگر رابطـه   

درنـگ آثـار    شـود، بـي   وگـو مـي     هنگامي كه از ادبيات گفت     ممكن است . كنند برقرار مي 
جاويدان و ارزشمند ادبيات كالسيك جامعه خودمان يا ديگران به خاطر آيد ولي اندكي              

هـاي ادبـي     ژرف انديشي و گسترش دامنه بحث و دسـته بنـدي انـواع الگوهـا و شـيوه                 
آنچـه  . طالح فولكلور بكـشاند   تواند ما را به بازانديشي دربارة ادبيات عاميانه يا به اص           مي

گيـري    امروزه به عنوان ادبيات شفاهي يا ادبيات عاميانه مطرح است، مرحله اوليه شـكل             
نظـران،   باشد و بر اساس استدالل صـاحب  آثار ادبي به معناي كلي يا ادبيات كالسيك مي       

گيري ادبيات كالسيك و رسـمي، بـه طـور اساسـي و              ادبيات عاميانه و شفاهي در شكل     
: 1384سـيپك،   . (اي مؤثر بوده و به واقع ادبيات كالسيك به فولكلور مديون است            شهري
سـنگ ادبيـات كالسـيك     يكي از برجسته ترين نمودها و گواه اين ادعـا، اثـر گـران            ) 12

هـاي   هاي آن از ادبيات عاميانه و اسطوره       فارسي، شاهنامه فردوسي توسي است كه ريشه      
توان گفـت در كـشورهاي موسـوم بـه جهـان سـوم،              شايد ب . خورد سنتي باستان آب مي   

بويژه، تصور نادرست اين    . ادبيات عاميانه مورد توجه شايسته و بايسته قرار نگرفته است         
است كه ادبيات فولكلور مربوط به گذشته است و از مسايل امروزي فاصله گرفتـه و از                  

له حاضر تأكيد بـر   هاي مقا  يكي از هدف  . اين رو، پرداختن به آن ضرورت چنداني ندارد       
ادبيـات  . شناسي ادبيـات اسـت     بازانديشي درباره اهميت ادبيات عاميانه در قلمرو جامعه       

هاي دوردست زمـان   عاميانه يا فولكلور، مبحثي صرفاً مربوط به گذشته نيست كه در اليه  
هـاي زيـرين بيـرون آوريـم،      رسوب كرده و از سر تفنن يا سرگرمي، گاهي آن را از اليه       

خاك آن را پاك كنيم و لحظـاتي چنـد لـذتي سـطحي از آن بـرده، سـپس آن را                      گرد و   
اي درخشان و    هاي عبيد زاكاني، نمونه    اگر لطيفه . خانه تاريخ برگردانيم    مجدداً به صندوق  

هاي امروز، كه بعـضي از آنهـا متاسـفانه بـه             جسورانه از ادبيات عاميانه ماست، آيا لطيفه      
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دازد، دستاوردي تحول يافته و تكامل يافته از ميـراث عبيـد            پر  ابتذال يا تحقير ديگران مي    
زاكاني است؟ اگر بعضي از آنها در حقيقت نه لطيف است و نه ادبي، آيا بـه ايـن دليـل                     

هـاي منتـسب بـه     هاي اصيل عبيـد يـا لطيفـه        نيست كه پيوند و سير تكاملي آنها با لطيفه        
   شخصي فرضي موسوم به مالنصرالدين، گسيخته شده است؟

ادبيـات  . ادبيات عاميانه، همچون موجود مرده يا قاب عكـس بايگـاني شـده نيـست              
بـراي  . دهـد  عاميانه زنده است و در فضايي چند بعدي حضور مؤثر خـود را نـشان مـي             

شود، اثربخشي آن بستگي به ايـن دارد   نمونه، هنگامي كه يك ترانه اصيل محلي اجرا مي      
دهند، مخاطبان آن كيستند، ابزار و وسايلي كـه          يكه چه كسي يا چه كساني آن را ارائه م         

رود كدامند و چگونه و در چه شرايط اجتمـاعي و تـاريخي ارائـه                در ارائه آن به كار مي     
شـوند، پـس    اما عوامل فوق همه زنده و پويا هستند و در سير زمان متحول مـي  . شود مي

نكتـه  . شود تاً متحول ميميرد بلكه در سير زمان، ضرور ادبيات فولكلور زنده است و نمي    
گوينـد، زبـان     مهم، چگونگي تحول آن است، اگر آن طور كه بعضي منتقدان متعهد مـي             

امروز فارسي توانايي كافي براي تشريح دستاوردهاي مادي و غيرمادي نوين را نـدارد و               
ها اين نيست كه تحول زبان ادبي مـا در           به اصطالح زبان علمي نيست، آيا يكي از علت        

هاي رايج مـا از   امروز نه فقط بعضي لطيفه  .  پوينده و زاينده صورت نگرفته است      مسيري
انديشه لطيف عاطفي و وحدت بخش فاصله گرفته و بيـشتر حالـت سـلبي و انفـصالي                  

موسـيقي مـورد    . يافته بلكه موسيقي محلي و مردمي ما هم وضعيت چندان بهتري ندارد           
وانان ما به ناگهـان و بـا گـسيختگي قابـل            اي از ج   عالقه عامه مردم و بويژه بخش عمده      

تبديل شـده، كـه شـايد بـسياري از          »  پاپ«اي به نام موسيقي      تأملي به موسيقي سرگشته   
چيست و خصوصيات اين موسيقي كدام      » پاپ«دانند كه معناي كلمه      مندان آن نمي    عالقه

دبيـات  است؟ آيا اين همه ناشي از آن نيست كـه فولكلـور يـا فرهنـگ مـردم و بـويژه ا        
هـاي فكـري و ذهنـي دچـار        عاميانه به فراموشي نسبي سپرده شده است و رابطـه نـسل           

بعـضي  . هـاي جمعيتـي از پيامـدهاي آن اسـت     آشفتگي شده، كه شكاف در رابطه نـسل    
توان ذكر كرد كه بخشي از       آيد، مي  نمودهاي ديگر فرهنگي را كه بوي آشفتگي از آن مي         

   : عاميانه و شفاهي استآن ناشي از فاصله گرفتن از ادبيات
  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش                 باز جويد روزگار وصل خويش 
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هر داستان، افسانه، مثل، اسطوره     

هاي ادبيـات عاميانـه،      و ديگر شكل  
هـاي اجتمـاعي    همواره حامـل پيـام    

اي اســت كــه رابطــه ذهنيتــي  نهفتــه
رابطـه  (مردم در يـك برهـه زمـاني         

رابطـه  (هـاي پيـاپي      نـسل يـا   ) افقي
. آيـد  هاي ادبيات عامه، در خالء پديـد نمـي         هيچكدام از شكل  . كند را حفظ مي  ) عمودي

انـد و   مانند كه در زمينه و متن فرش خوابيـده    ها و اجزاي نقشه يك فرش مي       اينها به ُگل  
هـر  . سدر كند و زيبا به نظر مي      هر جزء در ارتباط پيدا و پنهان با ديگر اجزا معنا پيدا مي            

اي ساخته و پرداخته شده و هر بـار كـه بازنمـايي     داستان يا مثل، در دوران تاريخي ويژه 
از ايـن رو، هـر مـتن ادبيـات          . شود يابد و معنا مي    شود، در زمينه جديدي حضور مي      مي

اي از معناسـازي و فهـم كـردن     ماند كه به دنياي اجتماعي گسترده اي مي عاميانه به پنجره 
سير تاريخ يك ملت يا مردم، گسسته نيست و اگر پيامي كه در يك مـتن از                 . شود باز مي 

هاي دوران تاريخي خود گره خورده باشد همراه با گـذر        ادبيات عاميانه است، با واقعيت    
بـه همـين    . گردد شود و به تناسب زمان بازآفريني مي       هاي بعدي منتقل مي    زمان، به دوره  

ها بررسي و تحليل تاريخي فرهنگ عاميانـه را     كه سال  دانان  ، تاريخ 1دليل، به عقيده گونل   
كم اهميت انگاشته و آن را رها كرده بودند، اينك اهميت آن را بازشناخته و از نو بـه آن    

اند كه ادبيات عاميانه منبعـي      شناسان هم پي برده     شناسي و جامعه   اند، و جامعه   روي آورده 
ملـي و جهـاني و سـير تحـول آن           براي شناخت جستارهاي اجتماعي در سطح محلـي،         

 از آنجا كه ادبيات عاميانه به اكثريـت تـوده مـردم تعلـق     )Gunnell,2005 : 812(. است
هـاي مختلفـي     دارد، و چون اكثريت توده، برخالف اقليت خاص و مرفه، از محروميـت            

خواهـد ايـن     برد، ادبيات آنها هم بازتاب اين وضعيت است و در بستر تخيل مي             رنج مي 
گيـري فكـري در ادبيـات عاميانـه،          به اين دليل است كـه جهـت       .  را برهم بزند   وضعيت

پشتيباني از محرومان و ضعيفان است و در پيروي از اين تمايل، معموالً ضعيف بر قوي                
                                                 

1. Gunnell  
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نياز به تشريح ايـن نكتـه نيـست كـه اصـوالً             ) 330: 1357هرسكويتس،  . (شود پيروز مي 
خويش است ولي اگر جد و جهد عملـي را  ذهنيت عامه اكثريت متكي به كار و كوشش  

شود تا در عالم خيال حق را بر ناحق چيره نمايـد و ايـن                 مؤثر نبيند به تخيل متوسل مي     
  . نكته هم فصل مشترك بين ادبيات عاميانه و ادبيات كالسيك است

هـاي فرهنگـي و      رسد كه در جامعه ما با توجه به پيشينه تاريخي و ريـشه             به نظر مي  
الش قابل توجهي نسبت به پژوهش در قلمرو ادبيـات عاميانـه، آن طـور كـه                 ادبي آن، ت  

تـرين جنبـه     شود مهمترين و اساسـي     گفته مي . ايم شايسته و بايسته آن است، انجام نداده      
اسـت كـه   ) چنـد بعـدي  (مطالعه و تحقيق در ادبيات عاميانـه، بررسـي شـرايط فـضايي       

 )Gunnell,2005:16(. شود  نگهداري مي  هاي مختلف ادبيات عاميانه در آن توليد و        شكل
نمايد كه شرايط فضايي در جامعه و تاريخ ما براي توليد ادبيات عاميانه مناسب               چنين مي 

بوده است ولي حفظ آن و بازانديشي در اين زمينه به حد كافي مورد توجه قرار نگرفتـه            
ايم  ان ندانسته است، شايد آن را عامل مهمي براي حفظ و توسعه سرمايه اجتماعي خودم            

حال آن كه توجه به ادبيات عاميانه در جوامع اسكانديناوي و سـاير كـشورهاي اروپـاي                 
پژوهشگران ليتوانيايي  . شمالي، با جديت بيشتري صورت پذيرفته و در حال انجام است          

كنند كه جامعه آنهـا همـواره در طـول تـاريخ بـا حملـه                 در تحليل تاريخي، استدالل مي    
مواجه بوده است ولي مردم ليتواني با حفظ فرهنگ خود، برخالف قـوم             طوايف و اقوام    

هـا مواجـه     ها و سپس ژرمن    آنها چندين قرن با حمله وايكينگ     . پروس، مضمحل نشدند  
پژوهشگران ادعا دارند كـه مـردم       . دانستند ها آنها را رعيت خود مي      بودند و حتي آلماني   

 -1923 (1دي چـون كريـسيانيس بـارونز      ليتواني به كمك فولكلور خود و به رهبري افرا        
و نمـاد   » پـدر آوازهـا   «خواند و مـردم او را        هاي عاميانه و تاريخي را مي      كه ترانه ) 1835

پـس از پيوسـتن بـه       . دانند، هويت فرهنگي خود را بازيابي و حفظ كردنـد          ملي خود مي  
ت توانـس ) 1892-1940 (2اتحاد جماهير شوروي رهبري افرادي چون ارنست براستينس       

كـرد، او هـم بـه     شناس بـود و كـار فرهنگـي مـي     براستينس باستان. اين راه را ادامه دهد   

                                                 
1. Krisjanis Barons    

2. Ernest Brastins  
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اي عنصر مؤثري در شناخت فرهنگ عاميانه بود و در حفظ هويـت ملـي و قـومي                   گونه
  )(Puelis,2007. مردم ليتواني تأثير به سزايي داشت

است، كه اين مهـم  دف اصلي اين مقاله تأكيد بر اهميت پژوهش در ادبيات عاميانه            ه
شناسـان   دانان، روانشناسان، جامعـه  شناسان، تاريخ تواند بيش از هميشه بر دوش انسان       مي

هـاي فرهنـگ عاميانـه در جامعـه مـا            البته ثبـت و ضـبط جلـوه       . و ساير دانشوران باشد   
نامـه، كتـاب     سابقه نيست و صرف نظر از خلق آثاري مانند داستان سمك عيار، حمزه             بي

ها، انديـشمندان ايرانـي از     قصه حسين كرد شبستري و اميرارسالن و مانند اينكلثوم ننه، 
. انـد  هـاي ادبيـات عاميانـه كوشـش كـرده       ديرباز درباره اهميت شناخت و تحليل نمونـه       

رودي، شـاهد صـادق اثـر ميـرزا محمدصـادق             چنانكه كتاب جامع التمثيل محمـد هبلـه       
هـا   هاي مهمـي از ايـن تـالش        ها، نمونه  فرنامهها و س   نامه اصفهاني و نيز بسياري از تذكره     

در دوران كنوني نيز كوشش كساني ماننـد علـي اكبـر دهخـدا، صـادق هـدايت،            . هستند
زاده، انجــوي شــيرازي، صــادق همــايوني، جــابر عناصــري، جــالل آل احمــد،   جمــال

تـأثير قابـل تـوجهي در       ... غالمحسين ساعدي، هوشنگ پـوركريم، باسـتاني پـاريزي و           
هـاي سـازماني دقيـق علمـي ـ       رسد، هنوز جاي فعاليت ولي به نظر مي. اند ره داشتهبا اين

هدف اين مقاله در جهـت تأكيـد بـر ايـن كـار، نگـاهي                . تخصصي و منتظم خالي است    
  .هاي فرهنگي جامعه ماست شناختي بر ادبيات عاميانه و بازانديشي درباره ريشه جامعه
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  جتماعي اي از روابط ا ادبيات، شبكه

اي كـه در   ادوارد تايلور در مقالـه . ادبيات عنصري از فرهنگ عمومي هر جامعه است     
 منتشر شده، تعريفي از فرهنگ يا عناصر تشكيل دهنده فرهنگ ارائه داده كـه               1891سال  

طبـق تعريـف    . شـود  هنوز هم در بسياري از متون امروزي به تعريف او ارجاع داده مـي             
اي  اي كه در قوم نگاري دارد، مجموعه پيچيده        با مفهوم گسترده  فرهنگ يا تمدن    «تايلور،  

هـا و   ها، باورها، هنر، اخالقيات، حقوق، آداب و رسوم و ديگر عـادت          است شامل دانش  
بر ايـن   ). 18: 1982تايلور،  (» هايي كه انسان به منزله عضو جامعه آن را داراست          توانايي

توان نتيجـه گرفـت      و هنر انسان بدانيم، مي    اي از دانش     اساس اگر ادبيات را زيرمجموعه    
كنيم كه هر    اشاره مي . كه ادبيات از نقطه نظر وجودي، بخشي از فرهنگ هر جامعه است           

چند دانش بشر حاصل انباشت ادراكـات اوسـت و هنـر بـا تبلـور و پـرورش عواطـف                  
بـار  گيرد، از آنجا كه ادبيات در معناي كلي آن هـم بـار ادراكـي و هـم                   انساني شكل مي  

عــاطفي دارد، از ايــن رو، ادبيــات در وادي مــشترك در قلمــرو دانــش و هنــر، جايگــاه 
  . اي دارد برجسته

وجه اصلي تمايز انسان و ساير حيوانات اين اسـت كـه جـانوران از چيـزي بـه نـام               
بـه  . هاسـت  فرهنگ و ميراث فرهنگي برخوردار نيستند و فرهنگي شـدن خـاص انـسان             

با وجود  . هاست مطالعه فرهنگ ) يا مردم شناسي  (شناسي   انهمين خاطر وظيفه اصلي انس    
شناسي   اگر جامعه . شناختي است   هاي عمدة مطالعات جامعه    اين، فرهنگ يكي از موضوع    

را در يك تعريف فشرده، علم مطالعه نظام روابط اجتماعي بدانيم، فرهنـگ هـر جامعـه،     
است كه روابط و كـنش متقابـل        ) ها و هنجارها   ارزش(در بردارندة موازين و معيارهايي      

همچنين، صاحبنظران ادبيـات را بـه مثابـه نـوعي شـبكه           . دهد ها را نظم و معنا مي      انسان
، عاطفـه، آگـاهي،    كنند و ادبيات را بستري براي مبادله انديـشه  ارتباط و مبادله تحليل مي  

 مبادلـه، زبـان   اي اين ارتباط و اند و وسيله اصلي و پايه هاي زندگي دانسته تخيل و تجربه 
به اين ترتيب، باز هم رابطه عميـق ادبيـات بـا            ) 9 :1374براي نمونه، اسكارپيت،  . (است

بنـدي   در تحليل فرهنگ، آن را از نقطه نظرهـاي مختلـف دسـته       . شود  فرهنگ روشن مي  
هـاي طبقـاتي، گروهـي،     مثل فرهنگ عوام و فرهنگ خواص، يـا پـاره فرهنـگ         . اند كرده

شناسـي از فرهنـگ عامـه،     شناسـي و جامعـه   جمله در متـون انـسان  از  . قومي و مانند آن   
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انـد، ولـي     گاهي فرهنگ عامه را معادل فولكلور يا ادبيات عامه دانـسته          . شود صحبت مي 
گفته . تر اين باشد كه ادبيات عاميانه را جزيي از فرهنگ عامه يا عاميانه بدانيم              شايد دقيق 

طـي  ) مردم يـك جامعـه    (هاي بشر    و انديشه ها   شود كه فرهنگ عامه، مجموعه تجربه       مي
هـاي مرسـوم و معمـول در يـك           ها و آداب و سنت     قرون و اعصار است و همين تجربه      

بـه ايـن    ) 22 :1367بيهقـي،   . (دهـد  است كه به آن جامعه موجوديت و هويت مي         جامعه
ترتيب، جايگاه ادبيات عاميانه در فرهنـگ و انديـشه بـشري بـه طـور مختـصر روشـن                    

  . نمايد  و ضرورت مطالعه دقيق آن را موجه ميگردد مي
فرهنگ «،  »فرهنگ قومي «،  » هاي قومي  شيوه« را در زبان فارسي به صورت        1فولكلور

ايـن واژه بـراي     . اند ترجمه كرده » ادبيات شفاهي «و گاهي هم    » فرهنگ مردم «و  » عاميانه
ترش استعمار بـود    نخستين بار در سدة نوزدهم ميالدي به كار گرفته شد، همزمان با گس            

و استعمارگران اروپايي تمايل داشتند هر چه بيـشتر از عناصـر فرهنـگ اصـيل و بـومي                  
» دانـش و ادبيـات عامـه      «ترين معادل فولكلـور،      شايد دقيق . جوامع ابتدايي، آگاهي يابند   

هـا   هـا و عـادت     هـا، افـسانه     يا دانـش و مطالعـه سـنت         )المعارف فارسي مصاحب    دايره(
و اموري مانند آن است كه از تاريخ گذشته يك اجتماع باقي مانـده              ) كسفورد آ نامه  واژه(

تـوانيم آن را بـا همـان عبـارت           بنـابراين، مـي   . رسد و نسل به نسل به ارث رسيده و مي        
هاي سنتي اقوام و با مسامحه فرهنـگ عامـه بـه             يا مطالعه فرهنگ  » دانش و ادبيات عامه   «

لور، نحوه جهان بيني و روانشناسي انسان عامي و         گويند فولك  پژوهشگران مي . كار ببريم 
ها، اشـعار و     انديشه او در باب فلسفه، دين، علوم، نهادهاي اجتماعي، تشريفات و جشن           

بـرن، بـه نقـل از بيهقـي،     . اس. سـي . (ها و هنرهاي عاميانه و ادبيات شفاهي اسـت     ترانه
) نـش و ادبيـات عامـه      دا(توان گفـت منظـور از فولكلـور          به اين ترتيب، مي   ) 20 :1367
هـا و آداب مـذهبي و    هـا و مناسـك و جـشن    نامه ها، آيين آوري و توصيف اسطوره  جمع

هـا،   هـا و متـل   ها و اشعار محلي و عاميانـه، مثـل   ها، قصه ها و ترانه ها، آهنگ  قومي، بازي 
ها و مواردي از اين قبيل است كه در هر قوم و قبيلـه و حتـي در هـر اجتمـاعي       چيستان

                                                 
 با نـام مـستعار آمبـروز مرتـون، ايـن واژه را در      W.G Thamesتامس. جي.  نخستين بار باستان شناسي به نام دبليو.1

  .  به كار برد1864اي در نشريه انجمن ادبي لندن در سال  مقاله
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توانيم آنها   ها در امان مانده و مي      اشته و كمابيش از آسيب زمانه و فراموشي نسل        وجود د 
  . را بررسي و تحليل كنيم

با اين حال، وجود عناصـر فولكلـور فـوق را نبايـد منحـصر بـه جوامـع ابتـدايي و                      
فولكلور در تمام جوامع حـضور      . نشين يا صرفاً ميراث گذشتگان دانست       روستايي و كوه  
مردم شهرها هم مانند روستانشينان فولكلـور دارنـد؛ حتـي مـردم             . دهد  مي خود را نشان  

هـايي از   شهرهاي صنعتي و جوامعي كه از تاريخ كهني برخـوردار نيـستند، داراي جلـوه           
توان گفت اين فقط سرخپوستان آمريكايي نيستند كه         يعني مي . فرهنگ عامه خود هستند   
هـا و مراكـز صـنعتي ايـاالت          ران كارخانـه  اي دارند بلكه كارگ    عناصر فولكلوري برجسته  

هـا و هزليـات و مراسـمي     نيز براي خود ترانه   ) اي ندارند  كه تاريخ ديرينه  (متحده آمريكا   
ـ ادبيات عاميانه يـا فولك ) 18:1367بيهقي،  . (دارند كه بايد جزو فولكلور آنها برشمرد       ور ل

ن شـناخت ادبيـات     بـدو . از گذشته تا امروز همواره با تاريخ بـشر همگـام بـوده اسـت              
در عـصر پيـشرفت سـريع    . هـا ممكـن نيـست      تاريخ ملـت  ) واقع بينانه (شناخت   عاميانه،

. جوامع، ادبيات فولكلور همچنان بيانگر آمال فرهنگي، اجتماعي و عـاطفي مـردم اسـت              
هاي فولكلور، امور واقعي هستند و براي اين كه انـسان خـود را بـراي زنـدگي                    موضوع
ن كه بتواند در برخورد با خطرها و ناماليمات زندگي، سنجيده و با              و براي اي   1آماده كند 

هاي ادبيـات عاميانـه از    داستان. جرئت و شكيبا باشد، تأثير آموزنده و قابل توجهي دارند  
جايگاه ادبيات عاميانه، به منزله     . لحاظ آگاهي فرهنگي و تاريخي اهميت به سزايي دارند        

: 1384سـيپك،   ( . امع بشري شـايان اهميـت اسـت       سند تاريخي و تقرير وجدان ملي جو      
14-13(  

اي  چنان كه اشاره شد، جامعه ايراني نيز با سابقه تـاريخي و فرهنگـي خـود، ذخيـره                 
شـود مبـادي و    گفتـه مـي  . باشـد  بها و قابـل مطالعـه از ادبيـات عاميانـه را دارا مـي       گران

                                                 
در نظـر  ) در شعر معروف نسيم شـمال  سمنو پختن  مثالً(گر آن بخش از ادبيات عاميانه را كه جنبه دانشي دارد            ا. 1

ترديد مبين و راهنماي روش زندگي روزمره مردم است و اگر جنبه هنري آن در نظـر گرفتـه شـود، بـه          بگيريم، بي 
آنهـا عقيـده دارنـد هنـر، در مقايـسه بـا             . گفته روزنبرگ و فليگل، هنر نيرويي بسيار مهم در روابط اجتماعي است           

تواند بدون هنر زنده بماند، البتـه بـسيار     ب ناپذير براي تداوم زندگي نيست و فرد مي        نيازهاي اوليه، ضرورتي اجتنا   
 (Rosenberg, 1982: 423 – 428). د و از انسان واال، چيزي كم داردشو حقير مي
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هـايي   هـا و داسـتان     ههاي فرهنگ پيوسته ايران، از ديربـاز بـا باورهـا، اسـطور             سرچشمه
. آميخته است كه هركدام مبين نيازي خاص و آرزويي ملي و جهـت يافتـه بـوده اسـت                  

ها، پس از انطباق بر احوال تاريخي و باورها و معتقدات قومي، به طور               بيشتر اين داستان  
كند و به صورتي     هاي روزگاران را در خود جذب مي       كلي به هنگام سفر به آينده، تجربه      

بـسياري از   . دهـد  پذير، در هر وضعي به حيات تكاملي خويش ادامـه مـي              و دوام  نوآيين
ها و حتي باورها، به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر محور اسـطوره شـكل                ها و مثل   افسانه
. هـاي زنـدگي هـستند    هاي متبلور و تعميم يافتة واقعيـت  ها نيز شكل    و اسطوره           اند گرفته

  )6و5: 1375ياحقي، (

  شناختي ادبيات عاميانه  هاي جامعه عضي ويژگيب

 بيانگر يا بازتابندة واقعيت اجتماعي نيستند بلكه         ادبيات و بويژه ادبيات عاميانه، صرفاً     
ولك و  . ك.براي نمونه ن  . (به خودي خود فرآوردة اجتماعي و واقعيت اجتماعي هستند        

آثـار هنـري عـوام و       ) 249: 1380؛ ايگلتـون،    23-24: 1383؛ برنتس،   101: 1373وارن،  
تكلـف   پيرايه هستند، زيرا از زندگي سـاده و بـي   بويژه ادبيات عاميانه، همواره ساده و بي  

عوام مردم هنگام سخن گفتن، غرضي جـز  . خيزند و جزيي از آن هستند  مردم عوام برمي  
اي هـ  كنند و با كلمات رمزي و كنايه كنند، لفاظي نمي  روي نمي  بيان مطلب ندارند، حاشيه   

از اين گذشته چون بخش عمدة ادبيات عاميانه به طور شفاهي           . گويند پيچيده سخن نمي  
شود، اگـر دشـوار و پيچيـده     از گروهي به گروه ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي  

زندگي مردم عوام و روستايي،    . رود آيد و به سهولت از ياد مي       باشد، درست به زبان نمي    
ته است و ناچار زبان آنها هم مانند طبيعت روشن و حتـي گـاهي              عموماً به طبيعت وابس   

. خشن است و نيز ممكن اسـت گـاهي از ادب و آداب دانـي هـم فاصـله داشـته باشـد                
  )93: 1354پور،  آريان(

هاي ابتدايي و جوامع سنتي معموالً از لحاظ سـاختار اجتمـاعي و روانـي، تـا         اجتماع
اي و  و قـشربندي، تمـايز طبقـه   ) گويـد  نسر ميچنان كه اسپ  (حد زيادي يكپارچه هستند     

همان طور كه دوركـيم  . سلسله مراتب اجتماعي پيچيده، هنوز در آنها شكل نگرفته است   
هاي ديرينه انعطاف ناپذير و غالب اسـت و بـه        استدالل نموده، همبستگي آنها تابع سنت     
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چنـين   در ميـان اعـضاي       1همين دليل رشد خودآگاهي و درك خويـشتن و بيـان نفـس            
از ايـن  . گـردد  شود و حتي سركوب مي هايي با مقاومت وجدان جمعي روبرو مي      اجتماع

 و   )رنـسانس (ها كمتر از هنرمندان دوران پـس از نـوزايي            گونه اجتماع   رو، هنرمندان اين  
 تمايل نـشان    2هاي فردي ذهن   تجددگرايي، به بيان تجارب شخصي و حاالت و برداشت        

، تجـارب متقابـل      بـه جـاي آن    . انـد  ه چنين مهارتي نرسيده   دهند و حتي شايد هنوز ب      مي
ها و مفاهيم مشترك، بر درون ذهن ايـن هنرمنـدان و             اجتماعي، باورهاي جمعي، نگرش   
بـه همـين خـاطر، ادبيـات        ) 179-180: 1355باربو،  . (آثار هنري آنها سايه افكنده است     
انـد كـه تـوده     افتـه پژوهـشگران ادبيـات عاميانـه دري   . عاميانـه، مـصنّف شخـصي نـدارد    

توانند مطلبي را تصنيف كنند، بلكه فقط تنظيم يا در حد اعالي خالقيت              روستانشين نمي 
آفريننـد بلكـه فقـط       اينان در واقع چيزي نمي    . كنند خود، ميراث نسل قبل را دگرسان مي      

ايـن نكتـه بـه حـدي آشـكار          ) 356: 1363هاوزر،  .ك.ن. (دهند گزينند و انتشار مي    برمي
حتي اگر مثالً بيت يا مصراعي از يك شاعر نامي به صورت مثل درآيد، كاربرد               است كه   

شود و به تدريج نام شـخص شـاعر    آن بدون توجه به نام سرايندة آن بين افراد مبادله مي 
بـراي  . رود و براي مردم عادي هم نام سراينده آن درخور توجـه نيـست              به فراموشي مي  

، مصرعي از يك بيـت اسـت كـه       » رستگاري نيست  در جبين اين كشتي نور    «نمونه، مثل   
البته بعضي ادبا و متخصصان ادبيات كالسيك بـا نـام و   (دانيم  عموماً نام شاعر آن را نمي   
تر اين كه اگر تمامي بيت خوانده شود، منظـوري كـه         نكته مهم ). آثار شاعر آشنايي دارند   

روابـط خـود از ايـن مثـل     شاعر داشته به طور كامل نقطه مقابل پيامي است كه مردم در           
يعني اين كه مردم در رواج اين مـصرع بـه عنـوان مثـل، در مفهـوم آن                   . كنند استفاده مي 

  . اند دخالت كرده و معناي ديگري توليد كرده
كننـده    كننده و مـصرف     به دنبال ويژگي قبلي، شايد بتوان گفت در ادبيات عامه، توليد          

ثل و ترانه كه سينه به سينه و به طـور شـفاهي            يك داستان يا م   . از يكديگر متمايز نيستند   
آميـزد و همـواره در       شود، در هر قوم با شرايط فرهنگي و اجتمـاعي آنهـا مـي              منتشر مي 

گـردد، گـويي مـصنّف آن همـان مـردم             شود، بازآفريني مـي    فضايي كه به كار گرفته مي     

                                                 
1. self – expression  
2. subject  
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وچه رنـدان و  براي نمونه، با وجودي كه حافظ ذهني جامع و مردمي دارد و از ك    . هستند
هاي شيراز تا دربار شاهان آل مظفر را با هوشـمندي تجربـه و درك كـرده        محل خراباتي 

حافظ، در قفس تنگ فرديت او محصور نـشده و هنـوز            » منِ«است و نيز با وجودي كه       
گيرند، ولي باالخره شعر او از ذهن خالق         فال مي » لسان الغيب «هم اغلب مردم با ديوان      

تراويده است و به قول معروف بـراي  » الدين محمد حافظ  جه شمس خوا«شخصي به نام    
، »كشتي نشـستگان «را به كار برده يا    » كشتي شكستگان «اين كه ثابت شود حافظ عبارت       

گيرد، زيرا حافظ مصنّف آن اسـت و مـا    هايي بين اين گروه و آن گروه صورت مي    جدل
عدي، مثل شده باشـد ديگـر       مصرف كنندة آن، ولي اگر يك بيت يا مصرع از حافظ يا س            

نيستند زيـرا بـين     » نسخه اصح «گيرد و مردم عامي به دنبال        اي صورت نمي   چنين مجادله 
  . سراينده و مخاطب تمايزي وجود ندارد

ممكن است در يك قضاوت گذرا، بين دو ويژگـي قبلـي نـوعي تعـارض احـساس                  
هـاي انعطـاف     سـنت متون ادبيات عاميانه، از يك سو به قوت از وجدان جمعي و             . شود

ناپذير پيروي كرده و تجارب شخصي هنرمندان آن در تجربـه و ذهنيـت عمـومي حـل                  
آميـزد و    شود، و از سوي ديگر اين متون در هر اجتماعي با فرهنگ عامـه مـردم مـي                  مي

ولي اين تعارض سـطحي اسـت و راز         . شود  يعني انعطاف پذير مي    ؛گردد همرنگ آن مي  
هاي عاميانـه از     بسياري از داستان  . مين ويژگي سيال آن است    ماندگاري ادبيات عاميانه ه   

اي آن تا انـدازه      كند و در حالي كه محور اسطوره        هاي مختلف عبور مي    مرز اقوام و ملت   
زرتـشت بـا   . شـود  شود، پردازش آن و حتي برخي عناصر آن عوض مي        زيادي حفظ مي  

رغ پـرورش يافـت و      شير حيوانات جنگل بزرگ شد، زال در كوه قاف بـه وسـيله سـيم              
شخصيت سـياوش و  . هم با شير گرگ بزرگ شد    ) اي شهر رم    بينانگذار افسانه (رمولوس  

انگيز او به كلي ساخته ذهن فردوسي نيست بلكه نبوغ و خالقيت فردوسـي       داستان رقت 
چنـان كـه در     . در گزينش و پردازش اين داستان در فـضاي فكـري مـردم ايـران اسـت                

گنـاهي و پـاكي قربـاني     ، همچون سياوش در بي 1تان، ناركيسوس فرهنگ مردم يونان باس   
پـور،   آريـان . ( در چين نيز سرنوشـتي ماننـد سـياوش دارد      2شود، و باالخره يين كيائو     مي

                                                 
1. Narkissos  
2. Yin Kiao 
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هـاي   اين اشتراك مضمون در ادبيات عاميانـه مـردم نقـاط مختلـف نمونـه              ) 101: 1354
هاي تاريخي تغيير    ي شخصيت سياليت ادبيات عاميانه تا جايي است كه بعض       . زيادي دارد 
تاريخ كالسيك ما گوياي آن است كه اسكندر مقـدوني، مـردي اقتـدار              . دهند هويت مي 

اند كه تخت جمـشيد را آتـش زد و عامـل نهـايي               جو بود؛ گفته    طلب، جهانگير و سلطه   
نامـه، ايـن شخـصيت        ولـي در كتـاب اسـكندر      . انقراض دودمان پادشاهي هخامنشي بود    

نوا شده و به دنبال آرزوي هـر انـسان متعـارف ـ      ده و با سنت ايراني هماستحاله پيدا كر
بـراي  . (گـذارد   است و جهان را در جستجوي آب حيات زير پا مي     -ايراني و غير ايراني   

  )34-35: 1384سيپك، . ك.نمونه ن
همانطور كه اشـاره شـد هـر مـتن          
ادبيات عاميانه حامـل يـك پيـام، يـك          

.  اسـت  آرزو يا يك نكته حكمت آموز     
البته اين پيام معموالً متعلق بـه فـضاي         
فرهنگي ـ تاريخي اكثريت مردم عامـه   
است و حتي اگر هم رويداهاي بعضي       

 پادشاهان   متون فولكلور، ظاهراً در كاخ    
افتد، ولي بيشتر در جهت آمال مردم و احقـاق حقـوق تـوده               و درباره حاكمان اتفاق مي    

در ايران، منبع مناسبي براي پردازش آثار       » انعيار«ماجراي تاريخي جنبش    . محروم است 
يعقـوب ليـث كـه از       . بوده اسـت  » مهتر نسيم عيار  «و  » سمك عيار «جذابي مانند داستان    

سركردگان عياران بود با حمايت همين جنبش به شـاهي رسـيد و مـاجراي نـان و تـره                    
 قبـر  خوردن او و مبارزه با خودكامگي خليفه عباسـي در تـاريخ ثبـت شـده، چنـان كـه               

.  اسـت   جنـبش عيـاران، نمونـه     . يعقوب در شاه آباد دزفول همچنان حفـظ شـده اسـت           
) شـهري و روسـتايي  (وران خرده پاي مردمـي ـ محلـي     جمعيت عياران، عموماً از پيشه

فقط يعقوب ليث نيست كه نسبت شغلي پدر را به دنبال اسم خـود دارد و     . شكل گرفت 
كند بلكه ساير همراهان او نيز صفت نـسبي          ميرا تاريخي   ) مسگرها(» صفاريان«دودمان  

رويـي بودنـد كـه        آنها سلحشوران و بهادران شب    . كشند بزاز، خباز و قصاب را يدك مي      
بستند، از راهزني ابا نداشـتند، زيـرا از          راه را بر قافله شاه و وزير و ثروتمندان بزرگ مي          
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كردند و از سوي ديگـر    ييك سو حاصل راهزني خود را در بين فقرا و بينوايان تقسيم م            
نمودند و خـواب راحـت را از چـشمان        با خودكامگي قدرتمندان و زورمندان مبارزه مي      

رويي   كردند و شب   به همين خاطر مردم عوام با آنها احساس نزديكي مي         . ربودند آنها مي 
ـ      به شمار مي  » بهادري بزن«و راهزني آنها را چابكي و        ه آوردند، چنان كه در ادبيات عاميان

اي بـر    تـا انـدازه   (اما در اشعار سعدي     . ما معموالً تصوير مثبتي از عياران ثبت شده است        
به طور مناسـبي برخـورد نـشده و         » عياران«و برخالف ادبيات عاميانه، با      ) خالف حافظ 

كنـد، نـوعي     حتي آنجا كه سعدي معشوق مطلوب خود را با صـفت عيـار خطـاب مـي                
  : اي نمونهبر. شود دوگانگي آشكار مشاهده مي

  
  !گيرد به شب از دست عياران بگو خوابش نمي  روزي حال من پرسد» عيار شهرآشوب«گر آن 

  ها چه جلد و عياري به خيره كشتن تن  ها چه شوخ و شيريني به صيد كردن دل
  

  : خوانيم يا در گلستان مي
  اي فرا رفتند هركس از گوشه  اي در شام  وقتي افتاد فتنه

  به وزيري پادشا رفتند  شمندروستا زادگان دان
  به گدايي روستا رفتند  پسران وزير ناقص عقل

 تاريخ تصنيف گلستان مشخص اسـت       
و ايــن واقعــه مربــوط بــه هنگامــه جنــبش 
عياران است كه تـا پـشت ديوارهـاي كـاخ           

سـعدي، بـا    . خليفه و قلمرو خالفت رسـيد     
ــه از  ــشمند«وجــودي ك » روســتازادگان دان

كـه جـاي پـسران      كند   صحبت مي ) عياران(
اند، باز هـم ايـن       العقل را گرفته    وزير ناقص 
در اينجـا هـدف     ! دانـد  مـي » فتنـه «ماجرا را   

بينـي سـعدي نيـست،       بررسي و نقد جهـان    
 كه صاحب نظران دربـارة قـدرت      بويژه اين 
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هـا   شناسي او تحليـل  گرايي رمانتيك و زيبايي گري عشق، انسان     نظير سعدي در تصوير    بي
در ادبيات كالسيك   » عياران«خواستيم به تفاوت حضور مقولة       ينجا فقط مي  در ا . اند كرده

  . و ادبيات عاميانه اشاره كنيم
سـرايي ابـايي      برخالف بعضي آثار ادبي و بـويژه بـرخالف شـاعراني كـه از مديحـه               

تر از آن فردوسي كـه از ادبيـات عاميانـه تـأثير              نداشتند، شاعراني چون حافظ و برجسته     
چنـان كـه    . انـد  در مقابله با قدرتمندان بـه صـورت متفـاوت موضـع گرفتـه             اند،   پذيرفته

فردوسي با احساس تعهد ملي و نبوغ هنري خود، در مقابـل زورمنـدان اعـم از خلفـاي           
عباس كه دو قرن بر ايرانيان حكومت رانده و آنها را تحقير نمودنـد و نيـز                   اميه و بني    بني

 در آن دسـته از      1.گيرد  موضع مخالف مي   در برابر محمود خودكامه و كيكاووس مسلك،      
انـد، دو   ادبيات كالسيك كـه بيـشتر از ادبيـات عاميانـه و فرهنـگ مـردم تـأثير پذيرفتـه                 

يكي مبارزه بـا  . خورد گيري كم يا بيش آشكار و مستقيم يا غيرمستقيم به چشم مي     جهت
نـوز بـا    مـردم ه  . ستم و طرفداري و همدلي با ضعيفان و ديگري گرايش به بيان شفاهي            

گيرند زيرا در ابيات او نوعي همدلي و همراهي بـا آرزوهـا و آمـال         ديوان حافظ فال مي   
كه آرزوهاي آنها   ) حداقل در عالم خيال   (شوند   يابند، بويژه اينكه اميدوار مي     خودشان مي 

هـاي شـاهنامه فردوسـي از ديربـاز بـه وسـيله نقـاالن در                 برآورده شدني است، داسـتان    
 و حتـي    -هاي عمومي يا حتي در مجالس اشراف به طور شفاهي            ذرگاهها و گ   خانه قهوه

دانيم كه ادبيات شفاهي، مـادرِ ادبيـات كتبـي و      مي.  ارائه شده است   -گاهي تحريف شده  
تـر، ادبيـات كالسـيك و رسـمي در           به عبارت كلي  ) 50: 1378ستوده،  . (زاينده آن است  

                                                 
فردوسـي، كـه   . اميانه و غيررسمي جاي تأمل بيش از اين دارد        پذيري ادبيات كالسيك و رسمي از ادبيات ع       تأثير. 1

زيسته و طعم    زادگان و دهگانان توس است، چون در زمان محمود و مسعود غزنوي در خراسان مي                خود از اشراف  
پروري آنها را چشيده به خاطر تأثيرپذيري ژرف از ادبيات عاميانه و فرهنگ مردمي ايـران،           ها و جاسوس   سري خيره
در آثـار بزرگـاني چـون    . كننـد  بيني رمانتيك با عدل و ظلم برخورد مي     ي متفاوت با عرفايي دارد كه با جهان       موضع

اي از انسان آگاه و پرهيزكاري اسـت كـه دسـت روزگـار او را بـا محمـود غزنـوي         سعدي و مولوي، اياز، اسطوره   
ت كه به طور طبيعي محمود هم از ايـن          اي اس  ستايش مولوي و سعدي نسبت به اياز به اندازه        . همنشين كرده است  
شود كه اگر اياز گوهر انسانيت عرفاني است، محمـود نيـز گوهرشـناس               شود و گاهي تلقي مي     لطف برخوردار مي  

در حالي كه فردوسي بـه چنـين موضـعي نزديـك        . بوده است كه اين روستازاده نمدپوش را نديم خود كرده است          
كه شـايد روح  (اند، چنان كه حسنك وزير      هايي نبوده   ود و مسعود چنين آدم    شود، زيرا صرف نظر از اياز، محم       نمي

 )1374مراجعه كنيد به كاتوزيان، . (رسد رحمي به قتل مي با بي) اياز در او دميده شده بود



 1387بهار  12شماره / مردم ايران   فرهنگ ����18

دوسـي ـ بـه عنـوان يـك منبـع مهـم        دامان ادبيات عامه پرورش يافته است و اگر اثر فر
شـود، ناشـي از    ادبيات كالسيك بشري ـ بعضي اوقات بـه صـورت شـفاهي ارائـه مـي      

هاي وجودي آن است، هر چند كه ادبيات عاميانه هم گاهي به صورت كتبي ارائـه                 ريشه
اي از اين     نمونه  )نسيم شمال (الدين گيالني     شده چنانكه آثار عبيد زاكاني و اشعار اشرف       

  . ر استام
آيـد، بايـد     سرانجام، هنگامي كه از هنرهاي قومي و ادبيات عاميانه بحث به ميان مـي             

هاي سـنتي آميختـه      توجه داشت كه با وجود اين كه فرهنگ و ادبيات عاميانه به اسطوره            
آرنولـد  . ناپـذير نيـست     گرا و تغيير   اي ايستا، مطلق   است، بر خالف تصور متعارف، مقوله     

دارنـدگانش نـه    از اجزاي ماهوي اين گونه هنر آن است كه برپـا نگـه           «: نويسد هاوزر مي 
  فقط به طرزي انفعالي پذيرا خويند بلكه معموالً از شركت كننـدگان خـالق در فعاليـت                

خورنـد يـا هـيچ گونـه امتيـاز         اند، با اين حال به عنوان افراد منفرد به چـشم نمـي             هنري
به اين نكتـه پـيش از ايـن         ) 337: 1363وزر،  ها (».آفرينش آثار هنري ياد شده را ندارند      

پـذيري ادبيـات      هم با بياني ديگر اشاره شد، ولي در اينجا منظور طرح خصيـصه تحـول              
بايد در نظر داشت كه مخاطباني كه خوپذير هستند و نيز آنها كـه فعـال و                 . عاميانه است 

ــ   از شرايط تاريخيكنند، هر دو با وجود تأثيرپذيري     خالق با ادبيات عاميانه برخورد مي     
  اجتماعي زمان خود، در ماندگاري و تحول ادبيات عاميانه ـ ماننـد هـر واقعيـت جامعـه     

تـر، فرهنـگ و ادبيـات عاميانـه،      به عبـارت روشـن  . كنند شناختي ـ سهم خود را ايفا مي 
تـر آن كـه همـين        اي تحـول پـذير اسـت و طرفـه          شود، مقولـه   برخالف آنچه تصور مي   

  . باشد ماندگاري آن نيز ميپذيري، رمز  تحول
 حماسي داشته و     ادبيات فولكلور ايراني هم مانند ادبيات هند و يونان، در آغاز شكل           

امـا در ايـران     . اي چون شاهنامه فردوسي شده است      مايه اثر جاودانه    به همين دليل دست   
اي، از غزنويـان بـويژه    هـاي طايفـه   پس از تغييرات ژرفي كه در اثـر اسـتيالي حكومـت      

سلجوقيان تا حكومت نوادگان چنگيز و تيمور و پس از آن تا قاجـار، روي داد، ادبيـات                 
عاميانه نيز متحول شد و از صورت حماسـي و شهـسواري و بهـادري بـه شـيوه تفكـر                     

  . رمانتيك تحول يافت و دست مايه آفرينش آثار جاودانه نظامي و شعراي بعد از او شد
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گوينـد در    اند و مي   به تحليل اين جريان پرداخته    هاي متفاوت    پژوهشگران با استدالل  
هـاي پهلـواني و      ، افسانه )حماسي(ادبيات فولكلور ايراني پس از عبور از مرحله آغازين          

جالـب  ) 55: 1384سـيپك،   . (هـاي احـساسي دادنـد      شهسواري، جاي خود را به افسانه     
 آغـازين   توجه اين كه پس از عصر صفوي و با افول تدريجي سبك هنـدي، بـا مراحـل                 

گيري جنـبش بازگـشت ادبـي، نخـست بـا آثـار معروفـي چـون داسـتان عاميانـه                      شكل
اين داستان ظاهراً در زمان ناصرالدين شاه ساخته و پرداخته          . شويم اميرارسالن روبرو مي  

توانـد هـم سـاخته ذهـن         هايي داشته باشد و احتمـاالً نمـي        شده، ولي قاعدتاً بايد پيشينه    
در هر حال، داستان اميرارسالن نه شـباهتي        . عين ديگري باشد  الممالك يا شخص م     نقيب

 بـراي نجـات جامعـه     )و در واقع فردوسي   (به كارهاي حماسي آگاهانه و هدفمند رستم        
  هـا و چـابكي   هـا، جـوانمردي   ايراني دارد، نه مانند داستان سمك عيار كه شـرح دالوري  
قدرت به پا خاسته بلكه داستان     بهادري است كه در مقابله با ظلم و زورمندي خداوندان           

اي  هـاي عجيـب و غريـب و ماجراجويانـه شـاهزاده            حاصل مبـارزه  » نامدار«اميرارسالن  
ايـن  .  برسـد  -! دختر پطرس شاه فرنگـي     -لقا خواهد به وصال فرخ    اي است كه مي    افسانه

هـاي فرهـاد و عـشق       داستان در واقع نه اثري حماسي است و نه شـباهتي بـه فـداكاري              
قابل توجه اين كه محمدتقي بهار، از مسيري ديگـر    .  او براي وصال شيرين دارد     رمانتيك

نويسد كه سـبك نثـر در ادبيـات عهـد قاجـار،              و براساس مطالعات گسترده خويش، مي     
بنابراين شايد اين پرسش قابـل طـرح        ) 338 و 339: 1349بهار،   . (دچار هرج و مرج شد    

ـ   ويژه در نثـر نبـود كـه بـه تـدريج  در ادبيـات       باشد كه آيا آشفتگي در ادبيات عاميانه، ب
    1كالسيك دوران قاجار راه يافت؟

باري، هنگامي كه بحث از تحول در متـون ادبـي و از جملـه ادبيـات عاميانـه پـيش                     
هاي ادبيات عاميانه را بـا توجـه بـه     ها و ساير شكل توان تحول اجتماعي قصه آيد، مي  مي

آنگاه شايد مطالعه تطبيقي داسـتان سـمك عيـار و           اركان تشكيل دهنده آنها تحليل كرد،       
گفتـه  . تر صورت پـذيرد  بخش تر و نتيجه ، به صورتي دقيق  )براي مثال (اميرارسالن نامدار   

                                                 
 داستان عاميانه اميرارسالن  ) ژانر(شويم بلكه هدف اشاره به نوع        در اينجا وارد بحث درباره ادبيات مشروطه نمي       . 1

طلبد، هر چند همين شرايط تـاريخي        اي را در وراي ادبيات عاميانه مي       بود و بحث ادبيات مشروطه تحليل جداگانه      
 . بود كه افرادي مانند نسيم شمال را پروراند
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ها، وقـايع و رويـدادها و        شخصيت: اند هاي عاميانه از سه ركن تشكيل يافته       شود قصه  مي
هاي اجتماعي نباشـند،   يتاين سه ركن اگر به خودي خود مقوله يا واقع  . مضمون داستان 

اين اجزا ممكن است هركدام به تنهايي يا در هم آميختـه بـا              . ابعاد اجتماعي غالبي دارند   
 ايـن كـه     بـويژه هم و به اقتضاي شرايط تاريخي، جغرافيايي و اجتماعي متحـول شـوند              

تـر را از گذشـته تـا بـه امـروز             هاي عاميانه ذاتاً شفاهي هستند و سـفري طـوالني          افسانه
شـوند، تحـت تـأثير شـرايط        اينها هربار و در هر محيط فضايي كـه نقـل مـي            . اند يمودهپ

بنـا بـر اسـتدالل هرسـكويتس        . گيـرد  موجود كمتر يا بيشتر تغييري در آنها صورت مـي         
مطالعه مسير تحول ادبيات عاميانه و تطبيق آنها  با شرايط و فضاي فرهنگي ـ اجتمـاعي   

بحثي كه گذشت   ) 325: 1357هرسكويتس،  . ( است موجود، كاري سودمند و قابل توجه     
هـاي    با اين نكته آغاز شد كه ادبيات و از جمله ادبيات عاميانه، صـرفاً بازتـاب واقعيـت                 

شناسـي   هاي اجتماعي هستند كه در جامعه اجتماعي نيستند بلكه به خودي خود، واقعيت  
هاي ادبيات عاميانه    گيتوان ويژ  در پايان اين بحث مي    . شوند ادبيات به بررسي كشيده مي    

  : شناختي و براي تحليل در اين قلمرو به صورت زير خالصه كرد را از ديد جامعه
هـاي سـنتي اسـت، ولـي         ـ هرچند شالوده ادبيات عاميانه مبتني بر اساطير و ارزش         1

  . براي انطباق با شرايط فضايي كه در آن قرار دارد، داراي سياليت كافي است
 هرچه به زمان عقب برگرديم، گرايش به بيان شـفاهي دارد،            بويژه،  ـ ادبيات عاميانه  2

 . شود هرچند كه ادبيات عاميانه، مكتوب هم مي

ـ چون ادبيات عاميانه، گرايش به بيان شـفاهي دارد، سـاختار بيـاني آن نيـز سـاده                   3
 . است

ـ ادبيات فولكلور اصوالً مـصنف معينـي نـدارد، توليـد آن غيـر شخـصي اسـت و                    4
 . يابد هاي جمعي تشكيل مي  آن از تجربهچارچوب

ـ در ادبيات عاميانه و به اقتضاي كيفيت آن، بين توليدكننده و مصرف كننـده تمـايز    5
 . بارزي وجود ندارد

هـاي پـاييني     بيني عامه مردم و اليـه      ـ ادبيات عاميانه بيشتر گرايش به ذائقه و جهان        6
گـرايش بـه   ) پـيش از رمـان  (ون قبـل   ادبيـات قـر    بويژهجامعه دارد و ادبيات كالسيك،      

 . ذوقيات و بينش طبقه باال و خواص جامعه دارد
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 زيرساخت ادبيات كالسيك و رسمي قرار گرفتـه و جهـت             ـ ادبيات عاميانه عموماً   7
 . افتد گيري عكس آن به ندرت اتفاق مي

شـناختي، گـرايش بـه ثبـات و تحـول       ـ ادبيات عاميانه به صورت واقعيتـي جامعـه   8
  .ن دارد و ايستا نيستتوأما

  الگوهاي ادبيات عاميانه

هـاي متفـاوتي از      بنـدي   تقـسيم   ها و نقطه نظرهاي مختلف،     توان با توجه به هدف     مي
منتهي در بحث حاضـر الزم اسـت        . هاي اجتماعي ارائه داد    ادبيات عامه مانند ساير مقوله    

هـا در سـاختار      گيـري آن   اين تقسيم بندي از نقطه نظرهاي اجتماعي و چگونگي شـكل          
 اگـر ادبيـات عاميانـه را بـه دو دسـته              مـثالً . اجتماعي و كاركرد اجتماعي صورت پذيرد     

چنـان  .  موافق است كنند، به نوعي با منظورهاي اجتماعي،     شفاهي وكتبي تقسيم بندي مي    
شـود بيـشتر     كه نوحه خواني و اوراد و آوازهايي كه گروهي و دسته جمعي خوانده مـي              

تر برگـرديم كـه        قديم  شفاهي دارد يا اين كه اگر به جوامع ابتدايي دوران         گرايش به بيان    
بخش كوچكي از جامعه توانـايي خوانـدن و نوشـتن را داشـتند، ادبيـات عاميانـه كتبـي         

هـاي   مثـل كـنش    همچنـين ادبيـات آيينـي،     . اي داشـته باشـد     توانست سهم برجـسته    نمي
رف و پاگـشايي بـا متـون كتبـي          جمعي دعاي باران، سوگواري و بعضي مراسم تش        دسته

» موش و گربه  «از سوي ديگر، ادبيات عاميانه كتبي مانند داستان         . چندان سازگاري ندارد  
اي برخوردار اسـت، مـوقعي كـه         كه از طنز و نقد گزنده     » صد پند عبيد زاكاني   «يا رساله   

حالت كتبي داشته باشد و ثبت شود از تحريف و تغييري كـه ممكـن اسـت خداونـدان                   
  . ماند رت در آن بدهند، مصون ميقد

 را بـه صـورت ادبيـات عاميانـه مـذهبي،             )كتبي يا شفاهي  (گاهي هم ادبيات عاميانه     
بـديهي اسـت    . كننـد  حماسي، سرگرم كننده، آييني، حكمي و مانند آن تقسيم بندي مـي           

نان چ. تواند كاركرد اجتماعي متفاوتي داشته باشد      مناسبت هر كدام از اين انواع ادبي، مي       
كه همه اين انواع الگويي به خاطر كاركردي كه دارند در هر جامعه كم  يا بـيش وجـود                    

بندي، جامع و مانع نيست، و برخي از پژوهشگران به اين           اما در حقيقت اين دسته    . دارند
توان انواع مختلف ادبيـات      بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نمي      «: اند كه    نكته اشاره كرده  
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چنـان كـه بـراي      ) 11: 1384سيپك،  . (»ز يكديگر به طور كامل تفكيك كرد      فولكلور را ا  
توان بين ادبيات مذهبي و طنز خط تمايزي كشيد، امـا بـين ادبيـات مـذهبي و                   مثال، مي 

آييني چنين كاري چندان ساده نيست يا بين ادبيات حماسي كـه از طريـق نقـاالن ارائـه                   
بـا وجـود ايـن،      . توان ترسيم كرد   مايزي نمي كننده، مرز كامالً مت    شد و ادبيات سرگرم    مي

تواند زمينه مناسـبي بـراي تحليـل آنهـا        بندي ادبيات از نقطه نظرهاي اجتماعي مي       تقسيم
اي از ادبيات عاميانـه   ، به منزله نمونه   »مورچه و بلبل  «چنان كه مثالً داستان معروف      . باشد

با شكل كمابيش مشابهي وجـود      حكمي، تقريباً در اكثر جوامع از آمريكاي التين تا آسيا           
  . دارد و اين امر به دليل كاركرد اجتماعي است كه در قالب اين داستان نهفته است

  گيري نتيجه

اي نيست كه ناگزير باشيم آن را دفن كنـيم بلكـه    ادبيات عاميانه و شفاهي، پيكر مرده    
امدرن ادبيات عاميانه همواره كاركردهاي اجتمـاعي قابـل تـوجهي، حتـي در عـصر پـس                

هـاي ادبيـات عاميانـه بـراي      ها و ساير شـكل    ممكن است از افسانه   . تواند داشته باشد   مي
سرگرمي، خواب كردن كودكان يا عبرت آموزي استفاده كرد كـه اينهـا كاركردهـاي كـم      

به اين ميـراث فرهنگـي   . اهميتي نيستند ولي در واقع حداقل كارايي ادبيات عاميانه است     
مطالعة شرايط وجودي ادبيات عاميانه و شـناخت      . تري نگريست  فجامعه بايد با ديد ژر    

ها و سير تحولي و انطباقي آن در بستر تاريخ، ما را از پيوندها و مشتركات قومي،                  شالوده
، ادبيات عاميانه را بايـد بـه منزلـه     به عبارت خالصه. كند ملي و حتي بين المللي آگاه مي  

در واقـع ادبيـات   . فضايي ـ زماني آن پيگيري كرد واقعيتي فرهنگي ـ اجتماعي و در بعد  
. اي نيـست   هاي مختلفي كه دارد، اجـزاي منفـرد و جدامانـده           عاميانه، با اشكال و روايت    

دهد كـه بـا ديگـر عناصـر زنـدگي             را تشكيل مي    ادبيات عاميانه حجم عظيم چند بعدي     
، بـيش    اريخي افسانه مطالعه سير ت  . اند اجتماعي هر قوم در طول تاريخ به هم گره خورده         

. كنـد  بيني آينده كمـك مـي       از مطالعه تاريخ محض، به دانش ما از گذشته و حال و پيش            
. چنان كه گفته شد، بدون شناخت ادبيات عاميانه، شناخت تاريخ يك ملت ممكن نيست             
بنابراين مطالعه ادبيات عامه در فضاي اجتماعي ـ تـاريخي آن، مـا را در شـناخت راه و     

  . كند مان كمك مي هاي فرهنگي  سنجيده خودمان و اصالترسم زندگي
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نكته مهمتر اين كه مطالعه تاريخي ـ تطبيقي ادبيات عاميانه، پيوندهاي بين اقوام را به  
نشان داده و زمينه مناسـبي بـراي        ) و نه فقط عاطفي و هيجاني     (طور ادراكي و استداللي     

 كه   سوي ديگر اين نكته اين    . يدنما حفظ وحدت ملي و توسعه فرهنگ جامعه فراهم مي        
اگر مطالعه ادبيات عاميانه در بستر تاريخ، مشتركات و پيوندهاي قومي و ملـي را نـشان                 

 بين   به عبارت ديگر، تفاوت   . كند هاي بين آنها را هم آشكار مي       دهد، بي ترديد تفاوت    مي
انجامـد،   اكندگي نمي  به تفرقه و پر     دهد ولي اين تفاوت ضرورتاً     را نشان مي  » آنها«و  » ما«

در واقـع  . تواند در يك محمل مستدل، هويت قومي و ملـي را مـشخص نمايـد             بلكه مي 
هاست كه ضمن كمـك بـه مطالعـه منـتظم و تطبيقـي               ها و شباهت   مطالعه همين تفاوت  

اگـر  . دهـد  ها، راهي علمي براي تقويت و انسجام هويت قومي و ملي نشان مـي              فرهنگ
،به طور استداللي و ادراكي، و نـه هيجـاني و احـساسي بـه               اقوام مختلف در يك جامعه    

توانند آمادگي بيشتري بـراي وحـدت ملـي و           هاي خود پي ببرند مي     مشتركات و تفاوت  
  .توسعه پايدار داشته باشند
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اس���س و ���م ���د�� و 
ه�ي روي  ()�' �&�%�: ار#��"!

 ه�ي ا+�ا�! اس���س
  
 �١-�ي ,�ر

  چكيده

. صلي مورد نظر و عمده در مطالعات فرهنگي، مصرف است يكي از موضوعات ا
دايرة مصرف بسيار گسترده و از مصرف غذا تا مصرف اشياي مادي چون پول، 

ها و عوامل فرهنگي، اجتماعي و  شناسايي زمينه. گيرد اسكناس و سكه را دربرمي
ي اقتصادي مرتبط با مصرف كه مرتبط با زيست مردم است، درحوزه مطالعات فرهنگ

هاي متفاوت  در اين راستا تحليل اسكناس از طريق تبيين ايده.باشد نيز مورد توجه مي
ها و  در اين مقاله مصرف اسكناس، نوشته. كنندگان آن قابل مطالعه است مصرف

  . گيرد اي مورد بررسي قرار مي اي و رسانه شعارهاي نوشته شده بر آن در نظام مبادله
  هاي كاغذي، فرهنگ عامه كناسپول، مصرف، اس: ها واژه كليد

                                                 
  دانشگاه تهرانجتماعي دانشكده علوم ا استاديار گروه ارتباطات.1



 1387بهار  12شماره / مردم ايران   فرهنگ ����28

  مقدمه

ها  هاي اعتباري و عابر بانك هاي پولي رايج با ورود كارت اگرچه در غرب، اسكناس
اي ارزش اجتماعي خود را از دست داده است اما در ايران هنوز بسياري از  تا اندازه
ان گيرد و اغلب به عنو هاي كاغذي صورت مي هاي اقتصادي از طريق اسكناس مبادله

ها نه  لذا استفاده از اسكناس. شود تنها راه مبادله زندگي روستايي و شهري محسوب مي
اي مورد   سياسي بلكه به لحاظ رسانه-تنها به عنوان ابزاري براي معامالت اقتصادي

  . توجه قرار گرفته است
 اين مطالعه به منزله شكلي از مطالعه فرهنگ عامه است و با سؤاالت اصلي مانند 

هايي براي مصرف آن به  كنند؟ چه انگيزه يا انگيزه هاي كاغذي چه مي دم با اسكناسمر
هاي پولي و مالي در نظر دارند؟ سؤاالت فرعي از قبيل آنكه چه ارتباطي  غير از مبادله

كنندگان  بين يك ابزار اقتصادي مثل پول و مصرف فرهنگي و رفتارهاي فرهنگي مصرف
تواند تعامالت  ها به لحاظ رسانه همگاني مي نوشته  آن وجود دارد؟ آيا اسكناس

هاي   ديني، هويتي، عشق، عالئق و ساليق انساني را به نمايش بگذارد؟ پول-اجتماعي
  ها، تعهدات ايدئولوژيك دارند، سياسي هايي را به همراه دارند؟ آيا پيام كاغذي چه پيام

  .رو است هستند يا فرهنگي روبه
ها و افكار جديد در  هاي رد و بدل شده و در پي ايده تمانفرهنگ عامه براساس  گف

آيد و ضرورت دارد تا رمزهاي  اي و كاغذي به نمايش در مي يك محصول مبادله
هاي  آوري مجموعه ديالوگ جمع. شده در آن مورد تحليل و شناسايي قرار گيرد نگاشته

هنگ و رفتارهاي پنهان و نوشتاري ، نوع رابطه كاربر و مخاطب و نوع محتواي فر
  .دهد متعدد آنها را نيز نشان مي

 و نوع قرائت آنها به داليل 1383-86هاي  ها از سال نوشته آوري اسكناس جمع
ارائه سبك زندگي، ابراز احساسات و عواطف، توصيف . فرهنگي انجام گرفته است
يني ، د هاي روزانه، استفاده ازجمالت خبري، اظهار اعتقادات عشق و معشوق، ديالوگ

ها محسوب  ها، پسندها و ناپسندهاي متفاوت فرهنگي از جمله موارد اين نگاشته ديالوگ
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اي كه كدهايي را  دهد كه اسكناس همچون ابزار ساده رسانه اين موارد نشان مي. شود مي
  .شود نمايد، محسوب مي هاي فرهنگي مردم رد و بدل مي بر اساس خاستگاه و تفاوت
تماعي و اقتصادي پول در دنياي مبادالت مورد نظر نيست در اين مقاله ارزش اج

هاي كاغذي  كنندگان اسكناس كنندگان و منتقل بلكه بررسي و تحليل بازانديشي مصرف
به لحاظ نقش جديد . و مصارف ديگر آن در محيط ارتباطات فرهنگي اهميت دارد

شي از آن به هاي خامو هاي كاغذي در حوزه اقتصادي و اجتماعي و اينكه گروه پول
اي براي انتقال ادبيات شفاهي ، اظهار باورها و اشاعه عاليق و ساليق  عنوان وسيله
  . تواند در مطالعات فرهنگي مورد توجه قرار گيرد كنند، مي استفاده مي

اي تنها براي مبادالت اقتصادي  همچنين ادعاي اين مقاله آن است كه پول وسيله
  .كند ي را با خود حمل ميباشد بلكه كاركردهاي متعدد نمي

  چارچوب نظري

 مصرف كاال را در مطالعات فرهنگي از دو جنبه مورد تحليل قرار داده 1جان استوري
  : است
 جنبه نظري، يعني پرداختن به -2) باشد كه در اينجا مورد نظر نمي( جنبه سياسي -1

يعني ) 271 :1386استوري، .(شوند تا افاده معنا كنند اينكه متون چگونه درست مي
را  معناي متن تنها مفيد فايده نيست بلكه معناي اجتماعي متن و اينكه جامعه چگونه آن 

از طريق رفتارهاي مصرفي در زندگي روزمره و در متن مورد دخل و تصرف قرار 
بنابراين در اين فرايند آنچه مهم است از يك سو معاني متعدد در . باشد دهد، مهم مي مي

سوي ديگر معاني جديدي است كه در رابطه با زمينه و مسير تغيير مصرف است و از 
هاي  توان گفت كه مصرف فرهنگي به زمينه به روايت ديگر مي. شوند معاني ايجاد مي

  .شود استفاده و معاني فرهنگي متعدد و نه صرفاً مصرف اقتصادي آن مربوط مي

                                                 
1. John Storey 
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 براي تحليل 1پول زيملنظريه  دو مدل نظري در رابطه با پول يعني نظريه مصرف و
 وارد حوزه 1970 و 1960هاي  تحليل نظريه مصرف در سال. دو اصل باال الزم است

نظريه مصرف به دنبال خود شكلي از مصرف نمادين . مطالعات فرهنگي شده است
كاالها و ابزارهاي معاصر را فراهم آورده است كه مفهوم آن را از معناي اقتصادي و نياز 

. سازد  فقط كسب سود و سرمايه در آن مورد نظر است، خارج ميصرفاً مادي كه
براساس نظرات محققان علوم اجتماعي دو تاريخ براي شيوه توليد و شيوه مصرف 

است » توليد كااليي«ماركس  زماني كه مصرف به تعبير كارل-1: توان ارزيابي نمود مي
دار قرار دارد،  سترس سرمايهو مبناي مادي داشته و ابزاري كه در د) 52: 1381باكاك، (

لذا الگوي نظري براي تحليل آن براساس تحليل . ابزاري صرفاً مادي تعريف شده است
 اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم تحليل اجتماعي و -2. گيرد داري شكل مي سرمايه

شد، براي نخستين بار مرتبط با  فرهنگي مصرف كه قبالً صرفاً اقتصادي تعريف مي
مفاهيم جديد ديگري در اين . شود  وبر مدعي آن بود، تعريف مي نگ چنانچه ماكسفره

به عنوان مثال زيمل دربارة نه خود بحث مصرف بلكه در .راستا مورد توجه قرار گرفتند
زيمل شناخت كنش متقابل ميان آدميان را . گويد كنندگان آن سخن مي ارتباط با مصرف

از نظر او بدون ابزار مفهومي، بررسي انواع . داند ميشناسي  يكي از وظايف عمده جامعه
همين جا است . پذير نبوده است هاي متقابل در زندگي اجتماعي امكان گوناگون كنش

 فلسفة كتاب. آيند هاي كنشگران متقابل پديد مي هاي كنش متقابل و گونه كه صورت
ي به جهان نوين نوشته  زيمل اساساً به دليل نگراني او دربارة پيدايش اقتصاد پولپول
  . يابد شود؛ پيدايش پول از فرد جدا گشته و بر او تسلط مي مي

كند و مصرف جديد را   تحليل مي1980 و 1970هاي  باكاك تغيير ماهيت را در سال
 فرهنگي به عنوان مرام جديد و سبك زندگي جديد -فراتر از يك پديدة اجتماعي

ز نظر باكاك مصرف جديد بر اين اساس تعريف به هرحال ا) 8:همان. (نمايد تعريف مي
گردد كه همه چيز مبتني برخواست جديد و نه فقط  بر اساس يك نياز ساده و  مي

خواستي كه جاي خود را به جاي توليد براي نياز به توليد . شود ضروري ساخته مي
د باشن توليدكنندگان طي اين فرايند، توليدكننده صرف نمي. دهد براي كسب سود مي

                                                 
1. Simmel  
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شوند كه مجبورند پول بپردازند تا كاال دريافت كنند  كنندگاني تبديل مي بلكه به مصرف
  .افزايند و به اين ترتيب روز به روز بر وابستگي خود مي

گيري جامعه مصرفي از اين جهت قابل مطالعه اسـت كـه             استوري مدعي است شكل   
اسـتوري،  . ( دنبـال دارد بـه ) كند چنانچه ماركس ادعا مي(با خود عوارضي چون بيگانگي    

هاي كـاذب     هويتي، آگاهي كاذب، هويت    از ديگر عوارض مصرف انبوه، بي     )  365:1386
اي از   اين تحليل، تحليل يـك جانبـه      . باشد  كنندگان مي  و سطحي بودن مصرف و مصرف     

 نبود كه به مطالعه مصرف كاال  در نزد طبقه جديد در آمريكا پرداخـت و از       1سوي وبلن 
در اين تحليـل،    . براي تعريف خود و جايگاه اجتماعي جديد استفاده كرد        مصرف جديد   

هـاي   كننـدگان اسـكناس و پـول       الگوهاي رفتاري مشابه و غيرمشابهي از سوي مـصرف        
هـا و نوشـتار را در         كردند تا مكالمـات، ديـالوگ       كاغذي در نظر گرفته شده كه سعي مي       

فـظ نماينـد، از ايـن طريـق         جهت ايجاد حس فرديت خود با خود و خود با ديگـري ح            
در ايـن مقالـه بـا       . شـد   نحوه و مصرف اين سبك و الگو در اختيار سايرين قرار داده مي            

توجه به نظريه فوق در پي شناسايي نقش پول در تمايزگذاري اجتماعي از طريـق پـول                 
هـاي متفـاوت    نيستيم بلكه منظور شناسايي نقش پول، در توليد رمزهايي در توليد ذايقـه            

آنجـا كـه عاليـق و سـاليق خـود را            (  رمزهايي كه هم رفتارها و الگوهاي فردي         .است
هـاي اجتمـاعي نامـشخص        و هم رفتار اجتماعي خود را هنگامي كه با گـروه          ) رساند مي

هاي كاغذي ايـن خاصـيت را دارنـد      اسكناس. گذارد  كند، به نمايش مي    ارتباط برقرار مي  
گيرد   ممكن است در ابتدا در دست كساني قرار          گيرند،  كه دائماً در گردش پولي قرار مي      

شناسند و با هم تعامـل دارنـد امـا در مـسير مبادلـه افـراد ناآشـنا وارد         كه يكديگر را مي  
شـود كـه     ها و باورهايي به معرض نمايش گذاشته مي        ها، ايده  گونه، سبك   بدين. شوند  مي

ردد كه مبادله اسكناس    گ با اين توضيح روشن مي    . باشند كنشگران آن قابل تشخيص نمي    
هـاي    گـروه . گـردد  هم مطالعـه رفتـار مـصرفي و هـم فعاليـت فرهنگـي محـسوب مـي                 

شـوند،   هـاي غيـرمتعين تبـديل مـي         كننده در ابتدا متعين هستند و سپس به گروه         مصرف
) باشـد   امـا مـتن آن دائمـاً در حـال گـردش مـي             . (باشند بدين لحاظ قابل تشخيص نمي    

توانند متـأثر از   سياسي، فرهنگي، ديني و عقيدتي هستند مي    هاي روي اسكناس كه       نوشته
                                                 

1. Veblen  
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انديشند، چه نظامي را دوسـت دارنـد،      سبك زندگي افراد باشند، اينكه ديگران به چه مي        
  .باشد گذارند، مهم مي باشد و به كدام عقيده احترام مي چه فرهنگي مقبول آنها مي

 روش بررسي 

ايـن  . ي اطالعات اسـتفاده شـده اسـت   آور در اين پژوهش از روش كيفي براي جمع      
 هزار و   ، پانصد ،بيست، پنجاه، صد، دويست   (ها    روش به تحليل محتواي اسكناس نوشته     

  .پردازد مي) دوهزار توماني
هـايي    گيري براي اين نوع مصرف فرهنگي، دويست نمونه از اسـكناس           مقياس اندازه 

 اسـتخراج شـده     1383ـ   1386اند و در طول سه سال        است كه توسط مردم نگاشته شده     
  . است

هـاي جنـسيتي،      ها، تفـاوت    فهم رفتارها، قرائت شخصيت     تحليل، بررسي   از اين     هدف  
كنشي افـراد بـا توجـه بـه معناهـا و              رتباطي، سبك زندگي، شناخت الگوهاي    ا  رفتارهاي

هاي اجتماعي و مباحثات رد و بدل شـده بـين افـراد در جهـت شـناخت فرهنـگ                 قالب
با اين تحليـل بـه طـور ضـمني درصـدد فهـم جهـان و                 . باشد   ايراني مي  ايراني و جامعه  

  .باشيم وفايي آنها مي فرهنگ ايراني دربارة خانواده، دين، ارتباطات، عشق، دوستي و بي
هايي كه مطالبي  آوري اسكناس  جمع-1: اين كار در دو مرحله زير انجام گرفته است

 در مرحله دوم، -2. هاي توصيفي برخوردارند نگاشته دارند يا از نگاشته را به عنوان تك 
  . شود آوري مي ها قرائت و سپس اطالعات جمع در ابتدا نوشته

  :تحليل محتوا براساس چند معيار زير انجام گرفته است
  )I love you:نمونه(  براي ابراز عالقه -1
  ) به نام خداي مهربان، الهي به اميد تو: نمونه(هاي ايدئولوژيك   بحث-2
  )ها صورت حساب: نمونه(هاي اقتصادي    انواع فعاليت-3
  ...)انجمن .ما از شما دخترها حمايت مي كنيم: نمونه( تمسخرگويي جنسيتي -4
  ها  معماگونه-5
  )…دوست، پدر و مادر و( عشق به فرد يا خانواده -6
  )يتصاوير، اعداد، حروف و نقاش :نمونه(هاي قراردادي   استفاده ازعالئم و نشانه-7
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  كنترل اي خاموش و بي اسكناس رسانه

ها  هاي اجتماعي در جهان از يك سو موجب شده است تا رسانه  گسترش شبكه
ها  اي را در جهان امروز ايفا كنند و از سوي ديگر وسعت اين شبكه نقش عمده

تواند با توجه به  اي مي اي است كه هر برگي و هر نوشته و ديوارنوشته گونه به
بر اين . اي به خود بگيرد اي، معيار، ارزش و هنجار رسانه اص رسانههاي خ ظرفيت

تواند به عنوان يك رسانه، رفتارهاي فرهنگي را در  هاي كاغذي نيز مي اساس پول
هاي فراغتي و  هاي خاص، مصرف دين، انجام فعاليت اشكالي چون استفاده از واژه

عرضه اين . بران به نمايش بگذاردهاي توجه به خانواده، عشق و عاليق پنهان كار زمينه
هاي رسمي و غيررسمي، پنهان و آشكار با ذايقه، ساليق و نيازهاي  رفتارها از ارزش

 هستند كه به دليل عدم  ها از آن جهت مورد توجه پيام. گيرند مختلف زندگي  نشأت مي
اي هاي اجتماعي و نوشته شدن در فضايي بدون كنترل، منبع مهمي بر اعمال محدوديت

  ) 85:1386ذكائي، . (شوند شناخت جامعه محسوب مي
تواند به  ها آن است كه بررسي هر دو مي نوشته ها با ديوار نوشته وجه تشابه اسكناس

آلونسو براي . هاي فرهنگي مردم جامعه را نشان دهد اي عواطف و خواستگاه گونه
اي  اي و دسته هتك ها چند وجه سياسي، وجودي، اظهاري، امضايي، چهل ديوارنوشته

ويژگي سياسي ديوارنوشته آن . هايي دارند شمارد كه هر يك از اين وجوه ويژگي مي
، زير  )اظهاري(وجه وجودي . پردازد هاي پنهان آن مي است كه به معاني مستقر و نوشته

كه با تجلي ) 85-87: 1386ذكائي، (هايي چون جنسيتي، فلسفي و ديني دارد  گروه
نوشته امضايي شامل قراردادهاي خاصي است . انساني همراه استاحساسات و عواطف 

در . پردازند ها در جامعه با عالئمي به ابراز وجود خود مي كه برخي خرده فرهنگ
اي كه مستلزم داشتن دانش، تكنيك، سبك و سياق است، از  تكه هاي چهل نوشته

ها و  تعلق به قوميتاي است م شود و نوشته هاي ويژه استفاده مي هنرهاي خاص و سبك
هاي گروهي صورت  هاي قومي براي ابراز احساسات جمعي كه در ميان هويت هويت

. خورد هايشان به چشم مي اي هم نام دسته و گروه دائماً در نوشته دسته نوشته . گيرد مي
هاي رايج و  توانند اطالعات مهمي از رفتارها و ايده هاي كاغذي مي هاي اسكناس نوشته
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داند  هاي جذابي مي ها را قرائت  ديوار نوشته1هبديج.  فرد ايراني به دست دهندهاي كنش
هاي  گروه. هاي مختلف جوانان استفاده كرد توان براي كشف معناي سبك كه از آن مي

هاي مصنوعي براي  كنند، استراتژي ها استفاده مي خرده فرهنگي كه از ديوار نوشته
) 88: 1386به نقل از ذكائي، . (وجود در اختيار دارندمقاومت، مذاكره و مبارزه با نظم م

بر اين . هاي كاغذي محملي براي ابراز هويت و شخصيت افراد هستند از اين منظر پول
اساس شخص ايده خود را كه شامل نوع نگاه به خانواده، دوست، معشوق و به حرفه 

رتيب مخاطبان، بدين ت. گذارد پيراموني خود است را در معرض تماشاي ديگران مي
هاي كاغذي نقش واسط بين  اسكناس. گردند  هاي آنها وارد تعامل مي خوانندگان و پيام

ها به صورت ساده،  ايده. كند كننده كه رسانه مشتركي در دست دارند، ايفا مي دو مصرف
فضا و (غير كنترل شده، وسيع، خاموش و پنهان در اختيار افراد به طور غير محدود 

  .گيرد قرار مي) زمان خاص

  عامه فرهنگ

رو  پسند با دو طيف مرتبط با هم روبه عامه  عامه يا فرهنگ در رابطه با فرهنگ 
  :هستيم
ها، نژاد،  عامه، طيف وسيعي از قوميت  به لحاظ وسعت و گستردگي، فرهنگ-1

به همين . گيرد مي  اجتماعي را در بر-هاي متفاوت اقتصادي ها و خواستگاه جنسيت
كند كه توسط آنها ساخته و مصرف   فهم مشترك را از تمام افراد ايجاد ميمنظور يك

تفكيك فرهنگ به فرهنگ پست و فرهنگ برتر باعث گرديد كه برخي . شود مي
شناسانه، از فرهنگ مدرن و واال، حمايت نمايند و  شناسانه و فرهنگ هاي جامعه تحليل
ا مورد توجه قرار دهد و آن را مردم ر  فرهنگ روزمره) مثل مطالعات فرهنگي(برخي 

  . شايسته مطالعه بداند
از . خواند برخي مثل مكتب فرانكفورت، فرهنگ برتر را رسمي، جدي و دولتي مي

اي و عام بار منفي دارد زيرا فرهنگ عامه  نظر اين گروه پرداختن به مفهوم توده

                                                 
1. Hebdije 
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گ عامه نظير منتقدان رسانه و فرهن. ها و ايدئولوژي مسلط است ساخته رسانه دست
با اين تعريف . خوانند آگاه مي اي را منفعل و بي ، همواره مخاطبان رسانه1آدورنو و لويس
هاي  اي مفهومي است با بار منفي جهت توصيف و تقبيح خرده فرهنگ فرهنگ توده

فرهنگ ) وامتياز(اما مشخصه ) 327: 1385ميلز و برايت، . (اي هاي توده مخاطبان رسانه
  ) 47: 1380بيلينگتون، . (كه منحصراً و مستقيماً موضوع معرف توده استتوده آن است 

ها، رفتارها و رسم و رسوم   فرهنگ عامه در مجموع به ميدان گفتگوها، آگاهي-2
گونه كه دوركيم مطالعه تصورات جمعي و  همان. شود جاري در بين مردم گفته مي

: همان. (جامعه در نظر گرفته استشناسانه  معناي نمادين آنها را در محور فهم جامعه
29 (  

. ها و استانداردها است همانطور كه فرهنگ به معني وجودآورنده اتفاق آرا در ارزش
يابي به فهم مشترك مردم يعني كثيري از  ، بنابراين فرهنگ عامه به دست)40: همان(

از . شود  ميكنند، اطالق افراد انساني و مطالعه رويدادها و فرهنگي كه با آن زيست مي
توانند  بخشي از فرهنگ نهفته عامه را به  هاي كالمي و غير كالمي مي اين منظر نوشته
  .نمايش بگذارد

  پول، زبان و كد اجتماعي

اي  هاي كاغذي در بين مردم به طور گسترده امروزه كاركرد اقتصادي و مالي اسكناس
 اخبار، عرضه نهادها و ها، فراگيري تكنولوژيك از وظايف رسانه. پذيرفته شده است

به اين موضوع كه . باشد ها و ايستارهاي رايج و جاري در بين مردم مي توزيع فرهنگ
هاي  پردازيم اما كاركرد اسكناس هاي ارزشمند ديگري است نمي رسانه داراي چه ويژگي

ها به متن  ها و تبديل نوشته شود؛ متني گشتن پيام كاغذي در اين حد بسنده نمي
هاي  به دليل محدوديت در فضاي نوشتاري، پيام. و فرهنگي، اهميت دارداجتماعي 

تر،  هاي متني ساده باشد؛ پيام هاي كوتاه در ارتباطات سيار مي ساخته شده شبيه پيام
ها آنها را   قرائت پيام)Plant ،56 :2000(. آميزتر تر و حتي جسارت تر، غيررسمي صريح

                                                 
1. Levis 
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هاي  ها و نگرش ها، مرام ن متن برگرفته از ايدهكند كه اي تبديل به متن اجتماعي مي
شوند  هايي كه به داليلي به طور مستقيم بيان نمي قول نقل. متفاوت به زندگي است

  .توانند به راحتي با ديگري از اين طريق ارتباط برقرار كنند مي
گويد يك نشانه،  او مي. وجهي اشاره مي كند اي سه شناسي به رابطه  پيرس در نشانه

اي برقرار  گانه اي سه شود رابطه آن ناميده مي» ابژه«يك اولي است كه با يك دومي كه 
اين همان رابطه . شود تواند يك سومي را تعيين كند كه تعبير آن ناميده مي كند و مي مي
تر، به معني  تعبير در يك قرائت عام. وجود دارد» ابژه«اي است كه ميان نشانه و  گانه سه

  )146: 1380گيرو، . (نشانه است
هاي كاغذي، يك  طور خالصه هر يك از عالئم نوشتاري يا قراردادي در اسكناس به

شود كه با رد و بدل كردن عالئم قراردادي  كد اجتماعي و ارتباط گروهي محسوب مي
  .قصد پيوند با ديگران دارد

  ها نوشته ادبيات اسكناس

  : رين آنها عبارتند ازاي دارند كه مهمت ها ادبيات ويژه نوشته اسكناس
   اسكناس←ابژه

  
  

  
  )تصاوير، نگاشته، اعداد (←        نشانه تعبير → )حساب ت عشق، تمسخر، صور(
   
ها عمدتاً كوتاه و به صورت تك نوشته هستند، به همين دليل به تعبير و   نوشته-1

  .تفسير و رمزگشايي نياز دارند
گردد، به همين علت معطوف به   ميها از يك دست به دست ديگر منتقل  نوشته-2

  .شود جغرافياي خاص، زبان يا فرد خاص نمي
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. ها پيش از آنكه جنبه اطالعاتي داشته باشد، كاركرد ارتباطي دارد  كاركرد اين پيام-3
شوند كه آميخته با رمزهاي اجتماعي و  اي محسوب مي هاي نشانه آنها جزو نظام

  .شوند فرهنگي مطالعه مي
ها به  اغلب پيام. ها مناسب است  در  اسكناس براي نگارش پيامسه جاي خالي

) عدد، اسم شخص و امضا. (گردد صورت تك كلمه، دو كلمه يا به صورت جمله ادا مي
باشد اما حداقل يك  ها اگر چه به صورت رودررو نمي ها وپيام تعامل ارتباطي با نوشته

عر بخشي از كالم اسكناس زبان ش. نگارنده و يك مخاطب براي آن فرض شده است
به صورت تك بيتي، نيم . (شاعر گاه آشنا و گاه ناآشنا است. دهد ها را تشكيل مي نوشته

  )…مصرعي، سخن كوتاه، مثل و 
ها  هاي نوشته شده بر اسكناس به طور خالصه محورهايي كه براي تحليل پيام

  :باشد توان تعيين كرد از جمله موارد زير مي مي
  .دهد لوگ غريبانه است؛ بوي غربت و ترك يار مي  نوعي ديا-1 

وفايي و دوري از آن براي يار  عشق اگر چه شيرين است اما فراق از آن، بي: نمونه
  .باشد سنگين مي

آورد  يادآوري و ابراز بعضي از جمالت نوعي حس غم و دوري از يار را بوجود مي
  . وتاه بپردازدسازد كه به نوشتن كالمي اگر چه ك و عاشق را مجبور مي

 اغلب به صورت تشبيه  ها اين توصيف. تر است  وصف يار از همه شيرين-2
ها ابراز عشق نسبت به معشوق به دو صورت زير عنوان  در اسكناس نوشته. باشد مي
  :اند شده

  . آورد مثل عشق من مريم  نگارنده گاهي مستقيماً نامي از عشق خود مي-الف
كند و حتي نام خود را در گمنامي تمام به صورت رمز  ي گاه اشاره به نام او نم-ب

به عبارتي .است ) M.Mمثل حرف (به عنوان مثال استفاده از عالئم قراردادي . آورد مي
  .نمايد تر و تنها براي خود معشوق حفظ مي عامل پيوندها را پنهاني

  هاي روز   استفاده ازاصطالحات و مثل-3
تفاده از برخي كلمات ايدئولوژيك مثل استفاده از  نوعي تجربه و حس ديني با اس-4

. عناوين و القاب بعضي از ائمه، تسليت به مناسبت روز شهادت  يا رحلت آن بزرگان
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از . گيرد ها اغلب در ايام و اعياد مذهبي صورت مي بروز و نگارش اين تك جمله
  .است) ع(ها ايام ماه رمضان و ايام سوگواري امام حسين  مهمترين آن

  . استفاده ازجمالت پرسشي براي آگاهي و اغواي مخاطب-5
  .باشد  استفاده از جمالت خبري و اطالعاتي كه قصد توزيع آن مي-6
و توسل به ائمه و ...)مثل الهي به اميد تو، به نام خدا و (  توكل و اعتماد به خدا -7

  .بزرگان ديني
از . شود استفاده مي» عشق«مه ها اغلب از كل  ابراز عالقه وعشق كه در اين نگاشته-8

شعرها اغلب متن كوچه بازاري . شود شعر و گاه نثر، براي ابراز محبت به يار استفاده مي
  .و عاميانه دارند

به عنوان مثال عيد (هاي ديني با يادآوري روزهاي عيد  ها و آيين  اعتقاد به سنت-9
  )نوروز 
شاباش دادن، (ها،   بين ايرانيهاي رايج در  اهميت خانواده و احترام به سنت-10

عشق به خانواده  كه شامل عشق به مادربزرگ، فرزند ، مادر ...) هديه به نوزاد نورسيده، 
ها را درگير خود  باشد و همه نسل ابراز عشق، خاص نسل خاصي نمي. شود و پدر مي

  .سازد مي
گي به هاي قراردادي كه بين دو كاربر شناخته شده و بست  عالئم و نشانه-11
نمونه عاليم و . (هاي فرهنگي و معاني و تفسير و تعبير هر يك در آن فرهنگ دارد زمينه

   )…، امضا و غيره ).M(حروف انگليسي 
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  هاي تحقيق يافته

ها در   با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق و شواهد موجود از اسكناس
ها  هايي براي اين نوع پيام ويژگيتوان  زمينه فرهنگ و مصرف جديد آن در ايران مي

ها و معيارهاي مسلط بر زندگي فردي و اجتماعي و ديني  تواند ارزش فرد مي. برشمرد
تالش براي كسب ارتباط خاموش . هاي كوتاه درآورد ها و نوشته خود را به صورت پيام

 زير در ميدان فرهنگي كه گاه با هنجارهاي رسمي فرهنگي همخواني داشته و گاه آن را
  . باشد برد از جمله نتايج اين تحليل مي سؤال مي

ها كه  نوشته در اين قسمت از مقاله نگاهي اجمالي داريم به قرائت اسكناس
نفرت به ديگري  كه شامل عواطف، احساسات، عشق و(اي از تجربيات حسي  مجموعه

، سياسي )ئمهها و تفكر نسبت به دين، پيامبران و ا مبتني بر ابراز ايده(، ديني )است
هاي قراردادي است كه  و مجموعه عالئم و نشانه) هاي سياسي شامل شعارها و نشانه(

  :شود هايي از آن ذكر مي نمونه
  :گردند  اشعاري كه حالت استغاثه دارند و اغلب همراه با كالم عاشقانه مطرح مي-1
   خوبرويان جهان رحم ندارند -
   بايد از من گذري كه شوي عاشقانه -
  خواهم كه بگشايي در بارالهي از تو مي -
  خواهم ببخشايي مرا  از تو مي-
  :تأكيد بر اعتقادات ديني و شيعي بودن نگارندهـ 2
  )ع( السالم عليك يا حسين بن علي -
  :اعتقاد نگارنده به انقالبـ 3
   امام خميني رهبر ايران كه از صميم قلب دوستش دارم-
  :مهم در سالتعيين تاريخ و يادآوري روزهاي ـ 4
   مبارك82 آغاز -
 .  جمع شويدwwwي  ها بچه:  دعوت به گردهمايي براي روز عيد-
  يادبود خاطره و اظهار غم براي از دست دادن دوست و يار قديميـ 5
   7/73/ 15تاريخ . اي از دست رفته است  يادبود دوستي كه بر اثر حادثه-
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  ... ساله از 19نيا،   يادگاري از مسعود غريبي-
  :به ياد ماندن اسم، هويت و امضاـ 6
   83 صادق كركس -
   83 ديوكله -
  :عالئم و قراردادهاي اجتماعيـ 7
 y,A  ,S Sh ,:مثل.  فارسي، اعداد  انگليسي،-

  :فغان از عشق و دل ديوانهـ 8
  17/4/81.  چقدر شعر نوشتيم براي باران  غافل از اين دل ديوانه كه باراني بود-

  )اهمراه با امض(
  )با امضا( علي گوهري 17/4/81حاصل، مورخه   خسته از تكرار فرداي بي-
ستفاده از بيانات مستهجن با مخاطب نامشخص اما نگارنده در نزد مخاطب ـ ا9

  . باشد مشخص مي
  : اشعار خالي از فهم براي پرشدن فضاي خالي اسكناسـ 10
  خواهم ماهي بگيرم با لك لك   من مي-
   بابا لك لك  كالم ماهي لذيذه-
  :تبريك به مناسبت اعياد ملي و مذهبيـ 11
   عيد مبارك -
   نوروز مبارك، عيد سعيد غدير خم مبارك باد-
  : باشد در انتظار امري محال است اما نگارنده همچنان اميدوار به حصول آن ميـ 12
 آقاي خليل يك روز اين پول به دستت خواهد رسيد و آن وقت خوشحال خواهم -
  .شد

  :يادآوري روز غم در زندگي و تسليت به مناسبت وقايع و حوادث ناگهانيـ 13
  . گويم  حادثه بم را به همه هموطنانم تسليت مي-
  :هاي مالي بين دو فرد مشخص تسويه حسابـ 14
  . اين ميزان براي خودم- 

  : گفتن ياهو براي آغاز كاريـ 15
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   الهي به اميد تو -
   به نام خداي مهربان-
  :هاي اسمي اشتهنگـ 16
   19/4/75 رستمي -
  هاي كوچه بازاري اما كمي ديني جوكـ 17
  :هاي ايراني احترام به سنتـ 18
  10/7/76 شاباش مامان بزرگ -
  )با امضا و تاريخ( پنجشنبه عروسي آزاده -
زاده  از طرف نورمحمد صوفي.  يادگاري به دوشيزه كوچولو زينب سنجوني-
20/9/73   

  :هاي رايج در زبان فارسي المثل قي و عرفي و ضربهشدارهاي اخالـ 19
   پول مگر علف خرس است-
  :تعلق به هويت خاص اجتماعيـ 20
  14/12/80 از طرف سيد مهدي ري يو ريم دوست و معلم اجتماعي -
  هاي حاكم بر جامعه  اعتراض سياسي به ارزشـ 21
ل باشگاه، ماليات  پوفتر يادداشت براي يادآوري بعضي از امور فروش خودم،ـ د22
  .برنج

  : گذشتهيادمان خاطرات با افراد و در ـ 23
  )امضا(ـ به ياد عمو كريم با 

  گيري نتيجه

رسانه مفهومي عام است كه از تلويزيون 
بدين دليل . گيرد تا ديوار نوشته را در بر مي

: است كه دامنه آن بسيار وسيع است
هاي كوتاه، شعارهاي حك  ديوارنوشته، پيام
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هاي  گيرد از جمله تلفن همراه، اسكناس  و هر آنچه در دسترس عموم قرار ميشده
اي چون  رسانه. هاي تبليغاتي دانست كاغذي، اتومبيل، تيزرهاي تبليغاتي تلويزيون، بولتن

ها و ابعاد  ها در جهان و ايران داراي ويژگي هاي كاغذي مانند ديگر رسانه اسكناس
آنها كه بيشتر مرتبط با موضوع مقاله و ادعاي مؤلف متعددي شده است كه به بعضي از 

  : شود است، اشاره مي
 محل تنازع،   به دليل توسعه نوع و فضاي توليد و استفاده آن، در هر جامعه رسانه

ها در نحوه  آيد، نزاع هاي متفاوت فرهنگي به شمار مي ها و جريان برخورد انديشه
  . باشد استفاده از آن مي

هاي عمده اين رسانه در جامعه مدرن چندكاركردي بودن آنها  يكي از مشخصه
اي نمايشي و در  اي مدرن عرصه هاي كاغذي به عنوان وسيله به عنوان مثال پول. باشد مي

گردد كه بخشي از كالم و فرهنگ ايراني را  عين حال پنهان فرهنگ ايراني محسوب مي
  . دهد در اختيار ديگران قرار مي

 ن رسانه دسترسي همگاني به آن براي بيان آزادانه افكار، عقايد واز ويژگي ديگر اي
، گران و پرهزينه تهيه )مثل تلويزيون يا راديو(اي  تبليغات رسانه. باشد  ميها خواسته

  . شده اما در مقايسه، صفحه اسكناس براي بازنمايي خود نياز به هزينه و تبليغ ندارد
هاي اجتماعي اگرچه از دريچه و   واقعيتويژگي عمده ديگر اين رسانه آن است كه
شود اما تعبير و تفسير  ها هستند، نوشته مي نگاه فرد يا گروهي كه درگير با اين واقعيت

اي  بدين لحاظ اين رسانه، رسانه. يابد هاي متفاوت بروز و ظهور مي آن در نگاه
 سرعت گردد كه هر نوع ايده سياسي، ديني، اخالقي را به دموكراتيك محسوب مي

. گردد هاي آن بدون آن كه كنشگر واقعي آن معلوم گردد، توزيع مي منتقل و پيام
مخاطب در اين تفسير، هرگز منفعل و درحاشيه نيست مگر آنكه ظرفيت در تعامل قرار 

بنابراين مخاطب، نگارنده و توليدكننده پيام ) مثالً با سواد نباشد(گرفتن را نداشته باشد 
  . استدر تعبير خود آزاد

به . باشد  پنهان، سياليت حركت آن در بين افراد متفاوت مي  ويژگي ديگر اين رسانه
به . افتد كه پيام براي يك مخاطب خاص محفوظ بماند همين منظور كمتر اتفاق مي
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روايتي مخاطب مالك هميشه آن پيام نخواهد بود زيرا باالجبار قرار است آن پول و پيام 
  .ه و در اختيار ديگري قرار گيردنوشته شده در آن مبادل

ويژگي مهم ديگر اينكه چون اسكناس كاغذي بيان كننده نوع زندگي فرهنگي و 
تواند براي توليدكنندگان  اجتماعي مردم ايران است به طور خاص اين رسانه مي

ها و  نوشته دست. كاالهاي فرهنگي مانند رسانه صدا و سيما منبع مناسبي فراهم سازد
هاي زنده از حافظه اجتماعي و تاريخي افراد است كه   معطوف به آن نمونههاي تحليل

نوشته دارند و منبع مفيدي براي مديريت  هر يك ادراك حسي و تجربي از آن دست
آفريني ديگر  از طرف ديگر، وجود اين رسانه حكايت از نقش. فرهنگي جامعه است

الت و وسايل الكترونيك است كه هر  مطبوعات، مج ها در كنار راديو و تلويزيون، رسانه
هاي رايج  يك در انتشار فرهنگ عامه از طريق ابزارهاي فردي كه نمونه آن اسكناس

ترين وظيفه صداوسيما انتشار فرهنگ  در چنين وضعيتي مهم. كنند آفريني مي است نقش
 عنوان ها، شعارهاي انقالبي، ديني و سياسي به ها، ديوارنوشته نوشته عامه از جمله دست

توانند  ها مي نوشته اين دست. هايي خاص يك دوره تاريخي و اجتماعي است پيام
پذيري را با  فرهنگ يك منطقه را به مناطق ديگر و صداي نسل خاموشي را كه جامعه

  .كنند به اماكن ديگر برسانند نگاه جديد خود تجربه مي
براي ارتباط با اعضاي مكاني ) بر روي كاغذ ،ديوار،ميز(ها  نوشته شعارها و دست
كنندگان و منتقدان  اي كه مخاطبان، توليدكنندگان، مصرف حوزه. مختلف جامعه است

انتظار از صداوسيما در اين راستا اين است كه به . دهد اجتماعي را در خود جاي مي
ها طرح  در حقيقت طرح اين حوزه. ها بپردازد نقد، نظر و توليد اجتماعي اين نوشته

ها و باورهاي جمعي آشنا  هايي است كه افراد جامعه با عقايد، ارزش همان مكان
. تواند معيارهايي براي شناخت آنها فراهم كند شوند و در عين حال صداوسيما مي مي

ها، در عين حال كه توليدي فردي است و در محدوده فرد تعريف  گونه نوشته توليد اين
 كه هم براي فرد و هم براي جمع قابل فهم شود اما خرد جمعي را نيز به دنبال دارد مي

گونه توليدات را به دليل فردي بودن  لذا اگر چه ابزار صداوسيما فرايندهاي اين. است
تواند به وسيله پژوهشگران و محققان  تواند دنبال نمايد اما مي هاي آن نمي ايده
ها و  نوشته هاي فرهنگ عامه را از جمله دست شناسي و مطالعات فرهنگي ويژگي مردم
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شعارهاي آنها مطالعه و بررسي نموده و نتايج اين فرهنگ و توليد و مصرف آن را در 
شناختي،  اختيار جامعه و مخاطبان خود قرار دهد و از منظر فولكلوريك، مردم

  . شناختي و مطالعات فرهنگي آن را قابل فهم براي مخاطبان خود سازد جامعه
تواند هشدار و آموزش براي   طرف صداوسيما ميبازنمايي و توليد اين موارد از

ه چيستي فرهنگ از طريق خوانش آن ب همچنين چون . ها باشد كنندگان اسكناس مصرف
تواند جايگاه ويژه فرد و افراد يك دوره را در گروه معيني از  آيد پس مي دست مي

  .         جامعه ثبت نمايد
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  چكيده

مـردم ايـران بـزرگ داشـته        هايي هستند كه در ميان        اعياد مذهبي از جمله مناسبت    
ها، مراسم خاصي در گستره ايـران         شوند و همه ساله به هنگام فرا رسيدن اين آيين           مي

ها هم جنبه ايرانـي دارنـد يعنـي بـا روح و فرهنـگ ايرانـي                   اين مناسبت . شود  برپا مي 
بينـد و هـم جنبـه اسـالمي      اند و هر ايراني هويت خود را در آينه آنها مـي            عجين شده 

  . تواند مبناي اتحاد و انسجام قرار گيرد ه هر دو بعد ميدارند ك
  اتحاد ملي، اعياد مذهبي، فرهنگ مردم ايران، رسانه: ها كليدواژه

                                                 
 hassanifar@yahoo.com مدرس دانشگاه. 1
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  مقدمه

هـاي    آيند كـه در حـوزه         اتحاد ملي و وحدت اسالمي از جمله اهدافي به شمار مي          
هش روي  آنچه در ايـن پـژو     . فرهنگي، اجتماعي وسياسي قابل طرح و پيگيري هستند       

آن تمركز شده مقوله فرهنگ است كه البته بحـث اتحـاد وانـسجام از تأكيـد بيـشتري                
در ايـن نوشـتار ابتـدا    . آيـد  برخوردار است و به نوعي ويژگي اصلي آن به حساب مي  

ــات،    ــرآن، رواي ــسجام از نظــر ق ــت و ضــرورت اتحــاد و ان ــورد اهمي ــاراتي در م عب
بيين اتحاد ملي و انسجام اسالمي در حـوزه         انديشمندان و شعرا آورده شده و بعد به ت        

اي كـه رسـانه صـدا و سـيما      اعياد مذهبي در فرهنگ مردم و در نهايت استفاده و بهره     
  . است تواند از آن ببرد، پرداخته شده مي

  چارچوب نظري

. گيـري از نظريـه كـاركردگرايي دوركـيم اسـت           چارچوب نظري اين پژوهش بهره    
ها در مورد نيازها و رفع آنهـا، آگاهانـه دسـت بـه خلـق                  كاركردگرايان معتقدند انسان  
زننـد و آنهـا در مجموعـه يـك جامعـه بـه ايفـاي نقـش                    عنصر يا عناصر فرهنگي مي    

  .افزايد پردازند كه در نهايت كاركرد آنها بر همبستگي و انسجام اجتماعي مي مي
الوه بـر   آن وراي افـراد و عـ        پرداز جامعه به معنايي است كه هـستي         دوركيم نظريه 

اي كـه در آن   پرداز همبستگي اجتماعي است يعنـي شـيوه    افراد است و به نوعي نظريه     
هـاي مـشترك همبـسته        هاي نمـادين، هنجارهـا و ارزش        م    جامعه از رهگذر منطق، نظا    

توان جامعه را متشكل از وجدان جمعي و تقـسيم            در چارچوب فكري او مي    . شود  مي
) 26 و   122:  1343 و دوركيم،    67 و   155:  1382كرايب،  . (كار و روابط گروهي ديد    

. كند كه همه افراد در آن سـهيم هـستند           اي تعبير مي    دوركيم وجدان جمعي را به گونه     
هويت جمعي متبلور شده در وجدان جمعي، در شكل وفـاق هنجـاري تكـوين پيـدا                  

 كند چيزهايي است كـه او       آنچه يك فرد را به يك شخص اجتماعي تبديل مي         . كند  مي
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هويـت جمعـي در يـك نـوع آن          . در آنها با اعضاي ديگر گروه اجتماعي موافق باشد        
  .حالت يك وفاق مشتركي  را دارد كه با نمادهاي ديني و آييني همراه است

از نظر دوركيم در تمام جوامع يكپارچگي و اتحاد اجتمـاعي و فرهنگـي از طريـق     
 مـشترك، هنجارهـا و       منطـق مـشترك انديـشه و انديـشيدن، عقايـد           –وجدان جمعي   

ها و آداب و رسوم و مناسك     آيد؛ هدفي كه در آيين       به دست مي   –هاي مشترك     ارزش
  .مذهبي در زمينه اتحاد ملي ايرانيان و انسجام اسالمي ميان همه مسلمانان وجود دارد

تحقق مطلوب اتحاد و يكپارچگي چـه در معنـاي سـرزميني و سياسـي و چـه در                   
 اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه اهميت آن بر كسي           معناي هويتي و فرهنگي و    

اختالف و تفرقه، آن روي سكه اتحاد است كه باعث تحليل رفتن توان    . پوشيده نيست 
درزمينه اهميت اتحاد و يكپارچگي در منابع دينـي     . شود  هاي درگير مي    و نيروي طرف  

ه در ذيل به برخـي      هاي بزرگان تأكيدها و اشاراتي آمده ك        و صحبت ) قرآن و روايات  (
  :از آنها اشاره مي شود

 و نبايد با 1در قرآن و روايات همه جا صحبت از اين است كه مؤمنان باهم برادرند   
هم اختالفي داشته باشند در جايي هم كه اختالفـي وجـود دارد حكـم آمـده كـه بـه                     

ظاهر و شكل و قيافه افراد منبع اخـتالف و حتـي برتـري              . 2سرعت رفع اختالف شود   
روايات هم بر اين موضوع     . 3يست و مالك را تقوا به عنوان امر اكتسابي دانسته است          ن

 و  5 زيـرا اخـتالف باعـث نـابودي        4كنند كه بايـد از اخـتالف دوري جـست           تأكيد مي 
  . 6شود گرايان مي حاكميت باطل

                                                 
  10/ حجرات : انما المؤمنون اخوه. 1
فـيء  ي االخري فقاتلوا التـي تبغـي حتـي ت    فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما علاقتتلواو ان طائفتان من المؤمنين   .2

 9/ حجرات : الي امر اهللا فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا
:  ان اكـرمكم عنـداهللا اتقـاكم   لتعـارفوا  قبائـل   و الناس انـا خلقنـاكم مـن ذكـر و انثـي و جعلنـاكم شـعوباً             يا ايها  .3

  13/حجرات
  4835، حديث 3 ج ،ميزان الحكمه: تلف قلوبكمخال تختلفوا فت): ص(پيامبر اكرم . 4
  4834، حديث 3ميزان الحكمه، ج : لكم اختلفوا فهلكوابال تختلفوا فان من كان ق. 5
  4830، حديث 3ميزان الحكمه، ج : ماختلفت امه بعد نبيها اال ظهر اهل باطلها علي اهل حقها. 6
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به عنوان احياكننده ملت در معناي ديني آن و معمار دولت اسالمي ) ره(امام خميني
ر دوران معاصر عبارات زيادي در باب اتحاد دارند كه مواردي از آنها در ذيـل                ايران د 

  : آيد مي
  ) 106امام خميني، . (اتحاد و يگانگي است] زمانه و دوران[ـ امروز روز 1
  ) همان. (ـ مادامي كه حفظ كنيد شما وحدت خودتان را، خدا با شماست2
ن، قوميت و ناحيه مطرح نيست تمام       ام كه در اسالم نژاد، زبا       ـ من كه اعالم كرده    3

مسليمن چه اهل سنت و چه شيعه، برادر و برابر و همـه برخـوردار از همـه مزايـا و                     
  ) 105همان، .(حقوق هستند

كرد و فـارس مطـرح نيـست در اسـالم،           . ـ سني و شيعه مطرح نيست در اسالم         4
  )همان.(همه برادر و با هم هستيم

اند كه در زير چند نمونه از اين          هايي داشته   ارههمچنين شعرا هم به اين موضوع اش      
  :شود اشعار آورده مي

  مولوي

  مؤمنان خويشند و يك تن شحم و لحم  آري تو رحم بر مسلمانان نمي
  )697:مثنوي معنوي(گر دم صلح است با خود ملحمه است   رنج يك جزوي ز تن، رنج همه است

***  
  ليكن جان يكيجسمشان معدود   مؤمنان معدود ليك ايمان يكي

***  
  )573:همان(تو مجو اين اتحاد از روح باد   جان حيوان ندارد اتحاد

  )947: همان(كز رمه، شيشك به خود تنها شود  گرگ اغلب آن زمان گيرا شود

  سعدي

  ريز تا پاي كشد عدوي خون  !هم دست شويد جمله احرار
  دست از شنعت رفيق بدار  چون عدو در كمين بود زنهار
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  لقمه گربه را درست كنند  تر كه بال هم شكننددو كبو
  دست بشويند ز كين و ستيز  خوش بود از ملت اسالم نيز
  دشمن ملك و عدوي كيش ما  زانكه فزون است بدانديش ما
  اين ره رشد است فنعم الرشاد  چاره ما نيست به جز اتحاد

  !جوي دل بند نيوش، اي بهارپند همي است، خموش اي بهار
  الخير همين است و بس خاتمه   ياري دين است و بس چاره ما

  با همه تندي و صالبت كه اوست  پشه چو پر شد، بزند پيل را
  شير ژيان را بدرانند پوست  مورچگان را چو بود اتفاق
  چو بيني در ميان دشمنان جنگ  برو با دوستان آسوده بنشين

  )171: كليات سعدي( ه بر سنگكمان را زه كن و بر بار  وگر بيني كه با هم يك زبانند

  فردوسي

  كه بر گويد از گفته باستان  ز دانا تو نشنيدي اين داستان
  تن كوه را باد ماند به مشت  كه گر دو برادر نهند پشت، پشت

  نظامي گنجوي

  بي دولتي از نفاق خيزد  دولت همه ز اتفاق خيزد

  خان كرماني ميرزا آقا

   نبود روان آدميجز يكي  وحدت نوعيه بايد جست، زانك
  آدمي نبود به جان آدمي  آن كه جان خود جدا داند زخلق
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  شهريار

  همه لجاج لجوج و همه عناد و عنود  معلق است به مويي جهان و بر سر آن
  صف نماز كن از اين صف جدال و جنود  خود اين قلوب پراكنده را به هم پيوند

  اقبال الهوري

 چمن زاديم و از يك شاخساريم نه افغانيم و ني ترك و تتاريم 

 ) 203: ديوان اقبال(كه ما پرورده يك نوبهاريم تميز رنگ و ابرو بر ما حرام است 

ن و روايات و هم از نظر برخي شاعران بزرگ اتحاد آشود كه هم در قر مشاهده مي 
گيرد بويژه در بعـد سياسـي و          باشد و اين هدف خودبه خود شكل نمي         هدفي مهم مي  

 قدرت، رسيدن به اتحاد از سـختي و پيچيـدگي خاصـي برخـوردار اسـت و        در مقوله 
پارامترهاي زيادي براي تحقق آن بايد وجود داشته باشـد بـه تعبيـري جنبـه فعلـي و                   

شود اينكه از لحـاظ دينـي و عقلـي بـر اتحـاد و                 خود محقق نمي    كنشي دارد و خودبه   
اي كه هر هدفي و   زمانهدر  . وحدت تأكيد شده به خاطر مضرات تفرقه و جدايي است         

شود در صورت تفرقه و جـدايي توانـايي و تـوان              مقصودي با توان جمعي حاصل مي     
آيد افرادي كه با هم هستند اما از          گيرد و در اين شرايط گاه پيش مي         جمعي شكل نمي  

شود ممكن اسـت باعـث        اي صرف مي    هم جدايند و نيروي آنها در مسيرهاي جداگانه       
آيـد گذشـته از اتحـاد و     بـه نظـر مـي   .  در مقابل يكديگر شوندخنثي كردن نيروي هم   

وحدت سياسي، اتحاد و يكپارچگي در حوزه فرهنگ قبل از تبديل شدن آن به قدرت           
هـاي   به واسطه هويت مشترك قابـل دسـتيابي باشـد زيـرا هويـت مـشترك در حـوزه         

 افـراد و    فرهنگي از جمله محورهايي است كه به عنوان عاملي زيـر بنـايي و بنيـادي،               
 ،ايـن هويـت اگـر ويژگـي زنـده     . دهـد  اعضاي تابع آن هويت را به يكديگر پيوند مي       

بالفعل و فعال داشته باشد سمت و سو و اهداف خود را آگاهانـه و بـا اراده دنبـال و                      
هايي كه الزم باشد تبديل به قدرت فرهنگي فعلـي            تواند در زمان    كند و مي    پيگيري مي 

  .  و كنشي شود
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هايي با سابقه تاريخي گسترده كه هويت مستقل دارند آنچـه بـويژه در              براي كشور 
 هم استوضعيت تهاجم سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي از جانب ملل ديگر بسيار م

حفظ اتحاد و يكپارچگي ملـي و تبـديل ايـن هويـت مـستقل بـه قـدرتي گـسترده و                
 ،ركات فرهنگـي در اين ميان كشورهايي كـه از لحـاظ فرهنگـي مـشت            . جانبه است   همه

هويتي و اعتقادي دارند بايد با تأكيد بر اين مشتركات، از تفرقـه و تـشتت كـه باعـث                
  .ضعف و انحطاط آنهاست جلوگيري كنند

 پايـدار و   هايي است كه در آن ويژگي فرهنـگ       مردم از جمله حوزه     گستره فرهنگ   
طيفه، حكايت،  قصه، ل (آداب، رسوم، باورها ،ادبيات شفاهي    . ماندگار قابل رؤيت است   

  .  از جمله آنهاستها و مناسك و آيين...) المثل و الاليي، ضرب
هاي متفاوت فرهنـگ مـردم در ايـران، اتحـاد و يگـانگي در اغلـب                   با وجود نمود  

تنوع فرهنگي و وجود اقوام مختلـف در ايـران ابعـاد مختلفـي از               .ها وجود دارد    حوزه
ت هم در مـتن آنهـا باعـث اتحـاد و     عنصر ديان. فرهنگ ايران زمين به حساب مي آيد  

يكپارچگي بيـشتري در فرهنـگ قـومي شـده و بـا جلـوگيري از بـروز تعارضـات و                     
هاي قومي كه اسالم به شدت آن را نفي كرده،اين كثـرت فرهنگـي را بـه                 جويي  برتري

عـين   نوعي در وحدت فرهنگي و ملي متجلـي نمـوده اسـت و نمايـانگر وحـدت در           
  .كثرت است

ها،  حال متنوع فرهنگ مردم ايران در حوزه آيين        ي هويتي و در عين    يكي از نمودها  
آداب و رسوم و مناسك مذهبي تبلور يافته و با تأكيدي كه بـر ديـن در ايـران وجـود          

  .آفرين شده است بخش و هويت دارد تبديل به عامل اتحاد
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 تاريخ و   زبان، دين، آيين، آداب، رسوم،    (موضوع اتحاد جداي از فرهنگ و هويت        
قابل فهم نيست، از طرفي آگـاهي بـه فرهنـگ و هويـت خـود          ) خاطره قومي مشترك  
دهـد و تبـديل بـه         زيرا كه ويژگي فعلي و كنشي به آن مي        . شود  باعث اتحاد بيشتر مي   
مسايل سياسي كه در وحدت سياسـي، سـرزميني و اسـتقالل            . شود  قدرت فرهنگي مي  

توانايي سياسي و مديريتي حكومت  .  دارد حاكميتي متبلور است امروزه اهميت اساسي     
و كارگزاران سياسي در هدايت و مديريت و ساماندهي امور مردم نيز باعث وحدت و         

  .شود اتحاد مردم مي
هايش اعم از قوم، طبقه، نـژاد، جـنس و    هويت، ميراث يك ملت با تمام زير شاخه      

فعليـت و بـروز     هرچه اين ميراث با آگاهي و شناخت همراه باشد هويـت            . سن است 
آور دوران جديد به عنوان قاعده        كند و اين شناخت اگر با شرايط الزام         بيشتري پيدا مي  

توان آن را تحقق هويـت   همراه شود مي) ناسيوناليسم(گرايي خاص  بازي مثل سرزمين 
 ملـت اهميـت بيـشتر پيـدا         - هويت ملي كه امروزه به خاطر بحث دولـت          . ملي ناميد 

تواند به واسطه عوامل متفاوتي تحقق پيدا كند كه يكي از آنها              يكرده، امري است كه م    
تواند پايـه و مقدمـه هويـت          موضوعي كه مي  . آگاهي از الزامات و شرايط جديد است      

ايـن هويـت كـه      . قرار گيرد هويت فرهنگي و قومي است      ) اتحاد و وحدت ملي   (ملي  
گـاهي   ار و تكيـه گيـرد، اساسـي اسـتو       همگام با سابقه و تاريخ يك مملكت شكل مـي         

آيـد و بـدين ترتيـب باعـث تحقـق اهـداف متفـاوتي از جملـه          محكم به حساب مـي    
 خاطر رسـيدن بـه اهـداف مهـم           البته اين اتحاد به   . شود  اتحادملي در شرايط امروز مي    

ناشي از انسجام، ثبات، امنيت، توسعه و پيـشرفت ناشـي از اتحـاد و وحـدت ملـي و                  
  .سرزميني است

تعميم يافته ملي تعبير كرد و در ايـران  » ماي«توان در قالب     مي هاي قومي را    هويت
در .  سابقه چند هـزار سـاله دارد       -  حتي در معناي ميراث    –اين هويت فرهنگي و ملي      

ايرانيـان قـومي    «: آمده اسـت  ) در اواسط دوره قاجاريه   (هايي از سفرنامه گوبينو       بخش
ـ  گويند شـايد كهـن   هستند و چنان كه خود مي       باستاني و ايـن  ... انـد  رين ملـت جهـان  ت

بنابراين وحـدت  ) 6:1386حسيني،  . (»حقيقت در ذهن هر خانواده ايراني حضور دارد       
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فرهنگي و ملي در ايران سابقه و استواري زيادي دارد و در ايران همواره ملت واحـد                  
  .كرده است متشكل از اقوام گوناگون در وحدت متكثر خود معنا پيدا 

م امري مهم و اساسي دركنار مباحـث فرهنگـي اسـت كـه از               توانايي كارگزاران ه  
توانـد در يـك       دار بودن آن است و بحث تأكيد بر آن مـي            گذشته بوده و نشانگر ريشه    

گيري نـوع خاصـي از اتحـاد و همبـستگي و يكپـارچگي چـه در          سطحي باعث شكل  
مليت عنصر ايراني و . معناي فرهنگي و اجتماعي و چه در معناي سرزميني و ملي شود           

در تــاريخ ايــران عــالوه بــر حــضور در آثــار ادبــي، تــاريخي و انديــشگي در بــستر  
هـاي محلـي همچـون خـرم      هـاي سياسـي همچـون نهـضت شـعوبيه و قيـام       حركـت 
) 22: همان.(وجود داشته است  ... بويه، صفاريان، صفويان و     زيار، طاهريان، آل    دينان،آل

نويـسنده تـاريخ   (طبـري  جريـر  بـن  در آثار تاريخي نويسندگان بزرگي همچـون محمـد        
) نويسنده فارسنامه (ابن بلخي   ) نويسنده ملوك االرض و االنبيأ    (حمزه اصفهاني ) طبري

و دهها اثر تاريخي ديگر نه تنها تاريخ ملي ايران پيش           ) نويسنده اخبار الطوال  (دينوري
 ايـن   اي  هـاي ماهرانـه     از اسالم در كنار تاريخ اسالم قرار داده شده بلكه گاه بـه شـيوه              

اي تـاريخ     هاي اسطوره   برابر دانستن چهره  .تاريخ ملي و ديني در هم تركيب شده است        
اولين انسان روي زمين بنا به نظر شاهنامه، خداينامه و          (ايران باستان همچون كيومرث     

با حضرت آدم ابوالبشر در تاريخ طبري و تاريخ ملوك االرض و االنبيـا و               ) ها  نامه آيين
دادن خاندان رستم به حضرت نوح پيامبر حاكي از ايـن سـازگاري             فارسنامه يا نسبت    

نـه تنهـا مورخـان و شـاعران بلكـه مـردم ايـران در         .دين و مليت در ايران بوده است     
اند كه نـشانگر ايـن    هاي روشني از اين سازگاري را نشان داده   فرهنگ عامه خود جلوه   

ي ميان مليت ايرانـي و ديـن    نكته است كه درتاريخ ايران هيچ تقابل و رويارويي اساس         
  .وجود نداشته است

  هاي وحدت بخش در حوزه فرهنگ  مؤلفه

 است به اين معنـا      هدف و روش مشترك   ها و عوامل مؤثر در اتحاد ملي،            از مؤلفه 
كه گاه گروهي از مردم كه داراي هدفي مشترك و روشي خاص و ويژه براي رسـيدن                 

آيـه  . شـود   وند و اين باعث اتحاد ملي مي      ش  مي  باشند، به سوي هم كشيده        به هدف مي  



 1387بهار  12شماره / مردم ايران   فرهنگ ����56

كند كه ايمـان بـه    بيان مي) جميعاً وال تفرقوا... ا واعتصموا بحبل( سوره آل عمران     103
كشاند يا به عبـارتي ديگـر اگـر     شود و آنان را به سوي هم مي خداوند باعث اتحاد مي   

 شود آنها   ها  سعادت اخروي به مثابه يك فضيلت و ارزش مهم هدف گروهي از انسان            
شـود تـا در فراينـد     كند و ايـن همگرايـي باعـث مـي     را براي رسيدن به آن همگرا مي      

طوالني و پيچيده از روحيات مشتركي برخوردار گردنـد و راه و روش خاصـي بـراي             
شود آن مردم با توجه به بسترها  رسيدن به مقصد در پيش گيرند؛ چيزي كه موجب مي   

نـد جغرافيـا، شـرايط محيطـي، زيـستي و زمـاني از              هاي دروني و بيرونـي مان       و زمينه 
گونه است    اين. فرهنگ خاصي برخوردار گردند و از تجربيات مشتركي نيز بهره گيرند          

گردنـد و     كه مردم سرزميني خـاص از تجربيـات و فرهنـگ مـشتركي برخـوردار مـي                
كنند و خود را به جهـت همـين نـوع فرهنـگ و تجربـه و روش                    احساس يگانگي مي  

هاي فرهنـگ در قالـب    بنابراين عوامل و ويژگي  . سازند  ساير مردمان جدا مي   خاص از   
اي بـه صـورت روحـي و     شود تا چنـين احـساس و عاطفـه    هدف و روش موجب مي   
سازد الگوها    و آنچه ملتي را به معناي جديد مي        ) 22:همان(رواني در جمعي پديد آيد    

ز آن به فرهنگ عمـومي و  و اهداف مشترك زيستي و فرهنگي عام و فراگير است كه ا   
هـا از اصـالت و        شود كـه در كنـار خـرده فرهنـگ           فرهنگ مردم يك ملت نام برده مي      
  . تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است

بخـش در روش و محتـوا بـه            هم به عنوان موضوع و عاملي وحـدت        هويت ديني 
اي مـشترك  ه اجراي آيين. زند اي است كه پيروان هر دين را به يكديگر پيوند مي          گونه

در دين هر قدر هم ساده و كم باشد در تحكيم هويـت دينـي پيـروان آن ديـن مـؤثر                      
 دارد زيرا يكپارچگي مـردم بـه        مليتدر اين ميان هويت ديني پيوندي جدي با         . است

  .تواند شكل بگيرد ها و مناسك دين مي هاي مبتني بر آيين واسطه اهداف و روش
باعـث ايجـاد    ) تجربيات مشترك ( روشهمچنان كه اشاره شد وحدت در هدف و         

در حوزه دين اسالم ،رسيدن به هدف مشترك        . شود  همگرايي، يكپارچگي و اتحاد مي    
تواند براي همـه      يعني حركت در مسير خدا و آخرت، پيامبر، اخالق و ايمان ديني مي            

باشـند باعـث      كساني كه مسلمان هستند ولي در حوزه جغرافياي سياسي اسـالم نمـي            
شود كه البته اين امري پسنديده و مورد توجه دين اسالم             و وحدت بين آنها     همگرايي  
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امـا  . بوده است و همين هدف در ميان مسلمين باعث همـدلي مـسلمانان شـده اسـت            
وحدت در روش به تجربيـات مـشترك ناشـي از جغرافيـا، شـرايط زيـست، محـيط،                   

ايـن امـري   . شـود   مـي هاي يكسان گفته جمعيت، زمانه، زبان، تاريخ مشترك و فعاليت      
است كـه در بحـث اتحـاد خـصوصاً اتحـاد سـرزميني معنـاي خاصـي دارد و همـان                      
موضوعي است كه در صفحات قبل تحت عنوان هويت قومي و هويت فرهنگي از آن               
ياد شد، تابع گذشت زمان و انباشت فعاليت هـا و عمكردهـاي تـاريخي اسـت و بـه                    

  .يابد سوم تجلي ميها، آداب و ر صورت ميراث  فرهنگي در سنت

  بررسي آداب و رسوم مذهبي در فرهنگ مردم 

هـا، مراسـم و مناسـك     مسلمانان ايران و ساير بـالد اسـالمي در طـول سـال آيـين      
هاي جغرافيايي، اقليمـي،      متفاوت ملي و مذهبي دارند كه همه آنها برگرفته از مناسبت          

ر ايـران هـم تـابع       هـا، آداب و رسـوم و مناسـك دينـي د             آيـين . مذهبي و ديني است   
هاي متفاوت هستند كه شـامل سـه مقولـه اخالقيـات، عباديـات و معـامالت                   مناسبت

  :باشد مي
هـستند كـه از جانـب ديـن مـورد تأكيـد قـرار             ها و مفـاهيمي     اخالقيات، آموزه ـ  1

هايي كه در قالب آيـات و روايـات در مـورد لـزوم                مثل تأكيدها و اشاره   . اند  گرفته
 كبر و غـرور، عـدم        خلقي، عدم   رويي، خوش   گويي، خوش   غصداقت، پرهيز از درو   

  .خيانت و صدها مورد ديگر شده است
عباديات، دستورات صاحب شريعت كه براي فرد مـسلمان در بـاب عبـادت و               ـ  2

مسائل مربوط به آنها گفته شده است مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن و               
 .آيند  حساب مياحكام مربوط به آنها از جمله عباديات به

معامالت هم دستوراتي است كه در مورد مسائل اقتصادي بـراي مـسلمانان در              ـ  3
ات م زكات، خمس، مضاربه و احكام مـساف    مثل احكا . قالب احكام وارد شده است    

 .و مزارعه، مكاسب محرمه و ديگر احكام مربوط به حيطه معامالت است
هاي مـذهبي در ايـران بـه           آيين نكته مورد توجه در باب مناسك، آداب و رسوم و         

عنوان مبناي اتحاد اين است كه در عين مـشترك بـودن اكثـر ايـن مناسـك و آداب و                 
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ها با ساير بالد اسالمي به عنوان يك هدف مشترك، عامل وحدت بخش               رسوم و آيين  
و ايجاد كننده اتحاد در ميان خود ايرانيان، بحث تجربـه و روش برگـزاري جـشن بـه        

هـا و مناسـك اسـت كـه            هماهنگ در باب اين آداب و رسوم، آيين        صورت يكسان و  
است و اين خـود باعـث       ... متأثر از جغرافيا، عوامل فرهنگي، اقوام، جمعيت، تاريخ و        

نكته قابل توجه ديگـر     . ها و مناسك در گستره ايران شده است         نمود مشترك اين آيين   
ي متفـاوت از   ايران و تبلورهـا اين است كه با وجود تنوع اقوام و جغرافيا در سرزمين        

شـود و ايـن       ها و مناسك در گستره ايران هويت مشترك ايرانيان در آنها ديده مي              آيين
  .نمودها ارايه كننده روح و ذات ايراني است و برايندي از اتحاد ملي ايرانيان است

ايران سرزميني است كه تاريخ ، فرهنگ و هويت خاص خود را دارد و بدين معنـا     
اي از عالئم،     هاي فرهنگي، تاريخي و ديني با مجموعه        مايه  ي است با تمام درون    كشور

آثار مادي، زيستي، اجتماعي، فرهنگي و رواني كه موجب شناسايي فرد ايراني از افراد             
در درون آن . شـود  هـاي جوامـع ديگـر مـي     جوامع ديگر و فرهنگ ايرانـي از فرهنـگ     

ويت فرهنگي مردمان اين سـرزمين اسـت و        هاي فراگير، مذهب يكي از اجزاي ه        آيين
نقشي به سزا در درك و حس مردم از هويت ملي و هويت فـردي مـرتبط بـا هويـت                   

ها و مناسك مذهبي را يكي از اجزاي هويـت            توان آيين   اما آيا مي  . كند   ارائه مي   جمعي
ايراني و انسجام ملي و پيوستگي فرد با جمع در اين سـرزمين و بـا جوامـع اسـالمي                    

  رفي كرد؟مع
تر به مفهوم جمعي نيـز قابـل    گذشته از سطح فردي، هويت در سطوح باالتر و عام     

اي از حيات اجتماعي است كه فرد خود را با ضمير             رؤيت است و منظور از آن حوزه      
. كنـد  داند و در برابر آن احـساس تعهـد و تكليـف مـي     متعلق و منتسب به آن مي    » ما«

اي در حوزه فرهنگ، اجتمـاع        كننده  مي نقش تعيين  اتحاد ملي و انسجام و وحدت اسال      
 بـه معنـاي احـساس تعلـق و           و انسجام اسـالمي     ملي اتحاد. و سياست و اقتصاد دارد    

.  اسـت  اسـالمي جامعـه    و   وفاداري به عناصـر و نمادهـاي مـشترك در اجتمـاع ملـي             
ه  بـ شـوند  سبب شناسايي و تمايز مي  كهالمللي  و بينمهمترين عناصر و نمادهاي ملي

تاريخ، زبـان و ادبيـات،    ين، آداب و مناسك،يسرزمين، دين و آ«:  عبارتند ازطور كلي
 در اين ميان شايان ذكر است بـا توجـه بـه ايـن               )17: 1380يوسفي،   (.»مردم و دولت  
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توانند نمادي از اتحـاد ملـي بـين ايرانيـان و نيـز         ها و مناسك مذهبي مي      پژوهش آيين 
توانـد احـساس    اشند، تحرك فرهنگي و اجتمـاعي مـي      انسجام اسالمي بين مسلمانان ب    

تـر كنـد بـدون     كشوري وسيع تعلق انسان را به همبودهاي درون كشوري و حتي برون      
اين كه الزاماً پيوندهاي عاطفي تاريخي او را با همبودهاي شخـصي و محلـي و خـود                  

طور احساس همبستگي ملي نبايد موجب گسست از همبودهاي اجتماع            همين. بگسلد
  )26: 1378شيخاوندي، . (خود فرد شود

خالصه اين كه اتحاد ملي و انسجام اسالمي به معني همكاري و اشـتراك مـساعي                
بـراي  ) هـدفي و روشـي  ( در موضـوعات مـشترك  ) المللـي  ملي يـا بـين  (افراد جامعه   

ها و مناسك دينـي در داخـل ايـران و ميـان      در اين ميان آيين   . استمرار و پيشبرد است   
 خاطر بحث فرهنـگ و مـسائل هـويتي بـر اسـاس نظريـه كـاركردگرايي                   بهمسلمانان  

ساز داشته باشند و البتـه ايـن امـر مـستلزم              بخش و انسجام    توانند كاركردهاي اتحاد    مي
هاي روشي فرهنگـي و       بي توجهي به تفاوت   . هاي فرهنگي اقوام است     توجه به تفاوت  

 و در چنـين شـرايطي       شـود   رفتاري باعث گسست و بي هويتي فرهنگـي و ملـي مـي            
تواننـد آنهـا را بـه خـود جلـب       هاي همسايه به راحتي مي هاي مهاجم يا هويت  هويت
هاي ديني در ايران كم اسـت و          هاي فعاليت   هاي رفتاري در حوزه     هرچند تفاوت . كنند

هاي رفتـاري خـصوصاً از لحـاظ     آيد اما تفاوت نقطه تمركز اين متن هم به حساب مي       
ت غيــر دينــي زيــاد اســت و ايــن نقطــه آســيب جوامــع و روش در حــوزه موضــوعا

ها   هايي است كه از تنوع قوميتي برخوردارند و الزم است به آنها و اين تفاوت                فرهنگ
هـاي    هم توجه شود تا هر چه بيشتر احساس تعلق هويت مشترك بكننـد واال هويـت               

اخـل سـرزمين    ايراني كه نه تنها اقوام د     . باشند  مهاجم و همسايه مترصد جذب آنها مي      
نمـايي كنـد بلكـه برخـي ملـل و       تواند تحت هويـت مـشترك و يكـسان چهـره     را مي 

توانـد بـه سـوي        كشورهاي همسايه را كه اشتراكات هويتي زيادي دارنـد را هـم مـي             
فرهنگ خود جذب كند و اين البته مستلزم در نظـر گـرفتن الزامـات قـدرت فرهنـگ             

  .است
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  اعياد مذهبي در فرهنگ مردم

هـا    هاي ملي و مذهبي متفاوتي دارنـد كـه ايـن جـشن               در طول سال جشن    ايرانيان
در اين ميـان تـالش      . هاي جغرافيايي، اقليمي، مذهبي و ديني است        برگرفته از مناسبت  

هاي ملي هم رنگ و بوي مذهبي به خود بگيرد لذا مثالً در نوروز به عنوان        شده جشن 
ها به خـاطر شـروع        ، كدورت شود كه صله ارحام صورت پذيرد       جشني ملي تالش مي   

سال جديد برطرف شود و فرد به حسابرسي از خود بپردازد كه همگـي اينهـا امـوري               
  .آيند ديني به حساب مي

هـاي خوشـايند مـذهبي هـستند كـه            هاي مـذهبي در ايـران، تـابع مناسـبت           جشن
  :ترين اعياد عبارتند از عمده
  ـ عيد فطر1
 ـ قربان2

 ـ مبعث3

 )ص(ولـ جشن ميالد حضرت رس4
 ـ عيد غدير5

 ـ عيد نيمه شعبان6

از جملـه اعيـادي     ) ص(هاي ميالد حضرت محمـد      عيد فطر، قربان، مبعث و جشن     
هستند كه در ميان همه مسلمانان عموميت دارند و همه از آنها به عنوان اعياد اسالمي                

تواند به عنوان هـدفي مـشترك ميـان مـسلمانان، مبنـاي       اين مي. كنند  و عمومي ياد مي   
اعيـاد غـدير   . تحاد ملي در ايران و انسجام اسالمي ايرانيان با كشورهاي اسالمي گردد   ا

گرايـي    و نيمه شعبان هم خاص شيعه هستند؛ هر چند عيد نيمه شـعبان را بـا موعـود                 
دانند اما اين تعبيري كه در شيعه وجود دارد و مربوط به بحـث                ساير اديان يكسان مي   

  .يان استانتظار است، متفاوت با ساير اد
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  عيد فطرـ 

عيد فطر، عيد برادري و برابري يكي از بزرگترين اعياد اسالمي اسـت كـه پـس از               
پايان يك ماه نخوردن و نياشاميدن و انجام ندادن برخي اعمال مبطـل روزه و سـر بـر           

شـود و   آستان الهي به عنوان عبادت ساييدن با شور و شكوه خاصي پـاس داشـته مـي              
انـد بـه    چنين روزي احساس رضايت دارند از اينكه ماه روزه را توانـسته      مسلمانان در   

هـا و روزهـاي       شب و روز عيد فطر در فرهنگ ديني از جمله شـب           . عبادت بگذرانند 
به انجـام اعمـال بـا    ) ع(مبارك است و مردم ايران اسالمي با تأسي به سيرة معصومين     

ن فرهنگ دينـي بـا تـار و پـود           پردازند و چو    آداب و تشريفات خاص در اين ايام مي       
  .زندگي مردم گره خورده است اين آداب جزيي از فرهنگ مردم ايران شده است

هاي گذشته و حال در عيد فطر مشابه هستند كـه             بسياري از آداب و رسوم و آيين      
شامل جستجوي هالل ماه نو در غروب آخرين روز ماه مبارك رمضان در افق، خـارج   

احيـا گـرفتن در   ( د در شب عيد فطر، در مسجد بيتوتـه كـردن  كردن فطريه از مال خو   
، نماز، دعا و تكبيرخواندن، غسل كردن، رفتن به مصلي با سـالم و صـلوات و       )مسجد

تكبير، برپايي نماز عيد در بيرون از شهر يا مصلي زير آسمان آبي به امامـت روحـاني                  
 گـرفتن يكـديگر و      منطقه تا افطار كردن با خرمـا و شـيريني، روبوسـي و در آغـوش               

خـواني، پخـش خيـرات بـراي امـوات، زيـارت          گويي، زيارت اهل قبور، فاتحه      تبريك
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امامزادگــان، مهمــاني دادن و مهمــاني رفــتن، ديــدار روحــانيون، ســادات، بزرگــان و  
هـايي كـه بـه        روحانيون، دادن فطريه به مستمندان، دلجويي از ايتام، ديدار از خـانواده           

اند و در آوردن پيراهن عزا از تن صاحبان عـزا، پخـتن                داده تازگي عزيزي را از دست    
هاي نذري و تقسيم آن بين دوستان، همسايگان و اقوام، هديه دادن بـه كودكـان و          غذا

هـا و دامادهـا بـه يكـديگر،      اند، هديه دادن عروس    نوجواناني كه به تازگي روزه گرفته     
ـ              ه اتفـاق اهـل خانـه بـراي         خريد لباس نو براي كودكان و رفتن به دشت و طبيعـت ب

هاي اخير متداول شـده       باشد و از جمله اعمالي كه در سال         گذراندن اوقات فراغت مي   
باخبر شدن مردم از رؤيت هالل ماه شوال از طريق دفتـر مقـام              : است عبارت است از   

، تعيين زمان و مكان نماز عيد فطر از طرف          )صدا و سيما  (معظم رهبري و رسانه ملي      
بـه  ) نقـدي و غيـر نقـدي     (ي و از طريق رسانة ملي، تحويل زكات فطريه          ستاد برگزار 

هاي بهزيـستي،     ها و صندوق    ، مساجد و پايگاه   )ره(هاي كميته امداد امام خميني        پايگاه
هاي شاد،    آوري وجوه فطريه، پخش برنامه      واريز وجه نقد به حساب بانكي ويژه جمع       

بـه منظـور شـاد كـردن        ) صدا و سـيما   (هاي شاد از رسانه ملي        فيلم، موسيقي و جنگ   
  .مردم

شايان ذكر است از آنجا كه پرداختن به همه موضوعاتي كـه در بـاال ذكـر شـد در                    
هايي از تبلـور   شود در ادامه صرفاً به نمونه گستره ايران باعث حجيم شدن پژوهش مي     

ونـه بـه   به عنـوان نم . شود هاي ايران اشاره مي ها و شهر ها در برخي  استان  اين فعاليت 
مراسم و آداب عيد فطر در ميان اهل سنت سنندج كه در گذشـته رواج داشـته اشـاره                   

  :شود مي
 شروع خانه تكاني از حدود يك هفته مانده به عيد •

 خريد لباس نو •

 تهيه هداياي مختلف براي دادن در روز عيد •

 حنا بستن دست توسط دختران و زنان •

 تهيه غذا و شيريني مناسب براي روز عيد فطر •

 خواندن نماز عيد به جماعت در مسجد •

 ديد و بازديد عيد •
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 كنان ها و برپايي مراسم آشتي رفع كدورت •

مـراد ويـسي،     / 3/10/37نـوراني، سـنندج،     (برپايي مراسم جـشن و سـرور         •
  )15/11/48سنندج، 

بخش مسلمانان اسـت      هاي ديني است كه هويت      در رمضان و عيد آن يكي از زمان       
مـشابه را نـسبت بـه ايـن زمـان انجـام                و اعمال ديني تقريبـاً     و آنها هستند كه مناسك    

دهنــد لــذا در ميــان ايرانيــان عنــصر و عامــل اتحــادبخش و در ميــان مــسلمانان   مــي
  .بخش است انسجام

  ـ عيد قربان

 و  فرهنگي در قالب آداب و مناسك دينـي            هايي اجتماعي   ها به عنوان پديده     جشن
ها و اشكال متفاوت در زنـدگي مـردم جريـان             شيابند و به رو     و سنن قومي تبلور مي    

مردم ايران بـا  . ساز روح جمعي در جوامع هستند      ساز همبستگي و تجلي     دارند و زمينه  
اي به قـصد      دانند و همه ساله فديه      اي مقدس مي    تأسي به اديان الهي، قرباني را فريضه      

  .كنند تقرب تقديم درگاه الهي مي
ي ايرانيـان اسـت كـه در نقـاط مختلـف ايـن         هاي مـذهب    عيد قربان از جمله جشن    
بـا دقـت در نحـوة      . شـود   هاي خاص هر منطقه برگزار مـي        سرزمين با آداب و ويژگي    

شود كه اگر چه ممكن اسـت مـردم هـر ناحيـه آداب                برگزاري اين مراسم مشاهده مي    
تـر، شـبيه      هـاي عميـق     متفاوتي در اين خصوص داشته باشند تمام اين مراسم در اليـه           

  .هاي ديرين و كهن برگزاري جشن قربان است و مطابق با آيينيكديگر 
ها پـيش از روز عيـد قربـان خـود را              اي كه دارند از مدت      ايرانيان بنابر رسوم ويژه   

انتخاب حيوان براي   . كنند كه مقدمات اين مراسم با خريد قرباني است          آماده جشن مي  
. گيـرد   ان منطقـه صـورت مـي      قرباني در هر منطقه متناسب با عادات و عقايد ويژة هم          

شـود    حيوان قرباني، تحت شرايط خاصي براي زمان ذبح نگهداري، آماده و آراسته مي            
مثالً نر و سالم بودن، لنگ نبودن، شاخ شكسته نداشـتن، گـوش بريـده نبـودن، سـالم              

هايي است كه در اغلـب نقـاط    ها، نداشتن زخم و داغ از ويژگي ها و دندان  بودن چشم 
پس از انتخاب هم معموالً قرباني را با حنـا رنـگ      . گيرند   قرباني در نظر مي    ايران براي 
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. كننـد  را با پارچـه تـزيين مـي    كشند و شاخ و پيشاني    هايش سرمه مي    كنند، به چشم    مي
 / 12/10/53محمـدزاده، گنبـد،     .(كننـد   اي را زمزمـه مـي       هنگام ذبح هم اشعار و ادعيه     

  )1/6/46صادقي، زابل، 
ت و روب، شستشو، حمام و نظافت نيز از جمله آدابـي اسـت كـه        خانه تكاني، رف  

خـوراك روز عيـد در برخـي نقـاط     . آورند ايرانيان پيش از عيد قربان آنها را به جا مي   
از انـواع ايـن     . شوند  مفصل است و مردم چندين روز پيش از عيد مشغول تهيه آن مي            

   سـمناني،   3شـنگي   آش كرمانـشاهي،    2 تركمنـي، نوالـه    1توان بـه چـك درمـه        غذاها مي 
 و   هشتجين اردبيلي، آش نخود و دوينه اشنويه، كوفته5 سيستاني، نزيك  4ديگ جوشك 

 سرخـسي   7قتلمـه   و 6كوبيده و آبگوشت آذربايجاني، حلواي بندرعباسي و نان چليك        
  .كنند  معموالً در غذاهاي گوشتي از گوشت قرباني استفاده مي. اشاره كرد

كنند، برخي در اماكن مقدس از        ر مناطق مختلفي فديه مي    ايرانيان، قرباني خود را د    
هـاي اصـلي محـل        هاي مسكوني و برخـي در ميـدان         ها، برخي در خانه     جمله امامزاده 

شـود و قـصاب نيـز اغلـب           هنگام ذبح هم اشعار و ادعية خاصي خوانده مـي         . زندگي
  .اي دارد شرايط ويژه

هاي نو   اهالي با پوشيدن لباسشود و پس از مراسم قرباني، جشن و سرور بر پا مي         
در ميان اهل سنت معمـوالً      . شوند  و تميز براي تبريك عيد به ديد و بازديد مشغول مي          

انجامد و در طي اين مدت مـردم در مهمـاني و        برپايي مراسم عيد سه روز به طول مي       
 حاجيـان،   8/12/46زاده، گنبد،     صوفي/ 6/11/52ريگي، زاهدان،   .(برند  سرور به سر مي   

رفتن به امامزاده و سـاير امـاكن متبركـه هـم جزيـي از مراسـم ايـن                   ) 25/3/60قروه،  

                                                 
1. ček derme  
2. nevâle 

3. âsh-e- šengi 

4. digjušak 

5. nazik 

6. čelik 

7. qatlema 
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زيارت اين اماكن در موسم عيد قربان و حاجت خواستن و نيت كردن در              . روزهاست
  .بسياري از مناطق ايران رايج است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از جملــه آداب ديگــري كــه در جــشن عيــد قربــان در ميــان ايرانيــان رواج دارد، 
همچنـين فرسـتادن شـيريني و       . هاي محلي و ارسال هدايا براي نوعروسان است         زيبا

غذا براي همسايگان و آرزوي تندرستي و رفاه براي آنان از اعمـال نيـك و پـسنديده                  
  .باشد اين عيد مي

توانيم به نظـام      با مطالعه آداب و رسوم عيد قربان در شهرها و روستاهاي ايران مي            
تـرين    ببـريم و عميـق      دي، ديني و فرهنگي مردم هر منطقه پي         فكري، اجتماعي، اقتصا  

هاي مادي و معنوي فرهنگ مردم خود را با تبيين و تحليل درست اين مناسـبت                  جلوه
  .از لحاظ ديني و عقلي به نسل امروز بشناسانيم

  ـ عيد مبعث

روز بيست و هفتم رجب هر سـال        . يكي از اعياد بزرگ مسلمانان عيد مبعث است       
هاي اسالمي جشن و سـرور بـر پـا        در سرزمين ) ص(سبت بعثت حضرت محمد   به منا 
گوينـد و اشـعاري را در         در بسياري از مناطق به اين روز عيد معراج هم مـي           . شود  مي
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بـه  . خواننـد  به همراه دف و ساير آالت بـومي مـي  ) ص(وصف معراج حضرت رسول 
  :شود طور مثال در مهاباد اين ابيات خوانده مي

 yâ resullalah giyânam be fidât  ، گيانم به فيداتاهللا يا رسول

  peškešet dekem selâm o selât  الم و سه الت كم سه پشكشت ده
  تقديم تو باد سالم و صلوات  اهللا جانم فدايت يا رسول
 beči begerem bo muejizatet  رم بو موعجيزاتت بچي بگه

  to xot muejizey be berzi sifat  ي به برزي سيفات تو خوت موعجيزه
  اي با اين همه صفات تو كه خود معجزه  ات بگردم براي چه دنبال معجزه

 kâm vesifeit benim le nâv sifâtâ  فت بنيم له ناو سيفاتا  سي كام وه

 bikem be esâs bu vesif o senat  نات ساس بو وسيف و سه م به ئه بيكه

  سي براي وصف تو قرار دهمآن را اسا  از كدامين صفت وااليت سخن بگويم
 her sifetiket temâšâye dekam  م كه ماشاي ده تيكت ته ر سيفه هه

  venie nâyâbe le ruye kaeinât  ونيه نايابه له روي كائينات
  مثل و مانند است در كائنات بي  نگرم به هرصفتي كه مي

  )1362شريفي، مهاباد، (  
  :خوانيم  ران مياي از مناطق مركزي اي يا در معراج نامه
  اهللا مبارك باد آن معراج ي از حق رسولـتوي  باد آن معراج اهللا مبارك محمد يا حبيب

   باد اين معراج تي مباركـالمذنبين هس شفيع  المرسلين هستي امام المتقين هستي رسول 
  به تو سلطان دين آورد مبارك باد آن معراج  به نزدت جبرئيل آمد براق نازنين آورد

  به تو سلطان دين آورد مبارك باد آن معراج  ن كه رفت پيغمبر براق ايستاده بود بر درهمي
  عراجـباد آن م همي رفتي به جوالني مبارك  شب تاريك و ظلماني شدي چون ماه تاباني

  راجــاهللا مبارك باد آن مع رايت يا رسولــب  نظر كردي سوي باال، سالم آمد از اهللا
  ون جمله بخشيدم مبارك باد آن معراجــچبه رحمت هم پسنديدمخداوند گفت چون ديدم 

اسـت  ) ص(برپايي مراسم جشن و سرور كه هدف آنها بزرگداشت پيامبري اسـالم    
عيـد مبعـث، عيـد      . هاي مشترك اين روز در تمام مناطق كشور ايران اسـت            از ويژگي 
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 و ارزش و بزرگ مفتخر شدن مسلمانان و همه مردم به اسـالم و پيـامبر اسـالم اسـت         
  .قدر آن بايد گرامي داشته شود

  )ص(ـ جشن ميالد حضرت رسول 

االول به اعتقـاد اهـل تـشيع          االول به اعتقاد اهل سنت و هفدهم ربيع         دوازدهم ربيع 
اين پنج روز اختالف كه به نام هفته وحـدت  . باشد مي) ص(روز ميالد حضرت رسول   

مراسـم جـشن از     . كـشور اسـت   هاي بـارز اتحـاد ملـي در           شود از مصداق    خوانده مي 
. رسـد  شود كه اكثريت اهل تسنن دارند و سپس به كل كـشور مـي         هايي آغاز مي    استان

هايي اسـت كـه در منـاطقي ماننـد كردسـتان رواج               خواني يكي از آيين     مراسم مولودي 
سـروده شـده    ) ص( و ثنـاي حـضرت رسـول        ها كه در وصف     اشعاراين مولودي . دارد

خـواني كـسي حـق     در مجلس مولودي. شود تدين خوانده ميتوسط دراويش يا افراد م   
. ندارد با تن نجس و غسل نكرده حاضر شود و كسي نبايد با صداي بلند سخن بگويد  

  . شود به هنگام اجراي مولودي هم سكوت كامل برقرار مي
همچنين، قرباني كردن گوسفند و پذيرايي با غذا و شيريني از مهمانان از آداب اين    

عالوه بر پذيرايي از مهمانان در منزل فرستادن شيريني وغذاي نذري بـه    . اشدب  روز مي 
هـا اشـاره    در اينجـا بـه دو نمونـه از مولـودي    . در منازل همسايگان هم متداول اسـت     

اي از يك مولـودي مربـوط    شود؛ ابتدا دو بيت از يك مولودي كردي و سپس قطعه        مي
  :به كهك قم آورده شده است

 majlesi farahbaxš o vasfi hazrata  زرته سفي ح خشو و به رح جلسي فه مه

  mazhari anvâre fayzou o rahmata  ته حمه يضو و ره نوار فه ري ئه زهه مه
 است، مظهـر انـوار فـيض و رحمـت            بخشي از وصف حضرت رسول      مجلس فرح 

  است
  ve zekri selavât pâk la âlâyeš  وه ذكري سه لوات پاك له ئااليش

  be fazâye majles bedein ârâyeš  ين ئارايش جلس بده ي مهضا به فه
  .آاليش به فضاي مجلس آرايش دهيم با ذكر صلوات پاك و بي

***  
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  به دنيا آمد احمد  تولد شه محمد
  خوابي امشب كجا مي  اي مرغ زرد و آبي

  صلي علي محمد صلوات بر محمد  زير علم پيغمبر
  جبرئيل بارها گفت  صلوات را خدا گفت
  صلي علي محمد صلوات بر محمد  در شأن مصطفي گفت

شعبان به عنوان اعياد مشترك ميـان شـيعيان           در اين قسمت به دو عيد غدير و نيمه        
  : زيرا اين اعياد، مشترك ميان اقوام شيعه مذهب ايران است. شود اشاره مي

  ـ عيد غدير

زي است كه امـين     رو. عيد غدير يكي از بزرگترين اعياد مسلمانان اهل تشيع است         
آورد كه يا ايها الرسول بلـغ مـا انـزل         ) ص(وحي هدية پروردگار عالميان را نزد پيامبر      
در سرزمين گرم و تفتيدة غـدير خـم         ) ص(اليك من ربك و نداي دلنشين رسول اكرم       

من كنت مواله فهذا علي مواله و غدير نگـين درخـشاني            : انداز شد كه    اين چنين طنين  
  .شد بر تاريخ اسالم

مسلمين كه همراه پيامبر نداي لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لبيك را سـر داده                 
شتافتند و واليتش را تهنيت ) ع(بودند اينك دوباره در غدير لبيك گويان به سوي علي         

گفتند، همانگونه كه پيامبر سر داد واين روز را عيد مسلمانان اعالم كرد وسفارش كرد               
از او پيروي كنيد كه بزرگ شماسـت و مـوال و سرپرسـت    كه علي را گرامي بداريد و       

  .شماست
باورها و عقايد ديني ريشه در فرهنگ هر قوم دارد و مناسك مذهبي با تار و پـود                  

ايرانيان اهل تشيع نيز بـا تكيـه بـر          . روزمرة مردم هر سرزمين پيوندي ناگسستني دارد      
راي يكي از بزرگترين    الحجه پذي   فرهنگ بومي و مذهبي خود هر ساله در هجدهم ذي         

  .اعياد هستند
هـا را ماننـد       خانـه . شوند  روند و مهيا مي     از روزها قبل به تدارك اين روز عزيز مي        

ها و كـوي و بـرزن را مهيـاي ايـن              مساجد، خيابان . كنند  نوروز از گرد و غبار پاك مي      
همه، زن و مرد، پيـر و جـوان، شـب عيـد رو              . كنند    جشن بزرگ كرده و چراغاني مي     
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كننـد    گويند و دعا مي     كنند، ذكر حق مي     سوي مساجد نهاده در جشن غدير شركت مي       
دارند و    نماز برپا مي  . كه خداوند آنان را از يار و ياوران انبياء و بزرگان دين قرار دهد             

بـراي  . بندنـد   لباس نو به تن كرده بر دست و پاي خود حنا مـي            . كنند  قرآن تالوت مي  
رونـد،   دهند و به ديدار يكـديگر مـي   ، صله ارحام انجام ميفرستند عروسان هديه مي  نو

اي به مناسبت اين روز بزرگ نـان و           روند در هر خانه     ها مي   صبح روز عيد به زيارتگاه    
بسياري از مردم نذورات خود را در روز عيـد غـدير            . شود  شيريني مخصوص تهيه مي   

ز تمكن مـالي برخـوردار   كساني كه ا. شوند به جا آورده و ديگران هم در آن سهيم مي       
وقـف كـرده،   ) ع(هستند در اين روز قسمتي از اموال خـود را بـه نـام حـضرت علـي      

پردازند و ديگران را هـم در         كنند، به شادي مي     دهند و اطعام مي     مستمندان را ياري مي   
حـديث و  . رونـد  هاي عزادار مي به ديدار خانواده. كنند شادي و جشن خود شريك مي   

كنند   مي) دهند  دست همديگر را فشار مي    (راي هم بازگو كرده مصافحه    واقعة غدير را ب   
ســپاس پروردگــار عالميــان را كــه مــا را از پيــروان واليــت : گوينــد صــدا مــي و هــم
  .ابيطالب قرار داد ابن علي

در عيد غدير بر زبانها جاري اسـت و يـاد و خـاطره غـدير در                ) ع(نام مبارك علي  
  .هايشان ماندگار است دل

  يمه شعبانـ عيد ن

ها و رسوم جشن نيمه شعبان از جايگاه وااليـي در ميـان شـيعيان برخـوردار                   آيين
كنند از آن جمله      هايي را بيان مي     هاي مختلف ايران براي ماه شعبان نام        در استان . است

در انصاريه  . نامند  آيي و ماه زودگذر مي      در همدان مردم ماه شعبان را چاپارآيي، شعبان       
ها در ايـن مـاه        ت گويند يعني اين ماه برات آزادي مردگان است و مرده          كاشمر ماه برا  

به اين شـب، چـك نيـز    . آزاد هستند و روح آنها از كار و كردار بستگانشان آگاه است 
گويند و مردم مهاباد نيز عيد بـرات گوينـد كـه در              1در كازرون ماه دودوك   . گويند  مي

بر همين باور مـردم در      . كند    يين مي چنين روزي خداوند رزق و روزي بندگانش را تع        

                                                 
1.doudouk 
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خوانند؛ يكـي بـراي طلـب         را سه بار مي   » يس« و سوره     شامگاه روز برات دعاي ويژه    
  .1طول عمر، يكي براي سالمتي و ديگري براي رزق و روزي

توان در مراسم مخصوص اين روز نظاره كـرد كـه             تجلي اين جشن و شادي را مي      
در فـردوس رسـم اسـت كـه در ايـن شـب هـر        . زيمپـردا  اي از آنها مـي  به ذكر نمونه 

كند   كند و ذكرهايي را زير لب زمزمه مي         اش شمعي روشن مي     اي در اتاق خانه     خانواده
  : به اين ترتيب

  تو به نيكي بنويس نامه اعمال مرا  آتنا براتنا رحمتنا يا رب
شـته  عقيده دارند در اين شب است كه نامه اعمال در طول سال آينده براي فـرد نو    

هـا    الزمان به تمام خانه     شود و روشن كردن شمع هم از اين جهت است كه صاحب             مي
هـا را بـه قبرسـتان     افكند و بايد همه جا روشن باشد و در نهايت شمع          و نقاط نظر مي   

كودكان مهابادي نيـز بعـد از صـرف شـام     . دهند برند و بر سر مزار رفتگان قرار مي         مي
راتـو   بـه «: خواننـد  زنند و مـي  ها را مي   شوند و در خانه     ها مي   دسته دسته رهسپار كوچه   

مردم و اهالي محل از يك روز قبـل تنقالتـي   » برات بر شما مبارك باد    «يعني  » ولي بي 
دهند كه اين كار باعث وجد و شور  برايشان آماده كرده و در اين شب به آنها هديه مي 

 را در 2»آالدوشـي «اسـم  زنـان شوشـتري نيـز مر    . شـود     و نشاط كودكان و بزرگان مـي      
كننـد و     كنند و در طي مراسم خاصي براي يكديگر دعا مـي            امامزاده علمدار برگزار مي   

بايست در طول عمرش يك بار آالدوشي شود و آن را در نيمه شعبان اجرا                 هر فرد مي  
هاي مختلف ايران برپا      هاي گوناگوني كه در ميان اقوام و استان         مراسم و آيين  . كنند  مي
در ايـن آيـين و مناسـك     . ساز همبـستگي و اتحـاد ملـي هـستند           ود همگي زمينه  ش  مي
توانـد موجـب      توان تنوع اخالقي و فرهنگي اجتماعي مردم را مشاهده كرد كه مـي              مي

اي نـه تنهـا در تـأمين هزينـه       زيرا افراد در هر منطقه  . تحكيم همبستگي اجتماعي شود   
راي خريـد، تهيـه غـذا و غيـره بـا هـم              مربوط به مراسم و انجام مراسم مذهبي بلكه ب        

بنابراين شركت جستن در اعياد مذهبي از جمله شعبانيه تالشي است . شوند شريك مي 

                                                 
كنند   برگزار نمي ) عج(عصر    البته در مناطق كردنشين، اهل سنت عيد نيمه شعبان را به صورت ميالد حضرت ولي              . 1

  .باشد و منظور همزماني دو مناسبت مي
 براي در امان ماندن از چشم زخم و طلب حاجتمراسمي . 2
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هـا و ايجـاد آرامـش و در نهايـت            براي نزديك شدن به همبستگي اجتماعي، خواسـته       
زماني مبارك است   ) عج(عيد امام زمان    .دست يافتن به نوعي ارتباط روحي با يكديگر       

اي شيعيان بحث انتظار را با خود به همراه دارد موضوعي كه هر زمان الزم است          كه بر 
  .در مورد آن به طور نظري و مصداقي فكر و تأمل شود

هـاي امـت اسـالمي بـراي      در اين قسمت تالش شده تا به طور خالصه به اشتراك       
  :شود رسيدن به انسجام اسالمي اشاره 

  اشتراكات امت اسالمي

كننـد،   هـاي متعـدد زنـدگي مـي     تره جغرافيايي وسـيعي بـا مليـت    مسلمانان در گس  
تجربيات تاريخي و سياسي مشترك چنداني ندارند ولي در بسياري از امـور فرهنگـي               

شود تا بتوانند براي رسـيدن بـه          اين مسأله موجب مي   . اشتراك دارند ) از لحاظ هدف  (
مردم به معناي آن است     انسجام اسالمي در حوزه فرهنگ    . مند گردند   انسجام از آن بهره   

تواننـد از     هاي مختلف اسالمي با همـه تنـوع و اخـتالف روش و تجربـه مـي                  كه ملت 
براي رسـيدن   . الگوهاي مشترك استفاده كنند و در راستاي منافع مشترك حركت كنند          

به ايـن هـدف بايـد از واگرايـي و عوامـل ايجـادي آن كاسـته و بـه علـل و عوامـل                          
  .ايندآفرين و همگرا بيفز وحدت

ــسجام   ــه ان ــيدن ب ــراي رس ب
اسالمي الزم نيست تا از عناصـر       

پوشي كرد    ملي و فرهنگي چشم   
ــي   ــه اتحــاد مل ــا ديگــران را ب ي

ــرا ــي  ف ــه م ــد بلك ــوان از  خوان ت
هاي يكديگر    ها و ظرفيت    فرصت
بــويژه ايــن كــه . منــد شــد بهــره

هـا    ها و فرهنگ    بسياري از روش  
. ميان مـسلمانان مـشترك اسـت      

اي اتحاد و انسجام اسالمي خـود را تـشديد كننـد، عوامـل تفرقـه            قههاي منط   اگر ملت 
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ها كـاري از پـيش برنـد و در          تواند براي واگرايي اين ملت      افكن بيروني و دروني نمي    
توانند از همگرايي سود برند و بـراي   هاي منطقه اسالمي هستند كه مي  نهايت اين ملت  

  .مند شوند ر بهرهرسيدن به آرامش و آسايش از توان و ظرفيت يكديگ
هاي مسلمان پيوندهاي خود را چنان        پس، انسجام اسالمي به اين معناست كه ملت       

مسلمانان بايد براي رسيدن بـه      . مستحكم و استوار كنند كه راه نفوذ دشمن بسته شود         
اي است كه دين اسالم و قـرآن برگـردن ايـشان نهـاده                اين وظيفه . انسجام تالش كنند  

هاي هر ملتي در يك سرزمين و كشور با سرزمين و             ها و فرهنگ   با آن كه روش   . است
توانند از انـسجام      كشور ديگر متفاوت است ولي به جهت مشتركات كالن فرهنگي مي          

هـا و     هـا، نژادهـا، خـرده فرهنـگ         امت اسالمي كـه تركيبـي از ملـت        . برخوردار شوند 
 كـه آنـان را بـا        اي برخـوردار اسـت      تجريبات متعدد و متنوع است از انسجام و صبغه        

اهللا و رنـگ   اين همان چيزي است كه در قرآن از آن به صبغهو سازد  يكديگر يگانه مي  
  .الهي ياد شده است

  نگاه قرآن به انسجام اسالمي

و مردمـان   ) 13حجرات، آيه   (اند  ها از يك نر و ماده آفريده شده         از نظر قرآن انسان   
 تمايز رنگ و زبان آنان نه مايـه امتيـاز و            و) 213بقره،آيه  (اند    امتي واحد و يگانه بوده    

چنـدگونگي  ) 22روم، آيـه    .(هاي قدرت الهـي اسـت       نه نشانه برتري است بلكه نشانه     
توان   بنابراين نمي ) 13حجرات، آيه   .(اي راهي براي شناسايي بهتر است       اي وطايفه   قبيله

 در به اين مسايل به عنوان مسايل محوري نگريست بلكه امـوري عرضـي هـستند كـه       
  .گردند شرايط خاص و مقتضيات خاصي پديدار مي

. ها را در نهايت در يك جامعه جهاني واحد گرد آورد      كوشد تا همه انسان     قرآن مي 
خواهد كه در نهايت با حفظ اصـول و اختالفـات ملـي و                اسالم و قرآن از مردمان مي     

 و بـه    حتي شريعتي خود در يك اجتماع كالن و واحد انـساني جهـاني گـردهم آينـد                
ــول و ارزش ــد   اص ــه كنن ــشترك توج ــاي م ــانگي   . ه ــه يگ ــان را ب ــن رو مردم از اي

تواننـد و بايـد بـراي     هـا مـي   اين بدان معناست كه انسان  ) 64عمران، آيه     آل.(خواند  مي
هـاي نظـري دارد و    اين انسجام هر چند پايه. اصول مشترك خود با هم منسجم گردند 
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 ولـي در مقـام عمـل عمليـاتي نـشده و             همه در پي توحيد، آسايش و آرامش هـستند        
  .انسجام، نمود خارجي نيافته و آثار آن ظاهر نشده است

هاي مـسلمان ايـن    براي رسيدن به اين مقام و هدف اساسي نخست بايد ميان ملت         
هاي مختلـف خـود بـا يكـديگر        انسجام و همرنگي پديدار گردد و امت اسالم با ملت         

هـاي    سيدن به انـسجام اسـالمي طـرح و برنامـه          از اين رو قرآن براي ر     . منسجم شوند 
كننده عوامل انسجام    هاي قرآني تبيين    بسياري از گزاره  . دهد  مختلف و متنوعي ارايه مي    

هاي دستوري قـرآن نيـز در ايـن راسـتا قابـل               اسالمي است چنان كه بسياري از آموزه      
ه و اسالم را    قرآن همه كساني را كه شهادتين بر زبان جاري كرد         . تحليل و تببين است   

. دانـد   با حقيقت جانشان پذيرفته باشند، مؤمن و مشمول حكـم انـسجام اسـالمي مـي               
آيد، قرآن براساس همين      يگانگي و انسجام كه در سايه وحدت عقيده و باور پديد مي           

و بـر تعـاون و     ) 10حجرات، آيـه    (خواند  وحدت عقيده مؤمنان را برادران يكديگر مي      
اين همـه بـراي     ) 2مائده، آيه   .(كند  يي و نيكي دعوت مي    همكاري و همياري در پارسا    

ها و اقوام مختلف است كه در يك راه و            ها و فرهنگ    آن است كه امت تركيبي از ملت      
اند گروه بزرگي از مردمان را در يك  اند و توانسته روش و هدف مشترك گرد هم آمده  

  .مجموعه گرد آورند
 خودنمايي كند بـه شـكل روحـي و    اين انسجام پيش از آن كه به صورت تجسمي      

هايي دانسته است كه از اسـتحكام   قرآن پيوند مؤمنان را پيوند دل   . يابد  رواني تحقق مي  
اي   اين مـوهبتي الهـي ومعجـزه      ) 63انفال، آيه   .(باشند  و استواري خاصي برخوردار مي    

هاي مردمان مؤمن ايجاد كرده است زيـرا          خداوندي است كه خداوند با تصرف در دل       
توان چنين انسجام و يگانگي را كه رنگ خدايي دارد جز به معجزه ايجاد كرد؛ از                  مين

هـاي زمينـي را انفـاق         ها و ثروت    فرمايد كه اگر تمام گنج      اينرو خطاب به پيامبرش مي    
گونـه   آوري زيـرا ايـن    توانستي اين انسجام، يگانگي و همرنگي را پديـد          كردي نمي   مي

همگرايي ايجاد شده همگرايي روحي و      ) 63انفال، آيه   (.آيد  يگانگي با پول فراهم نمي    
يابد كـه     شود و اين در صورتي تحقق مي        رواني است كه به عنايت پروردگار ايجاد مي       

  .ها بر دين تأكيد ورزند و اصول آن را مورد توجه قرار دهند ملت
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ان تـو  شمارد كه از مهمترين آنها مـي  قرآن براي انسجام اسالمي آثار چندي را برمي       
. وايجاد دولت اشاره كرد   ) ملت(به همان هدف اصلي تشكيل خانواده كوچك و بزرگ        

هدف از انسجام اسالمي در وهله نخست رسيدن به آرامش و آسايش است كـه قـرآن           
چنـان كـه برچيـده      ) 65 و نيز انعام، آيـه       103عمران، آيه     آل.(روزد  نيز بر آن تأكيد مي    

تـرين اهـداف وحـدت و انـسجام      گـران از مهـم   شدن زمينه سلطه بيگانگان و استعمار 
گونـه قـدرت و هيمنـه مؤمنـان           كـه بـدين   ) 4قصص، آيه   (اسالمي شمرده شده است     

  )46انفال آيه . (يابد افزايش مي
از ايـن رو بـه      . اين اهداف جز با تأكيد بر عوامل ايجادي آن پديدار نخواهـد شـد             

) قرآن و پيامبر  (ه ريسمان الهي  مسلمانان است كه بر اصول دين اسالم تأكيد ورزند و ب          
حقوق برادري را  ) 59 و نساء، آيه     103آل عمران، آيه    .(چنگ زنند و از آن دور نشوند      

حجـرات،  (رعايت كنند و عيب يكديگر نجويند و در حق يكديگر گمان باطـل نبرنـد              
امر به شايسته و معروف نمايند و از كار زشت و ناهنجار پرهيز كرده و               ) 12 و   11آيه  
قرآن اين دسته و عوامل ديگـري را هـم          ) 104عمران، آيه     آل.(ران را نيز باز دارند    ديگ

تـوان رنـگ يـك        براي رسيدن به انسجام اسالمي بيان كرده است كه بدون آنهـا نمـي             
  .رنگي را ديد و از امنيت، آرامش و آسايش برخوردار شد

  هاي مسلمانان براي انسجام اسالمي ها و قابليت توانايي

ن جهان خواه شيعه، خواه سني به خداي واحد، عـالم غيـب، معـاد، قـرآن                 مسلمانا
كريم، نبوت و رسالت نبي مكرم اسالم ايمان دارند و رو به سوي وادي مقـدس نمـاز                 

رونـد، ماننـد    گيرند، در موسمي مشخص به حج مي گذارند، زماني يكسان روزه مي   مي
ساز وحـدت اسـالمي       رها زمينه پردازند كه همة اين محو      هم زكات بدن و اموال را مي      

هـاي   در كنار محورهاي فوق، دو عامـل پيوسـتگي نـسبي سـرزمين         . شود  محسوب مي 
هاي مسلمانان بـراي اتحـاد و انـسجام           اسالمي و جمعيت مسلمانان، توانايي و قابليت      

  .كند اسالمي را بيشتر مي
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تأكيـد  همواره بر ضرورت وحدت امت اسالمي و اتحاد مسلمانان         ) ره(امام خميني 
گرايي و شكاف ميان مسلمانان را برخالف اسالم و مـصلحت             داشتند و همچنين مليت   

  )2/6/1359اهللا الحرام،  پيام به زائران بيت. (دانستند مسلمين مي
ورزنـد    مقام معظم رهبري نيز مكرراً بر ضرورت وحدت در دنياي اسالم تأكيد مي            

ها و نژادها و پيروان مـذاهب         ز ملت امت اسالمي ا  «: گويند  و در يكي از اشاراتشان مي     
اين تنوع كه با پراكندگي جغرافيايي در بخش حـساس و          . گوناگون تشكيل يافته است   

ي قوتي براي اين پيكرة عظيم بـه شـمار      تواند نقطه   مهمي از كرة زمين همراه است مي      
تر اي پهناور از كارآمـدي بيـش   آيد، ميراث و فرهنگ و تاريخ مشترك آنان را در گستره   

هاي انساني و طبيعي را در خدمت آن بـه            برخوردار سازد و انواع استعدادها و قابليت      
استعمار غربي از آغاز ورود به كشورهاي اسالمي، همين نكتـه را مـد نظـر                . كار گيرد 

سياسـتمداران  . افكـن پرداختـه اسـت       هـاي تفرقـه     ساخته و يكسره به تحريك انگيـزه      
 اگر هويت يكپارچه جهان اسالم شكل بگيـرد، راه          دانستند كه   استعمارگر به خوبي مي   

پس در تالشي همه سويه و بلنـد        . بر سيطرة سياسي و اقتصادي آنان بسته خواهد شد        
مدت به اختالفات در ميان مسلمانان دامن زدند و زير چتـر ايـن سياسـت خبيثانـه از                   

اري بـرد   هاي مردم و سست عنصري زمامداران سياسـي و فرهنگـي، بهـره              غفلت توده 
پيام به كنگره حـج،     (».كردند و كار خود را در تسلط بر كشورهاي اسالمي پيش بردند           

8/10/85(  
ها و  در باب اتحاد، انديشمندان و فعاالن فرهنگي ـ سياسي در دنياي اسالم ديدگاه 

هـاي اجمـالي از آنهـا اشـاره       اند كه در ذيل بـه نمونـه         اظهار نظرهاي مهمي ارائه كرده    
  :شود مي

  سيدجمال

دهد عروج و سقوط نژادها و اقوام و ملل در گرو اتحاد يا               تجربه تاريخي نشان مي   
اين ناموس خداوندي است كه نصيب هر ملتي از هستي تنهـا بـه              . عدم آن بوده است   

ايست كه از اتحاد و اتفاق بـرده اسـت و خداونـد، هـيچ قـومي را هـالك                      مقدار بهره 
از نظـر   ) 83 :1375صـاحبي،   .(اند  مبتال شده نساخته مگر پس از آنكه به تفرقه و نفاق          
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در عين حال اشاره مي كنـد كـه         . شود  سيدجمال اتحاد مسلمانان باعث قدرت آنها مي      
  .شود گرايي و تعصبات قومي و نژادي در جهان اسالم باعث ضعف آنها مي مليت

  اقبال الهوري

. اسـت هاي او در بحث ضـرورت اتحـاد مـسلمانان      شعر ذيل يك نمونه از ديدگاه     
  :داند اقبال عامل اتحاد مسلمانان را گرايش به اسالم مي

  مرز و بوم ما بجز اسالم نيست  قلب ما از هند و روم و شام نيست
  شبنم يك صبح خندانيم ما   ما از حجاز و چين و ايرانيم

  :گرايي را به عنوان عامل ضد اتحاد مورد اشاره قرار داده است اقبال مليت
  اند بر وطن تعبير ملت كرده  اند كردهچنان قطع اخوت  آن

  اند نوع انسان را قبايل ساخته  اند تا وطن شمع محفل ساخته
  )35: 1376الهوري، (آدميت گم شد و اقوام ماند   ماند روح از تن رفت و هفت اندام

  اي  رسانه وجوه

از اعيادي هستند كه در ميـان       ) ص(اعياد فطر، قربان، مبعث و تولد حضرت محمد       
تواند، مبناي اتحاد ملي در ايـران و انـسجام            اين موضوع مي  . مانان عموميت دارند  مسل

تأكيد بر ايـن    . اسالمي ايرانيان با كشورهاي اسالمي به عنوان هدفي مشترك قرار گيرد          
جـم و     هـاي جـام     ها از طريق رسانه ملي جمهوري اسـالمي و خـصوصاً شـبكه              جشن

تواند نمـاد و نمـودي از     اين ايام خود مياي در هاي منطقه ها و جشنواره   نمايش جشن 
هايي كه تـاكنون در جهـت      ها و اقدام    رسد عالوه بر فعاليت     به نظر مي  . اين اتحاد باشد  

اتحاد ملي و انسجام اسالمي به صورت آگاهانه و عالمانه انجام شده چند پيشنهاد زير               
  :تواند مفيد باشد هم در اين زمينه مي
  :در وجه داخلي

  هاي سراسري هاي مردمي مناطق مختلف ايران از شبكه رگزاري جشنـ نمايش ب1
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آذري، بلوچ، تركمن، عرب، كرد، لر و (هاي اقوام ايراني     ـ نمايش برگزاري جشن   2
  هاي سراسري در زمان اعياد مذهبي از شبكه...) 
  هاي سراسري  نشين از شبكه هاي مذهبي مناطق سني ـ نمايش برگزاري جشن3
ها و بزرگان اهل سنت در رابطه با اعياد ديني و پخـش آن از         لويـ مصاحبه با مو   4
 هاي سراسري شبكه

سـني و  (هاي اسالمي مردم ايران  هاي ديني و اجرايي در جشن ـ تأكيد بر اشتراك   5
 )اي و قوميتي شيعه، منطقه

هاي ويژه اعياد اسالمي و دعوت از تمام اقـوام و مـذاهب و                ـ برگزاري جشنواره  6
هاي خاص خود و مـيكس و پخـش    ها و سبك   ها، لباس   ها، زبان    با گويش  مناطق ايران 
 هاي سراسري آن در شبكه

  :الملي در وجه بين
ـ تبادل ميهمان ميان كشورهاي مسلمان در زمان اعياد و نمايش اين ارتباطـات از            1
  اي  هاي ماهواره شبكه
مـام  هاي ويژه و مـشترك در يـك زمـان خـاص در ت               ـ برگزاري مراسم و جشن    2

  اي هاي ماهواره كشورهاي مسلمان و پخش آن از شبكه
فطر، قربان، مبعـث و تولـد پيـامبر         (هاي ويژه اعياد ديني مشترك        ـ نمايش جشن  3
  اي هاي سراسري و ماهواره از كشورهاي اسالمي و ايران از شبكه ))ص( اسالم
ـ برگزاري جلسات مـشترك از كارشناسـان كـشورهاي اسـالمي در زمـان اعيـاد          4

  اي هاي ماهواره اسالمي و پخش آن از شبكه

  گيري نتيجه

ها و مناسك ديني به عنوان موضوعي فرهنگي و عـاملي كـه از نظـر دوركـيم                آيين
تواند در زمينه اتحاد ملي و انسجام اسالمي كاركرد و نقش مهمي          ساز است مي    وحدت
گـستره جغرافيـاي   چنانكه مشاهده شد مردم ايران در حوزه اعياد مذهبي در      . ايفا كنند 

پردازند   خود و در زماني مشخص به مناسبت اين زمان مقدس به جشن و شادماني مي              
اعيـاد دينـي از جملـه    . باشد)  ما شادند با شادي(تا برايندي از روايت يفرحون بفرحنا    
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توانـد    هايي هستند كه نه تنها در داخل ايران كه در ميـان تمـام مـسلمانان مـي                   ظرفيت
تواند كـاركرد مـؤثري ايفـا         وحدت قرار گيرد و در اين مورد مسلماً مي        مبناي اتحاد و    

توليـد آن بايـد بـا هـدف      اي، بايـد بـراي احيـا و بـاز     با وجود اين توانايي زمينـه     . كند
 نخبگان فكري و اجرايي در  كنارگذاري و حذف موانع گام برداشت؛ نقش و مسئوليت    

گيري  اي مذهبي و ديني با بهره ن رسانهصدا و سيما به عنوا. اين رابطه بسيار مهم است
تواند اين نقش را هم بين ايرانيان و هـم بـين    ها و افكار پويا، فعال و جديد مي         از ايده 

سازي مناسب و با در نظر گرفتن تنوعات روشـي و اجرايـي ميـان                 مسلمانان با تصوير  
 متفاوت بر طبـل   هاي  سازي  ملل و اقوام مختلف برعهده بگيرد و در اين زمينه با برنامه           

سازگاري و اتحاد و يكپارچگي با برجسته كردن مشتركات بكوبـد و مـانع صـداها و                   
  .ساز و تفرقه افكن شود نداهاي اختالف
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  چكيده

ـ      بازي دستههاي سنتي به چهار       بازي تقـسيم  ي، كالمـي و نمايـشي       هاي آييني، حركت
  .باشند  و هر كدام از آنها داراي كاركردها و عناصري ميشوند مي

ها و در نهايـت ايجـاد فـضاي مناسـب بـراي               هاي آييني، اجراي آيين      هدف از بازي  
هـاي ذهنـي، فكـري،        هاي حركتي گـسترة وسـيعي از بـازي          بازي. باشد  اجراي بازي مي  

هاي كالمي بر سرعت، دقت، صحت        بازي. گيرد  ميسرعتي، ورزشي و سرگرمي را در بر      
هـاي    در كالم و نظم و همـاهنگي در اداي حـروف و كلمـات اسـتوار هـستند و بـازي                    

ها و اعياد به وسيله مردم و بدون استفاده از            هاي مختلف در جشن     نمايشي بنا بر مناسبت   
  .شوند اي اجرا مي بازيگران حرفه

هـاي كالمـي،      هاي حركتي، بازي    هاي آييني، بازي   هاي سنتي، بازي     بازي :ها  كليدواژه
  هاي نمايشي بازي

                                                 
 anizadehali@yahoo.comكارمند پژوهش واحد فرهنگ مردم . 1
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  مقدمه

ها براساس پاسـخگويي بـه    هدف بازي تنها سرگرمي و گذراندن اوقات نيست؛ بازي      
هـاي سـنتي    بـازي . انـد و خواهنـد بـود    اند و در همه اعصار بوده     ها پديد آمده    نياز انسان 

هاي اقوام مختلف     احساسات و خواسته  نمادي اجتماعي و فرهنگي هستند كه عواطف و         
هـاي فرهنگـي و      توان ريشه بسياري از ويژگـي       ها مي   با كنكاش در بازي   . كنند  را بيان مي  

اي، جلـوة     هـاي رايانـه     امـا امـروزه سـيل بـازي       . تاريخي اين مرز و بوم را جستجو كرد       
هـايي   زيرود بـا  هاي آييني و سنتي را كم رنگ كرده است و بيم آن مـي        بسياري از بازي  

انـد،    ها و مراسم ملي، مذهبي و اجتماعي مردم تنيده شـده            ها، آيين   كه در تار و پود سنت     
  .كم فراموش شوند كم

  .باشد روش تحقيق در اين مقاله اسنادي و ميداني مي

   تعريف و اهميت بازي

بـوده و در متـون پهلـوي در كنـار سـاير          » واژيك«در اصل زبان پهلوي     » بازي«واژه  
در ايران عصر ساساني، هـر تفـريح و   . شده است ي عمومي و مجاز استعمال مي    ها  تفريح

اريك برن در كتاب    ) 143: 1386اشرفي،  . (دادند  شادماني شايان توجه را عنوان بازي مي      
بازي يك رشته تبادل    :  آورده است    در تعريف بازي   شناسي روابط انساني    ها، روان   بازي

بيني شده و كامالً مـشخص پـيش     به نتيجه پيشمكمل با هدف نهفته است كه تا حصول  
 يعني هر بازي يك رشته تبادل مشخص و اغلب تكـراري،             كند،  رود و جريان پيدا مي      مي

تر يك رشـته حركـت بـا     اي پنهاني يا به زبان عاميانه با ظاهري قابل قبول و داراي انگيزه    
ت فيزيكي يـا فكـري     در تعريف بازي شايد بتوان گفت هر گونه فعالي        . دام و كلك است   

چه به صورت فردي يا جمعي در جهـت گذرانـدن وقـت، آمـادگي جـسماني، تقويـت        
براي رسيدن به يـك هـدف را   ... حافظه و هوش، اجراي مراسم آييني، نيايشي، رزمي و     

توان به صورت خالصه اظهار كرد هر نوع تحـرك     گويند يا در تعريف بازي مي       بازي مي 
  )مقدمه: 1383محمدي، . (نامند ي ميدار را باز يا فعاليت هدف
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هر چند وجود هدف واحد در بازي، كوشش جمعي براي دسـتيابي بـه ايـن هـدف،      
شناسـان معتقدنـد     اما بسياري از روان   ) 8: 1377كو،  نبوندار(سازد    ها را متحد مي     همبازي

فـردرو،  . (شـود و هـدفي نـدارد        بازي خود خواسته، ارادي و به خاطر خودش انجام مي         
شناسان بر اين باورند كه بازي راهي براي كسب لذت فردي و ايجـاد                روان) 124: 1378

شناسان اجتماعي نيز معتقدند نياز انسان بـه بـازي از نيـاز او       روان. تنوع در زندگي است   
بازي از منظر علوم مختلف تعاريف      . گيرد  در به مصرف رساندن انرژي اضافي نشئت مي       

انـد عالقـة انـسان بـه بـازي، ارتبـاط              رفتارشناسان گفتـه  شناسان و     زيست. متفاوتي دارد 
. هـاي او در كـشف و شـناخت خـود و محـيط پيرامـونش دارد                  تنگاتنگي با كنجكـاوي   

كنند و اعتقاد دارند كه انسان با پرداختن به           شناسان بازي را نياز اجتماعي تلقي مي        جامعه
و به ارزش نظـم و قـانون در   كند  هاي اجتماعي را تمرين مي  ها رفتار و گرايش     اين بازي 
قزل ايـاغ،   .(آموزد  هايي را كه الزمة زندگي اجتماعي است مي         برد و مهارت     مي  جامعه پي 

ترين نقش را در اجتمـاعي كـردن و           ها بزرگ   شناسان معتقدند بازي    جامعه) مقدمه: 1379
 كنند و اجتمـاعي شـدن چيـزي         هاي اجتماعي و فرهنگي به كودكان ايفا مي         انتقال ارزش 

) 96: 1378فـردرو،  . (ها و اعتقادات اجتماعي نيست جز ساز و كار اخذ هنجارها، ارزش      
ها بـه   به نظر نويسندگان، بازي. گيرد نطفه اجتماعي شدن در طفوليت و كودكي شكل مي  

ترين وسيله در اجتمـاعي       مندي و فقدان اجبار و اضطرار، مهم        دليل برخورداري از قاعده   
شود، آنهـا را      هاي اجتماعي آشنا مي      در فرايندي با موقعيت    كردن كودك هستند و كودك    

  )123: همان. (گيرد كند و در زندگي واقعي به كار مي دروني مي
كنـد و بـه       كودك ضمن بازي رفته رفته خود را عضوي از يك جمـع احـساس مـي               

) 9: 1377كو،  نبوندار. (نشيند  هايش مي     ارزيابي منصفانه رفتار و كردار خويش و همبازي       
زيـستن و اجتمـاعي    رهاند و اجتمـاعي  به زبان ديگر، بازي، كودك را از خودمحوري مي      

هاي زندگي آينـده      ها واقعيت   در واقع كودك با پرداختن به بازي      . آموزد  بودن را به او مي    
  .كند را تمرين مي

در هفت  «: اند  فرموده) ص(اهميت بازي در دوران كودكي تا آنجاست كه رسول اكرم         
كودك بدون بازي،   . »دهد  هاي كودك را بازي تشكيل مي       زندگي، محور فعاليت  سال اول   

براي كودكان، بازي راهـي اسـت بـه سـوي شـناخت            . كودك بدون دوران كودكي است    
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. برند و رسالت تغيير و دگرگون ساختن آن را بر عهده دارنـد  جهاني كه در آن به سر مي     
  ) 7: همان(

هـا و     هـا در زنـدگي انـسان         بازي  ضرورت و نقش  اين امر از سويي ما را به اهميت،         
سازد و از سوي ديگر توجه و نظر ما را به بازشناسي تـاريخي                ويژه كودكان متوجه مي     به

  اند؟ ها چگونه به وجود آمده اينكه بازي. دهد ها سوق مي بازي
ها مـشخص   توان علت يا زمان خاصي را براي پيدايش بازي      بسياري معتقدند كه نمي   

ها را بايد از طريق آداب و سنن          عضي ديگر معتقدند چگونگي نحوة پيدايش بازي      كرد، ب 
هاي سـنتي يـا بـرعكس، پيونـد ناگسـستني بـا        ها به آيين    جويي كرد زيرا تبديل بازي      پي

هـا    بعـضي از دانـشمندان معتقدنـد كـه بـازي          ) 144: 1386اشـرفي،   .(زندگي مردم دارد  
هاي مختلف هستند ماننـد       ادهاي طبيعي دوره  برگرفته از عوامل تاريخي، حوادث و رويد      

كه با تكرار و پااليش و اضافه و كـم كـردن از نـسلي بـه                 ... ها، بالها و      ها، قحطي   جنگ
عالوه بر اين محيط طبيعي مانند كويري يا جنگلي بودن نظـام            . اند  نسل ديگر انتقال يافته   

هـا   ا در پيدايش بـازي    اجتماعي، مذهب، نوع معيشت اعم از زراعت، دامداري يا شكار ر          
هـاي سـنتي بـر اسـاس نيازهـاي       اما مسلم اين اسـت كـه بـازي       . توان ناديده گرفت    نمي

ها عموماً به بخـشي از احتياجـات جامعـه پاسـخ              اين بازي . اند  مختلف جامعه پديد آمده   
بعضي از آنها صرفاً جنبة تفريحي و بعضي ديگر جنبـه آموزشـي دارنـد و هـر              . دهند  مي

هـا داراي نقـش       ي در پرورش انديشه و جسم و كسب و افزايش مهـارت           كدام به صورت  
  )151: 1378فردرو، . (مثبت هستند

ها و اميال يك قوم هستند و         ها احساسات، خواسته    توان گفت بازي    به همين دليل مي   
هـا و نيازهـاي    هـاي مختلفـي از اميـال، خواسـته        توان به جنبه    ها مي   از روي همين پديده   

: 1382ليـراوي،  (هاي متفاوت پـي بـرد    ها و زمان ن مختلف و در مكان   گذشتگان در سني  
زيرا هر بازي نمودي از عوامل مختلف تاريخي، اجتماعي، فرهنگـي و جغرافيـايي را           ) 2

توان ادعا كرد بـا تجزيـه    رو مي كند از اين     نشين مي   هاي مختلف در خود ته      در طول زمان  
توان روحيات و خلقيات مردم آن را شناخت          هاي يك جامعه مي     دقيق و بازشناسي بازي   

زيـرا  . ريزي خوبي متناسب با نيازهـاي افـراد بـه عمـل آورد              و حتي بر اساس آن برنامه     
ها به مثابه نمونة روشني از يك پديده فرهنگي اجتماعي همگام با تغييراتـي كـه در           بازي
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يابند و متناسب     يدهد، تغيير م    هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي يك اجتماع روي مي         اليه
  .گيرند با شيوة زندگي آن جامعه رنگ و بوي جديد مي

  هاي سنتي هاي بازي اهداف و شاخص

انسان در مقاطع مختلف سـني نيازهـاي خاصـي دارد و از اطـراف و پيرامـون خـود        
هـايي اسـت كـه        بازي از جمله راه   . كند  جويي مي   اطالعات و مفاهيم مرتبط با آنها را پي       

تـرين ايـن مفـاهيم     كنـد عمـده    غير مستقيم و به زيبايي به انسان منتقل مي      اين مفاهيم را  
  :عبارتند از

 نـور، اصـطكاك،      تعادل، مركـز ثقـل، شكـست      (مفاهيم و قوانين فيزيكي و شيميايي       
  ...) سرعت

  ...)تقسيم كردن، كم كردن، اضافه كردن(مفاهيم و قوانين رياضي و هندسي 
ت، همكاري، گذشت، احقاق حق، همدلي كـردن،        رقاب(مفاهيم اجتماعي و اقتصادي     

انداز، مـشاركت   جويي، مالكيت، پس يابي، حفظ دوستان، آشنايي با مشاغل، صرفه    دوست
  ...)و 

درك رابطه علت و معلول، حـل كـردن مـسئله،           (هاي بنياني شناختي و رواني        فرايند
صوير مثبـت   يابي جنسي و ت     قضاوت، تمركز، حس كردن، اعتماد به نفس داشتن، هويت        

  ...)از خود داشتن
راستگويي، امانتداري، رعايت حريم مالكيت ديگران، رعايت حـريم    (فضايل اخالقي   

  ...)حقوق ديگران، رعايت نوبت و ايثار
پريـدن، جهيـدن، كـشيدن، هـل دادن، پرتـاب كـردن،       (هاي رواني ـ حركتي   مهارت

  ...)هماهنگي ديد و دست، هماهنگي ديد و پا
هـاي متـرادف و متـضاد،         گسترش دايره لغات، شناخت واژه    (ارتباطي  هاي    مندي  توان

  )66 و67: 1378فردرو، ...)(آشنايي با اصول حرف و خط و نقاشي 
هـايي كـه    تـر و شـاخص   ها، اهداف مشترك و متعالي هاي متعدد بازي    از ميان ويژگي  

  : كردبندي توان در دو گروه زير تقسيم ها هستند را مي ساز بازي الزمه و زمينه
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پـذيري، تقويـت روحيـه        پـذيري، ايجـاد هنجـار        افزايش روحيـه مـسئوليت     :اهداف
طلبي، افزايش تعاون و همكـاري، ايجـاد نـشاط و شـادي، افـزايش بردبـاري و                    استقالل

شكيبايي، نزديكي به طبيعت، تأثيرات متقابل كودكان و بزرگـساالن، بـرانگيختن روحيـه            
  .د سرگرمياعتماد به نفس، پرورش خالقيت و ايجا

پذيري، چـابكي  و زيركـي، نظـم و             استقامت و قدرت، سرعت، انعطاف     :ها  شاخص
فردي، گروهـي،   ) موسيقي(هماهنگي، حفظ تعادل، شعر و عبارات آهنگين، ساز و دهل           

پـذيري، حـضور ذهـن و     گيري، نقش محيط دايره، نشسته، ايستاده، نشسته ايستاده، نشانه      
  .تمركز حواس

  تيهاي سن انواع بازي

هاي مختلف براساس مكان، زمان، ابـزار   هاي سنتي و محلي را از ديدگاه       تاكنون بازي 
  :اند بندي كرده بازي، تعداد، جنس، نقش و گروه سني بازيكنان به انواع مختلفي دسته

هـاي جمعـي،      هـاي فـردي، بـازي       هاي با وسيله، بـازي      هاي بدون وسيله، بازي     بازي
هـاي شـبانه،    هاي فـصلي، بـازي   ه با ساز و دهل، بازي    هاي همرا   هاي گروهي، بازي    بازي
هـاي همـراه بـا     ، سواركاري، بـازي )در دريا و رودخانه(هاي آبي  هاي روزانه، بازي   بازي

هـاي    هاي استقامتي، بازي    هاي رزمي، بازي    هاي نشسته، بازي    گويش، سرود، اشعار، بازي   
هـاي ويـژه      زرگساالن، بازي هاي ويژه ب    هاي ويژه خردساالن، بازي     هوشي و فكري، بازي   
هـايي بـا حركـات سـنگين      هـايي بـا حركـات سـبك و آرام، بـازي      زنان، مـردان، بـازي    

ها بـه   بندي بازي در اين مجموعه سعي شده است تقسيم    ) 145: 1386اشرفي،  ...(وسخت
ها، جنبة فرهنگ مردمـي آنهـا مـد           اي باشد كه ضمن توصيف قواعد و قوانين بازي          گونه

ها به چهار گروه آيينـي، حركتـي، كالمـي و نمايـشي                بر اين اساس بازي    .نظر قرار گيرد  
هاي مشابه بـه لحـاظ قواعـد، قـانون و سـاختار       اند و در جدول مربوط بازي   تقسيم شده 

  .آورده شده است
تـر ذكـر شـد، چگـونگي نحـوة پيـدايش              گونه كه پيش    همان: هاي آييني   بازي) الف

هـا بـه      جويي كرد زيـرا تبـديل بـازي         ب و سنن پي   ها را بايد از طريق آدا       بعضي از بازي  
  .هاي سنتي و برعكس، پيوند ناگسستني با زندگي مردم دارد آيين
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هايي است كـه      ها و جلوه    دسته اول حاوي فعاليت   : اند  هاي آييني شامل دو دسته      بازي
 خود منطبق با بسياري از اهداف        آييني كه به خودي   . هدف اصلي آنها اجراي آيين است     

دوم   دسـته   ... بـازي و      خـواهي، آتـش     هاي سنتي است ماننـد بـاران        هاي بازي   اخصو ش 
انگيـز   بخـش و نـشاط    هايي هستند كه به واسطة اجراي آييني خاص، فـضايي فـرح             بازي

آورنـد ماننـد تيرانـدازي،     كنند و فرصت مغتنمي براي رقابت گروهي فراهم مي          ايجاد مي 
  .اينهاچوب بازي، گل بازي، كشتي جنگي و مانند 

و   هاي مراسم گذرنده مانند بـاران خـواهي         ها ممكن است مربوط به آيين       اين فعاليت 
هاي مربوط به زنـدگي اجتمـاعي از تولـد تـا      بندآوردن باد و باران باشد يا در بستر آيين    

  .سوران، خواستگاري، مرگ و سوگواري مرگ به وجود آيند مانند تولد، ختنه
ها و مراسم ادواري موسـمي   هاي آييني، وابسته به جشن  ترين نمود بازي    البته گسترده 

هايي چون برفـي كـردن، كوسـه ناقـالي، شـب اسـفند، پنجـه، عرفـه،            و ملي است؛ آيين   
هر چند مراسم مذهبي و ادواري هم فرصتي براي اجراي اين           . سوري و نوروز    چهارشنبه

هاي صفر، رجب،      ماه هاي بسياري هم هستند كه در       آورد، آيين   هاي آييني فراهم مي     بازي
اند ماننـد     هاي آييني جلوه كرده     االول و اعياد غدير و قربان به صورت بازي          رمضان، ربيع 

  1.كوله مرجوكشون
  2هاي آييني اي از بازي نمونه) 1

گيرد يعني زمـاني كـه        خواهي معموالً در فصل پاييز انجام مي         آيين باران  :شرح بازي 
.  اين زمان اگر بارش بـاران كـم شـود يـا بـاران نبـارد                در. گندم ديمي به باران نياز دارد     

شوند و يك نفر را به شكل دلقك يا به زبان محلـي هـل       ها در ابتداي شب جمع مي       بچه
پوشانند و  آورند و لباس پاره و رنگارنگ به او مي  در مي"hal hala kusa"هله كوسه 

و بـا طنـاب چـوب را    دهند  چوب بلندي در حدود يك متر در وسط دو پاي او قرار مي   

                                                 
ا در هـ  اي بر سر بـام   هاي پارچه   ها با آتش كشيدن آدمك      هاي آييني است كه بچه      كوله مرجوكشون از جمله بازي    . 1

  .كنند شب بيست و هفتم رمضان اجرا مي
ها را از زادبوم خود، لرستان برگرفتـه   ها و ديگر عناصر سازنده مرتبط با بازي        هاي انواع بازي    نگارنده نمونه مثال  . 2

  .است
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اي   بندند بـه گونـه      بندند و چند عدد زنگوله پر سر و صدا به دو سر چوب مي               محكم مي 
  . كوسه سوار بر اسب تجسم شود كه هل هله 

هـا   كند و بچـه  كوسه به سرعت به جلوي جماعت كودكان حركت مي     هله    سپس هل 
  :خوانند به دنبال او اين اشعار را مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hal  hal  haluna  ونه هل هل هل
    هل هلونه  هل

 amre  xodâ  bâruna  امر خدا بارونه
    آمدن باران به امر خداست

 hal  hala   kusa  čâlâka  هل هله كوسه چاالكه
    هل هله كوسه چاالك است 

  ganemâ  ve  zire  xâka  گنما و زير خاكه 
    ها به زير خاك است  گندم
  hal  hala  kusa  beduša  هله كوسه بدوشه  هل

    هل هله كوسه عصباني است 
 šâxeš  mese  derowša  شاخش مثه دروشه 

    .شاخش مثل درفش تيز و برنده است
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زنند و از آنها چيزهايي مثل آرد، قند،          ها با خواندن اين اشعار در هر منزلي را مي           بچه
 ةي بام خانـه آب بـر روي كوسـ         ها از باال     بعضي خانواده  .كنند  طلب مي ... چاي، پول، و    

در انتها نيز هر آنچه را كه از        . ريزند و عقيده دارند با اين كار باران خواهد آمد           دلقك مي 
ايـشان بـاران      دهند تا از دعاي خيـر         بضاعت مي   اند به يك خانواده بي      ها جمع كرده    خانه
  )15/3/46 اليگودرز،  سليماني،. (ببارد
  تيهاي حرك اي از بازي نمونه) 2

يك دسـته،   . شوند  بازيكنان به دو دسته تقسيم مي      »tanirتنير  « در بازي    :شرح بازي 
كنند و حالتي شبيه بـه تنـور بـه            ها را در گردن هم و سرها را به سوي هم خم مي              دست

گـروه ديگـر سـعي    . چرخـد   گيرند و يك نفر به عنوان ساالر دست به تنور مـي             خود مي 
اگـر در  . كننـد   يكي يكي از هر طرف ايـن كـار را مـي        كند بر كول آنها سوار شوند و        مي

حين پريدن و سوار شدن، ساالر موفق شود يكي از آنها را با پا بزند كه در اين صـورت                    
به هر حال هر زماني كه تنور خراب شـود، گـروه تنـور،              . شود  جاي دو گروه عوض مي    

نور حق ندارنـد كـه بـدن        البته افراد گروه ت   . بازنده و گروه ديگر برندة بازي خواهند بود       
/ 2/9/81پـروري، بروجـرد،   .(خود را كج و كوله كنند و باعث خراب شدن تنـور شـوند       

  )5/4/86زرين، بروجرد، 
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 سخن ادبي كه روان و مطبوع و از پيچيـدگي و اغـالق خـالي                :هاي كالمي   بازي) 3
 جزالـت آن    گوينـد و    باشد، آن را سليس و منسجم و آن حالت را سالمت و انسجام مي             
 و  13: 1368همـايي،   . (است كه سخن فشرده و پر مغز داراي الفاظ قوي و محكم باشد            

آهنـگ    اي كه نامأنوس و دور از ذهن يا در گوش مـستمع سـنگين و نـاخوش                  كلمه) 14
باشد آن را وحشي و غريب يعني بيگانه و ناآشـنا يـا ثقيـل و بـدآهنگ و آن حالـت را                        

هاي   توان گفت بازي    با اين تعريف از سخن ادبي مي      ) 15  و 14: همان. (گويند  غرابت مي 
شود كه با حفظ بعضي صناعات ادبي، بر اساس موانع فنون             هايي گفته مي    كالمي به بازي  

  .آيند بالغت به وجود مي
ترين مانع در فن بالغت، تنافر يا همـان رمنـدگي و ناسـازگاري اسـت، بـدين             اصلي

آهنگـي   هاي متوالي، تناسـب و سـازگاري و هـم       معني كه بين حروف و كلمات يا جمله       
تنافر به دو قسم لفظي و معنوي است و تنافر لفظي نيز بـه دو قـسم             . وجود نداشته باشد  

اي بر زبان سـنگين و        اگر آهنگ تلفظ كلمه   . تنافر حروف و تنافر كلمات    : شود  تقسيم مي 
 اگر الفاظ جملـه    المخرج و   گويند مانند حروف قريب     دشوار باشد آن را تنافر حروف مي      

هر كدام به تنهايي تنافر نداشته باشند اما گفتن آنها به توالي و پشت سر يكديگر بر زبان                  
اي كه گفتن آن چند بار پشت سر يكديگر دشوار باشد آن          سنگين و دشوار باشد به گونه     

هاي كالمـي،     وجود آمدن بازي    ترين دليل به    پس اصلي ) همان.( گويند  را تنافر كلمات مي   
ها كه معموالً در گذشته       هدف از اين بازي   . تنافر حروف و بخصوص تنافر كلمات است      

و پـرورش   ) گفتـاري (هاي لفظـي      شد، تقويت مهارت    هاي سرد زمستان اجرا مي      در شب 
هر چند فضاي مفرح و با طراوت و انبـساط خـاطر            . خالقيت ذهني بازيكنان بوده است    

خالف ايجاد شدة بـازيگر كالمـي بـه وجـود           حضار را كه بر اثر خطاي لفظي و معناي م         
هاي كالمي نحوه چيـنش حـروف و كلمـات در            در بازي . توان ناديده گرفت    آمد نمي   مي

تــرين، حــراف و  شــد كــه گويــاترين، مــتكلم اي انتخــاب مــي گونــه كنــار يكــديگر، بــه
را داشت؛ اشتباهي لفظي كه گاه معنـايي مخـالف            ترين افراد را به اشتباه وا مي        بيان  خوش

  .كرد منتقل مي
هاي كالمي به تمركز حواس، رعايت سرعت، دقت، صحت در            بر همين اساس بازي   

هـاي   اند و تقريباً در تمام گروه كالم و نظم و هماهنگي در اداي حروف و كلمات وابسته   
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ها به ابـزار      اين بازي . سني با رعايت مضمون درست و خطاي جمالت قابل اجرا هستند          
تواننـد   ها با رعايت حال مجلس و عرف مي ها و زمان  و در تمام مكان   خاصي نياز ندارند    

هاي كالمي از آنجا كه از سويي بر صـناعات ادبـي اسـتوارند     بازي. انتخاب و اجرا شوند 
توانند بستر خـوبي بـراي اجـراي          واز سوي ديگر پاسدار كلمات اصيل محلي هستند مي        

ي كودكـان و نوجوانـان باشـند،        هـاي سـن     مسابقات تلفني و حضوري تلويزيـوني گـروه       
يكي از ابزار و فنون اصـلي بـازيگري اسـت بـا تقويـت،          » بيان«همچنين از آنجا كه هنر      

گيـري هنرجويـان و    توانـد منبـع خـوبي بـراي بهـره      ها مي  تعديل و تغيير كالم اين بازي     
  .دانشجويان رشته بازيگري تئاتر و سينما باشد

مهـري هـستند و       هاي محلي گرفتار طوفـان بـي       از سوي ديگر با توجه به اينكه زبان       
توانند  هاي كالمي مي  باشند، بازي   آموزي مي   گروه سني خردساالن و كودكان در اوج زبان       

هاي محلي و انتقال ظرايف آن به خردساالن          هاي بيمه كردن گويش     ين شيوه   يكي از بهتر  
  . باشد

  هاي كالمي  از بازي دو نمونه

. شـود   مرتبه، بدون خطا، سريع و صحيح تكرار مـي    اين جمالت چندين   :شرح بازي 
ها باعث تقويت، تمركز و تعادل و كسب مهارت در كالم             تكرار اين جمالت توسط بچه    

  .شود كودكانه آنها مي
يم نه سيال، هر سيال هم نه روآ، هر روآ هم نه بچه، هر بچـه هـم نـه                      رتم و تپه، دي   

  كاسه، هر كاسه هم نه كمچه
ratem ve tapa, diyem noh silâ, har silâ ham noh ruâ, har ruâ 

ham noh bača, har bača ham noh kâsa, har kâsa ham noh kamča.  
رفتم به تپه، ديدم نه سوراخ، در هر سوراخ نه روباه وجود داشت، هر روباه هـم نـه                   

نـصيري،  . (بچه داشت، هر بچه روباه هم نه كاسه داشت و هر كاسه هم نه قاشق داشت               
  )7/2/51آباد،  رمخ

  لري و اي ره رت رغو رخت و رغو لشت
lori ve i ra rat, requ rext o requ lešt                    
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آبـاد،   بهارونـد، خـرم  . (لري به اين راه رفـت، روغـن را ريخـت و روغـن را ليـسيد              
4/3/51(  

اي ايـن جملـه باعـث آمـوزش،         تكرار سـريع و صـحيح و چنـد مرتبـه           :شرح بازي 
  .شود ويي و تقويت زبان گفتاري كودكان ميگ روان

  âfarin ze zâte sâje šatasâz  ساز آفرين ز ذات ساج شاطه
  )18/10/47كرزبر ياراحمدي، بروجرد،  (.پزي آفرين به ذات و جنس تابه نان

هـاي نمايـشي خاصـي        هاي نمايشي دربرگيرنده فعاليت     بازي: هاي نمايشي   بازي) 4
ها و اعياد به وسيله خود مردم         ها در جشن    ي و بنابر مناسبت   هستند كه در مجالس ميهمان    

: 1379قـزل ايـاغ،   . (گيرند اي انجام مي اي و نيمه حرفه و بدون استفاده از بازيگران حرفه   
هاي دنگي دربسته خودماني زنانـه        هايي كه اغلب در محافل و مهماني        مانند بازي ) مقدمه

اصـل  . گرفـت   وسيقي با قابلمه و دبه انجام مي      با دايره و تنبك و در صورت نبود آالت م         
  .بوده است»  در آوردن بازي«ها، بازي كردن نبود بلكه  بازي در اين گونه 
هاي نمايشي محدود به مجالس زنانه نبوده و با توجه به اينكه اجراي ايـن                 البته بازي 

ن را مجاز به    ها از جانب بازيگران به هنر نمايشي خاصي نياز داشته و عرف نيز زنا               بازي
دانـست، بـسياري از ايـن     هـا در انظـار عمـومي و مردانـه نمـي      گونـه بـازي     اجراي ايـن  

تـر از سـوي بـازيگران     تـر و كامـل   اي ظريـف  انگيز به شـيوه  هاي خانگي و طرب    نمايش
سوران مردان    هاي عروسي و ختنه     هاي سياه بازي و سنتي در جشن        روحوضي در نمايش  

اي   هاي نمايشي شكل ساده شده و باقي مانـده          ن مسئله كه بازي   اما در اي  . شد  نيز اجرا مي  
هـاي   از هنر نمايش بازيگران روحوضي هستند يا هنر نمايشي وامـدار ايـن گونـه بـازي         
اي را  خانگي است هنوز جاي ترديد و سؤال است كـه خـود تحقيـق جـامع و جداگانـه          

 اجتماعي و   -وعات انتقادي ها به دليل موض     گونه بازي   طلبد اما مسلم اين است كه اين        مي
سـاالر و   ها از جامعه مـرد  بسياري از اين بازي. اند  هاي آن همواره مهجور مانده      خط قرمز 
كند و اين لبة تيـغ بـا    هاي جامعه زنان حكايت مي ها، اميال و مطلوب ها، خواسته   از عقده 

شـايد مـرز    البتـه   . جدي قرار نگرفته اسـت      گاه در بوتة نقد و عرضة       تمام اهميت آن هيچ   
هـا كمتـر      گونه بازي    و هنر نمايش هم از ديگر داليلي باشد كه باعث شده اين             ميان بازي 

  .محل تمركز قرار گيرند
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هـاي    بـازي هاي نمايشي تاكنون منتشر شـده كتـاب           تنها مجموعة كاملي كه از بازي     
 از سـوي    1352 نوشته استاد سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي اسـت كـه در سـال               نمايشي

در اين كتاب به بيست بازي نمايـشي        . تشارات اميركبير به زيور طبع آراسته شده است       ان
پرداخته شـده اسـت و بعـد از آن          ) بر اساس شهرهاي مختلف ايران    (با روايات مختلف    

چنـان كـه شـايد تنهـا بتـوان چنـد بـازي        . اند رو بوده مهري روبه هاي نمايشي با بي    بازي
  .هاي مناطق مختلف يافت هاي بازي الي كتاب البهنمايشي را به صورت پراكنده در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است اين بازي حكايـت زن      » 1ماخام رخت بشورم  «هاي نمايشي، بازي      يكي از بازي  
جواني است كه از شـستن رخـت شـوهرش اظهـار رضـايت و از شـستن لبـاس مـادر                      

وسـط مجلـس    در اين بازي زني با حركـاتي نمايـشي      .كند  شوهرش اظهار نارضايتي مي   

                                                 
 .آورده شده است» آبجي گلبهار«هاي نمايشي استاد انجوي با نام   كتاب بازي57اين بازي در صفحه . 1
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 .خوانـد   نشيند و در حالي كه لگن ظرفشويي جلـوي خـود گذاشـته اشـعاري را مـي                   مي
  )25/10/51 و شيرپي، 28/10/51روزبهاني، بروجرد، (

  هاي سنتي ابزار بازي

ابزار بازي، شايد اسـم عـامي بـراي كليـه وسـايل و لـوازم بـازي باشـد؛ چـه بـراي            
ها به مدد ابـزار و        بازي) 133: 1378درو،  فر(بزرگساالن و چه براي كودكان و نوجوانان        

هـا   هاي رواني، زيـستي و اجتمـاعي ثابـت و متغيـر انـسان            كنندة نياز   وسايل بازي، تأمين  
اي از   دسـته . بنـدي كـرد     تـوان آنهـا را طبقـه        هستند و بر اساس همين نيازهاست كه مـي        

 زيستي و اجتمـاعي  هاي رواني، ها و ابزار و وسايل بازي هستند كه در پاسخ به نياز      بازي
با رفع يـا    . ها حياتشان به پايايي اين نيازها بستگي دارد         اين بازي . اند  متغير به وجود آمده   

هاي وابسته به آن نيز خود به خـود ضـرورت وجـود خـود را از                   ها، بازي   تغيير اين نياز  
  )68: همان. (دهند دست مي

جتمـاعي ثـابتي اسـت كـه        هـاي روانـي، زيـستي و ا         اما در مقابل، انسان داراي نيـاز      
بـازي،    بـازي، شـن     بازي، آب بازي، گل     هايي مانند خاك    طلبد، بازي   هاي ثابتي را مي     بازي
هاي مختلف از سـاختار بـه نـسبت          ها در طول اعصار و در فرهنگ        اين بازي . بازي  سنگ

ـ   بازي به كار مي     كنند و به همين دليل ابزارهايي را به عنوان اسباب           ثابتي پيروي مي   د گيرن
. شوند ابزارهايي چون خاك، آب، گل، شن، ماسه وغيره      كه كمتر دچار تغيير و تبديل مي      

شن، گل رس، نخ،    ( امروز تأكيد بسياري بر استفاده از مواد خام مانند            دانش) 66: همان(
دارد و اعتقاد بر اين است كه چنين وسايلي آزادي بيشتري براي كـشفيات  ) كاغذ و غيره  

  )83: همان.(گذارد دكان ميجديد در اختيار كو
اي   شان از ابزار و وسايل خام و ساده         هاي سنتي به سبب قدمت و ريشة تاريخي         بازي

هاي سنتي همين ابـزار سـاده و    ند و شايد بتوان گفت راز كهن و ماندگاري بازي   مند  بهره
  .خام است

 و پاره يـا     دستي  ها از وسايل دم     اين وسايل ساده و ابزار خام بازي را اغلب خود بچه          
هـاي سـنتي جنبـة     به همين دليل وسايل بازي   . سازند  آيند مي   اشيايي كه ديگر به كار نمي     
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توانند با آنها بازي كننـد و بـه           ها هر چقدر بخواهند مي      كااليي و خريداري ندارند و بچه     
  .برند سازند و از بين مي ها نمونه از آن را مي اين ترتيب تا وقتي كه بزرگ شوند، ده

پذيري، گونـاگوني، ايمنـي       هاي سنتي به واسطة سادگي، انعطاف       ر و وسايل بازي   ابزا
هاي سـني      اقتصادي بودن و تجانسي كه به لحاظ سني و ذهني با گروه             جسمي و رواني،  

هـاي اجتمـاعي      مختلف دارند و همچنين به دليل قرابت با واقعيـت و فرهنـگ و ارزش              
 با وسايل ابتدايي بـه نـوعي اكتـشاف دسـت            كنند از طريق تجربه     افراد به آنان كمك مي    

هـاي بـدني و پـرورش و        يابند همچنان كه از سوي ديگر موجب رشد مهارت و توانايي          
ها در واقع     از اين رو بايد گفت ابزار بازي      . شود  توسعه قواي خالقه و آفرينندگي آنها مي      

  .تعيين كنندة حركت اعضاي بدن نسبت به ابزار هستند

  هاي سنتي ي امروزي بازيزمان، مكان و فضا

هايي است كه در دل طبيعت        هاي سنتي، بازي    به طور معمول ذهنيت اوليه ما از بازي       
هـاي   گيـرد و قابـل اجـرا در محـيط      و در فضايي باز و فراخ در فصل تابستان انجام مـي           

هـاي   بـسياري از بـازي  . هاي امروزي نيست اما واقعيت جز ايـن اسـت           آپارتماني و فضا  
انـد و قابليـت اجـرا در          هاي طوالني زمستان طراحـي شـده         كوتاه كردن شب   سنتي براي 

  .هاي امروزي را دارند وسايل نقليه و آپارتمان
ها از حيث زمان و       هاي سنتي هويتي ويژه بخشيده است تنوع اين بازي          آنچه به بازي  

بـاز  هاي مهتابي و در فـضاهاي         ها كه تنها در شب      چه بسيار بازي  . مكان اجراي آنهاست  
ها يـا منـاطق       هايي كه تنها در مناطق برفي يا رودخانه         قابل اجرا هستند و چه بسيار بازي      

  .آيند كوهستاني به اجرا درمي
رهاند همـين محـدوده زمـاني و مكـاني            هاي سنتي را از يكنواختي مي       اما آنچه بازي  
 بـه آنهـا     هاي بسياري وجود دارند كه شايد يك بار در سـال            بازي. باشد  متفاوت آنها مي  

  .گري كنند پرداخته شود يا به بهانه جشني يا برگزاري آييني جلوه
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  تعداد، گروه سني، جنس و نقش بازيكنان

هر چند واژه بازي يادآور گروه و اجتماع كودكان است، حقيقت اين است كه بـازي                
شود امـا بنـا بـه         هاي سني را شامل مي      خاص كودكان و نوجوانان نيست بلكه كليه گروه       

همچنان كه بنا به مقتضيات تربيتـي،       ) 134: همان. (رايط سني و ابزار آن متفاوت است      ش
هاي سـنتي از ايـن    تواند تفاوت يابد؛ بازي فرهنگي و اجتماعي و نحوة اجراي آن نيز مي      

گيرنـد؛ از    حيث بسيار غني و ارزشمند هستند وگـسترة متنـوع و وسـيعي را در بـر مـي                  
الن كـه تجـارب بـسيار روشـن و دسـت اول را بـه                هاي خاص گروه سني خردسا      بازي

مادر يا پدر در نقـش مربـي بـا          (انگيزند    آموزند و تفكر و احساس او را بر مي          كودك مي 
بخـشي بـه        هـا را بـا شخـصيت        كنند و اولـين مفـاهيم و واژه         بازي مي   مهرباني با كودك    

ـ   تا بازي) دهند انگشتان كودك به او آموزش مي     سته و خودمـاني  هايي كه در محافـل درب
ويژگـي خاصـي كـه    ( نيـستند   شود و ديگران مجاز به ورود و رؤيت بازي زنانه اجرا مي  

هاي سـنتي و      در ميان بازي  ). هاي سنتي براي جنسيت بازيكنان در نظر گرفته است          بازي
هـاي سـني خردسـال، كـودك، نوجـوان، جـوان و           محلي ايران براي هـر يـك از گـروه         

جود دارد كه در بسياري از آنها پسر و دختر، مرد و زن بـه               هاي خاصي و    بزرگسال بازي 
پردازند و در بعضي ديگر به واسطه نوع و عـرف و مهـارت      صورت مشترك به بازي مي    

هـاي سـنتي بـراي دخترهـا و پـسرها        بازي. كنند  مختص به آن، گروه خاصي شركت مي      
رد يـا زن بـه صـورت    ها انتظار جامعه را از يك م  بازي. هاي خاص خود را دارند  ويژگي

ها در نقش سرگروه      تر  ها بزرگ   در بسياري از بازي   . كنند  غير مستقيم به كودكان منتقل مي     
هـاي حركتـي و مردانـه،         كنند و در بعضي ديگـر از بـازي          ها ايفاي نقش مي     در كنار بچه  

خـود را در بـازي      » سرقاشـقي «و  » قاشـقي     دم«يا  » نخودي«كودكان و نوجوانان در نقش      
  .كنند كنند و نقش مرد كوچك را ايفا مي يسهيم م

هاي سنتي اسـت در       پذيري بازيكنان در بازي     هر چند اين نكات جدا از ويژگي نقش       
هاي سنتي، بازيكنان جـدا از شخـصيت بيرونـي و حقيقـي خـود، در نقـش          بعضي بازي 

 شـوند و در     براي لحظاتي تهـي مـي     » من«روند و از قالب       انگيز فرو مي    ساختگي و خيال  
  .گيرند جاي مي» ديگري«كالبد 
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  هاي سنتي قواعد عمومي بازي

هر بازي براي خود چارچوب، قاعده، منطق و قانون خاصي دارد كـه آن را از ديگـر          
هـايي كـه مبتنـي بـر       هاي گروهـي بخـصوص بـازي        كند اما اكثر بازي     ها متمايز مي    بازي

هستند و بازيكنان بر    هاي جسمي و حركتي هستند از قواعدي عمومي برخوردار            فعاليت
يابنـد و عـدالت خاصـي را بـر            اساس اين الگوها به نظم و هماهنگي خاصي دست مـي          

كـشي، يـارگيري، تنبيـه و         قواعد عمومي بـازي شـامل قرعـه       . كنند    روابط خود حاكم مي   
  .تشويق است

هاي مختلفي انجـام      هاي سنتي معموالً به شيوه      كشي در بازي      قرعه  :كشي  قرعه) الف
  :توان جاي داد د كه بسياري از انواع آن را در دو دسته زير ميگير مي

كـشي در    قواعدي كه براساس انتخاب بر مبناي شانس و اقبال هستند مثـل قرعـه             -1
شود به منظـور انتخـاب و برتـري يـك گـروه بـراي                 هايي كه با دو گروه انجام مي        بازي

اي بـه منظـور تعيـين          يك دسته  هاي  شروع يا انتخاب باال يا پايين زمين بازي و در بازي          
اسـت  » تر يا خشك  «كشي    ترين شيوة قرعه    متداول. گيرد  نوبت يا انتخاب گرگ انجام مي     

شود كه يك طـرف سـنگ كوچـك و صـافي را بـا آب دهـان          و به اين ترتيب انجام مي     
بعـد از   . خواهند يك طـرف سـنگ را انتخـاب كننـد            كنند و از دو سرگروه مي       خيس مي 

. كند  به زمين، هر طرف آن كه ديده شود قرعه دو گروه را مشخص مي             فرود آمدن سنگ    
ُگـل يـا   «: شود مانند هاي ديگري خوانده مي در بعضي مناطق لرستان با نام    » تر يا خشك  «

شود كـه بـه آن شـيوه        استفاده مي   گاه به جاي سنگ از لنگة گيوه      . »خدا يا زمين   «1»گِرده
  .اب زير گيوه و روي بافتي آن استشود و منظور انتخ گفته مي» زير يا رو«

اسـت كـه بـا سـكه انجـام          » تر يـا خـشك    «طريق جديدتري از همان     » شير يا خط  «
در ايـن  . كشي اسـت  هاي قرعه ترين شيوه هم از ساده» پر يا پوچ«يا » پر يا پيك« .شود  مي

روش يك نفر به عنوان داور سنگ كوچك يا هسته گيالس، شيء كوچكي را در دسـت         
گيرد،  روي دو سرگروه مي   كند و روبه     و پشت سر خود آن را دست به دست مي          گيرد  مي

كننـد؛ البتـه      هر كدام كه تشخيص دهند گل در كدام مشت اسـت، بـازي را شـروع مـي                 

                                                 
   نان:گِرده. 1



 1387بهار  12شماره / مردم ايران   فرهنگ ����98

ممكن است اگر دو سرگروه موافق باشند نيازي بـه داور نباشـد و يكـي از آنهـا گـل را               
  .دست به دست كند

اين شيوه هم بـراي تعيـين گـرگ و          . كشي است   از ديگر انواع قرعه   : »تيك يا جفت  «
اگر براي شروع بازي باشـد داور       . شود  هم براي تعيين گروه شروع كنندة بازي انجام مي        

همزمـان  ) qâqeč(» قـاقچ «گيرند و با گفتن       و دو سرگروه يك دستشان را عقب سر مي        
آورند هر كـدام كـه تيـك باشـد گـرگ              ين مي يك دستشان را به صورت پشت يا رو پاي        

هـاي   ايـن شـيوه اگـر در بـازي    . اندازنـد  مـي » قاقچ« بيفتد دوباره 1شود اگر داور تيك    مي
رود و هر كـدام كـه تيـك           اي باشد معموالً براي تعيين گرگ به كار مي          دسته  گروهي يك 

  .مانند شوند يا در امان مي بيفتد طبق قرار قبلي يا گرگ مي
هـاي    اين شيوه به طـور معمـول در بـازي         : كه بر اساس شمارش هستند     قواعدي   -2
شيوه شـمارش بـه چنـد طريـق صـورت           . شود   و براي تعيين گرگ اجرا مي      اي  دسته  يك
  :گيرد مي
كنـد    شوند و يكي اعالم مـي       كشي همه بازيكنان جمع مي      در اين شيوه قرعه   : »از من «

اندازنـد و تعـداد     انگـشت مـي  يعني از من شروع به شمارش كنيد بعـد همگـي      » از من «
كنند كه آخرين عـدد بـه         شمرند و از همان شخص شروع به شمارش مي          انگشتان را مي  

  .شود هر كس بيفتد گرگ مي
زند   ايستند و يك نفر به سينه بازيكنان مي         وار مي   بازيكنان دايره : »ده، بيس، سي، چل   «
كسي » تاد، هشتاد، نود، صدده، بيس، سي، چل، پنجاه، شصت، هف     «: شمارد  گونه مي   و اين 

  .شود كه عدد صد به او برسد، گرگ مي
شيوه ديگر شمارش اعداد به اين صورت است كه يك نفر بـه             : »ده، بيس، سه پونزه   «

ده، بـيس، سـه   «: شـمارد  كنـد و مـي   گونه تقطيع مـي  زند و اعداد را اين سينه بازيكنان مي 
، كـسي  »، هيفده هيژده نـوزه بـيس    پونزه، هزار و شصت و شونزه، هر كه موئه شونزه ني          

  .شود كه عدد بيست به او برسد گرگ مي
هـا   هاي اخير ساخته شده است و اغلب دختر بچـه          اين شيوه تقريباً در دهه    : »آن مان «
ايستند و يك نفر به جـاي شـمارش           كنند بازيكنان دور تا دور مي         كشي مي   گونه قرعه   اين

                                                 
 .منظور تك افتادن آورنده دست است. 1
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آن، مان، نبارا، دو، دو، اسكاچي، آنـا، مانـا،    «:خواند  اعداد اصوات زير را بخش بخش مي      
مـشخص شـود، گـرگ      » كـي «آخرين نفر كـه بـا صـوت         » كه، ال، چي، استكانِ نعلبكي    

  .شود مي
البته الزم است توضيح داده شود كه انگشت انداختن بستگي به قرار قبلي دارد؛ گـاه                

 از صف جدا شـود و       گذارند آخرين عدد يا آخرين كلمه به هر كس افتاد           ها قرار مي    بچه
  .در امان بماند وگرگ از بين ديگر افراد با همان شيوه شمارش انتخاب شود

كـشي و تعيـين     ها براي قرعه    بعد از انقالب اسالمي، شيوه ديگري بين بچه       : »اره مره «
 مـره، شـاه،    اره،«: شـد  گرگ باب شد كه بر اساس شمارش بود و اين اشعار خوانده مـي             

  » ره، بزن، بكش، يكيش درهخره، امام خميني رهب
كـشي    شعر ديگري كه در اكثر منـاطق ايـران بـراي شـمارش و قرعـه               : »دستمال من «

اُ اُ دستمال من زير درخت آلبالو گمشده، سـواد داري ُنـچ             «: شود چنين است    خوانده مي 
به هر كس افتـاد     » تي«آخرين بخش يعني    » سوادي نُچ نُچ، پس تو خر من هستي         نُچ، بي 

  . رود كشي كنار مي شود يا از قرعه يا گرگ مي
اي توسـط دو سـرگروه انجـام     هاي حركتي دو دسته  يارگيري در بازي  :يارگيري) ب

انتخاب سرگروه به سن و سال، محبوبيت و قوي هيكـل و قلـدر بـودن افـراد                  . گيرد  مي
  : كشي انواعي دارد كه به قرار زير است يارگيري هم مانند قرعه. بستگي دارد

هاي حركتـي مردانـه و    ترين نوع يارگيري در بين بازي اين شيوه متداول  : »ه  به من د  «
ايـستند و بـراي ياركـشي بـا هـم             روي هم مي    به اين صورت است كه دو سرگروه روبه       

كنند تا بهترين ياران را زودتـر از آن خـود كننـد، بـراي ايـن امـر يكـي از                  كشمكش مي 
سـرگروه ديگـر جـواب      » ده  هـپم «: گويـد   يمـ ) مـثالً (كند و   ها گفتگو را آغاز مي      سرگروه

بـه صـورت رجـز و     » يـافتم «،  »بافتم«،  »خريدم«،  »بريدم«هاي    بعد فعل » ده  ژگل«: دهد  مي
هـا موفـق شـود     شود اگر يكي از سرگروه گفتگو به ترتيب بين دو سرگروه رد و بدل مي  

كند   بور مي سرگروه مقابل را مج   » كشيدم«اي تنظيم كند كه خود بگويد         گفتگو را به گونه   
ايـن  . گزينـد   پس اولين نفر و ماهرترين يار را بـراي خـود برمـي            »  را؟  كي«: جواب دهد 

هـا    گفتگو تنها براي انتخاب نفر اول است و نفرات بعدي به ترتيـب از طـرف سـرگروه                 
  . شود انتخاب مي
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هـاي    هـاي دخترانـه و در بـازي         اين شيوة يارگيري بيشتر در بـازي      : »گردو شكستم «
بـه ايـن ترتيـب كـه دو سـرگروه      . شـود  ر گروه سني كودك و نوجوان اجرا مي   پسرانه د 

يعنـي بـه طـول    » يك پا«ايستند و هر بار  روي هم مي گيرند و روبه   مسافتي را در نظر مي    
آيـد و سـرگروه ديگـر         و يك پا جلو مـي     » گردو«گويد    آيند، يكي مي    يك كفش جلو مي   

ايـن دو سـرگروه آن قـدر بـه هـم      . آيد و او هم يك پا جلو مي» بشكن«: دهد جواب مي 
در ايـن  . شوند تا كفش يك سرگروه روي كفش سرگروه مقابـل قـرار بگيـرد      نزديك مي 

  .تواند اولين يار را انتخاب كند حالت او را مغلوب كرده و مي
  .گيرد نيز انجام مي... ها و افعال ديگري مانند سيگار ـ كشيدم و  اين شيوه با واژه

هـاي سـنتي،      تـرين لحظـات در بـازي         شايد به يادمانـدني    :شويقتنبيه و ت  ) پ و ت  
توانـد از     هاي سنتي مي    تشويق در بازي  . چشيدن طعم تلخ و شيرين تنبيه و تشويق باشد        

كسب شهرت و گرفتن عنوان و به دست آوردن يك رأس گوسفند تا تعـويض نقـش و                  
  .بيرون كشيدن خود از موقعيت جبر و تنبيه متغير باشد

هاي سـنتي، تنبيـه اسـت، تنبيـه و            عامل هنجارپذيري و تقويت آن در بازي      ترين    مهم
شـود و از   هاي محلي متناسب با نوع وگروه سني بازيكنـان تعيـين مـي    مجازات در بازي 

از تنبيهات شيريني چون قلقلـك دادن و خـيس          . كيفيت و تنوع بسياري برخوردار است     
 دادن و هو شدن و برداشتن سنگ     كردن تا تنبيهات سخت جسمي و رواني مانند سواري        

ها كـه   شود و در بعضي از بازي    ها نوع تنبيه از پيش تعيين مي        در بعضي از بازي   . از آتش 
  .راند تنبيه و مجازات بستگي به دستورشاه دارد  شاه، حكم مي
هـاي حركتـي      هاي آييني تهيه تـنقالت و در بـازي          ترين نوع تنبيه در بازي      اما متداول 

هر چند تنبيه و تشويق نمـادي       . كتك خوردن و كنار رفتن از بازي است       سواري دادن و    
هــا زمــان فراموشــي  از شكــست و پيــروزي اســت، زمــان شكــست در اينگونــه بــازي 

. شـود   رو از بازي به عنوان يك شيوة درمان استفاده مـي            هاي روزانه است از اين      شكست
 است كه برنده و بازنـده  اي هاي محلي به گونه    شكست و پيروزي در بازي    ) 149: همان(

هر دو شاد و خندان هستند و بازنده غمگين وجود ندارد، ضـمن اينكـه باعـث تقويـت                   
  )11: 1374غفاري، . (شود روحيه تعاون و همكاري هم مي
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آموزند بلكه روح و جسم خـود را         پذيري را مي    كودكان به واسطة تنبيه نه تنها هنجار      
كننـد و طـي بـازي سـعي        بيهات بازي منعطف مـي    ها و تبعات ناشي از تن       با قبول سختي  

پذيري را به ديگر بازيكنان منتقل كنند براي مثال اگر بـازيكني زمـين                كنند اين هنجار    مي
  : خوانند بخورد يا زخمي شود براي او مي

  )602: 1381مؤيد محسني، (بازي اشكنك داره، سرشكستنك داره 

  گيري و راهبردها نتيجه

  ها  بازي گردآوري و تدوين) الف
هـا، مقـاالت و    شناسي صورت گيـرد و كتـاب        هاي سنتي كتاب    ـ در خصوص بازي   1
  .اند، گردآوري شود هاي محلي به چاپ رسيده هايي كه در مورد بازي نگاري تك
آوري   اي در خـصوص جمـع       هاي پراكنده   ـ بسياري از مراكز فرهنگي تاكنون تالش      2
رصت چاپ آنها فراهم نيامده اسـت، مراكـز و   اند كه تاكنون ف    هاي محلي انجام داده     بازي

هـايي چـون كـانون پـرورش فكـري كودكـان، سـازمان عـشايري، پژوهـشكده                    سازمان
هـاي موجـود      گزارش... شناسي ميراث فرهنگي، واحد فرهنگ مردم صدا و سيما و           م  مرد

  .آوري شوند در اين مراكز در قدم بعد شناسايي، همسو و جمع
ها ذكر شده اسـت كـه    تنها اسم يا شرح مختصري از بازيها  ـ در بعضي از گزارش  3

  . شوند بايد به شيوه تحقيق ميداني تكميل
هاي سنتي هر يك از مناطق براسـاس اسـتاني و در صـورت امكـان در       ـ كليه بازي  4

  .حوزة فرهنگي با تمام ظرايف، قواعد و ادبيات شفاهي وابسته به آن تدوين شود
  ها يكدگذاري، چاپ و عرضه باز) ب

هـا، تعـداد، گـروه سـني،          ها به لحاظ نوع، ابزار، مكان و زمان بـازي           هر يك از بازي   
هـاي آن كدگـذاري شـوند و بـه همـراه              جنس و نقش بازيكنان و نيز اهداف و شاخص        

هاي فرهنگي آموزش و پرورش،       ها تكميل و چاپ شوند و در اختيار سازمان          شرح بازي 
هـا، صـدا و    دني، سـازمان بهزيـستي، مهـد كـودك        سازمان ملي جوانان، سازمان تربيت ب     

هـا و كـانون پـرورش فكـري كودكـان، امـور               سيما، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري     
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تربيتي، وزارت فرهنگ و ارشاد و ادارات وابسته به آن قرار گيـرد تـا در كمتـرين زمـان         
  .قابليت بررسي و تحليل آنها فراهم شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها اربردي كردن بازيسنجي و ك قابليت) پ
هاي سنتي بنا به عرف، سـازگار بـا شـرايط امـروزه نيـست و بـا            ـ بسياري از بازي   1

هاي شـيرين امـروز قـرار         تواند در زمره بازي     تعديل، تغيير و تلطيف ادبيات و قواعد مي       
  .گيرد
ها در مناطق مختلف وجـود دارد و    هاي مختلفي از بعضي بازي      ـ از آنجا كه روايت    2
انـد، بـا تكميـل،        ها در طول زمان سير تدريجي تكاملي يا برعكس داشته           عضي بازي نيز ب 

هاي كامل و تمام عيار در اين زمينـه دسـت             توان به بازي    تركيب و تثبيت قوانين آنها مي     
  .پيدا كرد
اي را    هاي سنتي حركتـي قابليـت تبـديل بـه يـك ورزش حرفـه                ـ بسياري از بازي   3
توانـد    تربيت بدني با تثبيت قوانين و عمومي كردن آنهـا مـي      در اين زمينه سازمان   . دارند

ها بـه عنـوان يـك ورزش     راه را براي ملي كردن و در قدم بعدي جهاني كردن اين بازي         
  .المللي هموار كند اي و بين حرفه
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هاي ذهنـي و گفتـاري بازيكنـان          كنندة مهارت   هاي كالمي تقويت    ـ از آنجا كه بازي    4
هاي بـازيگري تئـاتر و سـينما نيـاز بـه              جويان و هنرجويان رشته   هستند و از جهتي دانش    

هاي   هاي كالمي به لحاظ تأكيدي كه بر فنون و قرابت           خود دارند بازي  » فن بيان «تقويت  
تواننـد از     انـد مـي     هاي محلي بنـا شـده       آوايي دارند و نيز به دليل آنكه بر گويش و لهجه          
  .شندتمرينات درس بيان بازيگران رشته بازيگري با

هـاي فكـري كودكـان و نوجوانـان           ها و كـانون     ـ معلمان ورزش، مربيان مهدكودك    5
كنندة قوة خالقة كودكـان هـستند و در    هاي سنتي را كه تقويت توانند بسياري از بازي     مي

  .هاي داخلي و بسته قابل اجرا هستند به كار برند محيط
توانند به    ادي تكيه دارند مي   هاي نمايشي كه بر طنز اجتماعي و انتق         ـ بعضي از بازي   6

نويــسان ســنتي ايــران بازنويــسي، بــازآفريني و پرداخــت شــوند و در  كمـك نمايــشنامه 
  .بازي به اجرا درآيند بازي و سايه هاي روحوضي، سياه نمايش
ها در كالبـد   هاي آييني و وارد كردن آواها و حركات آييني بازي           ـ برگزاري همايش  7

و نمــايش آيينــي راه ديگــري بــراي كــاربردي كــردن حركــات مــوزون، ســرود، ترانــه 
  .هاست بازي

  ها اي كردن بازي رسانه) ت
بـا  : هاي سنتي سواالتي مطـرح اسـت   اي كردن بازي در زمينه كاربردي كردن و رسانه 
هـاي محلـي و سـنتي رو بـه            هاي سنتي، چرا بـازي      وجود نكات مثبت و ارزشمند بازي     

ي با وجود تمام مشكالت و مصائب همراه بـا آن،  هاي ديجيتال   شوند و بازي    فراموشي مي 
هاي سنتي    اي و مدرن در تضاد و تقابل بازي         هاي رايانه   شوند؟ آيا بازي    جايگزين آنها مي  

هـا   هاي سنتي به تنهايي جوابگوي نيازهـاي امـروزة انـسان      و محلي قرار دارند؟ آيا بازي     
  هستند؟

انـد، از سـوي ديگـر      نيازمند بودهها در همه اعصار به بازي      مسلم اين است كه انسان    
اند و به همين دليل خود را با مردم منطبـق             ها در فرهنگ و اجتماع مردم تنيده شده         بازي

دهـد كـه    كنند، اين مهم به ما هـشدار مـي   و با روح و جسم آنان هماهنگ و منعطف مي        
 و   بيتگيـري از جـذا      اش با بهره    رحمانه  جهان ماشيني معاصر در كنار هجوم و هجمة بي        

هـا و     اي و ديجيتالي روح كودكان جهان را با تمـام تفـاوت             هاي رايانه   تأثير شگرف بازي  
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دهـد كـه طراحـان آن در          هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي به سويي سـوق مـي            ارزش
از سوي ديگر نه كودكـان و جوانـان         . اند  ريزي كرده   پشت پرده با سياست و تدبير برنامه      

هـاي   هاي پرتحرك، خشن و زورآزمـايي      اجراي بعضي از بازي    امروز، توانايي و حوصله   
هاي آييني    سنتي را دارند و نه فضاهاي اندك و محدود شهري، مجالي براي اجراي بازي             

  .دهد به آنان مي
براي رفع بحران و چالش پديد آمده بايد به فكر ايجاد يك فرصت بود، فرصتي كـه                 

هاي سنتي را در حوضچه  وح جاري در بازي   فرصتي كه ر  . گذشته را به امروز پيوند دهد     
  اما چگونه؟. هاي مدرن بدمد اكنون و در كالبد بازي

تواند به عنوان پلي مستحكم       صدا و سيما به عنوان مؤثرترين و فراگيرترين رسانه مي         
هاي جـذاب     از سويي جنس و الية بيروني بازي      . هاي مدرن و سنتي عمل كند       ميان بازي 

اي صدا و سيماست و از سوي ديگـر           ي منطبق با جنس و بافت رسانه      ا  ديجيتالي و رايانه  
هاي فرهنگي    هاي سنتي منبع و سرچشمة مناسبي براي تغذية برنامه          روح جاري در بازي   

  .رود و آموزشي رسانه ملي به شمار مي
  :شود بدين منظور موارد ذيل پيشنهاد مي

و قالـب نمايـشي سـنجيده    ها بر اساس نوع     هاي تصويري هر يك از بازي       ـ قابليت 1
هاي آموزشي، مـستند، پويانمـايي و مـسابقه، برنامـه توليـد            شود و از روي آنها در قالب      

  .شود
ـ بعضي از مسابقات كودكان و نوجوانان بخصوص مسابقات تلفني، مجال مناسـبي             2

  .هاي كالمي و فكري هستند براي استفاده از بازي
 ابزارهاي خام مانند سنگ و پشگل استفاده        هاي ساده سنتي كه از      ـ بسياري از بازي   3
جايي سـنگ     ها كه اساس آنها جابه      گونه بازي   هايي كامالً فكري هستند، اين      كنند بازي   مي

هـاي سـاده     در چاله يا خطوط موازي است، بهتـرين قابليـت را بـراي تبـديل بـه بـازي                  
اعت مچـي و  هاي سازنده تلفن همراه، سـ       هاي مخابراتي، شركت    ديجيتالي دارند، شركت  

ها را به شـكل خـط و نقطـه در             توانند اين نوع بازي     هاي كنترلي كودكان مي     بازي  اسباب
  .اي به بازار عرضه كنند هاي رايانه فضاي ديجيتالي طراحي و در قالب بازي
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  چكيده

هاي بسيار مهمي است كه ريشه در فرهنگ و تمدن هر  صنايع دستي يكي از مقوله
با تأكيد بر دو محصول معروف اين  دستي استان زنجان مقاله، صنايعدر اين . ملتي دارد
 اين مقاله با تكيه بر .نگاري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است روش مردماستان به 

مكتب كاركردگرايي سعي در تبيين و تثبيت جايگاه صنايع دستي در دنياي مدرن و 
اشاره به صنايع دستي توليد شده توسط صنعتگران زنجان كه . ماشيني امروز دارد

.  از ديگر اهداف اين مقاله مي باشدبرخواسته از تمدن حاشيه رودخانه قزل اوزن است
از جمله ... بافي و  بافي، جاجيم دوزي، فرش كاري، مسگري، چاروق چاقوسازي، مليله

هنرهاي هنرمندان زنجاني در طول تاريخ بوده است كه همچون اكثر هنرهاي دستي 
هايي شده است كه در اين  ساير مناطق دستخوش تغييرات و تحوالت و فراز و نشيب

  . شود اشاره مي) كاري و چاقوسازي مليله(له به دو مورد آنها مقا
  كاري، چاقوسازي، صنايع ماشيني دستي، مليله زنجان، صنايع: ها كليدواژه

                                                 
  شناسي كارشناس ارشد مردم. 1
  ت اجتماعيكارشناس ارشد علوم ارتباطا. 2
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  مقدمه

 لغوي، اصطالح صنايع دستي داراي مفاهيم ثابت و خاصي نيست و تاكنون لحاظاز 
ل در كشورهاي ئوسهاي م  كه مورد قبول همه كارشناسان و سازمان كامليتعريف

هاي   و هر يك از صاحبنظران و مؤسسات و سازمانمختلف باشد، ارايه نشده است
دستي به تعريف آن  هاي صنايع ربط با در نظر گرفتن يك يا چند ويژگي از ويژگي ذي

گونه توصيف  دستي را اين هاي مختلف، شايد بتوان صنايع با ادغام تعريف. اند اقدام كرده
 دست نيروي انساني صورت ههاي آن ب محصوالتي كه عمده فعاليتاز  دسته آن«: كرد
گيرد و توليدات آن بر اساس ذوق هنري و خالقيت و استعداد و همچنين در رابطه  مي

 مواد اوليه يست،بر ن  و توليد آن چندان سرمايهاستبا آداب و رسوم خاص آن جامعه 
يد آن تقسيم كار آنگونه كه در صنايع ولتشود و در  ميدر توليد آن در محل توليد يافت 

  ».ماشيني وجود دارد، به چشم نمي خورد
دستي نوعي كار است كه در آن لوازم تزئيني و كاربردي تنها با استفاده از  صنايع
سنتي كاالها توليد هاي  معموالً اين كلمه به روش. شود  مي ساده ساختهابزاردست يا 
تمايز بين ترين مالك   مهم،استادكاري مخصوص هر يك از اين موارد. گردد اطالق مي

لوازمي . چنين چيزهايي اغلب از لحاظ فرهنگي يا مذهبي فوق العاده هستند. ستآنها
شوند جزء صنايع دستي  ه ميآالت مختلف ساخت  يا با ماشينتوليد انبوه صورت ه كه ب

 .نيستند
 هدف از ساخت ،سازد مي متمايز »كاردستي« هنرآنچه مقوله صنايع دستي را از 

لوازمي هستند كه و است   مورد استفاده صنايع دستي بيش از يك تزئين ساده. آنهاست
صنايع . در نهايت از بين بروند پوسيده و ،قرار است مورد استفاده قرار گرفته و كهنه

شوند زيرا بخشي از ملزومات زندگي روزمره   ميرا شاملي فرهنگي هاالدستي اغلب كا
 گونه و يك ارائه بي سرگرميدرحالي كه هنر و كاردستي بيشتر يك فعاليت . هستند

  . نقص از يك تكنيك خالقيت است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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دستي ايران محسوب   يكي از مراكز غني هنرهاي بومي و صنايعاستان زنجان 
هنر گان نماينديكي از دستي استان زنجان  صنايعمتوالي  هاي  در طول قرن.گردد مي

ي مانند ذوق، هنر، پشتكار و يها ويژگي. دبو ايران در جهان و كشور يقديمو اصيل 
لحاظ  چه از ن شهرايهاي  وردهاموجب شده است كه فرگر زنجاني  صنعتقناعت 

   .منحصر به فرد باشدكيفيت و چه از نظر كميت 
هاي   فرش،طور كلي شامل چاقوهاي متنوعه طرح و نقش مصنوعات دستي زنجان ب

مسي و  ،ظروفدوزي  ، گيوهدوزي ، چاروقكاري رنگ، مليلهاهاي رنگ مختلف در طرح
هاي پشمي از قبيل  بافته  و دستكاري ، سفالبافي ، جاجيمبافي اري روي مس، گليمك كنده

شود كه  گراني توليد مي وسيله صنعته باشد و اين صنايع ب يدستكش و جوراب م
رغم كار فراوان و تالش  معموالً از طبقات مستضعف و كم درآمد جامعه هستند و علي

   .ندباش  ميصادقانه از سطح درآمد پاييني برخوردار
كاري مي  سازي و مليله زنجان چاقوصنايع دستي استان ترين  و شاخصترين  عمده

  .شود  كه در اين مقاله به آنها پرداخته ميباشد
هم مورد ) كتاب(روش تحقيق به صورت مصاحبه و مشاهده ميداني بوده و اسناد 

  .استفاده قرار گرفته است

  مباني نظري

ه تدوين مقاله حاضر از مكتب و نظريه كاركردگرايي بويژه نظريه بقاي تايلور استفاد
راه اول : طوركلي براي تحليل هر موضوعي دو راه بيشتر وجود ندارد به. كرده است

تجزيه موضوع و بررسي اجزاي تشكيل دهنده آن است و راه دوم مد نظر قرار دادن 
  )211-212: 1376توسلي، .(باشد پيوستگي و كليت اجزا و عناصر مي

يعني . ددارركردي كا و اي علت بخصوص  هر پديده،از نگاه مكتب كاركردگرايي
پس هر .  كردن نيازي از نيازهاي بشري است، برطرف يا يكي از نتايج آنهاينكه نتيج

  .اي براي به وجود آمدن دليل خاصي دارد پديده
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ترين راه اين است كه اثر و نتيجة هر پديده را به صورت  براي فهم كاركرد، مستقيم
هاي اجتماعي  هاي دوطرفه در فعاليت ولپس كاركردگرايي سعي دارد معل. معلول ببينيم

  .شناسايي كرده و سپس آنها را در كل سيستم روشن سازدرا 
دليل توليد محصوالتي   به طور كلي،آيد اين است كه سؤالي كه در اينجا پيش مي

هر طور اخص ه  و بچون مليله و چاقو و به طور كلي صنايع دستي چه بوده است؟
  ؟ي چه نيازي را برطرف كرده است كدام از محصوالت صنايع دست

براي پاسخ به اين سؤال، با تكيه بر مطالب ذكر شده، بايد اذعان داشت كه هر يك 
كاري، چارق دوزي، مسگري،  سازي، مليله هاي صنايع دستي از قبيل چاقو از رشته

عنوان ه ب.  براي به وجود آمدنشان دليل اوليه و خاصي وجود داشته است…فرشبافي و
 صنعت چاقوسازي براي توليد چاقو و آالت چاقويي به وجود آمده است و كاركرد مثال

يا كار صنعت مليله كاري، ساختن   مختلفي بريدن اشيا؛اصلي چاقو نيز بريدن است
ظروف خاصي با زيبايي منحصر به فرد است و كاركرد ظروف براي همگان روشن و 

  . آشكار است
لور كمك بيشتري بـه     ي تا 1 نظريه بقا يا بازماندگي    شناسي، نظران انسان  از ميان صاحب  

در نظريـه تـايلور عناصـر بازمانـده،        . كنـد  تحليل كاركردي صنايع دستي مردم زنجان مي      
شوند اما برخالف سـاير عناصـر        عناصري هستند كه در يك جامعه مشخص مشاهده مي        

ن جامعـه را بايـد   بنابراين حضور آنها در آ   .  جامعه خود نيستند   هداراي كاركردي متعلق ب   
بـه بيـان    به دليل نوعي عادت و نوعي تعلق خاطر، جداي از كاركرد نخستين و اوليـه و                 

بـه داليلـي     بازمانـده از گذشـته كـه         عناصـر براي مثال   . بهتر، كاركرد اصلي آنها دانست    
 .دهي به نـوع نيازهـاي امـروزي نيـستند      يا قادر به پاسخ  اند كاركرد خود را از دست داده     

در مورد صنايع دستي نيز بايد اقرار كرد كه امروزه اكثر محـصوالت             ) 92:1386،  بايگان(
انـد و بـه جـاي آنهـا           صنايع دستي از لحاظ فيزيكي كاركرد اصلي خود را از دست داده           

صنايع دستي در كنار كاركرد     . شود  تر توسط ماشين توليد مي      تر و ارزان    محصوالتي بادوام 
تـوان بـه      ي نيـز برخـوردار اسـت كـه از جملـه آن مـي              آشكار خود از كاركردهاي پنهان    

كاركرد فرهنگـي   ) گران  ايجاد اشتغال و كسب درآمد براي صنعت      (كاركردهاي اقتصادي   
                                                 

1. survival  
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اسـتفاده از   (و كـاركرد زينتـي      ) انتقال فرهنگ، رسـوم و عقايـد در توليـد محـصوالت           (
  .اشاره كرد... و) محصوالت به عنوان لوازم زينتي

ا، هر عنصر اجتماعي براي بازماندگي بايد كاركردي داشته پس بر اساس نظريه بق
باشد و به بيان بهتر براي هر عنصري بايد كاركردي تعريف كرد تا بتوان براي آن 

دستي نيز  در مورد محصوالت صنايع. اي در نظر گرفت كه منجر به حفظ آن شود برنامه
راي برش، چاقوهاي خارجي توان چنين استنباط كرد كه امروزه با ورود تكنولوژي ب مي

هاي فلزي و پالستيكي جاي  جاي چاقوهاي دست ساز را گرفته است و سيني
هاي  ها و شيشه طور پالستيك كاري شده و مسي را پر كرده و همين هاي مليله سيني

  .قالبي، جاي محصوالت تزييني مليله كاري شده را گرفته است
شود كه در   مختلف يك نظام قايل مي بين كاركردهايي تمايز1ونمرتدر اين رابطه 

سزايي دارد و آن وجود كاركردهاي آشكار و كاركردهاي ه تحليل كاركردي اهميت ب
  .پنهان است

كنند  دسته از كاركردهايي است كه آشكارا در نظام نقش ايفا مي آن: كاركرد آشكار -
  .تجسس و تعبير خاصي نياز ندارد تأييد وجود آنها به هيچ و

بر نتايج نامرئي و آثار غيرمنتظره و غيرقابل رؤيت عادات و رسوم :  پنهانكاركرد -
  .اجتماعي داللت دارند

ليكن بايد گفت كه هر دو كاركرد همواره حضور دارند زيرا آثار و نتايج آنها محرز 
وجود . عالوه تفكيك ميان عوامل آشكار و پنهان از جهت نظري دشوار استه ب. است

ناشي از اين است كه دگرگوني و انسجام اجتماعي تا حدودي  ،كاركردهاي پنهان
ريزي است و تشخيص آنها ساده نيست زيرا هر كجا كاركردي  كنترل و طرح غيرقابل

تواند آثار و نتايج شناخته شده و پيش بيني شده را  نامرئي وجود داشته باشد، مي
  .ار آوردجز آثار و نتايج مورد نظر به به و آثار ديگري ب دگرگون كند

كاركرد شمع ايجاد روشنايي است ولي : گويد  است كه ميياين درست مانند مثال
طبقه دهندة رتبه و  شود، نشان كاركرد پنهان آن در زماني كه براي خوردن شام روشن مي

  . استخانوادگي
                                                 

merton 1.  
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اي مواجه هستيم كه در ابتداي به وجود آمدن، وظيفه  تغيير كاركرد با پديدهدر  
از خاصي را بر عهده داشت ولي به دليل تغيير وضعيت جامعه و داليل برآوردن ني

عديده ديگر مثل داليل اقتصادي، كاركرد اصلي خود را از دست داده و وظيفه ديگري 
به وجود » بريدن«بعنوان مثال پديده چاقو كه براي برآوردن نياز . به او محول شده است

وع محصوالت آن، كاربردش را از دست صنايع ماشيني و تنحضور آمده بود به دليل 
نند و بيشتر آن را خريداري ك داده يا اينكه به ندرت از آن براي بريدن استفاده مي

  .كنند عنوان يكي از وسايل تزئيني از آن استفاده ميه كنند و در منازل ب مي
  :كنيم  مي كند، اشاره ن ذكر ميومشخصه اصلي كاركردها كه مرتچهار در پايان به 

آيد، هدفي دارد كه بايد به آن هدف نايل   كه به وجود مياي پديده: صول به هدفو
  .آيد وگرنه آن پديده كاركرد مثبتي نداشته است

آيد، عالوه بر رسيدن به هدف بايد با   كه به وجود مي اي هر پديده: سازگاري
 نباشد ي ديگر ها و كاركردهاي ديگر نظام سازگار باشد و به ضرر كاركرد يا پديده پديده

  .و خللي ايجاد نكند
هر پديده و كاركرد اجتماعي بايد الگو و اساس اصلي خود را حفظ كند : حفظ الگو

  .تا با نابودي مواجه نگردد و از نظام اجتماعي به دليل نداشتن الگو، حذف نشود
هاي اجتماعي و كاركردهاي آنها بايد باهم در ارتباط باشند  پديده: وحدت و يگانگي

 با همديگر نوعي وحدت و يگانگي را براي جامعه به ارمغان آورند تا نظام بتواند و
  .ريزي نمايد تعادل و آرامش را در جامعه ايجاد كند و براي آينده برنامه

  تاريخچة مليله كاري در ايران 

 پيش 330 تا 550هاي   مليلة ايران به روايت اكثر محققان به ساليترين اشيا قديمي
ها چون طبقات ثروتمند از ظروف گران قيمت  در آن سال. تعلق دارد مسيح از ميالد
كردند ظروف  كاران و زرگران سعي مي  نقرهبويژهگران فلزكار  كردند صنعت مي استفاده

 اثر آنچه كه طي چند قرن اخير در. دهندبها  وردهاالتي زينتي به فرحزيبايي بسازند و 
 همدان و ،ثل شوشمهائي  رزمين ساز دل تصادفيطور  هشناسي يا ب هاي باستان كاوش
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كاري و همينطور نشانگر مهارت و  گنجينة جيحون بدست آمده نشانگر وجود مليله
  ) 3:1382 ، احمدي(.باشد  مي مسيحكار در ايران قبل از ميالد استادي صنعتگران مليله
شتر در امر كار بي نظر از تهران كه صنعتگران مليله اري صرفك در حال حاضر مليله

 مليلة زنجان ؛رواج داردهم جواهرسازي فعاليت دارند در شهرهاي زنجان و اصفهان 
 در مجموع از كيفيت بااليي برخوردار و ظرافت زياد ،هاي اصيل و متنوع  و نقشها طرح
 ،هاي تجملي و تشريفاتي است وردهاي توليدي هنرمندان اصفهاني داراي جنبهافر. است
هاي  وردهاي بيشتر در امر ساخت جواهرات به فعاليت اشتغال دارند و فركاران تهران مليله

عالوه بر ايران در تعدادي از كشورها نيز . زنجان بيشتر مصنوعات مصرفي است
  . هند، پاكستان و اندونزي مليله كاري وجود داردهمچون 

ف گران زنجاني در حال حاضر مواد اولية كارشان را فقط از طريق ذوب ظرو صنعت
 است ولي براي 100سازي داراي عيار  نقرة مصرفي در مليله. كنند نقرة مستعمل تهيه مي

بايست داراي استحكام بيشتري باشند معموالً نقره با  ساختن دسته يا پاية ظروف كه مي
  . دهند تر را مورد استفاده قرار مي عيار پايين

  مواد اوليه

اي و شمش   معموالً به دو شكل ساچمهباشد كه كاري نقره مي در مليلهه مواد اولي
 .باشد شكل مي  بيضي و بي،هاي كوچك گرد اي به شكل تكه وجود دارد، نقرة ساچمه

. باشد  مي9/99 عيار نقره خالص  وباشد متر مي  سانتي15×5نقرة شمش معموالً به ابعاد 
 .شود ده ميشكنن كشي تول مف و هنگامرد نقره با عيار پايين كارآيي ندا،در ساخت مليله

از بايست داراي استحكام بيشتري باشد معموالً  يبراي ساخت دسته يا پايه ظروف كه م
 ،تركيبي از اسيدبوريك، خاكستر درخت موهمچنين  .كنند نقره با عيار پايين استفاده مي
موم جهت )  مسيروي و مقدار% 21 –نقره % 60( لحيم ،قالب يا تنه كار از آلياژ برنج

كاري  نيز جزو مواد اولية ضروري در مليله آب اسيد جهت پرداخت نقره، يريگ قالب
  .است
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  كاري ابزار مليله

  :كاري، شبيه ابزار و ادوات زرگري است مهمترين ابزار كار مليله
از اين دستگاه كه داراي  :كوره با دم برقيـ 1

ه اشكال متفاوتي است و عمدتاً از يك محفظه ب
يل شده براي نام آتشخون و يك دودكش تشك

. كنند ايجاد حرارت جهت ذوب نقره استفاده مي
اي كه به  دراين كوره، جريان هوا از طريق لوله

يك دستگاه دم برقي متصل است با فشار وارد 
محفظه آتشدان شده و موجب بر افروخته شدن 

  .شود زغال مي
 نسوز و داراي  بوته ظرفي از ماده :بوتهـ 2

ي فعل و انفعاالت شيميايي در دماي زياد مورد استفاده قرار كه برااست نقطة ذوب باال 
. ودش كاري جهت ذوب نقره از آن استفاده مي  در مليله؛گيرد مي

اي زرگري ه اين بوته از جنس گرانيت ساخته شده و شبيه بوته
است و معموالً در هر كارگاه به نسبت حجم كاري كه دارد از 

  .شود  مي تفادهاس هاي مختلف  چند بوته به اندازه
شود تا  قالبي فلزي است كه نقره پس از ذوب شدن به داخل آن ريخته مي :ريچهـ 3

فرم اين قالب، مكعب مستطيل بوده و داراي . اي شكل درآيد هايي ميله صورت شمشه ب
  .استمتر   سانتي 5متر درازا و دو شيار طولي به قطر حدود   سانتي30تا25

شود، داراي  كش نيز ناميده مي  كه دستگاه ميلهاين وسيله :دستگاه نوردـ 4
  .شوند هاي نقره به مفتول تبديل مي هايي است كه توسط آنها شمش غلطك
عمليات هنگام است و هاي مختلف  در اندازهاي بلند  داراي دسته :كاري آتش انبرـ 5

   .گيرد كاري مورد استفاده قرار مي كاري و لحيم مربوط به آتش
چيني از   سيمرايهاي معمولي است و بيشتر ب ن وسيله شبيه انبردستاي :انبردستـ 6

  .ودش يمآن استفاده 



 115 ���� )كاري و چاقوسازي مطالعه موردي مليله(صنايع دستي مردم زنجان 

هاي بلندتر و باريك  زبانه  داراي امااين وسيله كه شبيه انبردست :دم باريكـ 7
  .گيرد هاي ميله مورد استفاده قرار مي است، براي نگه داشتن مفتول

در يك . داردبري  هاي آهن كمان ارهصورت لـــا و شبيه ه شكلي ب :مان اره كـ 8
كننده و  دارنده و در سمت ديگر داراي پيچ سفت قسمت داراي دسته و ميخ نگه

  .باشد دارنده تيغ اره مي نگه
سازي است با اين تفاوت كه از نظر اندازه كوچكتر  هاي حلبي شبيه قيچي :قيچيـ 9

  .دكنن ميهاي نقره استفاده  است و از آن معموالً براي قطع مفتول
 از قطعه فلز .سازي است صنعت چاقودر هاي مورد استفاده  شبيه سندان :سندانـ 10
هايي با مقطع  اي شكل به مفتول هاي ميله  ساخته شده و از آن براي تبديل مفتوليمقاوم

  .شود مربع استفاده مي
  هاي مختلف انواع چكش در اندازهـ 11
   فرچه يا برس سيميـ 12
هاي متعددي با قطرهاي  ي است فلزي كه بر روي آن سوراخا فحه ص:حديدهـ 13

  .گردد  از آن استفاده مياي ههاي نقر مختلف تعبيه شده و براي تهيه مفتول
 قالب ـ17  جفتيـ16وهان در انواع مختلف ـ س15) كوليس(گيري   درجه قالبـ14
هاي مخصوص براي  قالبـ 20 دستگيرهـ 19ظروف مسي زاج آب ـ 18برنجي 

كپسول گاز جهت ـ 23 تخته نورد ـ 22تخته تابيده ـ 21 خوري و سيني يس چايسرو
 ترازوي ـ25 يا موتور باد براي دميدن در كوره ـ كمپرسور24تأمين سوخت كوره 

هاي صاف طرح  نوعي سوهان براي براق كردن قسمتكه  آينه سوهان ـ26 زرگري
اره بيرون قالب قبل از ي ثابت كردن ديواهاي كوچك فلزي بر  بستـ27  استمليله
 مته براي ـ29 هاي نقره اي براي كالف كردن مفتول  چوب استوانهـ28گذاري  موم

  . دستگاه سنگ سمبادهـ30سوراخ كردن صفحه فلزي در دو نوع برقي و دستي 

  مراحل ساخت نوار مليله 

م به  الز.ريزند اي است در داخل كوره مي صورت ساچمهه ها را كه ب ابتدا نقره :كوره
نام ه يادآوري است كه كوره انواع مختلفي دارد ولي معموالً همة آنها از يك محفظه ب
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اند و از جهت سوخت كاربردي نيز با هم تفاوت  آتشدان و يك دودكش تشكيل شده
ي كه به دستگاه دم برقي متصل يها معموالً در همة آنها جريان هوا از طريق لوله. دارند

  . شود غال ميز  آتشدان شده و موجب برافروخته شدناست با فشار وارد محفظه
صورت نشسته كار ه در گذشته قسمتي از كوره در داخل زمين بود و استادكاران ب

 اين اشكال امروزه رفع شده است  اماها مشكل بود كاركردن با اين نوع كوره. كردند مي
معمول يك متر به طور ها   ارتفاع كوره.شود صورت سرپايي استفاده ميه ها ب و از كوره

  .  ارتفاع با توجه به قد استادكار قابل تغيير استاما اينباشد  مي
غال را برافروخته زغال بود و با بادبزن ز فقط گذشتهها در  سوخت اصلي كوره

كار  البته در مواردي كه .شود كردند ولي امروزه از وسايل گازي و برقي استفاده مي مي
  . كنند استفاده ميغال ز باز هم از ام شود انجحرارت پايينبايد با 

 نقره را با عيار مورد ،اي يا ظروف مستعمل هاي نقره بعد از ذوب كردن ساچمه :بوته
اي شكل از   بوته يك حجم استوانه.دهند نظر داخل بوته ريخته و در داخل كوره قرار مي

آن از جنس نوع خارجي آن از جنس گرافيت و نوع ايراني . (جنس مادة نسوز است
 گرم و 50ها متفاوت است و كوچكترين آن تقريباً  اندازة اين بوته )باشد خاك سفيد مي

  . كيلوگرم وزن دارد1بزرگترين 
نام ريجه ريخته ه اي ب باشد در وسيله صورت مذاب ميه وقتي كه نقره هنوز ب :ريچه

داخل شيار آن  قبل از ريختن مواد مذاب در داخل ريجه آن را حرارت داده و .شود مي
شود تا نقره به ريجه نچسبد و   اين كار سبب مي.كنند را با روغن موتور يا موم چرب مي

متعادل باشد تا موم يا روغن را   گرماي ريجه بايد،راحتي شمش نقره جدا شوده ب
هاي نقره  ه داراي قطرهاي متفاوت است و بسته به نوع كار قطر شمشچير. نسوزاند
  . كند فرق مي
ه نيز وجود دارد كه شيار آن داراي ارتفاع زياد است و براي تهية نقره چوع رييك ن

ه حال ريجه قالبي است فلزي كه نقره بعد از ذوب بر دره.شود كف قندان استفاده مي
شكل مكعب ه قالب ب. اي درآيد صورت شمش ميلهه شود تا ب داخل آن ريخته مي

متر ارتفاع دارد و داراي يك   سانتي6 تا 5متر درازا و   سانتي30 تا 25مستطيل بوده و 
 و 23 الي 22طول تقريبي ه ي بيدر وسط ريجه شيارها. استدسته جهت سهولت كار 
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متر تعبيه شده است و همانطور كه اشاره شد ارتفاع ريجه  سانتي) 2/1 (5/0عرض ه ب
  . اندازة ثابتي ندارد و برحسب مقدار نقره ذوب شده متغير است

آيد كه به آن شمش  دست ميه  اوليه با ابعاد متفاوت ب  نقره،دن مفتولبعد از سرد ش
 در اين مرحله شمش را روي سندان قرار داده و با چكش و ضربات .شود گفته مي

كنند و چندين بار آن  ي چهارسو يا چهارپهلو ميا ماليم و هماهنگ آن را تبديل به ميله
  . اف پيدا كنددهند تا نرم شده و قابليت انعط را حرارت مي

نام ه اي آماده را در دستگاهي ب هاي ميله در اين مرحله شمش :دستگاه حديده
حديده ابزاري است مركب از . اي تهيه شود هاي نقره نواع مفتولاچرخانند تا  حديده مي
تعبيه هاي متفاوت  ي با اندازهيو غلطك شيارها ددستي و دو غلطك كه ما بين يك چرخ

  . باشد متر مي  سانتي5/8 بزرگترين، آن يك ووچك كاندازة شده است؛ 
حديده   از،صورت است كه مفتول نقره از غلطك اولي باز شده روش كار به اين

  . شود عبور كرده و بر روي غلطك بعدي پيچيده مي
  : حديده دو نوع است

هاي زيادي با  اي فلزي كه بر روي آن سوراخ ست از صفحه اعبارت: نوع اول
  . لف تعبيه شده است مختيقطرها

 متر  سانتي5/2 الي 1 و ارتفاع 3ي به قطر يها حديده به شكل استوانه: نوع دوم
هاي بيروني از   اين استوانه از دو اليه بيروني و دروني تشكيل شده كه اليه.باشد مي

در وسط . تر از ياقوت ساخته شده استم  سانتي1 قطره هاي دروني ب جنس برنج و اليه
الزم . هاي مختلف براي كاربردهاي متفاوت وجود دارد هايي به اندازه م سوراخاستوانه ه

از اين جنس  ا ربه ذكر است كه چون ياقوت استقامت زيادي دارد شيار مركزي حديده
  . كشي تغيير شكل ندهد ها هنگام مفتول سازند تا قطر سوراخ مي

هاي  ب اندازه سوراخ بر حس.باشد متر مي  ميلي2/0ها  كوچكترين قطر اين سوراخ
باشد و اختالف  متر مي  ميلي25/1هايي وجود دارد كه بزرگترين آنها نيز  حديده شماره

  .متر است  ميلي5/0ها  بين شماره
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اي   ميلهيها اين وسيله داراي دو غلطك است كه توسط آن مفتول :دستگاه نورد
روي اين . شود ا مربع ميهايي با مقطع لوزي ي آماده شده در مرحلة قبل تبديل به مفتول

  . شيار وجود دارد18 الي 16غلطك 
گيرند و شيارهاي مابين آنها به شكل  دو غلطك در موقع كار بر روي هم قرار مي
 2/1كوچكترين شيار  متر و در  سانتي2/1مثلث است كه ارتفاع مثلث در بزرگترين شيار 

شوند شيار به شكل مربع يا   مياي كه دو شيار با هم مماس  لحظه.باشد متر مي  ميلي1يا 
هاي مورد نياز تهيه  ها و شكل هاي نقره با اندازه شود و به اين ترتيب مفتول لوزي مي

  . شود مي

  مراحل ساخت مليله

كار نياز به يك    براي اين.رسد بعد از آماده شدن نوار مليله نوبت به ساخت شيء مي
ها در ساخت مليله معموالً   جنس قالب.شودزمينة كار يا قالب است كه قبالً بايد آماده 

هاي متفاوت با توجه به نوع كار  ها و اندازه هاي آهني يا برنجي است كه در شكل ورقه
ها در هنگام  ها و نقش دور تا دور قالب به جهت نگهداري طرح. شود بريده و آماده مي

 بركار موم مذاب تر محدود شده و بعد از اين  كار به وسيلة يك مفتول نسبتاً ضخيم
 بعد از سرد شدن موم به وسيلة نوعي سوهان .شود روي سطح قالب ريخته مي

 4 يا 3ضخامت الية موم معموالً . شود مخصوص سطح كار صاف و يكدست مي
  . متر است ميلي

بعد از آماده شدن سطح كار يا 
كار اقدام به  قالب هنرمند مليله

هاي  ساخت نقوش و گل و برگ
براي اين كار . كند يمورد نياز م
 يك طرح كاغذي  استادكار قبالً

كند و با توجه به اين طرح  آماده مي
نقوش آماده شده را كنار هم 

  . چيند مي
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و با حركات ) جفتي(وسيلة يك انبر مخصوص ه هاي آماده شده نقره ب مفتول
رد هاي مختلفي كاربرد دا  در ساخت مليله طرح.گيرد هماهنگ دست استادكار شكل مي

  .متفاوت استنيز آنها اسامي ، كه با توجه به شكل
 ،)صورت ساده يا با تزيينات داخل آنه ب(غنچه ، هايي نظير برگ و لوز برگ طرح

الله و ، )پيچك ( واو يك چشم، دو چشم، چند چشم ، برگ فرنگ،يينات داخل برگزت
صورت ه معموالً ب تابيده و تركيبي از تمام اين نقوش كه ، دندانه،ماشين مليله، ترمه

گيرد و در نهايت تبديل به يك طرح زيبا  مركب در ساخت اشياء مورد استفاده قرار مي
  . شود و منظم  مي

وسيلة ه شود و بعد از اتمام كار ب ها بر روي موم كار گذاشته مي به هر حال اين طرح
 موم شود تا در هنگام حرارت و ذوب پيچي مي هاي مسي دور تا دور قالب كالف سيم
بر صورت يكدست ه  ب،هاي نقره شدن موم از مفتول  بعد از جدا.ها به هم نخورد طرح

 به اين وسيله كلية اجزا به .شود لحيم پاشيده و حرارت داده ميودر پروي سطح كار 
از را اي كار  توان سطح نقره همديگر لحيم شده و بعد از اطمينان كامل از اين امر مي

ري آماده گ هاي ريخته وسيلة روشه  مليله بيي از اجزابخش. روي قالب جدا كرد
  .  قاشق چايخوري و غيره  كف قندان و دشتة شوند مثالً مي

 براي پرداخت ابتدا سطح كار را با .كار استپرداخت نوبت بعد از اتمام اين مراحل 
ر هاي ايجاد شده از بين رفته و سطح كا كشند تا زاويه دقت و حوصلة فراوان سوهان مي

اطراف كار كه اصطالحاً  والً معمبراي اين كار در مليله نوع. يكدست و صاف شود
  .ندكن كار را آيينه ميا آن شود بيشتر مورد نظر است و ب ناميده مي» شيرازه«

گيري در  اصطالح خامه. دهند انجام مي گيري بل از اتمام كار استادكاران عمل خامهق
 كه احياناً اگر در حين كار بخشي از آن باشد ميا ه  كنترل مجدد نقشهمانسازي  مليله

  .  و اتصال پيدا كنددهريخته شده يا اتصال آن از بين رفته مجدداً ساخته ش
كشي چون در حين آب كردن موم سطح مليله  در بعضي موارد قبل از عمل سوهان

هاي  لداخل محلو ي را در ا  مليلهيءها ش اين لكه د براي رفعشو رنگ و كدر مي سياه
اسيد سولفوريك رقيق الً محلول مورد استفاده معمو. كنند ور مي خاص شيميايي غوطه

بعضي اوقات نيز . گويند  مي آب به آن زاج سبز شده در آب سرد است كه اصطالحاً
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ها  دهند به اين ترتيب تمام چرك  محلول را قدري حرارت مي،بهتر شدن اثر اسيدبراي 
  . رود ها و سطح كار از بين ميهاي موجود در درز و آلودگي

رطوبت اره كه يك مادة جاذب  بعد شيء را با آب سرد كامالً شسته در داخل خاك
وسيلة سوهان آيينه ه  بعد از خشك شدن شيء مجدداً ب.كنند  خشك مي،است

 از محلول زاج براي تميزكردن ظروف مليله ونقره مستعمل .شود كشي انجام مي سوهان
شود كه البته مراحل كار به همين ترتيب است كه قبالً توضيح  تفاده مينيز در مواردي اس

  . داده شد
  سابقة تاريخي چاقوي زنجان 

زنجان كاري بس دشوار و به اعتباري در تعيين تاريخ دقيق براي آغاز اين صنعت 
در اين مورد دارند اما ها نظريات مختلفي  تاريخي و سياحتنامههاي  كتاب .استناممكن 

با يكي از مراكز مهم صنعتي ق .دهم هاز حدود قرن شهر زنجان ه مسلم است آنچ
سازي يكي از صنايع جنبي آن محسوب  سازي بود و چاقو هاي مختلف اسلحه كارگاه

 سياسي و متعدد به داليل .شد مي
از بين ها  اجتماعي اين كارگاه

رفتند ولي چاقوسازي باقي ماند و 
اين طوري كه ه برونق يافت؛ 

 شهر زنجان كه عت نه تنها درصن
. پيدا كرد رواج هدر اكثر نقاط منطق

هاي  هاي اخير سياست در دهه
از بين رفتن مد آن ااستعماري كه پي

صنعتي و هنري بود، هاي  فعاليت
اين صنعت مستظرفه را همانند 
ساير صنايع دستي به اضمحالل و 

   .نابودي كشاند
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  هاي چاقوي زنجان  ويژگي

هاي  ذكر شد چاقوهاي زنجان با وجود تنوع فراوان داراي ويژگيهمانگونه كه 
   :دشنبخ ند كه به اين فن هويت ميهست فرديه منحصر ب

نظير  باشد بي ظرافت چاقوهاي زنجان كه نمايانگر عالقه و ذوق هنري استادكاران مي
 شود؛ ميخوبي آشكار ه قطعات مختلف ب) جفت وجور( اين ظرافت در مونتاژ .است
از هم  تيغه و لوال چنان با ظرافت جاسازي گرديده كه تشخيص قطعات مذكور محور

انكار  غيرقابل) غالف، دسته، تيغه(هاي مختلف چاقو  تناسب قسمت. باشد مشكل مي
 و به استر مهارت دست و بينش هنري استادكاران نمايانگاست و اين پديدة ويژه 

  .نطقي استمعقول و م مقياس چاقو داراي تناسب عبارت ديگر
هنرنمايي فني در آبكاري نيز 

هاي چاقوي زنجان  از ويژگي
باشد به اين معني كه مقدار آب  مي
هاي فوالدي نسبت به آستر  تيغه
و محور تيغه كه در يك ) قبضه(

صورت لواليي با همديگر ه نقطه ب
زيرا باشند اهميت دارد   ميمرتبط

با كوچكترين اختالف درجه در 
فرسوده كور  قطعات مذ،آبكاري
از هم  چاقو ي و نهايتاً اجزاشده

ميزان و قدرت برش . دشو جدا مي
 نوع هنرنمايي وها مستلزم د تيغه

متناسب با آبكاري است اول 
چاقو است كه اجماالً ذكر كاربرد 

گرديد و دوم، مهارت در تراشيدن 
و ساييدن تيغه و دادن لبه و پهنه 
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 تيزي الزم را ،رغم استفادة مرتب و مكرر ليبه آن است كه در اين صورت تيغة چاقو ع
  . دكن مي لبه مقاومت نده و در مقابل پخ شدكرحفظ 

دارد كه در توضيح مراحل كار ساخت به آن ديگري هم  هاي  ويژگيچاقوي زنجاني
  .اشاره خواهد شد

  استادكاران فن چاقو سازي در گذشته و حال 

 استاد يحيي قدوسي، استاد رزاق و ،استاد محمد علي زنجاني، استاد يعقوب زنجاني
از رحمان خطيبي، استاد محمد ولي، استاد سيد علي سيدي معروف به سيد زنجاني 

چاقوهاي آنها داراي در گذشته به اين صنعت اشتغال داشتند و ه اساتيدي هستند ك
با و  آثار با ارزشها به عنوان  هاي آن دست ساختهامروزه  ؛اي بود شهرت محلي و منطقه

ها و  بخش موزه و بسياري از آنها زينتشود  ميقيمت گران خريد و فروش 
هم اين اساتيد عالوه بر چاقوسازي در صنايع ديگري . هاي خصوصي است مجموعه
هم فعاليت داشتند و سازي و انواع كارهاي مستظرفه ديگر  سازي، قيچي چخماقمانند 

  . نام آنان بر روي آثارشان جاودانه حك شده است

  واع چاقو ان

 قبضه تشكيل گرديده، ه واين چاقوها از دو قسمت تيغ: چاقوهاي ساده يا معمولي
گردد اولي  قبضة آن معموالً از شاخ بز انتخاب شده و توسط دو محور جفت و جور مي

  . شود روي تيغه مي محور تيغه است و محور دومي مانع 
 از اين انواع طي ساليان و هر يكمختلفي دارد كه انواع : چاقوهاي مركب و پيچيده

در اينجا بر حسب تقدم و تأخر ابداع توضيح و اند  هاي متمادي ابداع و خلق شده دوره
   :دنشو داده مي
 عالوه بر دادن  كهفنري در قبضة آن تعبيه شده:  چاقوي فنري يا قلم تراش)الف

اقو از نظر فرم  اين چ.نمايد حالت ارتجاعي به تيغه از تا شدن بي مورد آن جلوگيري مي
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 ها به شكل پرنده، ماشين، خودكار، تفنگ، كفش و اين دسته. استمتنوع دسته و تيغه 
  . شود  ساخته ميغيره

اين نوع چاقو در انتهاي قبضه داراي ضامن برآمده : دار معمولي  چاقوي ضامن)ب
  . شود است كه با فشار آن ضامن تيغه را رها كرده و چاقو بسته مي

دار نوع اول است با اين تفاوت كه  شبيه چاقوي ضامن: دار مغزي ن چاقوي ضام)پ
  . شود ضامن آن در داخل دسته مستهلك شده و ديده نمي

بسته است فنري به تيغه تكيه اين نوع چاقو زماني كه : دار فشاري  چاقوي ضامن)ت
يرة صورت داه ضامن اين چاقو ب. دارد داده و تيغه را دائماً به حالت پرتاب نگه مي

 با فشار دادن اين دگمه تيغة چاقو شود و  ميكوچك برجسته در محل اتصال قبضه تعبيه
بسته شدن تيغه . ودش صورت اتوماتيك در حالت باز ضامن ميه با سرعت تمام باز و ب

  . مستلزم فشار مجدد دگمه است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مابيش شبيه به غير از چاقوهاي ذكر شده انواع ديگر چاقوها وجود دارد كه ك
در اين ميان از چاقوهاي شكاري و انواع كاردهاي . چاقوهايي است كه ذكر گرديد
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 قصابي و ،چاقوهاي قصابي در دو شكل سالخي  قمه، دشنه و،آشپزخانه و صحرايي
توان نام برد كه همه در  پزي مي  انواع ساتور و كارد كباب،چاقوهاي باغباني و پيوندزني

   .شوند هاي گوناگون ساخته و پرداخته مي  اندازهانواع و اقسام مختلف و
 و از لحاظ تزيينات و مواد مصرفي باشد مي كاربرد و عملكرد  نظرازبندي  اين تقسيم

گاهي اوقات چاقوها با توجه به جنس . دشون مي تقسيم يكار رفته نيز به انواع مختلفه ب
  . يبر الكي و غيرهند مثالً چاقوي دسته گوزن يا فشو ميبندي  دستة آن تقسيم

تراش يك تيغه، دو تيغه، يك لبه و دو   قلممانندها نيز انواع مختلفي دارند  تراش قلم
  .هاي كوچك و بزرگ لبه با تزئينات مختلف و در اندازه

براي  شود كه در قصابي يك نوع ابزار خاص نيز توسط استادكاران چاقوساز تهيه مي
  . شود ناميده مي مستقلشود كه  تيز كردن چاقوهاي قصابي استفاده مي

  : مواد اوليه
  : سازي عبارتند از عمده مواد اوليه چاقو

 استادكاران از فوالد فنر ماشين به شود و استفاده مي در تيغة چاقو  فوالد كه معموالً
گرد كه  كنند و فوالد ميل استفاده ميآن برندگي مناسب  و  عدم شكنندگي،علت مقاومت
  .دشو ده مياستفادر فنر چاقو 

براي و رود  كار ميه  براي استفاده در آستر يا اسكلت قبضه بكهورق برنجي و آهني 
صورت ه هاي برنجي ب شود و ورقه آالت استفاده مي ها و آهن تهية آهن از انواع تسمه

  . رددگ گري تهيه مي ريخته
استفاده  تشاخ حيوانا ابتدا از: داراي انواع مختلفي است مواد مصرفي در روية چاقو

هم هاي فلزي  رويهاز . مصرف بيشتري داشتشد كه در اين ميان شاخ گوزن   مي
كاران با توجه به سليقه و ابتكار خود آن را از انواع فلزهاي سخت و قيمتي يا داستا

هاي ديگري كه در اين اواخر مرسوم شده و قيمت و  از رويه. ندكرد معمولي انتخاب مي
هاي فيبري و نايلوني است كه از خارج وارد   رويه،رفه استساخت آن نيز مقرون به ص

  . گويند گردد و در اصطالح چاقوسازي به آن فيبرالكي يا فيبر استخواني مي مي
هاي معمولي و  براي چاقوهاي بازاري از ميخاست كه  لوالي تيغه  هممحور چاقو

   .شود براي چاقوهاي سفارشي از فوالد ساخته مي
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 براي استفاده در قسمت  همش ورشو و شمراي پرچ كردن كار مناسب بهاي يخم
  . كاربرد داردباربند چاقو

  ابزار كار
يكنواخت بوده و با پيشرفت تكنيك متحول گرديده گذشته كار اين صنعت از  ابزار
  :است
  .هاي مختلف چاقو است كه پايه و اساس كار جهت نگهداري قسمتـ گيره 1
  .هاي مختلف جهت سوراخ كردن قسمت: متهـ 2
چاقوسازي انواع مختلفي دارد و هر كدام جهت استفاده در مورد  در: سوهانـ 3
  . اند  ساخته شدهيخاص

، آج درشت سوهان تخت، تخت بزرگ سوهان، سوهان تخت كوچك: سوهان انواع
سوهان تخت ، گرد سوهان تخت نيم، سوهان تخت آج متوسط، سوهان تخت آج ريز

سوهان تخت چوب سابي براي ، سوهان تخت موئي، سوهان تخت گرد، سه گوش
، ة زغاليرهاي مختلف كو اي با شماره سمبادة پارچه، )دستة چاقو(ساييدن شاخ گوزن 

از نظر كاربرد با كه دستي  چكش دم،  متوسط و كوچك،انواع چكش در سه رقم بزرگ
در دو قيچي ، كاري كاري و نازك ظريف سنگ سمباده براي پرداخت، بقيه تفاوت دارد

  .سندان  و برش آستري ووالدف برش :عنو
 استادكاران با عشق و ود شدست خود اساتيد تهيه ه  تمامي اين ابزار بگذشتهدر 

هاي برقي و   در اين اواخر سنگ ساب.گماشتند اختن آنها همت ميس به يعالقة خاص
  . كار شده استدر  هايي هاي پيشرفته رواج يافته و موجب پيشرفت مته

   كارمراحل
هاي مختلف بريده شده و در  هاي فوالدي پس از گداخته شدن در اندازه تيغه

غالي تا جايي حرارت داده زها در كورة  اين تيغه. شوند مجاورت هواي آزاد سرد مي
خوري را پيدا كنند و معموالً با  شوند كه كامالً سرخ شده و قابليت سايش و سوهان مي

 استادكار چاقوساز .آيد دست ميه مورد نظر بضربات هماهنگ و آهستة چكش شكل 
  .دده در كوره قرار ميرا براي رسيدن به وضعيت مطلوب حداكثر هفت بار متوالي تيغه 
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گيرد و  يقل با سمبادة نرم و مالش با چوب سخت انجام ميدر مرحله بعد ص
ه و  نازك شد وسيلة سوهان كامالًه شود ب اي كه جهت برندگي استفاده مي بخصوص لبه

ها و آثار  عمل سمباده زدن در اين مرحله موجب از بين رفتن راه. گيرد شكل مي
 حوصله و دقت مند اين قسمت از كار نياز.شود ميهاي سوهان از روي تيغه  دندانه
  . كند  كار بهتر نقش اساسي  ايفا ميه و تجربه و هنر در جهت ارائ استفراوان

 تا از طريق اين سوراخ به شود  ميراخكاري شده از محل مخصوص سو تيغة سوهان
ترتيب تيغه براي مرحلة آبكاري آماده  بدين.  شود مرتبطقسمت آستري و روية چاقو

 شكننده شده هگيرد تيغب انجام يدر مرحلة آبكاري اگر اين عمل در آب معمول. شود مي
  . يابد آن كاهش ميو برندگي 

ها و مايعاتي نظير نفت سياه و  به همين دليل براي انجام عمل آبكاري از محلول
  . كنند روغن سوخته ماشين استفاده مي

  نحوة عمل آبكاري

قبل از اين كار در قسمتي از تيغه نام يا مهر هنرمند كه نمايانگر سازندة اين اثر است 
 ؛بيندبگيرد تا آرام آرام حرارت   بعد تيغه و فنر در داخل كوره قرار ميشود و  ميحك

 وقتي رنگ .شود ميكجي يا شكستگي باعث تفاوت دماي ناگهاني  در غير اين صورت
 در داخل نفت كنند و ميكوره خارج از  را رآمد تيغه و فنرتيغه به رنگ گوشت پخته د

وسيلة سنگ سمباده ه  بعد ب.د تا سرد شوددهن سياه يا روغن سوخته ماشين قرار مي
 الزم .شود د تا شفاف و براقگير آخرين مرحله يعني عمل پرداخت روي تيغه انجام مي

به يادآوري است كه در مرحلة آبكاري احتمال كج شدن تيغه وجود دارد بنابراين استاد 
ه  بيكند تا در همين مرحله اين كجي را كه در اثر حرارت دادن احتمال كار سعي مي

  . رفع نمايد، استهوجود آمد
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  تهية آستري 

در اين . شود ة برنجي بريده و آماده ميوسيلة قيچي مخصوص آستري كار از ورقه ب
 نيز بريده) شود بوده و سياه نمي آلياژي از برنج كه سفيد رنگ(هاي ورشو  مرحله شمش

وسيلة پودر لحيم و لحيم كاري ثابت ه هاي برنجي ب  و در ابتدا و انتهاي آستريشود مي
اصلي شكل داده همراه با شكل دادن به تيغه به آستري نيز متناسب با تيغة . شود مي
  . شود مي

 براي شكل دادن به چاقو از يك مفتول .شود آستري در قسمت دسته استفاده مي
اين فنر مابين دو الية . كنند  استفاده مي،شود فلزي خاص كه در اصطالح فنر ناميده مي

 معموالً براي هر و است جنس فنر از فوالد ،گيرد آستري در قسمت دستة چاقو قرار مي
  . شود  فنر استفاده ميقبضه يك

در اين مرحله دسته و فنر و آستري و همينطور روكش مخصوص دسته كه يا از نوع 
هاي مخصوص سوراخ شده و آماده   ديگر است در محل انواعدستة گوزن يا فيبر يا

  . شود اتصال موقت مي
در هنگام آسترسازي و  باربندي وجود دارد كه در طرف دسته ،در قسمت دسته

 رويه و تيغه يكشي به همراه ساير اجزا شود و در حين عمل آبكاري و سوهان ميثابت 
  . گيرد كامالً شفاف شده و جلوة خاصي مي

شود معموالً يك يا دو روز  ي كه از شاخ گوزن استفاده مييها براي آماده كردن رويه
را از آب بعد قطعات . باشد تا انعطاف الزم را داشتهكنند  ميقبل بريده و در آب خيس 

وسيلة سوهان شكل الزم و مناسب را به آن ه خارج كرده و قبل از خشك شدن ب
هاي مورد لزوم هماهنگ با آستري و تيغه سوراخ شده و در بين  در محلو دهند  مي

  . دكنن باربند بر روي الية آستري جاسازي مي
تا شود  صورت موقت به هم متصل ميه هاي مختلف چاقو ب در اين مرحله قسمت

 بزرگي و كوچكي تيغه، كج بودن،  مثالً. نقايص و ايرادهاي احتمالي آن برطرف شود
هاي مختلف و غيره در آن مشخص شده و رفع شود تا در اتصال  عدم تناسب قسمت

  . دياي وجود ني بهي مشكليدائمي و نها
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وسيلة ميخ ثابت شده ه روكش دسته اگر از جنس شاخ گوزن باشد در اين مرحله ب
ماند تا دستة  مدت يك يا دو روز باقي ميه شود و ب هاي مسي پيچيده مي ا مفتولو ب

  .  و كامالً در جاي خود فيكس شده و جا بگيردشودگوزن خشك 
 و كنند مي را خارجهاي موقت   ميخ،قطعات مختلف چاقوتكميل از اطمينان از پس 

در اين مرحله . گردد آماده ييد تا براي مرحلة پرداخت نهانماين پرچ ميرا هاي ثابت  ميخ
وسيلة ه در قسمت رويه يا دسته ب شود و ساب براق مي وسيلة سنگه تيغه مجدداً ب

  . كنند اصطالحاً دسته را آيينه ميشود؛  ميساب پرداخت  قسمت نمدي سنگ
 در قسمت مخالف تيغة ، استادكاران در مرحلة آتشكاري قلم،ها در بعضي از كارگاه
كنند كه اين شيارها  هاي مختلف ايجاد مي صورته ينات ظريف ببرنده يك رديف تزي
هاي هوا شده و  ها نقش دارد و در برش سبب خروج حباب در كيفيت كار تيغه

  .دياب مي اصطكاك كاهش
  .كنند  ميحكدر انتهاي تيغه نام خود يا نام كارگاه خود را  از استادكاران نيز بعضي

  گيري نتيجه

 ظرفيـت اي بنـا بـه    جامعه  و هراست انقالب صنعتي   ولمحصطوركلي تكنولوژي   ه  ب
جامعه ما نيز همچون همة كشورهاي دنيا پذيراي تكنولـوژي           .كند خود از آن استفاده مي    

هـاي   جنبه اكثر   هاي توليدي و   شده و اين تكنولوژي تاكنون توانسته است در بيشتر جنبه         
ايع دستي، عامل انساني نقش     در روند توليد صن   . تحول ايجاد نمايد   اقتصادي و اجتماعي  

 يصـورت نيـرو  ه تعيين كننده دارد، اين نقش هم به شكل نيروي فكري و ذوقي و هم ب  
بـا  . شـود  هاي گوناگون اين رشـته نمايـان مـي         وردهاگيري فر   ساخت و شكل   ري د جسم

هاي اجتماعي و فرهنگي تا زماني كه كاركرد خـود را حفـظ        توجه به اين اصل كه پديده     
وام دارند و به محض از دست دادن كاركردشان محكوم به نابودي هستند، بـه               كنند، د   مي

رسد اينك صنايع دستي به همين سرنوشـت دچـار شـده و  در حـال نـابودي و          نظر مي 
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 كـه داراي تكنولـوژي      -امروزه اكثر جوامع شرقي همچـون چـين و ژاپـن          . زوال هستند 
تي و آداب و رسوم گذشـته را  كلي فرهنگ سن  صنايع دستي و به طور   -برتري هم هستند  

درست است كه صنايع دسـتي كـاركرد اصـلي          . گذارند  اند و به آن احترام مي       حفظ كرده 
 صـحيح و كارشناسـانه و ايجـاد     ريـزي  توان بـا برنامـه   خود را از دست داده است اما مي 

 به همه ميراث گذشـته حـق حيـات و           - هر چند كاركردهاي پنهان    –كاركردهاي جديد   
  .بخشيدجاودانگي 
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 ه�ي ������� در #�ا��) ع(�)! 
  
 JK١د ا��وغ

  چكيده

ايـن  . شـوند   هاي عاميانه جزء موسيقي فولكلور و ميراث فرهنگي محسوب مي           ه تران
.  انديـشه، خالقيـت، احـساسات و عواطـف عمـوم مـردم ايـران هـستند                 ها زاييـده    ترانه
در ) ع(هاي عاميانه در حقيقت وامدار جايگاه، مقام و حضور گسترده حضرت علي              ترانه

هـاي محلـي       موسيقي عاميانه و ترانه     هاي زندگي مردم و بخصوص در حوزه        تمام عرصه 
هـاي    توان منطقه يا مناطقي از كشور را نام بـرد كـه در حـوزه ترانـه                  به ندرت مي  . است

  .خالي باشد) ع(عاميانه از نام، ياد و شأن موالي متقيان علي 
  خواني، عشق، قصه ، شعرمحلي، ترانه محلي، نوروز)ع( علي:ها      كليدواژه

                                                 
  ميراث فرهنگي  سازمان داري دانشجوي موزه. 1
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  مقدمه

شـود كـه      هاي عاميانه بخشي از ميراث فرهنگي تلقي مـي          گفته شد ترانه  همانطور كه   
ريشه در اعتقادها و باورهـاي يـك ملـت دارد و از دانـش، انديـشه و عواطـف انـساني            

از حوادث مشترك زندگي مردم مايه گرفته و اصوالً خصلتي جمعـي        . گيرد  سرچشمه مي 
شـود و در ايـن      ديگر منتقل مي   به صورت سينه به سينه و شفاهي از نسلي به نسل          . دارد

هنرهـاي عاميانـه كـه      . گـردد   روند از شرايط حاكم بر زندگي جاري مردم نيز متـأثر مـي            
رود پيوند مستقيم و قوي هم با زندگي          بخش عظيمي از اين ميراث فرهنگي به شمار مي        

هاي عاميانه دارد به طوري كه مردم در حـين كـار وتـالش خـود از      توليدي وهم با ترانه 
هاي عاميانه در روستاها و عشاير بـه          محتواي بيشتر ترانه  . گيرند  هاي عاميانه مدد مي     ترانه

هـاي آن   ، شـجاعت، مهربـاني، عطوفـت وسـاير خـصلت            ، وصف رشادت  )ع(مقام  علي  
  .حضرت اختصاص دارد

هاي عاميانه وسنتي ايران بيان احساسات مردم ايران اسـت كـه در قالـب معـين                   ترانه
ها در تمام اشكال خود سرشار از مـضامين و            اين ترانه . شود    ن ارائه مي  وهمگن و دلنشي  

هاي اين هنر بي پيرايه و سـاده محـسوب       تعبيرهاي اسالمي است و اين امر جزو ويژگي       
اند با آميخـتن فرهنـگ و هنـر           هنرمندان مسلمان و متعهد ايراني تاكنون توانسته      . شود  مي

هاي اسالمي امكـان بـروز و رشـد را بـراي              ارزش ايراني با مضامين، تفكرات، تعبيرها و     
  . فراهم كنند هاي عاميانه خود و ترانه

هـاي زنـدگي و هنـر ايرانـي،           و نام و ياد ايشان در تمام عرصـه        ) ع(حضور امام علي  
زيـرا در بـاور   . هاي محلي و عاميانه گـسترده اسـت     بخصوص در حوزه موسيقي و ترانه     

و ) ص(ترين شخصيت اسالمي به رسول اكـرم        كنزدي) ع(ايرانيان مسلمان حضرت علي   
  .ي خداست ترين بنده امام اول شيعيان جهان و صالح

ها سـرآمدترين انـسان اسـت و          همتا مردي است كه در تمام عرصه        اين شخصيت بي  
دهـد و   كند و به فـرد آرامـش و انـرژي مـي     ذكر نام مقدس او گره از هر مشكلي باز مي         

  .ي و عاميانه شاهد هستيمهاي محل نمود اين را در ترانه
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هاي عاميانه نظـر دارد امـا         در ترانه ) ع( حاضر به جلوه و سيماي حضرت علي        نوشته
هـاي اسـاطيري،      زنـدگي و مـنش شخـصيت      : اي نـاگزير اسـت      پيش از آن از بيان نكتـه      

آموز بوده و جاي تأمل       اي پر كشش و عبرت      تاريخي، مذهبي و ملي در باور عوام، مقوله       
هـاي دينـي و مـذهبي و بـه تعبيـر ديگـر         دارد و در اين ميـان ، چهـره  و پژوهش جدي  

  .اي دارند جاي ويژه... اولياءا
هـايي در مقـام نيروهـايي برخـوردار از قـدرت              در ادبيات تمام ملل چنين شخصيت     
گر و حمايت كننده و فريادرس        شوند و نقش چاره     ماوراء طبيعت و فراانساني نمايان مي     

 مفسران اديان و مذاهب و ديـن بـاوران، از   –دانيم     چنان كه مي   -ده  براي اين پدي  . دارند
 –هاي مختلـف       در زمينه  –شناسي    يك سو و صاحبان آراي اجتماعي و فلسفي و جامعه         

هاي خاص خود را دارند كـه ايـن نوشـته     از سوي ديگر، توجيهات و تعبيرها و برداشت 
و ) ع( بويژه شيعيان به حضرت علـي   ارادت و عشق مطلق ايرانيان،    . شود  وارد آن آرا نمي   

نقـش در     هـاي قدسـي صـاحب       فرزندان او باعث شده تا آن بزرگـواران در ميـان چهـره            
جايگـاه  ) ع(آفرينش فولكلور سهم بيشتري داشته باشـند و در ايـن ميـان سـيماي علـي                

  .اي دارد ويژه
چـه  دهنـده حـضور هميـشگي دارد اگر       ها به مثابه فريادرس و ياري       در ترانه ) ع(علي

همچون مراد و مرشد و پيامبرش يك انسان است امـا در اسـاس، او نمـاد و نمونـه بـه                      
يابند، چيزي برتر و فراتر از الگوها         جويند و مي    مي) ع(مردم آنچه در علي   . رود  شمار مي 

شناسـند   شان مي زدني در جهان آرماني و نمادهاي پيرامونشان است و علي را انساني مثال  
  .ي مردم چون علي باشند ن و همهو دوست دارند خودشا

كيشان و همراهانش گـره       هم از اين روست آنكه در پيرامون خود دادرسي نيافته، هم          
جـويي   و خداي او چاره) ع(اند با چنين سوز و دردي از علي      اش نگشوده   از كار فروبسته  

  :كند مي
  به اشك چشم پيغمبر  ي حيدر به سوز سينه

  )485: 1379همايوني، (آرم  نميدگر طاقت   مرادم ده همين روزي
  يا اميرالمؤمنين درخواست كن  يا اعلي العالمين در بازكن
  )48:1352هدايت، (بازكن ... با دو انگشت يدا  مشكلي افتاده اندر كار من
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هـا دارنـد امـا     هاي درد و اندوه، گرچه سهم قابل توجهي در ترانه ها و سروده    ناله  غم
محبوبان خدا بر بسترهاي گوناگون از حاالت و احـساسات          ياد و نام سيماهاي قدسي و       

ها بـسيار     اي دارند شمار و مضمون اين نوع ترانه         برآمده از شادي و سرور نيز جاي ويژه       
  :هاي مضموني است اي از ميان انبوهي از گونه آيد، گزينه است و آنچه از اين پس مي

  در عشق) ع(علي

ي عاطفي ميان عاشـق و معـشوق را تلطيـف و            فضا) ع(ها، نام و ياد علي      در عاشقانه 
خوان، در استواري بر عهد وپيمانشان،        سرا يا ترانه    عاشق و معشوق ترانه   . كند  روحاني مي 

گيرند و بر استواري عهـد خـويش، بـه         حريم قداست و تبرك نامش را شاهد و گواه مي         
  :خورند نام او سوگند مي

   به قرآني كه خطش ناشماره 

   يغش ذوالفقارهبه مواليي كه ت

   سر از سوداي عشقت برندارم

  كه تا دين محمد پايداره

  )افروغ، اليگودرز، مشاهده       (          

 

 velom tâ to nayâyi mo naxandom  ولم تا تو نيايي مو نخندم

  na sorme češ konom na sar bebandom        نه سرمه چش كنم، نه سر ببندم   

 qasam xordam sare šahe velâyat  اه واليتقسم خوردم سر ش

 be jaye asbe šahi xar nabandom   جاي اسب شاهي، خرنبندم به

 beyo junom ke junet bi balâ bâ  بيو جونم كه جونت بي بال با

  tane nâz parvarat dur az balâ bâ  تن ناز پرورت دور از بال با

   )پاپي، خرم آباد،نگارنده(
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 biyâ delbar banâye delbari kon  ناي دلبري كنبيا دلبر ب

   dokun vakon banâye zargari kon  دكون واكن، بناي زرگري كن

  agar mehre ali dar sine dâri  اگر مهر علي درسينه داري

  محبت چند روزي بيشتري كن

  )پازدار،اليگودرز،نگارنده   (                 

mohebat čand ruzi bištari kon 

  ها حقيقي

هـاي قدسـي      ها كه از نظر محتوا و مضمون به مدح و توصيف چهره             اي از ترانه    گونه
ها، صـرفاً     حقيقي. نامند  مي» حقيقي«ها را     اين نوع ترانه  » سده بيرجند «در. اختصاص دارد 

و بـاالخص حـضرت   ) ص(در حق و حقيقت، مدح و منقبت اولياي ديـن، پيـامبر اكـرم        
  ) 397: 1376هي ، پنا. (باشند مي) ع(علي

اين نامگذاري كه در نقاط ديگر ايران به آن اشاره نشده ، تمجيـد جالـب و مناسـبي                   
سـرا و     انـداز ترانـه     ها، علي بـيش از ديگـر سـيماهاي قدسـي در چـشم               درحقيقي. است
  :شود گر مي خوان جلوه ترانه

  دراين گلزار بوي گل ميايه
  صداي چهچه بلبل ميايه
  وقت مردنچه غم داري اگر، در 

  )482: 1379همايوني، ( ميايه1همون ساعت صداي دلدل
  امام اولم اومد به ميدان
  خواند قرآن ماليك بر سرش مي

  همون نام محمد در كتابه
       2علي از جانب پِلُوردِگاره

                                                 
  )ع(نام اسب علي بن ابيطالب . 1
  پروردگار= پلوردگار. 2
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  )217 :همان                           (
 جز شـوق لقـاي علـي، هـيچ          ها سراينده يا خواننده ترانه،      گفتني است كه در حقيقي    

  :جويد او را در بوي گل و صداي بلبل مي. تمنايي ندارد
  

  sarandâze amiro gušeye pol  سرانداز امير و گوشه پل
  qadamgahe ali jasome doldol  قدمگاه علي، جا سم دلدل

  araq az čehreye sorxe mohammad  ي سرخ محمد عرق از چهره

ده گـل   چكيده بر زمـين ، پيـدا شـ        
  )330: همان(

čekide bar zamin peyda šode gol  

    سحر سنبل دميد و الله سرزد
   لجام نقره بر اسب كهر زد

    لجام نقره و زين مرصع 
 )  39: 1368پناهي ، (اميرالمؤمنين دس وِر كمر زد 

    بهار اومد، بهار اومد، خوش اومد
    علي با ذوالفقار اومد، خوش اومد

    فقار قنبر جلودار علي با ذوال
  )128: همايوني، همان(زار اومد، خوش اومد  كه سنبل الله

   da del nume xodâ ra  mige golzâr   نوم خدا ر ميگه گلزار1د دل
  davâzdah anbiyâ ra mige golzâr  دوازده انبيا ر ميگه گلزار
 davâzdah anbiyâ va sarvare din  دوازده انبيا و سرور دين 

  )پازدار، اليگودرز، نگارنده(ر خدا ر ميگه گلزار علي شي
 .ها تكرار شده است ديگري است كه درحقيقي را در خواب ديدن، مضمون ) ع(علي

   علي ديدم، علي درخواب ديدم

   علي در مسجد و محراب ديدم

    علي ديدم سوار دلدَلش بود

                                                 
 دردل. 1
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  )154: 1379ناصحي، (دويدم چو قنبر در كنارش مي

  مسلمانان من از دوستان علي هستم  منِ دوستانهِ عليمهمسلمانون 
  دوازده تن امام را در خواب ديدم  دوازده تن امامه خو بديمه
  زير سر حضرت فاطمه بالش بود  حضرت فاطمه بالش سرينه
  )252: همايوني، همان(، سرور دين است...ا محمد صل  محمد صل علي سرور دينه

  كارآوا

را با خويش دارنـد، بـه كـار،     ) ع(هايي كه نام علي     ترانهبخش جذاب و پرحركت در      
حـضوري نيـروبخش و بـه تعبيـري         ) ع(در كارآوا علـي   . كار بدني و فيزيكي تعلق دارد     

كننـد، درو   پاشـند، آبيـاري مـي    زنند، بذر مـي    آنگاه كه زمين را شخم مي     . خيز دارد   بركت
كننـد نـام و يـاد علـي      يدارنـد و تقـسيم مـ    كوبند، محصول را برمي  كنند و خرمن مي     مي

در دهـستان   » 1سـميه «كـاران روسـتاي       دهند، گندم   وفرزندان او را در كارشان شركت مي      
گيرنـد،   شبانكاره شهر برازجان براي وزن كردن گندم شبي خـوش يمـن را در نظـر مـي            

شـروع  ) ع(كسي كه مسئول پيمانه كردن گندم است و تسبيحي دردست دارد، از نام علي  
دارد و در جوال يا ظـرف   مانه گندم را با نام يكي از امامان از خرمن برميكند و هر پي    مي

  .ريزد صاحب سهم مي
  امام اولم خوانم علي را

  امام دومم خوانم حسن را
  )                         91: 1375نجف زاده، (امام سومم شاه شهيدان 
يلـو كـردن گنـدم و    هاي تقسيم محـصول، قاعـده شـمارش و ك         اساساً در بيشتر آيين   

اي با وزن هجايي هنگـام        ها، ترانه   سيستاني. محصوالت مشابه با چنين رسمي رايج است      
  .خوانند كه داراي ساختاري كمابيش مشابه ترانه ياد شده است كيلو كردن گندم مي

  يك، خدا يكي است: كيل اول 

                                                 
 Somiyye.1  
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  دو، محمد رسول خداست: كيل دوم 
  سه، علي ولي خداست: كيل سوم 
  ...چهار، بركت خدا بسيار: كيل چهارم: هاي بعدي، مضامين متفاوتي دارند مصراع

ختام يك دوره   ) ع( و امام حسن  ) ع(و امام علي  ) ص(اما در كيل دهم، باز نام محمد        
صـديق،  . (ده هزار بيشتر شود، دين محمـد از كـرم علـي           : كيل دهم . از كيلو كردن است   

1350: 158(  
نـسبت داده يـا از او طلـب         ) ع(ينكه آنچه به علـي    نكته حساس و جالب در كارآوا ا      

طلـب و نيـاز،     . سـرايي   طلبي است و نه مبتني بر تـضرع والبـه و نوحـه              شود نه زياده    مي
  :شود هاي خرافي و باورگريز تمسك جسته نمي پذير و خود مدار است و به پديده عقل

 در طلب است و ياري جستن و كمك خواسـتن شـرافتمندانه بـراي وصـالي پـاكيزه           
عشق ، نيرو يافتن در كار، بركت در محصول، بارور شـدن درخـت، جوشـش و غليـان                   

سار و كاريز و رودخانه براي سيرابي و زايايي زمين و ايـن همـه موهبـت خـالق                     چشمه
است وحق مخلوق كه اگر عوامل اهريمني شناخته يا مرموز و ناشناخته، تحقق اين حـق        

الهي يدالهي وارد عرصه شـود وحـق را بـه كرسـي             بايد با نيروي    ) ع(را مانع شوند علي   
  .بنشاند

در شدت و دشواري كار، نام علـي بـوي سـيب اسـت كـه خـستگي را از تـن دور                       
هرگاه كه مردم شـركت كننـده       » ور  نيمه«در  » گرداني  روبي و بيل    جوي«در آيين   . سازد  مي

ا كه صداي   داره  جمعي احساس خستگي و درماندگي كنند يكي از بيل        » كارآيين«در اين   
  :كنند خواند و ديگران او را همراهي مي نسبتاً خوشي نيز دارد، سرودي مي

  اگر ناتواني بگو ياعلي: خواننده
  ياعلي: جمعيت
  اگر خسته جاني بگو ياعلي: خواننده
  ياعلي: جمعيت
  چو بيني تنت را به بال، مترس از بال و بگو ياعلي: خواننده
  )98 :1364جنيدي، (ياعلي : جمعيت
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آلـود كـه    افكند، نه خشك و نه خـون  ضاي روحاني كه به اين شيوه دركارآوا يد مي        ف
زنـان لوبيـاچين اردكـان،      . برد  آفرين است و كارآيي و كارورزي را فرا مي          مفرح و نشاط  

هـاي دوسـتانه اسـت        اي از شـوخي     هايي كه آميزه    جمعي در مزرعه ترانه     هنگام كار دسته  
  .ياري و قوت بازو طلب شده است) ع(خوانند كه درآنها از علي مي

  هياال، هياال: هياال، هياال                                               زنان: سرخوان
  ... هياال، هياال ورم رفت به باال به توفيق بارا: سرخوان 

  ...هياال، هياال: زنان 
 تـش افتـاده     چه بار خنكي بي، چه لوبياي تنكي بي، هياال و يـاعلي يـاور               : سرخوان

  سماور
ــان  ــاال : زن ــاال هي ــاال واژه(هي ــا هي ــاا=ه ــاال...ي ــشاءا=، ش ــش...ان ــي=، ت ــش، ب = آت
  )نگويد=باشد،نگو

  )159-160 :1380پناهي، (
طـور مطلـق      سرا كه كارمايه و پاية اصلي زندگي اوست، خود را به            خوان و ترانه    ترانه

پروراني كـه      و كارگريزان و تن    طلبان  از آسوده ) ع(كند كه علي    رها نمي » )ع(امير علي «به  
كنند، بيزار است حتـي اگـر ستايـشگر و مـداح او          به حساب دسترنج ديگران زندگي مي     

دار كار اسـت و از كـار، اگرچـه در نخلـستان               گذار و دوست    باشند، زيرا علي، خود ارج    
 زند براي او گوارا و پسنديده است كه رنجمايه و مزدكار خـود را  جهودان باشد، تن نمي   

  .كس و از كارافتاده كند قوت و لقمة كودكان يتيم و مردان و زنان بي
كند عشق و مهر علي را        چنين است كه به روايت ترانه، روستايي همچنان كه كار مي          

. طلبـد   پرورد و قوت بازو، بركت توليد و دستاورد خود را از او مـي               در سينه و خيال مي    
كـه زنـان عـشاير اليكـايي گرمـسار هنگـام كـار          توان از ترانه زير       تجلي اين الفت را مي    

  :خوانند دريافت زني مي فرساي مشك طاقت
  آي مشكم و آي مشكم  هم روغن و هم كشكم  بركت بده خدايا  نذري دهم به وال

       خرجي دهم براي       امام اولي را كنم  آقام علي مي       پن سير روغن به نذر
  كشكولم     علي علي جانم     علي علي جانمعلي علي مشكونم     يك من روغن 

  )164: همان(
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   نوروزخواني

هاي ايران باستان كه در ايران پايـدار مانـده و رنـگ و                دانيم از جمله آيين     چنانكه مي 
) ع(بوي اسالمي به خود گرفته است آيين نوروز است، در باور مردم تولد حضرت علي              

بـه ايـن بـاور در       . نوروز تقارن داشـته اسـت     و نيز روز جلوس او به خالفت اسالمي با          
  :گويد هاتف اصفهاني مي. جاي جاي ادبيات فارسي هم اشاراتي شده است

  همايون روز نوروز است امروز به فيروزي    بر اورنگ خالفت كرد شاه الفتي، مأوا
  )همايوني ، همان(

  : استهاي نوروزي هم به اين تقارن اشاره شده در ادب عامه بويژه در ترانه
  علي آن ماه اوليا
  گشا آقاي ما مشگل

  باشد ترا پشت و پناه
  نوروز سلطان آمده

  )همان(گل در گلستان آمده 
هـاي منـاطق    كه به تقريب در بيـشتر نوروزخـواني    » نوروز سلطان آمده  «شايد مصرع   

بنـد شـعرهاي نوروزخوانـان اسـت، اشـاره بـه همـين تقـارن روز              مختلف ايران، ترجيع  
  . با نوروز باشد)ع(خالفت علي

انـد،    نـام داده  » تكـم گردانـي   «هاي نوروزي كه به آن        هاي آذري در نمايش     خوان  تكم
و جلوس آن بزرگوار بر اورنگ خالفت اسالمي يـاد          ) ع(خوانند كه از علي     شعرهايي مي 
  :شده است

 sizun bu tâze bâyrâmuz mobârak  سيزون بو تازه بايراموز مبارك

 ayuz eiluz haftuz gunuz mobârak  ونوز مباركآيوز، ايلوز، هفتوز، گ

 amiralmomenin taxte čoxâ jax  اميرالمؤمنين تخته چخا جاخ

  amiralmomenin molâye qanbar  اميرالمؤمنين موالي قنبر
  minu bedor delole yanendâ qanbar  مينو بدور، دلوله، يانندا قنبر

 sizun bu tâze bâyrâmuz mobârak  سيزون بو تازه بايراموز مبارك

  )262و263:عناصري، هنرو مردم                      (
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    عيد تازه بر شما مبارك باد
  اين ماه، اين سال، اين هفته و اين روز بر شما مبارك باد

  اميرالمؤمنين بر روي منبر خواهد رفت
    اميرالمؤمنين موالي قنبر

  ه استسوار بر منبر و در كنارش قنبر قرار گرفت
    عيد تازه بر شما مبارك

  نياز و طلب

هاي طلب شامل طلب باران يا قطع آن، طلب آفتـاب يـا ابـري شـدن                  در برخي ترانه  
تحقـق خواسـته خـود را       ) ع(خوان از علي    ترانه...  خرمن و  1هوا، طلب باد براي بوجاري    

ي كـه در  هاي طلب پرشمارند و ما به بخـشي از يـك ترانـه بيرجنـد     ترانه. كند تقاضا مي 
  :كنيم طلب باران است بسنده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  وخاشاك به وسيله غربال كردن ت و حبوبات از خارپاك كردن غال. 1 
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  atalu o matallu,ey xodâye beruk               اتلّو و متلّو، اي خداي بروك

  اتلّو و متلّو، اي خدا باران كن
  be ruye u šelukبه روي او شلوك                                                      

  باران آبشار كن
  taluye mâ tešne šode                     لوي ما تشنه شده                        ت

  زمين ما تشنه است
  yârab bede to  beru                                            يا رب بده تو برو    
  يا رب بده تو باران

be haqe šâhe  mardu                                             به حق شاه مردو...  

  )ترابي، بيرجند، نگارنده( به حق شاه مردان

  )ها الاليي(ها  كودكانه

هاي مادران براي خواب كردن نوازش و سـرگرمي و بـازي كودكـان كـه آن        در نغمه 
) ع(همه را بايد كتاب پرورش سنتي كودك در فرهنـگ ملـي ناميـد هـم سـيماي علـي                    

دانـد و   ا دوستدار و حامي كودك و يار و ياور خانواده مـي           ر) ع(مادر علي   . بازتاب دارد 
) ع(اش را به خواب بسپارد، او را به لطف و حمايت علي             خواهد جگرگوشه   آنگاه كه مي  
  .سازد اميدوار مي

   علي شير خدا فريادت آيد  الال الال بكن كه خوابت آيد 
  )439و 440 : 1363شكورزاده، (                

  گويم كه الال بر تو مي   گويمالال الال علي
  علي داماد پيغمبر  علي برتر علي سرور

  )42و43: 1379همايوني،                      (  
آيـد و از      ي به خواب كردن كودك ياد همـسر در سـفر بـه يـاد مـادر مـي                    در زمزمه 

  .دهنده پدر كودكش باشد خواهد كه پشت و پناه و ياري مي) ع(علي
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  شالال الال گــل خــشخا 
      بابات رفته  خدا همـراش     
      خدا همـراه و يـارش بـو       
      علي پشت و پنـاهش بـو      

  

  
  
  

 )45: همان (

  ):ع(آيد از سفري رويايي براي ديدار علي اي پديد مي ي مادر قصه گاه از زمزمه
  الالالي، الي، الي الاليي

  شبي رفتم به دريايي
  درآوردم سه تا ماهي
  يكي اكبر، يكي اصغر

   پيغمبريكي داماد
  كرد كه پيغمبر دعا مي
  كرد علي ذكر خدا مي
  علي كنده در خيبر
  به حكم خالق اكبر

  الالي، الي، الي، به مشهد شي
  اگر حضرت بفرمايه

  )192: 1376همان، (تو جاروكش زينب شي 
  :كند براي بيداركردن كودك هم استفاده مي) ع(مادر ماليري، از نام علي
   lâlâ lâlâ konam xuvet konom me  الال الال كنم خووت كنم مه

    الال الال بگويم و خوابت كنم من
 ali buvom o biyâret konom me  علي بووم و بيارت كنم مه

   علي بگويم و بيدارت كنم من

هاي ديگري هم دارند، مثالً در روستاهاي پيرامـون           انداز زمينه   ها از اين چشم     كودكانه
خواباننـد   نداق كودك را عوض كنند او را روي زمين مـي         تربت حيدريه وقتي بخواهند ق    

  :كنند كوبند و خطاب به كودك آرزو مي ها را از دو طرف روي زمين مي و كف دست
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 dardo ramjet vor zomi  درد و رنجت ور زمي

    درد و رنجت بر زمين بريزد
  fereštehâ re de xov bini  ها ر د خو بيني فرشته
    ه بينيها را درخواب ب فرشته

  be haq ovlâde ali  به حق اوالد علي
    )ع(سوگند به فرزندان علي

  verderi tel tel geš ver deri aql o deheš    تل تل گش ور دري، عقل ودهش وردري
  گوشت به تنت بنشيند، از عقل و هوش برخوردار شوي

    به حق اوالد علي
    به حق اوالد علي
    به حق اوالد علي

  )پور، تربت حيدريه، نگارنده سلمان(   ور دري، عقل ودهش وردريتل تل گش

  هاي منظوم قصه

هـا و شـعرهاي سـرگرمي و          گو، علي وفرزندان او موضوع اوسـانه        هاي قصه   در ترانه 
  :بازي كودكانه هستند

رفتم، رفتم به صحرا،    ديدم يكي به تنها،      گفتم چه داري در بغل؟   گفتا كتـابي   
  پرغزل

  ......بخون تا گوش كنم   به كشيد تا بكشم اسب علي،        تا علي سوار بشه: گفتم
  )رضوي، اليگودرز، نگارنده(خداي زمين و آسمون، يا علي جون مهربون 
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  بازي

ي بـازي، از نـام علـي        » اوسـا «هاي محلي فارس هنگام يادگيري و انتخاب          در بازي 
  .كنند آغاز مي

  گالب به جمال علي):طرف بازي(             اوسا يا علي علي             : بازيكن
  :گويند يا در ممسني مي

  ki ixâ asbe alina  كي ايخا اسب علينه؟

    خواهد؟ چه كسي اسب علي را مي
   ki ixâ zine zarina  كي ايخا زين زرينه؟

 )     55 :1353فقيري، (  خواهد؟ چه كسي زين زرين را مي

   سرور و شادي

در يادهـا نشـسته     ) ع(شادي و در لحظات شور و شادابي زنـدگي، علـي          در سرور و    
هـاي مـذهبي در شـب عروسـي از سـاز و ضـرب اسـتفاده                   در خراسان خـانواده   . است
) ع(خواند كه مضمون آنهـا ازدواج حـضرت علـي            ، اشعار سنگيني مي    1اما آتو . كنند  نمي

  :است) ص(با دختر پيامبر 
  ...عيش خاتون محشراز بهر   بادا مبارك، بر جمله يكسر

  بنديد و عقد زهرا به حيدر  آن حي داور: گفتا به لقمان
  بادا مبارك، عيش عروسي  بوسي ياران بگوييد با ديده

شود، شعرها همـه      در آخرين بند اين ترانه مفصل كه ضرباهنگ ترانه تند و تندتر مي            
  .است) ع(در وصف علي

 عيش ولي داور اسـت، يـاران مبـارك بـاد          
  فرق كافر است، ياران مبارك بادتيغش به 

سـاقي حــوض كــوثر اسـت، يــاران مبــارك   
  بادباب سرير و سرور است، ياران مبارك باد

                                                 
 خوان زن روضه. 1
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  اين عم پيغمبر است، ياران مبارك باد  شوهر زهراي اطهر است، ياران مبارك باد
  از همه كس او بهتر است ياران مبارك باد

  )195 : 1363شكورزاده، (  
وقتي كه عـروس و دامـاد را بـه          ) هاي ويژه عروسي    ترانه( رازي  هاي شي   در واسونك 

  .گيرند را گواه مي) ع(فرستند، براي بيان صدق وصفاي خود علي حجله مي
  كي به حجله؟ كي به حجله؟ شازده دوماد با زنش

  صبح صادق بارِشيم تا غنچه گل وا كنيم
  ما كه صدق صاف داريم، با علي سودا كنيم
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ه�ي س�� ��R �&اد 3Qا+!  روش
 در ��ه�� ��دم آ�زرون

  
١زاد4 �-دي ��)&م JKد

 

  چكيده

در گذشته تهيه ترشي، مربا، عسل، مواد لبني و حلواها به صورت سـنتي و بـا ابـزار                   
هـاي سـفالي،      هـاي مخـصوص، كـوزه       ز خمره استفاده ا . گرفت  ساز انجام مي    آالت دست 

خيك يا مشك و مـوادي ماننـد آخـورك، بنـك، كلخنـگ، بنـشوك، سـيرموك و كـازو          
كرد و به صورت سنتي از نسلي بـه نـسل ديگـر بـه ارث                  اي توليد مي    محصوالتي منطقه 

ها، مرباها و مواد لبني منطقـه محـصوالتي هـستند كـه در طعـم و                   انواع ترشي . رسيد  مي
ترشـي گلـك و     «باشند؛ به شكلي كه برخـي اقـالم ماننـد             يد منحصر به فرد مي    نحوة تول 
  .هاي منطقه هستند از سوغاتي» موسير

                                                 
از فرهنگياران با سابقه و قـديمي واحـد فرهنـگ مـردم بـود كـه       ) 1327ـ1384(زاده  مهدي مظلوم مرحوم محمد . 1

و تـا   ) ديدگي شديد و دائمي در همـان سـال          با وجود آسيب  ( آغاز كرد  1346همكاري خود را با اين مركز از سال         
گردآوري فولكلور غني و ارزشمند كازرون و چـاپ برخـي از ايـن متـون از           . ر عمر پر بركت خويش ادامه داد      آخ

  :آثار ارزشمند و ماندگار اين پير جاويدان كازروني است
آشپزي در كـازرون  )  توسط مركز تحقيقات صدا و سيما1382چاپ شده در سال    ( سير تاريخي تعزيه در كازرون      

اشـعار  ) زيـر چـاپ   (مشاغل سنتي و صنايع دستي كـازرون        )  توسط انتشارات كازرونيه   1383چاپ شده در سال     (
از ديگر آثار ارزشمند » فرهنگ مردم كازرون  «و  » سلمان در فارس  «و دو نسخه دستنويس     ) زير چاپ (ملي كازرون   

علـي  : ك.بـراي آشـنايي بيـشتر ر      ( .يادش گرامي و روحش قـرين رحمـت بـاد         . اين تالشگر عرصه فرهنگ است    
ــار، فــصلنامه فرهنــگ مــردم، شــماره   آنــي ــاكويي  )161– 163:  9زاده، معرفــي يــك فرهنگي   تنظــيم از ســويل م
com. makouee@hotmail  
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   گادوشه، خمره، خيك، ترشي، مربا، مواد لبني، حلوا:ها كليدواژه
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  مقدمه

بندي شده رواج نداشـت و بيـشتر مـواد            تا چند سال پيش كه هنوز مواد غذايي بسته        
فروشـي    هاي اغذيه     گرديد در مغازه    ها و به دست مردم تهيه مي        تانغذايي در خود شهرس   

ابزار كار اغذيه فروشـي و بقـالي مـشترك          . رسيد  و بقالي انواع مواد غذايي به فروش مي       
ها عالوه بر انواع خشكبار و مواد غذايي، اشيا و مواد غيـر               بود با اين تفاوت كه در بقالي      

  .رسيد ش مي نيز به فرو بار و ميوه غذايي، تره
 يـا ميـز چـوبي بـزرگ،     1پاچـال : ها عبارت بـود از      ها و بقالي     فروشي  ابزار كار اغذيه  

هاي چوبي يا فلزي در اطراف دكان يا مغازه، ظروف نگهداري مـواد غـذايي ماننـد                   طبقه
سـفال لعابـدار بـراي     (2دار، گادوشـه   هاي بزرگ و جادار دهانه گـشاد و سـرپوش           بطري

، گيـره سـبزيجات، گـوني و          هاي چوبي ميـوه     ، صندوق )ه و ارده  نگهداري لبنيات و شير   
جوال براي نگهداري غالت و حبوبات و خشكبار، حلب يا دلِّه براي نگهداري خشكبار              

نـوعي تـرازوي    (و روغن، قاشق بزرگ براي برداشت خشكبار و غالت، ترازو و ميـزان              
ي گرفتـه تـا چنـد مـن يـا           هاي خرد و درشت از چند مثقال        و انواع وزنه  ) بدون دستگيره 

  .امروزه چند كيلوگرمي
هـا تـرازو،     ها و بقال    پاچال، سكوي گچي تو خالي با جلوي باز بود كه اغذيه فروش           

هاي بزرگ و     دادند و وزنه   هاي كوچك خود را روي آن قرار مي         ميزان، دخل پول و وزنه    
شد ولـي   ه ميپاچال در طرف راست دكان قرار داد. شد  سنگين در داخل پاچال چيده مي     
هـاي گچـي را       ها، ميز بزرگ و مسطح چوبي جاي پاچال         امروزه در بيشتر اغذيه فروشي    

  .شود هاي قديمي ديده مي هاي گچي در مغازه گرفته است اما هنوز پاچال
، مربـا، شـيره انگـور و خرمـا،      تـوان سركه،ترشـي   هـا مـي   ها و بقالي   فروشي  در اغذيه 

، حبوبات، ادويه، قند و شكر و چاي، روغـن نبـاتي،            نشاسته، آلو كيسه، تمرهندي، برنج    
، فلفل سـياه، ليمـو عمـاني، رطـب، اَرده، كـشك،             )هندي(كنجد، گندم، آرد، فلفل سرخ      

                                                 
1. pâčâl 

2. gâdušeh 
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مرغ، زعفـران، انجيـر خـشك، انجيـر سـبز و تـازه،                زرشك، رب انار، انواع لبنيات، تخم     
، بادام كوهي   )خوركآ(عسل، آبليمو، آب نارنج، آبغوره، بلوط، بادام كوهي شيرين كرده           

پسته وحـشي    (2، بنشوك )چاتالنقوش (1، كلخنگ )بنَك( كرده    تلخ، پسته وحشي شيرين   
هاي خـوردني و پختنـي،        ها و سبزي    ، سيب رسيده، انواع ميوه    )كال(، سيب ترش    )نارس

نـوعي قـصب پختـه كـه از جهـرم           ( پختـه    4، خـارك  )خرماي خـشك   (3قسب يا قصب  
، گردو، بـادام، نمـك      6، كازو )سير خودرو و صحرايي   ( 5، شيرخشك، سيرموك  )آورند مي

  .بلور، نمك ساييده و ديگر اقالم را ديد
داران، باغـداران،     ها مواد غذايي را بـه طـور عمـده از مزرعـه              ها يا بقال    اغذيه فروش 

 به فـروش     كنند و در مغازه     تجار، توليدكنندگان مواد غذايي خانگي و غيره خريداري مي        
هـا، نـانوايي، قـصابي، قنـدريزي، قنـادي،             ها و بقـالي      بر اغذيه فروشي   عالوه. رسانند  مي

عصاري، حلـوا فروشـي، مـرغ فروشـي، بـالل فروشـي، مـاهي فروشـي، آرد فروشـي،                    
و حتـي خـود     ) ماشـيني، فـانتزي، سـنگك     (هـاي جديـد       پـزي   پزي، آسياباني، نـان     حلوا

  . نقش دارند د غذاييشكارچيان و امثال اينها هم در توليد، تهيه و فروش انواع موا
بنـدي شـده وارداتـي،        هاي مواد غذايي جديد و بـسته        هاي اخير نيز فروشگاه     در سال 

بـادام  (كنـي   بندي حبوبات، ذرت خـشك كنـي، اَهلـوك شـيرين           هاي تهيه و بسته     كارگاه
  فرنگي و پودر ليمو عماني و شور و سبزيجات خشك، كارخانه            ، تهيه رب گوجه   )كوهي

  بندي خرما و غيـره بـه اغذيـه    سازي، بسته سازي و شيريني   و سوسيس همبرگر و كالباس    
  .اند هاي سابق و سنتي افزوده شده فروشي

در اين قسمت براي آشنايي با برخي مواد غذايي سنتي كازرون بـه طـرز تهيـه آنهـا                   
  : شود اشاره مي

                                                 
1. kolxonag 

2. bonšuk 
3. gasb 

4. xârak 
5. sirmuk 

6. kâzu 
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ها  ر مغازه دار تهيه و در اختيا      ها به وسيله زنان خانه       انواع سركه و ترشي    :ها  ـ ترشي 1
زناني كه به اصطالح دستشان خوب اسـت و در سـاختن ترشـي مهـارت                . گيرد  قرار مي 

  .كنند هاي گوناگوني درست مي دارند، در فصول مختلف ترشي
، كلـوك،   1اي، بر خمـره      سركه  خمره: اي عبارت بود از    ساز حرفه   ابزار كار زنان ترشي   

سازي بـه     موادي كه در سركه و ترشي     . گيره بزرگ، كارد، ديگ، اجاق، تير چوبي و غيره        
هـاي تـازه    شـاخه  (2بادمجان چين اول، سيرموك، كورك   : بردند نيز عبارت بود از      كار مي 

، هويج، گل كلم، سـيب تـرش و كـال، پيازهـاي      )ثمر ريز َكبر   (3، گلك )روييده گياه َكبر  
  .ريز، ادويه، نمك و آب

از نـوعي انگـور دانـه درشـت و     اندازي مهـارت داشـتند    سركه را زناني كه در سركه   
اين نوع انگور در اوايل تابـستان       . كردند  درست مي  4»كماشي«پوست كلفت به نام انگور      

بـراي تهيـه سـركه ابتـدا انگـور را از      . آمد هاي روستاي دوان به بازار شهر مي  از تاكستان 
يـا  ) سـبد (كردند و در ظرف بزرگي ماننـد گيـره            ها جدا مي    و خوشه ) ُكالهك (5ها  كلك

بعـد  . كردنـد   شستند و مدت كوتاهي جلوي آفتاب پهن مـي          ريختند و تميز مي     صافي مي 
) دو نـصف (كردنـد و يـك انـار تـرش را دو كپـه       اي را شسته و خشك مي  خمره سركه 

خمـره را در    . كردند تا ترش شود     اي را انار مالي مي      كردند و بدنه داخلي خمره سركه       مي
هـاي انگـور را داخـل آن     دادند و دانـه   يا انباري قرار مياي از اتاق يا پستوي خانه   گوشه
را كه سال پـيش درسـت كـرده و نگـه          »  سال  سركه«سپس به قدر يك ليوان      . ريختند  مي

.  بـردارد  6»بـو «ريختند تا به اصطالح       داشته بودند و سرخ رنگ شده بود، روي انگور مي         
  گذاشـتند و بـا پارچـه       يهـاي انگـور مـ       يك قطعه نمك بلور نيز براي حاللي روي دانـه         

بستند و يك ِخشت يا قطعه سنگ پهني را روي دهانه خمره              ضخيمي دهانه خمره را مي    

                                                 
1. bar-xomreh 
2. keverak 

3  . golak 

4. komâši 

5. kolak 
6. bu 
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) ژمـرده   پ(1هاي انگور نـشت     زدند تا دانه   گذاشتند و تا سه چهار روز به آن دست نمي           مي
بعد مقداري آب طاهر و تميز كه روي اجاق يا در آفتاب، ولرم يا              . شده رنگ عوض كند   

هـاي انگـور    اي كـه آب از روي دانـه     شده بود را به انـدازه       ) نيم گرم  (2طالح ملول به اص 
. بـستند   سپس دهانه خمره را براي پنج روز ديگر مي        . ريختند باالتر بيايد داخل خمره مي    

داشـتند و بـا       رفتند و سـرپوش آن را بـر مـي           اي مي   بعد از اين مدت، سراغ خمره سركه      
بردنـد   هاي انگور باال آمده را آهسته فرو مي   دانه ن باال زدهتيرچوبي تميز يا با دست آستي    

  .بستند رو بيايد و سرپوش خمره را مجدداً مي تا آب آن 
 انگـور بـه      داشـتند، آب و دانـه       بعد از حدود بيست روز كه سرپوش خمره را بر مي          

ه سـركه  اي رنگ بودنـد همـرا   ها را كه قهوه تُلفك. تبديل شده بود) تُفل (3سركه و تلفك  
اش را    ريختنـد و سـركه      در صافي بزرگ كه روي باديه يا ظرف بزرگي قرار داشـت مـي             

بـه عنـوان سـرو      ) خمـره لعابـدار بـراي نگهـداري سـركه         (گرفتند و درون بر خمره        مي
هـا را داخـل      فروختنـد و تلفـك     كردند يا مي   و براي مدت يكسال نگهداري مي     ) سرآب(

چهـار پـنج روز ديگـر كـه     . گذاشـتند  ش آن را ميگرداندند و سرپو اي برمي   خمره سركه 
گـرم روي     هـا آب نـيم      كردند و معادل وزن تلفك      گذشت دوباره آب ولرم درست مي       مي
بيـست روز ديگـر دوبـاره سـراغ خمـره سـركه             . بـستند   ريختند و سرش را مي      ها مي   آن
ا در خمره ها ر  گرفتند و دوباره تلفك     رفتند و به نحو ياد شده سركه دوم آن را هم مي             مي

ريختند يعني كساني كه الزم يا دوست داشـتند بـا كـاهو يـا        سركه براي خير مسلمان مي    
ريختنـد و بـا آن انـواع     داشتند و سركه دوم را داخـل كلـوك مـي        بخورند نگه مي   4تربزه
  .كردند ها را درست مي ترشي

روي شود و اگر يك سـال از   تر مي تر و سرخ سركه سر آب هر چه بيشتر بماند ترش       
هـا را هـم    ساز، از سركه انواع ترشـي  زنان ترشي . گويند  مي» سركه سال «آن بگذرد به آن     

  .كنند براي فروش و هم براي مصرف خانواده درست مي

                                                 
1. našt 

2. malul 
3. tolfak 

4. torbeze 
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گوينـد از سـركه و     مـي 1 اين ترشـي را كـه بـه آن ترشـي بـادنجون           :ترشي بادمجان 
گوينـد و   مـي )  ثمر دادهبازرويك، بازروييده، دوباره  (» وارووك«بادمجان ريزي كه به آن      

آيـد كـه ريزتـر از بادمجـان چـين اول اسـت،               هاي بادمجان بدست مي     از چين دوم بوته   
  .كنند درست مي

 را كه سبز رنگ اسـت       بادمجان  هاي كالهك   ساز، ابتدا با كارد، نوك آويزه       زنان ترشي 
) دو نصف  ( دو كپه   برند و طرف ديگر را هم از درازا و از وسط تا نرسيده به كالهك                مي
پاشـند و     ها نمك سـاييده مـي       بعد الي كپه  . كنند تا هر دو كپه به كالهك متصل باشد          مي

دهند ويك جل كهنه تميز مانند گـوني يـا            بزرگ قرار مي  ) سبد(بادمجان را در يك گيره      
كنند و يك قطعه سنگ درشـت و پهـن را      ها پهن مي    پارچه تميز و ضخيم روي بادمجان     

اين كـار   . ها فشار وارد كند تا زهرشان بيرون بريزد         تا روي بادمجان  گذارند    روي جل مي  
  .گويند مي) در فشار قرار دادن براي خارج كردن زهر و نمك (2»تنگ هشتن«را 

 3ها را شسته و در يك ظرف پهني مانند سيني يـا تـويزه               بعد از چند ساعت، بادمجان    
.  مقابـل آفتـاب نيمـه خـشك شـود          گذارند تا در   ريزند و مي    مي) خوري  دار نان   طبق لبه (

دهند و مقداري سركه و زردچوبه بـه   هاي آفتاب ديده را در ديگ قرار مي  سپس بادمجان 
ريزنـد تـا خنـك     آورند و در ظرف ديگري مي      ها را بيرون مي     بعد آن . كنند آنها اضافه مي  

  .شوند
ـ                ه، در اين هنگام، مخلوطي از سير خشك پوست گرفته و در هاون كوبيـده، زردچوب

هاي آمـاده     ريزند و بادمجان    فلفل سرخ كوبيده و نعناع خشك را به صورت اليه اليه مي           
  اگر ترشي بادمجان را بخواهنـد بـراي مـدت طـوالني    . دهند را در كُلوك بزرگي قرار مي     

شـيرين كـرده را در مقـداري        ) سير خودروي صـحرايي   (نگهداري كنند، مقداري موسير     
ريزنـد و روي اجـاق    انـد ـ مـي    ها را در آن جوشانده جاناي كه بادم سركه ـ همان سركه 

بعد تا پر شدن كُلوك يك رديف بادمجان و يـك رديـف سـيرموك در آن                 . جوشانند  مي
ريزند يا قرار    ريزند و به مقدار الزم نمك ساييده يا يك قطعه نمك بلور روي آنها مي                مي

                                                 
1. bâdenjun 

2. tang-heštan 
3. tevizeh 
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پـر شـود و سـركه روي        ريزنـد تـا كلـوك         آنگاه آن قدر سركه روي آنهـا مـي        . دهند  مي
دهنـد   اي قرار مي    بندند و در گوشه     دهانه كلوك را با پارچه تميزي مي      . ها بايستد   بادمجان

  .تا بادمجان ها به تدريج برسند و به ترشي تبديل شوند
ساز براي خودشان از هر نوع بادمجاني كـه بخواهنـد ترشـي درسـت                 هاي ترشي   زن

جوشانند و    كنند و در كمي سركه يا آب مي         په مي ها را ك    كنند، بدون تنگ گذاشتن، آن      مي
هـا سـركه      كنند يـا پـر نكـرده در كلـوك روي آن             ها را با مخلوط ياد شده پر مي         الي آن 

  . نهند تا جا بيفتد اي مي بندند و در گوشه ريزند و سرپوش آن را مي مي
از سـاز، ايـن ترشـي را      زنـان ترشـي   . گوينـد   مـي » ليتك«ترشي ليته را     :1ترشي ليتك 

آنان در زمان فراواني بادمجان مقدار زيـادي از آن  . كنند  بادمجان خشك شده، درست مي    
كنند و    كردند آماده و خشك مي      هايي كه براي ترشي آماده مي       خرند و مثل بادمجان     را مي 

  .دارند براي فصولي كه بادمجان نيست نگه مي
جوشـانند تـا نـرم        ب مـي  كنند و در آ     براي تهيه اين ترشي بادمجان را قطعه قطعه مي        

 خـارج شـود و بعـد همـه را       آن دهند تا آب   ها را با دست فشار مي       سپس بادمجان . شود
جوشانند   ها را در مقداري سركه مي       سپس آن . گذارند تا كمي خشك شوند      مقابل هوا مي  

آنگاه مخلوط سير كوبيده شده، فلفل، نمك و زردچوبه را بـا  . گذارند تا خنك شود   و مي 
كننـد و دهانـه كلـوك را          هـا اضـافه مـي       ريزند و سركه را هم بـه آن         ا در كلوك مي   ه  ليته
  .گذارند تا جا بيفتد اي مي بندند و در گوشه مي

را از چرخ كردن بادمجان ليته، هـويج، فلفـل دلمـه، خيـار،     ) ليته(برخي ترشي ليتك   
 و به مقدار    ريزند  كنند و همه را در كلوك مي        نعناع، جعفري، ترخان و گشنيز درست مي      

ريزند و سرپوش     الزم زردچوبه، فلفل قرمز و نمك به آن اضافه و سركه را روي آنها مي              
  .شود ده روز بعد، ترشي آماده مصرف مي. نهند اي مي گذارند و در گوشه كلوك را مي

هاي تازه روييده گياه َكبر است را از          كه شاخه » كورك« ابتدا مقداري    :2ترشي كورك 
انـد   چيـده  هـاي اطـراف شـهر     گرد كه آنها را در اواخر بهار از بيابان ورهكورك فروشان د 

كننـد و دو سـه    ريزنـد، از آب پـر مـي     كنند و در حصين بزرگ سفالي مـي         خريداري مي 

                                                 
1.litak 

2.keverak 
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اين كـار   . كنند  ها داخل آب برود سپس آبش را عوض مي         كنند تا زهر آن     روزي صبر مي  
كنند تا تلخـي بـه طـور      آبش را عوض ميدهند؛  روز سه بار انجام مي9 تا 6را در مدت   

  .كامل از بين برود و شيرين شود
. گذارند تا نيمه خشك شود      پاشند و مقابل هوا مي      ها مي   بعد، مقداري نمك بر كورك    

» بنـشوك «ريزند و چند خوشه فلفل و گـاهي چنـد خوشـه               ها را در كلوك مي        سپس آن 
كننـد و      كلوك را از سـركه پـر مـي         دهند و   ها قرار مي    روي كورك ) پستة وحشي نارس  (

پس از يـك مـاه   . دهند اي قرار مي بندند و در گوشه اش را با پارچه تميز چند ال مي    دهانه
  . شود ها به عنوان ترشي قابل خوردن مي كورك

درسـت  » خير مـسلمان « است كه براي 1نوع ديگر ترشي مزبور، ترشي كورك تَلخَك  
  .هاي دندان مفيد است  رفع سودا و جوش لثهكنند و جنبة دارويي دارد و براي مي

هاي تميز شده را با كمي آب و نمك ساييده شده خـيس   براي تهيه اين ترشي كورك  
بعد از چهار پنج روز،     . بندند  ريزند و دهانه كلوك را با پارچه مي         كنند و در كلوك مي      مي

 و تـه كلـوك را بـه         كننـد  كلوك را سربسته در گوشه اتاق يا پستو به طور اُريب دمر مي            
دو سـه روز    . ها خارج شـود    دهند تا زهر كورك     اش را روي زمين قرار مي       ديوار و دهانه  

بندنـد و   اش را مـي  ريزنـد و دهانـه   كننـد و سـركه درون مـي    ديگر كلوك را سر باال مـي   
  .گذارند تا شش هفت ماه بعد كورك تلخك جا بيفتد و قابل استفاده گردد مي

 كه ثمر ريزگياه َكبر يـا       2در اوايل تابستان، مقدار زيادي گلك      :ترشي ُگلك و موسير   
كنند و در حـصيني پـر از          رو خريداري مي    گرد و بيابان    َلگجين است از فروشندگان دوره    

كننـد و در    تر آن را هم با كـارد دو نـصف يـا چنـد قـاچ مـي                   نوع درشت . ريزند  آب مي 
  . ريزند حصين آب مي
ها زودتر بيرون بيايد يك قطعه سنگ درشت          زهر گلك ساز، براي اين كه       زنان ترشي 

بعد از دو سـه روز آبـش   . ها فشار بيشتري وارد شود گذارند تا بر گلك     ها مي   را روي آن  

                                                 
1.keverak-talxak 

دارد البتـه ريزتـر از آن       ) مـرغ   تخـم (» خـاگ « كه شباهتي به     kabar» كَبر«ثمر گياه خودرو و خاردار و تلخ مزه         . 2
 golak» ُگلـك «ارس و ريز را كه تازه از گـل بيـرون آمـده              خاگوك ن . گويند   مي xâguk» خاُگوك«است و به آن     

  .كنند مي نامند و با آن ترشي درست  مي
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سـپس  . كننـد  كنند و تا هشت نه روز، روزي يك بار آب آن را عـوض مـي     را عوض مي  
بـه اصـطالح شـيرين      ها به كلي از بين بـرود و           شويند تا تلخي آن     ها را آن قدر مي      گلك
پاشند و در يـك يـا چنـد سـيني بـزرگ       ها مي  آن  گاه نمك ساييده شده را روي       آن. شود
در اين هنگام، مقـداري موسـير       . گذارند تا كمي خشك شود      ريزند و مقابل آفتاب مي      مي

هـا را در      گلـك . كننـد   زنند و مقابـل آفتـاب پهـن مـي           كرده شيرين را نمك مي      قاچ قاچ   
ريزند سـپس مقـداري زردچوبـه،         جوشانند و با موسيرها در كلوك مي        مقداري سركه مي  

گذارنـد   كنند، مـي  كنند و كلوك را با سركه پر مي       نمك و فلفل كوبيده را به آن اضافه مي        
  .تا برسد

شود   و كباب صرف مي   ) دمي(كه بيشتر در كنار دمپخت      ) گلك و موسير  (اين ترشي   
  .برند اتي منطقه از آن نام ميطرفداران زيادي دارد و به عنوان سوغ

 براي تهيه ايـن ترشـي ابتـدا مقـداري نمـك روي گـل كلـم سـفيد                    :كلم  ترشي گُل 
مقـداري هـويج   . ريزند بعد آنها را در كلوك مي  . گذارند بماند   پاشند و يك ساعتي مي      مي

كننـد و   كنند و كلوك را از سـركه پـر مـي       پوست كنده و قاچ قاچ را هم به آن اضافه مي          
كـشد تـا جـا بيفتـد و قابـل             اين ترشي حداقل يك ماه طول مـي       . ارند تا جا بيفتد   گذ  مي

  .استفاده شود
كنند، گاهي هم     كلم را گاهي با گلك و موسير به شكل مخلوط درست مي             ترشي گل 

  . كنند شلغم پوست گرفته و خرد كرده و نمك زده را به آن اضافه مي
هاي ديگري مثل ليمو، پياز ريـز،    ترشيهاي ياد شده،  ساز، عالوه بر ترشي     زنان ترشي 

تره، ريحان، جعفري و نعناع     (ها    ، مخلوط سبزي  )سيب ترش (شلغم، سيب سبز و نارس      
، هويج و فلفل سبز را هم به همين طريق ولي جداگانه يا گـاهي مخلـوط درسـت                   )سبز
  .كنند مي

فرنگي، خيـار     وته، ت   ساز انواع مرباها را از كدو، هويج، سيب، ب           زنان مربا  :ـ مرباها 2
جـات   مواد الزم و اصلي آنها شيره شكر، انواع عرقيجات و ميـوه  . كنند  و غيره درست مي   

هـاي ديگـر را       غير از مرباي كدو كه طرز تهيه آن با مرباهاي ديگر فرق دارد، مربا             . است
  :كنند بدين طريق درست مي
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از هر نوع عرقـي     در جوشاندة شكر و آب يكي از مواد ياد شده را به همراه مقداري               
پس از آن كه اين مواد به انـدازه  . زنند ريزند و هم مي كه مايل باشند ـ مانند گالب ـ مي  
سـپس آن را در     . گذارنـد تـا سـرد شـود         دارند و مي   كافي جوشيدند از روي اجاق برمي     

 مرباي هويج، اگر بخواهند كه مربـا  بويژهدر تهيه مرباها  . ريزند  هاي مخصوصي مي   بطري
  .كنند د و شكرك نزند مقداري آبليمو يا جوهر ليمو هم به آن اضافه ميرس كن

كنند كـه مقـداري كـدوي مخـصوص مربـا            مرباي كدو را هم به اين ترتيب تهيه مي        
آورنـد و     هاي آن را هم بيرون مي       گيرند و تخم    سازي را كه سفيد رنگ است، پوست مي       

يعني مقـداري آهـك روي      . نندخوابا  كنند و در آهك آب ديده و خشك مي           مي  قاچ قاچ 
بعد آنها را بـه  . گذارند بماند تا تُرد شود اي مي پاشند و تا سه چهار روز در گوشه  آنها مي 
آيـد،   شويند و در شيره شكر كه گفتيم با جوشاندن شكر در آب بـه دسـت مـي              دقت مي 

ن اضـافه   به مقدار الزم گالب يا عرق بهارنارنج به آ        . جوشانند  ريزند و روي اجاق مي      مي
  . كنند مي

 به ليمو را از جوشاندن و تهيه شيره شكر غليظ و ريخـتن عـصاره                : تهيه به ليمو   -3
  .كنند و آبليمو و رنگ خوراكي و غيره تهيه مي» به«ثمر 

اي كوهـستاني اسـت و بـه همـين دليـل               شهرستان كـازرون منطقـه     : شيره انگور  -4
دهنـد،    يابند و ثمر مـي       پرورش مي  در نقاط مختلف آن به خوبي     ) زرتاك(درختان انگور   

  . در نقاط كوهستاني روستاي دوان كه انگور آن در استان فارس مشهور استبويژه
. ترين محصول صنايع غذايي دوان، كشمش، مويز و شيره انگـور بـود        در گذشته مهم  

هـر  ها برپا بود و  پزي در تمام نقاط منطقه باغي دوان و در ميان تاكستان      هاي شيره   كارگاه
هـا    داشـته اسـت كـه هـر يـك از كـروش      1كارگاه بين چهار تا بيست سنگاب با كروش    

 از پنجاه تا پانصد كيلوگرم انگور در         نزديك به شش متر مكعب حجم داشته و به تفاوت         
گرفتند و ِگل مخصوصي بـه آن         ها را در كروش مي      پزها، آب انگور    شيره. ريختند  آنها مي 

 بعد آب انگور را در ظرف مسي بزرگ ـ مانند پاتيـل ـ    .زدند تا چروكش گرفته شود مي
گرديـد   اي سير مي كرد و قهوه اش را كه رنگ عوض مي ه  جوشاندند و شير    روي اجاق مي  

بنابراين، از هر پنج من انگور، يـك مـن          . ريختند  گرفتند و ِگل و زوايد آن را دور مي          مي
                                                 

1  . kerovš 
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هـاي مخـصوص حمـل      در خيكهاي تهيه شده را  شيره. آوردند  شيره انگور به دست مي    
هـاي دوان و      در كوههـا و تاكـستان     . كردنـد     ريختند و به بازار شهر عرضـه مـي          شيره مي 

پزي وجود داشت كه در چهار منطقه باغي واقع           اطراف آن در حدود يكصد كارگاه شيره      
  .  آنها بودند كوه و جنوب دوان از جمله شده بودند و مناطق سركوه، پاكوه، پشت

هـاي فـراوان و    هـا و وجـود گـل      دشت و صحرا و كوه و تپه         خرمي: د عسل  تولي -5
زنبور عسل  . اي از اهالي را به زنبورداري و توليد عسل وادار كرده است             اعتدال هوا، عده  

هـاي    ها و حفـره     نامند كه در شكاف      مي 2»مشكورك« و زنبور عسل وحشي را       1»مش«را  
ها چّكـه وخـالص اسـت و از           ل مشكورك عس. كنند  ريزي مي    درخت، عسل   كوه و تپه و   
ها كه شيريني به خوردشـان     عسل مش 

  . تر و بهتر است دهند، مرغوب مي
زنبورداري به سبك سنتي از قديم      
در اين شهرستان رايـج بـوده و هنـوز          

امــروزه . هــم كــم و بــيش رواج دارد
زنبــورداري اغلــب بــه ســبك جديــد 

ــي  ــام م ــرد انج ــن،  . گي ــر اي ــابق ب س
 محل نگهداري زنبـور     زنبورداران، در 

شـان    اي از حياط وسيع منزل      كه گوشه 
يا بـاغ و مزرعـه بـود، چنـد سـكوي            
سنگي با روي هم قـرار دادن قطعـات        
سنگ بر روي هم در يك رديف و به         

 اندكي از هم برپا يا به اصطالح         فاصله
 4» هـره «كردند و روي هر سكوي يا كـره يـك كنـدوي سـفالي كـه بـه آن                   مي 3چين    كره

                                                 
1. maš 

2. maškurak 
3. karreh-čin 

4. hereh 
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هـاي بـاز      طوري كه دهانـه     دادند به   شد قرار مي    تند و به وسيله سفالگران ساخته مي      گف  مي
شدند، در  هاي ريز پيش روي آن كه زنبورها داخل هره مي          ها در يك سمت وسوراخ      هره

دادند تا از جـاي       ها نيز تعدادي سنگ قرار مي       در طرفين هره  . گرفتند  طرف ديگر قرار مي   
هـاي درخـت      اي را هم با يك طبق بافته شده از شـاخه            رهدهانه عقب هر ه   . خود نلغزند 

در هر كندو يا هره، تعدادي زنبور با يك ملكه كه           . بستند   مي  )بارشين(بيد يا بادام كوهي     
زنبـورداران، هـر پـانزده      . دادند  گفتند، قرار مي     يا شاه زنبور مي    1»سالر«زنبورداران به آن    

كردند و هر كاسه را از دهانه عقـب در            آماده مي انگور    بار، چند كاسة پر از شيره       روز يك 
هاي ريز پيش روي كنـدو وارد آن          زنبورهاي عسل، از راه سوراخ    . دادند  كندويي قرار مي  

 2»نونك«هاي ريز و زيادي كه به آنها          شدند و در هر كندو چند طبق موميايي با حفره           مي
  . دندش ريزي مي ها مشغول عسل ساختند و در آن حفره گفتند مي مي

زد، تا دود     بست و آن را آتش مي       گيري، ابتدا مقداري كهنه سر چوب مي        هنگام عسل 
شـوند و بـه او    گير نزديك نمي آيد و به عسل زنبورها، از دود بدشان مي. وارد كندو شود  

هـاي پـر      داشت و اطراف نونك     مي  زنبوردار، طبق پشت كندو يا هره را بر       . زنند  نيش نمي 
كرد و بيـرون     بدنه داخلي هره را يكي يكي با كارد از هره جدا مي            از عسل و چسبيده به    

هاي آن نريزد داخل ظرف بزرگـي كـه در كنـارش              آورد و سر باال به شكلي كه عسل         مي
  .داد گذاشته بود قرار مي

ها، دهانه عقب هره را با گذاشـتن ظـرف شـيره در     زنبوردار پس از اتمام برش نونك 
نهـاد و آن را روي        ها را دمر در ظرفي چون ديگ مـي          نونكگير آنگاه     عسل. بست  آن مي 

ها هم به صورت تفاله درآيند كه     ها داخل ظرف بريزند و نونك       گذاشت تا عسل    آتش مي 
داد و در  شست و خوب فـشار مـي   ها را با دست مي تفاله. گفتند  مي3»كره«يا  » كرا«به آن   

ريخـت و بـا دسـت          مي  اً ضخيم سپس دوباره آنها را در پارچه نسبت      . ريخت  آب سرد مي  
روي آب مزبـور   . ريخـت   داد تا آبش بيرون بيايـد و بعـد در ظـرف ديگـر مـي                 فشار مي 
كرد و به عنوان شـمع   گرفت و خشك مي شد كه آنها را با دست مي        هايي ظاهر مي    چربي

                                                 
1. sallâr 

2. nunak 

3. kerâ/  kerah 
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ها مـورد اسـتفاده    فروخت تا براي كشيدن روي نخ     دوزان مي   دوزان و كفش    عسل به گيوه  
ها ديد كه براي     توان آن را عطاري    نام دارد و مي   » موم«ماند    آنچه در پارچه مي   . دقرار دهن 

  .گيرد هاي آسيب ديده و كوفتگي بدن مورد تجويز قرار مي بندي استخوان درمان شكسته
 و توليـد  1364بنـدي در سـال     هاي ماست    پيش از تأسيس كارخانه    :سازي   لبنيات -6

آنـان از شـير   . شـد   ه وسيله زنان روستايي توليد مـي       شمسي، لبنيات ب   1374پنير در سال    
، پنيـر،   )شـيرزهكي  (1، كـره، آُغـز    )ماست آب رفتـه   (ماست، دوراق   : هايي چون   فرآورده
آوردنـد و بـه فـروش     كردند و به شهر مـي  ، كشك و روغن حيواني تهيه مي    )لُور(لُورك  

  .رساندند مي
. دوشـيدند  هـا از چراگـاه مـي    مزنان دامدار، شيرها را به هنگام برگشتن دا  : شيردوشي

  :خواندند دوشيدند، براي اين كه شير بيشتري بدهد، چنين مي وقتي شير گاو را مي
يا   (دم مخمل     مي/ فروُشم  رم بازار مي      مي/ دوُشم  شير گُوم مي  !/ تُووِي، تُووِي، ماده گُو   

  پوُشم مي) اطلس
tuvey,tuvey,mâde gov, šire govom midušom , mirom bâzâr 

mifrušom, midom maxmal mipušom.  
فروشـم و بـا پـول آن       بـرم بـازار و مـي        دوشم، مي   يعني پيوسته شير ماده گاوم را مي      

  .پوشم دوزم و مي خرم و لباس مي مي) يا اطلس(پارچه مخمل
تحريف قايماغ   (2بندد كه به آن قيماغ      هنگام جوشاندن، روي شير سرشير يا خامه مي       

  .كنند هاي لبني مختلفي را تهيه مي  شير، فرآوردهاز. گويند مي) تركي
هاي لبني ديگر مصرف دارد و همين دليل بـيش             ماست بيش از فرآورده    :بندي ماست

هاي دوشيده شده را در ديگ يا         بندي ابتدا شير    هنگام ماست . شود  از ساير لبنيات تهيه مي    
يك تير چوبي كه شبيه بـه  كنند و  نهند و آتش زير ديگ را ماليم مي باديه روي اجاق مي   

جوشـد و     بعد از لحظاتي شير مـي     . گردانند  پزي خانگي است را پيوسته در آن مي         تير نان 
دارند  در اين موقع، شير جوشيده را از روي اجاق برمي      . آيد  كند و باال مي     رويش كف مي  

سـه  شـد، دو    ) نـيم گـرم   ( آن كاسته و ولـرم         وقتي از داغي  . دهند  اي قرار مي    و در گوشه  

                                                 
1. âqoz 

2. qeymâq 
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اند را به عنوان مايه به شير جوشـيده   قاشق غذاخوري ماست شيرين كه از قبل نگه داشته  
براي سه چهارم   . زنند تا بو در آن بيفتد       كنند و با نوك چوب آن را هم مي          شده اضافه مي  

بعد يك طبق يـا َتـه طبـق بـه           . كيلوگرم شير جوشيده، يكي دو قاشق ماست كافي است        
دهند و جـل و پـالس زيـادي روي آن      ديگ يا باديه قرار مي     عنوان سرپوش روي دهانه   

كنند و قطعه سـنگ درشـتي       بزرگ روي آن دمر مي    ) سبد (1ريزند يا اين كه يك گيره       مي
ماست در مدت چنـد سـاعت ـ مـثالً شـب تـا صـبح ـ         . دهند را هم روي گيره قرار مي

ه را ماسـت قـاُلبي   ماست خوب بسته ونسبتاً سـفت شـد  . شود بندد و قابل استفاده مي   مي
اش ماست ُتـرش      ماستي كه مايه  ). بود( بي    ماستِ قاُلبي، شيب گيره   : گويند  نامند و مي    مي

اش شـيرين     و ماستي را كـه مايـه      ) آب ول  (2ماست آبكي را اوولك   . شود  ترش مي   باشد  
ها ماست شيرين و      كنند و خيلي    گويند و آن را با خرما تناول مي         باشد، ماست شيرين مي   

. كنند  از ماست ترش در تهيه دوغ يا پختن آش ماست استفاده مي           . ي را دوست دارند   قالب
بعد نمـك   . نهند تا خوب ترش شود      اي مي   ترش آن را در گوشه      براي تهيه دوغ از ماست    

زننـد تـا ذرات كـره روي آن           دهند يا هم مـي      ريزند و آن قدر تكان مي       ساييده در آن مي   
  .ريزند  مي  در آنسپس مقداري نعناع خشك. ظاهر شود
در . نامنـد  گويند و اليـه چـرب روي آن را سـرچربه مـي          مي 3بندي را ماسندن    ماست

بند روستايي صبح زود با هم و با ديگ پر از ماست بر روي سـر كـه              گذشته زنان ماست  
افتادنـد     قرار داده بودند به طرف شهر به راه مـي          4»چمبرك«اي به نام      زيرش حلقه پارچه  

آنان بـا   . ها قرار دهند    ها را در اختيار لبنيات فروشي       اب به شهر برسند و ماست     تا تيغ آفت  
كردنـد و بـه    پول فروش ماست نيز مايحتاج زندگي خود را از بازار شهر خريـداري مـي    

هاي لبني را هم با خـود         آنان، عالوه بر ماست، ديگر فرآورده     . گشتند  روستاي خود برمي  
  . دندرسان به شهر برده و به فروش مي

                                                 
1. gireh 

2. ov-velak 

3. mâsondan 

4. čambarak 
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 در زمان فراواني ماست، مقدار زيادي ماست را در يك خيك يا مـشك               :تهيه دوراق 
اي، مـثالً     بندند و به مدت چهار پنج ماه در گوشه          اش را با نخ مويي مي       ريزند و دهانه    مي

كه سكوي كـوچكي از سـنگ اسـت و روي آن مـشك           ) مشك آبدان  (1روي مشكودون 
رند تـا تـدريجاً خيـك در حـال خـشك شـدن، آب       گذا دهند، مي  آب آشاميدني قرار مي   

ماست را به خود جذب كند و ماست غليظ و سفت شده به صورت لُور در بيايد كه بـه                    
. گيرد  در زمستان، مورد استفاده قرار مي بويژهماستي،    گويند و در مواقع بي      مي 2آن دوراق 

. شـد    فروختـه مـي    سابق بر اين دوراق هـم     . خورند  دوراق را با خرما يا نان و سبزي مي        
دوراق )  ريـال  5/2معـادل   (كساني كه ماست الزم داشـتند دو هـزار دينـار يـا دو ريـال                 

امروزه بـه جـاي ايـن       . كردند  كردند و ماست درست مي      خريدند و با آب مخلوط مي       مي
اي ريختـه و     كنند و در عـرض يكـي دو روز، ماسـت در كيـسه               كار از كيسه استفاده مي    
  . دهند را به عنوان ماست كيسه مورد استفاده قرار ميآويزان شده و آب رفته 

 متري است را بـر      5/2 كه يك سه پايه چوبي       3گيري، ابتدا مالر     هنگام كره  :گيري  كره
هاي چوبي مالر را به صورت مايل و به فاصله حدود يك متر ـ كمتر يـا    پايه. كنند پا مي

دهنـد و     اند قرار مـي     زمين كنده هاي كوتاهي كه در       بيشترـ از هم، روي زمين و در حفره       
بندنـد و بعـد       اي طناب به هم مـي       نوك آنها را نيز كه در باال كنار هم قرار گرفته با قطعه            

از پوست گوسفند ماده يا بز تهيه       (گويند     يا چتمه مي   4گيري را كه به آن چمتر       مشك كره 
ـ  شده و در انتهاي آن دو تكه چوب كوتاه قرار دارد كه در دست مي           د و بـه جلـو و   گيرن

 متري كه نوكـشان در طـرفين انتهـا و           5/1 را با سه قطعه طناب        )دهند،  عقب حركت مي  
كنند به طوري كه مـشك در   شود، به باالي مالر نصب و آويزان مي  دهانه مشك بسته مي   
چمتر را پيش از آويختن، از ماست و دو برابر وزن آن از آب پر               . هوا و افقي قرار بگيرد    

زنـي، دو نفـر    هنگام مـشك . آويزند بندند و بعد مي  اش را با نخ مويي مي       هانهكنند و د    مي
زن؛ مادر و دختر يا عروس به كمك هم به تكان دادن و جلو و عقب بردن مشك پـر از                 

                                                 
1. maškovdun 

2  . durâg 

3. mallâr 

4  . čameter 
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هرگاه خـسته شـوند    . شوند   مي 1زني  پردازند و پيوسته مشغول به اصطالح نهره        ماست مي 
دهـد و ديگـري دنبـال كـارش            زدن را ادامـه مـي      يا كاري داشته باشند يكي از آنها نهره       

  .كند و بالعكس رود يا خستگي را از تن بيرون مي مي
شـود و   مـي  با نهره زدن زياد و تكان مداوم چمتر، ذرات چربي داخـل ماسـت جمـع        

آيد، وقتي مقدار كره به انـدازه چنـد دانـه         گيرد و به صورت كره در مي        روي آن قرار مي   
يعني بـه   (گويند    ن درآمد كه به آن لُپ لُپ يا لُپ لُپي يا لُپه شده مي             تر از آ    پسته يا بزرگ  

كننـد    گشايند و داخل آن را فوك يـا فـوت مـي             دهانه مشك را مي   ) شود  هم چسبيده مي  
ها همه جمع و به هـم   اگر كره. هايش نمايان شود  هايش برود و كره     دمند تا كف    يعني مي 

ريزنـد   گيرند و در ظرف ديگري مي ها را با قاشق ميچسبيده و نسبتاً سفت شده باشد، آن      
زنـان  . دهنـد  هاي آن ادامه مي بندند و نهره زدن را تا گرفتن همه كره   و دهانه چمتر را مي    

دانند كه يك مشك ماست كه مثالً پنج من يـا كمتـر گنجـايش ماسـت و آب          گير مي   كره
 جمـع شـده را در ظرفـي    هـاي  گيـري، كـره   با اتمـام كـار كـره   ! دهد دارد، چقدر كره مي 

ريزند و چمتـر   ريزند و دوغ داخل چمتر را هم در خيك يا مشك مخصوص دوغ مي      مي
آويزند كه دهانـه بـاز آن رو بـه زمـين          را با نصب انتهاي آن به باالي مالر، به طوري مي          

  .آويزان باشد تا داخل چمتر بو نگيرد
پاشـند و     ده داخـل آن مـي     كنند و كمي نمك سـاييده شـ         چمتر را از سر مالر باز مي      

كننـد    افروزند و آن را خاموش مي       دهند يعني نوك قطعه چوبي از بلوط را مي          دودش مي 
فرسـتند تـا دود زده        تا شعله نداشته باشد و تنها دود كند و دود آن را به داخل چمتر مي               

 بـه  كننـد  خواهند با آن كره بگيرند آن را تا مـي   شود و خراب نشود و تا دفعه بعد كه مي         
اگـر تـا    . نهنـد   اي مـي    بندند و در گوشه     اش را مي    اي كه هوا داخل آن نماند و دهانه         گونه

گيري انجام نگيرد و از چمتر استفاده نكنند براي اين كه خراب نـشود                مدت طوالني كره  
  . دهند اي يك بار آن را به همان طريق دود مي نگيرد، هفته» بو«و 

كننـد   يادي كره به طريق ياد شده تهيه و جمع مي       در چند نوبت مقدار ز     :گيري  روغن
هاي تهيه شده را در يـك         ابتدا كره . كنند  و با آن روغن حيواني مطبوع و معطري تهيه مي         

هـا   كـره . كنند گذارند و آتش زير آن را ماليم مي    ريزند و روي اجاق مي      ديگ يا باديه مي   
                                                 

1. nehreh-zani 
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روغن را . ايستد آن رو مي رود و روغن      جوشند و كف به ته ظرف مي        شوند و مي    آب مي 
نشين شده داخل ظـرف   هاي ته ريزند و مقداري آرد گندم روي كف   در ظرف ديگري مي   

كند  ها را به خود جذب مي آرد، كف . گذارند تا بجوشد    ريزند و دوباره روي اجاق مي       مي
ايستد كه در ظـرف روغـن      برد و مقدار روغن باقي مانده دوباره رو مي          و به ته ظرف مي    

در ظـرف   ) تـه دوغ آرد    (1»بـن دووا  «يزند و آرد چرب ته ظرف را هـم بـه عنـوان              ر  مي
  .خورند دارند و هرگاه مايل باشند با خرما مي ريزند و نگه مي ديگري مي

 2»دو كاشـني « مخلوط دوغ و كاسني جوشانده و آب گرفتـه را بـا هـم        :دوغ كاسني 
كنـد و مقـداري        دوغ تهيه مي   فروشنده براي تهيه دوغ و كاسني، مقدار زيادي       . گويند  مي

هـاي   هم بوته سبز گياه خودروي كاسني را كه در اواخر زمستان و اوايل بهـار در بيابـان              
جوشـاند تـا تلخـي     كند و در آب مـي  چيند و تميز و خرد مي  رويد را مي    اطراف زياد مي  

 نهـد تـا سـرد    آنگاه كاسني جوشانده را روي زمـين مـي  . گياه از بين برود و شيرين شود    
دهد تا آبـش      گيرد و فشار مي     شود و سپس مقداري كاسني پخته و آبدار را در دست مي           

هـا را در مـشك يـا بـشكه            شـود و آن     گيري مـي    ها به اين ترتيب آب      همه كاسني . بريزد
كنـد و خـوب تكـان         مقداري نمك را هم به آن اضافه مي       . ريزد  پالستيكي پر از دوغ مي    

  .دهد تا با هم مخلوط شوند مي
پزنـد و      ماسـت مـي     به صورت آش  ) دوغ آش  (3دوغ و لور نوعي آش به نام دووا       از  

  .كنند تناول مي
 كـه بـه آن      4آوري شده با سفارش قبلي لـور يـا لـورك            گاهي از دوغ جمع   : تهيه لُور 
نهند تـا داغ      ها را در ظرفي روي اجاق مي        دوغ. كنند  گويند، درست مي     هم مي  5چوكلوك

دارنـد و     بعـد ظـرف دوغ را از روي اجـاق بـر مـي             . بـرد شود و كف كند يا بجوشد و ب       
دوغ سرد شده را درون كيسه بزرگ، تميز و سفيدي از پارچـه             . گذارند تا خنك شود     مي

                                                 
1. bon-duvâ 

2. du-kâšni 

3. duvâ 

4. lurak 

5. čukaluk 
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نهنـد تـا آب ُلـور     يك حصين خالي را هم در زير آن مي    . آويزند  ريزند و مي    چلواري مي 
  .ماند لُور است داخل حصين بريزد، آنچه در كيسه مي

اگـر دوغ بجوشـد لـور آن      . كننـد   داخل حصين، قره قـروت درسـت مـي        از آب لور    
آيد ولي اگر نجوشد لور آن نرم است و آب آن             شود و آبش زودتر بيرون مي       تر مي   سفت

  .كنند از لورك جوش خورده و سفت شده كشك نيز درست مي. ريزد ديرتر از كيسه مي
بر روي لور يا لورك و    گاهي با پاشيدن زردچوبه، سياهدانه و سير خشك خرد كرده           

تـر از لـور       كننـد و كمـي گـران           يا ريچال تهيه مـي      اي به نام ليچار     مخلوط كردن آن ماده   
. خورنـد   ريچال را با نان و سبزي و انگور و لـورك را بـا نـان و خرمـا مـي                    . فروشند  مي

 نـان   مخلوط لور با  . شود    گويند كه با نان خورده مي       مي» لُورپنير«مخلوط لورك با پنير را      
  .نامند  مي1ريز كرده و كمي روغن را چنگال لورك ريز

 كشك را از لور يا لـوركي كـه دوغ آن را جوشـانده باشـند و غلـيظ و                     :تهيه كشك 
هنگام درست كردن كشك، چند سيني را آمـاده يـا چنـد             . كنند  سفت شده باشد تهيه مي    

كننـد و در   لوله مـي  گ تر از گردو در كف دست لورك را درشت. كنند مي گوني تميز پهن  
كنند   و در آفتاب خشك مي    . دهند  سيني يا روي گوني با كمي فاصله در كنار هم قرار مي           

  .فرستند ريزند و براي فروش به بازار شهر مي و داخل گوني مي
  ها آن را به خاطر چرب و خوشـمزه           منطقه كشك تركي است و خيلي       بهترين كشك 

دار درسـت     ران تـرك زبـان از لـورك روغـن         اين كشك را دامـدا    . بودنش دوست دارند  
كنند و به همين دليـل       آنان ماست را به دوغ و دوغ را به لور و كشك تبديل مي             . كنند  مي

 پهن و در آفتاب نـيم        در كشك تركي لور را در سيني      . شود  كشك چرب و خوشمزه مي    
مالً خـشك  كنند تا كا برند و صبر مي كنند و با كارد به طور افقي و عمودي مي   خشك مي 

هـاي    نمـك اسـت ولـي كـشك         هاي تركي مربع، مـسطح، زرد رنـگ و كـم            كشك. شود
ريزنـد تـا سـفيد رنـگ          اي، سفيد رنگ و شور است چون نمك بيشتري در آن مي             گلوله
  .شود از كشك در آش كشك و آش رشته هم استفاده مي. شود

گذارنـد   ريزند و مي    شير آماده شده گاو يا گوسفند را در باديه يا ديگي مي            :تهيه پنير 
دارنـد و روي تـشكچه مخـصوص يـا           بعد آن را از روي اجاق بـر مـي         . تا كمي بجوشد  

                                                 
1. čengâl-lurak 
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ريزنـد و بـا       شد مايه پنيـر را در آن مـي        ) ولرم(گذارند، وقتي نيم گرم       پارچه تا كرده مي   
  :مايه پنير چند نمونه است. زنند تا به همه جاي شير برسد نوك تير چوبي هم مي

خورانند و بالفاصـله      به بزغاله شيرخوار كه از مادر متولد شد شير مي          :1 مايه كَهره  -1
آورنـد و در آفتـاب خـشك     شيردان پر از شير او را از شكمش بيـرون مـي   . كنند ذبح مي 

اي از آن را در يك قطعـه          دارند؛ هرگاه بخواهند پنير درست بكنند ذره        كنند و نگه مي       مي
ريزند تا نرم     بندند و كمي آب جوش روي آن مي        پارچه يا مقداري پشم تميز و طاهر مي       

اگـر  . دهند تا بـو در آن بيفتـد   گردانند و كمي فشار مي     شود و آن را در شير جوشيده مي       
 .برد، اين مايه بهتر از مايه خارجي است مايه را زياد در شير جوشيده بگردانند، شير مي

اسـتفاده پنيـر بنـدها قـرار         مايه خارجي پنير كه به تازگي وارد بازار شده و مورد             -2
دهند   بعد از اين كه مايه پنير به شير زدند ظرف شير را در جاي خنكي قرار مي                . گيرد  مي

در ايـن موقـع پنيـر       . پوشانند تا به پنير تبديل شـود        و مانند ماست بستن، دهانه آن را مي       
د كيسه نـسبتاً  آيد و آن را در چن در مي) نيم بند، بسته و نرم (2بسته شده به صورت دلمِه    
ها نيـز حـصين سـفالي قـرار        در زير كيسه  . آويزند  ريزند و مي    كوچك از پارچه سفيد مي    

هـا    زمـاني كـه آب پنيـر      . تر شود   دهند تا تدريجاً آب پنيرها در آن بچكد و پنير سفت            مي
نهنـد تـا    آورند و در آب حصين زير پنيرهـا مـي   ها بيرون مي ها را از كيسه كامالً رفت آن  

 شود و دوام بيشتري داشته باشد بعد مقداري هم نمك سـاييده شـده روي آنهـا            تر  سفت
 .پاشند مي

 است و آن شـيرگاوي اسـت كـه در    3»پارينه دوشي «بهترين شير گاو براي تهيه پنير،       
سال گذشته زاييده و بچه شير داده باشد و دوباره گـاو مـاده آبـستن شـده باشـد چـون                 

اش   اش بـه گوسـاله      زايد از شـير اوليـه        كه گاوي مي   هنگامي. شود  شيرش نسبتاً غليظ مي   
شـود، آب     پنيري كه از شير گوسفند تهيه مي      . كنند  دهند و از آن شير پنير درست نمي         مي

مايه پنيـر را اگـر      . تر است   تر و نرم    پنير شير گاو آبكي   . شود  كمتري دارد و زود سفت مي     
 سرپوش روي آن بگذارنـد يـا    در شير تازه دوشيده هم كه گرم است بريزند و در آفتاب           

                                                 
1. kahreh 

2. dalmeh 

3. pârineh-duši 
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شـود سـپس آن را در كيـسه           در سايه جل و پالسش بكنند نيز به صورت پنير بسته مـي            
   .فرستند ريزند و به بازار شهر مي مي

آيد كـه تـا سـه روز      آغُز از شير گوسفند يا گاو ماده تازه زاييده بدست مي         :تهيه آغز 
دوشـند و در     ي اين سه روز را مي     شيرها. باشد   مي 2 و غليظ يا زهكي    1زرد رنگ و مشت   

ريزنـد و روي اجـاقي كـه آتـش ماليـم دارد       ظرفي چون باديه يـا ديـگ روي هـم مـي           
بعد مقداري شير صـاف گوسـفند يـا         . زنند  گذارند و با تير چوبي آن را مرتب هم مي           مي

تيـر  ريزنـد و بـا    اند به اندازه وزن آغز يا بيشتر، در آن مي         ه  گاو ديگري را كه قبالً دوشيد     
همين كه آغز كمي غليظ شد يا خواسـت بجوشـد ظـرف را از روي              . زنند  چوبي هم مي  
گذارند تا سرد شود و سپس در جـاي خنـك ـ ماننـد يخچـال ـ        دارند و مي اجاق بر مي

آُغـز را بـا خرمـا يـا        . كنند كه نماند و خراب نشود       آغُز را زود مصرف مي    . دهند  قرار مي 
  .كنند ول ميشكر و با نان يا به تنهايي تنا

خانـه، بـه      عـصار . نامند   كارگاه عصاري را عصارخانه مي     ):ارده سازي ( عصاري   -7
در وسط محوطـه كارگـاه دو قطعـه         . هاي گنبدي بود    شكل خانه وسيع و مسقف با طاق      

سنگ رويين به وسيله يكي دو رأس       . سنگ بزرگ و مدور عصاري روي هم قرار داشت        
  .آيد چهارپا به حركت در مي

ه سنگ رويين، تكه چوب نسبتاً ضخيم و محكمي متصل بـود كـه ادامـه آن را بـه                 ب
آوردنـد تـا كنجـدهايي را كـه از راه           بستند و بـه چـرخش در مـي          پشت كمر چهارپا مي   

 4ريختنـد بـسايد و بـه صـورت اَرده            سوراخ سنگ رويين روي سنگ زيرين مي       3دورك
ريكي كه بـين دو سـنگ قـرار داشـت           ارده نيز از طريق ناودان با     . درآورد) افشره كنجد (

  .ريخت داخل ظرفي كه در زير آن قرار داده بودند، مي
شد كه عالوه بـر مـصارف طبـي، در قـديم بـه                روغن كنجد هم در عصاري تهيه مي      

 5»َخـرِه «تُفالـه كنجـد را هـم        . گرفـت   هم مورد اسـتفاده قـرار مـي       » روغن چراغ «عنوان  
                                                 

1. mašt      

2  . zehki 
3. durak 

4. ardeh 

5. xareh 
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هاي شهر به كساني كه خوردن آن          در كوچه  گرد  هدورناميدند و به وسيله فروشندگان        مي
هـا بيـشتر    مـشتريان عـصاري  . شـد  فروختـه مـي   دوسـت داشـتند    » شيره«يا  » خرما«را با   

اي يـا     ها بودند كـه ارده را بـراي پخـتن حلواهـاي ارده              ها و بقال    فروش  حلواپزها، اغذيه 
  .كردند فروش به مشتري از عصار خريداري مي

گرفتنـد و روي فـرش طـاهر و        خيساندند و آبش را مي      ر آب مي  عصارها، كنجد را د   
هـا را   گفتنـد كنجـد    مـي  1»لُت«ريختند و با چوبي كه به آن          تميزي كه گسترده بودند، مي    

بعـد  . هاي كنجد از مغز جدا شـود        ريختند تا پوسته    كوبيدند و در آب نمك مي       خوب مي 
اي سـفيد شـده فاقـد پوسـت در     كردند كه كنجده صاف مي) سبد (2»گيره«ها را با     كنجد

بعـد كنجـدها را در      . شستند تا شوري آن از بين بـرود         ماند و با مقداري آب مي       گيره مي 
 4»كـشا «دادند و بـا        كه اجاق مسقّفي در ديوار بود قرار مي        3ريختند و درون فر     ظرفي مي 

 و  ها را داخل ظرف جلـو        كنجد  تر بود   كه وسيله نوك كجي شبيه پارو ولي از آن كوچك         
خـورده  » بـو «زدند تا حرارت الزم را ببينـد و بـه اصـطالح     بردند؛ يعني هم مي     عقب مي 

كردند و در يك حلـب يـا          بيز مي   آوردند و الك    بيرون مي » فر«سپس كنجدها را از     . شود
 كه در پايين بدنه آن سوراخي ايجاد كرده بودند و يك قطعه حلب يا مقـوار را هـم                  5دلّه

بردنـد تـا بـه تـدريج كنجـدها در             ريختند و كمي باالتر مي      د مي به كشا نصب كرده بودن    
بـا روي كارآمـدن   . خانه بريزد و به ارده تبديل شـود     سنگ رويين عصار   6دهانه يا دورك  

  .ها هم تعطيل شدند سازي عصارخانه هاي جديد ارده دستگاه
ختـه  انـواع حلواهـا پ  » ارده«هـاي حلـواپزي يـا حلـوايي از             در كارگاه  : حلواپزي -8
استاد حلـواپز بـا     . ارده، شيرة خرما يا شكر و كنجد      : شود كه مواد الزم آنها عبارتند از        مي

ابـزار كـار    . پـزد   مهارت زياد از مواد ياد شده انواع حلواهاي ارده، قلمي و كنجـدي مـي              
گشاد و ته گـردي اسـت، ُلـت           پاتيل مسي كه ديگ بزرگ دهانه     : حلواپز عبارت است از   

                                                 
1. lot 
2. gireh 
3. for 

4. kašâ 

5. dalleh 

6. durak 
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اي   است كه سرچوبي ضخيم استوانه    ) حدود يك متر  ( نسبتاً بلندي    زني كه چوب    حلواهم
دار براي نگهداري ارده و شـيره و شـكر،     هاي بلور گشاد و جادار و سرپوش        دارد، بطري 

  . و اجاق) قبالً هيزم(دار، خمره آب، چراغ مشعل  چند مجمعه يا سيني بزرگ و لبه
ز مغازه و كنجد را هـم از كـشاورزان          استاد حلواپز، ارده را از عصارخانه و شيره را ا         

شـكر  (ابتدا مقدار زيادي شيره يا شيره شـكر  . دارد خرد و در كارگاه نگه مي  كنجدكار مي 
ريزد و روي اجاق سنگ و گچي يا اجاق فلـزي،             را در پاتيل مي   ) جوشانده و غليظ شده   

 و به خـوبي  زند تا ته نگيرد و مواد مخلوط شده زوردار شود       دهد و مدام هم مي      قرار مي 
حلواپز مقداري از مواد پخته شده و هـم خـورده را بـه ضـخامت نـازكي در                . كش بيايد 

ها كنجد تميز كـرده و َتـف          ريزد و روي آن     متر، در چند سيني ديگر مي       حدود نيم سانتي  
ايـن  . نهد تا هـوا بخـورد و سـفت شـود           پاشد و آن را در گوشه كارگاه مي         يا بو داده مي   

ايـن حلـوا شـبيه    . ها مشتري آن هستند    نامند و اغلب بچه      مي 1»نجيديحلواي ُك «حلوا را   
  . باشد  است كه پهن و گرد و نازك مي2»تنك«نان خانگي موسوم به 

براي درست كردن حلواي ارده مقدار بيشتر مواد پخته شده در چند مجمعه يا سـيني           
د و سـفت و بـسته       شود تا هوا بخور       ريخته و پهن مي     متر    بزرگ به ضخامت چهار سانتي    

اي اسـت و بـه        اگر حلواي ارده را با شيره شكر درست كنند تُردتر از حلواي شيره            . شود
دارهـا هـستند كـه آن را بـراي            مشتري اين حلوا مغـازه    . گويند  آن حلواي شكري نيز مي    
هاي ديگر با خريد مقداري از اين حلوا از حلـواپز             مشتري. برند  فروش به دكان خود مي    

  .خورند ن را با نان مييا بقال، آ
 درسـت   3حلواپز، از مقدار مواد پخته و باقي مانده، حلواي سنگك و حلـواي قََلمـي              

داري بـه ضـخامت دو         يـا سـيني لبـه       بدين ترتيب كه مواد پختـه را در مجمعـه         . كند    مي
كند؛ يا بـه همـان          آنگاه آن را به دو نوع حلوا تبديل مي        . ريزد تا هوا بخورد     متر مي   سانتي

برد كه قالب قالب شود كه به آن    شكل با كارد در چند رديف به طور افقي و عمودي مي           
خوردنـد    گويند ـ در زمان قحطي اين حلوا را به جاي قند با چاي مي  حلواي سنگك مي

                                                 
1. konjidi 

2. tonok 

3. qalami 
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دارد و   ـ و خيلي سفت و سخت است يا اين كه مقداري از مواد پخته را با دست بر مـي                   
باريك و قلمي شكل و دراز شود كه با قيچي قطعه قطعه        كشد تا در حين كش آمدن،         مي
نـوع  . گوينـد   ريزد تا سفت شود، به اين حلوا نيز حلواي قلمي مي            كند و در سيني مي      مي

تـر اسـت و زودتـر از حلـواي سـنگك جويـده         قلمي اين حلوا باريك، ُتـرد و شـكننده        
  . ها دوست دارند اين حلوا را هم بچه. شود مي

اي كه در تهيه شيريني هم دست دارند،          عضي از حلواپزهاي حرفه    ب :مرغ  حلواي تخم 
پزند كه خيلي خوشمزه      مرغي براي مشتريان خود مي      نوعي حلوا معروف به حلواي تخم     

آرد سـفيد، آرد بـرنج، شـكر، روغـن،          : مواد الزم براي پخـتن ايـن حلـوا        . و معطر است  
، )كفگيـر  (1ديـگ، اسـم   : ت از ابزار كار حلواپز عبارتس   . مرغ است    زعفران و تخم    گالب،

دار بـراي ريخـتن حلـوا، ديـس           چراغ گاز تك شعله يا اجاق سـابق، مالقـه، سـيني لبـه             
نيم كيلـوگرم   : مواد الزم براي پختن مقداري حلوا نيز بدين شرح است         . پزي و غيره    حلوا

وزن آرد هـم آب و   آرد سفيد و نيم كيلوگرم آرد بـرنج، دو و نـيم كيلـوگرم شـكر، هـم                 
ابتـدا شـيرة    . وزن نصف آرد نيز روغـن الزم اسـت          مرغ و هم    سه چهار دانه تخم   گالب،  

بعـد روغـن را داغ      . گذارنـد   كنند و كنـار مـي       شكر را با جوشاندن شكر در آب تهيه مي        
هـا   مـرغ  سپس تخم. زنند تا تَف بخورد     ريزند و هم مي     كنند و به تدريج آرد در آن مي         مي

شـيرة شـكر را هـم    . ريزنـد  زنند و در آن مي م ميكنند و ه را با آب و گالب مخلوط مي 
آنگـاه يـك گـرم زعفـران بـه آن      . زننـد  ريزند و آهسته هم مي تدريجاً با مالقه در آن مي     

كنند در آخر نيز همين كه روغن پس داد يعني روغن انداخت حلوا پخته شده                 اضافه مي 
  . شود ريزند تا سرد و بسته و آن را از ديس به داخل سيني مي

 سابق بر اين چند كارگاه قندريزي در بـازار شـهر وجـود داشـت كـه                  : قندريزي -9
  .كردند توليد مي» قند شكري«هاي قند درسته معروف به  كلّه

شد بـدون پوشـش كاغـذي و تـرد و كمـي               قندشكري كه در كارگاه مزبور توليد مي      
ي، اسـتاد  در كارگـاه قنـدريز  . شد زردرنگ بود و هنگام نوشيدن چاي با آن، زود آب مي     

قندريز يا قندساز يا قنّاد با تعدادي كـارگر وردسـت و شـاگرد پـادو بـه كـار قنـدريزي                      
ابزار كار آنان عالوه بر اجاق فلزي يا گچي كه زيـر آن مـشعل يـا هيـزم                   . مشغول بودند 

                                                 
1. assom 
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روشن بود سكويي از سنگ و گچ بـه صـورت پاچـال بـود كـه قنـدريزان روي آن بـه                       
مسي دهانه گشاد و ته گرد، قالـب فلـزي قنـد كـه تنـه آن                 پرداختند، پاتيل     قندريزي مي 

مخروطي شكل بود و ته قالب آن كه گـرد بـود و ميـان تـه قالـب ماننـد نـصف گـردو                
فرورفتگي داشت و از تنه جدا بود، لُت چوبيِ نوك پهن، كفگير مسي، سـنگ يـا تختـه                   

  .روي دستگاه و غيره
. كردنـد   ن مشعل يا هيـزم روشـن مـي        دادند و زير آ     ابتدا پاتيل را روي اجاق قرار مي      

. زدنـد  ريختند تا حرارت الزم را ببيند و بـا ُلـت هـم مـي      مقدار زيادي شكر در پاتيل مي     
شد در اين موقع آتـش زيـر آن را     مي1شكر بر اثر حرارت چسبناك يا به اصطالح چكنه      

فگيـر  داشـتند و بـا ك       كردند و قالب فلزي را از روي دستگاه بر مـي            ماليم يا خاموش مي   
كردنـد تـا      ريختند و با فشار باز هم شكر به آن اضـافه مـي              شكر حرارت ديده در آن مي     

بـا قـرار دادن     . آيد  هاي چسبناك شكر به هم بچسبند و به صورت كله قند درسته در              دانه
ته قالب بر روي دهانه زيرين قالب و فشار دادن آن، قند تكميل مـي شـد و آن را روي                     

كـشيدند تـا از قنـد جـدا           تا تدريجاً خشك شود و قالب را باال مي        دادند    دستگاه قرار مي  
ساختند و پس از اتمام كار    شود؛ در كنار آن هم با فاصله قند ديگر و قندهاي ديگري مي            

فروشـان قـرار     و خشك شدن قندها آنها را براي فروش در اختيار عطاران، بقاالن يا قنـد              
  .دادند مي

                                                 
1. čekeneh 
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  مقدمه

هـاي بـين      زبان حافظ فرهنگ است و به واسـطة احـساس و عاطفـة نهفتـه در واژه                
هـاي مـشترك را       هـا و شـادي       غـم   ها دردها،   كند و به مدد واژه      ها ايجاد وحدت مي     نسل

لغـات و  . دهـد،  واژه اسـت     در اين ميـان آنچـه زبـان را پويـا نـشان مـي              .كند    عرضه مي 
دهد كـه از طرفـي        ها را تشكيل مي     طالحات بخش پر اهميتي از زندگي معنوي انسان       اص

هـا    اي آداب و رسوم فرهنگ      حيات زبان به آنها وابسته است و از سوي ديگر چون آيينه           
  .كند را در خود متجلي مي

هـاي آنهـا و نيـز         تاكنون تا حدودي لغـات و اصـطالحات محلـي و زيـر مجموعـه              
ها گردآوري شده است اما آنچه در اين مسير كمتر به آنهـا توجـه                آن  مختصات و ويژگي  

  . اصوات است شده

                                                 
 آغاز كرد و 1348او فعاليت خود را از سال  . نيا از فرهنگياران فعال ديار بيجار كردستان است         سيد محمود هاشم  . 1

زاده، كارمنـد پـژوهش واحـد         تنظـيم از علـي آنـي      . باشـد   عامه مشغول مي    همچنان به گردآوري موضوعات فرهنگ    
  anizadehali@yahoo.comيقات صداوسيما مردم ـ مركز تحق فرهنگ
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اما متأسفانه اصواتي كه بايـد      . اند  ها تنيده شده    صداها در بافت زندگي فرهنگي انسان     
شوند و پژواكـي از آنهـا يـا     هاي صوتي گم مي  امروزه در شلوغي و آلودگي      شنيده شوند، 
  . رسد انتقال آنها مشكل است وش ميشوند يا اگر به گ شنيده نمي

در جوامع روستايي كه مردمان بـا طبيعـت انـس بيـشتري دارنـد، صـداهاي طبيعـي                  
شـوند بلكـه توسـط     شخصيت خاص خود را دارند و نه تنها به خوبي شنيده و درك مي       

هايي كه ظرايف صدايي را بـه وضـوح           واژه. شوند  شنوندگان به نام و به واژه خوانده مي       
  .كنند مشخص مي

شايد با شنيدن واژة آب، اولين صدايي كه برايمان از آب متـصور شـود واژه شرشـر                  
باشد اما آيا همين آب در حاالت ريزش، جوشش، فوران، نوشيدن و برخورد با اجـسام،        

  تواند صدايي گويا و متفاوت براي ما داشته باشد؟  شخصيتي جداگانه ندارد و نمي
فرهنگيـاراني اسـت   نيـا از   آقاي سيد محمود هاشم  

كه به سادگي از كنار صداها گذر نكرده و به آنهـا بـه              
 نگريـسته    هايي كـه معنـاي خاصـي دارنـد          چشم واژه 

فرهنگ صـداها  است و كتاب كم حجمي را با عنوان      
 منتـشر كـرده     1385در سـال    در فرهنگ مردم بيجار     

اي از مطالب ايشان در ايـن مجـال بـه      است كه گزيده  
  .گردد  ارائه مي دهبندي ش صورت طبقه

  ـ صداي حيوانات1

  صداي پرندگان
 bubukaf  بوبو كف  سر به صداي شانه  سر به شانه
 taqataq  تق تقه  لك صداي خواندن و منقار به هم زدن مخصوص لك  لك لك

 baqbaqu  بقو بق  صداي كبوتر  كبوتر
 gerâza  گرازه  گذار صداي مرغ تخم
  مرغ  qerxa , qerta   قرته قرخه،  صداي مرغ كرچ

 qerta  قرته  صداي مرغ هنگام چيدن دانه
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 quyqa  قوي قه  صداي خواندن خروس
  خروس

 qerta  قرته  ها به دور خود كردن مرغ صداي خروس هنگام جمع

  
  كالغ qera, qâr qâr   قارقار قره،  صداي كالغ
  qirvâž  قيرواژ  ها جمعي كالغ صداي دسته

  پرندگان jika , jerika  كه ير  جه كه، جي  صداي پرندگان
 šaqa  قه شه  صداي بال پرندگان

 jika, jrika  كه  جري كه، جي  صداي جوجه  جوجه

  
  صداي حيوانات وحشي

 luila  لوي له  صداي زوزه گرگ  گرگ

 vaqa  واقه  صداي روباه  روباه

 kifa, kefa  فه فه و كه كي  صداي مار  مار

  
  

  

  

  

  

  

  صداي حشرات
 jerika  هك جري  صداي جيرجيرك  جيرجيرك

 giza  زه گي  صداي بال حشرات  حشرات
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   صداي حيوانات اهلي و خانگي
 saganâz  ناز گه سه  صداي نفرين سگ

 xeplaxeri  ري خه له خپ  صداي دعوا كردن سگ

 nuiza  زه نوي  صداي زوزه سگ

 gafa  فه گه  صداي عوعوي سگ

 merra  مره  صداي غرش سگ هنگام آماده شدن براي حمله

  quira  ره قوي  صداي سگ بر اثر برخورد ضربه

  سگ

 lap  لپ  صداي آب خوردن سگ

 meyâw  ياو مه  صداي ميوميو گربه
 mernâw  مرناو  صداي گربه ماده هنگام طلب كردن نر  گربه 
 

 qura  قوره  صداي ماع  گاو

 merqa  مرقه  گيري با ميش صداي قوچ هنگام جفت  قوچ

 xina  نه خي  صداي شيهه اسب
  اسب

 suyka  سوي كه  هنگام گرسنگي) ستوران(داي اسبص

 sara  ه ر سه  صداي عرعر  خر

 bâra  باره  بع گوسفند صداي بع
 mâfata  ته مافه  صداي نفرين گوسفند  گوسفند

 bâga  باقه  بع بز صداي بع
 balavaqa  واقه له به  صداي نفرين بز  بز

 jerika  كه ري جه  صداي موش

خـورد بـا اجـسام      صداي برخـورد مـوش در بر        موش
  سخت

  qerta  قرته



 1387بهار  12شماره / مردم ايران   فرهنگ ����178

   صداهاي طبيعت-2

  xura  خوره  صداي ريزش آب

 qolta  قلته  صداي جوشش آب

 Šelpa  په شل  صداي برخورد دست با آب

 feša  فه شه  صداي آب هنگام باز نمودن شير

 qort  قرت  صداي نوشيدن آب

  آب

  šalqa  شل قه  داخل ظرف) مايعات(صداي برخورد آب 
  باد germa  گرمه  ي وزش باد شديدصدا

 šena  َنه شِه  صداي وزش باد ماليم

 gorpa  گرپه  صداي خاموش شدن ناگهاني آتش  آتش

 xerenga  خرنگه  صداي برخورد تگرگ با زمين  تگرگ

رعد 
  برق

  šeriqa, erema   گرمه شريقه  صداي رعد و برق آسماني

 keriva  وه ري كه  صداي بوران و كوالك  بوران

 qoreš , nâla   ناله غرش   سيلصداي  سيل
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هاي كشاورزي نزديك جنگل بـا خطـر حملـه حيوانـات وحـشي                در مازندران زمين  
 گرازها مواجه هستند از اين رو كشاورزان براي حفظ و مصون نگاه داشتن مـزارع                بويژه

مسئول محافظت از مـزارع آنـان از   كنند تا  خود يك نفر را به عنوان ميرشكار انتخاب مي 
  .گزند حيوانات جنگل باشد

گاه نيز تعـداد زيـاد گرازهـاي        
وحشي كـه در اطـراف شـاليزارها        
سكونت دارند و سرمست از بـوي       

قــراري و  شــالي بــراي حملــه بــي
كنند كشاورزان را     شماري مي   لحظه
دارد تا با تمـام تجهيـزات و          وا مي 

 از  ها مقابله كنند    لوازم با اين حمله   
رو همه كشاورزان در اصطالح       اين

                                                 
اهللا قلندريان از فرهنگياران كوشايي است كه با عزمـي راسـخ بـه گـردآوري فرهنـگ مـردم زادگـاه خـود             سيف. 1
ايشان نيز همچون ديگر فرهنگياران براي گردآوري و        . مشغول است » گلوگاه، بندپي شرقي از توابع شهرستان بابل      «

رود و پـس از شـنيدن سـخنان آنـان،      هاي خود، نزد اشخاص مطلع و آگاه مـي  ثبت ديدهثبت هر موضوع عالوه بر  
مطلب فوق را نيز به نقل از دوستان خود به نام احمد رضانژاد و موسـي             . كند  مطالب را بر صفحه كاغذ ماندگار مي      

و كارمنـد پـژوهش واحـد    تنظيم از الهه شايسته دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي   .  است  جهانزاد روايت كرده  
  info@shayesteh.irفرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوسيما 
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بـه معنـاي    » pe«و پـه    ) شـب   ( » oš« شـوپه مركـب از دو بخـش شـو         . كننـد   شوپه مي 
پايي است و عبارت از نگهباني در شـب و حراسـت و حفاظـت از مزرعـه، بـاغ و                       شب

شاليزار از هجوم حيوانات وحشي بويژه گراز است زيرا گرازها بـه صـورت گروهـي و                 
كنند و  ر يك حمله شبانه، بخش هاي وسيعي از شاليزارها را نابود مي           جمعي حركت و د   

  .گذارند چيزي از محصول باقي نمي
شـوند و جلـساتي       ها و شوپه كـردن، كـشاورزان جمـع مـي            براي مقابله با اين حمله    

برخـي  . كننـد   دهند و با همفكري، مقدمات و تمهيدات اين كار را فراهم مـي              تشكيل مي 
  : ان عبارت است ازوسايل و لوازم ايش

اي  كشاورزان پيش از رسيدن شالي و زمـان خوشـه زدن، در نقطـه       : » nefâr« نفار   -
كه اشراف كافي به اطراف و همه زواياي شاليزار داشته باشند، نفار يا كومـه مخـصوص                 

يـا كيمـه از چـوب و سرشـاخه درختـان جنگلـي اطـراف               » kume«كومه  . سازند  را مي 
هاي   گر فانوس روشني را از پايه       شوپه. شود  اقل دو متر ساخته مي    شاليزار و به ارتفاع حد    

اين هياهو براي دور    :  كند  آويزد و شروع به هياهو و جاروجنجال و سروصدا مي           نفار مي 
در واقـع  . اي وارد شـاليزار شـده باشـند     كردن گرازهايي است كه احتمال دارد از گوشـه        

اس و محل ورود گرازهاي وحشي به       كومه، محل موقتي ميرشكار است كه در نقاط حس        
  .شود شاليزار ساخته مي
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گر، گاهي بـراي ايجـاد سروصـدا رخ     شوپه: »rox roxi halab« رخ رخي حلب -
هـاي كـشاورزان      رخ رخي حلب از دست ساخته     . دهد  رخي حلب را به شدت تكان مي      

ر قسمتي از شـاليزار  گر پايه چوبي بلندي را د براي درست كردن اين وسيله، شوپه     : است
داري را با سيم يا نخ محكمي را به آن و طناب بسيار بلنـدي را            برد و حلب زبانه     فرو مي 

برد و به پايه كومه       مي) كومه(بندد و سر ديگر طناب را به طرف نفار            نيز به سرچوب مي   
گيـرد و بـه شـدت تكـان      رساند و هرازگاهي براي ايجاد سروصدا سر طنـاب را مـي            مي
دار   لرزد و تكان شديدي بـه حلـب زبانـه           با اين حركت پايه چوبي به شدت مي       . دده  مي

كنـد و بـه ايـن       ها سروصداها زياد و بلندي در اطراف پراكنده مي          كند؛ اين تكان    وارد مي 
گـر در     كـشاورز شـوپه   . كننـد   ترتيب گرازها جرأت نزديك شدن به شاليزار را پيدا نمـي          

  :خواند دهد، اين شعر را مي ميهمان حال كه حلب را به شدت تكان 
  زنگ تفريح) burde xi(حلب رخِ رخِ تاريكي                          خي بورده 

  .رود به زنگ تفريح مي) گراز(كند و خوك  حلب در تاريكي صدا مي
پايي است كه بـه جـاي آنكـه        در واقع خطاب اين شعر به طنز و شوخي به مرد شب           

رود و زماني چـشم بـاز         يدار بماند به خواب عميقي فرو مي      براي حفاظت از شاليزارها ب    
پا هياهوي بـه راه   كند كه گراز در حال خوردن شالي و تلف كردن آن است، مرد شب   مي
رود و گـراز كـه در         كند، اما دوباره به خواب مي       اندازد و گراز را از شاليزار بيرون مي         مي

ر شـدن سـكوت و اتمـام هيـاهوي          فاصله اندكي با شاليزار توقـف كـرده پـس از برقـرا            
گردد و در واقع زمان كوتاهي از شب را بيرون از كشتزار       گر دوباره به شاليزار برمي      شوپه

  .كند به عنوان زنگ تفريح سپري مي
اي است ابتكـاري كـه نگهبـان شـاليزار بـراي       وسيله: »tak tak kar«كر   تك   تك-

شود    چند نقطه شاليزار كار گذاشته مي      خاصيت اين دستگاه كه در    . سازد  رماندن گراز مي  
انـدازد و ايـن سروصـدا         كند و سروصداي شديدي به راه مي        اين است كه با آب كار مي      

  .شود باعث وحشت گراز و فرار او مي
دارد تا هر  سكوت شب و وقت فراغت كشاورزان را وامي: يا ني» lale vâ« وا  لله-

صداي ايشان فارغ از اينكه خلوت و سكوت        : وا بزنند   للهيك به نوبت آوازي بخوانند و       
  .كند شكند، گرازهاي غارتگر را نيز از شاليزار دور مي شب را مي
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چوب دستي بزرگ و محكمي است كـه از چـوب   : » kenes ketek« كنس كتك -
شود و نگهبـان شـاليزار بـراي ايجـاد سروصـدا از آن اسـتفاده                  ازگيل وحشي ساخته مي   

ايـستد و تـا ارتفـاع         گيرد و در كنار مرز قطور مي        ا با دو دست مي    گر، آن ر    شوپه. كند  مي
اي بـر مـرز قطـور وارد          برد و سپس به صورت دفعي و ناگهاني چنان ضربه           زياد باال مي  

متـري     سـانتي  80كند كه كنس كتك تا عمق         مي
شكافد و با ايـن كـار، چنـان صـداي             مرز را مي  

هـاي گـراز     خيـزد كـه رمـه       انگيـزي برمـي     رعب
  .دهد  را تا عمق جنگل فراري ميوحشي
: يــا مترســك» dam râsseâ« آدم راسـه  -

اي   ساخت مترسك براي كشاورزان اهميت ويژه     
ــسمت ــين    دارد، آن را در ق ــف زم ــاي مختل ه

كنند تا حيوانات با ديدن آن بترسند و خيال حمله به مزارع را از سر            كشاورزي نصب مي  
  .خود دور كنند

گر براي جلوگيري از ورود گرازها بـه          شوپه: وختن آتش يا محل افر  » yâšta«تشيا  ـ  
كند تا اين حيـوان وحـشي بـا ديـدن             شاليزار در چند قسمت از شاليزار آتش روشن مي        

  .آتش ديگر به طرف شاليزار نيايد
شيوه ديگر دور كردن گرازها، كوبيدن بر پشت تشت است؛ به اين صورت             :  تشت -

خواند كه خطاب به  كوبد و اشعاري مي   بر آن مي  صورت ريتميك     گر با چوبي به     كه شوپه 
  :گراز و تهديد اوست و درواقع نوعي رجزخواني براي گراز است

  )دوباره شب تار فرا رسيده است(شب تار » ba’ ye«اَي بعيه 
هايش بـه سـوي كـشتزار     گراز با توله(» râh dakete kele mâr«راه دكته كله مار 

  )راه افتاد
بـه سـوي شـاليزار و خزانـه     (» be suye daštâ tim jâr «به سوي دشتا تيم جـار 

  )برنج
نام مرد نگهبان يـا  «اين خان گل (» in xângel nefâr xes«گل نفار خس  اين خان

  )خوابد  در نفار مي» پا  شب
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  اي بعيه گرفتار
  اي امانا، اي هوار

ارآن تفنگ بسيار ساده و ابتدايي است كه نگهبان شـاليز : »taš tofang« تش تفنگ -
سروصـداي ناشـي از شـليك تفنـگ،         : كنـد   سازد و بي هدف و هوايي شليك مـي          را مي 

  .دهد ترساند و فراري مي گرازها را مي
پـا ايجـاد سروصـدا و     از جملـه اقـدامات مـرد شـب    :  »burd bird«:  بورد بيـرد -

  .دادوفرياد از روي نفار است تا گرازها بترسند و وارد شاليزار نشوند
هـاي روسـتا       از حفاظت و مراقبـت از مـزارع بـه عهـده سـگ              بخش مهمي :  سگ -
كننـد و بـه گرازهـا حملـه           هاي تهاجمي و قـوي را جمـع مـي           كشاورزان سگ . باشد  مي
سـگ را بـه سـوي    (» lavâr sag bazuhen» «لوار سگ بزوهن«اين حمله را : كنند مي
وقـال و    حملـه بـا سـرعت زيـاد، قيـل         . نامنـد   مي) ور ساختن   هاي بزرگ خار حمله     بوته

هـا و سروصـدا و     سـگ  هـا و پـارس    بسيار و صداي شليك بي امان تفنـگ      جاروجنجال
شود، در اين حمله، گرازها و تعـدادي          هوار كشاورزان تا كيلومترها دورتر شنيده مي        دادو

  .شوند تكه مي آيند و تكه ها از پا درمي از سگ
ازي اسـت كـه   هدف كشاورزان از اين حملـه فـراري دادن چنـد روزه آن همـه گـر           

، يـك  »لوار سـگ بـزوهن    «بنابر تجربه كشاورزان بعد از      . زنند  اطراف شاليزارها پرسه مي   
  .هفته از حمله گرازها خبري نخواهد بود

 ديگري اسـت كـه بـراي     انداز هم وسيله  فالخن و سنگ xela sangخله سنگ  -
  .رود كار مي دور كردن گرازها از شاليزارها به
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هـاي جديـد در سـال     افق«نخستين همايش و كارگاه آموزشي فرهنگياران با موضوع    

 ارديبهشت ماه با حضور جناب      22 تا   18با همت مركز تحقيقات طي روزهاي       » نوآوري
ناب آقاي پويا رئيس مركـز تحقيقـات،   آقاي تقدس نژاد، معاون اداري و مالي سازمان، ج 

آقاي نصرپور مدير كل صدا و سيماي مركز گيالن، قائم مقام و مديران مركز تحقيقـات،                
مشاور رئيس مركز تحقيقات و تني چند از مـديران و مـسئوالن صـدا و سـيماي مركـز                    

  .گيالن در مجتمع زيبا كنار برگزار شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوسيما. 1
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ه با پرسشگران صداوسـيما از سراسـر كـشور مـشترك       مراسم افتتاحيه اين همايش ك    

جم مجتمع زيبا كنار برگزار شـد و           صبح در تاالر جام    10 ارديبهشت ساعت    19بود روز   
 فعال از سراسـر كـشور در        1  فرهنگيار  80 فرهنگيار افتخاري واحد فرهنگ مردم       600از  

  .اين مراسم شركت كردند
حقيقات اهداف اصلي همايش را تقدير و       در آغاز مراسم، عليرضا پويا، رئيس مركز ت       

تشكر از زحمات پرسشگران و فرهنگياران و آمـوزش فرهنگيـاران و پرسـشگران ذكـر                
  .كرد

مركز تحقيقات در سال    : ايشان در ادامه افزودند   
 مقـــام اول را در افكارســـنجي بـــه خـــود  1386

هـاي تحقيـق،     اختصاص داد و با نوآوري در روش      
ا از مؤسـسات بـين      در بسياري از نظـر سـنجي هـ        

آقاي پويـا تـصريح كـرد    . المللي گوي سبقت ربود  
كه اولين سـنگ بنـاي كارهـاي پژوهـشي توسـط            
پرسشگران و در حوزه فرهنگ مردم با فرهنگياران        

شـود كـه در صـورت دقـت در انجـام              گذاشته مي 
رساني در حوزه فرهنـگ عامـه    پرسشگري و اطالع  

  .شود پژوهش مطلوب حاصل مي
مايي، آقاي تقـدس نـژاد معـادن        در ادامه گرده  

اداري و مالي، ضمن ابراز خرسندي از حضور در همايش و قدرداني از زحمات رئـيس                
سازمان صدا و سيما بـراي جلـوگيري از تهـاجم           : و مديران مركز تحقيقات تصريح كرد     

فرهنگي نيازمند تحقيقات مستمر كاربردي، بنيادي، نظرسنجي و نيازسـنجي از مخاطبـان             
و در اين راستا مركز تحقيقات سه وظيفه نظرسنجي قبل از توليد، حين توليـد و     باشد    مي

                                                 
كساني كه طي ساليان طوالني با واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات پيرامون انعكاس اطالعات و مطالب مربـوط                  . 1

  .همكاري افتخاري داشتندبه فرهنگ عامه، فولكلور و آداب و رسوم 
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پس از توليد را جهت سياستگذاري و ارتقاي نظارت كيفي بر توليدات سازمان از طريـق       
  .انجام تحقيقات كاربردي، بنيادي و نظرسنجي بر عهده دارد

عاون اداري و مالي سازمان سپس با اشـاره بـه           م
ــت و جايگــ ــات در اهمي ــز تحقيق ــق و مرك اه تحقي

راستاي نحوه ايجاد نشاط در جامعه، رعايت قانون،        
اجراي عدالت، ارائه راهكارهاي اجرايي بـه دولـت         
جهت گام برداشتن در راستاي نيازهـاي مـردم، بـه           
ــام   ــت انجـ ــشگران جهـ ــوزش پرسـ ــت آمـ اهميـ

هاي دقيق، برخورداري آنان از بيمه تأمين         نظرسنجي
تخصــصي مــوردي و انجــام هــاي  اجتمــاعي، بيمــه

. اردوهاي تفريحي و آموزشي در سال تأكيد كردنـد        
همچنين در ادامه ضمن تشكر از فرهنگياران تأكيـد         
كردند كه شرح وظايف بـراي فرهنگيـاران تعريـف          

  .گردد تا آنها بتوانند ساليان طوالني، كار ارزشمند حمايت از فرهنگ را ادامه دهند
اي بـا حـضور آقايـان پويـا، رئـيس مركـز        اگانـه پس از مراسـم افتتاحيـه جلـسه جد     

فـر، مـدير واحـد        تحقيقات، مديران مركز تحقيقات و اساتيد مدعو، آقـاي دكتـر حـسني            
  .فرهنگ مردم و فرهنگياران در تاالر آئينه برگزار شد

فر مدير واحـد فرهنـگ مـردم ضـمن تـشكر و               در ابتداي نشست، آقاي دكتر حسني     
رئيس مركز تحقيقات و ديگـر افـراد دخيـل در برگـزاري     قدرداني از زحمات آقاي پويا      

عمـل آورد و هـدف از          سال اخيـر تقـدير بـه       45اين همايش، از تالش فرهنگياران طي       
برگزاري همايش را تجليل و تقدير از فرهنگيـاران، فـراهم كـردن زمينـه جهـت انتقـال                   

  .ن بيان كرداطالعات و تجربيات و ترغيب و تشويق فرهنگياران به جذب نيروهاي جوا
اي   سپس، آقاي پويا، در سخناني توجه آگاهانه به موضـوع فرهنـگ مـردم را مقدمـه                

جهت جلوگيري از تفرقه و در راستاي وحدت ملي برشمردند و گردآوري آداب، رسوم              
ريـزي    و سنن فرهنگي اقوام مختلف ايرانـي، سـاماندهي، اسـتخراج اطالعـات و برنامـه               
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وق در جهت جلوگيري از ايجـاد اخـتالف بـين اقـوام             جهت بهره برداري از اطالعات ف     
  .ايراني را مهمترين وظيفه بخش فرهنگ مردم برشمردند

رئيس مركز تحقيقات در ادامه سخنان خود يادآور شدند كـه صـدا و سـيما بايـد در                
شـود    ارائـه مـي   ) راديو تلويزيـوني  (اي    صورت برنامه   انعكاس مطالب فرهنگ عامه كه به     

ها و اجزاي تمدن ايراني در دو قالب ايرانـي و   ر گيرد تا نمادها، گزاره    نهايت دقت را بكا   
همچنين براي جلوگيري از آسيب فرهنگي بايد تعارض بـين          . اسالمي جدا مطرح نگردد   

هـاي مـدرن، آداب    سنت و مدرنيته از بين رود و با استفاده از تمام امكانات و تكنولوژي       
ازي در خدمت فرهنگ و تمـدن كهـن ايرانـي    و رسوم روزآمد شود و از طريق برنامه س     

  .قرار گيرد
در ادامه جلسه تني چند از فرهنگياران ضـمن تجليـل از مرحـوم انجـوي شـيرازي،                  

فر و مجموعه واحد فرهنگ مردم         گذار فرهنگ عامه و قدرداني از آقاي پويا، حسني          ن  بنيا
  :گردد هم اشاره ميبه بيان نظرات و پيشنهادات خود پرداختند كه در ذيل به موارد م

ها جهت آشنايي و تعامل فرهنگيـاران    برگزاري همايش فرهنگياران در سطح استان    -
  هر استان با يكديگر

  ارائه راهكار جهت نحوه جذب و معرفي و ادامه همكاري فرهنگياران جديد-

هاي خوب از طريق صدا وسيما و انعكاس مطالب مفيدي كـه توسـط     ترويج سنت -
 .مع آوري شده استفرهنگياران ج

 هاي ارسالي به كتاب و ماندگارشدن آثار ارسالي ها و گزارش  تبديل نوشته-

 هاي مكتوب واحد فرهنگ مردم ها و گزارش  مطرح كردن نام فرهنگياران در كتاب-

 هاي راديويي و تلويزيوني  شناسايي و معرفي فرهنگياران از برنامه-

 پيرامون فرهنگ مردمهاي متنوع تلويزيوني   توليد برنامه-

 ارديبهشت در تاالر آئينه بـا       20اولين بخش از كارگاه آموزشي فرهنگياران در تاريخ         
با سخنراني  » ضرورت فعاليت در فرهنگ عامه    «و  » هاي جديد   فولكلور و نگاه  «دو محور   

دكتر قبادي ضمن تجليـل و تقـدير از تـالش           . آقايان دكتر قبادي و دكتر سپهر انجام شد       
آوري و ارسال اطالعات ارزشمند فرهنگـي، جايگـاه           طوالني فرهنگياران در جمع   ساليان  

اطالع رساني فرهنگي را در امر پژوهش مورد تأكيد قـرار داده و يـادآور شـدند كـه در                    
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باشد و بدون     فرايند تغييرات فرهنگي، مهمترين وظيفه ما حفظ هويت ايراني مسلمان مي          
هـا و     ، فلذا فرهنگيـاران عـالوه بـر فعاليـت         عناصر خودي اين هويت حفظ نخواهد شد      

مطالعات تاريخي، بايد اطالعات فرهنگي را در قالب نو ارائه كـرده و عـالوه بـر حفـظ                   
هاي متفاوت مردم شناسي      هاي قديمي، تغييرات فرهنگي در حوزه       آداب و رسوم و سنت    

  .را ضبط و به واحد فرهنگ مردم انتقال دهند
ضـرورت  « بـا سـخنان آقـاي دكتـر سـپهر پيرامـون              دومين بخش از كارگاه آموزشي    

ايشان با اشاره به جنبه تاريخي فرهنگ مردم متذكر         . ادامه يافت » فعاليت در فرهنگ عامه   
گذشته فرهنگ عامه ايران، نحوه رسيدن بـه جايگـاه فعلـي از             «شدند چهار نكته اساسي     

 فرهنگ ايرانـي بـه      لحاظ فرهنگي، وظيفه ما به عنوان پاسداران فرهنگي، نحوه واگذاري         
  .بايد در مطالعات فرهنگ عامه مد نظر قرار گيرد» آيندگان

 سال گذشته، تحوالت فرهنگي     45هاي فرهنگياران طي      ايشان ضمن اشاره به فعاليت    
وظيفـه  : هاي جديد را مورد توجه قـرار داده و تـصريح كردنـد             ناشي از ورود تكنولوژي   

وام مختلف ايرانـي طـي گذشـته و حـال و      فرهنگياران، گزارش آداب و رسوم و سنن اق       
اي، تـشريح عوامـل    وظيفه اسـاتيد و نهادهـاي فرهنگـي در سـنگرهاي علمـي و رسـانه       

فرهنگ جهاني به مرور فرهنگ و  . باشد  ها مي   فرهنگي و بررسي و تفسير نمادها و سمبل       
هاي خاص هر ملت را در خود حل خواهد كرد و وظيفه فرهنگياران بـازنگري در                  سنت
باشد و وظيفـه مـا      هاي ارسالي از جامعه شهري و روستايي به لحاظ فرهنگي مي            رشگزا

اين است كه احساس تعلق فرهنگي را با يـك نـوآوري از طريـق زنـده كـردن دوبـاره                      
هـاي راديـو    ها و آداب و رسوم ايراني در برنامه     عناصر فرهنگي و پژوهش پيرامون سنت     

هـا جـدا شـود و فرهنـگ           افات از واقعيـت   و تلويزيون منعكس كنيم تا موهومات و خر       
  .  اسالمي مصون بماند-اصيل ايراني 

هاي متفاوت، به بحث و تبـادل نظـر           در ادامه جلسه، فرهنگياران ضمن طرح پرسش      
هـا و نحـوه بازگـشايي         در خصوص نحوه ارائه اطالعات فرهنگي، انواع نمادها و سمبل         

رهنگيــاران از طريــق برگــزاري نمادهــا پرداختنــد و خواســتار افــزايش ســطح آگــاهي ف
  .هاي آموزشي شدند كالس
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اولـين بخـش    .  ارديبهشت انجام شد   21دومين كارگاه آموزشي فرهنگياران در تاريخ       
جايگـاه عكـس در     «از دومين كارگاه آموزشي ارائه مطالب توسط آقاي اقبـالي پيرامـون             

: هـا گفـت   نـسان اقبالي ضمن اشاره به تاريخ و ارزش تصوير در زنـدگي ا     . بود» پژوهش
دليـل سـرعت در       صورت نوشتاري است اما بـه       بخش عظيمي از تحقيقات فرهنگياران به     

توانـد ثبـت وقـايع        ضبط، قدرت ترسيم باالو صداقت و امانت در ضبط يك واقعه، مـي            
آقـاي اقبـالي    . رساني فرهنگي قرار بگيرد     صورت نوار يا تصوير مكمل تحقيقات اطالع        به

موضوعات فرهنگـي   : هاي فرهنگي اشاره كرد و افزود       ي از سوژه  در ادامه به نحوه عكاس    
) شادي، غـم  (و غير قابل لمس     ) انسان(، متحرك و قابل لمس      )مسجد( بخش ساكن  3به  

هاي ساكن معموالً افـراد فرصـت زيـادي بـراي عكاسـي               در سوژه : شود  تقسيم بندي مي  
ل و دقـت در نحـوة       هاي متحرك مثل اجراي مراسم آييني سرعت عم         دارند اما در سوژه   
 آداب، رسـوم، پوشـش،       تـوان نحـوة     هاي ارسالي مي    از طريق عكس  . عكاسي الزم است  

او در ادامـه بـه خـصوصيات يـك          . معماري و غيره را در ميان اقوام ايراني مطالعه كـرد          
هاي زيبا و جـذاب   اي اشاره كرد و شرايط الزم براي گرفتن عكس دوربين عكاسي حرفه 

ي را متذكر شد و با اسـتفاده از يـك دوربـين عكاسـي، مـواردي را          هاي  فرهنگ    از سوژه 
  .صورت عملي آموزش داد كه بسيار مورد توجه فرهنگياران قرار گرفت به
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ابعـاد متفـاوت ادبيـات    «بخش دوم جلسه ارائه مطالب توسط آقاي قنـواتي پيرامـون          
بحـث و بررسـي     او، فولكلور را به عنوان يك موضوع زنده و پويـا مـورد              . بود» شفاهي

شـود كـه شـعر     ادبيات شفاهي به دو بخش شعر و نثر تقسيم مـي          : قرار داد و يادآور شد    
و نثـر نيـز بـه دو بخـش روايـي و غيرروايـي بـا زيـر                   .... هـا و    ها، دوبيتـي    شامل الاليي 

هاي نوشته شده     ها، يادگاري   ها،بازي  ها، حاضرجوابي   ها، دشنام   هاي دعاها، نفرين    مجموعه
شناسي مـرتبط اسـت و        فولكلور به ادبيات و مردم    . گردد  تقسيم مي ... ها و     ادهبر در امامز  

براي فولكلوريست اين مهـم  . باشد در عين حال متعلق به هيچكدام از آنها به تنهايي نمي   
پـس مـتن ادبيـات    . است كه هر چيزي به همان شكل كه وجود دارد ثبت و بيـان شـود              

  .مي ضبط و سپس تحليل گرددشفاهي بايد در محيط اجرا طبق اصول عل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ادبيات شـفاهي را مـشخص نبـودن مؤلـف،             دكتر قنواتي در ادامه بحث، ويژگي     
انتقال سينه به سينه، تكرار پذيري و زبان گفتاري برشمرد و تأكيد كـرد كـه فرهنگيـاران                

شه بسياري افتد ثبت و ضبط كنند تا از اين طريق ري          تمام وقايع را همانگونه كه اتفاق مي      
در پايـان جلـسه     . مـورد شناسـايي قـرار گيـرد       ... ها و   ها، وقايع تاريخي، اسطوره     از واژه 

  .هاي حاضران پاسخ گفت سخنران به پرسش
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 ارديبهشت ماه با حضور آقايان قرني قائم مقام مركـز،           21مراسم اختتاميه همايش در     
م فرهنگيـاران و  پور مدير كل سنجش، رسـتمي مـدير امـور عمـومي و تمـا                دكتر سعدي 

  .اعضاي مجموعه فرهنگ مردم برگزار شد
فر، مدير واحد فرهنگ مردم، ضمن تشكر و سـپاس            در اين مراسم آقاي دكتر حسني     

از حضور فرهنگياران در گردهمايي، هرگونـه توفيـق در راسـتاي برگـزاري همـايش را                 
شـكوهي دانـستند   انگيزه قلبي خود فرهنگياران و عالقه آنان براي اجراي چنين مراسم با          
هاي جديد در بحث      و ضمن يادآوري  هدف برگزاري همايش كه طرح مسايل نو و افق            

هاي فرهنگي هر منطقه باعـث پيونـد و          فرهنگ عامه است متذكر شدند كه انتقال ويژگي       
شود و اين هدف  مهمي است كه هركسي كـه             انسجام فرهنگي و اجتماعي بين اقوام مي      

  .كند نگ است را وادار به فعاليت و جستار در اين وادي ميمند به فره عاشق و عالقه
در سراسـر كـشور، يكـي از        )  نفـر  600(او در ادامه با اشاره به تعداد كم فرهنگياران          

هاي اين همايش را جذب فرهنگياران جديد از طريق دوستان حاضر در جلـسه،                رسالت
. نگيـاري ذكـر كـرد     صورت موضوعي و نحوه نگارش مطالب فره        آموزش فرهنگياران به  

قيـد نـام آنهـا در    «هاي فرهنگيـاران پيرامـون      مدير واحد فرهنگ مردم در پاسخ به سؤال       
ها، تبديل مطالب ارسالي آنان به كتاب، نحوه تعامل فرهنگيـاران بـا               ها و پژوهش    گزارش

تصريح كرد كـه    » ...ها، كارت صادره از واحد فرهنگ مردم و         صدا و سيماي مراكز استان    
هـا و   ها، پـژوهش  سازان ملزم به قيد نام فرهنگياران در گزارش     وهشگران و برنامه  تمام پژ 
همچنين يادآور شد فراهم كردن امكانـات بـراي         . هاي توليدي صدا و سيما هستند       برنامه

فرهنگياران موجب توليد اطالعات مستند، واقعي و علمي خواهد شد كه در ايـن زمينـه                
تـري در      شده و اميدواريم اقدامات كيفي و مناسـب        هاي مهمي توسط واحد برداشته      قدم

  .آينده نزديك برداشته شود
فـر،     فرهنگيار مـدعو بـا حـضور آقايـان قرنـي، حـسني             80در پايان مراسم تقدير از      

پور و رستمي و همكاران واحد فرهنگ مردم برگزار شد و به هر يك لوح تقـدير       سعدي
ـ . و جوايز نفيسي به رسـم يـادبود اهـدا گرديـد             بنـد توسـط     10اي در     س از آن بيانيـه    پ

بازديد از موزه و گرفتن عكس يادگاري فرهنگياران با مـسئولين           . فرهنگياران قرائت شد  
  . واحد فرهنگ مردم و مديران مركز تحقيقات پايان بخش همايش بود
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  يفرهنگ تالش

 از فرهنگياران و پژوهشگران خـوب ديـار          ماسالي نوشتة فرامرز مسرور      كتاب حاضر 
  .گيالن است

در مقدمه اين كتاب دربارة ريشة فرهنگ تـالش         
هــاي متجــانس  و همجــواري آن بــا ديگــر فرهنــگ

  :خوانيم مي
سرزمين مقدس تالش بزرگ را از نظـر فرهنـگ         

تـوان در يـك محـدودة جغرافيـايي             و ادبيات نمـي   
از ديرباز در آن    ها    »تالش«سرزميني كه   . محدود كرد 
اند از خاك جمهوري آذربايجان شروع        زندگي كرده 

شود و در ايران از سلسله جبال البرز تـا رودبـار              مي
شناسي اين قـوم      طبق تحقيقات باستان  . يابد  ادامه مي 

هـاي    از حدود چند هزار سال قبل از ميالد در كرانه         
انـد و داراي قـدرت و         زيـسته   مـي » كاسپين«درياي  

 بـه    گـرم   نواز و خـون      مهمان  ، زودجوش،  كوش  ؛ مردمي غيور، نجيب، سخت     نداقتدار بود 
دار و   بـا فرهنـگ اصـيل و ريـشه     هاي كوهـستان  ظرافت و لطافت شبنم و سختي صخره    

  . است زباني كه آخرين بازماندة پهلوي شمال ايران زمين
 مردم تالش همـواره در برابـر يـورش بيگانگـان چـون دژي تـسخيرناپذير مقاومـت                 

هـاي    تـرين جلـوه     نبرد كادوسيان در برابر حمالت اسـكندر يكـي از درخـشان           . اند  كرده
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كادوسيان پيش از هخامنشيان با تمدن آشنا بودند و براي خود           . رود  پايداري به شمار مي   
تشكيالت حكومتي و پادشاهي داشتند، اگرچه در تاريخ به طور گذرا بـه برخـي وقـايع                 

هـاي باسـتاني جـستجو     هاي تاريخ و كاوش روشن ا در سايه ليكن بايد آن ر پرداخته شده 
  .هاي اين قوم است  مشحون و لبريز از دالوري اما همين نكات پراكنده و كوچك. كرد

هاي همجوار كه هيچ      وقفة فرهنگ   بنابراين براي حفظ اين فرهنگ كه مورد هجوم بي        
نيـاد اصـلي فرهنگـي    سنخيت و تجانسي با فرهنگ اين سامان ندارد بايد كوشـيد زيـرا ب       

 ديري نخواهد پاييد كـه از   در معرض تهديد قرار گرفته و اگر ادامه يابد      » تالش«سرزمين  
هـاي    هـاي فكـري و ذوقـي تمـام دوران           كه كلية نمادهـا و جريـان      » تالش«فرهنگ غني   

  .رنگ برجاي نخواهد ماند اي بي  جز سايه اجتماعي مردم اين سامان را دارد
 شـمارگان و بـا قيمـت        2000 در   1385اي در سـال        صفحه 346 نامه مصور   اين واژه 

 ريال از سوي آقاي بهرام كاوكار به بازار نـشر سـپرده شـده اسـت كـه از بابـت                   50000
  . گذاري بخش خصوصي در فرهنگ جاي بسي خوشوقتي است حمايت سرمايه

 بـا واحـد     1340الزم به ذكر است از اين فرهنگيـار كـه همكـاري خـود را از سـال                   
گــستردگي زبــان : هــا بــه چــاپ رســيده اســت  ايــن كتــاب هنــگ مــردم آغــاز كــردهفر

  )1378(، تبارنامه  )1379( نامداران ماسال و شاندرمن ،)1383(تالشي

  فرهنگ مردم لرستان

ســعيد شــادابي از جملــه فرهنگيــاراني اســت كــه 
 بـراي   1343هايي را كـه از سـال          نوشته  توانسته دست 

 سـامان ببخـشد و آن        همركز فرهنگ مردم ارسال داشت    
مـردم    فرهنـگ مطالب را در قالـب كتـابي بـا عنـوان            

  . عرضه كندلرستان
 فكـر و شـيوة بـه وجـود           نكته جالب ايـن كتـاب     

آوردن و تأليف چنين اثري است و تمامي ظرافت اين        
شـيرازي بـه     اسـتاد انجـوي  26/11/1356انديشه را در پيشاني كتاب و نيز در نامة مورخ  

  :توان دريافت بي ميآقاي سعيد شادا
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ــن  ــوزش   ايـ ــوه آمـ ــه نحـ نامـ
؛ اسـتاد    دهـد   فرهنگياران را نشان مي   

نجوا با تعـدادي از فرهنگيـاران كـه         
سطح سواد بـاال و همچنـين امكـان         
رفت و آمـد و اقامـت در تهـران را           

اي    مكاتبـه   داشتند فراتـر از آمـوزش     
شد و از آنهـا بـه صـورت           همراه مي 

ــدن، ــصحيح و  حــضوري در خوان  ت
ــ ــزارشت ــاران  دوين گ ــاي فرهنگي ه

  .كرد استفاده مي
آوري اسـت كـه       البته الزم به ياد   

هاي   مطالب اين اثر عالوه بر گزارش     
مؤلف از مطالـب تعـدادي ديگـر از         
ــه   ــب يافت ــتان ترتي ــاران لرس فرهنگي
است كه مؤلف با ذكر اسامي، شـغل        
و نــشاني آنهــا از زحمــات آنهــا    

  .سپاسگزاري كرده است
 300 ريـال و در      6000 صفحه از سوي انتشارات افالك با قيمـت          190اين كتاب در    
  بندي مشخص و مناسـبي نيـست امـا مطالـب             كه هر چند داراي فصل      نسخه منتشر شده  

  :كند از جمله ناب و ارزشمندي را از فرهنگ مردمان لرستان بازگو مي
نـواع نـان و    ا هاي شـير،     فراورده   شيرواره،  ،)دعاي ورودي آستانة خانه   (دعاي سرمال   

 آداب    تولـد نـوزاد،     هـا،   المثـل   ، ضـرب   هـا    باورداشت  ها،   بازي  مراسم نوروز،  ها،    خوراكي
 سـنت كاشـت و        مـاه محـرم،      چيـستان،    مراسم سـوگواري،    ، عقيقه،  ، تهيه سرمه   عروسي

   آداب زمـستان،    ،)هاي تعاون و هميـاري      آيين( گل و تاسو      داشت محصوالت كشاورزي،  
  .هاي شاهنامه و جشن نيمه شعبان ه، قص فالگيري
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  پژوهشي در طايفه گودسرابي

 در   . در روستاي گزدوه شهر ياسـوج بـه دنيـا آمـد            1322سيرت در سال      كاوس تابان 
سراي عشايري شـيراز شـد و بعـد از گذرانـدن دوره يـك سـاله                    وارد دانش  1343پائيز  

  .ريس شدتربيت معلم در روستاي فيروزآباد و شهر ياسوج مشغول به تد
 همكـاري افتخـاري خـود را بـا       1346در آبان   
مردم آغاز كـرد و از همـان زمـان بـه         مركز فرهنگ 

ــه     ــاد و طايف ــردم فيروزآب ــگ م ــردآوري فرهن گ
گودسرابي بويراحمد همت گمـارد و سـرانجام در        

هاي خود را با ضمايمي در        نوشته     دست 1380سال  
خصوص انساب و رخدادهاي تاريخي آن ديار در        

 گرد  دالوران كوهستان بوير احمد   ي با عنوان    كتاب
  . آورد و به چاپ سپرد

 تقريبـاً  پژوهشي در طايفـه گودسـرابي     كتاب  
  دالوران كوهـــستانبخـــشي از همـــان كتـــاب

،   است كه به دليل خاص بودن مطالب و عدم سازگاري آن با تـاريخ عمـومي                بويراحمد
ر مجلدي جداگانه منتـشر شـده       گودسرابي از اصل كتاب جدا و د        مطالب متعلق به طايفه   

  .است
فرهنـگ و زنـدگي    «فصل نخست اين كتـاب      : اثر حاضر مشتمل بر شش فصل است      

عنوان گرفته است و جدا از وجه تسميه طايفه گودسرابي كه نيمـي از حجـم                » اجتماعي
 تـاريخ، شـرايط و امكانـات فيروزآبـاد و نيـز       اي كتاب را شامل شده بـه        دويست صفحه 
   زراعـت،    ظـروف،   هـا،   ، لبـاس   ها   و رسوم مردم آن طايفه از جمله بازي        بسياري از آداب  

  .پرداخته است...  عروسي و خواستگاري،
  هـاي بعـدي   پـردازد و در فـصل   اي مي هاي مستقل طايفه   دومين فصل كتاب به جنگ    

 خزندگان و گياهان خوراكي و دارويـي         ، پرندگان،  نحوه شكار و ابزارآالت آن، حيوانات     
  .معرفي شده استمنطقه 
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در . آخرين فصل اين اثر به بررسي شجره و آمار طايفـه گودسـرابي اختـصاص دارد               
اين فـصل شـجره بيـست و پـنج فاميـل از ايـن طايفـه كـه در منـاطقي از كهگيلويـه و            

اي و جـدولي   اند با ذكر اسامي مردان فاميل به صورت شـاخه         بويراحمد و فارس پراكنده   
  .گنجانده شده است

  . منتشر شده است1385 نسخه در سال 2000 ريال و در 23000ب با قيمت اين كتا

  هاي تركي در گويش زنجاني المثل ضرب

ها نامشان در پرتو هنرشان گم شده است و به همـين              المثل  سازندگان هنرمند ضرب  «
شـود و بـه نـام         اسـناد داده نمـي    »اشـخاص «هاي فرهنگي به سندهاي       جهت اين سرمايه  
ها انتقال يافته     گردند و از ملكيت افراد بيرون آمده و به قبالة قبيله            نميشخص ثابتي ثبت    

  .شوند و به طور طبيعي ملي اعالم مي
آيـد و   مـي » حكمـت «معموالً به همراه » مثل«واژه  
آميـز و غالبـاً كوتـاه         هايي حكمت   ها جمله   المثل  ضرب
متون ديني ما نيز عـالوه بـر آن كـه منـشاء             . باشند  مي

هـاي    المثـل   ها هستند از ضرب     المثل  رببسياري از ض  
. انـد   رايج زمان خودشان نيـز بـه خـوبي بهـره گرفتـه            

» هــاي  حكمــت« كــه البالغــه نهــج» كلمــات قــصار«
  . گوياي اين ادعاست البالغه نام گرفته است  نهج

هـاي تركـي بـا        المثـل   آوري و انتشار ضـرب      جمع
گويش خاص زنجاني گـامي مهـم در حفـظ هويـت            

هـا چكيـدة      المثـل   ن خواهد بود و پيداسـت كـه هـر يـك از ايـن ضـرب                مردم اين استا  
» زمـان «هاي تلخ و شيرين چندين نـسل بـوده و رونـد تكامـل خـود را در گـذر                 تجربه

گذرانده است و اين گونه نيست كه آنها را تنها يك يـا چنـد نـسل و در زمـاني انـدك                       
هـاي موجـود در       »حكمت«از اين رو ارزش اين كلمات تنها در         . ساخته و پرداخته باشد   

توانـد آنهـا را در    ها نيز خود به تنهايي مـي        بسياري از آن سخن   » قدمت«آنها نيست بلكه    
زمرة مواريث فرهنگي قرار دهد ولي افسوسي كه هرگاه سـخن از ميـراث فرهنگـي بـه                  
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رود و  مـي ...  خـشتي و    آجـري،  آيد ذهن ما به سوي بـرج و باروهـاي سـنگي،        ميان مي 
كند و كمتر كسي هست كـه سـري هـم بـه                 اكي و زيرخاكي را جستجو مي     هاي خ   نشانه
  ».ها نهفته است  دل انسان هايي بزند كه در نهانخانة گنجينه

 عضو هيـأت علمـي دانـشگاه بـه           العابدين صفوي   مطالب فوق مقدمه آقاي سيد زين     
  .است» هاي تركي در زنجان المثل ضرب«كتاب 

محمـدي بـا      الـه شـاه     ، آقاي ذبـيح    يار ديار زنجان  اثر حاضر گردآورده و تنظيم فرهنگ     
  .محمدي است همكاري سركار خانم فاطمه شاه

هاي   المثل  هاي اين مجموعه به ترتيب حروف الفبايي منظم شده و ضرب            المثل  ضرب
ي  هـا   المثـل    فراواني ضـرب    گذاري شده است و با نگاهي گذرا        هر حرف جداگانه شماره   

 مثل با حـرف الـف تـا يـك مثـل در              587 اين فراواني از     .توان دريافت   هر حرف را مي     
  .حرف ض يا ث متغير است

رو از سوي انتشارات نيكان كتاب و با حمايت شوراي پژوهشي اداره كل               كتاب پيش 
  . شمارگان منتشر شده است3000فرهنگ و ارشاد اسالمي استان زنجان با 

 چنـين بيـان      مقدمـه كتـاب    سبب گردآوري اين اثر را در         گردآورندگان اين مجموعه  
  :اند كرده
كه خوشبختانه هـر دو    ) فارسي و تركي  (حال با حفظ حرمت و شأن هر دو زبان          ... «

 بايد اضافه نمـاييم كـه بـر اثـر عوامـل متعـدد                نيز ماية مباهات و تفاخر هر ايراني است       
سياسي، اجتماعي و تحوالت تاريخي پژوهشگران را مجال آن حاصل نگرديده است كه             

شم عنايتي به اين گنجينة زوال ناپذير و زاينده داشته باشـند و يادگـاري نفـيس بـراي          چ
هاي اخيـر در تبريـز و ابهـر و            آيندگان باقي گذارند و اگر هم چند اثر پژوهشي در سال          

هـا انـدك و در    نشين به چاپ رسيده با تأسف بايد گفت اين تـالش          ساير شهرهاي ترك  
  ...ذل همتشان مشكوراست و عطف عنايتشان مأجورخور اين مدنيت نبوده اگر چه ب

بخش و آموزنده نه تنهـا        متأسفانه بيشتر جوانان شهرمان از اين فرهنگ ظريف و فرح         
هـايي كـه احيانـاً از         المثـل   اند بلكه حتي از درك مفهوم و دقايق ضرب          اي برنگرفته   توشه

 ناتواننـد و ايـن امـر        شـنوند عـاجز و      اند و مـي     پدر، مادر، اقوام و معلمان خويش شنيده      
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نشانگر اين حقيقت است كه سقوط و زوال اين رشته از فرهنگ عامـه زنجـان مـا آغـاز           
  »...شده است

   عاميانه ارامنه فريدن فرهنگ

ش در  . هــ  1299لئون ميناسـيان در سـال       
قرية خويگان ارامنه فريدن چـشم بـه جهـان          

تحصيالت اوليه را در مدرسـه همـان        . گشود
ت دبستاني و دبيرسـتاني را      روستا و تحصيال  

در مدارس ملي ارامنه جلفا و كـالج اصـفهان          
  .طي كرد

 به مدت ده    1319پس از آن يعني از سال       
سال در مدرسه زادگاهش به تدريس مشغول       
شد و در همان زمـان بـه مـدت چنـد سـال              

هاي ارامنة فريـدن      سمت مديري سيار دبستان   
 1336ايـشان از سـال      . را نيز به عهده گرفت    

ــا را  س ــه جلف ــوزة ارامن رپرســتي افتخــاري م
 1351دار شد و همزمان بـا آن از سـال             عهده

ــال    ــا و از س ــه جلف ــديريت چاپخان  1359م
  .سرپرستي كتابخانه جلفا را به عهده گرفت

 با استاد انجوي شيرازي و برنامة فرهنگ مـردم آشـنا شـد و يكـي از                  1349در سال   
ه توجهات استاد انجوي به گردآوري فرهنـگ        همكاران دائمي آن برنامه گرديد و در ساي       

نظيـر از    اي بـي    حاصل همكاري ايـشان گـردآوري گنجينـه       . ارامنه فريدن همت گماشت   
 ارزشـمند در واحـد فرهنـگ      اكنون اين مجموعة    فولكلور هموطنان مسيحي است كه هم     
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بيش تعداد تأليفات لئون ميناسيان به      . 1شود  مردم مركز تحقيقات صداوسيما نگهداري مي     
 و انگليسي تأليف شـده اسـت كـه            ارمني  هاي فارسي،   رسد كه به زبان     از پنجاه كتاب مي   

اي از     است كه تدوين منظم و سـاماني يافتـه         ارامنه فريدن  عاميانهفرهنگ  مهمترين آنها   
  .هايي است كه به برنامه فرهنگ مردم ارسال شده است همان دست نوشته

 از سوي چاپخانه كليـساي وانـك در         1377سال  اين كتاب به زبان ارمني است و در         
 ايـن اثـر توسـط     رود طبـق سـفارش مؤلـف     هزار نسخه به طبع رسيده است كه اميد مي        

به فارسي ترجمه گردد تا ديگر مردمان اين سرزمين با          » شپو ميناسيان «فرزند ايشان آقاي    
  . بخشي از هموطنان مسيحي نيز آشنا شوند فرهنگ

  : به قرار ذيل استبرخي از آنهابندي شده است كه  قسيماين اثر در بيست فصل ت
  ها  ـ لغت1
  ها المثل ـ اصطالحات و ضرب2
  ـ معماها3
  ها ـ نفرين4
  ها ها و حاضرجوابي ـ گفتني5
  ها گويي ـ بذله6
  ـ زراعت7
  ها ـ قصه8
  ها و گفتارهاي خوش ـ طنزگويي9
  هاي محلي ـ بازي10
  ـ آالت موسيقي11

                                                 
، ژنيك پطروسـيان، وارطـان      )ساوه(هاي فرهنگياراني چون هلن آساطوريان، سامسون آواكيان        در اين ميان تالش    .1

ــان ــان )اراك(داودي ــت آواكي ــا، ژان ــشيد مهرپوي ــه(، جم ــادي )ارومي ــك بني ــان، كناري ــيال بربري ــران(، ل ــك )ته ، ادي
و ) فريـدن (جانيـان   ، ملينـا غريـب    )خمـين (، محمداسماعيل حيدري  )اليگودرز(، كناريك پطروسيان  )بروجرد(مهرابي

 .يار،آرداك مانوكيان بسيار ارزشمند و ستودني است عبدالرحمن عمادي، جمشيد سروش
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هاي آقـاي ميناسـيان        جهت اهميت دارد يكي به خاطر تالش       دومعرفي اين كتاب از     
جزئـي از   ايرانـي    فرهنـگ عامـه ارامنـه        به اين دليـل كـه     به عنوان يك فرهنگيار و دوم       

  .شود فرهنگ عامه كل ايران محسوب مي
  
  


