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چکیده
رهنرر عامرری از منررابب باارزشرری اسررت کرری در درون ن ،رو زنرردگی و لسررعگ ايررات،
جارز و سرارز اسرت و از رریر نشرانیهراز موجرود در نهرا مریتروان تشر يص داد کری مت لر
برری چرری جام رریاز اسررتش برخرری از رهنرر شناسررانی همچررون نررومن و نسررکی م تددنررد کرری
رهن ر هرراز عامرری دسررت وش نررو ورزهررا مرریشرروندش از نوررر نهررا نررو ورزهرراز رهنگرری از
رریرر وامگيرررز ،تاييرررات ترردریجی ،ترکيررب و يررره پدیرردار مرریگرررددش یکرری از مدررومت
رهن ر عامرری ،ا س رانی اسررتش ا سررانیهررا رررارز هسررتندکی مررادر ادبيررات تلدرری مرریشرروندش نهررا
اتروم از سرچشرمیهراز گمنرامی شرکو یا تریانرد و مؤ رف ندارنردش ایر ا سرانیهرا بری د يرو ندرو
سينیبیسرينیشران در رهنر هراز برومی منرار م تلرف ،دچرار تپروّل مریشروندش ایر مدا ری بنرا
دارد تررا بررر مبنرراز ای ر دیرردگاه ،برری ندررد عملرری یکرری از ا سررانیهرراز بررومی در من دررگ جير ررت
باررردازد؛ بنررابرای مرریکوشررد تررا کررم تپليررو نشررانیهرراز رهنرر بررومی من درری عشررایرز
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جير ررت ،برری تبيرري نشررانیهررایی کرری در ارررر تلقرری بررا رهن ر
شهرستان ،دچار تپوّل شده اند ،باردازدش
واژههااای کلیاادی :رهن ر
پيرزال و پنجگ تاوش

عامرری ،نشررانیهرراز رهن ر

هرراز بررومی من درری گرمسررير ای ر

بررومی ،شهرسررتان جير ررت ،س ر

 .1مقدّمه
رهنررر  ،از مدرررومت سرررهو و ممتنرررب اسرررت کررری داراز میررریهررراز تودرتررروز
پيچيررردهاز اسرررتش اوّ ررري خصوتررريت رهنر ر  ،اکتسرررابی برررودن ن اسرررتش دومررري
خصوت ريّت رهن ر رررر و با ررت م صررو برری خررود ن اسررت کرری تشررکيو شررده از
مجموعررگ هنجارهررایی کرری مررردم در چگررونگی انجررام امررور و بررر وردن نيازهرراز ررردز-
ررراجتماعی از زنرردگی در کنررار یکرردیگر موخترریانرردش سررومي خصوترريّت رهنرر
دومیرری بررودن ن اسررت؛ میررگ اوّل :کردارهررایی کرری ترراابان رهنگرری م ردّعی پررازبنرردز
برری ننرردش میررگ دوم :ر تارهررایی اسرت کرری تررورت مرریگيرررد و گرراه عکر ادّعرراز مررردم
نسبت بی پازبندز ن استش
در هررر تررورت پدیرردههرراز رهنگرری برری علررت کررارکرد یررا کرراربردز کرری در جام رری
دارنررد از رریرر رویررارویرری و سررازگارز مررردم بررا شرررایم ربي رری یررا اجتمرراعی مپرريم
زیسرررت شرررکو گر تررریانرررد(رریا)491 :4911 ،ش بررری عديررردة اتررروکلی برررر  ،رهنر ر
عبررارت از توانرراییهررا و عررادتهررایی اسررت کرری دمرری برری عنرروان عرررو جام رری کسررب
مررریکنرررد(کلی برررر )31 :4911 ،ش مرررارکوزه ،در رسرررا گ «مرررنش ایجرررابی رهنر ر »
نوشررتی :رهن ر بایررد بتوانررد برری اميرردها ،اشررتيا هررا و خواسررتهرراز م نرروز کرری از تررنش
ميرران اندیشرری و زنرردگی ایجرراد مرری شرروند ،شررکو و نوررم دهرردش رهن ر  ،وعرردة س ر ادت
و زنرردگی بهتررر اسررت() Marcuse, 1972: p.p.98-99ش مدا رگ ااکررر مرریکوشررد
تررا از رریر مدو ررگ رهنر برری واکرراوز مپرريم ربي رری و بررسرری نشررانیهرراز رهنگرری در
عشایر اوزة جير ت کی رهنگی اتيو و پيشينگ بزرگی دارد ،باردازدش
 .1-1بیان مسئله

رهن ر  ،از مدو ررگ ارلعررات اکتسررابی اسررت و انتدررال ن از ش صرری برری شرر ص و
از نسررلی برری نسررو دیگررر برری وسرريلگ نمادهررا و نشررانیهررا تررورت مرریبنرردد(نررومن و نسررکی،
) 96 :4919ش پدیررردههررراز اجتمررراعی و رهنگررری در اکرررم نشرررانیانرررد ،از ایر ر رو کررری
موکرروی هررا و مرروارد م نررادار هسررتند و تررر ا در زمينررگ مناسررباتی کرری بررا یکرردیگر
مییابند ،قابو شناخت میشوند(اامدز)241 :4911 ،ش
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ا لرررون ااتيرراج را مررادر اخترررای دررب دادش از نوررر او رهنرر  ،برری علررت نيازهررا و
رزوهاز دمری نرامتنراهی بری نورر مریرسرد؛ چراکری هرر نيرازز کری برر ورده مریشرود و
هررر مسر لیاز کرری راه اررو مررییابررد ،نيازهررا و رزوهرراز تررازهاز پدیررد مرری یررد (نررومن و
نسررکی31 :4919 ،و)34ش نررومن و نسررکی م تددنررد کرری نسرروهرراز جدیررد مرریتواننررد از
امکانررات و رتررتهرراز موجررود در رهنرر گ شررتی ،بررراز روز وردن برری تجربيّررات
تررازه یررا ا يّرتهرراز جدیرد اسررتعاده کننررد(همان ) 61 :کرری درنهایررت امررر ،نرریتررر شرردن
یا تايير و تکامو رهن اجتماعی را در پی خواهد داشتش
 .2-1اهمیّت و ضرورت پژوهش

ادبيّررات عامّرری برری عنرروان یکرری از مدررومت ربررت و انتدررال رهن ر عامرری اسررتش ل
اامررد م تدررد اسررت کرری زبرران و نگرررش ادبيّررات مردمرری ،ترراد و برریریاسررت؛ بنررابرای
بازتاوهرا و ان کراسهراز اجتمراعی ن نيرز سرا م و دسرتن رورده و بری رر مریباشرد
( ل اامررد) 64 :4911 ،ش از نوررر او اترريوتررری اسررناد هررویتی هررر ملترری ،ادبيّررات اسررت
و مرررابدی ج رررو اسرررت ( ل اامرررد)469 :4916 ،؛ در نتيجررری ،ادبيّرررات مرررردم بررری منز رررگ
مصررا او يّرری ،بهتررری شرراهکارهاز بشررر برری شررمار مرری یررد( هرردایت ) 291 :4911 ،کرری
بایررد اع ر و امایررت شرروند و از نجررا کرری رهن ر هررا در گ ر ر زمرران و واقررب شدنشرران
در تجربيّررات بيررانی رهنرر هرراز بررومی ،دچررار دگرگررونی مرری شرروند ،کرررورت دارد
تا نشانی هاز تاييرر یا تری واکراوز و تپليرو گردنردش بری همري د يرو ایر مدا ری مری کوشرد
تررا ای ر نشررانیهرراز رهنگرری را در یکرری از ا سررانیهرراز بررومی شهرسررتان جير ررت مررورد
تپليو قرار دهدش
 .3-1پیشینة پژوهش

نررررور کررری بررسررری شرررد ،در خصرررو ا سرررانیهررراز عاميانررری مدرررامتی نويرررر:
ویرگریهرراز قصرریهراز عاميانرری از اميدرکررا رامتری ،ویرگرریهرراز قصریهرراز عاميانرری از
مپمررد انيررف ،بپ رری در ا سررانیهرراز عاشرردانگ ایرانرری از مپمررد ج عرررز قنررواتی و مرروارد
مشررابهی کرری نزدیررک برری موکرروی کلرری مدا رری بررود دیررده شررد ،و رری درخصررو ایرر
ا سانگ برومی و همچنري تپروّل و دگرگرونی رهنگری در اررر تبرادل رهنر هرا ترا کنرون
پروهشی تورت نا یر تیاستش
 .4-1روش پژوهش

پررییررر گيرررو در کترراو نشررانیشناسرری خررود م ررر کرررده کرری از نجررا کرری یکرری از
ن سرتي شررربهرراز زنردگی اجتمرراعی ایر اسررت کری شر ص بدانررد برا چرری کسرری راب رری
دارد ،پ ر بایررد بتوانررد هویّررت اش ر ا و گررروه هررا را برراز شناسرردش از نوررر او ،ای ر امررر
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تنهررا از رری ر کررارکرد «نشررانیهررا» امکرران پ ر یر اسررتش او بررسرری نشررانیهررا را بررر اسرراس
چند نگرش پيشنهاد میکند:
4شنشررانیهرراز هویّ رت کرری ت ل ر رررد برری یررک گررروه اجتمرراعی یررا اقتصررادز را م لرروم
میکنندش
2ش نشررانیهرراز داو م اشرررت کرری از رریرر روابررم اجتمرراعی یررک گررروه ااتررو
میشودش 9شنشرانی هراز اجتمراعی کری بری ترورت قرراردادز شرده ،نورامهراز نرامگر ارز،
نشانیهاز خانوادگی ،باسها ،پيشیها وششش کی توسم گروه استعاده میشودش
او برراور دارد کرری ای ر نشررانیهررا یررا دلب ررواهیانررد یررا انگي ترری و عمومررا تصرراویرز
تم يلرریانررد کرری ا بررا برری تررورت اجتمرراعی و در چررارچوو نهادهررا و گروههرراز خررا
برراقی مرری ماننررد تررا ارزش نمررادی تدليررو یا تررگ خررود را اعرر کننررد( گيرررو:4911 ،
441تررا) 426ش ای ر مدا رری مرریکوشررد تررا بررر اسرراس کليّررت ای ر دیرردگاه ،ابترردا نشررانیهرراز
هویّررت رهنرر بررومی در عشررایر من دررگ جير ررت را واکرراوز نمرروده ،سررا کررم
دستیبندز نها بی تپليو دگرگونیهاز رهنگی در قصگ مورد نور باردازدش
 .5-1شرح اعطالحات مرت ط
 .1-5-1فولکلور

و کلررور برری عنرروان یررک دانررش جدیررد در قرررن  43مرريلدز پدیررد مررده؛ زمررانی کرری
عتيدرریشناسرران ( ) Antiquariesانگليسرری و درریا لارری شناسرران مررانی شررروی برری ت مّ ر
در راه و رسررم زنرردگی ربدررات پررایي اجتمررای کردنررد()Dorson, 1927: p.1ش برری
موجررب ت ریررف س ر تيررو(  )sain tyvesو کلررور برری م ا ررگ زنرردگی تررودة عرروام در
کشررورهاز متمرردنی مرریپررردازد کرری داراز دو پرررورش مرریباشررند :یکرری مربرروب برری ربدررگ
تپصرريوکرررده و دیگرررز مربرروب برری ربدررگ عرروام(هرردایت ) 299 :4911 ،و ریمررر م تدررد
است مریتوانرد مت لر بری هرر ربدری و گروهری باشرد بری شررب نکری نران ماقرو در یرک
چيررز بررا هررم مشررترب باشررند؛ م ر ل در شرراو متشررابی ،دی ر مشررترب ،زبرران وااررد و يررره
باشررد ( ریمررر)41 :4919 ،ش 4مررارکوزه م تدررد اسررت کرری تنهررا در هنررر اسررت کرری جام ررگ
بررور وایی تپمررو رمررانهرراز خررود را مرری ورد و نهررا را برری گونرریاز اتوپيررایی ت يّلرری و
عصرريانگر پرريش مرریکشررد ()Marcuse, 1972: p.98ش هایرردگر ،يلسرروا مررانی،
نيررز م تدررد اسررت کرری واز ملررت کرری از تجربرریهرراز جم رری خبررر مرری دهررد ،در ادبيّررات و
و کلور شنيده میشود (اامدز)611 :4912 ،ش
 .2-5-1افسانه

ا سررانی در اررت برری م نرری داسررتان ،قصرری و سرگ شررت اسررت و در اترر ل برری
داسررتانهرراز من ررور و منورروم مجهررولا مؤ رف گعترریمرریشررود کرری ریشرری در کهر مردمرران
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ماقبرررو تررراری دارد (رکرررایی241 :4912 ،و)241ش درواقرررب ب شررری از رهنر ر شرررعاهی
یررک سرررزمي هسررتند کرری رزوهررا و باورهررا ،نگرانرریهررا و ترررسهرراز مررردم را در قا ررب
یررک داسررتان خيررالپررردازز مرریکننرردش ن ررر نهررا اساسررا روایرری اسررت و از ت ديرردها و
توترريفهرراز ادبرری پرهيررز مرریکنررد (بر بررادز46 :4911 ،و)41ش برریرررور کلرری ،ترانرریهررا،
برراززهررا ،داو و رسرروم عاميانرری ،قصرریهررا و بررامخره ا سررانیهررا مررواد ادبيّررات عامرریانررد
( ریمررر)41 :4919 ،ش ا سررانیهررا نماینرردة رو هنرررز ملررت مرریباشررند و دررم از مردمرران
گمنررام برریسررواد برری دسررت مرری ینرردش اینهررا تررداز درونرری ملررتهررا هسررتند و در کررم
سرچشررمگ ا هامررات بشررر و مررادر ادبيّررات و هنرهرراز زیبررا مپسرروو مرریشرروند (هرردایت،
) 291 :4911ش ميرتررادقی برراور دارد کرری هرچنررد بسرريارز از مررواد ادبيّررات عامرری ،مربرروب
برری اعتدررادات و داو و رسرروم انسررانهرراز ابترردایی و ربدررات کررم رهنرر جام رری مرری
شود ،اما بسريارز از نهرا در ميران مرردم جوامرب پيشرر تی و اشر ا برا سرواد نيرز مرسروم
اسررت؛ از ایرر جهررت بسرريارز از مررردمشناسرران ،ادبيّررات عامرری را یينررگ شرريوة تعکررر و
ارزشهاز رهنگی ملتها میدانند (ميرتادقی) 1 :4916 ،ش
رهنر شناسرران ،بررراز ا سررانیهررا ویرگرریهررایی نويررر :ترروا ی زمرران و مکرران ،ارررور
زن کرری گرراهی برری عنرروان قهرمرران روابررم عاشرردانی ،گرراهی در ندررش موجررود تکامررویا ترری
و راهنمررا یررا در ندررش سررااره و جررادوگر یررا ررردز کرری زود ریررب مرری خررورد یررا ریررب
مرریدهررد ،ظرراهر مرریشررود و خصوترريّات زبررانی خررا را بررر مرریشمرند(ميرتررادقی،
3 :4911تا)44ش
 .2نشانههای فرهنگ بومی در افسانهها
نشررانیهررا ،اساسررا هویّررت رررد و ت لرر او برری گررروه را شررکار و نهادینرری مرریکنرردش
عررلوه بررر ایرر  ،نشررانیهرراز موجررود در ادبيّررات شررعاهی برری عنرروان ب شرری از و کلررور،
مپدرر را بررا مسررائو م يشررتی و اقتصررادز مردمرران نيررز رویررارو مرریکنررد(بيهدی:4961 ،
)22ش همچنررري  ،از رریر ر تپليرررو نشرررانیهرررا ،مررری تررروان باورهرررا ،ر تارهرررا ،گعتارهرررا و
کردارهرراز گروهرری را کرری سررينی برری سررينی منتدررو شررده ،دریا ررت کرری ا زامررا داراز نوریّرری
و پشررتوانگ من درری نيسررت؛ درنتيجرری ،در گر ر زمرران و عبررور از رهنر هرراز بررومی دچررار
تپرروّل ،تاييررر یررا نررو ورز مرری شرروندش نررومن و نسررکی م تددنررد کرری نررو ورزهرراز
رهنگی م موم بی تورتهاز م تلف زیر پدیدار میگردد:
ا رررفش راینرررد انتشرررار :کررری بررری ترررورت وامگيررررز از دیگرررر جوامرررب اسرررتش وش
دگرگررونیهررا :ماننررد تاييرررات ترردریجی در تلعر کلمررات یررا اشررتباههرراز سررهوز در ندررو
ا سررانیهررا و اسرر ورههرراش جش کشررف :ارلعررات جدیرردش دش اخترررای :ترکيررب ارلعررات
موجود (نومن و نسکی31 :4919 ،و)34ش
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اکنررون بررا توجّ ری برری مرروارد تبيرري شررده در بررام ،کررم ت ریررف ا سررانگ مررورد نوررر و
تيرر شناسرری ن ،نشررانیهرراز رهنرر بررومی جير ررت تبيرري و مررورد تپليررو واقررب مرری
گرددش
قصه پنجة آفتاب در پوست سگ
« یکرری بررود ،یکرری نبررودش در روزگررار قرردیم یرری مررردز بررود کرری بررا زن و سرری دخترررش زنرردگی
مرریکررردنش زن بيمررار شررد و مررردش مرررد زن دگرریاز گر ررتش زن دوم کرری خررودش یرری دختررر داشررت ،چشررم
دیدن دخترراز مررد رو نداشرت و قصرد کشرت اونرا ره داشرتش دختررا هرر روز بری کروه مریر رت و هيرزم
می وردنش یی روز نامرادرز خاخُرو درسرت کرردش اُ تروز دوترا ظررا هشرتش ترو یکری شرون سرم رِخرت
و گ اشررت سررر تاقچرری تررا دخترررا ب ررورنش اُ تررو او یکرری عسررو ری ررت و گ اشررت سررر گنجرری تررا برری دختررر
خررودش بررده ،ب ررورهش دخترررش کرری گشررنی بررود سررر تاقچرری ر ررت و اشررتباهی خرراخُلز سررمییرری خررورد و
مُررردش زن برری شرروهرش گعررت کرری دختررراز تررو دختررر منررو کشررت  ،قصررد کشررت مررنم دارنش بایررد هررررور
شرده ،از دخترایری از از خونری دور کنریش اوقردر اتررار کررد و اتررار کررد ترا برامخره یری روز پردر سرری
تررا دختررره ترردا کررردش کتررور و و چيچکرری خرمررایی ورداشررت و بررا هررم راهرری تررپرا شرردنش ر ررت و
ر ررت تررا چنررد رسر  ،از خونرری دور شرردن و دگرری دخترررا نمرریتونسررت راه خونررییرری پيرردا کررن ش شررب کرری
شررد ،پرردر رو کرررد برری دختررراش و گعررت :ب رروابي مَ بيرردارم و از شررما مپا وررت مرریکررنمش نشررونگ
بيررداریمم اینرری کرری اگرری تررداز کررراش کررراش شررنيدی  ،از تررداز کرردراکاز منرری؛ چررون دارم قرردم
مرریزنررم؛ اگرری تررداز شررار شررار اومررد بعهمرري تررداز کتررور برری و مَ دارم و مرریخررورم و نترسرري ش
دخترا خواو ر ت ش ترب کری بيردار مریشر پدرشرونی نمریبيرن ش بری هرر رررا کری نگراه مری کرن راهری
نمریشناسر ؛ ايرررون و درمونرده مریرَن برری سرمت تراو ارکررت مری کرن ش راه زیررادز مریرن و گشررنی
مرریشر ش دختررر کرروچکتر کرری از بديرری مررؤم تررره ،دسررت بلنررد مرریکنرری و خدایرری ترردا مرریزنرری و کمررک
مرریخررواش نا ا ررو یرری اشررکمبیاز پُ ررِ قارمرری تررو یرری سررارقی بسررتی شررده مرریاُ ترری از سررمون ،جلررو پرراشش
دختررراز بزرگتررر قارمرریهایرری از جلرروش ورمرریدارن و مرریگ ر  :از سررار  ،پيشکشرری خواسررتگار مایرری،
نرری تررو و شررروی مرریکررن برری خرروردن و دوبرراره برری راه مرری اُ ررت و تشررنی مرریش ر شدختر کرروچکتر دوبرراره
خدایی تدا مری زنری و نراگهون جلرو پراش یری چشرمیاز ظراهر مری شریش برازم دختررا خودشرونی رو چشرمی
میاندازن و میگ چشرمی بری خرارر اونرا پيردا شردهش اُ دوبراره ارکرت مریکرن  ،سردشرون مریشری و مری
ررزنش دختررر کروچکتر دوبرراره خدایری ترردا مریزنرریش نراگهون بدچررگ باسری جلرروش ظراهر مرریشریش دخترررا
باسرایی مریپوشر و برا دخترر کروچکتر دعروا مرریکرن و ازش جردا مریشر ش اُ از یری راه دگریاز مرریرنش
دختررر کوچررکتررر تنهررا مرریشرریش اُ تررو مسررير ترراو برری راه خررودش ادامرری مرریدهش تررو مسررير راه برری یرری
چوپررونی برمرریخررورهش سرگ شررت خودشرری بررراش ت ریررف مرریکنرری و مرریگرری پنرراهُم برردهش چوپررون بررا یرری
پيرزنرری زنرردگی مرریکررردهش دختررر از چوپررون خررواهش مرریکنرری کرری برررا ایکرری رازش پرريش پيرررزن رراش
نشرری ،سگشررو بکشرری و دختررره تررو پوسررت س ر

پنهررون کنرریش چوپررون دختررره تررو پوسررت س ر

پنهررون
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میکنی و اونی بی خونری مریبرره واُ از پيررزن مریخروا کری ازش بریخرووز مپا ورت کنریش پيررزن ترو خونری
کورب می ریسريد و ب ردش خرودش ن راز ُکلُعتری خرود چرخرو نرازب مریکررده و خرود ن را ،جاونرد و
ارمی مری با رتش هرر روز یری کرم چنگمرا ی درسرت مریکررد و کنرار چرخروش مریشرت ترا موقرب کرار
ب وره و جون بگيرهش
دختررر وقترری وکرر ِب اررال پيرزنرری دیررد ،د ررش سرروختش شرربا وقترری پيرررزن خررواو مرریر ررت ،از
پوسررت سرر

مرریاومررد بيرررون و جلکرری ور مرریداشررت اُ کورکرراز پيرزنرری مرریریسرريد و چنگمامیرری

مرریخرروردش پيرررزن ترربپا کرری بيرردار مرریشررد ،ت جّ رب مرریکررردش مرریدیررد چنگمررامش خررورده شرردن اُ
کورکرراش ریسرريده شرردنش یرری روز ر ررت پرريش جررادوگر ُا ماجرایرری بررراش ت ریررف کررردش جررادوگر
راهنمایيش کرردش شرب کری شرد ،یری کو رگ براس ناشرورز رِخرت ترو تشرت کری مر ل ترب زود ببرره سرر
قنررات و بش روره اُ انگشتشرری بریررد تررا خرروابش نبررره؛ ب ررد دستما شرری از سرررش واکرررد و سرشرری هوشررت رو
با شتش نصرعاز شرب دخترره دیرد کری از پوسرت سر

بيررون اومرد و باسرایی سرر قنرات بررد ترا بشرورهش

ماجرایی هميد اُ برا دخترو دعا خيرکردش
از اوررا پسر پادشراه کری بررا شرکار اومرده برود ،نصرعی شرب تشرنی مریشری و مریره سرر قنرات کری
و ب وره می بينی کی یری دخترر م ری پنجرگ تراو کنرار قنرات نشسرتی و رخرت مریشرورهش نا ا رو دختررو
کيشرری از سرررش وا مرریکنرریش مررواش بل ررش بل ررش مرریزنرری و نررور زیبررایيش مرریاُ ترری تررو چشررم پسررر
پادشرراهش اُ یرری دل نرری تررد دل عاشرردش مرریشرریش شرراهزاده یکد رری متوجّرری انگشررتریش کرری روز زمرري
گ اشررتی ،مرریشرریش وقترری دختررر مشرراول په ر کررردن رختررا رو شرراخیهرراز بوترریهررا مرریشرری ،روم نزدیررک
مرریره اُ انگشررتره ور مرریداره و ب ررد هم ررور از دور مرریشررينی دختررره تماشررا مرریکنرری و او نرری مرریبينرری کرری
ب ررد از مرردتی رخترراز جمررب مرریکنرری و تررو پوسررت سررگی پنهررون مرریشرریش اُ برری خونررگ چوپرران مرریروهش
شرراهزاده روز ب ررد تررب علرریا لرروی ور مرریگرررده قصرررش اُ از شرراه بررا اترررار زیرراد تداکررا مرریکنرری کرری
سر

چوپونرری بررراش خواسررتگارز کنرریش هرچرری از شرراه و ملکرری انکررار ،از شرراهزاده اترررار تررا برراأخره

مجل ر

عروسرری ور پررا مرریشرریش اُ روز عروسرری ملکرری از شرردت نررارااتی تشررت خاکسررترز مرریریررزه رو

سررر عررروس و دامررادش ب ررد از عروسرری وقترری شرراهزاده خررود س ر

برری اجلرری مرریرهش شرراهزاده مرراجراز

عاشر شدنشرری برررا دختررر ت ریرف مرریکنرری و انگشترشرری نشررونش مریدهش دخترررم از پوسررت سر

بيرررون

مرری یرریش شرراهزاده روز ب ررد مرریره دیرردن مررادرشش اُ اديدترری خررودش مرریگرریش ملکرری اترررار مرریکنرری کرری
میخروام اونری ببيرنمش شراهزاده مریگری او روش نمریشری از پوسرت سر

بيررون بيایری ،ندشریاز مریکشری

و مرریگرری :تررب زود مَ برری قصررد شررکار مرریرم بيرررون ،شررما چنررد دقرری ب ررد تررو قصررر داد و ریرراد راه
بندازی کی شراهزاده از اسرب پریردهش ندشرگ شراهزاده یری عملری مریکرن  ،دخترر کری ترو خانری از پوسرت
س

بيرون اومده و مشاول شرونیکرردن مرواش برود ،سررو تردایی کری مریشرنوه نراگهون از جرا مریپرره

و شررتابون م رری پنجررگ ترراو از قصررر مرری بيرررون اُ همرری مرریبينررنشش ملکرری از زیبررایی دختررر خوشررش
می و دستور میده کی برا عروسيشون ،جش باشکوهی ور پا کن ش
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چوپرون و پيررزال همری جرا پ رش مریشری و پسرر وزیرر کری کرر

خبر عروسی شراهزاده خرود سر

مرریکنرری اتمررا یرری راز و سرررز تررو عروسرری کررردن خررود سررگایی ،برری پرردرش اترررار مرریکنرری کرری مررنم
مریخروام خررود سر

عمرروم کری از سر

چوپرون و پيرررزال خوشرگوتررره ،عروسری کررنمش اونرا ام جشر

باشکوهی ورپا مری کرن و پسرر وزیرر خرود سر

عمروش عروسری مریکنریش مرادر دومرادم یری تشرتی پرر

از جرررواهر مررریریرررزه ور سرشرررونش ترررب روز ب رررد ،زن وزیرررر انررروای اقسرررام رر اها ،یرررک از یکررری
رنگي تر ماده میکنی و برا عروس دوماد میبره؛ اما وقتی درِ اجلی وا میشی میبينی کی:
چشم عروس زیو زیو
ی نرری سرر

گُ دوماد تيو تيو

دامرراد را پرراره پرراره کرررده و خررورده اسررت»(برری ندررو از بررانو نصرررت نررادرز ،متو ررد

 ،4941شهرستان جير ت)ش

 .1-2تیپشناسی افسانه

از نجاکرری اعرر و انتدررال رهنرر بررومی و همچنرري سررنتهرراز بکررر در برري
جوامررب م تلررف اهميّررت ویرررهاز دارد ،اندیشررمندان جهرران برری جمررب ورز و ربدرریبنرردز
نهررا در زمينرریهرراز م تلررف و تپررت مراتررب گونرراگون ،روز وردهانرردش یکرری از ایرر
مرروارد ،ربدرریبنرردز موکرروعی اسررت کرری بررر اسرراس مکتررب ترراری ی -جارا يررایی انجررام
شررده اسررتش نوریرریپررردازان ایرر مکتررب ،نترری رنرری نلنرردز و ب ررد از ن ،اسررتيت
تاماسررون مریکررایی ،هرسررتی از قصّرریهرراز جهرران گرررد ورز کردنررد و ربرر یررک
دسررتیبنرردز نهررا را کرردگر ارز نمودنرردش او ررریش مررارزُ ف بررر همرري اسرراس ،قصرریهرراز
ایرانرری را رب ر دسررتیبنرردز زیررر تي ر شناسرری کرررد1:ش قصّ ریهرراز مربرروب برری ايوانررات 2ش
قصّریهرراز برری م نرری اخررص(قصّریهرراز سررپر و جررادویی ،قصّریهرراز او يررا ،ش صريّتهرراز
ترراری ی و ماجراهرراز برراور نکردنرری) 9ش قصّرریهرراز شرروخی 1ش قصّرریهرراز زنجيرررهاز
(رشب :مررارز ف14 :4914 ،تررا)211ش بررر اسرراس ایر ربدرریبنرردز ،قصررگ مررورد م ا ررگ ای ر
مدا رری زیررر مجموعررگ قصرریهرراز سررپر و جررادویی مپسرروو مرری شررود (همرران )31 :کرری بررا
کررد  121 Bتير شناسرری شرردهاسررتش ا بترری قصررگ «پنج اة آفتاااب در پوساات سااگ»
در ایرر هرسررت یا ترری نشررد ،و رری قصررگ مشررابهی بررا عنرروان «داماااد در پوساات
حیااوان» ربررت شررده کرری در مسررير داسررتان نيررز تعرراوت زیررادز وجررود داردش همچنرري در
کاتا و بي ا مللی قصّیها با کد  111م ر ی گردیدهاستش
 .2-2واکاوی نشانههای فرهنگ بومی جیرفت

نشررانیهرراز موجررود در ای ر ا سررانی ،بيررانگر ای ر اسررت کرری ای ر ا سررانی ندررو سررينی برری
سررينگ عشررایر من درری بررودهاسررت و برری نوررر مرریرسررد برری د يررو ندررو ن از رری ر اش ر ا
بررومی ،برخرری از نشررانیهررا دچررار تپروّل شرردهانرردش در زیررر ،کررم تبيرري نشررانیهرراز کلرری
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رهن ر
گرددش

عشررایرز ،مرروارد مربرروب برری ارروزة بررومی جير ررت نيررز مررورد تپليررو واقررب مرری-

 .1-2-2نشانههای عمومی افسانهها و در پارهای موارد افسانههای عشايری

اب ر خلرردون مرریگویررد :پایرری و اسرراس زنرردگی کرروچنشررينان ،بررر اسرراس مرترربدارز
اسررتش کرروچنشررينان زنرردگی خررود را از راه پرررورش چهارپایرران مرریگ راننررد(رشب:
مجتهرردز)441 :4916 ،ش در اندیشرری و دیرردگاه سررنتیِ انسرران عشررایرز ،گوسررعند و بررز
گلرری و رمرری بزرگتررری واق يّررت زنرردگی اسررتش نهررا برری سررادهتررری نپررو ممکر زنرردگی
مرریکننررد؛ چنانکرری ردریررک يسررت ،اقتصرراددان م ررروا مررانی ،مرری گویررد :شرربانهررا،
برريش از یررک ترردم از مزایرراز ربي رری جهرران ارررراا خررود بهررره نمرریبرنررد (رب:
کياونررد)412 :4914 ،؛ پ ر ا سررانیهرراز نهررا نيررز بررا اسررتعاده از همرران انرردب عناترررز
کرری در زنرردگی سررادة خررود تجربرری مرریکننررد ،سرراختیمرریشرروند؛ درنتيجرری پایرری و اسرراس
داسررتانهرراز همررگ نهررا در ندرراب م تلررف جهرران ،مشررابی اسررت؛ ا بترری اختل ررات رهنگرری
ظریعرری در میرریمیرریهرراز متنرری نهررا وجررود داردشکاربردهرراز عمررومی و برخرری مرروارد
خا من دگ عشایرز در ای ا سانی عبارتند از:
انگشااتری :نشررانگ بازشناسرری اسررت( همرران)ش در ایرر قصرری ،انگشررترز دختررر نشررانگ
بازشناسی او توسم شاهزاده است و ا شاز ش صيّت اتلی دخترش
عساال و ساام :نشررانگ تل رری و شرريرینی روابررم اسررتش در ایرر داسررتان عسررو ،نشررانگ
رینرری بررراز
مپبّررت نامررادرز برری رزنررد خررود و سررم ،نشررانگ جداکننرردگی و مررر
دختران ناتنی استش
جااادوگر :عمومررا در ا سررانی هررا جنبررگ منعرری دارد و بررد رينررت اسررت (مررار ُز ف،
 ،)31 :4914و رری در ایر قصّری ،جررادوگر ،برری عنرروان یررک راهنمرراز م بررت م ررر اسررتش
شاید بری ایر د يرو باشرد کری اساسرا در ایر من دری پيرران سرا وردهاز وجرود دارنرد کری
برری د يررو کهو ررت سر برری یرريل و قشررل نمرریرونررد و م مرروم در کوهسررتانهرراز پرررت
من درری و دور از دسررترس دیگررران ،برری رررور رابررت اقامررت دارنرردش ای ر پيررران ا بررا مررورد
مشورت بزرگان دیگر عشيره واقب میگردندش
س ر باه سامت آفتااب :تراو برراز عشرایر ،نشرانگ گرمری و رونر زنردگی اسرت و
در ایررر ا سرررانی ،نشرررانگ مسرررير درسرررت و مدصرررد مناسرررب برررراز سرررعرز از سرررمت
کوهستانهاز سرد بی سمت سرزمي گرمسير ،با تاوهاز سوزان استش
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 .2-2-2نشانههای ابانی بومی
 .1-2-2-2ابان

اساسرریتررری نوررام نشررانیاز در هررر جام رری زبرران مکا مرری اس رتش زبرران ،تنهررا نوررامی
اسررت کرری راینرردهاز اساسرری تعک رر و ت د رو را ميسّ رر مرریسررازد و درکررم بررار سررنگي
انتدررال ارلعرررات را نيرررز برررر دوش مرریکشرررد (نرررومن و نسرررکی) 61 :4919 ،ش در ایرر
قصرری ،بررا نشررانیهرراز عورری و اسررت مال وایرری وا گررانی روبریرو هسررتيم کرری بيررانگر هجررگ
عشایر بومی من دی جير ت استش
اشکم ه( :)Eshkambeشکمبی؛ سيراوش
کاورک( : )Kurkتارهراز ریرز پشرم برر روز بردن گوسرعندان مری گوینرد کری ا بتری
قيچرری شررده و پ ر از شسررت و شررانی زدن بررا وسرريلیاز برری نررام جَلررک ریسرريده و برری ن ر
تبدیو میشودش
کل اات( :)Koloftک ر يم و مپکررمش در ای ر قصرری برری عنرروان تررعت بررراز ن ر هرراز
ریسيده شده استعاده شده استش
گنجااه( :)Gangeتاقچرریاز کرری برری تررورت قعسرریبنرردز شررده در درون دیرروار
خانیهاز کاهگلی قدیم ت بيی می شدهش
گنّ( :)Gonnسری و نشيم گاهش
ناشااور :تررعت مع ررو ی م ررادل ناشسررتیش در ایرر قصّرری برری عنرروان تررعت برراس
وردهشده ،بی م نی چرکي ش
برخرری از وا گرران و اررروا نيررز ،برری تررورت تاييررر یا ترری از رریرر هجررگ گوینرردة
قصرری ( هجررگ عمررومی رایرر در مکا مررات بررومی شهرسررتان جير ررت)2یا ترری شررد ،م ررو
موارد زیر:
« یی بی جراز را /از بری جراز از /خرود بری جراز برا» یرا مرواردز کری بری ترورت ابردال
و ت عيف وا گان کاربرد دارد:
«ورپرراکردن :برپررا کررردن /گ اشررت  :هشررت ( ا بترری هررردو مررورد کرراربرد داشررتش)/
دقی :دقيدی /هم و :همين ور /اوقد :نددر»
.2-2-2-2اسم عوتها

اسررم ترروت ،اسررمی مرکررب اسررت کرری ا بررا از ربي ررت گر ترری مرریشررود و نشررانگر
اترروات م تلررف اسررتش در ایر قصرری اسررمهرراز ترروت برگر ترری از هجررگ مکا مررگ عشررایر
بومی جير ت است:
بل ررش بل ررش( :)Blaxsh Blaxshاز درخشرريدن گر ترری شررده؛ برری م نرراز پررر
ت و و درخشانش
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زیروِ زیررو( :)Zil e Zilچشررم از ادقرری در مرردة و تيررز خشررم سر
براز خوردن شکارش
تيررو تيررو( :)Til e Tilاعررره اعررره؛ برردنی پرراره پرراره شررده و گوشررتهرراز برردنش
خورده شده و بدنش بی تورت گودال و اعره اعره در مده استش
شررار شررار( : )Shar Sharتلعرر دیگرررز از شُرشُررر و تررداز ررروری ت و از
کوزه یا مشک وش
کوررراش کوررراش(  :)Krash – Krashتررداز کشرريده شرردن کعررشهرراز چرروبی
را بر زمي میگعتندش
یررا هررر ايرروانی

 .3-2-2نشانههای پوشاکی بومی

برراسهررا ،رر اها وششش نشررانیهررایی هسررتند کرری برری نسرربتهرراز متعرراوت و برری وجرروه
گونررراگون در شرررکوبنررردز انررروای گونررراگون ارتباررررات اجتمررراعی نويرررر :مي رررا هرررا،
رمزگررانهرراز ادو وششش مشررارکت مرریکننررد(گيرو)421 :4911 ،ش نشررانیهرراز پوشرراکی
م ر شده در ای قصی دقيدا بی نشانیهاز مردمشناسی عشایر جير ت اشاره داردش
ساااارق ) Sarogh ( :روسررررز گلررردار بلنررردز کررری زنررران عشرررایر سررراردویيی برررر
سرررمیکردنررد و گرراه بررراز گ اشررت نرران تررازه پ ترریشررده یررا قابلمررگ ر ایی کرری همررراه
چوپان میکردند نيز از ن استعادهمیبردهاندش
دستمال سار  :دسرتما ی سرياه رنر از جنسری شربيی بری ابریشرم کری ااشريیهراز سربز
و قرمز رنگی داشتی کی م و عمامی ،روز چارقد م موم سعيد رن میبستندش
کاایش ساار ) Kish-e-Sar ( :نرروعی چارقررد مکرری و گرراهی خررمدار کرری زنرران
عشررایر بررر سررر مرریکردنررد و زیررر گلویشرران را بررا سرروزن قعلرری کرری بررا چنررد مهرررة سررنگی
تزئي شده بوده ،میبستندش
کاادراک ) Kedrak ( :کعررش چرروبی کرری بررا ریسررمان با ترریشرردهاز از نرر یررا
چيلررک خرمررا ( با ررتهرراز نرر نرر چرروبی ارررراا تنررگ ن ررو کرری برری نهررا سرري هررم
گعتیمیشود) ساختی مریشردهاسرتش بری نورر مریرسرد ایر مرورد از رریر گرویش برومی
من دگ گرمسير جير ت بی ا سانگ عشایرز وارد شدهاستش
 .4-2-2نشانههای خوراکی بومی

بررارت گونرریاز نوررام «کدگرر ارز» را در تمررامی جنبرریهرراز زنرردگی جام ررگ جدیررد
یا ترریاسررت ،از برراس پوشرريدن و ر ا خرروردن تررا سرروییهرراز زنرردگی رهنگرری ،اقتصررادز
وششش (اامرردز)243 :4911 ،ش خرروراب نيررز از نشررانیهرراز دیگررر مررردمشناسرری منررار
بومی استش
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خاخاال ) Xaxol ( :نرروعی خرروراب کرری از م لرروب خرمررا و ماررز کوبيرردهشرردة
کسررور ،9یررا گررردوز کوبيرردهشررده درسررت مرریشررده و بسرريار انررر ز زا برروده اسررتش ابترردا
کسررور را مرریکوبيدنررد تررا رو ررنش بيرررون بيایررد؛ ب ررد خرمررا را در ن مرریری تنررد و بررا
دست ،ما ش میدادند تا خوو نرم بشودش
چنگماااال ) Changmal ( :نررروعی خررروراب کررری از م لررروب خرمرررا و خميرررر
نرريمپ ترری درس رت مرریشررده و بسرريار مد روّز بررودهاسررتش ابترردا خميررر را در تابرری نررانپررزز
مرریانداختنررد تررا نيمرریپ ترری شررود ،سررا خرمررا را در ن مرریری تنررد و مررا ش مرریدادنررد
تا خوو نررم شرود و در خرر مدردارز رو ر پراب (گوسرعند یرا گراو) سرراکررده و بری
ن اکا ی مینمودندش
ای ر ر ا مپصررول من دررگ بررومی گرمسررير جير ررت اسررت کرری ن لسررتانهرراز زیررادز
دارد و عشررایر برری د يررو رررار از سرررماز کوهسررتان ،در زمسررتان برری ای ر ناايرری مهرراجرت
مرریکننررد؛ درنتيجرری ب ری د يررو م اشرررت عشررایر بررا مررردم بررومی ای ر من درری ،ای ر ر ا برری
زنررردگی نهرررا وارد شرررده و بررری عنررروان یرررک نرررو ورز بررری ا سرررانگ مرررورد نورررر وارد
گردیدهاستش
قغرمااه ) Ghoghorme ( :گوشررت گوسررعند را ق رری ق رری مرریکردنررد و در پيرری
ن سرا مینمودند ترا اا رت خشرک پيردا مریکررد ،سرا همران ور کری در ارال جلرز
و و رز دا رری رو ر اسرت ،نرررا برری درون شرکمبگ تراشرريده شرردة گوسرعند مرریری تنررد تررا
شررکمبی هررم پ ترری و خشررک مرریشررد و سررا سررر نرررا مرریدوختنرردش برردی ترتيررب زمرران
زیررادز ای ر گوشررت برایشرران دوام مرری ورد و پ ر از خرروردهشرردن گوشررتهررا شررکمبی
را کباو میکردند و میخوردندش
 .5-2-2نشانههای لواا اندگی بومی

عشررایر بررراز گ ر ران زنرردگی برری هرريرکجررا وابسررتی نيسررتندش امکانررات زنرردگی خررود
را از رریرر رروازمی کرری در اختيررار دارنررد ،خلقانرری ابرردای مرریکننرردش نهررا از اسررتدلل
اقتصررادز نيررز برخوردارنررد؛ در نتيجرری از ت ررر برری دور مانررده انررد (کياونررد:4961 ،
61تررا)63ش مرروارد زیررر از جملرری رروازمی اسررت کرری سرراختگ دسررت خررود عشررایر اسررت و
ا بتی در برخی دیگر از منار عشایرز کشور ،کاربرد مشابهی دارندش
جلَااک ) Jalak ( :یررک وسرريلگ چرروبی کرری از یررک گرروز تشررکيو یا ترری و چرروبی
کرری از وسررم ن رد شرردهاسررتش سررر ن چرروو ،یررک نرريم هررلل بریرردگی دارد تررا نرر
پشررم را در خررود نگرریدارد و بررا ترراو دادن و چرخانرردن ن ن ر هرراز ک ر يمی از پشررم،
ریسيده میشودش
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کتااور ) Katur ( :در ميرران عشررایر ،از پوسررت گوسررعند کرری پشررم نرررا جرردا کرررده
باشرند ،وسرريلیاز مرریسررازند کرری برری عنروان م زنرری بررراز نگهرردارز و خنررک یررا دوا و
ن یررا نرررم اسررت یررا خشررکش کتررور،
پنيررر وششش از ن اسررتعاده مرریکردنررد و م مرروم جررن
همان مشک خشک است کی در هنگام سعر براز امو و استعاده میشدهش
چرخاااو ) Charxu ( :چررررا ریسرررندگی دسرررتی کررری نرر ریسررريده شررردة توسرررم
جلک را با ن نازب میکردندش
ن ا با م بودهش
تشت ) Tasht ( :ظر ی قد گونگ بزر کی جن
چیچکاای ) Chichaki ( :نرروعی سرربد با ترریشررده از شرراخگ درخررت خرمررا کرری دو
دهانررگ ن برری کمررک قسررمت چرروبی شرراخی برری هررم بسررتیمرریشررود و خرمررا را درون ن
مریگ اشررتند؛ ا بترری هنرروز هررم از ایر تررن ت دسررتی برری مدررادیر کررم یا ررت مرریشررودش ایر
وسرريلی ،م صررو رهنرر بررومی عشررایر جير ررت و نررواای ارررراا کهنرروج اسررتش
همررانرورکرری مجتهرردز مرری گویررد :عوامررو اقتصررادز و اجتمرراعی ،کرروچنشررينان را بررا
یکجانشررينان پيونررد مرریدهررد (مجتهرردز ،)421 :4916 ،برری نوررر مرریرسررد ،ای ر وسرريلی از
رری م اشررت عشرایر من درگ سردسرير جير رت برا برومیهراز من درگ گرمسرير ،بری ا سرانی
وارد شدهباشدش
 .6-2-2حرفهها

در جرروام ی کرری دامرردارز مبنرراز زنرردگی را تشررکيو مرریدهررد ،رررار دامرردارز را
در ادبيّررات شررعاهیشرران مررن ک مرریبيررنم(بيهدرری) 22 :4961 ،ش امررانا هرری م تدررد اسررت
کرری کرروچنشررينی ،نرروعی زنرردگی اسررت کرری انسرران بررا اسررتعاده از پرررورش ايوانررات و
برخرروردارز از ررراوردههرراز دامرری و گرراه کشرراورزز زنرردگی مرریکنررد ( امرران ا هرری،
1 :4961تررا)41ش ار رریهرراز مهررم عشررایر من دررگ جير ررت بررا دیگررر منررار ایررران مشررابی
است ،و ی گاهی مپصومت ااتو از مشا و ایشان ،با یکدیگر تعاوت داردش
چوپااانی :کرری ار ررگ مررردان عشررایر بررودهاسررتش ریسررندگی ،با نرردگی ،تو يررد بنيّ رات
و خانرریدارز کرری مجموعررا ار ررگ زنرران عشررایر بررودهاسررتش از رری ر ار ررگ زنرران عشررایر
من دگ جير ت ،نرور کری در قصری م لروم شرد ،عانايع دساتی زیرر ایجراد مری شرود کری
نشانگ کامو استدلل اقتصادز نان است:
جاونااد ) Javand ( :نرروعی چادرشررب پشررمی بررا زمينررگ رنرر هرراز متنرروّعی از
خرانوادة رنر قرمررز برا چارخانرریهرراز متوسرم از رنر هرراز خرمدار سرربز و سررورمیاز و
نررارنجی کرری بررا ن ر پشررم با ترری مرریشرردهاسررتش چادرشررب مهررمتررری وسرريلی بررراز سررعر
عشررایر مپسرروو مرریشرردهش عشررایر تمررام وسررایو خررود را از برراس و رخت ررواو و اترری
رروازم دیگررر منررزل ،در چادرشررب مرری بندنررد تررا در رررول سررعر و در ارررر جاب ریجرراییهررا،
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سررا م بماننرردش جاونررد در ایر ا سررانی ،نشررانگ سررعربندز و مهيررا شرردن بررراز ارکررت عشررایر
استش
حرماای ( :)Haramiنرروعی با ررت پشررمی شرربيی جاونررد برروده کرری از پررن ت ترری
پشررمی مسررت يوشررکو کرری بهررم دوخترری شررده ،درسررت مرریشرردهش دو رررر ش ریررشدار
برروده و برری عنرروان پتررو اسررتعاده مرریشرردهش ارمرری نيررز کررارز خودسرراختی بررراز ر ررب نيرراز
عشایر و نشانگ دیگرز از استدلل اقتصادز نهاستش
 .7-2-2مکانها

اب اوقو مرینویسرد :عشرایر ایرران کسرانی هسرتند کری دائمرا برراز بریدسرت وردن
علو رری ،مرت رری در نررواای گرمسرريرز جسررتوجررو مرریکننررد و دائمررا برري ندرراری کرری در
مپرردودههرراز خررود دارنررد ،یرريل و قشررل مرریکننررد(رشب :مجتهرردز)441 :4916 ،ش
عشایر ایر من دری ،بری همري د يرو و چرون قنراتهرا و چشرمیهرا و گراهی رودخانری ،مایرگ
ايررات و دامهرراز نهررا برروده ،از من دررگ سردسررير کوهسررتانهرراز سرراردویيی برری منررار
گرمسير جير رت و کهنروج کری منراردی برا تراو دا نرد ،یريل و قشرل مریکرردهانردش
در ای ا سانی ،سعر دخترها بی سمت تاو است و از مسير تپرا می گ ردش
چشاامه :دختررران در مسررير راه تشررنی مرریشرروند و خداونررد برری دعرراز دختررر کوچررک،
چشرررمیاز را پررريش رویشررران ایجررراد مررریکنررردش پر ر در ایر ر ا سرررانی ،چشرررمی نشرررانگ
نجاتب شی و ادامگ ايات استش
قنااات :جررایی کرری عشررایر در کنررار ن اقامررت مرریگزیننررد تررا بررراز ارتررزا و ر ررب
ارروای از ن بهررره ببرنرردش در ایرر ا سررانی ،قنررات نشررانگ اقامررت و در عرري اررال مپررو
اجتمررای انسررانهاسررتش مپررو ایجرراد ارتبرراب و ت امررو اسررتش شرراهزاده ،دختررر را کنررار
قنررات مرریبينررد و عاشرر او مرریشررود و بنيرراد شررکوگيرررز یررک خررانواده نيررز در کنررار
قنات ،پاییریزز میشودش
 .8-2-2حیوانات

اسررت؛ برری همرري

یکرری از ايوانررات کار مررد در زنرردگی عمررومی عشررایرز سرر
د يو بی ا سانیهاز مندول عشایرز ورود یا تیاستش
سرر در ا سررانیهررا نمرراد و ررادارز ،راهنمررایی ،شعاب شرری وششش اسررت؛ ا بترری ناگعترری
نمانررد کرری در ایررران باسررتان ،م تدررد بودنررد کرری س ر بررا کمررک خررروس ،اروا پليررد و
جررادوگران را هنگررام شررب از زمرري دور مرریکنررد و چررون پررارس کنررد ،درد و رنرر و
زار را از برري مرریبرررد (مهرردوز)16 :4913 ،ش در ای ر ا سررانی ،س ر قربررانی مرریشررود تررا
دختر براز اع جان خود بری پوسرت ن پنراه برردش پر سر  ،نشرانگ پناگراه امر اسرت
کی قهرمان بی کمک پوست ن ،ترس از مپيم نا شنا را از خود دور می کندش
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بنررا بررر نوررر ارس ر و در بنررد دوم بوريدررا ( ،) poeticsدر دنيرراز ا سررانیهررا شررهامت،
پایرردارز و باورمنرردز قهرمرران امرررز ربي رری اسررت ( ررراز11 :4911 ،و)11ش باورمنرردز
قهرمان ایر ا سرانی هرا عمومرا بری ترا ی قلبشران نسربت داده مریشرودش در ایر قصّری ،قلرب
ترراا دختررر کوچررک باعر مرریشررود کرری دعاهررایش مسررتجاو شررود؛ ا بترری ا سررانیهرراز
عشررایرز ،چررون در مپرريم تررپرا اتعررا مرریا تررد در نتيجرری بررا برکررتهرراز ا هرری-
سرمانی مرررتبم بررا ایر من درری جارا يررایی قابرو توجيرری اسررتش برکررتهرراز ا هرری سررمانی
ای قصی:
بارش رحمت آسامانی :عشرایر عمومرا رونر زنردگیشران بسرتگی زیرادز بری برارش
سرررمان داردش برررراز ایجررراد قنرررات ،رویرررش گياهررران کوهسرررتانی ،چریررردن و تا یرررگ
دامهایشرران و در نهایررت دسررت یررا ت برری تو يرردات بنرری؛ بنررابرای برکررت را مسررتديما از
سررمان رلررب مرریکننرردش پيداشرردن چشررمی ،ا تررادن سررار ر ا و بدچررگ رخررت و برراس از
سررمان ،برگر ترری از همرري باورمنرردز عشررایرز اسررت کرری ااتمررام در اک ررر منررار برری
تورت مشابی را می دهدش
 .11-2-2آيینها و رسو بومی

یرري هررا و مراسررم ،اشررکا ی از ارتبرراب هسررتند کرری برری واس ر گ نهررا ،ش ر ص خررود را
در چررارچوو راب رریاز کرری بررا گررروه دارد و گررروه خررود را در قا ررب راب رریاز کرری بررا
جام ی دارد ،ت ریف مریکنرد؛ درعري ارال ایر پدیردههرا ندشری را کری هرر ررد در نهرا
ایعررا مرریکنررد و سررهمی را کرری او در نهررا دارد ،برری نمررایش مرریگرر ارد(گيرو:4911 ،
)446ش نشررانیهرراز زیررر برگر ترری از زنرردگی عشررایر بررومی جير ررت اسررت کرری ا بترری در
من دررگ جارا يرراز شررهرز نيررز برری تررورت م ررو وارد شرردهانررد و مرروارد مشررابهی از نهررا در
رار ادبی دیده می شودش
خاکسااتر ريخااتن :نشررانگ مرراتم و عررزا و ناکررامی اسررتش در ایرر قصّرری ،چررون مررادر
شرراهزاده بررا عروسررش م ررا ف اسررت و از عروسرری نارااررت ،وقترری دامرراد عررروس را برری
اجلرری مرریبرررد ،پشررت سرررش خاکسررتر مرریریررزد تررا دیگررر برنگررردد و مررادر شرروهر بررار
دیگررر روز او را نبينرردش ایرر مررورد برری تررورتهرراز :نمررکری ررت در کعررش رررد یررا
جعررت کررردن کعررشهرراز او برری سررمت م ررا ف درِ خانرری ،نيررز در نررواای م تلررف اسررتان
کرمان کاربرد داردش
جواهر ريخاتن :نشرانگ جشر و سررور و شرادکامی اسرتش در ایر قصری ،چرون مرادر
پسررر عمرروز شرراهزاده کرری بررا سررگی ازدواج کرررده برری اميررد واهرری اینکرری عروسررش چررون
پنجررگ ترراو باشررد از شرردت خوشررپا ی و بررراز رقابررت بررا خررانوادة شرراه ،پشررت سررر
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عررروس (سر ) جررواهر مرریریررزد کرری همرران ن ررار کررردن یررا شرراباش دادن اسررتش در ميرران
عشررایر جير ررت رسررم اسررت ،وقترری کرری عررروس و دامرراد برری خانرری خررود مرریرونررد بررر
سرشرران پررول و ندررو مرریریزنررد و مررردان دسررتیجم رری بررا هررم ریرراد مرریزننررد« :شرروا شرروا
شوااااااااا هيييييیششش» کی «شوا» ،ق ا همان خلتی شدة شاباش استش
 .3نتیجهگیری
رهن ر  ،مجموعررگ پيچيرردهاز اسررت ،در بررر گيرنرردة دانسررتنیهررا ،اعتدررادات ،هنرهررا،
اخلقيّررات ،قررواني و عررادات و هرگونرری توانررایی دیگرررز کرری برری وسرريلگ انسرران برری عنرروان
عرررو جام رری ،کسررب شرردهاسررت و رهن ر عامرری از منررابب باارزشرری اسررت کرری در درون
ن ،رو زنرردگی و لسررعگ ايررات جررارز و سررارز اسررت؛ برریگونرریاز کرری ااسرراس و
بيررنش مررردم را بررا یررارزگررر ت از نهادهررا ،اسررت اره هررا ،رمزهررا و علیررم م صررو ناايررگ
جارا يرررایی خاتررری ،در قا رررب ا عررراآ و در کسررروت اعمرررال و ارکرررات ،جلررروه گرررر
مرریسررازدش نشررانیهرراز رهنگرری ،بيررانگر یررک مدو ررگ اجتمرراعی هسررتند کرری از رریر زبرران،
برری عرتررگ رهن ر مکترروو وارد مرری شرروندشگعتنی اسررت کرری برخرری از ایر نشررانیهررا در
گرر ر زمرران و در ارررر تلقرری رهنرر هرراز بررومی ،دچررار تپرروّل یررا تاييررر و درنتيجرری
نررو ورز مرریشرروندش ا سررانگ س ر پيرررزال و پسررر پادشرراه ،یکرری از ا سررانیهرراز مندررول در
برري مررردم جير ررت اسررت کرری برری عنرروان نمونرری مررورد تپليررو واقررب گردیرردش نشررانیهرراز
رهنگرری موجررود در مررت  ،نشرران مرریدهررد کرری ایر ا سررانی مت لر برری عشررایر بررومی من دررگ
سررراردویيگ جير رررت اسرررتش برخررری از نشرررانیهررراز موجرررود در ن ،م رررو نشرررانیهررراز
«کرردراب (نرروعی کعرررش)»« ،چنگمررال (نررروعی رر ا)» و «چيچکررری (نرروعی از ررروازم
زنرردگی)» مت ل ر برری من دررگ گرمسرريرز جير ررت اسررت کرری برری نوررر مرریرسررد ،از رری ر
راب ررگ عشررایر ،بررا بررومیهرراز من دررگ جير ررت رررردر ارررر یرريل و قشررل رررر برری ای ر ا سررانی
وارد شده و بی تورت نو ورز در زبان ا سانی ،تايير ایجاد کردهاستش
عشرررایر من درررگ سررراردویيگ جير رررت ،م مررروم بررری د يرررو سررررماز شررردید من دررری در
زمسررتان برری نررواای ارررراا شهرسررتان جير ررت و کهنرروج کرری از و و هرروایی م ترردل
برخوردار است ،مهاجرت میکردهاندش
در ایر من دررگ م تردل ،ن لسررتانهراز زیررادز وجرود داشررتی و مرردم بررومی برا اسررتعاده
از مپتویّات م تلف درخرت ن رو ،امررار م راش مرینمرودهانردش عشرایر برا ایر سری مرورد
کی از روازم سراختی شردة دسرت مرردم برومی گرمسريرز من دری اسرت مواجری مریشروند و
ممک اسرت کری اتری از ایر روازم بهرره هرم مریگر تریانرد؛ درنتيجری در گر ر زمران و
در ارر تلقی دو رهنر  ،ایر نشرانیهرا جرایگزی نشرانیهراز پيشرينی شردهانرد کری م لروم
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نيسررت چرری بررودهانرردش درنهایررت گعتنرری اسررت کرری برخرری از تاييرررات زبررانی نيررز در ارررر
همي تلقی رهن  ،از رری هجگ گویندگان قصّی ایجاد گردیدهاستش
ج

يادداشتها
4شجهررررت م ا رررری بيشررررتر رشب ( :ماسرررری ( ،) 21 :4911 ،مرررريه دوسررررت ( ،) 41 :4911 ،همررررایونی
سروستانی( ،) 24 :4911 ،بيهدی) 91 :4961 ،ش
2ش گعتنرری اسررت کرری ا بترری تمررامی مرروارد ررو  ،در هجررگ روسررتایيان و عشررایر من درری سرراردویيی بررا کمرری
تعاوت ،کاربرد داردش براز نمونی در و «شدن» کی بی دو تورت م ر است:
«باأخره ،مجل

عروسی ورپا میشی» یا « بامخره مجل

عروسی ورپا میشوه»ش

9ش کسررور ،ميرروه درخت ری شرربيی برری درخررت بنرری (پسررتگ واشرری) اسررتش دانرریاز ریررز وگ ررد کرری بررا پوسررتگ
سبز رنگی ااارری شردهش درون ن مارزز شربيی بری مارز پسرتی وجرود داردش دانرگ کسرور از دانرگ بنری ریزترر و
در عري اررال تررد و قابررو جویردن اسررتش در م لروب مازهرراز دیگرر م ررو برادام تلر کروهی کرری شرريری
و برشتی شده بی اکا گ گندم برشتی و کنجد نيز ،بی عنوان جيو در مهمانی عشایر مصرا میشودش

کتابنامه
 .4ل اامد ،جللش()4916ش ن والقلمش چ سومش تهران :روا ش
2ش____________ش ()4911ش ارايابی شتابزدهش چ چهارمش تهران :روا ش
9شاامدز ،بابکش ()4912ش پرسش بنیادين هايدگرش تهران :مرکزش
1ش___________ش ()4911ش ساختار و تأويل .تهران :مرکزش
1ش امانا هری بهارونرد ،اسرکندرش ( ،)4961کاو نشاینی در ايارانش تهرران :بنگراه ترجمری و نشرر
کتاوش
6ش بر بررادز ،مپمررودش()4911ش «افسااانههااا ،آينااة فرهنااگ ماارد »ش نشررریگ زمرراش شررماره 93ش
تص 46وش41
1ش___________ش ()4914ش «اناادگی عشااايری ،شاایوه ساانّتی تولیااد و ضاارورتهااای
امان» .صلنامگ ارلعات ،سياسی – اقتصادزش شماره  64و 62ش تص 31تا412شش
1شبررر  ،اتررو کلیرر ش ()4911ش روانشناساای اجتماااعیش ترجمررگ علرریمپمررد کرراردانش تهررران:
نشر اندیشیش
3شبيهدرری ،اسررين لیش ()4961ش پااژوهش و بررساای فرهنااگ عامااة اياارانش مشررهد :سررتان
قدس رکوزش
41ش رریا ،مهدزش ()4911ش فرهنگ و شخصیّتش چ دومش تهران :پویاش
44ش رکایی ،عرب لیش ()4912ش واژگان توعی ی ادبیّاتش تهران :رهن م اترش
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42ش راز ،نورترو ش ()4911ش تحلیل نقدش تهران :نيلو رش
49شکياوند ،عزیزش ()4961ش حکومت ،سیاست و عشايرش تهران :انتشارات عشایرزش
.41گيرو  ،پيرش ()4911ش نشانهشناسیش ترجمگ مپمد نبوزش تهران :گاهش
41شمارزُ ف ،او ریشش ()4914ش قهبندی قصههای ايرانیش تهران :سروشش
46ش ماسرری ،هررانرزش ()4911ش معتقاادات و آداب ايراناایش ترجمررگ مهرردز روش ر کررميرش تبریررز:
مؤسّسگ تاری و رهن ایرانش
41ش مجتهرردز ،اامرردش ()4916ش «جامعااهشناساای روسااتايی و عشاااير»ش مجلررگ علرروم انسررانی
دانشگاه سيستان و بلوچستانش شمارة 1ش تص 446تا414ش
41ش مهرردوز ،مليپرریش ()4913ش «سااگديد ،رانااش اهااريمن»ش کترراو مرراه ادبيررات و لسررعی،
شماره 11ش تص 11تا13ش
43ش ميرتادقی ،جمالش ()4916ش واژهنامه و هنر داستاننويسیش تهران :مهنازش
21ش ميه دوست ،مپس ش ()4911ش پژوهش عمومی فرهنگ عامهش تهران :توسش
24ش نررومن ،پاتریررک و نسررکیش ()4919ش گرهااارد ،جامعااههااای انسااانی :مقدّمااهای باار
جامعهشناسی کالنش ترجمگ ناتر مو ديانش چ دومش تهران :نشر نیش
22ش هرردایت ،تررراد ش ()4911ش فرهنااگ عامیاناااة مااارد کرماااانش برری کوشرررش جهرررانگير
هدایتش دومش تهران :چشمیش
29شهمایونی ،تاد ش ()4911ش فرهنگ مرد سروستانش مشهد :ستان قدس رکوزش
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