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عنوان :لطیفه و طنز در فرهنگ مردم بختیاری
نويسنده :عباس قنبری عديوی
انتشارات :نیوشه (شهرکرد)
سال انتشار1318 :
صفحات151 :
قیمت 35111 :تومان

کتتاب «لطیفته و طنتز در فرهنتگ متردم
بختیاری» شوخی های خنده آور را در حتوزه
فرهنگ عامته بختیتاری بررستی ،توضتیح و
تبیین می کنتد .ایتن کتتاب در هفتت گفتتار
تدوین و تنظیم شده است؛ از گفتار نخستت
تتتا هفتتتم بتته صتتورت پیوستتته بتته پتتژوه
«شوخطبعی و گونههای متنوع و خنده آور آن ،کالم و تصویر تلتخ و شتیرین ،گزنتده و
آموزنده ،پیشینه طنز و لطیفه ،هزل و هجو ،کارکردها و انواع آن» در فرهنگ مردم ایتران
پرداخته شده است .این کتاب رویکرد گویشوران بختیاری را بته عنتوان یکتی از اقتوام
کهن ایران زمین ،به مبح

طنز و لطیفه گبتا نتام هتای بتومی آن نشتان داده و در پایتان

نمونه هتایی از لطتایف و ستخنان گوینتدگان و شتاعر را آورده استت .از ویژگتیهتای
برشمرده در این قالتب متیتتوان بته ایتن متوارد اشتاره کترد .2 :فرهنتگ ،فولکلتور و
آفریدههای شفاهی بختیاری ها از دیرباز دربرگیرنده شترایط اقلیمتی و زیستتگتاههتای
جغرافیایی آنان بوده است .1 .زبان لری یکی از شیرینترین زبانهای ایرانتی استت کته
 .2کارشناسی ارشد مردمشناسی .رایانامهghorbanimajid@gmail.com :
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گونههای مختلف فولکلتوری را در ختود جتای داده استت .8 .گونته طنتز و لطیفته در
بختیاری نشاندهنده بخشی از تاریخ ،فرهنتگ ،آیتینهتا ،عقایتد ،آداب و رستوم و ...در
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حوزه های زیستی است که سینه به سینه به ما رسیده است که یا به وستیله نخبگتان بتاز
نشر شده است و یا در مکتبخانهها در قالب متون آموزشی روایت شده و بته صتورت
طنز آموزش داده شدهاند .4 .متنهای استفاده شده در این کتتاب بترای نمونته و استتناد
مفاهیم علمی و پژوهشی انتخاب شتده استت .5 .آوردن ایتن متتنهتای گتاه جتدی و
دینمدارانه مبتنی بر الگوهتای تربیتتی و اخالقتی هستتند .7 .اغلتب وا گتان و عناصتر
لطیفههای بختیاری برگرفته از محیطزیست ،پدیدههای ظاهری یا ذهنی اطراف آنهاست.
 .7لطیفه های بختیاری با رویکردهای متفاوت در قالب قصه ،چیستان ،ضتربالمثتل و...
بیان میشود .3 .متنها و لطیفههای بختیاری را با گوی

و لحن بومی خود ،بایتد شتنید

تا زیبایی آن دو چندان شود .3 .شخصیتها در بعضی متنها دارای ویژگیهتایی چتون
حماقت ،ساده لوحی ،زودباوری و ...هستند و به عکس برخی شخصتیتهتا نیتز بستیار
زیرک ،هوشمند و ایدهآل هستند .20 .متن ها یتا بتر مبنتای شتیوه نتوین زنتدگی متردم
بختیاری ساخته شده اند و یا براساس تغییر ساختار زیستی عموم مردم روایت شتدهانتد.
مردم به سبب دان

و سطح اجتماعی خود رویکرد متفاوتی نسبت به لطیفه گفتن دارند

گروهی آن را میپسندند و گروهی هم آن را سبک میشمارند .به استناد آداب و رستوم،
جشنهای کهن و تاریخی و سفرنامهها میتوان گفت مردم ما بذلتهگتو ،شتاد و خنتدان
هستند و در فرهنگ مردم ،افراد عبتوس و اخمتو جایگتاهی در میتان متردم ندارنتد .در
فلسفه چیستی و چرایی طنز باید گفت که مردم ایران معتقدند «هی شوخی و لطیفتهای
نیست که پنجاه درصدش جدی نباشد» و به عبارتی حرفها با معنی زده میشتود و بته
تعبیری دیگر« ،به در میزنند که دیوار بفهمد» و در پاسخ ایتن ستخن متیگوینتد «اگتر
نخوردیم نان گندم ،دیدهایم در دست مردم».
طنز بر بنیاد خنده استوار است اما هدف و غایت کار طنزپرداز خنده محض نیستت.
لُرتباران گبختیتاریهتا در گذشتته عشتایر و کتوچرو بودنتد ،ستپس روستانشتین و یتا
شهرنشین شدند .روح ایلیاتی که با دامداری و کشاورزی همراه بتود آنتان را بته ستمت
شوخ طبعی کشانیده است تا بر سختی طبیعتت پیتروز شتوند .بختیتاریهتا بته شتوخی
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واکن

مثبت نشان میدهند ولی از سبکسری به شدت پرهیز متیکننتد و در مرامشتان

ادب و اخالق را به گستردگی ترویج میکنند و شادی و انبساط خاطر بخشی از زندگی
تهمره ،1تیارت ،ضترب ،8مستقره ،4صتحفه ،5تتلِ درو ،7باگوشتی ،بیتت ،7تتم و تهتل،3
اسم نادن 3میشود .در متون تاریخی بتی تتر بته حتاالت روحتی چتون کتار ،تتالش،
سلحشوری ،و نبرد طوایف بختیاری اشاره شده است .از اینرو در این کتاب به روحیته
اجتماعی بختیاریها به عنوان مردمانی خوش مشرب و اجتماعی و بتا ظرفیتت پرداختته
شده است .در بخشی از این کتاب چهرهها و شخصیتهای اسطورهای طنز و لطیفته در
حوزه بختیاری معرفی گردیده است.
اشعار و شادیانه های رایج در بختیاری شامل آواها و نغمههای کار ،ترانههای ضربی،
ضربالمثلها ،مثلها ،تمثیلها و زبانزدهای شاد و شوخیآمیز ،اصطالحات ،مضامین و
وا ههای شاد ،لطیفهها و مطایبههای فردی و طایفهای ،بازیها و سرودههتای کودکانته و
سنتی ،عبارتهای منظوم و سرگرمیها و آیینهایی چون افسانه ننه سترما گشتبچلته ،
چل کچلون گچهل کچلون  ،هکل هکله کوسه گکل علی کوسه  ،سُنجی و ...وجود دارد کته
همواره با جلوههایی از طنز و لطایف شوخطبعانه در قالب نمای

اجرا میشوند.

این کتاب به طنز و لطیفه و شوخی در فرهنتگ بختیتاری پرداختته استت کته بترای
عالقهمندان در این حوزه بسیار جذاب و خواندنی است .همچنین ویژگیهای این گونته
از متنها ،برای پژوهشگران و دوستداران این حوزه نیز به یقین مفید و راهگشاست.

1. koveir
2. tahmere
3. zarb
4. masqereh
5. sahfeh
6. taledoro
7. bait
8. tomotahl
9.esmnâden
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مردم است .طنز و شوخی در قوم بختیاری اشکال مختلفی دارد از جمله کتویر ،2لیچتار،
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عنوان :از زرده تا دنا (پژوهشی در فرهنگ و اساطیر قوم لر)
شماره  06بهار 9911

نويسنده :مهدی سعیدی
انتشارات :آرون
سال انتشار1318 :
صفحات154 :
قیمت 35111 :تومان

کتتتتاب از زرده تتتتا دنتتتا مجموعتتتهای
پژوهشی است که بخ هایی از فرهنتگ و
استتاطیر قتتوم لتتر در منطقتته دنتتا را بتتازگو
میکند .مطالتب کتتاب در ده فصتل تنظتیم
شده و نویسنده هتدف از ایتن پتژوه

را

«یافتن هزاران نکته ناب در فرهنتگ متردم
میداند که به سختی میتوان ردّی از آنها در نوشتتههتای دیگتر گرفتت ».گص 5نقطته
آغازین این حرکت ،پرداختن به موضوعات اسطورهای و جستتجوی نشتانی از آنهتا در
منطقه لردگان است .از این رو ،بر اساس روایات و ادبیات عامیانه ،معابد میترا در منطقته
ردیابی و قصهها و مکانهای مربوط بررسی شده است .همچنین در این فصل ،نتامهتای
مختلفی که تصور میشود با نام میترا همتباری داشته باشند ،متورد مداقته زبتانشتناختی
قرار گرفته است.
در فصل دوم ،به موضوع شاهنامهخوانی در میان قوم لر پرداخته شده است .شتاهنامه
در ادبیات شتفاهی قتوم لتر جایگتاه رفیعتی دارد و در اغلتب ترانتهستراییهتا و حتتی
زمزمههای درونی مردم می توان نشانی از اشعار بلند این یادگار تمدنی ایران را مشتاهده
کرد .نویسنده در این فصل ،به اشتراکات فرهنگی و زبانی میان شاهنامه و گتوی

لتری

اشاره کرده و نامهایی با ریشههای اسطورهای را ذکر کرده است که وابستگی عمیقی بته
شاهنامه دارند .از جمله این نامها میتوان به نام شهر سیسخت ،سمیرم ،تلخسرو ،پیتر

معرفی کتاب 052

خسرو و باره کاوس ،چاه بیژن و کوه مهراب و سنگ تخت منیژه اشاره کرد .گصص 50
و  52عالوه بر موارد پی گفته ،فرهنگ سلحشوری و حماسی قوم لر نیتز تحتتتت ثیر
آمیخته با حماسه و رشادتهای فراوان در تاریخ کهن این سرزمین است.
فصل های بعدی کتاب به صورت موضوعات فرهنگ مردمی گتردآوری و در متورد
آنها نکات ناب و دست اولتی طترح شتده استت .در فصتل ستوم ،وا ههتا ،عبتارات و
اصطالحات لری به صورت «نمونهای از خروار با نظتایر استطورهای ،ادبتی و تتاریخی»
گص 53آورده شده است .از جمله لغاتی که در کتاب آمده« ،پیسه» است بته معنتی دو
رنگ متضاد و غالباً سیاه و سفید که به معنی مجازی دورو و فریبکتار بته کتار متیرود.
گص 70در شاهنامه رستم به هومان میگوید:
بزرگان که از تخمه ویسهاند
دورویاند و با هرکسی پیسهاند
در فصلِ جانوران در فرهنگ و اساطیر قوم لر ،جانورانی مانند گاو ،ستگ ،ختروس،
الک پشت ،کبک ،مار و کپوکچی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و باورهای مردمتی پیرامتون
آنها در این فصل آمده است؛ به طور مثال مردم منطقه داستان الکپشت را زنی میداننتد
که به نان بی حرمتی کرده و خداوند او و تمام خانوادهاش را به صورت سنگی به پشتت
و رو درآورده است.گص30
در گذشته ،آیین طلب باران از جمله آیتینهتای متتداول در منتاطق کتمبتاران بتود.
کوهستا نی بودن منطقه و نیاز به مرتع سرسبز برای دامپروران منش پیدای

این آیتین در

میان مردم منطقه شده است« .در برخی روستاهای گچساران ،جوانان روستا رستم بتاران
خواهی را با نام یااهللبرونی راه میاندازند ».گص 34طلتب بتاران از خداونتد و آداب و
رسومی که برای برپایی آن اجرا میشود ،زیباترین صحنهها را در طبیعت زیستی مردمان
آن منطقه به نمای

میگذارد.

از آیین های دیگری که کتتاب بته آنهتا پرداختته ،فرهنتگ یتاریگری در درو استت.
یاریگری در درو در مناطق مختلف ،نامهای متنوعی دارد مانند کله درو در کنگاور ،گتل
درو در ختترمآبتتاد ،بُرّابُتتری در الیگتتودرز ،بُرشتتکنان در چهارمحتتال ،جتتار شکستتتن در
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آموزههای حماسی و اسطوره ای شاهنامه است و از این روستت کته فرهنتگ متردم لتر
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تویسرکان و کل شکستن در لردگان «اما آنچه مشترک میان همه متردم استت ایتن بتاور
میباشد که تعلل و درنگ در جمعآوری محصول ،بد یُمن است و باع
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و روزی میشود .بنابراین کسی که عقب میافتد با کمک دیگران محصول

کم شتدن رزق
جمتعآوری

میگردد ».گص 242
در فصول بعدی کتاب به عناصر طبیعی مانند کوهها و گیاهان و موادی ت ثیرگتذار در
زیست انسانها مانند آهن پرداخته شده و باورهای پیرامون آنها مورد مداقه قترار گرفتته
است.
در کتاب از زرده تا دنا ،خواننده مطالب و موضتوعات جتذابی را در متورد فرهنتگ
متتردم لتتر در متتییابتتد کتته متتیتوانتتد در پتتژوه هتتای عمیقتتی کتته در زمینتته مستتائل
جامعهشناختی انجام میشود مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان :فرهنگ مردم خضری دشت بیاض
نويسنده :حسین صمدی
انتشارات :چهار درخت
سال انتشار1318 :
صفحات233 :
قیمت 41/111 :تومان

فرهنگ عامه یتک جامعته ،آینته تمتام
نمای زندگی مردم آن جامعه استت ،ثبتت
و ضبط اطالعات مربوط به فرهنگ متردم
و ارزش بخشتتیدن بتته آن در واقتتع ارج
نهادن به «مردم» استت بته عبتارتی دیگتر
فرهنگ مردم به عنوان گنجینهای گرانبها و
منبعی معتبر شناخته میشود که نمایتانگر شخصتیت ،هویتت و موجودیتت هتر جامعته
است .در مسیر توسعه همواره بسیاری از دانت هتا و ستنن گذشتته روبته فراموشتی و
نابودی مینهند؛ به ویژه آن که بسیاری از وجوه فرهنگ مردم به صورت شتفاهی وجتود
دارند و از راه زبان منتقل میشوند و به دلیل مکتوب نشدن زودتتر در مستیر فراموشتی
قرار می گیرند ،بنابراین مکتوب کردن این آثار ضروری است .به همین دلیل نویسنده بته
جمعآوری ادبیات و آداب و رسوم مردم شهر خضری دشت بیاض پرداخته است.
این کتاب مشتمل بر ده فصل است که به معرفی آنها خواهیم پرداخت.
فصل اول تاریخ و موقعیت جغرافیایی خضری دشت بیاض را بته اختصتار توضتیح
داده است که در آن موضتوعاتی چتون« :ویژگتیهتای تتاریخی ،مکتانهتای زیتارتی و
گردشگری»« ،مسجد»« ،گرمابه قدیمی خضری»« ،امامزاده بقاع متبرکه»« ،قلعهها»« ،تپههتا
و برجها»« ،آثار طبیعی و گردشگری»« ،خضریدشت در گذر تاریخ»« ،رجال و مشتاهیر
خضری»« ،وجه تسمیه خضری دشت بیاض» مورد بررسی قرار میگیترد در فصتل دوم
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فرهنگ مردم را از منظر صاحبنظران مورد بررسی قرار متیدهتد و شتامل« :مثتلهتا»،
«اشعار»« ،اوسنهها و قصهها»« ،چیستان و انتواع آن»« ،الالیتیهتا»« ،تعارفتات» و لغتات
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محلی خضری دشت بیاض می شود .آداب و رسوم مردم منطقه موضوعی استت کته در
فصل سوم به آن پرداخته میشود و «سوگند و دعاها» را شامل میشود .در فصل چهتارم
دان

و باورهای عامیانه مورد بررسی قرار میگیرد که باورهای مردم دربتاره حیوانتات،

خال و عالئم بدن و همچنین تعبیر ختواب از جملته موضتوعات بستیار جتذاب در آن
میباشد .به نذر و نیازها ،بیماریها و درمان آنها در فصتل پتنجم پرداختته شتده استت.
جشن ها و مراسم ادواری ،موسمی و ملی در فصل ششم آمده است .آیتینهتای متذهبی
همچون؛ محرم ،ماه مبارک رمضان ،عید فطر ،عید قربان ،نیمه شعبان و ایام فاطمیه شامل
فصل هفتم می شود و غذاهای محلی از نان گرفته تا خورشهتا غتذاهای فتوری ،انتواع
مربا ،ترشیجات و شیرینیها از جمله موضوعات خواندنی در فصل هشتم هستند .فصتل
نهم به خانواده و شکلگیری آن در ازدواج تتا مترگ پرداختته شتده استت و در بخت
پایانی یعنی فصل دهم زندگینامه ،وصیتنامه و خاطرات چند تتن از شتهدای خضتری
دشت بیاض برای عالقهمندان به نگارش درآمده است.
یکی از موضوعات خواندنی و جذاب در این کتاب ،ورود اولین ماشین بته خضتری
دشت بیاض بوده است بی

از  77سال پی

ماشین کمپرسی و باری هندلی وارد منطقه

نیم بلوک شهر خضری دشت بیاض شد در آن زمان مردم بتا دیتدن اتومبیتل و از تترس
صدای ماشین و هیکل بزرگ

فرار یا غت

کردنتد .متردم آن ماشتین را بتا نتام اُتُتول

می شناختند و بزرگان بر این باور بودند که نباید نزدیک آن رفت و با دیدن آن باید فرار
کرد چرا که شوفر گراننده آنها را با خودش میبرد .از دیگتر موضتوعات جالتب ورود
تلویزیون به این منطقه و باورهای مرم نسبت به آنها بوده است در خضری دشت بیاض
در سال  ،2850سه نفر بیشتر تلویزیون نداشتند و اهالی برای تماشای تلویزیون به خانته
این سه نفر میرفتند و جالب اینکه وقتی مردی در تلویزیون ظاهر میشتد بتدلیل اینکته
نامحرم بود مردان از زنان خود میخواستند که چادر بر سر کننتد و حجتاب را رعایتت
کنند .باورهای مردم درباره مرگ هم در این دیار خواندنی است مثالً اگر فتردی نوشتته

معرفی کتاب 057

روی سنگ قبر را بخواند ،باع
چ

کاه

حافظهاش میشود و یا اینکته اگتر پلتک چشتم

کسی پی در پی بپرد ،خبر مرگی به او میرسد.

و دیاری جزء میراث فرهنگی است که باید ثبت و ضبط گردد کته ایتن کتار بتا همتت
فرهنگیاران پرتالش امکانپذیر میباشد.

شماره  06بهار 9911

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که آداب و رسوم و مراسم سنتی مردم هتر شتهر

