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عنوان :مبادی تاريخگذاری عامه (سالهای عامه در فرهنگ مازندران)
تاريخ انتشار1422 :
ناشر :مؤسسه درنگستان
نوبت چاپ :چاپ اول
تعداد صفحه 4۱2 :صفحه
قیمت 145222 :تومان

موضو اثر ثاضر ،بخشی از وقایع و رویدادهای قابل اعتنتا و تتاریخی منطقتهای و
نامکتوب سرزمینمان اس

که در جامعه پژوه

توجه بایستهای به آن نمیشود اما عامه

مردم با انتخاب نامی کوتاه و مناستب ،وقتایع و رویتدادها را در ثافظته تتاریخی ختود
محفول نگه میدارند و تا چند نسل به دیگران انتقال میدهند .به عبارت دیگر ،وقتایع و
رویدادها با توجه به تاثیرشان در زندگی ،مسبب شکل گیتری و گستترده شتدن ثافظته
تاریخی عامه مردم و نامیده شدن هر واقعه به نامی خاص میشوند؛ این وقایع را عمومتاً
با پسوند یا پیشوند «سال» به صورت «زل له سال» یا «ستال طتاعون» و نظتایر آن بتازگو
میکنند .به عبارت دیگر ،عامه مردم به نوعی ،مورخ زندگی خودشان هستند و وقتایع را
 .2کارشناسی ارشد مردمشناسی .رایانامهghorbanimajid@gmail.com :
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در ثافظه یا سینههایشان ثب
مثال ،اگر مرگ یا تولدی در پی

میکنند و همیشه آنها را با مبدعی عام متیستنجند .بترای
یا پس از زل له بم در استان کرمان اتفاق افتتاده باشتد،
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مردم با بازگو کردن قبل یا بعد از زل له بتم ،زودتتر و راثت تتر بتا آن ارتبتاط برقترار
میکنند تا با تاریخ دی ماه  2831شمسی.
اثر ثاضر نخس  ،به تاریخ و سالهایی میپردازد که وقایع آن در میتان متردم رواج
دارد و روای

میشود و سپس دلیل و موضو هر نامگذاری را بررسی میکنتد ایتن دو

عامل ویژگیهایی دارند که به آنها اشاره خواهد شد .ویژگی نخست

بته «خصوصتی »

سال های عامه اختصاص دارد؛ برای مثال ،بعضی از تاریخگتذاریهتا بتر وقتایع نتاگوار
استوارند مانند سیل ،زل له ،برف ،خشکسالی و قیام های مردمی ،برخی از سالها گستتره
ملی دارند مانند «قحطتی ستال»و «انقتالب» ،برختی منطقته ای و استتانی هستتند ماننتد
«شوروی سال» و «ب مرگ سال» و برخی در ثد شهر و روستا و محلهانتد ماننتد «پتنج
قتل سال» یا «کسادی سال» .همچنین در مواردی ،سالهای عامه پس از بروز واقعه ابتتدا
به صورت مبدا غیررسمی کاربرد مییابند ،مانند «زل له سال ت بنتدپی» و ستپس کتارکرد
مبدا خود را از دس

میدهند و به صورت شاخص سنج

عمل میکننتد؛ پتس از آن،

هرچه از زمان وقو رخدادها دور شویم و فاصله نسلها بیشتر شود از مبتدا تقتویمی و
شاخص سنج

هم خارج میشوند و فقط واقعهای تاریخی را یتادآوری متیکننتد .در

جایی دیگر ،برخی از سالها به نسلهای بعدی به صورت زبان د و کنایه انتقال مییابند؛
مانند «یاغی سال» و «قحطی سال» .برای برخی نی سرودهای مردمی یا شعری از شعرای
نامی منطقه یا کشور وجود دارد؛ مانند «جنگ ترکمتون» .همچنتین برختی در وقتایع در
جنگهای خطی پش

و ثاشیه کتابها و یا اسناد و مکاتبات اداری یادداش

میشوند.

وقایع و ثوادو در جاهایی با پسوند سال بیان میشوند اما برخی از آنها یا پسوند ستال
ندارند و یا این پسوند به نوعی در آنها پنهان اس

مانند «سیل آمل» و «شاه فرار بکرده».

ویژگیهای دوم ،شامل عواملی مانند ثوادو و بالیای طبیعی یا آثتار علمتی است ؛
مانند «کسادی سال».
نویسنده اثر در مقدمه کتاب به طور مبسوط ،شیوه اثصا و تدوین مدخلها را چنین
توضیح داده اس  « :در مقدمه اثر سعی شد برای روشن شدن موضو و گسترش آن بته
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فراتر از مرزهای کنونی استان مازندران اشارهای به این گونه سالها در دیگر استانهتای
ایران هم بشود؛ از این رو ،پس از جستتجوی شتفاهی و کتبتی ،نتام بتی
بیس

آمد که نشان از رواج آن در ایران و البته همه جوامتع بشتری

دارد.
ترتیب نوشتن و مدخل شدن مجموعه وقایع و سالهای گردآوری شده مازندران بتر
اساس زمان ثدوو واقعه از گذشته به اکنون بوده اس ؛ اما این شتیوه ،متدخلهتا را از
الفبایی خارج و یافتن نام سالها را برای خواننده مشکل میسازد .برای رفع ایتن

ثال

مشکل ،فهرس
فهرس
بی

الفبایی نام سال ها در انتهای کتاب نوشتته شتد تتا بتا مراجعته بته ایتن

و شماره صفحه آن ،آسانتر بتوان به مقصود دس

یاف ؛ برای ستالهتایی کته

از یک نام داشتند ابتدا یکی از نام ها انتخاب و شرح شد و مابقی نامهتا در انتهتای

همان شرح به نام منتخب ارجا شدند .همچنین به علت

بتومی بتودن نتام متدخلهتا،

عنوانهای هر مدخل به صورت تح اللفظی نی ترجمه شدند تا برای غیر مازندرانیهتا
کاربرد داشته باشد.
اندازه هر مدخل در مقایسه با یکدیگر متفاوت اند .این عدم تناسب به ستبب روایتی
بودن سال های عامه ،گستردگی و اهمی

رواج یک واقعته از محتدوده یتک روستتا تتا

سطح استان ،سیاسی یا اعتقادی بودن آن واقعه و می ان منابع و اسناد موجود بوده و هیچ
عمدی در کار نبوده اس  .با اینکه برای برخی از مدخلها اسناد و متدارک بیشتتری بته
دس

آمد ،علیرغم میل باطنی ،برای صرفهجویی در مصرف کاغتذ از ثجتم کتتاب تتا

اندازه ای که بر ساختار پژوهشی آن لطمهای ن ند کاسته شد .این کاه

در ارائه تصتویر

راویان و اسناد بیشتر برای مدخلها صورت گرفت  .همچنتین در همتین راستتا ،بترای
بازخوانی برخی از اسناد که قبالً در کتاب ها و مقاله ها به چاپ رسیدند بته همتان منتابع
ارجا شدند.
مدخلهایی که به تقابل اشخاص و اقوام و گروه ها اشتاره دارنتد ،بتر استاس منتابع
موجود و قابل دسترس تنظیم شدند و تمایلی به گروه شتخص یتا قتوم خاصتی وجتود
نداشته اس  .کوش
جه

راقم نیت بتر آن بتود تتا نستب

بته ستود و زیتان هتیچ جریتانی

گیری نکند و فقط به نفس و ات پژوهشی اثر پایبند باشد .نوشتن ایتن دست

از
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سال عامه به دس

از یکصتد و
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وقایع نی به قصد یادآوری و باز نمودن زخمهتای کهنته نبتود بلکته توجته بته مبتادی
تاریخگذاری عامه در مازندران و بررسی چگونگی و عل

نامگذاری سالها بوده است .
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قطعاً در این اثر تحلیل تاریخی ،ریشهای و پرداختن به عوامل متوثر در رختدادهای هتر
مدخل مد نظر نبوده اس

هرچند امکان دارد در روای

های نوشته شده بخشتی از ایتن

عوامل بیان شده باشند .همینجا متذکر می شوم ،کتاب بر متدار بررستیهتای مردمتی و
تاریخی نوشته اس
استناد در کار پژوه
محکمه».

بنابراین نوشتن اسم افراد و ارائه ستند و کتر نتام راوی بته رستم
اس  .راوی روایتگر دیده ها و شنیده هاست

نته شتاهد و قاضتی
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عنوان :قومشناسی بلوچ
نوبت چاپ :چاپ اول
ناشر :موسسه آبی پارسی و انتشارات پل
فیروزه
تعداد صفحه 489 :صفحه
قیمت 122222 :تومان

کتاب قوم شناسی بلود که با ثمای ستازمان منطقته آزاد چابهتار منتشتر شتده بته قلتم
محمدسعید جانباللهی ثاصل سالها پتژوه میتدانی ایشتان در منتاطق دور از دستترس
بلوچستان اس  .این کتاب گوشه گوشه فرهنگ بلود را اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،تتاریخی
و سیاسی با دیدی ژرفانگر و در چارچوب انسانشناسی بته صتورت مجموعته مقالته متورد
بررسی قرار داده اس  .در بخ اول ،به فرهنگ عامه بلود اعم از خوراک ،پوشاک ،ادبیتات
شفاهی ،تولد ،ازدواج ،مرگ ،مراسم در طتول ستال شمستی و قمتری ،بتازیهتا ،موستیقی،
ستارهشناسی عشایر ،طب سنتی بلوچستان ،نق و نگارهای عامیانه در منتاطق جغرافیتایی و
بلوچستان پرداخته شده اس  .بخ دوم این اثر به مسکن بلود اختصاص یافته که به طتور
کامل به ابعاد مختلف آن از جمله واثدهای اجتمتاعی ،مکتانی و مستاکن ستنتی بلوچستتان
می پردازد .در بخ سوم ،نکاتی از نق پنهان زن در گستره پنج قرن تاریخ عشتایر بلتود و
مظلومی و قهاری آنان مورد بررسی قرار گرفته و به این نکته بسیار مهم اشاره شتده است
که بیاثترامی به زنان گناهی نابخشودنی اس و بیثرمتی مرد بلود به زن ،نحستی بته بتار
میآورد .اما بلودها از طوایف مختلفی تشکیل شدهاند و هر کتدام خصوصتیات منحصتر بته
فرد خود را دارند؛ همه این موارد را میتوان در بخ چهارم ،یعنی طایفههای بلتود مطالعته
کرد .طوایفی همچون نارویی ،مبارکی ،شهبخ و  .....فنون کودنشینی بلود در سازگاری بتا
محیط زیس  ،مدیری توزیع و ثفاظ از آب و نق اقتصادی نختل در زنتدگی بلتود را
نی میتوان در بخ پایانی این کتاب با عنوان کود و کش در فرهنگ بلود مطالعه کرد.
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مؤلف :محمدسعید جانباللهی
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عنوان :سفرنامههای معاصر بلوچستان (بخش سوم 1951 :تا1982خورشیدی)
شماره  56تابستان 0011

به اهتمام :محسن شهرنازدار
نويسندگان :محمدسعید جانـباللهـی ،محمـد
برقعی ،ابراهیم مختاری ،کمـالالـدين غـراب،
محمدرضا درويشی و محسن شهرنازدار
تاريخ انتشار1911 :
ناشر :آبی پارسی و انتشارات پل فیروزه
نوبت چاپ :چاپ اول
تعداد صفحه 491 :صفحه
قیمت 85/222 :تومان

بخ
ش

سوم سفرنامههای معاصر بلوچستان که شامل یک مقدمه و هفت

ستفرنامه از

نویسنده اس  ،به ستیاث نامتههتایی در ثتد فاصتل ستالهتای  2852تتا 2830

اختصاص دارد و در واقع ،بخشی از روند تغییر و تحوالت دهه چهل تا پنجاه را شتامل
میشود .هدف از طراثی این مجموعه و انتخاب عناوین یادشده ،مرتفع ستاختن فقتر و
خأل منابع موثق و قابل اتکا در ثوزه مطالعات بلوچستان و جبران کمبود منابع پژوهشی
در این زمینه بوده اس  .آقتای محستن شتهرنازدار پژوهشتگر ثتوزه انستانشناستی و
مطالعات قومی ،طی دو دهته گذشتته مستتولی

طترح دانشتنامه فرهنتگ و جغرافیتای

بلوچستان را به همراه چند تن از استادان دیگر برعهده داشتته است  .گفتنتی است

کته

این مجموعه با عنوان پژوه های ایران فرهنگی شامل  11عنتوان کتتاب

بخ

نخس

اس

که منابع مهم و بنیادین را درباره این منطقه شامل می شود .از مطتالبی کته در ایتن

کتاب به آنها پرداخته شده ،ابتدا سخن ناشر اس

که عنتاوین و شترح مجلتدهتای ایتن

مجموعه را در بخ های مختلف کر میکند و در ادامه ،طتی مقدمتهای ،بته تحتوالت
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اجتماعی و فرهنگی بلوچستان از اواختر دهته  40بته بعتد متی پتردازد .در جلتد ستوم
سفرنامههای معاصر بلوچستان اولین سفرنامه بته آقتای محمتد برقعتی جامعتهشتناس و
تحصیل و خدم

سربازی ،سفرهای خود را به بلوچستان آغاز می کند و به قدری شتور

و شوق دارد که سالهای متمادی همان جا زندگی میکنتد .تجربته متردمشتناختی ایتن
استاد در روستایی به نام گیران شکل متیگیترد و بتا کمتک برختی مستتوالن ،ختدمات
بسیاری را به روستاییان عرضه می کند .او به دالیل خاصی از جمله ثساسی

امنیتتی از

ادامه کار بازمی ماند و پس از انقالب استالمی بتا توجته بته تخصتص در امتور توستعه
بلوچستان تا استانداری هم پی

میرود اما در نهایت

در دهته  70ایتران را بته مقصتد

امریکا ترک می کند .محمدسعید جانباللهی فیروزآبادی ،یکی از پرکارترین مردمنگتاران
ایرانی در دو دهه اخیر ایران که اغلب آثارش درباره فرهنگ مناطق کویری یت د و میبتد
اس  ،دو سفرنامه را در این مجموعه نگاشته اس  ،بلوچستان  2857و سفرنامه سراوان.
جانباللهی در نوشته خود یادآور می شود که به واسطه همکاری با مرک فرهنتگ متردم
رادیو و تلوی یون ملی ایران که آقتای انجتوی شتیرازی اداره آن را برعهتده داشت  ،بته
مردمشناسی تشویق شده اس  .او در مرک مردمشناسی وزارت فرهنگ و هنر به عنتوان
کارشناس بخ

را بته سیستتان

عشایر استخدام میشود و از آن زمان به بعد ،سفرهای

و بلوچستان آغاز میکند که ثاصتل آن کتتاب ستفرنامههتای متردمشناستی سیستتان و
بلوچستان اس  .سومین سفرنامه ،متعلق به ابراهیم مختاری مستندساز است
انقالب نگاه او را معطوف به روستا میکند و در سال  2853برای ساخ

فیلمی دربتاره

نابسامانی های بلوچستان راهی آن منطقه میشود و از آن بته بعتد هتم بخت
مستندهای خود را به زیس

مهمتی از

در جامعه روستایی اختصاص میدهد .کمالالتدین غتراب،

کارگردان ،نویسنده تتاتر و روزنامه نگار ،چهارمین فردی اس
کتاب به چاپ رسیده اس

کته وقتو

کته ستفرنامه اش در ایتن

او نی مانند بسیاری از جوانان پرشور در زمان انقالب مستله

توجه به جامعه روستایی ایران را در اولوی

اهداف آرمانی خود قترار داد و در نهایت

طی آشنایی با فعتاالن جهتاد ستازندگی ،بته بلوچستتان و مردمتان

عالقتهمنتد شتد و

سفرنامه ای به نام «بلوچستان مطرود قرن» را نگاش  .پنجمین مستافر بلتود محمدرضتا
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مردمشناس تعلق دارد؛ این استاد اهل قلم به واسطه همنشینی با دوستان بلتود در دوران
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درویشی اس ؛ موسیقیدانی که بته دنبتال نوازنتدگان سراستر کشتور بترای شترک

در

جشنوارههای موسیقی به منطقته بلوچستتان عالقتهمنتد متیشتود و اثتری را بتا عنتوان
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دایرةالمعارفسازهای ایران به چاپ متیرستاند .پایتان بخت

ایتن کتتاب «دو ستفرنامه

بلوچستان» نام دارد کته ثستن شتهرنازدار بته رشتته تحریتر درآورده است  .از نکتات
ارزشمند این اثر میتوان به نمایه دقیق و مقدمه به زبان انگلیسی اشاره کرد.

