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دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران 

مصطفی ذاکری

پژوهشگرمتونادبی

توت(،تهران،مرکزدایرةالمعارفبزرگ )ج2:بارانخواهیـ

اسالمی،1393،تهران.

مقدمه

1362ش اسفند در که اسالمی بزرگ دایرةالمعارف مرکز

دایرةالمعارفهای انتشار و تدوین هدفش شد تأسیس

اسالمی،عمومی،وتخصصیبودکهدرابتداتمامهّمآنصرف

تدویندایرة المعارف بزرگ اسالمیبهفارسیوسپسترجمۀ


ً
دامنۀفعالیتخودراعمال

ً
آنبهعربیوانگلیسیشد،امااخیرا

بسیارگسترشدادهوبهتدویندانشنامههایتخصصیدیگر

همپرداختهاست،چنانکهدانشنامۀ  ایرانرادر1384آغازو

جلداولآنرامنتشرساختوتدویندانشنامۀ فرهنگ مردمرا

هماز1391شروعوجلدنخستآنرامنتشرکردواکنونجلد

دومآنرادر778صفحهبا267عنوانازچاپدرآوردهاست

کهحاویموضوعاتبسیارمتنوعیاستکهخواندنآنهابرای

هرفردباسوادیاعمازمتخصصوغیرمتخصصجالبو

آموزندهاست؛برخالفدایرةالمعارفبزرگاسالمیکهبیشتر

برایمتخصصانومحققانودانشمندانوراهنماییآنهابرای

برای
ً
دستیابیبهمنابعمهمتحقیقتدوینشدهاستوغالبا

افرادعادیوتحصیلکردههایعمومیدرنظرگرفتهنشده

استوسایردانشنامههایتخصصیهمکمتربهعامهمردم

توجهداشتهاند.

از ایران مردم  فرهنگ  دانشنامۀ  از جلد این عناوین

»بارانخواهی«تا»توت«رادربرمیگیردیعنیسهحرفب،

پ،وتبهاتمامرسیدهاست.دراینجاتوجهبدیننکتهحائز

اهمیتاستکهاصطالحدایرةالمعارفدرآثارجدیداینمرکز

بهدانشنامهتغییریافتهاست.درحقیقتدایرةالمعارفاسالمی

اصطالحیاستکهنخستینبارمعلمبطرسبستانیدرسال

1876م)مطابقبا1293ق(برایدانشنامۀخودانتخابکردو

آنرامعادلکلمۀفرانسویencyclopedieبرگزید.درفارسی

غالمحسینمصاحبنیزدانشنامۀخودرادایرةالمعارفنامید

دانشنامۀخودرامعادل یارشاطراصطالح احسان
ًً
وظاهرا

انسیکلوپدیفرانسهبرگزیدودرسال1354شدانشنامۀ ایران 

و اسالمرامنتشرکرداماعنواندایرة المعارف بزرگ اسالمی

کماکانباقیاستوتغییرنیافتهاستکهتاکنون21جلدآن

منتشرشدهاستامادرترکیهترجیحدادهاندکههمانلفظ

فرانسوییعنیAnsiklopediرابهكاربرند.

تنوع عناوین

تنوعمطالباینفرهنگبهحدیاستكههرمراجعهكنندهای

باهرگونهعالقهیاگرایشیجلبمیکندوراضینگه را

میدارد.درحقیقتهرچیزییاشخصیکهبهنحویبافرهنگ

عامهرابطهایداشتهاستیادارد،دراینکتابعنوانشدهو

راجعبداناطالعاتجامعیآمدهاست،خواهنباتوگیاهباشد

یاکتابیاشخصیاجشنیاجانوریابازیوغیره.براینمونه

بهبرخیازآنهااشارهمیشود:
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درموردافسانههاازکتابهایبختیارنامه،بهرام و گل 

اندام،بحیره،بانو گشسپ نامه،بچه خوانی،بوستان خیال،بدیع 

الملک و بدیع الجمال،بهار دانش،برزونامهوغیرهبحثشده

زردشتیان، برشنوم از عامه، رسوم و آداب مورد در است.

است(، آب در سالیانه )جشنی برفچال بارانخواهی،

بستنشینی،بختگشایی،بجار)مراسمپولریزیبرایکمک

بیتخوانی، بلهبرون، بلوچستان(، در جوانان ازدواج به

بنداندازی،سفرۀبیبیسهشنبهوباطلالسحر؛ازجانوران

دربارۀبزوبلبلوازگیاهاندربارۀباقال،بالنگ،بلوط،بنفشه،

بارهنگ،بیدوبیدمشک،تاتوره،ترب،تره،تریاک،بومادران،

وبه.

ازغذاها:بغرا،بستنی،باقاالقاتق،باقلوا،بامیه،بورانی،نان

بربریوتافتون،برساق)نانمخصوصعشایروچوپانانلرکه

بسیارمقویوماندگاراست(،ازفصولدربارۀ:بهاروتابستان

وپاییز،ازبازیهادربارۀ:بقالبازی،بقچهگردانگ،بندبازی،

ترکهبازی،ترنابازی،وحمومکمورچهداره)بشینوپاشو(،از

زیارتگاههای نیز و ایرانی باغهای و بیستون دربارۀ: اماکن

درخوزستان(، بختیاریها گاه )زیارت باَمد بیبیشهربانو،

بیبیحیات،بیبیدوست،وپیرسبز)زیارتگاهزردشتیان(.

ازاشخاصیکهدرآثارشانراجعبهفرهنگعامهبحثشده

است،دربارۀپروینگنابادی،صمدبهرنگی،ابوریحانبیرونی

ومهردادبهار،ونیزتختیقهرمانمعروفکهدربارۀاوسخنانی

درافواهاستوبهلولعاقلدیوانهنماکهحکایاتیدرمیانمردم

دربارۀاوزبانزداستوبسحاقاطعمهکهدراشعارشاشاراتی

بهآدابورسومعامهاست،ازمشاغلبقالیوبنایی،ازسازها

باالبان،ازکتابهایحاویآدابپیشازاسالمبندهش،از

رقصوآوازبایاتی)شعرهاییبهترکیآذربایجانی(،بچهخوانی،

بحرطویل،بهاره)نغمههایکردیکهدربهارخواندهمیشود(،

سفرنامههای از است( آمده بندری ذیل )که بندری رقص

خارجیانیکهبهایرانآمدهاندوراجعبهآدابورسومولهجهها

ایرانیانمطالبینوشتهاندسفرنامههای ومثلهاوشعرهای

بست ،)Brugch( بروگش ،)Bradley Birt( برت برادلی

)Bassettکهبهفارسیترجمهنشده(،برادرانشرلی،بریتل
Bish-(وبیشاپ،)Blüche(بلوش،)Brittlebank )بنک

op(موردبحثقرارگرفتهاست.وعالوهبرآنهامطالبمتفرقۀ

بسیاریعنوانشدهاستکهدرطبقهبندیفوقجانمیگرفت.

بههرحالتنوعبسیارباالستوذکرهمۀعناوینمیسرنیست.

برخی مالحظات

کمغلط
ً
اولآنکهایناثردارایحروفچینیخوبیاستوتقریبا

ازآبدرآمدهاستومندربررسیهایخودکهقسمتاعظم

کتابراشاملمیشود،فقطیکغلطچاپییافتمدرمبحث

بحرطویلص71بند6که»تسنیقالصفات«بهجای»تنسیق

الصفات«چاپشدهاستوآنازصنایعلفظیبدیعاست

یعنیردیفکردنچندصفتپیاپیبرایچیزیوکسیکهاگر

باصنایعدیگریچونسجعوجناسهمراهباشددلنشیناست

ونمیدانمکلمۀجعمدرص742سطر4غلطاستبهجای

جمعیالغتیاستمحلی.

دوماصطالحطلببارانرایجتریننامبرایبارانخواهی

استواستسقاءبهعربیهمکهذکرشدهاستدرعربیبهکار

میرودونامدیگرآندرعربیکهذکرنشدهاستاستمطار

استواینعنواندر22صفحهازمفصلترینعناویناست.

سومدرصفحۀ517ترانهایازکودکانخورنقلشدهاست

کهترجمۀآندرستنیست:ایبادبهنومبرارم)ایبادبهنام

برادرمبوز(،شکربهکرمبرارم)ازکرمبرادرمشاکرم(،خودم

غالمبرارم)منغالمبرادرمباشمیاهستم(دخترابگردنبهدور

برارم)یعنیدخترهابهدوربرادرمبگردندوقربانشبروند(.

سهلانگاری
ً
چهارمآنکهدرتنظیمعناوینگاهیظاهرا

فیلمبلوط)تحتعنوان»بلوط«(درصفحۀ
ً
شدهاست.مثال

205مقدمبرخود»بلوط«یعنیدرختبلوط)ص207(آمده

است.فیلمتنگسیردرص74پیشازرمانتنگسیرشرحو

ادامهشدهاست،کشتیترکمنیذیلترکمنیآمدهاستکه

عنواننارساییاستوبایستذیلکشتیبیاید.
ًً
ظاهرا

پنجمدربارۀریشۀتنبوردرصفحه735وجوهیذکرشده

tambūrیاtanbūrاست؛ولیاینکلمهدرپهلویبهصورت

آمدهاستوازنظرریشهقابلمقایسهاستباتبیروتبیرهبه

معنایطبلیادهلومعربآنطنبوراستونیزطنباروجمع

آنراباطاءمینویسندیعنی
ً
آنطنابیراستودرفارسیمعموال

ازصورتعربیآنگرفتهاند؛لکنضمۀطاءرابدلبهفتحه

کردهاندمانندزنبورکهدرعربیبهضمزاءاستوشکلآندر
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المنجدص472آمدهاستوبرایآنانواعیذکرکردهاندچون

طنبوربغدادیوترکیوخراسانیوشروانیانومیزانیو

بربری.

ششمدرموردتاتریککهواژهایکردیوآننوعیبازی

میکنندبدینطریقکهتکهایسنگ
ً
استکهکودکانمعموال

کوچکصافونازکیبهاندازۀکفدسترابررویآبساکن

استخریاحوضبزرگیپرتمیکنندتاباموجهاییبهآخرآن

برسدودراصفهانبچههاازهممیپرسندچوریچوریچنه

میگویدپنجچوری.اگربتواندطوری
ً
چوری؟وطرفاومثال

سنگراپرتکندکهرویآبپنجموجایجادشودبرندهاست.

وچوریدرزبانمردماصفهانبهمعنایجوجهاست.گویی

هرموججوجهایاستکهسرازآببرمیآورد.

هفتمتعریفبازیدرص35نارساستومنبااستفاده

ازمنابعمختلف،درفرهنگمفاهیمفارسیچنینتعریف

برایسرگرمیو
ً
کردهام:بازیعملیااعمالیاستکهصرفا

بدونتوقعسودوبدوناجباروآزادانهانجاممیگیردوهدف

آنتولیدکاالیاانجامخدماتینیستومنتجبهتولیدیاانجام

دارایقواعدمعین
ً
خدماتهمنمیشودومعذلکمعموال

قراردادیجدیوتخلفناپذیراست،ولیجایابتکاروابداع

وتنوعدرانجامحرکاتوعملیاتآنراهمدارد.بااینتعریف

کهبرایمسابقهوایجادرقابتمیانحریفاناست
ً
فوتبالمثال

بازیبهحسابنمیآیدونوعیمسابقۀورزشیاست.

هشتمنکتهایاستازقصورمقالهنویسیبرایدانشنامهها

ازنظرمسکوتگذاشتنمطلبیوارجاعآنبهکتابیامقالهای

دیگرکهبرخیازاینمنابعدورازدسترسعامهوحتیمحققان

آمدهاست:»برای درصفحۀ39
ً
ومتخصصاناستمثال

مهرههاییکهدردفعچشمزخمبهکارمیرودهمایونی،

فرهنگ مردمسروستان،ص377وبرایخرمهرهبهکتیرایی،

از خشت تا خشت«.

امامیبایستابتدابهاینمهرههاوخواصآناشارهمیشد

وسپسبهمنابعارجاعدادهمیشد.درصفحۀ45درآخر

صفحهآمدهاست:»اینباورموضوعیکیازحکایتهای

قرارگرفته اسرارنامهص188 در نیشابوری طنزآمیزعطار

است«.ایناشارهبرایخوانندهچهفایدهایداردکهاغلبآنها

بهاینکتابدسترسیندارندتاببینندسرخرچگونهبهطنز

گرفتهشدهاست.

درصفحۀ452آمدهاستکه:»نفوذوتأثیرپوریایولی

حتیبهمثلهایایرانینیزراهیافتهاستبراینمونهذوالفقاری،

یک
ً
فرهنگ بزرگ ضرب المثل های  فارسی«،آیابهترنبوداقال

یادومثالذکرمیشدوسپسبهآنکتابارجاعدادهمیشد؟

متأسفانهاینروشدربسیاریازمقالههایدانشنامهایرایج

استودربعضیمواردمنابعیکهبدانارجاعدادهمیشودیا

اصالدرایرانموجودنیستیافقطدرکتابخانههایمحدودی

وجودداردکهقابلدسترسیبرایهمۀعالقهمندانومحققان

محققیکهدرسیرجانیابروجردیانجفآباد
ً
نیست.مثال

یا المعارف اصفهانمشغولتحقیقامریاستودردایرة

دانشنامهمرجعیرابهاومعرفیمیکنندکهفقطدرکتابخانۀ

درایران
ً
دانشگاهتهرانیاکتابخانۀملیوجودداردیااصال

نیستتکلیفاوچیست؟

بهنظرمنهمانطورکهذکرشدبایدمطلبتشریحشودو

بندهچندسالپیشدربارۀتصورو
ً
سپسارجاعدادهشود.مثال

تصدیقتحقیقکردموتماممنابعراجعبهایندوراازارسطو

گرفتهتاحکمایاسالمازابنسیناتاحکیمسبزواریبررسی

کردموفقطیکیازمنابعکهازفارابیاستودرآنبحث

مستوفاییدراینبارهشدهاستدورازدسترسمنبودوتا

امروزهمنتوانستهامآنرابیابموآنکتابعیون المسائلکه

دمیتریسآنرادر1890چاپکردهاستونامآندرمقاله

ولفنسناستاددانشگاههارواردآمدهاستواحمدآرامآنرا

ترجمهکردهودرکتابمنطق و مباحث الفاظدر1353چاپ

شدهاست.دراینمقالهتوضیحکافیراجعبهنظرفارابینیامده

استوالزمبودکهمنبهاصلمقالهمراجعهکنم.

درصفحۀ که است تزویج نامه کتاب دربارۀ آخر نکتۀ

658ـ659ذکرشدهازباقرناجیقزوینیکهآقایآلداودآنرا

ازروینسخههایخطیآنمنتشرساختهاند.ایناثر
ً
ظاهرا

درحقیقتدوبارقبالچاپشدهاستیکباردر1314طبق

نوشتۀجمالزادهدرصفحه33فرهنگ لغات عامیانهوباردوم

همطبقهماننوشتهدر1323کهمننسخهایازاینچاپرا

دارمکهدرابتدایکتابمنتخب مطایبات ناجی قزوینیچاپ

شده)ازصفحه6تا29(ودرحاشیۀصفحۀاولآننوشته

اعانت برای است گفته را زفافیه این که ایامی »در است:
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دایرهایبهاسامیمتمولینقزویندربیناشعاررسمنمودهبود

)کهدربیتششم(دایراتتوبرتوآندایرهاست.پسدر


ًً
حقیقتناماینکتابزفافیهبودهاستنهتزویج نامه وظاهرا

اینمنظومهشرححالواقعیخودناجیبودهاستکهبرای

کمکبهازدواجازمتمولینسرودهونامآنهاراهمدردایرهای

ثبتکردهبودهاست.کتابمنتخب مطایبات ناجی قزوینیدر

56صفحهاستوعالوهبرزفافیهحاویمخمسیاستکهدر

زمانمجردبودنشبرایامیرزادهاحمدمیرزاسرودهدر24بند

وبعدازآنسهقصیدههمچاپشدهاستدر151بیتوزفافیه

هم239بیتاستودرمقدمۀکتابمسقطالرأسناجیرا

شهرقزویننوشتهاستنهالهیجان.

شمارۀ 55،پاییز و زمستان 1393

تأملـیدراحوالعلیبنعیسـیاِربِلـیواخبارامـامرضا)ع(در

كشف الغّمه/محمدرضاابوئیمهریزی

عضـدیزدیودیـواننویافتۀاو/حسـینبهـزادیاندوهجردیو

علیرضاقوجهزاده

ردیداسـتانشـیخصنعانومقایسـۀآنباروایتعطار
ُ
روایتک

نیشـابوری /آرمـانحسـینیآبباریکـیومنصـورنـوروزی

مستعلی

تصحیـحازنظـرجامـیوکارکـردآندرشـرحلمعـاتعراقـی/

فرزامحقیقی

جسـتوجودراحـوالواشـعارمجدالدیـنهمگـر/روحهللا

خادمیومحمدحسینکرمی

جسـتوجودراحـوالنصرتالدیـنکبودجامـهوتصحیـح

اشعاراو/رحمانذبیحیورحیمهادیاندابجدید

نـام:واژهایکهندرمتونفارسـیقدیمدرارتباطبادامپزشـکی
ُ
خ

/جاللشایقوپیمانمیکائیلی

حماسهسراییدینیدرادبفارسی/اصغرشهبازی

بررسـیسـاختارزبانی،تاریخیوفرهنگی»سـرودبخارا«/علی

محمدیوانتصارپرستگاریوفهیمهارتقایی

هِشومعرفینسـخههایآن/سـعیدرضا
َ
صددرنثروصددربُند

منتظری

نگاهـیبـهزندگـیوآثـارصدرالدیـنعینـی/آزیتـاهمدانـیو

مسعودحسینیپور

شمارۀ 56 ، بهار و تابستان 1394

ویرایشنهاییشاهنامۀچاپمسکو/سجادآیدنلو

پژوهشیدراحوالوآثارشمسسجاسی/محمدافشینوفایی

نقدوبررسیتصحیحسفینۀشاعرانقدیم/مجیدخسروی

بررسـینسخهشناسـیوسبک¬شناسـیاشـعارترکـیموالنـا/

و بختیـاری رزمجـو شـیرین و جهرمـی خلیلـی الهـام

محمدیوسفنیری

دیباچۀمرقعشاهمحمدمذهب/سعیدخوددارینائینی

گونـهایازبازیشـطرنجدرشـاهنامۀفردوسـی/مهدیرمضانی

واحمدگلی

صدراالفاضلخوارزمی/عاطفهزندی

نقـدیبـراحادیـثوقصـصمثنـوی/وحیـدسـبزیانپورو

صدیقهرضاییوسمیرهخسروی

بررسـیانتقـادیتصحیحکتـاباحـوال و اخبار برمکیان/سـارا

سعیدی

رقـمنقـاشومذهببـرجلدهـایروغنـی)الکـی(کتابخانهو

موزۀملیملک/ریحانهسلیمیوفریباافکاری

بررسـیونقدانتسـابرباعیاتمشـترکخیـامومجدهمگر/طه

صادریومعصومهمعدنکنواسدهللاواحد

بررسـیانـواعجعـلوتزویـردرنسـخههایخطیبااسـتنادبه

نمونههاییازآن/حبیبهللاعظیمیوهلیاهاشمیاصل

مابهکجاییموامانتکجاست/سعیدکریمی

تحقیـقدراشـعارپراکنـدۀابوالمعالـینحـاسرازی/الیـاس

نوراییوسهیلیاریگلدره

عبری/ پیشـنهادیبـرایتصحیـحچنـدلغتدرمتـونفارسـیـ

حامدنوروزیوکلثومقربانی

فهرست مقاالت آینۀ میراث


