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دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، جلد اّول: آب - باران، تهران: 

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1391.

ای��ن دانش��نامۀ س��ودمند حاوی مزایایی اس��ت ک��ه در کمتر 

دانشنامه ای می توان سراغ گرفت. نخست آن که غالب عناوین 

و مداخ��ل آن خواندنی اس��ت؛ توضیح این که دانش��نامه ها از 

مراجع مهم علمی هس��تند و مانند فرهنگ ها به عنوان مرجع 

ب��ه کار می آیند نه برای مطالعه. لذا اگر دانش��نامه ها نیاز خاص 

مراجعه کنندگان را به خوبی و با کمال ایجاز و اختصار و در عین 

ح��ال با کمال وضوح و س��ادگی برآورده کنن��د، به هدف خود 

رس��یده اند و از همین روی جامعیت دانشنامه ها در محدوده ای 

که برای خود تعیین کرده اند از ضروریات است.

اکنون باید گفت که دانش��نامۀ فرهنگ مردم ایران عالوه 

بر مرجعیْت این حس��ن را دارد که کتابی خواندنی است؛ یعنی 

بس��یاری از عناوین آن س��رگرم کننده و آموزنده و لذت بخش 

است و از این نظر مزیتی بر سایر دانشنامه ها دارد.

دوم این که به لحاظ موضوعی منحصر به فرد اس��ت. زیرا 

مطالب آن به آس��انی در منابع دیگر به دس��ت نمی آید. اگرچه 

کتاب ها و مقاالت بس��یار دربارۀ آن ها نوشته شده است، جمع 

آن ها و تلخی��ص آن ها و افزودن آگاهی ه��ای جدید و تنظیم 

آن ها در ذیل عناوین مختلف از مزایای این کتاب است. 

س��وم این که مطالب این دانشنامه با زندگی مردم عادی 

س��روکار دارد، نه با دانش��مندان و محقق��ان و دانش پژوهان، 

بنابراین تمام جنبه های زندگ��ی آن ها را در برمی گیرد از عالم 

و عامی، به همین سبب فراهم کنندگان آن »فرهنگ مردم« را 

بر س��ایر اصطالحات متداول ترجی��ح داده اند. البته این مفهوم 

در حقیق��ت از مفاهی��م وارداتی از غرب اس��ت و ابتدا در اروپا 

پیدا ش��ده اس��ت و در فرهنگ های انگلیسی آغاز کاربرد کلمۀ 

»فولکلور« را در سال 1846 دانسته اند؛ یعنی بیش از یک و نیم 

ق��رن پی��ش، و در ایران گرچه مواد و آثار بس��یاری از فرهنگ 

مردم در کتب قدیم و جدید وجود داش��ته است، هرگز به آن به 

عنوان دانش ننگریس��ته اند و فقط در حدود نود س��ال است که 

برخی از فضال چون صادق هدایت به این مفهوم توجه کرده و 

آن را به عنوان موضوع مستقلی بررسی کرده اند.

»فرهنگ مردم« ترجمۀ »فولکلور« است که قباًل غالبًا آن را 

فرهنگ عوام، فرهنگ عامه، فرهنگ سّنتی، فرهنگ شفاهی، 

آداب و رس��وم عامه، اعتق��ادات و آموزه های ع��وام، خرافات 

عامه، توده شناس��ی، معارف خاله خان باجی ها و ... می نامیدند و 

فراهم آورندگان این دانشنامه ترجیح داده اند که آن را فرهنگ 

مردم بنامند که جنبه های ارزش��ی منفی سایر تعابیر را نداشته 

باشد و فولکلوریست )folklorist( یعنی متخصص فولکلور را 

»پژوهندۀ فرهنگ مردم« نامیده اند. فولکلور مرّکب است از دو 

ج��زء folk )مردم، تودۀ م��ردم( و lore )علم و دانش( و جمعًا 

می ش��ود دانش راجع به تودۀ م��ردم. دانش در این جا به معنای  

اطالع و آگاهی است نه علم و دانش.

دانشنامۀ مورد بحث مشتمل است بر فهرست بلندباالیی، 

در 12 صفح��ه به قطع رحلی، از دس��ت اندرکاران تهیۀ آن که 

شامل مشاوران، ش��ورای علمی، سرپرس��تی، سرویراستاری، 

محققان، ویراستاران و همکاران و غیره، و صورت بخش های 

مختل��ف دایرةالمع��ارف که نش��ان می دهد گ��روه عظیمی از 

دانش��مندان و محققان و پژوهندگان با این دانشنامه همکاری 

داش��ته اند و ش��اید در ایران کمتر کس��ی را بتوان یافت که در 

این رش��ته صاحب نظر باش��د و نامش در این فهرس��ت نیامده 

باش��د. سپس مقدمه ای در شش صفحه دربارۀ مفاهیم فولکلور 

و چگونگی تنظیم دانش��نامه آمده اس��ت و آن گاه اصل کتاب 

ب��ه ترتی��ب الفبایی آغاز می ش��ود. مقاالت این جل��د از »آب« 

ش��روع می ش��ود و به »باران« پایان می یاب��د؛ در حالی که در 

دایرةالمعارف بزرگ اس��المی، که تا کنون 19 جلد آن منتش��ر 

ش��ده، حدود یازده جلد را مقاالت آب تا باران دربرگرفته است 

و اگ��ر به همین منوال پیش ب��رود گمان نمی رود که دورۀ این 

دایرةالمعارف تا س��ی س��ال دیگر به پایان برسد و لذا می توان 

دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران

مصطفی ذاکـری*

* استاد بازنشستۀ دانشگاه.
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گفت که حداقل تا سی سال آینده این دایرةالمعارف جوابگوی 

تمام نیازهای محققان و پژوهشگران نخواهد بود.

با توضیح اخیر، باید گفت یکی از دیگر مزایای دانش��نامۀ 

فرهن��گ مردم ایران این اس��ت که احتمااًل ب��ه زودی تکمیل 

می شود و منتظران را به زمان های دور حواله نمی دهد و احتمااًل 

این دانشنامه در پنج- شش جلد به پایان خواهد رسید؛ به ویژه 

که عدۀ کثیری از اهل تحقیق و دانشمندان و عالقه مندان این 

رشته با آن همکاری می کنند.

چنان که گفته ش��د، بس��یاری از مقاالت این دانش��نامه 

خواندنی و سرگرم کننده است، اما الزم است یک اشتباه بزرگ 

در نام س��راینده یا بهتر بگویم نویس��ندۀ داس��تان امیرارسالن 

را اص��الح کنم و آن این اس��ت که محمدجعف��ر محجوب در 

مقدمه ای که بر این داس��تان نوشته و در سال 1340 به همت 

س��ازمان کتاب های جیبی چاپ شده است در صفحۀ سیزده، از 

نوشتۀ دوست علی خان معیرالممالک آورده است که: نقال این 

قصه برای ناصرالدین شاه نقیب الممالک بود، اما نام کوچک او 

را معیرالممالک ذکر نکرده اس��ت و محجوب از روی نام قصۀ 

دیگری به نام »ملک جمش��ید و طلسم آصف و حمام بلور«، که 

در س��ال 1327 شمسی چاپ ش��ده است و این قصۀ اخیر را از 

تألیف��ات محمدعلی نقیب الممال��ک در رمضان 1292 هجری 

قمری دانس��ته است، نام کوچک نویس��ندۀ امیرارسالن را هم 

محمدعلی ذکر کرده است، اما نام صحیح او، به احتمال قوی، 

حاجی میرزا احمد نقیب الممالک ش��یرازی اس��ت که در سال 

1302 هجری قمری درگذش��ته است و در مشهد مقدس دفن 

شده؛ چنان که در آثار العجم تألیف فرصت شیرازی )ص 262( و 

در فرهنگ س��خنوران )ص 614( آمده است. و او رسالۀ کوچکی 

به شعر به صورت ترکیب بند دارد به نام بادۀ بی خمار در هفت 

بند، که در ملک ری در بارس ئیل هزار و دویس��ت و هش��تاد و 

اند س��روده اس��ت، با یک مثنوی کوچک در آداب حکومت به 

طن��ز و جمع��ًا در 19 صفحه که در 1285 س��روده و با حروف 

سربی چاپ شده اس��ت. او، به نوشتۀ فرهنگ سخنوران، پسر 

حاجی درویش حس��ن قص�ه خوان بوده و به نوش��ت�ۀ فرصت 

)ص 263( پسری داشته است به نام میرزا مهدی نقیب الممالک 

که حکیم و ش��اعر بوده اس��ت و در هیچ کدام از این دو کتاب 

سخن از محمدعلی نقیب الممالک نیست و قصۀ ملک جمشید 

ش��اید از نقیب الممالک دیگری از فرزن��دان حاجی میرزا احمد 

نقیب الممالک بوده است.

نام برخی از مش��اهیر که دربارۀ آن ها تودۀ مردم افسانه ها 

س��اخته و بافته اند در این دانش��نامه عنوان ش��ده و دربارۀ این 

افسانه ها اشاراتی شده است مانند افسانه هایی راجع به ابن سینا 

و ابوریحان بیرونی و انوش��یروان و امام حس��ین)ع( و باباطاهر و 

غیره. و کتاب هایی حاوی اش��اراتی از فرهنگ عامه نیز معرفی 

گردیده است؛ مثل آثارالباقیۀ ابوریحان و اخالق االشراف عبید 

زاکانی و انیس الناس و نیز برخی س��فرنامه های خارجیان که 

در آن ها ذکری از اعتقادات و رسوم خرافی مردم شده است. 

نکتۀ دیگر ذکر برخی میوه ها و سبزیجات است که فوائد و 

مصارف خوراکی و طبی و آش��پزی آن ها شرح داده شده است؛ 

همچون آلو، آویش��ن، اسطوخوّدوس، انگور، اسفناج و غیره که 

گمان می کنم این کار توس��عی است در مفاهیم فرهنگ مردم، 

زیرا خوراکی ها و س��بزیجات و میوه ها را نمی توان دقیقًا سوژۀ 

فرهنگ عامه دانس��ت و آش��پزی و طبابت و خ��وراک از امور 

عادی مردم اس��ت و کمت��ر عوام زدگی در کارب��رد آن ها دیده 

می ش��ود؛ البته برخ��ی از آن ها در فرهن��گ عامه مصرف دارد 

همچون اسفند که برای بخور و دفع چشم زخم به کار می رود. 

دیگر آن که برخی عناوین دینی و مذهبی را هم به عنوان 

س��وژۀ فرهنگ عامه ذکر کرده اند همچون آیةالکرس��ی و نام 

برخی امامان که شایس��ته نیست؛ زیرا که این ها قداست دینی 

دارن��د و بازیچه و ملعبۀ عوام نمی ش��وند و اگ��ر برخی اعمال 

عامیان��ه در پیرامون آن ها انجام می گی��رد باید تحت عناوین 

دیگری ذکر ش��ود؛ مثاًل خواندن آیةالکرس��ی در هنگام س��فر 

را می توان در آداب مس��افرت ذکر کرد و این از کارهای عوام 

نیست و خواص هم بدان پایبندند. 

دیگر آن که ساختن آرامگاه ها برای امامان و امامزادگان را 

از قول شخصی خارجی به نام هیلنبراند مغایر با دستور حضرت 

رس��ول)ص( و احکام اسالم دانس��ته اند. اگر بناست در این موارد 

حکمی نقل شود باید از کتب فقهی و فقهاء عالی قدر  نقل کرد، 

نه از یک خارجی متأثر از افکار وهابیان.

در صفح��ۀ 10 آنچه دوس��تکامی نامیده ش��ده اس��ت در 

حقیقت س��نگاب است که هنوز در مدخل بسیاری از مساجد و 

از جمله مسجد امام در اصفهان وجود دارد. 

در صفحۀ 11 نوشته اند آب چاه توسط آبکش یا دلو یا چرخ 

چاه کشیده می شده که صحیح آن با دلو است.
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در صفحۀ 12 نوش��ته ش��ده که در ترانه های آذربایجانی، 

با پاسداش��ت آیین زردشت در گرامی داش��ت آتش، آن را نماد 

آبادانی می شمرند و شعری از بهمن کاظمی نقل شده است به 

فارسی و من گمان نمی کنم آذربایجانی ها بعد از چهارده قرن که 

از مسلمان شدن شان می گذرد هنوز از زردشت پاسداشت و آتش 

را احترام کنند، و اگر چنین می بود باید ش��عر به ترکی بوده باشد 

نه شعر فارسی که معلوم است همین روزها سروده شده است. 

در صفحۀ 144 از قول یک آلمانی، که به دربار شاه عباس 

رفته بوده، آمده اس��ت: ایرانی ها غذا را بدون بشقاب و با دست 

می خورند و کارد و قاش��ق در میان نبود. این نه کار عامیانه ای 

بوده اس��ت و نه نادر؛ تا همین نیم قرن پیش در تمام ایران در 

خانه ه��ا برای افراد خانواده و در مهمانی ه��ا برای هر چند نفر 

مهمان یک سینی پلو می کشیدند و افراد دور سینی می نشستند 

و با دس��ت از جلوی خود غذا می خوردن��د و اگر مثاًل در طرف 

مقابل کسی گوش��ت یا مرغی بود حق نداشت دست دراز کند 

و آن را ب��رای خود پیش کش��د. آداب غذاخوردن با قاش��ق و 

چنگال از فرنگی ها به ما رسیده است و آن هم در همین اواخر 

و این هم که نوش��ته اند برای نوش��یدن شربت ها قاشق چوبی 

یک بارمصرف به کار می رفته درس��ت نیس��ت. این قاشق های 

چوبی هم تا همین اواخر س��اخته می ش��د و در قدح ش��ربت ها 

گذاشته می ش��د و از آن به عنوان لیوان اس��تفاده می گردید و 

یک بارمصرف نبود و برخی بسیار عالی و گران قیمت بود.

در صفحۀ 146 نام کتاب های کنزالفرائد فی تنویع الموائد 

و زه��ر الحدیقة فی االطمعة االنیقة غلط چاپ ش��ده اس��ت. 

ابراهی��م ادهم در صفحات 231- 235 مدخل ش��ده و مطالبی 

از کتب صوفیه دربارۀ او نقل ش��ده که کاًل مجعول است و این 

ش��خصیت اسطوره ای عرفا از روی ش��رح حال بودا در مشرق 

ایران س��اخته شده و بر اس��اس الگوی او برایش مقاماتی قائل 

ش��ده اند و در کتب صوفیه در ش��رح حال او تناقضات بسیاری 

هست که در این جا شرح آن ممکن نیست. 

در صفحۀ 457 از قول جرجی زیدان از بادبزنی به نام َمذاب 

نام برده شده است که گمان کنم در نقل آن اشتباهی رخ داده شده 

باشد، چون صحیح این کلمه ِمَذبّه است به معنای مگس کش که 

جمع آن مذاّب است با تشدید با و آن بادبزن نیست.

در صفحۀ 518 نوش��ته اند در شاهرود برای درمان هیزه به 

معنی اسهال و استفراغ به طفل داروی هیزگی می داده اند، صحیح 

آن البته هیضه و هیضگی است که با تلفظ عامیانۀ فارسی نوشته 

شده است و اصل آن عربی است )ر.ک: المنجد، ص 881 ذیل هیض(. 

در صفحۀ 75 َکلَک را آتش دان بزرگی به ش��کل استوانه 

یا منشور هش��ت ضلعی دانسته اند که باالی تکیه قرار داشته و 

بلن��دی آن به اندازۀ قد یک نف��ر آدم و قطرش حدود یک متر 

بوده اس��ت. من نمی دانم این نوع کل��ک در کجا وجود دارد و 

احتمااًل نام بنایی اس��ت در روس��تایی یا ش��هری، اما کلک در 

اصط��الح مردم ته��ران و اصفهان به معنی منقل ِگلی اس��ت 

که فقرا و بی نوایان داش��ته و در آن آت��ش می کرده و قوری و 

کتری را در کنار آن می گذاشته اند و در شب های زمستان آن را 

زیر کرس��ی می نهاده اند و تریاکی های فقیر معمواًل یک کلک 

کوچک همراه خود داشته اند. شاعری که موش و گربۀ عبید را 

به صورت مخّمس درآورده است می گوید: 

ج��ای تریاکی��ان ب��ه کن��ج مب��ال

س��اعت و روز و هفت��ه و مه و س��ال

کل��ک و س��یخ و انبر اس��ت و ذغال

دو بدی��ن چن��گ دو ب��دان چنگال

ی��ک ب��ه دن��دان چ��و ش��یر غّران��ا

در صفح��ۀ 85 اخیه را صورتی از آخور دانس��ته اند در حالی که 

آخور کلمه ای فارس��ی اس��ت و اَخیه صورت فارسی شدۀ کلمه 

اخّیه اس��ت بر وزن بقّیه که جمع آن اواخی و اخایاس��ت و آن 

طنابی است که به میخ طویله در زمین بسته می شود  و سر دیگر 

آن را به پای چارپایان از قبیل خر و اسب و قاطر می بسته اند تا 

نتواند جای دوری برود یا بگریزد، و به هیچ وجه به معنای آخور 

نیست و در همین صفحه در متن مقاله به »فرهنگ« ارجاع داده 

شده اس��ت که من نفهمیدم کدام فرهنگ منظور است. ضمنًا 

اخّیه را در فارس��ی بُخو بر وزن دورو ی��ا بخاو هم می نامند که 

اصل آن ترکی اس��ت. اصطالح بخوبریده در اصل یعنی اسب 

ی��ا االغی که طناب پای خ��ود را آن قدر این طرف و آن طرف 

می کش��د تا پاره ش��ود. و س��پس می گریزد و کنایه از شخص 

سرکش و ایلخی است.

در خاتمه باید گفت که این اندک کاس��تی ها به هیچ وجه 

از ارزش این دانش��نامۀ نفیس و باارزش نمی کاهد و امید است 

که به زودی تألیف و چاپ مابقی مجلدات آن به پایان برس��د و 

چشم مشتاقان را روشن سازد. به همۀ دست اندرکاران بزرگوار 

آن خسته نباشید و بدین مناسبت تبریک می گوییم.            ■


