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امروزه تحقیق در حوزهي فرهنگ عامه و جستوجوي مظاهر آن در ادبیات فارسی در
میان محققان علوم انسانی جایگاه ویژهاي دارد .هر ملتی براي شناخت بهتر جامعه و
تحلیل انگارهها ،کنشها و واکنشهاي اقشار مختلف و آگاهی یافتن از چندوچون ادبیات
و فرهنگ سرزمینش ناگزیر از توجه به این حوزه از ادبیات است .پژوهش حاضر با
توجه به این هدف ،با روشی توصیفیـ تحلیلی به بررسی ارتباط داستانهاي محمود و
ایاز با فرهنگ عامه و همچنین بررسی مصادیق مادي و معنوي فولکلور در منظومهي
محمود و ایاز زاللی خوانساري نوشته شده است .رواج ادبیات در میان اقشار متوسط و
پایین جامعه بههمراه گسترش فساد جنسی در قالب روابط دو همجنس و مخالفت دربار
با سرایش منظومههاي بزمی در عصر صفویه ،موجب پدیدآمدن ژانرهاي ادبی جدید
شد که محمود و ایازسرایی و بهویژه محمود و ایاز زاللی از نتایج این تغییر سبک است.
ایجاد تصاویر هنري بدیع ،گسترش دایرهي امکانات هنري و ایجاد فضاي صمیمی و
تلقین حس همذاتپنداري ازجمله محاسن توجه زاللی به فرهنگ عامه است .در
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منظومهي محمود و ایاز زاللی خوانساري مظاهر گوناگونی از فرهنگ مردم قابل پیگیري
است .مهمترین مصادیق مادي فرهنگ عامه در منظومهي زاللی ،اشاره به شغلهاي رایج
در میان مردم مانند خیاطی و طب و بیان جزئیاتی از مکانهاي عمومی نظیر گرمابه
است .همچنین در حوزهي مصادیق معنوي ،بهکارگیري واژگان رایج عامه ،استفاده از
الفاظ رکیک ،هجو و کثرت اصطالحات مرسوم در میان مردم ،کنایات و همچنین اشاره
به آدابورسوم خاکسپاري ،شرابنوشی ،خرافات و ...بیش از دیگر مصادیق فولکلور،
موردتوجه زاللی خوانساري بوده است.

واژههای کليدی :زاللی خوانساري ،فرهنگ عامه ،عصرصفویه ،محمود و ایاز ،منظومههاي
فارسی.

 .1مقدمه
محمود غزنوي یکی از قدرتمندترین سالطین تاریخ ایران است .مورخان از سال  387ه.ق
بهعنوان آغاز پادشاهی او یاد میکنند .سلطانمحمود بهواسطهي جنگاوريها و فتوحات
بینظیرش در تاریخ شهره است .ادیبان بزرگی در دربار او پرورش یافتند و موجب مزید
شهرتش در اطراف جهان شدند .اشعار شاعران دربار غزنوي ،سرشار از توصیف دالوريها
و ذکر سیاست ملکانهي اوست (رک .عنصري224 :1363 ،؛ فرخی.)60 :1393 ،
سلطانمحمود بهواسطهي ایجاد رابطهي صمیمانه و پرمهر با غالم خاص خود ،ایاز ایوماق
(ایماق) ،نیز شهره شده بود ،بهطوريکه در میان اهل ادب ،بیشتر با این ویژگی شناخته
میشد .جزئیات زندگی و ورود ایاز به دربار بر ما مکشوف نیست .نخستین یادها از او را
باید در کتابهاي ادبی دنبال کرد .فرخی او را در قصیدهاي مدح میکند:
امیـــر جنگجــوي ایــتاز اویمـاق

دل و بــازوي خســـرو روز پیکار
(فرخی سیستانی)162 :1393 ،

در آثار تاریخی نیز به داستان این عشق اشاراتی شده است (رک .بیهقی.)358 :1390 ،
همچنین داستان مشهور شعرخوانی عنصري در چهارمقاله (رک .نظامی عروضی:1387 ،
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 )55یا مورد غضب قرارگرفتن فرخی بهدلیل شایبهي ارتباطداشتن او با ایاز (رک .فرخی
سیستانی )29 :1393 ،مشهور است.
با افول سلسلهي غزنوي آوازهي عشق این دو نهتنها از یادها نرفت؛ بلکه رفتهرفته در
قرن ششم به کتابهاي عرفانی نیز سرازیر شد .عارفان داستانهاي زیادي از زندگی این
دو را به عرصهي ادبیات عرفانی کشاندند (رک .سنایی304 ،300 :1362 ،؛ غزالی:1376 ،
 .) 62همین توجهات موجب شد که شخصیت تاریخی ایاز و محمود از یادها رخت
برب ندد و ذکر این رابطه به افسانه و اسطوره بپیوندد .عطار و دیگر عارفان داستانهایی
مانند داستان چشمزخمخوردن ایاز را (رک .عطار )65-64 :1366 ،به محمود و ایاز نسبت
میدهند که نظیرش در کتب ابتداي سبک خراسانی نیست.
همزمان با گسترش ادبیات در میان عامهي مردم ،داستان محمود و ایاز نیز به میان
مردم رفت و اشکال جدیدي از قصههاي مربوط به این دو شخصیت ایجاد شد .بعدها
شاعرانی که تاروپود شعر خود را از میان مردم کوچه و بازار میبافتند ،داستان محمود و
ایاز را دوباره در عرصهي ادبیات رسمی با شمایلی جدید جلوهگر کردند .مثنويهایی با
موضوع عشق محمود و ایاز شکل گرفت و ژانر محمود و ایازنویسی رونق یافت که
محمود و ایاز زاللی خوانساري از مشهورترین و بهاسلوبترینِ این منظومههاست.
سیدحسن تقیزاده کتابهایی را که بلوچها در مکتبخانهها میخواندند ،بیان میکند .در
بین آنها کتاب محمود و ایاز نیز دیده میشود (رک .تقیزاده ،1392 ،ج  .)155 :17همهي
اینها نشان میدهد که داستانهاي محمود و ایاز به بخشی از فرهنگ عامه تبدیل شده
بود که در این مقاله مفصل به ابعاد آن خواهیم پرداخت.
 .1.1پرسشهای تحقيق
الف) داستانهاي محمود و ایاز چه خاستگاهی دارد؟
ب) آیا رشد منظومهي محمود و ایاز در راستاي رشد توجه به فرهنگ عامه در ادبیات
عصر صفوي بود؟
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ج) کدامیک از مظاهر فرهنگ عامه ،حضور پررنگتري در منظومهي زاللی دارد؟
د) فرهنگ عامه چه تأثیري بر غناي ادبی منظومه و امکانات هنري شعر فارسی گذاشته
است؟
 .۲.1ضرورت تحقيق
ادبیات کالسیک فارسی بهدلیل امتزاجی که در طول تاریخ خود با فرهنگ عامه یافته ،یکی
از منابع ارزشمند فولکلور به شمار میرود .بسیاري از پژوهشگران به جمعآوري و ثبت
مظاهر فرهنگ عامه در متون ادبی همت گماشتهاند .یکی از کارکردهاي توجه به ادب
عامه ،ویژگی «حقیقت نمایی» آن است .ادبیات عامه در مقایسه با ادبیات رسمی ،چهرهي
روشنتري از جامعه به دست میدهد« .گزافه نیست اگر بگوییم که در پارهاي از موارد
همین قصههاي عامیانه به گونهاي بهتر اوضاع اجتماعی را بازگو مینمایند ،خصوصاً اگر
به این نکته توجه کنیم که در تاریخ ایران بهعلت استبداد ،بیان آزاد و صریح اندیشه بسیار
دشوار بوده است( ».کوثري .)124 :1377 ،همچنین جستوجوي مظاهر فرهنگ عامه در
متون مختلف زمینههاي روشنترشدن فضاي فرهنگی و اجتماعی را فراهم میکند؛

ازاینرو نیاز است که تحقیقی جامع در حوزهي تأثیر فرهنگ عامه در منظومهي محمود
و ایاز اثر زاللی ترتیب دهیم و مظاهر فرهنگ عامه در آن بررسی شود.
 .۳.1پيشينهی تحقيق
ازآنجاکه در داستانهاي فارسی دربارهي شخصیّت ایاز و محمود بسیار سخن گفته شده
و مقالههایی نیز در حیطهي سیر تحول و شکلگیري کاراکترها و داستانهاي مربوط به
این دو شخص همانند« :بازتاب عشق محمود و ایاز در داستانهاي فارسی» از حسن
ذوالفقاري ( )1395و «درونمایه و بنمایهي داستانهاي عرفانی تا قرن هفتم» (با محوریت
شخصیّت سلطانمحمود غزنوي) از زهراسادات طاهري قلعهنو و محمود عابدي ()1392

مظاهر فرهنگ عامه در منظومه محمود و ایاز زاللی خوانساری/محسن صدیق ـــــــــــــ 229

نگاشته شده؛ اما تاکنون دربارهي بررسی مظاهر فرهنگ عامه در داستانهاي مربوط به
محمود و ایاز مقالهاي منتشر نشده است؛ ازاینرو این پژوهش در نوع خود بکر است.
 .۲بحث
حکیم زاللی خوانساري از شاعران قرن یازدهم است که در خوانسار متولد شد .از جزئیات
زندگی او اطالعات دقیقی در دست نیست (رک .زاللی خوانساري :1384 ،سیوپنج).
زاللی از شاعران معاصر شاهعباس صفوي ،هفت منظومه به یادگار گذاشته است .منظومهي
محمود و ایاز هفتمین منظومه از سلسله منظومههاي او به شمار میرود .موضوع این
منظومه داستان عشق سلطانمحمود غزنوي (م  )421به ایاز است .زاللی در این منظومه
ضمن اشاره به داستانهاي این دو دلباخته ،دربارة مضامین عرفانی و راههاي رسیدن اتصال
به منبع الیزال عشق سخن رانده است.
 .1.۲همزمانی توجه به فرهنگ عامه و توجه به داستانهای محمود و ایاز
داستان محمود و ایاز در دوران صفوي بسیار موردتوجه مردم عادي بوده و این مسئله در
اثر زاللی مشهود است .این اثر نهتنها بهدلیل سبک دورهي صفویه متأثر از زبان عوامانه
است؛ بلکه به دلیل اینکه اصالً از میان مردم عادي برخاسته ،ساختاري متناسب با فرهنگ
عامه نیز دارد .با توجه به این اصل اساسی که پیدایش ژانرهاي ادبی حاصل کنشها و
واکنشهاي اجتماعی و نتیجهي پارادایمهاي جمعی است ،رواج محمود و ایازسرایی در
عصر صفویه نیز برگرفته از یک انگارهي غالب در همین عصر است؛ انگارهي غالبی که
در شکل فرهنگ عامه خودنمایی میکند .یکی از مصادیق توجه به فرهنگ عامه ،سرایش
منظومههاي داستانی با درونمایههایی برگرفته از همین فرهنگ است .با امعان نظر به زمان
اوجگیري سرایش منظومه هاي متعدد محمود و ایاز در عصر صفویه ،ازجمله منظومهي
محمود و ایاز زاللی و انیسی (رک .گنجینهي بهارستان1380 ،؛ طبیب اصفهانی ،بیتا) به

این نتیجه میرسیم که درست است که این داستان به اسلوب مثنويهایی نظیر خسرو و
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شیرین سروده شده؛ ولی با دقت به ساختار و محتواي مندرج در آنها و ازطرفی همزمان
شدن آن با زمان اوجگیري نفوذ فرهنگ عامه در ادبیات ،به نیکی درمییابیم که از متن
فرهنگ مردم مایه گرفته است.
به نظر میرسد در بعد نمادین ،منظومههایی از نوع منظومههاي محمود و ایاز،
انعکاسدهندهي پیوند بین صاحبان قدرت و طبقهي فرودست جامعه باشند؛ دو طبقهاي
که در طول تاریخ ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی ،جز در مواردي نادر چون آثار انوري،
عطار ،سعدي و ادیبان انگشتشمار دیگر بسیار بیگانهاند و پیوند بین آنها دور از دسترس
به نظر میرسد .با ظهور صفویه و آشکارشدن بارقههاي نزدیکی این دو طبقه ،میتوان
ریشههاي آن را در قالب آرزوهاي شخصیتهایی از طبقهي فرودست جامعه در برخی
آثار ادبی فارسی و تحوالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی جهان آن روز جستوجو کرد.
منظومهي محمود و ایاز و سایر آثاري که نویدبخش فروریختن موانع پیوند بین هیئت
حاکمه و تودهي مردم هستند ،مورداقبال فراوان قرار میگیرند .نگاهی به رویکرد کلی
شعر این دوره و فراوانی منظومههایی چون شیرین و فرهاد و آثاري که نشانگر چنین
پیوندي در عصر صفویه هستند ،مؤید چنین ادّعایی است؛ بنابراین در یک نگاه تحلیلی
می توان آغاز انعکاس نگاه ،دغدغه ،سلیقه و متعلقات تودهي مردم ایران را در ادبیات
امروز در همین منظومهها و آثاري جستوجو کرد که بهطورجدّي در ادبیات عصر صفویه
مجال خودنمایی یافتند.
 .۲.۲سرایش مثنوی محمود و ایاز همزمان با مخالفت دربار با سرایش منظومههای
غيرآیينی
دربار صفوي مخالف سرودن منظومههاي بزمی و غیرآیینی بود (رک .حسنزاده:1393 ،
 .)226در این فضا ژانرهاي ادبی مختلفی مانند شهرآشوبها و متلها رواج یافت که تا
پیش از این کمتر سابقه داشت« .محمود و ایازسرایی» نیز از همین قماش بود؛ اثري که
در روزگار افول سرایش منظومههاي عاشقانه و درخالل اوجگیري قالب غزل رواج
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مییابد ،نشان از ریشهداشتن آن در جایی غیر از دربار دارد .درواقع در زمانهاي که سرایش
داستانهاي بزمی ازسوي دربار بسیار مذموم بود ،بهنظمکشیدن داستان عاشقانه با نام
محمود و ایاز ،نشان از خاستگاه دیگر این منظومه دارد .این خاستگاه با توجه به تاریخ
ادبیاتِ عصر صفوي جایی جز میان تودهي مردم نیست .منظومهي محمود و ایاز و دیگر
محمود و ایازهاي سروده شده در همین عصر بهوضوح به مخاطب امروزي مینمایاند که
محمود و ایاز چه نفوذ عمیقی در میان مردم داشتهاند.ه دیگر سخن ،مذمومبودن سرایش
منظومههاي بزمی و اوجگیري سرایش منظومهي محمود و ایاز ،نشان از رسوخ این داستان
در میان توده داشته است.
 .۳.۲تغيير سبک زندگی و رشد داستان محمود و ایاز
دلیل دیگري که ثابت میکند این داستان از فرهنگ عامه برگرفته شده ،همزمانی شیوع
انحرافهاي جنسی در میان مردان و گسترش سرایش منظومههایی از این دست است.
شمیسا معتقد است« :دورهي صفویه و افشاریه و زندیه دورهي اوج رابطهي مرد با مرد از
نوع پست و زمینی مبتنی بر روابط جنسی است» (شمیسا )229 :1381 ،انحراف جنسی
در این عهد به اوج خود میرسد که محمدهاشم آصف گوشههایی از فسادهاي جنسی
جامعه را در کتاب رستم التواریخ به تصویر کشیده است (رک .هاشم آصف108 :2537 ،
و )115-114؛ البته باید یادآوري کرد که مردم عادي نیز کامل با این رفتار خوگرفته بودند،
بهطوريکه شاردن ،سیّاح فرانسوي ،دلیل کاهش جمعیت در این عصر را همین انحرافات
جنسی میداند (رک .شمیسا .)228 :1381 ،به روایت بازرگانان ونیزي در این دوره
امردخانههایی بهصورت رسمی دایر شد .این مکانها حتی مشمول پرداخت مالیات نیز
بودند (رک .باربارو و دیگران .)145 :1381 ،در حوزهي ادبیات نیز مکتب وقوع که به
معنی بیان واقعیتهاي عینی و ملموس میان عاشق و معشوق است ،آشکارا اینگونه
رفتارها را بهعنوان امري عادي در جامعه پیش چشم خواننده مینهد (رک .شمیسا:1381 ،
 .)198نکته اینجاست که در عصر صفویه با گسترش انحرافات جنسی در سطحی وسیع،
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توجه به این داستان نیز افزایش مییابد و این خود خارخار ارتباطداشتن مثنويهاي
موردبحث با چنین پدیدهي اجتماعی را در ذهن میپروراند .بعدها عالوه بر منظومهي
محمود و ایاز زاللی منظومههاي دیگري از شاعران مطرح و گمنام با همین نام سروده
شدهاست ،بهطوريکه این سرایشها به جریانی شعري تبدیل میشود؛ جریانی که با
سرایش منظومهي مهر و مشتري از عصار تبریزي (رک .تبریزي )1375 ،آغاز شده بود؛
بنابراین باید به این نکته توجه شود که منظومهي محمود و ایاز عالوه بر اینکه از وقایع
تاریخی متأثر است ،ریشهاي کهن در فرهنگ عامه نیز دارد.
 .۴.۲فرهنگ عامه و ایجاد تصاویر جدید هنری
استفاده از فرهنگ عامه در منظومهي زاللی موجب فراخشدن میدان انتخابهاي هنري و
فراهم شدن ابزارها و امکانات مختلف براي شاعر درجهت پرهیز از تکرار و همچنین
درراستاي خلق تصاویر بسیار مؤثر است .درواقع شاعر با وامگرفتن از زندگی توده
میتواند تصاویر بدیع هنري را به نمایش بگذارد و در زمینهي صور خیال و علم معانی،
هنرآفرینیهاي بکند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
زاللی با استفاده از فضاي فرهنگ عامه در زمینهي عینیکردن استداللها و گفتوگوها
گام برداشته است .همچنین او براي تبیین مسائل ذهنی و ایجاد فضاي صمیمی و افزایش
حس همذاتپنداري در مخاطب موفق بوده است.
 .۳مظاهر فرهنگ عامه در منظومهی محمود و ایاز زاللی خوانساری
پس از اینکه جایگاه منظومهي محمود و ایاز را در فرهنگ فولکلور و ادبیات عامه دانستیم،
باید مظاهر این فرهنگ را در منظومهي محمود و ایاز دستهبندي و تحلیل کنیم.
پژوهشگران این حوزه ،بازتاب فرهنگ عامه در متون مختلف را در دو شاخهي کلی
«مادي» و «معنوي» بررسی میکنند.
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 .1.۳مظاهر مادی فرهنگ عامه
به آن دسته از مظاهر مردمی که عینی و ملموس باشد یا میراثی عینی و ملموس از خود
به جا گذاشته باشد ،مظاهر مادي فرهنگ عامه میگویند .چنین منبعی افقی گستردهتر
درمقابل شاعران این عصر میگشاید و مضمونسازي ،پرواز تخیّل ،آفرینش تصاویري
تازه و گریز از ابتذال را که اصول اساسی ادبیات عصر صفویه است ،محقّق میکند.
مکانها و شغلها و متعلقات آنها که در ادبیات پیش از عصر صفویه نمود چندانی
ندارند ،در این عصر دنیایی متفاوت و رنگارنگ مقابل دیدگان مخاطب به تصویر میکشند
و فضایی ملموس و آشنا براي او ایجاد میکنند و ازاینطریق بر گسترهي مخاطبان شعر
و ادب فارسی میافزایند؛ البته چنین رویکردي می تواند نویدبخش ادبیات امروز ایران
باشد که در پی جذب مخاطبانی از الیههاي مختلف جامعهي ایرانی است .آیا با چنین
نگاهی نمیتوان یکی از سرچشمههاي ادبیات مردمگرا و تنوّعطلب امروز ایران را در
منظومههایی ازایندست جستوجو کرد و راهی دقیقتر در تحلیل ریشههاي بروز چنین
ویژگیهایی ارائه داد؟ بدونتردید پاسخ مثبت است؛ ازاینرو برشمردن مصادیق مادي
فرهنگ عامه تنها درراستاي توصیفگري منظومهي محمود و ایاز نیست؛ بلکه بیش و
پیش از همه در پی تبیین ویژگیهایی است که از این پس ،یعنی پس از صفویه جزء
گریزناپذیر ادبیات ایران شده و اي بسا در تحلیل چرایی ظهور و بروز آن ،گاه به بیراهه
رفتهایم و ریشههاي آن را در فرا مرزهاي ایران جستوجو میکنیم .ذکر نمونههایی از
این ویژگی خود گویاي تغییراتی در فضاي ادبیات عصر صفویه است و میتواند در تغییر
نگاه پژوهندگان ادبیات این عصر به کار آید.
 .1.1.۳مکانها
گرمابه یکی از مکانهاي عمومی براي نظافت شخصی در زمانهاي دور و نزدیک بوده
است .حمام عالوه بر اینکه محل نظافت به شمار میرفته ،نمودگار روشن برخی عقاید و
فرهنگهاي مردم ایران در طول تاریخ نیز بوده است .در برههاي از زمان این مکانها
محل درس و اندرز حاکمان و عارفان بزرگی همچون ابوسعید ابوالخیر بوده است (رک.
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روحاالمینی .)52 :1386 ،اشارات بهنسبت زیادي به بخشهاي مختلف حمام در دیوان
زاللی دیده میشود .بدونتردید این اشارات گذرا آیینهاي براي شناخت اجتماع این عصر
است و منبعی براي تدوین تاریخ اجتماعی ایران عصر صفویه به شمار میآید .رختکن یا
سربینه محل مهمی است که «در آن عالوه بر درآوردن و برتنکردن لباس ،آدابی مثل
گپزدن با دوستان ،قلیانکشیدن و ...نیز انجام میشد( ».مالیی و غالمپور.)127 :1393 ،
زاللی با نگاهی که براي هر خوانندهي ایرانی آشناست ،شرایط رختکن را به دور از غم
روزگار میبیند و از این نکته خرسند است .بهراستی خواننده در تقابل فضاي رختکن و
بیرون از آن اسرار مگوي بسیاري از جامعهي عصر صفویه را درمییابد؛ ازاینرو بهرهگیري
از این فضاي نادیدهمانده در ادبیات ایران به شاعر اجازه میدهد در موجزترین شکلی از
حقایق بسیار پرده بردارد:
مرا در رختکن انگیز غم نیست

در آنجـا جاي انزال قلم نیست
(زاللی)597 :1384 ،

همچنین او از غوطهگاه نیز یاد میکند .غوطهگاه نام دیگر خزینه یا حوض در عصر
زاللی بوده است« .معمو ًال مردان و زنان پس از شستوشوي اصلی و انجام آدابی مانند
کیسهکشیدن و مشتومال و حنابستن داخل خزینه میشدند( ».مالیی و غالمپور:1393،
.)127
درون آمد به غوطهگاه حمام

چــو در بوتــه گداز نقر خام
(زاللی)598 :1384 ،

ذکر دقیق جزئیات و همچنین پرهیز از خودسانسوري در بیان پدیدههاي طبیعی ،زاللی
را در ایجاد فضاي صمیمی موفق جلوه میدهد .او با نامبردن از مکانها ،ابزار و وسایل
مورداستفاده گهگاه به رمانهاي طبیعتگرا پهلو میزند و ازاینجهت خواننده را به
پیگیري روند داستان وادار میکند.
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زاللی دربارهي اعمالی که در حمام انجام میشده است ،در جایی به حجّام اشاره
میکند .با توجه به شواهد موجود در کتاب ،عمل حجامت در حمام انجام میشده است؛
اگرچه این عمل توسط طبیبان عصر زاللی منع شده بود (رک .طهرانی.)256 :1390 ،
از بیت زیر برمیآید که گویا در عصر زاللی ،جوانان زیبارو اعمال مربوط به حجامت
و سرتراشی را انجام میدادهاند:
درآمد موتراشی رشک مهتاب

به چنگش شعلهاي در جامه آب
(زاللی)598 :1384 ،

ذکر برخی دیگر از ابزار و وسایل مورداستفاده در گرمابه نیز درخالل ابیات زاللی
آورده شده است:
ز خاک پاي او کاب حیات است

سفیدآب رخ صبح نجات است
(همان)507 :

در جايجاي دیوان زاللی ترکیباتی از نوع «سفیدآب رخ صبح نجات» و
تناسبسازيهاي شیواي مضامین فکري و ابزار و وسایل دمدست مشاهده میشود .این
ویژگی بههمراه تشبیهات و استعاراتی که یکطرف آن ابزار و وسایل ساده و پیشپا
افتادهي اطراف است ،منظومهاي از صورخیال تازه پدید آورده است که از ابعاد اجتماعی
و غنایی قابلیت بررسی دارد.
«بازار» نیز بهعنوان مرکزي اجتماعی نقشی پررنگ در شکلگیري زندگی مردم قدیم
داشت .بخش زیادي از عمر افراد در بازارها طی میشد .مردم کوچهوبازار در گذشته
براي درشمارداشتن حساب مشتريها از تکه چوبی به نام «چوب خط» استفاده میکردند.
چوب خط «قطعه چوبی به درازي بیست سی سانتیمتر یا بیشتر بهشکل خطکش یا گرد
و استوانهاي شکل که [ ]..براي نگاهداري حساب بدهی مشتریان [ ]..معمول بود» (یوسفی،
 )106 :1371توجه به م حیط بازار و ذکر جزئیات آن در تسهیل فرایند شناخت جامعه
بسیار کارساز است و خوانندهي امروز را با عمق جامعهي عصر صفوي آشنا میکند؛
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جامعهاي که تا پیش از آن از دریچهي رسانههاي حکومتی بازنشانده میشدند ،اکنون با
قلم زاللی عریان و بیآرایه پیش چشم خواننده قرار داده میشوند:
شفایـــت بوعلـــی را در مـداوا

غالم چــــوب خطـــی از مقوا
(زاللی)802 :1384 ،

از خالل ابیات منظومهي زاللی می توانیم تا حدودي بر شکل و شمایل بازارهاي
مردمی آگاهی یابیم .در جایی به میدان بدخشان اشاره میکند و بزرگی آن را میستاید:
چه میدان! آسمانـی بـــر زمین پهن

عـــدم را چارحــدش آمده رهن

تماشــا بس که گــم کردي قدم را

نگــــاه و دیـده میجستند هم را
(همان)563 :

برخی براي اینکه جنس را ارزانتر بفروشند ،سعی میکردند ارزش جنس را به
لطایفالحیل پایین تر بیاورند و برخی سعی داشتند دارایی خود را ارزشمندتر نشان دهند.
این عادت با اصطالح «مفت رد کردن» در منظومهي زاللی منعکس شده است:
خریــدار از پـــی رد کردن مفت

نـــهاي میکرد کان آري همیگفت
(همان)861 :

 .۲.1.۳شغلها و ابزارهای مورداستفاده
پردهبرداري از احتیاجات طبیعی بشر با استفاده از ترسیم فضاي مشاغل گوناگون شگردي
است که با صمیمیت کالم زاللی عجین شده است .زاللی زندگی بشر روزگار خود را از
دریچهي مشاغل و حرف ،بینقاب و صورتک پیش چشم خواننده میگذارد .دیوان او
ازنظر توجه به شغلهاي رایج در میان عامهي مردم درخور توجه است .او به شغلهاي
گوناگونی اشاره کرده است:
الف) خياطی
بیشتر از هر شغلی ،اصطالحات خیاطی در دیوان زاللی نظر خواننده را به خود جلب
میکند .این مسئله ضمن اینکه ازمنظر فرهنگ عامه موردتوجه است ،ظن خیاطبودن خود
یا یکی از اطرافیان نزدیک زاللی را در ذهن میپروراند.
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اولین بار واژهي «اتو» در عصر صفویه به دست زاللی و دیگر شاعران سبک هندي
وارد ادبیات شد .مرحوم دهخدا ذیل این واژه میآورد« :پیش از این بهجاي آلت آهنین
کنونی نیمخمی را جایی نصب کردندي و به زیرآتش افروختندي و جامه بر نیمخم
کشیدندي و کلمهي روسی اَوتوک از فارسی گرفته شده است( ».لغتنامهي دهخدا ،ذیل
واژهي «اتو») اینکه زاللی اتو را میشناسد ،میتواند دلیلی بر خیاطبودن او باشد؛ چون در
عصر صفویه اتو کاربرد عام نداشته و فقط خیاطها از آن استفاده میکردهاند ،ضمن اینکه
عمده لباسهاي قدیمی بهدلیل خاصیت وجنس پارچه نیازي به اتو نداشتند .جعفر شهري
دربارهي تهران قرن سیزدهم میگوید« :اطو و صافکاري لباس یکی وسیلهي خیاطها بود
[ ]..یکی براي البسه اعیان و رجال که در خانهها [ ]..یا خیاط سرخانه صورت میگرفت
و دیگران را اطو و خاصیت آن مطرح نشده بود ،چه نه البسه قابل اطویی داشتند و نه
اهمیت به سر و ضع خود که چگونه بوده چگونه نبوده باشد میدادند( ».شهري،1399 ،
ج.)570 :5
به کار رفتنــش گر خود وضو بود

زمین داغ از اتوي شاش او بود
(زاللی)575 :1384 ،

واژهي دیگر در حوزهي خیاطی که زاللی آن را براي اولینبار به این معنی به کار برده،
واژه ي «ماسوره» است .ماسوره در ادبیات فارسی به معنی نی سابقه دارد (رک .گرگانی،
 .)48 :1381اما در دیوان زاللی بهمعنی ابزار خیاطی به کار میرود:
لبش را چون مسیح از هم بریدي

نخ ماسورهاي در هـــم دریدي
(زاللی)576 :1384 ،

همانگونه که مشخص است ،فرهنگ عامه است که به زاللی امکان خلق چنین تصاویر
زیبایی را میدهد .ایجاد تناسب بین کلمات ماسوره ،نخ و مسیح از بدعتهاي اوست که
بهمدد فرهنگ عامه پدید آمده و همچنین ایهام موجود در کلمهي ماسوره که نخستینبار
توسط زاللی به امکانات بدیعی زبان فارسی افزوده شد ،خود قابلتوجه است.
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ایجاد چنین تشبیهات نو و تصاویر جدید با استفاده از ابزارهاي شغلی زاللی در دیوان
او فراوان دیده میشود.
اطالعات ارزشمندي که در کمتر دیوانی مشاهده میشود و ما ازطریق دیوان زاللی با
برخی از اصطالحات رایج عصر زاللی آشنا میشویم .واژهي «دوک» از دیگر واژههاي
حوزهي خیاطی است .دوک ابزاري فلزي براي ریسیدن ریسمان بوده است.
به ناچاري به فرج انگشت میهشت

که کام دوک من این است و میرشت
(همان)576 :

یکیدیگر از واژههاي مورداستفاده ي زاللی از این حوزه« ،تکمه» است .این واژه در
لغت بهمعنی «ابریشم زردوزي و گوي گربیان» (کمپانی )37 :1390 ،است .دکمه در گذشته
با شمایلی متفاوت با امروز به کار میرفته و بیشتر جنبهي تزئینی داشته و در کاله و
گریبان و کفش هم استفاده میشده است:
به خرقه آمدم نه چــــرخ دامان

گشایـــم تکمـه ماه از گریبان
(زاللی)691 :1384 ،

میبینیم که استفاده از تکمه به این معنی و ایجاد تصویر هنري بهوسیلهي این واژه و
واژههاي ماه و گریبان ،نشان از این دارد که زاللی بهخوبی جایگاه و اهمیت فرهنگ عامه
را درک کرده است و به بهترین شکل از آن در جايجاي شعرش استفاده میکند.
ب) پزشکی
تعالیم طبی بقراط بر مبناي تعادل اخالط استوار بود ،بهطوريکه افزونی و کاستی هریک
از این اخالط را موجب برهمخوردن تعادل و بیماري انسان میدانستند .همچنین تنها راه
درمان بیماري را به تعادلرساندن اخالط برمیشمردند .زاللی در ابیاتی این دیدگاه را
شرح میدهد:
عناصر چــون یکی غالبتر افتد

مزاج و طبــــع بر یکدیگر افتد

طبیبان آن مــرض را درد گویند

عالجش را ز گرم و سرد جویند
(همان)814 :
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در جایی دیگر به اصطالح طبی «بحران» اشاره میکند .بحران در مقابل «نضج» بهمعنی
«تغییر و دیگرگونی سریعی است» (محقق )67 :1394 ،در قابوسنامه آمده است« :معالج
باید که هیچگونه معالجتی ابتدا نکند تا نخست آگاه نگردد از قوت بیمار و  ...نشانیهاي
بحران که در آشفته بود» (عنصرالمعالی .)176 :1386 ،زاللی چنین میگوید:
تبی طوفـــان جـــذر و مـد بحران

شکستــه کشتـی غرقاب دوران
(زاللی)603 :1384 ،

در قدیم معتقد بودند که بعد از فروکشکردن تب در بدن انسان ،تبخال ایجاد میشود
(رک .جرجانی .)80 :1384 ،زاللی در جایی که به بیمارشدن و تبکردن ایاز اشاره میکند،
گوشهي چشمی به این باور قدیمی دارد:
می تـــب از قدح تبخاله باشد

ز آتــش صاف چندین ساله باشد

نسیمـــش چون دهد پروانه باغ

جگــر بر شعله چسبد سینه بر داغ
(زاللی)603 :1384 ،

طبق آموزههاي طب قدیم ،افزونی یا کثیفی خون موجب برهمخوردن تعادل اخالط

میشود .در قدیم معتقد بودند که راه درمان این درد ،فصدکردن است .در دیوان زاللی
همین بیماري و راه درمان آن بهخوبی منعکس شده است.
نمکدان عـــرب لیلــــی پرشور

شــــد از افزونــی خون نیم رنجور

چنـــان شد حکم فصاد هنرکیش

کـــه بوســـد کام قیفالش سر نیش
(همان)605 :

دلیل فصد از رگ قیفال این بوده که درگذشته عقیده داشتند قیفال به جگر متصل
است.
 .۲.۳مظاهر معنوی فرهنگ عامه
مظاهر معنوي فرهنگ عامه آن دسته از مظاهري است که بهصورت غیرفیزیکی باقی مانده
باشند .زبان و ادبیات ،خرافات ،آدابورسوم ،اعتقادات ،شیوههاي تعلیموتربیت ،رازها و
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اسرار خفیه و مظاهر این چنینی عامه را مصادیق و مظاهر معنوي فرهنگ عامه میدانند
(رک .ذوالفقاري .)27 :1394 ،ذکر مظاهر معنوي فرهنگ عامه ازاینجهت اهمیت دارد
که میتوان از خالل اشارات زاللی به این مظاهر ،به تاریکناي اندیشهي بشري و پیشینهي
فلسفی و تاریخی مسائل و تفکرات انسان در بزنگاههاي تاریخی پی برد .بدیهی است که
حفظ هویت و تبیین جهانبینی فرهنگی انسانی بدون توجه به اعتقادات خام ،خرافات و
احساسات اندیشههاي لطیف انسان کوچه و بازار میسر نیست.
 .1.۲.۳زبان
عمدهي متون کهن ما زبانی رسمی دارند و بازتابدهندهي فرهنگ رسمی هستند و جانب
جامعه را مسکوت میگذارند .زبان رسمی از رهگذرهاي سانسور ،جعل و تحریف گذشته
و به طبعهاي آموخته با دربار خوگر شده است؛ ازاینرو دسترسی به زبان عامه غنیمتی
است که محققان رشتههاي گوناگون را بس گرانبها میآید .خوشبختانه برخی از متون

ادبیات کالسیک فارسی بعضی از مظاهر زبان عامه را منعکس کردهاند .منظومهي محمود
و ایاز زاللی یکی از آنهاست .از میان مؤلفههاي گوناگون صرفی و نحوي زبان عامه،
بیشتر به استفاده از واژههاي کوچهبازاري ،الفاظ رکیک ،کثرت بهکارگیري اصطالحات و
کنایات و مثلهاي عامیانه نظر داشته است.
الف) واژهها و اصطالحات عامه
تَه :در بخشهاي زیادي از منظومه میبینیم که زاللی از این واژه بهره جسته است .واژهاي
که تا پیش از او کمتر در میان متون رسمی مشاهده میشد؛ اما زاللی آن را بهصورت
تکیهکالم و در سطحی وسیع ارائه میدهد .این واژه از عبارات غیررسمی و رایج در میان
عوام است که از این دوره وارد زبان شعر نیز میشود .جمالزاده در فرهنگ لغات عامیانه
میگوید« :کُنه کار ،باطن» (جمالزاده.)172 :1382 ،
خوش آن ساعــت که غم پامالم آید

جنون شــــط بــــه استقبالم آید

نجـــف در بحــــر ریزد نالهام را

بـــه دشــت کربــال تهاللهام را
(زاللی)487 :1384 ،
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عبارت «تهبهته» بهمعنی سراسر در هیچیک از لغتنامهها و فرهنگهاي فارسی عامیانه
ضبط نشده است.
ز نازککــــاري و گلبــــنطرازي

زمیـــن را ته به ته بتخانـــهسازي
(همان)614 :

لِم :بهمعنی فوتوفن و قلق کار (رک .فرهنگ فارسی معین ،ذیل واژه) است .بهتقریب
میتوان گفت که این واژه براي اولینبار است که در ادبیات رسمی به کار گرفته میشود؛
به همین دلیل ازمنظر سبکشناسی اهمیت دارد.
جـنــون عـشـق پـرسـیـدن نـدارد

لــمـی دارد کــه فـهـمـیدن نـدارد
(همان)721 :

تردست :ازجمله واژههایی که در عصر صفوي رواج یافت و در اشعار بیدل و صائب

بهوفور دیده میشود ،واژهي تردست است .این واژه بهمعنی چابک و زرنگ در دیوان
زاللی نیز سابقه دارد:
غــــالم عاقبتمحمـود سرمست

به قتــل صاحـب آن خونی تردست
(همان)593 :

اشتلمکردن :این واژه بهمعنی الفزدن نیز از مستحدثات قرنهاي متأخر است و در
گذشتههاي دور در متون رسمی بازتاب نداشته است؛ اما در اثر زاللی دیده میشود:
چنان بـــر وي محبـــت اشتلم کرد

که خود را در وجود خویش گم کرد
(همان)525 :

ب) سخنان رکيک
در زبان معیار استفاده از بیعفتی ،ناسزا و توهینهاي صریح کمتر دیده میشود؛ اما این
ویژگی در اشعار و متون عامیانه به چشم میخورد؛ چون معمو ًال مردم عادي هستند که
درگفتار خود کمی آزادتر رفتار میکنند و زبانشان بیپیرایهتر از زبان رسمی است و در
استفاده از الفاظ رکیک و بعضاً زشت جريتر هستند .در جايجاي منظومهي زاللی این
ویژگی جلوهگر شده است (رک .زاللی.)575-576 :1384 ،
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سرزدن چنین ناهمگونیهاي رفتاري و لغزشهاي زبانی از بشر همعصر زاللی که
بهواسطهي شکستهاي متعدد ذهنی ،مختلشدن نظم فکري و ازبینرفتن اعتمادبهنفس
که در کشاکش حکام جائر عصر شکل گرفته است ،چندان عجیب نیست .شاعر منظومهي
محمود و ایاز از جامعهي خود بریده نیست و گاهی برشی از عصر خود را به عریانترین
شکل ممکن روبهروي خواننده مینهد.
ج) استفاده از هزل و هجو
محیط زندگی شاعران تأثیر بسزایی بر شعر آنها دارد و بهجرئت میتوان گفت که از
مهمترین عوامل شکلگیري زبان آنها نیز است« .مشبّهبه و وجهشبه اغلب بیانکنندهي
محیط زندگی و دریافتهاي ذهنی شاعر است .شاعري که زندگی تجملآمیز و مرفّه
دارد ،معمو ًال تشبیهات او نیز مایهاي از این زندگی میگیرد و بالعکس» (علويمقدم و
اشرفزاده .)115 :1387 ،شاعر در بخشهایی از کتاب ،بذلهگوییهاي عامیانه و رکیکی
را پیش روي خواننده میگذارد:
چنان از گوژپشتـی در نشستــــه

کـــه  ...از نـــاف باالتــر نشسته

از آن رو کـــرده بُد در آینـه پشت

کـــه او را امتالي خنده میکشت

رخش بوزینــه در تلّـــه نهـــاده

تله جستـه اجل در وي فتــــاده

طبـــق میزد بـــه  ...و بر دهانش

در او انگشـــت حیرانــی زبانش
(زاللی)575 :1384 ،

میبینیم که جنس شوخیهاي زاللی به هزلهاي کوچهبازاري شبیه میشود .این
شوخیهاي عالوه بر اینکه ایجاد صمیمت میکند ،فضاي داستان را از حالت ماللآوري
منظومههاي اخالقی خارج میکند .همچنین دغدغههاي سطح پایین انسان عصر را به رخ
میکشد و از انحطاط فکري جامعهاي خبر میدهد که روزگار سرآمد جهانیان بود.
ه) کثرت بهکارگيری کنایات ،مثلها و ضربالمثلها
در منظومهي زاللی برخی ویژگیهاي زبان عامه بهطورواضح دیده میشود .کنایات و
مثلهایی که در فرهنگ عامه کاربرد دارد ،در دیوان زاللی زنده و پویاســت و هرکــدام
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نشانهاي از توجه شاعر به فرهنگ عامه دارد.
«زبانم مو درآورد» وقتی به کار میرود که براي مقصودي زیاد سخن بگوییم:
ز بس گفتم سخن خوناب گردید

زبانم مــو درآورد و نفهمیـــد
(همان)598 :

یا مثل غضنفر از خمیازهي مور زاییدن که در فرهنگهاي لغت و کنایات اثري از این
مثل نیست؛ اما به نظر میرسد که بهمعنی انجامدادن کار بسیار مهم و تقریباً غیرممکن
است:
خمار عشــق هرگـه آورد زور

غضنفــر زایــد از خمیازه مـور
(همان)577 :

«دل براي کسی کباب شدن» مثلی است که احساس شفقت و دلسوزيکردن را
میرساند و در فرهنگ عامه با عبارت «کبابشدن دل براي کسی» بدان اشاره میکنند.
زاللی دراینباره چنین میسراید:
خــراب نرگس مستـــش پیاله

کبـاب عکس رویش برگ الله
(همان)620 :

 .۲.۲.۳آدابورسوم
در گذشتهي سرزمین ایران آدابورسوم زیادي رایج بوده است که برخی از آنها به
فراموشی سپرده شده است .برخی از این آدابورسومها ازطریق فرهنگ عامه به ما رسیده
است .دیوان زاللی منبع خوبی براي برخی از این رسمهاست.
الف) آیين شرابخواری
شرابخواري در این دوره باوجود ممنوعیتها و سختگیريهاي مذهبی ،هم در میان
پادشاهان (رک .دشتی )12 :1378 ،و هم در میان مردم عادي (رک .مته)72 :1398 ،
رواج داشت .در جايجاي منظومهي زاللی ،میتوانیم انعکاس شرابنوشی را ببینیم .او
در جایی به رسم «سالمتیدادن» در میان بادهنوشان اشاره میکند و اشعار میدارد که
عبارت «خیرباد» ازجمله الفاظ رایج میان شرابنوشان است.
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به هر کس کز لب خود نوش میگفت

همـــان دم «خیرباد» هوش میگفت
(زاللی)521 :1384 ،

درون خم چو گبر خرقهپوش است

صداي ذکر جوشش نوش نوش است
(همان)861 :

همچنین در جایی دیگر به رسم زدن جامهاي شراب به یکدیگر اشاره میکند؛ رسمی
که در میان شرابخواران سابقهاي بس دیرینه دارد:
مدامـش تا نباشــد شیشــه بی می

دو شیشـــه میزنـــم بر هـم پیاپـی
(همان)459 :

ب) آیين خاکسپاری
در جایی به مناسبت مرگ محمود به رسوم خاکسپاري اشاراتی میکند .در این مراسم
افراد با دستارهاي منگولهدار حاضر میشدند .ضمن اینکه این ابیات به رسم سینهزنی در
مراسم خاکسپاري اشاره میکند که در ابیات شاعران دیگر نیز سابقه داشته است:
سر دستارهـــا در رقـــص شیون

بــه دســــت سینـــهکوبان فروتــن
(همان)848 :

به نظر میرسد که پايکوبی نیز در حین حمل تابوت رواج داشته است:
گران میرفـــت تابـــوت جهانبان

زبردستـــان بـه زیــرش پايکوبان
(همان)848 :

همچنین رسم بوده است که افراد متناسب با طبقهي اجتماعی خود در دستههایی
جداگانه در مراسم خاکسپاري شرکت میکرده و گروهها از هم قابلتمییز بودهاند:
همـــه ره ســـروران و تاجــداران

ز پـــی تاراجیـــان و باجخواران
(همان)849 :

ج) آیين شروهخوانی
شروه بهمعنی «نوعی از خوانندگی (شهري) کلماتی مانند شرفه ،شرفاک و شرفانک که
ازنظر تلفظ و معنی قرابتی با شروه دارند» (فرهنگ فارسی معین ،ذیل واژه) .این نوع
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آوازها بیشتر در کهکیلویه وبویراحمد و مناطق جنوبی ایران رواج داشته و با دوبیتیهاي

فایز دشتستانی مشهور شده است (رک .پناهی سمنانی)1 :1384 ،؛ اما در بیتی از محمود
و ایاز ،زاللی به رسم شروهخوانی اشاره میکند که نشان میدهد در منطقهاي که زاللی
میزیسته ،نیز آیین شروهخوانی رواج داشته است و اطفال هم به این کار مشغول میشدند:
یکی دستــی گرفتـــه بر بناگوش

چـــو طفل شروهخوانی بر سر دوش
(زاللی)741 :1384 ،

همین بیت نشان میدهد که حداقل در قرن یازدهم شروهخوانی در مناطق دیگر ایران
نیز همچون محل زندگی زاللی رواج داشته است و ادعاي انحصار آن به مناطق جنوبی
به تحقیق بیشتري نیاز دارد.
 .۳.۲.۳شيوهی تعليموتربيت
اطالعات بسیار سودمندي دربارهي شیوهي تربیت اطفال درخالل ابیات منظومه یافت
میشود و اثر زاللی را ازاینمنظر نیز قابلاعتنا میکند .طبع صمیمی و ذوق سلیم زاللی
موجب رهنمونشدن او بهسوي خلق تصاویر زیباي عامه است .درواقع فرهنگ عامه براي
زاللی دستمایهاي جهت ذکر نکات تاریک فلسفی و تاریخی بشر همعصر خود و شیوهاي
براي حفظ هویت و موجودیت فرهنگی ایران زمین شده است.
در گذشته پاهاي کودکان را براي ایجاد ثبات وآرامش در پارچهاي میپیچیدند .این رسم
قنداقکردن نام داشته که زاللی آن را در بیتی یادآورمیشود:
به دایــه بهـــر تربیـــت نشاطم

کفــــن از صبــح دادنــد و قماطم
(زاللی)781 :1384 ،

همچنین در جايجاي این منظومه به برخی بازيها و بازیگوشیهاي مرسوم کودکان
نقب میزند؛ براي نمونه در میان کودکان مردم عادي رایج بوده است که از تکهچوبی
بهعنوان اسب استفاده میکردند:
ز حـــرف پیري و افسون و بندش

بنان طفلی است قوز و نی سمنــدش
(همان)574 :
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همچنین به اقتضائات سنی کودکان اشاراتی میکند که در نوع خود قابلتوجه است:
ز سر گوشی او با دل در ایـــن کوي

شکست شیشه شو با خود سخن گوي
(همان)52 :

زاللی ما را با خود در راه تحصیل طفل همراهی میکند؛ جاییکه طفالن به اکراه ،صبح
از خواب برمیخیزند و جمعهشان در اندوه صبح شنبه تباه میشود:
شکرخوابــم ز شنبـــه تلختر بود

که فکـــر مکتبــم در زیـــر سر بود
(همان)505 :

سپس به طی مسیر خانه تا مکتب اشاره میکند که طفل باید با جزوهاي در مکتب
حاضر شود:
چو غنچه سوي مکتبگاهم آهنـگ

بغــــل پر جزو دلتنگی به صد رنگ
(همان)

همچنین به رسم ابجدخوانی و یادگیري حروف الفبا در مکتب اشاره میشود .با توجه
به فعل «مینوشتم» ،میفهمیم که حروف الفبا در مکتبخانهها بهصورت کتبی بوده است:
در آن حضرت که ابجـــد مینوشتم

نقــــط را همــچو دانــه میبرشتم
(همان)815 :

در مکتبهاي قدیم دانشآموزان روي زمین مینشستند و گاهی با خود تشکچه یا
بالشتی حمل میکردند؛ اما آنگونه که پیداست در عهد زاللی فراگیران علم دو زانو در
مقابل استاد مینشستند:
دو زانـــوي ادب مالید بر خاک

گریبــــان قلـم زد بر رقـــم چاک
(همان)700 :

 .۴.۲.۳بازیها
بازيها نمودگار سرگرمیهاي رایج عصر صفوي است .کاربرد آنها در زندگی روزمرهي
انسانهاي عصر شاعر نشان میدهد که تا چه میزان به سرگرمیهاي مختلف عالقه
داشتهاند و شکل و شمایل اینگونه سرگرمیها به چه شکل بوده است .پادشاهان صفوي
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بهویژه شاهعباس خود در میان مردم حاضر میشدند و بازي آنها را تماشا میکردند.
زاللی به برخی از بازيهاي رایج عصر خود اشاره میکند:
الف) کاسهبازی
نوعی بازي است که در آن «ابتدا بازیگر کاسهاي را روي سر میگذارد؛ سپس نوازندگان
سرنا و دهل نغماتی ویژه را نواخته و بازیگر نیز حرکاتی موزون انجاممیدهد( ».گروه
مؤلفان ،1391 ،ج .)2843 :4
شــدم روزي خــــراب کاسهبازان

درون کارگـــاه کـــوزهســـازان
(زاللی)741 :1384 ،

ب) بيضهبازی
یکی از انواع بازيها که در نزد اطفال عصر صفوي بسیار رواجداشت همین بازي بود (رک.
راوندي ،1368 ،ج  .)236 :7در لغتنامهي دهخدا ذیل این واژه آمده است« :بازي که اطفال در
اعیاد به بیضهها کنند و آن را تخم بازي میگویند( ».لغتنامهي دهخدا ،ذیل واژه).
در این گلشن که نقــش غنچهسازي

چو طفــــالن بـا دل خود بیضهبازي
(زاللی)643 :1384 ،

ج) رشتهبازی
از دیگر بازيهاي مورداشارهي زاللی رشتهبازي است .ممکن است زاللی رشتههاي چمن
را که اینجا استعاره از زلفهاي محبوب است ،بندهایی تصور کرده که حشرات با
جستوخیز روي آنها ،گویی که مشغول بندبازي هستند.
بنفشـــه هنـــدوش در ترکتـــازي

مگسهـــاي چمــن در رشتهبازي
(همان)608 :

 .۵.۲.۳عقاید مذهبی ،اعتقادات خرافی و باورهای عامه
بسیاري از عقاید دینی گذشتگان در قالب رسم و رسومات مختلف زیبا براي آیندگان به
ارث رسیده و در کنار این رسومات مذهبی برخی عقاید خرافی نیز در میان مردم رایج
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شده است .عمدهي این عقاید رهنمود روشن و گویایی بهطرز فکر و جهت اندیشهي
نیاکان ما هستند و ما را در شناخت اعقابمان یاري خواهند کرد.
الف) اعتقاد به چشمزخم
چشم زخم یکی از اعتقادهاي بسیار قدیمی در میان ایرانیان بوده است« :آزار و نقصانی
است که بهسبب دیدن بعضی از مردم و تعریف کردن کسی را و چیزي را به هم رسد».
(برهان قاطع ،ذیل واژه) .چشمزخم و راههاي دفع آن در دیوان زاللی گاهی محملی براي
مضمونآفرینی و خلق تصاویر بدیع میشود؛ براي نمونه در این بیت چشم زخم را چونان
زخمی واقعی میبیند که به ارغوانیشدن بالین (خونینشدن) منجر میشود.
ز زخم چشمزخمش خون روان شد

همـــه بالیـــن و بستـر ارغوان شد
(زاللی)603 :1384 ،

استفاده از حرز براي درامانماندن از چشمزخم ،رسمی است که به انحاي مختلف در
فرهنگ ایرانی نمود داشته است .در گذشته حرزها را با آیات قرآن و گاهی با حروف و
کلمات رمزي میساختند و براي درامانماندن بر بازو میبستند .این بیت زاللی مؤید همین
مسئله است:
به بازویش کمنــدي حلقـــه بسته

محـــرّف بــر سمندي برنشسته
(همان)557 :

کتاب مشهور این عصر به نام عقاید کلثوم ننه اطالعات مفیدي را از فرهنگ عامه در زمینهي
چشمزخم و تعویذ به طنز ارائه میدهد« :اول ،مهرههاي کبود که خوشرنگ باشد .دوم ،شاخ
آهو .سوم ،ناخن پلنگ [ ]...بعضی پنبه چهل رنگ گفتهاند( ».خوانساري.)89 :2535 ،
یکی دیگر از راههاي دفع چشمزخم ،تیمن به بعضی اوراد و ادعیه بود« .بنامیزد» یکی
از آنهاست .این واژه مخففشدهي به نام ایزد است .برخی این کلمه را روي کاغذ یا
پارچهاي مینوشتند و بر بازوي خود میبستند .همچنین استفاده از لفظ «بنامیزد» در میان
تعریف و تمجید از یکی از اطرافیان رایج بوده است.
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ز معشوقی بـــه خلوتگـــاه معبود

بنامیــزد مقامش هســـت محمود
(همان)473 :

ب) اسطورهی پوسيدهشدن کتان توسط ماه
در گذشته برخی معتقد بودند که ماه باعث پوسیدهشدن کتان میشود« .به باور پیشینیان،
ماهتاب ،جامهي کتان (قصب ،خیش ،توزي) را فرسوده و سوراخ میکند( ».شمیسا،
 ،1377ج : 2ذیل واژه) .زاللی با استفاده از تناظر مهتاب و کتان و می و توبه که هردو
گروه متضاد یکدیگرند ،لف و نشر زیبایی خلق کرده است:
در آن بستان که گــل روي بتان بود

می و توبـــه چو مهتاب و کتان بود
(زاللی)508 :1384 ،

ج) اسطورهی قرارداشتن زمين روی گاو و ماهی
قرارداشتن زمی بر روي سر گاو و قرارداشتن گاو روي ماهی یکی از قدیمترین
اسطورههاي بشر ایرانی است که از دیرباز در میان مردم و ادبیات جلوهگر بوده است:
چــه نـوح آییـنه مـه تا به ماهی

رصـدبند سـطـرالب کمــاهــی
(همان)496 :

د) مهرهانداختن
مهرهانداختن یکی از رسمهاي قدیمی ایرانیان است .گویا دو نوع مهرهي مار در فرهنگ
مردم ایران (حیوانی و معدنی) وجود داشته است که هرکدام کاربرد متفاوتی داشتهاند.
گذشتگان عقیده داشتند که این نوع حیوانی آن خاصیت درمانی دارد و میتوان از آن در
دفع امراض و رفع طلسمات استفاده کرد .دهخدا نوشته است« :علم سیمیا؛ علم طلسم که
از آن انتقال روح در بدن دیگري کنند و به هر شکل که خواهند درآید و چیزهاي موهوم
در نظر آرند که در حقیقت وجود آنها نباشد( ».لغتنامهي دهخدا ،ذیل واژه).
چو مارش مهره در سیماب انداخت

ز کیســـه سیمیا آن را برون تاخت
(زاللی)808 :1384 ،
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ه) اعتقاد به خوشیمنی و بدیمنی برخی از موجودات
طبق رسمی قدیمی ،خوشیمنی و بدیمنی را بر اساس نوع پرندگان و رفتار آنها
می سنجیدند .همچنین در گذشته برخی از پرندگان مانند جغد ،کرکس و کالغ را بدیمن
می دانستند .زاللی به دو ویژگی زاغ و کالغ در فرهنگ عامه ،یعنی مکروه و بدیمنبودن
و همچنین بدخبربودن زاغ اشاره میکند .این تفکر که از ایران باستان ریشه میگیرد (رک.
نجفی و ذبیحنیا )173 :1398 ،در دیوان منوچهري دیده میشود (رک .منوچهري:1394 ،
 .)93زاللی هم دربارهي این مسئله ابیاتی دارد:
شبی گــر وصــل افروزد چراغی

به باغی سخت مکروه است زاغی
(زاللی)717 :1384 ،

چو چرخش بار کبر فاقه میراند

کـــالغ بدخبــر افسانه میخواند
(همان)576 :

 .۴نتيجهگيری
روایتهاي مربوط به محمود و ایاز در تاریخ ادبیات جایگاه ویژهاي دارند .با توجه به
اینکه منظومهي محمود و ایاز زاللی و چند منظومهي محمود و ایاز در دورهاي اوج
گرفتند که ادبیات عامه رونق یافت ،میتوانیم حدس بزنیم که محمود و ایاز زاللی نیز
خاستگاهی عامیانه دارد .همچنین مخالفت دربار با سرودن منظومههاي بزمی و ازطرفی
گسترش روابط دو همجنس در این عصر تأییدکنندهي این فرضیه هستند .درواقع انگارهي
غالب عصر صفوي توجه به فرهنگ عامه بود و گلکردن منظومهاي که با پارادایمهاي
عصر همخوان باشد ،طبیعی است .منظومهي زاللی نیز به اعتبار همین فرضیات و همچنین
مظاهر درون متنی دیگر ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ عامه دارد .نوآوري زاللی در این
منظومه این است که او توانسته با تکیه بر عناصر مختلف عامیانه تجربهاي عاشقانه را
تشریح و توصیف کند؛ توصیفی که با استفاده از مناسبات بین فردي ،توجه به مشاغل،
محیط و دیگر مظاهر فرهنگ عامه عالوه بر اینکه نوآورانه است ،بسیار حقیقتنما و
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واقعگرایانه نیز است .در حوزه ي بالغت ،زاللی با استفاده از فرهنگ عامه عالوه بر ایجاد
حس صمیمیت ،در ایجاد دریچههاي جدید بهسوي فرهنگ زمان خود ،زنده نگاهداشتن
رسوم فراموششده ،خلق تصاویر جدید بیانی و بدیعی و تولید جلوههاي هنري به مدد
فرهنگ توده بسیار موفق بوده است .از میان مظاهر مادي فرهنگ عامه ،استفادهي زیاد از
اصطالحات و ابزارهاي خیاطی مانند اتو ،سجاف ،دوک ،ماسوره و کالف در دیوان او به
چشم میخورد .از میان مظاهر معنوي فرهنگ عامه نیز براي اولینبار تمایل به واردکردن
واژههاي فرهنگ مردم مانند ته و لِم دیده میشود .همچنین استفاده از الفاظ رکیک ،هجو
و استفادهي فراوان از اصطالحات ،کنایات و ضربالمثلها ازجمله مظاهر معنوي فرهنگ
عامه است که زاللی به آن تمایل بیشتري نشان میدهد .برخی از آدابورسوم عامه مانند
آیین خاکسپاري ،شرابخواري و شروهخوانی نیز در دیوان او بازتاب دارد.
منابع
آصفالحکما ،محمدهاشم .)2537( .رستمالتواریخ .تصحیح ،تحشیه و توضیحات
فهرستهاي متعدد از محمد مشیري ،تهران :شرکت سهامی کتابهاي جیبی.
باربارو ،جوزافا و دیگران .)1381( .سفرنامهي ونیزیان .ترجمهي منوچهر امیري ،تهران:
خوارزمی.
بیهقی ،ابوالفضل .)1390( .تاریخ بیهقی .تصحیح خلیل خطیب رهبر ،تهران :مهتاب
پناهی سمنانی ،محمداحمد« .)1384( .شروه ،شعر شیدایی» .گوهران ،شمارهي  ،8صص
1ـ.9
تبریزي ،عصار .)1375( .مهر و مشتري .تصحیح رضا مصطفوي سبزواري ،تهران :عالمه
طباطبایی.
تبریزي ،محمدحسین بن خلف .)1361( .برهان قاطع .تهران :امیرکبیر.
تقیزاده ،سیدحسن .)1392( .مقاالت تقیزاده .ج  ،17تهران :توس.
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جرجانی ،اسماعیلبنحسن .)1384( .ذخیرهي خوارزمشاهی .بهکوشش محمدتقی
دانشپژوه و ایرج افشار ،تهران :المعی.
جمالزاده ،محمدعلی .)1382( .فرهنگ لغات عامیانه .تهران :سخن.

حسنزاده ،شهریار« .)1393( .نگاهی به ادبیات عامیانه در عصر صفوي» .بهارستان سخن،
دورهي ،11شمارهي  ،26صص .248-221
خوانساري ،آقاجمال .)1355( .کلثوم ننه .با طرحهاي بیژن اسديپور ،تهران :مروارید.
دشتی ،سیدمحمد«.)1378( .قصههاي عامیانه» .ادبیات داستان ،شمارهي ،52صص.17-10
دهخدا ،علیاکبر .)1365( .لغتنامه .بهکوشش سیدمحمد دبیرسیاقی ،تهران :مؤسسهي
لغتنامهي دهخدا.
ذوالفقاري ،حسن .)1394( .زبان و ادبیات عامه ایران .تهران :سمت.
ــــــــــــــــ« .)1395( .بازتاب عشق محمود و ایاز در داستانهاي فارسی».
پژوهشنامهي ادب غنایی ،دورهي  ،9شمارهي  ،17صص.76 -53 :
راوندي ،مرتضی .)1368( .تاریخ اجتماعی ایران .ج  ،7تهران :امیرکبیر.
روحاالمینی ،محمود .)1386( .حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز .تهران:
اطالعات.
زاللی خوانساري ،حکیم .)1384( .کلیات زاللی خوانساري .تصحیح سعید شفیعیون،
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

سنایی غزنوي ،ابوالمجد مجدودبنآدم .)1362( .دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم
سنایی غزنوي .تصحیح مدرس رضوي ،تهران :کتابخانه سنایی.
شمیسا ،سیروس .)1377( .فرهنگ اشارات .ج ،2تهران :میترا.
ـــــــــــــــ .)1381( .شاهدبازي در ادبیات فارسی .تهران :فردوس.
شهري ،جعفر .)1399( .طهران قدیم .ج  ،5تهران :معین
صائب تبریزي ،میرزا محمدعلی .)1374( .دیوان صائب تبریزي .ج ،2به اهتمام جهانگیر
منصور ،تهران :نگاه.
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طاهري قلعهنو ،زهراسادات؛ عبادي ،محمود« .)1392( .درونمایه و بنمایه داستانهاي

عرفانی تا قرن هفتم با محوریت شخصیت سلطان محمود غزنوي» .پژوهشهاي ادبی،
دورهي  ،4شمارهي  ،39صص.111-75 :
طبیب اصفهانی ،عبدالباقی بن محمدرحیم( .بیتا) .دیوان طبیب اصفهانی .تهران :سنایی.
طهرانی ،طبیب .)1390( .درع الصحه در حجامت ،فصد و زالوانداخت خون .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عطار ،شیخ فریدالدین .)1366( .منطقالطیر .تصحیح سیدصادق گوهرین ،تهران :علمی و
فرهنگی.
علوي مقدم ،محمّد؛ اشرفزاده ،رضا .)1387( .معانی و بیان .تهران :سمت.
عنصرالمعالی ،کیکاووس بن اسکندر .)1386( .قابوسنامه .تصحیح غالمحسین یوسفی،
تهران :علمی فرهنگی.
عنصري ،ابوالقاسم حسنبناحمد .)1363( .دیوان عنصري .تصحیح محمد دبیرسیاقی،
تهران :کتابخانهي سنایی.
غزالی ،احمد .)1376( .مجموعه آثار فارسی احمد غزالی .تحقیق احمد مجاهد ،تهران:
دانشگاه تهران.
فرخی ،ابوالحسن علیبنجولوغ .)1393( .دیوان فرخی .تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران:
زوار.
کسائی مروزي ،مجدالدین ابوالحسن .)1386( .کسایی مروزي :زندگی ،اندیشه و شعر او.
تصحیح محمدامین ریاحی ،تهران :علمی.
کمپانی ،نسیم .)1390( .فرهنگ اصطالحات پارچه و پوشاک در ایران .تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کوثري ،مسعود« .)1377( .جامعهشناسی گونههاي ادبی» .فصلنامهي علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی ،دورهي  ،6شمارهي  ،10صص .138-109
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گرکانی ،فخرالدین اسعد .)1381( .ویس و رامین .تصحیح محمّد روشن ،تهران :صداي
معاصر.

گروه مؤلفان و گردآورندگان .)1391( .وازیگاه ،فرهنگ آئین ،بازي ،نمایش و
سرگرمیهاي مردم ایران .ج ،4زیر نظر جهانگیر نصري اشرفی ،تهران :آرون.
مته ،رودي .)1398( .تفریحات ایرانیان .ترجمهي مانی صالحی عالمه ،تهران :نامک.
محقق ،مهدي .)1394( .فرهنگ اصطالحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی .با
همکاري حمیده حجازي ،تهران :سمت.
معین ،محمد .)1375( .فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر.
مالیی توانی ،علیرضا .غالمپور ،میثم« .)1393( .حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر
قاجاریه» .مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهي انجمن ایرانی تاریخ ،شمارهي ،21
صص 121ـ .148
منوچهري ،ابوالنجم احمدبن قوص .)1394( .دیوان منوچهري .تصحیح محمد دبیرسیاقی،
تهران :زوار.
نجفی ،علی؛ ذبیحنیا ،آسیه« .)1398( .سه پرندهي شوم( .بوم ،جغد ،کرکس) .در ربع
مسکون ،در باور عامه» .پاژ ،شمارهي  ،35صص 169ـ186
نظامی عروضی ،احمدبن عمربن علی .)1387( .چهارمقاله .تصحیح محمد قزوینی ،تهران:
جامی.
یوسفی ،غالمحسین« .)1371( .پژوهش :چوبخط» .کلک ،شمارهي  ،31صص-106
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