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 زاللی خوانساری  محمود و ایازی مظاهر فرهنگ عامه در منظومه 

 

 محسن صدیق

  یحيی کاردگر

 

 چکيده 

در ادبیات فارسی در وجوي مظاهر آن ي فرهنگ عامه و جست امروزه تحقیق در حوزه 

اي دارد. هر ملتی براي شناخت بهتر جامعه و  میان محققان علوم انسانی جایگاه ویژه

هاي اقشار مختلف و آگاهی یافتن از چندوچون ادبیات ها و واکنشها، کنشتحلیل انگاره

و فرهنگ سرزمینش ناگزیر از توجه به این حوزه از ادبیات است. پژوهش حاضر با  

هاي محمود و  تحلیلی به بررسی ارتباط داستان   ـاین هدف، با روشی توصیفیتوجه به  

ي ایاز با فرهنگ عامه و همچنین بررسی مصادیق مادي و معنوي فولکلور در منظومه 

زاللی خوانساري نوشته شده است. رواج ادبیات در میان اقشار متوسط و   محمود و ایاز

جنس و مخالفت دربار  در قالب روابط دو هم  همراه گسترش فساد جنسیپایین جامعه به

ادبی جدید  هاي بزمی در عصر صفویه، موجب پدیدآمدن ژانر با سرایش منظومه هاي 

زاللی از نتایج این تغییر سبک است.    محمود و ایازویژه  شد که محمود و ایازسرایی و به 

صمیمی و   ي امکانات هنري و ایجاد فضايایجاد تصاویر هنري بدیع، گسترش دایره

هم  حس  در  ذاتتلقین  است.  عامه  فرهنگ  به  زاللی  توجه  محاسن  ازجمله  پنداري 
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زاللی خوانساري مظاهر گوناگونی از فرهنگ مردم قابل پیگیري   محمود و ایازي  منظومه 

هاي رایج  ي زاللی، اشاره به شغلترین مصادیق مادي فرهنگ عامه در منظومه ست. مهما

مردم مانند خی میان  از مکاندر  بیان جزئیاتی  نظیر گرمابه  اطی و طب و  هاي عمومی 

کارگیري واژگان رایج عامه، استفاده از  ي مصادیق معنوي، به است. همچنین در حوزه 

الفاظ رکیک، هجو و کثرت اصطالحات مرسوم در میان مردم، کنایات و همچنین اشاره 

ز دیگر مصادیق فولکلور،  نوشی، خرافات و... بیش اورسوم خاکسپاري، شراببه آداب 

 موردتوجه زاللی خوانساري بوده است. 

کليدی:  واژه  خوانساريهای  عصرصفویه،    ،زاللی  عامه،  ایاز،فرهنگ  و  هاي  منظومه  محمود 

 فارسی. 

 

 مقدمه .  1

ق ه.   387محمود غزنوي یکی از قدرتمندترین سالطین تاریخ ایران است. مورخان از سال 

آغاز  به  یاد می عنوان  او  به کنند. سلطان پادشاهی  ها و فتوحات ي جنگاوريواسطه محمود 

نظیرش در تاریخ شهره است. ادیبان بزرگی در دربار او پرورش یافتند و موجب مزید بی 

ها شهرتش در اطراف جهان شدند. اشعار شاعران دربار غزنوي، سرشار از توصیف دالوري 

ملکانه  سیاست  ذکر  عنص و  )رک.  اوست  فرخی،  224:  1363ري،  ي  (. 60:  1393؛ 

ي صمیمانه و پرمهر با غالم خاص خود، ایاز ایوماق ي ایجاد رابطه واسطه محمود به سلطان 

با این ویژگی شناخته طوري )ایماق(، نیز شهره شده بود، به  بیشتر  که در میان اهل ادب، 

ستین یادها از او را شد. جزئیات زندگی و ورود ایاز به دربار بر ما مکشوف نیست. نخمی 

 کند:اي مدح می هاي ادبی دنبال کرد. فرخی او را در قصیده باید در کتاب 

ـ امی  اقـاز اویمــت وي ایــر جنگجــ

 

 رو روز پیکارـــ ازوي خســدل و ب 

 ( 162: 1393)فرخی سیستانی،        

(.  358:  1390بیهقی،  در آثار تاریخی نیز به داستان این عشق اشاراتی شده است )رک.  

:  1387همچنین داستان مشهور شعرخوانی عنصري در چهارمقاله )رک. نظامی عروضی،  
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داشتن او با ایاز )رک. فرخی  ي ارتباطدلیل شایبه( یا مورد غضب قرارگرفتن فرخی به55

 ( مشهور است.29: 1393سیستانی،  

رفته در  دها نرفت؛ بلکه رفتهتنها از یاي عشق این دو نهي غزنوي آوازهبا افول سلسله

هاي زیادي از زندگی این  هاي عرفانی نیز سرازیر شد. عارفان داستان قرن ششم به کتاب

: 1376غزالی،    ؛304،  300:  1362  ،ییسناي ادبیات عرفانی کشاندند )رک.  دو را به عرصه

یادها رخت  62 از  محمود  و  ایاز  تاریخی  که شخصیت  شد  موجب  توجهات  همین   .)

هایی  ندد و ذکر این رابطه به افسانه و اسطوره بپیوندد. عطار و دیگر عارفان داستانبرب

( به محمود و ایاز نسبت  65-64:  1366  عطار،خوردن ایاز را )رک.  زخممانند داستان چشم

 دهند که نظیرش در کتب ابتداي سبک خراسانی نیست. می

ادبیات در میان عامههم مردم، داستان محمود و ایاز نیز به میان  ي  زمان با گسترش 

هاي مربوط به این دو شخصیت ایجاد شد. بعدها  مردم رفت و اشکال جدیدي از قصه

بافتند، داستان محمود و شاعرانی که تاروپود شعر خود را از میان مردم کوچه و بازار می

هایی با  د. مثنوي گر کردن ي ادبیات رسمی با شمایلی جدید جلوهایاز را دوباره در عرصه

یافت که   ایازنویسی رونق  و  ژانر محمود  ایاز شکل گرفت و  و  موضوع عشق محمود 

ایاز  و  به  محمود  و  مشهورترین  از  خوانساري  منظومهاسلوبزاللی  این  هاست.  ترینِ 

کند. در  خواندند، بیان می ها میخانهها در مکتبهایی را که بلوچزاده کتابسیدحسن تقی

ي  (. همه155  :17ج    ، 1392زاده،  شود )رک. تقینیز دیده می   ازی ا  و  محمودکتاب  ها  بین آن

هاي محمود و ایاز به بخشی از فرهنگ عامه تبدیل شده  دهد که داستانها نشان میاین

 بود که در این مقاله مفصل به ابعاد آن خواهیم پرداخت. 

 

 ق يتحق   یها پرسش . 1.1

 چه خاستگاهی دارد؟ هاي محمود و ایاز الف( داستان

راستاي رشد توجه به فرهنگ عامه در ادبیات    ي محمود و ایاز درب( آیا رشد منظومه

 عصر صفوي بود؟
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 ي زاللی دارد؟ تري در منظومهیک از مظاهر فرهنگ عامه، حضور پررنگ ج( کدام

د( فرهنگ عامه چه تأثیري بر غناي ادبی منظومه و امکانات هنري شعر فارسی گذاشته  

 ست؟ ا

 

 . ضرورت تحقيق ۲.1

دلیل امتزاجی که در طول تاریخ خود با فرهنگ عامه یافته، یکی  ادبیات کالسیک فارسی به

آوري و ثبت  رود. بسیاري از پژوهشگران به جمعاز منابع ارزشمند فولکلور به شمار می

ادب  اند. یکی از کارکردهاي توجه به  مظاهر فرهنگ عامه در متون ادبی همت گماشته

ي  نمایی« آن است. ادبیات عامه در مقایسه با ادبیات رسمی، چهره»حقیقت   عامه، ویژگی

اي از موارد  دهد. »گزافه نیست اگر بگوییم که در پارهتري از جامعه به دست میروشن

نمایند، خصوصاً اگر  اي بهتر اوضاع اجتماعی را بازگو میهاي عامیانه به گونه همین قصه

علت استبداد، بیان آزاد و صریح اندیشه بسیار  توجه کنیم که در تاریخ ایران به  به این نکته

وجوي مظاهر فرهنگ عامه در  (. همچنین جست124:  1377دشوار بوده است.« )کوثري،  

زمینه مختلف  روشنمتون  میترهاي  فراهم  را  اجتماعی  و  فرهنگی  فضاي  کند؛  شدن 

  محمود ي  ي تأثیر فرهنگ عامه در منظومهحوزهرو نیاز است که تحقیقی جامع در  ازاین

 دهیم و مظاهر فرهنگ عامه در آن بررسی شود.اثر زاللی ترتیب  ازیا و

 

 ی تحقيق . پيشينه۳.1

شده    ي شخصیّت ایاز و محمود بسیار سخن گفتههاي فارسی دربارهازآنجاکه در داستان

هاي مربوط به  کاراکترها و داستانگیري  ي سیر تحول و شکلهایی نیز در حیطهو مقاله

داستان ایاز در  و  »بازتاب عشق محمود  از حسن  این دو شخص همانند:  فارسی«  هاي 

هاي عرفانی تا قرن هفتم« )با محوریت  ي داستانمایهمایه و بن( و »درون1395ذوالفقاري )

(  1392نو و محمود عابدي )محمود غزنوي( از زهراسادات طاهري قلعهشخصیّت سلطان
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تاکنون درباره به  ي بررسی مظاهر فرهنگ عامه در داستاننگاشته شده؛ اما  هاي مربوط 

 رو این پژوهش در نوع خود بکر است.   اي منتشر نشده است؛ ازاینمحمود و ایاز مقاله

 

 . بحث ۲

حکیم زاللی خوانساري از شاعران قرن یازدهم است که در خوانسار متولد شد. از جزئیات  

وپنج(. : سی1384او اطالعات دقیقی در دست نیست )رک. زاللی خوانساري،  زندگی  

ي  عباس صفوي، هفت منظومه به یادگار گذاشته است. منظومهزاللی از شاعران معاصر شاه

منظومه  ازیا  و  محمود از سلسله  منظومه  به شمار میهفتمین  او  این  هاي  رود. موضوع 

( به ایاز است. زاللی در این منظومه  421)م    محمود غزنويمنظومه داستان عشق سلطان

هاي رسیدن اتصال  هاي این دو دلباخته، دربارة مضامین عرفانی و راهضمن اشاره به داستان

 به منبع الیزال عشق سخن رانده است. 

 

 های محمود و ایاز زمانی توجه به فرهنگ عامه و توجه به داستان . هم 1.۲

دوران صفوي بسیار موردتوجه مردم عادي بوده و این مسئله در  داستان محمود و ایاز در  

ي صفویه متأثر از زبان عوامانه  دلیل سبک دورهتنها بهاثر زاللی مشهود است. این اثر نه

دلیل اینکه اصالً از میان مردم عادي برخاسته، ساختاري متناسب با فرهنگ  است؛ بلکه به

ها و  ساسی که پیدایش ژانرهاي ادبی حاصل کنشعامه نیز دارد. با توجه به این اصل ا

هاي جمعی است، رواج محمود و ایازسرایی در  ي پارادایمهاي اجتماعی و نتیجهواکنش

ي غالبی که  ي غالب در همین عصر است؛ انگارهعصر صفویه نیز برگرفته از یک انگاره

نگ عامه، سرایش  کند. یکی از مصادیق توجه به فرهدر شکل فرهنگ عامه خودنمایی می

هایی برگرفته از همین فرهنگ است. با امعان نظر به زمان  هاي داستانی با درونمایهمنظومه

ي  هاي متعدد محمود و ایاز در عصر صفویه، ازجمله منظومهگیري سرایش منظومه اوج

به  تا(  ؛ طبیب اصفهانی، بی1380،  ي بهارستانگنجینهزاللی و انیسی )رک.    ازیا  و  محمود

  و   خسروهایی نظیر  رسیم که درست است که این داستان به اسلوب مثنوياین نتیجه می
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زمان  ها و ازطرفی هم؛ ولی با دقت به ساختار و محتواي مندرج در آن سروده شده  نیریش

یابیم که از متن  گیري نفوذ فرهنگ عامه در ادبیات، به نیکی درمیشدن آن با زمان اوج

 گرفته است.  فرهنگ مردم مایه 

می نظر  منظومهبه  نمادین،  بعد  در  منظومهرسد  نوع  از  ،  از یا  و  محمودهاي  هایی 

اي  ي فرودست جامعه باشند؛ دو طبقه ي پیوند بین صاحبان قدرت و طبقهدهندهانعکاس

که در طول تاریخ ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی، جز در مواردي نادر چون آثار انوري،  

ها دور از دسترس  اند و پیوند بین آن شمار دیگر بسیار بیگانهیبان انگشتعطار، سعدي و اد

توان  هاي نزدیکی این دو طبقه، می رسد. با ظهور صفویه و آشکارشدن بارقهبه نظر می

ي فرودست جامعه در برخی  هایی از طبقههاي آن را در قالب آرزوهاي شخصیتریشه

وجو کرد. آثار ادبی فارسی و تحوالت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهان آن روز جست 

و سایر آثاري که نویدبخش فروریختن موانع پیوند بین هیئت    ازیا  و  محمودي  منظومه

یکرد کلی  گیرند. نگاهی به روي مردم هستند، مورداقبال فراوان قرار میحاکمه و توده

آثاري که نشانگر چنین    فرهاد  و  نیری شهایی چون  شعر این دوره و فراوانی منظومه و 

پیوندي در عصر صفویه هستند، مؤید چنین ادّعایی است؛ بنابراین در یک نگاه تحلیلی  

تودهمی نگاه، دغدغه، سلیقه و متعلقات  انعکاس  آغاز  ادبیات  توان  در  را  ایران  ي مردم 

طورجدّي در ادبیات عصر صفویه  وجو کرد که بهها و آثاري جستمنظومهامروز در همین  

 مجال خودنمایی یافتند. 

 

های  زمان با مخالفت دربار با سرایش منظومههم   از یا  و   محمود . سرایش مثنوی  ۲.۲

 غيرآیينی 

:  1393زاده،  هاي بزمی و غیرآیینی بود )رک. حسندربار صفوي مخالف سرودن منظومه

ها رواج یافت که تا  ها و متلاین فضا ژانرهاي ادبی مختلفی مانند شهرآشوب(. در  226

پیش از این کمتر سابقه داشت. »محمود و ایازسرایی« نیز از همین قماش بود؛ اثري که  

منظومه سرایش  افول  روزگار  اوجدر  درخالل  و  عاشقانه  رواج  هاي  غزل  قالب  گیري 
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اي که سرایش  یی غیر از دربار دارد. درواقع در زمانهداشتن آن در جایابد، نشان از ریشهمی

بهداستان بود،  مذموم  بسیار  دربار  ازسوي  بزمی  نام  نظمهاي  با  عاشقانه  داستان  کشیدن 

محمود و ایاز، نشان از خاستگاه دیگر این منظومه دارد. این خاستگاه با توجه به تاریخ  

و دیگر   از یا  و محمودي  ت. منظومهي مردم نیسادبیاتِ عصر صفوي جایی جز میان توده

نمایاند که  وضوح به مخاطب امروزي میمحمود و ایازهاي سروده شده در همین عصر به

بودن سرایش  اند.ه دیگر سخن، مذموممحمود و ایاز چه نفوذ عمیقی در میان مردم داشته

، نشان از رسوخ این داستان  ازیا  و  محمودي  گیري سرایش منظومههاي بزمی و اوجمنظومه

 در میان توده داشته است. 

 

 . تغيير سبک زندگی و رشد داستان محمود و ایاز ۳.۲

زمانی شیوع  کند این داستان از فرهنگ عامه برگرفته شده، همدلیل دیگري که ثابت می

هایی از این دست است.  سترش سرایش منظومه هاي جنسی در میان مردان و گانحراف

ي مرد با مرد از  ي اوج رابطهي صفویه و افشاریه و زندیه دورهشمیسا معتقد است: »دوره

( انحراف جنسی  229:  1381نوع پست و زمینی مبتنی بر روابط جنسی است« )شمیسا،  

اي جنسی  هایی از فساده رسد که محمدهاشم آصف گوشه در این عهد به اوج خود می

  108:  2537به تصویر کشیده است )رک. هاشم آصف،    خی التوار  رستمجامعه را در کتاب  

(؛ البته باید یادآوري کرد که مردم عادي نیز کامل با این رفتار خوگرفته بودند، 115-114و  

که شاردن، سیّاح فرانسوي، دلیل کاهش جمعیت در این عصر را همین انحرافات  طوريبه

می شمیسا،  جنسی  )رک.  دوره  228:  1381داند  این  در  ونیزي  بازرگانان  روایت  به   .)

ها حتی مشمول پرداخت مالیات نیز  صورت رسمی دایر شد. این مکانهایی بهامردخانه

ي ادبیات نیز مکتب وقوع که به (. در حوزه145:  1381بودند )رک. باربارو و دیگران،  

واقعیت بیان  میمعنی  ملموس  و  عینی  اینهاي  آشکارا  است،  معشوق  و  عاشق  گونه  ان 

: 1381نهد )رک. شمیسا،  عنوان امري عادي در جامعه پیش چشم خواننده می رفتارها را به 

(. نکته اینجاست که در عصر صفویه با گسترش انحرافات جنسی در سطحی وسیع،  198
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می افزایش  نیز  داستان  این  به  ارتباطتوجه  خارخار  خود  این  و  هاي  مثنوي   داشتنیابد 

ي  پروراند. بعدها عالوه بر منظومهي اجتماعی را در ذهن میموردبحث با چنین پدیده

هاي دیگري از شاعران مطرح و گمنام با همین نام سروده زاللی منظومه  از یا  و  محمود

بهشده سرایشطورياست،  این  می که  تبدیل  شعري  جریانی  به  با  ها  که  جریانی  شود؛ 

( آغاز شده بود؛ 1375از عصار تبریزي )رک. تبریزي،    يمشتر   و  مهري  سرایش منظومه

عالوه بر اینکه از وقایع    ازیا  و  محمودي  بنابراین باید به این نکته توجه شود که منظومه

 اي کهن در فرهنگ عامه نیز دارد. تاریخی متأثر است، ریشه

 

 . فرهنگ عامه و ایجاد تصاویر جدید هنری ۴.۲

هاي هنري و شدن میدان انتخابي زاللی موجب فراخفرهنگ عامه در منظومهاستفاده از 

و همچنین  فراهم تکرار  از  پرهیز  براي شاعر درجهت  مختلف  امکانات  و  ابزارها  شدن 

وام با  شاعر  درواقع  است.  مؤثر  بسیار  تصاویر  خلق  توده  درراستاي  زندگی  از  گرفتن 

ي صور خیال و علم معانی،  ذارد و در زمینهتواند تصاویر بدیع هنري را به نمایش بگمی

 کنیم. ها اشاره میهاي بکند که در ادامه به آن هنرآفرینی

وگوها  ها و گفتکردن استدالل ي عینیزاللی با استفاده از فضاي فرهنگ عامه در زمینه

گام برداشته است. همچنین او براي تبیین مسائل ذهنی و ایجاد فضاي صمیمی و افزایش  

 پنداري در مخاطب موفق بوده است. ذات محس ه

 

 زاللی خوانساری  ازیا و  محمودی  . مظاهر فرهنگ عامه در منظومه۳

را در فرهنگ فولکلور و ادبیات عامه دانستیم،   ازی ا  و  محمودي  پس از اینکه جایگاه منظومه

منظومه در  را  فرهنگ  این  مظاهر  کنیم. دسته  ازیا  و  محمودي  باید  تحلیل  و  بندي 

دو شاخه در  را  مختلف  متون  در  عامه  فرهنگ  بازتاب  این حوزه،  کلی  پژوهشگران  ي 

 کنند.»مادي« و »معنوي« بررسی می

 



ـ ــــــ زاللی خوانساری/محسن صدیق محمود و ایاز مظاهر فرهنگ عامه در منظومه   233 ــــــ

 

 .  مظاهر مادی فرهنگ عامه1.۳

آن دسته از مظاهر مردمی که عینی و ملموس باشد یا میراثی عینی و ملموس از خود به  

باشد، مظاهر مادي فرهنگ عامه می افقی گستردهبه جا گذاشته  منبعی  تر  گویند. چنین 

این عصر می  تصاویري  گشاید و مضموندرمقابل شاعران  آفرینش  تخیّل،  سازي، پرواز 

اصو که  را  ابتذال  از  گریز  و  میتازه  محقّق  است،  صفویه  عصر  ادبیات  اساسی  کند.  ل 

شغلمکان و  آن ها  متعلقات  و  چندانی  ها  نمود  عصر صفویه  از  پیش  ادبیات  در  که  ها 

کشند  ندارند، در این عصر دنیایی متفاوت و رنگارنگ مقابل دیدگان مخاطب به تصویر می

ي مخاطبان شعر  ر گسترهطریق بکنند و ازاینو فضایی ملموس و آشنا براي او ایجاد می 

البته چنین رویکردي می و ادب فارسی می امروز ایران  افزایند؛  ادبیات  نویدبخش  تواند 

ي ایرانی است. آیا با چنین هاي مختلف جامعهباشد که در پی جذب مخاطبانی از الیه

از سرچشمهنگاهی نمی ادبیات مردمتوان یکی  تنوّعهاي  و  را در گرا  ایران  امروز    طلب 

هاي بروز چنین  تر در تحلیل ریشهوجو کرد و راهی دقیق دست جستهایی ازاینمنظومه

ارائه داد؟ بدونویژگی ازاینهایی  رو برشمردن مصادیق مادي  تردید پاسخ مثبت است؛ 

نیست؛ بلکه بیش و    ازیا  و  محمودي  گري منظومهفرهنگ عامه تنها درراستاي توصیف

تبیین ویژگ این پس، یعنی پس از صفویه جزء  یپیش از همه در پی  هایی است که از 

راهه گریزناپذیر ادبیات ایران شده و اي بسا در تحلیل چرایی ظهور و بروز آن، گاه به بی

هایی از  کنیم. ذکر نمونهوجو میهاي آن را در فرا مرزهاي ایران جستایم و ریشهرفته

تواند در تغییر  ادبیات عصر صفویه است و می این ویژگی خود گویاي تغییراتی در فضاي  

 نگاه پژوهندگان ادبیات این عصر به کار آید.

 ها . مکان1.1.۳

هاي دور و نزدیک بوده هاي عمومی براي نظافت شخصی در زمانیکی از مکان  گرمابه

رفته، نمودگار روشن برخی عقاید و عالوه بر اینکه محل نظافت به شمار می  است. حمام

بوده است. در برههگفرهن  نیز  ایران در طول تاریخ  این مکانهاي مردم  از زمان  ها  اي 

محل درس و اندرز حاکمان و عارفان بزرگی همچون ابوسعید ابوالخیر بوده است )رک. 
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دیوان  هاي مختلف حمام در  نسبت زیادي به بخش(. اشارات به52:  1386االمینی،  روح 
اي براي شناخت اجتماع این عصر  این اشارات گذرا آیینهتردید  شود. بدون دیده می  زاللی

آید. رختکن یا  است و منبعی براي تدوین تاریخ اجتماعی ایران عصر صفویه به شمار می

برتن بر درآوردن و  که »در آن عالوه  آدابی مثل  سربینه محل مهمی است  لباس،  کردن 

(.  127:  1393شد.« )مالیی و غالمپور،  کشیدن و... نیز انجام می زدن با دوستان، قلیانگپ

ي ایرانی آشناست، شرایط رختکن را به دور از غم زاللی با نگاهی که براي هر خواننده

راستی خواننده در تقابل فضاي رختکن و  بیند و از این نکته خرسند است. بهروزگار می

گیري  رو بهره؛ ازاینیابدي عصر صفویه را درمیبیرون از آن اسرار مگوي بسیاري از جامعه

دهد در موجزترین شکلی از  مانده در ادبیات ایران به شاعر اجازه میاز این فضاي نادیده

 حقایق بسیار پرده بردارد: 

 ا جاي انزال قلم نیست ـدر آنج  مرا در رختکن انگیز غم نیست 

 ( 597: 1384)زاللی،                      

گاه نام دیگر خزینه یا حوض در عصر  کند. غوطهگاه نیز یاد میهمچنین او از غوطه

وشوي اصلی و انجام آدابی مانند  است. »معمواًل مردان و زنان پس از شست  زاللی بوده

: 1393و غالمپور،شدند.« )مالیی  ومال و حنابستن داخل خزینه میکشیدن و مشتکیسه

127.) 

غوطه به  آمد  حمامدرون   گاه 

 

بوت ــچ  در  خام ــو  نقر  گداز   ه 

 ( 598: 1384)زاللی،              

هاي طبیعی، زاللی  ذکر دقیق جزئیات و همچنین پرهیز از خودسانسوري در بیان پدیده

ابزار و وسایل  ها،  بردن از مکاندهد. او با نامرا در ایجاد فضاي صمیمی موفق جلوه می

رمان به  گهگاه  طبیعتمورداستفاده  میهاي  پهلو  ازاینگرا  و  به زند  را  خواننده  جهت 

 کند.پیگیري روند داستان وادار می 
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درباره انجامزاللی  حمام  در  که  اعمالی  اشاره  می  ي  به حجّام  جایی  در  شده است، 

است؛  شده  م انجام میکند. با توجه به شواهد موجود در کتاب، عمل حجامت در حمامی

 (. 256:  1390بود )رک. طهرانی،  اگرچه این عمل توسط طبیبان عصر زاللی منع شده 

آید که گویا در عصر زاللی، جوانان زیبارو اعمال مربوط به حجامت  از بیت زیر برمی

 اند: دادهو سرتراشی را انجام می

مهتاب رشک  موتراشی   درآمد 

 

 جامه آب اي در  به چنگش شعله 

 (598: 1384)زاللی،                 

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  

 (507)همان:                               

جاي زاللیجاي  در  و    دیوان  نجات«  صبح  رخ  »سفیدآب  نوع  از  ترکیباتی 

شود. این  دست مشاهده میهاي شیواي مضامین فکري و ابزار و وسایل دمسازيتناسب

به یکویژگی  که  استعاراتی  و  تشبیهات  پیشهمراه  و  ساده  وسایل  و  ابزار  آن    پا طرف 

اي از صورخیال تازه پدید آورده است که از ابعاد اجتماعی  ي اطراف است، منظومهافتاده

 و غنایی قابلیت بررسی دارد. 

گیري زندگی مردم قدیم  عنوان مرکزي اجتماعی نقشی پررنگ در شکل»بازار« نیز به

بازارها طی می ته  وبازار در گذششد. مردم کوچهداشت. بخش زیادي از عمر افراد در 

کردند. ها از تکه چوبی به نام »چوب خط« استفاده می براي درشمارداشتن حساب مشتري

کش یا گرد  شکل خطمتر یا بیشتر بهچوب خط »قطعه چوبی به درازي بیست سی سانتی

داري حساب بدهی مشتریان ]..[ معمول بود« )یوسفی، اي شکل که ]..[ براي نگاهو استوانه 

حیط بازار و ذکر جزئیات آن در تسهیل فرایند شناخت جامعه  ( توجه به م 106:  1371

با عمق جامعهبسیار کارساز است و خواننده را  امروز  آشنا می   ي ي  کند؛  عصر صفوي 
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شدند، اکنون با  هاي حکومتی بازنشانده میي رسانهاي که تا پیش از آن از دریچهجامعه

 شوند: ار داده می آرایه پیش چشم خواننده قر قلم زاللی عریان و بی

 داواـ ی را در مـــ ت بوعلـــ شفای

 

 ی از مقوا ـــوب خط ــــغالم چ 

 (802: 1384)زاللی،                 

منظومه ابیات  میاز خالل  زاللی  بازارهاي  ي  شمایل  و  شکل  بر  حدودي  تا  توانیم 

 ستاید:  را میکند و بزرگی آن مردمی آگاهی یابیم. در جایی به میدان بدخشان اشاره می

 ر زمین پهن ـــ ی بـچه میدان! آسمان

 م کردي قدم را ــا بس که گــ تماش

 

 دش آمده رهنــ دم را چارحـــع 

 جستند هم راده میـاه و دیــــنگ

 (563)همان:                         

ارزان را  جنس  اینکه  براي  می برخی  سعی  بفروشند،  به  تر  را  جنس  ارزش  کردند 

تر بیاورند و برخی سعی داشتند دارایی خود را ارزشمندتر نشان دهند.  الحیل پایینلطایف

 ي زاللی منعکس شده است: رد کردن« در منظومه این عادت با اصطالح »مفت

 ی رد کردن مفتـــدار از پــخری

 

 گفتکرد کان آري همی اي میهـــن 

 (861)همان:                         

 ها و ابزارهای مورداستفاده. شغل۲.1.۳

برداري از احتیاجات طبیعی بشر با استفاده از ترسیم فضاي مشاغل گوناگون شگردي  پرده

است که با صمیمیت کالم زاللی عجین شده است. زاللی زندگی بشر روزگار خود را از 

گذارد. دیوان او نقاب و صورتک پیش چشم خواننده میبیي مشاغل و حرف،  دریچه

هاي  ي مردم درخور توجه است. او به شغلهاي رایج در میان عامهازنظر توجه به شغل

 گوناگونی اشاره کرده است:

 الف( خياطی 

نظر خواننده را به خود جلب    دیوان زاللیبیشتر از هر شغلی، اصطالحات خیاطی در  

بودن خود مسئله ضمن اینکه ازمنظر فرهنگ عامه موردتوجه است، ظن خیاطکند. این  می

 پروراند. یا یکی از اطرافیان نزدیک زاللی را در ذهن می 
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ي »اتو« در عصر صفویه به دست زاللی و دیگر شاعران سبک هندي  اولین بار واژه

اي آلت آهنین جآورد: »پیش از این بهوارد ادبیات شد. مرحوم دهخدا ذیل این واژه می

نیم نصب  کنونی  جایی  را  نیمخمی  بر  جامه  و  افروختندي  زیرآتش  به  و  خم کردندي 

، ذیل  دهخداي  نامهلغتي روسی اَوتوک از فارسی گرفته شده است.« )کشیدندي و کلمه

بودن او باشد؛ چون در تواند دلیلی بر خیاطشناسد، می( اینکه زاللی اتو را میي »اتو«واژه

اند، ضمن اینکه  کردهها از آن استفاده میویه اتو کاربرد عام نداشته و فقط خیاطعصر صف

دلیل خاصیت وجنس پارچه نیازي به اتو نداشتند. جعفر شهري  هاي قدیمی بهعمده لباس

ها بود  ي خیاطگوید: »اطو و صافکاري لباس یکی وسیلهي  تهران قرن سیزدهم میدرباره

گرفت  ها ]..[ یا خیاط سرخانه صورت مییان و رجال که در خانه]..[ یکی براي البسه اع

و دیگران را اطو و خاصیت آن مطرح نشده بود، چه نه البسه قابل اطویی داشتند و نه  

، 1399دادند.« )شهري،  اهمیت به سر و ضع خود که چگونه بوده چگونه نبوده باشد می

 (. 570: 5ج

بودــبه کار رفتن  ش گر خود وضو 

 

از اتوي شاش او بود    زمین داغ 

 ( 575: 1384)زاللی،               

بار به این معنی به کار برده، ي خیاطی که زاللی آن را براي اولیني دیگر در حوزهواژه

ي »ماسوره« است. ماسوره در ادبیات فارسی به معنی نی سابقه دارد )رک. گرگانی،  واژه

 رود: معنی ابزار خیاطی به کار میبه  دیوان زاللی(. اما در 48:  1381

 لبش را چون مسیح از هم بریدي 

 

 م دریديـــاي در هنخ ماسوره 

 ( 576 :1384)زاللی،               

گونه که مشخص است، فرهنگ عامه است که به زاللی امکان خلق چنین تصاویر  همان

هاي اوست که  دهد. ایجاد تناسب بین کلمات ماسوره، نخ و مسیح از بدعتزیبایی را می

بار  ي ماسوره که نخستینمدد فرهنگ عامه پدید آمده و همچنین ایهام موجود در کلمهبه

 توجه است.  توسط زاللی به امکانات بدیعی زبان فارسی افزوده شد، خود قابل
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ایجاد چنین تشبیهات نو و تصاویر جدید با استفاده از ابزارهاي شغلی زاللی در دیوان 

 شود.می او فراوان دیده 

با   دیوان زاللیشود و ما ازطریق اطالعات ارزشمندي که در کمتر دیوانی مشاهده می 

هاي  ي »دوک« از دیگر واژهشویم. واژهبرخی از اصطالحات رایج عصر زاللی آشنا می 

 ي خیاطی است. دوک ابزاري فلزي براي ریسیدن ریسمان بوده است.حوزه

انگشت می  فرج  به  ناچاري   هشت به 

 

 رشت ه کام دوک من این است و میک 

 ( 576)همان:                             

ي زاللی از این حوزه، »تکمه« است. این واژه در  هاي مورداستفادهدیگر از واژهیکی

( است. دکمه در گذشته 37:  1390معنی »ابریشم زردوزي و گوي گربیان« )کمپانی،  لغت به 

با   به کار میبا شمایلی متفاوت  بیشتر جنبهامروز  و  داشته و در کاله و رفته  تزئینی  ي 

 شده است: گریبان و کفش هم استفاده می 

 رخ دامانــــبه خرقه آمدم نه چ

 

 ه ماه از گریبان ـم تکمـــگشای 

 ( 691: 1384)زاللی،             

ي این واژه و  وسیلهبهبینیم که استفاده از تکمه به این معنی و ایجاد تصویر هنري  می

خوبی جایگاه و اهمیت فرهنگ عامه  هاي ماه و گریبان، نشان از این دارد که زاللی بهواژه

 کند. جاي شعرش استفاده میرا درک کرده است و به بهترین شکل از آن در جاي

 ب( پزشکی 

ستی هریک  که افزونی و کاطوريتعالیم طبی بقراط بر مبناي تعادل اخالط استوار بود، به

دانستند. همچنین تنها راه  خوردن تعادل و بیماري انسان میاز این اخالط را موجب برهم

تعادل  به  را  بیماري  برمی درمان  را  رساندن اخالط  این دیدگاه  ابیاتی  در  شمردند. زاللی 

 دهد:شرح می

 تر افتد ون یکی غالب ــعناصر چ

 رض را درد گویند ــطبیبان آن م

 

 ع بر یکدیگر افتدــــ مزاج و طب 

 عالجش را ز گرم و سرد جویند

 ( 814)همان:                      
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معنی  کند. بحران در مقابل »نضج« بهدر جایی دیگر به اصطالح طبی »بحران« اشاره می

آمده است: »معالج    قابوسنامه( در  67:  1394»تغییر و دیگرگونی سریعی است« )محقق،  

هاي  گونه معالجتی ابتدا نکند تا نخست آگاه نگردد از قوت بیمار و ... نشانیباید که هیچ

 گوید: (. زاللی چنین می176:  1386 ،یعنصرالمعالبحران که در آشفته بود« )

 د بحران ـ ذر و مـــان جـــ تبی طوف

 

 ی غرقاب دورانـه کشت ــشکست 

 (603: 1384)زاللی،                 

شود  کردن تب در بدن انسان، تبخال ایجاد میدر قدیم معتقد بودند که بعد از فروکش 

کند،  اشاره میکردن ایاز  (. زاللی در جایی که به بیمارشدن و تب80:  1384)رک. جرجانی،  

 ي چشمی به این باور قدیمی دارد: گوشه

ت  باشد ـــمی  تبخاله  از قدح   ب 

 ش چون دهد پروانه باغ ـــنسیم

 

 ش صاف چندین ساله باشد ــز آت  

 ر بر شعله چسبد سینه بر داغــجگ

 (603: 1384)زاللی،                

خوردن تعادل اخالط  برهمهاي طب قدیم، افزونی یا کثیفی خون موجب  طبق آموزه

  دیوان زاللی کردن است. در  شود. در قدیم معتقد بودند که راه درمان این درد، فصد می

 خوبی منعکس شده است.  همین بیماري و راه درمان آن به

 ی پرشورــــرب لیلـــ نمکدان ع

 ان شد حکم فصاد هنرکیش ـــچن

 

 ی خون نیم رنجور ــ د از افزونــــش 

 د کام قیفالش سر نیش ـــه بوســـک

 (605)همان:                          

به جگر متصل   قیفال  داشتند  بوده که درگذشته عقیده  این  قیفال  از رگ  دلیل فصد 

 است. 

 

 . مظاهر معنوی فرهنگ عامه۲.۳

صورت غیرفیزیکی باقی مانده  مظاهر معنوي فرهنگ عامه آن دسته از مظاهري است که به

وتربیت، رازها و  هاي تعلیمورسوم، اعتقادات، شیوهادبیات، خرافات، آدابباشند. زبان و  
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دانند  چنینی عامه را مصادیق و مظاهر معنوي فرهنگ عامه میاسرار خفیه و مظاهر این

جهت اهمیت دارد  (. ذکر مظاهر معنوي فرهنگ عامه ازاین27:  1394)رک. ذوالفقاري،  

ي  ي بشري و پیشینه این مظاهر، به تاریکناي اندیشه  توان از خالل اشارات زاللی بهکه می 

هاي تاریخی پی برد. بدیهی است که  فلسفی و تاریخی مسائل و تفکرات انسان در بزنگاه

بینی فرهنگی انسانی بدون توجه به اعتقادات خام، خرافات و حفظ هویت و تبیین جهان

 .هاي لطیف انسان کوچه و بازار میسر نیستاحساسات اندیشه

 . زبان 1.۲.۳

ي فرهنگ رسمی هستند و جانب  دهندهي متون کهن ما زبانی رسمی دارند و بازتابعمده

گذشته    گذارند. زبان رسمی از رهگذرهاي سانسور، جعل و تحریفجامعه را مسکوت می

رو دسترسی به زبان عامه غنیمتی  هاي آموخته با دربار خوگر شده است؛ ازاینو به طبع

آید. خوشبختانه برخی از متون  بها میهاي گوناگون را بس گرانان رشتهاست که محقق

  محمود ي اند. منظومهادبیات کالسیک فارسی بعضی از مظاهر زبان عامه را منعکس کرده
هاي گوناگون صرفی و نحوي زبان عامه، هاست. از میان مؤلفهزاللی یکی از آن  از یا  و

کارگیري اصطالحات و  بازاري، الفاظ رکیک، کثرت بههاي کوچهبیشتر به استفاده از واژه

 هاي عامیانه نظر داشته است. کنایات و مثل

 ها و اصطالحات عامهالف( واژه

اي  بینیم که زاللی از این واژه بهره جسته است. واژههاي زیادي از منظومه میدر بخشتَه:  

تا پیش از او کمتر در میان متون رسمی مشاهده می  صورت  اما زاللی آن را بهشد؛  که 

دهد. این واژه از عبارات غیررسمی و رایج در میان کالم و در سطحی وسیع ارائه میتکیه

زاده در فرهنگ لغات عامیانه  شود. جمال عوام است که از این دوره وارد زبان شعر نیز می 

 (.  172: 1382زاده، گوید: »کُنه کار، باطن« )جمال می

 م پامالم آیدت که غــخوش آن ساع

 ام را ر ریزد نالهــــ ف در بحـــ نج

 

 ه استقبالم آیدــــط بــــجنون ش 

دشـــب کربــه  ته ــت  رااللهال   ام 

 (487:  1384)زاللی،                  
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هاي فارسی عامیانه  ها و  فرهنگیک از لغتنامهمعنی سراسر در هیچته« بهبهعبارت »ته

 ضبط نشده است.  

 طرازي نــــاري و گلب ــــکز نازک

 

 سازي هـــته بتخان  به  ن را تهـــزمی 

 (614)همان:                               

تقریب  ، ذیل واژه( است. به معینفارسی  فرهنگ  )رک.    وفن و قلق کارمعنی فوتبهلِم:  

شود؛  بار است که در ادبیات رسمی به کار گرفته می براي اولینتوان گفت که این واژه  می

 شناسی اهمیت دارد.به همین دلیل ازمنظر سبک

 جـنــون عـشـق پـرسـیـدن نـدارد 

 

 لــمـی دارد کــه فـهـمـیدن نـدارد     

 (721)همان:                               

رواج یافت و در اشعار بیدل و صائب  هایی که در عصر صفوي  ازجمله واژهتردست:  

  وان یدمعنی چابک و زرنگ در  ي تردست است. این واژه بهشود، واژهوفور دیده می به

 نیز سابقه دارد: زاللی

 ود سرمستـمحمالم عاقبت ــــغ

 

 ب آن خونی تردست ـ ل صاحــبه قت 

 ( 593)همان:                           

واژهکردن:  اشتلم  الفبه  این  قرنمعنی  مستحدثات  از  نیز  در  زدن  و  است  متأخر  هاي 

 شود: هاي دور در متون رسمی بازتاب نداشته است؛ اما در اثر زاللی دیده میگذشته

 ت اشتلم کردـــر وي محبـــچنان ب

 

 که خود را در وجود خویش گم کرد 

 ( 525)همان:                              

 ب( سخنان رکيک 

شود؛ اما این  هاي صریح کمتر دیده میعفتی، ناسزا و توهیندر زبان معیار استفاده از بی

خورد؛ چون معمواًل مردم عادي هستند که  چشم می  ویژگی در اشعار و متون عامیانه به

تر از زبان رسمی است و در  پیرایه زبانشان بیکنند و  درگفتار خود کمی آزادتر رفتار می

ي زاللی این  جاي منظومهتر هستند. در جاي استفاده از الفاظ رکیک و بعضاً زشت جري

 (. 575-576:  1384گر شده است )رک. زاللی، ویژگی جلوه
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ناهمگونی لغزشسرزدن چنین  بشر همهاي رفتاري و  از  زبانی  عصر زاللی که  هاي 

نفس  رفتن اعتمادبهشدن نظم فکري و ازبینهاي متعدد ذهنی، مختلکستي شواسطهبه

ي  که در کشاکش حکام جائر عصر شکل گرفته است، چندان عجیب نیست. شاعر منظومه

ترین  ي خود بریده نیست و گاهی برشی از عصر خود را به عریاناز جامعه  ازی ا  و  محمود

 نهد.روي خواننده میشکل ممکن روبه

 ج( استفاده از هزل و هجو  

توان گفت که از  جرئت میها  دارد و به محیط زندگی شاعران تأثیر بسزایی بر شعر آن

ي   کنندهشبه اغلب بیانه و وجهبها نیز است. »مشبّهگیري زبان آن ترین عوامل شکلمهم

دریافت  و  زندگی  تجملمحیط  زندگی  که  ذهنی شاعر است. شاعري  مرفّه  هاي  و  آمیز 

مقدم و  گیرد و بالعکس« )علوياي از این زندگی میدارد، معمواًل تشبیهات او نیز مایه

و رکیکی    هاي عامیانهگوییهایی از کتاب، بذله(. شاعر در بخش115:  1387زاده،  اشرف

 گذارد: را پیش روي خواننده می

 هــــی در نشستـچنان از گوژپشت

 ه پشتـرده بُد در آینـــ از آن رو ک

 ادهـــه نهـــه در تلّــرخش بوزین

 ه ... و بر دهانش ـــزد بق میـــطب

 

 ر نشستهــاف باالت ـــه ... از نـــک 

 کشته او را امتالي خنده میـــک

 اده ــــ وي فته اجل در  ـتله جست

 ی زبانشــت حیرانـــدر او انگش

 (575: 1384)زاللی،               

شوخیمی جنس  که  هزل بینیم  به  زاللی  کوچههاي  می هاي  شبیه  این  بازاري  شود. 

آوري  کند، فضاي داستان را از حالت مالل هاي عالوه بر اینکه ایجاد صمیمت می شوخی

هاي سطح پایین انسان عصر را به رخ  کند. همچنین دغدغههاي اخالقی خارج میمنظومه

 دهد که روزگار سرآمد جهانیان بود.اي خبر میکشد و از انحطاط فکري جامعهمی

 ها المثل ها و ضربگيری کنایات، مثل کاره( کثرت به

منظومه ویژگیدر  برخی  بهي زاللی  زبان عامه  دیده میهاي  و طورواضح  کنایات  شود. 

 دام  ــ ت و هرکــ زنده و پویاس زاللی وانیدیی که در فرهنگ عامه کاربرد دارد، در هامثل
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 اي از توجه شاعر به فرهنگ عامه دارد.نشانه

 رود که براي مقصودي زیاد سخن بگوییم:»زبانم مو درآورد« وقتی به کار می

 د ـــو درآورد و نفهمیــزبانم م  ز بس گفتم سخن خوناب گردید 

 (598)همان:                

هاي لغت و کنایات اثري از این  ي مور زاییدن که در فرهنگ یا مثل غضنفر از خمیازه

دادن کار بسیار مهم و تقریباً غیرممکن  معنی انجامرسد که بهمثل نیست؛ اما به نظر می

 است: 

 ه آورد زورـق هرگــخمار عش

 

 ورـد از خمیازه مــر زایــ غضنف 

 ( 577)همان:                  

دلسوزي و  شفقت  احساس  که  است  مثلی  شدن«  کباب  کسی  براي  را  »دل  کردن 

کنند.  شدن دل براي کسی« بدان اشاره میرساند و در فرهنگ عامه با عبارت »کبابمی

 سراید:باره چنین می زاللی دراین

 ش پیاله ـــ راب نرگس مستــخ

 

 الله اب عکس رویش برگ ـکب 

 ( 620)همان:                   

 ورسوم . آداب۲.۲.۳

گذشته آدابدر  ایران  سرزمین  آن ي  از  برخی  که  است  بوده  رایج  زیادي  به ورسوم  ها 

ها ازطریق فرهنگ عامه به ما رسیده  ورسومفراموشی سپرده شده است. برخی از این آداب

 هاست. منبع خوبی براي برخی از این رسم زاللی وانیداست. 

 خواریالف( آیين شراب

هاي مذهبی، هم در میان  گیريها و سختود ممنوعیتخواري در این دوره باوجشراب

( 72:  1398(  و هم در میان مردم عادي )رک. مته،  12:  1378پادشاهان )رک. دشتی،  

نوشی را  ببینیم. او  توانیم انعکاس شرابزاللی، می  يجاي منظومهرواج داشت. در جاي

»سالمتی رسم  به  جایی  بادهدر  میان  در  اشاره  دادن«  میمینوشان  اشعار  و  که  کند  دارد 

 نوشان است. عبارت »خیرباد« ازجمله الفاظ رایج میان شراب
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 گفت به هر کس کز لب خود نوش می

 

 گفتان دم »خیرباد« هوش میـــهم 

 ( 521: 1384)زاللی،                  

خرقه گبر  چو  خم  است درون   پوش 

 

 صداي ذکر جوشش نوش نوش است  

 ( 861)همان:                           

کند؛ رسمی  هاي شراب به یکدیگر اشاره میهمچنین در جایی دیگر به رسم زدن جام

 اي بس دیرینه دارد: خواران سابقهکه در میان شراب

 ه بی می ــد شیشــ ش تا نباشـ مدام

 

 ی ـم پیاپ ـم بر هـــزنه میـــدو شیش 

 (459)همان:                         

 ب( آیين خاکسپاری 

کند. در این مراسم  در جایی به مناسبت مرگ محمود به رسوم خاکسپاري اشاراتی می

زنی در  شدند. ضمن اینکه این ابیات به رسم سینهدار حاضر میافراد با دستارهاي منگوله

 شاعران دیگر نیز سابقه داشته است: کند که در ابیات مراسم خاکسپاري اشاره می 

 ص شیونـــا در رقـــسر دستاره 

 

 ن ــکوبان فروت هـــت سینــــه دســب 

 ( 848)همان:                              

 کوبی نیز در حین حمل تابوت رواج داشته است:  رسد که پايبه نظر می

 وت جهانبان ـــ ت تابـــرفگران می

 

 کوبانرش پايــزی ه  ـان بـــزبردست 

 ( 848)همان:                             

هایی  ي اجتماعی خود در دستههمچنین رسم بوده است که افراد متناسب با طبقه

 اند: تمییز بودهها از هم قابلکرده و گروهجداگانه در مراسم خاکسپاري شرکت می

 داران ــ روران و تاجـــه ره ســـهم

 

 خوارانان و باجـــ تاراجیی  ـــز پ 

 (849)همان:                           

 خوانی ج( آیين شروه

معنی »نوعی از خوانندگی )شهري( کلماتی مانند شرفه، شرفاک و شرفانک که  به  شروه

( دارند«  با شروه  قرابتی  تلفظ و معنی  این نوع معینفرهنگ فارسی  ازنظر  ، ذیل واژه(. 
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هاي  وبویراحمد و مناطق جنوبی ایران رواج داشته و با دوبیتیآوازها بیشتر در کهکیلویه

 محمود(؛ اما در بیتی از  1:  1384فایز دشتستانی مشهور شده است )رک. پناهی سمنانی،  
اي که زاللی  دهد در منطقهکند که نشان میخوانی اشاره می، زاللی به رسم شروهازیا  و

 شدند:خوانی رواج داشته است و اطفال هم به این کار مشغول می زیسته، نیز آیین شروهمی

 ه بر بناگوش ـــگرفتی  ــیکی دست

 

 خوانی بر سر دوشو طفل شروهـــچ 

 ( 741:  1384)زاللی،                    

خوانی در مناطق دیگر ایران  دهد که حداقل در قرن یازدهم شروههمین بیت نشان می

نیز همچون محل زندگی زاللی رواج داشته است و ادعاي انحصار آن به مناطق جنوبی  

 بیشتري نیاز دارد.به تحقیق 

 وتربيت تعليم  ی . شيوه۳.۲.۳

درباره بسیار سودمندي  یافت  ي شیوهاطالعات  منظومه  ابیات  اطفال درخالل  تربیت  ي 

کند. طبع صمیمی و ذوق سلیم زاللی اعتنا میمنظر نیز قابلشود و اثر زاللی را ازاینمی

درواقع فرهنگ عامه براي    سوي خلق تصاویر زیباي عامه است.شدن او بهموجب رهنمون

اي  عصر خود و شیوهاي جهت ذکر نکات تاریک فلسفی و تاریخی بشر همزاللی دستمایه 

 براي حفظ هویت و موجودیت فرهنگی ایران زمین شده است.

پیچیدند. این رسم  اي میدر گذشته پاهاي کودکان را براي ایجاد ثبات وآرامش در پارچه

 شود:اللی آن را در بیتی یادآورمیکردن نام داشته که زقنداق

 ت نشاطمـــ ر تربیـــ ه بهــبه دای

 

 د و قماطمــح دادنــن از صبــــکف 

 (                       781:  1384)زاللی،                   

هاي مرسوم کودکان  ها و بازیگوشیجاي این منظومه به برخی بازيهمچنین در جاي

چوبی  نمونه در میان کودکان مردم عادي رایج بوده است که از تکهزند؛ براي  می  نقب

 کردند: عنوان  اسب استفاده میبه

 رف پیري و افسون و بندش ـــز ح

 

 دش ــبنان طفلی است قوز و نی سمن 

 (574)همان:                         
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 است:توجه  کند که در نوع خود قابلهمچنین به اقتضائات سنی کودکان اشاراتی می

 ن کوي ـــز سر گوشی او با دل در ای

 

 شکست شیشه شو با خود سخن گوي 

 (52)همان:                           

که طفالن به اکراه، صبح  کند؛ جاییزاللی ما را با خود در راه تحصیل طفل همراهی می

 شود:اندوه صبح شنبه تباه می شان در خیزند و جمعهاز خواب برمی

 تر بوده تلخ ـــ م ز شنبــشکرخواب

 

 ر سر بودـــم در زیــر مکتبـــ که فک 

 ( 505)همان:                             

با جزوهسپس به طی مسیر خانه تا مکتب اشاره می  اي در مکتب  کند که طفل باید 

 حاضر شود: 

 گـگاهم آهن چو غنچه سوي مکتب

 

 ل پر جزو دلتنگی به صد رنگ ــــبغ 

 )همان(                                    

شود. با توجه همچنین به رسم ابجدخوانی و یادگیري حروف الفبا در مکتب اشاره می

 است: صورت کتبی بوده  ها بهخانهفهمیم که حروف الفبا در مکتبنوشتم«، میبه فعل »می

 نوشتم د می ـــدر آن حضرت که ابج 

 

را همــــنق  دانــط   برشتمه می ــچو 

 ( 815)همان:                              

نشستند و گاهی با خود تشکچه یا  آموزان روي زمین میهاي قدیم دانشدر مکتب

گونه که پیداست در عهد زاللی فراگیران علم دو زانو در  کردند؛ اما آنبالشتی حمل می

 نشستند:مقابل استاد می

زان خاک ـــدو  بر  مالید  ادب   وي 

 

 م چاکـــم زد بر رقـان قلــــگریب 

 (700)همان:                        

 ها . بازی ۴.۲.۳

ي  ها در زندگی روزمرههاي رایج عصر صفوي است. کاربرد آن ها نمودگار سرگرمیبازي

میانسان نشان  شاعر  عصر  به  هاي  میزان  چه  تا  که  عالقه  سرگرمیدهد  مختلف  هاي 

ها به چه شکل بوده است. پادشاهان صفوي  گونه سرگرمیاند و شکل و شمایل اینداشته
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آن عباس خود در میان مردم حاضر میویژه شاهبه بازي  و  تماشا می شدند  را  کردند.  ها 

 کند: می هاي رایج عصر خود اشاره زاللی به برخی از بازي

 بازی الف( کاسه

گذارد؛ سپس نوازندگان اي را روي سر میزي است که در آن »ابتدا بازیگر کاسه نوعی با

دهد.« )گروه  میسرنا و دهل نغماتی ویژه را نواخته و بازیگر نیز حرکاتی موزون انجام

 (. 2843: 4، ج  1391مؤلفان، 

 بازان راب کاسهــــ دم روزي خــش

 

کارگ  کـــدرون   ازان ـــ سوزهـــاه 

 ( 741: 1384)زاللی،                    

 بازی ب( بيضه

داشت همین بازي بود )رک.  ها که در نزد اطفال عصر صفوي بسیار رواج یکی از انواع بازي 

ذیل این واژه آمده است: »بازي که اطفال در    ي دهخدا لغتنامه (. در  236:  7، ج  1368راوندي،  

 ، ذیل واژه(. دهخدا ي  نامه لغت گویند.« ) ها کنند و آن را تخم بازي می اعیاد به بیضه 

 سازي ش غنچهــ در این گلشن که نق

 

 بازي ا دل خود بیضهـالن بــــچو طف 

 ( 643:  1384)زاللی،                    

 بازی ج( رشته

هاي چمن بازي است. ممکن است زاللی رشته ي زاللی رشتههاي مورداشارهبازياز دیگر  

زلف از  استعاره  اینجا  که  با  را  حشرات  که  کرده  تصور  بندهایی  است،  محبوب  هاي 

 ها، گویی که مشغول بندبازي هستند.  وخیز روي آنجست

 ازي ـــ دوش در ترکت ـــه هنـــبنفش

 

 بازين در رشتهــاي چمـــهمگس 

 (608)همان:                         

 . عقاید مذهبی، اعتقادات خرافی و باورهای عامه ۵.۲.۳

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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ي  طرز فکر و جهت اندیشهي این عقاید رهنمود روشن و گویایی بهعمدهشده است.  

 نیاکان ما هستند و ما را در شناخت اعقابمان یاري خواهند کرد. 

 زخمالف( اعتقاد به چشم 

زخم یکی از اعتقادهاي بسیار قدیمی در میان ایرانیان بوده است: »آزار و نقصانی  چشم

کردن کسی را و چیزي را به هم رسد.«  و تعریف   سبب دیدن بعضی از مردماست که به

گاهی محملی براي    زاللی  وانیدهاي دفع آن در  زخم و راه، ذیل واژه(. چشمبرهان قاطع)

شود؛ براي نمونه در این بیت چشم زخم را چونان  آفرینی و خلق تصاویر بدیع میمضمون

 شود. شدن( منجر می)خونینشدن بالین بیند که به ارغوانیزخمی واقعی می

 زخمش خون روان شد ز زخم چشم

 

 ر ارغوان شد ـن و بستـــه بالیـــهم 

 (603: 1384)زاللی،                 

زخم، رسمی است که به انحاي مختلف در  ماندن از چشماستفاده از حرز براي درامان   

آیات قرآن و گاهی با حروف و  فرهنگ ایرانی نمود داشته است. در گذشته حرزها را با  

بستند. این بیت زاللی مؤید همین ماندن بر بازو میساختند و براي درامانکلمات رمزي می

 مسئله است: 

 ه بسته ـــدي حلقــبه بازویش کمن

 

 ر سمندي برنشستهــ رّف بـــ مح 

 (557)همان:                          

ي  اطالعات مفیدي را از فرهنگ عامه در زمینه   ننه   کلثوم   د ی عقا کتاب مشهور این عصر به نام  

رنگ باشد. دوم، شاخ  هاي کبود که خوش دهد: »اول، مهره زخم و تعویذ به طنز ارائه می چشم 

 (.  89:  2535اند.« )خوانساري،  آهو. سوم، ناخن پلنگ ]...[ بعضی پنبه چهل رنگ گفته 

زخم، تیمن به بعضی اوراد و ادعیه بود. »بنامیزد« یکی  هاي دفع چشمراه  یکی دیگر از 

ي به نام ایزد است. برخی این کلمه را روي کاغذ یا  شدههاست. این واژه مخففاز آن

بستند. همچنین استفاده از لفظ »بنامیزد« در میان نوشتند و بر بازوي خود میاي می پارچه

 رافیان رایج بوده است.تعریف و تمجید از یکی از اط
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 اه معبودـــه خلوتگ ـــز معشوقی ب

 

هســبنامی  مقامش  محمودـــ زد   ت 

 ( 473)همان:                           

 شدن کتان توسط ماهی پوسيدهب( اسطوره

»به باور پیشینیان،   شود.شدن کتان میدر گذشته برخی معتقد بودند که ماه باعث پوسیده

میجامهماهتاب،   سوراخ  و  فرسوده  را  توزي(  خیش،  )قصب،  کتان  )شمیسا،  ي  کند.« 

: ذیل واژه(. زاللی با استفاده از تناظر مهتاب و کتان و می و توبه که هردو 2، ج1377

 گروه متضاد یکدیگرند، لف و نشر زیبایی خلق کرده است: 

 ل روي بتان بودــدر آن بستان که گ

 

 ان بوده چو مهتاب و کتـــ می و توب 

 (508: 1384)زاللی،                       

 ی قرارداشتن زمين روی گاو و ماهیج( اسطوره

قدیم از  یکی  ماهی  روي  گاو  قرارداشتن  و  گاو  سر  روي  بر  زمی  ترین  قرارداشتن 

 گر بوده است:هاي بشر ایرانی است که از دیرباز در میان مردم و ادبیات جلوهاسطوره

 رصـدبند سـطـرالب کمــاهــی  آییـنه مـه تا به ماهیچــه نـوح 

 ( 496)همان:                      

 انداختن د( مهره

ي مار در فرهنگ  هاي قدیمی ایرانیان است. گویا دو نوع مهرهانداختن یکی از رسممهره

اند.  داشتهمردم ایران )حیوانی و معدنی( وجود داشته است که هرکدام کاربرد متفاوتی  

توان از آن در  گذشتگان عقیده داشتند که این نوع حیوانی آن خاصیت درمانی دارد و می

علم طلسم که    ؛علم سیمیادفع امراض و رفع طلسمات استفاده کرد. دهخدا نوشته است: »

از آن انتقال روح در بدن دیگري کنند و به هر شکل که خواهند درآید و چیزهاي موهوم  

 ، ذیل واژه(.دهخداي نامهلغت.« )ها نباشدکه در حقیقت وجود آن در نظر آرند

 چو مارش مهره در سیماب انداخت

 

کیس  تاخت ـــز  برون  را  آن  سیمیا   ه 

 ( 808:  1384)زاللی،                   
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 یمنی و بدیمنی برخی از موجودات ه( اعتقاد به خوش

خوش قدیمی،  رسمی  بر  طبق  را  بدیمنی  و  آنیمنی  رفتار  و  پرندگان  نوع  ها  اساس 

سنجیدند. همچنین در گذشته برخی از پرندگان مانند جغد، کرکس و کالغ را بدیمن  می

بودن دانستند. زاللی به دو ویژگی زاغ و کالغ در فرهنگ عامه، یعنی مکروه و بدیمنمی

گیرد )رک.  باستان ریشه میکند. این تفکر که از ایران  و همچنین بدخبربودن زاغ اشاره می

: 1394شود )رک. منوچهري،  دیده می منوچهري وانید( در 173:  1398نیا، نجفی و ذبیح

 ي این مسئله ابیاتی دارد: (. زاللی هم درباره93

 ل افروزد چراغی ــر وصــشبی گ

 

 به باغی سخت مکروه است زاغی 

 (717: 1384)زاللی،                

می فاقه  کبر  بار   راند چو چرخش 
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 گيری . نتيجه۴

اي دارند. با توجه به  هاي مربوط به محمود و ایاز در تاریخ ادبیات جایگاه ویژهروایت

منظومه منظومه  از یا  و  محمودي  اینکه  چند  و  دوره  ازیا  و  محمودي  زاللی  اوج در  اي 

زاللی نیز    ازیا  و  محمودتوانیم حدس بزنیم که  گرفتند که ادبیات عامه رونق یافت، می 

هاي بزمی و ازطرفی  خاستگاهی عامیانه دارد. همچنین مخالفت دربار با سرودن منظومه

ي  هستند. درواقع انگاره  ي این فرضیهجنس در این عصر تأییدکنندهترش روابط دو همگس

هاي  اي که با پارادایمکردن منظومه غالب عصر صفوي توجه به فرهنگ عامه بود و گل

ي زاللی نیز به اعتبار همین فرضیات و همچنین  خوان باشد، طبیعی است. منظومهعصر هم

متنی   درون  این  مظاهر  در  زاللی  نوآوري  دارد.  عامه  فرهنگ  با  تنگاتنگی  ارتباط  دیگر 

اي عاشقانه را  منظومه این است که او توانسته با تکیه بر عناصر مختلف عامیانه تجربه 

تشریح و توصیف کند؛ توصیفی که با استفاده از مناسبات بین فردي، توجه به مشاغل، 

ا بر  عامه عالوه  فرهنگ  دیگر مظاهر  و  بسیار حقیقتمحیط  است،  نوآورانه  و ینکه  نما 
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ي بالغت، زاللی با استفاده از فرهنگ عامه عالوه بر ایجاد  گرایانه نیز است. در حوزهواقع

داشتن  سوي فرهنگ زمان خود، زنده نگاههاي جدید بهحس صمیمیت، در ایجاد دریچه

هاي هنري به مدد  شده، خلق تصاویر جدید بیانی و بدیعی و تولید جلوهرسوم فراموش

ي زیاد از  بسیار موفق بوده است. از میان مظاهر مادي فرهنگ عامه،  استفاده  فرهنگ توده

اصطالحات و ابزارهاي خیاطی مانند اتو، سجاف، دوک، ماسوره و کالف در دیوان او به  

ن  کردبار تمایل به واردخورد. از میان مظاهر معنوي فرهنگ عامه نیز براي اولینچشم می

شود. همچنین استفاده از الفاظ رکیک، هجو  هاي فرهنگ مردم مانند ته و لِم دیده میواژه

ها ازجمله مظاهر معنوي فرهنگ  المثلي فراوان از اصطالحات، کنایات و ضرب و استفاده

ورسوم عامه مانند  دهد. برخی از آدابعامه است که زاللی به آن تمایل بیشتري نشان می

 او بازتاب دارد.  وانیدخوانی نیز در خواري و شروه، شرابآیین خاکسپاري
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