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        شنشنشنشنرحماني رورحماني رورحماني رورحماني رو

هاي مردم كوالب پيرامون افسانه  

افسانه يكي از منابع مهمي است كه در طول تاريخ براي ماهيتاً دگرگون ساختن انديشه 
همين افسانه بود كه انسان . اي را ايفا نموده است و افكار انسان در هر دور و زمان نقش ارزنده

اپيما، كشتي كيهاني، راديو، هاي تكنيكي امروز مانند هو آرزوهاي بزرگ خود راجع به واسطه
، سيمرغ »اسب بالدار«هاي رنگين در شكل  تلويزيون، كامپيوتر و امثال اينها با خيال

  .را در آن پرورده است» نامة زودرس«، »نما جام جهان«، »طوطي سخنگو«، «دورپرواز
 زمين قرنها است كه افسانه اين وظيفه را به طور هاي ديگر ختالن در كوالب و منطقه

از اين رو الزم است كه به طور جدي به آن پرداخته شود و جايگاه . شفاهي اجرا كرده است
اصلي آن را در روزگار مردم نشان داد كه براي اين كار پيش از همه، جمع آوردن، نشر كردن 

  .ها ضرور است و سپس مورد بررسي قرار دادن متن
وجه محققان را به خود جلب گردآوري فولكلور مردم ختالن از سالهاي دهة بيست ت

كند، در دهة بيست  مرادي اشاره مي. طوري كه مدير بنياد فولكلور تاجيك ف. نموده است
اف، قربانشاه جِيانشاه، دولتشاه جِيانشاه،   از جانب عبداهللا نارمت، شريف اسرار، برهان20قرن 

 مواد گوناگون فولكلوري هاي كَنگورت، بلجوان، دشت ِجم خيرالدين قَره و ديگران از منطقه
ها  گرفته كه بخشي از آنها افسانه  صفحه را در بر 320گردآوري شده است كه همگي 

  ].123، ص 1998مرادي، [باشند  مي
معصومي، . اف، ن امان. بزرگزاده و سالهاي بعد ر. به قول ايشان در سالهاي پسين سي ل

. م. اف مهدي. شيرمحمداف، س. لَواف، بت. شرف، ب. ش. اف نورجان. اف، ن طبر. نيازي، ص. ش
. اوا، خ اسرائيل. عابداف، ت. اف، د اهللا فتح. اف، س ربيع. اف، ج رحمت. اف، ه احمد. اف، ر خال
اف و ديگران در  رحيم. اف، ك حسام. اوا، ق ميركمال. مراداف، م. شوارتز، ف. اوا، ا خان آته

هاي زياد فولكلوري را  ميداني نموده، متنزمين تحقيقات علمي و  هاي گوناگون ختالن ناحيه
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ولي صد افسوس كه تا به . ها،  افسانه نقش سزاواري را داراست در ميان اين متن. اند ثبت كرده
ترين منبع در تاجيكستان است، به نشر  هاي اين منطقه كه غني حال مجموعة علمي افسانه

  .نرسيده است
هاي بنياد فولكلور تاجيك  ار دادن متندر اينجا خود از خود مسئلة مورد پژوهش قر

اي كه به اين كار  هر پژوهنده. به نظر ما در اين باره اثري مستقل بايد تأليف نمود. آيد پيش مي
تواند از سالهاي آغاز ثبت  شود، تاريخچة گردآوري متنهاي فولكلور تاجيك را مي مشغول مي

كنندگان، مهارت بيان  ارة گويندگان، ثبتهمچنين درب. ها ارزيابي نمايد تا به امروز با جدول
خواهيم در اين مقاله فقط راجع به  اكنون ما مي. سالهاي پيشين به طور جداگانه سخن راند

اي كرده و نيز به مسائلي كه محققان بايد توجه نمايند،  هاي نشرشدة اين منطقه اشاره افسانه
  .خواهيم پرداخت

هاي اين  اند، افسانه  چاپ شده70 تا 50ي دهة هايي كه در سالها متأسفانه در مجموعه
) شفاهي(ايجاديات دهنكي «حتي در مجموعة علمي با عنوان . اند منطقه كمتر به نشر رسيده

هاي اين منطقه آورده نشده است  هاي افسانه كه دو بار به نشر رسيد، نمونه» اهالي كوالب
  ].1963 و 1956ايجاديات كوالب، : رك[

از سالهاي دهة پنجاه تا به امروز با ويراستاري و » اي خلق تاجيكه مجموعة افسانه
زمين نيز  هاي ختالن هاي منطقه اف بارها نشر شده است كه در آن افسانه بازگويي رجب امان

ها اساساً براي عموم خوانندگان است و در آن راجع  موجود است، ما از آنجا كه اين مجموعه
ها متعلق به  توان مشخص نمود كه اين افسانه تي نيست، نميبه گويندگان و مكان ثبت معلوما

  ..كدام منطقه و مكان است
بر (» كوالب) شفاهي(رسالة ايجاديات دهنكي «اف با نام  امان.  كتاب ر1963سال 

اين اثر پرارزش نخستين كتابي است كه . بر آمد از چاپ ) اساس مواد فولكلور سرخ حصار
هاي خويش  ها و شنيده د گردآوردة خود و همكارانش، مشاهدهواسطه بر اساس موا مؤلف بي

) 2عالوة (ها  ها اختصاص دارد و در بخش عالوه باب ششم كتاب مذكور به افسانه. نوشته است
، »روباه«، »خوتُك«، »بلبلَك سرگَشته«، »پهلوان قليچ«، »نَخوتَك«هاي  با لهجة محلي افسانه
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. ر. گيرد عنوان را آورده است كه همگي ده متن را در بر مي  بيو نيز چند افسانة» گر زن حيله«
يك نكتة خيلي . اي را شرح داده است هاي لهجه ها كلمه اف در پاورقي هر صفحة آن متن امان

اف در آن است كه در آخر كتاب در بارة مهارت شخصيت هر راوي و نام  امان. مهم كار ر
حتي او . دهد ايشان افسانه ثبت نكرده، اطالعاتي ميهاي بعضي گويندگاني كه حتي از  افسانه
: رك[گويان را نيز در كتاب خود آورده است  هاي بعضي از افسانه هايي از عكس نمونه
دادند، راجع   چنين معلوماتي را محققان ديگر نيز انتشار ميطقهاگر از هر من]. 1963اف،  امان

  .داشتيم ري در دست ميشناسي تاجيك اطالع بيشت  افسانهبررسيبه تاريخ 
يعني . اف در بارة گويندگان افسانه جالب است امان. هاي استاد ر خصوصاً مشاهده

توانيم محيط جامعة سالهاي دهة پنجاه را با سالهاي گذشته و يا   ما مييتوسط چنين معلومات
بق ط. امروز مقايسه كنيم و مسير جامعه را بر اساس اين گونه مواد تا حدي مشخص نماييم

گويي را سرخ  افسانه«: اف در آن سالها افسانه همدم خردساالن بوده است امان. معلومات ر
پر جنب هاي   سرخ حصار وقتي كه از بازيكودكان. كنند  حفظ ميكودكيها از دوران  حصاري
در موسم (ها امكانيت ندارند  شوند و يا هنگامي كه براي اين گونه بازي  فارغ ميو جوش

در خانة يكديگر، صحرا، باغ، لب چشمه، ساحل جويبار،  (يدر جاي) زهاي بارشزمستان و رو
آنها اين كار . كنند  يكديگر نقل ميرايشان را ب هاي از كالنساالن شنيده گرد آمده، افسانه) بام

ظاهراً با همين سبب است كه هر بچه . دانند هاي خود مي انگيزترين مشغوليت را از جملة شوق
 اين مقصد به هر اكند و ب هاي خود كوشش مي  كردن ذخيرة افسانهكاملتريش براي بيش از پ

ها آمده،  دان  نزد افسانهكودكان خود ها وقتيبسيار. شود گويند، حاضر مي جايي كه افسانه مي
 برايشان نقل اي كنند كه افسانه  ميخواهشبا خود آورده، از او ) چيزي خوردني(اي  بعضاً هديه

  ].133، ص 1963اف،  امان[» كند
شود كه در  از گفتة ايشان معلوم مي. اف زياد است  امانجبهاي ر اين گونه مشاهده

زندگي معمولي مردم سرخ حصار و گرد و اطراف آن نقل افسانه خيلي رايج بوده، اشخاصي 
  .اند ها را در ياد داشته هاي زياد افسانه اند كه متن بوده
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 تحقيق خود، بلكه راجع به گويندگان حوزةگويان  استاد نه فقط دربارة افسانه
هاي خود را نسبت به مهارت آنها  دهد و مشاهده هاي ديگر نيز معلومات مي روستاهاي ناحيه

. باشد كه ر اف سعيدامير مي آباد ناحية مسكو عاقل يكي از آنها از روستاي محنت. دارد بيان مي
اف عادتاً چارزانو نشسته و دست به  عاقل«: كند اف نظر خود را در بارة او چنين بيان مي امان

كنان كمي به پيش خم شده، چشم به روي  روي زانوها گذاشته، گاهي به دستان خود تكيه
هاي  كند و به مقصد به يك طرز غلطي منظور كناندن رفتار قهرمان شنوندگان دوخته نقل مي

  ].133، ص 1963اف،  امان[» دهد خود را تغيير مي) چهرة(افسانه نمود 
هاي اخير ما حاال نيز در بين مردم كوالب  ها و مشاهده چنين اشخاص طبق پرسش

بود كه پژوهندگان تا حد امكان براي گرد آوردن و مورد بررسي قرار دادن  خوب مي. زيادند
چون كه هر . ورزيدند هايي كه در ذهن آنها محفوظ است و فعاليت ايجادي آنها تالش مي متن

هاي گوناگون و بخصوص تاريخ اخالقي شفاهي  درك بيشتر روزگار نسليك از مواد براي 
توان راجع به انديشه و افكار چند  مثالً بر اساس همين مواد موجود نيز مي. رساند آنها ياري مي

دانستند  هاي ما نشان داد كه نسل كالنسال نسبتاً بيشتر افسانه مي مشاهده. نسل ابراز نظر كرد
 و هر قدر كه دانستن افسانه كاهش يابد، همان قدر اخالق سنتي نسل هاي بعدي كمتر و نسل

هايي را مورد  ما خانواده. گردد بعدي نيز ديگرگون شده، پاية آداب سنتي آنها نيز سست مي
در چنين حالتي مشاهده شد . گويي وجود داشت بررسي قرار داديم كه هر چند كم، اما افسانه

ها نياز به  اعضاي خانواده بيشتر بود كه البته چنين مشاهدهكه پيوندهاي سنتي اخالقي ميان 
  .تر دارد تر و دقيق تحقيقات گسترده

در شهر مسكو به چاپ » كليات فولكلور تاجيك« متن انتقادي جلد اول 1980در سال 
و يا به اصطالح پژوهندگان ) هاي تمثيلي افسانه(» ها مثل افسانه«اين اثر به اصطالح ما به . رسيد

حجم اين رساله هر چند نسبتاً كم است، . اختصاص دارد» ها در بارة حيوانات مثل و افسانه «به
: رك. [ها در بارة حيوانات از منطقة كوالب نيز آورده شده است اما چند متن از مثلها و افسانه

  ].1980كليات، 
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 نيز از بين مردم كوالب افسانه خيلي كم 20در سالهاي دهة هشتاد و نود قرن 
. از جانب س» فولكلور ديار واسع« مجموعة 1990در سال . گردآوري و نشر شده است

ها؛  قسم اول از رباعيات، سرودها و بديهه: مجموعة مذكور از دو بخش. اف منتشر شد چليش
در اين مجموعه . هاي خلقي عبارت است ها، عقيده ها، نقل و روايت ها، لطيفه قسم دوم از افسانه

اف در پيشگفتار يادآور  چليش. طوري كه س. شود  البته  به زبان ادبي ديده ميدوازده افسانه
فولكلور [» ...نثر به زبان ادبي تحرير شد... دارد) عاميانه(مجموعه خصوصيت عاموي «: شود مي

اين مجموعه تا به حال يكي از كتابهاي خواندني خوانندگان پرشمار ]. 4، ص 1990ديار واسع، 
  . است

اف دانشجويان دانشگاه دولتي كوالب تا اول سالهاي دهة نود  چليش. ارش سموافق گز
شايد در اين سفرها مواد ]. 3، ص 1990فولكلور ديار واسع، : رك[پرداختند  به كار ميداني مي

ها نيز به دست آمده باشد، اما گزارشي در اين زمينه در هيچ اثر علمي  جالبي دربارة افسانه
  .مشاهده نشده است

. از جانب فولكلورشناس ف» فولكلور دنغَره«اي ديگر با عنوان   مجموعه2002ل سا
 متن نثر شفاهي 21مراداف به نشر رسيد كه در آن نيز در كنار ژانرهاي ديگر فولكلوري، 

  .باشد آورده شده است كه اكثر آنها مربوط به ژانر افسانه مي
هيه شده، از پيشگفتار و بعضي مراداف ت. اف و ف چليش. هايي كه از جانب س مجموعه

هاي  رغم اين كه راجع به افسانه و خصوصيت شرح و توضيحات مختصر عبارت است ولي علي
شود، اطالعاتي  اف ديده مي امان. اي كه در بررسي ر زمين، به گونه هاي ختالن خاص آن در ناحيه

شناسي خوانندگان  هايي براي تربيت ذوق زيبايي مفصل وجود ندارد، اما نشر چنين مجموعه
  .خيلي مفيد است

هاي  اف مشغول به گردآوري متن محمدامين. اف و ا امام. در سالهاي اخير پروفسوران م
هاي  االمكان نمونه هاي اطراف كوالب هستند تا حتي هاي ناحيه ادبيات شفاهي، از جمله افسانه

  .شده را از دست فراموشي نجات دهند دسترس
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كه به گردآوري مواد فولكلوري مشغول است و اكنون در نگارنده چند سالي است 
اكثر مواد در نوار ثبت . هاي گوناگون در دست است هاي ناحيه  از افسانه دست ما چند نمونه

هاي آن در گاهنامة  بعضي از نمونه. باشند شده است و برخي از آنها به صورت ويدئويي مي
مداوا  غريب. اف و گ رحيم. شاگردان خود دهمچنين ما از . نيز چاپ شده است» مردم گياه«

خواهش كرديم كه هنگام سفرهاي خود به منطقة كوالب حتماً به ژانر افسانه و گويندگان آن 
  . اهميت دهند و هرچه بيشتر ثبت كنند

. يابد ها سال به سال كاهش مي ها نشان داده است كه افسانه در بين جوان مشاهده
جاي . كي شنيدة خود را نيز در ذهن ندارند، يا كمتر به خاطر دارندهاي در كود جوانان  افسانه

هر . پس ما نيز بايد با سرعت كار كنيم. گيرد هاي تكنيكي مي افسانه را به سرعت واسطه
  .داند، او را غنيمت دانيم، هرچه در حافظة اوست ثبت كنيم بزرگسالي كه افسانه مي

  :نتيجه رسيديمها به چنين  ها، پرسش ها، شنيده از ديده
هنوز هم افسانه در بين مردم كوالب معمول است و البته طبيعي است كه نه همة مردم  .1

ما بايد چنين اشخاصي . خواهد افسانه دانستن و نقل كردن آن نيز مهارت مي. دانند افسانه مي
 باال است، بيشتر باقي 50اين ژانر در حافظة كساني كه سن و سالشان از . را جستجو كنيم

اند و  اند، شنيده گويي زندگي كرده چونكه اين گونه اشخاص در روند سنت افسانه. مانده است
هاي پيشين را  نبايد فراموش كرد كه برخي طبيعتاً سنت. اند ها را تا حدي رعايت نموده سنت

ها و  ها، نوازندگان، آوازخوان دهند، مثل طبيبان مردمي، فالبين از نسلي به نسلي انتقال مي
كساني نيز هستند كه خاطرة ضعيف دارند و سن و . ثال اينها، البته وابسته به خاطرهام

  .دانند يا از يادشان رفته است سالشان هم باالست، طبيعي است كه افسانه نمي
حتي .  سال عمر دارند نيز دانندگان افسانه هستند50 سال تا 30در بين شخصاني كه از  .2

در . كنند انند، ولي از سبب گرفتاري در زندگي نقل نميد بعضي از آنها چندين افسانه مي
كودكي و جواني به شنيدن و نقل كردن آنها ميل داشتند، از اين رو در خاطرة آنها نيز 

كنند و يا با  ها را فراموش مي هاي افسانه گاهي آنها بعضي لحظه. ها باقي مانده است افسانه
برخي از . توان مشاهده كرد ر بين همة گويندگان ميآميزند و البته اين را د افسانة ديگر درمي
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دانستند و حاال از يادشان رفته  شوند كه در خردي افسانة زياد مي اين اشخاص يادآور مي
آيد كه  المثل مشهور به ياد مي در اينجا همان ضرب. سخن آنها كامالً درست است. است

هم تكرار به تكرار بيان نگردد، از افسانه . »عالم باشي تكرار كن، دهقان باشي شدگار كن«
 .شود خاطرها فراموش مي

اكثر آنها به شنيدن . رسد  ساله افسانه خيلي كم به نظر مي30 تا 18در بين اشخاص از  .3
هاي تكنيكي  سبب اين است كه آنها بيشتر به واسطه. و نقل كردن افسانه توجه كمتري دارند

البته اين نظر ما . الهاي اخير به كامپيوتر ميل دارندبه مانند راديو و تلويزيون و ويدئو و در س
دانند،  توان يافت كه افسانه مي در روستاها گاهي اشخاصي با اين سن و سال را مي. نسبي است

 .اند هاي تكنيكي سخت گرفتار نشده زيرا هنوز تحت تأثير واسطه

ارند نيز ادامه  سال د15 تا 4خيلي جالب است كه در بين خردساالن و جواناني كه از  .4
اي كودك در محيط نقل  اگر در خانواده. توان مشاهده كرد گويي را مي داشتن سنت افسانه

گويي بزرگ شده باشد، طبيعي است كه او تحت تأثير قرار  پيرمرد و يا پيرزن افسانه
رسد و  در منطقة كوالب حاال بين روستا و شهر تفاوتي چندان عميق به نظر نمي. گيرد مي

از اين رو، هرچه بيشتر در جستجوي افسانه . اند هاي خود را نگاه داشته نيز سنتمردم 
 .شود باشيم، همان قدر فكر علمي ما نسبت به اين ژانر كاملتر مي

هاي  ها و پرسش ها، شنيده ها بر اساس ديده بايد خاطرنشان كرد كه اين مشاهده
هاي عنيق و دقيق برآوردن  صهبراي خال. سالهاي گوناگون تنها يك نفر صورت گرفته است

  .كارهاي ميداني الزم است، يعني بايد بين مردم رفت تا هر گفته با سند دقيق علمي عرضه شود
در آخر بايد تأكيد كرد كه كودكان فطرتاً عاشق افسانه هستند كه اين پديده در 

. خته شده استاين امر در تمام دنيا شنا. سازي حيات معنوي آنها نقشي سزاوار دارد دگرگون
  . افسانه در تربيت كردن كودكان عاملي مؤثر در كنار تربيت والدين هستند

براي در عمل جاري نمودن همة اين كارها پيش از همه از بين مردم بيشتر افسانه ثبت 
ها در ويدئو ثبت شود، براي پژوهندگان مواد ارزندة علمي  اگر اين متن. كردن الزم است

  .خواهد بود
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