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        مرادافمرادافمرادافمراداف. . . . فففف
  فولكلور و حاجي حسين ختالني

توان از  اند و اين امر را مي االيام با هم داد و ستد داشته ادبيات شفاهي و خطي از قديم
هاي فولكلور تاجيك به خوبي مشاهده كرد كه باعث رشد و كمال هر دو جانب  نمونه

  .  استگرديده
المثلها و  را بر پاية ضرب اف اين مسئله  الدين حسام فولكلورشناس، مرحوم قمر

المثل و   ضرب400هاي تاجيك مورد تحقيق مخصوص قرار داد و آشكار نمود كه از  مقال
المثل و  اند و برعكس، بسيار ضرب  عدد آن در ايجاد شاعران واريانت خطي پيدا كرده53مقال، 
  .اند ديبان بوده، به ايجاديات شفاهي مردمي داخل گرديدهها ايجاد ا مقال

. است در بايگاني فولكلور تاجيك از همه بيشتر پند و اندرزهاي سعدي شيرازي گردآوري شده 
، به اشكال مختلف منتشر »شود تجارت نمي بحث و مال بي سياست، علم بي ملك بي«هاي او  يكي از گفته

حاجي . اند كدام بسته به مهارت و استعدادشان به آن چيزي همراه كردهاست، يعني راويان هر  گرديده 
  :را بسيار خوب آورده است حسين نيز در يك غزل پندي حكيمانه، شبيه به پند سعدي 

  را نظام سياست نيست، حاجي، كار عالم  بي
  )213. ص.ك (    ت ارباب تيغـــــ را باشد قرار از وحش فتنه       

  :باشد كه در بايگاني فولكلور محفوظ است، چنين ميپند ديگر سعدي 
  باشد اندر جستن عيب كسان    عيب خود ابله نبيند در جهان

برد  حاجي حسين ختالني از اين پند الهام گرفته، آن را در دو غزل خود استفاده مي
  .كند كه متن هر دو از جهت مضمون به كلي فرق مي

  :در غزل اول
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   نينديشيمگير عيب كسان، تا به خود
  )173. ص. ك (     حد، عداوت موفر مت بيـــاه تهــــگن         

  :در غزل دوم
  ا، نيكوترينِ مردمان داني كه كيست؟ـــــحاجي

  )76. ص.ك(    آن كه عيب خويش ديد و از كسان ناديده رفت                                 
  :است  وسيع مشهور گشته بيتي ديگر در بايگاني مذكور كه بين مردم به طور

  ردم از سخن پيدا شودـــهاي م تميزي بي
  مغز اگر لب وا كند، رسوا شود پستة بي

  :حاجي حسين اين مضمون را چنين افاده نموده است
  دن اهل خرد روا نبودـــوش مانـــخم

  )49. ك(    كند گشادن لب  كه مغز پسته عيان مي         
  :ت زيادي دارداين بيت نيز در بين مردم شهر

  گشتة پيران نشان مرگ نيست ت خمــــقام
  كند يك كمان صد تير را در خاك پنهان مي

  : گويد حاجي حسين در اقتفاي اين مضمون مي
  كند وداع عمر ري ميـــامت دم پيـــق
  )149. ك(هر گهي به سلخ آيد ماهتاب خم دارد           

كنند  است كه بر اساس آن احتياط مي ده اي مرسوم بو در بين مردم از دير باز عقيده
زيرا اگر ظرفي بشكند، گويا خانواده گرفتار فالكت و . تا در ماه صفر ظرفي شكسته نشود

ها  در همه ماه«المثل  اين رسم در بين تاجيكان افغانستان نيز مشهور بوده ضرب. شود بديمني مي
  .باشد گواه آن مي» سفر است، بدنام ماه صفر است



 
 
 

 
 

125  3  

 را با يك آب و رنگ شاعرانه، خيلي خوب به قلم  سين اين تعامل خلقحاجي ح
  :است داده 

  ياطي كنــــستن احتـــز رنگ زرد ما از دل شك
  )134.ك(   كه در ماه صفر هر چه شكست آرد، شكست آيد   

فولكلور آئينة روزگار است و هر حادثة نيك و بد بدون ميل و خواهش ما در آن 
اي از زنها كه اخالق زشت و ناپاك دارند، گفته شده   اين مصرع، براي عدهمثالً. يابد تجسم مي

  .»از زن غَر، غَر برويد، چونكه استادش غر است   «:است 
شود، دقت شاعر را به خود  اين خصلت ناپسند و نامطلوب كه در اجتماع مشاهده مي

  :جلب نموده، اين بيت را گفته است
  بودة ناپاك ــــخصلت بد ثمر ريش

  )133. ك (  مادرك غر نبود، دختر او غر نشود           
  :در گنجينة خلق در وصف الله سرودهايي موجودند كه آوردن يكي از آنها به مورد است

  ر چيست؟ــــــودنت از بهــــدل ب تم سيهـــ را گف الله
  !حالش چون بود، هر كس كه در صحرا نشست؟: گفت
  :است كه غم و كلفت با شادي و سرور هميشه توأمند ر داشته بينانه اظها حاجي حسين واقع

  كلفت دنياست، حاجي، توأم اقبال او
  )214. ص. ك(   داغ نبود در كاله سر شرف   را بي الله           

  :است خواري نداشتن آن تأكيد يافته  در بيت ديگر مردمي فاني و گذرا بودن دنيا و براي غم
  ماند ه دنيا زار ميبه دنيا دل نبند بنده ك

  ماند ميرد و يك خالق جبار مي همه مي
  :رسد همين موضوع در بيت ذيل حاجي حسين نيز به نظر مي
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  اي دل، مگر اين فنا ندارد به جهان چه بسته
  )121.ص.ك(    لي از وفا ندارد ـــهمه گلشن سپهر است، گ                     

  :شود جاد شاعران و راويان بسيار مشاهده ميهاي شبيه يكديگر در اي بيت و يا مصرع
  بـــر يـــاد رخـــت شَـــوِ ســـيه روز كُـــنُم

ــنُم شــب    را بــه ســر كــوي تــو مــن روز كُ
ــشيد    ــه روز ن ــو ك ــوي ت ــر ك ــه س ــبا ب   شَ
ــه فـــداي يـــار دلـــسوز كُـــنُم     جانَكْمـ  

  

است، نيز يك  در غزل عشقي كه حاجي حسين نوشته . اين رباعي عشقي است
  :هت داردمصرع آن به رباعي باال شبا

  از روي تو حاجي، خبري يافت چو بلبل
  )122. ك (    ها به نوا در سر كوي تو سحر كردــشب         

  :طبق يك مقال
  از زبان بر آمد، عالم پر است    ان در استـــــــسخن در زب

كند كه در  او تأكيد مي. است را بسيار خود درك نموده  حاجي حسين اين نكته 
. ه نه تنها به اتمام آن، بلكه به هر حرف و نكته دقت مخصوص بايد دادگفتن سخن، گويند

  :سخن سنجيده به مورد و منطقاً درست بايد گفته شود
  ست انسانــكسي موزن نباشد، ني

  ...سخن سنجيده گويي نيست آسان
  ند استـبه هر جا منطق موزن پس

  )420. ك(ند است ـــدر بلـ را ق مسجع حرف            
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 را خيره  شود كه طبع كس هاي زشت و ناروا مشاهده مي ها سخن در معركه و صحبتگاهي 
  :تواند آيد كه به اين قبيل كسان جواب خوبي شده مي در اين حالت بيتي مردمي به خاطر مي. گرداند مي

  يكي را صد مگو، صد را يكي گوي    سخن بسيار دان و اندكي گوي  
هاي گوينده و  نفس مردم بود و از صحبت حاجي حسين ختالني هميشه همراز و هم

 را  آورند و او اثرهاي فولكلوري ها او را به الهام مي چنين محفل. گرديد ور مي راويان بهره
  :حاجي حسين بيتي دارد كه به اثر خلقي شبيه است .كرد ماهرانه كاربست مي

  اي؟ نگار شوخ شنگ من، ز من چرا رميده
  )36. ص.ك(اي؟  خطا بگو، ز من خطا چه ديده بيز صدقْ                       

  :در بين خلق اين بيت بدين شكل شهرت زياد دارد 
  اي؟ ار نازنين من، از من چرا رنجيدهــــي

  اي هر گپي فهميده باشي، يار خطا فهميده
يا به زوري، «: در مورد به هر راهي به مقصود خود نايل شدن، مثلي است با مضمون

  :است  را چنين آورده  حاجي حسين ختالني همين معني.  »ه زريا به زاري، يا ب
  ا به زر گردد ميسرــبه زوري ي

  )471. ص.ك (    عالجت من نمايم، باش خوشتر
اين موضوع در . است مهر و محبت وطن در دل و ديدة همگان سخت مسكن گرفته 

و تركيبهاي فهما و دلنشين آفرينندگان اثرهاي شفاهي با مجاز . فولكلور نيز موقع بسزايي دارد
  :اند تر دانسته هاي دنيا اولي را ترنم نموده، مهر آن را از همه گونه نعمت داري  وطن و وطن

  الوطن از تخت سليمان خوشتر حب
  ار وطن از الله و ريحان خوشترــخ

  كرد يوسف كه به مصر پادشاهي مي
  بود به كنعان، خوشتر صد كاش گدا 

  :است سين در يك بيت خاطرنشان كرده را حاجي ح همين مضمون 
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  رفت سخن بر سر ختالن بود
  )423. ص.ك(ن گوشة ايمان بود ـــحب وط                

كند، كه انسان نبايد در غفلت ماند، زيرا غفلت و كاهلي  حاجي حسين تأكيد مي
 كردن سعي و كوشش به خرج دادن و عمل ثواب. دارد را پوشيده نگاه مي مهارت و استعداد 

  :رساند را به مرتبة واال مي انسان 
  نفس باشي تو تا چند لت همـــبه غف

  چو گوهر زير خس باشي تو تا چند
  :شود هاي مشابه ديده مي در فولكلور تاجيك نيز در خصوص اين مسئله مضمون

  ان غفلت استــــخواب هنگام سحر كردن نش
  ست دولت استـــ را تربيت كردن شك ناكسان

  يند، عيب نيستـــــ از كسي باال نشناكسي گر
  چونكه خس باالي آب و تحت دريا گوهر است

دار است، در يك مقاله حل و فصل نخواهد شد، ولي  بررسي اين موضوع خيلي دامنه
  :توان چنين نتيجه گرفت مي

االيام جريان داشته، در   داد و ستد ايجاديات شفاهي و ادبيات خطي از قديم– 1
  .است مختلف صورت گرفته شكل و نمودهاي 

 تقليد و تتبع از اثر يكديگر بين شاعران قديم و معاصر همچون يك روند ادبي – 2
  .است معمول بوده 
تأثير متقابل اثرهاي مردمي و ادبيات خطي باعث پيدايش، رشد و ترقي اثرهاي – 3
  . گردد نو و تازه مي
  


