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علمی با نگاهی به باختر های  پژوهشکاربرد فرهنگ مردمی در 
 ايران

 ای همزه) فريبرز(پروفسور دمحمرضا 

 

، شماره فرهنگ کرمانشاه: ی پژوهشی، فرهنگی، هنری فصل نامه 
 ١٣٨٣هشتم و نهم، تابستان و پاييز 

 :چکيده مقاله
ا مردمی، زندگی نياکان ما را ياگرچه فرهنگ سينه به سينه 

ی فراوان برای انسان کنونی ها دليلپررنگ کرده است، به 
به جز . دور از دسترس و شگفت بوده و دريافت آن دشوار است

جهان ارزش فرهنگ مردمی و  ی همهگاه به گاهی در 
از اين رو کمتر کسی . نگهدارندگان آن ناشناخته مانده است

که کارهايشان در فرهنگ کند میه برای نمونه به کسانی توج
مردمی آفريقا؛ پيکاسو را در نقاشی به اوج شهرت و دارايی 

 .رساند و به موسيقی مدرن اروپا و آمريکا جان داد

در اين سخن کوتاه کوشيده شده است تا از نظر روش پژوهشی 
توجه پژوهشگران را به کاربرد فرهنگ مردمی به عنوان 

های فرهنگی، هنری، باستان شناسی و حتی  ی پژوهش خميرمايه
برای اين منظور در اينجا تنها به . اقتصادی جلب نمايد

ی باختری ايران پرداخته ها سرزمينچند نمونه از فرهنگ 
 .شدهاست

ی نزديک، استان پنجم  ی باختری ايران که تا گذشتهها سرزمين
ند و اکنون به پنج استان کردستان، داد میکشور را تشکيل 

اند، دارای  کرمانشاه، همدان، لرستان و ايالم بخش شده
 ،ی فرهنگی فراوان بوده و از ديدگاه تاريخی نيزها همانندی

اين . ندآمد میبخش اصلی ايالت جبال و عراق عجم به شمار 
های  های فرهنگی، دارای چندگانگی با وجود نزديکی ها سرزمين

ژرفا و تنوع  فرهنگی بسياری نيز بوده و در اين رهگذار از
 ها سرزمينی برخی، اين  هگفتبرای نمونه به . برخوردارند

چرا که در استان . های زبان شناسی هستندبهشتی برای پژوهش
که  گويند  میسخن » سورانی«کردستان بيشتر مردم به گويش 

اين گويش تا . اند ناميدهبرخی نيز آن را کرمانجی جنوبی 
استان همدان گسترش يافته و استان کرمانشاه و در کانون 

بخش ديگری از مردم استان . شود شناخته می» جافی«به نام 
گويند که بخش ديگری از  سخن می» اورامی«کردستان به گويش 

گويندگان اين گويش در سرزمين اورامان کرمانشاه زندگی 
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اين . باشد میدو بخش اورامان تخت و لهون  کنند که دارای می
رزور در کردستان عراق نيز به کار برده گويش در سرزمين شه

کرمانشاه  »كنوله«از آن نيز گويش مردم  ای گونهو  شود می
زبان شناسان گويش اورامی را، همراه با زازاکی . باشد می

جا » گورانی«يا دملی در کردستان ترکيه در گروه زبانی 
گورانی نيز نام گويش مردم گوران در باختر . اند داده

شاه بوده است و اگرچه در حال ناپديد شدن استان کرمان
در . شود میاست، هنوز از سوی برخی مردم آنجا استعمال 

ی فراوانی از ها گويشباختر استان کرمانشاه و استان ايالم 
اند و  کردی وجود دارند که به گويش ايل بزرگ کلهر نزديک

در خاور اين استان، از . تا شهر کرمانشاه گسترش دارد
آنها  توان میشوند که  يی آغاز میها گويشدينور،  بيستون و

های اصلی  آورد که ايل شماربه » لکی«ی ها گويشرا در گروه 
گويندگان آن در تاريخ به سبب پسوند نام برخی از آنها با 

اين گويش بخش بزرگی از . اند ها آورده شده»وند«نام 
ار وهای لرستان و همدان را در برگرفته و پراکنده  استان

از سويی تا هشتگرد و تهران و از سوی ديگر تا کالردشت 
بخشی از مردم . مازندران و حتی کرمان گويندگانی دارد

لرستان و شهرهای خاوری آن استان و جنوب استان ايالم به 
» لرکوچک«که در گذشته زير نام  گويند  میگويش لری سخن 

ا و ديگر ه که بختياری» زرگلرب«شدند که در کنار  شناخته می
اگرچه از ديدگاه انسان  ؛جنوبی باشند، رايج استلرهای 

ميان گويندگان آن و همسايگان جنوبی و  زشناسی مر
تمايزهای زبانی ميان مردم جاف، . باختريشان روشن نيست

از اين رو . رسم کردتوان  میتر  اورامان، کلهر و لک آسان
بان هانه تنها بهشت ز بايد يادآور شد که اين سرزمين

های بسيار ديگری را  توانند گنجينه شناسان هستند، بلکه می
هايی چون فلسفه و  به پژوهشگرانی پيشکش کنند که در ميدان

عرفان، موسيقی، دانش بومی و حتی کشاورزی، باغداری و 
ای  که تنها در سرزمين اورامان پيشينه(هنرهای دستی 

 . نندک کار می) گذارند چندهزار ساله را به نمايش می

ها و فرهنگ چندين  هتصور کرد که تجربتوان  میبه خوبی  
ی مردمی که به خوبی خود را با چگونگی طبيعت  هزار ساله

. تواند کم اهميت باشد ، نمیاند دادهيشان تطبيق ها سرزمين
در عين حال به جهت قرار داشتن ميان فالت ايران و 

های  از سوی فرهنگ ها سرزمينتاميا، اين مسوپميانرودان يا 
برافراشته شده در هر دو سوی خود تأثير گرفته و بر آنها 

ترين راه  يکی ازکهن ،به جز اين. نيز تأثير گذاشته اند
گذشته که همچنين  تجاری جهان از ميان اين سرزمينها می 

های اشغالگر از سويی تا مغولستان و از سوی گذرگاه قوم
بی گمان اينها و بسياری  .ديگر تا يونان و روم بوده است

چيزهای ديگر جايگاهی ويژه از ديدگاه فرهنگی به اين 
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ها تاکنون از ديد  شگفتا که اين ويژگی. دهند می ها سرزمين
 .وهشگران نهفته مانده استپژ

 زاگرسی ها سرزمينمردميفرهنگ 
که  کنم میاين گفتار را با سخن شاعر بزرگ توس آغاز 

؛ »خرد«است و » جان«به نام او که آفريدگار «: گويد می
ی فردوسی بايدش  که باز هم به گفته» خردی«آفريدگار همان 

را به » در خِ « در زبان فارسی کنونی. ی زندگانی شناخت مايه
 باستانی، در حالی که در جهان بينی آورند می» عقل«معنی 

 یِ  جزوهو به جا ماندن . ای سترگ و زيباست خرد دارای فلسفه
ی آن است که چه بسا در  نشانه ،از دوران کهن» مينو خرد«

های بسياری در اين باره وجود داشته است  آن دوران نوشته
ن سهروردی که از شيخ شهيد، شهاب الدي. اند که نابود گشته

ی برخی شايد از ميان مردمی  بوده و به گفته زاگرسمردم 
شوند، در  شناخته میرد برخاسته باشد که امروزه به نام ک 

چون ، بودهمغانی ی  ی فلسفه ی ژرف اشراق که دنباله فلسفه
ی او  به گفته. داشته است» در خِ «ای به  پيشينيانش توجه ويژه

بود که در » رید «ی پروردگار در روز آفرينش  نخستين آفريده
ی  د که سعادت نخستين آفريدهر د نهفته بود و آن خِ ر آن خِ 

. از سه گونه شناخت باشد میا يافت، عبارت پروردگار شدن ر
پيش از » نبود«شناخت  -٣» بود«شناخت  -٢» خود«شناخت  -١
 .»بود«

به گمان من اين بخشی از برداشت همه سونگر خاور زمين در 
دهد که نه  برابر دانش کنونی برخاسته از اروپا را نشان می

دهد، بلکه  را در برابر قرار می» بود«های جنبه ی همهتنها 
ها پيش از به وجود آمدنشان نيز کار  به چگونگی پديده

های جهان هستی پيش و پس از  به جز اين، پديده. دارد
در عين حال . ی خود را دارند پديدار شدن، وجودهای جداگانه

ها و يا جانداران ديگر اين وجودها به گونه هايی که انسان
ی خود را  ويژهEntityکنند، هر بار موجوديت يا آن را درک می

خود، بخشی از شناخت  در نتيجه شناختِ . کنند پيدا می
خود، به تنهايی  و همين شناختِ . دهد ها را تشکيل می پديده

ی آن  درختی هزار شاخه است که در اين جا تنها به يک شاخه
پردازيم که همانا درک هويت فرهنگی خويشتن است، که آن  می

اگر آن گونه که بايد و شايد به نيز کاری بس دشوار است و 
موضوعی به نام . کاری کمرشکن خواهد بود ،آن پرداخته شود

هايی است که در گودال  تنها يکی از گره» توسعه نيافتگی«
. يابد وجود دارد تو در تويی که به هويت فرهنگی ما راه می

گذرد، من در  برای پاسخ به اين پرسش که چرا بر ما چنين می
در اروپا منتشر شد به درازا به  ١٩٩١ر سال کتابی که د

ام که در آنجا برای نخستين بار به  موضوعی پرداخته
. خوانده شده است Vicious circle of historical eventsانگليسی به نام 
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ای در زندگی  از آنجا که به گمان من اين پديده نقش برجسته
زندگی  ايرانيان بازی کرده، به نقش کليدی اين پديده در

در  Teufelskreis der historischen Ereignissenايرانيان همچنين بانام 
ی  چرخه«برگردان فارسی اين . ام های ديگری توجه نموده بررسی

خواهد بود که در آن چرخه، » اهريمنی رخدادهای تاريخی
های فراوانی  های اجتماعی ايران در سده بسياری از پديده

ی اهريمنی رخدادهای تاريخی تشکيل ها چرخه. اند درگير بوده
و پس از آن » های کوچ نشين بيگانه يورش قوم«شده بود از 

از سوی اشغالگران، که پس » های عشايری بنيان نهادن حکومت«
» هرج و مرج«از چند نسل پوسيده و ناتوان شده و به دوران 

سياسی منجر گرديده و راه را برای يورش مجدد قوم تازه 
های تشکيل  هر کدام از پديده. نمود موار مینفس ديگری ه

ی باال، تأثيرهای بسيار ژرف  ی اهريمنی يادشده ی چرخه دهنده
های گوناگون زندگی مردم اين سرزمين از نظر  بر روی ميدان

 .فرهنگی، اقتصادی، سياسی و روانی داشته است

بعدهای ياد شده را  ی همهدر اينجا نيز، ما ناگزيريم که 
در آن . کنار گذاشته و تنها به بعد فرهنگی توجه نماييم

يم به يادآوری يک جنبه بسنده کنيم، که توان میميدان نيز 
آن نيز تنها يک جنبه در ميان بسياری ديگر در ميدان 

اين است  داشت از تاريخبا بر آن جنبه. فرهنگی خواهد بود
های اشغالگر رايج  قوم که همانگونه که در ميان بسياری

ای ارزنده  بارها و بارها کتابخانه خاورزمينبوده است، در 
ها به آتش کشيده  به دست آنان ويران گرديد؛ گاه کتاب

ها مدفون  شدند، گاه به آب ريخته شدند و گاه در زير خرابه
حتی اسکندر که خود بود که  ای گونهو اين به . گرديدند

ها شرم نداشت،  سوزاندن کتابخانهشاگرد فيلسوفان بود، از 
ی زندگی  نشين که با هرگونه نشانه های کوچ رسد به قومب چه 

 بايد . شهری ويک جانشينی سر ستيز داشتند

ر در بيش گ های حکومت خاندان ی همهدر اينجا يادآور شد که 
از سوی کوچ نشينان بيگانه  خاورزميناز هزار سال تاريخ 

بنيان نهاده شدند، به جز دوره های کوتاهی که مينورسکی 
ناميده است؛ همچون » ميان پرده های ايرانی«آنها را 

بی . داشت زاگرسدوران زنديه که بس کوتاه بود و ريشه در 
های  در دوران ها گمان دليل اصلی نابود شدن بيشتر نوشته

پس . ی باال بوده است نام بردهگذشته، رخدادهای تاريخی 
يی که برای نخستين بار ها سرزمينشگفت انگيز نيست که در 

افته شده است، در سنجش با کشورهای يهنر نوشتن در آنجا 
همانند خود از نظر کتاب تا به اين اندازه کم سرمايه 

به  خاورزمين وی  به همين جهت آنچه که ما از گذشته. باشد
دانيم، بيشتر از زبان  نی خود میی باستا ويژه گذشته

از  بخش بزرگی. باشد میبيگانگان همچون يونانيان 
ها و  ی خواندن سنگ نوشته نيز نتيجه های کنونی ما دانسته

 .های باستان شناسی بوده است تهياف
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د به ستنتوان میهايی که  به هر حال بخش بزرگی از نوشته
از  .ياری رساند از ميان رفته است مادريافت هويت فرهنگی 

ما  خويشکاریبرد،  آنجا که به سوگ نشستن راهی به جايی نمی
 .ند بپردازيمروانی که هنور يها اين است که به آن سرچشمه

ای را در  د آگاهی ارزندهتوان میهايی که  يکی از سرچشمه
های فرهنگ شفاهی است که دهان به  دسترس بگذارد، گنجينه

ولی ارزش . های ديگر منتقل شده است نسل بهسلی دهان از ن
دانشمندان ما ناشناخته بوده است ر های سترگ ب اين گنجينه

های انجام شده وابسته به چند نفر بوده که با وجود  و تالش
ای و  های خستگی ناپذيرشان، امکان انجام کارهای پايه کوشش
ين آسمان های ا ستاره. ستند داشته باشندتوان میای را ن ريشه

بيکران شادروانان صبحی و انجوی شيرازی بودند که خدمت 
. همتايشان آن گونه که بايد و شايد شناخته نشده است بی

همچنين شايد اين نخستين بار باشد که از ديدگاه روش 
گيری از فرهنگ شفاهی برای رسيدن به  پژوهشی پيشنهاد بهره

؛ شود میان باستان داده دوری فرهنگ  های بيشتر درباره آگاهی
بی گمان بخش . گرفت های پيش انجام می کاری که می بايست دهه

بزرگی از آن چيزی که توانسته بودند از دست نابودی 
ی گذشته به دست فرهنگ  رخدادهای تاريخی برهند، در چند دهه
همان گونه که اين . اند ماشينی جديد از ميان برداشته شده

 ی همهد ساختن گياهان و جانداران در فرهنگ ماشينی در نابو
های  همتا است، با شتاب فراوان فراورده ی زمين بی کرهتاريخ 

را برای هميشه از روی زمين  ی بشری فرهنگی هزاران ساله
به همين جهت نجات هر چه در اين راستا ممکن . داردبرمی

باشد، ديگر در مرزهای ملی جا ندارد، بلکه شايد کاری 
ی بشری؛ از آن رو که  ی جامعه های آينده نسلباشد برای 

بهره  ايشان از همان هم که ما توانستيم برخوردار باشيم بی
با مردن اين گفته به هيچ وجه گزاف نيست که . خواهند بود

دار فرهنگ مردمی در  هر مرد يا زن سالمند که هنوز ميراث
 .گردد جهان باشد، بخشی از فرهنگ بشری نيز ناپديد می

چند دهه پيش در  Oral Traditionsموج توجه به فرهنگ زبانی يا 
ی برجسته در اين  اروپا به پا خاست و اگر چه چند چهره

ی گوناگون، نه بدان ها دليلميدان نمودار گشتند، ولی به 
از . گونه که بايد و شايد گسترش يافت و نه پيگيری گرديد

يا  ستادميه توان میهای تأثيرگذار بر آن را  زمره عامل
 چنين نتوانست که اروپارانامبرد اقتصادی۔سياسی سيستم

اشرافيت .بسازد سودآور اقتصادی راازديدگاه کارهايی
گرايی اريستوکراسی سنتی را ندارد تا به  سرمايه، آن فرهنگ

 ،به جز اين. ندارند »توجيه اقتصادی«چيزهايی بپردازد که 
شايد در اروپا تا اين زمان در اثر روند صنعتی شدن، ديگر 
چيز زيادی به جا نمانده بوده است تا ايشان در راه شناخت 

هر  به. برداری کنند های ملی خود بتوانند از آن بهره فرهنگ
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دليل که بوده باشد اکنون ديرزمانی است که در اين ميدان 
 .گيرد ای انجام نمی در هيچ جا کار ارزنده

به نام تامپسون در سال » های افسانه گونه«ی کتاب  نويسنده
در ايران در سنجش با کشورهای  که گويد میميالدی  ١٩۶١
ی افسانه انجام گرفته  سنگ، کارهای بسيار کمی دربارههم
ی  اکنون هم که زمانی بيش از چهل سال از اين گفته. است

ميدان انجام  ای در اين های ارزنده گذرد، تالش تامپسون می
ی باختری ها سرزمينی  اين به ويژه درباره. نگرفته است

روشمند سبب های  پژوهشهمين انجام نگرفتن . ايران گويا است
هايی در  شده است تا برخی در کرمانشاه به نوشتن کتاب

تاريخ بومی و فرهنگ مردمی بپردازند که به سبب مجهز 
نه تنهاسودمند نبودن نگارندگانشان به ابزارهای علمی، 

گمان در درازمدت تأثير منفی آنها نمايان  نيستند، بلکه بی
 .خواهد گرديد

ی باختری ايران که در گذشته استان پنجم کشور را ها سرزمين
تشکيل ميدادند، يک واحد فرهنگی است که از ديدگاه فرهنگ 

. باشدکم مانند شايد کشورهای همجوار  ی همهمردمی در ميان 
گری بود که به  نخستين پژوهش» نری راولينسونه«در گذشته 

ی فرهنگی پی برده بود و از اين رو  وجود چنين گنجينه
گی و ژرفای فرهنگيش  سرزمين کرمانشاه را به جهت چند گونه

را نيز عارفان دير » شهر عشق«نام . ناميد» هند کوچک«
 .اند دادهزمانی است به کرمانشاه 

بايد در نظر داشت که در ميدان باستان شناسی، برای 
و ميانرودان يا  زاگرسی کوهستانی ها سرزميننمونه، ميان 

بين النهرين هميشه پيوند فرهنگی نيرومندی وجود داشته 
ها نه تنها  و در نتيجه به گمان من مردم اينکوهستان. است

ابسته های مسوپوتاميا و ند با تمدنتوان میی نژادی  از جنبه
ها چيزهايی به جا  باشند، بلکه اگر هم هنوز از آن تمدن

کشف . شوند ها يافته میمانده باشد، تنها در اين کوهستان
شوند، پيوند  هايی که به تمدن کاسی ها نسبت داده می مفرغ

يی که امروزه بيشتر مردم آن ها سرزمينمسوپوتاميا را با 
. دهد را به روشنی نشان می گويند می سخن لکی۔به گويش کردی

ی دوم تمدن بابل که اوج  کاسيان مردمانی بودند که دوره
رود که  شکوفايی آن فرهنگ بود، را رهبری نموده و گمان می

شان دوباره به  بخشی از ايشان پس از سرنگونی فرمانروايی
 .زادگاه کوهستانی خود باز گشتند

يادآوری شود،  زاگرسی ها سرزمينبرای اين که ارزش پژوهشی 
داستان مردی لرستانی را بازگو نمود که خود به توان می

داستان از اين قرار است؛ که مردی از . افسانه مانند است
يک پهلوی د چهل پنجاه سال پيش در تهران مردم لرستان حدو

. گردد باستان شناس انگليسی به عنوان خدمتکار استخدام می
در مدت کوتاهی زبان  اين مرد به جهت استعدادی که دارد
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د به توان میگيرد که نه تنها  انگليسی را چنان خوب فرا می
پس از . آن زبان سخن بگويد، بلکه بهخوبی هم بنويسد

بازگشت مرد باستان شناس به کشورش از مرد لرستانی 
خواهد تا برايش داستانی به زبان انگليسی بنويسد؛ که  می

 The Radiantتانی به نام زند و داس او نيز به اينکار دست می
اين داستان . نگارد را که پدرش برايش بازگو کرده بود می

افتد که او  شناس زنر می به دست دانشمند دين ١٩۶١در سال 
ی  يابد که آن داستان بازمانده نيز پس از بررسی در می

ی آفرينش در باور مزداييان بوده است؛ که بدين  افسانه
فرهنگ زبانی مردم لرستان پابرجا گونه چند هزار سال در 

اکنون چند سالی است که دانشمند هلندی به نام . مانده است
کريين بروک باز هم به اين داستان پرداخته است و چه بسا 

های آينده نيز برخی ديگر از  همين افسانه در سال
 .دانشمندان را سرگرم نمايد

کنون، با وجود اين که از زمان نوشته شدن اين افسانه تا
اند، ولی  های فرهنگ مردمی نابود شده گمان بسياری گنجينه بی

اميد داشت که با تالش پيگير، چيزهايی را توان میهنوز هم 
حق الحقايق يا « خوشبختانه اثر بزرگی به نام. نجات داد
نعمت اله مکری جيحون  ی زنده يادنوشته» ی حقيقت شاهنامه

های عرفانی  ی داستان آبادی به جا مانده که بيشتر بر پايه
های فراوانی دهان به دهان  مردم يارسان استوار است که سده

از  هايی ای از داستان اين کتاب گنجينه. اند تعريف شده
است که تاکنون هيچ گونه پژوهشی  زاگرسفرهنگ زبانی مردم 

ته است؛ برای آگاهی از ارزش اين بر روی آن انجام نگرف
 :شود میهای آن آورده  ای از يکی از داستان کتاب، چکيده

ی جبراييل است که از سوی خداوندگار پس  اين داستان درباره
که خود در زبان  ؛شود میبه دريا انداخته  ،از آفرينش

در اين دريای ناآگاهی به . است» دريای ناآگاهی«عرفانی 
ق، جبراييل همچنان به گشت و گذار می ی وجود ح خواسته
پس از چندی پيامی از ورای دنيای ناآگاهی به او . پردازد

دهد که در  جبراييل پاسخ می» بگو من کی هستم؟«: رسد که می
نگرد جز خودش کسی را آن بيکرانه او به هر سوی که می

بيند و از اين رو پندار وجود ديگری آزادتر و يا  نمی
آنگاه از ميان . د راه دادتوان میرا به سر ن باالتر از خود

خيزد و بال و پر جبراييل  ی برمیا حقيقت شعله) مرواريد(ر د 
زمانی چند در آن دريای ناآگاهی  ،از اين رو. سوزاند را می

سپس از سوی ذات حق گناه . ماند سرگردان به جا می
خيزد که همان  و باز ندايی برمی شود میاش بخشيده  گاهیناآ

و جبراييل باز همان پاسخ کند میپرسش گذشته را تکرار 
و چون پاسخ و پرسش چند بار انجام . دهد پيشين را می

، ذات حق در شکل جوانی زيبارو در برابرش نمايان شود می
دهد که در پاسخ به پرسش خداوندگار  گردد و او را پند می می

آن پس » .ی تو تو آفريدگاری و من آفريده«: بايد بگويد
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دهد تا بنوشد و  جوان جامی از آب حيات به جبرائيل می
 .توانايی دريافت ذات حق را بيابد

های عرفانی است شايد به  اين داستان زيبا که پر از انگاره
ی  بی گمان ريشه. باشددر ميان عارفان نيز رايج  ای گونه

 .اين داستان بايستی بسيار کهن باشد

ست که آتش يا اتر به شکل آمده ا» بندهشن«برای نمونه در 
ای آفريده شد که در او آب و درخت و  جوان پانزده ساله

به جز اين در همان . مقدس گرد آمده بودند جانور و انسانِ 
داستان مرد لرستانی که پيش از اين از آن ياد شد از 
پسرکی نورانی سخن رفته است که با آرمان نشان دادن حقيقت 

همين پيام نمادين . گردد بر روی زمين نمايان می ،آسمانی
يافت که او نيز در » مركاندييا«در داستان توان میرا 

يابد که  ای دست می ی دريای بيکرانه به تجربه ميانه
در اين . دارد خاورزمينهای بسياری در فرهنگ عرفانی  نمونه

يک  ،آموزد که در پايانٍ  به مركاندييا می» ويشنو«داستان 
نيروهای هم ستيز جهان وجود  ی همهابری و همگامی در بر

ی  همان چيزی است که در تالش فلسفه ای گونهاين به . دارد
در به اوج رساندن دوگانه گرايی ايرانی به توحيد » زروان«
 .رسد می

های  ی باال نياز به بررسی های يادشده هر جنبه از داستان
 .گنجد بسيار گسترده دارد که در اينجا نمی

 يادآوری پايانی
ی کوتاه يادآوری شد؛ برای اين بود که  آنچه در اين نوشته

 ،گوشزدی باشد به يک واقعيت آشکار ولی فراموش شده
 خاورزميندر حال نابودی فرهنگ مردمی  های ی گنجينه درباره
به اميد  ؛ی به ارزش علمی، فلسفی و هنری آنی چشم و گوشه

البته بايد . آن که پژوهشگران اين ميدان را نيز دريابند
به . های خود را دارد توجه داشت که فرهنگ مردمی قانونمندی

عليت اسطوره، به درستی و ارزش دانش : ی لوی استراوس گفته
امروزه است و ناهمانندی اين دو در چگونگی فرآيند 

رشت چيزهايی است روشنفکرانه نيست، بلکه در ناهمسانی در س
که در دانش امروزی و اسطوره، برای شناخت آنان به کار 

اسطوره «ی ماکس وبر  پيش از آن که به گفته. شوند برده می
زبانيدر  گفتاری يا دوران جديد آغاز گردد؛ فرهنگ» زدايی

. کرده است زندگی نياکان ما نقش بسيار بزرگی را بازی می
پيداش خط به همين جهت شايد گزاف نباشد اگر گفته شود که 

ی بسياری از بعدهای فرهنگی  ای بزرگ به ريشه ضربهتوان میرا 
روشن است که فرهنگ . ها به شمار آورد و عرفانی انسان
پس از نوشته و ضبط شدن، بسياری از  گفتاری يا شفاهی

گر آن کارآيی روانی دهد و دي های خود را از دست می توانايی
 شايد اين کمی همانند. و درونی را برای ما نخواهد داشت
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که ديگر آن  باشد می به نت در آوردن موسيقی مقا روند
گردآوری و نگهداری، خويشکاری خود را برای مردم از دست 

ولی همانگونه که در اين گفتار کوشيده شد تا نشان  .دهد می
ای بسيار ارزنده باشد  سرچشمهد دست کم توان میداده شود؛ 

های گوناگون اجتماعی و فرهنگی  برای پژوهش و شناخت ميدان
 مردم اين سرزمين

به برنامه ريزی و سازماندهی نياز است و  ،برای اين کار
ی چند نفر که گاه و  چيزی نيست که تنها با نيت خوب و عالقه

ه پردازند به انجام برسد و بايد ب بيگاه به کارهايی می
ها  آموزش کسانی پرداخته شود که به ابزار اين گونه پژوهش

های نخستين در اين راه،  شايد يکی از گام. مجهز بشوند
شهرهای های  های مردم شناسی در دانشگاه بنياد دانشکده

های  پژوهشدر دانشکده يا كانونی برای . باشد نسرزميزاگرس 
د توان میمردم شناسی، پژوهش در فرهنگ مردمی نه تنها 

د توان میها را در بربگيرد، بلکه  بسياری از ميدان
های ارزشمند ديگری را در دسترس پژوهشگران بگذارد؛  گنجينه

چه در ميدان فلسفی، چه در موسيقی و چه در دانش بومی در 
 .ی پايدار و چه در ميدان گياهان دارويی راستای توسعه
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