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کاربرد فرهنگ مردمی در پژوهشهای علمی با نگاهی به باختر
ايران
پروفسور ﷴرضا )فريبرز( همزهای
فصل نامهی پژوهشی ،فرهنگی ،هنری :فرهنگ کرمانشاه ،شماره
هشتم و نهم ،تابستان و پاييز ١٣٨٣
چکيده مقاله:
اگرچه فرهنگ سينه به سينه يا مردمی ،زندگی نياکان ما را
پررنگ کرده است ،به دليلهای فراوان برای انسان کنونی
دور از دسترس و شگفت بوده و دريافت آن دشوار است .به جز
گاه به گاهی در همهی جهان ارزش فرهنگ مردمی و
نگهدارندگان آن ناشناخته مانده است .از اين رو کمتر کسی
برای نمونه به کسانی توجه میکندکه کارهايشان در فرهنگ
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
خميرمايهی پژوهشهای فرهنگی ،هنری ،باستان شناسی و حتی
اقتصادی جلب نمايد .برای اين منظور در اينجا تنها به
چند نمونه از فرهنگ سرزمينهای باختری ايران پرداخته
شدهاست.
سرزمينهای باختری ايران که تا گذشتهی نزديک ،استان پنجم
کشور را تشکيل میدادند و اکنون به پنج استان کردستان،
کرمانشاه ،همدان ،لرستان و ايﻼم بخش شدهاند ،دارای
همانندیهای فرهنگی فراوان بوده و از ديدگاه تاريخی نيز،
بخش اصلی ايالت جبال و عراق عجم به شمار میآمدند .اين
سرزمينها با وجود نزديکیهای فرهنگی ،دارای چندگانگیهای
فرهنگی بسياری نيز بوده و در اين رهگذار از ژرفا و تنوع
برخوردارند .برای نمونه به گفتهی برخی ،اين سرزمينها
بهشتی برای پژوهشهای زبان شناسی هستند .چرا که در استان
که
کردستان بيشتر مردم به گويش »سورانی« سخن میگويند
برخی نيز آن را کرمانجی جنوبی ناميدهاند .اين گويش تا
کانون در استان کرمانشاه و استان همدان گسترش يافته و
به نام »جافی« شناخته میشود .بخش ديگری از مردم استان
کردستان به گويش »اورامی« سخن میگويند که بخش ديگری از
گويندگان اين گويش در سرزمين اورامان کرمانشاه زندگی
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میکنند که دارای دو بخش اورامان تخت و لهون میباشد .اين
گويش در سرزمين شهرزور در کردستان عراق نيز به کار برده
میشود و گونهای از آن نيز گويش مردم »كنوله« کرمانشاه
میباشد .زبان شناسان گويش اورامی را ،همراه با زازاکی
يا دملی در کردستان ترکيه در گروه زبانی »گورانی« جا
دادهاند .گورانی نيز نام گويش مردم گوران در باختر
استان کرمانشاه بوده است و اگرچه در حال ناپديد شدن
است ،هنوز از سوی برخی مردم آنجا استعمال میشود .در
باختر استان کرمانشاه و استان ايﻼم گويشهای فراوانی از
کردی وجود دارند که به گويش ايل بزرگ کلهر نزديکاند و
تا شهر کرمانشاه گسترش دارد .در خاور اين استان ،از
بيستون و دينور ،گويشهايی آغاز میشوند که میتوان آنها
را در گروه گويشهای »لکی« به شمار آورد که ايلهای اصلی
گويندگان آن در تاريخ به سبب پسوند نام برخی از آنها با
نام »وند«ها آورده شدهاند .اين گويش بخش بزرگی از
استانهای لرستان و همدان را در برگرفته و پراکنده وار
از سويی تا هشتگرد و تهران و از سوی ديگر تا کﻼردشت
مازندران و حتی کرمان گويندگانی دارد .بخشی از مردم
لرستان و شهرهای خاوری آن استان و جنوب استان ايﻼم به
که در گذشته زير نام »لرکوچک«
گويش لری سخن میگويند
شناخته میشدند که در کنار »لربزرگ« که بختياریها و ديگر
لرهای جنوبی باشند ،رايج است؛ اگرچه از ديدگاه انسان
شناسی مرز ميان گويندگان آن و همسايگان جنوبی و
باختريشان روشن نيست .تمايزهای زبانی ميان مردم جاف،
اورامان ،کلهر و لک آسانتر میتوان رسم کرد .از اين رو
بايد يادآور شد که اين سرزمينهانه تنها بهشت زبان
شناسان هستند ،بلکه میتوانند گنجينههای بسيار ديگری را
به پژوهشگرانی پيشکش کنند که در ميدانهايی چون فلسفه و
عرفان ،موسيقی ،دانش بومی و حتی کشاورزی ،باغداری و
هنرهای دستی )که تنها در سرزمين اورامان پيشينهای
چندهزار ساله را به نمايش میگذارند( کار میکنند.
به خوبی میتوان تصور کرد که تجربهها و فرهنگ چندين
هزار سالهی مردمی که به خوبی خود را با چگونگی طبيعت
سرزمينهايشان تطبيق دادهاند ،نمیتواند کم اهميت باشد.
در عين حال به جهت قرار داشتن ميان فﻼت ايران و
ميانرودان يا مسوپتاميا ،اين سرزمينها از سوی فرهنگهای
برافراشته شده در هر دو سوی خود تأثير گرفته و بر آنها
نيز تأثير گذاشته اند .به جز اين ،يکی ازکهنترين راه
تجاری جهان از ميان اين سرزمينها میگذشته که همچنين
گذرگاه قومهای اشغالگر از سويی تا مغولستان و از سوی
ديگر تا يونان و روم بوده است .بی گمان اينها و بسياری
چيزهای ديگر جايگاهی ويژه از ديدگاه فرهنگی به اين
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سرزمينها میدهند .شگفتا که اين ويژگیها تاکنون از ديد
پژوهشگران نهفته مانده است.
فرهنگ مردميسرزمينهای زاگرس
اين گفتار را با سخن شاعر بزرگ توس آغاز میکنم که
میگويد» :به نام او که آفريدگار »جان« است و »خرد«؛
آفريدگار همان »خردی« که باز هم به گفتهی فردوسی بايدش
مايهی زندگانی شناخت .در زبان فارسی کنونی »خِرد« را به
معنی »عقل« میآورند ،در حالی که در جهان بينی باستانی
خرد دارای فلسفهای سترگ و زيباست .و به جا ماندن جزوهی
ِ
»مينو خرد« از دوران کهن ،نشانهی آن است که چه بسا در
آن دوران نوشتههای بسياری در اين باره وجود داشته است
که نابود گشتهاند .شيخ شهيد ،شهاب الدين سهروردی که از
مردم زاگرس بوده و به گفتهی برخی شايد از ميان مردمی
برخاسته باشد که امروزه به نام کرد شناخته میشوند ،در
فلسفهی ژرف اشراق که دنبالهی فلسفهی مغانی بوده ،چون
پيشينيانش توجه ويژهای به »خِرد« داشته است .به گفتهی او
نخستين آفريدهی پروردگار در روز آفرينش »دری« بود که در
آن خِرد نهفته بود و آن خِرد که سعادت نخستين آفريدهی
پروردگار شدن را يافت ،عبارت میباشد از سه گونه شناخت.
 -١شناخت »خود«  -٢شناخت »بود«  -٣شناخت »نبود« پيش از
»بود«.
به گمان من اين بخشی از برداشت همه سونگر خاور زمين در
برابر دانش کنونی برخاسته از اروپا را نشان میدهد که نه
تنها همهی جنبههای »بود« را در برابر قرار میدهد ،بلکه
به چگونگی پديدهها پيش از به وجود آمدنشان نيز کار
دارد .به جز اين ،پديدههای جهان هستی پيش و پس از
پديدار شدن ،وجودهای جداگانهی خود را دارند .در عين حال
اين وجودها به گونه هايی که انسانها و يا جانداران ديگر
آن را درک میکنند ،هر بار موجوديت يا Entityويژهی خود را
پيدا میکنند .در نتيجه شناختِ خود ،بخشی از شناخت
پديدهها را تشکيل میدهد .و همين شناختِ خود ،به تنهايی
درختی هزار شاخه است که در اين جا تنها به يک شاخهی آن
میپردازيم که همانا درک هويت فرهنگی خويشتن است ،که آن
نيز کاری بس دشوار است و اگر آن گونه که بايد و شايد به
آن پرداخته شود ،کاری کمرشکن خواهد بود .موضوعی به نام
»توسعه نيافتگی« تنها يکی از گرههايی است که در گودال
تو در تويی که به هويت فرهنگی ما راه میيابد وجود دارد.
برای پاسخ به اين پرسش که چرا بر ما چنين میگذرد ،من در
کتابی که در سال  ١٩٩١در اروپا منتشر شد به درازا به
موضوعی پرداختهام که در آنجا برای نخستين بار به
انگليسی به نام  Vicious circle of historical eventsخوانده شده است.
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از آنجا که به گمان من اين پديده نقش برجستهای در زندگی
ايرانيان بازی کرده ،به نقش کليدی اين پديده در زندگی
ايرانيان همچنين بانام  Teufelskreis der historischen Ereignissenدر
بررسیهای ديگری توجه نمودهام .برگردان فارسی اين »چرخهی
اهريمنی رخدادهای تاريخی« خواهد بود که در آن چرخه،
بسياری از پديدههای اجتماعی ايران در سدههای فراوانی
درگير بودهاند .چرخههای اهريمنی رخدادهای تاريخی تشکيل
شده بود از »يورش قومهای کوچ نشين بيگانه« و پس از آن
»بنيان نهادن حکومتهای عشايری« از سوی اشغالگران ،که پس
از چند نسل پوسيده و ناتوان شده و به دوران »هرج و مرج«
سياسی منجر گرديده و راه را برای يورش مجدد قوم تازه
نفس ديگری هموار مینمود .هر کدام از پديدههای تشکيل
دهندهی چرخهی اهريمنی يادشدهی باﻻ ،تأثيرهای بسيار ژرف
بر روی ميدانهای گوناگون زندگی مردم اين سرزمين از نظر
فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی و روانی داشته است.
در اينجا نيز ،ما ناگزيريم که همهی بعدهای ياد شده را
کنار گذاشته و تنها به بعد فرهنگی توجه نماييم .در آن
ميدان نيز میتوانيم به يادآوری يک جنبه بسنده کنيم ،که
آن نيز تنها يک جنبه در ميان بسياری ديگر در ميدان
فرهنگی خواهد بود .آن جنبه با برداشت از تاريخ اين است
که همانگونه که در ميان بسياری قومهای اشغالگر رايج
بوده است ،در خاورزمين بارها و بارها کتابخانهای ارزنده
به دست آنان ويران گرديد؛ گاه کتابها به آتش کشيده
شدند ،گاه به آب ريخته شدند و گاه در زير خرابهها مدفون
گرديدند .و اين به گونهای بود که حتی اسکندر که خود
شاگرد فيلسوفان بود ،از سوزاندن کتابخانهها شرم نداشت،
چه برسد به قومهای کوچنشين که با هرگونه نشانهی زندگی
شهری ويک جانشينی سر ستيز داشتند .بايد
در اينجا يادآور شد که همهی خاندانهای حکومتگر در بيش
از هزار سال تاريخ خاورزمين از سوی کوچ نشينان بيگانه
بنيان نهاده شدند ،به جز دوره های کوتاهی که مينورسکی
آنها را »ميان پرده های ايرانی« ناميده است؛ همچون
دوران زنديه که بس کوتاه بود و ريشه در زاگرس داشت .بی
گمان دليل اصلی نابود شدن بيشتر نوشتهها در دورانهای
گذشته ،رخدادهای تاريخی نام بردهی باﻻ بوده است .پس
شگفت انگيز نيست که در سرزمينهايی که برای نخستين بار
هنر نوشتن در آنجا يافته شده است ،در سنجش با کشورهای
همانند خود از نظر کتاب تا به اين اندازه کم سرمايه
باشد .به همين جهت آنچه که ما از گذشتهی خاورزمين و به
ويژه گذشتهی باستانی خود میدانيم ،بيشتر از زبان
از
بزرگی
بخش
میباشد.
يونانيان
همچون
بيگانگان
دانستههای کنونی ما نيز نتيجهی خواندن سنگ نوشتهها و
يافتههای باستان شناسی بوده است.
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به هر حال بخش بزرگی از نوشتههايی که میتوانستند به
دريافت هويت فرهنگی ما ياری رساند از ميان رفته است .از
آنجا که به سوگ نشستن راهی به جايی نمیبرد ،خويشکاری ما
اين است که به آن سرچشمههايی که هنور روانند بپردازيم.
يکی از سرچشمههايی که میتواند آگاهی ارزندهای را در
دسترس بگذارد ،گنجينههای فرهنگ شفاهی است که دهان به
دهان از نسلی به نسلهای ديگر منتقل شده است .ولی ارزش
اين گنجينههای سترگ بر دانشمندان ما ناشناخته بوده است
و تﻼشهای انجام شده وابسته به چند نفر بوده که با وجود
کوششهای خستگی ناپذيرشان ،امکان انجام کارهای پايهای و
ريشهای را نمیتوانستند داشته باشند .ستارههای اين آسمان
بيکران شادروانان صبحی و انجوی شيرازی بودند که خدمت
بیهمتايشان آن گونه که بايد و شايد شناخته نشده است.
همچنين شايد اين نخستين بار باشد که از ديدگاه روش
پژوهشی پيشنهاد بهرهگيری از فرهنگ شفاهی برای رسيدن به
آگاهیهای بيشتر دربارهی فرهنگ دوران باستان داده میشود؛
کاری که می بايست دهههای پيش انجام میگرفت .بی گمان بخش
بزرگی از آن چيزی که توانسته بودند از دست نابودی
رخدادهای تاريخی برهند ،در چند دههی گذشته به دست فرهنگ
ماشينی جديد از ميان برداشته شدهاند .همان گونه که اين
فرهنگ ماشينی در نابود ساختن گياهان و جانداران در همهی
تاريخ کرهی زمين بیهمتا است ،با شتاب فراوان فراوردههای
فرهنگی هزاران سالهی بشری را برای هميشه از روی زمين
برمیدارد .به همين جهت نجات هر چه در اين راستا ممکن
باشد ،ديگر در مرزهای ملی جا ندارد ،بلکه شايد کاری
باشد برای نسلهای آيندهی جامعهی بشری؛ از آن رو که
ايشان از همان هم که ما توانستيم برخوردار باشيم بیبهره
خواهند بود .اين گفته به هيچ وجه گزاف نيست که با مردن
هر مرد يا زن سالمند که هنوز ميراثدار فرهنگ مردمی در
جهان باشد ،بخشی از فرهنگ بشری نيز ناپديد میگردد.
موج توجه به فرهنگ زبانی يا  Oral Traditionsچند دهه پيش در
اروپا به پا خاست و اگر چه چند چهرهی برجسته در اين
ميدان نمودار گشتند ،ولی به دليلهای گوناگون ،نه بدان
گونه که بايد و شايد گسترش يافت و نه پيگيری گرديد .از
زمره عاملهای تأثيرگذار بر آن را میتوان هميستاد يا
سيستم سياسی۔اقتصادی اروپارانامبرد که نتوانست چنين
بسازد.اشرافيت
سودآور
اقتصادی
راازديدگاه
کارهايی
سرمايه ،آن فرهنگگرايی اريستوکراسی سنتی را ندارد تا به
چيزهايی بپردازد که »توجيه اقتصادی« ندارند .به جز اين،
شايد در اروپا تا اين زمان در اثر روند صنعتی شدن ،ديگر
چيز زيادی به جا نمانده بوده است تا ايشان در راه شناخت
فرهنگهای ملی خود بتوانند از آن بهرهبرداری کنند .به هر
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دليل که بوده باشد اکنون ديرزمانی است که در اين ميدان
در هيچ جا کار ارزندهای انجام نمیگيرد.
نويسندهی کتاب »گونههای افسانه« به نام تامپسون در سال
 ١٩۶١ميﻼدی میگويد که در ايران در سنجش با کشورهای
همسنگ ،کارهای بسيار کمی دربارهی افسانه انجام گرفته
است .اکنون هم که زمانی بيش از چهل سال از اين گفتهی
تامپسون میگذرد ،تﻼشهای ارزندهای در اين ميدان انجام
نگرفته است .اين به ويژه دربارهی سرزمينهای باختری
ايران گويا است .همين انجام نگرفتن پژوهشهای روشمند سبب
شده است تا برخی در کرمانشاه به نوشتن کتابهايی در
تاريخ بومی و فرهنگ مردمی بپردازند که به سبب مجهز
نبودن نگارندگانشان به ابزارهای علمی ،نه تنهاسودمند
نيستند ،بلکه بیگمان در درازمدت تأثير منفی آنها نمايان
خواهد گرديد.
سرزمينهای باختری ايران که در گذشته استان پنجم کشور را
تشکيل ميدادند ،يک واحد فرهنگی است که از ديدگاه فرهنگ
مردمی در ميان همهی کشورهای همجوار شايد کم مانند باشد.
در گذشته »هنری راولينسون« نخستين پژوهشگری بود که به
وجود چنين گنجينهی فرهنگی پی برده بود و از اين رو
سرزمين کرمانشاه را به جهت چند گونهگی و ژرفای فرهنگيش
»هند کوچک« ناميد .نام »شهر عشق« را نيز عارفان دير
زمانی است به کرمانشاه دادهاند.
بايد در نظر داشت که در ميدان باستان شناسی ،برای
نمونه ،ميان سرزمينهای کوهستانی زاگرس و ميانرودان يا
بين النهرين هميشه پيوند فرهنگی نيرومندی وجود داشته
است .و در نتيجه به گمان من مردم اينکوهستانها نه تنها
از جنبهی نژادی میتوانند با تمدنهای مسوپوتاميا وابسته
باشند ،بلکه اگر هم هنوز از آن تمدنها چيزهايی به جا
مانده باشد ،تنها در اين کوهستانها يافته میشوند .کشﻒ
مفرغهايی که به تمدن کاسی ها نسبت داده میشوند ،پيوند
مسوپوتاميا را با سرزمينهايی که امروزه بيشتر مردم آن
به گويش کردی۔لکی سخن میگويند را به روشنی نشان میدهد.
کاسيان مردمانی بودند که دورهی دوم تمدن بابل که اوج
شکوفايی آن فرهنگ بود ،را رهبری نموده و گمان میرود که
بخشی از ايشان پس از سرنگونی فرمانروايیشان دوباره به
زادگاه کوهستانی خود باز گشتند.
برای اين که ارزش پژوهشی سرزمينهای زاگرس يادآوری شود،
میتوانداستان مردی لرستانی را بازگو نمود که خود به
افسانه مانند است .داستان از اين قرار است؛ که مردی از
مردم لرستان حدود چهل پنجاه سال پيش در تهران پهلوی يک
باستان شناس انگليسی به عنوان خدمتکار استخدام میگردد.
اين مرد به جهت استعدادی که دارد در مدت کوتاهی زبان
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انگليسی را چنان خوب فرا میگيرد که نه تنها میتواند به
آن زبان سخن بگويد ،بلکه بهخوبی هم بنويسد .پس از
بازگشت مرد باستان شناس به کشورش از مرد لرستانی
میخواهد تا برايش داستانی به زبان انگليسی بنويسد؛ که
او نيز به اينکار دست میزند و داستانی به نام The Radiant
را که پدرش برايش بازگو کرده بود مینگارد .اين داستان
در سال  ١٩۶١به دست دانشمند دينشناس زنر میافتد که او
نيز پس از بررسی در میيابد که آن داستان بازماندهی
افسانهی آفرينش در باور مزداييان بوده است؛ که بدين
گونه چند هزار سال در فرهنگ زبانی مردم لرستان پابرجا
مانده است .اکنون چند سالی است که دانشمند هلندی به نام
کريين بروک باز هم به اين داستان پرداخته است و چه بسا
همين افسانه در سالهای آينده نيز برخی ديگر از
دانشمندان را سرگرم نمايد.
با وجود اين که از زمان نوشته شدن اين افسانه تاکنون،
بیگمان بسياری گنجينههای فرهنگ مردمی نابود شدهاند ،ولی
هنوز هم میتواناميد داشت که با تﻼش پيگير ،چيزهايی را
نجات داد .خوشبختانه اثر بزرگی به نام »حق الحقايق يا
شاهنامهی حقيقت« نوشتهی زنده ياد نعمت اله مکری جيحون
آبادی به جا مانده که بيشتر بر پايهی داستانهای عرفانی
مردم يارسان استوار است که سدههای فراوانی دهان به دهان
تعريﻒ شدهاند .اين کتاب گنجينهای از داستانهايی از
فرهنگ زبانی مردم زاگرس است که تاکنون هيچ گونه پژوهشی
بر روی آن انجام نگرفته است؛ برای آگاهی از ارزش اين
کتاب ،چکيدهای از يکی از داستانهای آن آورده میشود:
اين داستان دربارهی جبراييل است که از سوی خداوندگار پس
از آفرينش ،به دريا انداخته میشود؛ که خود در زبان
عرفانی »دريای ناآگاهی« است .در اين دريای ناآگاهی به
خواستهی وجود حق ،جبراييل همچنان به گشت و گذار می
پردازد .پس از چندی پيامی از ورای دنيای ناآگاهی به او
میرسد که» :بگو من کی هستم؟« جبراييل پاسخ میدهد که در
آن بيکرانه او به هر سوی که مینگرد جز خودش کسی را
نمیبيند و از اين رو پندار وجود ديگری آزادتر و يا
باﻻتر از خود را به سر نمیتواند راه داد .آنگاه از ميان
در )مرواريد( حقيقت شعلهای برمیخيزد و بال و پر جبراييل
را میسوزاند .از اين رو ،زمانی چند در آن دريای ناآگاهی
سرگردان به جا میماند .سپس از سوی ذات حق گناه
ناآگاهیاش بخشيده میشود و باز ندايی برمیخيزد که همان
پرسش گذشته را تکرار میکندو جبراييل باز همان پاسخ
پيشين را میدهد .و چون پاسخ و پرسش چند بار انجام
میشود ،ذات حق در شکل جوانی زيبارو در برابرش نمايان
میگردد و او را پند میدهد که در پاسخ به پرسش خداوندگار
بايد بگويد» :تو آفريدگاری و من آفريدهی تو «.پس آن
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جوان جامی از آب حيات به جبرائيل میدهد تا بنوشد و
توانايی دريافت ذات حق را بيابد.
اين داستان زيبا که پر از انگارههای عرفانی است شايد به
گونهای در ميان عارفان نيز رايج باشد .بی گمان ريشهی
اين داستان بايستی بسيار کهن باشد.
برای نمونه در »بندهشن« آمده است که آتش يا اتر به شکل
جوان پانزده سالهای آفريده شد که در او آب و درخت و
جانور و انسانِ مقدس گرد آمده بودند .به جز اين در همان
داستان مرد لرستانی که پيش از اين از آن ياد شد از
پسرکی نورانی سخن رفته است که با آرمان نشان دادن حقيقت
آسمانی ،بر روی زمين نمايان میگردد .همين پيام نمادين
را میتواندر داستان »مركاندييا« يافت که او نيز در
ميانهی دريای بيکرانه به تجربهای دست میيابد که
نمونههای بسياری در فرهنگ عرفانی خاورزمين دارد .در اين
داستان »ويشنو« به مركاندييا میآموزد که در پايانٍ ،يک
برابری و همگامی در همهی نيروهای هم ستيز جهان وجود
دارد .اين به گونهای همان چيزی است که در تﻼش فلسفهی
»زروان« در به اوج رساندن دوگانه گرايی ايرانی به توحيد
میرسد.
هر جنبه از داستانهای يادشدهی باﻻ نياز به بررسیهای
بسيار گسترده دارد که در اينجا نمیگنجد.
يادآوری پايانی
آنچه در اين نوشتهی کوتاه يادآوری شد؛ برای اين بود که
گوشزدی باشد به يک واقعيت آشکار ولی فراموش شده،
دربارهی گنجينههای در حال نابودی فرهنگ مردمی خاورزمين
و گوشهی چشمی به ارزش علمی ،فلسفی و هنری آن؛ به اميد
آن که پژوهشگران اين ميدان را نيز دريابند .البته بايد
توجه داشت که فرهنگ مردمی قانونمندیهای خود را دارد .به
گفتهی لوی استراوس :عليت اسطوره ،به درستی و ارزش دانش
امروزه است و ناهمانندی اين دو در چگونگی فرآيند
روشنفکرانه نيست ،بلکه در ناهمسانی در سرشت چيزهايی است
که در دانش امروزی و اسطوره ،برای شناخت آنان به کار
برده میشوند .پيش از آن که به گفتهی ماکس وبر »اسطوره
زدايی« دوران جديد آغاز گردد؛ فرهنگ گفتاری يا زبانيدر
زندگی نياکان ما نقش بسيار بزرگی را بازی میکرده است.
به همين جهت شايد گزاف نباشد اگر گفته شود که پيداش خط
را میتوانضربهای بزرگ به ريشهی بسياری از بعدهای فرهنگی
و عرفانی انسانها به شمار آورد .روشن است که فرهنگ
گفتاری يا شفاهی پس از نوشته و ضبط شدن ،بسياری از
توانايیهای خود را از دست میدهد و ديگر آن کارآيی روانی
و درونی را برای ما نخواهد داشت .شايد اين کمی همانند
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روند به نت در آوردن موسيقی مقامی باشد که ديگر آن
گردآوری و نگهداری ،خويشکاری خود را برای مردم از دست
میدهد .ولی همانگونه که در اين گفتار کوشيده شد تا نشان
داده شود؛ میتواند دست کم سرچشمهای بسيار ارزنده باشد
برای پژوهش و شناخت ميدانهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی
مردم اين سرزمين
برای اين کار ،به برنامه ريزی و سازماندهی نياز است و
چيزی نيست که تنها با نيت خوب و عﻼقهی چند نفر که گاه و
بيگاه به کارهايی میپردازند به انجام برسد و بايد به
آموزش کسانی پرداخته شود که به ابزار اين گونه پژوهشها
مجهز بشوند .شايد يکی از گامهای نخستين در اين راه،
بنياد دانشکدههای مردم شناسی در دانشگاههای شهرهای
زاگرس سرزمين باشد .در دانشکده يا كانونی برای پژوهشهای
مردم شناسی ،پژوهش در فرهنگ مردمی نه تنها میتواند
بسياری از ميدانها را در بربگيرد ،بلکه میتواند
گنجينههای ارزشمند ديگری را در دسترس پژوهشگران بگذارد؛
چه در ميدان فلسفی ،چه در موسيقی و چه در دانش بومی در
راستای توسعهی پايدار و چه در ميدان گياهان دارويی.
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