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چکيده
انسانشناسی فرهنگی یکی از شاخههای انسانشناسی است که مانع از فراموشی باورها و رسوم
ایازدانستنیها،باورهاورفتارهایمراسمی


شود.فولکلوربهمجموعه
گروههایانسانیمی
اطالقمی شودکهدربینتودةمردمسینهبهسینهبهارثرسیدهودرواقعمجموعهآدابو
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طریقنوشتاردرحفظآنکوشیدهاست .
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مقوالتیاستکهنشاندهندهبخش

داستان«رکسانا»ازآنبهرهگرفتهاست.پژوهشحاضربیانگرآناستکه:امروزهرشدوتوسعه
بخشهایی از فرهنگ جامعه نظیرشیوههای سخن
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گفتنوفراموشی 
آنها کوشا
جمعآوری فرهنگ عامه در جوامع خود در حفظ 
میکنند با  
نویسندگان تالش  
آنهابهوفوربهعقاید
کتابهای مؤدبپورچونروایتگرزندگیواقعیافراداست،در 
باشند.و 
رایجدرمیانعامهمردماشارهشدهاست.
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 -1مقدمه
ازهنگامیکهنسلبشربرکرهخاکیپدیدارشدهاست،هموارهدرجستوجویپاسخ

پرسش هایی از این دست بوده که کیست ،از کجا آمده است ،و چه میکند و به کجا

میرود؟ بخش بزرگی از تاریخ انسان ،حاصل کوشش انسانها برای پاسخگویی به این

هایبنیادیبودهاست.انسانبهخاطرنارساییدانشوفنآوریخودومبهمبودن


پرسش
مفهومفرهنگونبودتعریفروشنیازفرهنگکههمگانبرآناتفاقنظرداشتهباشند،در
سراسرتاریخزندگیخود،نتوانستهاستیکمجموعهگستردهوقابلاعتمادازرفتارخود
هایشبهافسانههاو


گوییبهپرسش
وزمینه هایآنفراهمآورد.ازاینروغالباًبرایپاسخ

انسانشناسیفرهنگی»کهدرایندوسدهاخیرشکلگرفته
دانشعامیانهدلدادهاست «.
گوییبهپرسشهاییاستکهانسانازخوددارد .


است،یکرویکردعملیبرایپاسخ
انسان شناسانفرهنگیدرگذشتهمطالعاتخودرارویجهانغیرصنعتیوغیربازرگانی

متمرکز میکردند که در حال حاضر بیشتر این فرهنگها یا از بین رفته یا تغییر یافتهاند.
شناسانفرهنگیتوجهخودرابهجوامعرشدیافتهصنعتیمعطوفکردهاند .


بنابراینانسان
گذشتهازتمرکزرویجوامعشهریوپیچیدهانسانشناسانفرهنگیعالقمندبهمطالعه
آندستهازاعمالفرهنگیهستندکهبهوسیلةمردمنگاریموردبررسیقرارنگرفتهاستاز

مردمنگارانونویسندگان
انسانشناسانو 
جملهعاداتروانیوبدنی.عالوهبرمواردفوقامروزه 
جمعآوریفرهنگعامهدرجوامعخودسعیدرحفظآندرتاریخفرهنگخوددارند .
با 
مؤدب پوریکیازنویسندگانمعاصریاستکهدرآ ارشبهفرهنگعامهتوجهداشته

هایداستانهایش


هایشروایتگرزندگیواقعیافراداستوتمامشخصیت

است.وداستان
واقعیهستند.دراین پژوهشسعیشدهبا استفادهاز منابعمطالعاتیبه اینسؤالپاسخ
دادهشودکه:مؤدبپوردرنگارشداستان«رکسانا»بهکدامیکازمقوالتمطرحشدهدر

فرهنگعامهنظرداشتهاست؟ 
گوییبهاینپرسشنخستبهبررسیاجمالیفرهنگعامهوویژگیهایآن


برایپاسخ
میشودسپسبااستفادهازروشتحلیلی،مواردبهکاررفته
ورابطهآنبامردمشناسیپرداخته 
درداستانرکسانااستخراجوتحلیلمیشود .
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انسانشناسی
دودستهازتحقیقات،پیشینةمطالعةحاضرند:دستة اول تحقیقاتیکهبهتعریف 
انسانشناسی اختصاص دارند .این تحقیقاتعبارتند
فرهنگی و مفاهیم مطرح شده در این شاخه از 


























از :
 -1کتابانسانشناسیفرهنگی() 1392ا رجمزپیپلز،جانبتیوبریکبایلی،ترجمة
دکترنعمت اهللفاضلیکهدراینکتابنویسندگانضمنتبیینقلمروعلمانسانشناسیو

شناسیفرهنگینیزپرداختهاند .


کاربرداجتماعیاینعلمبهتعریفانسان
 -2کتاب مبانی انسانشناسی ( )1391نوشتة حسن ملکزاده که در آن نویسنده ضمن
پرداختنبهمقولهفرهنگوفرهنگعامهبهمفاهیممطرحشدهدرانسانشناسیفرهنگینیز

اشارهکردهاست .
دستةدومتحقیقاتیکهدراستخراجوتحلیلمواردمرتبطباموضوعمورداستفادهقرار
گرفتهاند.اینتحقیقاتعبارتنداز :

 -1کتابتاریختمدنایرانقبلازاسالم()1394نوشتةراضیهدانیالکهدراینکتاب
ضمنتعریففرهنگو تمدنومعرفیتمدنهایایرانباستانبه عواملیکهنشاندهندة
فرهنگغنیایرانباستاناست،نیزاشارهشدهاست .
)نوشتةفرجاهللشریفیگلپایگانیکه

-2کتابگزیدهوشرحامثالوحکمدهخدا(1381
المثل هایی که در امثال و حکم آمده موارد کاربرد این
در آن نویسنده ضمن شرح ضرب 
مفهومباآنهارانیزذکرکردهاست .


هایهم
هاوضرب 
المثل

ضرب 
المثل

مقالهایتحتعنوان«بررسیمقایسهایبازتابفرهنگورسومایرانیانعهدصفوی
  -3
درسفرنامههایشاردنوتاورنیه»()1393نوشتةسپیدهسپهریکهدرمجلةعلمیتخصصی

زبان و ادبیات فارسی دهخدا به چاپ رسیده و در آن بازتاب فرهنگ و آداب و رسوم
ایرانیانعهدصفویدرسفرنامههایشاردنوتاورنیهبهدودستةکلیمردمودربارتقسیم

شدهودرهر  موردفرهنگخاصموجوددرآنگروهباتوجهبهگزارشسیاحانمزبور
موردبررسیقرارگرفتهاست .
دربابضرورتواهمیتاینتحقیقبایدگفتکهبررسیجلوههایفرهنگعامهدر

آ ارداستانیمعاصرکمترموردتوجهقرارگرفتهوازسـویدیگرتاکنوندرموردمؤدبپور 
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جلوههایفرهنگ
و آ ار وی هیچ کار تحقیقی صورت نگرفته است .همچنین تبیین و بررسی 


























عامهدرمتونادبیازدیدگاهانسانشناسیفرهنگیکاریجدیدوحائزاهمیتاستکهاین

خالءهاضرورتواهمیتموضوعرامشخصمینماید .

انسانشناسی از واژه یونانی «آنتروپوس» یعنی انسان و «لوگوس» به معنی شناخت و

گفتارآمدهاست.وازسال 1791بهمفهوم«تاریخطبیعیانسان»مورداستفادهقرارگرفته
انسانشناسیمبینعلمیاستکهامروزهبهنام«انسانشناسیجسمانی»خوانده
است.واژه 

شناسیهمانمفهومگستردهایراداردکهمدتهااستواژهانگلیسی

میشود.امروزهانسان

«آنتروپولوژی» 1در کشورهای انگلوساکسون از آن برخوردار است :و عبارتست از شناختماهیت






















زندگیاجتماعیوجوامـعگوناگونانسـانی.بنابراینبسیاریازعلومرا،کهبهمطالعهانسـان
انشناسی
مردمنگاری،انس 
میگیرد،مانندانسانشناسیجسمانیوفرهنگی ،
بر 
میپردازد،در 

اجتماعی و غیره .




هایانسانشناسیاستکهبهشناختکاملانسان

«مطالعهجوامع ابتدایییکی ازجنبه
منجرمیشود .
نامیدهمیشد.

انسانشناسی
میشوددرگذشته 
مردمشناسینامیده 
بهنظرکازنو2آنچهاکنون 
واینبدانسبباستکهقلمرو موضوعیوتحقیقیهریک ازایندوعلمکامالًمشخصنبوده
مردم شناسی را همان انسان شناسی فرهنگی یا
عدهای 
است .در انگلیس و فرانسه هنوز هم 


























اجتماعیمیدانند .

با گسترش زمینههای گوناگون مردمشناسی جدید و پیدایی دیدگاههای تازه ،نظریات
جدیدینیزارائهشدهاست.ازجملهتایلر 3برآناستکه برایشناختجوامع،بهویژه
هاینخستیننهادهاوبنیادهایفرهنگی،بایدازمردمشناسیکمکگرفت.


تحقیقدرگونه
شناسیمیتواندآیینهتمامنمایجامعهمعاصرباشد.یعنیمیتواندعللبه


بهنظرویمردم
بنیانهایکهنفرهنگیجامعهبشریرا،کهبرخیدرجوامعمعاصر 
سازمانهاو 

وجودآمدن
معاصررایجوبرخیدیگرمتروکشدهاندکشفنماید»(ملکزاده .)17-22:1391،

1

. Anthropology
. Kazano. J
3
. Tailer.A
2
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سؤالازخدا،هستیوانسانهمیشهبهعنوانسهسؤالاساسیبرایانسانمطرحبوده
است.دراینمیانتوجهبهانسانوشناختاوازاهمیتویژهبرخورداراستتاآنجاکه
دعوت به  شناخت انسان به عنوان مخلوقی پیچیده از تعالیم اصلی بسیاری از مکاتب
فلسفی،عرفانیوادیانبودهاست .
ایتحتعنوانچیستیانسانشناسیآوردهاست :

«خسرپناه»درمقاله
اهمیتوضرورتمبحثانسانشناسیازدوحیثقابلتوجهوبررسیاست :

«
الف)انسانشناسیدرچارچوبمعارفبشریکهسببمعنابخشیبهزندگی،عقالنییتو

کارآمدینظامهایاجتماعی،موجودییت،اعتباروجهتگیریعلومانسانی،وتأ یردرعلوم

تجربیمیشود .

ب)انسان شناسیدرحوزهمعارفدینیکهسببتوجهانسانبهمسألهخداشناسی،نبوتو
امامت،معادوعلماخالقمیشود»(خسرپناهومیرزایی .)43-12:1389،
پدیدهفرهنگآنچناننزدانسانبدیهیاستکهمعموالًدربارهآنبهتفکرنمیپردازد
داند.امازمانیکهبهاختالفاتوشباهتهایفرهنگی


زیراآنرابخشیازوجودخودمی
انسانشناسیدر
پیمیبردخودرابادیگرانمقایسهمیکندایندرحقیقتراهیاستکه 

آنگامنهادهاست.شناختمنشاءفرهنگوعواملمربوطبهآنمستلزممطالعهرفتارانسان،
ترینوابتدایی ترینشکلآن،استتابتوانعواملفرهنگیوانسانیراازعوامل


ازساده
زیستیآنتمیزداد .
ترینمقولهای


،شاخص
دربررسیعواملکلیفرهنگوتمدن،ارتباطبینانسانومحیط
است که در زایش فرهنگی موردتوجهقرارمیگیرد .کاربرد تواناییهای انسان در محیط
طبیعیواجتماعیپیامددوجریانمنطقیبینایندوعامل،یعنیانسانومحیطاوست .
«تایلردرتعریفهایبسیاریکهدربارهفرهنگپیشنهادکرده،فرهنگراشاملتواناییها
میداندکهآدمی،بهعنوانعضوجامعه،کسبکردهاست.ویمعتقداستپرورش
وعاداتی 
هایانسانیکیازاساسی ترینوجوهممیزهجوامعابتدایی،درحالرشد


وکاربردتوانایی
میبردتمدن 
روشهاییراکهجامعهبرایاینآفرینشفرهنگیبهکار 
است.درواقعاصولو 
(ملکزاده .)14:1391،
یسازد» 
آنرام 
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رویهمرفتهمنشاءفرهنگانسانینهکامالًریشهدرطبعانسانیداردونهدرمحیط
طبیعی ،بلکه ریشه در جامعهای داردکه در آن زادهشده و بهسرمیبرد واز او انسانی
اجتماعیساختهاست .
یک فرهنگ اگر برخی از احتیاجات اولیه خاص افراد خود را برآوردهنسازد ،قادر به
ادامهحیاتنیست.هرچهیکفرهنگاحتیاجاتمردمرابیشتربرآوردهسازد،موفقیتآن
بیشترخواهدبود «.یکفرهنگبایدتولیدوتوزیعاجناس،کاالهاوخدماتموردلزومرا
برایزندگیمردمآمادهکند.همچنینفرهنگبایدشرایطمناسبیرابرایادامهبقاوتناسل
فرهنگآموزی»کند،بهطوریکهبتواندبه

افرادشبهوجودآوردوبایداعضایجدیدرا«
صورتبزرگساالنفعالدرآیند.فرهنگبایدردههایموجودمیاناعضایخودراحفظو

رده هایموجودمیاناعضایشوافرادخارجیرانگهداریوتعیینکند.درنهایتفرهنگ

با یداعضایشرابرایادامهبقاآمادهکندوآنهارابهفعالیتهاییکهبرایبقاالزماست
(عسکریخانقاهوشریفکمالی .)249-212:1387،

ترغیبنماید»
انسانشناسی فرهنگی عبارت استاز مطالعه جوامع و فرهنگهای معاصر و جوامع و

فرهنگهای تاریخی اخیر و چنانکه از نامش پ یداست ،تأکید این رشته برفرهنگ است

انسانشناسان ،شیفته تنوع گسترده مردم جهان و
یعنی باورها و رسوم گروههای انسانی « .
فرهنگهایشان هستند و تالش برای توصیف ،درک و تبیین تنوع فرهنگی از اصلیترین

تفاوتهای

اهداف شان است .ایجاد آگاهی عمومی و افزایش توان انسانها برای تحمل 

ها،وظیفهدیگرانسانشناسیاست(».فاضلی .)21:1392،


فرهنگیموجودمیانآن
انسانشناسان برای جمعآوری دادههای مورد نیاز خود به تحقیق میدانی در اجتماعات

انسانیمیپردازند .

درحوزهانسان شناسیفرهنگیدونوعموضوعتحقیقوجوددارد:یکیبراعمالیتأکید

می کند که مطابق با رسوم فرهنگ تشخیص داده شده است که معموالً موضوع فصول

کتاب هایدرسیاست؛دومموضوعاتیاستکهاعمالقراردادیومطابقرسومرامطرح

میکند .


نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
فصل 


11 /

انسان شناسانفرهنگیدرگذشتهمطالعاتخودرارویجهانغیرصنعتیوغیربازرگانی
« 
متمرکز میکردند .در حال حاضر بیشتر این فرهنگها یا از بین رفته و یا تغییر یافتهاند.
بنابراین ،انسان شناسی فرهنگی توجه خود را به جوامع رشدیافته صنعتی معطوف کرده
است .
شناسانفرهنگیعالقهمندبهمطالعه


گذشتهازتمرکزرویجوامعشهریوپیچیده،انسان
کهبهوسیلهمردمنگاریموردبررسیقرارنگرفتهاست،

آندستهازاعمالفرهنگیهستند
برایمثالبسیاریازانسان شناسانمطالعهعاداتروانیوبدنیکهدریکجامعهخاص
(عسکریخانقاهوشریفکمالی)117:1387،

بینافرادآنمشترکاستراشروعکردهاند».

بیقی،بااستفادهازدادههایتوصیفی،

درحالحاضر،انسانشناسانفرهنگیبهمطالعاتتط

شناسانجمعآوریشدهاست،میپردازند .


کهبهوسیلهدیگرانسان
ترینهدفنگارندهشناساییآندستهازمقوالتیاستکهدرانسانشناسیفرهنگی


مهم
مطرحشدهوجزئیازفرهنگعامهبهشمارمیرودومؤدبپوردرنگارشداستانرکسانا

ازآنبهرهگرفتهاست .
 -2مواد و روش تحقيق
پورازدیدگاهانسانشناسیفرهنگیو

درپژوهشحاضرداستان «رکسانا»ا رم .مؤدب
مسائلمطرحشدهدرآنموردبررسیقرارگرفتهاستوهمانگونهکهدرسوابقکارهم

اشارهشددودستهازتحقیقاتپیشینةمطالعهحاضرند:دستةاولتحقیقاتیکهبهتعریف
شناسیفرهنگیومفاهیممطرحشدهدراینشاخهازانسانشناسیاختصاصدارند.


انسان
مانند :کتاب مبانی انسانشناسی ( )1391نوشتة حسن ملکزاده که در آن نویسنده ضمن
پرداختنبهمقولهفرهنگوفرهنگعامهبهمفاهیممطرحشدهدرانسانشناسیفرهنگینیز

اشارهکردهاست .
ودستةدومتحقیقاتیکهدراستخراجوتحلیلمواردمرتبطباموضوعمورداستفادهقرار
گرفته اند .مانند:کتاب گزیده وشرح امثال و حکم دهخدا ( )1381نوشته فرجاهلل شریفی

المثلهاییکهدرامثالوحکمدهخداآمده
گلپایگانیکهدرآننویسندهضمنشرحضرب 
مفهومباآنهارانیزذکرکردهاست .


هایهم
هاوضرب 
المثل

مواردکاربرداینضرب 
المثل
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میکندوازلحاظماهیتوروش
اینپژوهشبراساسهدفازروشبنیادینظریپیروی 
توصیفی ـ تحلیلی است .برای دستیابی به هدف مورد نظر پژوهش ،از روش کتابخانهای
بهره گرفته شده است به این معنا که پس از بررسی دقیق و همهجانبه در مورد موضوع
حاضرومعرفیانسانشناسیفرهنگیوخوانشداستانرکساناواستخراجمواردمرتبطبا

هاومقالههای مرتبطباانسانشناسیفرهنگیموردبررسیوتفحصقرار


موضوع،کتاب
بندیدربخشهاتجزیهوتحلیلشدهاست .


گرفتهوپسازطبقه
 -3بحث و بررسی
 -1-3خصوصيات فرهنگ
هایگوناگونبهایننتیجهرسیدهاندکه


شناسانباتوجهبهمطالعاتتطبیقیفرهنگ

انسان
برخیازخصوصیاتدرتمامیفرهنگهاقابلمشاهدههستند.مطالعهدقیقاینخصوصیات
بهفهماهمیتوعملکردفرهنگکمکمیکند .

« -1فر هنگعام(مشترک)استیعنییکتفکریاعملهنگامیفرهنگیاستکهبهطور
هایاگروه هاوجودداشتهباشد.حتیاگرجامعهفاقدعقیدهیا


مشترکدربرخیازجمعیت
رفتاریمشترکباشداماتصورمناسببودنآنرفتاردرذهنمردموجودداشتهباشددرآن
صورتاینتصورفرهنگیاست .
  -2فرهنگ آموختنی (اکتسابی) است :تمام آنچه در یک جامعه مشترک است لزوماً
فرهنگینیست.مابهخصوصیاتیفرهنگیمیگوییمکهگذشتهازمشترکبودن،اکتسابینیز

باشند .
ها(سمبولها)است«:لسلیوایت» 1معتقداستکه«سرآغاز


فرهنگوابستهبهنشانه
 -3
کاربردنشانههاست.هنر،مذهبوپولهمهشاملکاربردنشانهاست

تمامرفتارهایانسان 
و زبان یعنی جانشینی کلمات برای اشیاء مهمترینسیمای نشانهای استکه انسان را در
انتقالفرهنگازنسلیبهنسلدیگرتوانامیسازد ».

 -4فرهنگ جامع (کلی) است :انسانشناسان برای مقایسه و تحلیل فرهنگ آن را به
کنند،ولیاینتقسیمبنـدیمصنوعـیاست.والزماستکههمة


زایمختلفیتقسیممی
اجـ
. White. L

1
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جنبه هاییکفرهنگموردمطالعهقراربگیردتامطالعهبهصورتکاملودقیقانجام

(ملکزاده.)66-69:1391،
شود» 





 -2-3فرهنگ عامه يا فولکلور
درهرجامعهایمعموالًادبیاتینانوشتهوجودداردکهجزءفرهنگآنجامعهمحسوب

می شود،اینادبیاتنانوشتهکهازنسلیبهنسلدیگر،وبیشتربهصورتشفاهیانتقالداده

میشود فولکلور یا فرهنگ عامه نامیده می شود .و مواردی مانند :آداب و رسوم ،عقاید،

واشعارعامیانهورفتارهاییچونشیوههایغذا

ها،ترانهها


ها،مثل
عادات،افسانهها،حکایت

خوردن،لباسدوختنولباسپوشیدن،آدابورسومکفنودفن،مراسمعروسیو...رادر
برمیگیرد(.همان)83:1391،






 -3-3فولکلور و مردمشناسی
نههایمحلیبخش
خرافههاوافسا 
بیتیها ،
متلها،دو 
الالییها ،

چیستانها،

مثلها،
ترانهها ،

مهمیازفرهنگعامهیافولکلوراستومنبعگرانبهاییبرایپژوهشگرانمردمشناس .
«مردمشناسانبااستفادهازآ ارفولکلوریککهازکهنترینمیراثفرهنگیانساناستو
میتوانندبهژرفایزندگیمردمراهیابندوبهشیوه
خاستگاهیجززندگیسادهوفعالاوندارد ،
(ملکزاده.)84:1391،
ها،باورها،ارزشهاوهنجارهایاجتماعیآگاهیپیداکنند» 


اندیشه







 -4-3خالصه داستان رکسانا و معرفی نويسنده
مؤدبپور متولد  1337یکی ازنویسندگان معاصر است .لحنمحاورهای مؤدبپور در

نویسیبرایعامهپسندهاست.اوبه


نویسیبهنوعیشکستنروشکالسیکدیالوگ

دیالوگ
خوردهمینشیندوداستان


هاپیدرددلپسرانودخترانشکست

پسندنویس

سبکسنتیعامه
زندگی آنها را موضوع آ ار خود قرار میدهد .مؤدبپور ادعا دارد که کتابهای او از
هایداستانهایشواقعیهستند .


آیدوتمامشخصیت
دلدردورنجاجتماعبیرونمی

داستانهاینویسنده

داستانهای مؤدبپور «رکسانا» نام دارد .این داستان مانند اکثر 

یکی از 
بذلهگووهامونغمگین
میشودکهمانیشوخو 
باحضوردونقشاصلیمانیوهامونآغاز 
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وساکت است .داستان از آنجا آغاز میشود که این دونفرمیفهمند عمهای دارند و
شودکهمیخواهدبااوازدواجکند


هاموندرسیراتفافاتبادختریبهنامرکساناآشنامی
امامرگرکسانامانعازاینکارمیشود.درپایانداستانهامونبنابهوصییترکسانااعضای

میکندوبااینکاربهتعبیرمؤدبپوریکرکساناتبدیلبهدهرکسانامیشود.
بدناورااهدا 





 -5-3بررسی مفاهيم انسانشناسی فرهنگی در رکسانا 
فرهنگعامهازیکسوباانسانشناسیوازسویدیگرباادبیاتمرتبطاستونقشآن
درتحقیقاتانسان شناسیامریانکارناپذیراست.امروزهرشدوتوسعهسریعتکنولوژیو

تأ یراتفراوانآنسببتغییرفرهنگافرادجامعهوفراموشیفرهنگفولکلورتوسطخود
شناسان،مردمنگاران،فولکلورشناسانو


شناسان،مردم

افرادجامعهشدهاستبنابراینانسان
نویسندگان در پاره ای از تحقیقات خود به تعیین جایگاه فرهنگ در زندگی عامه مردم
کنندکهباجمعآوریفرهنگعامهدرجوامعخودازطریقنوشتار،


پردازندوتالشمی

می
آنها در تاریخ و فرهنگ خود کوشا باشند.
ضبط صدا ،عکس و فیلم در حفظ همه  
دریافتهای حاصل از روند پژوهش بیانگر این مطلب است که مؤدبپور در رکسانا

بخشهایگوناگونفرهنگعامهیافولکلورمثلآداب
دهنده 
عباراتیرابهکاربردهکهنشان 
ها،شیوههایلباسپوشیدنوغیرهاست .


،عقاید،مثل
ورسوم
انسانشناسیفرهنگیبهبررسی
میگیردو 
آدابورسومکهزیرمجموعهفرهنگعامهقرار 
نشاندهندهفرهنگ
میپردازد «یکی از مظاهر معنوی تمدن است و آداب و رسوم هر سرزمین  
آن  
رسومهاهمدلیلیبرغنیبودنفرهنگآنسرزمیناست».
میباشدوتنوعآدابو 
هرسرزمین 
(دانیال )69:1394،
ازجملهآدابورسومیکهمؤدبپوربهآناشارهکردهمراسمعروسیمسیحیاناست

کهدرکلیساانجاممیشودوعمهلیاهنگامتعریفسرگذشتخودبهآناشارهکردهاست :

برنکلیساوازدواجکنن،میرنسرقبر 

«بعدازیهسال،روزیکهقراربودهباهمدیگه
گیرنبعدشمیرنکلیسا ».

سریوژآوگلواینچیزامیبرنودوبارهازشمثالًاجازهمی

(مؤدبپور )78-79:1391،
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درعبارتفوقبهرسمدیگرینیزاشارهشدهوآناجازهگرفتنازشخصمتوفیبرای
ازدواجاستکهبارفتنبرسرقبرویانجاممیشود .
ازدیربازدرمیانایرانیانهیچ گاهرسمنبودهکهبدوندعوتوسرزدهبهجاییبروندو
آنراعملیدورازادبونزاکتمیدانستندهرچندکهمیزبانازخویشاننزدیکباشد.

پورهمدررکسانابهاینرسماشارهکردهواززبانهامونخطاببهمانیمیگوید :


مؤدب
«خوبنیسهنوزبههمنرسیدهناهاربمونیماینجا! 
مانیـچراخوبنیس! 
ـخبخوبنیسدیگه!یعنیبایداوناازموندعوتکنن!یاحداقلحسابیاصرارمون
کنن! 
اینجوریزشته! 
مانیـناهارخونهعمهموندنکهدعوتقبلینمیخواد! 

(مؤدبپور )86:1391،

ـحاالدعوتقبلینه!حداقلچهارتاتعارفکهبایدبکنن»
عقایدرایجدرمیانعامهمردمجلوهایازفرهنگعامهیافولکلوراست«.ذوالفقاری»در

مقالهایتحتعنوانمتن شناسیعقایدالنساءیاکلثومننهآقاجمالخوانساریآوردهاست:
دوبهشکلهایگوناگون

عقایدعامهدرمتنزندگیوفرهنگاقواموملتهاجریاندار

«
خودرانمایانمی سازدورفتاروکرداروپندارآدمیتحتتأ یرآناستوبنابرعادتو

رسم ،تکرار میشود و استمرار مییابد .چگونگی پیدایش این عقاید معلوم نیست و از
منابعیچونمحیط،وقایع،دانش،تجربیاتپیشین،تصوراتوغیرهحاصلشدهوبهمرور
درذهنآدمیشکلواقعییافتهوبهحقیقتتبدیلشده استوبسیاریازآنهانتیجه
تجربیاتواستداللمنطقیآدمیاست(».ذوالفقاری )82:1393،
پورروایتگرزندگیواقعیافراداستبههمیندلیلاودرآنهابهوفور


هایمؤدب

کتاب
بهعقایدرایجدرمیانعامهمردماشارهکردهاست.عقایدیمانند:

اعتقاد به وجود لولو (وجودي وهمی که کودکان را با آن میترسانند)


مانیوقتیبرایاولینباررکسانارامیبیندازرویترساورالولوخطابکردهوبه

هامونمیگوید«:وایلولو!پسرعموجوننذاریاینمنوبخورهها!»(مؤدبپور )12:1391،
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بلندي بخت
مانی هامون را دارای بخت بلندی می داند و رسیدن به هدفشان را به بلندی بخت او
دهدومیگوید :


نسبتمی
ازاونجاکهبختاینهامونمثلتیرچراوبرقبلندهودلشمپاکه،زدکافیشاپاز

«
کاردراومد!»(همان )16:1391،
اعتقاد به بزرگی خداوند
درمیانمسلمانانازاعتقاداتدینیآنانسرچشمهمیگیردماننداعتقاد

گاهیعقایدرایج
پوراززبانمانیبهاینعقیدهاشارهکردهومیگوید :


بهبزرگیخداوندکهمؤدب
اینیکیدیگهشوخینیس!کارسختییه! 

«
مانیـخدابزرگه!»(همان )31:1391،
اعتقاد به قسمت
گاهکهنمیتواند برایحوادثعلتمنطقیبیابدآنرابهقسمتیعنیتقدیرو


آدمیآن
پورهمدرپارهایازعباراتاززبانمانیبهاینمطلب


دهدومؤدب

سرنوشتنسبتمی
اشارهکردهاست :
مونرو ببینیم! با قسمتم که نمیشه
« -1بیا! حتماً قسمت نیس که ما امشب دخترعمه 
جنگکرد!بیابریم!»(همان )38:1391،
«-2مانیـواگذارشکنبهقسمت! 
ـقسمتیعنیچی؟واستاببینم! 
مانیـقسمتیعنیسرنوشتوتقدیروپیشونینویس! 
مانی ـ هرکس یه پیشونینویس داره! هر چه تو پیشونی آدم نوشته باشن همونه!»
(مؤدبپور )38:1391،

« -3مانیـقسمت!واگذارشکنبهقسمت!اگهقرارباشهمااینترمهخانمروببینیم،
میبینیم»(همان )39:1391،

اعتقاد به گمراهکننده بودن شيطان
اینعقیدهازجملهعقایدیاستکهازباورهایدینیمسلمانانسرچشمهگرفتهاستو
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مؤدب پوراززبانمانیبهآناشارهکردهاست.مانیدرگفتگوباهامونگمراهکردن


لتکارشدانستهومیگوید :

شیطانراع
«مانیـغلطکردمهامون!چیزخوردم!بهخداشیطونگولمزد!»(همان .)61:1391،
اعتقاد به نفرين
آدمی وقتی در برابر مصیبتی که بر او وارد شده چارهای جز تسلیم نمیبیند گاه برای
نمیزند.درداستان
کاهشآالمشدستبهرفتارهایدورازادبونزاکتمثلنفرینکرد 
ایجزپذیرشمرگپسرنمیبیندودرنتیجهبهمراسم


هممادرسریوشکاچاره
«رکسانا»
عروسیمادربزرگعمهلیارفتهواورانفرینکردهخطاببهاومیگوید :

« من مادر سریوشکا از طرف خودم و همه اقوامم در این مکان مقدس تورو نفرین
میکنم! ...

اماتو شومی،نحسی!ماهمهنفرینمیکنیمکهتووبازماندههاتهیچوقتدرزندگی
آرامش نداشته باشی و از خداوند میخواهیم که سایه شوم تورو از این شهر دور کنه»!
(همان )79-82:1391،
اعتقاد به چيزخور کردن افراد
اعتقادبهچیزخورکردنیکیازعقایدرایجدرمیانعامهمردماستوبااینکهعملی
دورازادبونزاکتاستامادرگذشتهمردمچنینتصورمیکردندکهمیتوانندبااضافه

کردنچیزیبهغذایاآشامیدنیطرفمقابلبهمقصودشانبرسند.درداستان«رکسانا»هم
وقتیمانیعلتیبرایرفتارعجیبهاموننمییابداینباورعامیانهراعلترفتاراودانسته

وخطاببههامونمیگوید :

«دوبارهآرومگفت :
ـیعنیچیزخورتکردن؟(مؤدبپور)87:1391،



اعتقاد به وجود شانس و خوشاقبالی
اعتقادبهوجودشانسوخوششانسیافرادازعقایدرایجدرمیانعامهمردماستکه

در مجموعة فعالیتها و روند زندگی اجتماعی هم بیتأ یر نیست .افراد وقتی علتی برای
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یابندآنرابهشانسوخوششانسیخودیاطرفمقابلخود


موفقیتخودیادیگراننمی
نسبتمیدهند .

مانیوقتیداستانفیلمرااززبانترمهمیشنودشوهرآنزنراخوششانسمعرفیکرده

ومیگوید :

«-1چهشوهرخوشاقبالی!»(همان )111:1391،
ترمه درست فیلم بازی کردن را کاری مشکل توصیف کرده و علت خوب در آمدن
سکانسراشانسمیداندومیگوید :

 « -2ترمهـنه!اگرهرشببتونیمدودقیقهفیلمبرداریمفیدداشتهباشیمعالیه!نگاهبه
اینصحنهنکن!اینشانسیخوبدراومد»(همان )121:1391،
اعتقاد به تأثير پاکی دل در برآورده شدن خواستهها
درمیانعامهمردمایناعتقادوجودداردکهپاکبودندلدربرآوردهشدنخواستهها

اشمیرسد.اینعقیدهریشهدر

تأ یرداردوهرکسدلپاکیداشتهباشدزودبهخواسته
باورهایدینیداردواینکهپاکیدلسبباجابتسریعدعاهاست .
ترم ه در گفتگو با مانی به پاک بودن دلش و این که دعاهایش زود مستجاب میشود
اشارهکردهومیگوید :

خوامزودبهممیده!»


ترمهـآره،حواستباشه!منچوندلمپاکههرچیازخدامی
«
(مؤدبپور )132:1391،

هاکهدرزمرهفرهنگعامهقرارمیگیرندوانسانشناسیفرهنگیبهبررسی

ضرب 
المثل

پردازددرواقعجمالتکوتاهیهستندکهدارایمعانیومفاهیمعمیقیمیباشندو

آنهامی

بخشی از فرهنگ اصیل غنی و تأ یرگذار هر جامعه به شمار میروند .استفاده از
المثل ها گوینده را از بیان سخن طوالنی و غیرضروری بینیاز میکند به طوری که
ضرب 

قادرخواهدبودمنظوراصلیخودراباکوتاهترینومؤ رترینجملهبهشنوندهمنتقلکند
)کهمؤدب پوربهخوبیازاینویژگیمثلآگاهیداشتهودرنگارش

(سلیمی7:1393،
رکساناازمثلهایرایجدرمیانعامهمردمبهرهگرفتهاست.بهعنوانمثال :

-1مانیوهاموندرپاسخرکساناکهپیغامعمهرابرایآنهاآوردهوازآنهادرخواست
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کمککردهمیگویند :

«رکسانا خانم به عمهمون پیغام بدین که از این هندونهها زیر بغل ما جا نمیگیره».
(همان )22:1391،
اینضرب المثلبرایتهییجوترغیبنمودنوگولزدنکسیبرایشروعبهکارییادر
راهیصعبودشواربهکارمیرودومعادلباددرآستینکسیانداختناست

پیشگرفتن
(شریفیگلپایگانی.)946:1381،یعنیبهعمهبگوییدماراافرادبزرگیتصورنکندچراکه
ماتواناییانجاماینکاررانداریم .
یمیکندو

وقتیمانیبهدیدارعمهمیرودبهطورضمنیازعمهترمهراخواستگار

 -2
کندازخوردنقهوهخودداریکردهومیگوید«:تامعامله


وقتیرکسانابهاوقهوهتعارفمی
تموم نشه نمیخورم! نمکگیر میشیم کاله سرمون میره!» (همان .)81 :1391 ،در این
درمقالهایتحتعنوان

المثلبهنمکونمکگیرشدناشارهشدهاست«.ذوالفقاری»


ضرب
ن شناسیعقایدالنساءیاکلثومننهآقاجمالخوانساریآوردهاست«:اغلبمردمدنیابرای
مت 
نمکحرمتواهمیتقائلهستندودرایرانبهنمکقسمیادکرده،اعتقاددارندازبرکات
پراهمیتاست.اینباورسرچشمهدراینواقعیتداردکهنمکنمادفسادناپذیریاست.از
اینروعهدنمکنشانهعهدیناشکستنیاست(».ذوالفقاری)8:1393،یعنیتاوقتیعمه
جوابمثبتندادهمنلببهچیزینمیزنمتابتوانمدرصورتمنفیبودنجوابباعمه

مخالفتکنم .
مانیدرپاسخهاموندرموردازدواجشباترمهمیگوید«آخهنهبهدارهنهبهباره

 -3
)اصلاینضربالمثلبدینصورتآمده

اسمشخالهموندگاره»(مؤدبپور112:1391،
است«:نهبهداراستنهبهباراستاسمشعلیخدایاراست»(دهخدا)1841:1372،که
کنایهازقطعینبودنامریست.نهبهدارونهبهباراشارهبهقالیاستکهبررویداردر
حالبافتهشدهاستویابررویبار (جداشدهازدار)وآمادهبرایفروشواستفادهاست
(شریفیگلپایگانی.) 814:1381،یعنیازدواجمنباترمهبهدلیلمخالفتپدرمهنوزقطعی
نیست.
میکندمیگوید
-4مانیدرجوابترمهپسازشنیدنداستانفیلمیکهترمهدرآنبازی 
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میگوید«دستچپوراستشوهرهزیرسرما»(همان)111:1391،اینعبارتدعائی

استکهبهمنظورتوفیقودرخواستتعالیوپیشرفتبرایکسیودررابطهباداشتن
همسریموافقبهکارمیرود(همان .)341:1381،

یعنیایکاشماهمبهنیکبختیبرسیموکارماهممانندشوهرآنزناصالحشودواز
اینمشکلرهایییابیم .
  -1هامون در جواب ترمه بعد از آگاهی از وضعیت مالی دختران ایرانی ساکن دبی
).اینضربالمثلدر

بهقولقدیمیابایدکالهمونوبذاریمباالتر»(همان111:1391،

میگوید«

موردمسامحهدرمواظبتازفالنمنسوبیازیردستکهموجبرسواییمیشودبهکار
).یعنیباچشمیبازتربهدنیایپیرامونمانبنگریمومتوجه

میرود(دهخدا1124 :1372،

مسائلپیرامونخودباشیموبامسائلباغیرتبیشتریروبهروشویم .

شناسیفرهنگیموردبررسیقرارمیگیرد


هایآنکهدرانسان

کسوتپوشیدنوشیوه
جزء الینفکفرهنگعامهاستوهرگاهآدابورسومملتیموردبررسیقرارگرفتهبه
هااستفادهمیکنندنیز


هاییکهزنانومرداندرمراسممختلفازآن

مسئلةپوششولباس
اشاره شده است .به عنوان مثال شاردن و تاورنیه که در دورة صفوی سفرهایی به ایران
داشتهانددرسفرنامههایشانضمنپرداختنبهفرهنگورسومایرانیانعهدصفویبهمسئلة

پوششایرانیاننیزاشاراتیداشتهاند(سپهری .)183-181:1393،

بر اساس اطالعات به دست آمده از منابع مکتوب در میان جوامع مختلف شیوههای
خاصیبرایلباسپوشیدنوجودداردکهبرخیازاینشیوههامشترکوبرخیمتفاوتند.از

جمله شیوههای مشترک لباس پوشیدن این است که هیچکس با لباس سیاه در مراسم
کندکهمؤدبپورهمدر«رکسانا»بهاینمسئلهاشارهکردهاست :


عروسیشرکتنمی
شهوایندوتازنوشوهرمیشنیهمرتبهدرکلیساوامیشهو


وقتیمراسمتموممی
«
روممیآنتوکلیسا!خب

مادروپدرواقوامسریوژآیاسریوشکا،بالباسسیاهعزاداری،آ
می دونیکهیههمچینرسمینیسکهتومراسمعروسی،کسیبالباسسیاهواردبشه!»

(مؤدبپور )79:1391،
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عقایدضربالمثلآدابورسوملباسپوشیدن


( )1نمودار بسامد بخشهاي گوناگون فرهنگ عامه در رکسانا
 -4نتيجهگيري
انسانشناسیفرهنگیوفرهنگعامهیافولکلور
بعدازمطالعهداستانرکساناوآ ارمرتبطبا 
بهنتایجزیردستمییابیم :

هاستکهدررشتههایمختلفازآنبحثشده


فرهنگمفهومیمبهمداردوسال
 -1
هایبسیاریبرایشناختآنکردهاند


شناسانتالش

شناسانوانسان

استوباآنکهجامعه
هنوزتعریفروشنیازفرهنگکههمگانبرآناتفاقنظرداشتهباشند،عرضهنشدهاست .
-2مطالعاتمردمشناسیدرزمینهفرهنگعامدرایرانمرزهایمشترکیباانسانشناسی
هنروبهخصوصهنرهایشفاهیدارد.ایناشتراکاتعبارتنداز:قصه،افسانه،چیستانیا
المثلها .
معماوضرب 

انسانشناسان میتوانند با آشنا کردن دانشجویان با آداب و رسوم و ارزشهای
  -3
اجتماعیگامیمؤ ردرمسیرشناختفرهنگعامهوپیشرفتوتوسعهآنبردارند .
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باتوجهبهنموداروموضوعاتمطرحشدهدراینمقالهمیتوانگفتکه :

-4
امروزه رشد و توسعه سریع تکنولوژی و تأ یرات فراوان آنسبب تغییر بخشهاییاز
فرهنگ افراد جامعه و فراموشی بخشهایی از فرهنگ فولکلور شده است بدین معنا که
عقایدرایجدرمیانمردمهمچنانبهقوتخودباقیاستورشدوتوسعهتکنولوژیسبب
المثلها و از بین رفتن
تغییر در شیوههای سخن گفتن و در نتیجه کمرنگتر شدن ضرب 
آداب و رسوم و تغییر کلی پوشاک مورد استفاده مردم شده است .بنابراین انسانشناسان،
کنندباجمعآوریفرهنگعامهدرجوامعخوداز

فولکلورشناسانونویسندگانتالشمی
طریقنوشتاروغیرهدرحفظآنهاکوشاباشند .

مودبپور نویسنده متعصب مذهبی نیست و در کنار تبیین آداب و رسوم رایج

 -1
مسلمانان،بهمواردمسیحیاننیزاشارهدارد .
  -6ایرانیاناز دیرباز معتقدند که انجام هر کاری آداب خاصی دارد و همواره خود را
ملزم به رعایت این آداب می دانند و عدم رعایت آن را عملی دور از نزاکت به شمار
می آورند.تنوعآدابورسومنشاندهندهغنایفرهنگیاینسرزمیناستکهمؤدبپور

هماز اینمسئلهآگاهیداشتهبنابرایندرنگارشداستانرکسانابهاقتضایکالمبهآدابو
رسومرایجدرجامعهاشارهکردهاست .
پورروایتگرزندگیواقعیافراداست.بههمیندلیلاودرآنهابه

کتابهایمؤدب
  -7
وفوربهعقایدرایجدرمیانعامهمردماشارهکردهاست .
-8عقاید رایجدرمیانعامهمردمگاهیواقعیاستماننداعتقادبهاینمسئلهکهشیطان
باعثگمراهیاستوگاهینادرستوبرپایهخرافاتاستماننداعتقادبهوجودلولو .
مؤدب پورباوجوداینکهدررکسانابهعقایدرایجدرمیانعامهمردماشارهکرده

 -9
داورینپرداختهوبامطالعهاینداستاننمیتوانبهاعتقادواقعیاو

استامادرموردآنهابه
درموردپذیرشیارداینعقایدپیبرد .
 -12مؤدب پوربهتقدیروسرنوشتاعتقاددارد.هرچندایناعتقادممکناستعامیانه
بهنظربرسد اما اینکتاببه روشعامهپسندنویسیوبرایعامةمردمنگارشیافتهبه
همیندلیلوجودایناعتقادازنقاطضعفآنبهشمارنمیآید .
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اند.مؤدبپورهمبااینکهازنویسـندگان


سنجیبوده
-11ایرانیانقدیمغالباًافرادنکته
 معاصراستودرداستانرکساناجامعهمعاصررابهتصویرکشیدهاماسعیکردهاست
المثلهابهرهبردهومنظور
بنابراینبهاقتضایکالمازضرب 

همانندگذشتگاننکتهسنجباشد

خودراباکوتاهترینومؤ رترینجملهبهخوانندهمنتقلنمودهاست .

درمیانجوامعمختلفشیوههایخاصیبرایلباسپوشیدنوجودداردکهبرخی

 -12
هامشترکوبرخیمتفاوتند.ازجملهشیوههایمشترکلباسپوشیدنایناست


ازاینشیوه
کندکهمؤدبپورهمدررکسانابه


کسبالباسسیاهدرمراسمعروسیشرکتنمی

کههیچ
اینمسئلهاشارهکردهاست .
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