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ارج  و  میراث  داستان 
عمرها  حاصل  به  نهادن 

بار  به  برش  تاریخ  درازنای  در  که  زندگی هایی  و 
نشسته و راه و رسم تداوم حیات و فرهنِگ زیسنت 
در بوم سازه های گوناگون را رقم زده است، امری 
است که الاقل طی شش دهه اخیر به تدریج قوت 
یافته و به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه های ملّی 
و  آثار متّدنی برشیت  پاسداشت  در  املللی  بین  و 
برجای مانده های متّدن بدل گردیده است. زمانی 
به رس شد تا دریافتند که میراث، تنها اشیاء و بناها 
و ساخته های دست و فکر برش نیست، و آنچه به 
اندوخته های  و  ثروت  زمره ی  در  و  می آید  دیده 
ادراک پذیر قرار می گیرد، فراهم آمده ی فرهنگ و 
محتوایی است که غنا و ظرفیت خود را در سایه ی 
گرامی  کالبِد  آن  برای  است  روحی  و  بازیافته  آن 
که اگر منی بود، آنچه سخت و استوار است، و در 
کشاکش روزگار دوام و بقایی یافته، و هنوز دود 
منی توانست  نیز  است،  نرفته  آسامن  بر  و  نشده 
تکوین یابد و گام در مرحله تکامل و بلوغ نهد. از 
همین رو، میراِث متّدنِی ادراک پذیر و دیده شدنی 
تداوم  و  حیات  جوهره  و  خواندند،  ملموس  را 
فرهنگ مردمان در بطن کالبد را میراث ناملموس 
پرشامری  سال های  دومی،  این  که  نهادند،  نام 
نیست که بر اهمیّت و نیاز بر حفظ و مراقبتش، 
حکایت  ناملموس،  میراث  است.  گردیده  تأکید 
زندگی انسان ها، داشته ها و فراخواست های ایشان 
یادآور  و  نسل هاست،  حیات  پربار  جریان  طی 
زمان هایی  از  انسانی،  فرهنگ  باغ  که  مهم  این 
بسیار دورتر از امروز، آراسته گردیده و به هزاران 
میراث  است.  شده  تناور  و  بارور  آداب،  و  جلوه 
تاریخی  اصالت های  رفنت  میان  از  بیم  ناملموس، 
یکسان ساز  جریان های  گیرودار  در  فرهنگی  و 
جهانی را یادآور است، و بر لزوم حفظ و اشاعه ی 
در  برش،  متامدی  نسل های  زندگی  فرهنگ 
می فرشد.  پای  امروز،  جهان  مراودات  چهارچوب 

اندیشه ی  ناملموس،  میراث 
را  محلّی  اقدام  و  جهانی 
برقراری  و  فرهنگی  دغدغه مندی های  لوای  تحت 
شبکه ای از اصالت های پراکنده در گسرته ی جهانی 
و  خوراک  گویش ها،  زبان ها،  می نشاند.  بار  به 
پوشاک، آداب، رسوم، ارزش ها، باورهای بین نسلی، 
و  بست  عصاره،   و  اصل  مثابه  به  آن  پایداری  و 
ساختار پشتیبان، میراث ناملموس را به مهم ترین 
از فرهنگ  محتوای مورد حامیت جریان حفاظت 
و میراث اقوام و ملل تبدیل منوده است. به همین 
مستمسکی  و  محمل  ناملموس،  میراث  ترتیب، 
و  است،  مرّمت معامری  و  بازآفرینی شهری  برای 
برشمردن نام شهرهایی در جهان و ایران، به عنوان 
و  فرهنگ  این  یافنت  نضج  بر  گاهواره ای  و  بسرت 
میراث، نشان از همین رابطه تنگاتنگ و دوسویه 
از نام نهادن شهرهای رشت و اصفهان  دارد. پس 
به عنوان بنیان فرهنگ خوراک های محلّی و صنایع 
در  پذیرفته  صورت  تالش های  و  ایران،  در  دستی 
راستای کسب عنوان خاستگاه ادب و نظم متعالی 
 ،١٣٩٥ آذرماه  دهم  روز  در  شیراز،  برای  پارسی 
«نوروز» به عنوان میراث مشرتک رسزمین هایی که 
امروز دوازده مرز سیاسی کشور را در برگرفته است، 
فرخنده،  رویداد  همین  و  رسید،  جهانی  ثبت  به 
ماهیت میراث ناملموس و اهمیّت فرهنگی آن را 
به روشنی منایان ساخت. این شامره از «هفت»، به 
بازخوانی مفاهیم، مصادیق و دستاوردهای توّجه 
به میراث ناملموس می پردازد، و این در قالب یک 
نرشیه دانشجویی، امر نو و شایان توّجهی است. 
تالشی که در این حین به مثر نشسته است، تذکار و 
توجه دوباره ای است نسبت به موضوعی که گامن 
می رود طی سالیان آتی، بخش مهمی از محورهای 
بناهای  باززنده سازی  و  شهری  حفاظت  با  مرتبط 
تاریخی و فضاهای همگانی را نیز تحت تأثیر خود 

داشته باشد.

دکرت سهند لطفی
عضو هیئت علمی شهرسازی دانشگاه شیراز

مسأله میراث است...
ملموس یا ناملموس؛

سخن نخست؛



|عکسی دسته جمعی 
در آرامگاه سعدیه، 

شیراز:١٣٤٥|

همسایه ای  شدن،  بارور  باوِر  به  هنوز 
دعوت به عروسی درخت نارنج میشود؟

عروسی درخت همسایه!
یا نه اصالً همسایه ها یکدیگر را می شناسند، در شیرازهای 

جدید!؟
یادش بخیر کرسی و احوال پرسی، شب نشینی های گرم پاییز 

و زمستان.
و آخر هفته هایی که دعوت می شدیم به رصف یک قاب از 

میراث ناملموس.
گِلی، کنار حوض، زیِر سایه ی درخِت  وقتی که در خانه ی 
نارنِج تازه عروس، نشسته ای و عطر کلم پلو به همه ی گل ها 

چربیده تا مادرخانم مناینده ی گل ها باشد...
و همینطور که دو اسِم کلم پلو و ساالد شیرازی در کنار هم 

هر ذائقه ای را وسوسه می کند.       
پس قابی از میراث برای آن روزگاِر خوش، اغراق نیست.

نه!.

یا آن همه دیگر، حس و بوی آشنا؛ مثل 
صبح، آش، نان.

شهِر  خشتِی  کوچه هاِی  پیِچ  و  خم  از  داری  خرب  چه  تو 
شکوفه ها...

آتش، منایش  قاب چهار گوش، چند روز شعله های  راستی 
می داد. دور نبود، دست بود. در حقیقت سوخت؛ آخرین 
ارتش ایستاده پاسارگاد و مردم تنها با دوربین ها به متاشا 

رفتند.
همه  این  برای  امروز  بودند  همسایه  زن های  اگر  قطعاً 
مانند  به  باشکوه  و  سوزناک  می گرفتند  مراسمی  درخت 

مرثیه ها و تعزیه های صحرارود ...
نارنج ها هنوز شکوفه می دهند.  را شکر  این همه خدا  با 
دود  شهر  که  آنقدر  خشک،  سال های  این  در  که  هرچند 
باز  شامه ای  دیگر  می آید  که  بهشت  ماه  می کند؛  رسفه 

نیست.
,,,,محمود قاسم پوربرای شهر شکوفه ها...

شهر شکوفه ها



ناملموس)  و  (ملموس  میراث  وجه  دو  ,,هر 
یکدیگر  به  خود  اهمیت  و  معانی  درک  برای 
آمدن  پدید  موجب  موضوع  این  اند.  وابسته 
طرز نگرش جدیدی تحت عنوان میراث مخلوط 
شده است. این نوع نگرش راه حل مناسبی برای 
با  که  است  مشکالتی  و  ها  دغدغه  از  بسیاری 
موضوع کلی فراموشی اصالت و هویت میراث 

،،
 
ناملموس مطرح می شوند.

شامره١٦

٩
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عاملی ١. مقدمه عنوان  به  معنوی  میراث   .٢
هویت بخش برای انسان



 

٣. هویت معنوی و انگاره های آن 

سارية  هویت  معنوی،  هویت  از  ,,منظور 
وجود مطلق است که از آن در متون اسالمي 

به معناي فيض مقدس، وجود منبسط و نفس 

رحامنی ياد مي شود. این هويت، خاص ذات 

تعالی  باری  غیریت)  مقابل  در  ثابت  (امر 

،،
 
است.

از منظور 

وجود مطلق

به معناي فيض

رحامنی ياد 

ثابت (امر 

است.
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گذاشته اند، نه ظواهر و عنارصی فیزیکی چون 

اندیشه ای واال،  طاق، مناره و گنبد است، بلکه 

ثروتی ملّی و میراثی فرهنگی است.،،





نام  به  محلی  در  پهلوانی  کُشتی   
زورخانه انجام می شد. مسابقه های کشتی 
تا سال ١٣١٨ به نام آیین کشتی پهلوانی 
با  و  رضاشاه  زمان  در  اّما  می شد  برگزار 
گسرتش فرهنگ جدید ورزشی باشگاه ها 
شکل گرفتند و اصول جدید ورزشی حاکم 

شد.  
 در تاریخچه کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای آمده 
فعالیت های  جزء  پهلوانی  حرکات  انجام  و  ورزش  که  است 
اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده است. جامعه ی 
قائل می شوند  برای ورزشکاران خود  ارزش خاصی  آن زمان 
چرا که آنان به خاطر داشنت قدرت بدنی و شجاعت روحی 
شکرگزار بوده و هرگاه که نیاز می شد برای دفاع از خانواده و 
رسزمین خود در برابر دشمنان حارض به جان فشانی بودند.  
سینه   انتقال  و  فتوت ها  و  مرام نامه ها  آمدن  وجود  به 
مردم  بین  در  پهلوانان  ماجراهای  نسل  به  نسل  و  سینه  به 
پهلوانان  تأثیرگذار  و  ویژه  نقش  نشان دهنده  زمین،  ایران 
رشته  این  پیدایش  تاریخ  و  سابقه  از  است.  ایران  تاریخ  بر 
در ایران روایات مختلفی مطرح است اّما کتاب تاریخ نشان 
می دهد که ٤٥٠٠ سال پیش در لرستان و بین النهرین آثاری 
وجود داشته که حکایت گر وجود و اهمیّت داشنت ورزش و 
نام  می شود.  نامیده  «کشتی»  امروز  که  است  مهارت هایی 
کشتی از کمربندی به نام «کشتی» گرفته شده که زرتشتیان 
هنگام خواندن دعا و پهلوانان برای کشتی گیران این کمربند 
را سه بار دور کمر می بستند آن ها برای رویارویی با حریفان 

خود آن را به کمر می بستند که یادآور 
سه اصل زرتشت، گفتار نیک، کردار نیک 
و پندار نیک بود. غیر از آثار زرتشتیان،  
و  روسی  و  یونانی  مورخین  نوشته های 
همچنین شاهنامه ی فردوسی، همه دال 
و  کشتی  فرهنگ  قدمت  و  اصالت  بر 

پهلوانی در ایران است.   
با ورود اسالم به ایران، آیین پهلوانی رنگ مذهبی تری به 
واقع  مردم  و  اندیشمندان  بیشرت  توجه  و مورد  خود گرفت 
شد. برخی معتقدند آیین جوامنردی و فتوت نوعی تصوف 
زندیه،  و  صفویه  دوران  در  است.  بازاری  کوچه  و  عامیانه 
کشتی پهلوانی دوران طالیی و پر رونق خود را سپری کرد 
و در هر شهری صدها پهلوان و نوخواسته به کشتی گرفنت 
دوران  در  بودند.  مشغول  پهلوانی  آیین  و  فنون  آموخنت  و 
قاجار عالقه به کشتی چنان افزایش یافت که نارصالدین شاه 
توسعه  و  گسرتش  مأمور  را  الدوله  صاحب  نام  به  شخصی 
کشتی کرد و رقابت پهلوانان را در میادین مختلف شهر رواج 

داد.  
 هر سال با برگزاری رقابت ها، پهلوانان ایران از دل این 
صورت  به  را  پهلوانی  بازوبند  و  می شد  معرفی  مسابقات 
امانت برای یک سال در اختیار می گرفت که در صورت تکرار 
این قهرمانی در سه سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی شود. 
آیین های پهلوانی و زورخانه ای در تاریخ ٢٥ آبان ١٣٨٩ در 
فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت جهانی 

رسید.   

ورزش  یا  زورخانه ای  ورزش 
نام  پهلوانی  ورزش  یا  و  باستانی 
مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و 
بی اسباب و آداب و رسوم مربوط به 
تاریخی  محدوده ی  در  که  آن هاست 
دور  گذشته های  از  ایران  فرهنگی  و 

رواج داشته است.  
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جهانی  شهری  به  تبدیل  اوالً  آن که  برای  نارنجی،  ,,شیراز 
از  جهانی  شهرهای  میان  رقابتی  کارزار  در  سپس  و  شود 
دایره رقابت بیرون افکنده نشود، می بایست در ابتدا میراث 
ناملموس فرهنگی خود را رسمایه ای بسیار ارزشمند قلمداد 
کند و در جهت حفظ و صیانت آن بکوشد و در مرحله بعد 
با برندسازی و به کارگیری آن در عرصه های شهری و فضاهای 
همگانی (چیزی که به طور طبیعی در این شهر از گذشتگان 
به ارث رسیده) شیراز را در مقیاس جهانی و با چهره متامیز و 

،،
 
منحرص به فرد در معرض منایش جهانیان بگذارد.



"

"

"

"



در  ناملموس  فرهنگی  میراث  شام  نظر  به   .١
معامری چگونه معنا می یابد؟

٢. چرا در حال حارض این میراث در معامری در 
حال فراموش شدن است؟

امکان  که  آنچه  گذشته  در  نظر شام  به  پس   .٣
ارتباط با کوچه و همسایه را برای ما فراهم می کرد 

وجود هشتی ها بوده است؟

بنا به به تعریف کنوانسیون یونسکو، به رفتارها، منادها و آئین هایی  که یک اجتامع آن ها را بخشی از میراث 

فرهنگی خود می شناسد میراث فرهنگی ناملموس گفته می شود. معامری سّنتی را یکی از جلوه های تجلّی این میراث 

معرفی کرده اند، اّما دقیقاً مشخص نشده است که ما در معامری چه چیزی را وام دار گذشتگامنان هستیم؟، آیا در 

جامعه ی معارص توانسته ایم آن را زنده نگه داریم؟ وظیفه ی ما در قبال این میراث چیست؟

بدین ترتیب به دنبال یافنت پاسخ این عالمت سؤال ها با دکرت مریم اختیاری، عضو هیئت علمی دانشکده هرن و معامری 

دانشگاه شیراز و متخصص در زمینه روانشناسی محیط گفتگو کرده ایم.

تاریخ مصاحبه : سه شنبه ٢٦ مهرماه ١٣٩٥

داستان  علی حامتی،  کارگردانی  به  است  فیلمی  «مادر»   ,,
و  را ترک کرده  را روایت می کند که رسای ساملندان  پیرزنی 
به خانه برمی گردد تا روزهای پایانی عمرش را در خانه اش و 
کنار فرزندانش که هرکدام گوشه ای به زندگی خود مشغولند 
بگذراند. گرمی حضور مادر در خانه و دور هم جمع شدن 
مفهوم  شدن  زنده  باعث  مادر،  قدیمی  خانه  در  فرزندان 

خانواده و رفع اختالفات آنها می شود.
دکرت اختیاری ضمن اشاره به این فیلم بر ارتباط معامری با 
رفتارهای انسانی و تأثیر متقابل این دو بر هم تأکید می کند، 
بنابراین بازیابی میراث فرهنگی ناملموس در معامری بدون 
رفتاری آن ها امکان پذیر نخواهد بود ،،توجه به آداب و سّنت های پیشینیان و به طور کلی الگوهای 

شامره١٦
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|دکرت مریم 
اختیاری، استادیار 
معامری، دانشگاه 

شیراز|

|سکانسی از فیلم 
مادر به کارگردانی 
علی حامتی، سال 

ساخت:١٣٦٨|
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٤. اگر بخواهیم مفهوم «میراث 
فرهنگی ناملموس» را در معامری 
بیاوریم، شام چه چیزی را به این 

عنوان معرفی می کنید؟

کلمه  وقتی  داریم  توقع  ما    .٥
چیزی  می بریم  کار  به  را  میراث 
باشد که از گذشتگان به ما رسیده، 
پس چرا ما امروز این زندگی ایرانی 

را منی بینیم؟

می توان  شام  نظر  به  پس   .٦
واژه  «ناملموس»  واژه  جای  به 
«فراموش شده» را جایگزین کرد؟

٧. به نظر شام آیا می شود این 
دوباره  امروز  را  ناملموس  میراث 

زنده کرد؟



|سکانسی از فیلم 
مادر به کارگردانی 
علی حامتی، سال 

ساخت:١٣٦٨|
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|کوچه قهر و آشتی، 
شیراز ١٣٩٥،

عکس از : امیررضا 

اشکانی اصفهانی|



|کوچه قهر و آشتی، شیراز 
،١٣٩٥

عکس از : امیررضا اشکانی 

اصفهانی|



تعزیـه یـک هـرن منایشـی آیینـی اسـت که 
تاریخـی  داسـتان های  مذهبـی،  رویدادهـای 
بازگـو  را  عامیانـه  قّصه هـای  و  -حامسـی، 
می کنـد. هـر اجـرا شـامل چهارعنـرص اسـت: 
از  برخـی  حرکـت.  و  آواز،  موسـیقی،  شـعر، 
اجراهـا تـا یک صـد نقـش را شـامل می شـوند: 
شـخصیت های  بـر  مشـتمل  نقش هایـی 
تاریخـی، مذهبـی، سیاسـی، اجتامعـی، ماوراء 
هـر  فانتـزی.  و  تخیلـی،  واقعـی،  طبیعـی، 
منایـش تعزیـه در موضـوع، لباس، و موسـیقی 
هویـت مسـتقل خـود را دارد. اجراهـا رسشـار 
از منادگرایـی، قراردادهـا، کدهـا، و نشـانه های 
قابـل درک بـرای ایرانیـان هسـتند. ایـن اجراها 
دکـور  و  نـور  بـدون  صحنه هـای  روی  بـر 
همیشـه  تعزیـه  بازیگـران  می گیرنـد.  انجـام 
مـردان  نیـز  را  زن هـا  نقـش  هسـتند،  مـرد 
بـازی می کننـد. بیشـرتِ بازیگـران، غیرحرفـه ای 
هسـتند و زندگـی خـود را از راه هـای دیگـر 

می گذراننـد امـا بـرای کسـب اجـر معنـوی در 
اجـرای تعزیـه رشکـت می کننـد. از آن جـا کـه 
تعزیـه نقش برجسـته ای در فرهنـگ، ادبیات، 
ایفـا می کنـد، رضب املثل هـای  ایرانـی  و هـرن 
روزمـره نیـز از منایش هـای آیینی آن اسـتخراج 
می شـوند. اجراهای تعزیه بـه ارتقاء و تقویت 
ارزش هـای مذهبـی و روحانـی، نوع دوسـتی و 
رفاقـت کمـک می کنند و در حفظ سـّنت های 
کهـن، فرهنـگ ملّی و اسـاطیر ایرانـی نقش به 
سـزایی دارنـد. تعزیه در حفـظ صنعتگری های 
لبـاس،  دوخـت  ماننـد  خـود،  بـا  مرتبـط 
اهمیّـت  از  وسـایل  سـاخت  و  خوش نویسـی 
انعطاف پذیـری  اسـت.  برخـوردار  باالیـی 
تعزیـه آن را بـه زبان مشـرتک جوامـع مختلف 
بـدل سـاخته اسـت کـه بـه ارتقـاء ارتباطـات، 
اسـت.  شـده  منجـر  خالقیـت  و  همبسـتگی 
تعزیـه از طریـق مثال و به صورت شـفاهی از 

اسـتاد بـه شـاگرد انتقـال می یابـد.





مرحله اول- دوران کشمکش قومی

مرحله دوم - افول کشمکش ها
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,,به طور کلی آیین عزاداری الرستان در تلفیق با ساختار اجتامعی و 
کالبدی این شهر سه مرحله ی اصلی را پشت رس گذاشته:

 دوران نزاع و درگیری دو قطب حیدری و نعمتی بر رس «تقسیامت 
نتیجه  در  و  عزاداری  مراسم  در  ها  نزاع  کردن  وارد  و  زمین»  و  آب 
گسست و پراکندگی دسته های عزاداری هر محله ( ختم دسته های 

سینه زنی در مکان های مستقل)
دوران افول درگیری ها به دلیل فروپاشی «ساختار کالبدی شهر» بر 
اثر «اقدامات تخریب گرایانه پهلوی اول»، « ترک بافت قدیم و روی 
آوردن به بافت جدید پس از زلزله ١٣٣٩» و در پی آن به فراموشی 
سپردن تدریجی نزاع ها- ختم دسته های عزاداری محالت نعمتی و 

حیدری در دو مکان مجزا 
انقالب اسالمی و رواج یکپارچگی و وحدت قومی و فرهنگی، حفظ 
زمان های  از  عزاداری  و رسومات  زنی  سینه  در  واحد  و سیاق  سبک 
بینا فرهنگی، احرتام به  با نوعی همدلی  تلفیق آن  تاکنون و  پیشین 

خرده فرهنگ ها و خرده آیین ها  ،،

|سینه زنی الر، 
سال ١٣٣٤|



مرحله سوم - وحدت و یکپارچگی 

آخر  سخن 

ختم کردن در اصالح مردم الر به معنای به پایان رساندن   ١
مراسم سینه زنی است.

منابع و مآخذ 
سنتی  عزاداری  آیین   ،(١٣٩٤) یعقوب(صمد)  کامجو،   -١

الرستان،تهران، انتشارات پیروز
٢- مریدی، محمدرضا و تقی زادگان، معصومه(١٣٩٢)، هامیش 

نامه الرستان کهن، تهران، انتشارات فرهنگ و متدن
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از کوچه های محلّه رسدزک یا از کوچه ی هفت پیچ که بگذری، 
بازارچه ی حاج زینل را که به سمت آرامگاه سیبویه رد کنی، به کوچه ای 
می رسی با تابلویی بر رسدر آن: محلّه سنگ سیاه، کوچه مغنی ها.
از پنجاه سال پیش تاکنون، نقطه عطف جغرافیای ذهن مردم 
با گل های پیچکی، دوچرخه ای  این کوچه، مغازه ای بوده  از  محلّه 
قدیمی و زنجیر شده به در، قفسه هایی پر از شیشه های عرقیات و 
ترشیجات و تصاویری از بزرگان و علامء شیراز در جای جای آن ......

پالوده بندی حاج حسن.
بدون  را  شیراز  به  سفر  اگر  معتقدند  نظر  صاحب  افراد  اکرث 
کاملی  سفر  کنی،  متام  آن  پالوده  شیرازی  و  واقعی  طعم  چشیدن 
نبوده. به ویژه که هر پالوده ای، پالوده شیرازی نیست. در جهان 
نیز آن را به همین نام می شناسند و ثبت ملّی آن به این نام صحه ای 
بر هویت شیرازی آن به عنوان یکی از میراث ناملموس این شهر 

است.
و  پاک  معنای  به  آمده،  لغت نامه ها  در  آنچه  اساس  بر  پالوده 
در  و «ف»  دلیل جابه جایی حروف «پ»  به  و  است  کردن  صاف 
بیان عوام، فالوده نیز خوانده می شود .این درس در شیراز بیشرت با 
را  آبلیمو  اهالی شیراز  بیشرت  لیمو مرصف می شود.  عرقیات و آب 
ترجیح می دهند زیرا که اعتقاد دارند این معجون عالوه بر تأمین 
انرژی الزم بدن ، جایگزین آب از دست رفته بدن نیز است اّما برخی 
فصل  در  و  بیدمشک  و  نارنج  بهار  نسرتن،  همچون  عرقیاتی  نیز 
ترجیح  آن  به عنوان چاشنی  را  آلبالو  آلبالو، رشبت  بار رسیدن  به 
می دهند. نکته ی قابل توّجه، درستی آمیختگی رسدی و گرمی در 
باید  را  شیرینش  و  ترش  مزه  و  عطر  شیرازی،  پالوده  است.  آن ها 
با متام وجود حس شود و  تا خنکای آن  خوب درک کرد و چشید 
البتّه بهرت آن است که آن را با آرامش و فراغ از هر دغدغه ای خورد.

این درس شیرینی خود را به اشعار عامیانه و رضب املثل ها نیز 
انتقال داده؛ چنان که در گذشته پالوده فروشان دست فروش در 
بهار  نوبر   » می خواندند:  را  شعر  این  و  می زدند  فریاد  کوچه ها 
پالوده، جگرت حال میاره پالوده» و یا رضب املثل «شانس که بر 

میگرده، پالوده دندون میشکنه»!!!
برمی گردیم به کوچه آوازه خوانان و پالوده بندی حاج حسن.

نام اصلی پالوده بنِد محلّه سنگ سیاه، محّمد تقی یاسائی 
کردها  حسینیه  کوچه ی   شده ی  بزرگ   ،١٣١٩ متولّد  فرد، 
شیراز  پالوده بندهای  قدیمی ترین  از  یکی  که  است 
شناخته می شود. جهانی شدن پالوده ی شیرازی و این 
پالوده بند قدیمی در محلّه قدیمی شیراز باعث شد 
تا مصاحبه ای حضوری در مغازه ایشان ترتیب دهیم. 
حسن  حاج  شخصیت  با  بیشرت  هرچه  آشنایی  نیت  به 
سعی بر آن شده که در منت مصاحبه صحبت های ایشان با 

کمرتین تغییر آورده شود.

نیز آن را به
بر هویت ش

است.
ب پالوده 
کردن صاف 
بیان عوام، 

آ عرقیات و 
ترجیح مید
انرژی الزم ب
عرقیاتی نیز 
بار رسید به 
ن میدهند. 
است آنها 
خوب درک

ّههههاااللللبببببتتتتتتّهههه ببببهرت آن
این درس
انتقال داده
ف کوچهها 
پالوده، جگ
میگرده، پال
برمی گر
نام
فر

ب
سع
کم
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١. حاج حسن ، دوران کودکیتان چطور گذشت؟

کار  زمانی  چه  از   .٢
رشوع  را  پالوده بندی 

کردید؟

٣. آیا می دانید که معنای پالوده چیست؟

خوش طعم ترین  از  یکی  شام  پالوده های   .٤
را  آن  کردن  درست  نحوه  است.  شیراز  پالوده های 

توضیح دهید؟

٥. یک سؤالی که برای خیلی از طرفدارهای پالوده 
ها  بند  پالوده  شام  آیا  که  است  این  می آید  پیش 

خودتان هم هرروز پالوده می خورید؟

٦. آیا از فرزندانتان کسی شغل شام را ادامه داده 
است؟

|حاج حسن پالوده 
بند، ١٣٩٥،

عکس از : ناهید 

عالی پور|

,,قدیم ها که زحمت روزگار می کشیدن 
یک  بریم  میگفنت  می شدن  خسته  و 

پالوده بخریم و بخوریم. دانه ای ١ قران 

و  تازه  روحشان  می خوردن  وقتی  بود. 

متام خستگی بدنشان برطرف میشد.،،

|حاج حسن پالوده 
بند، ١٣٩٥،

عکس از : ناهید 

عالیپور|

ک قدیمها

م خسته  و 

پالوده بخری

وقتی بود. 

متام خستگی

٣٠



شامره١٦

٣١

٧. قبالً اوضاع و رونق پالوده بندی چطور بود؟

٨. آیا مردم زمستان ها هم برای خوردن پالوده می 
آمدند؟

٩. االن رونق پالوده بندی چطور است؟

١٠. چه شد که اوضاع محله تغییر کرد و بدتر شد؟

,, از زمانی که مدرسه ها را از اینجا بردن، محلّه خلوت 
تا مدرسه   ١٠ ،  ٨  ،  ٧ احمدی  تا خیابان  اینجا  از  شد. 

بود. در خود بی بی دخرتان چندتا مدرسه بود. همه 

را از اینجا بردند و با آن نشاط را هم از محله بردند. 

بازارچه ها و مغازه ها هم کساد شدند...،،





از  سفره  اين  نذر  که  مي آيد  بر  چنني  سفره  اين  تسميه  وجه  از 

زمان پيامرب (ص) رايج بوده است و نيز  خانم  فرنگيس مزداپور در 

کتاب افسانه- آيني، خاستگاه اين سفره ها را دوران ماقبل تاريخ ايران 

مي داند که بر طبق اين قّصه ها و افسانه ها، نظام هاي جادويي وجود 

داشته که الهه هاي مادر در آن نظام قادر مي شدند، که مشکل گشايي 

کنند. حال الهه هاي مادر شکل ديني و افسانه اي  تري به خود گرفته 

و به صورت يب يب سه شنبه يا يب يب حور و يب يب نور و ... پديدار شده اند.

از نظر باستان شناسان، جامعه شناسان و مورّخانی چون گريشمن، 

زماين  به  سفره  پيدايش  فريزر،  و  چارلد  لنسکی،  دورانت،  ويل 

برمي گردد که زنان توانستند براي اّولني بار کشت  دانه های گندم و جو 

را بشناسند و موفّق به پخت نان، ساخت سفال و کشف آتش شدند. 

از هامن زمان بود که سفره به عنوان مرکز وحدت اعضای خانواده 

شکل گرفت. در اين راه نقش ايزدبانوها مانند سپندارمز، ايزد بانوي 

زمني، آناهيتا، ايزدبانوي آب و خرداد و مرداد را نبايد ناديده گرفت.

از آنجا که زنان ايراين از ابتداي متّدن برشي کشت گندم را عهده دار 

امروز  تا  که  بدانيم  مزارع  از  منادي  را  ايراين  سفره هاي  بايد  شدند، 

از باورهای دين کهن (زرتشتی) به باورهای جديد، اسالمی و شيعی 

تداوم و تکامل پيدا کرده است.

و  کشاورزي  زندگي  که  است،  دوراين  تجيل  سفره ها  اين  همه ی 

باغداري توسط زنان و با استمداد از نريوهاي ماورا الطبيعي ايزدان 

نذري  سفره هاي  به صورت  امروز  تا  و  داشته  وجود  ايزدبانوها  و 

تداوم يافته است و پشتوانه اين سفره ها قّصه هايي است که جنبه ی 

کرده  تضمني  و  پشتيباين  امروز  تا  را  آن  بسط  و  تداوم  مذهبي شان 

دانست  بهشت  از  و منادي  را مي توان متثيل  نذري  است. سفره هاي 

که از جهان معنوي بر سطح زمني آورده شده و در اتاق ها، زاويه ها 

و  بسط  امروز  تا  مشارکتي  و  به صورت جمعي  ها  امامزاده  جوار  و 

گسرتش يافته است.

اين سفره با توّجه به استطاعت صاحب نذر به دو شکل ساده و 

محقرانه و يا با آداب و ترشيفات کامل تري گسرتده مي شود و براي هر 

نذر و حاجتي خصوصاً رهايي زنداين از زندان و در متام ماه هاي سال 

به جز ماه محرّم و صفر انداخته مي شود.

نحوه گسرتدن آن به اين شکل است که، سه شنبه هنگام غروب 
آفتاب در گوشه خلويت از خانه، سفره پاکيزه اي پهن مي کنند و مواد و 

وسايل زير را بر آن مي نهند:

ظريف آرد، ظريف شکر يا خاکه قند براي تهيه حلوا، کليه حبوبايت 

که براي تهيه آش الزم است، ظريف منک، ظريف آب، نان و پنري و سبزي، 

قرآن، يک جامناز با مهر و تسبيح و آينه.   

نذر وضو گرفته، دو  بر سفره، صاحب  اين وسايل  نهادن  از  پس 

عدد شمع در طرفني آينه روشن مي کند و در کنار سفره دو رکعت 

مناز حاجت مي خواند. آنگاه از اتاق خارج شده و در را قفل مي کند. 

تا روز بعد هيچکس نبايد وارد آن اتاق شود و گاهي خود آن فرد نيز 

تا روز بعد روزه مي گريد. معتقدند هرگاه قرار باشد نذر آنان پذيرفته 

شود، نيمه شب يب يب سه شنبه يا يب يب حور و يب يب نور آمده و بر روي 

هنگام  نذر  صاحب  سبب  همني  به  مي گذارند.  انگشت  منک  و  آرد 

اذان صبح وضو گرفته و وارد اتاق مي شود تا ببيند روي آرد و منک 

اثري ديده مي شود يا نه؛ گاهي مي گويند منک شريين شده و یا شکر 

کمي شور مي شود. پس از آن، آرد داخل سفره را با مقداري ديگر آرد 

مخلوط کرده و حلوايي به نام قاُمق qomaq تهيه مي کنند. و نيز با 

استفاده از حبوبات روي سفره، آيش به نام " آش اُماج omaj " مي پزند. 

به قول خودشان  و  بپزند  تاريکي  نيمه  بايد در محل  را  حلوا و آش 

"آسامن نبايد ببيند." بعد از پايان يافنت مراسم، سفره و متام ظروف را 

به نحوي مي شويند که آسامن نبيند و آب آن را در نهر يا جوي آب 

روان مي ريزند. هيچ مردي نيز نبايد از محتويات سفره بخورد و حتّي 

زنان باردار هم با حدس اين که شايد فرزندشان پرس شود، نبايد بر 

رس سفره حضور يافته و يا چيزي از آن بخورند. چون معتقدند باعث 

کوري يا به زندان افتادن مردان و پرسان مي شود. ظهر هنگام آش و 

حلواي آماده شده را بر رس سفره مي نهند و مهامنان که همگي بايد از 

زنان مؤمنه و با تقوا باشند، دور سفره مي نشينند و نيز بايد در ميان 

زنان چند دخرت با اميان هم حضور داشته باشند. سپس زن روضه خوان 

رشوع به خواندن"سوره الرحمن " مي کند. و بعد از خواندن اين سوره، 

قّصه ی مربوط به سفره يعني " قصه يب يب سه شنبه" را تعريف مي کند.

موقع  در  که  است  آن  قّصه ی  سفره  اين  شاخصه ی  مهم ترين   

انداخنت سفره و انجام مراسم نذر بايد توسط يک نفر نقل شود. اين 

قّصه ريشه در باورهاي مردم داشته و بر اساس آن نذر اين سفره براي 

رهايي زندانيان از بند بسيار کارساز خواهد بود.  اهميت آن به حّدي 

است که بيشرت زمان مراسم سفره به آن اختصاص مي يابد. و نيز اين 

سفره به سبب سادگي و قابليت انجام در همه اماکن در ميان عامه ی 

زنان از رواج زيادي برخوردار بوده است١.

http://www.vmic. :١موزه مجازی میرات معنوی ایران به نشانی
 ir
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کاکو جونیا... بفرموین نهار

هر آشپزی که کلم پلو سوی من آورد
شیراز را دوباره به یاد من آورد
هر آشپزی که کلم پلو سوی من آورد
شیراز را دوباره به یاد من آورد

|خاندان پیروانی: 
میهامنی به رصف کلم 
پلو، باغ عفیف  آباد، 

شیراز:١٣٤٤|
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١. شام چگونه وارد پیشه فرش و تجارت آن شدید؟

پدر  نزد  شاگردی  به  حارض  جهت  چه  به  شام   .٢
خود شدید؟

جناب ذواالنواری بزرگ - متولد سال ١٣١٢ در شیراز- از خاندان ریشه دار و فرهنگ دوست ذواالنواری (از 
اقوام اصیل شیرازی) بنیان گذار بزرگ ترین رشکت تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی (رشکت تعاونی فرش 
ذواالنواری) و از پیشکسوتان صادر کننده استان فارس است. ایشان تولیدکننده ی دست بافته های عشایری 
-کالسیک و مدرن- بافته های پشم دست ریس با رنگ طبیعی است که نام ایشان در فهرست ثرومتندترین 
ایرانی ها آمده است. از طرفی از آنجا که این دست بافته ها از جمله هرن اصیل ایرانی به شامر می آید بر آن 
شدیم تا با انجام مصاحبه ای ضمن آشنایی با داستان زندگی ایشان، از روند جهانی شدن این هرن و کسب 

عنوان پدر گبه جهان آگاه شویم.

|غالمرضا 
ذواالنواری،١٣٩٣ |
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 هیچ کس از پیِش خود چیزی نشد

هیچ آهْن خنجِر تیزی نشد!

هیچ قّنادی نشد استاِد کار

تا که شاگرِد شکرریزی نشد!

با این اوصاف رشوع کار حرفه ای شام از چه   .٣
زمانی  آغاز شد؟

٤. شام گّبه را چگونه کشف کردید و چرا به طور 
تخصصی به گّبه روی آوردید؟

٥. تفاوت طرح گبه ها با سایر فرش های رایج در 
بازار چه بود و چه شد که گبه مورد اقبال واقع شد؟

مي شدند  بافته  عشاير  توسط  که  ,,گبه هايي 
داراي طرح هاي ذهني بوده و چون گبه مرصف 
شخيص داشت براي بافنده تنها آن چيزي مهم 
و  قيد  هيچ  و  داشت  ذهن  در  خود  که  بود 
انتخاب طرح وجود نداشت. طرح ها  بندي در 
و  مي شد  گرفته  بافنده  خود  اطراف  محيط  از 
شايد آرزوها و خواسته هايشان را بر روي گبه 

پياده مي کردند.،،
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٦. شام در جهت جلب هرچه بیشرت مشرتی چگونه 

محصوالت خود را تضمین کرده اید؟

شام  با  صورت  چه  به  شام  رقیب  کشورهای   .٧
رقابت می کنند و بر فروش شام اثر می گذارند؟

چه  گّبه  روزه ی  همه  رونق  برای  شام  رشکت   .٨
راهی را پی می گیرد؟

|درختان خشک، 
طرح کشکولی،

عکس از: 

|zollanvari.com



دخـرتی بـا خانـواده کـوچ نشـین در صحـرا زندگی می کرد و عاشـق مرد اسـب سـوار بـود؛ اّما قانون حاکـم بر آن 
ایـل قشـقایی اجـازه منـی داد تـا عمویـش ازدواج نکرده، او ازدواج کنـد و در پنجاه و هفت سـالگی، گبه همچنان 

مجـرد اسـت. در متـام ایـن مدت مرد اسـب سـوار گبـه را در صحرا دنبال مـی کند...
داسـتان بـاال، ملـودرام عاشـقانه ی دخـرتی از ایـل قشـقایی به نام گبه اسـت که محسـن مخملباف در سـال ١٣٧٤ 

آن را بـه تصویر کشـید. 
دیالوگـی کـه در فیلـم بـه کـرّات شـنیده می شـود،  «گبه را من می بافم» اسـت کـه در میان شـخصیت های اصلی 
داسـتان رد و بـد مـی شـود. گبـه را مـن مـی بافـم در نـگاه ظاهـری، منایـش بافت گبـه اسـت؛ اّما معنایـی که در 
پسـاپرده صحنه هـا جریـان دارد بیـان بافـنت بـه معنـای روایت اتّفاقاتی اسـت کـه در زندگی شـخصیت های اصلی 

در حال وقوع اسـت. 
گبّـه عصـاره ای از خاطـرات، انگاره هـای ذهنـی و احساسـات شـخصی و خصوصـی زنـان و دخرتان ایلیاتی اسـت 
کـه در کالبـد تـار و پـود و در متثـال نـگاره هـا و رنـگ هـا، تک تک گره هـای آن در کنـار یگدیگر بافته می شـود.

یادداشت: پیامن نجفی

،،

،،



|محسن مخملباف،
پشت صحنه فیلم 

گبّه، ١٣٧٤|
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٩. شام به داشنت رشیک کاری تا چه حد معتقدید؟

همنشین تو از تو به باید   
 تا تو را عقل و دین بیافزاید

١٠. شام از ابتدا نان بازوی خود را خورده اید یا 
آنکه از پشتوانه مالی پدرتان بهره برده اید؟ 

www.zollanvari.com

|کوچ،
گبه اقلید

farshland. :عکس از

|com



حال برآنیم تا تالش های پرحاصل سیمین دانشور را اعرتاف کنیم؛ 
سیمین  درآمده اش.  کاغذ  به  شگفتی های  و  او  زادگاه  به  اعرتاف 
دانشور بانوی داستان نویس توامنند شیرازی است كه ما شیرازی ها 

بیش از هركس دیگر باید او را پاس بداریم و به او مفتخر باشیم.

¬

" "

" "

" "
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داستانی، راهی، بیراهه ای
طرح افکندن این راز

پاداش بزرگ تالشی پر حاصل 
است.

برگرفته از احمد شاملو



مراسم  برگزاری  روز  در 
اردهال  خاوه  روستای  اهالی 
درون  قالی های  از  یکی 
بن  سلطانعلی  امامزاده  بنای 
لوله  صورت  به  را  محمدباقر 
که  قالی ای  عنوان  (به  شده 
تابوت  در  شهادت  هنگام  به 
را  امامزاده  پیکر  و  بوده  او 
بر  بوده اند)،  پیچیده  آن  در 
دوش جوانان قرار داده و بعد 

درون  عزاداری  و  خوانی  نوحه  مراسم  برگزاری  از 
آنان  و  فین می دهند  اهالی  راتحویل  آن  امامزاده، 
به سوی چشمه ای که در حدود چند صد  را  قالی 

مرتی رشق بنا واقع است، می برند.
یک  هر  که  دیگر  گروهی  دسته،  این  دنبال  به 
چوبدستی بلندی را بر دست دارند، حرکت می کنند 
و با تکان دادن چوبدستی در هوا به نربدی منادین 
چشمه  کنار  بر  قالی  می پردازند.  امامزاده  قاتل  با 
غسل  نشانه  به  را  چشمه  آب  و  می آید  زمین  به 
دادن امامزاده بر آن می افشانند و آنگاه دوباره آن 
را با شور و هیجان به سوی بنا بازمی گردانند. پیش 

آرامگاه، چوب  به  قالی  ورود  از 
دادن  تکان  و  دویدن  با  بدستان 
شعارهای  و  فریاد  و  چوب ها 
را  امامزاده  قاتل  با  نربد  مهیج، 
حامالن  رسیدن  می کنند.  دنبال 
امامزاده  ورودی  درگاه  به  قالی 
روستای  اهالی  به  آن  سپردن  و 
می بایست  که  اردهال  خاوه 
با  همراه  بربند،  درون  به  آنرا 

ترشیفات خاصی است.
معتقد  قالی شویان  آیین  درباره  بیضایی  بهرام 
است که با توجه به برگزاری این مراسم در مهرگان 
این  که  گرفت  نتیجه  می توان  هفته  یک  مدت  به 
آیین بازمانده آیین منایشی محلّی و بومی با مضمون 
از  پس  آیین  این  طبعتا  که  است  سیاوش  داستان 
خود  به  دیگری  شکل  و  داده  شکل  تغییر  اسالم 
گرفته است. برخی نیز معتقدند این آیین یادمانی 
باران  طلب  و  تشرت  نیایش  و  ستایش  آیین های  از 
بوده؛ به همین شگل گامن می رود که بنای امامزاده 
نیز در اصل یکی از نیایشگاه های باستانی تشرت در 

ایران بوده است.

آیین سنتی و مذهبی قالی شویان فین 
کاشان و روستای خاوه اردهال که همه 
ساله در دومین جمعه مهرماه (سالروز 
محمدباقر)  بن  سلطانعلی  کشته شدن 
تنها  می شود  برگزار  اردهال  مشهد  در 
آیین مذهبی اسالمی است که به تقویم 
مراسم  این  در  می شود.  برپا  خورشیدی 
که چوب هایی  در حالی  رشکت کنندگان 
مناد شسنت  به  را  قالی  دارند،  دست  به 
چشمه  در  باقر  محمد  بن  علی  خون 
می شویند. این مراسم در فهرست میراث 
دسامرب  در  و  شده  ثبت  کشور  معنوی 
و  فرهنگی  میراث  فهرست  در   ۲۰۱۲

معنوی یونسکو نیز به ثبت رسید.





١.مقدمه اي بر هرنهاي استان بوشهر

٤٤



٢. رضورت توجه به میراث رو به ناملموس: «موزه 
هرنهاي از ياد رفته بوشهر»

٣. محورهای ایجاد موزه هرنهای از یاد رفته

ازياد  هرنهاي  موزه  کارکردهاي  مهمرتين  از  ,,يکي 
رفته، به منايش گذاشنت داستان هرن انسان گذشته در 

برابر چشامن انسان معارص است و نيز منايش دهنده 

آن است که او چگونه دانش خود را درباره جهاين که 

و چگونه  است  آورده  به دست  کرده  زندگي  آن  در 

هرن، صنايع و فرهنگ، خود را ساخته و چگونه زندگي 

خود را بنا نهاده است. ،،

ازياد رنهاي 

ن گذشته در 

يش دهنده 

ره جهاين که 

و چگونه  ت

گونه زندگي

شامره١٦

٤٥



٤٦

منابع و مآخذ
١.بینش پژوه، امین؛ معريف رشته هاي بومي صنايع دستي استان 
بوشهر؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

بوشهر، ١٣٨٨.
٢.عمران، رویا؛ گنجینه های از یاد رفته ی هرن ایران؛ مجله رشد 

آموزش هرن، شامره ١٤، تابستان ١٣٨٧، صفحات ٥٠ تا ٥٥.
با  نخبگان  ملی  بنیاد  اطالع رسانی  پایگاه  مرشوح  ٣.گفت وگوی 
استاد مصطفی اخواص، برگزیده جایزه شهید آوینی؛ شامره ٤٤٨٥؛ 

١٣٩٣
مجله  موزه ها؛  اهمیت  و  اشیاء  ارزش  حسینعلی؛  ٤.بیهقی، 

مشکو ه، شامره ١١، تابستان ١٣٦٥، صفحات ١١٥ تا ١٣١.
مشکو ه،  مجله  اسالمی؛  بینش  در  موزه  محمدمهدی؛  ٥.رکنی، 

شامره ١، پاييز ١٣٦١، صفحات ١٣٥ تا ١٤٤.



١. مقدمه



٤٨

٢. واسونک

Kell

این عروسی که ما داریم کس نداره در جهان 
پیش رویش گل بریزین، خار چشم دشمنون (یار مبارک بادا 

ایشالله مبارک بادا )
 

پاشو جونم، پاشو عمرم این جا، اون جا بهرته 
کله سنگین، خونه رنگین، صد و بیستا نوکره (یار مبارک بادا 

ایشالله مبارک بادا )

پا منی شم پا منی شم ، خونه بابام بهرته 
دولت بابام زیاده ، همنشینم مادره 

٣. ترانه ی بازی های منایشی

استاد گوید: گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم

دسته جمعی جواب می دهند: گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم

زمینش مال مان آبش مال مردم، گل گندم

گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم

خیشش می زنن همچین و همچین، گل گندم

گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم

بذرش می ریزن همچین و همچین، گل گندم

گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم

آبش می دهن همچین و همچین، گل گندم

گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم

و .....

٤. ترانه های همگانی

رسگروه:بشکن،بشکنه   جمع: بشکن
س.من منیشکنم       ج.بشکن

س.میشکنم حصین     ج.بشکن
س.از صبح تا پسین(از صبح تا عرص)    ج.بشکن

س.میشکنم تغار      ج.بشکن
س.اینجو شیرازه    ج.بشکن
س.ساز و آوازه     ج.بشکن

س.اینجو زرقونه(زرقان است)    ج.بشکن
س.حلوو ارزونه     ج.بشکن
س.اینجو دارابه    ج.بشکن

س.لیموش پر آبه    ج.بشکن
س.اینجو تهرونه    ج.بشکن
س.قر فراوونه    ج.بشکن

س.اینجو بشکنم یار گله داره
اون جو بشکنم یار گله داره
بیچاره چقد حوصله داره

٥. ترانه های کار و معاش

قالی سه گزی رو دار دارم 
شاگرد بیکاره همکار دارم
شاگرد بیکاره زودی میناله

که من مستم هوای شیراز دارم



شامره١٦

٤٩

٦. ترانه های اجتامعی و انتقادی

جوونی کشته شد بیست و سه ساله
براقش واکنین زخمش ببندین
جگرپرخون شد و دل پاره پاره

٧. اشعار باران خواهی

خداوندا بده بارون رحمت 
که آب از چاه کشیدن داره زحمت

که آب پاه کشیدن کار مرده
که نامردون ندارن تاب زحمت

٨. تصنیف

گرگ اومده از بیرون/ از دروازه کازرون
اول آجان گرفته/ بعد طوطی جان گرفته

٩. واگوشک 

١. سوال: سنگ بالوی سنگ چی چی یه ، آسیو هف سنگ چی 
چی یه ؟ (سنگ باالی سنگ چه چیز است ، آسیاب هفت سنگ 

چه چیز است ؟ )
جواب: دندان

 ٢. سوال: تخت سلیمون چی چی یه ، بازار ریسمون چی چی یه 
؟( تخت سلیامن چیست ، بازار ریسامن چیست ؟)

جواب: پیشانی ، موی رس

١٠. سخن آخر

منابع و مآخذ
١. ترانه های محلّی فارس، صادق هامیونی ، ١٣٧٩، بنیاد فارس شناسی، 

شیراز.

٢. سیری در ترانه های محلّی با تکیه بر گوشه هایی از ترانه های محلّی 

فارس، ابو القاسم فقیری، ١٣٨٥، انتشارات نوید، شیراز. 

انتشارات   ،١٣٨٩ فقیری،  ابوالقاسم  مادری ام،  رسزمین  باورهای   .٣

نوید، شیراز.

٤. شیراز در نامه های برازیلیا، مصطفی ندیم ، ١٣٩٤، ارم، شیراز.

کوشش  به  پندارها،  و  رفتارها  مردم:  فرهنگ  مقاالت  مجموعه   .٥

مهدی تقی نژاد،١٣٩٠، بنیاد فارس شناسی، شیراز.

٦. دل نوشته هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و باورهای مردم شیراز، 

جامل زیانی، ١٣٩٠، آوند اندیشه، شیراز.

امیرحسین  و  ده بزرگی  محمد  آقایان  پژوهش های  از  تشّکر  با   .٧

حکمت نیا



١. مقدمه

٢. ارائه مواردی از بازمنایی اجتامعی الالیی ها 

٥٠



- الالالال گلم باشی / عزیزم مونسم باشی (خورموج) 
- الالالال گلم باشی / همیشه در برم باشی (کنگان) (آبپخش)

- مو الالت می کنم خوابت منی آد / بزرگت می کنم یادت منی آد 
(دیر) (جزیره خارک) (تنگ ارم) (دشتستان)

- الالالال گلم باشی / همیشه همدمم باشی / بخوابی از رسم 
واشی / الالالال / الالالال (دشتستان) 

ستاره درمیو که ماه در اومد / صدای ناله کفش دلرب اومد -

منی خوابی منی ذاری بخوابم / چه کار داری از احوال خرابم / 
دی الالالال / دی الالالال (جزیره خارک) 

- شب هجران درازه مو چه سازم / که رودم خواب نازه مو چه سازم

تو بیدارش نکن مرغ سحر خوان /که رودم خواب نازه مو چه سازم 

(دشتستان)

منی خوابی منی ذاری بخوابم / چه کار داری از احوال خرابم / دی 

الالالال / دی الالالال (جزیره خارک) 

- الالالال گل هرروزه ی مو/ قضا کردی مناز و روزه ی مو / دی 
بچم الالالال (دیر) 

- الال الالی رودم / شکر می باره از لب های رودم
شکر شیرین و شوری نداره / دل مو طاقت دوری نداره 

(دشتستان) 
- الال گل نارُم ز غمهای تو بیامرم / تو را دارم، چه غم دارم، 

هزارشکرش بجا آرُم (گناوه)
- عزیزم چشم بینای منی تو / بهار و عیش دنیای منی تو

هر آن کس چشم بینایی نداره / بهار و عیش دنیایی نداره 
(دیلم)

- رس کوه بلند مو گل فروشم/ صدای مادرم آمد بگوشم 
- پدر خوب است که مادر بلکه بهرت/ الال عزیزم الال/ عزیزم 

دمل الال / رودم الال/ رود جونیم الال (بردخون)

-مو الالت می کنم شبهای زمستون / که رودم بلبلن میوه 
گلستون

شامره١٦

٥١



که رودم زنده باشد گل بچیند / گل باغ من انشاالله مباند 
(بردخون)

- مو الالت می کنم  ای کبک مستم/ میون کبک ها دل با تو 
بستم

همه کبک ها رفتند به صحرا / من بیچاره پا بست تو هستم 
(دوراهک) (آبپخش) (تنگستان)

- الالالال گل پونه / بابات رفته مگیر بونه (بندر دیر) (کاکی)
- الالالال گل شیرین زبونم، الال ال کن ای جونم، بابات رفته به 

جنگ دشمن دین، نگهدارش خدای مهربونم (دشتستان)

- مو الالت می کنم تا زنده باشی / غالم (کنیز) حرضت 
معصومه باشی

غالم حرضت معصومه ی قم / که تا روز ابد تو زنده باشی 
(آبپخش) (خورموج) (جزیره خارک) (دیر) (دیلم).

- مو الالت ایکنم تا مه بشینه / الهی هیچ مادر داغ فرزندش 
نبینه (گناوه) (دشتستان) (دیلم) 

- مو الالت می کنم تا بی بال بو / نگهدار شب و روزت خدا بو 
(دشتستان) (جزیره خارک)

- مو الالیت کنم خوابت کنم مو / علی گویم که صد سالت کنم مو 

(جزیره خارک) 

و ٣. نتیجه گیری 
منابع و مآخذ

بازمنایی  زنانه  های  دغدغه  ها:  «الالیی  مقاله  از  «برگرفته 
اجتامعی الالیی های استان بوشهر»

منیژه پورنعمت رودرسی؛ مهتا بذرافکن؛ علی روحانی
زن در فرهنگ و هرن، دوره ٦، شامره ٢، تابستان ١٣٩٣»

٥٢



١. حوض ماهی سعدی

شامره١٦

٥٣

|چاه مرتاض 
علی، شیراز|



٢. خانه رشبتی

" "

٣. چاه مرتاض علی

"

"

٤. سنگ قرب آرامگاه سیبویه١
" "

سیبویَه شیرازی از دانشمندان ایرانی و نام وی منسوب به   ١
سیب

٥٤



٥. امام زاده زنجیری

٦. آجیل مشکل گشا

" "

« برای برآمدن حاجت ها و دفع بالها ماهی یک بار تا هفت 
مرتبه آجیل مشکل گشا باید گرفت و قصه اش را هم باید نقل کرد. 
بادام،  مغز  فندق،  پسته،  خرما،   : است  گشا هفت  مشکل  آجیل 
نخودچی، کشمش و توت خشک که باید میان هفت نفر تقسیم 

کرد.».

بار الها حرمت مشکل گشا
حق ذات پادشاه کربال

مطلب جمله برآور ای کریم
ای که نامت هست رحمن و الرحیم

هیچ امیدی را مگردان نا امید
بارالها حق قرآن مجید

٧. زیارت هر مکان  زیارتی در یک روز هفته

با تشکر از آقایان ده بزرگی و حکمت نیا 

شامره١٦

٥٥

|گذر منتهی به 
امامزاده زنجیری،١٣٩٣
عکس از: سارا یوسفی 

مشهور|





" "

" "

" "

" "

ز گفتار دهقان یکی داستان                                         
 بپیوندم از گفته ی باستان

بشنو از نی چون حکایت می کند                               
 از جدایی ها روایت می کند  

|مرشد قاسمی 
(پهلوان رستم)|



٥٨

،

شبیه خوانی:

َمنَقَبت خوانی:

چکامه خوانی:

" "

" "

" " " "
" " " "

" "

" "

منابع و مآخذ
پارسی،سال١٣٩١،انتشارات سوره  نرصی ارشفی،جهانگیر،گوسان 

مهر.
انتشارات  سال١٣٨٥،  کجاست؟  افسان  هزار  بیضایی،بهرام، 

روشنگران و مطالعات زنان.
مری بویس، الیزابت، رساله پژوهشی خنیاگران، سال١٩٥٩.



گوش این صخره ها پر است از صدای سفر
صدای بادبان برکشیدن و دل به دریا زدن

فریاد ناخدایی که فرمان حرکت می دهد و...
زنگ لنگری که جاشوها به عرشه می کشند.

١. مراحل ساخت لنج

٢. مراسم به آب انداخنت لنج

شامره١٦
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٣. روند به فراموش سپاری گالفی٣. روند به فراموش سپاری گالفی



منابع و مآخذ
١. سوري، محمدرضا (١٣٩٤)؛ آيا قايق هاي فايرب گاليس جاي گاليف 
را مي گريد؟ هرن گالفی در یونسکوثبت جهاين مي شود؛ روزنامه 

جوان، ٢٧ بهمن ماه ١٣٩٤.
٢. خواجویی، حسن (١٣٩٢)؛ اوشار؛ نقدمدیا.

ويل  كهن  مريايث  لنج سازي  (١٣٩٣)؛  عبدالرضا  دشتي زاده،   .٣
فراموش شده در جزيره قشم؛ روزنامه بندر ۳۰ شهريور ۱۳۹۳.

٤. ایران ایر؛ لنج سازی، هرن مردان خلیج فارس.
٥. شبکه اطالع رسانی هرمز (۱۳۹۳)؛ مراسم اوشار سنت دیرینه 

بندر کنگ.
حال  در  اما  کهن  مريايث  لنج سازي،  (١٣٩٤)؛  ميثم  غالمی،   .٦

فرامويش؛ پايگاه خربی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی ايران.
شگفتی های  تیم  تحقیقاتی  سفر   (١٣٩٤) حمیدرضا  عظیمی،   .٧
ایران به کارگاه های لنج سازی جزیره قشم و نوار ساحلی جنوب 

ایران.
٨. دهقان، علی (١٣٨٢)؛ گزارش يك سفر دو روزه به چابهار (۲) 
- صنعت چويب؛ روزنامه همشهری، سال يازدهم، شامره ۳۰۶۲، ۷ 

خرداد ۱۳۸۲.
دوستان  ایران  جهانگردی  و  هوایی  مسافرت  خدمات  رشکت   .٩

(١٣٩٤)؛ لنج سازی هرن مردان دریا دل خلیج فارس.

شامره١٦

٦١



|شیراز، گود 
عربان، اواخر 

دهه ١٣٤٠|

مثل آخرین رس افتاده ستون های ملل
مثل صامت خیابان از نوک های کوچ کرده

مثل " الِی" آخرین ال الالی آواز قشقای
نیست دلتنگ است و هست زیباست

 چون مردمانی که شعر را دوست دارند
اینجا هنوز؛

 در اوج حضور بهار، نفِس کوچه می شود رسشار از شکوفه نارنج.
 شهر، زیر ِدین  فروردین تا میانه ی بهشت، هر حسی را وسوسه 

می کند.
به  شد  دعوت  می شود  محصور،  خشتِی  کوچه های  پیِچ  خِم  پِس 
رصف یک پرس میراث ناملموس، تا بخندد لب های مادر در خانه 

پدری وقتی می پیچد عطر کلم پلو.
خدا را شکر کرسی روشن مادر بزرگ آبغوره هایش، شیشه هایش پُر 

هرچند هرسال یک شیشه... شکستنی است، حواسامن جمع!

در پِس چینه ها
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عشـقی کـه هیـچ چشـمی را در انتظـار منـی گـذارد٬ مـی آید. 
هرسـال دوبـاره تـا خنـده بـر لب هـا و شـادی در دل ها بیافشـاند.

آری...
 هیـچ وقـت دیـر نکـرد تـا کدورتی کهنه نشـود٬ تا پلو گوشـت 
بـرای هیـچ بچـه ای عقده نشـود٬ تا هیـچ دلتنگی ای غّصه نشـود.
از شـوق آمـدن عمـو نـوروز٬ در روزهـای خـوش عطـر آخـر 
اسـفند؛ شـهر پیشـاپیش به اسـتقبالش مـی رود. بـا دیوارهای فرش 
شـده٬  کوچه هـای شسـته شـده و هـر گوشـه رنگـی نـو به چشـم 

می خـورد.
هـر گـذر مملـو از جنـب و جـوش و بـازار کـه شـاهرگ شـار 
ایرانـی سـت، چنان جان تـازه می گیرد که انگار؛ متـام گلبول هایش 

تـازه شـده. و چـراغ همـه چارسـوق ها پـر سـوتر از هر شـب.
هـوای عمـو نـوروز چنـان بـه شـهر جـان می دهد کـه حتّی در 
کویری تریـن شـار هـم٬ چندیـن هـزار ماهـی رقـص می کننـد در 

آب.

نـوروز کهـن؛ جوان تریـن جوانـه ای اسـت٬ کـه هیـچ گاه متـام 
منی شـود. خـودم می دیـدم شـب عیـد٬  مـادر بـزرگ چقـدر جوان 
بـود٬ وقتـی همـه دور هـم جمـع بودیم. گـرم٬ به بهانـه ی نوروز.
نـوروز مـی آمـوزد؛ دوسـتی و مهـر و صفـا٬ مرز و محـدوده ای 

منی شناسـد٬ متعلّـق بـه متـام برش اسـت.
می آموزد که زندگی یعنی؛ خدا٬ بنده

و عشـق٬ حتّـی زیـر سـقفی از کاه گل و خشـت. شـیرین مانند 
تـا نشـده ی عیـدی٬ کـه رسـم هدیـه و صفـای  اسـکناس  اولیـن 

محبّـت در درک هـر کودکـی رقـم می زنـد.
میدانی...

نـوروز می آیـد برای خندیـدن٬ نجنگیدن، برای عشـق ورزیدن٬ 
بـه انسـان تا طبیعت، بـرای صمیمیت.

نـوروز یعنـی از نـو. اگر پایت به سـنگ خـورد و زمین خوردی 
از نـو. روز از نـو، روزی از نـو، بهار از نـو، زندگی از نو. 

تقدیم به عموی برشیت.

نوروزنام
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