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چکیده
شعر و ادبیات هر ملت ،به عنوان یکی از شاخصههای اصلی فرهنگ و تمدن ،میتواند آیینـۀ جامعـه و
تاریخ روزگار خود باشد .شعر گویشی لری ممسنی نیز به راحتی توانسته بسیاری از نشانههای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی این قوم را ،ترسیم نماید .مؤلفههای اقتصادی که از
ّ
زیرمجموعههای مهم ّ
هویت اجتماعی یک ملت است ،به دلیل نقش بسیار مهم و انکارناپذیری که در
ّ
واقعی،اما در پوششی ادبی ،در
زیست معیشتی مردم ممسنی دارد ،توانسته است به شکلی گسترده و
شعر بومی بازتاب یابد و زوایای پنهانی از ّ
هویت اجتماعی این منطقه را واکاوی و تبیین نماید .این
پژوهش با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی ،بر اساس انتخاب ابیات وابسته به مؤلفههای
اقتصادی ،همراه با آوانگاری و معنی فارسی آنها ،به تحلیل این عناصر بومی و نشاندادن جایگاه آنها
در شعر بومی ممسنی میپردازد.
کلمات کلیدیّ :
هویت اجتماعی ،مؤلفۀ اقتصادی ،ممسنی .شعرگویشی ،احمد انصاری.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
Email: mohagheghiabdolmajid@yahoo.com

 .2دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
Email :majid.negintaji@yahoo.com
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 .1مقدمه
آثـار هنـری و ادبـی ،زاییـده و مولـود شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود هستند و ارتباطی عینــی،
ذاتـی و بدیهی دارند«:آفرینندگان راسـتین آثـار هنـری ،گروههـای اجتمــاعی هسـتند و نـه اشـخاص
منفرد»(گلدمن)1371:12؛ به عبارتی دیگر ،بعضی از جامعهشناسان حوزۀ هنر مثل آرنولـد هـاوزر معتقدنـد
که «برای درک آثار هنری ،کافی است تا شرایط اقتصادی و اجتماعی محیطـی را کـه اثـر هنـری در آن
متولد شده است؛ بشناسیم»(راودراد .)14:1382،چنانکه هربرت ریر در این باره میگوید« :هنــر در تمــام
تالشهای اصلی خود میکوشد تا دربارۀ جهان ،انسـان یـا خـود هنرمنـد توضـیح دهـد»(ریـر.)1352:20
ّ
همچنین ،چون شاکله و ّ
هویت اصلی فرهنگ و تمـدن هـر قـوم و ملتـی در ادبیـات آن نمـودار گشــته
اسـت؛ لـذا در کنار شناخت زیباییهای هنـری کـالم ،سـبکشناسـی و جنبـههای مختلــف بیــانی و
ّ
بالغـی سـخن ادبی ،ضروری است که جهت شناسایی ویژگیهای فرهنگی و اجتمــاعی هــر ملتــی،
بـه بررسـی جنبههای جامعهشناختی و شـناخت زوایـای مختلـف آثـار ادبــی آن نیــز پرداخــت .بــر
ّ
اسـاس ایـن ،نظریهپردازان جامعهشناسی ادبی معتقدنـد کـه حـل مشـکالت زبـانی و یــافتن معنــا و
مفـهوم دقیـق عبارات و اصطالحات ادبی نه تنها زمینۀ بررسی محتوایی اثـر را فـراهم میکنــد ،بلکــه
ّ
شـناخت پدیدههای مختلف و ّ
تحوالت فکری و ظهـور اندیشـههای گونـاگون و تـأثیر و تـأثر آنهــا در
زنـدگی انسانها و در نهایت روابط اجتمـاعی انسـانها را نیـز تبیـین و روشــن مینمایــد(ر.ک :نـوین و
معصومی نیارق .)2 :1389 ،ایـن دانـش کمـک میکند تا «تصویر منظم و کامل از ّ
تحـول جامعـه بـه دسـت
دهد و با شناختن و شناساندن جامعه و ویژگیهای حیات اجتماعی و افزودن بر نگـرش و دیـد علمـی
انسانها دربارۀ جامعـه و سـیر تکـاملی آن ،بر شناخت حرکت اجتماعی بیفزاید»(ترابی .)1376:4،بنا بـر
مالحظات یاد شده ،آثار ایدئولوژیکی ،فلسفی ،تاریخی ،جامعهشناختی و شرایط اقتصـادی – معیشـتی
را میتوان از منظر ادبیات ،مورد مطالعه و بررسـی قـرار داد.
شعر گویشی زیستبوم ممسنی از آن دسته آثار هنری -ادبی است که بخش ّ
مهمی از آن تحت تأثیر
شرایط و شیوههای معیشتی و اقتصادی شکل گرفته است .در یک تقسیمبندی کلی ،میتوان گفـت کـه
عوامل اقتصادی در احراز ّ
هویت مشترک عبارتند از «:شیوۀ تولید اقتصادی ،روابط تولید ،سطح و نوع
تولید ،ابزار خاص تولید و امکانات تولیدی یک گروه بخصوص از انسانها که در یـک اقلـیم مشـخص
تاریخی ،زندگی کرده و میکنند .بسته به اینکه این گروه انسانی مفرو  ،از گذر یک جریـان تـاریخی،
در هر یک از عوامل نامبرده ،متأثر از چگونه نظامی بودهاند ،دارای ویژگیهای مشـترکی میشـوند ،کـه
ّ
این ویژگیها ،نوعی خاص از احساس مشترک و تعلق تاریخی را ایجاد میکنند»(راودراد.)14:1382،
در سطح جزئی نیز محصوالت کشاورزی ،دامداری ،باغداری ،شکار ،زنبـورداری ،خوشـهچینـی،
هیزم فروشی ،فروش و استفاده از گیاهان خـوراکی و دارویـی طبیعـی ،فـروش و اسـتفاده از میوههـای

بازتاب مؤلفههای اقتصادی هو ّیت اجتماعی در شعر(...ص ---)124-109عبدالمجید محققی و همکار 111 

درختان طبیعی و ّ
متفرعات آنها بخصوص بلـو و بـن و بـادام و کلخنـگ و ،...از جملـه مهـمتـرین
وابستههای اقتصادیای هسـتند کـه بـه عنـوان شـیوههای تولیـد ،بـا سـطح و نـوع متفـاوت در بسـتر
هویت اجتماعی مشترک نقش ّ
جغرافیایی خاص در احراز ّ
مهمی ایفـا میکننـد .شـعرای بـومیسـرا در
توصیفات گوناگون خود در قالب صور خیال ،از این شیوههای تولیـد و مالزمـات آن بهـره گرفتـه تـا بـه
صورتی ملموستر ،تصاویر زیبای بومی را که بیانگر بخشی از ّ
هویت اجتماعی هستند ،به جامعه عرضه
کنند .چنانکه آنان رمزها ،نشانهها و نمادهای فقر و ثروت ،سادگی و پاکی ،حرمت و مناعت ،قناعت،
عشق و امید ،شادی و خوشبختی را از مؤلفههای اقتصـادی و ّ
متفرعـات آن برداشـته ،تصـویری زیبـا،
بدیع و بکر ارائه میدهند .فهم عمیق چنین زیباییهایی ،شاید برای هر کسـی ممکـن نباشـد؛ چـرا کـه
درک دقیق ظرافتهای ادبی شعر بومی وابسته به اشراف کامل بر آن زبـان اسـت؛ بنـابراین آشـنایی بـا
زبان بومی متأثر از این شیوۀ زیستی میتواند رازهای سحرانگیز نهفته در پس ایـن واژههـا و ترکیبـات و
اصطالحات را نشان دهد .شعر بومی به ُیمن برخورداری از این توانمندیها ،بسیار غنی اسـت و عـالوه
بر بازنمایی این بخش از ّ
هویت اجتماعی ،باعث مانایی و حفظ و حراسـت از ایـن شـیوه زنـدگی شـده
است .بی تردید آن روز که شیوههای جدید معیشتی ،شیوههای قدیمی را مضمحل کند؛ تنها از رهگـذر
آثار ادبی ماندگار میتوان بخشهای ّ
مهمـی از ّ
هویـت اجتمـاعی مبتنـی بـر ایـن مؤلفـهها را بـه خـوبی
دریافت.
این پژوهش ،مؤلفههای کشاورزی ،دامداری ،زنبـورداری و معیشـت مبتنـی بـر مواهـب طبیعـی را
تحلیلی ادبی میکند؛ زیرا بسـیاری از ویژگـیهـای اقتصـادی ،منـابع درآمـد و راههـای بـرونرفـت از
تنگناهای معیشتی ،تجارتی و معامالتی مردم ،در این گویش محلـی انعکــاس یافتـه اسـت .بنـابراین،
هدف از نگارش این مقاله ،بازتاب عناصر مؤثر در مؤلفـههای اقتصـادی -اجتمـاعی موجـود در شـعر
بــومی قــوم لــر ممســنی بــا تکیــه بــر ســرودههای شــاعر بنــام ایــن خطــه ،احمــد انصــاری
فهلیانی(متولد1343ه.ش) اهل روستای فهلیان از توابع شهرسـتان ممسـنی اسـتان فـارس اسـت کـه
بیشتر وقتش صرف مطالعۀ دیوانهای شعر استادان ادب فارسی گشته و در همـین راسـتا صـدها شـعر
بلند و کوتاه از شاعران بزرگ در حافظه داشته و دارد .انصاری فهلیـانی بـا واکـاوی هویـت فرهنگـی،
اجتماعی ،اقتصادی و ...به بازنمایی این مؤلفههای هویتی پرداخته ،تا زنـگ فراموشـی را از چهـرۀ آن
بزدایند و رنگ تازهای بدان بخشند؛ از ایل و تبار ،فرهنگ غنی نیاکان ،طبیعت بکر و جغرافیایی کـه در
آن نشو و نما نمودهاند تا اقتصاد فعال به ارثمانده برای آنـان از ناحیـۀ گذشـتگان و ابـزار آن و غیـره،
هیچ موضوعی نمانده کـه مطمـح نظـر وی قـرار نگرفتـه باشـد .جغرافیـای خـاص ،زبـان ریشـهدار و
مستحکم لری ،وفورکلمات و ترکیبات ،عبارات و اصطالحات و بکری صورخیال ،کنایـات کـمنظیـر و
ضربالمثلهای ناب و غیرقابل ترجمهای که در محیط زندگی شاعر فهلیانی جـاری بـود جـز بـه زبـان
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بومیاش جان نمیگرفت .شعر وی به دلیل برخورداری از این ویژگیهای قـوی در میـان بـومیسـرایان
ایران ،بخصوص در میان لرزبانان و مردم منطقۀ جنوب و جنوب غربی ،مورد توجه محافل ادبی وهنری
قرار گرفته و با استقبال وسیع مردم روبهرو شده است و تأثیر چشمگیری بر شاعران جوان بـومیسـرای
لر گذاشته است .وجدان پاک انسانی ،عشق به حقیقت و عالقه به ایران و فرهنگ قومی و بومی ،از او
هنرمندی کمنظیر و شاعری خردمند ساخته اسـت .دلیـل انتخـاب سـرودههای وی در ایـن پـژوهش،
ّ
خطه از نظر ّ
کمیـت و اشـتهارش در سـرودن اشـعار
بیشتر به سبب دارابودن عنوان پرکارترین شاعر این
ّ
محلی پربسامد با مضامین هویتی بومی و نیز برای این است که وی یکی از قلههای شـعر لـری از نظـر
ّ
کیفیت بوده و تاکنون اشعارش در مجامع علمی و ادبی ،کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 .1-1روش اجرای پژوهش
این پژوهش ،بر پایۀ روششناسی کیفی است .نمونۀ پژوهش حاضر بر اسـاس نمونـهگیـری هدفمنـد و
غیرتصادفی انتخاب شده است؛ یعنی انتخاب نمونهها بستگی بـه اهـداف تحقیـق دارد .بـدین منظـور،
تحقیق حاضر با مطالعۀ شعر گویشی -بومی احمد انصاری فهلیانی(از کانـال تلگرامـی ایشـان) مـوار ِد
بازتابدهندۀ مؤلفههای اقتصادی را کشف و تحلیل میکند .برای تحلیـل و درک عمیـقتـر دادههـا ،از
روش تماتیک استفاده میشود« .این روش ،فرایندی بـرای تحلیـل دادههـای متنـی اسـت و دادههـای
ّ
پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند»(مهری و همکاران.)81:1393،
ّ
مؤلفههای ّ
مهم اقتصادی مشخص شـده ،سـپس
در مورد شیوۀ بررسی و تحلیل ،ابیات متناسب با
توضیحی کوتاه بر چسیتی و چگونگی کارکرد آن مؤلفهها همراه با تحلیلی مختصر از ابیـات ارایـه شـده
است .در رسمالخط نوشتاری بعضی ابیات ،برای خوانش راحـتتـر حرکـتگـذاری شـده و در ادامـه،
فنوتیک ابیات به شیوۀ آوانگاری بینالمللـی بعـد از هـر بیـت آمـده اسـت .اولـین ارجـاع داخـل مـتن
(انصـاری )1396،تاریخ راهاندازی کانال سرودههای احمد انصاری فهلیانی در پیامرسان عمومی تلگـرام بـا
عنوان( :تربی حسنو) به نشانی ( ،)https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396اسـت کـه
ً
در سال  1396راهاندازی شده و تقریبا بیشتر شعرهایش را که در طول چند دهۀ گذشته سروده ،در ایـن
کانال بارگذاری نموده است .از آن جا که اثر مکتوب قابـل ّ
تـأملی از سـرودههای وی در دسـت نبـوده،
تمام شعرهای موجود در این پژوهش از طریق این کانال انتخاب شده و مفاهیم ،کـارکرد و داللتهـای
ّ
هویتی آنها در بازتاب عناصر اقتصادی بررسی شده است.
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 .2بحث و بررسی
 .1-2مولفۀ اقتصادی مبتنی برکشاورزی
ّ
کشاورزی از مهمترین مؤلفههای اقتصادی این زیستبوم بوده و تاکنون نیز این جایگـاه را حفـظ کـرده
است .کشت گندم و برنج ،حبوبات و صیفیجات و باغداری ،از ارکان ّ
مهم گذران معیشت مـردم بـوده
است .هر چند در شعر ،همۀ عناصر معیشتی بسامد یکسانی نداشته؛ ّاما صورتهای گوناگون ادبی این
مؤلفهها در شعر بومی بازنمایانده شده است.
.1-1-2گندم
بیشترین محصول کشاورزی منطقه،گندم است که هم به صورت آبی در جلگهها و هم به صورت دیم در
مناطق کمآب و کوهستانی کشت میشود .مصرف این محصول به شکل بالل قبل از درو و نـان بعـد از
آسیاب ،سهم ّ
مهم و بیجایگزینی در سبد خوراکی خانواده داشته است .این سهم بـه همـین نسـبت در
شعر بومی نیز نمایان است .چنانکه در 30بیت از سرودههای احمـد انصـاری -تربـی حسـنو -گنـدم و
متعلقات آن اعم از نون ،بالل ،خوشه،خرمن ،آخون ،کلور ،مشتک و چونه خمیر استفاده شده است.
وقتی بر اثر بارانهای ناگهانی بهاره ،سیل کشتزار گندم را در مینوردید؛ امیـد کشـاورزان کمرنـگ
میشد و غمی سنگین بر دلشان مینشست و شادی و آرامش از دلهایشان رخت بر میبست؛
خرمن گندم اوبرده دوتا رنج نداشت

کیچه باغ دل مو سایۀ نارنج نداشت(انصاری)1396،

xarmane gandome aow borda dotā renj naδāšt/kiča bāγe dele mo sāyaye nārenj
naδašt

برگردان :خرمن گندم سیلزده یک مشت گندم بیشتر نداشت؛ کوچه باغ دل من هم سایۀ نارنج نداشت.
 .1-1-1-2نان گندم
نان ،مایۀ زندگی و شادی و خوشحالی بود .اجاق نانپزی ،دلخوشی و وحدت و همـدلی مـیآورد .هـر
کسی که نان داشت ثروتمند بود .بوی خوش نان ،عطر مستی مـیآورد .دل شـاعر بـرای آن روزهـا کـه
مادرش با چند زن همسایه در روستا دور هم بـرای پخـت نـان جمـع میشـدند و بـا صـفا و صـمیمیتی
زایدالوصف ،نان تیری روی تابهها پهن میکردند تنـگ گشـته و بـا یـادآوری ایـن رسـم محلـی ،بغضـی
غریب ،گلویش را گرفته است:
دی نه ترکم بکنی نیشهه دیرت وابم(همان)
دی مو قربون تش و تاوه و تیرت وابم
dai moğorbune tašo tāva vo tiret vābam/dai na tarkom bokoni nišahe diret vābam
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برگردان :مادر! من فدای آتش و تابه و تیرت(چوب نان پختن) شوم ،ترکم نکن کـه نمـیتـوانم از تـو دور
شوم.
یاد او لحظه که با یک تش و تاوه ای کردیم سی دوتا چونۀ مشتک تش و تاوه ای کردیم (همان)
yāδe u lahza ke bā yak taš o tāvai kerdim/si do tā čunaye moštak taš,o tāvai kerdim

برگردان :یاد آن لحظهای که برای پختن دو تا مشتک ،با هم آتش و تابه را راه میانداختیم.
 .2-1-2برنجکاری
محصول دیگر کشاورزی زیستبوم ممسـنی بـرنج اسـت کـه در اواخـر بهـار و اوایـل تابسـتان کشـت
میشود .برنجکاری که بـه کلـک ( )kalakمعـروف اسـت ،کـاری سـخت و طاقـتفرسـا اسـت و در
زمینهایی که دسترسی به آب مداوم دارد کشت میشود .برنج به اندازۀ گندم در سبد غـذایی گذشـتگان
حضور نداشته ،هرچند در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی ،کشـت کمتـری صـورت میگیـرد؛ امـا
نقش آن در اقتصاد جلگۀ ممسنی در درجۀ اول است .برنج غیـر از مصـارف خـانگی ،محصـولی بـرای
فروش بود .حتی رسم پیشفروش برنج نقش مهمی در گذران اقتصـاد خانوادههـا داشـت .مـردم بـومی
ممسنی در طول سال ،مایحتاج خود را از مغازهها میگرفتند و در هنگـام برداشـت ،بـا دادن بـرنج و یـا
صورت شلتوک (برنج با پوسـته و سـبوسدار) بازپرداخـت میشـد .اگـر کسـی مزرعـۀ برنج(شـالیزار)
داشت ،مغازهدارها در طول سال به او قر میدادند و مجبور نمیگشت کـه دسـتش را پـیش دیگـران
دراز نماید .سـر و وضـعش بهتـر بـود و بـه قـول عامـه «پشـتش ُپـر» بـود .داشـتن شـالیزار،حاکی از
سرمایهداری بود و میزان سنجش پایگاه اقتصادی افراد به حساب میآمد.
 .1-2-1-2کلککردن(نشاءکاری)
کلک و خوشه کنی تا که بسا لخت نبو؟

تا که سیلش من دهس کسی آمخت نبو؟ (همان)

kalak o xuša koni ta ke basā loxt nabu/tā ke saileš mene dahse kasi āmoxt nabu

برگردان[ :مادر!] تو کلک و خوشهچینی میکنی تا فرزندت لخت نباشد و عادت نکنـد[ ،بـرای کمـک
دیگران به وی] نگاهش به دست همچون خودی باشد.
برنج و متعلقات آن؛ یعنی چلتیک ،گمک ،گهل ،گرک ،الس ،پهلو ،بوش،سه پهر ،کرته ،شل ،کنهتـر،
لگدره ،شلبر و بله لوس ،در  46بیت از سرودههای شاعر به چشم میخورد.
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 .2-2اقتصاد مبتنی بر دامداری
تا پیش از ورود به جلگهها و آبادکردن زمینهای ناهموار و بیشهای در دشت و کوه و جلگه ،مهـمتـرین
منبع معیشت مردم از راه دامداری و دامپروری بوده که بعد از اصالح زمین و ایجاد بسـتر مناسـب بـرای
کشاورزی ،بهتدریج از دامداری در جلگهها کم شـد؛ امـا هـیچگـاه از میـان نرفـت و هنـوز در منـاطق
کوهستانی ،دامداری جایگاه خود را به عنوان مهمترین منبع درآمد حفظ کرده است.
از میان انواع دامها در زیستبوم ممسنی ،گاو و گوسفند به عنوان پایههای اقتصـاد و منبـع درآمـد،
بیشتر از دیگر دامها ارزش و ّ
اهمیت داشته و دارد و بـه همـین دلیـل در شـعر بـومی ،از بسـامد بـاالیی
برخوردار است.
 .1-2-2گاو
مادهگاوهای شیری از منابع مهم درآمد بودهاند .پستانهای بزرگ و پرشیرشان نشانۀ زایش قریبالوقوع
و خبری خوش برای صاحب گاو و همچنین همسایهها بود ،به ایـن امیـد کـه سـهم آغوزشـان خواهـد
رسید.
الف)مادهگاو آبستن ،پیامآور برک و شادی
مادهگاوها نقش عمدهای در تأمین معیشت داشـتند .شـیر و فرآوردههـای آنهـا از یـک طـرف و تولیـد
مثلشان از طرف دیگر ،میتوانست سرمایۀ ّ
بالقوهای برای آینده باشد .گوسالههای نرشـان بـهزودی بـه
انــدازۀ یــک مــرد در امــور کشــاورزی ســهم میبردنــد و گوســالههای مــاده نویــد زایشهــای آینــده را
میدادند.گاه یک گاو ،نان چند خانواده را میداد و نشانههای فقر و بدبختی و فالکت را از چهرۀ آبادی
میزدود:
ُ
ُ
شـهر
هر مهلی گپویی بی ِکه ِن ِ
زیـک کـوه بـیِ /م ِ
ـث ای ِ
همه بی ،هیشکه نبی /ا ُو وه ِمن بشکه نبی /ش ِ
ُ
خمونُ ،پر بی یه گی وه گلون(همان)
hama bi hiška nabi/ aow ve mene boška nabi/ šahre mahli gapuyi bi ke nezike koh
bi/ mesle ei šahre xomo, por b ava gai va golun

برگردان :همه بودند و هیچکس نبود/آب درون بشکهها نبود/شهر بزرگـی بـود کـه نزدیـک کـوه بـود/
مانند این شهر خودمان /پر بود از گاوهای آبستن.
ب)گاو نانآور خانواده
فقر بدبختی فالکت سر کشیده تا خدا

یاد دورۀ نون چنتا حونه نه ایدا گا رشی (همان)

fağr badbaxti falākat sar kašiδe ta xoδā/yāδe dowrai nune čantā huna naidā gāraši

  116فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پیاپی  ،32تابستان 1400

برگردان :فقر و بدبختی و فالکت تا آسمان باال رفته است؛ یاد آن روزگار که گاو سفید خالدار نان چنـد
خانواده را میداد.
 .1-1-2-2ورزا
ورزا یا گاو نر در امور کشاورزی نقش بسیار مهمی داشته است .شخمزدن زمینهـای کشـاورزی بـدون
داشتن گاو نر ممکن نبود .ورزا نه تنها در فصل کاشت که در امور برداشـت بـهمثابـۀ خـرمنکـوب و در
کوچ به عنوان باربری قوی در درجۀ ّاول ّ
اهمیت قرار داشت .در امور شالیکاری ،هر گـاو نـر بـه انـدازۀ
یک مرد کاری سهم داشت:
ّ
 .1-1-2-2-1ورزا نماد قدرت مالی و تمکن فرد
برای نشاندادن دارایی فرد گاوهایش را میشمردند .کسی که ورزا داشت همۀ افـراد روسـتا هـوایش را
داشتند و حالش را میپرسیدند .وقتی میگفتند«:فالنی یه جفت ورزا دم هونه شه» تعبیـری از ثـروت و
مکنت بود.
کس نی فالنی وت بگو حالو خرت چند؟ (همان)
ورزی رشم زر مال افتاسه وه من بند
?varzai rašom zer māl oftāse va men band/kas ni folāni vat bego hālu xaret čand

برگردان :ورزای خالدارم زیر ده به بند افتاده است[دارد میمیرد] ای دوست! کسی نیست که بپرسد ای
فالنی خرت را چند میفروشی(.کنایه از این که وقتی گاو نداری ،برای کسی مهم نیستی و کسی حالت
را نمی پرسد).
 .2-2-2گوسفند
در زندگی مبتنی بر دامداری ،فروش گوسفند و استفاده از فراوردههایش بخـش اعظمـی از بـار اقتصـاد
خانواده را به دوش میکشید .شیر و ماست و دوغ و کره ،خوراک مرسوم و معمـول بـود کـه عـالوه بـر
منبع غذایی ،فروش آنها مایحتاج ساالنه خانوادۀ دامدار را نیز تأمین میکـرد.از گوسـفندان عـالوه بـر
فرآوردههای لبنی،گوشت و پوست و مویشان نیز منبع درآمد بود .گوشتشان بـه عنـوان غـذا ،پوستشـان
برای ساختن انواع مشک و دلو و زیرانداز ،و مو و پشمشان برای بافتن قالی و گلـیم و جـاجیم و. ...
ساماندهی فراوردههای لبنی ،دوشیدن شیر ،جوشاندن ،ماستبندی ،دوغ زدن ،کره گـرفتن و ...همـه
بر دوش زنان و دختران ایل بوده است:
سی کرۀ سر دو و سی شیر و نکار (همان)
لک زده دل سی درنگی ایله بار
lak zaδe del si dorogai eila bār/ Si karai sar du vo si širo nekār
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برگردان :دلم برای صدای درای کوچ ایل تنگ شده ،برای کـرۀ روی دوغ [تـازه] و بـرای شـیر و چـوب
«نکار».
دام؛ یعنی بز ،میش ،قوچ ،کهـره ،بـره ،چـپش ،ورزا ،گـاو ،شـیروهره ،چـپش ،نکـار ،کرچـال ،دابـر،
تری،الوس،سیسار ،گله ،کره ،دو ،سرشـیر ،شـیر و لـویی 41 ،بیـت از اشـعار احمـد انصـاری -تربـی
حسنو -را از آن خود کرده است.

 .4-2اقتصاد مبتنی بر مواهب طبیعی
بیتردید در روزگاران نخستین ،طبیعت به عنوان موهبت الهی ،اولین و مهمترین منبـع معیشـت بشـری
بوده و انسان از این موهبت بهره برده و پس از طی روزگاران به اینجا رسیده است .کوهها و دشـتها و
دریاها با گونههای زیستی حیوانی و گیاهیاشان نان ،گوشت ،میـوه ،دارو ،پوشـاک و سـرپناه و ...بـه
انسان هدیه دادند .در ایران نیز این گونه بوده است .نقـش طبیعـت زاگـرس نـه تنهـا در گذشـته کـه در
روزگار کنونی نیز به عنوان بستر طبیعی این موهبتها مهم و مؤثر بوده است .درخت و گیـاه و حیـوان،
تمام ملزومات زندگی را برای انسان با خود همراه داشته است .درختان ،گیاهان و حیواناتی کـه میـوه و
برگ ،تنه و ساقه و گوشت و پوستشان در خدمت انسان قرار گرفت تا زنده بماند و زندگی کنـد و رو بـه
آینده گام بردارد .هنوز هم بخشی از اقتصاد زیستبوم ممسنی ،نه به انـدازۀ گذشـته ،ولـی تـا حـدودی
متأثر از این مواهب طبیعی است:
 .1-4-2درختان
در این زیستبوم ،هـر درخـت سـهمی در سـبد معـاش منطقـۀ ممسـنی داشـته و بخشـی از نیازهـای
اقتصادی ساکنان آن را تأمین میکرده است .بلو  ،بن ،بادام ،کلخنگ ،کنار ،نارنج و انگور و انار ،هـم
با میوههایشان و هم با شاخ و برگ و بار و هیزمشان در زندگی مردم نقش داشتهاند .گاه درختـانی مثـل
بلو  ،انگور و انار با فراوردههای خود نقش مهمتری را ایفا مینمودهاند.
الف)بلوط و بن و بادام
میوۀ خام و برگ سبز آن به عنوان غذای حیوانات،آسیابشدۀ آن برای پخـتن نـان(کلـگ) ،رنـده شـدۀ
پوست دوم آن (جفت) برای پروراندن مشک و دلو و خیک و مشکول و دارویـی بسـیار مهـم در بهبـود
دستگاه گوارش ،تنه و ساقه و برگ آن در ساخت خانه و کپر و ایجاد نور و گرما در خدمت زندگی بوده
است.
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الف)بن (از خانوادۀ پستهها) و بادام با همان ویژگیهای بلو در تنه و ساقه و برگ ،با میوههای بسیار
خوشمزه؛ هم به عنوان تنقالت و هم مادۀ اصلی بعضی از غذاهای بومی بوده و از جایگاه فروش آنهـا
نیز درآمد خوبی کسب میشده است:
صد وال رهتمه سی بایم و بن بی حسنو
مو که چـن ساله پس کولمه تربۀ حسنو
mo ke čan sāle pase kuleme torbai hasanu/sad velā rahteme si bāδomo ban bai
hasanu

برگردان :من که چندین سال است توبرۀ فقیری حسنو را بر دوش دارم؛ صدها بار با حسـنو بـرای آوردن
بادم و بن همس سفر شده ام.
ب) بلوط
سالهای پر باران ،میوههای بلو بزرگتر میشدند .هر چه این میوهها بزرگتـر بـود ،شـکوفۀ امیـد بـه
قدوم سالی نکوتر و پرمحصولتر در دلها جوانه میزد؛
بلی دونه ش ایبی قرندی یه مشت(همان)
گل الله ویساده بی پشته پشت
gole lāla vaisāδa bi pošta pošt/bali dunaša ibi ğarandai ya mošt

برگردان :گل الله پشت به هم زده و ایستاده بود و دانههای بلو به درشتی یک مشت شده بود.
 .4-1-4-2هیزم
درخت ،هم با زندگیاش زندگی میبخشد و هم با مرگش؛ هیزم ،از تنه و شاخۀ خشک درخـت اسـت.
ً
یکی از راههای گذران معیشت ،هیزمفروشی بوده است .معموال افراد فقیرتر که منابع اقتصادی چنـدانی
نداشتند قبـل از سـپیدۀ صـبح بـه کـوه مـیزده ،شـاخهها و تنـههای خشـک درختـان را میبریدنـد و
میشکستند و جمع میکردند ،میآوردند و میفروختند تا نان زندگی را فراهم کنند.
ُ
حسنو ایزه و که  /ایشکنا هیمی ِل ُخرد و ُد ُرشت
هیمه نه ایدا و علی خان ُو دوتا نون ایسه
ُ
نون ایدا و بوی پیرش ُوخش ایزه وه در(همان)
hasanu eiza va koh /Eiškanā himayale xord o dorošt,
hima na eidā va alixāno do tā nun eisa
nuna eidā va bavai pireš o xoš eiza va dar

برگردان :حسنو به کوه میزد/هیزمهای کوچک و بزرگ را میشکست/هیزمها را به علیخان مـیداد و
دوتا نان میگرفت /نان را به پدر پیرش میداد و خودش بیرون میزد.
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درخت ،انواع و متعلقات آن؛ یعنی دار ،نـار ،انگـور ،کشـمش ،شـراب ،نـارنج ،دبـه ،خرمـا ،خـارک،
کبکاب ،مویز ،رطب،لیمو ،بادووم و رز ،در  55بیت و مواهب طبیعی مثل بلـی ،بـن ،بـادم ،کلخنـگ،
کرتل ،کهزیر ،کنار ،کلگ ،باوینه ،ریواس ،خاری ،سوزه،گل گاوزبون ،اوریشوم ،نعنا ،چیچک ،پیـدن،
در  62بیت از سرودههای انصاری به کار رفته و پر بسامدترین کاربرد را دارد.

 .5 -2اقتصاد مبتنی گیاهان دارویی و خوراکی
گیاهان به دو شکل دارویی و خوراکی از منابع مهم اقتصادی و معیشتی بودهانـد .هـم مصـرف داخلـی
داشته و هم با پول فروش آن ،ملزومات زندگی را فراهم میکردند و گاه این درآمد آنقـدر بـاال بـوده کـه
شغلی پرمنفعت محسوب میشده است و البته این روند همچنان ادامه دارد .رواج روزافزون طب ّ
سنتی
و سفارشهای روزمره بر استفاده از غذاها و داروهای طبیعی حاکی از ّ
اهمیـت بـاالی ایـن منـابع مهـم
اقتصادی است .این موهبت الهی در بستر طبیعت به انسان هدیه شده است .این گیاهان خوشطعـم و
خوشبو ،هم چاشنی خوراک جسم بودهاند و هم چاشنی شـعر کـه غـذای روح اسـت .باوینه(بابونـه)،
پیدن(پونه) ،خاری(گل خار) ،اوریشم(آویشن) ،باده(نوعی سبزی کوهی)،گل گاوزبـان ،غاچ(قـارچ)،
دمبیل(نوعی قارچ)ُ ،ملو(سیر وحشی)نعنا ،چیچک(نوعی سبزی وحشی)ریواس ،سوتک(ریشه نی)،
لیزک(سیر کوهی) ،لمبون(لویی) از گیاهان و بوتههایی هسـتند کـه بیشـترین بسـامد را در شـعر بـومی
داشتهاند و در این پژوهش به برخی از آنها بسنده میکنیم.
 .1 -5 -2خاری و باده و آویشن
خاری و باده و اوریشم کوه سر دوته

از دنا تا مله بادو یه قدم کشکوته(همان)

xāri yo bāδa vo aowrišome koh sar dute/az denā tā mela bāδu ya gaδam koškute

برگردان[ :در توصیف معشوق میگوید]:خاری و باده و آویشن کـوهی چاشـنی دوغ تـو هسـتند[.همه
چیز خوب و روبه راه است .آن قدر بزرگ و توانا هستی که] از کوه دنـا در بویراحمـد تـا گردنـۀ بـادگیر
ممسنی یک گام کوچک توست.
 .2 -5 -2سوزی و باوینه
سوزی(سبزی) و بابونه ،به عنوان منابع درآمد بومی آنقدر عزیـز هسـتند کـه دسـتمایـۀ شـاعر بـرای
استعاره از آدمهای بزرگ و عزیز میشوند:
خار و خارشتر و خرزهله امیرا نیبو(همان)
تا گل و سوزی و باوینه عزیزن تی دل
tā gol o sowzi yo bāvina azizen tai del/xār o xāroštor o xarzahla amir ā nibu
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برگردان :تا زمانی که گل و سبزی و بابونه عزیز دل هستند خار و خاراشتر و خرزهـره بـزرگ نخواهنـد
شد.
 .3-5-2اوشم و ر یوان و خاری(آویشن و ر یوان و گلخار)
نم طیف بارون بهاری حالم ایده

بو اوشم و ریواس و خاری حالم ایده (همان)

nam tife barune bahāri hālam eiδe/bu aowšom o rivās o xāri hālam eiδe.

برگردان :نم نم باران بهاری و بوی خوش آویشن و ریواس و گلخار حال تازهای به آدم میدهد.
 .4-5-2غاچ و دمبیل و ملو(قارچ ،قارچ کوهی وسیر کوهی)
قارچ و دمبل و سیرکوهی نیز جزو سبد اقتصادی خانوادهها بوده و بخشی از ّ
هویت اقتصادی آنان را بـه
ِ
یاد میآورند:
وازنیمون بلی و بایمه سر جی کرهتل
تا نگن کر غره وابیده یهو من گل و شل
تا بپیچه من ده مث نها ساز و دهل

غاچ و دمبیل و ملو سر بکشن تا سر تل (همان)

tā nagon kor γara vāδide yahow men gel o šol/vāzanimun bali yo bāδom a sar jai
karatol
tā bepiče mene deh mese nahā sāzo dohol/ γāč o dombil o molu sar bekašen tā sare
tol

دمبـل و سـیرکوهی همـه جـا را
برگردان :تا مانند گذشته صدای ساز و دهل در آبادی بپیچـد و قـارچ و ِ
ُ
بگیرند .تا نگویند که مرد در گل و الی گیر کرده[ ،برخیزید] تا بلو و بادام را به جـای کـرهتـل(انجیر
کوهی) بیمصرف بکاریم.

 .6-2اقتصاد مبتنی برشکار
در گذشته شکار حیوانات حالل گوشت(شکال) و پرندگان به خاطر نیاز به گوشت و پوست آنهـا بـوده
است؛ چراکه کشاورزی و دامداری برای همگـان ّ
میسـر نگشـته و بـه دسـتآوردن گوشـت بـه عنـوان
اساسیترین پایۀ غذای انسانی برای همگان ممکن نبوده است .شکار بز و میش کوهی و کبـگ و تیهـو
ً
بسیار رواج داشته است .رفتهرفته این نیاز اقتصادی جنبۀ تجاری گرفت و نهایتا به عنوان تفریح ،آسیبی
بسیار ّ
جدی به حیات وحش رساند .در روزگار فراوانی شـکار ،شـکارچی در میـان مـردم ایـل جایگـاه
خوبی داشت .رسم بوده که وقتی شکارچی از شکار برمی گشت سهمی هـم بـه همسـایهها و یـا ّاولـین
کسی که با او روبرو میشد ،میداده است .در واقع نه تنها خانوادۀ شـکارچی کـه دیگـران هـم منتظـر
برگشت او از شکار بودند:
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نونت همیشه نم بو ،سفر ۀ تو ده رقم بو

یعنی و فکر مم بو ،هر گی زدی شکالی (همان)

nunet hamiša nam bu sofrai to dah reğam bu/ya,ni va fekre mam bu har gai zadi
šekāli

برگردان :الهی نانت همیشه نرم و نـمزده و سـفرهات پـر از ده رقـم خـوردنی باشـد .یعنـی وقتـی شـکار
کردهای و بر میگردی به فکر من هم باش [سهم من فراموش نشود].
شکار مثل قوچ ،کوگ ،تهی ،پازن ،شکال ،هوبره ،کمـوتر و آهـو ،در  14بیـت از مجموعـهسـرودههای
احمـــد انصـــاری-تربـــی حســـنو -مالحظـــه شـــده اســـت(.بـــرای مطالعـــۀ بیشـــتر بـــه نشـــانی
 https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396مراجعه شود).

 .3نتیجهگیری
مؤلفههای اقتصادی؛ از شاخههای مهم ّ
هویت اجتماعی است که مانند سایر مؤلفهها نقـش مـؤثری در
ساختار ّ
هویتی اقوام دارد .جغرافیای زیستی از عوامل مؤثر در ساختار این نوع مؤلفـه اسـت .از آن جـا
که اقتصاد و معیشت اقـوام ،متناسـب بـا محـیط زنـدگی آنهـا شـکل میگیـرد ،میتوانـد بـر سـاختار
مؤلفههای دیگر از جمله فرهنگـی ،دینـی و تـاریخی نیـز تـأثیر بگـذارد .ایـن پـژوهش کـه مؤلفـههای
اقتصادی از جمله کشاورزی ،دامداری ،زنبورداری و معیشت مبتنی بر مواهب طبیعی را تحلیلـی ادبـی
میکند؛ در صدد ارائۀ این خط مشی است که بسیاری از ویژگیهای اقتصادی ،منابع درآمد و راههـای
برونرفت از تنگناهای معیشتی ،تجارتی و معامالتی مردم -که در ایـن گـویش محلـی بازتـاب یافتـه -
میتواند در سطح وسیعتری در شعر و ادبیات ،به عنوان یک عنصر مهـم فرهنگـی ،نشـاندهنـدۀ پیونـد
عمیق ادبیات بومی با مؤلفههای اقتصادی خویش باشد.
ّ
مسـئولیت در برابـر بخشـی از کارکردهـای نادرسـت
احمد انصاری ،شاعر بومی ممسنی ،با احسـاس
مدرنیته در برابر ّ
ّ
مسئولیت در برابر این هجمههای مدرنیسم مقاومت نموده ،بـه
سنت و تعهد و احساس
ّ
بازنمایی عناصر و ابعاد متعلق به مؤلفههای اقتصادی پرداخته است و تا حدود زیادی در شـناخت ایـن
مؤلفهها به نسل جدید کمک کرده و تا ّ
حدی باعث حفظ و اعتالی این بخش از ّ
هویت اجتماعی قـوم
لر گردیده است.
بازتاب گستردۀ این اشعار در جامعه و استقبال نسل جوان از خواندن و بـه خـاطر سـپردن ایـن اشـعار،
نشانۀ ّ
موفقیت این کارکرد شعر بومی در پاسداشت ّ
هویت اجتماعی قوم ممسنی بوده است.
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