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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هدف شـناخت اجمالـی مؤلفههـای فرهنـگ بومی منطقـۀ عمومی سـیمره و
قابلیتهـای کارکـردی ایـن فرهنـگ و ارائۀ راهـکار برای فعالسـازی ظرفیتهـای محلی موجود
در این زمینه بر اسـاس رویکردهای توسـعۀ مشـارکتی انجام شـد .در این راسـتا برای گردآوری و
تحلیـل دادههـا از شـیوۀ توصیفی -تحلیلی به گونۀ مردمنگارانه اسـتفاده گردید و بـه روایت راویان
محلـی عضـو کانـال تلگرامی «تاریخ و فرهنگ درهشـهر» اسـتناد شـد که از کم و کیـف مؤلفههای
فرهنگـی بومـی و قابلیتهـای کارکردی آنها آگاهی داشـتند.
دادههـا و اطالعـات بهدسـتآمده مبیـن آن اسـت کـه فرهنـگ بومـی سـیمره در تمـام زمینههـای
مـورد بررسـی ،از جملـه :ترانههـا و نغمههـای شـاد محلـی ،کارآواهـا ،آیینهـا و سـنن ریشـهدار
و پیوندبخـش ،ضربالمثلهـای آموزنـده و پرمحتـوا ،ادبیـات شـفاهی پندآمـوز ،بازیهای محلی
مفـرح و حکایتهـای تاریخـی آموزنـده از ظرفیتهـای کارکردی قابـل توجهی برخوردار اسـت
کـه بـه انحاء مختلـف ،قابلیت احیـا و انطباق با مقتضیـات جدید را دارنـد و میتوانند در راسـتای
رونقبخشـی بـه اقتصاد فرهنـگ به بـازار تولیـدات فرهنگی وارد شـوند.
یافتههـای پژوهـش نشـان میدهند برخلاف دیدگاهی که بـه فرهنگ عامه نگاه تحقیرآمیـزی دارد
و فولکلور و مواد و دادههای آن را در شـمار مشـتی خرافه ،افسـانه ،اسـطوره و گفتار مردم بیسـواد
قلمـداد میکنـد ،فرهنگ بومی منطقۀ سـیمره از قابلیتهای کارکـردی و توان باالیی بـرای ورود به
عرصـۀ کسـب و کارهای نوین فرهنگی  -هنـری و ایفای نقش در دورۀ جدید برخوردار اسـت؛ بر
ایـن اسـاس ،ضـرورت دارد دولـت در قالب راهبـرد «فعالسـازی ظرفیتهای مردمـی» ،زمینههای
گشـایش و بالندگی ظرفیتهای مذکور و گسـترش کسـب و کارهای فرهنگی را فراهم سـازد.
واژگان کلیدی :فرهنگ بومی ،مؤلفههای فرهنگ بومی ،اقتصاد فرهنگ و هنر ،سیمره.
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مقدمه و طرح مسئله
صاحبنظـران مکتـب جدیـد نوسـازی معتقدند که بسـیاری از سـنتهای موجود
در جوامع بشـری ،نه تنها مانعی برای توسـعه و پیشـرفت نیسـتند؛ بلکه در صورت
احیـا و نوزایـش ،از ظرفیـت قابـل توجهـی بـرای گـذار موفـق همـراه بـا توسـعه
برخوردارنـد؛ بـه عنوان مثـال :افرادی مثل ُژولیـوس نَیِرهُ ،عبیداهللخان ،سـالیما ُعمر
و میسـرا در ذیـل مکتـب توسـعۀ مشـارکتی ،بـر نقش سـاکنان محلی و مشـارکت
آنهـا در فراینـد توسـعۀ پایـدار تأکیـد کردهانـد (ر.ک :عنبـری281-288 :1390 ،؛
سـو .)-113 79 :1380 ،در کشـور مـا نیـز که دولـت مرکزی تمایـل دارد بر مبنای
الگـوی توسـعۀ درونزا بـه مسـیر پیشـرفت خـود ادامه دهـد ،طرح مباحثـی از این
دسـت از اهمیـت و ضـرورت دوچندانـی برخوردار میشـود .در چنیـن جایگاهی،
بحـث ظرفیتهـا و توانمندیهـای خُ ردهفرهنگهـای بومی جامعۀ ایرانی و نقشـی
کـه آنهـا میتواننـد در فراینـد توسـعۀ محلی و ملی داشـته باشـند مطرح میشـود.
مطالعات مؤید آن هسـتند که شهرسـتان درهشـهر یکی از مناطقی اسـت که پیشـینۀ
کهـن تاریخـی -فرهنگـی دارد و در بسـیاری از زمینههـای فرهنگـی و ادبیـات
عامـه؛ از جملـه :آواهـا و نواهـای محلـی ،رسـمها ،آیینهـا ،قصههـا و متلهـا،
ضربالمثلهـا ،بازیهـا و  ...و تاریـخ شـفاهی دارای ظرفیتهایـی بـوده کـه از
قدیماالیـام کارکردهـای مثبـت فراوانـی برای مـردم ایـن منطقه ،اعـم از :تفریحی-
فراغتی ،هویتی ،انسجامبخشـی و انگیزشـی داشـته اسـت .شـادکامی ،سادهزیسـتی،
سختکوشـی ،قناعتپیشـگی ،مهماننـوازی ،دینـداری ،همسـایهداری ،تعـاون و
همیـاری ،دولتمنـدی و عـزت نفـس مردمان قدیم سـیمره ،تنها گوشـهای کوچک
از ثمـرۀ جامعهپذیـری و تربیـت اجتماعـی در چنین بسـتر فرهنگیای بوده اسـت.
نـگاه بـه وضعیـت شهرسـتان درهشـهر ،علیرغـم برخـورداری از پشـیینۀ غنـی
فرهنگـی ،نشـان میدهـد که در حـال حاضر ایـن شهرسـتان از لحـاظ بهرهبرداری
از ظرفیتهـای فرهنـگ بومـی بـا وضعیت ایـدهآل فاصلۀ زیـادی دارد .بسـیاری از
سـنتهای گذشـته ،دانسـته و ندانسـته ،تحـت تأثیر فرمالیسـم فرهنگـی ،فراموش
شـده و ظرفیتهـای فرهنـگ بومـی در زمینههـای مختلـف بالاسـتفاده ،مغفـول و
معطـل مانـده اسـت و پیونـد فرهنگی میاننسـلی (انتقـال تجـارب و جامعهپذیری
فرهنگـی) در حـال انقطـاع اسـت ،بـدون آنکـه جایگزین مناسـبی بـرای آن تصور
شـود؛ علاوه بـر ایـن ،در بیـن متولیـان محلـی فرهنـگ ،انگیـزه و توانمنـدی
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کافـی وجـود نـدارد کـه بتواننـد بیـن فرهنـگ محلـی و ملـی پیونـد ایجـاد کننـد
و محصـوالت فاخـر فرهنگـی و قابـل رقابتـی را بـرای عرضـه در بـازار مصـرف،
منطبـق بـا مقتضیات جدیـد تولید نماینـد .به تعبیر جامعهشناسـی ،مـا از این لحاظ
در وضعیـت آنومیـک بـه سـر میبریـم .طبـق مطالعـات انجامشـده ،اسـتان ایلام
بـر حسـب شـاخصهای موجـود از لحـاظ توسـعۀ فرهنگـی در وضعیت «بسـیار
محـروم» ارزیابـی شـده اسـت .کمتریـن پیامـد منفـی چنیـن وضعیتـی ،فرسـایش
سـرمایههای فرهنگـی و اجتماعی ،ظهور و گسـترش بـدلکاران فرهنگی؛ درنتیجه،
گسـترش انـواع مسـائل و آسـیبهای فرهنگـی و اجتماعـی در منطقه اسـت که در
صـورت تـداوم ،در آینـده هزینههـای هنگفتـی را بر حرکـت رو به جلـوی جامعۀ
محلـی مـا تحمیـل خواهد کـرد .کارشناسـان فرهنگی یکـی از راههـای برونرفت
از ایـن مشـکل موجـود در مناطق محـروم و کمتر توسـعهیافته را ،توسـعۀ فرهنگی
بـر پایـۀ کارآفرینـی و رونـق اقتصـاد فرهنـگ و هنر؛ به عبـارت دیگر ،فعالسـازی
ظرفیتهـای مردمـی بـرای تولید و گسـترش کسـب و کارهـای فرهنگـی مبتنی بر
رویکردهـای مشـارکتی میداننـد .آنهـا معتقدند در صـورت برنامهریـزی راهبردی
دقیـق و صحیـح و عملیاتیسـازی راهبـرد مذکـور ،هـم امـکان سـاماندهی نویـن
ظرفیتهـای فرهنـگ بومـی در مناطـق مختلف کشـور ،منطبق با وضعیـت جدید،
میسـر میگـردد و هـم وابسـتگی کشـور بـه درآمدهـای نفتـی کاهـش مییابـد و
بـه دنبـال آن ،امـکان رقابـت فرهنگـی بـا سـایر کشـورها ،مبتنـی بر فرهنـگ غنی
ایرانـی -اسلامی فراهـم میشـود (مؤسسـۀ فرهنگی هنری روشـنای مشـرقزمین،
.)2 :1397

طبـق راهبـرد مذکـور ،بـرای توسـعۀ فرهنگـی مناطـق محـروم ،اقدامـات زیـر در
اولویـت اساسـی قـرار دارنـد:

 .1شناسایی مسائل بومی هر استان برای دستیابی به توسعۀ فرهنگی پایدار؛
 .2ترسـیم فراینـد گامبـهگام توسـعۀ فرهنگـی بـا توجـه بـه زمینـۀ اجتماعـی
همگامسـازی تحـوالت سـختافزاری (تکنولوژیـک و زیرسـاختی)؛
 .3شناسـایی ظرفیتهـای قابـل سـرمایهگذاری (مفاخـر محلی ،سـرمایهگذاران
محلـی ،تولیـدات فرهنگـی مغفول و معطـل ،احیای منابع فرهنگی پیشـین و )...
برای تسـهیل روند توسـعۀ فرهنگـی درونزا؛
 .4اولویتسـنجی در تأکید بر بهبود شـاخصهای توسـعۀ فرهنگی متناسـب با
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ظرفیتهـای بومی و محلی شهرسـتانهای کمترتوسـعه یافتـه و محروم؛
 .5تأمیـن زیرسـاختهای رسـانهای جدیـد بـرای بهبـود رونـد توسـعۀ کمی و
کیفـی فرهنگی؛
 .6شناسـایی خدمـات دولتـی الزم برای آموزش و توانمندسـازی منابع انسـانی
و متولیـان محلی فرهنگ (همـان.)10 :
بـا قبـول پیشـفرض ملحـوظ در راهبـرد بـاال ،مبنی بـر اینکـه یکی از دالیـل اصلی
تأخیـر در توسـعۀ فرهنگـی درونـزا ،عـدم شـناخت کافـی از قابلیتهـای فرهنـگ
بومـی سـازگار بـا توسـعۀ فرهنگـی پایـدار و درنتیجـه مغفولمانـدن ظرفیتهـای
مزبور و عدم مشـارکت و اسـتفاده از توان نیروها و عواملِ مسـتعد بومی در فرایند
توسـعه از سـوی متولیان امر میباشـد .مقالۀ حاضـر در قالب یـک مطالعۀ مقدماتی
به بررسـی مقدمات اولیۀ موضوع مورد پژوهش؛ یعنی رسـیدن به شـناخت نسـبی
و قابـل قبولـی از توانمندیهـای فرهنـگ بومی ایـن منطقه و راهکارهای توسـعه و
تقویـت آن میپـردازد .ابعـاد مـورد توجـه در این مطالعـه عبارتند از:
 .1شناسـایی و معرفـی اجمالی عناصر و مؤلفههـای فرهنگ بومی منطقۀ عمومی
سـیمره بـه تفکیک آواهـا و نواهای محلـی ،ادبیـات عامیانه (قصههـا و متلها)،
تاریـخ شـفاهی ،ضربالمثلهـا ،آیینهـا و رسـوم محلـی ،بازیهـای محلـی
و برخـی وجـوه دیگـر شـامل :دسـتافزارها ،صنایـع دسـتی ،دسـتپختها،
پوشـاک و سـرپناههای محلی؛
 .2تحلیل کارکردی مؤلفههای مذکور؛
 .3قابلیتسـنجی کارکردهـای فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصـادی مؤلفههـای
مذکـور در انطبـاق بـا شـرایط جدیـد؛
 .4ارائۀ راهکار و پیشنهاد.
پیشینۀ تحقیق
دربـارۀ فرهنـگ بومـی تـا کنون مطالعـات متعددی انجام گرفته اسـت کـه همۀ آنها
را میتـوان تحت سـه عنـوان دسـتهبندی کرد:
الـف) مطالعاتـی کـه تداعـی و تلقـی تحقیرآمیـزی از واژه عامه (به عنـوان لنگۀ
فرهنـگ عامـه) داشـتهاند؛ به همین سـبب ،فولکلـور و مواد و دادههـای آن را در
شـمار مشـتی خرافه ،افسـانه و اسـطوره و گفتار مردم بیسـواد قلمداد نموده و
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اهمیـت مطالعـۀ آن را ناچیـز شـمردهاند .ایـن مطالعات ،اغلـب متأثـر از دیدگاه
نوسـازی قدیـم و از سـوی صاحبنظران معتقـد به آن در حـوزۀ علوم اجتماعی
و ادبیـات صـورت گرفته اسـت؛ چراکـه آنهـا ،آداب و باورهای سـنتی را مانعی
بـرای توسـعه تلقی میکننـد (ابراهیمـی ،بیتا).
ب) مطالعاتـی کـه بـه فولکلور به چشـم گنجینـه و میراث ملی نگریسـته و برای
مطالعـه و حراسـت از آن تالشهای الزم را مبذول داشـتهاند.1
ج) مطالعاتـی کـه در قالـب توصیفهـای مردمنگارانـه یـا بـه شـیوۀ اسـنادی،
برخـی از مصادیـق و مؤلفههـای فرهنـگ بومـی را بررسـی کردهانـد.
مـرور مطالعـات انجامشـده در خصـوص فرهنـگ بومـی در اسـتان ایلام نشـان
میدهـد کـه عمـدۀ ایـن پژوهشها با هدف آشـنایی با آداب و سـنن گذشـتۀ مردم
این اسـتان بوده اسـت .پژوهشـگران در ایـن مطالعات با اتخاذ رویکـردی توصیفی
در قالـب مطالعـۀ مـوردی به بررسـی برخی از مؤلفههـای موجـود در زیرمجموعۀ
فرهنـگ محلـی پرداختهانـد؛ ً
مثلا یکـی از آنهـا فقـط بـه بررسـی آییـن چمـر در
یکـی از مناطـق اسـتان مبـادرت نمـوده و مطالعـۀ جامعـی صـورت نگرفته اسـت
کـه اهـداف کاربردیتـری را در بـر داشـته باشـد؛ مثل مطالعاتـی از نوع آشـنایی با
ظرفیتهـای فرهنـگ بومـی جهـت برنامهریزیهـای توسـعۀ فرهنگـی؛ چراکه در
چنیـن مطالعاتـی اسـت که غالـب مؤلفههـای فرهنگ محلـی به صـورت یکجا در
سـطح اسـتان یـا در هـر یـک از مناطـق تابعه به شـکل مسـتقل بررسـی میشـود.
مطالعـات معـدودی نیـز بـه شـکل جامـع و مسـتقل و عمدت ًا در سـطح ایـل انجام
شـده است.
البتـه ایـن بـه معنـای نفـی ارزش علمـی و تحقیقی کارهـای مذکور کـه عمدت ًا
بـا توصیفـی قابـل قبـول و مبتنـی بـر تجربۀ زیسـته بـه موضوعـات مـورد مطالعه
پرداختهانـد نیسـت؛ کمـا اینکه رعایـت همین خصیصـه در کارهای مذکـور باعث
شـده اسـت تـا کنـکاش در موضوعات مشـابه و تشـخیص وجوه تفاوت و تشـابه
فرهنگهـای محلـی بـا همدیگـر و اینکـه چـرا مـردم محلـی بدیـن شـکل رفتـار
نمودهانـد بـرای تحقیقـات بعـدی با سـهولت و دقت نظر بیشـتری انجـام پذیرد .از
 .1بـرای اطلاع بیشـتر از معنـای فولکلـور و اجتنـاب از فروکاسـتن آن بـه برخـی مصادیـق آن مثـل ترانـه و آواز محلـی و حتی
ادبیـات شـفاهی ر.ک .ابراهیمـی ،بیتـا؛ عظیمیفـرد.1397 ،
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جملـه فوایـد مطالعـات انجـام شـده بـرای کار حاضر این اسـت کـه ما را بـا ابعاد
مختلـف موضـوع مـورد بررسـی و کارکردهـای مختلفی کـه هریـک از مؤلفههای
فرهنـگ بومـی در اجتمـاع محلـی دارند آشـنا میسـازد .در پی این آشـنایی آگاهی
مییابیـم کـه کـدام یـک از ابعـاد و کارکردهـای مؤلفههـای مذکور ،در شـکل اولیه
یـا اصالحشـدۀ آن ،در حال حاضـر از کارآیی و توانمندی الزم جهت رونقبخشـی
بـه اقتصـاد فرهنـگ و هنـر و انطباق با وضعیت جدید در راسـتای توسـعۀ فرهنگی
پایـدار برخوردار اسـت.
اهـم مطالعـات انجامشـده در ایـن زمینـه ،مشـتمل بـر مـواردی در زمینـۀ آواها
و نواهـای محلـی ،ادبیـات عامـه (قصههـا و متلهـا) ،ضربالمثلهـا ،آیینهـا و
مراسـمات اجتماعـی ،بازیهـای محلی و  ...میباشـد که در ادامه به شـرح مختصر
برخـی از آنهـا میپردازیم.
یکـی از کارهـای انجامشـده در زمینـۀ آواهـا و نواهـای محلـی ،مقالـۀ بهـروز
چمـنآرا ( )150 :1388بـا عنـوان «نگاهـی بـه موسـیقی ایلام از دیربـاز تاکنـون»
اسـت .وی در ایـن مقالـه ،موسـیقی ایلام را بـه عنـوان بخشـی از فرهنـگ و هنـر
گسـتردۀ کردهـا معرفی کرده اسـت؛ کردهایی که پیشـینهای بـه درازای تاریخ دارند
و تاریخشـان ،ریشـه در افسـانهها و اسطورههایشـان دارد .وی در ادامـۀ مقالـه بـه
بررسـی پیشـینۀ موسـیقی کردی ،با نگـرش ویژه به موسـیقی ایالم ،انواع موسـیقی
از نظـر محتـوا و کارکـرد ،انـواع سـازها ،مقامهـا ،بـزرگان موسـیقی ایـن دیـار و
آسـیبها و تهدیدهـای پیـش رو بـرای موسـیقی کـردی ایالمـی پرداخته اسـت.
در حـوزۀ ادبیـات عامـه ،تیمـور پیـری ( )1382مقالـهای با عنـوان «تقدس عدد
چهل در باورهای ایرانی -اسلامی ایالم ،لرسـتان ،کرمانشـاه و همدان» نوشـته و به
یکـی از جلوههـای تقـدس این عـدد در قالب آیین «چهل سـرووه» پرداخته اسـت.
از جملـه مطالعـات مفیدی کـه در زمینۀ ضربالمثلهای رایج در ایالم انجام شـده،
مقالـۀ علیمحمـد سـهرابنژاد ( )1381بـا عنـوان «مقدمهای بر ضربالمثلها»سـت
کـه در آن پـس از تعریـف ضربالمثل و ریشـهیابی آن ،به معانـی و مفاهیم بعضی
از ضربالمثلهـای رایـج ایالمیـان پرداختـه شـده اسـت .حسـن این مقالـه در این
اسـت کـه مـا را بـا زمینههـا و امـوری کـه در فرهنگ و آداب و رسـوم مـردم ایالم
اهمیـت ویـژهای دارد و ضربالمثلهـا بـر حـول آنهـا شـکل گرفتـه اسـت آشـنا
میسازد.
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در مقالـۀ «آییـن سـنتی چمـر» نیـز توصیـف قابـل قبولـی از ایـن آییـن سـنتی
و عوامـل و عناصـر آن ارائـه شـده اسـت کـه مـا را در فهـم معنـای فرهنگـی و
کارکردهـای اجتماعـی آن در منطقـۀ ایلام کمک میکند .نویسـنده بـرای توصیف
دقیـق موضـوع ،ابتـدا بـه تعریـف چمـر (چهمـهر) پرداختـه و آن را نوعی مراسـم
ویـژۀ سـنتی و نمایشـی تصویـری و عینـی از آیین مرثیـه و عزاداری محلی دانسـته
اسـت کـه میتـوان آن را در قلمـرو تعزیـه بـه شـمار آورد (خلیلیـان.)66 :1379 ،
وی در ادامـه ،مراسـم چمـر را مختـص بزرگانی میداند که اقشـار جامعـه (جامعۀ
عشـایری) آنـان را بـزرگ و پیشکسـوت میداننـد و در مقـام اعتقـاد بـرای ایـن
بـزرگان و ریشسـفیدان ایـل و عشـیرۀ خـود قلبـ ًا احتـرام قائلنـد .خلیلیـان ،همین
خصیصـه را رمـز تاریخـی مشـارکت عموم جامعـۀ عشـایری در برگزاری مراسـم
چمر دانسـته اسـت (همان .)67 :حمداهلل نـوروزی ( )1390مطالعـۀ دیگری در این
زمینـه بـا عنـوان «بررسـی تطبیقی مشـترکات آیین سـنتی چمـر در ایلام و نمایش
تـراژدی در یونـان» انجـام داده و بـه دالیلـی از جملـه اینکـه شـناخت و اجـرای
سـنتها و آیینهـا در انسـجام و وفـاق اجتماعـی جامعـه مفیـد واقـع میشـود،
توجـه جـدی بـه داشـتههایی از این دسـت را کـه شناسـنامه و هویت ماسـت الزم
و ضـروری دانسـته اسـت و از ایـن منظـر بـه مطالعۀ مراسـم آیینی سـنتی و ایرانی
«چمـر» پرداختـه کـه تـا بـه امـروز در منطقۀ غرب کشـور ،بهویـژه در اسـتان ایالم
بـه حیـات فرهنگـی خـود ادامه داده اسـت.
رحیمـی ( 1382و  )118 :1383در ابتـدای مقالـۀ خـود بـا عنـوان «رقـص
محلـی در ایلام» چنیـن نوشـته اسـت« :فرهنـگ کهـن ایلام ،رسـمها ،آیینهـا و
هنرهـای دیرینـه را پـس از پیمـودن نشـیب و فرازهـای تاریخـی و تحمـل قبـض
و بسـطهای گوناگـون در خویـش نهفتـه دارد کـه ضـرورت بازشناسـی و معرفـی
آنهـا بـه اهـل فـن و بصیـرت جـزء لـوازم کار هـر صاحبنظـری اسـت تـا از ایـن
رهگـذر الیههـای غنی فرهنگی شناسـانده شـوند» .وی در ادامه به بررسـی یکی از
ماندگارتریـن ایـن مظاهـر فرهنگـی؛ یعنی «رقص محلـی» پرداخته و پـس از مرور
ریشـههای تاریخـی آن اظهـار نموده اسـت که «رقـص محلی که در فرهنگ سـنتی
ایالمیـان بـه «ئهلپهرگـه یـا ههلپهرگـه (دهسـگرتن)» ،معروف اسـت ،حلقـۀ مؤثری
در پیوسـتگیها و تعاملات اجتماعـی و عرصههای فرهنگی اسـت و در ماندگاری
و تقویـت بسـیاری از عناصـر همسـوی خویـش ،از جمله :موسـیقی ،رسـم سـنتی
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عروسـی ،علقههـای عاطفـی اجتماعـی و شـیوههای متنـوع و مفرح همزیسـتی در
بسـتر تاریخـی ایالمیـان خـود را به خوبی نشـان داده اسـت» (همـان.)118 :
عزتـی ( )83 :1379در مقالـۀ «نظـری به آیین سـنتی عروسـی در ایلام» ،پدیدۀ
اجتماعـی ازدواج را یـک «ترکیـب فرهنگـی» قلمـداد کـرده کـه عروسـی یکـی از
عناصـر آن و در حقیقـت آخریـن حلقـۀ رسمیتبخشـی بـه آن اسـت .با اسـتناد به
این مقاله در جامعۀ سـنتی و ایلی و عشـایری ،عروسـی بخشـی از پدیدۀ اجتماعی
ازدواج ،بلکـه مهمتریـن آن بـه شـمار مـیرود؛ چراکه تنهـا با انجام این آیین اسـت
کـه مـرد بـه عنـوان شـوهر و زن بـه عنـوان همسـر بـار معنایی بـه خـود میگیرند.
عزتـی پـس از مقدمـه به توصیـف مجمل آیین عروسـی و چگونگی اجرای سـنتی
آن در میـان مردم اسـتان پرداخته اسـت.
یکـی دیگـر از مطالعـات انجامشـده در حوزۀ رسـمهای اجتماعی اسـتان ایالم،
پژوهـش پرویـز طهماسـبی ( )1397بـا عنـوان «بررسـی روشهـای حـل منازعات
قومـی ناشـی از قتـل در بیـن عشـایر ایلتبـار اسـتان ایلام» اسـت .وی با الهـام از
کتـاب «جامعـه ژاپنـی» اثر پرفسـور چیـه ناکانه کـه نظریههـای توسـعه را در ژاپن
مـورد تردیـد قـرار داده  -این پیشـفرض را مطرح نموده اسـت که همواره اسـتفاده
از سـنن گذشـته بـه معنی رفتـاری ارتجاعـی و پسـرفتگرایانه نیسـت .وی بر این
اسـاس بـه طـرح مسـئلۀ خـود؛ یعنی شـیوۀ بومـی حل اختالفـات توسـط مجالس
محلـی تحـت عنـوان «خون فصـل» در اسـتان ایالم پرداخته اسـت.
حبیـباهلل محمودیـان ( )87-88 :1381نیـز مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی نمونه
ورزشهـای بومـی محلـی اسـتان ایلام» نگاشـته و در آن پـس از مـرور اجمالـی
گذشـته و تاریـخ موضـوع ،بـه معرفـی برخـی از ورزشهـای بومی و محلـی ایالم
پرداختـه و نوشـته اسـت« :در منطقـۀ ایلام بازیهای زیـادی در گذشـته معمول و
مرسـوم بـوده کـه نمونههایـی از آنهـا در گوشـه و کنـار شـهرها و در بیـن اقوام و
طوایـف مختلـف ،نسـل به نسـل حفظ شـده اسـت و بسـیاری از ایـن نمونهها هم
فرامـوش شـده  ...البتـه بازیهـای سـنتی در حـال حاضـر هـم کمابیـش در برخی
مناطـق و روسـتاها رواج دارد و در فصولـی از سـال از جملـه بهـار کـه مـردم بـه
طبیعـت میرونـد ایـن بازیها را کـه روحیۀ جمعـی و همکاری گروهـی میطلبد،
انجـام میدهند».
آیـت محمـدی (کلهـر) ( )1384تلاش کـرده در کتـاب سـه جلـدی «فرهنـگ
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بازیهـای محلـی ایلام» انـواع بازیهـای محلـی را کـه در گـذر زمـان در مناطق
مختلـف اسـتان ایلام شـکل گرفتـه اسـت ،شناسـایی و توصیـف کنـد .وی ایـن
بازیهـا را بخشـی از فرهنـگ اقوام و ملتها دانسـته که در گذر زمـان برای مقابله
بـا حـوادث یا مشـکالت ،بخصوص بـرای دفاع به وجـود آمدهانـد .او نتیجه گرفته
اسـت کـه بازشناسـی بازیهـا ،بـه افـراد و نسـلهای بعـدی جامعـه یا قـوم کمک
میکنـد تـا زیرسـاختهای مختلـف فرهنگـی ،موقعیـت و رویدادهـای تاریخـی
جامعـه را شناسـایی کننـد و ارزش و اهمیـت آن را دریابنـد؛ زیـرا شـکلگیری
بازیهـا بـه نحـو مؤثـری بـا عوامـل مختلـف تاریخـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و ...
مرتبـط هسـتند (محمدی کلهـر :1384 ،پیشـگفتار).
یکـی دیگـر از مطالعاتـی کـه در حـوزۀ فرهنـگ بومـی انجام شـده اسـت مقالۀ
نورالدیـن رحیمـی ( )84 :1380بـا عنوان «پوشـشهای محلی ایالم» میباشـد .وی
در ایـن پژوهـش گفتـه اسـت« :فرهنـگ جلوههـای گوناگونـی دارد کـه در زوایای
زندگـی بشـر ،خـود را در قالبهـا و شـیوههای متعـدد و متنـوع مینمایانـد؛ بـه
همیـن جهـت جامعهشناسـان در تعریـف فرهنـگ عمومـ ًا تحـوالت ،پیشـرفتها،
سـاختهها و دسـتاوردهای (مادی و غیرمادی) انسـان را بیشـتر از سـایر اجزای آن
مـورد مداقّـه قـرار میدهنـد» .با ایـن تفاصیـل ،رحیمی ،پوشـاک را به عنـوان نمود
هویـت فرهنگـی  -اجتماعـی هر جامعـهای در زیرمجموعۀ فرهنگ قـرار داده و از
ایـن منظـر بـه معرفـی پوشـشهای محلی ایلام پرداخته اسـت.
ایـرج افشـار سیسـتانی ( )409-452 :1372در کتـاب خـود ،فصلـی را بـه
ویژگیهـای قومـی مردم اسـتان ایلام اختصـاص داده و به شـرح مختصر وجوهی
از فرهنـگ بومـی آنهـا پرداختـه اسـت .آیینهـا ،همیـاری و تعـاون ،باورهـا (فـال
چل سـرو ،فال شوشـمکی ،فال شـله حسـو ،مراسـم ریزش یا قطع باران مشـتمل
ِ
آسـارهچز ،دعا و طلسـم ،خـواب و تعبیر آن
بـر مـواردی مثـلِ :هلهِلونـک ،گارو َو،
و  ،)...شـیوههای بومـی حـل و فصـل دعـاوی و اختالفـات (فصـل ،قسـم پاکـی)،
آداب ازدواج و زناشـویی (سـن ازدواج ،تعـدد زوجات ،داماد سـرخانه ،شـیوههای
همسـرگزینی از جملـه :نافبرانـی ،انتخـاب در سـن بلوغ ،انتخاب به وسـیلۀ پسـر،
خوازمنـی یـا کیخایـی ،دزیرانـی یـا دسـتگیرانی ،پاگشـایی یـا دامادچرانـه ،عقد و
نکاح ،عروسـی یا سـیور) ،جشـن تولد و نامگذاری ،ختنهسـوران ،مراسـم تغسـیل،
تدفیـن و سـوگواری ،عـزاداری محرم ،مراسـم چمـر ،ورزشهـا و بازیهای محلی
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(جـوزان ،چـوزر و  ،)...ضربالمثلها ،لغـات و اصطالحات ،ترانههـای محلی اعم
از حزنانگیـز ،شـاد ،عاشـقانه و توصیفی ،حماسـی ،ترانههای کار (هـوره ،گورانی،
سـیت بیارم ،بزران ،سـوزه سـوزه ،قدمخیر ،کرمی ،گو ُکل ،پاپی سـلیمانی) ،رقص،
موسـیقی ،پزشـکی سـنتی ،خوراکیهـای بومـی (ترخینه ،پرشـکه ،حلـوای بگل و
کلهکنجـی) و پوشـاک محلـی از جملـه مواردی هسـتند که نویسـندۀ کتـاب راجع
بـه آنهـا مطالبـی را جمعآوری کـرده و توضیح داده اسـت.
روششناسی
روش تحقیـق در ایـن مطالعـه توصیفـی -تحلیلـی بـه گونـۀ مردمنگارانـه اسـت؛
یعنـی نگارنـدگان ایـن پژوهـش ،راغب بـه توصیـف بخشهایی از فرهنـگ بومی
منطقـۀ سـیمره بودنـد بـه شـیوهای کـه در زندگـی مـردم محلـی نمـود داشـته و
چنانکـه پاتریـک مـک نیـل ( )79 :1376در کتـاب خـود  -ذیـل مردمنـگاری -
گفتـه اسـت« :برخلاف تحقیقهایـی کـه بـا روش بررسـی اجتماعی آمـاری انجام
میگیرنـد ،در اینجـا هـدف یافتـن علتهـا و تبیینها نیسـت؛ بلکه بیشـتر توصیف
واقعیتهاسـت»؛ امـا از آنجـا که انجـام کار بدین صورت ،مسـتلزم مطالعـۀ میدانی
و مراجعـۀ حضـوری بـه آگاهـان محلـی و زمـان و بودجـۀ الزم بـود؛ لـذا تصمیم
گرفتـه شـد تـا از طریـق جلـب همـکاری آگاهـان محلـی عضـو کانـال «تاریـخ و
فرهنـگ درهشـهر» و ارجـاع بـه یادداشـتهای آنـان ایـن مهـم حاصل شـود.
متناسـب با روش مذکور ،پرسشـنامۀ تحقیق ،شـامل متن سـؤاالت و توضیحات
کافـی دربـارۀ آن بـرای مدیـر کانـال تلگرامـی «تاریـخ و فرهنگ درهشـهر» ،جهت
همرسـانی آگاهـان محلـی عضـو کانـال ارسـال گردیـد و از آنهـا خواسـته شـد تا
مسـتندات و روایـات خـود را برابـر بـا مـوارد درخواسـتی ،حـول عناصـر فرهنگ
بومـی درهشـهر ،در قالـب پسـت تلگرامی یـا هر طریق ممکـن با محققـان در میان
بگذارند.
بحث و بررسی
الـف) توصیـف زمینههـای موجـود در فرهنـگ بومـی سـیمرۀ قدیـم بـه روایـت
آگاهـان محلـی عضـو کانـال تاریـخ و فرهنـگ درهشـهر
 .1زمینههای موجود در فرهنگ بومی منطقۀ سیمره به روایت آگاهان محلی
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همانگونـه کـه در جمعبنـدی و تحلیـل دادههـای منـدرج در جدول ( )1مشـاهده
میشـود ،تـا مهلـت مقـرری که بـرای گـردآوری دادههـا در نظـر گرفته شـده بود،
بیـش از  150روایـت از جانـب آگاهـان محلـی در خصـوص مؤلفههـای فرهنـگ
بومـی شهرسـتان درهشـهر و نقـش و کارکردهـای مختلـف آن در اجتمـاع محلـی
منطقـۀ سـیمره ،در کانـال مذکـور ،نمایـه و نقل قول شـد .این امر ،قبـل از هر چیز،
حاکـی از آن اسـت کـه ایـن منطقه از پیشـینهای غنی و ظرفیتهایـی قابل توجه در
زمینـۀ فرهنـگ بومی برخوردار اسـت کـه مطالعـه و شناسـایی آن را اجتنابناپذیر
میسـازد.
جدول ( .)1تعداد روایتها به تفکیک زمینههای موجود در فرهنگ بومی سیمره

تعداد روایت

زمینههای موجود در فرهنگ بومی

13

آواها و نواهای محلی :سور و سوگ و کارآواها

14

ادبیات عامه :قصهها و متلها

تاریخ شفاهی :روایتها و حکایتهای تاریخ محلی

26

آیینها و مراسم اجتماعی

44

22

پندها و ضربالمثلها

بازیهای محلی

سـایر (دسـتافزارها ،صنایـع دسـتی ،دسـتپختها ،پوشـاک و
سـرپناههای محلـی)
جمع

9

28
156

منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)

.2آواها و نواهای محلی به روایت آگاهان محلی
شـواهد و قرایـن حاکـی از آن اسـت کـه آواهـا و نواهـای محلـی همواره بخشـی
جداییناپذیـر از فرهنـگ و هنـر منطقـۀ سـیمره بوده اسـت .مردم بومـی این منطقه
از دیربـاز چـه بـه شـکل خودجـوش و چـه با اقتبـاس از موسـیقی لکـی و لری و
گاهـی نیـز ملودیهـای کـردی مناطـق همجـوار ،بـه مناسـبتهای مختلـف ،آواها
و نواهایـی را سـاخته و پرداختـه یـا بازخوانـی کردهانـد .آنهـا این آواهـا و نواهای
محلـی را علاوه بـر مجالـس بزم ،شـادی و عـزا ،هنگام گـذران اوقـات فراغت یا
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انجـام کارهـا و فعالیتهـای سـخت روزانه و  ...مورد اسـتفاده قـرار دادهاند .تجلی
ایـن آواهـا و نواهـای محلـی را که با هنرمنـدی نوازنـدگان و خواننـدگان بومی به
اجـرا در میآیـد ،میتـوان در مجالـس مختلف مشـاهده کـرد؛ چنانکـه در مجالس
بـزم و شـادی مثـل عروسـیها ،ختنهسـورانها و محفلهـای خصوصـی از سـاز و
دهـل بـا انـواع مقامها از سنگینسـماع گرفته تا سـهپا و دوپا ،کمانچهنـوازی همراه
بـا ضـرب و آواز اریهـه (علیدوسـتی) و انـواع ترانههـای محلـی همچـون :بزران
بـزران ،سـوزه سـوزه ،بیـت بوی (عـروس)ُ ،گرجـی ُ
نیمگرجی ،کشـکله شـیرازی،
بینـا بینـا ،سـاریخانی و  ...اسـتفاده میشـود .در آیینهای عـزاداری نیز با اسـتفاده
از سـاز و دهـل چمریانـه ،مویه و سـرمویه اجـرا میگـردد .نواختن بلـور ،دوزله و
خوانـدن تکـی و دسـتهجمعی انـواع کارآواهـا و ترانههـا نیـز به محیطهـای کار و
فعالیـت اختصـاص دارد .در مناسـبتهای جمعـی دیگـر نیـز ترانهها و سـرودهای
رزمـی و حماسـی مثـل دایه دایه ،تفنـگ دردت و جونم ،قی اُفتا ده ا ُ کوئر و حسـن
البکـر مـرد دیوونـه تا شـطالعرب خـاک ایرونـه و  ...اجرا میشـوند.
همانطـور کـه در جـدول شـمارۀ  2آمـده اسـت ،آگاهـان محلی عضـو کانال با
ذکـر مـواردی در ایـن خصوص ،بـر این نکتـه تأکیـد ورزیدهاند کـه فرهنگ بومی
منطقـۀ سـیمره از دیربـاز تاکنـون دارای توانمندیهایـی در زمینـۀ آواهـا و نواهـای
محلـی بـوده و حرفهایـی برای گفتن داشـته اسـت.
جدول ( .)2تعداد روایتها به تفکیک آواها و نواها در فرهنگ بومی سیمره

آواها و نواهای محلی

مریم مریمه
کشکله شیرازی
موسیقی آیینی درهشهر
آواها و نغمههای سیمره (سیت بیارم ،بزران و)...
کارآواهای بیت مشکه ،هوله ،شیردوشی ،الوهالوه ،قالی
مویه /مور
انواعی از ابیات بزمی

منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)
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 .3ادبیات عامه (قصهها و متلها) به روایت آگاهان محلی
همانطـور کـه آگاهـان عضـو کانـال نیز تصدیـق نمودنـد از دیرباز قصههـا ،متلها
و باورهـای عامیانـۀ فراوانـی در بیـن مـردم سـیمره رواج داشـته اسـت کـه اغلـب
در شبنشـینیها و محافـل جمعـی و خانوادگـی ،بـا آب و تـاب خاصـی بازگـو
میشـدند و بـا اتـکای بـه آنهـا اوقـات فراغـت سـپری میشـد .اهـم دادههایی که
در ایـن مرحلـه از کار بـه دسـت آمدهانـد مشـتمل بر مـوارد مندرج در جـدول زیر
هستند .
جدول ( .)3تعداد روایتها به تفکیک ادبیات عامه (قصهها و متلها) در فرهنگ بومی سیمره

کپو کچی

تعدادروایت

ادبیات عامه (قصهها و متلها)

2

چل سروَ ،ش َ
وشمکی

4

همیل و ممیل

2

1

تری ترالی

2

کلکبازی ،بوداری

2

چومت و سر شصت ،افسانه گاه چال

1

واچل (باد چل)

منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)

 .4تاریخ شـفاهی (شـیوۀ معیشـت ،وقایع و رخدادهای سـیمره در گذر زمان)
بـه روایت آگاهـان محلی
دانسـتن اینکـه در هـر منطقـهای و در دورههـای مختلـف تاریخـی آن چه کسـانی
زندگـی میکردهانـد ،ترکیـب قومـی آنها چگونه بوده اسـت ،در معیشـت و زندگی
خـود از چـه شـیوۀ غالبـی بهـره میگرفتهانـد ،روشهـای سـاماندهی آنها بـه امور
مختلـف زندگـی چگونـه بوده اسـت و مفاخر و شـخصیتهای تأثیرگـذار آنها چه
کسـانی بودهانـد ،بخـش جداییناپذیـری از میـراث فرهنگی آن قوم و منطقه اسـت
کـه بازنگـری و توجـه بـه آن میتوانـد حـاوی کارکردهـای مثبـت فراوانـی بـرای
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نسـلهای کنونی باشـد .همانطور در جدول شـمارۀ  4منعکس شـده اسـت ،آگاهان
محلـی بـا ذکـر برخـی مسـتندات در این خصوص بـر این نکتـه صحـه گذاردهاند
کـه منطقـۀ عمومی سـیمره تاریخ محلی پرمحتوایی داشـته اسـت.
نقل روایتهایی در مورد سـرایندگان محلی و مضامین شـعری آنها ،توضیحات
مختصـری در مـورد ابتـکار محلـی حفر «چـال گرگ» بـه عنوان یکی از شـیوههای
دفاعـی مردمـان قدیم سـیمره بـرای مقابله با حیوانات وحشـی و در امـان ماندن از
شـر آنهـا ،توصیف زیارتگاه مـار زلیخا در روسـتای فرهادآباد به عنـوان نماد نوعی
اعتقـادات و باورهای مذهبی مرسـوم در آن زمان و نقشـی که ایـن باورها در تنظیم
مناسـبات اجتماعـی محلـی ایفـا میکردهاند ،توضیحاتـی دربارۀ مجالـس عزاداری،
نقـش کدخداهـای قدیم و خاطراتی در مورد شـیوۀ کنار آمدن مردم با پیشـامدهای
سـخت ،مثـل ُقلهسـال (سـال هجوم ملخهـا) ،توصیـف آسـیابهای آبی درهشـهر
قدیـم بـه عنـوان یکـی از ابتـکارات بومـی ایـن دیـار و نقشـی کـه این آسـیابها
در اقتصـاد معیشـتی آن دوران داشـتهاند ،بازخوانـی ابیاتی از اشـعار انتقادی شـاعر
محلیسـرای سـیمره مرحـوم محمـد نوری معـروف به مخُ ـو ،در مـورد اصالحات
ارضـی ،شـرح اقلام جهیزیۀ عروسـیهای سـادۀ دهۀ پنجـاه ،توضیحاتـی در مورد
تاریـخ اقـوام ،سـاکنان و طوایـف مختلفـی که در گـذر زمان به منطقۀ سـیمره رفت
و آمـد داشـتهاند ،مطالبـی در مـورد تاریـخ والیگری و مختصـات آن در خطۀ ایالم
و سـیمره ،بیـان خاطراتـی در خصوص شـیوۀ اجرای دعای باران در منطقۀ سـیمره،
بازگفـت شـیوۀ کوچنشـینی و دامپـروری مردمـان قدیـم سـیمره و خلـوص نیـت
نیـاکان مـا در رعایـت برخی مناسـک اجتماعـی ،بیان داسـتانگونۀ مـدل رفتارهای
اجتماعـی سـنتمحور در منطقـه ،توصیـف برخی شـیوههای وقتشناسـی مردمان
قدیـم سـیمره ،توضیحاتـی در مـورد توجـه مـردم بومی به کبـک کوهی بـه عنوان
مصداقـی از احتـرام بـه حفـظ حیـات وحـش ،معانـی نمادیـن منقـوش در سـنگ
قبرهـای قدیـم؛ همچنین شـگفتیهای طبیعت «کـول خُ م» در مجـاورت تنگۀ بهرام
چوبیـن ،نقـش و اهمیـت واژگان بومی قدیـم که موجب برقـراری پیوندهای عمیق
فرهنگـی و مـو ّدت اجتماعی بین مردم زمانۀ خود میشـدند ،شـرح سـبک و سـیاق
خـاص معاملهگـری دورهگردهـا و پیلـهوران در سـیمرۀ قدیم ،نقشهـای اجتماعی
قدیـم از جملـه «سـوزپا» در فرهنـگ بومـی مـردم سـیمره و پشـتکوه کـه مـا را با
شـیوههای سـنتی و مرسـوم در گذشـته آشـنا میسـازد ،توصیف برخی دغدغههای
دورة بیستم یکم ،شمارۀ  66و 67؛ بهار و تابستان 1399

فصلنامۀ علمي

عزیز کالنتری  -همایون جمالی

119

زندگـی مردمـان قدیم سـیمرهً ،
مثلا ماجرای قور پشـنک (گورکن) و دردسـرهایی
کـه ایـن جانور بـرای مردمان سـیمره ایجاد میکرده اسـت ،توصیـف اهمیت نقش
گاو در زندگـی و باورهـای مردم سـیمره از جملۀ این مسـتندات اسـت.
جدول ( .)4تعداد روایتهای آگاهان محلی مرتبط با تاریخ شفاهی در فرهنگ بومی سیمره

مواردی از تاریخ شفاهی محلی سیمره در گذر زمان
شرح حال میر نوروز

شـیوۀ دامپـروری نیـاکان مـا در گذشـته  +خلـوص نیـت نیـاکان
پـدران مـا در قدیـم

نقش سوزپا
چال گرگ به مثابه شیوهای دفاعی در مقابل حیوانات درنده

جایگاه گاو در فرهنگ بومی زاگرسنشینان
شـگفتیهای کـول خُ ـم  +کـوگ ناامـن  +آسـیابهای آبـی +
سـنگ گورهـای قدیـم
نقش واژگان بومی در تعامالت اجتماعی  +دورهگردهای قدیم (ایموقلی)

تاریخ والیان  +تاریخ اقوام سیمره
ماجرای قورپشنک
خاطرههایـی در مـورد تاسـوعا و عاشـورا در سـیمره ،کدخداهـای سـیمره،
خاطـرۀ سـال ملـخ ،اجـرای دعـای بـاران ،وقتشناسـی مـردم سـیمره و
باورهـای عامیانـه در خصـوص زیارتـگاه مـار زلیخـا
احواالت محمد نوری (مخُ و)

اقالم جهیزیۀ عروسی دهۀ پنجاه
منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)

تعداد روایت
3
2
1
2
1
4
2
2
1
6
1
1

.5برخـی از پندهـا و ضربالمثلهـای متـداول در سـیمرۀ قدیـم بـه روایـت
آگاهـان محلی
یکـی دیگر از مؤلفههای تأثیرگذار در فرهنگ بومی منطقۀ سـیمره ،ضربالمثلهای
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رایـج در ایـن دیـار اسـت .ضربالمثلهـا ،بازتاب طـرز زندگی اجتماعـی و میزان
تربیـت و تمـدن ،تصـورات و تصدیقـات نیک و بد و رسـوم و عـادات یک قوم و
ملت هسـتند (سـهرابنژاد .)62 :1381 ،همانگونه که در جدول شـمارۀ  5مشاهده
میشـود ،راویـان محلـی عضـو کانـال ،کم و بیـش به برخـی از ایـن ضربالمثلها
اشـاره کـرده کـه در منطقـۀ سـیمره زبانـزد بـوده و در بین مـردم اهمیـت و جایگاه
ویـژهای داشـتهاند .ایـن ضربالمثلهـا به عنوان بازتـاب طرز زندگی مردم سـیمره
اغلـب بـر مضامین درخـور توجهی تأکیـد کردهاند.
جدول ( .)5تعداد روایتهای آگاهان محلی مرتبط با ضربالمثلهای رایج در دیار سیمره

تعداد

ضربالمثلهایـی بـا مضامینـی چـون: :کارِ باکیفیـت را بـه کاردان سـپردن،
دل نبسـتن بـه افـراد غیرمفید بـه حال خود ،بسـنده نکردن به مالک اشـتهار
و اعتبـار پـدر در ارزیابـی فرزنـد ،تأکیـد بر موقعشناسـی و دوراندیشـی در
تهیـۀ ملزومـات زندگـی ،نکوهـش رهـا کـردن تربیـت اوالد و نسـبت دادن
بـه بخـت و اقبـال ،تأکیـد بـر ناپایـداری دنیـا و مراعـات اعتـدال در هنگام
قدرتمنـدی ،برنتافتـن نصیحـت و مداخلۀ افراد بی سـر و پـا ،رعایت جانب
اعتـدال و حـد و انـدازه در امـور زندگی ،شـکایت از بداقبالـی از روزگار و
مراعـات ُقـرب و ارج هـر چیزی.
ضربالمثلهایـی بـا مضامینـی چون :دلهرۀ ناشـی از تحمیـل هزینۀ زحمات
بیحاصـل و تأکیـد بـر کوتـاه آمدن و مدارا بـا همدیگر در حـوادث زندگی.

مضامین

10

2

ضربالمثلهایـی بـا مضامینـی چـون :توجه بـه مسـائلی از قبیل بیـزاری از
کارشـکنی و سـختگیری مقامـات ردهپاییـن علیرغـم موافقت باالدسـتها
و نکوهـش شـایعهپراکنی.

2

ضربالمثلهایی با مضامینی چون :تأکید بر رازداری در امور مختلف.

1

ضربالمثلهایـی بـا مضامینـی چـون :تأکیـد بـر روابـط اقتصـادی دوجانبـه و پایاپـای یا
بـه قـول محلیهـا (سرهسـر) ،بهرهمنـدی جامعـۀ میزبـان از خیر و برکت کسـی یـا چیزی
کـه متعلـق بـه همـان جامعـه اسـت و بناسـت به محـل دیگـر منتقل یـا واگذار شـود ،دل
نبسـتن بـه دلخوشـیهای کاذب (مذمـت خودفریبـی) ،تأکیـد بـر قربانـی نکـردن مصالح
بلندمـدت بـه پـای منافـع آنـی و زودگـذر ،تکیه نکـردن بـر افـراد دوسـرباخته (بیمال و
وجهـه) و احسـان متقابل.

منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)
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 .6آیینها و مراسم اجتماعی سیمرۀ قدیم به روایت آگاهان محلی
از جملـه مقـوالت دیگـری که میتـوان در ذیل عنوان فرهنگ عامه دسـتهبندی کرد
آیینهـا ،جشـنها ،مراسـم و برخـی شـیوههای همیاری و سـنتهای محلی اسـت
کـه بخشـی از میـراث فرهنگـی هـر جامعـهای محسـوب میشـوند .ایـن مقولهها
بـه مناسـبتهای مختلـف و بـا مراسـم متنوعـی اجـرا میشـده و نقـش و کارکـرد
ویـژهای در جوامـع محلـی داشـته اسـت .شـواهد و قرایـن حاکـی از آن اسـت که
مـردم سـیمره نیـز از قدیماالیـام در فرهنگ بومـی و تاریخی خود ،آیینها ،مراسـم
و اعیـاد مختلفـی را در مناسـبهای مختلـف و متناسـب بـا کار و زندگـی خـود
برگـزار میکردنـد .چنانکـه جـدول شـمارۀ  6نشـان میدهـد از جمله مـواردی که
آگاهـان محلی با ذکر مسـتنداتی بـر آن صحه گذاردهاند ،عبارتند از :آداب و رسـوم
زن گرفتـن ،سـبک و سـیاق عروسـیها در گذشـته ،نافهبرونه ،پا بـووی ،حنابندون
و ویژگیهـای مختلـف هـر کـدام از آنهـا؛ مراسـم مرتبـط با سـوگ و عزا و شـیوۀ
برگـزاری آنهـا؛ همچـون :پـرس و پـو و تغییـر و تحـول آن در گـذر زمـان و عیـد
مـردگان در سـیمره ،آییـن دعای باران ،برداشـت محصـول ،تقسـیم آب و باورهای
مذهبـی مرتبـط بـا امـور زراعـی؛ «کارد و کفـن» و «خونبـس» به عنوان شـیوههای
حـل اختلاف ،گردهحرونه ،جوجوشحرونـه و دنوروکه(روییدن دنـدان) ،گاونووه
کاسمسـا (تخصیص بخشـی از هر وعدۀ
(نوبـت گاوچرانـی) ،شـیروارهَ ،گلدرو و َ
غذایی برای همسـایگان).
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جدول ( .)6تعداد روایتهای آگاهان محلی به تفکیک برخی از باورها ،آیینها و رسوم
اجتماعی در فرهنگ بومی سیمره
تعداد روایت
برخی باورهای محلی ،آیینها و مراسم اجتماعی
6

شوچله (یلدا)
همیاریهـای محلـی( :شـیرواره ،تعاون ،سـنت ِه همِنی ،کوگوشـت ،نووهگا،
ُکل مهَ ،گل درو)
عزاداری و پرس و پو

10
6

ازدواج :زنخواهـی ،خردهفرهنـگ عروسـی قدیـم سـیمره ،عروسـی ،بنیـان
خانـواده در میـان عشـایر ،نافهبرونـه ،پـا بـووی و حنابندون

7

ختم نزاع :خون بس ،کارد و کفن

2

دعای باران ،رقص باران ،گاروه و هلههالنکی

4

زراعت و کشت و کار :برداشت خرمن ،تقسیم آب و ...

3

کاسمسا
همسایهداری و َ

3

گرده حرونه ،دنوروکه و پخت جوجوش

3

منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)

.7بازیهای محلی سیمره به روایت آگاهان محلی
بازیهـای محلـی و سـنتی از مؤلفههای تأثیرگـذار در فرهنگ بومی مناطق هسـتند
و بـه جهـت نقشـی کـه در جامعهپذیـری سـالم بچههـا بر عهـده دارنـد از اهمیت
و جایـگاه ویـژهای در برنامهریزیهـای فرهنگـی برخوردارنـد .شـواهد حاکـی از
آن اسـت کـه در فرهنـگ بومـی منطقـۀ سـیمره ،انواعـی از بازیهـا وجـود داشـته
کـه نقـش مثبتـی را در سلامت اجتماعـی جامعـۀ محلـی ایفـا کردهانـد .چنانکـه
در جـدول شـمارۀ  8آمـد اسـت ،آگاهـان محلـی عضـو کانـال در مـورد برخـی از
«حشـکه بیزاد»« ،داووگه»« ،چال پشـگلی»« ،گل
بازیهـای محلـی ،از قبیل «قاچو»ُ ،
زر»« ،بچوعـر گاعـل»« ،چـوزر» و «جـوزو» به همان شـیوهای کـه در فرهنگ بومی
سـیمره اجـرا میشـده ،توضیحاتـی را ارائـه نمودهاند.
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جدول ( .)7تعداد روایتهای آگاهان محلی به تفکیک بازیهای محلی در فرهنگ بومی سیمره
تعداد روایت
برخی بازیهای محلی موجود در سیمره
1
قاچو
1

ُحشک بیزاد

1

داووگه

3

چال پشگلی

1

چوزر

1

جوزان

1

بچو عرگاعل
منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)

 .8معرفـی دسـتافزارها ،صنایـع دسـتی ،خوراکیها ،پوشـاک و سـرپناههای
سـیمره بـه روایت آگاهـان محلی
یکـی دیگـر از جلوههـای قابـل توجـه در فرهنـگ محلـی شهرسـتان درهشـهر که
نشـانگر تلاش مردمـان این دیار بـرای رفع نیازهایشـان با تکیه بر مـواد و امکانات
موجـود و توانمندیهـای بومـی بـوده اسـت را میتـوان در عرصههایـی ماننـد
سـاخت و تهیـۀ دسـتافزارها ،تولیـد و نگهـداری محصـوالت مختلـف ،صنایـع
دسـتی و دسـتبافتها ،خوراکیهـا و دسـتپختهای محلـی ،لبـاس و پوشـاک
سـنتی و سـاخت مسـکنهای بومـی مشـاهده کرد.
ذکـر ایـن مطالـب از آن رو مهـم اسـت کـه مـا را بـا شـیوههای بومـی کار و
تلاش آشـنا میسـازد و نشـان میدهـد کـه کـدام یـک وجـوه فرهنـگ محلی در
حـال حاضـر میتوانـد مـا را در ادامـۀ مسـیر رو بـه جلـو بـرای برنامهریزیهـا و
اقدامـات مرتبـط بـا اقتصـاد فرهنگ کمـک نمایـد .اهم دادههـای بهدسـتآمده در
ایـن مرحلـه مشـتمل بـر مـواردی بـه شـرح جـدول شـمارۀ  8اسـت کـه در قالب
توضیحـات مختصـر و عکـس یـا هـر دو در کانـال تاریـخ و فرهنـگ درهشـهر،
همرسـانی شدهاسـت.
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جدول ( .)8تعداد تصاویر و روایتهای آگاهان محلی به تفکیک عناصری از فرهنگ بومی سیمره
تعداد روایت/تصویر
عناصر فرهنگ بومی در حوزههای گوناگون..
دسـتافزارها ،تولیـد و نگهـداری محصـوالت و مـواد غذایـی:
داربـرگَ ،هچـل ،چـوو ،سـیرکو ،مشـک ،مشـکه مـاالر ،هیـزه،
سـا جتاوه،مراضه،هوییه
صنایع دستی و دستبافتهای محلی

1
5

غذاهـا و دسـتپختهای محلی :چزنـک ،نان قرصه ،نومسـاجی،
تولـی بورونی ،تولـی برنج و ...

9

لباس و پوشاک :گلونی و ...

3

مساکن محلیُ :دوار و کپر
منبع( :کانال تاریخ و فرهنگ درهشهر)

2

ب) کارکردهـای اجتماعـی مؤلفههـای فرهنگ بومـی و قابلیت سـازگاری آن
با مقتضیـات جدید
همانطور که در جدولهای شـمارۀ  9و 10مشـاهده میشـود ،قاطبۀ آگاهان محلی
بـر ایـن نکتـه صحـه گذاردهاند کـه غالـب مؤلفههای فرهنـگ بومی منطقۀ سـیمره
در عهـد خویـش از کارکردهـای مناسـبی در اجتمـاع محلـی برخـوردار بودهانـد و
همیـن امـر موجـب پایداری آنهـا در طول زمان شـده اسـت؛ به طوری کـه امروزه
نیـز بسـیاری از آنهـا نـه تنهـا ممانعتـی با تحول و توسـعه ندارنـد؛ بلکـه از کارآیی
الزم جهـت رونـق اقتصـاد فرهنـگ و تشـکیل و تقویـت مبانی توسـعۀ اجتماعی-
اقتصـادی برخوردارند.
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جدول ( .)9انواع مؤلفههای فرهنگی بومی سیمره به تفکیک کارکردهای
قدیم به روایت آگاهان محلی
مؤلفههای فرهنگی
رایج در فرهنگ بومی

کارکردهای اجتماعی قدیم

آواها و نواهای محلی

ابـزار تهییـج مـردم بـرای رزم و جانفشـانی در مقابـل متجـاوزان،
عامـل ایجـاد نظـم و انگیـزه در مـردان و زنـان ،عاملـی بـرای
شـادمانه زیسـتن ،نویدبخـش دمیـدن سـحر در مـاه رمضـان ،عامل
ایجـاد انگیـزه در افـراد بـرای کار و تلاش روزانـه و تجدیـد قـوا
بـرای ادامـۀ آن ،آرامشبخشـی بـه حیوانـات اهلـی هنـگام کار و
شیردوشـی ،التیـام و تقویـت همبسـتگی اجتماعـی.

ادبیات عامه
(قصهها و متلها)

بازتابدهنـدۀ سختکوشـیها ،تدابیـر و راهحلهـای بومی مردمان
قدیـم بـرای حل مشـکالت زمانه ،شـیوهای بـرای تعامـل اجتماعی
مردمـان قدیـم ،حاوی نـکات آموزنـده ،انتقالدهندۀ حـس زیبایی،
مهـر و محبت و عشـق بـه مخاطبان.

تاریخ شفاهی
(روایتها و
حکایتها)

تنظیمکننـدۀ مناسـبات اجتماعـی بیـن مـردم ،جامعهپذیـر کـردن
نسـلهای جدیـد ،آشـنایی بـا شـیوۀ معیشـت غالـب ،آشـنایی بـا
روشهـای سـاماندهی امـور ،شناسـاندن مفاخـر و شـخصیتها،
آشـنایی بـا معانـی فرهنگـی رایـج و وقایـع و رویدادهـا،
هویتبخشـی بـه اعضـای اجتمـاع از طریـق بازخوانـی وقایـع
گذشـته و فراهمسـاختن امـکان الگوبـرداری و شـکلگیری درک
تاریخـی و مقایسـۀ امـروز و دیـروز بـرای آنهـا.

ارائهدهنـدۀ سرمشـقهای آموزنـده و مفیـد جهت تصحیـح و تنظیم
پندها و ضربالمثلها هنجارهای اجتماعی.
آیینها و رسوم
اجتماعی
بازیهای محلی
دستافزارها ،صنایع
دستی ،خوراکیها،
پوشاک و سرپناهها

به مثابه مناسـک گذار ،پاگشـایی ،سـور و سـوگ ،برداشـت خرمن
و . ...
جامعهپذیری سالم بچهها ،انبساط خاطر.
تأمیـن مایحتـاج زندگـی بـا کمتریـن هزینـۀ ممکـن ،کمـک بـه
خودبسـندگی زندگـی بـا اسـتفادۀ بهینـه از مـواد و مصالـح موجود
در محـل ،اشـتغالزایی بومـی ،ترویـج روحیـۀ کار و کوشـش و
همیاریهـای سـنتی.
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جدول ( .)10انواع مؤلفههای فرهنگی بومی سیمره به تفکیک کارکردهای
جدید به روایت آگاهان محلی
مؤلفههای فرهنگی
رایج در فرهنگ بومی

آواها و نواهای محلی

کارکردهای اجتماعی جدید
 )1آواهـا و نواهـای محلـی امـروزه همچنـان جهـت رقـص و پایکوبی اسـتفاده
میشـوند؛ امـا بـا توجـه به تغییـر شـیوۀ زندگـی مـردم ،بسـیاری از کارکردهای
گذشـتۀ خـود را از دسـت دادهانـد .غیـر از آفریـدن حـس نوسـتالوژیک بـرای
مـردم ،ابـزاری بـرای حفـظ فرهنـگ و آداب و رسـوم گذشـتگان و وسـیلهای
بـرای نشـان دادن اصالـت فرد بـه شـمار میروند .ایـن نمایش اصالـت میتواند
ابـزاری بـرای تمایز هم باشـد .کارکرد اجتماعـی -اقتصادی ویژه نیـز دارند و در
جـذب گردشـگر و توریسـت و کسـب درآمد مؤثر هسـتند؛  )2آواهـا و نواهای
محلـی در واقـع بیانکننـدۀ احسـاس شـادی و غم هسـتند ،بیم و امیـد میدهند،
از بـار عاطفـی برخوردارنـد و بـا تغییراتـی جزئـی میتواننـد جایگزین مناسـبی
بـرای فرهنـگ و موسـیقیهای وارداتی باشـند و ذائقههـای جدید موسـیقایی را
ارضـا نمایند

ادبیات عامه (قصهها و
متلها)

 )1بـه خزانـۀ کتابخانههـا در صـورت مکتـوب شـدن کمـک میکننـد ،منبعـی
بـرای تهیـۀ فیلـم هسـتند ،قصهگویـان میتواننـد آنهـا را  -بسـته به نـوع قصه -
گسـترش دهنـد و در مهـد کودکهـا و حتـی آسایشـگاههای سـالمندان بـه کار
گیرنـد ،میتواننـد از طریـق جشـنوارههای گوناگـون جهانـی به دیگـران معرفی
شـوند ،قابلیـت جـای گرفتن در کتابهای درسـی را دارنـد ،کالم را مؤثر میکنند
و بـه هنـگام داوری در حـل اختالفـات کاربـرد دارنـد .در توضیـح مـورد آخـر
میتـوان گفـت اگـر اعضـا و داوران شـوراهای حل اختالف بـه ادبیـات عامیانه
مسـلط باشـند بیشـک در کار خـود موفقتـر خواهنـد بـود .تمـام کسـانی کـه
بـه نحـوی بـا مـردم غـرب کشـور سـر و کار دارنـد شایسـته اسـت که بـا زبان
و ادبیـات خودشـان بـا آنهـا گفتگـو کننـد تـا سخنشـان فهمیده شـود و بـه کار
آیـد؛  )2امـروزه نقـل قصههـا و متلهـای عامیانـه در نشسـتهای خانوادگـی
میتوانـد ابـزار مفیـدی بـرای سـرگرمی باشـد .میتـوان قصههـا و متلهـا را بـا
هـدف آمـوزش بهتـر کـودکان در سـبک و قالـب کتابهـای کـودک بـه چـاپ
رسـاند و آنهـا را در جشـنوارهها شـرکت داد؛  )3ادبیـات عامه ریشـه در فرهنگ
ایرانـی دارد؛ هـم هویـت ایرانـی بـودن را تقویـت میکنـد و هم اسـتفاده تجربۀ
گذشـتگان را بـه ارمغان مـیآورد.

تاریخ شفاهی
(روایتها و
حکایتها)

 )1بـه افـراد هویـت میبخشـند ،باعـث احسـاس افتخـار نسـبت بـه گذشـته
میشـوند ،تعصبـات مثبـت طایفـهای و همبسـتگیهای قبیلـهای را کـه در
نتیجـۀ تغییـرات اجتماعـی و فرهنگـی دچـار ریـزش شـدهاند ،تقویـت میکننـد
و میتواننـد از طریـق تکـرار ،هویـت قبیلهای را برجسـته کننـد؛  )2عاملی برای
آشـنایی بـا مفاخر و شـخصیتها ،هویتبخشـی بـه اجتماع ،درک بهتـر ماجراها
و انتخـاب الگـوی مناسـب هسـتند؛  )3بـا مکتـوب شـدن مانـدگار میشـوند و
رواج مییابنـد.
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 )1مکمـل سـخن بـرای اقنـاع مخاطـب هسـتند ،گاهـی کارکـرد طنـز دارنـد و
ابـزار خندانـدن مخاطـب هسـتند؛  )2ابزاری بـرای جاانداختن کالم و بر کرسـی
نشـاندن آن و عامـل عبرتآمـوزی و تصحیـح رفتـار دیگران هسـتند؛  )3قابلیت
ایـن را دارنـد کـه با زبان بومی توسـط شـهرداریها بر دیوارها نگاشـته شـوند و
در کتـب درسـی در بخـش ادبیـات بومـی گنجانده شـوند و با بهرهمنـدی از آنها
امـر بـه معـروف و نهـی از منکر ترویـج گردد.
 )1بیشـتر یادوارهای هسـتند و در مناسـک سـور و سـوگ به کار گرفته میشوند؛
اما جنبۀ خودنمایی کردن در آنها برجسـته شـده اسـت و گاه حاشـیۀ مناسـک بر
محتـوای آنهـا ارجحیت دارد ،در جذب توریسـت نیز مؤثر هسـتند؛  )2میتوانند
معـرف هویـت تاریخـی یک شـهر یـا قـوم باشـند و در تقویت روحیـۀ تعاون و
ّ
همـکاری ،حـس نوعدوسـتی و افزایش سـرمایۀ اجتماعـی مؤثر واقع شـوند؛ )3
در جشـنوارۀ آیینهـا ،قابـل اجـرا هسـتند و میتوانند به نمایـش درآیند.
 )1عاملـی بـرای کسـب تجربههـای نوسـتالوژیک و ابـزری بـرای سـرگرمی و
دورهمیهـای دوسـتانه یـا خانوادگـی اسـت؛  )2باعـث سـازگاری بـا محیـط
اجتماعـی و طبیعـی پیرامـون خـود و ایجـاد حـس تعـاون ،آمـوزش مدیریت و
مسـئولیتپذیری ،قانونپذیـر شـدن ،احتـرام بـه حقـوق دیگـران و اشـتغالزایی
میشـوند؛  )3معرفـی ایـن بازیهـای محلـی در قالـب کتـاب و فیلـم باعـث
غنیسـازی بازیهـای ملـی ،بـازده اقتصادی ناشـی از فـروش آنهـا و معرفی این
بازیهـا بـه ملـت ایـران و دنیـا باشـد؛ حتـی ممکن اسـت یکـی از ایـن بازیها
روزگاری در سـطح کشـوری ،آسـیایی یا حتـی جهانی مطرح شـود .این بازیها
میتواننـد متناسـب بـا سـن و سـال کـودکان در مـدارس اجـرا گردند.
 )1ابـزاری بـرای معرفـی فرهنـگ و هنـر یـک شهرسـتان یـا منطقه بـه دیگران
هسـتند ،عامـل جـذب گردشـگر و کسـب درآمـد محسـوب میشـوند ،ذائقـۀ
زیباییپسـندی را تغذیـه میکننـد ،بـه مثابـه زنجیـری بـرای مرتبـط کـردن افراد
بـه گذشـتۀ تاریخـی و هویـت منطقهای خود هسـتند؛  )2شـیوۀ اسـتفاده از مواد
و مصالـح موجـود در محیـط اطـراف را بـرای کمـک بـه زندگی و امـرار معاش
نشـان میدهنـد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
طبـق راهبردهـای توسـعۀ فرهنگی پایـدار (درونزا) ،یکـی از مؤثرتریـن راهها برای
مانـدگاری و تقویـت بخـش فرهنـگ در هـر جامعـه و زیربخشهای آن در سـطح
مناطـق ایـن اسـت کـه دولـت ،کارآفرینـی و فعالسـازی ظرفیتهـای مردمـی در
حـوزۀ تولیـدات فرهنگـی و رونق اقتصـاد فرهنگ را تقویت کند و مسـیر رسـیدن
بـه کسـب و کارهای نـو و درآمدزایی در این زمینه را هموار سـازد .اسـتدالل نهفته
در ایـن رویکـرد ،حـاوی ایـن معناسـت کـه اگـر بخـش فرهنگ بـه ایـن درجه از
توانمنـدی برسـد هـم قادر اسـت هویـت و اسـتقالل نسـبی خویـش را حفظ کند
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و هـم میتوانـد در برقـراری رابطـۀ کارکـردی متعـادل بـا سـایر خردهسیسـتمها
از قـدرت چانهزنـی و تأثیرگـذاری بیشـتری برخـوردار باشـد .بدیهـی اسـت
تصمیمگیـری و برنامهریـزی در ایـن خصـوص منـوط بـه حصـول به ایـن آگاهی
اسـت کـه منطقهای که بناسـت برای توسـعۀ فرهنگـی آن برنامهریزی و اقدام شـود
از چـه ظرفیتهـای فرهنگـیای در حـوزۀ اقتصـاد فرهنـگ برخوردار اسـت و آیا
ایـن ظرفیتهـا از لحـاظ کارآیـی و قابلیـت انطبـاق با مقتضیـات امـروزی آنچنان
بنمایـهای دارنـد کـه بتـوان بر آنها تمرکـز کـرد و سـرمایهگذاری الزم را انجام داد؟
در بررسـی این موضوع در سـطح شهرسـتان درهشـهر ،مؤلفههای فرهنگ بومی این
منطقـه و قابلیتهـای کارکردی آن از منظر رویکرد توسـعۀ فرهنگی پایدار بررسـی
شـد .دادههـا و اطالعـات بهدسـتآمده از روایتهـا و نقـل قولهـای آگاهـان و
عالقهمنـدان فرهنـگ محلـی عضو کانـال تلگرامی «تاریـخ و فرهنگ درهشـهر» ،به
عنـوان منبـع عمـدۀ دادههـا در کنار برخی منابع اسـنادی ،نکات قابـل توجهی را در
ایـن خصوص برای ما روشـن سـاخت کـه عبارتند از:
یافتههـا در راسـتای مطالعـات پیشـین بـه شـرح منـدرج در بنـد پیشـینه و در
سـطحی وسـیعتر تصدیـق میکنند که شهرسـتان درهشـهر بـه عنوان یـک منطقۀ با
سـابقۀ تاریخـی ،یـک فرهنگی بوم متشـکل از عناصـر و مؤلفههای گوناگـون دارد
کـه بـه اشـکال و کارکردهای مختلف از توانمنـدی و کارآیی الزم برای سـاماندهی
امـور مختلـف جامعه در عهـد خویش برخوردار اسـت؛ کما اینکـه در حال حاضر
نیـز در صورت اعمال مدیریت مناسـب فرهنگی ،بسـیاری از ایـن وجوه کارکردی،
قابلیـت انطبـاق بـا تقاضاهـای جدید مصرف فرهنگـی و بهروز شـدن را دارند .این
امـر بـه معنـای ر ّد ادعای آن دسـته از مطالعاتی اسـت کـه متأثر از دیدگاه نوسـازی
قدیـم ،تداعـی و تلقـی تحقیرآمیـزی از واژۀ عامـه (بـه عنـوان لنگۀ فرهنـگ عامه)
داشـتهاند و فولکلـور و مـواد و دادههـای آن را در شـمار مشـتی خرافـه و افسـانه
و اسـطوره و گفتـار مـردم بیسـواد قلمـداد نمودهانـد؛ همچنیـن مطالعاتـی را تأیید
میکنـد کـه بـه فولکلور به چشـم گنجینه و میراث ملی نگریسـته و برای حراسـت
و مطالعـۀ آن ،تالشهـای الزم را مبـذول داشـتهاند؛ همچنیـن یافتههـا مبیـن آننـد
کـه مؤلفههـای فرهنگـی بومـی منطقـۀ سـیمره در تمام زمینههـای مورد بررسـی از
قابلیتهـای فرهنگـی قابل توجه و پتانسـیل بـاال برای ورود به عرصـۀ فعالیتهای
نویـن فرهنگـی و رونـق اقتصاد فرهنگ و هنـر برخوردارند .این موضـوع بهویژه از
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آن جهـت قابـل توجه اسـت که یافتههـای مزبور حاصل بررسـی روایت مسـتند و
برسـاخت افـرادی اسـت که اغلـب آنها به طـور مسـتقیم تجربۀ زیسـتۀ زندگی در
سـنت محلـی را داشـتهاند؛ البتـه ایـن بـدان معنا نیسـت کـه یافتههای ایـن تحقیق
برآینـد کامـل واقعیـت موجود اجتماع مـورد مطالعه اسـت؛ چراکه اگـر نگارندگان
بـا موانـع و محدودیتهایـی هماننـد ضیـق وقت ،کمبـود بودجه و عدم مشـارکت
همدالنـۀ آگاهـان محلـی در پاسـخگویی به سـؤاالت مطرحشـده مواجـه نبودند یا
میتوانسـتند بـه جـای پرسـش از طریـق فراخـوان در کانـال تلگرامـی ،بـا مراجعۀ
مسـتقیم بـه محل و مشـاهدۀ همراه با مشـارکت به گـردآوری دادههـا بپردازند ،چه
بسـا شـناخت عمیقتـر و قابـل اسـتنادتری از فرهنگ بومـی درهشـهر و قابلیتهای
آن بـه دسـت میآمد.
بـا وجـود ایـن ،اسـتناد بـه یافتههـای حاصـل از مطالعۀ حاضر  -بـه عنوان گام
آغازیـن -بیانگـر این واقعیت اسـت که منطقۀ سـیمره ،توانمندیهـا و ظرفیتهایی
را در زمینـۀ آواهـا ،نواهـا و موسـیقی محلـی ،ادبیـات عامیانـه (قصههـا و متلها)،
تاریـخ شـفاهی ،ضربالمثلهـا و کارآواهـا ،آیینهـا ،رسـوم و بازیهـای محلـی،
دسـت-افزارها ،صنایـع دسـتی ،خوراکیها ،پوشـاک و سـرپناههای سـیمرهای دارد
که قابل ورود به عرصۀ کسـب و کارهای نوین فرهنگی هسـتند و شایسـته نیسـت
از ارائـۀ راهـکار و پیشـنهاد بـرای بهرهبـرداری از ایـن قابلیتها چشمپوشـی کرد؛
چراکـه بهرهمنـدی از ایـن قابلیتهـا بـه منزلـۀ فرصتـی بـه نفـع توسـعۀ فرهنگـی
درونزای منطقه اسـت.
به نظر میرسـد اجرای راهکارها و پیشـنهادهای زیر بر پایۀ راهبرد «فعالسـازی
ظرفیتهـای مردمـی بـرای تولید و گسـترش کسـب و کارهـای فرهنگـی مبتنی بر
رویکردهـای مشـارکتی» از سـوی دولـت و دسـتگاههای ذیربـط میتوانـد موجب
گشـایش و بالندگـی ظرفیتهـای مردمی و بهرهبـرداری از فرصتهای یادشـده در
این خصوص شـود:
 شناسـایی مفاخـر و کاربلدهـای محلـی در هـر یـک از زمینههـای هفتگانـۀشناساییشـده و زمینههـای فرعـی ذیـل هـر یـک از آنهـا؛
 شناسـایی مسـائل و مشـکالتی کـه ایـن قبیـل افـراد بـرای توسـعۀ کسـب وکارهـای خـود و روزآمـد کـردن آن در حـال حاضـر بـا آنهـا مواجـه هسـتند و
راهحلهایـی کـه آنهـا بـرای برونرفـت از مشـکالت پیـش رو عرضـه میدارنـد.
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نگاهی اجمالی به مؤلفههای فرهنگ بومی شهرستان درهشهر و...

 آمـوزش و توانمندسـازی نیروهـای عالقهمنـد بـه ورود بـه صحنـۀ کسـب وکارهـای نویـن فرهنگی و تسـهیل زمینـۀ فعالیـت و مهارتافزایی بـرای آنها مدّ
نظر باشـد و با اسـتفاده از مدرسـان مجـرب و کارآزموده در حـوزۀ کارآفرینی و
اقتصـاد سـرمایهگذاری بـه برگـزاری دورههـا و کارگاههای آموزشـی کوتاهمدت
و میانمـدت بـرای آنـان اقدام شـود.
 بـه منظـور آشـنایی بـا ظرفیتهـای فرهنگـی و هنری بومـی و تبـادل نظر درمـورد راهکارهـای رونقبخشـی بـه آنها جهـت ورود به کسـب و کارهای نوین
فرهنگـی متناسـب بـا شـاخصهای توسـعۀ پایـدار و مشـارکتی ،بـه برگـزاری
نشسـتهای تخصصـی بـا مشـارکت و هماندیشـی متولیـان محلـی فرهنـگ،
فعـاالن فرهنگـی ،سـرمایهگذاران محلـی ،صاحبنظـران دانشـگاهی و مقامـات
دسـتگاههای اجرایـی اسـتان و شهرسـتان اقـدام شـود.
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