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 ( 88/4/8931 :پذیرش  22/8/8931: دریافت)

 چکیده
 را ایران توانمی که ایگونهبه دارد، ریشه کهن قرون و اعصار در ایران مردم ۀفرهنگ عام

 دارای که است مناطقی ازجمله کرمانشاه استان. دانست کهن سنن و باورها ها،آیین خاستگاه
 دیار آن ردمم باورهای درنتیجه است؛ خویش به مختص و غنی فرهنگی هایمایهبن و هاریشه

 خاص، طوربه آنچه میان این در. باشد منطقه آن عامۀ فرهنگ کنندةمنعکس خوبیبه تواندمی
 و فرهنگ از مهمی بخش عنوانبه هانامهوقف در غنی فرهنگ این تبلور است، توجه مورد

 ابانتخ استان این از قاجار دورة به متعلق نامۀوقف پنج حاضر پژوهش در. است عامه ادبیات
آن در عامه ادبیات و فرهنگ هایمشخصه تحلیلی ـ توصیفی روش به سپس و شد بازخوانی و
 تفکرات رصد برای ابزار بهترین متون این که است آن از حاکی حاصل نتایج. شد بررسی ها

 وضوحبه را عامه ادبیات و فرهنگ هایبازتاب توانمی و روندمی شماربه قاجار دورة در مردم
 و القاب مقادیر، و اوزان وسایل، و ابزار ها،حرفه و مشاغل . کرد بررسی و مشاهده هاآن در

 گیریاندازه واحدهای فامیلی، هاینسبت عامیانه، اصطالحات و کنایات نفرین، و دعا عناوین،
 شده،انتخاب هاینامهوقف در که هستند معنوی و مادی عناصر جملۀ از مذهبی هایآیین و

    .اندشده تحلیل و بررسی و شناسایی
 نامه، دورة قاجار، استان کرمانشاه.ادبیات عامه، فولکلور، وقف: کلیدی هایواژه
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 . مقدمه1
های محکم و استواری در قرون گذشته و تاریخ آن فرهنگ عامیانۀ هر ملتی ریشه

 و بیاتاد با گاه و تابوها و هاتوتم و مذهبی باورهای با گاه هنگسرزمین دارد. این فر
 ملی، و تاریخی سنن ها،اسطوره و نمادها به توجه. خوردمی گره ملت آن فولکلور زبان

 تواندمی اشارات و کنایات ها،المثلضرب و هاگویش و اعتقادی و مذهبی باورهای
 .باشد سرزمین یک عامیانۀ فرهنگ شناخت برای ایوسیله

 اینکه بر عالوه خود، اریخت طول در همواره که است هاییکشور هازجمل ایران
 موارد از بسیاری در بوده، شگرف و فردهبمنحصر هایآیین و باورها و هااسطوره زادگاه
  .است یافته انتقال هاسرزمین دیگر به و شده ملل سایر الگوی آن، فرهنگ و اندیشه

 میقو الگویکهن باورهای و آیین آداب، و مناسک از بسیاری زادگاه تنهانه ایران
 و موقعیت سبببه که است آورفرهنگ و دیدهآب آوردگاهی بلکه است، دیرگشت
بوده  نیز صدورفرهنگ گذرگاهی سده به سده تاریخی، و برانگیزدرنگ وضعیت

 (.89: 8911 دوست،میهن) است

 صورت زبانی تبادالت واسطۀبه عموماً که فرهنگ صدور این گفت بتوان شاید
 گاه و دارد مستقیم رابطۀ فرهنگ با زبان. »است فرهنگ انتقال ایبر ایوسیله گیرد،می

 جاهمین از فرهنگی مطالعات در زبان تأثیر و نقش. دانندمی فرهنگ معادل را زبان
 سازهویت عناصر. است زمان طول در فرهنگی عنصر ماندگارترین زبان. شودمی روشن

 اما ؛شود تغییراتی دستخوش تاس ممکن...  و معماری تاریخ، پوشاک، و خوراک مثل
 (.911: 8931 ذوالفقاری،) «مانندمی باقی متمادی سالیان طی زبانی آثار

 مختلف متون در آن بازتاب و عامه ادبیات دربارة بحث به بتوان آنکه برای بنابراین
 که است همان» فرهنگ. شود ارائه فرهنگ از مشخص تعریفی است الزم ابتدا پرداخت،

 مجموعۀ از است عبارت آن و خوانندمی ثقافت عربی در و culture فرنگی هایزبان در
 عاطفۀ و ذوق زادة یا ادراک و عقل محصول آنکه از اعم قوم، یک معنوی هایمیراث
 از بخش آن زاییدة را فرهنگ» دیگر تعریفی در(. 91: 8912 محجوب،) «باشد ایشان

 هنر، فلسفه، دربرگیرندة که ناسندشمی مردم فکری هایوردهافر و ذهنی هایتراوش
 جامعه یک هایدودمان و افراد سرشت با آمیخته و دیرپا و افتادهجا هایینیآ و ادبیات
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 «است بنیادی و ذهنی معنوی، دیرندگی آفرینش، جنبۀ دارای بیشتر فرهنگ. باشدمی
 . است گوناگون تعاریف دارای فرهنگ همچون نیز عامه ادبیات (.3: 8977 شادابی،)

 باستانی آثار میالدی 8112 در(  Ambroise Morton) مورتن آمبرواز بار نخستین
 و هلند و آلمان در. عوام دانش یعنی نامید،  Folk-lore را توده ادبیات و

 در اما پذیرفتند؛ را آن معادل  Volkskunde لغت اسکاندیناوی، کشورهای
 و هاکشمکش از پس و دادند اننش بیشتری مقاومت ابتدا زبان،التینی کشورهای

 است لغتی ترینجامع فولکلور که رسیدند نتیجه این به باألخره، دیگر، لغات وضع
 کردند خود زبان وارد نیز را لغت این مشتقات و شودمی عوام دانش تمام شامل که
 (.299: 8971 هدایت،)

 عبارت عامه ادبیات ساده، تعریفی در. است عامه فرهنگ از بخشی عامه ادبیات
 یک افراد برای تنها معموالً که غیرمعیار و غیررسمی اصطالحات و واژگان» از است
 حیطۀ در اما (.812: 8918  ذاکری،) «است درک قابل خاص ایناحیه یا اجتماعی گروه
 رسمی اول نگاه در هانامهاست؛ زیرا متن وقف دیگر ایگونه به وضعیت هانامهوقف
اما دارای اصطالحات و تعابیری است که  ؛است شده نگاشته خاصی افراد توسط و بوده

 قاجار دورة در رسند،می نظربه دشوار که حال عین در و دارند عامیانه ایمایهدرون
 .اندگرفتهمی قرار مردم تودة استفادة مورد

 زندگی با گوناگون اشکال به تاریخ، مختلف ادوار در که است ایحسنه تسن وقف
 در . وقفاستشده  تأکید بر آن ایرانی فرهنگ در و داشته پیوند مردم یاجتماع

 آن واقف مُلک بر مِلکی عین کردن حبس و داشتن نگه»: از است عبارت فقهی اصطالح
 وقف دیگر عبارت به .«(وقف»:  ذیل 8977)دهخدا، « منفعت آن در راه خدا کردن مصرف و
، فروش هبه و مانند آن منتفی فتصر حق ردیگ که است اموال از حبسی و داشتنازب»

 «باشند داشته ماندگاری که است جایز اموالی در تنها وقف دلیل همین به. شودمی
 (.93: 8917 ایازی،)

 ت،سن دین، در. دارد علمی و مذهبی عامیانه، کاربرد سه تسن واژة فارسی زبان در» 
« گذشتگان به ما رسیده است الهی است که توسط ودیعۀمعنای دارد و به سیمقد مفهوم

 در. دانست ماندگار عامیانۀ سنت یک را وقف توانمی بنابراین .(89: 8978 شیرازی، انجوی)
 و ادبیات در سنت این پای رد که بس همین است، عامیانه سنت یک وقف اینکه تأیید
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 روغن» المثلضرب عامه ادبیات در مثال برای. است مشهود عامیانه هایالمثلضرب
 است؛ بوده خسیس اشخاص دربارة پرکاربرد عبارات از «کردن امامزاده وقف را ریخته

 :است آورده خویش دیوان در (99: 8913) حافظ  یا
 داد فتوا و بود مست دی مدرسه فقیه

 

 است اوقاف زمال به ولی حرام می که 
 

 :فرمایدمی بوستان در سعدی یا و
 سریر و ملک و گنج چنین ندیدم

 

 پیر و درویش و طفل بر است قفو که 
 

 (27 :8921سعدی، )

 :است آورده دیگر جایی در یا
 جای به وی از پس ماند آنکه نمرد

 یادگار پسش از نماند کو آن هر
 نماند خیرش آثار و رفت وگر

 

 مهمانسرای و خان و خانی و پل 
 بار نیاورد وجودش درخت
 خواند الحمد مرگش از پس نشاید

 

 (72 همان،)

 این ناگسستنی پیوند و اسالمی ـ ایرانی فرهنگ در وقف تسن اهمیت به توجه با
 اما ؛است آشکار امری آن در عامیانه فرهنگ بازتاب مردم، عامیانۀ فرهنگ با تسن

 و پژوهش به نیاز که است امری هانامهوقف متن در آن بازتاب و فرهنگ این کاربرد
 این قاجار، دورة در ایران فرهنگی و جتماعیا اوضاع چگونگی به توجه با. دارد بررسی

 جغرافیایی منطقۀ و شد گرفته نظر در تحقیق مورد زمانی بازة عنوانبه تاریخی دورة
 جغرافیایی محدودة عنوانبه ایران، کردزبان مردم فرهنگی خاستگاه عنوانبه کرمانشاه

 .شد لحاظ
 در قاجار دورة هاینامهوقف در ایران عامیانۀ ادبیات و فرهنگ بازتاب بررسی برای

 مصادیق تمام و شد استفاده هانامهوقف متن خوانش و ایکتابخانه روش از کرمانشاه،
 .شد بررسی و ذکر مورد هر در تحلیلی، روش با عامه ادبیات و فرهنگ

 تحقیق پیشینۀ. 2

 سوم،ر و آداب جوامع، شناخت در مهم هایمقوله از عامیانه ادب و فرهنگ که جاآن از
 فرهنگ دربارة بسیاری تحقیقات است، جوامع آن جمعی عقاید و باورها سنن، و هاآیین
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  عامه ادبیات حوزة در تحقیقات این جملۀ از. است گرفته صورت عامیانه ادبیات و
 :کرد اشاره مواردبرخی  به توانمی
 است، گرفته صورت ایران عامیانۀ ادبیات زمینۀ در که هاییکوشش ترینمهم از یکی. 8

 حسن کوشش به و محجوب محمدجعفر نوشتۀ ایران عامیانۀ ادبیات کتاب
 و آداب از کامل ایمجموعه تا است شده تالش اثر این در. است( 8912) ذوالفقاری

 . شود معرفی و گردآوری ایرانیان باورهای و سنن

 توسط هک است پژوهشی «سووشون رمان در عامه ادبیات عناصر و باورها» مقالۀ. 2
 در عامه ادبیات ابعاد بررسی به و شده انجام( 8939) عامری زهره و کافی غالمرضا

کرده  معرفی آن در را...  و آنیما خرافه، تابو، توتم، نمودهای و پرداخته اثر این
 .است

 بازتاب» عنوان با ایمقاله در( 8939) جهادی سیدامیر و افشار جهانشاهی علی. 9
 دربار دبیران توسط که متونی واکاوی به «اسالمی دورة در ابتکت در عامه باورهای

 شخصی باورهای و عامیانه ادبیات تأثیر و اندپرداخته شده است، نگاشته هادیوان در
 . اندکرده بررسی متون، این در را کاتبان

 در فولکلوریک هایمایهبن» عنوان با ایمقاله در( 8932)همکاران  و حاجیانی فرخ. 4
 .اندپرداخته عامه ادب متون عنوانبه نقالی طومارهای بررسی به «نقاالن مارهایطو

  را فارسی ادبیات در اجتماعی و فرهنگی نمودهای( 8934)االمینی روح محمود. 2
 .است کرده بررسی نامهوقف چند در مختصر صورتبه

 ترویج و وقف سنت تحلیل عامه به فرهنگ بررسی در( 8917)نقیان حسین علی. 1
 .استپرداخته  قرآن

 عشق عرصۀ زندگان کتاب ها،نامهوقف و وقف شناخت زمینۀ در مهم آثار از یکی. 7
 و کرده بازخوانی را کرمانشاه هاینامهوقف آن، در( 8912) کشاورز اردشیر که است

پرداخته  متون این در عامه ادب مصادیق از برخی بررسی به نیز اندکی موارد در
 نیز آنان روزگار تاریخی اوضاع به واقفان زندگانی شرح بر عالوه اثر این رد. است
 .استشده  توجه
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 باغ و قنات نامۀوقف در متن رفته کاربه ادبی صنایع( 8932) تفتی و آبادکمال امیری. 1
 .اندکرده بررسی را یزد آباددولت

 در ایران باارزش اداسن عنوانبه هانامهوقف اهمیت موضوع به( 8971) خسروی. 3
 .است پرداخته شناسیزبان حوزة

 8218 سال به مربوط «شهر گلپایگان در تن هفده» نامۀوقف( 8918) شهرستانی. 81
 . استکرده  بازخوانی را هجری

 ادبیات در مفهومی و واژگانی حیث از وقف بازتاب موضوع به( 8932) هاشمیان .88
 است.پرداخته  فارسی

 پنج که کرده بازخوانی را خراسان استان از نامهوقف بیست( 8911)ژاد نانزابی. 82
 . است قاجار دورة به متعلق آن نامۀوقف

 فشاپویه و غار بلوک به متعلق نامهوقف 72 تعداد( 8931)رضایی  و عباسی حاجی. 89
 .قاجار است ةها مربوط به دوركه برخی از آن کرده بازنویسی و بازخوانی را تهران در

رسد تاکنون پژوهشی اختصاصی دربارة فرهنگ نظر میبا توجه به پیشینۀ یادشده، به
. است نگرفته صورت قبیل این از هایینوشتهدست و هانامهعامیانه و تبلور آن در وقف

 و تاریخ از ایبازه در کرمانشاه، عامیانۀ ادبیات و فرهنگ دربارة پژوهشی انجام درنتیجه
 اثبات زمینۀ در اثربخش و راهگشا تحقیقی تواندمی ها،نامهوقف چون خاصی متون در

 سنت این پررنگ حضور و باشد کرمانشاه مردم عامیانۀ فرهنگ با وقف تسن پیوندهای
 پژوهش این همچنین. کند اثبات عامه ادبیات و زبان حتی و مردم زندگی در را حسنه

 عامه ادبیات از بخشی را هانامهوقف نمتو آنکه برای باشد ایکنندهقانع دلیل تواندمی
 .کنیم تلقی

  . چارچوب نظری پژوهش3

 ایران مردم عامیانۀ فرهنگ از بخشی تواندمی که است اجتماعی رفتارهای ازجمله وقف
. خیزدمیبر عوام زندگی و اجتماع دل از که خودخواسته است رفتاری وقف زیرا باشد؛

 ،شود بررسی هاآن از مناسبی آماری جامعۀ و شود هپرداخت هانامهوقف مطالعۀ به اگر
 هامصداق این. یافت هاآن در عامیانه ادبیات و فرهنگ از بارز هاییمصداق توانمی قطعاً



 همکاران  ومحمد موالیی    _______________________ ...هاینامهوقف در عامه ادبیات و فرهنگ بازتاب

7 

 آن بر عالوه. باشند عامه فرهنگ یا ادبیات از مختلفی هایشاخه دربردارندة توانندمی
 شفاهی و زبانی صورتبه که شمردبر توانمی را فولکلور عناصر و مواد از بسیاری»

 قبرها، سنگ روی هاینوشته مانند دارند؛ قرار فولکلور ردیف در ولی شود؛نمی منتقل
 از مهم بخشی هااین. هانامهوصیت و سنتی هاینامهقول قراردادها، ها،طلسم دعاها،

: 8914 تی(،)قنوا جعفری) «شوندمی منتقل و حفظ کتبی طریق از تنها که هستند فولکلور

 گیرند؛می قرار قرادادها گاه و هانامهوصیت گروه در هانامهوقف اینکه به توجه با. (812
 که هایینامهوقف ادامه در. کرد بررسی ،عامه ادبیات و فرهنگ حوزة در را هاآن توانمی
 . است شده معرفی گرفته، قرار استناد و استفاده مورد تحقیق مواد عنوانبه

 های مورد بررسینامه: وقف1جدول 
 به)وقف سال نامهوقف عنوان ردیف

 (هجری
 موقوفه مصارف

 و عزاداران اطعام، )ع(دالشهدایس یعزادار 8988 الحاجیهاشرف 8
 حملو  یخوانروضه جلسات یبرگزار
 نجف به یو جسد

 میرزا حاج 2
-حکیم محمدعلی

 باشی

 و غربا  نانیاطعام مسک و قرآن ختم 8941

 عتبات به جنازه دفن، حمل و کفن مخارج 8922 خانم هاجر رحومهم 9
 صلوات، و صوم مظالم، رد و فاتحه عالیات،
  خیرات و فقرا اطعام خوانی،روضه

 خان هادیمیرزا 4
 کارگذار

 و مروه و صفا بین هایچراغ روشنایی 8232
  جاآن پاکسازی

 امامقلی عمادالدوله 2
 میرزا

 نییتع و انیو متول علمانم طلّاب، یمستمر 8213
 مدرسه انمدرس یزندگ محل

 ادبیات یا فرهنگ عناصر برای متعددی هایبندیدسته ،ادبیات و فرهنگ حوزة در
 زیر موارد توانمی( 8978)انجوی  بندیتقسیم به توجه با لیکن است؛ شده تعریف عامه

 : برد نام را
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 ملی هایآیین ،...( و زیارت، آداب سوگواری،) رسوم و آداب: معنوی عناصر: الف
 صنایع) قومی هایهنر ،...( و نوروز، قربان، عید) هاعزاداری و هاجشن شامل مذهبی و

 عامه زبان و ادبیات ،...(و هافال ها،بازی) هاسرگرمی ،...( و نمایشی هایهنر دستی،
 .عقاید و هاخرافه ،...( و اصطالحات کنایات،)

 ها،کفش ها،لباس) پوشاک ،(معماری و هاشهر) مسکن ،اهابزار: یماد عناصر: ب
 . معیشت و اقتصاد و مشاغل، و هاپیشه ،...( و کار هایلباس ها،کاله

 دارای و متفاوت نگارش نوع با خاص متونی هانامهوقف اینکه به توجه با درنتیجه،
 ترینملموس و ترینساده که ـ انجوی بندیدسته هستند، معنوی و یماد عنصر دو هر

 را عامه ادبیات و فرهنگ عناصر بتوان تا شد لحاظ هاآن بررسی برای ـ بود بندیدسته
 ادبیات و فرهنگ هایمؤلفه توانمی کلی طوربه بنابراین .داد نشان هانامهوقف متون در

  .کرد خالصه معنوی و یماد گروه دو در بررسی مورد هاینامهوقف در را عامه

 هانامهوقف در عامه فرهنگ معنوی . عناصر3-1

 جغرافیایی منطقۀ یک مردم زبان و عقاید باورها، در عموماً عامه فرهنگ معنوی عناصر
 و عقاید با متناسب وهستند  رمتغی مکان و زمان به بسته عناصر این. دارد ریشه خاص
 .دارند کاربرد مردم، مذهبی و فرهنگی هایاندیشه

 القاب و . عناوین3-1-1

 نکتۀ اولین شود، بررسی عامیانه فرهنگ و ادبیات هایمصداق ها،نامهوقف ابتدای از گرا
 و القاب اگرچه. هاستنامهوقف این در شده کاربردهبه القاب و عناوین اهمیت، حائز

 مذهبی و قاجار دورة ادبیات و زبان به توجه با ولی ؛هستند عربی رفته کاربه عناوین
 عالوه. است طبیعی امر این عصر، آن روحانیون اجتماعی گویش و نامهوقف متون بودن

 و فرزندان به قاجار شاهان که شد متداول زمانی از عناوین و القاب این دادن ،این بر
 ارکان همۀ به و کرد پیدا اشاعه عناوین این سپس و دادند پرطمطراق القاب خود زنان

 کلی طوربه .کرد رسوخ نیز عامۀ دبیاتا و فرهنگ به ناخودآگاه و یافت تعمیم حکومت
 :کرد خالصه گروه پنج در توانمی را عناوین و القاب
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 و فرزندان و واقف دربارة عموماً که القاب این :اشرافی عناوین و القاب .3-1-1-1
 فنون نظر از و( وصفی ۀاضاف) صفات دستوری نظر از ،اندشده برده کار به او ورّاث
 به افراد این تعلق دهندةنشان اوصاف این کاربرد. روندمی شمارهب اضافات تتابع ادبی

 : مثال برای ؛هاستآن مالی تمول بیانگر و درباری و اشرافی هایخاندان
علیّه عالیه، اشرف الحاجیه  نوّاب المستورات زبده و المخدّرات قدوه جنابعالی -

 و هاخانم پیشوای معنای به القاب و عبارات این .(8 نامۀمسمی به کشور خانم: )وقف
 .است رفیع و بلندمرتبه و بزرگ شاهزادة و رویانپوشیده برگزیدة

. است عالیقدر و رتبتعالی شأن،عالی معنی به لغت در( 4و8 نامۀوقف: )عالیجاه -
 : ذیل8977 دهخدا،)نویسند  هانامه و هانوشته اول در که است احترام القاب از واژه این

 . (عالیجاه
 و آمیزتعظیم است خطابی کرامت، با بلندمرتبۀ معنای به (8 نامۀوقف: )مکرّمه علیا -

 (.«مکرمه علیا» ذیل همان، )زنان  برای آمیزتفخیم

. شدهداشته گرامی و بزرگ نشینپرده(  8 نامۀوقف: )المجلّله المعظّمه مخدرة -
 و( «مخدره» ذیل همان،)گویند  را حیا و باشرم و پاکدامن نشین،پرده و باحجاب زن مخدّره
 و شدهتعظیم و شده توصیف بزرگی به داشته شده،بزرگ شده، کردهبزرگ زن به معظّمه
 (. «معظم» ذیل همان،)گویند  محترم

 جایگاه ملتی هر فرهنگ و تمدّن در که هستند عناصری ترینمهم از یکی زنان
 خانواده و اجتماع در هانآ نقش و زنان به جامعه مثبت نگرش. دارند ایویژه

 بیشتر بر جنسیّت مسئلۀ. هاستآن روانی سالمت و خانواده دوام کنندةتضمین
 و باورها بر که است بدیهی و است تأثیرگذار ادبی و فرهنگی اجتماعی، هایحوزه
 (. 892: 8931 ناصرو، جباره) است داشته مهمی نقش نیز گذشتگان عقاید

 ایران در است عنوانی نوّاب( 2و8 نامۀوقف)...:  شاهزاده نوّاب مستطاب، اشرف واال -
 نظر از نوّاب. است شدهمی گفته شاهان گاه و شاهزادگان به که قاجاریه و صفویه عهد

 معنی به مستطاب و( «نوّاب» : ذیل8977 دهخدا،) است وکیل و کنندهنیابت معنای به لغوی
 عناوین و القاب از مستطاب جناب. ستا آیندخوش و شایسته و پسندیده نیکو، خوش،
 در(. «مستطاب» ذیل همان،)است شده می استفاده مکاتبه یا مخاطبه در است که بزرگان
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 است القابی «المعتمدین و الحاج خیر فهام علّام مستطاب جناب» باشیحکیم نامۀوقف
 .است شده داده نمازپیش به که

 و تعظیم در که است القابی از یکی سرکار( 8 نامۀوقف: )شریعتمدار سرکار -
 بود لقبی و عنوان شریعتمدار و( «سرکار» ذیل همان،)کنند می استعمال شخص تکریم

 .شدمی گفته دینی علوم عالمان به که

 و استبوده  قاجار شاهفتحعلی القاب از خاقان( 4و 9 نامۀوقف: )الخاقانمقرّب -
 اند.دادهمی وی نزدیکان به که است لقبی الخاقانمقرّب
. است رفته کاربه واقفان دربارة بیشتر القاب این :مذهبی عناوین و . القاب3-1-1-2

 موارد، از بسیاری در که هستند ایاضافه ترکیبات یا صفت معموالً دستوری نظر از
 .است «اهلل» جاللۀ لفظ ها،آن الیهمضاف

 (.اهللیۀآ ذیل ا،دهخد)خدا  حجت و نشانه( 8 نامۀوقف: )اهللآیت -

 علما برای که استبوده  القابی از روزگار، فقهی عالم( 8 نامۀوقف: )مجتهدالزّمان -
 .اندبردهمی کاربه

 «مسلمانان و اسالم برهان و دلیل» معنیبه( 8 نامۀوقف: )والمسلمین االسالمحجت -
 .استرفته می کاربه بزرگان و دین علمای جماعت، امامان برای معمول طوربه که است

 .گرددمی باز او سوی به دین که کسی یعنی( 4 نامۀوقف: )مآبشریعت -

 زندگی پیشۀ و رسم دادگری، و عدالت آنکه معنی به( 2نامۀ وقف: )شعارعدالت -
 .باشد او

 به مذهبی متبرکۀ اماکن به سفر واسطۀبه که هستند واژگانی :زیارتی . القاب3-1-1-3
 این بسامد. دارند کاربرد عامه ادبیات و فرهنگ در القاب سایر از بیش و ددهنمی افراد

 افراد اسم جانشین صفات این مواقع بیشتر در که باالست قدر آن عامه زبان در واژگان
 و بدل دوطرفۀ ترکیبات سوی یک القاب این هانامهوقف در دستوری لحاظ از. دشومی
 .  هستند منهبدل

 شده مشرّف حج سفر به که کسی به(  9و 2و 8 نامۀوقف) :حاجیه یا حاجی -
 .گویند باشد،
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 ،(ع)الرضاموسیبنهشتم، علی امام زیارت به که را بانویی( 9نامۀ وقف: )مشهدیه -
 .گویندمی مشهدیه باشد، شده نائل

 مطهّر حرم و عالیات عتبات زیارت توفیق که کسی( 9ۀناموقف: )کربالیی -
 رفته، عالیات عتبات زیارت به که شخصی اگر. باشد شده او حال املش (ع) سیدالشهدا

 .گویندمی «کربالئیه» او به باشد، زن

 هاآن به افراد، شغل واسطۀبه را القاب از دسته این :مشاغل ویژۀ . القاب3-1-1-4
 ترکی پسوند و پیشه نام ترکیب از مشاغل ویژة القاب گاهی. انددادهمی نسبت

 هایدر جایگاه توانندمی دستوری نظر از واژگان گروه این. شوندمی هساخت «باشی»
 : است جمله آن از. هستند الیهمضاف یا بدل معموالً اام شوند؛ ظاهر مختلفی

 شخصی ملّا گذشته، در. است معلم یا استاد لقب عامه زبان در( 2 نامۀوقف: )مُلّا -
 .ستاداشته  خاصی احترام مردم نزد که بوده فاضل

 هنگام بزرگ، طبیب به احترام برای عامه فرهنگ در( 2 نامۀوقف: )باشیحکیم -
 .اندکردهمی استفاده باشیحکیم لفظ از وی، خطاب

 است؛ زادهاشراف و زادهبزرگ معنی به میرزاد، واژة مخفف( 2نامۀ وقف: )میرزا -
 .شدمی گفته نیز نویسندگان و هامنشی به عامه تداول در اما

 از که افرادی یا مردم عموم برای هانامهوقف در القاب این: عمومی . القاب3-1-1-5
 و صفت موارد بیشتر در واژگان این. است رفته کار به شد، خواهند مندبهره وقف
 .هستند مخاطب ویژگی بیانگر

بوده  یونانون در فلسفه علم بزرگان از افالطون( 2 نامۀوقف: )الزّمانافالطون -
 .شودمی گفته دانا مردمان به افالطون عامیانه فرهنگ در. ستا

 .اوست جایگاه بهشت آنکه( 4 نامۀوقف: )جایگاهرضوان -

 و تمایل عامه ادبیات تاریخ، طول در که است این القاب دربارة متفاوت نکتۀ اما
 دورة القاب دربارة اام است؛ داشته اصطالحات و واژگان سادگی به خاصی گرایش

 هم، باز گویش، در دشواری وجود با یعنی. است دیگر ایگونه به وضع جار،قا
  که است آن امر این دلیل. است شده استفاده هاآن از گسترده صورتبه
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 یمحو زبان عرب شدند و به جا بارهیک یسندگاننو یاز قرن هفتم و هشتم هجر
 یغمانند، مثل خوان خرج ک یاجرا به وام بستانند و به قدر احت یعرب لغاتآنکه 

و سپس آن لغات  یردبرگ یقشاز رف یشداشت که ب یلغارت کردند و هرکس تعج
)بهار،  سر و گردن نثر و نظم ساختند یزیآو ینزرّ ةقالدّ یارا مانند تاج مرصع 

8971: 224). 

 نفرین و دعا. 3-1-2

 خواه و محاوره مکال و زبان در خواه. اندبوده حاضر زبان در همواره هانفرین و دعاها
 و ابیات از بسیاری در. هستند متعدد کارکردهای دارای رسمی، ادبیات و زبان در

 متن در. هستیم هاجملهشبه و عبارات گونهاین شاهد کالسیک، ادبیات عبارات
 وارد گوناگون هایشکل به که شودمی دیده فراوانی هاینفرین و دعاها هانامهوقف
 در مخاطب عموماً زیرا ؛است نفرین از بیش دعا بسامد اما. اندشده عامه زبان

 چنین در که است طبیعی و هستند نیازمندان و واقف اقوام و فرزندان هانامهوقف
 نفرین به لب واقف که هم اندکی موارد در حتی. باشد نداشته جایی نفرین متونی،

 خویش اتنی در تغییر از را خویش وارثان یا متولی تااست  بوده آن منظورش گشوده،
 .دارد حذر بر

 . دعاها3-1-2-1

 در. هست و بوده ستایش مورد و پسندیده اعمال از ایرانی و اسالمی فرهنگ در دعا
 این مایۀدرون. است پرکاربرد بسیار و داشته ایویژه جایگاه دعا ،عامه ادبیات و فرهنگ
  .است اخروی و معنوی گاه و دنیایی، و یماد گاه دعاها،
 یا باد مقدس و پاک او گور» معنی به فارسی زبان در( 8 نامۀوقف: )سرّه قدّس -
 با معترضه جمالت از دعا این(. «سرهقدس» ذیل :8977دهخدا، ) !«باد پاکیزه او خاک

 .است اخروی مضمون

 از( «خلدمکان» ذیل همان،)آشیان  خلد یا جای بهشت( 8 نامۀوقف: )خُلدمکان -
 در که است سعادتی باشد، کسی جای بهشت اینکه معنوی، نظر از .است دعایی عبارات

 .شودمی رستگاران حال شامل تنها عامیانه، باور
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. او هایبرکت باد پیوسته و دوام بر» معنی به( 8 نامۀوقف: )برکاته دامت -
 دامت» ذیل همان،) «کنند مجتهدی یا فقیهی نام نوشتن یا بردن از پس که استدعایی
 .است عامه زبان در «زیاد برکت» عامیانۀ اصطالح معادل که( «برکاته

 و دوام بر» :است آمده دهخدا نامۀلغت در( 2و8 نامۀوقف: )هاشوکت دامت -
است  «نکند کمتان بزرگی از خدا» عامیانۀ کنایۀ معادل که(« زن)او  شوکت باد پیوسته

 .دارد که نگارنده با آن از خداوند درخواستی مادی

(. «ظله دام» ذیل همان،) «باد پاینده اشسایه» معنایبه( 4و 8 نامۀوقف: )ظلّه دام -
 سایۀ خدا» یا «مستدام شما سایۀ» ترساده کنایۀ از عبارت این جای به عامیانه زبان در

 .کنیممی استفاده  «نکند کم ما سرِ از را شما

 .«باشد ربرقرا او کامیابی» معنیبه(  8 نامۀتوفیقاته: )وقف دام -

 که معنوی دعایی!« کناد رحمت را او خدا» معنیبه( 8 نامۀوقف: )علیه اهللرحمت -
 .است «کند رحمتش خدا»فارسی  دعای معادل

 باد پیوسته»معنی به و مادی مضمونی دارای ،(4و 8 نامۀوقف: )اجالله دام -
 بزرگی از خدا»بارت ع معادل که( «اجاللهدام » ذیل همان،) «او قدریبزرگ و بزرگواری

 . است «نکند کمتان

 معادل که «شود بیشتر او ارجمندی و عزیزی» ،(4و9و8 نامۀوقف: )عزّها( دام)زید -
 .است «بدهد عزتت خدا» عامیانۀ عبارت

 زبان در که ،!«باد همیشگی او دامنیپاک» معنی به ،(8 نامۀوقف: )عفّتها دامت -
 .است «نکند انکمت خانمی از خدا» معادل عامیانه،

 سعادت و خوشبختی معنای به عامه تداول در اقبال ،(4 نامۀوقف: )اقبالهما دام -
 خوشبخت» عامیانۀ اصطالح معادل باشد، همیشگی ایشان خوشبختی و سعادت. است
 .است «همیشه باشی

 . نفرین3-1-2-2
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 بلکه ؛است ردمم جمعی باور در اعتقادی و دینی موضوع یک تنهانه دعا مانند نیز نفرین
 را مردم عامۀ فرهنگ از بخشی درنتیجه. رودمی شماربه جوامع فرهنگی هایمایهبن از

 . یابدمی راه نیز عامه ادبیات و زبان به خواهنا خواه و دهدمی تشکیل

 از آنکه برای واقف( 8 نامۀوقف) :شود گرفتار )ص(رسول نفرین و لعنت به -
 که کندمی تأکید عامه باور بر تکیه با شود، مطمئن خویش نیّات و وقف اجرای صحت

 .شد خواهد منجر خدا رسول نفرین به آن، در تغییر یا و هایشخواسته اجرای عدم

  مراسم و ها. آیین3-1-3

 همچنین و مرگ از بعد آداب به مربوط بیشتر ،کرده سفارش هانامهدر وقف واقف آنچه
-به لس مذهبی در ایام خاص و بزرگداشت ائمهبرپایی سنن مذهبی است. برگزاری مجا

 صادق. هاستنامهوقف در ذکرشده هایآیین پربسامدترین از گوناگون هایشکل
 هایبندیطبقه در را عامه فرهنگ عناصر ،ایران مردم عامیانۀ فرهنگ کتاب در هدایت
 مردمی ۀعامیان مذهب از بخشی را هاقربانی و نذرها ها،زیارت وی. است آورده مختلفی

 و آداب به پایبندی(. 229: 8971هدایت، ) هستند الوهیت جویوجست در که داندمی
 قاجاریه، دورة در اما. است ایرانیان ویژهبه مسلمانان هایویژگی ازجمله مذهبی رسوم

 گونۀبه اسالمی رسوم و هاآیین مذهبی، شعائر در مردم اتحاد و دستییک سبببه
 نقش اینکه بر عالوه خطبا و روحانیون وعاظ، دوره این در. شدمی برگزار متفاوتی

 خوانی،روضه و وعظ مجالس برگزاری دارعهده داشتند، هاآیین برگزاری در مهمی
 دلیل همین به شاید. بودند هانامهوصیت و هانامهوقف اجرای و هاتعزیه ساماندهی

 هانامهوقف جدانشدنی اجزای از دینی هایآیین و مذهبی رسوم و آداب  که است
 ادامه در. شودمی رسوم و آداب همین شامل واقفان توصی از مهمی بخش زیرا هستند؛

 .است شده اشاره رسوم این از تعدادی به

 ماه یا محرم روز ده در (ع) العباسالفضلابی و (ع) سیدالشهداء حضرت داریتعزیه -
 خوانیتعزیه متون و ایران عامۀ فرهنگ از یبخش خوانیتعزیه ،(2و 8 نامۀوقف) :صفر

 . هستند ایران عامیانۀ ادبیات از بخشی
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 از زمان بدترین درست، یعنی ،(بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن) قاجاریه دوران
 زمانه بد شرایط علتبه مردم. بود تعزیه شکوفایی دورة ایران، اجتماعی اوضاع نظر

 سستی، بتوانند تا بودند نمایش صحنۀ روی بر تمندشراف و واقعی قهرمانان دنبال به
: 8914 سیپک،) بیابند آن برای نجاتی راه و کنند تحمل را خود دورة ناتوانی و فساد
817 .) 

 هاآن بندهای از یکی که شد نگاشته هایینامهوقف دوران همین در درست -
 و مردم روح سبکی وجبم تنهانه جلسات این برپایی. بود محرم ایام در تعزیه برگزاری

 مردم عموم میان در دینی عقاید پاسداشت و حفظ سبب بلکه شد،می آنان خاطر آرامش
 .بود آنان سیاسی هایفعالیت برای ایزمینه همچنین و

 نامۀوقف) :مشرّفه چهار اماکن در گرفتن الزیارهنایب و سیدالشهداء حضرت زیارت -
 همواره اسالم تاریخ طول در که است بوده باورهایی جملۀ از زیارت برای وقف( 8

 کند، زیارت را (ع)حسین امام قبر که کسی: استفرموده (ع)صادق امام. ایمبوده آن شاهد
(. 84/471:  8911حرعاملی، ) شودمی برآورده او آخرت و دنیا حوائج از حاجت هزار

 افراد رستادنف مذهبی و عامیانه باور که است اخروی اجر به بشارت همین درواقع
 .بخشدمی قوّت را مرگ از بعد الزّیارهنایب عنوانبه

 عزاداری قاجار روزگار در ( 9و 2 و8 هاینامهوقف) (:خوانیروضه)مصیبت  ذکر -
 (ع)حسین امام عزاداری مجالس سرسبد گل. »داشت بسیاری اهمیت (ع)حسین امام

 خوانروضه چندین بلکه وان،خروضه یک نه ها،تکیه و مساجد در و بود خوانیروضه
 در خوانیروضه اهمیت. پرداختندمی (ع)حسین امام مصیبت شرح و سخنرانی ایراد به

 بندهای از یکی. دریافت روزگار آن گوناگون هاینامهوقف از توانمی را قاجار دورة
 .استبوده  روضه مجالس برگزاری عموماً ها،نامهوقف

 عامیانۀ هایسنت از اموات برای عزاداری :ینیهحس در جمعه هایشب عزاداری -
 ویژهبه قاجار دورة هاینامهوقف در را آن از هایینمونه توانمی که است ایرانی فرهنگ

 را او خاطرة و یاد او بازماندگان اینکه از اطمینان برای واقف. کرد مالحظه 8نامۀ وقف
 اموات برای جمعه، هایشب عزاداری هب را هانامهوقف بندهای از یکی دارند،می گرامی

 .است داده اختصاص
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 فرهنگ در فقرا اطعام ،(9و 2و8 نامۀوقف): غربا و زوار و فقرا از نفر چهل اطعام -
 و خشنودی سبب که است امری بلکه است؛ اجتماعی فعالیت یک تنهانه عامیانه،
 مذهبی عامیانۀ باور همین. است الهی پاداش مستوجب و شودمی پروردگار رضایت

 را اموالشان خویش گناهان آمرزش برای مرگ از پس مختلف افراد تا است شده سبب
 .کنند فقرا اطعام وقف

 برای عزاداری  ،(8 نامۀوقف) :سال و چله و هفته شب و فاتحه شب سه و روز سه -
 و باورها اساس بر که است مردم عامیانۀ فرهنگ از بخشی ملل تمامی بین درگذشتگان

ها را است. بازتاب این باور گرفته شکل نمادشناسی مطابق و اساطیری مذهبی، عقاید
 خاص روزهای برای که اعدادی. دید نیز هانامهوضوح در متن وقفتوان بهمی

 است اعدادی درواقع است، رایج نیز امروزه و رودمی کاربه درگذشته، افراد بزرگداشت
 ناخودآگاه این. است خاص معانی دارای جمعی دآگاهناخو هاینمادپردازی اساس بر که

 .زندمی رقم جوامع در را عامه باورهای که است همان جمعی

 همۀ مردم عامیانۀ باور در ارتباط این و است زمین و آسمان ارتباط نشانۀ سه عدد
 . است انکارناپذیر امری مرگ دربارة جهان

 در روحی و فکری نظامی انگرنش «سه». است بنیادی عدد «سه» جهان سراسر در
 و شده ترکیب واحد سه از زنده موجود. است آدمی و کیهان خداوند، با ارتباط

 کندمی ایجاد را آسمان و زمین وحدت حالت این در و است دو به یک افزایش
 (. 119/ 9: 8973شوالیه، )

 وی که باشد روزی فرد، یک درگذشت از روز سومین شاید تعریف،این  به توجه با
 .دشومی کامل آسمان و زمین میان ارتباط و رودمی خداوند نزد به کیهان از گذر از پس

 حاصل که است تمامیت از یمادن ها،فرهنگ از بسیاری در «هفت» عدد همچنین
 روز هفتمین (.232: 8934میتفورد، ) است( چهار) یماد زمین و( سه) الوهیت اتحاد جمع

 وجود کمال به انسان و شده متحد الهی و یماد دنیای که است روزی افراد، درگذشت
 درگذشته فرد برای فاتحه ذکر و مزار سر بر حضور با بازماندگان روز این در. رسدمی

 .کنندمی مغفرت و بخشش طلب
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 و عامیانه باورهای با و است اعداد همۀ از بیش عامیانه فرهنگ در چهل عدد فلسفۀ
 روز چهل از پس خاک ایران، مردم عامیانۀ باور در. ستا آمیخته افراد جمعی ناخودآگاه

 .بُردمی دل از را مِهر و کندمی سرد را انسان

 فرهنگ در (2و8 نامۀوقف) (:قرآن ختم)شب  و روز هر مرده برای قرآن قرائت -
 شدن پاک حتی و حسنه شدن نوشته گناهان، بخشش سبب قرآن تالوت اسالمی،
 بخوانند قرآن او برای مرگ، از پس تا خواهدمی خود ندگانبازما از واقف. است گناهان

 . بگمارند کار این برای را کسانی یا

  عامیانه، باورهای در (8 نامۀوقف) :مقبره باالی چراغ دو کردن روشن -

 روح، روشنایی نشانگر بود، همراه عبادت با که هنگامی شمع نور مانند چراغ نور
 دفن متوفا با که کاالهایی میان. بود زمین یرو بر عمر سریع گذشت الوهیت،

 (. 899: 8911 هال،) بخشیدمی روشنایی را، او حیات از بعد زندگی چراغ، شد،می
 برایش چراغ دو وی مرگ از پس که کندمی توصی اشنامهوقف در الحاجیهاشرف
 . است مرگ از پس میت قبر روشنایی باور از برگرفته مسئله این و کنند روشن

 فرستادن صلوات و گرفتن روزه سال پنجاه (9و 2و 8 نامۀوقف) :اتصلو و صوم -
 از نشان که است اشرفحاجیه نامۀوقف بندهای از گناهان، بخشش و آمرزش برای

 سال یک باشیحکیم نامۀوقف در همچنین. دارد مرگ از پس دنیای عامیانۀ باورهای
 برای نماز برپایی و گرفتن روزه نبنابرای. است واقف وصیت آخرین صلوات و صوم

 .استبوده  مردم میان در عامه مذهبی باورهای بسامدترین پر از یکی واقف

 از ایرانیان ،(4 نامۀوقف) :کردنجاروب  و مروه و صفا بین چراغ کردن روشن -
 باالی بر چنانکه اند،داشته چراغ و روشنایی دربارة متعددی عامیانۀ باورهای دیرباز

 خواهدمی موقوفه متولی از واقف نظر مورد نامۀوقف در. کردندمی روشن چراغ اقبره
 روشن است زائران عبور محل که مروه را و صفا بین مسیر الحجه،ذی ماه در همیشه تا

 .کند

 عامیانه هایکنایه و . اصطالحات3-1-4

درخواست،  نگربیا توانندمی که هستند عامه باور در متداول عبارات ازجمله هاکنایه
 ساخته مردم توسط هاجا که کنایهاعتراض، شادی، غم و حتی تمسخر باشد. از آن
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. شوند بررسی عامه ادبیات از بخشی عنوانبه توانندمی یابند،می راه زبان به و شوندمی
 : است جمله آن از

بوده  بزرگی طبل رحیل کوس ،(2نامۀ وقف): رسیدن گوش به رحیل کوس -
 برای است، ابدی کوچی از حاکی مرگ که جاآن از. اندنواختهمی کوچ هنگام که است
 . کنندمی استفاده «رسیدن گوش به رحیل کوس» کنایۀ از مرگ

 فامیلی های. نسبت3-1-4-1

 واژگان. هستند عامه زبان و فرهنگ در یماد غیر عناصر جمله از فامیلی هاینسبت
. اندشده تحوّل و تغییر دچار تاریخی مختلف هایهدور در زبان، از حیطه این به مربوط

 کاربه بعدی یانمتول تعیین یا و اثور خصوص در فامیلی هاینسبت هانامهوقف در
 متولی عنوان به را خویش اقوام یا و خانواده اعضای از فردی واقف، واقع در. رودمی

 :هستند جمله آن از. دهد انجام را کارهایی تا خواهدمی او از و گزیندبرمی

 و شودمی گفته خواهر به عامیانه زبان در همشیره( 8 نامۀوقف) :زادههمشیره -
 دهخدا نامۀلغت در اما. است خواهرزاده همان یا خواهر پسر یا دختر زاده،همشیره

 : ذیل8977 دهخدا،) «خورد شیر پستان یک از نسبت، قرابت بدون دیگری با آنکه»

 رسمی ادبیات با عامیانه ادبیات در واژه این کاربرد شودمی الحظهم چنانکه. («همشیره»
 . است متفاوت کامالً

 گفته زوج مرد، یا باشد زن خواه همسر، دو از یکی به( 8 نامۀوقف) :زوج -
 .نامندمی زوجه را زن و شودمی گفته شوهر به زوج عامه ادبیات در اما شود؛می

 و کردزبان شهرهای در ویژهبه عامیانه ادب در( 8 نامۀوقف) :اناث و ذکور اوالد -
 اوالد و پسر فرزند به عربی زبان در ذکور اوالد. نامندمی «اوالد یا روله» را فرزند لرزبان
 خواستۀ دارعهدهفرزند ذکور  معموالً هانامهوقف در. شودمی گفته دختر فرزند به اناث
 .دیابیرسم نسل به نسل ادامه م ینو ا است پدر

 هانامهوقف در اما گویند؛می صبیه کوچک دختر به لغت در ،(9نامۀ وقف) :صبیه -
 .نامیدندمی صبیه را دختران همۀ احترام، برای
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 هانامهوقف در عامه فرهنگ مادی . عناصر3-2

( معنوی و یماد) دوگانه کاربردهای و مضامین با متونی هانامهوقف آنکه به توجه با
 که است طبیعی گیرد،می صورت اموال بخشش دربارة وقف، سنۀح تسن و هستند
 به ادامه در. باشد عصر هر در جامعه یماد عناصر نمایانگر ها،نامهوقف متن از بخشی
 پرداخته پژوهش مورد هاینامهوقف در کاررفتهبه یماد عناصر ترینمهم بررسی و شرح
 در مردم معیشت شیوة و سبک هندةدبازتاب توانندمی همچنین عناصر این. است شده

 .باشند کرمانشاه

  . مشاغل3-2-1

 و آیین به جماعت امام و مؤذن س،مدر اش،فر خوان،روضه همچون هاپیشه از برخی
 و هاحرفه عناوین پربسامدترین مشاغل این. هستند مرتبط اعتقادی و مذهبی سنن
 .روندمی شماربه مطالعه مورد هاینامهوقف در هاپیشه

 و مردم دینی فرهنگ از بخشی خوانیروضه ،(2و 8 نامۀوقف) :خوانروضه -
است؛ اما سبب اشتهار  بوستان و باغ اصل در روضه معنای.  »است آنان عامیانۀ باورهای

خوانان در گذشته حوادث کربال را از روی خوانی به روضه آن است که مرثیهمرثیه
 رو این از خواندند،می مردم برای کاشفی مالحسین به متعلق الشهداءروضهکتابی به نام 

 .(841: 8912قمی، ) «گفتندمی خوانروضه آنان به

 شاهفتحعلی که طوریبه گرفت، رونق (ع)حسین امام عزاداری قاجاریه دورة در»
 صفر و محرم هایماه و رمضان ماه در خصوصهب جمعه، هایشب بعضی در قاجار
 از بخشی به خوانیروضه که بود گونهاین(. 18: 8913 مظاهری،) «دکرمی برپا خوانیروضه
. کرد تأکید هامراسم این برگزاری به افراد جمعی باور و شد تبدیل عوام زندگی

 بودند، نیز خوشی صدای دارای و شدهپذیرفته دینی نظر از عموما که افرادی درنتیجه،
 .پرداختند فعالیت به خوانروضه عنوان با

 قهوه، چای، شربت، که آبدارخانه متصدی» آبدارباشی یا ،(8 نامۀوقف) :اریآبد -
 از بخشی واقفان، خواست بر بنا(. «آبداری» : ذیل8938 عمید،) «کردمی تهیه آن مانند و قلیان
 .شود عزاداری و روضه مجالس در آبداری حقوق و مخارج صرف باید موقوفه عواید
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 دو به امروزه که است مشاغلی از عطرفروش ای عطّار ،(2نامۀ وقف) :عطار -
 .شودمی دیده اجتماع در متفاوت کامالً صورت

 دلیلبه کرمانشاه در و بسیار قاجار دورة در شغل این ،(2نامۀ وقف) :تنباکوفروش -
 .است بوده متداول بسیار مردم، رسوم و آداب

 با واژه این. شودمی هگفت غالت فروشندة به عامه تداول در( 2نامۀ وقف) :بقال -
 .است شده گرفته هندی زبان از معنا، این

 چای مردم به و دارد خانهچای که شودمی گفته کسی به( 2نامۀ وقف) :چیقهوه -
 چیقهوه قلیان، و چای با میهمانان از پذیرایی مسئول به هاعمارت در. فروشدمی
 .گفتندمی

 کربال مدینه، مانند مقدس هایحرم از ییک در که است کسی( 2نامۀ وقف) :فراش -
 ذیل :8977دهخدا، )گیرد  عهده به کشیجاروب منصب تیمن یا افتخار برای مشهد یا

 (.«فراش»

 البسه و ابزارها. 3-2-2

 . هستند عامیانه فرهنگ یماد عناصر از البسه و ابزارها
هوا و بودن  یاز اندازه، رطوبت، شرج یشب یو گرم یسرد یی،تنوع آب و هوا

 ید،نمایپهناور جلوه م ینسرزم یناز ا ییدر جا یکاز حد که هر  یشب یبارندگ
تنها در اخالق و عادات و آداب نه ینآورد که ایبار م یعتمطابق با طب یزمردم را ن

 یزها نآن یدگیو پوش یکند که در ظاهر مردم و آراستگیم یداو رسوم نمود پ
 (. 912: 8919 ر،فکامرانی) هستبوده و  یرگذارتأث

 دربارة توجه قابل نتایجی به توانمی موارد، از بسیاری در هانامهوقف بررسی با
 کنند مشخص را پدیده یک زمانی بازة توانندمی گاه البسه و ابزارها. رسید مردم فرهنگ

 . هستند جامعه آن افراد تمول میزان و زندگی سبک نشانۀ گاهی و

 مُهر را غیره و کاغذ هاآن با که کندهنگین انگشتری و رمُه»( 8 نامۀوقف) :خاتم -
 مورد هاینامهوقف نگارش دورة در که جاآن از(. «خاتم» ذیل :8977دهخدا، ) «کنند

 .است بوده پرکاربرد وسیله این کردند،می استفاده امضا جای به مُهر از بیشتر پژوهش
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 ویژهبه ایران نقاط از اریبسی عامیانۀ فرهنگ در( 9و2و8 نامۀوقف) :قلیان -
 هاخوانیروضه و هاعزاداری در پذیرایی وسایل از قلیان لرنشین و کردنشین شهرهای

 .است متداول رسم این نقاط از بسیاری در هم هنوز. شدشمرده می

 در و شده اشاره آن به هانامهوقف در که است وسایلی از( 2نامۀ وقف) :سماور -
 .است شدهمی وقف فانواق اموال سایر کنار

 گفته اندازند،می فرش کنار که دراز و عرضکم فرشی به ،(9نامۀ وقف) :کناره -
 .شودمی

 .است پارچه از انواعی نام ،(9نامۀ وقف) :چیت و ایالف -

 بزرگی لحاف زمستان در که بود بزرگی تخت کرسی ،(9نامۀ وقف) :کرسی لحاف -
 فرهنگ از بخشی نشینیدورهم سبک این. نشستندمی آن دور و انداختندمی آن روی

 به متعلق نیز فرهنگ این وسایل و ابزار طبیعتاً و بوده ایران گذشتۀ هایدهه عامیانۀ
 .است گذشته

 گنجایش سیر ده معادل عامه، تداول در که دیگی( 9نامۀ وقف) :گیریچارک دیگ -
 از نیز چارک کلمۀ است، عامه یمعیشت ابزارهای از وسیله این اینکه بر عالوه. داشت

 .رودمی شماربه عامه گیریاندازه واحدهای

 سینی و بشقاب به لری و کردی عامیانۀ زبان در دوری( 9نامۀ وقف) :مس دوری -
 .شودمی گفته گرد

 .گفتندمی بادیه بزرگ، کاسۀ به عامیانه زبان در( 9نامۀ وقف) :مسی بادیۀ -

 .گفتندمی طاس را بزرگ تشت گذشته، رد( 9نامۀ وقف) :مسی طاس -

 .شدمی نامیده مشربه خوریآب بزرگ کوزة یا ظرف( 9نامۀ وقف) :مشربه -

 و تَنگ آن باالی و بزرگ آن، پایین قسمت که ایکوزه( 9نامۀ وقف) :بلور تُنگ -
 . باشد باریک

 خاص اماکن و اعالم . اسامی3-2-3

 و واقف زندگی نوع دریافت و درک برای سندی دتوانمی هانامهوقف در ذکرشده اماکن
 مشخصی جغرافیایی منطقۀ نشانۀ واژگان از برخی آن، بر عالوه. باشد او اجتماعی طبقۀ
 .است
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 نظر، مورد نامۀوقف در و لیکن گویند؛ را حصار و قلعه (8 نامۀوقف) :کوتی -
 .است گفته کوتی وقف مورد عمارت به نگارنده

 آمده دارالدوله ذیل (،8977دهخدا ) نامۀلغت در( 2و4و8 نامۀوقف) :دارالدّوله -
 .اندگفتهمی کرمانشاهان دارالدولۀ آن به و بوده کرمانشاه لقب واژه این که است

 را شهرها مسیر در هاکاروان اقامت محل(  2و8 نامۀوقف) :کاروانسرا یا کاروانگاه -
 کاروانسرا دنیا به عامیانه، فرهنگ و اتادبی در. اندگفتهمی کاروانسرا یا کاروانگاه

 همان نامهوقف متن در. گذردمی که است مسافری چون آن در انسان زیرا گویند؛می
 .است بوده نظر مورد کلمه، لفظی معنای

-حسین عزای اقامۀ مخصوص که است ایخانه» حسینیه (2و8 نامۀوقف) :حسینیه -

 ترینمهم از هاحسینیه (.«حسینیه» ذیل :8977دهخدا، ) «باشد ابیطالب بنعلیبن
تنها نشان از باور عامیانۀ عزاداری هستند؛ زیرا نه عامیانه ادبیات و فرهنگ هایخاستگاه

 تبلور محل ها،خوانیمرثیه و خوانی، تعزیهخوانیواسطۀ روضهبزرگان هستند؛ بلکه به
 .اندعامیانه ادبیات

 معنا یک به عامه تداول در دکان و حجره ،(2و 9و2نامۀ وقف) :و دکان حجره -
 حجره نیز را طلّاب اتاق عامیانه، ادبیات در. گویندمی مغازه هاآن به امروزه و هستند

 .نامندمی

 .اندنامیدهمی قریه را روستا و دِه ،(4 نامۀوقف) :قریه -

 این. ندگوی خانهعالف را علوفه فروش و نگهداری محل( 9نامۀ وقف) :خانهعلّاف -
 .ندارد وجود امروزه محل

 به آن در تجار که حجره و دکان چند دارای است سرایی (2نامۀ وقف) :تیمچه -
 .پردازندمی فروش و خرید

 در نیز امروزه. اندگفتهمی چهارسوق بازار به گذشته در( 2نامۀ وقف) :چهارسوق -
 .شودمی استفاده واژه همین از شهرها از برخی

 گیریاندازه دهای. واح3-2-4

 مورد ملک مساحت یا وقفی مال میزان اعالم برای هانامهوقف در گیریاندازه واحدهای
 هایمقیاس شامل هانامهوقف در واحدها این کلی طور به. است رفتهمی کاربه وقف
 .هستند پول یا مساحت وزن، گیریاندازه
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 مختلف، شهرهای در که است گیریاندازه واحدهای از ( 9و 8 نامۀوقف) :مَن -
 .دارد مختلفی مقدارهای

 ایران در بعدها که هزار ده معنیبه مغولی است ایکلمه (8 نامۀوقف) :تومان -
 .است تومان ایرانیان، پول واحد از قسمی امروزه. شد قِران ده معادل

 عهد در ایران پول واحد (8 نامۀوقف) :شاهی ناصرالدین جدیدالضرب قِران -
 ریال یک معادل و نخود 24 وزن به بود نقره از مسکوکی آن و پهلوی، اوایل و جاریهقا

 (.«قران» : ذیل8977  دهخدا،)کنونی 

 و گویند دانگ را هر چیز قسمت شش از قسمت یک(  هانامهوقف همۀ) :دانگ -
 برای است واحدی هانامهوقف در اما گویند؛ دانگ شش را چیز یک همۀ اصطالح در

 واحدها پرتکرارترین و بسامدترین پر از که...  و دکان مزرعه، باغ، مانند امالکی وقف
 .هاستنامهوقف در

 («طاقه» : ذیل8938 عمید،)آن  مانند و پارچه جامه، شمارش واحد( 8 نامۀوقف) :طاقه -
 .است برده کاربه شال مورد در را آن واقف حاضر نامۀوقف در که

تودة چیزی که به قدر بلندی جسم خر، یا آنکه چیزی به  (8 نامۀوقف) :خروار -
 که غیررسمی گیریاندازه واحدهای از(. «خروار» ذیل همان، )قدر برداشتن خر باشد 

 .رودمی کاربه زیاد خیلی مقدار عنوانبه عامه زبان در

  نتیجه. 4
 مردم القیاخ و مذهبی باورهای بیانگر تنهانه حسنه، تسن و فرهنگ یک عنوانبه وقف
 رصد برای ابزار بهترین از هانامهوقف. هست نیز عامیانه فرهنگ نمایانگر بلکه است؛

 بررسی از پس حاضر، پژوهش در. روندمی شماربه مختلف جوامع در مردم تفکّرات
 :شد حاصل زیر نتایج کرمانشاه، از برگزیده هاینامهوقف متن

 حالت دو از گاههیچ دوره این موقوفات رد معنوی و مادّی عامیانۀ فرهنگ عناصر. 8
 مادی اگر و دارند اشاره آموزشی و مذهبی عوامل به هستند؛ معنوی اگر نیست؛ خارج
 .انداقتصادی و معیشتی عوامل درگیر هستند
 ایام در مذهبی مجالس برگزاری ها،نامهوقف در عامیانه معنوی عناصر میان در. 2
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 عامیانۀ هایآیین پربسامدترین از گوناگون ایهشکل به ائمه بزرگداشت و خاص
 و صوم) واقف برای نماز برپایی و گرفتن روزه. رودمی شماربه هانامهوقف در ذکرشده

شده  تکراربسیاری  هانامهوقف در عامه مذهبی باورهای از دیگر یکی عنوانبه( اتوصل
 .اردد مردم اعتقادی و دینی باورهای از نشان مسئله این که است

 مشاغلی هانامهوقف در هاآن پربسامدترین مادی، عوامل عنوانبه مشاغل، میان در. 9
 وسایل و البسه همچنین. دارند ارتباط مذهبی رسوم و آداب مراسم، با که هستند

 عامیانۀ زبان و فرهنگ کنندةمعرفی و دهندهنشان تواندمی نیز هانامهوقف در ذکرشده
 گیریاندازه واحدهای برای خاص واژگان از استفاده .باشد قاجار دورة در کرمانشاهان

 در عامه فرهنگ از دیگری نمود اماکن، و بناها همچنین و پول و وزن مساحت، ویژهبه
 .هاستنامهوقف

 شده سبب روحانیون، توسط هانامهوقف بیشتر نگارش نیز، متون نگارش نظر از. 4
 .گیرد قرار روحانیون طبقۀ اجتماعی یهاگویش زیرشاخۀ در عامه، زبان تا

 و بوده خاص متون از بخشی هانامهوقف آنکه وجود با گفت توانمی پایان در
 در مذهبی باورهای رسوخ دلیلبه اما اند؛شده نگاشته جامعه از خاصی قشر توسط
 بخشی حافظ توانندمی و هستند عامه فرهنگ عناصر دربردارندة مردم، فرهنگ و اندیشه

 . باشند عامیانه ادبیات از

 منابع
. در فرهنگ مردم یو نظر یگذر(. 8978) یفیانابوالقاسم و محمود ظر یرازی،ش یانجو -

 تهران: اسپرک.

دفتر نشر  :تهران .یفرهنگ اسالم یادینبن یمفرهنگ وقف و مفاه (.8931) حسن یر،بش -
 ی.فرهنگ اسالم

 .امیرکبیر: رانته .8 ج .یشناسسبک(. 8971)ی بهار، محمدتق -

 ةموضوعات آن )دربار یینفرهنگ عامه با تع یفتعر»(. 8914) محمد ی(،قنوات) یجعفر -
 . 812-812.صص  38ش . کتاب ماه کودک و نوجوان. «(8یادبیات شفاه

 منصور. جهانگیر اهتمام به .حافظ دیوان(. 8913)محمد  الدینشمس خواجه شیرازی، حافظ -
 .دوران :تهران
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 ۀ. قم: مؤسس84ج .هاو مستدرک یعهالشوسائل(. 8911) محمد بن حسن یخش ی،عاملحر -
 التراث یاءالح یتالبآل

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نامهلغت(. 8977) اکبریدهخدا، عل -

 «.یشناسدر لهجه یاصطالحات مهم و اساس یبرخ یفتعر»(. 8918)ی مصطف ی،ذاکر -
ول. اج  .یدیبباغ ییبه کوشش حسن رضا .یرانا یشناسیشگو یشیاندمقاالت هممجموعه

  .214-879صص .یفارس ادب تهران: نشر فرهنگستان زبان و

 . تهران: سمت.یرانا ۀزبان و ادبیات عام(. 8931) حسن ی،ذوالفقار -

: تهران خزائلی. محمد شرح .بوستان .(8921)مصلح  الدینمشرف ابومحمد شیرازی، سعدی -
 .جاویدان

 . تهران: سروش.یمحمد اخگر ۀترجم .یرانادبیات فولکلور ا(. 8914) یپک، ییریس -

تهران:  .2-8 ج ی.سودابه فضائل ۀترجم .فرهنگ نمادها (.8973) ژان و آلن گربران یه،شوال -
 . یحونج

 .تهران: امیرکبیرفرهنگ فارسی عمید. (. 8931عمید، حسن ) -

 بوستان: تهران. یهاحوال علماء المذهب الجعفر یف یهفوائد الرضو(. 8912) عباس یخش ی،قم -
 .کتاب

-مجموعه«. ییاروپا زن نوردانیتیگ نگاه در یرانیپوشاک زن ا» (.8919فر، احمد )یکامران -

 .921 – 218صص . 2ج و فرهنگ عامه. یشناسمردممقاالت 

. یلفقاربه کوشش حسن ذوا .2و 8ج .یرانا یانۀادبیات عام(. 8912) محجوب، محمدجعفر -
 تهران: چشمه.

در  یمذهب یهایئتو ه یسوگوار یهایینآ یشناسجامعه(. 8913) محسن حسام ی،مظاهر -
 الملل.ینچاپ و نشر ب ان:تهر. یرانا

معصومه  ۀترجم ها.نشانه و نمادها مصور المعارفدایره(. 8934)بوروس  یراندا ـم یتفورد،م -
 .یانسا تهران: ی.انصار

 . تهران: توس.فرهنگ عامه یپژوهش عموم(. 8911) سندوست، محیهنم -

 ی.بهزاد یهرق ۀترجم .نمادها در هنر شرق و غرب یانگاره فرهنگ(. 8931)یمز هال، ج -
 معاصر.  تهران: فرهنگ

 .چشمه: تهران. یرانمردم ا یانۀفرهنگ عام(. 8971) صادق یت،هدا -
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Abstract  

The Iranian folk culture originates from ancient time so that Iran can 

be considered the origin of ancient rituals and beliefs. Kermānshāh 

province is one of the regions rich in cultural heritage. Therefore, the 

beliefs of its inhabitants may well reflect the folk culture of this 

region. In the same vein, as an important element of folk culture and 

literature, the crystallization of this rich culture in these deeds is 

highly important and remarkable. By adopting a descriptive-analytical 

research methodology, the current research investigated the attributes 

of folk culture and literature in five deeds of Qājār Era in Kermānshāh 

Province. The results indicate that these texts are the best indicator to 

observe people's thoughts during Qājār period and can be clearly seen 

in the reflections of folk culture and literature. The expressions of 

professions, instruments, weight and quantity, titles, curse and prayer, 

measurement and religious rituals are among the material and spiritual 

elements that have been analyzed, identified and investigated in these 

deeds. 
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