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  چكيده
بي از ادبيات داستاني تا شعر، اي از متون اد در كنار متون تاريخي و اجتماعي، طيف گسترده

در اين ميان، فرهنـگ عامـه   . اند خوبي مسائل اجتماعي ايران عصر قاجار را در خود نماياندهب
مباحث فرهنـگ  . مردم عادي را بازتاب ميدهدبخشي از اين متون است كه مسائل اجتماعي 

همين خاطر، نبايد آنها را مرجع وح غيررسمي جامعه ميپردازند و بعامه و متون ادبي، به سط
دقيقي براي بررسي مسائل اجتماعي دانست؛ امـا از آنجـا كـه واقعيتهـا را بازتـاب ميدهنـد،       

وند، كه ميتواننـد نتـايج ايـن    شمار ميرراي مطالعات تاريخي و اجتماعي بهاي مهمي ب مؤلفه
فرهنگ عامه، عقايد و نتايج رفتار مهـم مـردم عـادي را در    . مطالعات را تأييد و تقويت كنند

... هــاي مختلــف اجتمــاعي ماننــد آداب، رســوم، جشــنها، ســرگرميها و تفريحــات، و  زمينــه
ـ م عمومي جامعه بدل ميشـود و مـ  اينكه چگونه فرهنگ عامه به مرجع فه. دربرميگيرد را ا آن

ست كه ايـن مقالـه   ر اين دوره ميدانيم، مسئلة مهميبازتاب دهندة وضعيت اجتماعي ايران د
  .به آن ميپردازد

  
  كلمات كليدي
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 مقدمه

. از جمله منابع ارزشمند در بررسي مسائل اجتماعي ايران عصـر قاجـار، متـون ادبـي اسـت     
اي از اين متون، از ادبيات داستاني تا شعر و متون حـاوي   مسائل اجتماعي در طيف گسترده

البته، در بررسي مسائل اجتماعي، متون ادبي به نسـبت متـون   . فرهنگ عامه مطرح هستند
تاريخ اجتماعي دقيق و مستند نيستند، اما چون بازتاب واقعيتهاي موجود آن دوره به شـمار  

  .شناسي باشند شواهد و مستندات خوبي براي مطالعات تاريخي و جامعه ميĤيند، ميتوانند
هـاي   در ميان مباحث متون ادبي، فرهنگ عامه نوع خاصي از گفتمان است كه به جنبـه 

در مباحث مختلف فرهنگ عامه، آداب، رسوم، باورهـا،  . غيررسمي زندگي اجتماعي ميپردازد
ري و عنـوان مظـاهر فكـ   ب. . . ريحات، خرافـات، و  ا و تفطرزتلقيها، رفتارها، جشنها، سرگرميه

با وصف اينكه فرهنگ عامه به شكلي غيررسـمي زنـدگي   . شودرفتاري جامعه بازتاب داده مي
اشاره دارد، ميزاني از فهم و درك مردم و نيز وضعيت جامعه را بـه تصـوير ميكشـد؛ اگرچـه     

هسـتند و فهـم آنهـا    بخش مهمي از آن، گزارش تفريحات و سرگرميهايي است كـه جـذاب   
مقبوليـت مسـائل مطـرح در فرهنـگ     آسان مينمايد؛ به اين ترتيب، جدا از مقبوليت يا عدم

عامه، پديدآورندگان متون آن يك نوع ارزشيابي از فهم جامعـه و توصـيفي از وضـعيتي كـه     
شناسي تـاريخي بسـيار   جامعه حادث ميشود، به دست ميدهند كه در فهم مسائل تاريخي و

؛ مثالً در دورة قاجار كه بيشتر مردم از نعمت سواد محروم هستند، گرايش جـدي  مهم است
به خرافات و اوهام دارند كه پديدآورندگان متون فرهنگ عامه ضمن گزارش ايـن وضـعيت،   

گرايـي   پرستي و اوهـام  اند كه ميتواند به عنوان آسياب يا داليل اين خرافه مطالبي بيان كرده
از اين مسائل، مربوط به سياست و حكومت در عصر قاجار اسـت  بخش ديگري . مطرح باشد

  .كه به شكل غيررسمي ارائه ميشود
مقاله حاضر در پي بررسي كاركردهاي متون فرهنگ عامه و موضوعات مورد توجـه ايـن   

  .متون در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي ايران عصر قاجار است
  

  مباني بحث در فرهنگ عامه
شي است كه ابعاد يك جامعه را مورد مطالعه قرار ميدهد و در زبان محاوره فرهنگ عامه، دان

ي ظـاهر    به جلوه ت وضعف در مواقع خاصـهاي مختلف سنن مردمي اطالق ميشود كه با شد
ها، خرافات، رقصـها، فولكلـور و يـا     ميشوند و بقاي آن بيگمان در گرو جشنها، عادات، افسانه

ست كه فرهنگ عامه امر، به نوبة خود نمايانگر اين ست كه اينها حتّي زبانهاي محلّي و لهجه
سـت كـه آنـدره    اين. و وجـوه اشـتراك زيـادي دارد    با تمدن باستاني و بقاياي آن، هماننديها

وارانياك، فرهنگ عامه را با بقاياي تمدن يكسان ميشمارد و براي آن سه صفت اصلي مطرح 
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هـيچ  : متعلّق به تمدن باستاني تشكيل شده است، ب از عناصر: الف«: ميكند، كه عبارتند از
پردازي و تعبية قوالب نظري در  شيوة انتقال به صورت علمي را نميپذيرد، پس هر نوع نظريه

بر عناصـري در تمـدن جديـدتر    ) بدون آميختگي(داراي نوعي تسرّي : مورد آن نابجاست، ج
ان فرهنگ عامه، موضـوعات تشـكيل دهنـدة    پژوهشگر) 139-138صص:فرهنگ علوم اجتماعي،بيرو(».است

  :فولكلور را در سه مقوله اصلي و چند مقوله فرعي به ترتيب زير تقسيم ميكنند
باورها و عادات مربوط بـه زمـين و آسـمان، دنيـاي گياهـان و روييـدنيها، دنيـاي        : الف«

ر، حيوانات، دنياي انساني، اشياي مخلـوق و مصـنوع نـوع بشـر، روح و نفـس و دنيـاي ديگـ       
گـويي و معجـزات و كرامـات،    ، غيب)ها و غيـره ها و ربه النّوعهالنّوع رب(موجودات مافوق بشر 

  .سحر و ساحري، طب و طبابت
آداب و رسوم مربوط به نهادهاي سياسي و اقتصادي و اجتمـاعي، شـعائر و مناسـك    : ب

اي اوقـات  شماري و تقويم جشـنها، بازيهـا و سـرگرميه   ها، گاهزندگي انسان، مشاغل و پيشه
  .فراغت
هـا و  ، ترانـه )حقيقـي و سـرگرم كننـده   (المثلهـا، داسـتانها   ها و ضربداستانها و ترانه: ج

  )21ص :پژوهش و بررسي فرهنگ عامة ايران،بيهقي(» .تصنيفها، مثلها، متلها و چيستانها
. هاي برجستة فرهنگ عامه، آداب و رسوم و عادات اسـت  همانگونه كه گفته شد، از جلوه

و عادت يا به صورت كلّي رسوم، به آن رفتارهاي جمعـي اطـالق ميشـود كـه عليـرغم       رسم
ناكاميها تجديد و تكرار ميشوند، و نميتوان آنان را تكرار كـم و بـيش آگاهانـة يـك عـرف و      

هاي زندگي جوامـع بـر    عادت، از سوي همگان تلقّي كرد؛ بنابراين فهم ارزش و بررسي شيوه
وقتـي آداب و رسـوم، شـامل    )79ص :فرهنـگ علـوم اجتمـاعي،بيرو   (.هـدبود اساس رسـوم امكانپـذير خوا  

هاي زندگي، عادات و رسوم خاص يك ملّت، مردم و يا يك جماعت است، پس به تبـع   شيوه
از . آن داراي ابعاد الزام و ارضاي عمومي شركت كنندگان در حيـات اجتمـاعي نيـز ميباشـد    

مدلهاي اساسي و مهـم   :صورت تعريف ميشودشناسي، آداب و رسوم رايج بدين ديدگاه جامعه
رند؛ همان مجموع رفتارهايي كه رفتار است كه افراد به اجبار در يك محيط اجتماعي ميپذي

ر اند و افراد متعلّق به يك طبقه آنها را انجام ميدهند و جامعـه نيـز د   صورت عادت در آمدهب
سـت كـه عـدم    اين ترتيـب بديهي ا قايل است؛ به ها، معنايي ضمني براي آنهبندي ارزش طبقه

پايبندي به رعايت آداب و رسوم متداول، از سوي افكار عمومي تقبيح و در مواردي با استناد 
  )232-233صص :همان(.به قوانين مدني، منجر به تعقيب ميشود

هـاي مختلـف تـاريخي در     اگر ميزان مقبوليت و عدم مقبوليت فرهنگ عامـه را در دوره 
اي  گونـه اقعيتهاي چشمگيري دست مييـابيم؛ ب بررسي قرار دهيم، به وجوامع گوناگون مورد 

كه بر اساس اين بررسيها ميتوان به حاالت، روحيات و كيفيات زندگي مردم جوامع و سطوح 
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بينيهاي مختلف دينـي و فلسـفي آنـان     مختلف فكري، اجتماعي و نگرش علمي، حتّي جهان
  .هاي آنها پرداخت ها و آرمانها و خواسته تهها، ياف برده، آنگاه به ارزشيابي داشته پي

اي از سواد نداشتند؛ ميتوان گفت، اين اكثريت  در دورة قاجار، اكثريت جامعة ايراني بهره
بيني نداشتند و دنياي آنها محدود بـه   اي براي پرورش و رشد فكري و جهان هيچگونه وسيله

تاً ي تشـكيل ميشـد كـه عمـد    حصار محكم و استواري بود كه اساس آن از معتقـدات عمـوم  
ناپـذير   خصوص خرافات و اوهام كه ميتـوان گفـت جـزء جـدايي    شامل خرافات و اوهام بود؛ ب

  )380-381صص :ايران در دورة سلطنت قاجار،شميم(. ماندة ناآگاه استپيكرة جوامع عقب
در اين جامعه، باورها نمود بـارزي داشـته، اسـاس هرگونـه نگـرش و بيـنش را تشـكيل        

د و اگر به معناي واقعي و اصل و ريشة باورها مراجعه كنيم و حالت فراگير آن را مورد ميدادن
توجه قرار دهيم، خواهيم توانست ردپاي چنين عناصري را در شكلگيري زيرسـاخت جامعـة   
ايراني، با وضوح بيشتري تشخيص دهيم و حتّي انواع و چگونگي تأثير اين عناصـر را تعيـين   

شـمار  امعه و ادبيـات از مباحـث محـوري ب   در تبيين رابطة متقابل ج كنيم؛ همان چيزي كه
  .ميĤيد

شخص ساختن مجموع تصـورات  شناسان، باورها را در معنايي خاص و در جهت م جامعه
اي معين بدون آنكه مورد سنجش قرار گرفته باشـند و يـا    كار ميبرند، كه در جامعهجمعي ب

عنوان امور حقيقي و مسلّم، مقبـول  ا پذيرفته باشند، بخويش آنان ر آنكه افراد با اتكا به عقل
باورها از عقايد مشترك مورد پذيرش همگان گرفته تا باورهاي صـرفاً دينـي را   . اند واقع شده

حـال، معمـوالً   ميگيرد؛ با اينكه اساس آن بر پذيرش مقام و اهميت امري عيني است، در بر 
ه، بـا آنـان، نظـامي از ارزشـهاي آرمـاني را      باورها را از عقيده و تصورات جمعـي جـدا نمـود   

مشخّص ميكنند؛ پس با شروع بحـث از باورهـا، مسـألة تـأثير كامـل ايـدئولوژي در زنـدگي        
ا غالبـاً در چهـار سـطح فلسـفي،     باورهـا ر . اجتماعي و كردارهـاي جمعـي بـه ميـان ميĤيـد     

هـر يـك از    شناسي بررسي ميكنند، كه بيگمـان در  شناسي، روانشناسي جمعي و جامعهروان
هاي بيـان باورهـا، متفـاوت خواهـد      اي از علّتها، هدفهاي نهايي و شيوه اين سطوح، مجموعه

  )131-132صص :فرهنگ علوم اجتماعي،بيرو(.بود
از آنها ياد ميشود، ميتوان بـه  » فرهنگ عامه«عنوان جمله مواردي كه در دورة قاجار باز 

پيرايـه   گذاري خود بسـيار سـاده و بـي   ر اسمايالت د: هاي مختلفي اشاره كرد نمودها ونمونه
ها دايه ميگرفتنـد تـا بـه آنهـا شـيردهند، جشـن        هاي مرفّه معموالً براي بچه بودند، خانواده

سوران بسيار معمول بود و هركس تمكّني داشت، براي پسـرش ايـن جشـن را برگـزار      ختنه
 .د را شـركت ميدادنـد  پسرهاي خـو   ميكرد، حتّي براي طاق شدن عدد در جشن بچه، اعيان

شـال و انگشـتركنان نيـز حكايـت     . خوران با تمام جوانب آن رعايـت ميشـد   مراسم شيريني
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در منـاطق  . اي نميكـرد  در آن روزگار، داماد در كـار عروسـي هـيچ مداخلـه    . شيريني داشت
كلّي عروسي بطور. رداشت و بذركاري برگزار ميشدروستايي، عروسيها معموالً در فاصلة بين ب

رين و جوانهـا تقسـيم ميشـدند       شبانه دو روز طول ميكشيد و ميهمانهـا بـه دو دسـتة معمـ .
گير و رقّاص، طبال و سرناچي بودند، مراسم كش و ضربخوان و كمانچه مطربان شامل آوازه

چـي  جهاز عروس با دستة موزيـك نظـامي يـا نقّـاره    . عقدكنان با دقّت تمام صورت ميگرفت
مادر زن سـالم و تقسـيم خلعتـي و پاگشـا نيـز از رسـوم عمـده         همراهي ميشد و پاتختي و

  ).210-238صص:شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه،مستوفي، جلد اول و دوم(.بودند
از اوايل اسفندماه تدارك ديده ميشد و همزمان با عيـد نـوروز،    براي برگزاري عيد نوروز،

در  .در سـاعت تحويـل سـال، سـالم خـاص منعقـد ميشـد        جشنهاي دولتي نيز بر پا بـود و 
  .سيزدهم نوروز نيز ورزش و تفرّج، ركن ثابت بود

شـاه در سـال   اي كه فتحعلـي  گونها و در هر شرايطي برگزار ميشد بعيد نوروز در همه ج
آباد برگزار كرد كه اين امر نشانگر ارزش و جايگاه نهادينه  قمري، عيد نوروز را در خرّم1245

  )262ص :دورة كامل تاريخ قاجاريه،سپهر: التواريخ ناسخ(.ة كه عيدها هم در سفر و هم در حضر استشد
رسم عيد خنده بعد از دو ماه عـزاداري و زاري و نوحـة محـرم و صـفر، بـه منزلـة مايـة        

االول آغاز ميشـد، بـا اسـباب آتشـبازي،     اين شادي كه از اول ربيع. آرامشي براي جامعه بود
شرح زنـدگاني مـن يـا تـاريخ اجتمـاعي و      (.و ترقّه و فشفشه و موشك و امثال اينها همراه بود شامل باروت

  )325و320صص :اداري دورة قاجاريه ،مستوفي، جلد اول و دوم

زهر مار از لب : اند، كه به مواردي از آنها اشاره ميكنيم امثال زير از اين دوره به ما رسيده
امـروز  (ميرزا آقاسـي  ، گاوميش حاجي)تاريخي زهرمارخاناشاره به واقعة (ديگ بر نميگردد 

! ، بنده خـدا )هم براي افراد از خودراضي كه بدون مالحظه به هر جا وارد ميشوند، مثل است
و )كـن ميرزا آقاسي است خطاب به چاهاز حاجي(براي من آب ندارد، براي تو هم نان ندارد؟ 

دربـارة عـدم   (ول آقاها چه مربـوط اسـت؟   وقتي علف به دهن بزي شيرين ميĤيد، كار به فض
كه خاستگاه اصلي اين امثال، يقيناً دورة قاجار است و )211: همان( )مداخلة داماد در كار عروسي
هاي بروز اين امثال، ميتوان به درصد بـااليي از وقـايع تـاريخي و     با سيري در ريشه و زمينه

  .گ عامه در آن دوره استهايي از فرهن اجتماعي عصر قاجار دست يافت كه نشانه
هاي خاص هنري آن، ويژگيهاي منحصر به  رويكرد ادبي شاعران به فرهنگ عامه با جلوه

بايد زيـر   فردي دارد، كه در توضيح و تفسير نمودهاي فرهنگ عامه در اشعار شاعران قاجار،
ا و نيز مسـكرات و  و بم آنها را بنمايانيم؛ اما نكتة گفتني اينكه سرگرميها و تفريحات و بازيه

مخدرات و محرّمات را هم در صورت اشاره به آنها كه قطعاً چنين اشاراتي مسلّم است، ذيـل  
ايم؛ چرا كه نه تنها نـوعي ارتبـاط ضـمني بـين ايـن مـوارد و نمودهـاي         فرهنگ عامه آورده
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اسـت؛   فرهنگ عامه وجود دارد، تلقّي افراد جامعه نسبت به اينها نيـز نـوعي تلقّـي عاميانـه    
يعني هيچگاه در جامعة عهدقاجار با سرگرمي و بازيها و امثال آن به شـيوة علمـي برخـورد    

  .مندي براي آنها در نظر گرفته نشده است نشده و چارچوب خاص و قاعده
  

  باورهاي عاميانه
شاعر باور دارد كه خورشيد با اشعة خود ميتواند دشمن را كور كند؛ اما بيشك اين باور، باور 

  :اي است اعرانه و عاميانهش
  هــر صــبحدم بــه چشــم عــدوي تــو نشــتري    كندخورشيد از خطوط شعاعي همي

  )محمدي ¬گلحسن  شاه،تصحيحديوان فتحعلي(

وقتي در مستي هم نميتوان به يار نزديك شد، بايـد در عـالم هوشـياري دسـت غـم بـر       
ي از دسـت رفتـه را بـه    اين بيان ادبي، ريشه در رفتارهاي اجتماعي دارد كه فرصـتها . سرزد

  :راحتي نميتوان جبران كرد
  ام دست بر سر ميزنم بيدسـت و پـايي كـرده     دوش در مستي به پايت سر نسودم تاكنون

  )همان(

گرفتگي بر مسها ميزنند؛ اما از نظر شاعر، كارها چنان وارونه شده است كـه  در هنگام ماه
  :سببي بر مسها ميكوبند بي

  زن، خســـوف مـــاه نـــدارد آن همـــه مـــس    سان دستآن همه كز بهر او زنند ك
  )آزاد عبدالرحمن سيف به تصحيح ديوان عارف قزويني،(

  :هنوز اين باور پابرجاست، كه با انداختن مو در آتش، پريان حاضر ميشوند
ــري را       گر جعد تو مويي فكند بر سر آتش ــوج پـ ــوا فـ ــد روح هـ ــار كنـ   احضـ

  )خاني قليچ حميدرضابه تصحيح ،ديوان فروغي بسطامي(

اي دارد و شـاعر آن  هاي فرهنگ عامـه، كاركردهـاي شـاعرانه   در برخي از موارد، شاخصه
موارد را براي همان كاركردهاي خاص در شعر ذكر ميكند، و مقصود او بيـان بـاوري خـاص    

  :ها استمورد زير يكي از اين نمونه. نيست
اي  بـه معشـوق، نتيجـه   او از گريه كردن و اشك ريختن، ناليـدن و موييـدن بـراي رسـيدن     

عنوان قاصدي بـه درگـاه معشـوق    ر تصميم گرفته است اين اشك را بنگرفته، بنابراين اين با
كل در آمـده  اين همان باور عاميانه در بين مردم است،كه در قالب ادبـي بـدين شـ    .بفرستد
  .هم شاعري از نسخ شاهبراي مردم بعهده گرفته است،آنو شاعر اينجا نقش سخنگو را است؟

  زانكه صد بـار تـو رفتـي اثـري نيسـت تـورا         اشك را قاصد كويش كنم اي ناله بمان
  )محمدي شاه،تصحيح حسن گل ديوان فتحعلي(                                                                                      
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  كاركرد باورهاي عاميانه 
عاميانه را در اشعار خود، كاركردهـاي خاصـي را در    شاعران دورة قاجار، هنگام ذكر باورهاي

در زير دو نمونه از اين كاركردها براي نمونه بيان ميشوند، كه يكي گوياي كاركرد . نظر دارند
  .ي و ديگري دال بر استعمال خاص شاعرانه استسمعناشنا
ر د :نشان دادن جهالت و ناداني مردم و رواج خرافات گوناگون در ميان آنها) الف

بسياري از اشعار شاعران دورة قاجار، به موراردي از قبيل تير زدن اشعة خورشيد بـه چشـم   
ر آتـش و احضـار   گرفتگي، انداختن مـو د دشمنان، كوفتن بر مس يا اجسام فلزي هنگام ماه

خوريم كه در اين موارد شاعر سعي داشته است رواج ايـن خرافـات در بـين    بر مي... پريان و 
طور دقيق نميتوان گفت شاعر در همة موارد قصد داشته اسـت  هرچند ب. هدرا نشان د مردم

ر نيز به اين باورها معتقد مضرّات خرافات را بيان كند؛ چرا كه در بسياري از موارد، خود شاع
  .و بيان اين مطالب بيانگر واقعيتهاي اجتماعي جامعه ايران در آن روزگار استاست، 
عران عهد قاجار در برخي موارد، باورهاي عاميانه را شا :كاركردهاي خاص شاعرانه) ب

هـا بـراي سـاخت    اند؛ بعنوان مثـال از آن مورد استفاده قرار داده با كاركردهاي خاص شاعرانه
هاي معنوي استفاده كرده و يا با ايـن مـوارد، سـنن خـاص     تشبيه يا استعاره و يا ساير آرايه

  .اندادبي را بيان كرده
  

  امثال رايج
سايرة زير را از نظر ميگذرانيم، تا طرز تلقّي برخي از شعراي اين عهد و رويكرد ادبي و امثال 

ـ  هنري آنها به مسايل جامعه را بي امثـال نهفتـه،    الي ايـن شتر دريابيم؛ چرا كه آنچـه در الب
هاي جوامع انساني است،كه شاعر آنها را با واقعيت جامعه خود تطبيـق داده  بازتابي از واقعيت

  :تري عرضه كرده است لب تازهو در قا
ــن را        زور نداري به چاره كوش و به تدبير ــور و لگ ــديث م ــنيدي ح ــو ش ــر ت   گ

  )به تصحيح و اهتمام مجتبي برزآبادي فراهاني،1الممالك، جلدديوان اديب(
ــرا    بندي از سراي ديگران روزن خود را چه ــتن از سـ ــت بسـ ــه را بايسـ   روزن بيگانـ

  )1جلد: همان(
ــورا    برف اندر شدي پنداشتيهمچو كبكان زير  ــد ت ــم نميبني ــي خصــم را او ه ــو نبين   ت

  )1جلد: همان(
  :عوام، اينگونه، در قالب مثلي نكوهيده ميشوند

  )همان(كدام عيب بتر از قبول طبع عوام است               مرا رواست اگر شيخ شهر عيب نمايد
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  :اردهر افراطي به تفريط ميانجامد و هر تفريطي، افراط به دنبال د
  خرابي چونكـه از حـد بگـذرد، آبـاد ميگـردد       دلم از اين خرابيها بود خوش زانكه ميدانم

  )حسين مكّيتصحيح ديوان فرّخي يزدي،(
  :كار زشتي كه فردا انجام خواهدشد، امروز تظاهر به خوبيش پسنديده نيست

  بيهوده امشبش زكـس اي همنشـين مپـوش     جيبي كه باز چاك به فرداست پيش خلق
  )6/12:ق1312مجمر اصفهاني، ديوان(

  :آدم گرسنه حيايي ندارد
  )6/13: همان(گرسنه بيشرم و سر سفره باز      برسر بالين وي آمد فراز

  :جنسي كه گران خريده ميشود، حالوتي ديگر دارد
ــود جــنس گــران   ام از لب شكّرين تو بوسه به جان خريده ــد رازانكــه حالوتــي ب   خري

  )خاني درضا قليچحميتصحيح ديوان فروغي بسطامي،(
خصوص در مواقعي كـه احتمـال خطـر نميـرود و از دشـمني كـه       احتياط واجب است، ب
  :انتظار ضربه خوردن نيست
ديوان وثوق الدوله،به تصحيح و مقدمة (حذر بايد ولي از دشمن خُرد  خوردز جسم نازك مينا همي

  )ايرج افشار

  :تنبلي با پرداختن به كارهاي جدي، قابل رفع است
  )همان(عالج تنبلي اعمال جد است  ل هر صفت در نفي ضد استكما

  :دوري از زشتيها، آميختن با نيكيها را در پي دارد
  )29همان(بود ماهيتش نور علي نور  يكي كز شهر تاريكان بود دور

  :پروري است، و درگه آنان به منزلة پناهگاهي براي درماندگان استشيوة بزرگان بنده
ــت    اجه به فردا فكنددوش هالك مرا خو ــان دادن اسـ ــده امـ ــواجگي، بنـ ــون روش خـ   چـ

  )97: همان(
  :كاالي تقلّبي و ناسره، خريداري ندارد

  )163: همان(ترسم نفروشند متاعي كه خريدند    چون خلق در آيند به بازار حقيقت
  :عاشق نميتواند از دايرة خطّ معشوق رهايي يابد

ة مـور و لگنـي اسـت      چون نكو    من و از دايرة خطّ تو اميد خالص مينگـرم قصـ  
  )106: مجموعه آثار يغماي جندقي،مقدمه و تصحيح سيدعلي آل داوود(

  :روزي از نظر شاعر اينگونه توصيف ميشودبختي و تيرهسياه
  )208: همان(ها گوزت گره شد به قول بچه  به زيره روزت اي مادر سيه شد

  :ر، جالب توجه استچگونگي خروج از كمينگاه و شباهت آن به حركت كفتا
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  زانگونــه كــه كفتــار رود بــر ســر مــردار         من چابك و چاالك برفتم ز كمينگاه
  )404:ديوان قاآني،با تصحيح و مقدمه به قلم محمدجعفر محجوب(                                                                                  

  :ك بار اشتباه كرده است، دوباره مرتكب آن نميشودآزموده را آزمودن خطاست و آنكه ي
ــد     نشود بست ميكنون بجست و دگر پاي ــم كمن ــه خ ــر ب ــد دگ ــده نيفت ــد دي   كمن

  )106:درج درر شيباني(                                                                                  
  :ان بپردازد؟اگر كسي گناه كرده است، چرا ديگري بايد تاو

  )137:ديوان اديب نيشابوري(العرب چيست؟گناه مردم شطّ  شمال از جانب بغداد خيزد
  :قضها و تعارضها با زباني هنري به تصوير كشيده ميشود، قطعاً از تمثيل استفاده ميشود وقتي تنا

  )19:رسياقيديوان دهخدا،به كوشش محمد دبي(كوهها در ميان و دور از او  ته رنگ حنا به ريش دو مو
  :هر كاري از دل كار ديگري بيرون ميĤيد
  راست باشد اين مثل كز كار كار آيد پديد   چون خورم مي در سرم سوداي يار آيد پديد

  )62:سپانلو،شهر شعر ايرج(

كه حتّـي مصـداق     اي كه شاعر زندگي ميكند، جايگاه ارزشها چنان تغيير يافته در جامعه
  :مثلها نيز عوض شده است

  ببين به عمل» خر خر كشد«حال     شده است مثل» زر زركشد« گرچه
  )59: ديوان دهخدا،به كوشش محمد دبيرسياقي(

كار ميبرند، ا با اهداف خاصي در اشعار خود بشاعران دورة قاجار، امثال ر: كاركرد امثال
  :كه در زير به برخي از آنها اشاره ميشود

همانگونه كه : اي شگرف با زبان ايجازهالمثل، يعني بيان نكتكاركرد اصلي ضرب) الف
ره گويي و پرهيز از اطناب است؛ شاعران بـزرگ ايـن دو  ميدانيم، كاركرد اصلي امثال مجمل

انـد،  بوده    خوبي به ارزش استفاده از امثال در اشعار خود آگاه نيز كه مانند ساير شاعران، ب
هـاي  انـد، كـه در نمونـه   ا خلق كردهبارها با استفاده از اين صنعت شگرف، مضامين زيبايي ر

گويا شاعران با سرودن اين اشعار، سـعي داشـتند   . فوق برخي از اين موارد را مشاهده كرديم
  .جامعه را از خمودگي بيدار كنند

شاعران بالطبع نسبت بـه سـاير مـردم جامعـه، از     : نشان دادن جهالت و ناداني عوام) ب
ارند؛ چرا كه از پيشگامان جامعه همينهـا هسـتند؛ از   تر برخوردديدي بازتر و ذهنيتي روشن
هاي گوناگون ناداني عوام را به آنها گوشزد كنند و يا حـداقل بـا   اين رو تالش دارند به شيوه

بيت زير يكي از اين مـوارد  . بيان آن رنجي راكه از ناداني آنان ميكشند، قدري تسكين دهند
  : است

  كدام عيب بتر از قبول طبع عوام است    مرا رواست اگر شيخ شهر عيب نمايد
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شـاعران ايـن عهـد،    : بيان رواج تظاهر و رياكاري در ميان عمال حكومتي و مردم) پ
چـون خلـق در   : وجود ريا در ميان اقشار مختلف جامعه را نيز در قالب امثال بيـان ميكننـد  

  ....آيند به بازار حقيقت
شاعران اين عهد در استفاده از امثال بـراي بيـان سـنن ادبـي و     : ي شاعرانهكاركردها) ت

  :هاي ادبي نيز غافل نيستند؛ براي نمونه شاعر در بيتساختن تشبيه و استعاره و ساير آرايه
  چون نكو مينگرم قصة مور و لگني است    من و از دايره خطّ تو اميد خالص

  .المثل استفاده كرده استرهايي از آن، از ضرببراي بيان بيان عشق و ناتواني عاشق در 
  

  آداب و رسوم و آيينها
  :اي الزم است در جشن سده، رعايت آيين ويژه
  مي به آيين فريدون ده و جمشيد و قباد     نژاد روز جشن سده است اي پسر ماه

  )187:همان(                                                                              

  :رسم اسپند دود كردن، اينگونه بر زبان شاعر جاري ميشود
  جانشان سپندآسا شده تا سوزد اندر مجمرش  تا بزم شه برپا شده مجمر تن اعدا شده

  )13:ديوان نشاط اصفهاني(                                                                               

عر با ياري گرفتن از بيان يكي از رسوم باستاني، عالوه بر يـادآوري آن  در برخي موارد شا
ـود   رسم، تشبيهي زيبا را خلق كرده است؛ مثالَ  ـار خ يلدا در سال يكبار روي ميدهد؛ اما يار از زلف و رخس

  :است يك ماه و دو يلدا به وجود آورده
  زلف و رخت پيدا يك ماه و دو يلدا گشت از     هر ساله شود پيدا يك بار شب يلدا

  )599:ديوان داوري شيرازي،به اهتمام نوراني وصال(                                                                             

  
  كاركردهاي يادكرد آداب و رسوم مختلف در اشعار

  يادآوري آداب و رسوم خاص ايراني )الف
ها و اعياد باستاني از قبيل جشن. اندر آثار خود ذكر كردها دشاعران، بسياري از رسوم ايراني ر

از جملـه مـواردي هسـتند كـه در شـعر      ... سوري، مهرگان، نـوروز و  جشن سده، چهارشنبه
ـ  براي بيا. اندشاعران اين دوره با بسامد بااليي بيان شده رو ن چرايي اين امر بايد گفـت، از آن

نند شاعران بزرگ قرون چهارم تا ششم اشعار خود اند هماكه شاعران دورة قاجار قصد داشته
اند؛ ولي اين نكته دليل مـوجهي بـراي ايـن    ها بودهد، ناچار از بيان اين رسوم و سنترا بسراين

  نگـاهي بـه حفـظ ميـراث گذشـتگان      امر نيست و بيشك  شاعران با بيـان ايـن رسـوم، نـيم    
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مراسمها در اشعار خود به چگـونگي   اند و براي هر چه بهتر برگزار كردن اين جشنها وداشته
  .اجراي آن تأكيد ميكردند

استفاده از آداب و رسوم براي نشان دادن سنن ادبي نيـز  : كاركردهاي خاص شاعرانه) ب
بـراي اجمـال از   . اي از آن ذكـر شـد  در شعر شاعران اين عهد ديده ميشود، كه در باال نمونه

  . بيان ساير موارد صرف نظر ميشود
  

  ضد ارزشهاي جامعه ارزشها و
  :واقعيتها وارونه شده و طبيعت دگرگون گشته است
  مانند تغيير لغت، از فرط استعمالها  مقلوب شد هر خاصيت، برگشت هر خلق و صفت

  )61:همان(                                                                                             

  :نتوانسته اختيار دولت را در دست بگيرد، ناخشنود است شاعر از اينكه ملّت
  !آخر اي ملّت به كف كي اختيار آيد تو را؟  دولت هر مملكت در اختيار ملّت است

  )79:ديوان فرّخي يزدي،تصحيح حسين مكّي(                                                                             

  
  حات و بازيهاسرگرميها و تفري

بازي بود كـه زمـان آن از يـك مـاه      از جمله تفريحات و سرگرميها در اين دوره، نمايش شاه
خصـوص آنكـه ايـن    دواني معمول بـود، ب  اسب. ده بودمانده به عيد نوروز تا جمعة بعد از سيز

اي كـه حتّـي    گونهد و آن روزها هم معروف بودند؛ بدواني در روزهاي خاصي انجام ميشاسب
سوارها با هـم دور بـاغ، بـدون هـيچ      ها و چابك اه و صدراعظم و تمام بزرگان دربار و فرّاشش

تشريفاتي ميدويدند و مسابقه ميدادند، و اين كار تا نزديكيهاي غروب ادامه داشـت و بسـاط   
شـرح زنـدگاني مـن يـا تـاريخ      (.مسابقه و بازي تا سال ديگر و نزديك عيد به حالت تعطيـل در ميĤمـد  

  )351-353: ي و اداري دورة قاجاريه، مستوفي، جلد اول و دوماجتماع

گفت امروز در ميدان نارين قلعه، گاو ميش را به «: جنگ و كشتي بين گاوميشها، از جمله سرگرميهاي معروف بود
  )162: يا¬مراغه ،سياحتنامة ابراهيم بيك(».كشتي و جنگ خواهند در انداخت، تماشا دارد، همه مردم شهر در آنجا جمعند

در دورة ناصرالدين شاه، بازي شطرنج بسيار رايج بود و شاعر بزرگـي چـون محمودخـان    
نهضـت ادبـي ايـران در عصـر     (.الشعرا، در كنار ذوق و هنر در بازي شطرنج نيز شهرت داشته استملك

  )107: قاجار، صفايي

وقتي از . زي داردانواع بازيها و تفريحات و سرگرميها در اشعار شاعران اين دوره جلوة بار
الشعرا سخن به ميان آورديم و گفتيم كه در بازي شـطرنج شـهرت زيـادي    محمودخان ملك

انـد و   داشته است، بيگمان اين شاعر و امثال آن در اين عهد از بازيها در شعر خود ياد كـرده 
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وار هم كه شده، از اين ركن ثابـت تفريحـات جوامـع روسـتايي و شـهري غفلـت       حتّي اشاره
  .اند دهنكر

  )203: محمدي لگ تصحيحشاه،ديوان فتحعلي(تا باخته دل بيار شطرنج  در ششدر نرد حيرتم من

  :اي قرار ميدهد، تا بر دورنگيها و رياكاريها بشورد شاعر بازي شطرنج را بهانه
  شه بود با حريفان دغا ورد زبان شه     مملكت عرصة شطرنج دغلبازان بود

  )152:ديوان دهخدا، به كوشش محمد دبيرسياقي(                                                                             

  )219: سپانلو،شهر شعر ايرج(قلم و كاغذ از بدايع چين  نرد و شطرنج از صنايع هند
بازي نرد، بازي رايجي است و به ششدر افتادن در بازي نرد، يعني در نهايت تنگنـا قـرار   

  :گرفتن است
  بدست حريف اندرم كعبتانها  مشدر شدم خانه در نرد عذرا

  )123:اهتمام مجتبي برزآبادي فراهاني الممالك، به تصحيح وديوان اديب(                                                                  
  :چوگان نيز يقيناً از بازيهاي متداول بوده است

  كس به جز گوي تحمل نكند چوگان را    د آريدل من تاب سر زلف تو دار
  )73: خاني حميدرضا قليچتصحيح ديوان فروغي بسطامي،(                                                                             

از جمله بازيهاي معروف در اين عهد، بازي آس است و آس، ورق نقاشي شده براي نوعي 
است، كه پشت ورقها سياه  50تا  25 اين اوراق براي هر دست بازي معموالً تعداد. قمار است

دست، و روي آنها به رنگهاي پنجگانة سبز، سفيد، سياه، زرد و قرمـز اسـت و بـه ترتيـب     يك
  :بي، آس، سرباز و لكات را به سبك دلخواه بر آن نقش كنند نقشهاي شاه، بي

  )214-212: ديوان اديب نيشابوري(...آمد شب شد و گاه شرب كأس  باز هنگام لعب آس آمد
  :چشم ميخورد؛ از جملهااليي در شعر شاعران اين دوره ببازي گنجفه نيز با بسامد ب

  گويند كه بگذار اجانب بشتابند  تا صبح به كف گنجفه تا ظهر به خوابند
  )74:الدين حسينيديوان اشرف(

  )75-72: الدوله،به تصحيح و مقدمة ايرج افشارديوان وثوق(: سواري نيز پركاربرد بوده است عالوه بر اين، اسكي
  

  كاركردهاي سرگرميها، تفريحات و بازيها
در شعر شاعران عهد قاجار، اشارات گوناگوني به بازيهاي مختلف وجود دارد، كه اين اشارات 

  : در زير برخي از اين اهداف بيان ميگردد. معموالً با اهداف خاصي بيان شده است
در دورة قاجـار،   :لياقتي حكام و قرار دادن مملكت در دست بيگانگـان يان بيب) الف

شاعران اين دوره نيز بـا  . بسياري از كشورهاي خارجي در امور داخلي ايران دخالت ميكردند
ست، كه يكي از انتقادها اين. د ميكردندروشهاي گوناگوني، از حضور بيگانگان در مملكت انتقا
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  : ام بازيهاي گوناگونند و از امور مملكت غافلندسران مملكت سرگرم انج
  گويند كه بگذار اجانب بشتابند     تا صبح به كف گنجفه تا ظهر به خوابند

اصـطالحات  ز شـاعران ايـن عهـد بـا اسـتفاده از      برخي ا :فساد اخالقي حكام و مردم) ب
را كـاركرد   ميتـوان آن (مربوط به بازيهاي گوناگون و استفاده از ايـن اصـطالحات در تشـبيه   

  :لياقتي حكام را نشان ميدهندبي) شاعرانه بازيها نيز خواند
  شه بود با حريفان دغا ورد زبان شه     مملكت عرصة شطرنج دغلبازان بود

  كاركرد هنري) پ
عالوه بر اين، بازيها در شعر شاعران اين عهد، كاركردهاي شاعرانه ديگري نيز دارد كه بـراي  

  .ز ميشوداجمال از بيان آنها پرهي
  

  مسكرات و مخدرات و محرّمات
نظر ميرسد در دورة مورد بحث ما، انواع مسكرات و مخدرات استعمال داشته است و بدتر از ب

همه، شيوع كشيدن ترياك بود كه مرد و زن، پير و جوان و گروههاي مختلف بـه آن مبـتال   
هـاي افشـاريه، زنديـه،     بررسـي شـعر دوره  (ت مكتـب بازگشـ  (.بودند و در كوچه و بازار آشكارا استعمال ميكردنـد 

  )164: ،شمس لنگرودي)قاجاريه
  يك سلسله وافور به كف اول افطار  از نشأه ترياك همه مست فتادند

  )72:الدين حسينيديوان اشرف(                                                                  
  :د استعمال بودچرس نيز به عنوان نوعي ماده مخدر، مور

  )729: همان(از چرس به وجد آمده از ذوق ترانه  يك طايفه گشته به خرابات روانه
  آتشكدة زردشت بر خيمة رستم زن  اي ترك بيا امشب آتش به دل غم زن

  )173: ديوان اديب نيشابوري(                                                                             

  :نيز نوعي مادة مخدر بوده است و پر كاربرد بنگ
 بيــــنم شــــب و روز بــــا جاللــــت
ــي   ــار بنگـــ ــو اي نگـــ ــر تـــ  از بهـــ

  
 ور بـــاده گلرنـــگ نيفتـــاد بـــه چـــنگم

  
 در گنــاه ديگــري زنهــار جــوييم از گنــاه

 

ــه«وز ــت» نعشــــ ــرس در خيالــــ  چــــ
 گـــــويم غزلـــــي بـــــدين قشـــــنگي   

  )2:205الشعراي بهار،به اهتمام چهرزاد بهار،جلدديوان ملك(
 آن چـــرس بياميختـــه در بنـــگ ســـالمت

  )80: علي حبيبتصحيح ديوان حبيب خراساني،(

 و بنــگ ســردرد را خــواهيم از افيــون داروي
 )6: الدوله، به تصحيح و مقدمة ايرج افشارديوان وثوق(

  :خورديان در هر كوي و برزني به چشم ميقل
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  عاجز از قلّ قلّ قليانش  روز از صحبتش به تنگم و شب

  )323:آزاد رف قزويني،به اهتمام عبدالرحمن سيفديوان عا(

  
  مشكالت جامعه
ست كه در آن افيون و استعمال مواد مخدر عـام و شـايع اسـت، و اقشـار     دورة قاجار، عصري

ايـن   شاعران به اقتضاي روح لطيفي كه دارند، نميتوانند در برابـر . مختلف گرفتار آن هستند
ت در رو بحث از مخـدرا از اين. اندز اين وضع پرداختها موضوع سكوت كنند؛ بنابراين به انتقاد

چند ممكن است برخي از اين شاعران خود هـم گرفتـار ايـن    شعر اين عهد فراوان است، هر
  .افيون باشند

هـاي مختلفـي را بـه     اينك به آثار نظم و نثر اين دوره نگاهي دوبـاره ميـافكنيم و نمونـه   
ه بـا          عنوان شاهد ذكر ميكنيم، تا دليلي باشد بـر  عاي مـا كـه فرهنـگ عامـاثبـات ايـن مـد

اي بر شعر و نثر دورة قاجار نهاده است، كه اين امر به نوبة خود  هاي بارز آن، تأثير ويژه جلوه
ي از زيرساخت و روساخت جامعة مـورد نظـر و هـم نمايـانگر     ا هم گوياي نمودهاي برجسته

توجه است و شـعرهاي مختلفـي   عنوان علمي مورد شناسي ب كف: گرايي آن جامعه است عوام
الممالك،بـه  ديـوان اديـب  (: كارگيري آن، سروده شده است؛ از جملههاي ب ر يادكرد اين علم با شيوهد

علم رمل نيز با فروعات خود كاربرد نسبتاً زيادي دارد،  ،)732-731: تصحيح و اهتمام مجتبي برزآبادي فراهاني
جشـنهاي دامـادي و    ،)847: همـان (ده شده اسـت  بعضي مواقع شعرهايي دربارة لزوم ختنه سرو

خصوص جشنهاي دامادي و زناشـويي شـاهزادگان در اشـعار،     زناشويي با آداب خاص آن، به
و ) 450-447و  234-181،232-178: خان صبا،به تصحيح و اهتمام محمـدعلي نجـاتي  ديوان فتحعلي(بازتابي بابسامد باال دارد

عيـدهاي مختلـف ملّـي و مـذهبي بـا       ،)154-152:  1نظيم محمود طاووسي، جلدديوان وصال شيرازي،به تصحيح و ت(
ديوان (. اند؛ از جمله عيد نوروز، عيد قربان و عيد فطر بزرگداشت خاصي به تصوير كشيده شده

ــوان مجمــر اصــفهاني( ،)27-26و  23-19: نشــاط اصــفهاني ــوان وصــال شــيرازي،به تصــحيح و تنظــيم محمــود  (و  )298-296: دي دي

حتّي شاعران، جشن و بزم سور و سرور فرزندان خود را نيز ذكر  ،)394-392و  314-311: 1ووسي،جلدطا
دربارة فال و چگونگي آن نيز بارها شعرهايي سـروده شـده    ،)213-211: ديوان مجمر اصـفهاني (اند  كرده
هـاي   شكار شاه با جلـوه چگونگي  ،)531-530: 1ديوان وصال شيرازي، به تصحيح و تنظيم محمود طاووسي،جلد(است 

ناصـرالدين  ... مختلف ادبي و هنري همراه شده و وصف گرديده است، كه شكار آهو، پلنگ و
جشنهاي نوروز و اعياد فطر، غـدير و  ، )180-200: ديوان سروش اصـفهاني (شاه از اين ميان معروف است 

باسـتاني نيـز از    بهتر است به اين نكته هم اشاره بكنيم، كه جشنهاي. قربان جاي خود دارد
سـوري  ، چهارشنبه)99-97: الشعراديوان محمودخان ملك(جمله جشن مهرگان هرگز فراموش نشده است

و  )99-98: 2كليـات حكـيم سـوري، جلـد    (و )466-464: الـدين حسـيني  ديوان اشرف(شود  باشوري شگفت توصيف مي
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:  همان(الي گهواره است به رسم زيبايي اشاره ميكنند و آن الي» دري وري«شعرهايي باعنوان 

زني از دختري بـراي پسـرش خواسـتگاري ميكنـد و دختـر از خـودش بـا حـالتي          )473-476
همينكـه زنـان    ،)581-580: همـان (آميز سخن ميگويـد، كـه خوانـدني و شـنيدني اسـت       ستايش

گيسوان خود را كوتاه ميكنند، شاعران به متن جامعه ميĤيند و اين امـر را موضـوع شـاعرانه    
بعضي  ،)524-523: 2الشعراي بهار، به اهتمام چهرزاد بهار،جلدديوان ملك(كنند، و اين يعني مردمي بودن شاعر مي

سروده ميشود، كه در آن شادي و آداب و رسوم نوروز » نوروزيه«مواقع اشعاري تحت عنوان 
كه قطعاً » م اليباال«هايي تحت عنوان  ترانه ،)431-426: ديوان الهوتي(با مسايل سياسي در ميĤميزد
است، در بسياري مواقع با ديدي انتقادي به شكوه از سـتمگريها   از فرهنگ عامه نشأت گرفته

كه الاليي محض است، انس » سرود الاليي«و اشعاري با عنوان  )581: همان(عليه ايران ميپردازد
ي پيدا ميشود، ، شاعر مردمي و دردمند)603:  همـان (شاعر با دنياي كودكان را به تصوير ميكشد

كليـات ميـرزادة   (م عيد عزا ميداند 1919كه عيد قربان را به دليل همزمان بودن با اجراي قرارداد 

در نيز شعرهاي زيادي گفته شده است؛ در آداب سيزده به ،)411: اكبر مشير سـليمي  عليتصحيح عشقي،
شـهر شـعر   (اصـر نمانـده اسـت    ، دربارة تولد فرزند نيز زبـان شـعر ق  )100: كليات حكيم سـوري (از جمله 

رسم تسليت به صاحب مرده نيز به تدريج وارد شعر شعراي ايـن دوره شـده    ،)45-43: سـپانلو ،ايرج
  ).75-72: همان(است 

يكي از مسايلي كه در بحث از آداب و رسوم منعكس شده در شعر شاعران اين دوره بايد 
  گ مـزار خودشـان اسـت، كـه     به آن اشاره كرد، عالقة شاعران به سرودن شـعري بـراي سـن   

اند  رفته اين امر به يك سنّت تبديل شده است، و چه بسا شاعران خود را ملزم ميدانستهرفته
در بعضـي از   ).427: الشعراي بهار ديوان پروين اعتصامي،با مقدمه استاد ملك(و ) 146-145:  همان(كه اين كار را بكنند 

قليـان   ،)314-313:  همـان (كودكان نيز اشاره شده اسـت  ها حتّي به چگونگي برگزاري نوروز ديوان
-415: ديـوان داوري شـيرازي،به اهتمـام نـوراني وصـال     (شود روز تبديل شده است، موضوع لغز ميكه به سوژة 

ها نيز به آنها اشاره شـده   آتشبازي رسم رايج و جالب توجهي است، و حتي در سفرنامه ،)418
اسـت، كـه شـاعر در     مشروبات چنان جامعه را فراگرفتـه  ،)6): ال و نجـف كرب(سفرنامة ناصرالدين شاه (است 

شدت و همچنين مخدرات و مسكرات به )300-299: الدين حسينيديوان اشرف(مذمت آن سخن ميگويد
  ).37-36: 2الشعراي بهار، به اهتمام چهرزاد بهار،جلدديوان ملك(نكوهيده ميشوند 

  
  نتيجه

اال بودن ميزان بيسوادي در ميان مردم، فرهنگ عامه نمـود بسـيار   در دوره قاجار، به دليل ب
سـنت  . انـد بارزي داشته و همزمان، پيشگامان و شاعران زيادي هم به اين موضـوع پرداختـه  
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هاي طنز و هاي جدا از جنبهنويسندگان فرهنگ عامه در دورة قاجار نشان ميدهد كه نوشته
  .هاي اجتماعي مردم بوده استرح سرگذشتها و شطبعي، بازتاب ايده سرگرمي و شوخ

جهالـت مـردم،   : كاركردهاي عمومي و فرهنگ عامه در سـه زمينـه مطـرح بـوده اسـت     
جـامعتر و   اگر بخواهيم نتيجة. خرافات عمومي و ارزشگذاري منفي رفتار و عملكرد حكومت

مـدتاً  مشخصتري از اين موضوع بگيريم، بايد اضافه كنيم كه وضع بد زندگي عمومي مردم ع
در . ناشي از ناكارآمدي حكومت در دورة قاجار و گسيختگي روابط مردم و دولت بوده اسـت 

هـا و  هاي فكـاهي در نوشـته   حقيقت، عدم مشروعيت حكومت چيزي بوده كه مدام به شيوه
شعرها آمده است، و به تفصيل، بايد گفت كه وضعيت بد اجتماعي و تأكيد بـر آن در متـون   

مهمي از ناكارآمدي حكومت در انجام وظايف خود در سـامان دادن بـه    فرهنگ عامه، نشانة
هاي نازل اجتماعي مردم تجلي مييابد و هـم   اين ناكارآمدي هم در زمينه. وضع جامعه است

هنگامي كه حكومت مورد تمسخر قرار ميگيرد و در قالب مـزاح  . در رفتار بد و غيرقانوني آن
اكارآمدي آن مورد تأكيد است، و هنگامي كه وضـع بـد   با آن برخورد ميشود، جور و جفا و ن

مردم مورد اشاره است، باز ناكارآمدي حكومت در سامان دادن به زندگي مردم مـورد توجـه   
  .قرار ميگيرد و بر آن تأكيد ميشود

با توجه به همين اصل مهم است، كه متون ادبي و مباحـث فرهنـگ عامـه نيـز هماننـد      
كه ساخت سياسي و اجتماعي ضعيفي براي حكومت و دولـت   شناسي متون تاريخي و جامعه

در دورة قاجار قائل هستند، در سطحي غيررسمي و به طور ضمني بـه ايـن موضـوع اشـاره     
  .ميكنند، و همين نتيجه را بازتاب ميدهند
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