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غار آقا شاه بلبل :مردمنگاري چندصدايي
علیرضا محسنی مطلق
اصغر ایزدی جیران
تاريخ پذيرش39/5/7 :

تاريخ دريافت39/2/1 :

چکیده
این مردمنگاری یك مردمنگاری دیالوژیك ،گفتگویی و مباحثهای است میان میدان و دو
پژوهشگر .مردمنگاری دیالوژیك یا انسانشناسی دیالوژیك حاصل انقالب متنی در
انسانشناسی است .انسانشناسی متنی یا تفسیری با تعریف فرهنگ به مثابة متن در دهههای
 791و  791پدید آمد .انقالب متنی گیرتز باعث شد تا رخدادها و اعمال همچون
متنهایی تفسیر شوند .پیروان گیترز همچون جوج ماركوس ،جیمز كلیفورد ،پل رابینو،
وینسنت كراپانزانو ،و مایكل فیشر نیز بر آن شدند كه لحظة مردمنگارانه لحظة نوشتن
فرهنگ است .ما در این مقاله متأثر از رویكرد مردمنگاری چندصدایی در مكتب انسانشناسی
تفسیری ،تالش كردهایم تا تجربة خود از میدان آقا شاهبلبل را سامان دهیم .تمركز ما بر
روایتهایی است كه در خصوص آقا شاهبلبل در منطقة دلیجان در استان مركزی گفته
میشود .با دو دورة حضور میدانی در مناطق اطراف غار آقا شاهبلبل بر آن بودیم تا صداهای
فرهنگ را بشنویم و صداهای خودمان را نیز به این صداها بیفزاییم تا قادر شویم آهنگ
فرهنگ را به گوش مخاطبانمان برسانیم .صداهای فرهنگ شامل روایتهای گوناگون بومیان
و صداهای پژوهشگران عبارت بود از آنگونه كه شاهبلبل روایت میشود ،و آنگونه كه حس
میشود.
واژههاي کلیدي :انسانشناسی تفسیری ،آقا شاهبلبل ،دلیجان ،روایت ،مردمنگاری
چندصدایی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .دانشجوی كارشناسی انسانشناسی ،دانشگاه تهران

alireza.mohseni0@gmail.com

 .استادیار انسانشناسی ،دانشگاه تهران( ،نویسنده مسئول)

izadi@ut.ac.ir

 26مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1333

مقدمه
مسئلة این مقاله مسئلهای روششناختی است« .میدانِ» انسانشناختی یا جامعة مورد مطالعه
چگونه بازنمایی میشود؟ میدان چگونه ساخته میشود؟ ما انسانشناسان چگونه و در چه
فرایندهایی میدان خود را در متون علمی شكل میدهیم؟ آیا میدان همان است كه ما
انسانشناسان میگوییم؟ بحران بازنمایی میدان را انسانشناسان تفسیری دهههای  791و 791
مطرح كردند كه در آن ،نقدهایی بر ادعاهای جریان انسانشناسی سنتی یا كالسیك وارد شد؛
ادعاهایی همچون دادن توضیح كلیتیافته از فرهنگ ،نشان دادن دیدگاه بومی ،بیطرفی
انسانشناس در قالب سوم شخص غایب و( ...ماركوس و كاشمن .) 79 ،به نظر انسانشناسان
تفسیری ،حقیقت میدان نه با یك صدای مقتدرانة انسانشناس ،بلكه با چند صدا از جاهای
مختلف و در فرایندی تعاملی پدید میآید؛ چرا كه حقیقت امر اجتماعی چنین اقتضایی دارد.
واقعیت اجتماعی -فرهنگی متكثر ،پویا و سیال است .همین پویایی اجازه نمیدهد تا بر آن
حكمی كلی و ثابت رانند.
در این مقاله كوشیدهایم تا با برداشت خاصی از روششناسی چندصدایی انسانشناسی
تفسیری ،به میدان خود صداهای مختلفی دهیم تا شاید بدین طریق ،سمفونی گوشنوازتری
خلق كنیم كه همخوان با زندگی اجتماعی مردمان مورد مطالعهمان باشد .در این مقاله صداهای
زیر شنیده خواهد شد:
 .صدای روایتهای راویان بومی از شاهبلبل
 .صدای فضاها و اشیای پیرامون شاهبلبل
 .3صدای علیرضا به عنوان میدان كار با رویكرد تفسیری
 .4صدای اصغر به عنوان ساماندهنده و هدایتكنندة پروژه با رویكرد حسی.

مالحظات نظري
حرفة مردمنگاری از بدو پیدایش خود در ارتباط مستقیم با امپریالیسم اروپایی -آمریكایی و
تحت تأثیر پنداشتهای متداول مردساالرانة انسان اروپایی پیرامون نژاد ،قومیت و جنسیت
قرارداشت (مورچیسون .)5 : 1 1 ،با وجود این ،پرداخت ساختمند به موضوع شرایط تولید
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 . Field
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متن علمی و شرایط بازتابندگی تا آغاز دهة  791به تأخیر افتاد .پس از سپری شدن یك دهه از
پایان جنگ جهانی دوم ،موج جدید جنبشها علیه ساختارهای موجود به اوج خود رسید .دهة
 ، 791دههای بود كه جنبش سیاهان آمریكا ،انقالب كوبا ،جنبش هیپیها ،جنبشهای احقاق
حقوق زنان ،جنبش  99پاریس و چندین رخداد بزرگ اجتماعی دیگر در آن روی داد
(نفیسی .)94 : 371كلیفورد گیرتز ،استفان تایلر ،جرج ماركوس ،جیمز كیلفورد و مایكل فیشر
در چنین فضایی و با اندوختة تجربههای این دهه در دهههای بعدی ،یعنی دهههای  791و
 ، 791پس از انقالب میدانی مالینوفسكی ،انقالب دیگری را در انسانشناسی و بهطور خاص در
مردمنگاری به راه انداختند؛ جریانی كه بعدها با نامهایی مانند مردمنگاری تفسیری  ،مردمنگاری
متنگرایانه و حتی مردمنگاری پستمدرن 3شناخته شد .تعداد انسانشناسانی كه درون این
جریان فعالیت میكنند و همین طور دورهبندیهای آن از گستردگی خاصی برخوردار است.
آنچه در ادامه میآید معرفی و بررسی بخشی از آرای كلیفورد گیرتز و جرج ماركوس است كه
الهامبخش رویكرد نظری و عملی به مردمنگاری و كار میدانی در این مقاله بودهاند.

انسانشناسي تفسیري
انسانشناسی تفسیری 4كه امروزه یكی از پارادایمهای مهم انسانشناسی است ،از اوایلل دهلة 91
میالدی با آثار پیشگامانة كلیفور گیرتز شكل گرفت .در سال  79مقالة ریكور با عنلوان «مدد
متن :کنش معنادار به مثابة متن» منتشر و در آن اذعان میشلود كله رخلدادها یلا اعملال هملان
ساختار گزارهای متنهای نوشتاری را دارند (ریكور .)539 : 79 ،در سلال  ، 79گیرتلز مقاللة
درخشان «نمایشی ژرف :نكاتی در باب جنگ خلروس در بلالی» را ملینگلارد و در آن تعریلف
مشهور خود از فرهنگ را ارائله ملی دهلد؛ تعریفلی كله موجلب پدیلد آملدن انقلالب متنلی در
انسانشناسی میشود« :فرهنگ مجموعهای از متنهاست كه انسانشناس تالش میكند تا آنها را
بر فراز شانه های اعضای متعلق بدان فرهنگ بخواند» (  .)45 : 79سال  ، 793گیرتز در مقاللة
«توصیف فربه :نظریهای تفسیری دربارة فرهنگ» ،آشكارا رویكرد خود را بیان میكنلد« :مفهلومی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Interpretive ethnography
2. Textualistic ethnography
3. Post-modern ethnography
4. Interpretive anthropology
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از فرهنگ كه من از آن جانبداری میكنم ،یك مفهوم نشانهشناختی است  ...من همنوا با ملاكس
وبر بر آنم كه انسان حیوانی است معلق میان تار و پودهای معنایی كه خود به دور خویش تافتله
است .من فرهنگ را این بافتهها میدانم و معتقدم تحلیل آن نمیتواند بر اساس یك علم تجربلی
و در جستوجوی قوانین صورت گیرد ،بلكه باید از طریق یك علم تفسیری و در جستوجوی
معنا انجام شود» ( .)5 : 793منظور گیرتز تا به اینجا روشلن اسلت :فرهنلگ آن سلاختار معلانی
است كه فرد را احاطه كرده است .در حقیقت ،فرد به محض قرارگرفتن در یك فضای فرهنگلی
این معانی را كسب میكند .این معانی از یكسو به كنشگران اجتماعی این امكان را میدهلد كله
به مثابة خواننده معنای رفتار دیگران را بخوانند (تفسیر كنند) و از طلرف دیگلر شلكلدهنلده و
اساساً ایجادكنندة بینش سوبژكتیو انسانی است .اما پیش از هر چیز ،یك مسئلة بسیار مهم وجلود
دارد و آن این است كه معنا فینفسه و مجرد وجود ندارد؛ معنا بلرای خللق شلدن ،بقلا و انتقلال
نیازمند استحاله در واسطهای است كه آن را حمل كند .این واسطهها را عموماً بلا عنلوان «نملاد»
میخوانند .در نتیجه ،شبكهها یا «نظامهای فرهنگی» 3همان نظامهای نمادیناند .به تعبیری دیگر،
میتوان گفت ساختارهای معنا (یعنی فرهنگ) همان رمزگان (كدهای) مستقرشدهاند (همان.)7 :
بدیهی است كه با حركت از چنین زمینههای مفهومی ،معنا و تلقی از كار میلدانی و در بیلان
دقیقتر مردمنگاری دگرگون خواهد شد .دیدیم كه گیرتز از آنجا كله فرهنلگ را نظلام نمادهلای
استقراریافته میداند ،در دیدگاه وی دانش مطالعة آن نیز ضرورتاً باید كنشلی تفسلیری بلا هلدف
درک و واكاوی معانی این نمادها باشد .از اینرو ،گیرتز فرهنگ را همانند یك متن میدانلد و در
نتیجه مردمنگاری چیزی جز قرائت این متن نیست .اما مردمنگار چطلور بله ایلن هلدف دسلت
خواهد یافت؟ پاسل گیرتلز در مفهلوم كلیلدی توصلیف فربله 4نهفتله اسلت .وی ملینویسلد:
«مردمنگاری محتوای روش نیست :ایجاد یك گلزارش ،یلافتن مطلعلین ،مشلاهدة مشلاركتی و...
نیست كه مردمنگاری را تعیین میكند .آنچه كه مردمنگاری را تعریف میكند یلك كلار عقالنلی
است :یك داد و ستد توصیفی پر از جزئیات یا ‘توصیف فربه’» (همان.)9 :
مردمنگار باید تمامی بسترها و زمینههایی را تشریح كند كله ایلن نمادهلا در جریلان فراینلد
معنایابی از خالل آنها گذر میكند ،چرا كه همانطور كه دیدم نمادها تنها زمانی معنا دارنلد كله
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Semiotic
2. Reader
3. Cultural systems
4. Thick description
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درون زمینههای اساسی خود مطالعه شوند .عبارت دیگری كه در جمللهای نقلل شلده از گیرتلز
دربارة توصیف فربه وجود دارد ،داد و ستد بودن توصیفی است .دربارة چیستی این عبلارت اگلر
گادامری ( )599 : 114سخن بگوییم میتوان گفت كه توصیف فربه شامل یك دور هرمنلوتیكی
است كه حاصل آمیزش افق تفسیری مردمنگار و متن فرهنگلی ملورد مطالعلة اوسلت .بله نظلر
گادامر ،مفسر همواره دارای پیشزمینههایی ذهنی است كه فهلم لزوملاً از خلالل آنهلا صلورت
میگیرد .در حقیقت ،كل فرایند فهم شامل درآمیختگی و امتزاج این پیشساختارهای فهلم مفسلر
و خود متن است .این امتزاج (كه در نزد گیرتز بسیار مهلم انگاشلته شلد) بله شلكلگیلری ملتن
جدیدی میانجامد كه نه حاصل سوبژكتیویته مفسر است و نه صرفاً حاصل معنای ابژكتیلو نهلاده
شده در متن؛ بلكه نتیجة میانكنش مستمر هر دو در جریلان فهلم اسلت .پلس بلهطلور خالصله
میتوان گفت گادامر رویداد دیالوژیكی فهم را به مثابة ذوب افقها در نظر ملیگیلرد (دوسلتال،
 3 : 11و  .) 39این اصل گادامری الهامبخش گیرتز در صورتبندی نوین مردمنگلاری اسلت:
مردمنگار پیشساختارهای فهم خویش را كه عموماً نظریههای عام شناختهشدهانلد (بلرای نمونله
روانكلاوی فرویلدی در ملورد بخشلی از كارهلای خلود گیرتلز) بله میلدان فراملیافكنلد .ایلن
پیشساختارهای فهم در آمیزش با واقعیت دگرگون و به تعبیری «تصحیح» میشوند و در نهایلت
متنی تولید میشود كه حاصل این آمیزش افقها و حاصل یك دور هرمنوتیكی است.

مردمنگاري متنگرايانه
مسئلة اساسی بنیانگذاران جریان متنگرایی در مردمنگاری ،كه از آنان نامبرده شد ،تحت تأثیر
شرایط اجتماعی ،بحث بازنمایی بود .اینكه آیا روش علمی كه در علوم اجتماعی و به طور
خاص در انسانشناسی بهكار میرود (مشخصاً مردمنگاری واقعگرایانه)  ،قابلیت بازنمایی قابل
اطمینان تمام یا بخشی از واقعیت اجتماعی جهان پیرامون را دارد؟ با توجه به سابقة تاریخی
انسانشناسی و رابطة آن با گفتمانهای هژمونیك در رابطه با دیگری و رابطة بنیادین آن با سنت
استعماری ،آیا انسانشناسی توانسته با بازاندیشی تمامعیار شناخت خود را به لحاظ
معرفتشناختی از تأثیر این سوابق تاریخی پالوده كند؟ پاس این گروه مشخصاً منفی بود .این
در حالی بود كه در سطحی عامتر افسانة «عین» و نگاه پژوهشگر به موضوعات خود به دور از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Fusion of horizons
2. Realistic ethnography
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هرگونه پیشداوری ،نظامهای ارزشی درونی و مفاهیم پیشینی مستخرج از آنها و سرانجام
كشف «حقیقت» واحد بیرونی كمكم به فراموشی سپرده میشد .پژوهشگر همواره ،حتی اگر
تمامی فرایندهای برسازندة عینیت را انجام داده باشد ،باز هم از نفوذ عینكهای ذهنی ناشی از
تجربههای فردی ،اجتماعی و فرهنگی و مناسبات گوناگون و چند جانبة خود با موضوع مورد
مطالعهاش مبرا نیست .این امر در انسانشناسی بسیار بغرنجتر مینمود .مردمنگاری به این دلیل از
جانب این گروه نیازمند یك واكاوی و بازاندیشی بود .در نتیجه ،جریانی از آزمایشگری در
مردمنگاری به راه افتاد.
از نظر ماركوس و كاشمن (  ) 5 : 79در مقالة مشهور «مردمنگاریها به مثابة متنها»
ویژگی بنیادین و مشترک میان مردمنگاریهای آزمایشگرانه این بود كه درون تفسیرهای خود
دغدغهای معرفتشناسانه و صریح را وارد میكنند؛ دغدغهای دربارة اینكه چگونه چنین
تفسیرهایی را برساختهاند و چگونه این تفسیرها را متنوار در هیئت گفتمانهای عینی پیرامون
موضوعاتی كه پژوهش در میانشان انجام شده ارائه دادهاند .این مردمنگاریها در حقیقت واكنش
آگاهانة فلسفی به باورهای ژانری در مردمنگاری بودند كه از دهة  7 1در سنت انگلیسی-
آمریكایی به وجود آمده بود (همان) .واقعگرایی مردمنگارانه در حقیقت شیوهای از نگارش
مردمنگاری است كه هدف آن بازسازی یك كلیت فرهنگی -اجتماعی از طریق معانی بخشها یا
كانونهای توجه تحلیلی است (همان .) 9 :این موضع ،یعنی ادعای نویسندة سوم شخص و
دانای كل مبنی بر نشان دادن جهان منحصر به فردی است كه خودش آن را شناخته و چیزی
است كه به مردمنگاری نوعی اقتدار اعطا میكند.
مردمنگاری متنگرایانه كه مردمنگاری را پیش از هر چیز یك ژانر و به عبارت بهتر محصول
نوشتن میداند ،نه روشی برای پژوهش (كلیفورد و ماركوس ،) 4 : 799 ،بلكه بر آن است تا با
دگرگونی شیوة نگارش و همین طور نحوة مواجة مردمنگار با موضوع مورد مطالعة خود ،چالش
بازنمایی و اقتدار مخرب متن را مرتفع سازد .در حقیقت ،تلقی مردمنگاری متنگرایانه از
مردمنگاری بر تعریف خاص آنها از فرهنگ و مفهوم آن نهفته است« :فرهنگ به مثابة متن» .
همانطور كه اشاره شد شخصیت انقالبی مكتب فرهنگ به مثابة متن یعنی گیرتز ،فرهنگ را به
مثابة نظامی از شبكههای معانی تعریف كرده بود كه پیرامون فرد تنیده شده است .قرائت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Objective discourse
2. Culture as text
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متنگرایان از این تعریف گیرتز از فرهنگ چنین است كه فرایند پیوستة تفسیر و بازتفسیر جهان
كه حول این شبكه در هم تنیدة معانی انجام میشود ،سرشت راستین فرهنگ را تشكیل میدهد.
پل رابینو ( )451 : 119حتی پا را فراتر نیز میگذارد« :فرهنگ تفسیر است؛ واقعیتهای
انسانشناسی ،یعنی دادههایی كه انسانشناس با هدف یافتن آنها به میدان میرود ،بیش از هر
چیز تفسیر خود انسانشناس هستند  ...پدیدههایی كه ما تفسیر میكنیم پیوسته آفریده و
بازآفریده میشوند؛ به همین دلیل ،امكان ندارد كه آنها را همانند سنگواره گردآوری كرد ،در
جعبه گذاشت و به خانه برد تا در آزمایشگاه تحلیل شوند .فرهنگ در تمام جلوههای خود از
چند عامل ساخته شده است .فرهنگ هرگز خود را بهطور طبیعی با یك صدا نشان نمیدهد.
تمام پدیدههای فرهنگی میتوانند با روشهای مختلفی تفسیر شوند :همزمان توسط انسانشناس
و سوژهها».
نكتههایی كه در تولید متن مردمنگارانه مورد توجه و با گفتههای پل رابینو در ارتباط است،
حاكم شدن منطق مكالمهای در متن است .مردمنگار تفسیری از آنجا كه فرهنگ را تفسیر یا به
عبارت بهتر فرایند تفسیر و بازتفسیر پیوسته میداند ،ناگزیر است روایتها یا صداهای گوناگون
موجود در میدان را نیز در متن بازتاب دهد و صدای خود به مثابة مؤلف تنها یكی از صداها و
روایتهایی بداند كه از پدیدههای بیرونی سخن میگوید .در حقیقت ،هدف متن مردمنگارانة
چندصدایی شكستن اقتدار و جایگاه خدایگون مؤلف نسبت به حقایق موجود در میدان است.
در این مقاله روشی كه برای ساماندهی متن اتخاذ شده روش چند صدایی است.

روششناسي و میدان
مطالعة حاضر حاصل كار میدانی است كه طی دو مراجعه به میدان صورت گرفته است .حاصل
سفر نخست ،تولید نسخة اولیهای بود كه پس از اتمام تمامی بخشهای آن و با توجه به
اقتضاهای روششناختی (توصیف فربه مبتنی بر دور هرمنوتیكی) ،راهگشای كار میدانی
آزمایشگرانه و تكمیلی دوم شد.
ما شاهبلبل را از خالل روایتهایی دنبال میكنیم كه بومیان بازگو میكنند چرا كه شاهبلبل
بیش از اینكه در مناسك و آیین های عینی و فیزیكی وجود داشته باشد ،در دل روایاتی حضور
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Polyphonic
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دارد كه از سوی دلیجانیها پیوسته نقل میشوند .دلیل دیگر تمركز ما بر روایات این است كه در
این مقاله به دنبال «خوانش» یا «تفسیر» دلیجانی از این امر فرهنگی هستیم .در حقیقت ،تفسیر
خوانندگان محلی برای ما نهتنها به لحاظ «داده» بودن ارزشمندند ،بلكه هر كدام دارای ارزش
تحلیلی و معناشناختی خاص خودند.
روش گردآوری دادهها در فروردین و مرداد  37عموماً به صورتهای زیر انجام گرفته
است :مشاهدة مشاركتی به خصوص در محل زیارتگاه ،مصاحبة عمیق دوطرفه با مطلعان،
گفتوگوهای غیرساختمند با كشاورزان و بومیان ،عكسبرداری و فیلمبرداری ،و استفاده از
تاری و روایات مكتوب محلی (نوشتة نویسندگان بومی).
میدان مورد مطالعة ما شهر دلیجان و مناطق پیرامون آن است .شهر دلیجان مركز شهرستان
دلیجان واقع در استان مركزی ایران به مركزیت اراک است .دلیجان در سال  3 9با تأسیس
شهرداری رسماً در تقسیمات كشوری شهر محسوب شد و بنا بر اعالم مركز آمار ایران جمعیت
این شهر در سرشماری سال  49,799 ، 371نفر بوده است .شهرستان دلیجان دارای دو شهر
دلیجان و نراق و یك بخش با نام بخش مركزی ،چهار دهستان و صد آبادی دارای سكنه است.
منطقة مورد مطالعة ما از غار آقا شاهبلبل شامل این محدوده است :در سمت شمال غربی
دلیجان تا نیمور از جنوب غربی ،آتشكوه در جنوب ،كوه كاگندم در جنوب شرقی ،شهرستان
نراق در شرق و نواحی اطراف سد  5خرداد از سمت شمال ،آبادیهایی كه در متن از آنها
سخن رفته (برای مثال ،ده عباسآباد) در منطقة اطراف سد قرار داشته یا دارند .حاجیآباد،
دائمآباد ،یحییآباد ،مزرعة روحاالمین و مزرعة شاهولی همگی در نوار غربی دلیجان تا درة
شاهبلبل به سمت شمال پراكندهاند .مناطقی كه برای بررسی انتخاب شدند ،عالوه بر نزدیكی و
ارتباط مستقیم با دره و غار شاهبلبل (مانند مناطقی كه از آنها سخن رفت) ،دارای بیشترین تعداد
روایات ثبت شده دربارة شاهبلبلاند.
بخش مهمی از تمركز ما در این پژوهش ،متوجه سازمان متن و فرم مقاله است ،چرا كه
بیشك نوآوری و خالقیت در روش پژوهشهای اجتماعی و همین طور انعطاف در فرم متنی
ارائة مقاالت از جمله پیششرطهای تولید دانش با هدف گشایش افقهای نظری تازه نسبت به
موضوعات مورد پژوهش است .نگاه كلیشهزدایی شده به روش و فرم متن در علوم اجتماعی و
به طور خاص انسانشناسی با توجه به موضوع لغزنده و خاص آنها اهمیت بسیار دارد و
ضروری مینماید .با توجه به این مالحظات ،این مقاله با استفاده از اندیشههای گیرتز و
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ماركوس در تالش است تا نگاهی متفاوت به نحوة سازمان متن داشته باشد (در عین حال كه به
قراردادهای كلی فرمی در مقاالت علمی -پژوهشی وفادار میماند .برای نقدی بر رویكردهای
فرمالیستی مجالت بینالمللی انسانشناسی نك .استالر و اولكس ) 799 ،و ساختار متنی
مردمنگاری را به سمت دستیابی به الگویی پیش برد كه خود به اندازة نتیجهگیری نهایی مهم و به
لحاظ معرفتشناختی دارای كاركردی مشخص باشد .با توجه به آموزههای مكتب تفسیری و
متنگرایانه در مردمنگاری ،ساماندهی متن پیش از اینكه به قراردادهای ژانری و فرمالیستی متكی
باشد ،بر اساس منطق درونی و نگاه خالقانة مؤلفان و روند خاص هر كار میدانی صورت
میگیرد .نگارندگان برآناند تا در این مقاله كاربست این نوع نگاه به فرم و مردمنگاری را در
بررسی امر دینی تجربه كنند ،چرا كه به نظر میرسد روش به مثابة طریقتی مقتضی باید همپای
موضوع مورد بررسی ،دارای ویژگیهای متكثر و چندسویه باشد تا بتواند به فهمی قابل اعتنا از
موضوع پژوهش منتهی شود.

روايات و يافتهها
آنچه در ادامه میآید روایتهای سه مطلع كلیدی در انجام این مردمنگاری از شاهبلبل و
حاشیههای آن است .این روایتها عموماً نه در مصاحبههای متمركز بلكه در جریان
رفتوآمدهای مكرر به شاهبلبل ضبط و پیادهسازی شده است.
از اعماق عباسآباد
حاج مسلم باوادی مدتهاست ساكن دلیجان شده است .با وجود تخلیه شدن عباسآباد هنوز به
كشاورزی ادامه میدهد .در شاهولی مزرعهداری میكند .گفتوگوهایمان با او چه در برخورد
نخست و چه هنگامی كه با هم به شاهبلبل رفتیم ،هرگز خالی از دغدغههای او برای چشمههای
خشكیدة منطقه و زمینهای از بین رفته نبود .بعد از مالقات نخست كه در یكی از رستورانهای
دلیجان انجام شد ،قرار رفتن به شاهبلبل را گذاشتیم .از گفتههایش برمیآمد كه منطقه را خوب
میشناسد؛ اما از تمام اینها مهمتر ،آنكه حاج مسلم پیوسته روایت میكرد .آشكار بود كه
سنگبهسنگ آن منطقه و شاهبلبل را زیسته است.
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 ...من عالوه بر كشاورزی شكار هم میكنم .روزی رفته بودیم شكار و وسایلمون
رو گذاشتیم تو غار و كلوخی جلوی اونها قرار دادیم تا از وسایل محافظت كنه .تا
ساعت یازده دوربین كشیدیم .وقتی كه برگشتیم دیدیم آب به تمام درختایی كه اونجا
بود رسیده و كلوخ رو شسته بود؛ از آنجا ما فهمیدیم كسی اینجا هست  ...همین چند
ماه پیش شخصی از دوستان قدیمی من گوسفنداش رو برده بود این اطراف چرا ،وقتی
میخواسته برگرده یهو پاش درد عجیبی میگیره .چند تا كبریت نذر آقا شاه -بلبل
میكنه .هیچی دیگه ،قسم خورد گفت همین جوری آروم آروم رفتم ،تا كه به گله
رسیدم پام خوبِ خوب شد .یك كندة درختی هم كنار غار هست كه بهش میگن زبون
گنجشكی؛ زنایی كه حامله نمیشن از بین كندههای اون رد میشن و اغلب نازاییشون
درمان میشه  ...البته ما از پدرانمان خیلی شنیده بودیم كه آنجا مكان مقدسیه و شاه بلبل
حاجت میده .بهخصوص دربارة چشمه زیاد شنیده بودیم .هفتهای نبود كه با خانواده
برای زیارت نریم شاهبلبل .اما با این چند معجز كه بهتون گفتم ما خودمون فهمیدیم
كسی اینجا هست .وقتی میگم فهمیدیم كسی اینجا هست ،موضوع فرق میكنه ،منظورم
از این حرف اینه كه واقعاً فهمیدم ،با چشم خودمون دیدیم! اینجا رو ما امتحان كردیم،
جایی باید زیارت باشه كه امتحان پس داده.
عدهای از دوستان ما و محلیهایی كه برای زیارت میرفتن و هنوز هم میرن
داستانهای دیگهای میگن كه واال من نمیدونم كدامش درسته و كدام غلط؛ ولی اینها
اصالً مهم نیست .مهم اون چیزیه كه االن هست .مثالً افرادی بودن كه بچهدار نمیشدن
و آنجا ننو بستند و خداوند به آنها بچه داد .خودم خیلیهاشون رو میشناسم .بچههای
خوبی هم دارند .بعضیهاشان دوتا سه تا چهار تا بچهدار شدن .همش به خاطر همین
شابلبل و ننوها و نذرهایی بود كه به شابلبل بردن .هنوز هم آنجا همان طور هست! فكر
نكنید كه تمام شدهها! مثالً همین سال پیش ،دو سه تا از بچههای دلیجان میرن آنجا
پیله كنی ،پیله كنی كه میدانید چیست؟ میرن آنجا گنج پیدا كنن (این را ننویس!)
اینها معتاد هم بودن .آنجا كه نشسته بودن میبینند كه یك پیرمرد عبا به دوشی از آن
طرف در اومد؛ نه راهی آنجا بوده ،نه آبادی ،نه جادهای ،نه هیچ چیز دیگر .برمیگرده به
این بچهها میگه بچهها اینجا چه كار میكنید؟ بچهها هم میگن هیچی آمدیم اینجا
تفریح .بعد از یك مكث به آنها میگوید :اون چیزی كه شما دنبالش هستنید اینجا
نیست .بعد كمی كه جلو میره ،ناپدید میشه .مهدی اینها (جوانانی كه آنجا رفته
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بودند) هم سریع بند و بساطشون رو جمع میكنن ،سوار موتور میشن تا دلیجان هی
نگاهِ عقب میكنن و فرار میكنن.
نمیدونم آنجا چه اتفاقی افتاده و آقا شاهبلبل كیه .داستانهایی دربارهاش میگن ،اما
خودِ من در صحن حضرت معصومه در قم شنیدم كه تذكره اون بزرگوار رو میخوندن.
آنجا گفته شده بود كه در غار آقا شاهبلبل چهار پیغمبر غائباند .غائب به این مفهوم كه
دفن نشدن ،بلكه آنجا حضور دارن .زمانی كه حضرت صاحب میخواد ظهور كنه از
مكه به مدینه میاد و از جدش رسول خدا ،امام حسن مجتبی و امام جعفر صادق اجازه
میگیره و سپس به عراق میاد و آنجا از امام حسین و تمام امامان معصوم اجازه میگیره.
بعد از آنجا به همین غار شاهبلبل میاد .اینجا گرزی پنهان داره كه این گرز را برمیداره و
به سمت مسجد االقصی میره .اما قبل رفتن گرز خود را به زمین میكوبه و چهار
چشمه از این منطقه میقله (اما معلوم نكردهاند در چه حدودی از این منطقه) .دقت
كنید كه آبگرم هم در نزدیكی اینجا قرار داره .این چهار چشمه كه فوران میكنن و یكی
از شهرهای نزدیك رو از تهبن میكنن...

چهره سوخته و دستهای پینهبستهاش حكایت از سالیان دراز كار طاقتفرسا زیر آفتاب
سوزان مزارع داشت .هر بار كه از عباسآباد حرف میزد ،آمیزهای از خشم و اندوه در چشمانش
آشكار میشد .میگفت« :آمدند روی رودخانة قدرتمند قمرود سد زدن ،زمینهای ما رو
خریدن ،پول خیلیها رو هنوز ندادن ،خیلیها به خاک سیاه نشستن .اما برای چه؟ قرار بود آب
سد ،آب شرب قم رو تأمین كنه ،اما خشكسالیهای پیدرپی اجازة این امر رو نداد .حاال سد
شده آئینة دق ما و كسانی كه دلشان برای مزرعه و گله میسوزه.
به محض اینكه از شهر خارج شدیم و جادة خاكیای آغاز شد كه به سمت مزارع اطراف
شاهبلبل و نهایتاً خود درة شاهبلبل كشیده شده بود ،حاج مسلم هم شروع به سخن گفتن كرد.
البهالی حرفهایش هر گاه كه از كنار زمینی خشك میگذشتیم ،با آوایی شبیه آه كه از گلو
خارج میكرد میگفت« :نگاه كن ،نگاه كن ،االن باید تا دم پنجرة ماشین رُستنی باشه!»
گلآفتابهای مرده و درختان خشك شده ،جای خالی دامها و چشمههایی كه دیگر جانی
نداشتند ،همه و همه انگار از البهالیِ تكتك واژگان حاج مسلم بیرون میزدند .تباهی كه آغاز
شده بود و در دیدگاه او خسّت آسمان و بیخردی آدمیان ،خشكسالی و سد ،دست در دست
هم این وضع آشفته را سبب شده بودند.
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تمام این زمینهای اطراف كه االن میبینی خشكِ خشكه همش آبادی بوده!
دائمآباد ،حاجیآباد ،عباسآباد تمام آدم زندگی میكرده .توی شاهولی و روحاالمین هر
كدوم سیچهل خانوار زندگی میكردن .من یادم میاد آبادیای بوده كه االن اثری از
آثارش نیست .كشت و كار اینجا فراوان بود .االن آبی نیست وگرنه گندم و جو به وفور
میكاشتن .این سد همه چیزو از بین برد .چند تا آبادی رو زیر آب كردن ،ولی این سد
نه آب داره نه بهره داره ،هیچی نداره برا مردم .به درد كشاورزی اصالً نخورد .این
زمینها رو میبینی؟ اینا االن باید تمام گلآفتاب باشن .از خودِ من  9هكتار زمین
كشاورزی خشك شد 111 ،درخت ازم خشك شد  ...آنقد درخت داشت اینجا آنقدر
میوه داشت كه اصالً به حساب نمیومد! تمام این زمینها زیر كشت بودن :سیب گالب،
قیسی ،گندم ،هندوانه ،خربوزه ،گوجه ،بادمجان ،نخود ،لوبیا ،همهچی  ...كمكم مردم
رفتن دلیجان نشستن و خونهها خالی شد و داره از بین میره ،به طور كلی .سد و
خشكسالی با هم دست به دست هم دادن؛ كمكِ هم كردن تا وضعیت اینطور شد كه
میبینین  ...كشاورزایی كه اینجا كار میكردن االن دیگه نه درآمدی دارن ،نه بیمهای
دارن ،نه هیچ چی ...دامداری اینجا هم نابود شد! البته نه به خاطر سدها! هر كسی كه
پول داشت اومد اینجا یه مقدار زیادی زمین ورداشت و چهار تا درخت برا خودش
كاشت و یه خونه درست كرد تا برای تفریح بیاد و بره  ...نه كشاورزی نه هیچ چی...
این منطقه صد سر گله داشته! حاال چی؟

کاه و گندم
در ادامة جستوجوهایمان برای یافتن كشاورزان مزارع اطراف ،پیرمردی را یافتیم به نام حاجآقا
پورهدایت .مزرعهاش به فاصلة سه كیلومتری از غار شاهبلبل قرار داشت .روایتی را كه وی از
چگونگی غائب شدن شخصی در آن غار بیان كرد ،نزد چندتن دیگر از زائران و اهالی مناطق
اطراف یافتیم .او از جوانی در دلیجان دفتردار بوده است.
پدرخانم من به نام حاجمحمد رجبی كه  75سال دارن از پدرشون كه 1

سال

داشتن نقل میكنن كه شخصی در این منطقه دلیجان كشت و زرع میكرده .شخصی كه
به نام شاهبلبل معروفه ،روزی از آنجا رد میشده و به سمت خرمن كاه و گندم این
شخص میرود تا مقداری كاه و گندم از اون بگیره .اما بنا بر دالیلی با وی اختالف پیدا
میكنه و از آنجا میره .این شخص هم به دنبالش راه میافته تا میرسه به باالی همین
كوهی كه االن به عنوان كوه آقا شاهبلبل شناخته میشه .در اینجا آقا شاهبلبل بعد از اینكه
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به اون دخمه یا غار میرسه مفقود میشه و آن شخص هم از تعقیب ایشان دست
برمیداره و وقتی میره میبینه خرمن كاه و گندمش سنگ شده .از آن زمان به بعد اینجا
به عنوان محلی بوده كه مردم به عنوان زیارت و حتی نذر و نیاز به اینجا میان  ...برخی
بر این عقیدهان كه این شخص (مالك آن گندمها) بوده كه شاهبلبل را تعقیب كرده.
یك چشمة آب هم اونجا هست و چیزی كه حائز اهمیته همین چشمه است .تقریباً
یك سیپال گندم از اون چكهچكه آب مییاد .شما یك نفر هم باشی از آن سیراب
میشی .صد نفر هم باشین باز هم از آن سیراب میشین و هیچ وقت هم آب از آن
ظرف سریز نمیكنه كه آب هدر بره .هر تعداد نفری هم كه باشن اونجا از این آب
استفاده میكنن .یك نفر كه باشه به اندازة همان یك نفر آب داره .صد نفر هم كه باشن
به اندازة همان صد نفر.
یك روز یك آقایی از من دعوت كرد كه بیا آقا شاهبلبل عروسی داریم .من گفتم
آخر آقا شاهبلبل جایی نیست كه آدم عروسی بگیره! گفت من نذر كرده بودم كه اگه
خدا به من یك پسر بده من عروسیش را آقا شاهبلبل برگزار میكنم .این مسئلهای هم كه
دارم به شما میگم برمیگرده به سال  . 34خیلی باورم نشد اما گفتم حاال میریم ،شد
شد نشد هم نشد .یك جیپ من اون موقع داشتم با یك شیخی به نام شی تقی غفاری
رفتیم تا لب رودخونه و از اونجا هم پیاده تا آقا شاهبلبل رفتیم .بعد كه رسیدیم دیدیم
شاید صد تا االغ از خرهه زنا و مردا رو آوردن .برای عروس و داماد هم حجلهای بسته
بودند در همان غار ،دیگی و دیگبری و خوارک مفصل و خالصه كلی تشكیالت .شاید
صد و پنجاه نفری هم اونجا بودن .تمام اینها از این آب استفاده میكردن چه برای
خوردن خودشان چه برای چهارپاهاشان یا شست و شو از آب استفاده میكردن و اون
آب تموم شدنی نبود .خدا بیامرز ممدِ حاجاكبر آقا هم با ما بود .ایشون معلم بودن و
رانندة ما هم بودن .به ایشون گفتم ممد آقا اگر سال دیگه این موقع خدا به من یك بچه
داده باشه ،من یك گوسفند میارم اینجا قربانی میكنم .پنج نفر از بچههای من بعد از به
دنیا اومدن مرده بودن .شهریور آینده خدا به من یك دختر داد كه االن هم معلمه .من هم
با همان ممد آقا رفتم و یك گوسفند كشتم و گوشتش رو دادم به مردم.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .شهری نزدیك دلیجان
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تا پاي خون
رضا فدایی كشاورز دیگری بود كه به گفتوگوی مفصل با او نشستیم .فدایی متولد  34در
دلیجان است .پیش از برپایی سد ،ساكن یحییآباد بود و آنجا كشاورزی میكرد .اما حاال چند
وقتی است كه سیمانكار ساختمانی در دلیجان است .شاهبلبل را از البهالی خاطرات زیارت با
مادرش تا هواخواهی شورانگیزش تا حد فداكردن جان روایت میكند .اما برخالف بسیاری
دیگر ،ادعا میكرد كه معجزة آب چشمه را چندان قبول ندارد و در كمال شگفتی معتقد است كه
شاهبلبل غائب نشده ،بلكه نزدیك غار دفن شده است.
شاهبلبل یك مكان یا مقامه .یك جای دنج و خوش آبوهوا و یك عبادتگاه عالی یا
یك مكان زندگی .روی دماغة مشرف به كوه عمر ،یك مسجد كوچك خیلی جموجلور
(سه در سه) و بیسقف بود كه قبر این بزرگوار اونجلا بلود .عالملات و حجلاریهلایی
اطراف اونجا وجود داره .نوشتههای كف اونجا هم خیلی اندیشهسازه ،شما رو بله فكلر
فرو میبره .خیلیها رفتن دنبال اینكه برای شاهبلبل تذكره پیدا كلنن .شلاید بیشلتر از ده
نفر .،ولی تا جایی كه من میدونم نتیجهای نداد .نام درویش امیناهلل هم آنجا ذكر شلده،
اما به اعتقاد من ایشان خیلی بزرگوارتر از این حرفها هستند .اینجا یك مكان مقدسه و
بنده هم طرفدار و دوستدار ایشانم و هر كس بخواد اون یك نقطه را سُك بلده جللوش
میایستم ،حاال چه معدندار باشه ،چه سازمانی باشد و چله هلر كلس دیگلهای .ملن از
خونم میگذرم اگه كسی بخواد اونجا رو كاری بكنه.
میگن شخصی را تعقیب میكردن تا اینكه ایشان به این سرپناه میرسن .وقتلی بله
اینجا میرسن ،میخواستن بگن هو منو دریاب اما بجاش گفتن كو منلو دریلاب ،رفلتن
داخل كوه .دربارة اسم ایشان به نظر من بلبل همان بلبله است .بلبلله هلم بله یلك نلوع
كوزة آب میگفتن كه یه لولة باریلك از قسلمت بلاالییاش بیلرون اوملده بلود .خیللی
معذرت میخوام ،دقیقاً مثل آفتابه! شاه هم كه اشاره به همین بهترینه مثلل شلاهدوملاد و
شاهماهی و شاهپسر و این جور اسمها .این دو تا رو اگه با هم جمع كنی میشه شاهبلبله
یا همون شاهبلبل كه معنیاش این میشه جایی كه ازش دائما آب مییلاد ،بهتلرین بلبلله،
بهترین محل خروج آب.
دربارة آب چشمه باید براتون بگم كه امر مسلم اینه كه شما اگر عیلالوار بشلی ،اون
زنی كه میگیری وقتی خونه باباش بوده هم روزی داشته ،االنم كه میاد خونة شلما بلاز
هم همون روزی رو داره .اگر خداوند به شما بچه بده اون هم روزی داره .خب دربلارة
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شاهبلبل هم بحث همینجوریه .شما اگر پنجاه نفر هم بشی بلری اونجلا بلرای زیلارت
اصالً آب كم نمیاری .این چشمه اصالً هیچ وقت قطع نمیشه .مثالً االن خشكهسلالی از
این عجیبتر من یادم نمییاد داشته باشیم در این چند ساله .املا اونجلا بلا وجلود ایلن
همچنان آب داره و چه آب گوارایی هم داره .در بهار آبش خیلی زیاد میشه املا تلوی
مهر ماه هم كه آب مطلقاً وجود نداره اطراف اونجا آبش هملینجلوره كله االن هسلت،
ثابت میمانه.

به سمت شاهبلبل
رسیدن به شاه بلبل ،حتی از دلیجان ،نزدیكترین شهر به آنجا ،نیز سخت بود .جادهای كه از
آبادیهای حاجیآباد ،دائمآباد ،یحییآباد و مزارع روحاالمین و شاهولی میگذرد و سرانجام با
كوه شاهبلبل خاتمه مییابد .از ابتدا ،تا پای كوه خاكی است و رفتوآمد اتومبیل در آن سخت.
زمانی هم كه به پای كوه برسی تازه سختی آغاز میشود :باال رفتن از كوهی كه غار شاهبلبل در
دل آن قراردارد .با وجود اینكه ارتفاع كوه چندان زیاد نیست ،اما ساختار صخرهای آن ،باالرفتن
را بسیار سخت كرده است .زمانی كه شنیدیم حتی زنان و مردان كهنسال ،برای زیارت به غار
میروند باورمان نشد .بردن قربانی ،كه در اكثر موارد گوسفند بود نیز از این كوه بسیار دشوار و
طاقتفرسا به نظر میرسد .مسیر دیگری هم سمت شمالی كوه وجود دارد كه اهالی میگفتند
مالروست ،اما چون كوه را دور میزند تا به غار برسد ،نسبت به مسیر صخرهای طوالنیتر بود.
یكی از سالمگاههای اصلی شاهبلبل در این جادة مالرو بود و از شواهد برمیآمد كه زمانی مسیر
نسبتاً پر رفتوآمدی بوده است.
چند درخت میوه از دل صخره سربرآوردهاند و درست رو به روی غار ،چینة سنگی غریبی
به چشم میخورد .بعد كه نزدیكتر رفتیم دیدیم كه اطرافش محصور است و درِ فلزی كهنهای
ورودی آن را پوشانده است .كمی آن طرفتر سمت شمالی كوه نیز دری شبیه به آن در درون
صخره كار گذاشته شده بود .بعد از مدتی كه داشتیم فكر میكردیم اینها چه میتوانند باشند،
دیدیم درِ چینهای كوچك باز شد و مردی سیهچرده كه موهایش یكی در میان سفید شده بود از
داخل آن بیرون آمد.
قبالً دربارة خادم شاهبلبل شنیده بودیم .میگفتند پیش از این شخصی به نام سید بیبی آنجا
خدمت میكرده و چند سالی است كه مرد میانسالی خادم آنجاست .اما به واقع انتظار این را
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نداشتیم كه محمدتقی رمضانزاده (معروف به سید محمد) تمام روز و تمام طول سال آنجا
زندگی كند! تمام مصالح و ابزارهای الزم برای ساختن این دو سرپناه را خود با دست خالی از
پایین كوه آورده است .ظاهراً تا چند سال پیش حتی همین سرپناه ساده را هم نداشت ،اما
كفتاری كه مدتی است سرو كلهاش آن حوالی پیدا شده سرانجام متقاعدش كرد كه دری برای
خوابگاهش بگذارد و اطرافش را كامالً محصور كند .ما را به داخل اتاقكش دعوت كرد و چند
استكان چای با هم نوشیدیم و سیدمحمد از زندگی و شاهبلبل برایمان گفت .اتاق پر از ورقهای
ادعیه بود و جز آن فقط یك ماهیتابة رنگ و رو رفته و چند پتو گوشة اطاق به چشم
میخوردند .سیدمحمد چند روز ماه را برای كارگری به دلیجان میرود و بازمیگردد .با اندک
پولی كه به دست میآورد ،چند هفتهای را سپری میكند.
اولین بار سی سال پیش كه از سربازی برگشتم با یكی از دوستانم اومدم اینجا.
وقتی رسیدیم گفتم شاهبلبل كجاست؟ اون غار را به من نشون داد و گفت همین آقا
شاهبلبله .من گفتم این؟ گفت بله اینجا آمده غائب شده .از آن موقع تا دوازده سیزده
سال پیش اینجا نیامدم.
دوازده سیزده سال پیش دلیجان بودم كه با چهار پنج نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم
بریم شاهبلبل .شبی زمستانی بود چند نفر منصرف شدن .نفری دو پتو داشتیم .پای كوه
كه رسیدیم یهو تمام ستارهها رو به یك سو شدن و دره رو روشن كردن .به قدری كه ما
راحت میتونستیم ببینیم پامون رو كجا میذاریم .من همانجا گفتم آقا نوكرتم.
من مدتی در شهرداری بودم .از اونجا بیرونم كردن گفتن دیگه كارگر نمیخوایم.
هر جا میرفتم كار بكنم یا حقم رو میخوردن یا زندانم میكردن یا بدگویی میكردن،
من میآمدم بیرون .االن اینجا كه هستم الحمدهلل از بابت خوراک و غذا و اینها كم
نمیآرم ،خدا ارحم الراحمینه ،میرسونه .امسال دو روز رفتم كار ،بقیهاش بیكار بودم.
من دلیجان جام نبود ،اما اینجا چرا .اینجا روی روح و وجود آدم اثر میذاره .وقتی
میآیی باال بزرگ نشونت میده و فكر میكنی باید كاری كنی .من به خاطر این عظمتی
كه بهم میدهد ،اینجا موندم و كار كردم.
اینجا هر كس هر چیزی كه تو دلش باشه و هر فكری كه دربارة اینجا بكنه فرقی
نداره اگه واقعاً معتقد باشه و نیتش صاف باشه اینجا بهش جواب میده ،مثالً من این
سنگها رو كه میچسبونن به دیوار غار قبول ندارم اما این آب رو چرا .یك روز جمعه
من بیدار شدم دیدم صد و بیست سی نفر اومدن اینجا دیدم آب از دو جوب جریان پیدا
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كرده .اما خیلیها این سنگ مُرادا رو قبول دارن و شما دیدین كه چقدر سنگ به سقف
غار چسبونده شده.

از سیدمحمد پرسیدیم كه فكر میكند چرا اسم این كوه و غار شاهبلبل است؟ دست ما را
گرفت و به زاویة دیگری از غار برد و گفت« :باالی غار را نگاه كنین ،برآمدگی رو به روی
درخت ،سرِ بلبله و دو برآمدگی در دو طرف آن انگار بالهای اونن ،انگار غار زیر بدن بلبلیه كه
بالهاشو را بازكرده ،در حال پروازه».
در راه بازگشت احمد جاللی بیآنكه پرسشی از او كرده باشیم ،درست زمانی كه از مقابل
آبانبار مخروبة حاجیآباد میگذشتیم شروع به صحبت كرد« :این منطقه خیلی آباد بود .همهاش
هم به خاطر رودخانة قمرود و چشمههایی كه اینجا میجوشید .جاهای دیگر دلیجان با قنات
آبیاری میشد اما اینجا چون در حاشیة رودخانه قرارداشت و جزء مناطق پر آب محسوب
میشد ،به قنات متكی نبود .بعد از اینكه سد رو روی قمرود ساختند آب كم شد ،تعدادی از
مزارع خشك شد و تعدادی زیر آب رفت .بارندگی هم كه دیگر كم شده .تا چند سال پیش كه
آب كم نشده بود ،مزرعهداران و كشاورزان دائمآباد و شاهولی و روحاالمین سه ماه تابستان را با
خانواده آنجا سكونت میكردن».
در این میان سرِ درد و دل راننده كه تمام عمرش را در این منطقه گذرانده بود نیز باز شد:
«بله آقای جاللی به خدا اون زمان از در و دیوار بركت میریخت .همین خانهها و مزرعههای
اینجا همیشه مهمان توش بود .همه چی بود ،گوشت خوب ،شیر ،كره ،پنیر ،تخم مرغ ،ماست.
خدا شاهده مادرم ماست را خالی میكرد تو آب .كسی نمیاومد ببره! هر كی از آنجا رد میشد،
بهش میگفتیم وردار ببر بخور با بچههات! چرا دست خالی میری؟ یارو میگفت بابا نمیخوام!
به زور میدادیم به ملت ببرن! درخت آنقدر میوه میگرفت كه شاخههاش اصالً داشت
میشكست .همیشه درِ خانهها باز بود».
در همین میان ،از كنار چشمة هالوعباس گذشتیم .آقای باوادی به محل چشمه اشاره كرد و
گفت« :این چشمه نمیدانید چه آبی داشت .چند قطعه زمین نزدیكش را سیراب میكرد ،اما بعد
از خشكسالی آبش كم شده و اگر باشد گوسفندان میخورن( .با اشاره به لبة جاده) اصالً امسال
باران نیامده! االن علف باید تا به اینجا بزنه!»
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آبانبار مخروبة حاجیآباد را كه مقابل خود دیدیم ،شرایطی كه از آن حرف میزدند بهطور
كامل برایمان تصویر شد.

شاهبلبلي که روايت ميشود
اگر بخواهیم آنچه را دربارة شاهبلبل دیده و البته شنیده شد به شكلی دستهبندی كنیم ،میتوان
روایتها را به دو دستة روایتهای پیدایش و روایتهای عینی تقسیم كرد .بررسی این دو دسته
به ما كمك خواهد كرد كه در پرتو چیستی و چگونه بودن شاهبلبل در ذهنیت بومی ،موقعیت و
معنای آن را در فرهنگ منطقه آشكار كنیم .منظور از روایتهای پیدایش ،روایتهایی است كه
چگونگی شكلگیری شاهبلبل را نشان میدهند؛ اینكه منشأ این غار و این شخص و در معنای
عامتر منشأ این تقدس كجاست .منظور از روایتهای عینی ،معجزات و برخوردهای مستقیمی
است كه ادعا میشود بومیان با شاهبلبل داشتهاند .به عبارت دیگر ،برخورد بالواسطة اشخاص با
شاهبلبل یا آثار آن در زندگی شخصی خودشان.
روش ما در پرداختن به این دو گونه روایت به این شكل خواهد بود كه تكتك عناصر
موجود در روایتها تفكیك شود .سپس ،در جریان رابطهای دیالكتیكی كلیت روایت و روابط
روایی عناصر با یكدیگر ،معنای جزبهجز عناصر و معنای كل روایات بهطور كلی ،در ذهنیت
بومی آشكار گردد .تمام كنش تأویلی ما معطوف به میدان است .منظور از معطوف به میدان بودن
كنش تأویلی ما در قرائت معانی ،نخست این است كه ما بهسان ساختارگرایان به دنبال قرائت
بنپارهها به كمك سازوكارهای عام و جهانشمول نیستیم ،بلكه مرجع اصلی تفسیر و ترجمة
معانی بنپارهها خودِ روایتگران و تفسیر آنهاست .دیگر اینكه ،تحلیلها روایتها را در ادبیّت
خود و مجزا از جهان اجتماعی بررسی نمیكنند ،بلكه در موضعگیری كامالً متضاد ،این
زمینهمندی و حضور پررنگِ چگونگیِ زیستن و بودنِ مردمانی كه این معانی در میان آنان به
وجود آمده و تداوم یافته كلید ورود به جهان نمادین این معانی تلقی میشود .به عبارت دیگر،
شناخت و همراهی با ذهنیت روایتگرانِ دلیجانی نقطة آغاز حركت و بازگشت متناوب به آن
نكتهای است كه حضور قدرتمند میدان را در تحلیلها تضمین میكند.
گام نخست برای مشخص كردن بنپارههای سازندة معنای شاهبلبل بهدست دادن یك روایت
واحد از روایت پیدایش و سپس معجزات متداول و معمولی است كه در روایات عینی تكرار
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Motif
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میشوند .دربارة روایت واحد پیدایش ،ذهنیت دلیجانی خود این كار را كرده است؛ روایتی كه
آقای پورهدایت نقل كرد به نظر میرسد تمام عناصر جغرافیای افسانه را در یك قالب روایی
واحد گرد هم میآورد .برای نمونه با اینكه عدهای این روایت را نشنیده یا باور ندارند (مانند
فدایی و باوادای) ،اما باز هم بخشهای مجزای این روایت البهالی گفتارشان شنیده میشود .مثالً
رضا فدایی و كشاورز رهگذر در شاهولی از وجود نوعی تعقیب و گریز ،سپس غیبت با هدف
جان به در بردن سخن میگویند .یا در نمونهای دیگر وقتی از حاج مسلم دربارة كوه كاه و گندم
سؤال كردم ،گفت« :یك درویشی چند وقت پیش اینجا آمده گندم خواسته بهش ندادند ،اون هم
نفرین كرده و گندمایی كه پشته كردن اینجوری تبدیل شدن به سنگ».
زمانی كه مسیر كوه را به سمت شاهبلبل باال میرفتم ،صدای بلبل تنها صدایی بود كه دل كوه
را میشكافت .با تعجب از حاج مسلم پرسیدم« :اینجا بلبل هم دارد؟» و پاس او خیلی قاطع و
كوتاه بود« :خب معلوم است كه دارد! هر جا آبادی و آبادانی باشد ،بلبل هم آنجاست ».از سویی
دیگر ،تفسیری كه یكی از كشاورزان منطقه دربارة واژة بلبل كرده بود ،ما را به نقطة رجوع
دائمیمان در این تحلیلها ،یعنی آب ،میكشاند :بلبل همان بلبله است كه روی كوزهها برای
ریختن آسان آب طراحی شده بود .شاه هم به عنوان پیشوندی تفسیر میشد كه برای هر چیز
عالی و بهترین در نوع ،اطالق میشود .با كنار هم قراردادن این دو تفسیر آشكار میشود كه
معنای تركیب شاهبلبل در حقیقت اشاره به نمونة مینوی و مثال آبادی و آبادانی است (با توجه به
معانی جنبی و ضمنی آب كه نوعی همپوشانی با معنای كلی بركت و آبادانی دارد) .تفسیری
دیگر از این عبارت كه در منطقه وجود دارد ،تفسیر شكلگرایانهای است كه پیشتر به نقل از
سیدمحمد در متن آمد .در این تفسیر ،بلبل كه پیكرة سنگی آن در حال پرواز و با بالهای
گشوده بر ورودی غار نمایان است ،بیانگر موقعیت و جایگاه آسمانی و رفیع این مكان و شخص
غائب در این غار است .چیزی كه در پیوند مستقیم با مكان قرارگیری غار و چشمه ،یعنی كوه،
قراردارد.
كوه یكی از عناصر بسیار مهم و كلیدی موجود در روایات شاهبلبل است و مواردی مانند
سناریوی تعقیب كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .نهتنها شاهبلبل بلكه دیگر مكان زیارتی مهم
این منطقه یعنی «بیبی زبیده خاتون نراق» نیز بر فراز كوه و در ارتفاع قراردارد و این در حالی
است كه منطقه به لحاظ جغرافیایی كامالً مسطح است ،نه كوهستانی .چرایی این امر را باید در
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این اصل جست كه امر قدسی به واسطة كیفیتی كه به مكان تجلی میبخشد آن را از محیط
كیهانی و عرفی مجاور جدا میكند .این جداسازی و انفكاک است كه به صورت نمادین در كوه
(در برابر زمین پست) جلوهگر میشود .از نظر الیاده (« ) 7 : 394آستانهای كه خیابان را از
كلیسا جدا میكند ،در واقع بیانگر جدایی و فاصلهای است كه میان دو حیث وجودی ،یعنی
حیث عرفی و حیث دینی وجود دارد .آستانه ،كرانه ،مرز و ...حد فاصلی است كه دو جهان را از
یكدیگر جدا و متمایز میسازد و آنها را در مقابل هم قرارمیدهد؛ جایی كه گذار از جهان
عرفی به جهان قدسی امكانپذیر میشود ».عبور از راه دشوار صخرهای یا راه طوالنی مالرو به
سمت غار ،در حكم صعود و عروج سخت و پرزحمت به عرصهای ایزدی و قدسی است؛ جایی
كه انسان به صورت عینی و نمادین به آسمان (كانون و منزلگاه قدسیت و بیدریغی محض)
نزدیك و نزدیكتر میشود« .انسان باید امكان فراروی را به واسطة چیزی بیشتر از تداعیهای
محض ذهنی تجربه كند» (همان.) 1 :
مهمترین نشانِ كوه روبهروی كوه شاهبلبل وجود طرحی سنگی شبیه صورت انسان است كه
از فاصلة دور گویی از كوه بیرون زده و به سوی غار شاهبلبل نظر دوخته است .یكی از نامهای
این كوه شیطان است .در این شرایط دو عنصر خیر و شر داستان ،رو به روی هم در یك
موقعیت كامالً آشكار و تقابلی رخ در رخ قرارگرفتهاند .كشاورز (یا مالك خرمنهای) طماع در
نهایت جمود ،سختی و از همه مهمتر خشكی در برابر سرپناه سنگی غار و از همة اینها مهمتر
چشمة زنده و پرآب شاهبلبل .گویی زندگی تماماً كشاورزی منطقه حقیقت نمادین خود را در
قالب این روایت و این طرح افسانهای هویدا میكند.
تا به اینجا بر اساس آنچه در بخشهای قبل آمد ،قطعاً این امر آشكار شده است كه
كشاورزی و كشت و زرع تا مدتها نقشی محوری در زندگی مردم دلیجان داشته است .شواهد
نشان میدهد كه پیش از اهمیت ارتباطی شهر ،این كشاورزی بوده كه بار اقتصاد دلیجان را به
دوش میكشیده است .آثار و اماكن تاریخی یافت شده در نزدیكی مزارع و زمینهای كشاورزی
اطراف شهر (قلهمرد ،آتشكوه ،قبرستان نزدیك شاهبلبل و )...نشاندهندة اهمیت بسیار این
مناطقاند .وضعیت اقلیمی و جغرافیایی دلیجان به گونهای است كه به جز زمینهای اطراف
قمرود ،آب تمامی زمینهای كشاورزی اطراف منحصراً با آب قنات تأمین میشود.
آب زندگیبخش ،كمیاب ،ضروری و در عین حال مرموز و ترسآور است .چیزی كه از
ژرفای زمین و از سرچشمهای در تاریكی و دور از دسترس میآید ،هر لحظه احتمال دارد از
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دست برود و خیلی ساده ،دیگر نباشد .این تهدید دائمی در سناریوی آشنای تعقیب و گریز
اشخاص الهی و رحمانی و عدهای اهریمنی كه قصد جانش را دارند به خوبی قابل تشخیص
است .این سناریو كه در جایجای ایران دربارة امامزادگان تكرار میشود ،همواره به این شكل
است كه انسان نیك و قدسی در گیرودار فرار از دست مزدوران حكومتی به مكانی میرسد كه
یا قتلگاه اوست یا مفرّی برای ناپدید شدن و غائب شدن دائمیاش .به جز شاهبلبل ،زیارتگاههای
دیگری نیز در این منطقه هستند كه این سناریو در آنها تكرار شده است .برای نمونه میتوان به
غار پلنگآرن در قالهر اشاره كرد .اعتقاد بومیان چنین است كه شخصی به نام مرضیهخاتون
هنگامی كه تحت تعقیب امویان بوده در این غار پنهان و غائب میشود .نكتة جالب دیگری كه
دربارة این غار وجود دارد ،آبی است كه از سقف غار به پایین میچكد.
نمونة دیگری از سناریوی تعقیب در منطقة غار سیجن (سی جوان) در یكی از روستاهای
جاسب است .بنابر اعتقاد رایج ،در این غار سی جوان (احتماالً به دنبال یك تعقیب و گریز)
غائب شدند .تكرار دائمی این سناریو گویای این نكته است كه چطور احساسی از تشویش و
وحشت نسبت به فقدان عناصرِ قدسی ،نیك ،واقعی و حیاتی میان بومیان وجود دارد .قدسیتی كه
با وجود استعالیی بودن باز هم از جانب نیروهایی تهدید میشود و از آنجا كه حداقل در مورد
خاص ما یعنی دلیجان امر قدسی (و به قول الیاده امر مطلقاً دیگر) در رابطة اینهمانی با امر
حیاتی است ،این تهدید در حقیقت تهدیدِ كل موجودیت فرهنگی -اجتماعی است .رابطة
اینهمانی امر قدسی و امر حیاتی دارای دو معناست .در معنای عام آنطور كه الیاده (- 5 : 371
 )59مطرح میكند ،انسان اساساً نمیتواند بدون وجود امر قدسی در جهان زندگی كند .انسان به
واسطة نهادن كیفیتی به نام قدسیت در بخشهایی از جهان ،جهان را از تجانس و یكسان بودگی
خارج میكند و در حقیقت دست به عملی میزند كه الیاده به آن كیهانآفرینی میگوید .انسان
برای اینكه بتواند در جهان زیست كند ،باید ابتدا جهان را بیافریند؛ به این معنا كه جهانِ بینام را
از تجانس خارج كند .در حقیقت ،قدسیت بخشی به اشیا یا مكانها در تجانس جهان گسست
ایجاد میكند و این گسست است كه امكان ساخته شدن مكان را فراهم میكند .در نتیجه امر
قدسی به این جهت حیاتی است كه پیششرط ضروری برای كیهانآفرینی است .اما اینهمانی
امر قدسی و امر حیاتی در معنای خاص این است كه عنصری كه امر قدسی در آن تجلی كرده
است ،عنصری بنیادین در تضمین و تداوم حیات بیولوژیكی و فرهنگی بومیان ،یعنی آب ،است.
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آب چشمة شاهبلبل بهطور قطع اساسیترین تجلیگاه امر قدسی در روایتها و تجربههای
شخصی از شاهبلبل است.
الیاده میگوید تجلی امر قدسی در اشیا عموماً به هیچ دلیل خاصی صورت نمیگیرد و حتی
ممكن است گاهی اوقات امر قدسی تجلیگاه خود را (به لحاظ شیئ یا مكانی) به انسان تحمیل
كند .اما آنچه از میدان برمیآید ،این است كه معنایابی (اگر پدیدة تجلی را حمل معانی تازه به
اشیا بدانیم) اشیایی كه تجلی در آنها رخ میدهد از خالل دو ویژگی عمده میگذرد كه پیش از
هر چیز شیء یا مكان باید دارای آن باشد . :دارا بودن حدی از ضرورت و حیاتی بودگی. ،
دارا بودن حدی از رازآلودگی ،دور از دسترسی و پیشبینیناپذیری.
آب چشمه شاید مشخصترین عنصری باشد كه آن تقابل خشكی اهریمنی و شیطانی و
آبادانی ایزدی را مشخص میكند كه در طرح افسانهای شاهبلبل نمودار است .آب چشمه
مهمترین جلوة شاهبلبل و شاید شریان اصلی تقدس غار است .موجودیتِ موجود قدسی آن هم
نه در شكل كامالً ماورایی و الهوتی آن ،بلكه در شكلی كامالً زمینی و بالفصل یعنی غیبت (از
آن جهت كه در نظر اكثر بومیان شاهبلبل روحی نیست كه از جهان باالدست به كار ارتباط،
معجزه و رتقوفتق امور زائران باشد ،بلكه انسانی است زنده آن هم در معنای كامالً بیولوژیك
آن) به طور كامل با آب چشمه است كه بازشناخته میشود .چشمه مهمترین نشانة این است كه
به قول كشاورزی «كسی آنجاست» .حضور شاهبلبل در چشمه و در آب آن است كه معنا مییابد.
شایعترین روایتی كه از شاهبلبل نقل میشود ،در هر زمینهای ،معجزة آب چشمه است ،مبنی بر
اینكه آب چشمه هرگز قطع نمیشود ،بلكه با افزوده شدن بر تعداد افرادی كه در محل حضور
دارند بیشتر میشود .چشمه افراد حاضر در محل را به هر تعداد كه باشند به راحتی سیراب
میكند .این باور چنان در میان بومیان ریشه دارد كه دستیابی به روایتی دسته اول از آن (منظور
روایتی است كه خود گوینده مستقیماً تجربه كرده باشد) دشوار نیست .پیشتر دو نمونه از آن در
گفتههای دو تن از كشاورزان آمد .نخست ،ترشدن كلوخی كه برای محافظت از وسایل مقابل
آنها قرارگرفته بود .دوم ،جشن عروسی كه رو به روی غار شاهبلبل برگزار شده بود و آب
چشمه به قدری بود كه بالغ بر صد چهارپا و تمام مهمانان برای آشامیدن و شستوشو از آن
استفاده میكردند .نگارندگان به چندین نمونة كامل مشابه دیگر نیز برخوردند .آب چشمة
شاه بلبل پدیداركننده و شاید بتوان گفت نمادی از حضوری مینوی و در عین حال جسمیتی
است برای هویدا شدن صاحب یا بانیاش؛ چشمهای كه در میان خست بیرحم بیابان چنین
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سرشار و بیدریغ است .آبی كه زندگی و هستی بومیان آن منطقه (حداقل تا سالیان پیش) عمیقاً
به آن وابسته است و همواره این نگرانی وجود دارد كه با نبودنش ،با از دست رفتنش ،با
خشكیدن رودخانه چه بر سر «آبادی»ها خواهد آمد.
روایات عینی موجود نیز كه آشكاركنندة معجزات شاهبلبلاند ،به نحوی قاطع و یكدست با
مفهوم و معنای آب برای بومیان پیوستگی دارند كه همانا مترادف با باروری و زایندگی است.
نمونههای بیشماری از ادعای درمان نازایی و بچه آوردن از طریق نذر و قربانی برای شاهبلبل
وجود دارد .به جز این ،روایتهایی هم وجود دارند كه در آنها فرزندان به واسطة معجزة
شاهبلبل از آفات اهریمنی مانند سیاهشدن چهره در اثر خوردن ذغال ،روایتی كه احمد جاللی
( )3 : 395از قول نوة خانم طوبی حیدری نقل میكنند ،و پیر و شكسته شدن چهره (روایتی كه
سیدمحمد از یك ساكن آبگرم دلیجان نقل میكرد) رهایی مییابند.
آبی كه با تمامی معانی جنبی و در شكل گوهرینش از چشمه میقلد ،در حقیقت قلبی است
كه خون به رگهای شاهبلبل میفرستد و بدین ترتیب ،تقابل و ساخت دوقطبی افسانه شكل
میگیرد و زندگی كشاورزان كه بهخصوص در این سالها (با خشك شدن چشمهها و احداث
سد روی قمرود) برای قطرهقطرة آبشان ،خون دل میخورند ،در این ساختار دوقطبی و عقاید
برآمده از آن است كه در معنایی نمادین بیش از هر جای دیگر جلوهگر است و امیدی كه از
اعماق خشكی و از اقصای سنگ همواره بیرون میزند.
عنصر دیگری كه همواره از آب جداییناپذیر است و در اینجا ضروری است كه مختصراً به
آن بپردازیم چشمه است .همانطور كه از آن سخن رفت ،چشمهها و قناتها عوامل بسیار
تعیینكنندهای در كشاورزی دلیجان بودهاند .چشمهها و قناتها یگانه رسانندة دائمی و پیوسته
آب ،از یكسو دارای جنبهای رازآمیز و از سویی دیگر دارای كیفیتی از عالقه ،تعصب و كانونیتِ
ویژهایاند كه هر عنصر ضروری زیستی برای هر نوع ارگانیسم حیاتی دارد .یك نمونه از
داستانهایی كه پیرامون قناتها شكل گرفتهاند ،داستانی دربارة چشمة كاه گندم است :چوپانی
كه گوسفندان خود را اطراف كاه گندم به چرا میبرد ،مشاهده میكند كه هر دفعه یكی از بزهای
او از گله جدا میشود و پس از چندی بازمیگردد .یك بار كه این اتفاق دوباره تكرار میشود،
چوپان به دقت به بز نگاه میكند و متوجه میشود ریش و پوزة او تر است و شگفتزده به
طرفی كه بز از آنجا آمده بود ،میرود تا ببیند ریش بز از چه چیز تا این حد خیس شده است.
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وی پای كوه چالهای مییابد كه درون آن آب جریان دارد .چوب دستی زیبا و طالكاری شدة
خود را در چاله میكند تا ژرفنای آن را بسنجد اما چوبدستی از دستش رها میشود و به درون
زمین میرود .چندی از این ماجرا میگذرد و چوپان در جریان سفری گذارش به كاشان میافتد.
در فین كاشان میان بساط دستفروشی چوبدستیاش را میبیند .آنچه را پیش آمده بود برای
فروشنده بازگو میكند .از آنجا كه چوبدستی از سرچشمة فین سر درآورده بود ،چوپان و
فروشنده به همراه تعدادی از اهالی پای كوه كاه گندم میروند .از ترس اینكه كسی از این ماجرا
آگاه شود و دلیجانیها آب چشمة فین را بدین سو بازگردانند ،چوپان را همانجا میكشند و
سوراخ را ناپدید میكنند (صفری 31 : 39 ،و .)3
این داستان از جنبههای گوناگونی اهمیت دارد ،اما آنچه در اینجا برای ما مهم است كاركرد
چشمه است .انسان دینی همواره بر آن است كه جهان حقیقی ،جهانی است كه «ما» در آن
زیست میكنیم .جهان «آنها» ،یعنی دیگران ،ناراست ،دچار آشفتگی و ثانوی است .طبیعی
است كه در چنین شرایطی محال است منابع نیروهای زندگیبخش و ایزدی جز در دل این
جهان قرار داشته باشند .جهان حقیقی ،كانون تمام عناصری است كه جهان را از صحنهای مرده
و متروک به تجلیگاه آفرینش و زندگی تبدیل میكند .در این داستان نیز سرچشمة چشمه بسیار
مهم و كلیدی فین در حقیقت در دلیجان است و تصاحب این چشمه به ناروا و با عملی
ناجوانمردانه صورت گرفته است .داستانهای گوناگون دیگری نیز از نبرد دلیجانیها و نراقیها
بر سر ذخایر آب یافت شده میان راه دلیجان و نراق وجود دارد .چشمه عالوه بر اینها ،دارای
نوعی خاصیت قهری است .به این معنا كه عالوه بر اینكه حیاتبخش است و خشكشدنش
(مانند وضعیتی كه اكنون رخ داده) عامل اصلی وضعیت فاجعهبار كشاورزی تلقی میشود،
قابلیت نابودگری دارد .البته ،نابودگریِ آب به واسطة نیروی نیكی كه در ذات آن نهفته است
هدایت میشود و كور و بیجهت نیست ،بلكه آن «دیگریِ» نامطلوب را از میان میبرد .روزی
فوران و قاطعیت نور جهان قدسی و حقیقی از كانون و تجلیگاه راستین آن چنان هویدا خواهد
شد كه ساكنان جهان دیگر را به طور كامل در خود غرق میكند.
در شرایطی كه تمام چشمههای پای كوه خشك شدهاند ،چشمة شاهبلبل همچنان جوشان و
زنده است .این مهمترین نشانهای است كه مردم منطقه را بر آن میدارد كه این چشمه باید دارای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Homo religious
2. Chaotic
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كیفیتی دگرگون باشد .این چشمه نهتنها نسبت به سایر چشمهها از لحاظ جغرافیایی باالتر است
(به بحث كوه پیشتر پرداختیم) ،بلكه دارای كیفیتی از اعجاز است كه جایگاهی بهسان جایگاه
جغرافیاییاش «برتر» نسبت به سایر چشمهها به آن میبخشد.
شاهبلبلي که حس ميشود
ملهم از رویكرد انسانشناسی حسی به دنبال آنیم تا بفهمیم و تحلیل كنیم كه پدیدهای همچون
شاهبلبل چگونه از خالل حسها ساخته و درک میشود .در این تحلیل ،ادراک حسی امر دینی
(نیز نك .ایزدی جیران ) 37 ،از مجموعة روایتها استخراج شده است.
آغاز و پذیرش شاهبلبل به عنوان موجودی مقدس از صدای اجداد برمیخیزد« :ما از
پدرانمان خیلی شنیده بودیم كه آنجا مكان مقدسیه ...بهخصوص دربارة چشمه زیاد شنیده
بودیم ».دهانبهدهان شدن تجربهای است كه در آن چیزی میتواند به دلیل تكرار زیاد درونی
شود؛ همچون صوتی كه از طریق گوش وارد بدن میشود .اما وقتی دهانهای اجدادی و
گوشهای فرزندی به ترتیب تولیدكنندگان و دریافتكنندگان صدایند ،موضوع صدا یعنی امر
مقدس دارای تأثیرگذاری بیشتری خواهد بود .در اینجا باور دینی به یك پدیده یا به یك چیز كه
آن را تبدیل به امری مقدس میسازد ،از واژگان و گفتار آغاز میشود .اما تأیید امر دینی طی
زمان نیاز به تجربههای حسی افراد نیز دارد« :فهمیدیم كسی اینجا هست ...واقعاً فهمیدم ،با چشم
خودمون دیدیم ».شخصیت قدسی باید حضوری حسی در مكان داشته باشد و افراد وقتی وارد
تجربة مكانی میشوند ،به نوعی حضور آن را از طرق مختلف احساس كنند .شخصیت قدسی
باید بتواند خود را تبدیل به تظاهرات ظاهری كند تا دیده شود و تا وقتی چنین نشود ،نمیتواند
تداوم داشته باشد .اوج دگرگونی دیداری ،كالبد یافتن یا بدنمندی شخص در قالب كوه و
صخره است .شاید تأثیرگذارترین حس در میان نظام حسی شاهبلبل ،نفوذی است كه از طریق
صخرهها بر چشمان مخاطب وارد میشود .بدین ترتیب ،عظمت و استحكام شخص قدسی با
مادیت آن پدید میآید .شاهبلبل ،عالوه بر صخره ،خود را در پدیدههای دیگری نیز منتشر كرده
و از آنها برای خود كالبدهای گوناگونی میسازد .شاهبلبل در كوه ،درختها ،چشمه ،تپهها و
سالمگاهها نیز هست و حضور آن احساس میشود .بنابراین ،قدسیت شاهبلبل از حالت ایستا
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 . Embodiment
2 . Materiality
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درآمده و قادر است تا در مكانهای مختلفی سیر كند و حتی میتواند احساس كنده شدن مكانی
را نیز به فیگور پرواز بلبل منتقل سازد.
تواناییهای حسی شخصیت قدسی صرفاً به بعد دیداری و ظاهر محدود نمیشود« :گرز
خود را به زمین میكوبه و چهار چشمه از این منطقه میقله ».او میتواند با گرز خود زمین را
بلرزاند و بجوشاند .استفاده از واژة گرز و تداعیهای این وسیله همچون كوبندگی و لرزانندگی
واسطههاییاند كه قدرت شخص را بیان میكنند .حس كوبش و حس لرزش از جمله
محكمترین و قدرتمندترین تأثیرات و ادراکهای حسیاند و به همین دلیل نیز استفاده میشوند
تا استحكام و قدرت موضوع دینی را نشان دهند .با كوبیدن بر زمین ،جوشش آبی پدید میآید
كه كالبد زمین را زنده میكند.
محصول توانایی حسی شاه بلبل ،آبی است كه ارضاكنندة حس چشایی است ،همچون آب
خود غار« :چه آب گوارایی هم داره ».شاهبلبل فقط دیده نمیشود ،بلكه از طریق آب چشیده،
بوییده و لمس هم میشود .غار همواره آب دارد ،لذا همواره میتواند موضوع خود را به
مخاطبان و زائران خود بچشاند و بدین طریق ،خود را به اعماق بدن فرد وارد كند .عالوه بر
اینكه فرد با خوردن آب ،واجد تجربهای قدسی میشود ،با دست زدن بر آن نیز خود را در
ارتباطی بساوایی با شخص و مكان قدسی قرارمیدهد.
بهطور كلی ،فضای غار شاهبلبل و عناصر آن پدیدآورندة آرمیدگی حسی در فرد است .این
آرمیدگی زمانی معنادارتر میشود كه آن را در تقابل با خستگی كوهپیمایی و رنج حسی ناشی از
آن قراردهیم .زائر در مسیر زیارت خسته میشود و در مكان زیارت آرام مییابد .به همین دلیل،
تجربة زیارت تبدیل به تجربهای حسی میشود كه در یك قطب آن آزار حسی و در قطب دیگر
آن آسایش حسی قرار دارد.
نتیجهگیري
ما متأثر از بحران بازنمایی مطرحشده در انسانشناسی تفسیری و متنی به دنبال آن بودیم تا نشان
دهیم كه چگونه یك فرهنگ مجموعهای از صداهاست و چگونه میدان ،و به تبع آن متن
مردمنگارانه ،از مجموع صداهای فرهنگ و نویسندگان فرهنگ ساخته میشود .از یكطرف،
معانی مد نظر بومیان به شدت متكثر است ،لذا نشان داده میشود كه باید در تعریف فرهنگ از
معیار «مشترک بودن» با تأمل و تردید استفاده كرد .افراد میتوانند در یك گروه اجتماعی ،مفاهیم
ذهنی متفاوتی را به یك شیء یا پدیدة واحد نسبت دهند و همین امر در مورد آقا شاهبلبل نشان
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میدهد كه فرهنگ در درون جهان ذهنی و حسی افراد میزید ،نه در جایی انتزاعی و جدا
از افرادی كه بدان تعلق دارند .فرهنگ همواره هم شخصی میشود و هم به جمع اتصال مییابد
و بدین ترتیب ،پویایی خود را نشان میدهد .با تجدید نظر جدی در خصوص تصور ما
انسانشناسان از فرهنگ ،مسیرها و شیوههای پژوهشی جدیدی بازخواهند شد ،همچون اینكه
انسانشناس می تواند جهان فرهنگی یك فرد را موضوع مورد مطالعة خود برگزیند یا تكثر و
ناهمگونی را ذاتی بسیاری از فرهنگها بداند.
از طرف دیگر ،گفتگوی دو پژوهشگر مقاله نشان میدهد كه میتوان در مورد یك پدیده،
تحلیلهای متفاوتی ارائه داد كه هر كدام جنبة متفاوتی را آشكار میسازند .تالش كردیم تا
شاهبلبل را هم تبدیل به معنا كنیم و هم تبدیل به حس .در یك تحلیل ،شاهبلبل از خالل نظام
ذهنی و بازنماییهای نمادین آن فهمیده شد و در تحلیل دیگر ،بر اساس ادراک حسی زائران از
آن كاوش شد .روشن است كه در تحلیلها ،تأكید بر بار معنایی و نمادین پدیدة فرهنگی بسیار
قویتر است ،چون حضور و تأثیرگذاری یكی از پژوهشگران بیشتر از دیگری بود .این گفتگو
در خصوص میدان نشان میدهد كه در واقع ،جامعة مورد مطالعه حداقل دو سطح وجودی دارد
كه اولی در جهان واقعی است و دومی در جهان آكادمیك.

قدرداني
در اینجا الزم میدانیم از اهالی محترم دلیجان كه ما را در نگارش این متن یاری كردند،
بهخصوص از آقای احمد جاللی ،سپاسگزاری كنیم .همینطور از خانم مریم صالحی كه با دقت
و حوصله متن را خواندند و ویرایش كردند .از آقای سعید كریمیان هم برای همكاریهایشان
حین انجام كار میدانی بسیار سپاسگزاریم .شك نیست كه بدون همكاری این عزیزان انجام این
پژوهش میسر نمیشد.
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