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فولکلور و تاریخ اجتماعی؛ مطالعۀ موردی« :ترانۀ رعنا»
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علیپور*2

چکیده
ترانهها بخشي مهم از دانش و فرهنگي را تشکیل ميدهند که از آن به فولکلور (فرهنگ مـرد))
تعبیر ميکنیم .آثاری که خالقان و سرايندگاني ناشناخته دارنـد و عمـدتا ،بهصـور

شـهاهي و

سینه به سینه از نسلي به نسل ديگر منتقل شدهاند .ترانههای فولکلور بـه نظـر اغلـ

محققـان،

صدای تودههای فرودستي هستند که از اعماق تاريخ با ما سخن ميگويند .سادگي و بيپیرايگي
آثار فولکلور ،اين امکان را فراهم ميکند که در کنار ديگـر اسـناد و منـابا تـاريخي ،ديـدی بـه
مرات

واقعيتر و دقیقتر از تاريخ اجتماعي تودههای مرد) بهدست آيد .مقالۀ پیشرو با تمرکز

بر مضمون و محتوای «ترانـۀ رعنـا» بـه شـیوة توصـیهي ـ تحلیلـي مبتنيبـر اسـتهاده از منـابا
کتابخانهای و پژوهش میداني ،درپي پاسخ به اين پرسش است که پژوهش در فولکلـور نـوا ي
و مناطق ،واجد چه ظرفیت و بهرههايي برای تحقیقا
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کوهپايههای شرق گیالن است؛ جدا از جنبههای ادبي و هنری آن ،اشارا

مهمـي بـه تـاريخ
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اجتماعي تودههای مرد) و ساختار اجتماعي ـ سیاسي اين نا یه در دورة موسـو) بـه اربـا
رعیتي دارد که آن را واجد اهمیت در مطالعا

ـ

تاريخ اجتماعي ميکند.

واژههای کلیدی :فولکلور ،تاريخ اجتماعي ،گیالن ،ترانه ،رعنا.

مقدمه
شناخت مرد) هر منطقه ،قو) و قبیله ،بدون توجه به فولکلـور( 1فرهنـگ عامـه) آنهـا،
تما)نمای اعتقادا  ،باورها ،سرگذشـت و تحـو

تـاريخي جوامـا مختلـ

بـهويژه

جواما کوچرو و روستايي است که از سويي بسیاری از آمال و آرزوهای افـراد جامعـه
را ضمن بیان شادیها يا رنجها ،بیان وصل يا شکايت از فراق ،ناماليما

روزگـار و ...

منعکس ميکند و از سوی ديگر ،ميتواند نشاندهندة انواعي از ساختهای اجتمـاعي و
فرهنگي اقوا) و جواما محلي باشد.
فولکلورپژوهي در جهان سابقۀ طو ني ندارد .نخستین کسـي کـه ايـن اصـطال را
پیشنهاد کرد ويلیا) جان تامس 2بود که در يادداشتي در تاريخ  ،)1846آن را بهکار بـرد
( .)California Folklore Quarterly, p.355اين اصطال  ،در مد

3

کوتاهي با راه يافتن بـه
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ناممکن يا گمراهکننده است (میرنیا ،1369 ،ص .)9 .اشـعار و ترانـههای فولکلـور ،آينـۀ

محافـل ادبـي انگلیسـيزبانها ،موردپـذيرش واقـا شـد و شناسـنامۀ فرهنگـي گرفــت؛
بهگونهای که در سال  ،1878نخستین انجمن فولکلور در لنـدن تسسـیس (شـیانو،1383 ،
(ماسه ،2537 ،ص.)29 .
برخي ،کتا

مشهور عقايدالنسا 4را اولین نمونه از توجه نويسندگان و عالمان ايراني

به باورها و خرافههای عوا) ميدانند (انجوی شیرازی ،1371 ،ص )13 .و برخـي ديگـر،
جمالزاده و عالمه دهخدا را پیشـروان اين وزه معرفي ميکننـد (شـاملو جـاني بیـ ،
 ،1391ص .)34 .اما اين «صادق هدايت» بود که بـرای نخسـتینبار بهصـور
426

علمـي و
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ص )185 .و اندکي بعد در سال  ،1886نخستین کنگرة بینالمللي فولکلور تشکیل شـد
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روشمند به مطالعه و پژوهش درمورد فرهنگ عامـۀ مـرد) ايـران پرداخـت (محجـو ،
 ،1386ص.)56.
باوجود سابقۀ مذکور ،در ايران توجه بايستهای به اهمیت فولکلـور در تـاريخپژوهي
نشده است .کتا

تاريخ در ترانه تسلی

ا مدپناهي سمناني از معدود آثاری است که بـا

شــیوة غیرروشــمند و قابــل نقــد بــه فولکلــور بهمثابــۀ موضــوعي واجــد بررســيهای
است و مطالعا
در اين کتا

نسبتا گستردهای هم در فولکلور نوا ي و منـاطق مختلـ

اشارة کوتاهي به تسثیرپـذيری ترانـههای عامیانـه از تحـو

ايـران دارد،
اجتمـاعي و

سیاسي دارد ،اما توجه درخوری به تاريخ اجتماعي در ترانههايي که در اين کتـا

گـرد

آورده است ندارد .وی تسکید ميکند ترانهها را از اين منظر که «جايگزيني بـرای شـعر و
هنر پیکارجو در دوران اکمیتهای استبدادی و يا غلبۀ مهاجمان بیگانه» (ا مـدپناهي
سمناني ،1384 ،ص )9.و «شیوهای از مبارزة مرد) علیه آنهـا» (همـان ،ص )13 .اسـت،
موردبررسي قرار ميدهد .عبدالرسـول خیرانـديش و آمنـه ابراهیمـي در مقالـۀ «اهمیـت
ادبیا

فولکلوري

در بازنمايي تاريخ اجتماعي :مروری بر قصۀ سین کُرد شبسـتری»،
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تاريخنگارانه پرداخته است .هرچند ا مدپناهي سمناني که خـود دانـشآموختـۀ تـاريخ

به اهمیت توجه به فولکلور در بازنمايي تاريخ اجتماعي پرداختهاند ،اما در اهمیت مباني
نظری اين رويکرد ،به ذکر بسیار کلي در د ي
5

از «ترانۀ رعنا» که قصۀ دختری از جنگلنشـینان کوهپايـههای منطقـۀ ر یمآبـاد 6در
شرق گیالن است ،پنج روايت مختل

وجود دارد که توسـط ناصـر و ـدتي ،خواننـدة

ترانههای عامیانۀ گیلکي ،گردآوری شده است (و دتي ،صـ123 ..ــ  .)132فريـدون

پوررضا ديگر خوانندة ترانههای گیلکي نیز در کتا موسیقي فولکلوري
427

گیالن به ايـن
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و دقیق موضوع نپرداختهاند.

پاراگراف اکتها کرده و به بسـط کـافي
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ترانه اشاره و روايت خود را ارائه کرده است (پوررضا ،1397 ،ص109..ـ  ،)124اما از
آنجا که اين دو خواننـده و هنرمنـد ،از تحصـیال

متناسـ

در ـوزة فولکلـورپژوهي

برخوردار نبوده و آشنايي کافي با پژوهش روشـمند و نگـارش علمـي نداشـته و صـرفا
جزو افراد عالقهمند و کنجکاوی بودنـد کـه درپـي دانسـتن بیشـتر دربـارة موضـوعا
موردعالقۀ خود بودند ،طبعا کتا های آنها فاقد وثاقت علمي کافي برای استناد دقیق و
«هادی» پیش آمد مينويسد« :هادی را ،کت و جهت پاها بسته ،از ي
هزار متر پر

بلنـدی بـه عمـق

ميکنند و ميکشند» (و دتي ،1394 ،ص )123 .که ارتباطي بـه مـاجرای

قتل «هادی» ندارد و مربوط به جنايتي ديگر در آن دوره و مربوط به قتـل دو بـرادر بـه
نا)های «خیراهلل» و «محمدرضا» است که بهدست عوامـل زمـینداری بـهنا) «نصـر

اهلل

خان» به اين شیوه به قتل رسیدند 7.خلیل سلیمي ،ديگر نويسنده ای است که شر نسبتا
مبسوطي از تراژدی رعنا و کُردآقاجان را در کتا
است .هرچند اين نويسنده هم تحصیال

تاريخ سیاسي شرق گیالن ارائه کـرده

دانشگاهي مرتبط ندارد ،اما از آنجـا روايـتش

مبتني بر پژوهش میداني و مصا به با برخـي از نزديکـان و اهـالي مطلـا منطقـه اسـت،
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معتبر است .چنانکه و دتي در روايت داستان رعنا و سرنوشت غمباری کـه بـرای او و

ميتوان گهت که از ساير روايتها به واقعیت نزدي تر اسـت (سـلیمي ،1390 ،صـ..
از کامران باباخاني است که تالش دارد رعنا را در هیبت چريکـي کـوهنشـین بهتصـوير
بکشد و آن را مرتبط با مبارزا

دهقاني علیه نظا) اربا

ـ رعیتي وانمود کنـد .از آنجـا

که زندگينامۀ رعنا و جنبههای ادبي و هنری ترانۀ رعنـا از مقصـود ايـن مقالـه بـه دور
است ،جز به ضرور

به آن نميپردازيم و تنها اثر مذکور را از منظر آگاهيهای موجود

428
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110ـ .)131در آخرين نمونه از اين دست تسلیها کتا سايه روشنهای زنـدگي رعنـا
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در ارتباط با زندگاني رعايای روستايي شرق گیالن در دورة موسو) به اربا

ـ رعیتـي

بررسي خواهیم کرد.

فایدۀ فولکلور برای تاریخ اجتماعی
بود؛ به اين معنا که به موازا
جامعه ،فرهنگي در ک

با و اکم

دانش و فرهنگ رسمي و شناختهشدة طبقا

جامعه و در میان تودههای فرودسـت وجـود دارد کـه شايسـتۀ

شناسايي و ثبت است (کانر ،1395 ،ص.)15 .
با آنکه تمرکز اولیۀ پژوهشهای فولکلوري

بر «زبان مرد) کوچه و بـازار ،اشـعار و

ترانهها ،مثلها ،موسیقي و رق ».آنها بود ،اما بهسرعت به بررسي و ثبـت «اعتقـادا ،
افسانهها ،خرافا

و اوها) ،جادو و سحر ،باورهای ماورالطبیعي» گسترش يافـت؛ تـي

اندکي بعد ،به ثبت و ضبط آيینها و رسو) تودة مرد) پیرامون مرا ـل مختلـ

زنـدگي

ازقبیل« :تولد»« ،جنسیت»« ،جـواني»« ،زناشـويي»« ،فرزنـدآوری»« ،پیـری»« ،عروسـي و
سوگواری» و درمجموع همۀ آيینها و اعتقادا

عامۀ مرد) در جواما مختل

ادامۀ اين رويه ،نوبت به «جشنهای ملي و مذهبي ،عـادا

رسید .در

زنـدگي روزانـه ،پیشـهها و

موردعالقۀ فولکلورپژوهان اضافه شوند (هـدايت ،1378 ،ص276 .؛ شـیانو ،1383 ،ص.
فولکوري

و بینشهـای نـويني کـه متعاقـ

گسـترش مطالعـا

بـه وجود آمدنـد ،اشـاره داشـت کـه بـرای جلـوگیری از اطالـۀ کـال) از آن

ميگذريم 8.هرچند ابتدا اين اديبان و هنرمندان بودند که به فولکلور بهعنوان منبعي غني
برای کش

و بازنمايي ريشهها و جنبـههای کمتـر ديدهشـده از ادبیـا
429

و هنـر جوامـا
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فنون ،لبـا ،،خـورا » و امـوری از ايـن دسـت رسـید تـا بـه سـوژهها و موضـوعا
 .)185همچنین بايد بـه مکاتـ
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مقصود تامس از فولکلور ،اشاره به لزو) مطالعۀ زندگي تودة عوا) در کشورهای متمـدن
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توجه نشان دادند ،اما بدون ترديد روشنگری آن در عرصۀ تـاريخ ،بـه مراتـ
ادبیا

بیشـتر از

است (محجو  ،1386 ،ص.)64 .

با توضیحا

مذکور ،ميتوان فولکلور (فرهنگ مرد)) را اينگونه تعري

مطالعۀ آدا
کايا

کرد:

و سـنتها ،آيینهـا و جشـنهای مـذهبي و ملـي ،عقايـد و عـادا ،

و افسانهها ،امثال و کم ،ترانهها ،اشعار و

ييهـا ،موسـیقي و رقـ،.

سینهبهسینه به نسلهای بعدی منتقل شده و مـا را بـه ا ـوال ،افکـار ،ذوق و هنـر،
رو یا

و اوضاع زمان و طرز زندگي ،عادا

و رسو) ،تخیال

و نوع انديشههای

آن مرد) آشنا ميسازد را فولکلور مينامیم (میرنیا ،1369 ،ص.)9.

از آنجا که توجه به فولکلور ،از ابتدا به «ادبیا
ييها ،ترانهها ،موسیقي و رق .آنها جل

شـهاهي» 9مـرد) فرودسـت ،اعـم از

شـد کـه ميتوانـد «آيینـۀ ذوق و هنـر و

معرف خلق و خوی آن ملت و وسیله مناسبي برای شناختن خصوصیا

آن قو)» باشـد

(انجوی شیرازی ،1371 ،ص .)10.در ايران نیز عمدتا از سـوی اديبـان ،عالقهمنـدان بـه
تاريخ هنر و مرد)شناسان موردتوجه قـرار گرفـت؛ بهگونـهای کـه عمـدة پژوهشهـا و
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خــورا و پوشــا و درمجمــوع ،همــۀ امــوری کــه عمومــا بهصــور

شــهاهي و

مطالبي که در وزة فولکلور در دست است ،از سـوی متخصصـان و عالقهمنـدان ايـن
وزهها گردآوری شده است .بنابراين جا دارد اين پرسش را مطر کنیم کـه فولکلـور،
تا پیش از «ولتر» تاريخنگاری غال  ،چیزی جز بیان و شر زنـدگاني شـاهان ،نقـل
وقايا سیاسي ،مراودا

ديپلماتی

و لشکرکشيهای نظامي نبود .اين ولتـر بـود کـه بـا

نگارش رسالهها و انتشار افکار خود اين رويه را زير سؤال برد و با سهارش بـه بررسـي
و پژوهش در وزة سنن و آدا

اجتمـاعي ،علـم ،هنـر و  ...انقالبـي در تاريخنگـاری

بهوجود آورد .ولتر تاريخنگاری سنتي را جرياني مبتذل ،تملقگـو ،چـاپلو ،و سراسـر
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ياوه ميدانست و معتقد بود در نگارش تاريخ ميبايست رويکردی اجتمـاعي و مردمـي
داشت .با اين ال تا سالیاني طو ني ،همچنان تاريخنگـاری «سیاسـتمحور» مهمتـرين
جريان تاريخنگاری در جهان باقي ماند ،زيـرا اعتقـاد بـر آن بـود کـه آموزنـده ،محـاف
سنتهای ملي و ارزشهای وطندوستانه است (زنديه ،1390 ،ص167..ـ .)174
با ظهور نسلي از تاريخنگاران متسثر از مکت

آنال 10و همچنین جنبشها و انقالبـا

فرهنگي ،اجتماعي و تاريخي که به تودههای مرد) (فرودسـتان) توجـه داشـت ،جهـش
چشمگیری يافت.
در دهــههای اخیــر مورخــان کــم کــم و بــا اســتهاده از روشهــای علــومي ماننــد
مرد)شناسي نشان دادهاند که بدون مراجعه به منابا مکتو

هم ميتوان به گذشته ـ

نهفقط گذشتۀ پیش از تاريخ ـ پي برد .از طرفي برخي از نظريههايي را که پشـتوانۀ
نظری محکمي ندارند هم ميتوان به اين علت که توضیح قاناکنندة ديگری وجـود
ندارد ،معتبر شناخت (کانر ،1395 ،ص.)16 .

تاريخ اجتماعي گرايش نوپديدی در مطالعا

و پژوهشهای تاريخي است که بـیش

از آنکه دغدغۀ تاريخ سیاسي را که دربرگیرنـدة تـاريخ فرادسـتان و طبقـا

کـومتگر
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سیاسي که به روی کار آمدن دولتهای مارکسیستي و چپ گرا منجر شد ،پژوهشهـای

است داشته باشد ،سرگذشت تودههای مرد) يا تاريخ فرودسـتان را در کـانون مطالعـا
خود قرار داده است .اين تغییر در بینش تاريخي از سويي باعث خـرو تـاريخ از پیلـۀ
ستد با ساير علو) و دانشها را بهوجود آورد .درنتیجه اين تغییر نگـاه بـود کـه در طـي
همین مد

کوتاه ،دهها علم میانرشتهای جديد بهوجود آمده و موردتوجه مجاما علمي

و دانشگاهي قرار گرفته است.
ترانههای فولکلور گیالن (حوزۀ بیهپیش)
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گیالن ،سرزمین باران ،سرسبزی و طراو

که در طول تـاريخ چـه بـا دريـا و کوههـای

سربهفل کشیدهاش و چه با جنگلهای انبوه و زمینهای باتالقياش ،از ساکنان خود در
مقابل مصائ

بياندازهای که بر ديگر هموطنانش رفت بهخوبي محافظت کرده و برکت

بياندازة خود را از آنها دريغ نداشته است؛ بهواسطۀ اين امر ،همواره از سوی گیلکان و
ديگر ساکنان اين آ

و خـا  ،تمجیـد و سـتايش شـده اسـت (آريـانپور ،1380 ،ص.

طبیعت پیرامون شاد و طر انگیـز مييـابیم (جاويـد ،1393 ،ص .)125 .براسـا ،يـ
تقسیمبندی قديمي ،بخش جلگهای گیالن به دو منطقۀ «بیه پیش» 11و «بیه پس» 12تقسیم
ميشد که بخش شرقي سـهیدرود ،اعـم از جلگـهای و کوهسـتاني ،در محـدودة گـیالن
بیهپیش و بخش غربي آن در محدودة گیالن بیهپس قـرار داشـت .عمـارلو 13و تـالش

14

بخشهای ديگر اين نا یـه ،از سـاختار جمعیتـي و فرهنگـي ويـژهای برخوردارنـد کـه
درعین همگونيهای فرهنگي ،تها های مهمي هم با يکديگر دارند.
گیالن يکي از غنيترين گنجینههای فرهنگ موسیقي را داراسـت؛ بـه ايـن معنـا کـه
نقاط مختل

گیالن ،چه از نظر تنـوع آوازهـا و ترانـهها و چـه از لحـا خصوصـیا
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 .)378ازاينرو ،شگهت نیست که موسیقي و ترانههای گیلکي را تا ايـن انـدازه متـسثر از

ملــودی و ريــتم ه از ســب های متهــاوتي برخوردارنــد (آريــانپور ،1380 ،ص.)377 .
موسیقي منطقۀ «بیـهپـیشِ» گـیالن تصـويرگر زنـدگاني مردمـاني طبیعـتگرا سـاکن در
کشاورزی و باغداری و فعالیتهای اجتماعي و آيیني ،سب ساز ضور پررنگ آنها در
ترانههای محلي بیهپیشي شده است (جاويد ،1393 ،ص .)125 .منظومههای «زَرَنگیس»،
«هیبته» « ،کو دونه»« ،شوکتِي»« ،طوبي» و «رعنا» ،نمونههايي از اين منظومهها هستند که
بیشتر مضامین عشقي و غنايي دارند و در برخي نمونههای متسخر کـه ماسـي هسـتند
نیـز ،بــه مسـائل عاشــقانه خــتم ميشـوند (آريـانپور ،1380 ،ص .) 378 .عالوهبــرآن،
432
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] [ DOI: .13.2.14

فولکلور و تاريخ اجتماعي؛ مطالعۀ موردی« :ترانۀ رعنا» ـــــــــــــــــــــ جمشید نوروزی و همکار

ترانههای اين مرد) ،آشکارا بازتا ِ شیوة زنـدگي ،نـوع کـار ،عواطـ

انسـاني ،روابـط

اجتماعي و آرزوهای مردماني است که در کوهستانها و جلگهها روزگار گذراندهاند.
«ترانه» در لغت بهمعنای «سرود ،دوبیتي ،نغمه و يـا جـوانِ خـوش صـور
(معین ،1393 ،ذيل «ترانه») ،اما منظور از «ترانههای عامیانه» 15بخشي از ادبیا

اسـت»
عامـه و

شامل تما) آثار موزوني است که بـه زبـان محـاوره و بهشـکل تصـنی  ،متـل ،افسـانه،
مرد) ي

منطقه رايج و متداول است (میرصادقي ،1376 ،ص.)59.

پیدایی ترانۀ رعنا و موضوع آن
«رعنا» نا) ترانهای محلي به گويش شرق گیالني و روايتي از سرنوشت غـمانگیـز «رعنـا
کیمي» دختری از طبقۀ رعايای گیالني است که هرچند از نوجواني دلـدادة گالشـي
بهنا) «هادی» بود و قرار ازدوا با هم داشتند ،به ضر

16

و زور زمانه برای عقد با فرزنـد

«عاشور» کدخدای روستا درنظر گرفته شد .رعنا که نميتوانست راضي به ايـن وصـلت
اجباری شود و دل در گرو عشق خالصانۀ هادی داشت ،برای آنکه اين قیقت را به هر
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چیستان ،آوازهای کار ،سرودهای مذهبي،

ييها ،ترانههای بازی و عروسـي در میـان

طريق ممکن به خانواده و اطرافیان بههماند ،چندبار با هادی «فوشت» (فرار کـرد) ،ولـي
هربار او را به خانه بازگرداندند و هادی را نیز موردضـر

و رسو) گیل ها در خواستگاری و ازدوا  ،تهاو

عمدهای با قاطبۀ مرد)

مسلمان ايران ندارد 17،اما مانند هر قـو) و جمعیتـي ،در برخـي آدا

و شـیوهها ،دارای

ويژگيهای خاصي است .گیل ها به فرار دختر و پسر دلدادهای که خانوادههـا (بـه هـر
علت) مانا وصلت آنها هستند «فوشتن» ميگويند؛ به اين معنا که دختر و پسـر عاشـق
که ميدانند خواستگاری پسر از دختر ،با مخالهت يکـي از دو خـانواده مواجـه خواهـد
شد ،طبق نقشۀ قبلي «فوشت» ميکنند .هرچنـد ايـن شـیوه از خواسـتگاری ،آبرومندانـه
433
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هرچند آدا

و شـتم و آزار قـرار دادنـد.
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تلقي نميشد و تحقیر و طعن ضمني خانوادههايشان را درپي ميآورد ،امـا از آنجـا کـه
خانوادهها را در مقابل کار انجا)شده قرار ميداد و نشانهای از رضايت قلبي دو جـوان و
بهنوعي عقد عرفي شناخته ميشد ،خانوادههای طرفین را وادار ميکرد تـا تـن بـه تهیـۀ
مقدما

ازدوا شرعي و رسمي آنها بدهند (سلیمي ،1390 ،ص116 ..ـ.)118

بيتهاوتي خانوادهها به اعتراض رعنا به ازدوا اجباری ،سـب

پنـاه بـردن هـادی و

دقیقي در دست نیست .عـدهای او را از کردهـای منطقـۀ عمـارلو

کردآقاجان ،اطالعا

(رودبار) ميدانند که بهعلت سرکشي و تهديدها علیه جانش ،از آن منطقه گريخته و بـه
کوههای صع العبور منطقۀ اشکورا
هوادار میرزاکوچ

پنـاه آورده بـود .برخـي ديگـر او را از کردهـای

خان ميدانند که بعد از شکست نهضت جنگل ،به ر یمآباد ميآيـد

و بعد از کمي پر،وجو دربارة شرايط محیطي و جغرافیايي منطقـه و اطـالع از سـختي
دسترسي به منـاطق ويـژهای از اشـکورا  ،محـل «کلـرود» را مناسـ

سـکونت خـود

تشخی .ميدهد (سلیمي ،1390 ،ص .)116.ضـور غريبـهای سـرکش کـه مسـلح بـه
تهنگ و از قضا تیرانداز بسیار ماهری است ،باعث نگراني زمـینداران منطقـه 18ميشـود
که مبادا خوی او به ديگر رعايا سرايت کند .ازاينرو ،از اين فرصت اسـتهاده ميکننـد و
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رعنــا در آخــرين فرارشــان نــزد عیــاری بــهنا) «کُردآقاجــان» ميشــود .دربــارة پیشــینۀ

در آتش خشم اهالي روستا (که فـرار هـادی و رعنـا را خـالف ارزشهـای اخالقـي و
فرهنگي خود ميدانستند) ميدمند .درنهايت ،زمینداران با جل

موافقت نیروهای قـزاق

مسمور به ايجاد آرامش در نـوا ي مختلـ
درگیری کوتاه به ضر

کشـور بودنـد ،ابتـدا کردآقاجـان را در يـ

گلوله ميکشند و سپس با کشاندن «گالش هادی» به کمینگاه ،او

را هم بهطرز فجیعي به قتل ميرسانند؛ سپس ،رعنا را بهرغم داغـي کـه بـر دل دارد ،بـه
خانه باز ميگردانند (همان ،ص120..ـ .)130
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مستقر در هیجان 19که بهتازگي جنبش جنگل بـهرهبری میرزاکوچـ  20را سـرکو

و
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رعنا بعدها صا

دختری بهنا) «صغری» 21شد ،تا آنکـه در سـال 1311ش مـسمور

ادارة سجل برای ثبت نا) و مشخصا

اهالي وارد روستای لزر شد ،اما رعنا با شـنیدن

نا) مسمور دچار تر ،و هرا ،شديدی شد و گويي تما) خاطرا

تلخ گذشته بهسرعت

برايش تداعي شده باشد .اين بود که «صـغری» را کـه هنـوز طهـل شـیرخواری بـود در
آغوش گرفت و بهسرعت از تپۀ نزدي

خانه با رفت تا بـه گمـان خـودش بـا مـسمور

در الي که دخترکش را در آغوش کشیده بود جان به جان آفرين تسلیم کرد.
از نکا

قابلتوجه در بررسي نسخههای مختل

ترانۀ رعنـا ،آنکـه بـهرغم زمینـه و

محتوايي که اين ترانه از آن برخوردار است و رنجها و سرنوشت تراژي
را روايت ميکند ،در ي

قهرمانان قصه

دگرديسي شگهت ،چنان در سنت موسیقايي اين مـرد) تحـول

يافت که از دل آن يکي از شادترين ترانههای گیل ها خلق شـده اسـت .بهواسـطۀ ايـن
امر ،اين ترانه را در جماها و جشنهای خود ميخواننـد و «واگیـر» 23ميکننـد .گـويي،
گیلکان با اجرای اين ترانه بهنوعي درپي ابـراز همـدلي و اعـادة یثیـت از قربانیـان آن
واقعه و گراميداشـت يادشـان هسـتند .از ويژگيهـای ادبیـا

شـهاهي ،آن اسـت کـه
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روبهرو نشود .اما براثر همین عجلۀ توأ) با تر ،بود که در بین راه دچار سکته 22شد و

بهگونهای مداو) در تطور و تحول بوده و همیشه خود را با محتوای سیاسي و اجتمـاعي
روز منطبق ميکرده است (خلیقي ،1356 ،ص .)25 .از اين ترانه ،پنج روايت در گـیالن
سروده شدهاند ،امـا چنـین ميکنـد کـه اهـالي منـاطق مختلـ

بـه فراخـور وضـعیت

جغرافیايي و ال و روز خود ،در متن ترانـه دسـت بـرده و روايتـي نـو از آن را خلـق
کردهاند 24.در اين مقاله نسخهای را کـه اهـالي ر یمآبـاد (زادگـاه رعنـا و محـل وقـوع
وادث) ميخوانند برگزيدهايم و درادامه به آن ميپردازيم.
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موجود است که هرچند در تمامي آنها بهصـرا ت بـه «رعنـا» اشـاره و خطـا

بـه او
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متن گیلکی ترانۀ رعنا
.2

باغان مال اربابانه رعنا

خدا فوکُونَي تي ديوونه رعنا

.3

رعنا بوتي مو ناخوشم رعنا

مختار خان سر گالشم رعنا

.4

بهار شونم لزر نیشم رعنا

سالي صد من روغن کَشم رعنا

.5

جنگل هني شیون درای رعنا

مرداکونه ژيبیر درای رعنا

.6

رعنا بگو با من

.7

رعنا تي دامن گَل کَشَ رعنا

تي غوصه آخر مَر کُشَ رعنا

.8

ديل دبستي کُورد آقجان رعنا

َنا بَني تي دَستان رعنا

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

.1

رعنای تو چندی مَشتي بِي رعنا

بالنگه باغ نیشتي بي رعنا

بي وفا تويي يا من

.9

آقجان دوزِ رعنا

.10

مَشت عاشور مرد نَرِ رعنا

دا ،وگیت با تبرِ رعنا

.11

قزاق بمای دست به تیرِ رعنا

بَـــزَ آقجان چیپیرِ رعنا

.12

کورد آق جون ايمشو میرِ رعنا

تي کار قوزِ رعنا

.13

رعنا بگو با من

.14

امسال سال چائیه رعنا

.15

رعنای بوشوی تا لنگرود رعنا

اوني ههتمه کي بگیرِ رعنا

بي وفا تويي يا من
رعنای تي پِر مي دائیه رعنا

.17

پارسال بُوشوی ايمسال بُومَي رعنا

رعنا میشه رعنا؛ سیاکیشمیشِ رعنا

،رعنا

تي بُوشو را واش دَر بُو)َ َ رعنا

تي لنگانَ خاش دَر بُو)َ َ رعنا
.18

رعنا بگو با من

بي وفا تويي يا من (و دتي ،1394 ،ص)127 .

برگردان فارسی ترانۀ رعنا
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.16

خیاط وَچَه ی تَر کُت بُدو

خیاط بِدِی هیچي نُگو

،رعنا
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« .1رعنا» تو چه اندازه زن میهماننواز و با مهر و عاطههای بـودی .ببـا آنکـه دختـری گـالش
بودی اما] اما در «باغهای بالنگه» سکونت پیدا کرده بودی.
 .2آن باغها برای اربابان است  /خدا تو را به عذا
 .3رعنا تو ادعا کرده بودی بیمار هستي .خود

دچار کند رعنا

را بزرگترين گالشِ «مختار خان» ميدانستي.

 .4ميگهتي بهار که بیايد به «لزر» برميگردی و با توان و مهارتي که داری سـالیانه صـد مـن
 .5وقتي وارد جنگل ميشوی مثل شیر شیون (نعره) ميکني ،همانند مردها ،با صدا بقیۀ مـرد)
را خبر ميکني!
 .6رعنا بگو با من ،بيوفا تويي يا من؟ (بخش «واگیر» ترانه).
 .7رعنا دامن تو از بلندی روی زمین کشیده ميشود .من سرانجا) از غصۀ تو خواهم مرد.
 .8دلگر) به مايت «کرد آقاجان» هستي و از اين بابت دستهای خـود را بـا نـا آرايـش
کردهای.
 .9غافل از اينکه «آقاجان» دزد و گردنهگیر اسـت و تـو بـا ايـن کـار

بـه دردسـر بزرگـي

افتادهای.
« .10مشتِ عاشور» (کدخدای روستا) مرد دلیر و بيبـاکي اسـت .او دا ،و تبـرش را بـرای
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روغن (کره) تهیه کني.

نزاع برداشته است.
 .11قزاقهای تهنگ به دست سر رسیدند .گلوله به شکم «کرد آقاجان» خورد.
ختم و سوگواری بگیرد؟
 .13رعنا بگو با من ،بيوفا تويي يا من؟ (بخش «واگیر» ترانه).
 .14رعنا ،مشخ .است که امسال باغا

چای پرمحصول و باکیهیت خواهند بود .رعنا پـدر

تو کم دايي من را دارد.
 .15رعنا به لنگرود رفتي .با اينکه خیاط ميدانست ،اما به کسي چیزی نگهت.
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 .12ببر اثر زخم گلوله] کردآقاجان امش

خواهد مرد ،اما چه کسي را دارد که برايش مراسـم
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مجالس شادی) دوخت .ای رعنـای سـبزهرو؛ تـو

 .16شاگرد خیاط برايت کت (لبا ،مناس
مال من هستي.

 .17رعنا باينقدر فراغت برايم طو ني شد که گويي] پارسال رفتهای و امسال بازگشـتهای .آن
مسیری که از آن رفتي اکنون پر از گیاهان و شي و خودرو شده است .به اندازهای سـختي و
گرسنگي کشیدهای که استخوانهای پاهايت مشخ .است
 .18رعنا بگو با من ،بيوفا تويي يا من؟ (بخش «واگیر» ترانه).

در فولکلورشناسي ،ترانهها را از دو منظـر «عناصـر يـا جنبـههای مـادی» و «عناصـر يـا
جنبههای معنوی فرهنگ» ميتوان بررسي کرد .عناصر مادی مطر در فولکلور مواردی
نظیر :تما) اشیاء و وسايل مورداسـتهادة مـرد) بـرای زنـدگي ،سـاختمانها ،کارگاههـا و
و گیاهان و  ،...خورا و پوشا  ،وسـايل

معابد ،ابزارهای شغلي ،یوانا  ،محصو

مل و نقل و همۀ موارد ملمو ،زندگاني فردی و اجتمـاعي مـرد) هسـتند کـه در آن
نمــود يافتــه اســت (جمــالي ،1386 ،ص2 .؛ هــدايت ،1378 ،صــ .)246-242 ..در
مرد)شناسي ،25تسثیر عناصر مادی فرهنگ در ترانهها ،همپای تسثیر عناصر معنوی فرهنگ
بررسي ميشود و شايد تنها اين ضرور

کار پژوهشي است که ايجا

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

عناصر مادی و معنوی ترانۀ رعنا

ميکنـد بررسـي

فرهنگ مادی ،اسا ،کـار روی ترانـهها باشـد (میهندوسـت ،1380 ،ص .)10 .عناصـر
ماوراءالطبیعه ،افسانهها و کايا  ،دعا و افسون»« ،امثال و کم»« ،دانش عوا) نسبتبه
امور درماني ،ستارهشناسي ،آ

و هوا ،کشاورزی ،شکار»« ،گیاهشناسـي ،جانورشناسـي»،

«هنرهای زيبای توده»« ،جشنها و سوگواریها»« ،قوانین ،عرف ،داوری» و  ...را شـامل
است (هدايت ،1378 ،ص245 ..ـ .)257
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غیرمادی مطر در فولکلور نیز مواردی چون« :زبان و لهجهها»« ،فلسـهه ،خداشناسـي و
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الف) عناصر مادی ترانۀ رعنا

26

مکانهای جغرافیایی («بالنگه»« ،لزر»« ،لنگرود») :عمدة اراضي نا یۀ بیهپیش گـیالن در
دورة موردبحث ،بهصور

خردهمالکي اداره ميشدهاند .لزر (محـل زنـدگي رعنـا) ،از

روستاهای مناطق کوهستاني ر یمآباد است .بالنگه ،روستای کوهپايـه ای و جنگلـي در
نزديکي اين شهر کوچ

و لنگرود نیز اکنون شهر بهنسـبت بزرگـي در شـرق هیجـان

هیجان و همچون همۀ شهرها و مناطق شرق گیالن زيرنظر اکمنشین هیجـان بـود.
مناطق کوهسـتاني «اشـکور» ،آ

و هـوا و پوشـش گیـاهي متهـاوتي نسـبتبه نـوا ي

جلگهای دارند .مرد) ساکن اين مناطق ،عمـدتا دا)دار هسـتند ،ولـي محصـو تي چـون
گند) و ساير غال  ،گل گاوزبان و ساير گیاهان دارويي و همچنـین گـردو و فنـدق ،از
مهمترين محصو

اين مناطق بودند که تا به امروز نیز کشـت و نگهـداری ميشـوند.

خانههای روستاهای نوا ي کوهسـتاني گـیالن کـه از آ

و هـوای بـه مراتـ

بهتـری

نسبتبه نوا ي جلگهای برخوردار بود ،همچون روستاهای ساير نوا ي ايـران بهشـکل
متمرکز بنا ميشد .خانههای اهالي ،در جوار يکديگر و زمینهای کشاورزی و مراتـا در
اشیۀ روستا قرار داشتند.
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است .در دورهای کـه ترانـۀ مـوردنظر بـه آن اشـاره دارد ،لنگـرود يکـي از بخشهـای

27

خوانده ميشدند ،در میان انبوهي از درختان و عل های خودرو پنهان بودنـد و معمـو
شامل چند خانوار از رعايای برنجکار ميشدند .پرورش ابريشم در اين مناطق از گـیالن
روا چنداني نداشت و در مقابل باغـداری (مرکبـا  ،فنـدق و گـردو) ،از محصـو
اصلي مرد) منطقه بود .از آنجا که رطوبت هوا و بارندگي منطقه مناسـ

بـود ،بـهتازگي

کشت چای در منطقه روا پیدا کرده بود .روستايیان با بريـدن درختـان و ازبـین بـردن
439
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روستاهای مناطق جلگهای ،شکلي کامال متهاو

داشتند .ايـن روسـتاها کـه «محلـه»
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عل های خودرو ،زمینها را آمادة کشت چای يا درختان فندق ميکردند« .خودزکـو»

28

مناطق جلگهای گیالن را «جنگلي مسکون» مينامد کـه در آن «ده» بـه معنـای متعـارف
وجود ندارد ،بلکه هر «محله» شامل تعدادی مساکن پراکنده است که مـزارع و فضـاهای
پردرخت بین آنها فاصله انداختهاند (خودزکو ،1354 ،ص.)56 .
فريزر نیز که در سال  1821میالدی 29در منطقـه بـوده در سـهرنامهاش ،بهتهصـیل از
گهته است و تصوير دقیقي از وضعیت شهر و روستا در اين مناطق (پیش از قرار گرفتن
در مسیر نوسازی و شروع تحو

نوين) ارائه ميدهد:

شهرهای مازندران و گیالن شباهتي به شهرهای علیای ايران (سرزمینهای واقـا در
جاهای بلندتر) ندارد .شـهرهای دومـي را ميتـوان از دور ديـد کـه بـا ديوارهـا و
خانههای خود در دشت مشخ.اند ،نیز با خا و خشـتهای خـرا

و باغهـا و

بستانهايي که غالبا آنها را ا اطه ميکند و تما) اينها شهر را از دشت يا بـه قـول
خودشان صحرا متمايز ميکند .در شهر هـای مازنـدران و گـیالن مطلـ
متهاو

بـه کلـي

است .درختان و باغهای میوه به جای اينکه در کم نشانه باشند بهواسـطۀ

فراواني ،خانهها و کوچهها را با درآمیختن با سبزه و گیاه جنگل مجاور ميپوشانند.
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وضعیت جغرافیايي ،پوشش جنگلي ،آ

و هوا و معیشت در گیالن و مازنـدران سـخن

ب ]...گاهي بیگانهای ممکن است از کنار ده ـ دوازده تا از اين بمحلههای پوشیده در
جنگل] بگذرد و هرگز گمـان نبـرد کـه آدمیـزادی در آن جاهـا وجـود دارد ،مگـر

محصوالت کشاورزی و دامی («روغن»« ،چای») :روغن يا کره از محصو تي بـود
که گالشها (چوپانان) از پرورش گاو ،گوسـهند و بـز بهدسـت ميآوردنـد .اشـاره بـه
محصول چای نشاني از موفقیتآمیز بودن کشت چای در کوهپايههای گیالن و به نتیجه
رسیدن ز ما

«کاش السلطنه» 30دارد .کاش السلطنه که تخم گیـاه چـای را در سـال

1318ق 31با ز مت و ا تیاط فراوان از هندوستان با خود به ايـران آورده بـود ،بعـد از
440
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بر س

اتهاق (فريزر ،1364 ،ص.)541 ،554 .
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کس

موفقیت در کشت آزمايشي بوتههای چای در کوهپايههای هیجان و عمـلآوری

آن ،به اندازهای از به نتیجه رسیدن سالها ز مت و تالشهايش شادمان شد که وصیت
کرد تا آرامگاهش را در کوهپايههای ايـن شـهر و در میـان باغهـای چـای قـرار دهنـد
(کاظمي ،1372 ،ص.)75 .
پوشش گیاهی («باغ»« ،جنگل»« ،واش»)« :واش» به عل های خـودرو و خزنـدهای
با ميروند و منظرهای بس شگهت و ترسنا ايجـاد ميکننـد .واضـح اسـت کـه «بـاغ
گرفتن» روستايیان در چنین محیطي که وجین و هر ،مداو) باغا
بهصور

چای و مرکبـا

را

دورهای و مکرر الزامي ميکند ،تا چه انـدازه کـار پرز مـت و طاقتفرسـايي

بوده است .رشد واشها در منطقه به دی سريا است که اهالي به زمین کشاورزی کـه
تنها برای مد

يکي دو سال رها شود و هر ،و وجین نشود« ،جنگلشده» ميگويند.

مشاغل صنعتی و خدماتی («خیاط»« ،خیاط وچه»)« :وَچَه» در لغـت بـهمعنای پسـر
بچه است ،اما به شاگردها و پادوهای نوجوان در صنوف مختلـ

هـم اطـالق ميشـد.

برآوردها نشـان ميدهـد کـه در اواخـر دورة قاجـار ،ـدود  95درصـد مـرد) گـیالن،
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گهته ميشود که به سرعت بسیار در فصل بهار و تابستان رشد ميکنند و از تنۀ درختـان

روستانشیناني خودبسنده بودهاند (عظیمي دوبخشری ،1381،ص .)58.در مقطـا زمـاني
ترانه ،وجود خیاطي و ساير مشاغل خدماتي و صنعتي در روسـتاهای کمجمعیـت ،امـر
محلي بود که آن را به برپايي بازارهای ههتگي ميشناختند (همان ،ص .)59 .از آنجا کـه
روستايیان مراجعهکننده به بازار ههتگي ،يا درپـي فـروش محصـو

خـود يـا خريـد

مايحتا خود از عرضهکنندگان دورهگـرد و دستفروشـان بودنـد ،مغـازه و دکانهـای
صنعتي چنداني در اين شهرها يافت نميشد .ضور زنان روستايي در «خیـاط خانـه»،
441
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معمولي نبود .همانگونه که فريزر آورده اسـت« :شـهر» در گـیالن و مازنـدران درواقـا
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بهمعنای آماده شدن برای مراسمي مهـم (عمـدتا جشـن عروسـي يکـي از نزديکـان) و
معمو در «روزِ بازار» بود.
پوشاک («دامن»« ،کت») :در مناطق مختل  ،لبا ،زنان گیالني بـا هـم تهاو هـايي
دارند .برای نمونه لبا ،زنان در منطقۀ شرق ،غر

و مرکز استان با نا)های قاسـمآبادی،

تالشي و رسوخي مجزا ميشوند .در کوهپايههای شرق گیالن ،نوع پارچه برای دوخـت
ميکننــد لبا،هايشــان ابريشــمي اســت .دامنهــای شــلیته و پــرچین و جلیقــههای
پول دوزیشده نیز در بیشتر لبا،های زنان گیالني بهچشم ميخورد .شـلیته يـا کوتـاه
تومان (تـنبـان) دامنـي کوتاه و پرچین است که به آن «گردتومان» نیـز ميگوينـد .مـرد)
مرکز و شرق گیالن به دامن بلند چیندار «درازتومان» يا «گشاد تومان» ميگويند (طالس
انساندوست و فرمند ،1394 ،ص53..ـ .)119
وسایل کار (« دا« ،»،تبر») :دا ،از ابزارهای اصلي کار در مزارع و باغـا

جهـت

هر ،درختان و بوتهها يا قطـا عل هـای انبـوه (واش) اسـت .در منـاطق کوهسـتاني
(يیالقي) ،برای قطا و جماآوری علوفه از نوعي دا ،دستهبلند استهاده ميکردند که آن
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لبا ،زنان ضخیمتر و بیشتر از پارچۀ مخمـل اسـت و آنهـايي کـه در جلگـه زنـدگي

را «درگز» مينامیدند .تبر نیز به کار قطا درختان و تهیۀ هیز) برای پخـتوپز يـا تـسمین
نزاع برداشته شد و اشاره بـه عـز) مشـتِ عشور/عاشـور و افـرادش بـرای بـه کمینگـاه
کشاندن «گالش هادی» دارد.
خواسـتن اربابـان /زمـینداران از قزاقهـا

پدیدههای نوین (قـزاق»« ،تیـر») :کمـ

بهعنوان نیروهای نظامي مستقر در هیجان ،از مهمترين نشانههای ورود عناصـر جديـد
در ساختار سیاسي منطقه و کُرنش اربابان نسبتبه اعمال اقتدار مطلقۀ کومت مرکـزی
442
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سوخت زمستان ميآمد .البته چنان که از لحن ترانه برميآيد ،اين بار دا ،و تبر بهقصـد
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است .تا پیش از اين رويـداد ،ادارة روسـتاهای منطقـه براسـا ،سلسـلهمرات
سازوکار دروني شکلگرفته در نظا) اربا

ـ رعیتي صور

پیشتر ،مناطق شهری و روستاهای نزدي

به راههای ارتباطي در معرض تغییرا

از «نوسازی» و تحو

سـنتي و

ميگرفت .هرچند از دهـهها
ناشـي

جديد قرار گرفتـه بودنـد ،بنـا بـه شـرايط ويـژة جغرافیـايي و

طبیعي ،نوا ي صع العبور و دور از مراکز شهری ،برای مدتي از اين تحـو

بـه دور

منجر به قتل کردآقاجان ،در اليکه نیروهای محلي اربابان منطقۀ ر یمآباد ،چـه از نظـر
تعداد نهرا  ،چه میزان سال و چه آشنايي با منطقـه ،برتـری مطلقـي نسـبتبه ارتـش
ي نهرة کردآقاجان داشتند ،بااين ال اربابـان منطقـه تـرجیح دادنـد از نیروهـای قـزاق
ضور در منطقه و برخورد با «دزدی محلي» را درخواست کننـد .بـهنظر ميرسـد ايـن
اقدا) آنها ،صرفا نوعي پیشدستي و خوشآمدگويي به تغییرا

پیشرو به قصد اثبـا

ُسن نیت و اعال) تبعیت ،با هدف تداو) اقتدار و ه منافا در شرايط نـوين سیاسـي
باشد.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

مانده و زندگاني در آنها همانند سدههای پیشین در جريـان بـود .در جريـان درگیـری

ب) عناصر معنوی ترانۀ رعنا
ساختار سیاسی ـ اجتماعی منطقه :هري

از شخصیتهای قیقي نا)بردهشده در اين

است .رعنا دختر «رعیت روستايي» است و مشتعاشـور «کدخـدای محلـه» و نماينـدة
«اربا » (مختارخان) .نظا) زمینداری در گیالن همچون ساير نوا ي کشـور ،اربـا

ـ

که رعیت گیالني بهعلت اصلخیزی خا  ،وفور منـابا آ

و

رعیتي بود .با اين تهاو
تنوع محصو

دامي و گیاهي (برخالف همتايان خود در ساير نـوا ي کشـور) ،بـرای

تهیۀ غذا و مايحتا زندگي ،چندان دچار مشکل نميشد .به نوشتۀ رابینو« 32تما) منطقـۀ
443
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ترانه ،نمايندة يکي از اقشار در ساختار جواما روستايي گیالن در اواخـر دورة قاجاريـه
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گیالن ،اصلخیز است و در آنجا گوشـت و غـال

و میـوه فـراوان وجـود دارد .ب،]...

برده (خواه مـرد و خـواه زن) در گـیالن ديـده نميشـود ،تمـا) مـرد) ،آزاد هسـتند و
هیچکس خود را تحت انقیاد و رقیت قرار نميدهد» (رابینو ،1357 ،ص.)6.
از آنجا که اربابان در مناطق شهری زندگي ميکردند ،آنهـا در روسـتاها ،نماينـدگان
وفاداری جهت ادارة زمینها و اخذ بهرة مالکانه تعیین ميکردند که « ِ خوده» (کدخدا)
آنکه شرايط محیطي ،فرصت کار شـرافتمندانه را بـرای همگـان فـراهم کـرده بـود ،امـا
تعدادی از افراد سرکش و متمرد محلي بودند که به هر علت ،تـن بـه کـار نميدادنـد و
برای رفا گرسنگي و تداو) زندگي ،دست بـه سـرقت امـوال و محصـو

روسـتايیان

ميزدند .معمو طبقۀ اربابان با اين دزدان که بهآساني شناسايي ميشدند برخورد جـدی
نميکردند و با دادن نوعي امنیـت و تضـمین ،آنهـا را بـه اسـتخدا) درميآوردنـد و از
شرار

و بير مي آنها در کنترل هرچه بیشتر رعیت بيپناه استهاده ميکردند .سرايندة

ناشناختۀ ترانۀ رعنا ،کُردآقاجان را بهاشتباه در زمرة چنین افـرادی دانسـته اسـت کـه در
جای خود دربارة آن توضیح خواهیم داد.
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خوانده ميشد .کدخداها 33طبقۀ میاني اربا

(زمیندار) و رعیت (اجارهنشین) بودند .بـا

خصایل فرهنگـی («مشـتي») :گیالنیـان و اهـالي مازنـدران از روزگـاران دور ،بـه
نوشتۀ د واله که در سالهای  1618تا  34)1620به منطقه سهر کرده است:
زنان برعکس زنهای مسلمان ديگر ،هـیچ وقـت چهـرة خـود را نميپوشـانند و از
رف زدن با مردان امتناعي ندارند و مانند مردان اين ديار در برخورد ،بسیار مؤد
و مهربان هستند .و همگي مرد) مازندران دوسـت دارنـد خانـۀ خـود را در اختیـار
مهمان قرار دهند و در قبال او با کمال اد

444
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میهماننوازی و رواداری در امور مذهبي و فعالیتهای اجتماعي شـناخته ميشـدند .بـه
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ديگر دنیا نديدها) مرد) دها

آنقدر دارای تمدن و آدا

و رسو) پسـنديده باشـند

(د واله ،1370،ص.)134 .

واژههایی برای آواز هشدار یا خوانش افراد («شـیون»« ،ژيبیـر»« :شـیوُن کـردن» و
«ژيبیر کشیدن») :از واژههای مورد استهاده برای نوعي آواز هشدار يا خوانش افراد از راه
بود .از آنجا که منازل روستايیان منطقه در میان درختان بلنـد و باغهـای انبوهشـان و بـا
هنگا) خبررساني به هنگا) کار در باغا

و شالیزارها (بیجار) و گـاه بـرای ا والپرسـي

دوستانه از يکديگر« ،ژيبیر» ميکشیدند« .شیوُن کردن» اما نشانه يا هشداری از بروز يـ
ادثۀ ناگوار بود که ديگران را بهوسیلۀ آن به کمـ
محاورا

ميطلبیدنـد بـا ايـن ـال گـاه در

روزانه به جای «ژيبیر» هم بهکار ميرفت.

«حنا گذاشتن» :نا بستن نشانۀ شادی بود و خودداری از آن ،مهمترين نشانۀ عزادار
بودن زنان دانسته ميشد .برای خار کردن رخت عزا از تن زن عزادار نیز ،معمو برای
او نا ميبردند .از رسمهای عروسي در کوهپايههای شرق گیالن آن است که شخصـي
پشت سر عرو ،و داماد ميايستد و در الي که بر دستان آنها نـا ميگـذارد ،اشـعار
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فاصلۀ قابلتوجهي از منازل همسايگان قرار داشت ،اهالي برای صدا زدن يکديگر يـا بـه

مخصوص « نا سری» را زمزمه ميکند (میرشکرايي ،1380 ،ص.)444.

سرايندة ترانه ميبايست پسرعمۀ رعنا بوده باشد که نشان از ناآگـاهي آنهـا از ظرايـ
زبان و گويش گیلکان دارد .گیل ها در مواقعي که قصد صدا زدن يا خطا

قـرار دادن

محترمانۀ افراد غريبه را دارند ،از اصطال «دايي» يا «بِرار» استهاده ميکردند (فرو ـ و
طالب  ،1377 ،ص.)5 .
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«دایی» :برخي با استناد به مصرع «رعنا تي پِیر مي دايیـه رعنـا» گمـان کردهانـد کـه
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«دُوز» (دزد و گردنهگیر) :گیالنیان دو دسته از اشرار و افراد ضد نظـم اجتمـاعي را
«دوز» خطا

ميکردند:

افراد شرور محلي که عمدتا از سوی اربابان برای تنبیه و در تر ،نگاه داشتن رعايـا
بهکار گرفته ميشدند و در ازای آن خدما  ،از شرار ها و دزدیهای گاه به گاه آنهـا
از خانهها و اموال رعايا ،چشمپوشي ميشد.
اموال رهگذران را به غار

ميبردند .نکته آنکه در بسیاری از موارد از به غـار

بـردن

اموال افراد بيچیز و فقیر خودداری ميشد و هرگز دست خود را به خـون مـرد) آلـوده
نميکردند .بسیاری از اين گردنهگیران ،رعايای جسور و سرکشي بودند که تحمـل ظلـم
اربابي را نداشتند و سر به کوهها گذاشته بودند و در مواردی هم با توجه به جسـار
مهار

و

خود از اربابان و افراد متمول روستايي ،بـا سـبیل ميگرفتنـد .ايـن دسـته کـه

بهنوعي «عیاران محلـي» بودنـد ،موردعالقـه و اسـتقبال مـرد) عـادی قـرار ميگرفتنـد.
«کردآقاجان» که در ترانۀ رعنا« ،دزد» خوانده ميشود ،از جملۀ همین عیـاران و لوطيهـا
بود که مرد) منطقه ،خاطرة ناگواری از دزدی و زورستاني او سراغ ندارند؛ و در مقابـل،
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دزدان گردنهگیری که در تنگههای کوهستاني يا نقاط مطمئن جنگل ،کمـین کـرده و

اين متمو ن و زمینداران منطقه بودند که از تر ،خود را مجبور به پرداخت هزينههای
«مراسم هفتم» :برگزاری مراسم عزاداری برای متوفي ،با دو هدف صور
يکي ،از جنبۀ اعتقادی و با هدف طل

ميگیـرد:

آمرزش و آرامش برای روان شخ .درگذشـته؛

و ديگر ،از جنبۀ اجتماعي با ابراز همراهي و همدردی با بازمانـدگان و هـ ا تـرا) و
رعايت شئون خانوادة داغـدار (میرشـکرايي ،1380،ص .)448 .برگـزاری مراسـم سـو)،

446

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.9.0

او ميديدند.
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ههتم و چهلمین روز وفا  ،جزو رسو) و آيینهای عزاداری مرد) گیالن بود که قبال در
محل دفن (سر قبری) يا در منزل متوفي انجا) ميشد.
«سال چایی» :به معنای قرار داشتن در سالي پر از خیر و برکت برای باغداران است.
چای از محصو

ديم منطقه بود که بعد از جنگلزدايي و کشت بوتههای چـای ،تنهـا

به هر ،سالیانه و وجین زمین نیاز داشت .اين گیـاه ،در برابـر آفـا

نیازمند رطوبت هوا و بارش فراوان است .با آنکـه

مرغو ترين و خوشطعمترين «چینِ چای» را چینِ بهارة آن ميداننـد ،امـا هـر میـزان
بارندگي در فصل های تابستان و نیمۀ اول پايیز بیشتر باشد ،ا تمال اينکه باغـدار بتوانـد
چینهای بیشتری از محصول داشته باشد زيادتر خواهد شد.
نتیجه
تقريبا ،همۀ پژوهشهای صور گرفته در وزة فولکلور در ايران از سـوی متخصصـان
ادبیا  ،هنر ،مرد)شناسي و جامعهشناسي يا عالقهمندان به ثبت و ه میراث فرهنگـي
مناطق و اقوا) است .قري

به اتهاق اين آثار نیز ،چیزی بیش از گـردآوری و دسـتهبندی
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خش سالي را ندارد مقاو) و بهشد

کـه چنـدان تـا

دادههای خا) نیست .برخالف توجهي که در مجاما علمي غربي برای اسـتهاده از منـابا
فولکلور در پژوهشهای تاريخ اجتماعي صور

گرفتـه اسـت ،ايـن رويکـرد ،بازتـا

در الي است که بینش و روش تاريخپژوهانه ،از ظرفیتهـای مهمـي بـرای ضـور در
وزة فولکلورپژوهي برخوردار است .ضوری که از سويي ميتواند کم

مـؤثری بـه

شناسايي و ثبت دادههای ارزشـمند فرهنـگ عامـه و بازشناسـي دقیـقتـر پـازل هويـت
تاريخي مرد) در نوا ي و مناطق مختل

کشور منجر شود و از سوی ديگـر ،بـه غنـا و

هويتيابي هر چه بیشتر اين رشته در مجاما علمي و دانشگاهي ياری رساند .ترانۀ رعنا
بهعنوان بخشي از فولکلور مرد) شرق گیالن ،نمونـهای از منـابا موجـود اسـت کـه بـا
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قابلذکری در گروههای تاريخ و مجاما دانشگاهي و علمي مـا پیـدا نکـرده اسـت .ايـن
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بررسي محتوايي آن ميتوان به بازنمايي دقیقتر و بهتری از زندگاني تودههای مرد) ايـن
نا یه در اواخر دورة قاجار رسید.
عناصر مادی و غیرمادی ارائهشده در اين ترانـه کمـ
بازنمايي محـدودة جغرافیـايي ،نـا) و مشخصـا

قابـلتوجهي در شناسـايي و

افـراد قیقـي ،مشـاغل ،محصـو

کشاورزی و دامي ،ساختار اجتماعي و سیاسي ،ارزشهای اخالقي و مناسبا

فرهنگـي

کتابخانهای ميتوانند مهید واقا شوند .با اين ال ،ميبايست متذکر شد که بیگانـه بـودن
از ذهن و زبان مرد) منطقه و تکیۀ صرف بر مطالعا
در اين وزه دچار اشتباها

کتابخانهای ،ميتواند پژوهشـگر را

بزرگ کند و اعتبار يافتههای او را بهشد

زير سؤال ببرد.

پینوشتها
1. Folklore
)2. W. J . Thoms (1803 – 1885
 .3از آنجا که «تامس» يادداشتهای خود را با نا) مستعار  Ambrose Mertonارسال مي کرد ،برخي تصور
کردهاند که آنها دو شخ .متهاو

هستند.

 .4عقايدالنسا يا همان «کلثو) ننه» معروف اثر آقاجمال خوانساری کتابچهای طنزآمیز در نقد دينداری عامیانه و
باورهای خرافي زنان است که در دورة شاه طهماس

صهوی نوشته شده است.

 .5عد) ارجاع نويسندگان به منابا دست اول و اکتها به ترجمههای موجود باعث شده است تا برخي از اطالعا
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و  ...ميکند که نشان ميدهد آثار فولکلور تا چه اندازه برای تکمیل يافتـههای سـندی و

ارائهشده مانند سالي که اصطال «فولکلور» وضا شد به اشتباه ذکر شود.
 .6سر راه اشکورا

و قاسمآباد.

 .8برای اطالعا

بیشتر ،ن :

D.r Bledar Kondi , “Folklore”, Martin Luther University.
9. oral literature
10. Annales
 .11به بخش شرقي رود سهیدرود شامل مناطق هیجان؛ لنگرود ،رودسر و نوا ي اطراف آنها با مرکزيت
هیجان« ،بیهپیش» گهته ميشد« .بیه» يا «بیگه» در زبان محلي به معنای رود و منظور از آن سهیدرود بود.
 .12به بخش غربي سهیدرود شامل رشت ،لشت نشاء ،فومن و  ...با مرکزيت فومن (بعدها رشت) «بیهپس» گهته
ميشد.
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 .7برای اطالعا

بیشتر ر : .سلیمي ،1390 ،ص91..ـ .98
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 .13با مهاجر

و کوچانده شدن اقوا) کردتبار در دورههای مختل

تاريخي (از صهويه تا دورة رضاشاهي) و

ادغا) آنها در جواما محلي ،فرهنگ ويژهای در مناطق کوهستاني رودبار و بخشهايي از ديلمان شکل گرفته
است.
.14زبان و فرهنگ تالشي شمال غربي گیالن و بخشهايي از استان اردبیل و جمهوری آذربايجان را شامل ميشد.
15.folk songs
 .16به ساکنان مناطق کوهستاني گیالن که در شالیزارها ساکن نبودند و به جای کشت برنج به دامداری و درکنار
آن کشت گند) ،بوبا  ،فندوق و گردو مشغول بودند «گالش» گهته ميشد .گالشها يکجانشین بودند .به
نداشته باشد «سرگالش» گهته ميشد .البته سرگالشها صا

همۀ گله نبودند و در بسیاری از موارد

گوسهندها ،بزها و گاوهای ديگران را با شرايطي که عرف مشخ .ميکرد به چرا ميبردند.
 .17از میان تهاو های رفتار فرهنگي انسانها و جواما ،برخي از ويژگيها و رفتارها بین همۀ انسانها يا بخش
قابلتوجهي از آنها مشتر اند که آن را «ويژگيهای عا) فرهنگي» مينامند .ويژگيهای عا) فرهنگي در سطح
جهان يا منطقهای قابل شناسايي و ا صا هستند ،اما تنوع و گوناگوني (خردهفرهنگ) در آنها بسیار زياد است
(گیدنز ،1383 ،ص.)64 .
 .18زمین داران منطقه در قیا ،با همتايان خود در ساير نوا ي کشور صا
خردهمال

محسو

امال

و زمینهای زيادی نبوده و

ميشدند« .مختارخان»« ،سید جالل خان» و «محمد ولیخان» معروفترين اين خردهمالکان

در منطقۀ ر یمآباد بودند.
 « .19هیجان» مقر کومتي و محل استقرار مقاما

و ادارا

دولتي و نیروهای قزاق در منطقۀ شرق گیالن بود.

 1293 .20تا  1300ش.
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گالشهايي که جز دامداری و کوچروی با دا) هايشان در فصول مختل

سال ،پیشه و منبا درآمد ديگری

« .21صغری» تا سال  1384در روستای «امیر گوابر» شهر ر یمآباد زندگي ميکرد و فرزندان و اقوا) او نیز هنوز
در قید یا اند ،هرچند تمايل چنداني به گهتوگو دربارة ماجرايي که بر مادربزرگ آنها رفت ندارند.
 .22اهالي به سکتۀ ناگهاني يا سکته در خوا  ،اصطال ا «شو میر» (مرگ در خوا

شبانه) ميگويند.

 .24برای کس

اطالعا

بیشتر ر . .و دتي.1394 ،

 .26گهتني است عمدة مطال

25. Anthropology
اين بخش از مقاله ،محصول بازديد و پژوهش میداني يکي از نگارندگان در زمستان

سال  1399با هدف مصا به با مرد) محلي و آگاهان جهت دريافت معنای دقیق واژگان و اصطال ا
رفته در ترانۀ رعناست.
 .27برای کس

اطالعا

بیشتر درباره تهاو

اشکال روستانشیني در ايران ر . .سعیدی.1329 ،

 .28کنسول روسیه در رشت ( 1830میالدی مصادف با  1209ق 1174 /ش) در دورة محمدشاه قاجار.
 .29مصادف با  1200ق 1165 /ش.
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« .23واگیر» به همخواني بخشهايي از ترانه از سوی جمعیت گهته ميشود.
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« .30آقا محمدخان قاجار قوانلو قاجار» (  1244ـ 1308ش) نوة «عبا ،میرزا» که بعد از تحصیل در دارالهنون،
جهت فراگرفتن زبان فرانسه عاز) سوربن و در آنجا موفق به اخذ لیسانس در رشتۀ قوق اداری شد .مدتي
بهعنوان سرکنسول در هند منصو

شد و در آنجا بود که دربارة کشت چای به مطالعه پرداخت و به نوا ي

چایخیز هند سهر کرد و به مشاهده و مطالعه پیرامون کشت و صنعت چای مشغول شد .همۀ اين کوششها
در الي بود که صنعت چای انحصاری بود و آموختن آن به مرد) ديگر کشورهای شرقي مجاز نبود .ازاينرو،
وی ناگزير هويت خويش را پنهان ميساخت و بهعنوان تاجر فرانسوی در مؤسسۀ انگلیسيها به تحصیل
ميپرداخت .وی بعدها نخستین شهردار تهران نیز شد.
 .32کنسولیار بريتانیا در رشت طي سالهای 1906ـ 1285( )1912ـ1291ش مصادف با 1324ـ1330ق).
 .33در زمینهای بزرگ مالکي که چند ده روستا و زمینهای وسیعي را شامل ميشد و اربا
ساکن بود ،نمايندة اصلي و موردوثوق اربا

در شهرهای بزرگ

در منطقه «مباشر» بود .اين مباشر بود که به نیابت از اربا ،

کدخداهای روستاها و میزان « ق اربابي» هر ده و بنه را مشخ .ميکرد و بعد از دريافت و جماآوری سهم
اربابي ،آنها را برای اربا

ميفرستاد .برای کس

اطالعا

بیشتر دربارة تهاو

منص

کدخدا و مباشر ر. .

لهساييزاده.1362 ،
 .34مصادف با 1027ـ 1029ق 997 /ـ  999ش.

منابع

آريان پور ،ا.ا .)1380( .موسیقي گیالن .کتا
انتشارا

گیالن .به سرپرستي ا .اصال عرباني .3 .تهران:

گروه پژوهشگران ايران.
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 1280 .31ش.

انجوی شیرازی.، ،ا .)1371( .گذری و نظری در فرهنگ مرد) .تهران :اسپر .
بر  ،پ .)1389( .تاريخ فرهنگي چیست؟ .ترجمۀ ن .فاضلي و ) .قلیچ .تهران :پژوهشکدة
جاويد ،ه .)1393( .موسیقي نوا ي ايران .تهران :سورة مهر.
جمالي ،ا.)1386( .

يي در فرهنگ مرد) ايران .تهران :انتشارا

سازمان صدا و سیمای

جمهوری اسالمي ايران.
خلیقي .)1356( .) ،فرهنگ عامه ،خصوصیا  ،کنش و نقش آن .فرهنگ و زندگي 25 ،و ،26
خودزکو ،ا .)1354( .سرزمین گیالن .ترجمۀ  .،تهامي .تهران :تها).
د واله ،پ .)1370( .سهرنامۀ پیترو د واله .ترجمۀ ش .شها .تهران :علمي فرهنگي.
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تاريخ اسال).
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رابینو ،ه.ل ( .)1357و يت دارالمرز ايران .ترجمۀ  .خماميزاده .تهران :بنیاد فرهنگ ايران.
زنديه .)1390( . ،تاريخ اجتماعي .تاريخ اسال) 1 ،و.2

مشروطه تا انقال

سلیمي ،خ .)1390( .تاريخ سیاسي شرق گیالن از انقال

اسالمي .تهران:

نظری.
شاملو جاني بی  ،ا .)1391( .بررسي جلوههای فرهنگ عامه (فولکلور) در داستانهای جالل

ا مد .مطالعا

داستاني.2 ،

کتا ماه هنر.75 ،
طالسانساندوست ،ف ،.و فرمند.) ،ر .)1394( .پوشا مرد) گیالن .رشت :ايلیا.
عظیمي دوبخشری ،ن .)1381( .تاريخ تحو
فرو

اجتماعي و اقتصادی گیالن .تهران :گیلکان.

 ،ع ،.و طالب  ،ف .)1377( .ارمنیان گیالن .تهران :گیلکان.

فريزر .)1364( . . ،سهرنامۀ فريزر .ترجمۀ ) .امیری .تهران :تو.،
کاظمي ،ث .)1372( .کاش السلطنه .تهران :سايه.
کانر .)1395 ( . ،تاريخ علم مرد) .ترجمۀ  .افشار .تهران :ماهي.
لهساييزاده ،ع .)1362( .تحو
ماسه ،ه .)2537( .معتقدا

اجتماعي در روستاهای ايران .شیراز :نويد شیراز.

و آدا

ايراني .ترجمۀ ) .روشنضمیر .تهران :مؤسسۀ تاريخ و
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شیانو ،ا .)1383( .فولکلور ،بیاني از ا سا ،پژوهش در گذشته و ال .ترجمۀ  .میدی.

فرهنگ ايران.
محجو  .)1386( . .) ،ادبیا عامیانۀ ايران .به کوشش  .ذوالهقاری .تهران :چشمه.
عرباني.

 .3تهران :انتشارا

گروه پژوهشگران ايران.

میرصادقي .)1376( .) ،واژهنامۀ هنر شاعری .تهران :کتا

مهناز.

میرنیا.، ،ع .)1369( .فرهنگ مرد) .تهران :پارسا.
میهندوست .)1380( .) ،کلهفرياد .تهران :گل آذين.
و دتي ،ن .)1394( .آوازها و ترانههای فولکلور گیالن .رشت :ايلیا.
هدايت ،ص .)1378( .فرهنگ عامیانۀ مرد) ايران .گردآورنده . :هدايت .تهران :چشمه.
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میرشکرايي .)1380( .) ،مرد)شناسي و فرهنگ عامه .کتا

گیالن ،به سرپرستي ا .اصال
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Abstract
Songs encompass the main body of knowledge and culture, known as
folklore. They are works of unknown producers and singers, passing down
from generation to generation by words of mouth. Folk songs, according to
most scholars, are the voices of the inferior walks of life who talk to us from
the depths of history. The simplicity and sincerity of folklore works, together
with other historical documents and references, enable us to reach a much
more realistic and sensible view of the social history of communities. This
study focuses on the theme and content of the song "Rana" within a
descriptive-analytical scheme using library sources and field research to
know what capacity the research in the folklore of regions does offer for
social history studies. The folklore song "Rana" is a lamentation on the
adventurous life of a woman from the foothills of East Gilan and, besides its
literary and artistic aspects, refers to the social history of the masses of
people and the socio-political structure of this region in the feudalism era,
making it relevant in the study of social history.
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