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یادداشت سردبیر :به دنبال استقبال
خوانندگان از پروندۀ ملک الشعرای بهار در
آرمان  ،۱۴با ابتکار و همفکری دکتر هادی
بهار ،در تدارک شرحی بر قصیدۀ مشهور بهار
به نام "بهشت خدا" یا "پندری" که به گویش
مشهدی سروده شده ،برآمدیم .جای خالی
یک شرح و بازبینی از این قصیده همیشه در
ادبیات ایران خالی بود .تا اینکه خوشبختانه با
تالش دکتر هادی بهار این گره به دست دکتر
نعمت اهلل مختاری امیرمجدی گشوده شد و
برای نخستین بار شرحی از این قصیدۀ بهار
تقدیم به خوانندگان می شود.
دربارۀ نویسنده :نعمت اهلل مختارى امیر
مجدى ،متولد  ۱٣٢٢در مشهد است .او از
دانشکده پزشکى مشهد و دورۀ تخصصى و
فوق تخصصى امریکا فارغ التحصیل و موفق به اخذ بورد تخصصى رشتۀ گوش و گلو و بینى و
سرو گردن امریکا در سال  ۱۹۷۷شد .دکتر مختاری امیر مجدی عضو هیات علمى دانشکده
پزشکى دانشگاه مشهد ،استاد بازنشستۀ دانشگاه مشهد و بنیانگزار و سردبیر مجلۀ گوش و گلو
وبینى و حنجره ایران (دوماهانه به زبان انگلیسى) است.
فهرست :مقدمه -متن قصیده -واژه شناسى -قصیده و شرح ابیات -مفاهیم فولکلور -شرح
نهایى -تشکر و تقدیر -منابع
مقدمه
قصیده زیباى "پندرى" یا آن چنانکه استاد شعر و ادب فارسى ملک الشعراى بهار آنرا ' بهشت
خدا' نامیده است ،یکى از آثار جاوید آن استاد است ،و من با آشنائى که به تلفظ و گویش
مشهدى دارم ،تا حدى در خود توان تشریح آنرا مى بینم .براى این منظور از اساتید فن و
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همشهرى هاى با سابقه ام کمک گرفتم تا نکته اى از ظرافت هاى این قصیده را از قلم نیندازم و
آنرا براى هموطنانم ،که از دیگر آثار استاد بهره گرفته اند ،وتنها به علت گویش مشهدى آن،
درک این قصیده برایشان دشوار است مفهوم تر نمایم.
نوشتن این شرح به چند علت کار آسانى نیست:
 - ۱قصیده با الفباى فارسى ولى بدون استفاده از اعراب نوشته شده که براى غیر بومیان مشهدى
کار تلفظ صحیح آن دشوار است .به همین منظور سعى می شود در طول شرح ،ابیات دشوار را
با اعراب(کسره ،فتحه و ضمه ) (a,e,oباز نویسى کنم تا درست تلفظ شود .بدون اعراب
خواندن قصیده براى مشهدى هاى جوان هم کار دشوارى است.
 - ٢مسایل اجتماعى و علمى فراوانى در این قصیده گنجانیده شده ،مخصوصا بحث هایى از
دانستنی هاى رایج نجوم آن زمان که در میان عامه مردم آگاهى هایى از آن وجود داشته است.
اکثر اصطالحات نجومى که به کار گرفته شده است ،برداشتى از شکل و شمایل استقرار گروهى
از ستارگان است که مناظرى نظیر گاو ،یا بز یا عقرب را در آسمان ایجاد می کنند که منجمین
قدیمى ایران از روى آن ماه هاى دوازده گانه سال را بر اساس آن نام نهاده اند .این نام ها
عبارتند از:
ماه -تنها خاص مشهدی ها نیست و همه آنرا به عنوان عروس آسمان مى شناسند.
حمل( -بره)فروردین
ثور( -گاو)اردیبهشت
جوزا -خرداد
سرطان( -خرچنگ)تیر
اسد( -شیر)مرداد
سنبله ( -خوشه)شهریور
میزان( -ترازو)مهر
عقرب -آبان
قوس  -آذر
جدى  -دى
دلو -بهمن
حوت ( -ماهى بزرگ) اسفند
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این صور فلکى از زمان بطلمیوس و با سابقه  ۴٥٠٠ساله بر اساس نگاه متفکرین زمان و تشابه
استقرار ستاره ها در ارتباط با یکدیگر که شباهتى با آنچه آنان در خاطره بینایى خود داشته اند
نام گزارى شده اند .بیشتر در نیم کره شمالى و کشورهاى مدیترانه اى که در تاریخ کهن مرکز
تفکر و آغازگر علوم بوده اند ،این صور و نام گزارى و ارتباط دادن با فصول و ماه هاى سال و
کیفیت آب و هوا که در تمدن کشاورزى نقش داشته شروع شده و قرن ها بعد باز هم توسط
متفکرین آن زمان مبنائى براى نام گزارى ماه هاى سال شد .شاید انتخاب نام ثور براى
اردیبهشت که در نیم کره شمالى زمان حدوث رعد و برق بوده است و یا میزان که براى ماه مهر
انتخاب شده به خاطر اعتدال هوا یا تساوى ساعات شب و روز باشد .در مواردى نیز مدت
مداومت آن صورت فلکى که در نحوه استقرار ستارگان در ماه هایى از سال واقع می شده و
سپس ناپدید می شده ،مانند جوزا که مدت مداومت آن در ماه هاى بهارى بوده است.
در نجوم جدید با پیشرفت هاى شگرفى که در این علم پیدا شده است ،این صور فلکى و این
تقسیم بندی ها ارزش خود را از دست داده و فقط نمادى از قدمت علوم ستاره شناسى به شمار
می آیند.
 -٣وجود بعضى اشارات و کنایاتى که اشاره به باورهاى مرسوم مشهدی ها دارد و رسوم کهن
این خطه را براى معرفى به تمام جامعه ایرانی در بر می گیرد .این بخش بعضى رسوم و روابط
ویژه مشهدی ها را در بر می گیرد که خالى از لطف که نیست ،هیچ بلکه معرفى یک فرهنگ
بومى است ،به طورى که وزن ادبى این قصیده ارزش فرهنگى آنرا تا حد دیگر قصیده هاى
استاد نظیر دماوندیه ولزانیه باال می برد .و اگر بخواهیم مقایسه اى بین این قصیده و قصیده
دماوندیه به عمل آوریم ،به همان اندازه که جنبه میهنى بودن دماوندیه قوى است در قصیده
"پندرى" ارزش بومى بودن این قصیده براى خطه خاصى از ایران که زادگاه استاد و خواستگاه
ادبیات ایرانی و احیاى مجدد آن بعد از حمله تازیان است ،اهمیت ویژه دارد.
در دماوندیه ،استاد از رفتارهاى ناصواب مردم تهران شکوه می کند و کج روی هاى مردم تهران
را به نقد می گذارد و با دماوند از این کج روی ها می گوید .در "پندرى" آنگونه نقد وجود
ندارد ولى باز هم اشاراتى به تفاوت طبقاتى و امتیازاتى که بین طبقات اجتماعى وجود دارد،
مختصر گزارشى دارد.
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متن قصیده بهشت خدا
اثر استاد ملك الشعراى بهار
امشو در بهشت خدا وایه پندرى.

ماهر عرس منن شوارایه پندرى

او زهرگه،مگى خطره ى ماهره مخه.

واز موشترى بزهره خطر خوایه پندرى

ماه تموم،یوسفه وزهره کنج ابر.

از پوشت پرده چشم زلیخایه پندرى

چخت فلک مثال بساط جواهرى.

پوراز جواهره،ته دریایه پندرى

یا وخت صحب،روى چمن وا و نیمه وا.

سیصد هزار نرگس شهالیه پندرى

اى بر زرورق که بزى چخت اسمون.
چسبنده قشدلى به کغذ بادش اسمون.

چسبنده ان برى خطر مایه پندرى
وز کهکشونش ،دنبله پیدایه پندرى

سه خواهرون کشیده به پیش جدى قطار .سه چوچه،دنبله سر بابایه پندرى
گسبندگر نگا بفلک چهره با گذل.

میدون شاخ جنگى و دعوایه پندرى

جوزا گرفته گورنه،افتاده پوشت گو.

بومب فلک مثال گورگایه پندرى

خرچنگ کرده خف که بچسبه بگند او.

ایساخ که پوشت لمبر جوزایه پندرى

او شیرگر نگا ،مخه گندم چرا کنه.

نزدیک خوشه وستده ،چاروایه پندرى

عقرب نشسته پوشت ترازوى ظالمى.

پاچالدار و شاطر و نونوایه پندرى

نیمسب ،نصب تن،ادمه ى تیرکمون بدست .نصب دیگش به عصب معینایه پندرى
او بوزغلر نگا،مزنه ور به پیش چا.

از توشنگى و دل به ته چایه پندرى

ماهى به بوز مگه که اگر او مخى بدم.

بوز پوز مگردنه که اوت لویه پندرى

اى خیمگاى شوبزى و اى عروسچه هاش .حکم عروسچه هاى مقوایه پندرى
اینا همش دروغگنى و پوچه اى رفیق.

از پوچ و از درغ چه تمنایه پندرى

نزدیک اگر برى تو مبینى که هیچه نیست .او که زدور گنبد مینایه پندرى
هستک خدا ،مثال یکى پادشاى پیر.

ارگش دمین عالم باالیه پندرى

باالى اسمون تو مگى عرشه و خدا.

باالى عرش یک تنه ورپایه پندرى

تو پندرى خدا بمثال فرشته یه.

یا نه مثال مردم دنیایه پندرى

هرجا که رامره ،ادماش با خودش مرن.

دیوون تختش چو حیطه مصفایه پندرى

شو تا سحر مخسبه و از صحب تا به شو .مشغول جنب و جوش و تقالیه پندرى
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هرروز دمین حولى بیرونیه مگى.

هر شو دمین حولى سیوایه پندرى

الپرت بنده هاره بزش هر سعت مدن.

الپرت ها دمین پکتهایه پندرى

الپرتهاره هى مخنه هى حکم مده.

حکمش دحق ما و تو مجرایه پندرى

هرکس که مؤمنه به بهشتش متپنن.

اونجه اجیل مجتهدارایه پندرى

هرکس که کافره بجهندم مره یقین.

اونجه برى موو تو درش وایه پندرى

یک بنده ر مکوشه یکى ر مزینه.

قصابه العیاذ م و مامایه پندرى

اجاش دلش نسخته بذى مردم فقیر.

اودشمن فقیر و مقیرایه پندرى

رزق خالیقار دصندق قییم منه.

بخشیدنش بخلق بدلخوایه پندرى

از عاقال مگیره مبخشه به جاهال.

از بیخ عدوى مردم دانایه پندرى

دانا برى دوپول دم دکون معطله.

احمق نشسته مین اتل ،شایه پندرى

نون و دراغ و هندونه کغ اگر نبود.

درویش پیش زن و بچه رسوایه پندرى

اخکوک و نون کنجل و زردک اگررسید.

کارگردمین کرخنه،اقایه پندرى

مردم به عید الیش مکنن رخت ورخت ما .الیش نرفته پست تن مایه پندرى
خرکس برو که یک به یک کار خرکسا.
با کیسن خلى ،امدن ما بذى بساط.

امروزشا نمونه فردایه پندرى

تنها برى نگا و تماشایه پندرى

فرخ اگر جواب کنه اى قصیده ره.

باماهنز مثال قدیم رایه پندرى

ما یک کلیمه گفتم از اسرار و گپ تموم .کار خدا -بهار -معمایه پندرى
واژه شناسى( :در قصیده "بهشت خدا" اثر ملك الشعراى بهار)
•واژه هاى تخصصى و یا کم مصرف:
•بعضى واژگان به کار برده شده در قصیده "بهشت خدا" بسیار کم مصرف بوده و استفاده به جا
و مناسب استاد بهار ،ما را نیازمند دانستن معنى آن کرده است .در این بخش فقط همین کلمات
را معنى می کنیم و سپس به واژه هاى مشهدى ،که تنها تغییر مختصرى در نحوه نوشتن و یا تلفظ
واژه هاى رایج فارسى است ،مى پردازیم.
•گذل :ستاره پروین)(gozal
•جوزا :صورت فلکى خاصى است که معادل ماه خرداد سالنماى فارسى است).(joza
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•گورنه :این واژه ترکیبى است از واژهاى معمول روستایى خراسان ،مرکب از "گو" یعنى گاو و
"رنه" یعنى رانه و آن
•قطعه چوبى است که گاو را با آن می رانند).(goranah
•گورکا :واژه اى ترکیبى از سه بخش "گو" و "ر" رابط و"گا" یا "گاه" یعنى محل و جمعا به
معنى محل آسایش دام ها)(gavarga
•خرچنگ :سرطان و صورت فلکى معادل با ماه تیر)(kharchang
•خف :واژه کامال مشهدى یعنى ساکت و کرده خف یعنى ساکت نشسته)(khaf
•خوشه :سنبله صورتى فلکى معادل ماه شهریور)(khoosha
•چاروا :چهار پا یعنى احشام)(charva
•ترازو :میزان ،صورتى از صور فلکى معادل ماه مهر)(terazoo
•لمبر :باسن)(lambar
•پاچالدار :کسى که پشت دخل مى نشیند)(cashier
•شاطر :با سآبقه ترین کارگر نانوائى در فرهنگ فارسى به معنى همراه( یار شاطر در مقابل
بارخاطر)
•نیمسب :نیمه اسب صورتى فلکى است که شباهت به کمانگر دارد)(nimasb
•ایساخ :واژه اى کامال مشهدى به معنى این گونه ،اینطورى)(isakh
•شوبزى :نمایشگاه)(shobezi
•الپرت :گزارش)(laport
•زهرگه :مربوط به ستاره زهره (در گویش مشهدى ،افزودن "گه" با خر اسم آنرا معرفه می کند
)(zohreggeh
•موشترى :ستاره مشترى همان برجیس است)(jupiter)(mooshtari
•چخت یا چخد :واژه اى کامال مشهدى به معنى سقف)(chokhd
•قشدلى :همان سیاره زهره است)(gheshdeli
•سه خواهرون :یکى از صور فلکى)(sekhaheroon
•العیاذ :معاذاهلل ،به خدا پناه می برم (وقتى کلمه کفر آمیز می گویند به کار می برند)(al-ayaz
•اجاش :این واژه هم کامال مشهدى است ،به معنى هرگز)(ajjash
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•مقیرا :فقرا ،مشهدی ها به راحتى حرف اول هر کلمه را بر می دارند و به جایش "م" می-
گذارند و کلمه مترادف می سازند ،مثل فقیر مقیرا و یا دهاتى مهاتى)(meghira
•اتل :مخفف اتوموبیل یعنى ماشین سوارى)(otol
•کغ :نارس)(kagh
•اخکوک :میوه سردرختى کامال نارس)(akhkook
•الیش :عوض کردن نظیر تعویض لباس)(alish
•خرکس :آدم بى جرگه و پوچ)(kharkas
•کیسن :جیب لباس را می گویند)(kee-san
•واژه هاى مشهدى و معادل فارسى آنها:
•امشو :امشب)(emshow
•وایه :بازاست)(vayeh
•ماهر :ماه را)(maher
•منن :می کنند)(menan
•شو :شب)(show
•آرایه :آرایش است)(arayeh
•مگى :گویى)(meggy
•خطره :خاطر)(khatere
•مخه :می خواهد)(mekhah
•وا :باز)(baz
•بزهره خطر خوایه :خاطرخواه زهره شده است)(bezohre khaterkhayeh
•ماه تموم :ماه کامل ،بدر ،شب چهارده)(mahe temoom
•پوشت :پشت)(poosht
•چخت یا چخد :سقف)(chokht
•جواهرى :جواهرفروش)(javaheri
•پور :پر ،مملو)(poor
•وخت :وقت)(vaght
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• بر :مقدارزیاد)(borre
•چسبنده آن :چسبانیده اند)(chesbondan
•برى :براى)(bere
•کغذبادش :کاغذ باد او ،نوعى اسباب بازى کودکانه و سن نوجوانى)(keghazbadesh
•دنبله :دنباله)(donbalah
•چوچه :جوجه)(chooche
•گسبندگر :آن گوسفندرا) (gosbandegarاز صور فلکى است
•نگا :نگاه کن)(nega
•گذل :ستاره پروین)(gozal
•میدون :میدان)(meydoon
•گریفته :گرفته)(grifteh
•گو :گاو)(go
•بومب :بام)(boomb
•کرده خف :ساکت نشسته است ،کمین کرده است)(kerdehkhaf
•کند :پیاله یا جام)(kond
•وستده :ایستاده است)(vestede
•چاروایه :جانور اهلى است)(charvayeh
•نونوا :نانوا)(noonva
•چرا کنه :بچرد)(cherakeneh
•نصب :نصف)(nesb
•تیرکمون :کمان شکار)(tirkemoon
•عسب معینایه :تصویر اسب مانند با موهاى پریشان)(asbemoinayeh
•بوزغلر :بزغاله را)(bozghalare
•توشنگى :تشنگى)(tooshnaggi
•بته :به پایین)(betahe
•بوز :بز ،یکى از احشام)(booz
•مگه :می گوید)(meggeh
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•او :آب)(owe
•مخى :می خواهى؟)(mekhey
•بدم :بدهم)(bodom
•پوز :بینى یا قسمت پایین صورت)(pooz
•اوت :آب تو)(ovet
•الیه :گل آلود است)(loyeh
•خیمگاى :محل استقرار ،جاى خیمه)(khaymegayeh
•عروسچه :عروسک)(arooscheh
•حکم :شبیه ،جایگزین)(hokm
•دروغگنى :دروغین)(dorooghggeni
•درغ :دروغ)(dorogh
•دمین :داخل ،درون)(dakhele
•ورپایه :ایستاده است)(verpayeh
•رامره :راه می رود)(ramereh
•آدماش :نگهبانانش ،نوکرهایش)(adamash
•باخدش :همراهش)(bakhodesh
•مرن :می روند)(meran
•دیوون :دردیوان یا دربارگاه)(dayvoon
•حیطه :حیاط یا صحن خانه)(heytah
•مخسبه :می خوابد)(mekhosbeh
•حولى بیرونى :بخش بیرونى خانه مقابل اندرونى)(holiebirooni
•سیوایه :جداست)(sivayeh
•الپرت :گزارش)(laport
•بزش :به او)(bezesh
•بنده هاره :بندگانش را ((bendehare
•سعت :ساعت)(se-at
•مدن :می دهند)(medan
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• پکت ها :پاکت ها)(pekatha
•هى :دایم ،مکرر)(hey
•حکم :فرمان،امر)(hokm
•دحق :در حق)(dehaghe
•مجرایه :اجرا شدنى است)(mojrayeh
•متپنن :مى تپانند ،جا می دهند)(metopenan
•اونجه :آنجا)(onja
•اجبل :اجیل)(ajeel
•اجیل مجتهدایه :اجیل براى مجتهدها فراهم است)(ajeelemojtahedaye
•جهندم :جهنم)(jehandam
•بریه :براى)(bereye
•مکوشه :مى کشد)(mekooshe
•مزینه :به دنیا می آورد)(mezeyyeneh
•قصابه :قاتل است)(ghessabah
•نسخته :نمی سوزد)(nesokhteh
•بذى :به این)(bezi
•رزق :روزى)(rezgh
•خالیقاره :خالیق را)(khelayeghare
•دصندق :داخل صندوق)(desondogh
•قییم منه :پنهان می کند)(ghayeemmenah
•بدلخوایه :از روى میل است)(bedelkhayeh
•دکون :دکان)(dekun
•مین :درون)(mean
•اتل :ماشین سوارى)(otol
•شایه :شاه است)(shayeh
•نون :نان)(noon
•دراغ :نوعى ماست بدون چربى نان خورش مردم فقیر)(doragh
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•زردک :هویج)(zardak
•کرخنه :کارخانه)(kerkhanah
•به عید :زمان عید نوروز)(be-aid
•رخت :لباس)(rakht
•الیش نرفته پست مایه :چیزى که عوض نشده پوست ماست (alish nerefteh poost
)mayeh
•امروزشا :امروزشان)(emroozesha
•خلى :تهى ،بى پول)(khali
•بذى بساط :به این دنیا)(bezi-besat
•فرخ :آقاى محمود فرخ خراسانى نماینده دو دوره مجلس شوراى ملى ،مخاطب این قصیده
است.
•جواب کنه :باسخ گوید)(jevab-kenah
•قصیده ره :قصیده را)(ghesideh-rah
•کلیمه :کلمه ،نکته)(keleemah
•گپ :سخن)(sokhan
•تموم :پایان سخن)(temoom
قصیده و شرح ابیات
توضیح :این قصیده شرحى است با توجه به نقوش و صور فلکى شناخته شده که حاصل استقرار
ستارگان آسمان است که پیشینیان ما با رؤیت آن ها و تصورات ذهنى خود ،بنیاد مطالعات نجوم
را نهاده اند و استاد در قالب شعر آنرا با بعضى باورهاى مردم خراسان آمیخته اند و با شرح آنچه
در آسمان دیده است راز آفرینش را به عنوان یک معما مطرح می کند.
امشو در بهشت خدا وایه پندرى

ماهر عرس منن شو ارایه پندرى

(گویا امشب در بهشت خدا باز است و ماه را عروس می کنند و شب آرایش است)
اوزهرگه مگى خطر ماهر مخه

واز موشترى بزهره خطر خوایه پندرى

(گویاستاره زهره هم خاطر خواه ماه است و از سوى دیگر ستاره مشترى عاشق زهره شده است)
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(ماه کامل به زیبایى یوسف است و آن تکه ابر مثل پرده اى می ماند ،گویى ،ستاره زهره هم از
پشت آن تکه ابر دیده می شود که مثل چشم زلیخا می ماند که به یوسف نگاه می کند).
چخت فلک مثال بساط جواهرى

پور از جواهره ،ته دریایه پندرى

(سقف آسمان شبیه بساط جواهر فروش است که گویى با وجود ستارگان مثل اعماق دریا پر از
گوهر است)
یاوخت صحب ،روى چمن وا و نیمه وا سیصد هزار نرگس شهالیه پندرى
(هنگام صبح که می شود ،گویى سیصد هزار چشم نرگس مانند و زیبا ،روى چمن ها باز و نیم
بازهستند)
اى بر زرورق که بزى چخت آسمون چسبنده آن ،برى خطر مایه پندرى
(این همه زرورق هاى رنگارنگ که به سقف آسمان چسبانیده اند گویى به خاطر ما انسان
هاست)
چسبنده قشدلى به کغذ بادش آسمون ور کهکشونش دنبله پیدایه پندرى
(ستاره زهره با کاغذ بادش خودش را به آسمان چسبانیده به طورى که دنباله آن در کهکشان
مشخص است)
سه خواهرون کشیده به پیش جدى قطار سه چوچه دنبله سر بابایه پندرى
(صورت فلکى سه خواهران را می توان دید که پیش جدى"صورت فلکى دیگر" قطار کشیده
اند ،به طورى که گویى سه تا جوجه پشت سر پدرشان راه افتاده اند)
گسبندگر نگا به فلک چهره با گذل

میدون شاخ جنگى و دعوایه پندرى

(آن چهره گوسفند مانند را با ستاره پروین که به شکل گاو شاخدار است نگاه کن ،مثل این
می ماند که آسمان میدان شاخ به شاخ شدن و دعواست)
جوزا گریفته گورنه افتاده پوشت گو بومب فلک مثال گورگایه پندرى
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(صورت فلکى دو پیکر گویى چوب باریکى را به دست گرفته و با آن گاو را می راند ،پشت
سر ثور "گاو نر" راه افتاده و با این وصف پشت آسمان را همانند جایگاه چرا یا آسایش گاو ها
به نظر می رساند)
خرچنگ کرده خف که بچسبه بگند او ایساخ که پوشت لمبر جوزایه پندرى
(صورت فلکى شبیه به خرچنگ خودش را پشت گاو پنهان کرده به طورى که آدم فکر می-
کند خودش را به عقب گاو چسبانیده به گونه اى که انگار به باسن گاو چسبیده است ،برداشتن
جومى آن در قدیم باعث شده که ماه سرطان یا خرچنگ یا ماه تیر به دنبال خرداد یا ماه جوزا
می آید)
نزدیک خوشه وستده ،چاروایه پندرى

او شیر گر نگا ،مخه گندم چرا کنه

(به آن تصویر شبیه شیر"اسدیا معادل ماه مرداد" نگاه کن ،به شکلى که پشت سر خوشه
"صورت فلکى شبیه سنبله گندم معادل ماه شهریور" ایستاده ،گویى مانند چهارپایان می خواهد
بچرد).
عقرب نشسته پوشت ترازوى ظالمى پاچالدار و شاطر و نونوایه پندرى
(صورت فلکى شبیه عقرب "معادل ماه آبان "پشت ترازوى" صورت فلکى به نام میزان معادل
ماه مهر "ظالمى به شکلى نشسته که گویى مسئول دخل مغازه یا شاطر نانوایى است.
توضیح :برداشت صورت فلکى ترازو یا میزان ظالمى که امروزه هم به عنوان نماد دادگسترى به
کار می رود و آن هم مسئولى همچون عقرب که می خواهد به ظلم و ستم رسیدگی کند،
برداشت ادبى بدیعى را به وجود آورده که فقط از ادیبى و شاعرى چون بهار بر می آید)
نیمسب ،نصب تن ،آدمه ى تیرکمون به دست نصب دیگش به عسب معینایه پندرى
(صورت فلکى نیمسب "نیم تنه آدمى" مثل آدمى می ماند که کمان شکار به دست گرفته و نیمه
دیگر تنش شبیه اسب آشفته با موهاى پریشان می ماند.
توضیح:عسب معینا بنا بر اقوال رایج بین مردم مانند اسب آشفته حال با موهاى پریشانى می ماند
که در صحنه کربال مجسم می کنند).
او بوزغلر نگا مزنه ور به پیش چا

از توشنگى و دل به ته چایه پندرى
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(به آن صورت فلکى نگاه کن که چون بزغاله اى تشنه دور و بر چاه جست و خیز می کند که از
شدت تشنگى دل به ته چاه دارد که با آب آن تشنگى خود را رفع کند.
توضیح :صورت بزغاله مانند معادل ماه آذر است
ماهى به بوز مگه که اگر او مخه بدم .بوزپوز مگردنه که اوت لویه پندرى
(ماهى که همان صورت فلکى معادل ماه اسفند باشد ،به بز می گوید که اگر آب می خواهى به
تو بدهم و در جواب بز بهانه می گیرد که آبى که تو می دهى آلوده است)
اى خیمگاى شوبزى واى عروسچه هاش

حکم عروسچه هاى مقوایه پندرى

(این آسمان که مثل غرفه هاى نمایشگاهى و این ستاره ها که مانند عروسک هاى نمایشگاهى
است گویى عروسک هاى مقوایى نمایشى است)
اینا همش دروغگنى وپوچ اى رفیق

از پوچ و از درغ چه تمنایه پندرى

(گویى هر آنچه در آسمان مى بینیم همه دروغى و پوچ است و از پوچ و دروغ نمی توان تمنایى
داشت)
نزدیک اگر برى تو مبینى که هیچى نیست او که زدور گنبد مینایه پندرى
(اگر به آنچه گفتیم نزدیک شویم مى بینیم که چیزى نیست ،در حالی که از دور به صورت
گنبد مینا "توصیف حافظ" دیده می شود " مخالف گزارشات اکتشافات فضا").
هستک خدا مثال یکى پادشاى پیر ارگش دمین عالم باالیه پندرى
(خدا هم گویى مانند پادشاه پیرى است که ارگ سلطنت او در همان باال هاست " تصور
عامه").
باالى آسمون تو مگى عرشه و خدا باالى عرش یک تنه ورپایه پندرى
(تصور عامه انست که در ان باالى عرش خدا یک تنه و یگانه سر پا ایستاده است).
تو پندرى خدا بمثال فرشته یه

یا نه مثال مردم دنیایه پندرى

(سؤال گونه مى پرسد که آیا خدا مثل فرشته است یا مثل آدمیزاد است؟).
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هرجا که راه مره آدماش با خودش مرن دیوون تختش چو حیطه مصفایه پندرى
(مطابق تصور عامه خدا هرجا راه می رود آدم ها یا نگهبان هایش با او می روند و دیوان و
بارگاه او مانند یک حیاط با صفاست).
شو تا سحر مخسبه و از صحب تا به شو

مشغول جنب و جوش و تقالیه پندرى

(و باز تصور می رود که خدا از سر شب تا سحر می خوابد و از صبح تا شب مشغول جنب و
جوش تالش است).
هر روز دمین حولى بیرونیه مگى

هرشو دمین حولى سیوایه پندرى

روزها در حیاط بیرونى است و شب ها در حیاطى جداگانه زندگى می کند.
توضیح :خانه هاى مشهدى در قدیم داراى دو صحن حیاط بود :بیرونى و اندرونى و بین این دو
و یا در مدخل ورودى یک فضاى سقف دارى بود به نام "هشتى" که هیچ شباهتی به front
 yardو  back yardمرسوم در آمریکا نداشته ولى براى فهم تشابه این مقایسه انجام شد).
الپرت ها دمین پکتهایه پندرى

الپرت بنده هاره بزش هر سعت مدن

(و باز تصور همگان بر این است که هر ساعت گزارش بندگانش را در درون پاکت ها براى او
می فرستند).
حکمش دحق ما و تو مجرایه پندرى

الپرت هاره هى مخنه هى حکم مده.

(خدا هم مرتب این گزارشات را می خواند و بر اساس آن براى من و تو حکم صادر می کند که
آن دستورات براى ما الزم االجراست).
هرکس که مؤمنه به بهشتش متپنن

اونجه اجیل ،مجتهدارایه پندرى

افراد مؤمن را به بهشت می اندازند ،جایى که غذاهاى خوبى مثل آجیل را فقط به مجتهدها می-
دهند.
توضیح :شاید کنایه ایست از تفاوتى که در زمانه بین مردم عادى و یا روشنفکرها با مذهبیون
قایل می شدند).
هرکس که کافره به جهندم مره یقین اونجه برى مو و تودرش وایه پندرى
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( کافرها را هم به جهنم می اندازند جایى که درب آن براى من و تو باز است).
یک بنده ر مکوشه یکى را مزینه

قصابه العیاذم و مامایه پندرى

(گاهى بنده اى را مى میراند و یکى دیگر را به دنیا می آورد ،پناه بر خدا که گویى یا قاتل است
و گاهى ماما است).
اجاش دلش نسخته بذى مردم فقیر او دشمن فقیر و مقیرایه پندرى
(اصوال او هرگزدلش به حال مردم فقیر نمی سوزد و گویى خدا با مردم فقیر "مرادف کلمه
مشهدى آن "مقیر" دشمنى دارد).
رزق خالیقاره دصندق قییم منه

بخشیدنش به خلق ،به دلخوایه پندرى

(روزى بندگانش را درون صندوقى مخفى می کند و به دلخواه خودش به هر که بخواهد مى-
بخشد).
از عاقال مگیره مبخشه به جاهال

از بیخ عدوى مردم دانایه پندرى

(از مردم عاقل می گیرد و به نادانان میدهد گویى با دانایان دشمنى دارد).
دانا برى دوپول در دکون معطله

احمق نشسته مین اتل ،شایه پندرى

(انسان فرزانه براى پولى اندک داخل دکان معطل می ماند در حالی که نادان مثل یک پادشاه
داخل ماشین سوارى خود نشسته است).
نون و دراغ و هندونه کغ اگر نبود درویش پیش زن و بچه ،رسوایه پندرى
(اگر نون خالى و هندوانه نارس و دراغ" ،نوعى ماست چربى گرفته تولید ایالت خراسان که
ارزانترین ماست و نان خورش مردم کم درآمد" ،نبود چنین آدم کم در آمدی پیش زن و بچه
اش رسوا بود).
اخکوک و نون کنجل وزردک اگر رسید کارگر دمین کرخنه،اقایه پندرى
(براى کارگر اگر میوه نارس و نان نپخته و زردک فراهم شود او در کارخانه آقایى می کند).
مردم به عید ،الیش مکنن رخت و رخت ما الیش نرفته پست تن مایه پندرى

72

شماره ۱۵

آرمان

(هنگام عید نوروز رسم است که مردم لباس هاى خودرا عوض می کنند ولى آن چیزى که
تعویض نمی شود پوست بدن ماست ،چه نقد زیبایى که انسان ها به مناسبت ،لباس خود را
عوض می کنند ولى چیزى که باید عوض شود و یا خودش را تغییر دهد خود اوست).
خرکس برو که یک به یک کار خرکسا

امروزشا نمونه ى فردایه پندرى

(ای بیچاره برو که کار مردم بیچاره فقط این است که امروزشان فردا شود).
توضیح :شاید به کار گرفتن واژه این چنینى در زمان ما آن هم در شعر فاخرى چون این قصیده
عجیب به نظر رسد ولى در زمان دو سه عالمه آن دوران چون بهار و دهخدا و فرخ به کار
بردنش شگفت انگیز نباشد).
با کیسن خلى ،آمدن ما به ذى بساط

تنها برى نگا و تماشایه پندرى

(با جیب خالى آمدن مادر این جهان گویا فقط براى تماشا ست).
توضیح :در دوازده سطر اخیر استاد اختالفات طبقاتى و برداشت این تفاوت ها را از سوى افراد
جامعه به خوبى و سادگى با گویش مشهدى بیان می کند که در روانى و ظرافت شعرى بى نظیر
است.
فرخ اگر جواب کنه ،اى قصیده ره

با ما هنز مثال قدیم وایه پندرى

(اگر اقاى محمود فرخ خراسانى "ادیب همزمان ایشان که دو دوره نماینده مردم خراسان بود"
جواب این قصیده را بدهد ،معلوم می شود که هنوز همانند قدیم ،با ما همراه است).
ما یک کلیمه گفتم از اسرار و گپ تموم .کار خدا "بهار" معمایه پندرى
(من از تمامى اسرار یک کلمه گفتم و سخن را تمام کردم و اى بهار بدان که کار خداوندیا راز
آفرینش همچنان معماست).
مفاهیم فولكلوریك در قصیده "بهشت خدا"
نیمه پنهان قصیده بهشت خدا ،مفاهیم غنى فولکلوریک آن است .باید در میان مردم کوچه و
بازار بود و با آنها زندگى کرد و با زبان و گویش آنها آشنا بود و از رسوم آنها آگاهى داشت
تا بتوان از آن مفاهیم در شعر و در صنعت شعر استفاده به جا و آگاهانه نمود .شاعر و ادیب پس
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از داشتن این پیش نیازها ،باید توان گنجانیدن آنرا در بستر قصیده داشته باشد .هر آنقدر که در
قصیده هاى کالسیک بحث فولکلور پیش کشیدن دشوار است ،در اشعارى که به زبان بومى و
گویش محلى سروده می شود ،بستر آماده اى وجود دارد که چنان مفاهیمى را مطرح نمود و در
عین حال از بیان هدف اصلى قصیده دور نشد .البته این مطلب به همین سادگى نیست .اصطالحى
است که در زبان بومى وقتى می خواهند بگویند که شخصى توان باالیى دارد می گویند "چند
هندوانه را به یک دست می گیرد" .شاعرى که بخواهد از هدف قصیده خود دور نشود و به
مسایل فولکلوریک که زیر بناى گویش محلى است بپردازد ،باید از توان باالیى برخوردار باشد.
قبال اشاره اى گذرا شد که رباعى زبان بهترى براى انعکاس مفاهیم فولکلوریک است .خیلى
کوتاه ولى فشرده و قابل فهم می توان در دو بیت یک عادت یا روال مرسوم محلى را معرفى
نمود که خود می تواند یک تصنیف لطیف را به وجود آورد و حتى عشقى عمیق را به زبان
بومى بیان کرد .به این شرح بیان عشق به زبان محلى دقت کنید و سادگى و مفهوم بودن و منظوم
بودن و آهنگین بودن آن را در ذهن خود مرور کنید:
جونمه نثار کردم ،قربون یار کردم
لیال سوار ترکم ،ترک دیار کردم
آدمى وقتى این دو بیت را میخواند ،ذهنش به عشقى پى می برد که جوان عاشقى مانند مجنون
می خواهد سر به صحرا بردارد ولى نه مثل او ناکام بلکه سوار بر اسب و از موضع قدرت لیلى
خود را شبانه پشت سر خود روى اسب بنشاند (به نیمه شو دلبرومه ورداشتم جستم) را هم همراه
کند .عشقى شور انگیز که قاطعیت و غلبه بر ناکامى ها را در خود دارد و عاشق محلى در اینجا
مجنون وار سر به صحرا نمی زند .این دو بیتى است و شاعر از آن غیر از بیان یک عشق عمیق و
بى ریا هدف دیگرى ندارد که در شعر خود بگنجاند.
نویسنده خود مى پنداشت که تنها مفاهیم ساده اجتماعى و مضامین ساده اندیشانه را می توان به
زبان شعر و در رباعى بیان داشت .توان بسیارى از این اندیشمندان چنانست که یک دو بیتى می-
تواند مفاهیم عمیق عرفانى را بسیار ساده و با گفتمان محلى بیان داشت که گاهى براى تفهیم آن
یک مثنوى عریض و طویل الزمست .به این شاهکار عرفانى بابا طاهر با هم دقت می کنیم:
موکه چون اشترون قانع بخارم
خوراکم خار و خروارى ببارم
از این بار گران و خدمت کم
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به پیش صاحب خود شرمسارم
اگر بخواهیم این رباعى را تفسیر کنیم یک دنیا مفاهیم را بایستى تشریح کنیم در حالی که همین
دو مصرع همه آنها را یک جا به فکر آدمى متبادر می کند .فقط الزمست اندکى از آموزه هاى
ادیان الهى براى پى ریزى یک عرفان مثبت را داشته باشیم ،آنگاه خیلى آسان می شود .انسان
قانعى که به کم می سازد ولى در مقابل اجراى وظایف سنگین "آدمیت" که به حکم انسان
بودنش به دوشش نهاده شده  ،مواظب کم کارى و کوتاهى خود شود.
ولى وقتى بخواهید راز آفرینش و مرموز بودن آنرا در یک قصیده با مبانى علم هیات و نجوم
قدیم بیامیزید و همه این مفاهیم را به زبان و گویش محلى آورده و بخشى از رسوم و باورهاى
مردم را هم چاشنى آن کنید ،کار دشوار می شود.
نویسنده بر آنست که در حد آمادگى ذهنى خود و شناختى که از مردم خراسان و مشهد دارد ،به
بخش هایى از آنچه
استاد بحثش را به میان آورده است ،بپردازد:
پشت پرده (پوشت پرده)
در مراسم خواستگارى ،وقتى والدین با آقا پسرشان به خانه اى می روند که دختر مورد نظرشان
را خواستگارى کنند ،دختر مورد نظر گاهى به تنهایى یا خواهر و برادرها پشت پرده و یا پنجره
مشرف به ورود خانواده داماد ،مخفى شده و کلیه حرکات و ریخت و طرز لباس پوشیدن و راه
رفتن داماد آتى ،مادر و پدر و بزرگترها را زیر نظر می گیرند .ما نمی دانیم که آیا زلیخا آنقدر
محدودیت داشته که وقتى می خواهد به یوسف نگاه کند باید پشت پرده پنهان باشد ،ولى در
بیت ذیل :
ماه تموم یوسفه و زهره کنج ابر
از پوشت پرده چشم زلیخایه پندرى
ماه از نظر زیبایى به یوسف می ماند که زهره که خاطرخواه اوست مثل چشم زلیخا از پشت پرده
که همان لکه ابرى است به یوسف نگاه می کند.
اینجا هم یک تناقض فرهنگى بین جامعه مشهدى که هنوز جامعه بسته اى است ،و دیگر جوامع
وجود دارد .در این شعر تنها یک شب زیبا و آسمان به صورت یک تابلو نقاشى ترسیم نمی شود
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بلکه یک رسم و یک حرکت اجتماعى بیانگر رفتار انسان هایى برخاسته از رسوم رایج ،بیان
می شود .مردم محلى بر اساس آموزش داستان هاى قرآنى ،یوسف را زیبا و عزیز در ذهن خود
متصور و مجسم کرده و زلیخا که عاشق او و زیبایى و حسن یوسف است ،مشتاق دیدار یوسف
از پشت پرده به او(ماه تموم که بزعم استاد همان یوسف است) دزدیده نگاه می کند .این
دزدیده نگاه کردن بین عاشق و معشوق در این فرهنگ امر بى سابقه اى نیست کما اینکه لیلى
هم از درز خیمه در بیابان هاى نجد مرد مورد نظر خود را پاییده ولى والدینش به او شانس
رسیدن به مجنون را نمی دهند و همین امر باعث می شود که مجنون علیرغم عشق به لیلى و عشق
متقابل لیلى به او ،به هم نمی رسند و سر به صحرا بر می دارد.
کال داشتن چیزى پشت پرده و مخفى بودن از انظار حاصل بعضى صفات و خصوصیات و
خصالى است که در میان جوامع بسته مشکالتى را به بار می آورد .همین که بعضى چیزها و
دانستنی ها مخفى نگه داشته شده باشد خود ابزارى براى کنجکاوى افراد است .ضمن اینکه خود
تا حدى محصول حیا و شرم است که در بعضى موارد جزو خصال پسندیده باشد در شرایطى هم
می تواند موجبات پنهان کاری هاى بی موردى باشد که رو باز بودن آن مسایل شاید موجبات
گشایشى در کارها را فراهم کند .اگر قرار است اتفاقى در معاهدات بین افراد در آینده و پس از
بر افتادن پرده ،بیافتد ،همان به که چیزى از ابتدا پشت پرده مخفى نماند.
نتیجه این پنهان کاری ها و دزدیده نگاه کردن در حداقل باعث می شود که وقتى اقدام مناسب و
مهمى می خواهد صورت بگیر ،بعضى از دانستنی هاى مهم مکشوف نیست و می تواند موجبات
مشکالت بعدى را فراهم کند.
گرچه در یک قصیده جاى باز کردن این مباحث بومى نیست ولى داشتن اشاراتى براى باز کردن
اذهان ،می تواند موجب بحث هاى بعدی شود کما اینکه ما این از پشت پرده و یواشکى نگاه
کردن را تشریح کردیم.
كاغذباد
طرز استقرار ستارگان اطراف زهره جورى است که آنرا به کاغذباد (بادبادک) تشبیه کرده اند.
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کاغذ بادچیست؟ یک اسباب بازى نوجوان هاست .که در روزهایى که هواى مناسب و آفتابى
که نسیم مالیمى می وزد نوجوان ها به میدان بازى می آیند .با دستى دست ساز خود که غالبا به
شکل کاغذ چهارگوشى است که باچوبى باریک ضرب درى در پشت آن به آن استحکام داده
می شود و آن رابا نخ بلندى که دور یک قرقره خالى جمع کرده اند در دست کسى که می-
خواهد آن را به هوا بفرستد نگه می دارند و دنباله آن کاغذ چهار گوش کاغذهایى به صورت
شرشره به طول هاى مختلف اتصال دارد که برخالف جهت وزش باد ،پس از هوا کردن منظره
قشنگى را تولید می کند و بسته به طول نخ دور قرقره می تواند در ارتفاع باالترى حرکت کند.
وقتى تعداد زیادى همزمان در این سرگرمى شرکت کنند منظره زیبایى را تولید می کند.
این سرگرمى یا ورزش در مناطقى از خراسان و افغانستان ،متداول بود وهست( .اشاره به کتاب و
فیلم خالد حسینى به نام "بادبادک باز").
این سرگرمى و ورزش محلى را استاد در قصیده بهشت خدا در این بیت آورده است:
چسبنده قشدلى به کغذ بادش آسمون
درکهکشونش دنبله پیدایه پندرى
در صورت فلکى زهره چند ستاره را به دنبال دارد که آن دنباله را می توان در راه شیرى دید.
این مجموعه به کاغذ باد تشبیه شده است.
مراسم عید نوروز
یکى از مراسم ایرانیان و به ویژه خراسانی ها که در قصیده بهشت خدا به آن اشاره شده است،
مراسم عید نوروز است و بسیار زیبا از آن یک نتیجه اخالقى به زبان بومى گرفته شده است .ابتدا
بیت مربوطه را دوباره خوانى کنیم:
مردم به عید ،الیش مکنن رخت و رخت ما
الیش نرفته پست تن مایه پندرى
معناى فارسى متداول آن چنین است:
مردم در ایام عید (منظور عید نوروز) لباس هایشان را عوض می کنند ولى ما نه تنها لباس هایمان
عوض نشده ،گویى پوست ما هم تغییرى نکرده است.
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براى مردم مشهد برگزارى رسوم ملى بسیار با اهمیت است.جشن چهارشنبه سورى و عید نوروز
به خوبى برگزار می شود .در ایام نوروز مشهدی ها لباس نو مى پوشند و کوچکترها به دیدار
بزرگترها می روند و عیدى می گیرند .احترام گذاشتن به بزرگترها و دریافت عیدى که حتى
اگر شده کوچکترین سکه رایج نو باشد .مهم نیست عیدى چقدر باشد مهم ادا کردن این وظیفه
توسط بزرگترهاست.
حتى در خانواده هاى مذهبى بزرگ خانواده به حرم امام رضا می رود و هنگام برگزارى مراسم
سال نو در بیوتات حرم رضوى می ماند و پس از خواندن دعاى موقع تحویل سال با خرید
شیرینى که حداقل نقل معطر به گالب است به خانه برمی گردد .ساعت تحویل سال هم بر
اساس تاریخ جاللى ،برخالف سال میالدى نیمه شب نیست و ممکن است در هر ساعتى از روز
باشد .آن ساعت را هم منجمین براساس طول سال شمسى یا خورشیدى نه تنها به روز بلکه به
ساعت خاصى از روز آخر اسفند توجه می شود .این وابستگى مردم بومى را به علم نجوم نشان
می دهد .حتى راجع به همین ساعت هم باورهاى بومى مردم خراسان که هیچ گونه مبناى علمى
ندارد ،ساعتى سال تحویل می شود که کره زمین روى شاخ گاو جا به جا می شود .و این باور
غیر علمى هم حتى ریشه اى در همان صور فلکى دارد که در تمامى این قصیده به چشم می-
خورد که ستاره پروین را که در افالک وجود دارد با شمایل گاو توصیف می کنند.
حتى در سالیان اخیر که مشهد بسیار گسترده شده و مشکالت ترافیک هم بر مشکالت دیگر
اضافه شده ،باز هم خانواده هاى سنتى خود را ملزم به برگزارى همان سنن پیشین می دانند.
بزرگترهایى که مذهبى هستند و به اعتقادات دینى خود به موازات سنن ملى اهمیت می دهند ،به
تعداد کوچکترهایى که انتظار دارند اسکناس نو از بانک می گیرند و آنرا در الى صفحات قرآن
می گذارند و در موقع پایان دیدار نوروزى و اداى احترام ،بزرگتر خانواده از الى صفحات قرآن
اسکناسى بیرون کشیده و به آنان می دهد .نگارنده به خوبى به یاد دارد که خواهر بزرگترش،
برخالف دیگر شب هاى سال ،شب اول سال چراغ کم سویى را تا صبح روشن نگه می داشت.
پوشیدن لباس نو یک رسم دیرین است که حتى در خانواده هاى کم بضاعت هم اجرا می شود
و الاقل پدر و مادر خود را ملزم می دانند که به فرزندان کوچکتر خود حداقل لباس نو بپوشانند.
این بدان منظور است که به کوچکترها بیاموزند که عید فرا رسیده و آداب برگزارى عید براى
آنان یک وظیفه ملى است .این تعویض لباس و پوشیدن لباس نو را "الیش کردن رخت" می-
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گویند .گاهى این دید و بازدید عید در خانواده هاى بزرگتر تا روز"سیزده به در"ادامه مى یابد و
مسلما خانواده هاى بزرگتر و نزدیکتر در اولویت هستند .سیزده بدر که همگان روى به طبیعت
می آورند و از زیبایی هاى بهار و تماشاى بهار طبیعت دماغى تازه می کنند ،سنن مخصوص به
خود را دارد که مشهدی ها در برگزارى آن کوچکترین تعللى را به خود راه نمی دهند و با پایان
برگزارى مراسم روز سیزده بدر دوران نوروز هم پایان مى یابد.
در همین یک سطر ،استاد یک برداشت اخالقى را گنجانیده اند .چنان که در مصرع دوم آن
خواندیم ،سروده اند که نه تنها لباس ما به هنگام عید عوض نشده که حتى ما در خود نیز تحولى
ایجاد نکرده ایم.
باورهاى مردمى در امر خداشناسى
در موضوع خداشناسى هم استاد ،باورهاى مردم را در عوام به خوبى تشریح نموده است .بزعم
مردم کوچه و خیابان مشهد ،خداى مورد ستایش آنان؛ جایگاه و خصوصیات و وظایف
گوناگونى دارد:
جایگاه خدا در عرش است .بخشى از این عرش اعلى همان آسمان بلند باالیى است که مهمترین
عوامل اهمیت داشتن این عرش ،وجود ستارگان در آن است که صور قرار گرفتن آن ستارگان
را پیشینیان به آنها بر اساس نیاز طبیعى براى آنان تشریح کرده اند:
هستک خدا مثال یکى پادشاى پیر
ارگش دمین عالم باالیه پندرى
باالى آسمون تو مگى عرشه و خدا
باالى عرش یک تنه ورپایه پندرى(اصل وحدانیت خدا)
استاد این برداشت مذهبى مردم را به خوبى بیان می کند که خدا نه از جنس انسان است و نه از
جنس فرشتگان ،ولى وقتى به تصور آن ها مراجعه می کند می بیند که خیلى از مشترکات انسان
ها را دارد .یعنى اگر مثل شاه باشد مسلما باید خدم و حشم داشته باشد .مثل هر انسان قدرتمند و
متمول خانه و محل استقرارش که همان ارگ شاهى اوست مثل یک باغ با صفاست.

79

شماره ۱۵

آرمان

هرجا که رامره آدماش با خدش مرن
دیوون تختش چو حیطه مصفایه پندرى
شاید برداشتى باشد از آیه قرآنى که می گوید "هلل جنودالسماوات والرض" (خدا لشکریانى در
زمین و آسمان دارد).
کارها و وظایفى که به خدا نسبت می دهند:
خدا هم مثل انسان شب ها می خوابد و روزها به کار و امور محوله مى پردازد( .تناقضى در
باورهاى مردم که علیرغم این که قبول دارند که مثل انسان نیست ولى کارهایش از همان جنس
کارهاى آدمیزاد است).
همان لشکریانش که همه جا هستند گزارش کار همه را تهیه و توى پاکت ها می گذارند و براى
خدا ارسال می کنند.
الپرت بنده هاره بزش هر سعت مدن
الپرتها دمین پکتهایه پندرى
از نظر کرونولوژى این قصیده زمانى سروده شده که در حکومت رضا شاه ،پستخانه و نحوه
ارسال مراسالت را تحت نظم و انضباطى در آورد.
تصور مردم از بزرگى خدا در شعر ملک الشعرا به این صورت بیان می شود که چون مثل آدم
مهمى است باید که خانه بزرگى داشته باشد از نمونه خانه هاى مردم متمول مشهد که داراى
یک حیاط بیرونى و یک حیاط اندرونى بود.
براى مقایسه و آشنایى مشهدی هاى امروز مقایسه کنید که در یک مجتمع آپارتمانى یک البى
وجود دارد که بعضى از دیدارها با ساکنین در آنجا برگزار می شود ولى میهمان هاى خاص به
درون آپارتمان راه مى یابند .در خانه هاى قدیمى مشهد ،حیاط بیرونى مثل البى مجتمع هاى
کنونى بود و تنها میهمانان خاص به حیاط اندرونى راه پیدا می کردند.
هرروز دمین حولى بیرونیه مگى
هرشو دمین حولى سیوایه پندرى

80

شماره ۱۵

آرمان

و در بیان اهمیت و عظمت خدا همین بس که این اندرونى و بیرونى در حد توضیح فوق به کار
می رفت واال خدا براى خواب ،شب ها به جاى دیگرى میرفت "هرشو دمین حولى سیوایه
پندرى".
از جمله کارها و وظایفى که خدا به عهده دارد کارهاى زیر ذکر شده است:
شب ها تاسحر می خوابد و روزها به کارهایش مى پردازد.
شو تا سحر مخسبه و از صحب تا به شو
مشغول جنب و جوش و تقالیه پندرى
گزارش (الپرت)آدماش را می خواند.
براساس همین گزارشات دستورالعمل صادر می کند و ما محکوم به اجراى اوامر او هستیم.
الپرت ها ره هى مخنه هى حکم مده
حکمش دحق ما وتو مجرایه پندرى
او تصمیم می گیرد که مؤمن ها را به بهشت ببرند و کافر ها را به جهنم بیندازند.
هرکس که مؤمنه به بهشتش متپنن
و
هرکس که کافره به جهندم مره یقین
او یکى را می کشد و دیگرى را به دنیا می آورد و از این بابت او را گاهى به قصاب و سالخ
شبیه می کنند و گاهى به ماما.
یک بنده ره مکوشه یکى ره مزینه
قصابه العیاذم و مامایه پندرى
بزعم آنان خدا دلش به حال مردم فقیر نمی سوزد و رزق و روزى را از انسان هاى فرزانه می-
گیرد و به نادان ها می دهد( .بیان دید انتقادى استاد بر اساس باور مردم ،چون مردم کوچه و بازار
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هم همیشه در مقابل این سوال قرار دارند که چرا توزیع رزق و روزى و یا ثروت و مکنت
براساس توانایى و فرزانگى احاد مردم نیست).
اجاش دلش نسخته بذى مردم فقیر
او دشمن فقیر و مقیرایه پندرى
رزق خالیقاره دصندق قییم منه
بخشیدنش بخلق بدلخوایه پندرى
از عاقال مگیره مبخشه به جاهال
از بیخ عدوى مردم دانایه پندرى
اشارات متفرقه به اصطالحات بومى مشهدى:
ماهى(حوت) به بز می گوید که اگر آب می خواهى بدهم .در مقابل بز روى می گرداند که من
آن آب الى یا آلوده ترا نمی خواهم .در این بیت که باز به دو صورت فلکى نزدیک به هم که
اسفند و فروردین باشد ،اشاره اى دارد که ماهی که آب فراوانى دارد (ماه اسفند) به بره یا بز یا
بزغاله تشنه که در بیت قبلى از تشنگى دور و بر چاه آب جفتک می اندازد ،از آب خود تعارف
می کند و در مقابل با امتناع بز از پذیرش آن روبرو می شود .این بیت آنقدر بین مشهدی ها نقل
شده که تقریبا به صورت یک ضرب المثل در آمده است به طوری که مشهدی ها وقتى کسى
چیزى به کسى تعارف می کند و او نمی پذیرد ،می گویند:
"بوزپوز مگردنه که اوت لویه پندرى"
امروزه با آنکه دوباره مراسم "شبیه در آوردن صحنه کربال" متداول شده ،ولى دیگر واژه هاى
نیمسب و عسب کمتر در افواه عموم به کار گرفته می شود .تصویر صور نجومى آدم کماندار و
نیم تنه اسب و یا اسبى (عسب) با موهاى آشفته که تمثیلى از اسب بى سوار با موهاى افشان و
نامرتب قهرمانان کربال باشد (عسب معینا) از یادها رفته و به کار نمی رود.
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ورود واژه هاى کامال محلى و وضعیت اجتماعى و خانوادگى ،به ویژه وقتى به شرح وضعیت
اجتماعى و اختالفات طبقاتى در بیان استاد فرصت تبیین و یا نقد به خود مى بیند ،خیلى روان و
همه کس فهم بیان می شود .نمونه هاى آن از این قرارند:
دوپول :پول اندک
نون ودراغ :خوراک شکم سیر کن مردم کم درآمد
هندونه کغ :هندوانه نارس پس زده در دکان میوه فروشى که دیگر کسى تمایل بخرید آن ندارد.
اخکوک :این واژه و کلمه چغوک دو کلمه اى هستند که جز مشهدی ها کسى آنرا به کار
نمی برد .چغوک به گنجشک گفته می شود که در این قصیده مورد مصرف نداشته ولى
اخکوک میوه سر درختى نارسى است که مشترى چندانی ندارد.
نون کنجل :نان خمیر وازده از تنور است که کسى تمایل بخرید آن ندارد.
زردک :هویج محلى است که نسبت به هویج فرنگى پست تر محسوب می شود.
رسوا بودن پیش زن و بچه :نشانه بى در آمد بودن نان آور خانه مى باشد.
آقایه :آقا است یعنى در مرتبه اجتماعى باالترى قرار می گیرد (کارگر دمین کرخنه آقایه
پندرى).
خاطر خواهى
به معناى دوست داشتن و نظر داشتن و در حد اعال عاشق شدن
قرار است در شب آراگیرا کردن ماه در آسمان که می خواهد عروسیش برگزار شود ،به
اصطالح محلى "شب حنا بندان" همانند مشهدی ها یک میهمانى برگزار شود و خانواده ها و
دوستان کم و بیش نزدیک فامیلى دعوت شده اند .در چنین میهمانى ها که برگزار می شود،
جامعه سنتى و مذهب گراى مشهدى که در حال و در زمان حیات استاد ،به رعایت رسم و رسوم
شهرت داشتند و نمی خواستند گوشه اى از عدم رعایت رسم و رسوم رایج بین پسران و دختران
دم بخت خود اتفاق بیافتد ،آگاهانه گاهى موذیانه یا اگر مؤدبانه بگویم هشیارانه مواظب رفتار و
حرکات و سکنات آنان بودند چون با تجربه خود از نگاه و حرکات جوانان خود در مى یافتند
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که کى به کى نظر دارد و آیا این نظر داشتن به حد خاطر خواه شدن و بودن رسیده یا نه ،و آن
وقت به صالح دید خود مانع پیشرفت آن خاطر خواهى می شدند و داستان لیلى و مجنون
دیگرى خلق می کردند یا در صورت مناسب دانستن به نزدیک شدن آن دو نو جوان دم بخت
دامن می زدند.
بسته بودن یک جامعه و عدم رابطه با جوامع بزرگتر و رعایت رسم و رسومات و مقید بودن به
رعایت آنچه که پدران و اجداد ما در گذشته بدان پایبند بوده اند ،دو وجه دارد .وجه مثبت آن
اینست که چون خانواده ها رگ و ریشه (این هم خود یک اصطالح محلى است)و اصل و نسب
هم را می دانند و عموماً نیت خیر دارند به نتیجه خوبى می رسد .ولى مصیبت وقتى است که
بزرگترها درست تشخیص نداده باشند و با اطالع اندک خود و گاهى با سوء نظر جانبدارى له یا
علیه جوانان خود بگیرند که خود موجبات دشواری ها و ناسازگاری هاى فراوانى را فراهم می-
کند .مثال مرد بزرگ خانواده یک خانواده مردساالر بخواهد دختر برادرش را براى پسرش نامزد
کند در حالی که دل پسر یا دختر جاى دیگرى گرفتار است .این همان وجه منفى قضیه است که
امیدواریم بزرگترها زودتر متوجه اشتباه خود شوند.
این بخشى بود از آنچه در جامعه بسته و در مراسم دلپذیر عروسى پیش می آید که گاهى هم به
تلخکامى می انجامد.
در شب عروسى ماه ،استاد ،گویى چنین فیلمنامه اى را می سازند که در حالی که زهره خاطر
خواه ماه است ،ستاره مشترى هم خاطر خواه زهره شده است .نمونه این فیلمنامه ها را امروزه در
سریال هاى تلویزیونى بسیار دیده ایم .آن بیت را دوباره می خوانیم:
او زهرهگر مگى خطره ماهره مخه
واز موشترى بزهره خطر خواهه پندرى
نظیر این مراسم و میهمانى ها براى مناسبت هاى مربوط به ازدواج را می توانم بشمارم که عموما
هدفمند و کنترل شده هستند و شاید بتواند خالء معاشرت هاى مرسوم جوانان در دیگر فرهنگ
ها را پر کند .در غیر این صورت نوجوانان فرصت خوبى جز مدرسه و خیابان پیدا نمی کردند
که بتوانند در مسئله عمده گزینش همسر فرصتى بیابند .و یا الاقل مشمول مشکل فرصت سوزى
می شدند .از شمار این مراسم می توانم به حنا بندان ،خواستگارى ،نامزدى ،عقد عروسى و
پاتخت ،اشاره کنم و به دنبال آن میهمانی هاى زنانه براى بازدید سیسمونى و یا ختنه سوران
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پسرها همه و همه مراسمى هدفمند بودند و هنوز هم رایج و بسته به مکنت والدین تا حد
تشریفاتى پیش رفته اند.
نوشتم مراسم هدفمند که این خود جاى تامل دارد .والدین دورادور افرادى را تحت نظر مى-
گرفتند که دختر یا پسرى داشته باشند که ممکنست مورد نظر والدین قرار بگیرند و این میهمانى
باب آشنایى بیشتر و شناخت بیشتررا فراهم می کرد .بعضى این نوع ازدواج هارا arranged
 marriageمى نامند .و با دید انتقادى به آن نگاه می کنند ولى در جامعه ما به خوبى جا افتاده و
به کار گرفته می شود و بسیارى خانواده ها استحکام خانوادگى خود را مدیون نیت خیر ،انتخاب
احسن و دخالت خیر اندیشانه والدین هستند.
براساس آنچه گذشت در مراسم بهشت خدا و عروسى ماه ،اگر بزرگترى در آسمان بود و با
یک نگاه در مى یافت که مشترى هم خاطر خواه زهره هست شاید برگزارى این عروسى بهم
می خورد ،یا به تاخیر می افتاد و این زهره بود که باید بین ماه و مشترى یکى را انتخاب می کرد.
و یا جنگ و جدالى بین ماه و مشترى در می گرفت.
شرح نهایى قصیده
براى شرح نهایى این قصیده بایستى وارد مقوله ذهن خالق شاعر شد .این امر مقدور نیست مگر
آنکه ما بعضى واژه ها را براى خود تعریف کنیم ،زیرا شاعر در قصیده پندرى چیزهایى را وارد
شرح و بیان خود کرده است که حاجت به تعریف دارد .او که می خواهد معماى هستى و
کاینات را در قصیده اى و با گویش محلى خود بگوید ،از ذهن خالق خود باید مفاهیمى را
بیرون بیاورد که بعضى از آنها در زمان او براى عامه جامعه مفهوم نبود چون ملموس نبود .و عامه
ما تا چیزى براى ما با حس هاى پنجگانه قابل لمس نباشد ،درک نمی کنند .صور فلکى از
دانستنی هاى ما انسان هاست که بر اساس محسوسات بینایى یک عده از متفکرین با دیدن
وجودهایى در شب که بهترین زمان به کار گرفتن ذهن است با دیدن اجرام نورانى آسمان که نه
تنها در روز حتى در شب که نور آنها اثر وجودى آنها را مشهود می کند ،قابل درک می شوند.
شاید علم نجوم از کهن ترین علوم باشد .استاد در ذهن خالق خود شبى را که ماه در آسمان
است و صاف و زیبا در نظر می گیرد و به تماشاى آسمان می پردازد .شبى که در تصور ایشان
شب عروسى ماه است و شرح این قصیده را به نام "بهشت خدا" نامید.
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زمانى که این شاعر متفکر ،از آن اجرام نورانى آسمانى سخن رانده است و آنرا بخشى از راز
آفرینش می داند ،هنوز کسى پا به کره ماه ننهاده بود و علوم امروزى راجع به کره مریخ که یکى
از پر راز و رمزترین کرات آسمانى است آگاهى نداشت و او این آگاهى ها را بر اساس
مطالعات ذهنى پیشینیان خود به قلم آورده است.
این صور فلکى که بیشترین توضیحات این قصیده با زبان شعر درباره آنهاست ،یکى از پیش
نیازهاى انسانی در علم نجوم برا ى بنیاد نهادن تقویم و سال نما است که از آن پیدایش سال وماه
و تغییر فصل و رابطه آب وهوا که بر زندگى انسان ها سایه افکنده است تعریف می شود .بهار
چیست ،زمستان چیست .این تفاوت چه تاثیرى بر زندگى انسان دارد.اگر برگردیم به زندگانى
انسان ها که تغذیه از اولین نیازهاى او بوده و پس از دوران شکار که به دوران توحش انسان
برمی گردد و در دوران ورود انسان به عهد تمدن که به کشاورزى منجر شده است ،این صور
فلکى و این ماه و سال بر آن تاثیر گزار بوده است و اینکه شاعر بزرگ و متفکر ما آنرا هنوزهم
براى ما انسان ها ،معما می شمارد ،همیشه معما خواهد بود و اینکه متفکر دیگرى می گوید:
"زین معما هیچکس آگاه نیست" گرچه این جمله را درباره تقدیر می گوید ولى معماى
"هستى" همیشه براى انسان ها مجهول بزرگى است و تنها براى برخى از متفکرین بخشى از آن
براى انسان ها مفهوم و تعریف شده است و به تناسب به کارگیرى انسان ها از شهود و تفکر ،روز
به روز آگاهى ما از آنها بیشتر می شود.
ستاد خود این قصیده را "بهشت خدا" نامیده است در حالی که در زبان عموم خراسانی ها آنرا
با قافیه تکرارى تمام ابیات و همان "پندرى " مى شناسند که به معناى "گویى" است .چنان که
از دو بیت انتهایى قصیده بر می آید ،آنرا براى ادیب همزمان خود محمود فرخ که او نیز در حد
باالیى از درک زمان و از فرزانگان پیشرو زمان بوده است ،سروده است؛ و حاصل برداشت عمر
خود را از آفرینش و درک انسان ها از اهداف آفرینش که بسیارى از متفکران ازمنه تاریخ به آن
فکر کرده اند و این تفکر به خلق آثارى انجامیده است و هر یک از آن متفکرین به فراخور
تخصص و درک و تجربه خود در زندگى هدفمند خود قلم فرسایى کرده اند .ابتدا این دو بیت
انتهایى را بازخوانى می کنیم:
فرخ اگر جواب کنه اى قصیده ره
با ما هنوز مثال قدیم وآیه پندرى
ما یک کلیمه گفتم از اسرار و گپ تموم
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کارخدا" ،بهار"معمایه پندرى
شرح این دو خط این است :که اگر ادیبى چون محمود فرخ جواب این قصیده را بدهد نشان
می دهد که هنوز همچون گذشته با پیشکسوت ادیب خود یعنى بهار همراه است که تمام این
قصیده شرحى است از اسرار آفرینش که از نگاه به آسمان یا از برداشت از علم هیات و نجوم،
صحبت خودرا به پایان می برد که کار خدا یا راز آفرینش اگر به اعماق آن بیاندیشیم همچنان به
صورت معما باقى می ماند .و این موضوع در سرایش بسیارى و یا نوشته دیگر متفکرین هم بیان
شده است .مثال:
ابوسعید ابوالخیر می نویسد:
اسرار ازل را نه تودانى و نه من
وین حل معما نه تو دانى و نه من
هست از پس پرده گفتگوى من وتو
چون پرده بر افتد نه تو مانى ونه من
خیام می گوید:
ازجرم گل سیاه تا اوج زحل
کردم همه مشکالت گیتى را حل
بگشادم بندهاى مشکل به حیل
هر بند گشاده شد به جز بند اجل
هاتف اصفهانى مى نویسد:
دل هر ذره را که بشکافى
آفتابیش در میان بینى
هرچه دارى اگر به عشق دهى
کافرم گر جوى زیان بینى
ابو على سینا می گوید:
تا بدانجا رسید دانش من
که بدانم همى که نادانم
اگر استاد ملک الشعراى بهار خود نام این قصیده را "بهشت خدا " نامیده است ،بر چند اصل
متکى است:
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•آگاهى او از دانش نجوم زمان
•مطالعه ذهنى با نگاه بر آسمان و تفکر
•احاطه یا جهان بینى او که دنیاى بیرون وجود انسان را ،مورد دقت قرار می داد و وسعت جهان
دانستنی ها را با شرح فضا و آنچه در این گنبد مینایى می دید ،در این قصیده تشریح کرده است.
•مبناى جهان بینى او تا حد زیادى بر مبانى علوم الهى متکى است.
•تسلط او بر زبان مادرى و اثبات اینکه گویش هاى محلى هم می توانند مباحث علمى را به
بحث بگذارند.
•سرودن شعر با زبان ها و گویش هاى محلى ،مقدور است در رباعى گویش هاى محلى جایگاه
مخصوص خود را دارند ولى غزل و قصیده ،صنایع شعرى دشوارى هستند که رعایت وزن و
ردیف و قافیه از ملزومات آن بوده و آنرا دشوار می سازد مگر آنکه شاعرى چون استاد بهار که
خود بنیانگزار سبک شناسى است .دشوارى دیگر دنبال کردن یک قصیده هدفمند که از
اهدافش ،احیاى گویش محلى ،بیان یک دانش در قالب گویش محلى و داشتن گوشه چشمى
به آداب و رسوم محلى است .این قصیده بر ایفاى همه این اهداف ،توآنا بوده است ،در خراسان،
سرایندگان معروفى چون عماد خراسانى و استاد محمد قهرمان در این زمینه موفق بودند .شاید
بتوان بعضى سروده هاى آنان را در همتایى لطافت و ظرافت ،با "حیدرباباى" شهریار مقایسه
نمود .همه این آثار توانمندى آن سرایندگان را اثبات می کنند.
تشكر وتقدير
در تهیه این مجموعه ازهمفکرى و اطالعات دوستان وهمکاران مختلفى استفاده شد .خانم
دکتر مرضیه داوودپور واژه هاى بومى خراسانى را از نوشتجات استاد محمد قهرمان در اختیار
من قرار دادند .آقاى دکتر دل آسایى و آقاى حسینى واژه هایى را از استاد پرویز خرسند برایم
مفهوم کردند.
منابع مورد استفاده و كتاب نامه
•فرهنگ معین
•فرهنگ دهخدا
•از طریق موتور جستجوى)) google
•سیرى در اختران در دیوان حافظ نوشته :محمد ابراهیم سرفراز غزنى
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