
 

 

  
  
  
  

  »بخاراي من؛ ايل من«زمينه ها و نمودهاي رمانتيسم در 

 ∗∗∗∗عليرضا شعبانلو

  تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي زبان و ادبيات فارسي ياراستاد
  )24/12/1390: پذيرش، تاريخ 18/01/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
محمـد بهمـن    ها و نمودهاي رمانتيسم در آثار داستاني          در اين مقاله، زمينه   

با وقوع تحـوالت اجتمـاعي و سياسـي در ايـران و             . بيگي بررسي شده است   
آشنايي ايرانيان با ادب و فرهنگ اروپايي، در اواخـر دوره مـشروطه و دوران             

هـاي آن در ميـان    پهلوي، زمينه براي رواج آثـار رمانتيـك غربـي و ترجمـه      
ي سياسـي و  بهمن بيگي از يـك سـو تحـت تـأثير فـضا       . ايرانيان فراهم شد  

هاي شخصيتي، تجـانس      اجتماعي حاكم بر جامعه، از ديگر سو بر اثر ويژگي         
هـاي دوران تبعيـد و دوري از         روحي، نوع زنـدگي در ميـان ايـل، گرفتـاري          

ا از                   خانواده، در نوشته   هـاي خـود بـه مكتـب رمانتيـسم گـرايش يافـت؛ امـ
، آثـاري   هـاي آن    هاي افراطي رمانتيسم پرهيخت و با تلطيـف ويژگـي           جنبه

نشين، كه در مرز ميان حقيقـت و خيـال هـستند، بـه وجـود       انگيز و دل  دل
انـد كـه    نمايي آثار او، چنان در هم آميخته      هاي تخيلي و حقيقت     جنبه. آورد

  .ها بسي دشوار است تمييز آن

  .بهمن بيگي، رمانتيسم، داستان، بخاراي من؛ ايل من :ها كليدواژه

                                                 

∗. E-mail: alirezashabanlu@yahoo.com 
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  مقدمه

هايش نو و بـديع اسـت و       سندگان توانا و خوش بياني است كه نوشته       محمد بهمن بيگي از نوي    
با آنكه آثارش در ميان مردم و بسياري از اهل قلـم و فـضل         . شود  ها ديده نمي    نشان تقليد در آن   

ا محققـين و دانـشگاهيان دربـاره آن      مقبول واقع شده و بارها چاپ شـده   هـا بـسيار كـم     انـد، امـ
داي دين به اين معلم بزرگ و به دليل تازگي و اهميـت موضـوع، بـه              نگارندگان براي ا  . اند  نوشته

  . نوشتن اين مقاله دست يازيدند
   هجري شمسي، در يك خانواده عـشايري از ايـل بـزرگ قـشقايي              1299بهمن بيگي در سال     

  التحـصيل   تحـصيالتش را در شـيراز و تهـران ادامـه داد و در رشـته حقـوق فـارغ       . به دنيـا آمـد    
   ايرانيان از يك سو با زبـان و فرهنـگ اروپاييـان آشـنا شـده بودنـد و بـسياري از                   زماني كه . شد

  ها به فارسي ترجمـه شـده بـود و از سـوي ديگـر پـس          آثار نويسندگان اروپايي به ويژه رمانتيك     
  هاي انقالبـي و آزاديخواهانـه و بـا تغييـر اوضـاع سياسـي                 از انقالب مشروطه، با پيدايش جنبش     

  ي انقـالب صـنعتي       ان در دوره حكومت رضاخان و پسرش كـه بـسيار بـه دوره             و اجتماعي ايراني  
اروپا شبيه بود و دولت در پي آن بود تا بـا اسـكان عـشاير و اصـالحات ارضـي و روي آوري بـه                          
فرهنگ و تمدن اروپايي، به اروپائيان تشبه كند و با ويـران كـردن روسـتاها، شـهرها را بـسازد،                     

در سـه  (ي عـشقي     در ايران به وجود آمد و شاعراني چون ميـرزاده          هاي پذيرش رمانتيسم   زمينه
، شـهريار، تـوللي و مـشيري بـه سـرودن اشـعار              )در افـسانه  (، عارف قزويني، نيما يوشـيج       )تابلو

ي   در سـياحت نامـه    (اي    رمانتيك روي آوردند و نويسندگاني چـون حـاج زيـن العابـدين مراغـه              
، صـادق هـدايت     )در مسالك المحسنين و كتاب احمد      (، ميرزا عبدالرّحيم طالبوف   )ابراهيم بيك 

هـاي   هـاي رمانتيـسم را در داسـتان    برخي از جنبه) هايش در چشم(و بزرگ علوي) در بوف كور  (
  . خود بروز دادند

ي اصلي جلوه كـرده و بـر دو موضـوع متمركـز            در دو زمينه  «ادبيات داستاني رمانتيك بيشتر     
بهمن ). 87: 1380فورست،  (» ات، و موضوعات تاريخي   موضوع حديث نفس يا اعتراف    : شده است 

بيگي از نويسندگاني است كه با آثار داسـتان نويـسان فارسـي از اواخـر مـشروطيت تـا انقـالب                      
هـاي فرانـسه، آلمـاني و     هاي بعد از آن آشنا بوده است و به دليل آشنايي با زبـان          اسالمي و سال  

هـا   هـاي آن   را مطالعه كـرده و بـه رمـوز و ويژگـي       انگليسي بسياري از آثار ادبي به اين سه زبان        
  :وي با گوش سپردن به اين پند مولوي. آگاهي يافته است
  ته آيد در حديث ديگرانــگف    رّ دلبرانــر آن باشد كه ســخوشت

  
  . موضوعات مربوط به حديث نفس را درون موضوعات تاريخي گنجانده است
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ــا شــوري رمانتيــك مــياز ســر شــيفتگي بــه گذشــته ايــل و«بهمــن بيگــي    او از . نويــسد  ب
  وراي خـاطرات دوران كــودكي و نوجـواني خــود، بــه فـراز و فرودهــاي ايـل قــشقايي در تــاريخ     

  هـاي بزرگـوار و مـردان همـه چيـز تمـامِ        و با توصيف ماجراهايي كه بـر خـان    . پردازد  معاصر مي 
و صحنه هايي دلتنگ كننـده      دهد؛    اي فنا شده ارائه مي     گذرد، تصويري آرماني از گذشته      ايل مي 

: 3ج1380ميـر عابـديني،     (» كند  جان ايل تصوير مي     پيشگان شيفته   و غربت زده از زندگي عاشق     
860.(  

بـه اجاقـت    «،  »بخـاراي مـن ايـل مـن       «،  »عرف و عادت در عشاير فارس     «آثار وي عبارتند از     
 و معرفـي عقايـد و       وي در تمام اين آثار به شرح      . »طالي شهامت «و  » اگر قره قاج نبود   «،  »قسم

» عـرف و عـادت در عـشاير فـارس        «كتـاب   . باورها و فرهنگ و رسوم ايل قشقايي پرداخته است        
هـايي از     گزارشي دقيق از زندگي و عقايد و مراسم ايل قـشقايي اسـت و ديگـر آثـارش گـزارش                   

صـبغه  » بخاراي مـن ايـل مـن    «ها خدمت براي آموزش عشاير است كه از اين ميان كتاب           سال
  . اني دارد و با احساس و عشق و عاطفه در آميخته استداست

اسـت كـه نـوزده     » بخـاراي مـن ايـل مـن         « به گمان نگارندگان، شاهكار بهمن بيگي، كتاب        
گردد و با زباني به سادگي و صميميت دل عشاير و به استحكام و اسـتواري                  داستان را شامل مي   

يكي آن كه «: كتاب، سه ويژگي بارز داردسخن بهمن بيگي در اين    . قامت آنان نوشته شده است    
ي  ها كه بـراي دوسـتان دوره   كلمات سوزناك و عاشقانه، از آن. گاهي رمانتيك است، اما نه مهوع     

ديگر آن . ها است اما زننده نيست، خوشĤيند است  شد در اين نوشته     نوجواني از قلمش ريخته مي    
پيرايه، مرغزارها، كوهـسارها،   ات ساده و بيبه خوبي توانسته است با كلم. شناس است كه طبيعت 

افـشار، نقـل از زنـدگي نامـه         (» الله زارها، گوسفندسراها و آواز پرندگان را به خواننده بشناساند         
و سومين ويژگي آن داشتن طنزي اجتماعي گزنده و متعالي است كه بـدين              ) 113: بهمن بيگي 

هاي اجتماعي و طبقاتي و جنـسيتي،   ابرابريروش به نقد بسياري از خرافات رايج در ميان ايل، ن          
هـاي بهمـن بيگـي در         هاي داسـتان    با توجه به اين ويژگي    . پردازد  مي... هاي دولتيها و      عدالتي بي
، در اين گفتار بر آنيم تا بخشي از زمينه هـا و نمودهـاي رمانتيـسم را در                  »بخاراي من ايل من   «

  .اين اثر باز نماييم
  قـرن هجـده مـيالدي بـا قيـام طبقـه متوسـط جامعـه در برابـر                   مكتب رمانتيـسم در اواخـر       

  طبقه اشراف حاكم و كوشش براي تحديد اختيارات و تـضعيف قـدرت آنـان در انگلـستان پيـدا                
  رمانتيــسم بــا همــه اصــول و . شــد و پــس از آن در ديگــر كــشورهاي اروپــايي نيــز رواج يافــت

   تخريــب آن بــر آمــد، زيــرا هــاي مكتــب كالسيــسم بــه مخالفــت برخاســت و در صــدد  بنيــان
  بـر خـالف كالسيـسم كـه خردگـرا بـود و بـه زيبـايي                 . مكتب كالسيسم حامي طبقه حاكم بود     

  ي زيبـايي و ادب، عقـل اسـت، بـه      اسـاس فلـسفه  «و حقيقت كلـي بـاور داشـت و معتقـد بـود            
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  آنـان  ). 63ص: 1373غنيمـي هـالل،  (» باشد نظر رمانتيسم قلب و عاطفه منبع زيبايي و ادب مي  
  ورزيدنـد و تفـاوت طبقـاتي و ثـروت و             به انسان به عنوان انسان احترام قائل بودند و عـشق مـي            

ي   پسنديدند و معتقد به اجراي عـدالت و انـصاف در ميـان همـه                ديگر امتيازات اجتماعي را نمي    
  رمانتيسم مكتبي انقالبي بود كه قيد و بندهاي مكتب كالسـيك را گسـست              . اقشار جامعه بودند  

گرايـي، ناسيوناليـسم،    غم.  و انديشه نويسنده و شاعر را براي پيمودن عوالم خيال آزاد كردو روح 
  آزادي، فرد گرايي، طبيعت گرايي، حمايت از طبقات محروم جامعه، فمنيسم، و گريـز بـه زمـان              

  رمانتيـسم  . هـاي اصـلي ايـن مكتـب اسـت           و مكان گذشته، از موضوعات مورد عالقه و بن مايـه          
ا در ديگـر نقـاط جهـان از جملـه در ايـران جريـان             ي  در ميانه  قرن نوزده در اروپا افول كرد، امـ 

بـر  » بخـاراي مـن ايـل مـن    «هـاي   اكنون زمينه ها و نمودهاي اين مكتب را در داسـتان    . داشت
  .رسيم مي

  هاي گرايش بهمن بيگي به رمانتيسم  زمينه- الف

هـاي درونـي و شخـصيتي         ي انگيـزه  يك: داليل گرايش بهمن بيگي به رمانتيسم دو گونه است        
  . هاي بيروني از قبيل شرايط اجتماعي و سياسي زمان وي؛ ديگر انگيزه

هـايش و موضـوعات       نوع زندگي وي و قهرمانان داستان     : هاي دروني و شخصيتي      انگيزه -1
  هـاي بهمـن    هـا، يكـي از داليـل وجـود وجـوه رمانتيـك در داسـتان             مطرح شده در اين داستان    

هاي ميان دختران و پسران عشاير        زندگي در دامن ايل و طبيعت و موسيقي و عشق         . بيگي است 
ي كهن و بدوي زيستي و داشتن بسياري          زندگي ايلي به دليل داشتن شيوه     . خود رمانتيك است  

  هاي اساطيري و باورهاي خرافي رايج در ميان ايل، از ديـدگاه يـك شهرنـشين بـيش                    از فرهنگ 
  ه باشد، به اسطوره ماننده است؛ بـيش از آن كـه خـرد پـذير و مقنـع                   از آن كه به حقيقت مانند     

  از ايـن رو بـه گمـان نگارنـدگان، بهمـن بيگـي حتـي                . عقل شهري باشد؛ اقناع كننده دل است      
  نوشـت، بـا همـان دقتـي          اگر گزارش دقيق زندگي عشايري را بدون دخالـت عنـصر تخيـل مـي              

  شـد و درسـت مثـل        ، بـاز رمانتيـك مـي      گـزارش كـرده   » عرف و عادت در عشاير فـارس      «كه در 
  بـه سـخني ديگـر، زنـدگي عـشايري از وجـوه متعـدد               . ي اسـاطير     فريزر گنجينه  ي زرين شاخه

  هــاي زمــان اســاطيري شــباهت دارد و هنــوز در بــسياري از جهــات همــان   بــا زنــدگي انــسان
  نتيـك  گمـان رما    هـر گونـه گـزارش از ايـن زنـدگي، بـي            . بينش اساطيري بر عشاير حاكم است     

در ايـن گـزارش عناصـري چـون اجنـه و      . گزارش تولّد نويسنده گواه ايـن ادعاسـت      . خواهد بود 
ي ماديـان بـراي ترسـاندن و رانـدن اجنـه، فـضا را بـراي شهرنـشينان كـه در                شياطين و شيهه  



 41  عليرضا شعبانلو/ » بخاراي من؛ ايل من«ها و نمودهاي رمانتيسم در  زمينه

 

كند، ولي براي ايلياتي سراسـر        شوند، بسيار وهم آلود و اساطيري مي        هاي مدرن زاده مي     زايشگاه
  :استحقيقت 

ي شيري نگاه  روز تولدم مادياني را دور از كره      . من در يك چادر سياه به دنيا آمدم       «
» !در آن ايام، اجنه و شياطين از شيهه اسب وحشت داشتند. داشتند تا شيهه بكشد

  ).9: 1369بهمن بيگي،(

  : بهمن بيگي خود نيز به اين امر اشاره دارد

هـاي    پرورم و با شخصيت ها و تيـپ         يمعموال موضوع داستان را در ذهن خويش م       «
  كـنم و بـا       كـنم، بعـد، از محفوظـات و خـاطراتم اسـتفاده مـي               آن تفاهم پيـدا مـي     

هـا    كنم كـه بـدان      بيشتر به چيزهايي تكيه مي    . نويسم  اندكي خيالپروري چيزي مي   
. هاي من نيست اطمينان دارم و در واقع عنصر تخيل، وجه غالب در اين گونه نوشته      

ها نيست كه صرفا بـا خيـال پديـد آمـده              دعا كنم كه هيچ يك از داستان      توانم ا   مي
:  ب 1388همـان،   (» باشند، همه آن ها به مباني واقعي يا شبه واقعي تكيـه دارنـد             

254.(  

ي او و خانواده اش در زمان تبعيد        ديگر عامل گرايش بهمن بيگي به رمانتيسم، زندگي فقيرانه        
ي بهمـن بيگـي را گرفتـار فقـر             زندگي در تبعيد، خـانواده     .هاي دوران جواني است     ورزي  و عشق 

» رنج كوچك من از فقر بود رنج بزرگم از استتار فقـر بـود  «ي خودش  شديد كرده بود و به گفته 
توانـست    بهمن بيگي فقط با گريز به عوالم خيال و زندگي در گذشته ايل مـي              ). 70: همان، الف (

  .درد خود را التيام بخشد
و به عنوان يكي از شاگردان دكتر حميدي شيرازي، عاشق دختري بود و عشق              از سوي ديگر ا   

آيد از بـسياري جهـات بـه     ي خودش نيز بر مي عشق او چنان كه از گفته    . را نيز تجربه كرده بود    
  :هاي عشاق رمانتيك شبيه بود عشق ورزي

گذشـت؛ عـشاق بردبـار پاكبـازي      كار عشق و عاشقي ما خيلي سهل و آسـان مـي          «
. آمـد  از غـم و غـصه خوشـمان مـي        . از رسوايي و بي حيايي پرهيـز داشـتيم        . مبودي

. برديم دنبال وصال نبوديم، از رنج فراق لذت مي. انداختيم خودمان را به زحمت نمي
دلخوش بوديم كه دور و بر مدارس دخترانه پرسه بـزنيم، چهـره معـشوقه را از دور                  

  ) 78: همان(» ببينيم و آهي بكشيم
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هاي آثار رمانتيك اروپـايي بـوده اسـت و در             ت بهمن بيگي مطمئناً متأثر از ترجمه      اين تجربيا 
كردند تا رفتار و كردار قهرمانان داستان را تكرار كرده و            آن روزگار، خوانندگان اين آثار سعي مي      

  . ها زندگي كنند مانند آن
اما از مرزهـاي  «، همان گونه كه جنبش رمانتيسم در آلمان زاده شد        : هاي بيروني   انگيزه -2

آلمان فراتر رفت و در هر كشوري كه نوعي نارضايي اجتماعي وجود داشت رخنـه كـرد، خاصـه                   
» كفايـت بودنـد     ي مشتي برگزيدگان خشن و سركوبگر يا مردانـي بـي            كشورهايي كه زير چكمه   

ه ، در ايران نيز خفقان سياسي حاكم بر فضاي جامعه در زمـان رضاشـاه، را               )211: 1385برلين،(
ورود ادبا و نويسندگان به عرصه ها و موضوعات سياسي و اجتماعي را بسته بـود و روشـنگري و                    

كوشيد تا با مخدرات عـشق و عرفـان، بـر جامعـه      ديد و مي خردگرايي را براي خود خطرناك مي    
ي  اي جـز نوشـتن و يـا ترجمـه     از ايـن رو بـراي نويـسندگان و ادبـا چـاره          . سلطه داشـته باشـد    

 بـاقي  1»معاشـقه سـرو و قمـري و اللـه    « عاشـقانه و سـرودن اشـعار زالل و ژرف از      هاي  داستان
  :بهمن بيگي خود به اين امر اشاره دارد. ماند نمي

در . ورود در سياست اكيـدا ممنـوع و پـر خطـر بـود       . دوران قدرت رضا شاهي بود    «
هاي سياسي و  چاپ كتاب. عوض عشق و عاشقي در ميان جوانان رونق بسيار داشت     

هـاي عـشقي معمـول و     ليكن تا بخواهي انتشار كتاب. ودار به هيچ وجه ميسر نبود  ب
مرحوم حسينعلي مستعان اول هرماه بدون ساعتي تـاخير يـك كتـاب            . متداول بود 

گويندگان . هاي عاشقانه باب روز بود  هاي ترانه  ترجمه. داد  سوزناك عشقي بيرون مي   
.  آنان غوغايي به پا كـرده بودنـد        و شاعران رمانتيك مغرب و مترجمان عاشق پيشه       

ــران     ــمان ادب اي ــسي در آس ــايرون انگلي ــاني و ب ــه آلم ــسوي، هاين ــارتين فران الم
از شاعران خودماني هـم كـساني از قبيـل وحـشي بـافقي مـشتري                . درخشيدند  مي

   ).77ص: همان(فراوان داشتند 

  هاي رمانتيسم در بخاراي من ايل من  نمود-ب

هاي رمانتيسم در اروپا، توجه فراوان به عشق و احـساس و       يژگييكي از و  : عشق و احساس   -1
دل در گرو ياري شورانگيز «بهمن بيگي در دوران جواني. ها در اثر ادبي است     اعتقاد به اصالت آن   

توانـد   ، اما همين كه احساس كـرد زبـان او نمـي    ...نوشت    هاي دلنشيني براي او مي     داشت و نامه  
ند، خيلي عاقالنه كنار كـشيد و ذوق و اسـتعداد و عـشق خـود را                 مكنونات ضميرش را باز گو ك     

بنابر اين معشوق بهمـن  ). 123: نامه بهمن بيگي باقر پرهام، نقل از زندگي (» يكسره نثار ايل كرد   
اهالي ايل، اسب، صحرا، طبيعـت، چـادر، فرهنـگ مـردم،            : بيگي ايل اوست با هر آنچه در اوست       
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او اين  . ترين دردهاست   ترين و دردناك    ين رو جدايي او از ايل سخت      از ا . ها  خرافات، دادها و بيداد   
ي مجنون هـا و   هاي سوزناكي كه از سينه درد را با واژگاني مملو از احساس و عاطفه، همراه با آه        

  .كند آيد، بيان مي فرهادها بر مي

، در ميان آن دو كوه سـبز و سـفيد  . با بدنم به تهران آمدم، ولي روحم در ايل ماند      «
. ي نـازنين، تـوي آن چـادر سـياه، در آغـوش آن مـادر مهربـان                   در كنار آن چشمه   

ي دو پهلوي كشدار مانند شمشيري برّان وجودم را           ي موهوم ترقي، اين واژه      وسوسه
بهمـن  (» نيمي را در ايل نهادم و با نيم ديگر به پايتخت آمـدم         . به دو نيم كرده بود    

  ).16: 1369بيگي،

كند و به دامان همـين معـشوق          انجام، كار اداري در پايتخت را رها مي       اين عاشق مهجور، سر     
  .گردد باز مي

  شـود، از ايـن رو در اكثـر        ي ايـل گفتـه مـي        ي ايل از زبان يك عاشق شيفته        سخنان او درباره  
ا  . شـوند و خواننـده آرزو دارد كـه ايلـي باشـد      هـا بيـان مـي    هـا و خـوبي   اوقات فقـط زيبـايي     امـ  

  . ي نيز وجـود داشـته و دارد كـه همـان معايـب زنـدگي چـادر نـشيني اسـت                    هاي ديگر   واقعيت
در نظر ُترك بهتـرين خـان، خـاني    «: بهمن بيگي به اين رويه زندگي ايل نيز اندك اشاراتي دارد     

» هـا فـرو ريـزد    بود كه ايل را از خطر زراعت و باغ داري حفظ كند و ديوارهـا را روي ديـواركش        
رات در حدي نيست كه بتواند از حسن ظن خواننده به ايل، چيـزي              البته اين اشا  ). 181: همان(

  .بكاهد
جمـالت كوتـاه او   . زبان بهمن بيگي بسيار صميمي است : زبان ساده و عاطفي و شعري      -2

نشان از عشق و احساسي با شكوه دارد كه بر سراسر وجود نويسنده چيره است و عنـانِ اختيـارِ                    
 را با تپش قلبِ عاشق هماهنگ ساخته و بريده بريده بر روي           قلم را از دست او ستانده و جمالت       
هاي او چونان نوار قلب وي است كه تمـام هيجانـات و افـت و                  كاغذ رانده است؛ از اين رو نوشته      

هـاي گذشـته    هاي ايـن نثـر را در مثـال    نمونه(توان در آن مشاهده كرد     خيزهاي قلب وي را مي    
هـاي شـعري     نثر وي با وجود سادگي، از بن مايـه        ). ار نيست جا نيازي به تكر     بينيم كه در اين     مي

توصيفات و تشبيهات زيبا و استعارات بديع در كنار زبان آهنگين و مسجع، نثر             . نيز خالي نيست  
 .او را به شعر شبيه كرده است

. نواخـت  گاه شاد و زالل و گاه گرفته و غم آلود مـي      . شاه ميرزا، استاد فن خود بود     «
هـاي   هاي اميـد بـه سـوي جلگـه     شد و از بلندترين قله    بك سير مي  گاه جويباري س  
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گشت و مواج و خروشان، چـرخ را   گشت و گاه سيلي دمان مي     سرسبز آرزو روان مي   
  ).133: همان(» زد گرديد بر هم مي كه به مرادش نمي

  : همـان (» گفـت  هرتاري از دشت و راغي و هـر پـودي از درد و داغـي سـخن مـي          «
207.(  

  مثـل يـك عـروس زيبـا جعبـه جـواهرش را گـشوده سـر و تـن را بـه             "آب نهر "«
  بـا آبـشار سـفيد و درخـشانش حمـايلي از المـاس بـر           . هزار آيين زينـت داده بـود      

اي زالل فـرو     هاي دنا نهاده پاها را در رودخانـه         سر بر يكي از قله    . گردن آويخته بود  
: همـان (» ه بود همه جا گرد زمرد پاشيد    . يك وجب سنگ و خاك نداشت     . برده بود 

320 .(  

دارد؛ او    غم شيرين غربت هيچگاه دسـت از دامـن دل بهمـن بيگـي بـر نمـي                 :  غم غربت  -3
خاطرات شيرين  . كند  هنگام دوري از ايل، با مرور خاطرات ايل و اميد برگشت به آن، زندگي مي              

خـشت و   گذارد يك ايلياتي، پـاي بنـد          ي عشايري كه نمي     زندگي ايلي البته به دستياري روحيه     
 :گل گردد و محصور در و ديوار باشد، به حكم اين بيت مولوي

  بگريزم از عمارت سخن خراب گويم  چو غالم آفتابم هــم از آفتاب گويم
  

كشاند و هنگامي هم كه در ميان ايل است با تحسر  او را از تهران و نيويورك به آغوش ايل مي        
ي ايـل     اتـع بـزرگ و سرسـبز و گـسترده         ي درخشان و شكوهمند مردمـان ايـل، و مر           به گذشته 

هـا همگـي از دسـت رفتـه بـود،       ي مباهات عشاير بود و با تخته قـاپو شـدن آن        قشقايي كه مايه  
اي كه با آب و     بيماري. نهد  نام مي » بيماري قديمي «او اين دلبستگي به زادگاه و تبار را         . نگرد  مي

  :گلش در آميخته است

شك و نوميدي مثـل دو    .  به سردي گراييد   آتش شور و شوقم   . كم كم خسته شدم   «
ام دســتاويزي يافــت كــه بــا  دشــمن نــامريي در كميــنم بودنــد و روزگــار گذشــته

هاي شيرين خود سر از خواب گران بردارد و با يك بيماري قديمي كـه مـن                   خاطره
هاي   اين بيماري از جنس بيماري    . ام دست به گريبانم كند      آن را بيماري ايل ناميده    

مـن از تحـوالت روحـي       . تر بود   ي دردها سنگين    درد نداشت ولي از همه    . ديگر نبود 
ي  ام، هسته اي از زواياي هستيِ پيچيده دانستم كه در گوشه خبر نبودم و مي خود بي

كـردم كـه بتوانـد بـه ايـن زودي             كوچك اين بيماري نهفته است، ليكن گمان نمي       
  .زنجير بگسلد و نيرو بگيرد
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  يـاد يـار و     . كـردم   كـسي مـي     احـساس تنهـايي و بـي      . ممانـد   درمي. شدم  خسته مي 
ــان. داد ديــار آزارم مــي ــه اميــد نگــاهي آشــنا و ســالمي گــرم   خياب   هــاي دراز را ب

  :  الـف  1388همـان،   (» ديـدم   ولـي همـنفس و همكالمـي نمـي        . گذاشتم  زير پا مي  
113.(  

بي شماري كرده هاي  ها را دچار مشكالت و مصيبت    ي بهمن بيگي به تهران، آن       تبعيد خانواده 
توانـست مـرهم زخمـشان        و از بهشت به دوزخ رانده بود و فقط ياد روزگاران خوش گذشته مـي              

  :باشد

افراشتند، آب انبار آن روزي       ها چادر مي    براي كساني كه در كنار گواراترين چشمه      «
براي كساني كه به آتش سرخ بن و بلوط خو گرفته بودند، زغال           . تهران مصيبت بود  

براي كساني كه فارس زيبا و پهناور، ميـدان تاخـت و   . فت بخاري آفت بودمنقل و ن  
همـان،  (» تازش بود، زندگي در يك كوچه تنگ و خاك آلود، مـرگ و نيـستي بـود     

  ).10:  ب1388

  مـثالً  (ي كـار      اي ميـان مـاده      در آثار ادبيِ توصـيفي، هنرمنـد بـه عنـوان واسـطه            :  تخيل -4
  هـايي   كوشد تا تأثرات و لذت      گيرد و مي    قرار مي ) خواننده(و مصرف كننده    ) طبيعت و مظاهر آن   

  دسـت   فقـط نويـسندگان چيـره     . ي كار بـرده، بـه خواننـده منتقـل كنـد             را كه از موضوع و ماده     
  تواننـد   هايي كه از زوايا و خباياي دل خود آگاهند و زبانشان در خدمت دلـشان اسـت، مـي                و آن 

  رابـر بـا احـساس خـود يـا بيـشتر از آن در خواننـده        انـد بازگوينـد و احـساسي ب       هرچه را ديـده   
  .برانگيزند

وي با چيره دسـتي تمـام،       . توان ديد   قدرت تخيل و تخييل را در نثر بهمن بيگي به خوبي مي           
ي تخيـل   دهد و قوه اند، به خواننده نشان مي دنياي خود را كه در آن حقيقت و خيال در آميخته      

هاي بهمن بيگي در شـنونده بـيش از تـأثر او از            گان تأثير نوشته  به نظر نگارند  . انگيزد  او را بر مي   
وقتـي كـه بـا    . توان دريافـت  مي» بخاراي من ايل من«اين نكته را از عنوان     . ايل و طبيعت است   

دقت بي نظير و بيان ساده و عاشقانه كه مثل زبان كودكان بـي تكلـف و ترجمـان بالفـصل دل                      
كنـد؛    آرزوي رسيدن دگربار به دامن مام ايل را بيان مياست، غم شيرين غربت و دوري از ايل و   

انگيزد كه روح خواننده، كالبد خود را وا          چنان حس همدردي و دلسوزي در وجود خواننده برمي        
كند؛ به طوري كه با برگشتن راوي به دامن ايل، گويي خواننـده               نهد و در تن راوي حلول مي        مي

  .به آغوش مادرش برگشته است
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آيد بـه معنـاي آن نيـست كـه وي      ي سخن از دقت بي نظير بهمن بيگي به ميان مي  البته وقت 
كنـد   با آن كه وي گاهي جزء جزء چيزي را توصـيف مـي            . مانند منوچهري تصويرگر صرف است    

اين توصيفات او، عكس و نقاشي آن چيز نيست، زيرا هـر يـك از اجـزاء را در فـضايي تخيلـي و            
دهد مثـل توصـيف انـدام      تصويري مينياتوري از كل به دست ميكند و نهايتاً موهوم توصيف مي 

  :دختر ايلخاني

. چـشم سـياهش را هـيچ آهـويي نداشـت        . دختر ايلخاني طّنازترين دختر ايل بود     «
  كـرد و بـه آسـاني بـر       هاي پرپشت بلندش به دشواري عبور مي        نگاهش از ميان مژه   

  كـالم شـيرينش را     . شـناخت   اش پيـر و جـوان نمـي         امـواج جاذبـه   . نشـست   دل مي 
رنگ چهـره اش از     . گنجيد  شكلش در خيال نمي   . لكنتي در زبان شيرينتر كرده بود     

» بخـشيد   هـاي كهـن را جـان تـازه مـي            افسانه. مثل پري ها بود   . گريخت  چشم مي 
  ).45: همان(

ل ننهـاده اسـت و حتـي توصـيفات و عناصـر                   او بناي داسـتان    هـاي خـود را يكـسره بـر تخيـ
هاي وي، چاشني حقايق و ماننـد         بالكل تخيلي نيستند، بلكه تخيل در داستان      هايش نيز     داستان

ي شـديد وي      ي حس و عاطفـه      هاي او انگيخته    برخي از موارد تخيل در نوشته     . نمك طعام است  
 . به ايل است و با انديشه و طرح قبلي پي ريزي نشده است

از عشق رمانتيـك  » ن ايل منبخاراي م«هاي  بهمن بيگي در داستان:  گرايش به طبيعت  -5
هـاي    او بـا عـدول از عـشق ورزي        . گويـد   به فرد خاص به صورت آشكار و مـستقيم سـخن نمـي            

او يـال و دم اسـب و        . پـردازد   رمانتيك، به توصيف عاشقانه مظاهر ايـل و زنـدگي عـشايري مـي             
. كنـد  يهاي آنـان وصـف مـ    هاي اين حيوان را زيباتر از زلف دختران و دلبري         حركات و دلفريبي  

داند و بيشتر از هر جاي ديگر دوسـت   طبيعت ييالق و قشالق ايل خود را بر تمام دنيا مرجح مي     
هاي اوسـت؛ اعـم از گـزارش و           هاي اصلي همه نوشته     ستايش اين طبيعت، يكي از بن مايه      . دارد

 . داستان

  وه، شـود داسـتان ايـل را نوشـت و از دشـت، كـ                نمـي . گـذرد   زندگي ايلي در دل طبيعت مـي      
هاي بهار، حيوانات، پرندگان، باران و سيل، طلوع و غروب خورشـيد و مـاه سـخن                   صحرا، زيبايي 

از ايـن رو    . نگفت و يا دلبستگي و پيوندهاي اهـل ايـل بـا طبيعـت و مظـاهر آن را بيـان نكـرد                      
گـذرد و طبيعـت       ي طبيعـت مـي      هاي بهمن بيگي نيز چونان زندگي افراد ايل در صفحه           داستان

 ميل و خواست نويسنده نيست بلكه جزء نـاگزيري اسـت كـه حـوادث داسـتان در آن                گرايي به 
  . گيرد شكل مي
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بـه همـين دليـل      . طبيعت در نگاه اهالي ايل بيش از يك فـصل نـدارد و آن هـم بهـار اسـت                   
هـاي   هـاي سـبز و گـل    بيشترين توصيفات از طبيعت بهاري است از رودهاي خروشـان و دشـت         

 . شكفته

از يك سو در جهان مدرن همه چيـز در تـصرف   : گي شهري و ستايش ايل  گريز از زند   -6
زمان و تاريخ است و انسان بحران زده عصر صنعت نيـز بـه عنـوان موجـودي بـسيار ضـعيف و                        

ي ايـام     ي زمان گرفتار گشته و بازيچـه        ناتوان، اسير دست زمان است؛ مانند نقطه در ميان دايره         
كند و زندگي او در       ست كه سرنوشت او را تاريخ تعيين مي       چون پذيرفته ا  «انسان زمان ما    . است

شـود،    در زندگي اش دچـار يـأس مـي        . پذيرد، لذا از آينده هراسان است       زمان و مرگ خاتمه مي    
گرايـد و در نهايـت تبـديل         كند، حيـاتش بـه يـاوگي مـي          اضطراب و نگراني جانش را تاريك مي      

بينـد كـه    او تنها راه چاره را در اين مـي ). 9-8: 1384الياده، (» شود به پوچي، عدم و تهيگي    مي
يا به عبارتي ديگر با تسلط بر چرخ زمـان، آن را از گـردش بـاز      . به آغوش روزگار گذشته بگريزد    

. دارد و در صورت امكان، آن را به گذشته ها بر گرداند و در زمان گذشـته، زمـان را تكـرار كنـد              
در ياد و انديشه او مانده اسـت و يـا دسـت كـم        هايش    ها و خوشي    هايي كه فقط شيريني     گذشته

لـذا  . و اتفـاقي ناشـناخته نـدارد كـه از آن بترسـد         . خوب و بد آن را تجربه كرده و زيسته اسـت          
كند و زندگي و جهان واقعي گذشته را در زمان حال به زنـدگي و                 حوادث ناگوار آن را غربال مي     

  .كند جهاني آرماني تبديل مي
ق اسـت و آن        - از يك نظر   -ي عشاير   اين آرمان و آرزو برا     هـا بـر زمـان و مكـان            امـري محقـَّ

توانند بر درازاي بهار و اعتدالش بيفزاينـد و از گرمـاي تابـستان و                 زيرا به ميل خود مي    . اند چيره
اند و از دسـت زمـان        عشاير نيز مغلوب زمان   : توان گفت   از ديد ديگر مي   . سرماي زمستان بكاهند  

  . گريزند مي
ــك ــا  رمانتي ــات و دشــواري «ه ــد داشــتند از ناماليم ــاني   جه ــه جه ــاي صــنعتي ب ــاي دني   ه

  و در اوهام خـود در كمـال كـاهلي          . بگريزند) 95: 1353سيروس پرهام،   (» موهوم و خيال انگيز   
  ... بهمـن بيگـي خـود چنـين كـاري كـرد از تهـران و نيويـورك و                    . و تن پروري زنـدگي كننـد      

ا مملـو           (لي، بلكه به دامن ايل      گريخت اما نه به جهان موهوم و خيا        كـه خـود جهـاني واقعـي امـ  
  گيـر نـشد، بلكـه چـون      گـاه گوشـه     ها هيچ   وي بر خالف رمانتيك   . گريخت) از وهم و خيال است    

  رود قره قاج در حركت و كوشش ايستاد و بيـست و شـش سـال تمـام بـر زيـن اسـب نشـست                          
ــان د   ــرد و از مي ــداخت و اداره ك ــشايري را راه ان ــدارس ع ــان  و م ــشاير معلم ــوزان ع ــش آم   ان

ي رمانتيك بـه مبـارزه بـا رمانتيـسم برخاسـت و بـا                 او با نگاه و انديشه    . ي عشاير را پرورد     آينده
هـا، زمينـه را بـراي شهرنـشين شدنـشان فـراهم        آگاهي بخشيدن به عشاير و با سواد كـردن آن    

  . ساخت
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  به برقـراري روابـط عـاطفي       از سوي ديگر انسان رمانتيك به دليل عاطفي و احساساتي بودن،            
  اي   جامعـه  -گيـرد   وقتي كه وي در يك جامعـه شـهري قـرار مـي            . با ديگران بسيار نيازمند است    

   و نيازهـاي عـاطفي او   -كننـد  ها انسان در كنار هم ولي بسيار دور از هم زنـدگي مـي             كه ميليون 
ــرآورده نمــي ــده شــدن    ب ــع اصــليِ بري ــت كــه موان ــدها شــود، از تمــدن و شــهر و عقالني   پيون

  هـا در     بـرد؛ جـايي كـه دل        گريزد و به بـدويت و روسـتا يـا شـهر قـديمي پنـاه مـي                   هستند، مي 
  لـذا از منظـر انـسان رمانتيـك، صـنعت و تمـدن و شهرنـشيني        . جا بيشتر بـه هـم نزديكنـد      آن

ــشه   ــالت و ري ــز از اص ــوارض گري ــستند   ع ــدگي ه ــي زن ــاي طبيع ــدگي  . ه ــتن زن ــراي داش   ب
اصـالت در زنـدگي بـدوي و رهـايي از عقـال عقـل       . ايد به اصالت برگشتب) عاطفي تر(تر   انساني

  . است
توان روح را چون اسبي وحشي در مرغزار آرزوها رها كرد تا بـه             با رسيدن به زندگي بدوي مي     

هـاي    خواهد بتازد و در برابر هيچ مانعي از قبيـل قـوانين و مقـررات و محـدوديت                   هر سو كه مي   
سپرده هيچ دولت و حكومتي نباشد و در چهار ديواري خانه محـصور             شهري سر فرو نيارد و سر       

از اين رو بهمن بيگي بر اين باور است كه تمام بي هنري ها پس از اسكان گريبانگير ايل                   . نگردد
شمارد و    نيز از زبان قلي بسياري از معايب شهر را بر مي          » قلي«وي در پايان داستان     . شده است 

  : هرگز به شهر نرودكند به خواننده توصيه مي

هيچ . اسم شهر را مبر   . هميشه در ايل بمان   . گفت ايل را هيچگاه ترك مكن     «] قلي[
هميـشه  . ايل را ترك مكـن    . شهر جهنم بود  . شيراز جهنم بود  ... . وقت به شيراز مرو   

اگر دو روز بيشتر در شـهر مانـده بـودم، ديوانـه             . هيچگاه به شهر مرو   . در ايل بمان  
  ).190: 1369يگي، بهمن ب(» شدم مي

  پذيرفتنـد بلكـه هركـسي را كـه مـدتي در شـهر                هـا را نمـي      مردم ايل نه تنها شهر و شـهري       
  . اسـت » ايمـور «ي ايـن افـراد     نمونـه . پذيرفتنـد   ها شده بود نيز نمـي       گذرانده بود يا شبيه شهري    

  پـس  . بـود ي پزشـكي سـر در آورده    وي كه در ايل پرورش يافته بود، اتفاقاً از تهران و دانـشكده          
  . از آموختن دانش پژشكي، با اميد خـدمت بـه مردمـان ايـل خـود، بـه نـزد آنـان برگـشته بـود            

ديدنـد،   اما رماالن و پيرزنان و جادوگران كه با آمدن ايمور، كاسبي خود را رو به اضـمحالل مـي                 
   دسـت   ي تـب،    او را به بـي اخالقـي مـتهم كردنـد، زيـرا بـه بهانـه                . بناي مخالفت با او را نهادند     
  . ديـد   ي خروسـك، گلـو و سـينه دختـران را مـي              كـرد يـا بـه بهانـه         دختران و زنان را لمس مي     

  مـأمور تهـران اسـت و مـأمور فرنگـي اسـت و از جانـب كافرهـا                   «سرانجام او را متهم كردند كه       
  گذاشـت    چـون بـه خـان احتـرام نمـي         ). 77: همان(» آمده است كه راه و رسم ايل را برهم بزند         



 49  عليرضا شعبانلو/ » بخاراي من؛ ايل من«ها و نمودهاي رمانتيسم در  زمينه

 

رفـت، پـس خـونش بايـد حـالل       نشست و به زيارت نمـي  ي درختان دخيل بسته نمي و در سايه 
  .باشد
رهايي از بند خـرد نيـز مطمـح نظـر انـسان        : افزون بر آنچه گفته شد    :  ستايش ديوانگي  -7

كنـد و وي را در        اش دور مـي     خردي كه انـسان را از طبيعـت و سرشـت فطـري            . رمانتيك است 
از نظر او دوران    . كشد  ي خود به نام فرهنگ و تمدن، به بند مي         ها  حصاري از برساخته ها و تافته     

زيرا در دوران . اند ي زندگي است، و ديوانگان نيز بهترين و عاقلترينِ زندگان        كودكي بهترين دوره  
كودكي، كودك هنوز از عوالم روحاني كامال خارج نشده و گرفتار خرد نگشته اسـت و ديوانگـان                  

ي سود و زيـان،      اند و بدون توجه به نظر ديگران و نداشتنِ انديشه          ينيز همچنان در دوران كودك    
  .كنند دانند و به هواي دل خود زندگي مي قدر وقت را مي

است كه ديوانه است و  » قلي«ي فردي با نام       درباره» بخاراي من ايل من   «هاي    يكي از داستان  
مـردم  . ار وي اختـصاص دارد د سراسر داستان به شرح كارهاي خنـده    . كس و كاري در ايل ندارد     

برنـد تـا      گيران و دعانويسان مي     او را نزد جن   . ايل وي را دوست دارند و در پي مداواي او هستند          
يك نوع شباهت و تجـانس روحـي، مـن و           « :نويسد  بهمن بيگي در شروع داستان مي     . بهبود يابد 

گـويي  . خـسته بـود   هـاي     قلي بي آن كه خـود بدانـد مـرهم دل          . قلي را به هم نزديك كرده بود      
از همـه جـا بريـده، بـه     . هاي بسته را بازكنـد  هاي عبوس را بگشايد و لب   رسالت داشت كه قيافه   

ها تنگ يافتـه، خـود را بـه نيمـه ديـوانگي زده         دنيا را كه براي عاقل    . نشاط و شادي پيوسته بود    
  ).171: همان(» بود

هـاي   دامـه داسـتان، انديـشه     شـود تـا در ا       اين تجانس روحي ميان نويسنده و قلي موجب مي        
  :فلسفي خود را با طنزي گزنده همراه سازد و قلي را تنها مرد سالم ايل بنامد

 داشت، مردي كه سيطره و حكومتش در دنيـاي اجنـه و از مـا       "اودوم"مردي كه   «
دو روز  . بهتران غير قابل انكار بود و به كرّات بيماران محتضر را شـفا بخـشيده بـود                

هاي خود را به كار گرفت، ولي براي نجـات   ي ماند و همه فوت و فن     تمام در كنار قل   
قلي همچنان شوخ و شاد و شنگول بود سرگرم ديـدارها و  . قلي فتح و ظفري نيافت    
يك قدم به سوي صحت و سالمت برنداشت، يـك لحظـه      . سفرهاي خيالي خود بود   

  ... .دچار غم و اندوه نشد 
 ايــل از تنهــا مــرد ســالم ايــل دســت هــاي ناســالم. هــا پايــان نداشــت دل ســوزي

هـا،   هـا، كينـه     خواستند كه او را نيز مثـل خودشـان گرفتـار غـم              مي. داشتند  برنمي
  ).188تا 187: همان(» هاي خود سازند ها و حسادت حسرت
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  تـر اشـاره شـد زنـدگي ايلـي از ديـد        چنـان كـه پـيش     : اي  توجه بـه عـوالم اسـطوره       -8
  هـاي    هـاي بهمـن بيگـي باورهـا و انديـشه            اسـتان در د . يك شهرنـشين سراسـر اسـطوره اسـت        

  با آن كه اين باورها مخـتصِّ ايـل نيـست و            . اي گسترده بازتاب يافته است      اساطيري ايل به گونه   
  ي ايرانيان با اندكي شدت و ضعف وجود داشـت و هنـوز هـم در برخـي از منـاطق       در ميان همه  

  واج دارد، ولـي بـه دليـل نـوع زنـدگي اهـل            ويژه در ميان بسياري از كهنساالن و روستاييان ر         به
الخـصوص   ايل كه در كوه و بيابان، در دست لطف و قهر طبيعت و دور از امكانات امـروزي علـي                   

  هـاي مبـارزه    يكـي از راه . اي بيـشتر اسـت   هـاي اسـطوره   گذرد، تأثير و رواج انديـشه      پزشكي مي 
   اسـت؛ جـادوگري، دعانويـسي،       با نيروهاي زيانكار طبيعت، توسل به نيروهـاي مـاوراي طبيعـي           

ها، اهداي نذورات و قرباني و توسل به برخـي اشـياي مقـدس چـون درخـت و                     رفتن به زيارتگاه  
  .سنگ

. اي اشـاره دارد    هاي خود با نگاهي منتقدانه، به ايـن باورهـاي اسـطوره             بهمن بيگي در داستان   
ند عبارتند از جن آل كـه از  رسان  برخي از نيروهاي زيانكار زميني و آسماني كه به ايل آسيب مي           

ي زورمنـد و كينـه تـوزِ شـب بيـست و يكـم، چـشم شـور و             كند، ستاره   جگر زن زائو تغذيه مي    
  .سالي خشك
هـا مبـارزه      اي با آن   و بايد به گونه   . اند  ها مواجه   ها عمده ترين مسائلي است كه عشاير با آن          اين
  :كنيم فوق را نقل ميي مقابله با مسائل  اينك به نمونه هايي از شيوه. كنند
. گرفتار شياطين و اجنه بـود . ايل در دست طبيعت و ماوراي طبيعت گرفتار بود       «: جن آل  -1

بـا ايـل    . چرخيـد   آل پيوسته در هواي ايـل مـي       . بود» آل«در ميان اجنه كينه توزتر از همه جن       
ان از هيچ چيز  آل در زمين و آسم    ... . هميشه در كمين زائوهاي ايل بود     . كرد  ييالق و قشالق مي   

اگر اسب و آهـن و رنـگ        . و هيچ كس جز اسب، جز آهن و جز رنگ سياه ترس و واهمه نداشت              
شمشير زنگ زده اي را كـه  . مبارزه آغاز شد. ماند سياه نبود، شايد در ايل يك مادر هم زنده نمي       

اه، بافتـه از  مچ دست، قوزك پا و بازوانش را با بند سي         . نوك برگشته داشت بر بالين زليخا نهادند      
بـر بـسترش   . از زنجيري، چند حلقـه گسـستند و بـر كـف دسـتش گذاشـتند          . يال اسب بستند  

بدن نيمه جانش را به زحمت بلند كردند و چند بار از روي ديـگ دود     . ي سياهي كشيدند    پارچه
... با نيـل و بـاروت و زغـال بـر اعـضاي پيكـرش خطـوط سـياه كـشيدند          . زده سياهي گذراندند 

زليخـا را در سـنگري از آهـن       . ميـدان جنـگ بـود     ... دريد  هاي گوش را مي     اسب پرده هاي    شيهه
-31: همـان (» الـخ . ي مجاور را به كمك طلبيدنـد        مير شكار ترك زبان طايفه    . محصور ساختند 

32.(  
از دعا و دعا نويس هم بيم چنداني نداشت و گاهي در برابر گروهـي انـدك از مـردان رشـيد           «

كـرد و   برابر گروهي اندك از مردان رشيد عشاير فرار را بر قرار اختيار مي         عشاير و فقط گاهي در      
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 يعني قدرت تسخير اجنه را داشتند توانسته بودند كه در         "اودوم"ياب كه     اين مردان رشيد و كم    
ي آل يكي را به اسارت در آورند و دسته اي از موي او را ببرند و                 مبارزات ادعايي خويش از اجنه    

  ).73:همان(» دارند نزد خود نگه
ي زورمند و كينـه تـوزي داشـت         آسمان ايل ستاره  «. ي كينه توز شب بيست و يكم        ستاره -2

در هـر  ) 71:همان(ستاره شب بيست و يكم   . داد  كه كمترين نافرماني را با قهر و غضب پاسخ مي         
گـاهي  ي آنـان آ     طايفه يكي دو پير خردمند بودند كـه از رمـز و راز سـتارگان و حركـات شـبانه                   

رفتنـد و بـه خطـر         كساني كه بي مشورت اينان بـه سـفر مـي          . كردند  داشتند و مردم را آگاه مي     
افتادند ، چاره اي جز اين نداشتند كه قسمتي از راه را باز گردند و با توبـه و انابـه دسـت بـه                مي

  ).72:همان(» دامن دعا نويسان شوند
بـيم و   ... .ها بـر زبـان بـود           داستان هاي شور   ي قدرت حيرت آور چشم      درباره«: چشم شور  -3

پيمودنـد تـا    هاي دور را پاي پياده مي زده، فاصله زخم از چشم زخم چنان بود كه مادران وحشت     
اگـر  . از صاحب كرامتي دعاي نظربنـد بگيرنـد و از سـر و گـردن كودكـان و نوجوانـان بياويزنـد             

 اسب قشنگ و يك پهلوان دلير       ها، تعويذها، دعاها و چشماروها نبود يك كودك زيبا، يك           طلسم
  ).73:همان(» ماند در ايل برجاي نمي

مردم قبايل براي آن كه آسمان را بر سر مهر آورند و از ابرها باران بگيرنـد،                 «: سالي  خشك -4
... نهادنـد   آراسـتند و نـامش را كوسـه گلـين مـي      مردي را سرتا پا مي  . راه و رسم بديعي داشتند    

ام بـاران   كوسه گلينم بـاد آورده : زدند  رفتند و فرياد مي     هاي ايل مي  شبانه به سراغ تك تك چادر     
  ). 68:همان(» الخ. ام آورده

  نتيجه

  بهمن بيگي از يك سو تحت تأثير فضاي سياسي و اجتماعي حـاكم بـر جامعـه، از ديگـر سـو              
  هـاي دوران تبعيـد    هاي شخصيتي و نوع زندگي شخصي در ميـان ايـل و گرفتـاري      بر اثر ويژگي  

ا از جنبـه  . هاي خود بـه مكتـب رمانتيـسم گـرايش يافـت      دوري از خانواده، در نوشته و   هـاي   امـ  
  هـاي آن، آثـاري دل انگيـز و دل نـشين، كـه در         افراطي رمانتيسم پرهيخت و با تلطيف ويژگـي       

نمـايي در     هـاي تخيلـي و حقيقـت        جنبـه . مرز ميان حقيقـت و خيـال هـستند بـه وجـود آورد             
منبع اصلي الهـام وي  . ها بسي مشكل است اند كه تمييز آن به هم آميختههاي وي چنان    داستان

از ايـن رو كـوه و دشـت و بيابـان و     . نوع زندگي ايلي است؛ زندگي در دامان لطف و قهر طبيعت     
ي سير و سلوك ايل با طبيعت و مظـاهر            مظاهر طبيعي و حيوانات و ييالق و قشالق ايل و نحوه          

عـالوه بـر ايـن بهمـن        . دهنـد   هايش را تشكيل مي       صلي داستان خوش و ناخوش آن، موضوعات ا     
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هاي خود با زبان طنز دار، بسياري از مشكالت جامعه ايراني به ويژه اهـل ايـل را       بيگي در نوشته  
  .نقد كرده است

  ها نوشت پي

  :دكتر شفيعي كدكني است» ديباچه«بخشي از شعر  -1
/ كه از معاشقه سرو و قمري و اللـه / دادندبه شاعران زمان برگ رخصتي  / زمانه عسرت در اين   
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