
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لكي و لُري ي فولكلوريكها ر ترانهبررسي بازنمايي زنان د

  *ابراهيم ملكي

  21/11/88 :دريافت تاريخ                             

  25/3/89 :پذيرش تاريخ                                        
  

  چكيده 
هـاي فولكلوريـك لكـي و     اي از بررسي بازنمايي زنان در ترانه مقاله حاضر خالصه

گرايـي، واقعگرايـي،    اختي همچـون جمـع  شـن  لُري و شناخت چگـونگي مفـاهيم جامعـه   

تحقيق برپايه نظرياتي  چارچوب مفهومي. هاست خواهي در اين ترانه گرايي و برابري انسان

هاي فولكلوريك در زندگي اجتمـاعي انسـانها    رويي و مترقي بودن ترانه است كه به پيش

دهـي   لشناسـي محتـوا در شـك    همچنـين از نظريـات فمينيسـتي و جامعـه     .اعتقاد دارنـد 

در اين تحقيق از روش كيفي و بـا تحليـل محتـواي    . چارچوب نظري استفاده شده است

هـا، تجزيـه و تحليـل     گيري از فن خالصه سازي، ترانـه  و بهره» بيت تك«هاي  كيفي ترانه

  . ده استش

                                                 
 anejavedan@yahoo.com           ارشد مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناس *
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شناختي ، كـه نشـان از تـاثير     ، همه مفاهيم جامعه ترانه 1121در پايان بررسي كيفي 

همچنين مقوالت مطروحه . ها يافت شد ا دارد، بشكل قابل توجهي در ترانهه سازندة ترانه

ها نيز، بشكلي كلـي، نشـان حاكميـت نگـاه      در سوالهاي مرتبط با بازنمايي زنان در ترانه

هـا   ها مردان بودند و زبان ترانه گرچه راوي غالب ترانه. انساني توأم با احترام به زنان بود

هـا داراي   ترانـه . هايي با زبان زنانه نيز وجود دارند اما معدود ترانه ،نمايد بيشتر مردانه مي

ها بـه دوران زنـدگي بـدوي و     محتواي فكري بسياري از ترانه. زباني غيرجنسيتي هستند

نظريـات فمينيسـتي، ايـن بخـش از     از برخالف بسـياري  . گردد مادرتباري جامعه باز مي

زن ستيز نبوده، بلكـه ضـمن غالـب بـودن نگـاه      نه تنها  ،ها يعني ترانه ،فرهنگ توده مردم

  . گرا و طبيعت دوست در آن، نشاني از جايگاه برتر زنان را در خود دارد انسان

  

  مقدمه 

موسيقي در اثر تحركات موزون، خصوصا موقع كار كردن تكامل  1بقول كارل بوخر 
مشتمل بـر   ،ي خلقي ادبيات شفاهها اولين نمونه ).23:  1384حبيبي فهلياني، ( يافته است

و مراسم ساده كار و توليد انسانهاي ابتدايي بوده كه در رابطه با مناسـبات توليـدي    ها نغمه
انسانهاي اوليه در حـين شـكار   . و پندار و برداشت آنها از حوادث طبيعي شاخته شده بود

حيوانات ترسناك و ضمن بلند كردن اجسام بزرگ، براي تنظيم حركات جمعي و تمركـز  
وهاي خود اصوات و آهنگهايي را بكار مي بردند كه با ريتم كاري كه انجام مي دادنـد  نير

اين اصوات و الفاظ نخستين نغمات توليدي را تشكيل دادند، كه بعـدها  . هماهنگي داشت
در  –با گذشت زمان، اين نغمات از پروسه توليد جدا شده و بطور مسـتقل از زمـان كـار    

  ).6:  1359ماركس و ديگران، ( گرفت قرار مي مورد استفاده -حين استراحت

انسانهاي ابتدايي در ضمن كار موزون خود، به مقتضاي احوال خود، كلمـاتي هـم   « 
رفتنـد و   از اين كلمات كه در نظر آنان عوامل جـادويي بـه شـمار مـي    . بر زبان مي راندند

» .ي ابتدايي پديد آمدنداه دند، ترانهش قطع مي» صداي ابزار«و » فرياد كار«منظماً به وسيله 
ي عاميانه قومي، نمودار حاالت طبقـات و شـرايط اجتمـاعي گونـاگون     ها ترانه .)آريانپور(

                                                 
1 . Karl Buecher 
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هاي لكي و لري كه بصـورت تـك بيتـي، و غالبـاً      در اين پژوهش، به بررسي ترانه. هستند
ا بشكلي عاشقانه يا معترض به تلخي روزگار است مي پردازيم و جايگـاه زنـان را در آنهـ   

  .نماييم بررسي مي
هاي عاميانه، داراي ويژگي سادگي، صداقت، احساسـات لطيـف،    ها در ترانه عاشقانه

و محتواي مضموني آنها كه هستند انگيز از جاذبه و محبت انساني  خيال تصاوير رويايي و
هـايي رنگارنـگ از گاليـه، سـوگند، هجـران،       هايي روسـتايي هسـتند در آميـزه    غالبا ترانه

و  هــا اضــطرابســي محبــوب، تفــاخر بــه زيبــايي، زجــردادن و زجــر كشــيدن،  قدرنشنا
 شـود  خالصـه مـي  » دالنه عاشـق اسـت   مرگ كه طلب وحدت ساده«هاي مادي و  وسوسه

  ).ج.ص : 1355دوست،  ميهن(

  

   :طرح مساله

ــه( فولكلــور« در توصــيه نامــه يونســكو ــا فرهنــگ ســنتي و عاميان مجموعــه  را )ي
. دانـد  مـي فرهنگي و بازتاب هويت اجتماعي و فرهنگـي آن   ةهاي سنتي هر جامع آفرينش

ي آن به صورت شفاهي، از راه تقليد يا به وسـايل ديگـر، از نسـلي بـه     ها ضوابط و ارزش
زبـان، ادبيـات، موسـيقي،     :برخي از اشكال آن عبارت اسـت از . نسل ديگر انتقال مي يابد

 »دسـتي، معمـاري و ديگـر هنرهـا    ، آداب و رسوم، صنايع ها ، اساطير، آيينها رقص، بازي
   ).1386، خلعتبري ليماكي(

له زايي موضوع تحقيق، از سويي بدليل شرايط خاص اقتصادي أعد مسدر ارتباط با ب
اجتمــاعي مردمــان ســاكن در منــاطق لكســتان و لرســتان، ادبيــات و فرهنــگ شــفاهي و  

يافتـه  ار برجسته تـر  فولكلوريك آنان در مقايسه با ادبيات و فرهنگ مكتوبشان، نقشي بسي
كه نوعي عمل داللت گر و منعكس كننده واقعيت بيروني و نوعي تصوير  1بازنمايي. است

يي بود كه در شكل فرهنگـي  ها از نخستين عرصه ،دستكاري شده از واقعيت بيروني است

                                                 
1 . Representation 
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ي گونـاگون بيـان   هـا  زيرا به شـيوه  .اش مورد انتقاد كارشناسان مطالعات زنان قرار گرفت
هاي جنسيتي بوده و  بطـور مـدام در كـار     تصورات عمومي درباره هويت و تفاوتكننده 

كيد بر تحليل و ارائـه  أها، با ت در بررسي بازنماي. ييد يا تغيير اين تصورات استأخلق يا ت
نگاهي انتقادي و مساله محور و نظري برخالف بسياري از كارهاي پيشين انجام گرفته در 

 پنهاننقشي گردآوري كننده داشته اند، بدنبال بازگشايي معاني خصوص فولكلور كه غالباً 
مطلــب ديگــر، در حاشــيه بــودن فرهنــگ . يمهســت هــا و تحليــل آنهــا و آشــكار در ترانــه

امتيـازات سلسـله مراتبـي جامعـه بـه      «نوشين احمدي خراسـاني  هاست بقول خانم  اقليت
. شـود  ف جامعه اعطاء ميهاي مختل جنسيت محدود نيست و امتيازات ديگري نيز به گروه

در واقـع  . گنجـد  هاي مختلف در ايران نيز در اين مجموعـه مـي   براي نمونه بحث قوميت
ها و تفكر رايج در كشور و با توجه به وجود حكومتي متمركز  تحت تسلط قوانين و سنت

در ايران نسبت بـه ديگـر اقـوام موجـود،     ) اعم از زن و مرد(و مركزي، قوم مسلط فارس 
ايـن امتيـازات     هاي فـارس  هرچند ممكن است براي ما فمينيست(امتيازاتي هستند داراي 

نـوعي شـريك هسـتيم و از آن     هرحال در اين سيستم بـه  محسوب شود، اما به  ناشده قصد
ها همانند توجـه   بنابراين توجه به فرهنگ اقليت). 1384 ،احمدي خراساني(» )بريم نفع مي

  .خواه است هاي حق طلب و برابري نبه تبعيضات جنسي از وظايف انسا

  

  : ضرورت و اهميت موضوع

در  هـا  فرهنگبشري بسوي جهاني شدن سرمايه و حل شدن  جامعةحركت تكاملي 
، هـا  زبانزند و سرعت نابودي تعداد زيادي از  فرهنگ غالبي كه بر طبل جهاني سازي  مي

اما از آنجـا كـه از بـين    . كند ي محلي را گوشزد ميها فرهنگخطر از بين رفتن بسياري از 
نه بدليل ضعف و ناكارآمدي آنها، بلكه به علت غالـب شـدن فرهنـگ و     ها زبانرفتن اين 

در شـرايط خـاص تـاريخي    ) شـان  ي تسلط اقتصادي و نظامي به واسطه( زبان ملل مسلط
اي از جملـه   است، حفظ عناصر كارآمد فرهنگ بـومي نيازمنـد توجـه بـه عناصـر عديـده      
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 افـراد  در را نوسـتالوژيك  فولكلـور احسـاس   .است )فرهنگ سنتي و عاميانه يا( فولكلور

 چيسـتي  از شدن دور از را انسان. آورد مي خود به را انسان احساس واين كند مي تقويت

در عين حـال كـه    ،سازد مي مهيا او براي را يابي هويت گونه بدين و دارد مي برحذر خود
 بسيار ابزار فولكلور. گذارد مي جاي نيز به هيجاني رآثا خود از كه است اي پديده فولكلور

 حسـاب  بـه  خـاص  اجتمـاع  تاريخي حافظه كردن فعال و حسي ادراك تقويت در مهمي

 لحـاظ  بـه  خـود  عناصر با و سازد مي معين را گروه در فرد ويژه جايگاه ولكلورف .آيد مي

 .سازد مي هموار گروهي يزمدينام در را پذيري تلقين و تقليد فرايندهاي معنايي و اي نشانه
 گروهـي  به مربوط چه اگر خود روانشناختي قاعده در فولكلور كه اينجاست جالب نكته

 تـر  بـزرگ  يهـا  گروه در آن واسطه به فرد كه شود مي اي نشانه به تبديل اما است خاص

 فرهنگـي  پيكره در افراد شخصيتي نظام معرف و كننده ايجاد ولكلورف .شناسد مي را خود

بخشـي   آرامـش  پذيري، انطباق بخشي، وحدت بخشي، هويت چون است و  تبعاتي ژهوي
مطالعات در زمينه فولكلور براي جوامعي كـه از   .)13-15: 1386 ساروخاني،(باشد  داشته

د و بـه كمـك آن   شـو  تر محسوب مـي  اند امري ضروري اقوام و ملل گوناگون شكل گرفته
ايگـاه و موقعيـت زنـان در توليـد، خـانواده،      توان با موضوعات گونـاگون از جملـه ج   مي

  .ي فرهنگي آشناتر شدها بخشقشربندي و ديگر 
  

  :چارچوب مفهومي تحقيق

هـا تضـاد آشـكار     فولكلور دو ديدگاه كلي وجود دارد كه در بعضي از جنبـه  ةدربار 
و  در ديدگاهي فولكلـور را عبـارت از دانـش عاميانـه و آداب     . ميان آنها قابل توجه است

وم سنتي كه سينه به سينه و نسل بـه نسـل و بصـورت تجربـه بـه ارث رسـيده اسـت        رس
بـه فولكلـور نسـبت    و ناتوان از تحول پذيري بـه هنگـام،    يي غير منطقي ا جنبهداند اما  مي
  ). 267:  1368روح االميني،( دنده مي
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شته اي دا مقابل، ديدگاهي ديگر معتقد است كه ادبيات شفاهي نقش مترقيانه نقطةدر 
ي هــا ويژگــيزحمتكشــان بــا طبقــات اســتثمارگر اســت و داراي  مبــارزةو انعكاســي از 

طبـق ايـن   ). 16: 1359مـاركس و ديگـران،   (بيني و واقعگرايـي اسـت    نگري و واقع آينده
هنر عوام خصلت جمعي دارد و زاده انديشه تني واحد نيست، از حوادث مشترك « ديدگاه

گـردد و در جريـان    رسد، پخته و پرداخته مـي  سلي ميشود، از نسلي به ن زندگي ناشي مي
در ايـن   ).23:1383پنـاهي سـمناني،   (» پذيرد ها دگرگوني مي انتقال، موافق مقتضيات نسل

د و شـو  ديدگاه، وقايع با زباني ساده، طبيعي و شـيوا، از طريـق ادبيـات شـفاهي بيـان مـي      
بـراي شـناخت دقيـق    معتقـد اسـت   . آيد ميدر اي زيبا و زنده به تصوير  ها به گونه انديشه

را دريافت و سپس به  بايد در آغاز، منشاء و سير آن هنرها و نيز هر امر ريشه دار كهنسال،
مطالعه دقيق تاريخ هم بخوبي نشان مي دهد كه در سراسـر   .تجزيه و تحليل آنها پرداخت

به صـورتي  تاريخ فرهنگ، هنر عوام به موازات هنر خواص جريان داشته است، ولي البته 
حتـي كـار    -گردانند و كـار   مي عوام چرخ توليد جامعه را عمالً. رام و غيررسميآساده و 

از اينـرو جريـان انديشـه آنـان     . سراسر زندگي اين طبقه را در مي نـوردد  -خشن بهيمي 
وابسته دنياي عمل است و از صورت جريان انديشه عملـي جامعـه ابتـدايي چنـدان دور     

دارد، مكمل عمل است، وسـيله مبـارزه و بهبـود زنـدگي اسـت،       حالت جمعي( شود نمي
تـرين   از آنجايي كه عقالنيت، درست .)مثبت است، خوشبين است، اميدوار و دلپذير است

و موضـوعاتي اسـت    ها پاسخ ممكن در هر زمان و مكان خاص از سوي مردمان، به پديده
ان پاسـخي از سـوي عامـه مـردم     كه با آن درگير هستند، بنابراين ادبيات شفاهي نيز بعنـو 

نيازمندي عـاطفي  . درگير در زندگي، از عقالنيتي متناسب با زمان خلق آن برخوردار است
و جنسي مردان به زنان، آنان را به خياالت و تصوراتي شاعرانه از آنان مي كشاند و بـودن  

كه چه بسـا  آرزويي  .دشو تبديل مي ،در كنار زن به اوج آرزوي مرد خسته از فشار زندگي
حتي ريشه در بازگشتي رواني از زماني باشد كه فرد هنگام نـوزادي در آغـوش مـادر بـه     

متناسب به شرايط آنان وجود داشـته   ،اين نيازمندي انساني براي زنان نيز. رسيد آرامش مي
زن در فولكلـور، درگيـر   . و در آثار فولكلوريك هرچند بشكلي ضعيف بازتاب يافته است
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  زندگي است يعني درسـت بـرعكس خواسـت و نظـر اقليـت حـاكمِ زن        ةدر خلق دوبار
اين مجال را مي يابد كه بعنوان مظهر زيبايي و پـاكي و آرامـش    -در فولكلور -ستيز، زن 

  ي غيـر فولكلوريـك بسـياري،    ها و سروده ها برعكس آن امروزه، زن در ترانه. دشومطرح 
  اسـت، تـرور شخصـيت مـي شـود و       كه در راستاي ترويج فرهنگ زن ستيز طبقه حـاكم 

ريچـارد پيترسـون بدرسـتي    . گيـرد  گاه با بدترين حرفهاي ركيك مورد خطـاب قـرار مـي   
  هـاي پـايين دسـتي را     مصرف فرهنگي طبقـات بـاال را التقـاطي و سـبك زنـدگي گـروه      «

  هـاي رشـد كـرده     آدم. )62:  1385 فاضـلي، (» داند داراي انسجام و يك دستي بيشتري مي
  از . اي اسـت كـه بـه آن تعلـق دارنـد      از طبقـه  متـأثر بقاتي، زبـان و افكارشـان    در نظام ط

زبان است، زيرا هـر طبقـه بـراي     حيطةبروزهاي زبان طبقاتي، داشتن نگاهي جنسيتي در 
نظام طبقاتي مردسـاالر، زبـاني   . كند عناصر فرهنگي خود، استفاده مي همهبازتوليد خود از 

نگـاه  «از ايـن   متـأثر شناسـي افـراد جامعـه نيـز      دتاً زيباييقاع. مردساالر نيز خواهد داشت
شناسي فمينيستي، خـود   كمك نگاه زيباييه شود ب سعي مي. و جنسيتي خواهد بود» مردانه
ي هـا  برداشـت اي كه ممكن است بر زبان حاكم باشد رهايي بخشـيم و  »نگاه مردانه«را از 

نظريـات  . يتي سـوق دهـيم  هـايي فراجنسـ   و درك هـا  برداشـت جنسيتي خود را به سمت 
كيد خـود بـر تـاثير زبـان در تـداوم      أدليل ته جنسيت زدگي در زبان و در حوزه معنا نيز ب

ي  تضاد و نابرابري طبقاتي و به تبع آن تحقير بيش از پيش زنان، بويژه زنان متعلق به طبقه
 تـر  عميـق توانـد چراغـي بـراي شناسـايي      هاي مردانه، مي زيردست، براساس القاي ارزش

و » عـام «هـاي فولكلوريـك را در دو قالـب    توان بررسي ترانـه  بطور كلي مي. ها باشد ترانه
در شكل عام  چگونگي بازنمـايي عناصـر جامعـه شـناختي چـون      . ارزيابي نمود» خاص«

گرايي، انسان محوري، واقعگرايي و برابـري خـواهي    ي انتقادي، جمعها ويژگيخوشبيني، 
ها بررسي  و در شكل خاص، چگونگي بازنمايي زنان در ترانهها مورد توجه است  در ترانه
  .مي شود
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  :هاي لكي و لري گويش
زبان كردي به چهار گـويش بـزرگ،   : امير شرف خان بدليسي در كتابش مي نويسد 

در كل زبـان   ).211 :1387آزاد بخت، ( كرمانجي، لري، كلهري، و گوراني تقسيم مي شود
 شـيوة يي كه امـروزه بـه   ا  گوني بوده است به گونه ي گونهها ها و گونه كردي داراي گويش

كرمـانجي شـمالي، كرمـانجي    : تـوان  پنج گويش كامل درآمده است كه از ميـان آنهـا مـي   
، به نقـل از دكتـر    30:1375فاروق صفي زاده، ( نيمروزي، گوراني، لكي و لري را نام برد

  ).4:1356مفتي زاده، 
واژه  ،ي كـرد هـا  ي چهارگانه تيرهها براي شعبه ،مسعودي مورخ نامدار پس از اسالم

االشـراف و   و بيـه تندر كتاب ال. يعني لرها بخشي از كردها هستند. لرها را نيز بكار مي برد
نيـز   هـا  لرهـا بـا بختيـاري   . ي كـرد هسـتند  ها تاج العروس بيان شده است كه لرها از تيره

در . )1386: ارشـام پارسـي  (دارنـد  ي فرهنگي و آداب و رسوم بسيار نزديكـي ها پيوستگي
كتاب التنبيه و االشراف، لُرها را كرد دانسـته و كردهـا را منتسـب بـه منـوچهر و ايـرج از       

  ).218 :1387آزاد بخت، ( پيشداديان مي داند  
مـردم  . باشد فيلي، بختياري، هفتگلي و سوسنگردي مي: هاي گويش لري داراي گونه

آباد، الشتر، اليگودرز و پيرامون آنها با آن سخن  دزفول، شهركرد، چهارمحال، پشتكوه، خرم
شـود، مسـعودي    نام لر نخستين بار در كتابهاي اصطخري و مسعودي ديده مـي . گويند مي

 سـخن رانـده اسـت   » بالد اللـور « را گروهي از كردان شمرده و اصطخري هم از » اللريه«

ــه نقــل از يحيــا ذكــاء،  34-33: 1375صــفي زاده، ( ويش لكــي داراي گــ .)245 :1356ب

كـردان كرمانشـاه،   . باشـد  كلهري، ايالمي، كوهدشتي، شـيرواني و گروسـي مـي   : هاي گونه
ماهيدشت، كليايي، دينور، قصرشيرين، كرند، صحنه، گهواره، همدان و نيريـز در ايـران، و   

ترين اثري كه بـه   كهن. گويند كردان خانقين، مندلي، بدره و كوت در عراق با آن سخن مي
هاي مالپريشان است كه در سده هشتم هجري  ش در دسترس است، ديوان سرودهاين گوي

اي كوچ  ها را قبيله لك ،موريه). 34 -33:  1375 فاروق صفي زاده، (به يادگار مانده است 
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معموال هر خـانواده بـا سـه يـا     . نشين مي نامد كه در بيشتر شهرهاي ايران پراكنده هستند
  ).1386: ارشام پارسي( اند ندگي مي كردهچهار چادر در كنار يكديگر ز

  

  : روش تحقيق
هاي فرهنگي سنخيت بيشتري دارد، زيرا بنا بـه   روش تحقيق كيفي با مطالعات زمينه

روش تحقيـق كيفـي   . ها و باورهـا سـروكار دارد   طبيعتش، با نظام ارزشي، ساختار ذهنيت
( تاري دارد، مناسبتر اسـت براي درك مفاهيم فرهنگي كه نياز به درك محتواي كالمي و رف

اي بـراي گـردآوري    هاي چندگانه پژوهشگران كيفي، از روش). 1385: استراس و كوربين
انساني يا روابط موجود در درون يـك   تجربةهاي پربار، گويا و مستند براي شناسايي  داده

 سـپس فراينـد تحليـل اسـتقرايي از    ). 1999 :سـيلورمن (  كننـد  نظام يا فرهنگ استفاده مي
هـاي مـدون،    هاي ساده، يا استفاده از روش ها ممكن است به تدوين و توضيح فرضيه داده

 ).1383: آبـادي  رضايي شـريف ( هاي پيچيده بينجامد زمينه و ابداع نظريه نظرية ارائةمانند 
 يها پژوهش نيازمند فولكلورشناختي تحقيقاتآقاي دكتر باقر ساروخاني معتقد است كه 

 معني و ساز معني و ها نشانه با توأم نمادين، ذهني، مطالعات، نوع ينا كه چرا است كيفي

  ).11:  1386 ساروخاني،(داراست
يي هـا  مربـوط بـه پديـده    ةپژوهش كيفي، شيوه اي كارآمد براي فهم جزئيات پيچيد

ي هـا  يي كـه دانسـته  هـا  مانند احساسات، فرايندهاي فكري و هيجانات اسـت و در حـوزه  
  . اي كارآمد بحساب مي آيد وجود دارد شيوه اندكي در مورد موضوع

مـي تـوان از تحليـل     هـا  ي تحليـل داده هـا  در رويكرد كيفي نيز بعنوان يكي از شيوه
محتوا استفاده كرد كه با استفاده از رويكرد كيفي و با بكارگيري فنون مختلف، بـه تحليـل   

ي مشـاهدات و يـا   ها هاي روزانه، يادداشت ، يادداشتها نظام مند متون حاصل از مصاحبه
اي  در تحليـل محتـواي كيفـي مـتن بـه شـيوه      . اسناد و نوارهاي صوتي و غيره مي پردازد

ال اصلي يا ؤشود و با دنبال كردن س مند و گام به گام به واحدهاي تحليلي تقسيم مي قاعده
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ي نظري ويژه، تكوين مي يابند و از طريـق  ها براساس جنبه ها همان مساله پژوهش، مقوله
ي هـا  در رابطه بـا نظريـه و شـيوه    ها ي الزم، تطابق مقولهها ي بازخورد و بازنگريها لقهح

  .تحليل، تضمين مي شود
به كـارگيري  «و  » ها تكوين استقرايي مقوله« براي تحليل محتواي كيفي دو شيوه ي 

در چارچوب رويكردهاي كيفي، تاكيد بر آن اسـت كـه   . كند را مطرح مي»  ها قياسي مقوله
تكـوين بيابنـد و برحسـب     ها ي تفسيري، تا حد امكان در ارتباط با دادهها و جنبه ها ولهمق

منـد بـراي    ميرينگ نيز با در نظر گرفتن همين امـر، رويكـردي نظـام   . شكل بگيرند ها داده
هـاي روش شـناختي تحليـل     ه داده است و حفـظ برخـي توانمنـدي   ئتحليل كيفي متن ارا

  .ويكرد كيفي را مد نظر داشته استمحتواي كمي و گسترش آن به ر
 ،بندي مالك تعريف ، عبارت از فرمولها ايده اصلي در تكوين استقرايي مقولهتحليل 

يعني معيار انتخاب، برگرفته از چارچوب نظري و مساله پژوهش اسـت كـه ايـن مـالك،     
تن بـا در  م. يي از متن است كه بايد در تحليل محتوا مدنظر قرار بگيردها تعيين كننده جنبه

صورت آزمايشـي و گـام   ه ي استقرايي بها نظر گرفتن اين مالك، بررسي مي شود و مقوله
  ). 265 :1385حريري، ( به گام استنتاج مي شوند

  

  : جامعه آماري

هاي فولكلور تك بيت مردم لك و لُر زبان كه بشكل شفاهي، ضـبط شـده    ترانه همه
  .يا بشكل مكتوب جمع آوري شده استبر روي نواركاست يا لوح فشرده موجود است و 

  

  :گيري و حجم نمونه روش نمونه
باشد و ميزان اسـتفاده   مي تك بيتي شيوةهاي فولكلوري به  بيشتر ترانهكه   از آنجايي 

هـا بيشـتر اسـت، در ايـن تحقيـق       ها در ميان مردم نسبت به ديگر انواع ترانـه  از اين ترانه
گيرد و واحد تحليـل ترانـه نيـز     يابي و تحليل قرار ميهاي از نوع تك بيتي، مورد ارز ترانه
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همان تك بيت ترانه است كه ممكن است يك يا چند مقوله، بشكل آشكار يا پنهان در آن 
  . وجود داشته باشد

  

  : ها فنون مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده
ي مـرتبط  اهـ  بخـش با استفاده از فن خالصه سازي، از طريق تقليل، تعبير و تعمـيم  

ي هـا  مي توانند به مقوله ها اين مقوله. شود ي استقرايي فراهم ميها متن، امكان ايجاد مقوله
  .اصلي تقليل يابند و درصورت لزوم، تعريف كلي مقوله نيز مورد تجديد نظر  قرار بگيرد

 -كلي –لُري از لحاظ مضمون و محتوا در پنج بخش  -تك بيتي لكي 1121: نتايج

تـر   ييـ هر يك از اين پنج مضمون كلي نيز، خـود داراي مضـامين جز  . دندشتقسيم بندي 
پـيش از   –ي يـ كلـي و جز  –الزم به يادآوري است كه هيچ يك از اين مضـامين  *. بودند

ها بر اسـاس چـارچوب    ها بطور مستقل انتخاب نشده و در طي بررسي ترانه بررسي ترانه
ي، غالـب بـودن   يـ مضمون كلـي و جز در انتخاب . االت تحقيق يافت شدندؤمفهومي و س

زيرا در يك ترانه ممكن بـود چنـد مضـمون خـاص و كلـي       ؛معيار بود ،مضمون مربوطه
  . وجود داشته باشد

  
 درصد  تعداد ترانه  هاي لكي و لُري مضمون كلي ترانه

  %48  542  عشق
  %21  236  زندگي و غم و زنج زمانه

  %1  11  طبيعت
  %4  41  خانواده

  %26  291  اجتماعيات

  %100               1121    جمع                
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 21. اسـت » عشـق «هـا داراي مضـمون غالـب     درصد ترانه 48جدول باال،  بر اساس
اين گوياي وجود غم كه هاي مربوط به غم و رنج زندگي نيز قابل توجه است  ترانهدرصد 

ـ  ،هـا  ن اين ترانـه سوزِ خاصي كه در هنگام خواند. ستها و رنج فراوان در زندگي توده ه ب
لـري  -هـاي لكـل   دليلي ديگر بر عمق غم موجـود در ترانـه  » هوره«ويژه خواندن به شكل 

اما با توجـه بـه    ؛اند به طبيعت پرداخته ،به شكل ويژه ها از كل ترانهدرصد  1گرچه . است
هاي ديگر مضامين مطروحه، جايگـاه و اهميـت    تعداد تشبيهات بسيار از طبيعت، در ترانه

هـاي   موضوع خـانواده بـا بحـث   . عت در زندگي اين مردمان مشهود و چشم گير استطبي
. ها را به خود اختصـاص داده اسـت   درصد از ترانه 4پيرامون خانواده و ازدواج  و شوهر، 

و بـا مضـامين   » اجتماعيـات «ها نيز مربوط به مضموني كلـي بـا عنـوان     درصد از ترانه 26
رزم،  اوري، كـوچ، ابـراز عالقـه بـه دوسـت و هـم      تري همچون جنگ و نبرد، جنگ ييجز

  . وصف زندگي ايلي و سواركاري است
  :شود ي و كلي يافته شده آورده مييدر قالب مضامين جز ها در اينجا تعدادي از ترانه

  نيشتنَ و يك مور ماوردن مور/      گَل گَل حوريان سر و گلو شور     :سوگ
دور هـم نشسـته    -سر با گالب شور ) م سياهان چش( دسته دسته حوريان           

  .اند  اند و مور مويه سر داده
اشاره به سيه چشمان زيبارويي دارد كه در حال انجام مراسم سـوگواري و خوانـدن   

هـاي فـرد    هاي سوگ كه غالبا در وصـف جنگـاوري و خـوبي    در مورخواني ترانه. موراند
زنـان   بقيـة شـود و   حزن انگيز خوانده مي زنان با صدايي بسيار وسيلةبه  ،فوت شده است
ي مثبـت  هـا  ويژگـي همچنين به  شستن موهاي زنان با گُالب كه از . گريند شنونده نيز مي

  .آنان است اشاره شده است
  ناخاي تيمسارل ليش بكن گُذر/     دم سر دم بِگرن ايطور شير نر        :جنگ

نكند تيمسـارها از   –ن شير را بگيريد همچو) كوه سرخ دم (گوشه سرخ دم 
  .آنجا بگذرند
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اين ترانه به نبرد جنگاوران اين منطقه با نيروهاي دولتـي اشـاره دارد و از آنجـا كـه     
هاي اخير است اين ترانـه از نظـر قـدمت بـه دوران       منصب نظامي تيمسار مربوط به دوره

  .گردد اخير باز مي
  وه كمينها دنيا طلسم مرگ/       بِ پوش و تَركي نه نيش و خَميِن   :واقعگرايي

دنيـا طلسـم اسـت و مـرگ      -به آراستگي بپوش و غمگـين منشـين   
  .همواره در كمين

در اين ترانه به غنيمت دانستن دم و شاد زيستن اشاره دارد و گوياي نگاه واقعگراي 
  .اين مردمان نسبت به جبر تاريخي زندگي است

  ميردت بِزوني گيسل بريته/  رتا، هن همكوريته اي كَتَه س  :رابطه زن با غير از همسرش
اگـر  . اسـت ) دوست پسرت(ات اي از آن رفيق سربندي كه بر سر بسته

  .برد شوهرت  بداند گيسويت را مي
در عـين   ،دارد -ناموسـي  -اي هاي زنـان در مسـاله   بريده شدن گيسامكان اشاره به 

اين ترانـه  . است انشوهردار با ديگر زناناندكي از حال گوياي وجود روابطي پنهاني ميان 
هاي مربوط به دوران طبقاتي جامعه است كـه احسـاس مالكيـت و احسـاس      ازجمله ترانه

اي  مطـابق نظريـات فمينيسـتي كليشـه    . است آن ي بارزها ويژگيحسادت داشتن مردان از 
ي كند و زن بـد را كسـ   ق او بيان مييجنسيتي كه در آن زن خوب را در خدمت مرد و عال

 همچنـين كليشـة  . ترانـه وجـود دارد   در ايـن  ،كند قش را طرد مييداند كه مردان و عال  مي
اهميتـي  . كند زن را بدليل ارتباط با ديگري بازتوليد مي -بريده شدن گيس –جنسيتي تنبيه 

امـا بـه    ،شود و چه بسا اتفاق مربوطه هم رخ نـداده باشـد   به احساس و نظر زن داده نمي
  . گيرد تنبيه و مورد خشونت قرار ميوي زن، صرف شك كردن به 

  تا جارچي جار بي ارزان هي ارزان/  مال اُجاق كورل ب كيشنَه تاالن :  اُجاق كور
تـا جـارچي جـار    . را به تاالن ببريـد ) بي فرزندان(اموال اجاق كوران 

  .بزند ارزان هي ارزان
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بطوريكه به كنايه براي تاالن به اهميت زياد فرزند در خانواده اشاره دارد  ها اين ترانه
  .ثروت كسيكه فرزندي ندارد در كوي و برزن جار مي زنند

  يه ممنازه سه تيري آورد/  كَُرَل مزگانا، گنجه باي آورد    :شركت زنان در جنگ
ايـن مهنـاز خــانم   . مـژده، بـاد گنجـي آورد   ! اي پسـران جـوان  

  .ي سه تيري را با خود به غنيمت آورده است اسلحه
عنوان چيزي ارزشمند مطرح بوده است و بـدليل  ه يمت گرفتن اسلحه در جنگ بغن

اند غنيمتي كه مهناز نامي با خود آورده را به يـك   كرده آنكه زنان كمتر درجنگ شركت مي
اي از عـدم حضـور يـا     اين ترانه بدليل آنكه تصويري كليشه. اند گنج باد آورده تشبيه كرده

اي غير جنسيتي محسـوب   تواند ترانه مي ،كند گ را نفي ميحضور اندك زنان در ميدان جن
بنوعي  -گرفتن غنيمت جنگي از سوي زني -د، اگرچه با ابراز تعجب از اتفاق رخ دادهشو

  . كند جنسيتي عدم شركت زنان در ميدان جنگ را تقويت مي ةبازتوليد كليش

  وناي نَكي ريشدس دوس ب گرِن گ/    اگر من مردم بيگانه تا خويش   :   مرگ

يش را هـا  اگر من مردم بيگانه تا فاميل ،  دست دوست مرا بگيرنـد تـا گونـه   
  .زخم نكند

كنـد و تـرس از    ابراز عشق و عالقه و محبت به يارش را حتي بعد از مرگ بيان مي
رسم است كه در سوگ عزيزي، زنان، وِي . اينكه او صورتش را در سوگ او چنگ بيندازد

عيـان  . سـازند  زنند و صورتشان را زخمي و خونين مي خود چنگ ميوِي كنان بر صورت 
ولو در  -هاي بسيار شبيه به آن، گوياي هنجار بودن سخن گفتن از يار در اين ترانه و ترانه

ظريـف و بسـيار    رابطةهمچنين گوياي . عاشقانه در جامعه است رابطة -هايي پنهاني دوره
  .انساني ميان زنان و مردان است

 ، سايم دياره ال دوس مچِم و  /  هو تارمانگ ِ شُ ، مخته بلَ ايمشو : ر شبانهمحل قرا

روم ،  از بخت بد من امشب ماه شبانگاهي تار است ، نزد دوست مـي 
  .   ام پديدار است سايه
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در حـال افـول بـودن مـاه اسـت، در ايـن هنگـام در         ،منظور از تار بودن قرص ماه
و امكـان   ،افتد بلند و درازي مي ةهاي هموار ساي ها و زمين لنديها هوا تاريك و در ب پستي

  .دشو بيشتر مي ،رود ديده شدن فرد در حاليكه براي مالقات يارش در محل قرار مي

  صد مرض بِگري ژِنه زور نوي/  چوي چراخ توري هر گس كور نوي :  زن ذليلي
و صد مرض بگيري اما  –همچون چراغ توري هرگز خاموش نشوي 

  .ن ذليل نباشيز
گرچه زن ذليلي مي تواند به معناي تسلط داشتن زن در ارتباط بـا شـوهر محسـوب    

امـا   ؛همانگونه كه شكل عكس آن نيز قابل قبـول نيسـت   ،است ناپسنداين امري  كه دشو
زن نسـبت بـه مـرد تسـلط      ،كه در آن ،صورت گرفته نشان از حساسيتي است ةاينجا اشار

گيـرد و بـه ميـزان زيـادي عـادي فـرض        مورد توجه قرار نميدارد، در حاليكه عكس آن 
اعتراض مطرح شده در ترانه، نشان نگاهي مردسـاالر در روابـط  زن و شـوهري    . شود مي

  .دارد

 ه داواريكُنج ِ اي دلمه ، كرديه س  /   اي باال برزه ، چم نماتيه هوار:   گاليه از زن

افكنـد و مـرا    خـود نظـري نمـي   گـاه بـه زيردسـتان     اين باال بلند هيچ
تفاوتي او باعث شده كه دلم از فـرط   بيند، همين بي توجهي و بي نمي

  .ها رنگ سياه چادر غم سياه شود؛ هم
مريـد و مـراد اسـت و زن از جايگـاه      رابطـة مرد با زن در اين ترانه، شبيه بـه   رابطة

  .وااليي برخوردار است

 شُويت بِكُشم ، وژِت بِخُوازم    /   بسازم خدا خُو ني ام ، كارِت :   نگاه به شوهر

     قدرتي همچون قدرت ذات الهي ندارم تا شوهرت را بكشـم و تـو   
  .را به عقد خود در آورم

كـه هـم    ،ها نگاه منفي نسبت به شوهر از جانب عاشق زن را بيان مي كنـد  اين ترانه
نگاه منفي بـه ازدواج   غيرعاشقانه براساس مصلحت است و هم گوياي هاي ازدواجگوياي 
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گرايانـه اسـت،    بنابراين در عين اينكه نگاهي از روي شناخت به مسائل دارد و واقع. است
در -سنگ ميـان زن و مـرد   دوسويه و هم ةانتقادي نيز هست و بدليل اعتقاد به وجود عالق

  .، انسان محور است -ازدواج

  و نيش ِ برژنگ ،  و چاو هشاره /  ه  باال برزه ، اَ سرون الر اََ      :وصف زيبايي زنان

با چشم ديگران را فـرا   ،آن بلند بااليي كه سربندش را كج بسته
هايي تيز مانع نزديك شـدن   اما مژگانش همچون نيزه ،خواند مي

  .د شو به وي مي
همچنين به زبان بدن . ي زيبايي در پوشش استها بستن سربند به شكل كج از نشانه

اما با نـيش مژگـانش كـه بـاز خـود از       ،كند زن با چشمانش ابراز عالقه مي. اشاره مي كند
همچنين گوياي وجود آزادي . مانع از نزديك شدن به او مي شود ،ي زيبايي استها نشانه

  .انتخاب در روابط عاشقانه از سوي زنان است
  چدم دنون رنگين دم سرون كلَ/       باالكت برز، چون تويل ني وچ     
دهـان و دنـدانت مـوزون و خـوش     . مـاني  اي مي در بلندي قامت به ني تازه روييده

ي قـدر و منزلـت    رسـد و نشـانه   اي كه به زمين مـي  سربندت را دراز بسته  تركيب و دنباله
  .توست

ها دگرگون شد و ديگر بيانگر نابرابري اجتماعي  با شكل گرفتن جامعه طبقاتي نشانه
دسـتان   جامعه به دولتمندان و تهيو اي و گروهي؛  قات قومي، قبيلهدهنده تعل نه نشان ،بود

هـاي اجتمـاع    لوازم آرايش و مد نشانه تمايز اجتمـاعي و تفـاوت ميـان طبقـه    . شدتقسيم 
  .هاي قدر و منزلت است مثالً در اين ترانه، دراز بستن سربند از نشانه .شدند

  ؟رواريم مگاوه نار طال ، گار    /    ياران كي ديِه ، دت و گاياري  :   كار زنان

؟ خيش او از جنس ! دوستان چه كسي ديده است كه دختر شخم بزند
  .اش از مرواريد باشد طال و چوبدست مخصوص شخم زني
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انجام كار هر جنس از سـوي جـنس   . به جدا بودن مشاغل زنان از مردان اشاره دارد
  .سيتي در كارهاستاين نشان تفكيك جن كهشود  مخالف  موجب شگفتي مي

 وال ، پغازه و كنگرامپرسن ح    /      گَل گَل نازارل ، جامه جفت لَه ور

رنگ به تن دارند در جستجوي گيـاه كنگـر و    روياني كه پيراهني تيره دسته دسته زيبا
  .گيرند پغازه هستند و سراغ و نشاني آن را از ديگران مي

و دختران اشاره دارد كه آن جمع آوري گياهان در اين ترانه به يكي از كارهاي زنان 
خوراكي در فصل بهار است كه گياهان شروع به رويش مي كنند و زنـان بـا رفـتن دسـته     

حركـت جمعـي دختـران    . جمعي به كوهها و دشتها اقدام به جمـع آوري آنهـا مـي كننـد    
  . درحاليكه گاه در حين كار آواز مي خوانند نشان جمع گرايي است

  ، پِي بسته زووان علف سوز نَكي   /  بي و كُووان ق، پش هناسي سردم  :غم و رنج
هـيچ  ) وسرماي دم ِ من باعث شد كه(ها پخش شد  دم ِ سردم در كوه

  .كند براي ِ خوراك ِ چهارپايان ِ زبان بسته علفي رشد نمي
يـاد    كنـد بـه   بينيم كه فرد در اوج رنج و عذابي كه آنرا وصـف مـي   در اين ترانه مي

انسـاني كـه در   . حيوانات است و اين گوياي احساس عالقه اين مردمان به طبيعت اسـت 
تواند در شـرايط عـادي، متوجـه     اوج رنج، به ياد رنج و مشكل حيوانات است چگونه مي

گرايـي،   اي نشـان از جمـع   بنـابراين چنـين ترانـه   ! نوعهـاي خـود نباشـد؟    درد و رنج هـم 
  .وده استمحوري ت خواهي و انسان برابري

 مميرحم كه ، اَر بِنَه تُو خدامر    / م مينَر نُوم شوداو ، ري بيوه ژَنبِ :      زن بيوه

مگر خداونـد  . ام گذشتند اي از زنان بيوه از ميان زمين ِ شخم زده دسته
وگرنـه بـه    ،ام از جفـاي آنـان دور نگـه دارد    بذري را كه در آن كاشته

  .ام حاصل بر نخواهم داشت هبذري كه در زمين كاشت ةانداز
. رود و گذر ِ او از ميان زمين شخم خورده شگون ندارد بيوه زن بد يمن به شمار مي

گوياي نگاه منفي به زناني است كه قبالً ازدواج كرده و اكنون تنها هسـتند و بـه     اين ترانه
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تي كه زنان بيوه جنسي  ترانه داراي نگاهي جنسيتي است و كليشه. شود گفته مي» بيوه« آنها 
  .نمايد كند، بازتوليد مي تر از زنان شوهردار ارزيابي مي پايينرا به چشمي 

 دتَه دل نيِه ، مر اَ زورونَه ؟     /    ، وي بِلورونَه  شاممي يهوي  :      ازدواج

كه ايـن دختـر    "بلوران  "و سوگند به  "شاه محمد  "سوگند به اين 
خواهيـد او را   نيست، آيا بـه زور مـي  ) وصلت(مايل به انجام اين كار 

  مجبور به انجام اين كار كنيد؟
بـه امـاكن متبركـه اي كـه     اشاره همچنين  ،كند هاي اجباري مي ترانه اشاره به ازدواج

جويند و  اند و در مشكالت از ايشان ياري مي ها احترام خاصي قائل مردمان منطقه براي آن
اي انتقادي است و بـه   اش، ترانه ترانه بدليل بيان منتقدانه. اردد ،كنند ها سوگند ياد مي به آن

  .دختر و پسر قرار داده است ةزيرا مبنا را بر عالق ،نوعي برابري خواه و انسان محور است

 ، سيفي دايه پيم  لُووه خَنه كرد/ هته ريم دوسمهر ايواره بي ، :  روابط دختر و پسر

دوستم به پيشوازم آمد و بـا تبسـمي بـر    درست هنگام غروب بود كه 
  .لب سيبي به من داد

ي اين مردمان ساده و صميمي، همانند زندگيِ صاف و بي غش شان، طبيعي ها هديه
  . و برگرفته از معنايي واقعي است

 وشَه كَتگوش مداي و دنگ ، رِمه ك /وشَه كَت و ه يخُوشال و كُري ، ما:  ابراز عشق  

هـا     ال آن پسري كه به منزل تو رفت و آمد دارد و صداي كفشخوشا به ح  
  .شنود راه رفتن تو را ميو 

فـرد در ذهـنش حتـي    . در اين ترانه اوج تخيل و ظرافت احساس مشاهده مي شود
ترانه گويـاي نداشـتن   . آرزومند شنيدن صداي راه رفتن و صداي كفشهاي يارش مي شود

ن ديگـري كـه ممكـن اسـت بـه      ه حال پسراچون ب ،احساس حسادت نسبت به زن است
راه رفـتن بشـنوند غبطـه     هنگـام آن خانم برونـد و صـداي كفشـهايش را در     حياط خانة

  . ورزد اما به آن حسادت نمي ؛خورد مي
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 مهنويه بو شَمامه ، دس ِ خُ    /    هر بادي ميو ، اَژ اي جونمه  

ايـن بـوِ دسـتنبويي اسـت كـه      . ردبويي خـوش دا  ،وزد هر بادي كه از اين طرف مي
  .معشوق زيباروي در دست دارد

شَمامه همان دستنبويي اسـت كـه بـه جهـت خوشـبويي آن را در دسـت گرفتـه و        
وزد، معطر از دسـتنبوي   بادهايي كه از سمت يار مي ةكمك صنعت اغراق، همه ب. بويند مي

  .داند او مي

  ياران كي ديه ، عاشقي و زور؟/ كوي تور و برزي كَور ، و نزمي:  دوسويه بودن عشق   
و تـأثير آن دو در زنـدگي   ( كوه و به كوتاهي كوه تـور   به بلندي كبير

چه كسي عاشقي كردن به زور و بدون ! قسم كه اي ياران ) پروران دام
  تمايل طرفين را ديده است ؟

اهي انسان گـرا،  ترانه اشاره به آزادي زنان در ارتباط عاشقانه و دوستانه دارد و از نگ
 .برابري خواه،  واقع گرايانه و غيرجنسيتي برخوردار است

 هشاره مكرد ، و َ دويربين طال / بي ، و برج ِ قال  تهنني نيش : اوقات فراغت زنان

بانو در برج قلعه نشسته بود و با دوربيني طاليـي دور و بـر را   
  .پاييد مي

ي گذران اوقات فراغت زنان صاحب جـاه و  ها ترانه در عين اشاره به يكي از روش
بنابراين مي تواند به پايين بودن تضـاد طبقـاتي در    ،حاكم ندارد ةمال، نگاهي منفي به طبق

  .جامعه معنا شود

   وِالت بارون كرد ، تو هر حوتينَه/ مير كولَه يه چات ، بي حال كَتينَه:  محيط زيست
اي؟ اهـل   اي افتـاده  ه به گوشـه استفاد ميركوله بر سر تو چه آمده كه بي

پتكي چوبي كه : ميركو ( .ايل كوچ كرده و رفتند و تو هنوز در خوابي
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هايي كه چيـت را بـه    هاي سياه چادر و چوب از آن براي كوبيدن ميخ
  .)شده است كشيدند، استفاده مي دور آن مي

. تجان است و اين گوياي موضوعي مهـم اسـ   در اين ترانه روي سخن با چوبي بي
بدليل توليد كننده بودن اين مردمان، براي هرچيزِ ولو بظاهر كـم ارزش نيـز، ارزش قائـل    

درهم تنيدگي زندگي آنان با طبيعتي كه ما امـروزه از آن بـس   . اند شده، قدرشناس آن بوده
  . دور و غافل شده ايم، آنانرا دوستدار محيط زيست ساخته بود

  آو و سراوان برقرار نيه/   و مال نيه   ايمرو دو روژه ليل : رنج دوري از يار
امــروز دو روز اســت يــار در خانــه نيســت، آب در ســرابها و 

  .چشمه ساران جاري نيست
عامل توقـف آب چشـمه    را، پندارد كه نبودش در خانه آنقدر يارش را ارزشمند مي

  . سارها مي داند

  برژِنگ ريوار كُشتنتو بال /    وش مو چته ماي نوم ري نيشتنت   خ:  عشق آزاد
و بـا بـال مـژه     –خوشم از چه چيز تو مي آيد بر گـذرگاه نشسـتنت   

  .رهگذران كشتنت
عشق اويند نه تنها بدش نمي آيد و احسـاس حسـادت نمـي     ةاز اينكه ديگران كشت

را  تحسين نيز مي نمايد و دلبري كردن را بعنوان صفت خـوب زن، قلمـداد مـي     كند، آن
  .كند

 وژَنت خاص ب هر ، دنيا ِ مالا    /  وت پالس برگب ، رسريت ني بوژي :  زن خوب

اگر بالش زير سرت از جنس ني و لباس تنت كهنه و پاره باشد مهـم  
  .نيست، فقط از مال دنيا همسري نيكو خصال داشته باشي كافي است

  .شكلي كلي اهميت جايگاه زن در زندگي مردان را بيان مي كنده ب
 يار ني اول اسب ِ زين ، دوم ژَ        /      خدا ته بي ده ، دو گل ژَ وِهار             
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خداوند دو گل ِ بهاري نصيبت كند؛ نخست اسبي زين شده و دوم همسـري كـه در   
  .زندگي يار و ياورت باشد

دهنـدگان   نشينان كه خـود از پـرورش   انتخاب همسر نيكو و اسب نژاده نزد زاگرس
جاي تعجب نيست كـه بعضـي   . شده است اند بسيار مهم تلقي مي بودهجدي و اوليه اسب 
اي بالفاصـله موضـع    آفتاب و مهتاب نديده، با شـنيدن چنـين ترانـه   !! از دوستان فمينيست

بگيرند و بگويند كه در اين ترانه به زنان توهين شده و اهميت به زنـان در كنـار حيـواني    
ه هر مقوله و مفهوم را بايستي براساس روابط چون اسب قرار داده شده است، غافل از آنك

در ميان اين مردمان، تفنگ و اسب بعنوان مهمترين . ديالكتيكي همان فرهنگ ارزيابي نمود
اي كه در ايـن ترانـه    اي برخوردار است و اشاره ابزار حفظ و تداوم زندگي از جايگاه ويژه

ن در زندگي اين مردمان است به اهميت اسب شده است، صرفاً بر مبناي اهميت اين حيوا
هـاي بعـدي از    در ترانـه . و هيچ قصدي براي مقايسه يا تشبيه ميان ايـن دو وجـود نـدارد   

وجود دارد كه در آن مرد خوب همـراه   -در بخش گفتار زنانه -هاي مشابه اين ترانه نمونه
  . با گاو خوب از سوي زني آرزو شده است

   بونيه تماش ، كرديه پيچ كَلهر / كه احمد شاس زِره دو قروشي،: وسايل زينتي زنان

 )كه به خود زيور بسـته ( هاي ِ زمان احمد شاه قاجار صداي دو ريالي
رسد و خود را همانند زنان ايـل كلهـر آراسـته و ديـدني      به گوش مي

  .كرده است، بياييد و به تماشايش بنشينيد
د  مد لباس و پوشش زنان كلهر به عنوان مطلوب معرفـي شـده و در منطقـه     ترين مـ

  .آمده است الگو به شمار مي

  ژوير نمه چو تا روژ مردن/         گيسم بورن ار قاو گردن          :  گفتار زنانه
رود  چرا كه اين اندوه از يادم نمي -گيسوانم را ببريد تا بلنداي گردنم 

  .تا روزي كه بميرم
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از سـمبل زيبـايي    -فراق عزيـز در غم  -رسم بوده است كه زن با بريدن گيسويش 
  .هداد ثرش را نشان ميأخود مي گذشت و با اين كار اوج احساس و ت

 فت ، شُوي آموزاديجِ ِ اول گاو     /    خدا ته بي ده ، دو چي زيادي               

خداوند دو چيز خوب و بيشتر از حد معمول نصيبت كنـد؛ گـاو بـراي شـخم زدن     
  .ات باشد هزمين و شوهري كه عموزاد

نشـينان   ازدواج با عموزاده در ميان زاگـرس  ها بسته شده، عقد عموزادگان در آسمان
 ةترانـه بـه بازتوليـد كليشـ    . اسـت همچون مردمان ديگر مناطق ايران از ديرباز رسم بـوده  

كند و در راستاي تقويت فرهنگ عمومي  جنسيتي ازدواج دختر عمو و پسر عمو كمك مي
  .قرار دارد -االريمردس -طبقاتي حاكم 
  تيه و سوها درد چن ساله م/      بيال بِ كَنم ديده خوم ژَ نو             

  .چرا كه درد چندين ساله ام عود نموده است –بگذار ديده ام را خراش بدهم از نو 
اندازند و آنرا زخمـي   در مراسم سوگ رسم است كه زنان بر صورت خود چنگ مي

  .سازند مي
 ماچي ا دمت ، شفاي بيماره      /      بلخاره ه اَر كولت ، پوس ِكُنَ   :وصال

مشكي كه براي حمل آب بر دوش داري از پوست مرغوب و نايـاب شـكار   
  .تواند شفا دهد بوسه اي از لبانت هر بيماري را مي. است) بز كوهي(

نگاه  شود ر ميدر آن تصو هاي مشابه آن كه و ترانه  فارسي اين ترانه  برعكس ترجمه
و   ها چنين حسي نه به خواننـده  لكي و لري اين ترانهزبان حاكم است، در  بر ترانه جنسي

هـا و   عروسـي  –هـا در امكـان عمـومي     به راحتي اين ترانـه . دشو نه به شنونده منتقل نمي
حسـي   ،كه معنايي جنسـي را بـه افـراد القـا كنـد      شود و بيش از آن خوانده مي -ها  جمع

در عـين  . كند سانه و آرزومند در رسيدن به دلدار يا زيبا رويي را به ذهنها متبادر ميزيباشنا
در جامعه بدوي رابطه ميان زن و مرد، تا آنجا كه صرفاً بعنـوان دو جـنس   « دانيم  اينكه مي

: 2003سـتوده،  ( »مخالف مورد نظر است يك رابطه صرفاً جنسي و عاشـقانه بـوده اسـت   
365 .(  
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  شروع بي و جنگ و تير اندازي/ آكلنجه زرد دس كردي بازي:  قي زنانرقص و موسي   
جنــگ و  -آن كلنجــه زرد تــا شــروع بــه بــازي رقــص كــرد  

  .تيراندازي شروع شد
رقصيده، بر سر ابراز  اشاره به رقص زيباي زني دارد كه از بس زيبا بوده و خوب مي

  .عشق به او ميان مردان جنگ در گرفته است

 كُل ورآو حواردي ، مردن ا خُوشي /خدا داي ا دس ، رعيت ِ رشي : ف طبقاتياختال     

اند،  قدر ناسپاس كه اين "رشي"داد و فرياد از دست رعيت ِ ! خداوندا 
و امكانـات زنـدگي را در اختيـار دارنـد و از     ) برف آب(بهترين آب 

  .كنند فرط خوشي ناشكري مي
نام يكي  "رشيد"يا   "رشي" احتماالً. دارد )اب و رعيتيارب( اشاره به دوره فئوداليته

ـ    ايـاي از خوانين منطقه بوده كه عدل و داد ِ او مشهور بوده و رع  ةاو وضـع بهتـري از بقي
اين ترانه نشان از پايين بودن آگاهي طبقـاتي ايـن مردمـان و زيـاد نبـودن      . اند رعايا داشته

  . دارد -حاد بودن اين تضادها  ا وجودب –تضادهاي طبقاتي ميان محكومان و حاكمان 

  نه قُرب ، نه عزت، نه حرمت ديرِي/   هر كسي نيري ي باوه شيري     :  خانواده
هـيچ قـرب و عـزت و حرمـت      –هر كسي ندارد پدر شير سـخاوتي  

  .ندارد
بويژه به نقش و جايگاه پدر  ،به اهميت خانواده در زندگي اجتماعي افراد اشاره دارد

كيد بسيار نسبت به پدر، گويـاي پدرسـاالر   أاين ت. ورزد كيد ميأاز فرزندانش ت در حمايت
  .كند جنسيتي سرپرستي مردان را بازتوليد مي ةو بنوعي كليش. بودن جامعه نيز هست

  ليلت بي صال هم چي و باوان/ ور دارن كليل باوران پاوان :خشونت عليه زنان
مسـرت بـي اطـالع بـه     كليد را برداريد و پابندها را بياوريد، ه

  . طرف خانه پدر رفت
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اشـاره  اش  ترانه به اختيارداري شوهر در كنترل آمد و رفت همسر به ميـان خـانواده  
دارد  را بيـان مـي   ، در انتظارش است،اطالع رفتن زن و به خشونتي كه در صورت بيدارد 

  .معه و تعلق ترانه به اين دوره داردكه نشان از مردساالري جا
  چيه مت ب رژن سرمه عطاره/         سركت بشور و آو اناره          :آرايش زنان

هايـت را آراسـته كـن بـا      و چشـم  –سرت را با آب انار شستشو بده 
  .سرمه عطاران
  خاص خاص ماللكيان و اوساي خال كو/   خانم خانمان ار كنارِ جو   

خالكوب تمناي خالكوبي با طنازي از استاد  –ي با فرّ و جاه كنار نهر ها خانم خانم
آسـاني   شود كه در هر فردي به  زيبايي غالبا يك ويژگي ضروري ترسيم مي .داشتند

ساختارهاي اجتماعي داراي هيچ ترديدي زيبايي  با اين حال بي. قابل شناسايي است
 كه به زمان، مكان، اقتصاد، قوميت و قدرتها پيونـد خـورده   استو تاريخي خاصي 

ترانه  .است كه استانداردهاي زيبايي نه دايمي هستند و نه مطلقاين بدان معن .است
اشاره به رسم خالكوبي در ميان زنـان ايـن منطقـه دارد و وجـود خـال بـه عنـوان        

  .دهد اي از زيبايي زنان را نشان مي نشانه
  

 :ها تحليل كلي ترانه

. راسـت ، فضايي انسان محور، برابري خواه و جمع گها فضاي كلي حاكم بر ترانه  -
شود ولي اين رنج، گوياي گريزاني اين مردمان  بسيار ديده مي ها گرچه غم و رنج در ترانه

بـا آن   ،بلكه پذيرش واقعگرايانه رنجهـا، در كنـار آمـدني انتقـادي     ،از بازي زندگي نيست
 .است

كه مردان اين دليل ه ببتوان اگر قائل به وجود دو زبان مردانه و زنانه باشيم، شايد  -
هاي فولكلور تك بيـت را، در نهايـت زبـاني     ها هستند، زبان غالب ترانه ي بيشتر ترانهراو

هـايي   ها، در كل زباني فراجنسيتي است و به دليل وجود ترانه زبان ترانه. مردانه فرض كرد
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اسـت در عـين   » زنانـه «هـا،   ده، زبان برخي از ترانـه شمشخص » گفتار زنانه« كه با عنوان 
زيـرا ممكـن    ،قائل شد  ها، زبان خاص مردانه يا زنانه راي بسياري از ترانهتوان ب اينكه نمي

  .است متعلق به هر يك از آنها باشد
زن . توان نگاه جنسيتي در تقسيم كارها را به وضـوح مشـاهده كـرد    بطور كلي مي -

 اند كه مهمان نواز، مهربـان، داشـتن رفتـاري جاافتـاده،     ها زني دانسته خوب را مطابق ترانه

داني و خوش سخن و همدل باشـد   پركار و سريع در انجام كارها، جوان و سرحال، سخن

خواهد،  موردي كه زن را فعال در عشق مي. و توان دلبري و ابراز عشق نمودن داشته باشد

نوازي و همـدل   هاي ديگر مانند مهمان نه منفعل و پذيرنده نگاه غير جنسيتي اما در صفت

 -هـا  در ترانـه  -همچنين مرد خـوب را  . دشو جنسيتي بازتوليد ميهاي  بودن، برخي كليشه

ته، پيروز در د كه صفاتي از جمله، شكارچي خوبي بودن، كدخدا، دلير، شايسندان كسي مي

هاي باال زده، شال هراتي بسـته، فشـنگ و     ها، جلودار، آستين ياغي محاكم، ياغي، سركردة

صـفات مـرد    ةاز مقايسـ . ديـده باشـد    د و جهانقطار تا سر سينه بسته، زيباروي، سبيل بلن

زنـان غالبـاً در    ،شـويم  خوب با صفات زن خوب متوجه نگاه متفاوت بـه دو جـنس مـي   

هاي جنگي، پرخاشـگرانه و   هاي سازندگي و حمايتي قرار دارند و مردان در نقش موقعيت

وب در اي به صـفات زن و مـرد خـ    شوند و اين گوياي نگاه كليشه حمله كننده مطرح مي

  .هاست ترانه

هاي  يي كه نگاهي بدبينانه به زن دارد، نشانگر اندك بودن نگاهها تعداد اندك ترانه - 

  . ستها كليشه اي به زنان و گوياي انسان محوري ترانه

وراي تسليم شدن به عرف و قوانيني كه ريشـه در   ،توجه به عاليق دروني انساني -

 .ستها ارد محور بيشتر ترانهآيين يا منافع اجتماعي گروهي خاص د
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نگـاه   ةبرخالف نظريات فمينيستي كه ادبيـات و زبـان جوامـع را كـامالً در چنبـر      -

هايي منفعل نسـبت بـه مـردان قـرار      زنان در نقش كه دانند و معتقدند مردساالر گرفتار مي

 ي فعـال هـا  دارند و در تشبيهات، زنان نقش طبيعت و زايندگي مي يابند و مردان در نقش

نه تنها چنين نيست، بلكه در بسياري موارد وضعيت انفعـالي يـا    ها گيرند، در ترانه قرار مي

  .هستند كه نقش فعال مي يابند  شود و اين زنان در نقش طبيعت بودن ويژه مردان مي

ي نشانگر تضاد طبقاتي كم شمارند و اين گوياي پايين بودن سـطح تضـاد   ها ترانه -

  .دن تضادهاستحاد بو با وجودطبقاتي، 

. ها نقش زنان در جامعه بشكلي جنسـيتي ترسـيم شـده اسـت     در بسياري از ترانه -

شـده اسـت و انتظـارات از هـر جـنس،      جـدا  هاي هر يك از زنان و مـردان تقريبـاً    نقش

 .مشخص و تعريف شده است

 ةهـايي كـه ريشـ    دست نيستند و در آنها از ترانه ها از نظر طول عمر، يك اين ترانه -

  -هـايي كـه مربـوط بـه دوران طبقـاتي      گردد تا ترانه كري آن به دوران مادرتباري باز ميتف

  .شود يافت مي -هاي نه چندان پيش سالاست، 

  

  :منابع
  www.chawoshan.mihanblog.com آريان پور، اميرحسين، منشاء موسيقي، -
ــانبخــت،  آزاد - ــاه جه ــدگار ،)1387. (ش ــرودهاي مان ــاد ، خــرمس ــارات : آب انتش
   .2شماره  ،خواست شاپور

اي مناقشات،  شناسي بدن و پاره جامعه، )1357( .حميدي، نفيسه ؛اباذري، يوسف  - 
  .4، شماره6، دوره پژوهش زنان

 ،در جنبش زنان” كرد  فمينيسم“حضور  ،)1384(، نوشين ،احمدي خراساني  -

women.com/spip.php?article3849 http://www.ir-  
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، نشـر  ترانـه و ترانـه سـرايي در ايـران    ، )1383( .پناهي سمناني، محمد احمد  -
   .سروش
نامـه   پايان، بررسي اشعار فال چهل سرود به زبان لكي، )1388( .جوادي، سهراب -

    .فارسي كاشاندانشكده زبان و ادبيات  كارشناسي ارشد
، شعر، موسيقي و ادبيات شفاهي مردم ممسـني ، )1384( .حبيبي فهلياني، حسن -

  .چاپ اول مؤلف، ناشر: شيراز
زاد ، نشـر دانشـگاه آ  اصول و روشهاي پـژوهش كيفـي   ،)1385. (حريري، نجال -

  .اسالمي واحد علوم و تحقيقات
  وبالگ تخصصي فولكلور  .مصطفي، خلعتبري ليماكي -

 http://mkhalatbari.blogfa.com/8802.aspx     
هـا و   روش: پژوهش كيفي به كمك اينترنت، )1383( .آبادي، سعيد رضايي شريف -

  .، پاييز5سال دوم شماره  ،مطالعات زنانچالشها، 
چـاپ  ، عطـار نشـر   :تهران ،ناسيمباني انسان ش، )1368( .محمود ،روح االميني  -

  .سوم
 مـردم  فرهنـگ  ،معنـي  تـا  روش از فولكلورشناسي، )1386(باقر،  ساروخاني،   -

 .10 شماره ،ايران

 ،از الهه آسمان تا برده خانگي زن و سكس در تاريخ،، )2003( .ستوده، سيامك -
  .چاپ آمريكا

انتشارات علمـي  : تهران، شناسي مصرف موسيقي جامعه، )1385( .فاضلي، محمد -
  .فرهنگي
  .، نشر ايران جامهاي كردي پژوهشي درباره ترانه ،)1375( .صفي زاده، فاروق -

، ترجمـه  )فولكلور(ادبيات شفاهي خلق، )1359( .گوركي لنين، ؛ماركس،انگلس  -
  .افشار، نشر چكيده.آ.ا
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، رااي بزرگترين زن شاعر رباعي س مهستي گنجه، )1382(. محرابي، معين الدين  -
  .نشر توس

، مركـز  )هـايي از خراسـان   ترانـه ( كله فريـاد ، )1355( .ميهن دوست، محسـن   -
  .ب.مقدمه ص شناسي ايران، چاپ اول، مردم

   http://azdeh39.persianblog.ir/post/69 ).1386. (پارسي، ارشام -
- Silverman, D.1999. Doing Qualitative Research : A 

Practical Handbook. London,sage. 
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  :پيوست
، )ترانـه  13(، ابراز شديد عشق)ترانه 2(آميز زني توصيف تحسين  :مضمون عشق *

، ابراز )ترانه 8(، وفاداري)ترانه 1(، غبطه به كساني كه يار خوب دارند)ترانه 66(ابراز عشق
، عشـق  )ترانـه  6( ، نيـاز شـديد بـه يـار    )ترانه 2(از به عشق، ني)ترانه 5(عشق از سوي زن

، )ترانـه  18(، توصيف تـاثير شـديد يـار يـا زنـي     )ترانه1(، توصيف عاشقان)ترانه 11(آزاد
 2(وفـايي  ، بـي )ترانـه  1(، اعـالم جـدايي   )ترانـه  3(، دو سويه بودن عشق)ترانه 36(وصال
 9(، رقـص و موسـيقي زنـان   )ترانه 4(، در حسرت ياران قديم)ترانه 2(، نياز به عشق)ترانه
، قـدر دم  )ترانه 1(، حسادت به يار)ترانه 4(، محل قرار شبانه)ترانه 28(، گاليه از يار)ترانه

، )ترانـه  101(، توصيف زيبـايي يـار يـا زنـي    )ترانه 6(، توصيف كمال يار)ترانه 3(دانستن
، توصـيف  )ترانـه  11(، زن خـوب )ترانـه  27(توصيف زيبايي لباس و پوشش يار يـا زنـي  

 1(، توصيف دختران جـوان )ترانه 18(، توصيف حال يار يا زني)ترانه 1(دختران اين دوره
، ارتباط پنهـان زن بـا   )ترانه 2(، آرايش كردن زن)ترانه 1(، توصيف محل زندگي يار)ترانه

، غـم و  )ترانـه  7(، رسيدن به يار)ترانه 2(، خشونت عليه زنان)ترانه 1(مردي غير از شوهر
، غـم و رنـج   )ترانـه  16(، غم و رنج عشق)ترانه 3(عاشق شدن) ترانه 3(يي از ياررنج جدا

   ، انتظار و اميـد زن بـراي ديـدن يـارش    )ترانه 4(غم و رنج انتظار ) ترانه 22(دوري از يار
غم و رنج انتظـار   ،)ترانه 39(اميد به ديدن و رسيدن به يار و شگفتي از ديدن او، )ترانه 1(

، آرزوي بد كـردن  )ترانه 2( آرزوي خوب براي يار ، )ترانه 2(يا شوهر براي دلدار يا رفيق
 ،)ترانـه  1(، انتظار شادمان ديـدن يـار  )ترانه 4(، اميد شنيدن خبري از يار)ترانه 2(براي يار

، نگـاه  )ترانه 22(، شكل ارتباط با يار )ترانه 5(، زن بيوه)ترانه 1(درخواست بخشش از يار
، نقش زن در حل )ترانه 1( ، گفتگو با زني ميانسال)ترانه 4(زنانه ، گفتار)ترانه 5(به شوهر 
  ).ترانه 1( مشكالت

- غالباً از سوي زنان -، سوگ)ترانه 55(مرگ  :مضمون زندگي و غم و رنج زمانه
، غـم و رنـج   )ترانـه  32(، گاليه از زمانه و مـردم )ترانه 1(، فقر)ترانه 6(، غريبي)ترانه 20(
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  ، در حسـرت گذشـتگان  )ترانـه  5(و رنـج دوري از بـرادر و رفيـق   غـم   ،)ترانه 110(زمانه
  ).ترانه 7(

، ابراز عالقه و مهـر  )ترانه2(، رقص)ترانه 2(اميد و آرزومندي :مضمون اجتماعيات
  ، قناعـت )ترانـه 1(، غـارتگري )ترانـه  34(، شكار)ترانه 18(،جنگ و نبرد )ترانه15(به رفيق

، وصف )ترانه 5(، وصف حال خود)ترانه 3(د، وصف زيبايي مر)ترانه 11(، كوچ)ترانه 2(
، گاليـه  )ترانه1(، گفتگو با دوست)ترانه 8(، وصف كمال يك مرد  )ترانه 3(حال يك مرد

  ، پيـري )ترانـه  4(، جـواني )ترانـه  11(وصف رفيـق و بـرادر خـوب     ،)ترانه 1(از رفيق بد
، وصـف زنـدگي   )انـه تر 1(، يتيم )ترانه 1(، اوقات فراغت پسران)ترانه 4(، پيرزن)ترانه 1(

  ، وصـف مسـائل و واقعيـات زنـدگي    )ترانـه  66(-جنگـاوران -، جنگاوري)ترانه 20(ايلي
، )ترانـه  5(، كشـاورزي )ترانـه  10(، سـواركاران )ترانـه  7(، وصف محيط زندگي)ترانه 39(

  ).ترانه 5(، سياسي)ترانه 1(، خوش شانسي)ترانه 8(، كار زنان)ترانه 2(سفر
، )ترانـه  1(آرزوي زنـده مانـدن تـك فرزنـد    ، )ترانه 3(اجاق كور :مضمون خانواده

، )ترانـه  6(، نـامزدي )ترانـه  4(چگـونگي رابطـه زن و شـوهر   ، )ترانـه  19(اهميت خانواده
  ).ترانه 8(ازدواج

  )ترانه 11(وصف طبيعت  :مضمون طبيعت
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  »نگاري آوا«

 حرف و نشانه فارسي سان هم مثال

Čam  م/  چشمچ /  a -ع، همزه ،َ  
Šerr    رّ/   كهنهش / e -ِ  
Jom    م  / كاسهج / o -ُ 

Vâ         وا  / باد /  â آ 

Mi mi  همي مي/  عم / i اي 

Du   دو/ دوغ/ u او  
 Espé اسپي/ سفيد/  é  صداي بين اي و-َ 

Höwar  ر/  خورشيدوه/  ö  صداي بين او و-ُ  
Süir  وير/  عروسيس/ ü صداي بين او و اي  

Meņâ   منگا/ گاو/  ņ 
 

 پيچد صداي تركيب گ و ن كه در دماغ مي

Meľ  ل/ گردنم/  ľ  صداي ل رقيق كه براي تلفظ آن بايستي با
هـاي   گذاشتن نوك زبان بـه پشـت دنـدان   

جلو و رها كردن صـداي دو طـرف زبـان    
 باشد

 Bâwa  ه/ پدرباو/  b ب 

 Papi  پي/ پروانهپ/ p پ 

 Tâšâ / تاشا/ هراس  t ط ت ، 

Sarvan   ن/ سربندروس/  s ث ، ص س ، 

Jeka   جِكَه/  گنجشك/ j ج 

Čarmé چرمي /سفيد/  č چ 

 Hömâr  مار/ همواره/  h ه ح ، 

 Xana  خَنَه/ خنده/  x خ 

Dâr   دار/ درخت/  d د 
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 Nâzâr   نازار/ نازنين/  z ظ ، ض ، ز ذ ، 

Ľâra    /ه/ غيظالر  r ر 

 Žâr   ژار  / تهيدست/  ž ژ 

Šö    شُو  / شب/  š ش 

Fera     رَه/ زيادف/ f ف 

Qârra     ه/  فريادقار / q ق 

  Kâw     كاو/  آبي  k ك  
 Gion    گيون/  جان  g گ  
Qelâ      ال/  حياطق l ل  
Mâl      مال/  خانه  m م  

Nöži       نُوژي/  عدس  n ن  
 Valg     لگ/  برگو v و  
  Yâl    الي/ ستيغ كوه  y ي  
 Xâw     خاو/  خواب  w    اي  هـا غنچـه   واوي كه بـراي تلفظـش لـب

  شوند مي
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