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شده  یها مشخص شد در اغلب متون بررسداده یقرار گرفته است. پس از بررس بررسی

از  یدر برخ یگذارارزش ینا یاز مردان هستند ول تریينپا یارزش و منزلت یزنان دارا

 يزمثبت نسبت به زنان ن یگذار کرده و شاهد ارزش ييرتغ هايتاز موقع یمتون و در برخ

و نقش مادر  یگاهتنها در جا ییقوم قشقا یشفاه ادبياتزنان در  ی. به طور کلباشيمیم

مثبتی ندارند و در  چندانگذاری ها ارزشنقش یگرو در د باشندیارزش مثبت م یدارا

 ندارند.  یبرابرنقش نسبت به مردان  اغلب موارد،

 .فرکالف، فولکلور یالگو یی،قشقا یشفاه یاتزن، ادب ی،گفتمان انتقاد یلتحلهای کليدی:  واژه

 

 مقدمه. 1

است که در  ایرشته میان های مطرح علمیتحلیل گفتمان انتقادی از جمله گرایش

های اخیر طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. در این رویکرد پژوهشگر  سال

و  مدار موجود در متن و گفتمان به ایدئولوژیبا کشف و بررسی ساختارهای گفتمان

به تحلیل این پژوهش  برد. های متن و گفتمان پی میوابط قدرت پنهان در پشت الیهر

بالطبع جایگاه آنان در و این متون زنان در  جایگاه فهمی به منظور ادبی ایل قشقایمتون 

ای متاثر از عوامل  گفتمان جنسیتی حاکم در هر جامعه خواهد پرداخت. جامعه ایلی

شیوه و  ریخی، شکل حکومتیتا یاد، ایدئولوژی، گذشتهگوناگونی چون فرهنگ، اقتص

زندگی است. این گفتمان خود را در ابعاد گوناگون فرهنگ آن جامعه، از جمله ادبیات 

ها، موسیقی،  ها، فرهنگ نامها، الالیی المثل ها، ضرب شفاهی، اصطالحات، چیستان

 دهد. باورها و اعتقادات و...  نشان می

تاریخی، جغرافیای مشخص و زبان و  ایران، پیشینه ضوی از جامعهقوم ترک به عنوان ع

ه حیات خود در کنار سایر اقوام ایرانی برا دارد و سالیان سال فرهنگ مختص به خود 

های شرقی واجد گفتمان ها نیز همانند سایر اقوام و ملتقشقایی است. ادامه داده

 ،اغلب بوده و قدرت در دست مردان زبان به عنوان ابزار .هستند انخاصی نسبت به زن
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 نسبت به زنان گوی متقابلو مردان در گفت توان جسمی و اقتصادی باالتر منجر به غلبه

، این فرضیه گفتمان جنسیتی و وجودزبان و جامعه  سویهبا توجه به تقابل دو .شدمی

نسیتی و منجر به بروز تبعیض جایلی  جایگاه برتر مردان در جامعهگیرد که شکل می

به  حاضر بر آن است تا جایگاه و اهمیت زبان را پژوهش. شودمی ها در زباننمود آن

ها منعکس کند. آن پردازی و جایگاه بخشی به شخصیتعنوان ابزاری توانا در شخصیت

 قشقایی است. و مردان زنان درروی دیگر سکه آشکارسازی تفکر غالب 

های گوناگون های مختلف طی دورهق روایتها قوم ترک زبانی هستند که طبقشقایی

اند و های مختلف ایران بزرگ قدیم به فالت فعلی ایران آمدهسرزمین تاریخی از حاشیه

ها به جنوب اند. تاریخ دقیق مهاجرت قشقاییها پیش در جنوب ایران ساکن شدهاز قرن

م است ایل قشقایی چه مسل باره بسیار است. آنیندر ا هاروایاتو  ایران مشخص نیست

بلکه  است، فارس وارد نشده باره به خطهیکمتعدد به  فیو طوا جمعیت تعداد اینبا 

جاتی بزرگ و کوچک آرام آرام به های گوناگون دستههای مختلف و از مکاندر زمان

ها اسکان در نواحی مختلف فارس بنا بر اند. پس از سالفارس کوچیده یا کوچانده شده

یک خان یا رییس ایل درآمده و برای اخذ مالیات  ومت مرکزی، زیر سلطهخواست حک

اند. با گذشت زمان از لحاظ واحدی را تشکیل داده و نیروی نظامی و انتظامی، جبهه

قدرت نظامی به قدری رشد نموده که موجب رعب و وحشت حکومت مرکزی شده و 

اند که قدر از قدرت آن کاسته های طوالنی به طرق سیاسی و نظامی، آنمجددا طی سال

  .(148 :1371 ،کیانی) اندبه مرور زمان تحلیل رفته و ضعیف شده

چون سایر اتحادهای ایلی ایران  هم ،( ایل قشقایی1383: 153) 1طبق گفته ابرلینگ

های متفاوت از جمله ها و طوایف مختلف از نژاداتحادی است مرکب از تیرهامروز، 

                                                   
1 Oberling 
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رو قشقایی ایل کوچ .ها اصالتا ترک هستنداما اکثر قشقایی عرب، و ترک، کرد، لر

که شامل عمله، شش بلوکی، دره شوری، کشکولی و است بزرگ  طایفه پنجمتشکل از 

ان گیرد. این ایل از روزگارتیره را در بر می 80- 70فه حدود فارسیمدان بوده و هر طای

کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و های فارس، اصفهان، دور در جنوب ایران شامل استان

 خوزستان در حال ییالق و قشالق بوده است. 

های آلتایی است، زبان ترکی از لحاظ نسبی و تباری از گروه زباناز سوی دیگر، 

بین  ها از منطقهبه آن متکلم شود که مردمانهایی گفته می های آلتائیک به زبان زبان

های مختلف به زبان باکمنستان برخاسته و هر گروه و آلتایی در شمال تر لهای اورا کوه

، ی، مجاریهای فنالندزبان شاملها  اند. این گروه از زباننقاط مختلف مهاجرت کرده

در گروه  .های آلتائیک( است )زبان های ترکی، مغولی، منچو و تونقوزو زبان اورالیک

 اند از ها عبارت آنترین  مختلفی قرار دارد که مهم هایگونه ،ترکیهای زبان

ترکان  .5 هاقزاق .4 هاقرقیز .3 هاچوداش .2 هااقوتی .1 :(20-19:1380)هیأت،

ترکان  .9 باشقرد -ترکان غازان .8 هاترکمن .7 هاازبک. 6 ترکستان شرقی یا اویغورها

 .11 ترکان غرب ترکیه، آذربایجان، عراق و سوریه. 10 نوقای( -شمال قفقاز )قوموق

ترکان مسیحی )اوغوزها  ا گوگویها اقاووزی. 13 کانلترکان با .12 ریمهترکان ک

   .ترکان سویون یا تووا. 16 آباقان -ترکان خاکاس. 15 ترکان آلتای .14( ومانیر

 کندداند و عنوان میترکی آذربایجانی می ترکی قشقایی را از خانواده( 22:1380)هیأت 

تر و هم به هم از اوغوز خالص با این وجودی است که آذربایجان قشقایی با آن لهجه که

ترکان زبان شود که ها مشاهده میرغم این نظریهعلی آناطولی نزدیک است. لهجه

های قشقایی در بسیاری از موارد تفاوت کلی با زبان آذربایجانی داشته و به زبان ترک

 .تری دارد ساوه و اراک( نزدیکی بیشمرکزی ایران )همدان، 
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توان به  له میجمآن از  کهیی صورت گرفته ها ترکی قشقایی پژوهش گونه رویبر 

(، آسانکالر 1378) رحیمی های ترکی قشقایی( مردانی ضرب المثل) کتاب آتاالر سؤزو

و  تالغفرهنگ قشقایی سؤوزلوگو ) ،(1391) مردانی رحیمیهای قشقایی( دوبیتی)

 رشیدیو لی  حسنو همچنین  (1386) مردانی رحیمیقشقایی( ترکی  اصطالحات

  سخن ترکان صفاشهر و مقایسه  ساختار زبان و شیوهبررسی  به کرد کهاشاره  (1390)

( در 1389) طیبی همچنین محمدی پردازد.می آن با ترکی قشقایی و آذریایجانی

در  ای فیشمنبر اساس الگوی حوزه پژوهشی به وضعیت دوام یا زوال ترکی قشقایی

  رک زبان ساکن شهر فیروزآباد پرداخته است.های تخانواده

جنسیت و چگونگی نمود آن در زبان  با توجه به این که در این پژوهش به مساله

های صورت و پژوهش نسیتزبان و ج الزم است به مبحث رابطه ،شودپرداخته می

 .شودگرفته اشاره 

 یرد زبان از دوران کودکدر کارب یتیجنس یها که تفاوت کند ی( ادعا م83: 1975) یکافل

سطوح زبان از نوع کلمه تا نوع ساخت  یهها خود را در کل تفاوت ینو ا شود یآغاز م

دارند تا از الفاظ  تری یشب ین مطرح کرد که مردان آمادگیهمچن او .دهد ینشان م ینحو

 یماعاجت یاز لحاظ زندگ نانمعتقد است که ز یکاف. لانتا زن کنند دهاستفا تر یرمودبانهغ

گر یاننما ینو ا شوند یم کشیده ،که فاقد اقتدار است یاستفاده از سبک گفتار یبه سو

 یسیاعتقاد دارد در زبان انگل ینهمچن یها در اجتماع است. و جنس ینب ینابرابر

 یزنان برا یا. گوکنندیم یانمردد ب یو با حالت تر کم یاررا زنان با اخت  یدییتا هایپرسش

دو جنس است.  ینب یکه بازتاب اختالفات اجتماع شوند،یم یاجتماع یکاربرد زبان

زن و  ینب یهامکالمه ارتباط بادر را زبان  یشناس جامعه گسترده یقات( تحق1994تانن )

مردان به  وزنان  ینموجب شد که او به مکالمات ب یقاتتحق ینمرد انجام داده است. ا
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پسران و دختران جوان  (43: 1994) تانن یدهقبنگرد. به ع یفرهنگ ینارتباط ب یکعنوان 

جنس  با هم یدوست یقمجزا و از طر اساسا یفرهنگ یهایطرا در مح یاارتباط محاوره

به  یماآموخته یاز محاوره را که در کودک یزن، سبک یاآموزند. ما به عنوان مرد  یخود م

 .کنیمیخود منتقل م لیمکالمات دوران بزرگسا

های تر قائل به تفاوت های زبانی زن و مرد بیشدر توجیه تفاوت( 1368مدرسی ) 

دو گروه در برخی هریک از گوید چون  باشد. او می اجتماعی این دو گروه می

در نتیجه اصطالحات مربوط به آن  هستند،تر از جنس دیگر ای فعالیتی، فعاله حوزه

ی هر یک از دو جنس و شود و به ربط الگوهای زبانحوزه مردانه یا زنانه تلقی می

گوی و گفتدر کند که کند. وی در جایی دیگر بیان می ها اشاره می پایگاه اجتماعی آن

گوهای خود و کنند در گفتتالش میایشان کند و نقش مهمی را بازی می ممقا ،مردان

 نهاد جبروتی پاک .های دیگران نشوند شان را نشان بدهند و تسلیم خواستهاستقالل

تری به تسلط  گرایش بیش هازبانهای جنسیتی موجود در ر توجیه تفاوتد (1381)

بررسی تحلیل  به (1388) و احمدی سجودی مردان بر زبان و نابرابری دو جنس دارد.

ای با در مقاله (1385فیاض و رهبری ). اند پرداخته «روسری آبی»فیلم  انتقادی گفتمان

 1دو جفت متن ادبی ،بیات مکتب فرمالیسمکردن ادتوجه به روش تحلیل گفتمان و وارد

که دهند  میدهند و به این پرسش پاسخ  را مورد بررسی قرار می سال 40 در فاصله

هایی چون میزان حرکت در معیارهای ادبیات متن،  ویژگی آثار زنان و مردان در حیطه

نش واژگان گیری واژگان قدیمی، آفریکار هخروج از واژگان خارج از زبان معیار مانند ب

و  های مرکزی زبان و فرهنگ مانند استفاده از اصطالحاتجریان ا نزدیکی بهی جدید و

                                                   
و  ها را خاموش کنیم از زویا پیرزادسووشون از سیمین دانشور، شازده احتجاب از هوشنگ گلشیری، چراغ  1

 تها از محمدرحیم اخوها و سایه نام
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 در مقاله خودنیز  (1386) شکیبا چگونه است. ها در دو نسل از نویسندگانالمثل ضرب

مورد مطالعه قرار  ها راتسیهای زبانی جندارد که اکثر محققانی که تفاوتبیان می

 .کنندتر از زبان استفاده میند که زنان در مقایسه با مردان صحیحاند، معتقد داده

 

 روش تحقيق. 2

ای است که برای بررسی نورمن فرکالف، تحلیل انتقادی گفتمان شیوه دیدگاهدر 

هایی کند که تالشرود. او به این نکته اشاره میتغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار می

 های تغییرقدر که باید به کنش دی صورت گرفته آنشناسی انتقازبان که درحوزه

ارد کنند وجود دمخاطب نپرداخته است و این باور در میان آنان که در این حوزه کار می

ها تحلیلگر پسکنند که یک تحلیلروشی تفسیر می که مخاطبان متون را به همان

ان توجه نشده است. شناختی بوده و به تحلیل بینامتنی چندتر واژگانی و زبان بیش

چه فراتر از اند و به آنها و اجزای آن تمرکز کردهجمله چیز بر گران بیش از هرتحلیل

از همین رو او رویکرد  .(38-21 :1995 )فرکالف اندتوجه بودهبی ،گیردمی متن قرار

نامد. فرکالف هدف اصلی تحلیل گفتمان انتقادی می مطالعه ،گفتمان خود را در حوزه

 ،داند که با اهداف تحلیل گفتمان توصیفی که اصوال غیرتبیینی استانتقادی را تبیین می

کند. در سطح خرد کالن بررسی می او گفتمان را در دو سطح خرد و متفاوت است.

رسیم، سطح کالن به فرامتن می شود و درسطح متن بررسی می رخدادهای گفتمانی در

و بافت موقعیتی تولید متن. اما در نهایت مبنای  ای اجتماعی و فرهنگییعنی زمینه

نظری در رویکرد انتقادی این است که میان رخدادهای خرد و ساختارهای کالن 

دهنده  سویی شکل پیوندی ناگسستنی وجود دارد. چنان که ساختارهای کالن از
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ن ها هستند. از همین رو در تحلیل گفتماآن رخدادهای خرد و از سویی دیگر نتیجه

 شوند.مرزی میان این دو متصور نیست و این دو جدای ازهم مطالعه نمی

ای است. ساختارهای الگویی سه الیه ،( برای تحلیل متون1995الگوی فرکالف )

ای و ها، دانش زمینههای اجتماعی، ایدئولوژی، پیش فرض اجتماعی، رویدادها، کنش

برمبنای این دیدگاه، ساختارهای  د.مبانی این نظریه هستن های ذهنی همه ازواره طرح

ه ب یشوند که در قالب رویدادهای اجتماعاجتماعی چون عواملی بالقوه تلقی می

ند. اما رابط میان این ساختارها و رویدادهای اجتماعی اعمال یا یآل درمیعصورت بالف

 ارندشناختی نیز د بعدی نشانه ،یک از این سه سطح انتزاعی اند. هرهای اجتماعی کنش

 :که به شرح زیر است

 ؛های نشانه شناختی )مانند زبان(الف. ساختارهای اجتماعی نظام

 ؛های اجتماعی نظم گفتمانیب. اعمال کنش

 .ج. رویدادهای اجتماعی متون )زبان نوشتار، گفتار، جمله ها و...(

کند: توصیف، در سه سطح بررسی می را ای( این الگوی سه الیه91، 2001) فرکالف

داند که به آن وابسته است. سطح دارای کلیتی می نخستینتفسیر و تبیین. او متن را در 

سازند که همان در هر متنی عناصری وجود دارد که در عین ارتباط باهم، کلیتی را می

گفتمان است. این متن یا گفتمان به عوامل بیرونی متکی است. عواملی که در تولید آن 

گذارند. او فرآیند تولید و تفسیر را دارای حضور دارند و تأثیرن آ متن و هم در تفسیر

ها از آن شرایط های تولیدی و تفسیری، متنجنبهاز داند. جدای  تعامل و دوسویه می

ثیری که بافت اجتماعی و اثرند. اما تاشوند نیز مت تفسیر می اجتماعی که در آن تولید و

 تر است. تفسیر بیش ت متن و فرآیند تولید ودارد نسبت به باف بر متن و گفتمان فرهنگی
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کند سه سطح که فرکالف برای تحلیل گفتمان ارائه می الگوییتوان گفت در پس می

 وجود دارد:

تعامل بیان  سطح دوم: گفتمان به مثابه توصیف( متن )مرحله سطح اول: گفتمان به مثابه

شود که سطح کالن شمرده میسطح سوم:  تفسیر( فرآیند تولید و تفسیر متن )مرحله

 .(44 :1391 ،فرنام)( تبیین زمینه است )مرحله گفتمان به مثابه

به شرح ذیل به تحلیل و طبق الگوی فرکالف  این پژوهش بر اساس آنچه گفته شد در

 :شود پرداخته میها  داده

 الف. واژگان

ها دام طرحها از ک آن یبند در طبقه های تجربی هستند؟کلمات واجد کدام ارزش

  استفاده شده است؟

چه نوع روابط  بندی افراطی سخن گفت؟بندی دگرسان یا عبارتتوان از عبارت آیا می

معنایی، شمول معنایی، تضاد معنایی( به لحاظ ایدئولوژیک معنادار بین  معنایی )هم

 آیا عبارتی وجود ای هستند؟های رابطهواجد کدام ارزش هاواژه کلمات وجود دارد؟

آیا کلماتی وجود دارد که آشکارا رسمی یا  حسن تعبیر باشند؟ دارد که دال بر

در کلمات از کدام  های بیانی هستند؟کلمات واجد کدام ارزش ای باشد؟ محاوره

 ها استفاده شده است؟استعاره
 

 ب. دستور

چه نوع فرآیندها و  های تجربی هستند؟های دستوری واجد کدام ارزشویژگی 

هایی هستند آیا فرآیندها همان گری نامشخص است؟آیا کنش ی مسلط هستند؟مشارکین

 جمالت مثبت هستند یا منفی؟ جمالت معلوم هستند یا مجهول؟ رسند؟که به نظر می

ها )خبری، از کدام وجه ای هستند؟های رابطههای دستوری واجد کدام ارزشویژگی
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ای های مهم وجهیت رابطهیژگیآیا و پرسشی دستوری، امری( استفاده شده است؟

استفاده شده است و اگر پاسخ مثبت است،  «ما و شما»آیا از ضمیرهای  وجود دارد؟

های های دستوری واجد کدام ارزشویژگی ها چگونه بوده است؟استفاده از آن نحوه

 برای ارجاع به داخل و بیرون متن از چه ابزارهایی استفاده شده است؟ بیانی هستند؟

   .(93-92، 2001رکالف)ف

ها هستند عبارتند از: تجربی، بیانی و های صوری واجد آن سه ارزشی که ویژگی

ها ها ممکن است حامل یکی از این ارزشاما در این میان، برخی ساخت ای. رابطه

   باشند و برخی نیز بیش از یکی.

 تجربه ای دارای ارزش تجربی هستند که در آنآن ویژگی صوری ارزش تجربی:

شود. ارزش تجربی آن ارزشی جهان طبیعی یا اجتماعی بازنمایی می متن از کنندهتولید

 است که با محتوا و دانش و اعتقادات سر و کار دارد.

دهد ای که سرنخی از روابط اجتماعی  به دست میویژگی صوری ای:ارزش رابطه

ها و روابط اجتماعی بطهای با راای است. در واقع ارزش رابطهدارای ارزش رابطه

 سروکار دارد.

یابی تولیدکننده از بخشی از واقعیت که سرنخی از ارزش ایویژگی صوری ارزش بیانی:

های اجتماعی ها و هویتدهد که مرتبط با این ویژگی است. این ارزش با فاعلارائه می

 .(94-93، 2001فرکالف) سروکار دارد
 

 تفسير  ج. سطح

های کاربردشناسی زبان و رهیافت ها هوممف ، بافت،موقعیتتوجه با  ،تفسیر مرحله در

 عالوه بر تفسیر متن، بافت متن در این مرحله. گیردصورت میوعوامل بینامتنی، تفسیر 

شود. تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت  میتفسیر نیز شامل  متن و زمینه
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که مفسر در تفسیر  ای استدانش زمینههمان ذهنیت مفسر بدین ترتیب مفسر است. 

هایی سرنخ ظاهری متن در حقیقت به منزله شکل، کنندهتفسیر نظر . ازبردمتن به کار می

سازند و تفسیر محصول ارتباط ای ذهن مفسر را فعال میهستند که عناصر دانش زمینه

اشت که اصطالح ای مفسر است. البته باید توجه دها و دانش زمینهدیالکتیک این سرنخ

های عقل سلیم فرض های ایدئولوژیک پیشای نباید مانع از آن شود که جنبهدانش زمینه

  را فراموش کنیم.
 

 تبيينسطح د. 

های موجود در یک زبان، با در نظر در سطح تبیین، چرایی تولید متن از میان امکان

ای و نش زمینهآوردن عوامل اجتماعی، تاریخی، گفتمان، قدرت، ایدئولوژی، دا

ها به داده در این پژوهش. (49-46 :1391 ،)فرنام شود های موجود، بررسی میقرارداد

که توسط  ییهاداده میدانی، در شیوه شود.آوری می ای جمعو کتابخانه میدانی یهاشیوه

، که دستی در ادبیات شفاهی قشقایی دارند افرادیو  شاعران، نویسندگان، کهنساالن

از  گیریبهرهبا  ایکتابخانه در  شیوهو  شودمی ضبط و یادداشتشود، یارائه م

از جمله  های فولکلوریک قشقاییها و دوبیتی المثلضرب های نشر شده در زمینه کتاب

شوند. میآوری  جمعهای الزم داده (1371کیانی )، (1378 و 1391مردانی رحیمی )

مدار از جمالت به اصطالح  تمانتارهای گفشود و ساخشده مطالعه می آوری متون جمع

 شود.گناه تفکیک میبی
 

 هاتحليل دادهتجزیه و . 3

و در  از اهمیت زیادی برخوردار بوده فولکلور ،در ایل قشقایی به دلیل نبود کتابت کافی

که  چنانقشقایی هم نمادهای فرهنگی جامعه همه .است ایدارای جایگاه ویژه میان مردم
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اند. های دیگر منتقل شدهصورت سینه به سینه به نسلباشد، به ولکلور میخاصیت ف

ها، اصطالحات، دوبیتیها، المثلها، ضرب ها، عاشقانههای حماسی، پهلوانیداستان

ها، آوازها، ها، الالییها، لطیفهها، نوحهها، سوگواریهای زبانی، ترانهها، بازیچیستان

ها و ژانرهای مختلف نشان از فولکلور قدرتمند قوم مه با گونهها و... همه و هکارآهنگ

المثل و متن شامل دوبیتی، ضرب 102تعداد  بر این اساس در این مقاله قشقایی دارد.

اند. با روش دو داستان فولکلور از ادبیات شفاهی قشقایی انتخاب شده و اصطالح

 ویسندگانبررسی خواهد شد. نی فرکالف تحلیلی با توجه به چهارچوب نظر  - توصیفی

های ترکی المثلضرب [atalar søzy]های آتاالر سؤزو ها از کتابپس از استخراج داده

چادرها و همچنین  های ترکی قشقایی، کتاب سیهدوبیتی [asanaklar]قشقایی، آساناکالر 

شده  یآوانگار IPA المللی ، با آوانگاری بینگاننگارندشده توسط  آوری های جمعداده

است. در ادامه در بخش توصیف نمودهای ایدئولوژی و قدرت در سطح واژگان و 

های زبانی بررسی و ای در ساختهای تجربی، بیانی و رابطهدستور بر اساس ارزش

ها، بینامتنیت و بافت موقعیتی تولید متن مورد سپس در بخش تفسیر و تبیین داده

 شود. بررسی و شرح داده می
 

 وصيف:ت مرحله

های صوری متن مانند واژگان، دستور و ای است که با ویژگیمرحله ،توصیف

گر در ارتباط با واژگان و دستور باید به های متنی سروکار دارد. تحلیل ساخت

های بیانی متن و ای و ارزشهای رابطههای تجربی، ارزشهای مربوط به ارزش پرسش

بوط به استفاده از قراردادهای تعاملی و مر های الوهای متنی، به سدر بخش ساخت

 تر پاسخ گوید.های گستردهارتباط متن با ساخت
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 واژگان:الف( 

 ها: دوبيتی

 یهارای ارزش توصیفی بودند، از دوبیتیکه دا مدار های گفتمانتوصیف، واژه مرحلهدر 

  :دشوارائه میذیل تجزیه و تحلیل واژگان  در شدند. فولکوریک قشقایی برگزیده

 jollara dyzyl] [aq alma qizil alma]  یولالرا دوزول آلما  ا قیزیل آلماآغ آلم .1

alma] 

 (13 :1391دون گئری فضول اولما )مردانی  -کاکام سنه قیز وئرمز

[Kakam sænæ qiz vɛrmæz]  [døn gɛri fuzul olma] 

 اندسیب سفید و سیب سرخ           بر سر راه ردیف شده  ترجمه:

 این فضولی مکن. از رادرم به تو دختر نخواهد داد             برگرد از این خیال و بیشب

استعاره   سرخسفید و سیب سیب  [aq alma qizil alma]آلما آلما و قیزل آغ  هایهواژ

 دارای بار منفی و ارزشو ای محاورهای واژه [fuzul]فضول  یو واژه استاز دختر 

  باشد.میتجربی 

   رغول اوزونگده خال واآغاج باشیندا شال وار                    او .2

[aqaʤ baʃɯnda ʃalvar]                   [oqul yzyŋdæ xal var] 

 (15 : 1391مردانی کاکام سنه قیز وئرمز                      چؤک دیزینگ اوسته یالوار )

[Kakam sænæ qiz vɛrmæz]             [ʧøk diziŋ ystæ jalvar] 
 شو خالی بر روی پسر نشانه است. ،شالی بر سر آن درخت پهن گشته است ترجمه:

 برادرم به تو دختر نخواهد داد      به روی زانو بنشین و التماسش کن. !ای پسر

، دارای تقابل معنایی بوده و پسر [oqul]و اوغول  دختر [qiz]قیز  هایهدر این شعر واژ

، دارای التماس کن [jalvar]یالوار فرود بیا، تعظیم کن و  [ʧøk]چؤک همچنین کلمات 

 باشد.بار ایدئولوژیک و ارزش تجربی می
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 قیز                      آچ تئلینگی دارا قیز های قرهقیز قره .3

[qæræ qiz haj qæræ qiz]               [aʧ tɛliŋi dara qiz] 

  یاتاغیمیز هارا قیز؟        وعده میز چشمه باشی               

[Vædæmiz ʧɛʃmæ baʃɯ]              [jataqɯmɯz hara qiz] 
 نما دختر موهایت را افشان کن و شانهتر سیاه ای دختر سیاه       ای دخ ترجمه:

 دختر؟ باشد ای خوابگاه ما کجاچشمه باشد                     ما سر  وعده

 دوداغی قایماق اوغول              های آغ اوغول    آغ اوغول .4

[aq oqul haj aq oqul]                  [dudaqɯ qajmaq oqul]  

 (16 :1391)مردانی میز چشمه باشی                        یاتاغیمیز داغ اوغول  وعده

[vædæmiz ʧɛʃmæ baʃɯ]                   [jataqɯmɯz daq oqul] 

 سپیدرو                 لبان تو به لذیذی سرشیر است.ای پسر زیبای  ترجمه:

 های بلند. قرار ما سر چشمه باشد                         و خوابگاه ما دل کوه

دارای بار منفی، آغ اوغول  ،دختر سیاه [qæræ qiz]قره قیز : 4 و 3 های شمارهدوبیتی _

[aq oqul] ای و ایدئولوژیک ارزش رابطه تضاد معنایی، بار مثبت و دارای ،پسرسفید

 باشد. می

 مده قوروتموشامآغ دونونگو یوموشام                     سینه .5

[aq donuŋu jumuʃam]                [sinæmdæqurutmuʃam] 

 (17 :1391)مردانی اوزونگ بوردا یوخودونگ                    آنانگا تاپیشیرمیشام 

[øzyŋ burda joxuduŋ]                    [anaŋa tapʃɯrmɯʃam] 
 ام.ام آن را خشک نمودهام    و روی سینهپیراهن سفیدت را خودم برایت شسته ترجمه:

 ام.خودت در منزل نبودی                            آن را به مادرت سپرده

، قورروتموشام امشسته [jumuʃam]یوموشام  هایهواژ: 5 دوبیتی شماره _

[qurrutmuʃam] باشند.می مدار واژگانی جنسیتدارای ارزش تجربی و  امخشک کرده 

 وه یوکونک اولسون                بهبهان مولکونک اولسونآغ ده .6
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[aq dævæ jykyŋ olsun]       [bɛhbæhan mulkuŋ olsun] 

 (18 :1391)مردانی  دینگ آلمادینگ           لچگیم بؤرکونگ اولسونسنی کی سه

[sæn ki sædiŋ almadɯŋ]        [læʧægim børkyŋ olsun] 

 شتر سفید با بارش برای تو       ملک بهبهان پیشکش تو باد. ترجمه:

 چارقدم کاله تو باشد.)ازدواج نکردی(  شتی ولی نگرفتیتو که مرا دوست دا

 کنایهیی و معنا همی رابطهو ملک بهبهان دارای  شترسفید [aq dævæ]وه واژگان آغ ده

  [børk]و بؤرک  چارقد [læʧæk]لچگ  هایهثروت و سعادت دنیاست. ولی واژ از

 باشد.دارای تضاد معنایی، بار ایدئولوژیک و ارزش تجربی می کاله

 اوتایدا گول بوناسی                           گوله بولبول قوناسی .7

[otajda gyl bunasɯ]                    [gylæ bulbul qonasɯ] 

 (28 :1391)مردانی  یه پئس آرواد                        تا دیرری دیر یاناسیخوب کیشی

[xub kiʃijæ pɛs arvad]                            [ta dirridir janasɯ] 

 .کندسرایی می و بلبل بر گل نوحهگل است              مان بوته روبروی ترجمه:

 .بد دارد                         تا زنده است باید در آتش بسوزد مرد خوبی که زن

 [pɛs arvad]و پئس آرواد  مرد خوب  [xub kiʃi]خوب کیشی هایهدر این دوبیتی واژ

 باشد.نگاه ایدئولوژیک بوده و دارای ارزش بیانی میواجد دارای تضاد معنایی و  زن بد

 یاماوستو ایپک قالی           یام                کهر آتینگ نالی .8

[kæhær atɯŋ nalɯjam]                 [ysty ipæk qalɯjam]  

 یاملر مالیکاکام منه جان دئمه                                من اؤزگه

[kakam mænæ ʤan dɛmæ]     [mæn øzgælær malɯjam] 

 قالی ابریشممنعل اسب کهرم                           و  ترجمه:

 تمای برادر من را جان خطاب مکن          زیرا که من از آن غریبه هس

 و کهرآت نالی قالی ابریشم   [ipæk qalɯ]ک قالی یپمورد استفاده مثل ا هایهواژ

[kæhær at nalɯ] باشد و دارای ارزش تجربی و بار معنایی مثبت می نعل اسب کهر
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استعاره از دختر است که بار مال بیگانه  [øzgæ malɯ]اوزگه مالی  همچنین واژه

 ولوژیک دارد.ئدیا

 الکیم                       آغ یویوم آیری سیلکیم -آغ دونونگ الکیم .9

[aq donuŋ ælkim ælkim]                   [aq jujum ajrɯ silkim]  

 وغالی مولکوممن بیر بولونتو یتیم                                 سن بیر قو

[mæn bir buluntu jætim]          [sæn bir qouqalɯ mulkum] 
 تکانمششویم و می پیراهن سفیدت را                        سفید می ترجمه:

 و تو یک ملک گرانبهایی          ام                 من یک یتیم سرراهی

 هاییهواژ بتکانم [silkim]کیم و سیل سفید بشویم  [aq jujum]آغ یویوم هایهواژ

بولونتو  هایهباشند. همچنین واژمدار و زنانه هستند که دارای ارزش تجربی میجنسیت

[buluntu] استعاره از خود دختر و قووغالی مولک  سرراهی[qouqalɯ mulk]  ملک

استعاره از پسر، دارای تضاد معنایی و نگاه ایدئولوژیک به پسر و دختر  بهانگرا

 باشد. می
 

 :ها و اصطالحاتالمثلضرب

 وه.وه سهیانگ، اوغلو آلتی آیلیگدا سه قیزی دؤرد آیلیگدا وورا وورا اوتورداسی .10

[qizi dyrd ajlɯgda vuravura oturdasɯŋ oqulu altɯ ajlɯgda sævæ sævæ] 

ترجمه: دختر را در چهار ماهگی باید با ضرب کتک مجبور به نشستن بکنی ولی پسر 

 را در شش ماهگی با دوست داشتن و نوازش. 

یکدیگر قرار دارند. با در تقابل معنایی  پسر[oqul] و اوغول  دختر [qiz]های قیز واژه

دارای  ماهه شش [altɯ ajlɯg]و آلتی آیلیگ چهارماهه  [dørd ajlɯg]دؤرد آیلیگ 

 sævæ]وه سه وهو سه همراه با کتک [vura vura]وورا  _وورا هایهارزش تجربی و واژ

sævæ] باشند.نیز دارای تضاد معنایی و ارزش تجربی می  همراه با دوست داشتن 
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 [qiz unlu oqul donlu]  (28 :1391)مردانی قیز اونلو اوغول دونلو  .11

ترجمه: دختر پر از آرد و پسر خوش لباس )دختر باید سرو رویش همیشه پر از آرد 

 د(.باس باشباشد ولی پسر باید همیشه خوش ل

و اوغول  باشد( فعال) باشد رویش  پر از آرد و سر باید دختر [qiz unlu]قیز اونلو 

دارای ارزش تجربی و  .و آراسته باشد خوش لباس باید  پسر [oqul donlu]دونلو 

 باشد.تضاد معنایی می

 .(189 :1378)مردانی  گی اؤزونه دوشمن دیرقیزینگ اؤز لچه .12

[qiziŋ øz læʧægi øzynæ duʃmæn dir]  
 اوست. دشمنترجمه: چارقد سر دختر 

ارزش  گر بیانمعنای دشمن بوده و  دارای بار منفی و هم روسری[læʧæg] لچگ  واژه

 باشد.تجربی می

 تر دیر.قیز گتیرمگ بیکار اوتورماگدان یئی .13

[qiz gætirmæg bikar oturmagdan jɛjtærdir]  

 ر نشستن بهتر است.ترجمه: دختر زاییدن از بیکا

در تقابل معنایی یکدیگر قرار گرفته و  دختر[qiz] و قیز  پسر [oqul]اوغول  هایهواژ

 sæqqælini su]مبارک دارای ارزش مثبت و سقلینی سو آپارمیش  همچنین واژه

aparmɯʃ] از دختردارشدن است. کنایهدارای ارزش منفی و  ریشش را آب برده 

 ن آروادینان دیر.قوناق، قونشو، چوبا .14

[qonaq qonʃu ʧoban arvadɯnandɯr] 

 مهمان، همسایه و چوپان با زن است. از ترجمه: نگهداری

 چوپان [ʧoban]و چوبان  همسایه [qonʃu]قونشو  مهمان، [qonaq]قوناق  هایهواژ

 باشد.ای و دارای ارزش مثبت میارزش رابطه بردارندهدر

 .(189 :1378)مردانی دا چیللده گچی قیرخر آرواد اؤز اختیارینا اوالن .15
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 [arvad øz ixtijarɯna olanda ʧillædæ gæʧi qirxær] 
 کند.ترجمه: زن اگر اختیارش دست خودش باشد در چله زمستان بز چینی می

 gæʧi]قیرخمگو گچی وسط زمستان[ʧillæ] ، چیللهزن [arvad]های آرواد واژه

qirxmæg] زمستان و بزچینی واجد تضاد  باشند. چلهی میدارای ارزش تجرب بزچینی

خالف ایدئولوژی حاکم انجام کاری براز کاری نامعقول، دور از عقل و  کنایهمعنایی و 

 دادن است.

 [arvad siz æv bjabandɯr]و بیابان دیر آرواد سیز اه .16

تضاد معنایی  و خانه و بیابان دارای ا هستندمعن هم خانه [æv]و با اهزن  [arvad]آرواد 

  باشد.می

  [hæmæn qærri dir]   همن قرری دیر .17

 گر است.ترجمه: همانند همن پیری زنی فتنه

  [zohrɛ qærri dir]زهره قرری دیر   .18

 .استترجمه: مثل زهره پیر مکاره 

 [zohræ qærri]و زهره قرری  همن پیرزن  [hæmæn qærri] های همن قرریواژه

ها همن  که در متن آن هستند هایی مدار برگرفته از داستانایی گفتمانهواژه زهره پیرزن

 اند.گری و نیرنگ بودههره دارای ارزش منفی و نماد حیلهو ز

 جه کیشی اولسون، منی آغجا ساخالسین.  قره. 19

[qæræʤæ kiʃi olsun mæni aqʤa saxlasɯn]   
 .ترجمه: مرد سیاهی باشد و مرا سپید نگه بدارد

دارای تضاد  سفید کوچک [aqʤa]و آغجا سیاه کوچک  [qæræʤæ]جه قره هایهواژ

 باشد.معنایی ارزش تجربی و بار ایدئولوژیک می

 کدبانو هست. [kædbanudur]  کدبانو دور .20
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از زنی است که توانایی انجام  کنایهای و ، دارای بارمثبت، ارزش رابطهکدبانو واژه

 داشته باشد. تهشایسبه نحو  را کارهای منزل

 دارای دوجان است. [ikki ʤanlɯdɯr]ایکی جانلی دیر.  .21

از زن  کنایهای، ارزش رابطه یدربردارنده دارای دو جان [ikki ʤanlɯ]ایکی جانلی 

 باشد.ایدئولوژیک می واجد بارو  باردار
 

 :هاداستان

نجیب با شرافت، انسانی بود. انسان بود، اما انسانی  ها اما قریب باالتر از این حرف .22

)کیانی،  کرد)ع( زندگی می متدین و خداشناس، انسانی که دائم با یاد موالیش علی

1371 :443).  

ارزش مثبت و واجد ، معنا ایدئولوژیک، هم های خداشناس و متدین دارای بارواژه

 د.نباشارزش بیانی می همچنین دارای

 جیگربندینگ کسیراییم           سنی گویدن آسیراییم           .23

[sæni gøjdæn asɯrajɯm]            [ʤigær bændiŋ kæsɛrajɯm] 

 (444 :1371کیانی، سن هارانینگ عاشقی سن )  سنی گاوسر باسیراییم        

[sæni gavsær basɯrajɯm]       [sæn haraniŋ aʃɯqɯ sæn] 
 کنم و جگرت را خون خواهم کرد.را حلق آویز می تو

 ای هستی؟کنم بگو ببینم تو عاشق کدام منطقهگاو سر تو را له میبا 

 و باسیراییم ببرم [kæsɯrajɯm]، کسیراییمبیاویزم [asɯrajɯm] های آسیراییمواژه

[basɯrajɯm] د.نباشدارای ارزش تجربی و نشان از قدرت می بپوشانم 

 .(444 :1371کیانی، ) گر برای ربودن او آماده شداین زن حیله .24

 باشد.گر دارای ارزش منفی و تجربی می حیله واژه 

 .(444 :1371کیانی، ) زن بیچاره از مرگ نجات یافته بود .25
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 باشد.زن بیچاره دارای ارزش بیانی و بار منفی می

 .(444 :1371کیانی، ) قیافه خود را شبیه عروس شاهزاده کرد و به قصر رفت  .26 

 .استمثبت ارزش تجربی و بار  واجدعروس 
 

  :دستورب( 

 ها:دوبيتی

 دوزول آلما یولالراآلما                   یزیلآغ آلما ق .1

[aq alma qizil alma]                [jollara dyzyl alma] 

 (13: 1391 یفضول اولما )مردان یوئرمز                    دون گئر یزسنه ق کاکام

[Kakam sænæ qiz vɛrmæz]                 [døn gɛri fuzul olma] 

 .اند شده یفبر سر راه رد         سرخ     یبو س یدسف سیبترجمه: 

 مکن. یفضول یناز ا یشو ب یالخ ینبه تو دختر نخواهد داد             برگرد از ا برادرم

دهد.  نشان میرا تعهد  ،منفی به صدق گزاره ،نخواهد داد[vɛrmæz]  فعل وئرمز

ای را که حاکی از تعهد مطلق تولیدکننده به صدق های فعلی ( صورت1997فرکالف )

نشان از قدرت  تو [sæn]داند. ضمیر سن دارای ارزش بیانی می را خاص است ایگزاره

فضول  ،و نهی برگرد  [døn gɛri]گئریگر و همچنین استفاده از دو فعل امر دؤنکنش

 .استای در جمله  وجود ارزش رابطه گر بیان فضول نشو [fuzul olma]  اولما

 یزدارا ق ینگیآچ تئل                      یزقره ق یهایزق قره .2 

[qæræ qiz haj qæræ qiz]                  [aʧ tɛliŋi dara qiz] 
 یز؟هارا ق یاتاغیمیز                       یچشمه باش یزم وعده

[Vædæmiz ʧɛʃmæ baʃɯ]              [jataqɯmɯz hara qiz] 

 را افشان کن و شانه نما دختر یتموها       یاهدختر س یا یاهدختر س ای :ترجمه

 وعده ما سر چشمه باشد                     خوابگاه ما کجا دختر؟
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به جای شخص مورد نظر  دخترسیاه  [qæræ]قیز سازی قره در این دوبیتی از فرآیند اسم

 ارزش تجربی بوده و همچنین وجود جمله گر بیانوع موضاستفاده شده است. این 

نشان از  ؟خوابگاه ما کجا باشد [jataqimiz hara qiz] پرسشی یاتاغیمیز هارا قیز؟

 .استای در جمله وجود ارزش رابطه

 دوشموش یئره یئمهمیش                   یشمیشک ینداآغاج باش .3

[aqaʤ baʃɯnda kiʃmiʃ]               [jɛmæmiʃ ɛæræ dyʃmyʃ] 

 (16: 1391 ی)مردانگؤزدن دوشموش  یوئرمز                      گئد گئر یزسنه ق آتام

[atam sænæ qiz vɛrmæz]                [gɛd gɛri gøzdæn dyʃmyʃ]  
 .اند یختهر ینها نخورده به زم درخت پر کشمش        و کشمش باالی :ترجمه

 .یاکه از چشم همگان افتاده ید            برو ابه تو دختر نخواهد دا پدرم

ش رازگ  گربیان ،پایانیع امنفی در مصر و جمله نخستمجهول در بیت  استفاده از جمله

سازی نیز در مصرع آخر صورت گرفته است. پدر و همچنین فرآیند اسم استتجربی 

ای ارزش بیانی دارنخواهد داد  [vɛrmæz]گر حامل فعل منفی وئرمز  به عنوان کنش

 .است

 اولسون             بهبهان مولکونک اولسون یوکونکآغ دهوه  .4

[aq dævæ jykyŋ olsun]         [bɛhbæhan mulkuŋ olsun] 

 (18: 1391 ی)مردان بؤرکونگ اولسون یملچگ             ینگآلماد ینگسهد یک سنی

[sæn ki sædiŋ almadɯŋ]            [læʧægim børkyŋ olsun] 

 .کش تو بادیشتو      ملک بهبهان پ یبا بارش برا یدسف شتر :ترجمه

 ( چارقدم کاله تو باشد.ی)ازدواج نکرد ینگرفت یول یکه مرا دوست داشت تو

کار رفته  ههای اول تا چهارم ب، چهار بار در جملهتو [sæn]در این دو بیتی ضمیر سن 

هایش را  معلوم هستند. گوینده حرف و جمالت استای ارزش رابطه گر که نشاناست 

 نگرفتی، [almadэŋ]کند و استفاده از فعل منفی آلمادینگ  بیان می توصریح با ضمیر 
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 . استارزش تجربی  گر بیان

 اوغالن دونونگ چیت تکین          دیر سوت تکین          آیایدین .5

[ajajdɯndɯr syt tækin]                  [oqlan donuŋ ʧit tækin]  

 (22: 1391 ی)مردان بوراالر توو یئمه                                 اؤلدوررلر ایت تکین

[buralara tou jɛmæ]                       [øldyrærlær it tækin] 

جنس پیراهن تو از  ای پسر /ست و هوا مثل شیر روشن استا شب مهتابی ترجمه:

 پارچه چیت است

 کشند.پرسه مزن                  که تو را همانند سگ میدر این حوالی 

باشد. فعل قطعیت می نشانگر نخست، در دو جمله است  [dɯr] استفاده از فعل دیر

اؤلدوررلر ایت  ای و جملهدارای ارزش رابطه مزنپرسه [tou jɛmæ] توو یئمهنهی 

رزش تجربی جمله ا گر بیان کشند، همانند سگ می [buralara tou jɛmæ] تکین

 باشد.  می

 یتان یولگئد  یولدانبو                    یطانیاوغول دونونگ ق .6 

[oqul donuŋ qæjtanɯ]               [bu joldan gɛd jol tanɯ] 

 یبول تان یارینگیگئد                         ییلم ده یارینگ یک من

[mæn ki jarɯŋ dæjilæm]          [gɛd jarɯŋɯ bul tanɯ] 
راه گذر کن و راه خود را  یناز ا /است یطانق جنسهزتو  هنیراپسر پ ای :ترجمه

 بشناس

 کن ییخود را شناسا یارپس برو و                       یستمتو ن یارکه  من

 چهارم نیز جمله دستوری، جمله جمله ،دوم خبری، جمله جمله نخست، جمله

باشد که دارای منفی می یک جمله نیز سوم جمله و ایدستوری دارای ارزش رابطه

 نیز نشان از قطعیت دارد. نیست[dæjilæm]  ییلده. فعل منفیاستارزش تجربی 

 آبی دونونگ دورنگی                     یومادیم گئتدی رنگی .7
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[abɯ donuŋ dorængi]         [jumadɯm gɛtdi rængi] 
 ائللرینگ نام و ننگی            ودینگ آلمادینگ سن کی سه

[sæn ki sævdiŋ almadɯŋ]             [ɛllæriŋ namonængi] 
 پیراهن آبی دو رنگ تو را           نشستم ولی رنگش از بین رفت. ترجمه:

 ها شدی تو که مرا دوست داشتی ولی نگرفتی        نام ننگ ایل

های منفی فعل و ایدارای ارزش رابطه این دو بیتی تو در [sæn]استفاده از ضمیر سن 

دارای ارزش تجربی  نگرفتی[almadɯŋ]  و آلمادینگ نشستم  [jumadɯm] یومادیم

 باشد. می

 یامیام                           اوستو ایپک قالیکهر آتینگ نالی .8

[kæhær atɯŋ nalɯjam]                 [ysty ipæk qalɯjam]  

 یاملر مالیئمه                             من اؤزگهکاکام منه جان د

[kakam mænæ ʤan dɛmæ]     [mæn øzgælær malɯjam] 

 و قالی ابریشمم  نعل اسب کهرم                      ترجمه:

 زیرا که من از آن غریبه هستم    ای برادر من را جان خطاب مکن      

این دو بیتی و  و منفصل )من( در چهار جملهاستفاده از ضمیر اول شخص متصل )م( 

برادر به  [kakam mænæ ʤan dɛmæ]دستوری: کاکام منه جان دئمه  همچنین جمله

 ای دارد.، نشان از ارزش رابطهمن جان نگو

 یسالما من یللرهد                               یآلما من یم قره .9

[qæræjæm alma mæni]              [dillæræ salma mæni]     

 یآلما من یسمقلب                                 یانیناصراف  آپار

[apar særaf janɯna]              [qælbisæm alma mæni]  
 یاندازها م خواهان من نباش        و اسمم را بر سر زبان سیاهم، :ترجمه

 نباش یدارمخر یدیدر وجودم د یگر ناخالصا             ببر        صراف پیشمرا 

ارزش تجربی است. همچنین  گر بیانها معلوم هستند، این مطلب در این دو بیتی جمله



 

 

 
 

 

 

 

 
 145 یانتقاد یشناس از منظر گفتمان تحليلی: ییشقاق یشفاه ياتزنان در ادب یگاهجا

 ببر [apar]و آپار  نیانداز [salma]، سالما نگیر [alma]  افعال دستوری و امری آلما

 باشند. ای میدارای ارزش رابطه
 

 :ها و اصطالحاتالمثلضرب

 وه.وه سهیانگ، اوغلو آلتی آیلیگدا سه یگدا وورا وورا اوتورداسیقیزی دؤرد آیل .10

[qizi dyrd ajlɯgda vuravura oturdasɯŋ oqulu altɯ ajlɯgda sævæ sævæ] 

ترجمه: دختر را در چهار ماهگی باید با ضرب کتک مجبور به نشستن بکنی ولی پسر 

 را در شش ماهگی با دوست داشتن و نوازش. 

 گرنشان ،ها دارای ارزش تجربی و بایدجمله ،گر نامشخصمثل کنشالدر این ضرب

 .استقطعیت 

 .استترجمه: مثل دختر کور   [ingar kor qizdir]اینگار کور قیز دیر  .11

ای و نشان از قطعیت هست دارای ارزش رابطه ،ارزش بیانی دارای انگار [ingar] اینگار

 .دارد

 [kiʃi qizi iʧi bir gɛʤæ ær bæs dir]دیر  کیشی قیزی ایچی بیر گئجه ار بس .12

 مرد باشد( یک شب شوهر کافی هست.جوانترجمه: برای دختر مرد )پدرش 

برای  [kiʃi qizi iʧi bir gɛʤæ ær bæs dir]کیشی قیزی ایچی بیر گئجه ار بس دیر 

ای و دارای ارزش رابطه است  [dɯr] . فعل دیریک شب شوهر کافی است ،دختر مرد

 .دارد ز قدرتنشان ا

یسیگ آرواد اهترجمه: زن دارای نقصان است. [arvad æjsikdir]یسیگ دیر آرواد اه .13

به شمار   های منفی از وجوه قدرتگزاره و منفی دارای ارزش تجربی جملهدیر. 

 ای است.قطعیت ارزش رابطه گر بیان است  [dɯr] . فعل دیرروند می
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منفی دارای  جمله ترجمه: زن شیطان است. [arvad ʃɛjtandɯr]آرواد شئیطان دیر  .14

 گر بیان است  [dɯr] . فعل دیرهستند  قدرتهای منفی از وجوه گزاره و ارزش تجربی

 ای است.قطعیت ارزش رابطه

 آرواد اؤز اختیارینا اوالندا چیللده گچی قیرخر. -15

  [arvad øz ixtijarɯna olanda ʧillædæ gæʧi qirxær]  ا کتک نزنی در زن راگر

بارمنفی و  دارای است.  از کار نامعقول کنایهجمله این . کندزمستان بز چینی می یچله

 باشد.دارای ارزش تجربی می
 

 :هاداستان

 قریب و صنمداستان 

تر جمالت و  . بیشهاستافسانهبه تر شبیه  روایی و بیش یداستان ،داستان قریب و صنم

ه صورت مثبت به کار رفته است. گفتمان مذهبی و قریب و صنم ب بارهواژگان در

های مربوط به قریب  آید. متن هر چیز در این داستان به چشم می الهامات غیبی بیش از

 گونه است:معموال دارای جمالت مثبتی از این

با شرافت، انسانی  بود. انسان بود، اما انسانی نجیبها  اما قریب باالتر از این حرف .16

 ،)کیانی کرد با یاد موالیش علی )ع( زندگی می داشناس، انسانی که دائممتدین و خ

1371 :443).  

بار چشمانش با چشمان قریب  حتی یک ها موفق نشدصنم تا مدت ،با این وصف .17

الهی گفت  داشت و میهای پیش پایش را برمیتالقی نماید. زیرا مرد کمانچه زن نارنج

تر به صورت خبری آمده و  جمالت بیشرفت.  خت و میاندا شکر بعد سر را به زیر می

بوده و جمالت دارای بار مثبت و فعل ماضی بعید نشانگر قطعیت باشند. داری فاعل می

 باشند. ارزش تجربی می
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 .(443: 1371 ،)کیانیقرار قریب نوازنده شده بود  شاهزاده صنم عاشق بی .18

 .(443: 1371 ،)کیانی شاهزاده صنم تصمیم دیگری گرفت .19
 

 (آهوی لنگ)  [aqsaq ʤɯjran]داستان آغساق جئيران 

که با  هستند( غالبا روایی و جمالتی خبری آهوی لنگجمالت داستان آغساق جئیران )

های خبر وجود فاعل و فعلی است های جملهآیند. از ویژگیفعل سوم شخص مفرد می

نویسنده یا  ،فاعل ،تعارفی مهای خبرآید. همچنین در جملهآن می که در ادامه

دهنده  ان آن را جایگاه اطالعتو گیرد که می ای است که در جایگاهی قرار می گوینده

. پس مخاطب نیز در کندند. اوست که اطالعات خود را به مخاطب منتقل میخوا

 اطالعات قرار دارد.  کننده جایگاه دریافت

شاه  .«ردن دختر جایزه تعیین کردداشت برای آوشاه که پسرش را زیاد دوست می» .20

باشد. دوست داشتن و تعیین کردن جایزه دارای ارزش پذیر میگر و پسرش کنشکنش

 باشد.تجربی می

 .(473: 1371 ،)کیانی «گر برای ربودن او آماده شداین زن حیله» .21

 .(473: 1371 ،)کیانی «بیندهایم نمیدخترم چشم :پیرزن گفت» .22

های مشغول خدمت به او بود لباسکه دختر صمیمانه  کار در حالیپیرزن م» .23

 .«نتواند فرار کنداو خودش را به  او دوخت، تا 

تر جمالت به صورت خبری و توصیفی  و بیش استگر جمالت پیرزن کنش این در

باشد. جمالت دارای بار ایدئولوژیک بوده و معموال پیرزن از موضع برای پیرزن می

دادن،  م آمادگی کردن، فریب دادن، نشان. افعالی همانند اعالگویدمیقدرت سخن 

 باشند.از موضع قدرت مینشان شدن و ...  آماده

 .(473: 1371 ،)کیانی «زن بیچاره از مرگ نجات یافته بود» .24
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 (473: 1371 ،)کیانی «خود را شبیه عروس شاهزاده کرد و به قصر رفت قیافه» .25

 باشد. ارزش تجربی می خبری و دارای جمله
 

 تفسير: مرحله

ثیرات اتوان مستقیما به تهای صوری متن، نمینظر فرکالف، از طریق ویژگی از

متن و ساختارهای   هجامعه دست یافت؛ زیرا رابط  هها بر شالودساختاری این ویژگی

ن شود تا متای غیرمستقیم است. اینجاست که ضرورت تفسیر مطرح میاجتماعی، رابطه

دهند، تولید و تفسیر های متن ارزش می بر اساس مفروضات عقل سلیم، که به ویژگی

 شود.
 

 «زن» [arvad]  آرواد

ذیل  هایصورتزن در ادبیات شفاهی قشقایی به  ،های گردآوری شدهبراساس داده

 قشقایی است. ایدئولوژی حاکم بر جامعه نشانگربازنمایی شده و این بازنمایی 

 ta dirridir] [xub kiʃijæ pɛs arvad]تا دیرری دیر یاناسی ،پئس آرواد خوب کیشی یه

janasɯ] 

 . مرد خوبی که زن بد دارد تا زنده است باید در آتش بسوزد

است،  کنند و سوختن برای مردمرد را با صفت خوب و زن را با صفت بد معرفی می

برعکس عنوان نشده  له در هیچ یک از متون به صورتاچرا که زنش بد است. این مس

 است.

 جاهال اوغول دول آرواد    تا عومرو وار یاناسی

[ʤahal oqul dul arvad]                   [ta umru var janasɯ] 

 تا عمر دارد باید در آتش بسوزد. ،زن بیوه با ازدواج با یکمرد جوان 

 شودیک جوان می و نابودی ازدواج با یک زن بیوه باعث سوختن عمر 
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 دینگ آلمادینگ   لچگیم بؤرکونگ اولسونسنی کی سه

[sæn ki sædiŋ almadiŋ]             [læʧægim børkyŋ olsun] 

 )ازدواج نکردی( چارقدم کاله تو باشد تو که مرا دوست داشتی ولی نگرفتی

 اعتبار است.  ارزش و کاله دارای ارزش و چارقد فاقد 

موضوعی طبیعی مطرح شده است. در متون  وانعنبهفرودستی زنان برای خودشان نیز 

توصیف نیز ذکر شد صحبت از قطعیت موضوعی است که  مرحلهچنان که در  ذیل هم

ها فرودستی زنان را به عنوان عقل کار رفته است. گویندگان متنه در خصوص زن ب

 اند.سلیم و طبیعی شدگی کامال پذیرفته

یسیگ دیر. آرواد اه .زن عقلش ناقص است [arvad æqli kælædir] آرواد عقلی کله دیر

[æjsikir arvad] آرواد شئیطان دیر.  .زن دارای نقصان است[arvad ʃɛjtandɯr]  زن

 .دیوار زن کوتاه است [arvad kæræsi kotadɯr] سی کوتادیر.آرواد کره .شیطان است

ن بر سرت چارقد ز [arvad ʧarqadɯ baʃɯŋa olsun] آرواد چارغادی باشینگا اولسون

عقل زن پارسنگ  [arvad æqli parsæng aparɯr] آرواد عقلی پارسنگ آپاریر.  .باشد

آروادی  .استخواب زن برعکس  [arvad diʃi ʧæpdir]آرواد دیشی چپ دیر.  .برد می

کسی که زن را   [arvadɯ vurmajanɯ allah vurmuʃ]وورمایانی آلاله وورموش.  

 .نزند خدا اورا زده است

 :«پيرزن» [qærri]قرری 

مثل پیرزنی  [qærri patɯl ardɯna su tøkændir]قرری پاتیل آردینا سو تؤکن دیر.  

همان پیر زنی است که بر پشت . ریزد که به پشت دیگ )وارونه( آب می استمکار 

از داستان آهوی لنگ که پیرزنی برای فریب  بخشیاشاره دارد به  ریخت.دیگ آب می

قیرخ  ریزد.ری زده، دیگ را وارونه گذاشته و به پشت آن آب میخود را به کو ،دختر

که چهل سخن بگوید  پیرزنی [qirx danɯʃan qærri ʧatlar]دانیشان قرری چاتالر.  
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گر همانند همن پیری زنی فتنه [hæmæn qærri dir]همن قرری دیر.   .شودمنفجر می

 .استر مکاره مثل زهره پی [zohræ qærri dir]  زهره قرری دیر .است

ها و  المثلها، ضرببینیم که در اکثر داستانبا بررسی و تحلیل متون شفاهی قشقایی می

 .باشدگری، فریبکاری و جادوگری میاصطالحات پیرزن نماد حیله

 

 [qiz] «دختر»: 

 شوند وتر معرفی میان ضعیفدختر ،اغلب ،پسر و دختر بین ها و تقابلدر مناظره

 : شوندپسران میمغلوب 

 aʧ tɛliŋi dara]  [qæræ qiz haj qæræ qiz] آچ تئلینگی دارا قیز های قره قیز قره قیز -

qiz]  های آغ  آغ اوغول .هایت را افشان کن و شانه نمامو ،ای دختر سیاه ای دختر سیاه

ای    [dudaqɯ qajmaq oqul] [aq oqul haj aq oqul]دوداغی قایماق اوغول، اوغول

 qæræ]پسر دختر را به اسم قره قیز .لبان تو به لذیذی سرشیر است ،پیدروپسر زیبای س

qiz]  و دختر پسر را به اسم آغ اوغول دختر سیاه  [aq oqul]  زند.صدا میپسر سفید 

 شود.دیده میهای دیگر نیز  در میان متن اندختر ویژه به نگاهاین 

 oqul qizdæn] [ʧɛʃmæ baʃɯ toz olar]چشمه باشی توز اوالر اوغول قیزدان قوز اوالر

qoz olar]  و پسر از دختر زیباتر استباالی چشمه  پر از غبار است.   

 [dillæræ salma mæni] [ʧobanam alma mæni]  دیللره سالما منی ،چوبانام آالما منی

 .چوپانی بیش نیستم مرا مگیر و آوازه زبان مردم نساز مرا

 آورند:به حساب میتر از دختر  پسر را عزیزتر و مهم

 اوغول اولسا: قدمی موبارک اولسون.   [uʃaq dunjaja gælændæ]  اوشاق دونیایا گلنده

[oqul olsa qædæmi mubaræk olsun] قیز اولسا: سققلینی سو آپارمیش 
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[qiz olsa sæqqlini su aparmɯʃ] آید. پسر باشد قدمش مبارک.  بچه وقتی به دنیا می

گی اؤزونه دوشمن دیر. قیزینگ اؤز لچه. را آب برده است دختر باشد ریش فالنی

[qiziŋ øz læʧægi øzynæ duʃmæn dir]    دشمن اوستچارقد سر دختر. 

دخترش  کسی که [qizini vurmajan dizini vurar]  قیزینی وورمایان دیزینی وورار.  

بار  [qiz yky duz ykydyr]قیز یوکو دوز یوکو دور.  .زندزند زانویش را می را نمی

 qizi]قیزی وورماسانگ چیلله ده گچی قیرخر.  .دختر به سنگینی بار نمک است

vurmasaŋ ʧillædæ gæʧi qirxær] کنددختر را نزنی در چله زمستان بزچینی می. 

 :«عروس» [gælin] گلين

دارای ارزشی مثبت یا خنثی  «عروس» [gælin] در پیش زمینه ذهنی افراد قشقایی، گلین

 شود.نگاه منفی نسبت به عروس دیده نمیو جز در موارد و بافتی خاص،  بوده

 انگار عروس آرایش شده است. [ingar bæzæli gælindir] لی گلین دیراینگار بزه

دخترم  [qizim sænæ dɛjræm gælinim sæn ɛʃid] قیزیم سنه دئیرم گلینیم سن ائشید

 .گویم، عروسم تو بشنو به تو می

 :دهند که به زنان ارزش مثبت میپردازیم میمتونی بررسی جا به  در این

  [qonaq qonʃu ʧoban arvadɯnandɯr] ناق، قونشو، چوبان آروادینان دیرقو

شئر بئشه دن چیخنده، نر و الس یوخو.  .همسایه و چوپان با زن است ،نگهداری مهمان

[ʃɛr bɛʃædæn ʧixændæ nær o las joxu] ر و ماده نداردشیر که از بیشه درآمد ن. 

کیشی  .بدون زن خانه بیابان است [arvad siz æv bjabandɯr]و بیابان دیر آرواد سیز اه

 [kædbanudur]  کدبانو دور. .از مرد سرتر است [kiʃidæn baʃdɯr] دن باش دیر

هر بورماغیندان بیر هونر یاغیر.  .بانوستکی [kɛjbanudur]ی بانو دور.  ئک .است کدبانو

burmaqɯndan bir hynær jaqɯr hær  بارداز هر انگشتش یک هنر می.  
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و زنان را با القاب و واژگانی  استارزش مثبت  واجددر متون فوق نگاه غالب به زنان 

اند. برخی  و ... ستوده نظیر شیر، کدبانو، کی بانو، هنرمند، آبادی خانه، سرتر از مرد

گاه برای زن از قشقایی هیچ ند و در جامعهو اصطالحات در متون حالت تابو دار هاهواژ

اوشاقلی دیر. داشته باشد. تر نقش مادر  زن بیش که به ویژه زمانی کننداستفاده نمی هاآن

[uʃaqlɯdɯr] اوشاغی اولدو.دارای بچه )درشکم( است . [uʃaqɯ oldu] اش به  بچه

  .)به جای زاییدن( دنیا آمد

در  متفاوت است.به نسبت  جایگاهیمتون دیگر،  نسبت بهها  دختر در داستان جایگاه

مثال در داستان  گیری دارد. د. حق انتخاب و تصمیمنکنآزادانه عمل می انها دختر داستان

شاهزاده صنم قرار قریب نوازنده شده بود. شاهزاده صنم عاشق بی قریب و صنم،

 ید قریب بنشیند.به امتصمیم گرفت تا دم مرگ تسلیم نشده و او  تصمیم دیگری گرفت.
 

 :تبيين مرحله

های موجود در یک زبان، با در نظر در سطح تبیین، چرایی تولید متن از میان امکان

ای و آوردن عوامل اجتماعی، تاریخی، گفتمان، قدرت، ایدئولوژی، دانش زمینه

های واقع زمانی که ما جنبه در .(2001)فرکالف،  شودقراردادهای موجود، بررسی می

های تفسیری در تولید و تفسیر متون به کار ای را چون شیوهاگون دانش زمینهگون

گاه آکنیم. این بازتولید ممکن است ناخواسته و ناخودمی بازتولیدآن دانش را  ،گیریم می

دهد، زیرا صورت گیرد. بازتولید مراحل گوناگون تفسیر و تبیین را به یکدیگر پیوند می

ای در پردازش گفتمان توجه بردن از دانش زمینه گونگی بهرهتفسیر به چ درحالی که در

ای و البته اجتماعی و تغییرات دانش زمینه شود، در تبیین، موارد بررسی شده شالودهمی

تبیین، توصیف گفتمان به  بازتولید آن در جریان کنش گفتمانی هستند. هدف از مرحله

گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی  ،تبیین .وان بخشی از فرآیندی اجتماعی استعن
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 تعیندهد که چگونه ساختارهای اجتماعی به گفتمان کند و نشان میتوصیف می

ثیراتی اها چه تتولید، گفتماندهد که درفرآیند بازبخشند؛ همچنین تبیین نشان می می

 بینجامدتواند به حفظ یا تغییر ساختارها ثیراتی که میاتوانند بر ساختارها بگذارند، ت می

  .(49-50 :1391 ،فرنام)

ادبیات  درتوصیف و تفسیر در خصوص بازنمایی زن  احلچه که در مر راساس آنب

نسبت به  آمیز و بعضا تبعیض که دیدگاه سنتی مشخص شد ،گفته شدشفاهی قشقایی 

. مردان به دلیل توان جسمی و اقتصادی باالتر، زنان داردزنان، در قوم قشقایی نیز وجود 

کنند. و زنان نیز این فرآیند را به عنوان ی محدود و تحت سلطه معرفی میاتموجودرا 

اند. زبان و ابزار زبانی در اختیار مرد است و اوست که تصمیم عقل سلیم پذیرفته

 گفتهکار برده و سپس تولید و بازتولید شود. به ه در رابطه با زن ب یگیرد چه گفتمان می

را مرد ساخته و آن را نوشته است.  ماستکه پیش روی  تاریخی (102: 1387) غذامی

بدین نگاشت و هم  کرد و این خط سیر را میمرد خط سیر حوادث و زمان را تعیین می

 ت مردانه به دست ما رسیده است. اسبب است که تاریخ به شکل هی

تر در قالب  در ادبیات مکتوب و شفاهی قشقایی هم زن ارزش و اعتبار خود را بیش

 گیرد.میو حتی فزونی  کرده قات عالم برابریسازد. با زیباترین مخلو می عشوق نمایانم

زبان نیز جزیی از تاریخ بشریت است. در طول تاریخ و با بررسی متون مکتوب و 

در گفتار مردانه  زبان»پی برد. زنان توان به سلطه و حاکمیت مردان بر  ادبیات شفاهی می

آغاز تاریخ ادبیات و شعر،  ای زنده به گور. از همان قههمیشه این بوده است: معشو

 ...«های باستانی و چه در گفتار مردان پیرامون زنان تغزلی بوده است، چه در زمان

 . (160: 1387، غذامی)
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ها و اصطالحات غالبا زنان با المثلها و ضربدر دوبیتی شدطور که مشاهده  همان

، چوپان [ʧoban] ، چوباندختر سیاه  [qæræ qiz]قیز ، قرهسیاه [qæræ] القابی نظیر قره

اند. معرفی شده العقل ناقص [æqli kælæ]  ، عقلی کلهدارای نقصان [æjsikir]یسیگ اه

ها، ها، قتلها، درگیریتر دارد تا حضور زن. جنگ ایالتی به حضور مرد نیاز بیشزندگی 

هر  .نیاز دارد ،ردار استکه از توان جسمی باالتری برخوها به حضور مرد غارت

تر در  کم جان و اموالش و تری دارد قدرت بیش ،تری دارد پسر بیشتعداد ای که خانواده

مرزی،  مرزی و برون های درونخطر است. در لشکرکشی شاهان و خوانین برای جنگ

فرسای ایلی، حیوانات درنده، بالهای طبیعی سهمگین  های طاقتبرای مقابله با سختی

شده پسر های یادبا موقعیت مواجههدر  هاد سیل، طوفان، خشکسالی و... خانوادههمانن

کور    [oʤaqɯ kor]خواستند. به همین دلیل کسی که پسر نداشت را اوجاغی کورمی

شد اسمی با پسوند تر می کردند. و وقتی که تعداد دختران از یکی بیشمعرفی می اجاق

 ، تمام بس [qizlærbæs]، قیزلربس[qizbæs] نهادند. قیزبسها می بر آن «بس»

[tæmambæs]دختربس ، [doxtærbæs]، بس  آلاله [allahbæs]از این  تعدادی... و

 دختر کورهمانند  [korqiz] آمد را کور قیزها بودند. کسی که کاری از دستش برنمی اسم

کاری  ،نابجا و خالف عرف دختران و زنان و خالفکار و همچنین  کردند.معرفی می

پدر و عدم ازدواج وی نیز باعث سرزنش و  بس نابخشودنی بود. ماندن دختر در خانه

کردند کرداری  م گفتار زنانه سعی میغر به همین دلیل زنان علیشد.  شماتت دیگران می

کار دوشادوش مردان، طی کردن مسیرهای طوالنی با پای پیاده،  مردانه داشته باشند.

 ها و... همهها و نزاع، شرکت در جنگویاز فوت  پسبه مرد عدم ازدواج و وابستگی 

بوده  ایلی در جهت شکستن ساختار و ایدئولوژی حاکم بر جامعه ییهاها تالشاین

کند ولی از بعد دیگر را تایید می زن به مردوابستگی متون  اغلبکه چند هر است.
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دن باش دیر.  کیشی. استمرد  در جهت ساختارشکنی و عبور از سلطهتالشی 

[kiʃidæn baʃdɯr]  کیشی قیزی ایچی بیر گئجه ار بس دیر.  .از مرد سرتر است[kiʃi 

qizi iʧi bir gɛʤæ ær bæs dir]  برای دختر مرد )پدرش مرد باشد( یک شب شوهر

تواند این  از آن دیگر می پسوابستگی زن به مرد مشهود است ولی  ،استکافی 

جایی که حضور زن در  عمر بدون مرد زندگی کند. یک زنوابستگی از بین برود و 

شئر بئشه دن چیخنده، نر و  تواند مثمر ثمر باشد چنین است: ها میها و درگیری جنگ

شیر که از بیشه در آمد نر و  [ʃɛr bɛʃædæn ʧixændæ nær o las joxu]الس یوخو. 

در این جا یک پذیرد. یموارد نیز زن این سلطه را با رضایت م البته در اغلب .ماده ندارد

تر از  پذیرد که ارزش کاله، بیشو زن با رضایت تمام می شودایجاد می کهژمونیفضای 

 زمینه دانش پیش کند.ارزش چارقد است. این باور به عنوان عقل سلیم نمود پیدا می

خواند. دختر را به دلیل زن را به دلیل عدم توانایی جسمی، ضعیف و ضعیفه می ،اجتماع

حق و  تر تحت سلطه قرار داده شود، بیشمحارم و ناموس محسوب می واینکه جز

آرایش و استفاده از لوازم آرایشی  گیرند. دختر اجازهگیری را از او می انتخاب و تصمیم

قیز اونلو اوغول : عطر را ندارد و بر این باورند کهنظیر سورمه، وسمه، هل، میخک و 

 .آردی باشد و پسر خوش لباس سر و رویش دختر باید [qiz unlu oqul donlu]دونلو. 

، حق گذاشتن زلف ندارد و باید است دختر تا زمانی که خواستگار ندارد و در منزل پدر

که  و این عدم آرایش ادامه دارد تا این را از پشت سر با عنوان ساچ ببافدگیسوانش 

ها به دلیل  پیرزن ود.شزیبایی می مین دلیل است که عروس نمادعروس شود و به ه

باال در ساخت دارو، درمان کردن، مامایی کردن، شناخت گیاهان دارویی، صحبت  تجربه

گر، با تجربه، راهنما و متون به عنوان حیله اغلبها... در  کردن از اجنه و مقابله با آن

 شوند. جادوگر معرفی می



 

 

 
 

 

 

 

 

 156  1395 پایيز و زمستان، دوماول، شماره  سال ،یرانیا یها شیگو یشناس دوفصلنامه زبان   

کشیدن برای فرزند، قابل  شیردادن، بزرگ کردن و زحمت ،اما مادر به جهت مادر بودن

. اصطالحاتی نگاه مثبتی دارندمادر  بارهدر بحثمتون مورد  اغلباحترام و عزت است. 

را فقط  زاییدن [doqmaq] ، دوغماقآبستن شدن [buqaz olmaq ] نظیر بوغاز اولماق

 uʃaqa]برند و برای انسان از اصطالحاتی همانند اوشاغا قالمیش برای حیوانات بکار می

aqlmɯʃ] ایکی جانلی دیربه بچه مانده است ،[ikki ʤanlɯdɯr]  ،دارای دوجان است 

زن به  همچنین کنند.، استفاده میاش به دنیا آمد بچه [uʃaqɯ oldu] و اوشاغی اولدو

د احترام است. گاهی خونی را به رها موها و موقعیتبافتبرخی دلیل ناموس بودن در 

گیرد و به احترام او نزاعی از  اهلل را می د زن جای کالمبخشند. گاه چارقچارقد زنی می

. و چارقدم قرآن است  [læʧægim qurandir]شود. لچگیم قورآن دیربین برداشته می

 ماند.از غارت و دستبرد راهزنان در امان می آن، گاهی کاروانی به دلیل وجود زن در

 1. مثال دارغاهاوده استبمتفاوت کم و بیش ها نگاه طوایف مختلف قشقایی به زن

مردم نگاه  ... نسبت به عامهها وساز و نقاره زن، عاشیق، استادهای «هاساربان»

توانسته در جمع صحبت کند، تری نسبت به زنان دارند. زن در اجتماع آنان می آزادانه

خوانین و ایلخانان  . در خانوادهسخن بگویدآواز بخواند و با مردهای غریبه رودر رو 

کنند و حتی ازدواج نمی ینیز زن احترام و عزت خاصی دارد. دختران ایلخان با هر کس

دهند. زنان خوانین شان پیدا نشود تا آخر عمر تن به ازدواج با دیگران نمی اگر الیق

شوند. شهرت سیاسی محسوب می -مختلف اجتماعی ترین مشاور آنان در امور بزرگ

در اداره و  -اسماعیل خان صولت الدوله -قشقایی بی همسر ایلخان نامدارخدیجه بی

اصطالح  هاکه در بین قشقایی ایبه گونهگیر بود. رتق و فتق امور، در زمان خود عالم

                                                   
1  Darqaha اند.ها که به مرور زمان به ایل قشقایی ملحق شده ها یا کوروشطایفه ساربان 
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 ،انگار خدیجه بی بی است[ingar xædiʤæ biji dir]   اینگار خدیجه بی یی دیر 

 باشد.معروف می

های قابل توجهی اتفاق ارشکنیساخت ،تر شبیه افسانه است ها که بیشتاندر داس

پسرها همسر  گیرد. او از بین همهافتد. دختر حق انتخاب دارد و تصمیم می می

مادر و پدرش در انتخاب خود ایستادگی  در برابرکند. خودش را انتخاب می

 واقع در و داشتهنیست که در اجتماع وجود چیزی آن  موضوع کند. و قطعا این می

که خود را در قالب داستان  اجتماع استاین و آرزوی افراد خواسته موضوع این 

 دهد.نشان می

 قرار قریب نوازنده شده بود. شاهزاده صنم عاشق بی -

 شاهزاده صنم تصمیم دیگری گرفت. -

 

 گيریجهيتنبحث و  .4

حاصل دیدگاه و چون سایر متون  همدر ادبیات شفاهی  انبازنمایی زنچگونگی 

های صوری متون با ویژگیآن متون است. و تولیدکنندگان  ایدئولوژی گویندگان

باشد. زبان به عنوان ابزار قدرت در ساختارهای اجتماعی در تعاملی دوسویه می

 اغلب. در است. این سلطه به دلیل توان جسمی و اقتصادی باال استدست مردان 

وصیف و وابسته به مرد ت ناقصی اتموجودبه صورت  انمتون شفاهی قشقایی زن

له به ساختار اجتماعی اگیری و انتخاب ندارد. این مستصمیم توانکه خود  شوندمی

 رویارویی براینیاز به توانایی جسمی باال  ایلی . زندگی پرمشقتگرددبرمیو ایلی 

و مبارزه با شرایط سخت، بالهای طبیعی و غیرطبیعی دارد و این عدم توانایی 

نوان انسانی فرودست در زن او را به ع جسمی به عنوان یک نقیصه در وجود
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کرد. خود زنان نیز به دلیل عدم سلطه و نداشتن قدرت باالتر این معرفی می جامعه

ها نگاه متفاوتی به دختر، بودند. قشقایی فرودستی را به عنوان عقل سلیم پذیرفته

و  هاعروس، زن و پیرزن داشتند. در ادبیات شفاهی قشقایی و غالبا در دوبیتی

تر موجودی وابسته، زن موجودی وابسته و دارای نقصان  ها دختر بیشالمثلضرب

گر، مکار و لهیتر با عنوان ح عقل و کمبود، عروس نماد زیبایی و پیرزن بیش

، تر شبیه افسانه است ها که بیش در داستان ولیاند. جادوگر معرفی شده

حق انتخاب دارد و تصمیم افتد. دختر های قابل توجهی اتفاق می شکنیساختار

مادر و  برابر درکند. پسرها همسر خودش را انتخاب می گیرد. او از بین همهمی

 در جایگاهزن همچنین  .کندخود ایستادگی میهمسر پدرش در خصوص انتخاب 

البته این مساله نیز به اهمیت . شودو بسیار محترم شمرده میانسانی بزرگوار  ،مادر

تر و به ویژه فرزند پسر در جامعه ایلی مربوط  تن فرزندان بیشزاد و ولد و داش

ز به زنان متفاوت جلوه نی ییقشقا یلمختلف ا یها دیدگاه طوایف و تیرهشود. می

هرم این س ام در ریبگیردر نظر  میرا به صورت هر یلیاگر ساختار ا .کردمی

قرار  هاها و عاشیقیهرم ساربانان، چنگپایین این بزرگان خوانین و ایلخان و در 

تقریبا دیدگاه بازتری نسبت به زنان در مقایسه با  سوی این هرمدوگیرند. افراد می

به  توانهای این پژوهش می از جمله محدودیت .اندهایی داشتقشق جامعه یعامه

محدودیت متون در دسترس به دلیل شفاهی بودن و همچنین  این موارد اشاره کرد:

های اخیر که ممکن است نتایج حاصل از جتماعی رخ داده در سالتغییرات عمیق ا

. خوانی نداشته باشد ی این جوامع هماین پژوهش، با این رویدادها و وضعیت فعل

های مشابه که به بررسی جایگاه که نتایج این پژوهش با پژوهش شودپیشنهاد می

اندازی از  تا بتوان چشم پردازند، مقایسه شودزنان در ادبیات دیگر اقوام ایرانی می
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