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 چكيده 
ههاي فولكلوريه  لكهي و    اي از بررسي بازنمايي زنان در ترانهمقاله حاضر خالصه

گرايهي، واقعگرايهي،   اختي همچهون جمه   شهن ل ري و شناخت  چگهونگي مفهاهي  جامعهه   

تحقيق برپايه نظرياتي هاست. چارچو  مفهوميخواهي در اين ترانهگرايي و برابريانسان

هاي فولكلوري  در زندگي اجتمهاعي انسهانها   رويي و مترقي بودن ترانهاست كه به پي 

دههي  لشناسهي محتهوا در شهك   همچنهين از نظريهات فمينيسهتي و جامعهه     .اعتقاد دارنهد 

چارچو  نظري استفاد  شد  است. در اين تحقيق از روش كيفي و بها تحليهل محتهواي    

هها، تشزيهه و تحليهل    گيري از فن خالصه سازي، ترانهه و بهر « بيتت »هاي كيفي ترانه

 د  است.  ش
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شناختي ، كهه نشهان از تهاثير    ، همه مفاهي  جامعهترانه 2252در پايان بررسي كيفي 

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

ها نيز، بشهكلي كلهي، نشهان حاكميهت  نگها       در سوالهاي مرتبط با بازنمايي زنان در ترانه

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

هها داراي  هايي با زبان زنانه نيز وجود دارنهد. ترانهه  اما معدود ترانه ،نمايدبيشتر مردانه مي

ها بهه دوران زنهدگي بهدوي و    زباني غيرجنسيتي هستند. محتواي فكري بسياري از ترانه

نظريهات فمينيسهتي، ايهن بخه  از     از گردد. بهرخالف بسهياري   مادرتباري جامعه باز مي

زن ستيز نبود ، بلكهه ضهمن غالهب بهودن نگها       نه تنها  ،هايعني ترانه ،فرهنگ تود  مردم

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

 

 مقدمه 

موسيقي در اثر تحركات موزون، خصوصا موق  كار كردن تكامل  2بقو  كار  بوخر 

مشتمل بهر   ،ي خلقي ادبيات شفاههااولين نمونه (.58:  2871)حبيبي فهلياني،  يافته است

و مراس  ساد  كار و توليد انسانهاي ابتدايي بود  كه در رابطه با مناسهبات توليهدي    هانغمه

و پندار و برداشت آنها از حوادث طبيعي شاخته شد  بود. انسانهاي اوليه در حهين شهكار   

حيوانات ترسناك و ضمن بلند كردن اجسام بزرگ، براي تنظي  حركات جمعي و تمركهز  

وهاي خود اصوات و آهنگهايي را بكار مي بردند كه با ريت  كاري كه انشام مي دادنهد  نير

هماهنگي داشت. اين اصوات و الفا  نخستين نغمات توليدي را تشكيل دادند، كه بعهدها  

در  –با گذشت زمان، اين نغمات از پروسه توليد جدا شد  و بطور مسهتقل از زمهان كهار    

 (.2:  2829)ماركس و ديگران،  گرفتقرار مي مورد استفاد  -حين استراحت
انسانهاي ابتدايي در ضمن كار موزون خود، به مقتضاي احوا  خود، كلمهاتي هه    » 

رفتنهد و  بر زبان مي راندند. از اين كلمات كه در نظر آنان عوامل جهادويي بهه شهمار مهي    

« ي ابتدايي پديد آمدند.اهدند، ترانهشقط  مي« صداي ابزار»و « فرياد كار»منظماً به وسيله 

ي عاميانه قومي، نمودار حاالت طبقهات و شهرايط اجتمهاعي گونهاگون     هاترانه .)آريانپور(
                                                 

1 . Karl Buecher 
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هاي لكي و لري كه بصورت ته  بيتهي، و غالبهاً    هستند. در اين پژوه ، به بررسي ترانه

ا بشكلي عاشقانه يا معترض به تلخي روزگار است مي پردازي  و جايگها  زنهان را در آنهه   

 نمايي .بررسي مي

هاي عاميانه، داراي ويژگي سادگي، صداقت، احساسهات لطيهف،   ها در ترانهعاشقانه

و محتواي مضموني آنها كه هستند انگيز از جاذبه و محبت انساني خيا  تصاوير رويايي و

ههايي رنگارنهگ از گاليهه، سهوگند، هشهران،      هايي روسهتايي هسهتند در آميهز    غالبا ترانه

و  هههااضههطرا سههي محبههو ، تفههاخر بههه زيبههايي، زجههردادن و زجههر كشههيدن،  قدرنشنا

 شهود خالصهه مهي  « دالنه عاشهق اسهت  مرگ كه طلب وحدت ساد »هاي مادي و وسوسه

 :   .ج(.2822دوست، )ميهن

 

  طرح مساله:

مشموعههه  را )يهها فرهنههگ سههنتي و عاميانههه( فولكلههور» در توصههيه نامههه يونسههكو

. دانهد مهي فرهنگي و بازتا  هويت اجتماعي و فرهنگهي آن   ةهاي سنتي هر جامعآفرين 

ي آن به صورت شفاهي، از را  تقليد يا به وسهايل ديگهر، از نسهلي بهه     هاضوابط و ارزش

زبهان، ادبيهات، موسهيقي،     :نسل ديگر انتقا  مي يابد. برخي از اشكا  آن عبارت اسهت از 

 «دسهتي، معمهاري و ديگهر هنرهها    ، آدا  و رسوم، صناي  ها، اساطير، آيينهارقص، بازي

  (.2872، خلعتبري ليماكي)
له زايي موضوع تحقيق، از سويي بدليل شرايط خا  اقتصادي أعد مسدر ارتباط با ب 

اجتمههاعي مردمههان سههاكن در منههاطق لكسههتان و لرسههتان، ادبيههات و فرهنههگ شههفاهي و  

يافتهه  ار برجسته تهر  فولكلوري  آنان در مقايسه با ادبيات و فرهنگ مكتوبشان، نقشي بسي

كه نوعي عمل داللت گر و منعكس كنند  واقعيت بيروني و نوعي تصوير  2است. بازنمايي

يي بود كه در شكل فرهنگهي  هااز نخستين عرصه ،دستكاري شد  از واقعيت بيروني است

                                                 

1 . Representation 
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ي گونهاگون بيهان   هها زيرا به شهيو   .اش مورد انتقاد كارشناسان مطالعات زنان قرار گرفت

هاي جنسيتي بود  و  بطهور مهدام در كهار    تصورات عمومي دربار  هويت و تفاوتكنند  

كيد بر تحليل و ارائهه  أها، با تييد يا تغيير اين تصورات است. در بررسي بازنمايأخلق يا ت

نگاهي انتقادي و مساله محور و نظري برخالف بسياري از كارهاي پيشين انشام گرفته در 

 پنهاننقشي گردآوري كنند  داشته اند، بدنبا  بازگشايي معاني خصو  فولكلور كه غالباً 

مطلههب ديگهر، در حاشههيه بههودن فرهنههگ  ي . هسههت ههها و تحليهل آنههها و آشهكار در ترانههه 

امتيهازات سلسهله مراتبهي جامعهه بهه      »نوشين احمدي خراسهاني  هاست بقو  خان  اقليت

شهود.  ف جامعه اعطا  ميهاي مختلجنسيت محدود نيست و امتيازات ديگري نيز به گرو 

گنشهد. در واقه    هاي مختلف در ايران نيز در اين مشموعهه مهي  براي نمونه بحث قوميت

ها و تفكر رايج در كشور و با توجه به وجود حكومتي متمركز تحت تسلط قوانين و سنت

و مركزي، قوم مسلط فارس )اع  از زن و مرد( در ايران نسبت بهه ديگهر اقهوام موجهود،     

ايهن امتيهازات    هاي فهارس امتيازاتي هستند )هرچند ممكن است براي ما فمينيستداراي 

نهوعي شهري  هسهتي  و از آن    هرحا  در اين سيست  بهه محسو  شود، اما به ناشد  قصد

ها همانند توجه (. بنابراين توجه به فرهنگ اقليت2871 ،)احمدي خراساني« بري (نف  مي

 خوا  است.هاي حق طلب و برابرينبه تبعيضات جنسي از وظايف انسا

 

 ضرورت و اهميت موضوع: 

در  هها فرهنگبشري بسوي جهاني شدن سرمايه و حل شدن  جامعةحركت تكاملي 

، هها زبانزند و سرعت نابودي تعداد زيادي از فرهنگ غالبي كه بر طبل جهاني سازي  مي

. اما از آنشها كهه از بهين    كندي محلي را گوشزد ميهافرهنگخطر از بين رفتن بسياري از 

نه بدليل ضعف و ناكارآمدي آنها، بلكه به علت غالهب شهدن فرهنهگ و     هازبانرفتن اين 

شهان( در شهرايط خها  تهاريخي     ي تسلط اقتصادي و نظامي)به واسطه زبان ملل مسلط

اي از جملهه  است، حفظ عناصر كارآمد فرهنگ بهومي نيازمنهد توجهه بهه عناصهر عديهد       
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 افهراد  در را نوسهتالوژي   فولكلهور احسهاس   است. فرهنگ سنتي و عاميانه( )يا فولكلور

 چيسهتي  از شدن دور از را انسان. آوردمي خود به را انسان احساس واين كندمي تقويت

در عين حها  كهه    ،سازدمي مهيا او براي را يابي هويت گونه بدين و داردمي برحذر خود

 بسيار ابزار گذارد. فولكلورمي جاي نيز به هيشاني رآثا خود از كه است ايپديد  فولكلور

 حسها   بهه  خها   اجتمهاع  تاريخي حافظه كردن فعا  و حسي ادراك تقويت در مهمي

 لحها   بهه  خهود  عناصر با و سازدمي معين را گرو  در فرد ويژ  جايگا  ولكلورف .آيدمي

 سازد.مي هموار گروهي يزمدينام در را پذيري تلقين و تقليد فرايندهاي معنايي و اينشانه

 گروههي  به مربوط چه اگر خود روانشناختي قاعد  در فولكلور كه اينشاست جالب نكته

 تهر  بهزرگ  يهها گرو  در آن واسطه به فرد كه شودمي اينشانه به تبديل اما است خا 

 فرهنگهي  پيكر  در افراد شخصيتي نظام معرف و كنند  ايشاد ولكلورف .شناسدمي را خود

بخشهي   آرامه   پذيري، انطباق بخشي، وحدت بخشي، هويت چون است و  تبعاتي ژ وي

مطالعات در زمينه فولكلور براي جوامعي كهه از   .(28-22: 2872 باشد )ساروخاني، داشته

د و بهه كمه  آن   شهو تر محسو  مهي اند امري ضرورياقوام و ملل گوناگون شكل گرفته

ايگها  و موقعيهت زنهان در توليهد، خهانواد ،      توان با موضوعات گونهاگون از جملهه ج  مي

 ي فرهنگي آشناتر شد.هابخ قشربندي و ديگر 

 

 چارچوب مفهومي تحقيق:

هها تضهاد آشهكار    فولكلور دو ديدگا  كلي وجود دارد كه در بعضي از جنبهه  ةدربار 

و ميان آنها قابل توجه است. در ديدگاهي فولكلهور را عبهارت از دانه  عاميانهه و آدا      

وم سنتي كه سينه به سينه و نسل بهه نسهل و بصهورت تشربهه بهه ارث رسهيد  اسهت        رس

بهه فولكلهور نسهبت    و ناتوان از تحو  پذيري بهه هنگهام،    يي غير منطقياجنبهداند اما مي

 (. 528:  2827)روح االميني، دندهمي
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شته اي دامقابل، ديدگاهي ديگر معتقد است كه ادبيات شفاهي نق  مترقيانه نقطةدر 

ي هههاويژگههيزحمتكشههان بهها طبقههات اسههتثمارگر اسههت و داراي  مبههارزةو انعكاسههي از 

(. طبهق ايهن   22: 2829بيني و واقعگرايهي اسهت )مهاركس و ديگهران،     نگري و واق آيند 

هنر عوام خصلت جمعي دارد و زاد  انديشه تني واحد نيست، از حوادث مشترك » ديدگا 

گهردد و در جريهان   رسد، پخته و پرداخته مهي سلي ميشود، از نسلي به نزندگي ناشي مي

در ايهن   (.58:2878)پنهاهي سهمناني،   « پذيردها دگرگوني ميانتقا ، موافق مقتضيات نسل

د و شهو ديدگا ، وقاي  با زباني ساد ، طبيعي و شيوا، از طريهق ادبيهات شهفاهي بيهان مهي     

بهراي شهناخت دقيهق    معتقهد اسهت   آيد. ميدر اي زيبا و زند  به تصوير ها به گونهانديشه

را دريافت و سپس به  بايد در آغاز، منشا  و سير آن هنرها و نيز هر امر ريشه دار كهنسا ،

مطالعه دقيق تاريخ ه  بخوبي نشان مي دهد كه در سراسهر   .تشزيه و تحليل آنها پرداخت

به صهورتي  تاريخ فرهنگ، هنر عوام به موازات هنر خوا  جريان داشته است، ولي البته 

حتهي كهار    -گردانند و كار مي رام و غيررسمي. عوام چرخ توليد جامعه را عمالًآساد  و 

سراسر زندگي اين طبقه را در مي نهوردد. از اينهرو جريهان انديشهه آنهان       -خشن بهيمي 

وابسته دنياي عمل است و از صورت جريان انديشه عملهي جامعهه ابتهدايي چنهدان دور     

دارد، مكمل عمل است، وسهيله مبهارز  و بهبهود زنهدگي اسهت،       حالت جمعي) شودنمي

تهرين  از آنشايي كه عقالنيت، درست .(مثبت است، خوشبين است، اميدوار و دلپذير است

و موضوعاتي اسهت   هاپاسخ ممكن در هر زمان و مكان خا  از سوي مردمان، به پديد 

ان پاسهخي از سهوي عامهه مهردم     كه با آن درگير هستند، بنابراين ادبيات شفاهي نيز بعنهو 

درگير در زندگي، از عقالنيتي متناسب با زمان خلق آن برخوردار است. نيازمندي عهاطفي  

و جنسي مردان به زنان، آنان را به خياالت و تصوراتي شاعرانه از آنان مي كشاند و بهودن  

كه چه بسها  آرزويي  .دشوتبديل مي ،در كنار زن به اوج آرزوي مرد خسته از فشار زندگي

حتي ريشه در بازگشتي رواني از زماني باشد كه فرد هنگام نهوزادي در آغهوش مهادر بهه     

متناسب به شرايط آنان وجود داشهته   ،رسيد. اين نيازمندي انساني براي زنان نيزآرام  مي

و در آثار فولكلوري  هرچند بشكلي ضعيف بازتا  يافته است. زن در فولكلهور، درگيهر   
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 زندگي است يعني درسهت بهرعكس خواسهت و نظهر اقليهت  حهاك ِ زن        ةدر خلق دوبار

اين مشا  را مي يابد كه بعنوان مظهر زيبايي و پهاكي و آرامه     -در فولكلور -ستيز، زن 

 ي غيهر فولكلوريه  بسهياري،    هاو سرود  هاد. برعكس آن امروز ، زن در ترانهشومطرح 

 اسهت، تهرور شخصهيت مهي شهود و       كه در راستاي ترويج فرهنگ زن ستيز طبقه حهاك  

گيهرد. ريچهارد پيترسهون بدرسهتي     گا  با بدترين حرفهاي ركي  مورد خطها  قهرار مهي   

 ههاي پهايين دسهتي را    مصرف فرهنگي طبقهات بهاال را التقهاطي و سهب  زنهدگي گهرو       »

 ههاي رشهد كهرد     آدم. (25:  2872 )فاضلي،« داندداراي انسشام و ي  دستي بيشتري مي

 اي اسهت كهه بهه آن تعلهق دارنهد. از      از طبقهه  متهأثر بقاتي، زبهان و افكارشهان    در نظام ط

زبان است، زيرا ههر طبقهه بهراي     حيطةبروزهاي زبان طبقاتي، داشتن نگاهي جنسيتي در 

كند. نظام طبقاتي مردسهاالر، زبهاني   عناصر فرهنگي خود، استفاد  مي همهبازتوليد خود از 

نگها   »از ايهن   متهأثر شناسهي افهراد جامعهه نيهز     دتاً زيباييمردساالر نيز خواهد داشت. قاع

شناسي فمينيستي، خهود  كم  نگا  زيباييه شود بو جنسيتي خواهد بود. سعي مي« مردانه

ي هها برداشهت اي كه ممكن است بر زبان حاك  باشد رهايي بخشهي  و  «نگا  مردانه»را از 

يتي سهوق دههي . نظريهات    ههايي فراجنسه  و درك هها برداشهت جنسيتي خود را به سمت 

كيد خهود بهر تهاثير زبهان در تهداوم      أدليل ته جنسيت زدگي در زبان و در حوز  معنا نيز ب

ي تضاد و نابرابري طبقاتي و به تب  آن تحقير بي  از پي  زنان، بويژ  زنان متعلق به طبقه

 تهر عميهق توانهد چراغهي بهراي شناسهايي     هاي مردانه، ميزيردست، براساس القاي ارزش

و « عهام »ههاي فولكلوريه  را در دو قالهب   توان بررسي ترانهه ها باشد. بطور كلي ميترانه

ارزيابي نمود. در شكل عام  چگونگي بازنمهايي عناصهر جامعهه شهناختي چهون      « خا »

گرايي، انسان محوري، واقعگرايي و برابهري خهواهي   ي انتقادي، جم هاويژگيخوشبيني، 

ها بررسي و در شكل خا ، چگونگي بازنمايي زنان در ترانهها مورد توجه است در ترانه

 مي شود.
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 هاي لكي و لري:گويش
امير شرف خان بدليسي در كتاب  مي نويسد: زبان كردي به چهار گهوي  بهزرگ،    

در كل زبهان   (.522 :2878كرمانشي، لري، كلهري، و گوراني تقسي  مي شود) آزاد بخت، 

 شهيوة يي كه امهروز  بهه   اگوني بود  است به گونهي گونههاها و گونهكردي داراي گوي 

تهوان: كرمهانشي شهمالي، كرمهانشي     پنج گوي  كامل درآمد  است كه از ميهان آنهها مهي   

، به نقهل از دكتهر    80:2882)فاروق صفي زاد ،  نيمروزي، گوراني، لكي و لري را نام برد

 (.1:2822مفتي زاد ، 

واژ   ،ي كهرد هها ي چهارگانه تير هابراي شعبه ،مسعودي مورخ نامدار پس از اسالم

االشهراف و   و بيهه تنلرها را نيز بكار مي برد. يعني لرها بخشي از كردها هستند. در كتا  ال

نيهز   هها ي كهرد هسهتند. لرهها بها بختيهاري     هاتاج العروس بيان شد  است كه لرها از تير 

. در (2872)ارشهام پارسهي:   دارند ي فرهنگي و آدا  و رسوم بسهيار نزديكهي  هاپيوستگي

كتا  التنبيه و االشراف، ل رها را كرد دانسهته و كردهها را منتسهب بهه منهوچهر و ايهرج از       

 (.527 :2878پيشداديان مي داند  ) آزاد بخت، 

باشد. مهردم  هاي: فيلي، بختياري، هفتگلي و سوسنگردي ميگوي  لري داراي گونه

آباد، الشتر، اليگودرز و پيرامون آنها با آن سخن دزفو ، شهركرد، چهارمحا ، پشتكو ، خرم

شهود، مسهعودي   گويند. نام لر نخستين بار در كتابهاي اصطخري و مسعودي ديد  مهي مي

 سهخن رانهد  اسهت   « بالد اللهور » را گروهي از كردان شمرد  و اصطخري ه  از « اللريه»

وي  لكههي داراي گهه .(512 :2822بههه نقههل از يحيهها ذكهها ،  81-88: 2882)صههفي زاد ، 

باشهد. كهردان كرمانشها ،    هاي: كلهري، ايالمي، كوهدشتي، شهيرواني و گروسهي مهي   گونه

ماهيدشت، كليايي، دينور، قصرشيرين، كرند، صحنه، گهوار ، همدان و نيريهز در ايهران، و   

ترين اثري كه بهه  گويند. كهنكردان خانقين، مندلي، بدر  و كوت در عراق با آن سخن مي

هاي م الپريشان است كه در سد  هشت  هشري   در دسترس است، ديوان سرود اين گوي

اي كوچ ها را قبيلهل  ،موريه(. 81 -88:  2882 به يادگار ماند  است )فاروق صفي زاد ، 
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نشين مي نامد كه در بيشتر شهرهاي ايران پراكند  هستند. معموال هر خهانواد  بها سهه يها     

 (.2872)ارشام پارسي:  اندندگي مي كرد چهار چادر در كنار يكديگر ز
 

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

ها و باورهها سهروكار دارد. روش تحقيهق كيفهي     طبيعت ، با نظام ارزشي، ساختار ذهنيت

تاري دارد، مناسبتر اسهت)  براي درك مفاهي  فرهنگي كه نياز به درك محتواي كالمي و رف

اي بهراي گهردآوري   هاي چندگانهپژوهشگران كيفي، از روش(. 2872استراس و كوربين: 

انساني يا روابط موجود در درون يه    تشربةهاي پربار، گويا و مستند براي شناسايي داد 

 (. سهپس فراينهد تحليهل اسهتقرايي از    2999 :) سهيلورمن  كننهد نظام يا فرهنگ استفاد  مي

ههاي مهدون،   هاي ساد ، يا استفاد  از روشها ممكن است به تدوين و توضي  فرضيهداد 

 (.2878آبهادي:  )رضايي شهريف  هاي پيچيد  بينشامدزمينه و ابداع نظريه نظرية ارائةمانند 

 يهاپژوه  نيازمند فولكلورشناختي تحقيقاتآقاي دكتر باقر ساروخاني معتقد است كه 

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

 (.22:  2872 )ساروخاني،داراست
يي هها مربهوط بهه پديهد     ةپژوه  كيفي، شيو  اي كارآمد براي فه  جزئيات پيچيد

ي هها يي كهه دانسهته  هها مانند احساسات، فرايندهاي فكري و هيشانات اسهت و در حهوز   

 اي كارآمد بحسا  مي آيد. وجود دارد شيو  اندكي در مورد موضوع

مهي تهوان از تحليهل     هها ي تحليهل داد  هها در رويكرد كيفي نيز بعنوان يكي از شيو 

محتوا استفاد  كرد كه با استفاد  از رويكرد كيفي و با بكارگيري فنون مختلف، بهه تحليهل   

ي مشهاهدات و يها   هاهاي روزانه، يادداشت، يادداشتهانظام مند متون حاصل از مصاحبه

اي اسناد و نوارهاي صوتي و غير  مي پردازد. در تحليهل محتهواي كيفهي مهتن بهه شهيو       

ا  اصلي يا ؤشود و با دنبا  كردن سمند و گام به گام به واحدهاي تحليلي تقسي  ميقاعد 
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ي نظري ويژ ، تكوين مي يابند و از طريهق  هابراساس جنبه هاهمان مساله پژوه ، مقوله

ي هها در رابطه بها نظريهه و شهيو     هاي الزم، تطابق مقولههاي بازخورد و بازنگريهالقهح

 تحليل، تضمين مي شود.

به كهارگيري  »و  « هاتكوين استقرايي مقوله» براي تحليل محتواي كيفي دو شيو  ي 

كند. در چارچو  رويكردهاي كيفي، تاكيد بر آن اسهت كهه   را مطرح مي«  هاقياسي مقوله

تكهوين بيابنهد و برحسهب     هاي تفسيري، تا حد امكان در ارتباط با داد هاو جنبه هاولهمق

منهد بهراي   شكل بگيرند. ميرينگ نيز با در نظر گرفتن همين امهر، رويكهردي نظهام    هاداد 

ههاي روش شهناختي تحليهل    ه داد  است و حفهظ برخهي توانمنهدي   ئتحليل كيفي متن ارا

 ويكرد كيفي را مد نظر داشته است.محتواي كمي و گسترش آن به ر

 ،بندي مالك تعريف، عبارت از فرمو هاايد  اصلي در تكوين استقرايي مقولهتحليل 

يعني معيار انتخا ، برگرفته از چارچو  نظري و مساله پژوه  اسهت كهه ايهن مهالك،     

تن بها در  يي از متن است كه بايد در تحليل محتوا مدنظر قرار بگيرد. مهاتعيين كنند  جنبه

صورت آزمايشهي و گهام   ه ي استقرايي بهانظر گرفتن اين مالك، بررسي مي شود و مقوله

 (. 522 :2872)حريري،  به گام استنتاج مي شوند

 

 جامعه آماري: 

هاي فولكلور ت  بيت مردم ل  و ل ر زبان كه بشكل شفاهي، ضهبط شهد    ترانه همه

 يا بشكل مكتو  جم  آوري شد  است.بر روي نواركاست يا لوح فشرد  موجود است و 
 

 گيري و حجم نمونه:روش نمونه
باشد و ميزان استفاد  مي ت  بيتي شيوةهاي فولكلوري به بيشتر ترانهكه  از آنشايي 

هها بيشهتر اسهت، در ايهن تحقيهق      ها در ميان مردم نسبت به ديگر انواع ترانهه از اين ترانه

گيرد و واحد تحليهل ترانهه نيهز    يابي و تحليل قرار ميهاي از نوع ت  بيتي، مورد ارزترانه
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همان ت  بيت  ترانه است كه ممكن است ي  يا چند مقوله، بشكل آشكار يا پنهان در آن 

 وجود داشته باشد. 
 

 ها: فنون مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده
ي مهرتبط  اهه بخه  با استفاد  از فن خالصه سازي، از طريق تقليل، تعبير و تعمهي   

ي هها مي توانند به مقوله هاشود. اين مقولهي استقرايي فراه  ميهامتن، امكان ايشاد مقوله

 اصلي تقليل يابند و درصورت لزوم، تعريف كلي مقوله نيز مورد تشديد نظر  قرار بگيرد.
 -كلي –ل ري از لحا  مضمون و محتوا در پنج بخ   -ت  بيتي لكي 2252نتايج: 

تهر  ييه دند. هر ي  از اين پنج مضمون كلي نيز، خهود داراي مضهامين جز  شتقسي  بندي 

پهي  از   –ي يه كلهي و جز  –بودند*. الزم به يادآوري است كه هي  ي  از اين مضهامين  

ها بر اسهاس چهارچو    ها بطور مستقل انتخا  نشد  و در طي بررسي ترانهبررسي ترانه

ي، غالهب بهودن   يه مضمون كلهي و جز االت تحقيق يافت شدند. در انتخا  ؤمفهومي و س

زيرا در ي  ترانه ممكن بهود چنهد مضهمون خها  و كلهي       ؛معيار بود ،مضمون مربوطه

 وجود داشته باشد. 
 

 درصد تعداد ترانه هاي لكي و ل ريمضمون كلي ترانه

 %17 215 عشق

 %52 582 زندگي و غ  و زنج زمانه

 %2 22 طبيعت

 %1 12 خانواد 

 %52 592 اجتماعيات

 %200               2252   جم                 
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 52اسهت.  « عشهق »هها داراي مضهمون غالهب    درصد ترانه 17جدو  باال،  بر اساس

اين گوياي وجود غ  كه هاي مربوط به غ  و رنج زندگي نيز قابل توجه است ترانهدرصد 

ه به  ،هها ن اين ترانهه ست. سوزِ خاصي كه در هنگام خواندهاو رنج فراوان در زندگي تود 

لهري  -ههاي لكهل  دليلي ديگر بر عمق غ  موجهود در ترانهه  « هور »ويژ  خواندن به شكل 

اما با توجهه بهه    ؛اندبه طبيعت پرداخته ،به شكل ويژ  هااز كل ترانهدرصد  2است. گرچه 

هاي ديگر مضامين مطروحه، جايگها  و اهميهت   تعداد تشبيهات بسيار از طبيعت، در ترانه

ههاي  عت در زندگي اين مردمان مشهود و چش  گير است. موضوع خانواد  بها بحهث  طبي

ها را به خود اختصها  داد  اسهت.   درصد از ترانه 1پيرامون خانواد  و ازدواج  و شوهر، 

و بها مضهامين   « اجتماعيهات »ها نيز مربوط به مضموني كلهي بها عنهوان    درصد از ترانه 52

رزم، اوري، كهوچ، ابهراز عالقهه بهه دوسهت و هه       تري همچون جنگ و نبرد، جنگييجز

 وصف زندگي ايلي و سواركاري است. 

 شود:ي و كلي يافته شد  آورد  مييدر قالب مضامين جز هادر اينشا تعدادي از ترانه

 گَل گَل حوريان سَر و گلو شور    /      نيشت نَ و  ي  مور ماورد ن مور سوگ:
دور هه  نشسهته    -  سياهان ( سر با گال  شور دسته دسته حوريان ) چش          

 اند .اند و مور مويه سر داد 

اشار  به سيه چشمان زيبارويي دارد كه در حا  انشام مراس  سهوگواري و خوانهدن   

ههاي فهرد   هاي سوگ كه غالبا در وصهف جنگهاوري و خهوبي   موراند. در مورخواني ترانه

زنهان   بقيهة شهود و  حزن انگيز خواند  مي زنان با صدايي بسيار وسيلةبه  ،فوت شد  است

ي مثبهت  هها ويژگهي گريند. همچنين به  شستن موهاي زنان با گ ال  كه از شنوند  نيز مي

 آنان است اشار  شد  است.

 د م س ر د م بِگ رن ايطور شير نر      /     ناخاي تيمسارَ  لي  بكن گ ذر  جنگ:
نكند تيمسهارها از   –ن شير گوشه سرخ دم )كو  سرخ دم ( را بگيريد همچو

 آنشا بگذرند.
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اين ترانه به نبرد جنگاوران اين منطقه با نيروهاي دولتهي اشهار  دارد و از آنشها كهه     

هاي اخير است اين ترانهه از نظهر قهدمت بهه دوران     منصب نظامي تيمسار مربوط به دور 

 گردد.اخير باز مي

 و  كمينها/    دنيا طلس  مَرگ    ِ پوش وَ تَركي نه ني  وَ خَميِن   واقعگرايي:
دنيها طلسه  اسهت و مهرگ      -به آراستگي بپوش و غمگهين منشهين   

 هموار  در كمين.

در اين ترانه به غنيمت دانستن دم و شاد زيستن اشار  دارد و گوياي نگا  واقعگراي 

 اين مردمان نسبت به جبر تاريخي زندگي است.

 رتا، ه ن ه مكوريته /  ميردَت بِزوني گيسل بريتهاي كَتَه سَ  رابطه زن با غير از همسرش:
ات)دوست پسرت( اسهت. اگهر   اي از آن رفيقسربندي كه بر سر بسته

 برد.شوهرت  بداند گيسويت را مي

در عهين   ،دارد -ناموسهي  -ايهاي زنهان در مسهاله  بريد  شدن گيسامكان اشار  به 

است. اين ترانهه   انشوهردار با ديگر زناناندكي از حا  گوياي وجود روابطي پنهاني ميان 

هاي مربوط به دوران طبقاتي جامعه است كهه احسهاس مالكيهت و احسهاس     ازجمله ترانه

اي است. مطهابق نظريهات فمينيسهتي كليشهه     آن ي بارزهاويژگيحسادت داشتن مردان از 

ي كند و زن بهد را كسه  ق او بيان مييجنسيتي كه در آن زن خو  را در خدمت مرد و عال

 ترانهه وجهود دارد. همچنهين كليشهة     در ايهن  ،كندق  را طرد مييداند كه مردان و عالمي

كند. اهميتهي  زن را بدليل ارتباط با ديگري بازتوليد مي -بريد  شدن گيس –جنسيتي تنبيه 

امها بهه    ،شود و چه بسا اتفاق مربوطه ه  رخ نهداد  باشهد  به احساس و نظر زن داد  نمي

 گيرد. تنبيه و مورد خشونت قرار ميوي زن، صرف ش  كردن به 

 ما  ا جاق كورَ    كيشنَه تاالن /  تا جارچي جار بي ارزان هي ارزان:  اُجاق كور
اموا  اجاق كوران )بي فرزندان( را به تاالن ببريهد. تها جهارچي جهار     

 بزند ارزان هي ارزان.
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بطوريكه به كنايه براي تاالن به اهميت زياد فرزند در خانواد  اشار  دارد  هااين ترانه

 ثروت كسيكه فرزندي ندارد در كوي و برزن جار مي زنند.

 ك َرَ  مزگانا، گنشه باي آورد  /  يَه مَمَناز  سه تيري آورد  شركت زنان در جنگ:
اي پسران جهوان  مهژد ، بهاد گنشهي آورد. ايهن مهنهاز خهان         

 ي سه تيري را با خود به غنيمت آورد  است.اسلحه

عنوان چيزي ارزشمند مطرح بود  است و بهدليل  ه يمت گرفتن اسلحه در جنگ بغن

اند غنيمتي كه مهناز نامي با خود آورد  را به يه   كرد آنكه زنان كمتر درجنگ شركت مي

اي از عهدم حضهور يها    اند. اين ترانه بدليل آنكه تصويري كليشهگنج باد آورد  تشبيه كرد 

اي غير جنسيتي محسهو   تواند ترانهمي ،كندگ را نفي ميحضور اندك زنان در ميدان جن

بنوعي  -گرفتن غنيمت جنگي از سوي زني -د، اگرچه با ابراز تعشب از اتفاق رخ داد شو

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

 وناي نَكي ري اگر م ن مرد م بيگانه تا خوي    /    دَس دوس   گرِن گ:   مرگ

ي  را هها اگر من مردم بيگانه تا فاميل ،  دست دوست مرا بگيرنهد تها گونهه   

 زخ  نكند.

كنهد و تهرس از   ابراز عشق و عالقه و محبت به يارش را حتي بعد از مرگ بيان مي

اينكه او صورت  را در سوگ او چنگ بيندازد. رس  است كه در سوگ عزيزي، زنان، وِي 

سازند. عيهان  زنند و صورتشان را زخمي و خونين ميخود چنگ ميوِي كنان بر صورت 

ولو در  -هاي بسيار شبيه به آن، گوياي هنشار بودنسخن گفتن از يار در اين ترانه و ترانه

ظريهف و بسهيار    رابطةعاشقانه در جامعه است. همچنين گوياي  رابطة -هايي پنهانيدور 

 انساني ميان زنان و مردان است.

 ، سايَ  ديارَ  ال دوس مَچِ  وَ  /   و تارَمانگ ِ ش  ،  خت ه بَلَ ايمشو : ر شبانهمحل قرا

روم ، از بخت بد من امشب ما  شبانگاهي تار است ، نزد دوست مهي 

 ام پديدار است.   سايه
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در حها  افهو  بهودن مها  اسهت، در ايهن هنگهام در         ،منظور از تار بودن قر  ما 

و امكهان   ،افتدبلند و درازي مي ةهاي هموار سايها و زمينلنديها هوا تاري  و در بپستي

 د.شوبيشتر مي ،رودديد  شدن فرد در حاليكه براي مالقات يارش در محل قرار مي

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

 ن ذليل نباشي.ز

گرچه زن ذليلي مي تواند به معناي تسلط داشتن زن در ارتباط با شهوهر محسهو    

امها   ؛همانگونه كه شكل عكس آن نيز قابل قبهو  نيسهت   ،است ناپسنداين امري  كه دشو

زن نسهبت بهه مهرد تسهلط      ،كه در آن ،صورت گرفته نشان از حساسيتي است ةاينشا اشار

گيهرد و بهه ميهزان زيهادي عهادي فهرض       مورد توجه قرار نميدارد، در حاليكه عكس آن 

شود. اعتراض مطرح شد  در ترانه، نشان نگاهي مردسهاالر در روابهط  زن و شهوهري    مي

 .دارد

 ه داواريَك نج ِ اي دلمَه ، ك رديَه س  /   اي باال برزَ  ، چَ  ن ماتيه ه وار:   گاليه از زن

افكنهد و مهرا   خهود نظهري نمهي   گها  بهه زيردسهتان    اين باال بلند هي 

تفاوتي او باعث شد  كه دل  از فهرط  بيند، همين بي توجهي و بينمي

 .هارنگ سيا  چادرغ  سيا  شود؛ ه 

مريهد و مهراد اسهت و زن از جايگها       رابطهة مرد با زن در اين ترانه، شبيه بهه   رابطة

 وااليي برخوردار است.

 ش ويَت بِك ش  ، و ژِت بِخ وازم    /   بسازم خدا خ و ني ا م ، كارِت :   نگاه به شوهر

     قدرتي همچون قدرت ذات الهي ندارم تا شوهرت را بكشه  و تهو   

 را به عقد خود در آورم.

كهه هه     ،ها نگا  منفي نسبت به شوهر از جانب عاشق زن را بيان مي كنهد اين ترانه

نگا  منفي بهه ازدواج   غيرعاشقانه براساس مصلحت است و ه  گوياي هايازدواجگوياي 
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گرايانهه اسهت،   است. بنابراين در عين اينكه نگاهي از روي شناخت به مسائل دارد و واق 

در -سنگ ميهان زن و مهرد  دوسويه و ه  ةانتقادي نيز هست و بدليل اعتقاد به وجود عالق

 ، انسان محور است. -ازدواج

    /  وَ ني  ِ برژنگ ،  وَ چاو هَشارَ  باال برزَ  ، اَ سروَن الرَ اََ      :وص  زيبايي زنان

با چش  ديگران را فرا  ،آن بلند بااليي كه سربندش را كج بسته

هايي تيز مان  نزدي  شدن اما مژگان  همچون نيز  ،خواندمي

 د .شوبه وي مي

ي زيبايي در پوش  است. همچنين به زبان بدن هابستن سربند به شكل كج از نشانه

اما با نهي  مژگهان  كهه بهاز خهود از       ،كندزن با چشمان  ابراز عالقه مياشار  مي كند. 

مان  از نزدي  شدن به او مي شود. همچنين گوياي وجود آزادي  ،ي زيبايي استهانشانه

 انتخا  در روابط عاشقانه از سوي زنان است.

  باالكت بَرزَ، چون تويل ني وَچ     /       دَم د نون رنگين دَم سَروَن ك لَ

مهاني. دههان و دنهدانت مهوزون و خهوش      اي ميدر بلندي قامت به ني تاز  روييد 

ي قهدر و منزلهت   رسهد و نشهانه  اي كه به زمين مهي سربندت را دراز بسته تركيب و دنباله

 توست.

ها دگرگون شد و ديگر بيانگر نابرابري اجتماعي با شكل گرفتن جامعه طبقاتي نشانه

دسهتان  جامعه به دولتمندان و تهيو اي و گروهي؛ قات قومي، قبيلهدهند  تعلنه نشان ،بود

ههاي اجتمهاع   . لوازم آراي  و مد نشانه تمايز اجتمهاعي و تفهاوت ميهان طبقهه    شدتقسي  

 هاي قدر و منزلت است.مثالً در اين ترانه، دراز بستن سربند از نشانه شدند.

 ؟رواريم م گاوَ  نار طال ، گار     /    ياران كي ديِه ، دت وَ گاياري  :   كار زنان

 ؟ خي  او از جنس دوستان چه كسي ديد  است كه دختر شخ  بزند

 اش از مرواريد باشد.طال و چوبدست مخصو  شخ  زني
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به جدا بودن مشاغل زنان از مردان اشار  دارد. انشام كار هر جنس از سهوي جهنس   

 سيتي در كارهاست.اين نشان تفكي  جن كهشود مخالف  موجب شگفتي مي

 وا  ، پغاز  و كنگرامپرس ن ح    /      گَل گَل نازارَ  ، جامه جَفت لَه وَر

رنگ به تن دارند در جستشوي گيها  كنگهر و   روياني كه پيراهني تير دسته دسته زيبا

 گيرند.پَغاز  هستند و سراغ و نشاني آن را از ديگران مي

و دختران اشار  دارد كه آن جم  آوري گياهان در اين ترانه به يكي از كارهاي زنان 

خوراكي در فصل بهار است كه گياهان شروع به روي  مي كنند و زنهان بها رفهتن دسهته     

جمعي به كوهها و دشتها اقدام به جم  آوري آنهها مهي كننهد. حركهت جمعهي دختهران       

 درحاليكه گا  در حين كار آواز مي خوانند نشان جم  گرايي است. 

 ، پِي بسته ز ووان علف سوز نَك ي   /  بي وَ ك ووان ق، پَش ه ناسي سَردم  :غم و رنج
ها پخ  شد )وسرماي دم ِ من باعث شد كه( ههي   دم ِ سردم در كو 

 كند براي ِ خوراك ِ چهارپايان ِ زبان بسته.علفي رشد نمي

يهاد   كنهد بهه  بيني  كه فرد در اوج رنج و عذابي كه آنرا وصهف مهي  در اين ترانه مي

حيوانات است و اين گوياي احساس عالقه اين مردمان به طبيعت اسهت. انسهاني كهه در    

تواند در شهرايط عهادي، متوجهه    اوج رنج، به ياد رنج و مشكل حيوانات است چگونه مي

گرايهي،  اي نشهان از جمه   نوعههاي خهود نباشهد؟  بنهابراين چنهين ترانهه      درد و رنج هه  

 ود  است.محوري تخواهي و انسانبرابري

 م  يرح  ك ه ، اَر بِنَه ت و خدامَر    /   م ينَر ن وم شوداو  ، ري بيو  ژَنبِ :      زن بيوه

ام گذشتند. مگر خداونهد  اي از زنان بيو  از ميان زمين ِ شخ  زد دسته

وگرنهه بهه    ،ام از جفهاي آنهان دور نگهه دارد   بذري را كه در آن كاشته

 ام حاصل بر نخواه  داشت.هبذري كه در زمين كاشت ةانداز

رود و گذر ِ او از ميان زمين شخ  خورد  شگون ندارد. بيو  زن بد ي من به شمار مي

گوياي نگا  منفي به زناني است كه قبالً ازدواج كرد  و اكنون تنها هسهتند و بهه    اين ترانه
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تي كه زنان بيو  جنسي شود. ترانه داراي نگاهي جنسيتي است و كليشهگفته مي« بيو » آنها 

 نمايد.كند، بازتوليد ميتر از زنان شوهردار ارزيابي ميپايينرا به چشمي 

 د تَه د  نيِه ، مَر اَ زورونَه ؟     /    ، وي بِلورونَه  شامَم ي يَهوي  :      ازدواج

كه ايهن دختهر    "بلوران  "و سوگند به  "شا  محمد  "سوگند به اين 

خواهيهد او را  )وصلت( نيست، آيا بهه زور مهي  مايل به انشام اين كار 

 مشبور به انشام اين كار كنيد؟

بهه امهاكن متبركهه اي كهه     اشار  همچنين  ،كندهاي اجباري ميترانه اشار  به ازدواج

جويند و اند و در مشكالت از ايشان ياري ميها احترام خاصي قائلمردمان منطقه براي آن

اي انتقادي است و بهه  اش، ترانهارد. ترانه بدليل بيان منتقدانهد ،كنندها سوگند ياد ميبه آن

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

 ، سيفي دايَه پي   ل ووَ  خَن ه ك ردهَت ه ري /  دوس  هَر ايوارَ  بي ، :  روابط دختر و پسر

دوست  به پيشوازم آمد و بها تبسهمي بهر    درست هنگام غرو  بود كه 

 لب سيبي به من داد.

ي اين مردمان ساد  و صميمي، همانند زندگيِ صاف و بي غ  شان، طبيعي هاهديه

 و برگرفته از معنايي واقعي است. 

 وشَه كَتگوش م داي وَ دنگ ، رِم ه ك  وشَه كَت /وَ ه  يخ وَشا  وَ ك ري ، ما:  ابراز عشق   

هها   ا  آن پسري كه به منز  تو رفت و آمد دارد و صداي كف خوشا به ح  

 شنود.را  رفتن تو را ميو 

در اين ترانه اوج تخيل و ظرافت احساس مشاهد  مي شود. فهرد در ذههن  حتهي    

آرزومند شنيدن صداي را  رفتن و صداي كفشهاي يارش مي شود. ترانه گويهاي نداشهتن   

ن ديگهري كهه ممكهن اسهت بهه      ه حا  پسراچون ب ،احساس حسادت نسبت به زن است

را  رفهتن بشهنوند غبطهه     هنگهام آن خان  برونهد و صهداي كفشههاي  را در     حياط خانة

 ورزد. اما به آن حسادت نمي ؛خوردمي
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 مَهن ويَه بو شَمام ه ، دَس ِ خ     /    هَر بادي مَيو ، اَژ اي ج ون مَه  

رد. ايهن بهوِ دسهتنبويي اسهت كهه      بويي خهوش دا  ،وزدهر بادي كه از اين طرف مي

 معشوق زيباروي در دست دارد.

َشمامه همان دستنبويي اسهت كهه بهه جههت خوشهبويي آن را در دسهت گرفتهه و        

وزد، معطر از دستنبوي بادهايي كه از سمت يار مي ةكم  صنعت اغراق، همه بويند. بمي

 داند.او مي

 كوي تور/ ياران كي ديه ، عاشقي وَ زور؟ وَ بَرزي كَوَر ، وَ ن زمي:  دوسويه بودن عشق   
كو  و به كوتاهي كو  تهور ) و تهأثير آن دو در زنهدگي    به بلندي كبير

پروران( قس  كه اي ياران   چه كسي عاشقي كردن به زور و بدون دام

 تمايل طرفين را ديد  است ؟

اهي انسان گهرا،  ترانه اشار  به آزادي زنان در ارتباط عاشقانه و دوستانه دارد و از نگ

 برابري خوا ،  واق  گرايانه و غيرجنسيتي برخوردار است.

 هَشارَ  مَك رد ، و َ دويربين ط ال بي ، وَ برج ِ ق ال /  تهنني نيش : اوقات فراغت زنان

بانو در برج قلعه نشسته بود و با دوربيني طاليهي دور و بهر را   

 پاييد.مي

ي گذران اوقات فراغت زنان صاحب جها  و  هاترانه در عين اشار  به يكي از روش

بنابراين مي تواند به پايين بودن تضهاد طبقهاتي در    ،حاك  ندارد ةما ، نگاهي منفي به طبق

 جامعه معنا شود.

  مير كولَه يَه چات ، بي حا  كَتينَه/ وِالت بارون كرد ، تو هَر ح وَتينَه:  محيط زيست
اي؟ اههل  اي افتهاد    به گوشهه استفادميركوله بر سر تو چه آمد  كه بي

ميركو : پ تكي چوبي كه ) ايل كوچ كرد  و رفتند و تو هنوز در خوابي.
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هايي كه چيهت را بهه   هاي سيا  چادر و چو از آن براي كوبيدن ميخ

 شد  است.(كشيدند، استفاد  ميدور آن مي
ت. جان است و اين گوياي موضوعي مهه  اسه  در اين ترانه روي سخن با چوبي بي

بدليل توليد كنند  بودن اين مردمان، براي هرچيزِ ولو بظاهر كه  ارزش نيهز، ارزش قائهل    

اند. دره  تنيدگي زندگي آنان با طبيعتي كه ما امهروز  از آن بهس   شد ، قدرشناس آن بود 

 دور و غافل شد  اي ، آنانرا دوستدار محيط زيست ساخته بود. 

 وَ ما  نيه  /   آو وَ سراوان برقرار نيه ايمرو دو روژ  ليل : رنج دوري از يار
امههروز دو روز اسههت يههار در خانههه نيسههت، آ  در سههرابها و 

 چشمه ساران جاري نيست.

عامل توقهف آ  چشهمه    را، پندارد كه نبودش در خانهآنقدر يارش را ارزشمند مي

 سارها مي داند. 

 برژِنگ ريوار ك شت ن توش مو چته ماي نوم ري نيشت ن ت   /    وَ با  خ:  عشق آزاد
و بها بها  مهژ      –خوش  از چه چيز تو مي آيد بر گهذرگا  نشسهتنت   

 رهگذران كشتنت.

عشق اويند نه تنها بدش نمي آيد و احسهاس حسهادت نمهي     ةاز اينكه ديگران كشت

را  تحسين نيز مي نمايد و دلبري كردن را بعنوان صفت خهو  زن، قلمهداد مهي     كند، آن

 .كند

 وژَنت خا  ب  هر ، دنيا ِ ما ا     /  وت پالس ب رگ بَ ، رسَريت ن ي بوژي :  زن خوب

اگر بال  زير سرت از جنس ني و لباس تنت كهنه و پار  باشد مهه   

 نيست، فقط از ما  دنيا همسري نيكو خصا  داشته باشي كافي است.

 شكلي كلي اهميت جايگا  زن در زندگي مردان را بيان مي كند.ه ب

 يار ني او  اسب ِ زين ، دوم ژَ        /      خدا ته بي د   ، دو گل ژَ وِهار              



 234/ ...  هايبررسي بازنمايي زنان در ترانه

 

 

خداوند دو گل ِ بهاري نصيبت كند؛ نخست اسبي زين شد  و دوم همسهري كهه در   

 زندگي يار و ياورت باشد.

دهنهدگان  نشينان كه خهود از پهرورش  انتخا  همسر نيكو و اسب نژاد  نزد زاگرس

شد  است. جاي تعشب نيست كهه بعضهي   اند بسيار مه  تلقي ميبود جدي و اوليه اسب 

اي بالفاصهله موضه    از دوستان فمينيست    آفتا  و مهتا  نديد ، با شهنيدن چنهين ترانهه   

بگيرند و بگويند كه در اين ترانه به زنان توهين شد  و اهميت به زنهان در كنهار حيهواني    

ه هر مقوله و مفهوم را بايستي براساس روابط چون اسب قرار داد  شد  است، غافل از آنك

ديالكتيكي همان فرهنگ ارزيابي نمود. در ميان اين مردمان، تفنگ و اسب بعنوان مهمترين 

اي كه در ايهن ترانهه   اي برخوردار است و اشار ابزار حفظ و تداوم زندگي از جايگا  ويژ 

ن در زندگي اين مردمان است به اهميت اسب شد  است، صرفاً بر مبناي اهميت اين حيوا

ههاي بعهدي از   و هي  قصدي براي مقايسه يا تشبيه ميان ايهن دو وجهود نهدارد. در ترانهه    

وجود دارد كه در آن مرد خو  همهرا    -در بخ  گفتار زنانه -هاي مشابه اين ترانهنمونه

 با گاو خو  از سوي زني آرزو شد  است. 

  ب ون يَه تماش ، ك رديه پي  كَله ر / كه احمد شاس زِرِّ  دو قروشي،: وسايل زينتي زنان

 هاي ِ زمان احمد شا  قاجار) كه به خود زيور بسهته( صداي دو ريالي

رسد و خود را همانند زنان ايهل كلههر آراسهته و ديهدني     به گوش مي

 كرد  است، بياييد و به تماشاي  بنشينيد.
معرفهي شهد  و در منطقهه     ترين م هد مد لباس و پوش  زنان كلهر به عنوان مطلو 

 آمد  است.الگو به شمار مي

 گيس  بورن ار قاو گردن         /         ژوير نمه چو تا روژ مردن :  گفتار زنانه
رود چرا كه اين اندو  از يادم نمي -گيسوان  را ببريد تا بلنداي گردن  

 تا روزي كه بميرم.
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از سهمبل زيبهايي    -فراق عزيهز در غ   -رس  بود  است كه زن با بريدن گيسوي  

 . دادثرش را نشان ميأخود مي گذشت و با اين كار اوج احساس و ت

 فت ، ش وي آموزاديجِ ِ او  گاو     /    خدا ته بي د   ، دو چي زيادي               

خداوند دو چيز خو  و بيشتر از حد معمو  نصيبت كنهد؛ گهاو بهراي شهخ  زدن     

 ات باشد. زمين و شوهري كه عموزاد

نشهينان  ازدواج با عموزاد  در ميان زاگهرس  ها بسته شد ،عقد عموزادگان در آسمان

 ةترانهه بهه بازتوليهد كليشه    اسهت.  همچون مردمان ديگر مناطق ايران از ديرباز رس  بهود   

كند و در راستاي تقويت فرهنگ عمومي جنسيتي ازدواج دختر عمو و پسر عمو كم  مي

 قرار دارد. -االريمردس -طبقاتي حاك  

 تيه و سوهابيال  ِ كَن   ديد  خوم ژَ نو     /      درد چن ساله م        

 چرا كه درد چندين ساله ام عود نمود  است. –بگذار ديد  ام را خراش بده  از نو 

اندازند و آنرا زخمهي  در مراس  سوگ رس  است كه زنان بر صورت خود چنگ مي

 سازند.مي

 ماچي ا  دَم ت ، شفاي بيمارَ       /      ب لخارَ  ه اَر كول ت ، پوس ِك نَ   وصال:

مَشكي كه براي حمل آ  بر دوش داري از پوست مرغو  و نايها  شهكار   

 تواند شفا دهد.)بز كوهي( است. بوسه اي از لبانت هر بيماري را مي

نگا   شودر ميدر آن تصو هاي مشابه آن كهو ترانه فارسي اين ترانه برعكس ترجمه

و  ها چنين حسي نه به خواننهد  لكي و لري اين ترانهزبان حاك  است، در  بر ترانه جنسي

هها و  عروسهي  –هها در امكهان عمهومي    د. به راحتي اين ترانهه شونه به شنوند  منتقل نمي

حسهي   ،كه معنايي جنسهي را بهه افهراد القها كنهد      شود و بي  از آنخواند  مي -ها جم 

كند. در عهين  سانه و آرزومند در رسيدن به دلدار يا زيبا رويي را به ذهنها متبادر ميزيباشنا

در جامعه بدوي رابطه ميان زن و مرد، تا آنشا كه صرفاً بعنهوان دو جهنس   » داني  اينكه مي

: 5008) سهتود ،  «مخالف مورد نظر است ي  رابطه صرفاً جنسي و عاشهقانه بهود  اسهت   

822 .) 
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 آكلنشه زردَ دَس كرديَ بازي/ شروع بي وَ جنگ و تير اندازي:  قي زنانرقص و موسي   
جنههگ و  -آن كلنشههه زرد تهها شههروع بههه بههازي رقههص كههرد  

 تيراندازي شروع شد.

رقصيد ، بر سر ابراز اشار  به رقص زيباي زني دارد كه از بس زيبا بود  و خو  مي

 عشق به او ميان مردان جنگ در گرفته است.

 ك ل وَرآو ح واردي ، م رد ن ا  خ وَشي خدا داي ا  دَس ، رعيت ِ رَشي/ : ف طبقاتياختال     

اند، قدر ناسپاسكه اين "رَشي"خداوندا   داد و فرياد از دست رعيت ِ 

بهترين آ  )برف آ ( و امكانهات زنهدگي را در اختيهار دارنهد و از     

 كنند.فرط خوشي ناشكري مي

نام يكي  "رشيد"يا   "رَشي" دارد. احتماالً ا  و رعيتي()ارب اشار  به دور  فئوداليته

 ةاو وضه  بهتهري از بقيه    ايهاي از خوانين منطقه بود  كه عد  و داد ِ او مشهور بود  و رع

اند. اين ترانه نشان از پايين بودن آگاهي طبقهاتي ايهن مردمهان و زيهاد نبهودن      رعايا داشته

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

 هر كسي نيري يَ باو  شيري  /   نه ق ر  ، نه عزت، نه ح رمت ديرِي   :  خانواده
ههي  قهر  و عهزت و حرمهت      –هر كسي ندارد پدر شير سهخاوتي  

 ندارد.

بويژ  به نق  و جايگا  پدر  ،به اهميت خانواد  در زندگي اجتماعي افراد اشار  دارد

كيد بسيار نسبت به پدر، گويهاي پدرسهاالر   أورزد. اين تكيد ميأاز فرزندان  ت در حمايت

 كند.جنسيتي سرپرستي مردان را بازتوليد مي ةبودن جامعه نيز هست. و بنوعي كليش

 ور دارن كليل باوران پاوان/ ليلت بي صال ه  چي و باوان خشونت عليه زنان:

مسهرت بهي اطهالع بهه     كليد را برداريد و پابندها را بياوريد، ه

 طرف خانه پدر رفت. 
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اشهار   اش ترانه به اختيارداري شوهر در كنتر  آمد و رفت همسر به ميهان خهانواد   

دارد را بيهان مهي   ، در انتظارش اسهت، اطالع رفتن زنو به خشونتي كه در صورت بيدارد 

 .معه و تعلق ترانه به اين دور  داردكه نشان از مردساالري جا

 سركت بشور و آو انار        /         چيه مت   رژن سرمه عطار    :آرايش زنان
هايهت را آراسهته كهن بها     و چشه   –سرت را با آ  انار شستشو بد  

 سرمه عطاران.

 خان   خان مان ارَ كنارِ جو   /   خا  خا  ماللكيان و اوساي خا  كو

خالكو  تمناي خالكوبي با طنازي از استاد  –ي با فرّ و جا  كنار نهر هاخان  خان 

آسهاني  شود كه در هر فردي به زيبايي غالبا ي  ويژگي ضروري ترسي  مي داشتند.

ساختارهاي اجتماعي داراي هي  ترديدي زيبايي قابل شناسايي است. با اين حا  بي

 كه به زمان، مكان، اقتصاد، قوميت و قدرتها پيونهد خهورد    استو تاريخي خاصي 

ترانه  است كه استانداردهاي زيبايي نه دايمي هستند و نه مطلق.اين بدان معن است.

اشار  به رس  خالكوبي در ميان زنهان ايهن منطقهه دارد و وجهود خها  بهه عنهوان        

 دهد.اي از زيبايي زنان را نشان مينشانه

 

 ها:تحليل كلي ترانه

راسهت.  ، فضايي انسان محور، برابري خوا  و جم  گهافضاي كلي حاك  بر ترانه  -

شود ولي اين رنج، گوياي گريزاني اين مردمان بسيار ديد  مي هاگرچه غ  و رنج در ترانه

بها آن   ،بلكه پذيرش واقعگرايانه رنشهها، در كنهار آمهدني انتقهادي     ،از بازي زندگي نيست

 است.

كه مردان اين دليل ه ببتوان اگر قائل به وجود دو زبان مردانه و زنانه باشي ، شايد  -

هاي فولكلور ت  بيهت را، در نهايهت زبهاني    ها هستند، زبان غالب ترانهي بيشتر ترانهراو

ههايي  ها، در كل زباني فراجنسيتي است و به دليل وجود ترانهمردانه فرض كرد. زبان ترانه



 293/ ...  هايبررسي بازنمايي زنان در ترانه

 

 

اسهت در عهين   « زنانهه »هها،  د ، زبان برخي از ترانهه شمشخص « گفتار زنانه» كه با عنوان 

زيهرا ممكهن    ،قائل شد ها، زبان خا  مردانه يا زنانهراي بسياري از ترانهتوان باينكه نمي

 است متعلق به هر ي  از آنها باشد.

زن توان نگا  جنسيتي در تقسي  كارها را به وضهوح مشهاهد  كهرد.    بطور كلي مي -

 اند كه مهمان نواز، مهربهان، داشهتن رفتهاري جاافتهاد ،    ها زني دانستهخو  را مطابق ترانه

داني و خوش سخن و همد  باشهد  پركار و سري  در انشام كارها، جوان و سرحا ، سخن

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

نوازي و همهد   هاي ديگر مانند مهماننه منفعل و پذيرند  نگا  غير جنسيتي اما در صفت

 -هها در ترانهه  -د. همچنين مرد خهو  را  شوجنسيتي بازتوليد ميهاي بودن، برخي كليشه

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

هاي باال زد ، شا  هراتي بسهته، فشهنگ و   ها، جلودار، آستينياغي محاك ، ياغي، سركردة

صهفات مهرد    ةديهد  باشهد. از مقايسه    د و جهانقطار تا سر سينه بسته، زيباروي، سبيل بلن

زنهان غالبهاً در    ،شهوي  خو  با صفات زن خو  متوجه نگا  متفاوت بهه دو جهنس مهي   

هاي جنگي، پرخاشهگرانه و  هاي سازندگي و حمايتي قرار دارند و مردان در نق موقعيت

و  در اي به صهفات زن و مهرد خه   شوند و اين گوياي نگا  كليشهحمله كنند  مطرح مي

 هاست.ترانه

هاي يي كه نگاهي بدبينانه به زن دارد، نشانگر اندك بودن نگا هاتعداد اندك  ترانه - 

 ست. هاكليشه اي به زنان و گوياي انسان محوري ترانه

وراي تسلي  شدن به عرف و قوانيني كه ريشهه در   ،توجه به عاليق دروني انساني -

 ست.هاارد محور بيشتر ترانهآيين يا مناف  اجتماعي گروهي خا  د
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نگها    ةبرخالف نظريات فمينيستي كه ادبيهات و زبهان جوامه  را كهامالً در چنبهر      -

هايي منفعل نسهبت بهه مهردان قهرار     زنان در نق  كه دانند و معتقدندمردساالر گرفتار مي

 ي فعها  هها دارند و در تشبيهات، زنان نق  طبيعت و زايندگي مي يابند و مردان در نق 

نه تنها چنين نيست، بلكه در بسياري موارد وضعيت انفعهالي يها    هاگيرند، در ترانهقرار مي

 هستند كه نق  فعا  مي يابند. شود و اين زناندر نق  طبيعت بودن ويژ  مردان مي

ي نشانگر تضاد طبقاتي ك  شمارند و اين گوياي پايين بودن سهط  تضهاد   هاترانه -

 دن تضادهاست.حاد بو با وجودطبقاتي، 

ها نق  زنان در جامعه بشكلي جنسهيتي ترسهي  شهد  اسهت.     در بسياري از ترانه -

شهد  اسهت و انتظهارات از ههر جهنس،      جهدا  هاي هر ي  از زنان و مهردان تقريبهاً   نق 

 مشخص و تعريف شد  است.

 ةههايي كهه ريشه   دست نيستند و در آنها از ترانهها از نظر طو  عمر، ي اين ترانه -

  -ههايي كهه مربهوط بهه دوران طبقهاتي     گردد تا ترانهكري آن به دوران مادرتباري باز ميتف

 شود.يافت مي -هاي نه چندان پي سا است، 
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، نشهر  ترانـه و ترانـه سـرايي در ايـران    (، 2878) .پناهي سمناني، محمد احمد  -

  .سروش

نامـه  پايان(، بررسي اشعار فا  چهل سرود به زبان لكي، 2877) .جوادي، سهرا  -

   .فارسي كاشاندانشكد  زبان و ادبيات  كارشناسي ارشد

، شعر، موسيقي و ادبيات شفاهي مردم ممسـني (، 2871) .حبيبي فهلياني، حسن -

 چاپ او . مؤلف، شيراز: ناشر

زاد ، نشهر دانشهگا  آ  اصول و روشهاي پـژوهش كيفـي   (،2872. )حريري، نشال -

 اسالمي واحد علوم و تحقيقات.

 وبالگ تخصصي فولكلور  .مصطفي، خلعتبري ليماكي -
 http://mkhalatbari.blogfa.com/8802.aspx    

هها و  پژوه  كيفي به كم  اينترنت: روش(، 2878) .آبادي، سعيدرضايي شريف -

 .، پاييز2سا  دوم شمار   ،مطالعات زنانچالشها، 

چهاپ  ، عطهار نشهر   تهران: ،ناسيمباني انسان ش(، 2827) .محمود ،روح االميني  -

 .سوم

 مـردم  فرهنـگ  ،معنهي  تها  روش از فولكلورشناسي(، 2872)باقر،  ساروخاني،   -

 .20 شمار  ،ايران

 ،از الهه آسمان تا برده خانگي زن و سكس در تاريخ،(، 5008) .ستود ، سيام  -

 .چاپ آمريكا

انتشارات علمهي  تهران: ، شناسي مصرف موسيقيجامعه(، 2872) .فاضلي، محمد -

 .فرهنگي

  .، نشر ايران جامهاي كرديپژوهشي درباره ترانه (،2882) .صفي زاد ، فاروق -

، ترجمهه  ادبيات شفاهي خلق)فولكلور((، 2829) .گوركي لنين، ؛ماركس،انگلس  -

 .ا.آ.افشار، نشر چكيد 

http://mkhalatbari.blogfa.com/8802.aspx
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، رااي بزرگترين زن شاعر رباعي سمهستي گنجه(، 2875). محرابي، معين الدين  -

 .نشر توس

، مركهز  هـايي از خراسـان(  )ترانـه  كله فريـاد (، 2822) .ميهن دوست، محسهن   -

 .مقدمه  .  شناسي ايران، چاپ او ،مردم

  http://azdeh39.persianblog.ir/post/69 (.2872پارسي، ارشام. ) -
- Silverman, D.1999. Doing Qualitative Research : A 

Practical Handbook. London,sage. 

http://azdeh39.persianblog.ir/post/69
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ترانهه(،   28ترانه(، ابراز شديد عشق) 5آميز زني)توصيف تحسين  مضمون عشق: *

ترانه(، ابراز  7ترانه(، وفاداري) 2ترانه(، غبطه به كساني كه يار خو  دارند) 22ابراز عشق)

ترانهه(، عشهق    2ترانه(، نيهاز شهديد بهه يهار)      5از به عشق)ترانه(، ني 2عشق از سوي زن)

ترانهه(،   27ترانه(، توصيف تهاثير شهديد يهار يها زنهي)     2ترانه(، توصيف عاشقان) 22آزاد)
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 9ترانه(، رقهص و موسهيقي زنهان)    1ترانه(، در حسرت ياران قدي ) 5ترانه(، نياز به عشق)

ترانه(، قهدر دم   2ترانه(، حسادت به يار) 1ترانه(، محل قرار شبانه) 57ترانه(، گاليه از يار)

ترانهه(،   202ترانه(، توصيف زيبهايي يهار يها زنهي)     2ترانه(، توصيف كما  يار) 8دانستن)

(، توصهيف  ترانهه  22ترانهه(، زن خهو )   58توصيف زيبايي لباس و پوش  يار يها زنهي)  

 2ترانه(، توصيف دختران جهوان)  27ترانه(، توصيف حا  يار يا زني) 2دختران اين دور )

ترانه(، ارتباط پنههان زن بها    5ترانه(، آراي  كردن زن) 2ترانه(، توصيف محل زندگي يار)

ترانهه(، غه  و    8ترانه(، رسيدن به يار) 5ترانه(، خشونت عليه زنان) 2مردي غير از شوهر)

ترانهه(، غه  و رنهج     22ترانه(، غ  و رنج عشق) 8ترانه( عاشق شدن) 8يي از يار)رنج جدا

  ترانه(، انتظار و اميهد زن بهراي ديهدن يهارش     1ترانه( غ  و رنج انتظار ) 55دوري از يار)

غ  و رنج انتظهار   ترانه(، 89)اميد به ديدن و رسيدن به يار و شگفتي از ديدن اوترانه(،  2)

ترانه(، آرزوي بد كهردن   5آرزوي خو  براي يار ) ترانه(،  5)يا شوهر براي دلدار يا رفيق

 ترانهه(،  2ترانه(، انتظار شادمان ديهدن يهار)   1ترانه(، اميد شنيدن خبري از يار) 5براي يار)

ترانه(، نگها    55ترانه(، شكل ارتباط با يار ) 2ترانه(، زن بيو ) 2درخواست بخش  از يار)

ترانه(، نق  زن در حل  2) ترانه(، گفتگو با زني ميانسا  1زنانه) ترانه(، گفتار 2به شوهر )

 ترانه(. 2) مشكالت
- غالباً از سوي زنان -ترانه(، سوگ 22مرگ)  مضمون زندگي و غم و رنج زمانه:

ترانهه(، غه  و رنهج     85ترانه(، گاليه از زمانه و مهردم)  2ترانه(، فقر) 2ترانه(، غريبي) 50)
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 ترانهه(، در حسهرت گذشهتگان    2)و رنهج دوري از بهرادر و رفيهق   غه    ترانه(، 220زمانه)

 ترانه(. 8)
ترانه(، ابراز عالقه و مههر  5ترانه(، رقص) 5اميد و آرزومندي) مضمون اجتماعيات:

 ترانهه(، قناعهت  2ترانهه(، غهارتگري)   81ترانه(، شكار) 27ترانه(،جنگ و نبرد )22به رفيق)

ترانه(، وصف  2ترانه(، وصف حا  خود) 8د)ترانه(، وصف زيبايي مر 22ترانه(، كوچ) 5)

ترانه(، گاليهه  2ترانه(، گفتگو با دوست) 7ترانه(، وصف كما  ي  مرد  ) 8حا  ي  مرد)

 ترانهه(، پيهري   1ترانهه(، جهواني)   22)وصف رفيهق و بهرادر خهو      ترانه(، 2از رفيق بد)

انه(، وصهف زنهدگي   تر 2ترانه(، يتي  ) 2ترانه(، اوقات فراغت پسران) 1ترانه(، پيرزن) 2)

 ترانهه(، وصهف مسهائل و واقعيهات زنهدگي      22)-جنگهاوران -ترانه(، جنگاوري 50ايلي)

ترانهه(،   2ترانهه(، كشهاورزي)   20ترانهه(، سهواركاران)   8ترانه(، وصف محيط زندگي) 89)

 ترانه(. 2ترانه(، سياسي) 2ترانه(، خوش شانسي) 7ترانه(، كار زنان) 5سفر)
ترانهه(،   2)آرزوي زنهد  مانهدن ته  فرزنهد    ترانه(،  8اجاق كور) مضمون خانواده:

ترانهه(،   2ترانهه(، نهامزدي)   1)چگهونگي رابطهه زن و شهوهر   ترانهه(،   29اهميت خانواد )

 ترانه(. 7ازدواج)
 ترانه( 22وصف طبيعت)  مضمون طبيعت:
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 «نگاريآوا»
 حرف و نشانه فارسي سانهم مثال

Čam   چَ چش // a - ع، همز ،َ 

Šerr  ش رّكهنه  // e -ِ 

Jom   ج   /كاسه/ o -  

Vâ        وا /باد/ â آ 

Mi mi  مي/ ميعمّه/ i اي 

Du   /دوغ/ دو u او 

 Espé سفيد/ اسپي/ é  صداي بين اي و-َ 

Höwar  ه وَر/خورشيد / ö  صداي بين او و-  

Süir  س وير/عروسي / ü صداي بين او و اي 

Meņâ   منگا/گاو / ņ 
 

 پيچدصداي تركيب گ و ن كه در دماغ مي

Meľ  /گردن/ م ل ľ  صداي   رقيق كه براي تلفظ آن بايستي با

ههاي  گذاشتن نوك زبان بهه پشهت دنهدان   

جلو و رها كردن صهداي دو طهرف زبهان    

 باشد

 Bâwa   َپدر/ باو/ b   

 Papi  /پروانه/ پَپي p پ 

 Tâšâ / هراس/ تاشا t طت ، 

Sarvan   /سربند/ سَروَن s ث،  س ، 

Jeka    جِكَه/گنشش / j ج 

Čarmé چرمي /سفيد/   č چ 

 Hömâr  هموار/ ه مار/ h ح  ، 

 Xana  خند / خَنَه/ x خ 

Dâr   /درخت/ دار d د 
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 Nâzâr   نازنين/ نازار/ z ض، زذ ،  ، 

Ľâra     َغيظ/ الر/ r ر 

 Žâr   ژار /تهيدست/ ž ژ 

Šö    ش و /شب/ š ش 

Fera     َزياد/ ف ر/ f ف 

Qârra     َفرياد /  قار / q ق 

  Kâw   آبي  /  كاو k ك 

 Gion  جان  /  گيون g گ 

Qelâ    حياط  /  ق ال l   

Mâl     خانه  /  ما m م 

Nöži     عدس  /  ن وژي n ن 

 Valg   برگ  /  وَلگ v و 

  Yâl   ا ستيغ كو  / ي y ي 

 Xâw   خوا   /  خاو w    اي هها غنچهه  واوي كه بهراي تلفظه  لهب

 شوندمي

 

 


