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 مقدمه

شود.تاقبلازاينشناختهمي“جامعهمصرفي”نبهعنوانامروزهمادلیلمصرفيبودجامعه

يعنيبیشترفعالیت گرفت؛هایاعضایجامعهبرایتولیدصورتميدورانجامعهتولیدیبود،

تولیدیکهتنهادرحدبرآوردهکردننیازهابود.باوقوعانقالبصنعتي،ابزارهایکارآمدتریدر

بتو اينفراينداختیارانسانقرارگرفتتا افزايشدهد، انددرواحدزمانيکمترمقدارتولیدرا

همگامباتوسعهفناورانهدرقرنبیستمبهاوجخودرسید.دروضعیتجديدنیازبهبازاروسیع

هایحلعمدهبرایکشورهاوشرکتبرایعرضهوفروشمحصوالتتولیدیوجددارد.دوراه

امابااينراهکارخليوديگریصادراتبهکشورهایديگراستبزرگوجوديکيتقويتبازاردا

هاتغییریدرطولزمانهردوسمتازکاالهااشباعخواهندشدپسنیازاستتااينشرکت

بازاریبرای و داشتنخريدار از برایهمیشه تا آورند وجود به روشزندگيافراد اساسيدر

باشن داشته اطمینان محصوالتشان دستعرضه برای نتیجه در تبلیغاتد. هدف اين به يابي

رفتنفروشپايه2تجاری باال اينروشاثرگذاریتبلیغاتبر در دوگذاریشد، محصوالتبه

گیرد.درشکلمستقیمباتبلیغکاالهامردمازوجوداينشکلمستقیموغیرمستقیمصورتمي

روند،امااينبرایتولیدکنندگانکافيآنميشوندودرصورتنیازبهسراغنوعکاالمطلعمي

کنندبهاينترتیبکهنیستپسدرشکلغیرمستقیممشتریبرایمحصوالتخودجذبمي

اين تقويتو را مخاطبیناحساسنیاز ميدر القاء آنها به کنندکهچنینکاالهاييبرایگونه

تبلیگذرانزندگيروزمره درچنینشرايطي، غاتسبباثرگذاریوسیعدرسهضروریاست.

در گسترده تغییرات و محصوالت برای عالي بازاريابي تبلیغات، در نوآوری بخشگسترشو

 هایفرهنگيواجتماعيزندگيمردمشد.جنبه

تبلیغاتامروزهبهيکتجارتوفعالیتاقتصادیسودآورتبديلشدهاست.متخصصینو

اندودرحالحاضردرهرجاييسترشکیفيوکميآنافزودهروزبرگایروزبهکارگزارانحرفه

مي مشاهده تبلیغاتنیز از شکلي دارد انسانحضور کیفيکه کميو رشد تبلیغاتبر شود.

محصوالتنیزاثرداشتهاست،تولیدکنندگاندرراستایتبلیغاتخودبهسمتافزايشکیفیت

مشتریمي سلیقه مطابق و سرانمحصول جلوهروند. مردم زندگي تبلیغاتدر اينکه هایجام

محصوالتمختلفزندگيانسان و کاالها تا استو کرده است.جديدیايجاد دربرگرفته را ها

مصرفابزاریبرایمعرفيافراداستوبهقولبودرياردبشردرمحاصرهاشیاءقرارگرفتهاست.

مادی فرايندیگسترشروزافزون چنین نتیجه اسرافگرايي، و تجمالتيشدن کاالييشدن،

جامعهمصرفيازطريقتبلیغاتوسیعهایجامعهمصرفيبهشمارمياستکهازويژگي آيد.

شوند.هایمختلفياززندگيتولیدميگیردوسبکروزانههرروزشکليبهخودمي
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هایبازرگانيدرمويژهپیادرمقالهحاضرتالششدهاستتابامروریبرجايگاهتبلیغاتبه

هایالگوهایمصرفيتجاریاستخراجشود.برایرسیدنبهاينهدفازروشتلويزيون،ويژگي

هایبازرگانياستفادهشدهاست.شناسيپیامتحلیلمحتوایکیفيونشانه

 

 بيان مسئله
تربهمیقشودامانگاهعشدهدرنگاهاولبهعنوانيکموضوعاقتصادیتعريفميموضوعارائه

بیشازمعنایاقتصادیدارایمعنایفرهنگياستودرمسئلهدهدکهاينموضوعنشانمي

فرهنگيضروری رويکرد اتخاذ بهبررسيآن نگاهي با و فرهنگي چارچوبرويکرد در است.

مي ايران جامعه کنوني حاضروضعیت حال در که گفت نوعيتوان دچار مصرف عرصه

ممصرف شاملزدگياست، نیز مصرفرا شیوه بودنسطحمصرفنیستبلکه باال تنها سئله

ريختگيمصرفياستيادرهم“آنوميمصرف”شود.بهعبارتيدراينبعدجامعهدچارنوعيمي

شودکهمطرحميسؤالدهدالگوهایدرستيدرحوزهمصرفوجودندارد.حالاينکهنشانمي

کهعادتچگونهمي آگاهکردهتوانمردميرا اندبهيکشیوهخاصيزندگيومصرفکنندرا

آگاه فرآيند پساز و يکتغییرساخت؟ استتا اختیار راهبردهاييدر و راهکارها سازیچه

اتفاقبیافتد؟2جائيرفتاریفرهنگيـرفتاریوياجابه


هنوعکنند؟رویچبندیمياگرمابدانیمکهديگرمردمحوادثراچگونهمقوله”

ميپیوستگي تأکید مقوالت بین موجود نقشهای هنجارها، چه وکنند؟ ها

“بینيکنیمتوانیمبرخيازرفتارهاراپیشهاييدارند؟و...درآنصورتميارزش

(.2364:231يانديس،)تری



ويژههرگونهمطالعهوپیشنهادیدراينزمینهمنوطبهشناختکاملودقیقازرفتار،به

ارزش آنهنجارها، قبلاز سبکرفتارمصرفيو باها، برایاينمنظور است. ... هایزندگيو

ودرقسمتادبیاتطرحبیانشدهمطالعهادبیاتموجود،ابعادمختلفموضوعازهمشناسايي

ابزارهایآموزش بهعنوانعاملمیانيموثربراصالحسبکدهندهومنتشرکنندهآگاهياست.

اينمصر در مدرسه و نهادهایمهميچونخانواده چند هر انکاریدارند. نقشغیرقابل في،

تواننقششدهنميقسمتاثرگذارهستنداماباتوجهبهماهیتکنونيجهانمدرنواطالعاتي

رسانهرسانه گرفت. ناديده را تلويزيونميها ويژه به زمینهها در نمايشزندگيمردم با تواند

هایمتنوع،مردمرابهبازانديشيدرزندگيومعانيرفتاریخودترغیبکندوازاشیوهمصرفب

اينطريقبههدفمفروضيعنيمهندسيرفتاردستيابد.
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شدهاستو شدهازتلويزيونموردتأکیدواقعهایبازرگانيپخشدرمقالهحاضرنقشآگهي

اين آياسؤالهدفيافتنپاسخبه اثریاقتصادیدراصلياستکه پخشاينتبلیغاتتنها

بهسمتکاالیخاصدارديااينکهدامنهاثرگذاریآنزندگياوجهتترغیبوکششمخاطب

دهد.رادرابعادديگرنیزتحتتأثیرقرارمي

 

 چارچوب نظري

نشانه انتقادی، رويکردی اتخاذ با حاضر قرارپژوهش مطالعه مورد را مصرف الگوی شناسي

دراينرويکردازترکیبنظريهيم مدرنیستيوانتقادیدرموردمصرفبهمثابههایپسادهد.

نظريه همچنین و اجتماعي نشانه نشانهيککنشو به مربوط ميهای استفاده شود.شناسي

چارچوب زمینهمصرفوهمچنیناز وبلندر مارکوزه، گيدبور، بودريار، هایانتقادیبورديو،

ناسيسوسوروروالنبارتبهمثابهيکروشبهرهگرفتهشدهاست.شنشانه

استمصرف معتقد تحلیل مدرن اجتماعي دنیای عنصر تريناصلي بورديو با وی  است.

مي زندگي سبک هایانتخاب اجتماعينشان تمايزات که متاخر در ساختاری و دهد  دوران

 بايد مصرف هایمرتبطبافعالیت شوند.کلیهبیانمي فرهنگي صور با روزافزوني طور به مدرنیته

 پر درکشوندکه“زيباشناختي گرايش”يک و ارتباطي رمز بريک تسلط از نمايشي منزله به

 ديد توانکند.ميضمني(تحمیلمي طور به فرهنگ)همیشه دنیای که است عنواني تقاضاترين

 دهندهتشکیل شوند،مي قلمداد ممتاز که کاالهايي از دسته آن بهويژه کاال از سبکاستفاده که

 اجتماعي نقدی ادامه در بورديو است. تمايزگذاری در نیزابزاری و هويت کلیدی هاینشانه از يکي

 برقرار با نه مصرف اجتماعي منطق کهساختن سازدمي ومشخص کندمي ارائه ساليق درباره

 دو بین که ساختاری هایطريقانطباق از خاص،بلکه عملي و رويه بین مستقیم ارتباطي ساختن

شودمي عملي مختلف هایگروه اجتماعي موقعیت و زندگي سبک يعني روابط، از مجموعه

(.2346:281آبادی،)رحمت

مصرفدردنیایمتاخربهباوربودريارمولدمنزلتاجتماعياستکهاشیاءوکاالهادر

مدارانهومبتنيتنهايکفعالیتاقتصادیغايتشوند.پسمصرفديگرمي2آنتبديلبهنشانه

دلیلخريدرفتنمردمنمي وسیلهنیستو ارضاینیازهایطبیعيباشدبرهدفـ تواندتنها

شودهایديگرینیزوجوددارد.مصرفدردنیایجديدبیشترمعطوفبههويتميبلکهانگیزه

گذرا نحوه پوشیدن، نوشیدن، خوردن، با افراد يعني با عبارتي به يا فراغت اوقات شیوه”ن

(.2342:238نیکزاد،)شوندشناساييمي“زندگي
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هادرجوامعمدرن،همهچیزدرقالبنمايشدهدنشانميجامعهنمايشنیزدردبورگي

يابد.بهگفتهاومصرفدرشودبهبازنمودتقلیلميکندوهرآنچهمستقیمازيستميتجليمي

ایکههمهچیزدرآنکاالاستوجامعه،رابايددرقالبجامعهنمايشتحلیلکرددنیایجديد

گونهکهواقعاهستندشود.درايننظام،اشیاءآنميمبادلهخودکاالنیزبراینمايشوتصوير

دوبورگيبهتعبیرشوند.شوندبلکههموارهبهعنوانبازنمودچیزهایديگرظاهرميمصرفنمي

الآنچیزینیستکهارزششدرخودشباشد.بهعنوانمثالامروزهديگرپیراهنتنهايککا

است.مصرفيکغذایخاصدريکرستوراننیزایبرایخودنماييپوشنیستبلکهوسیلهتن

وخدماتسوایکیفیتطبیعي امروزهکاالها خانهاست. شان،مجللمتفاوتازمصرفآندر

شاخصدارایعالئمرمزی مهديان،)شوندبندیاجتماعيمحسوبميهایيکخطهستندو

2344).

بهنقشرسانهانسانتکساحتيهربرتمارکوزهدرکتاب جمعيهایارتباطانتقادهاييرا

جمعيبرايناعتقاداستکند.اودراينکتاببانگاهيانتقادیبهتأثیروسايلارتباطواردمي

 ماشینو مناسبتایپديدآوردههایتازهمهارتارزشکهسرمايه، هایکاالهایتجمالتي،اند،

نه ذوقکاذبزيباشناسيدرخريدوفروشغیرضروریاينگونهکاالهاشیوهزندگيامروزرا

تملک استبلکهبهدلیلشیفتگيافرادنسبتبهخريدکاال، مادیتخريبکرده نظر از تنها

شوند.خاطرتعريفميلرضايتبسیاریچیزهابهعنوانعام

بهمصرفکاالهایتجمليوتظاهربهآناشارهوبرطبقهمرفهتورشتاينوبلندرکتاب

کند.هایجمعيبرافزايشتظاهربهمصرفتأکیدمينقشرسانه


شودوازاينکنندهآنميمصرفکاالیتجملي،مستقیماموجبخشنودیمصرف”

مصرفاينگونهکاالهایعالي،گواهيبرثروتمندیويکرفتاررونشانهاربابياست.

کیفیت، لحاظکمیتيا از کوتاهيدرمصرفبیشتر، افتخارآمیزاستوعکسآن،

جمعيوکفايتياست...اکنونکهگسترشوسايلارتباطایازفرودستيوبينشانه

مي بسیاریقرار مردم معرضديد در شخصرا نمايشدهدتحرکجمعیت، جز ،

اعتبار مورد در کردن داوری برای ديگری وسیله زندگي[، امکانات ]و کاال دادن

تن ... بهعنواناجزایاصليشخصوجودندارد آساييومصرفاتالفيکاالهردو

آراستگيبهشمارمي عنصرعمدهمعیار “آيندثروتمندیو 2343)وبلن، در224:

(23میرزاييوامیني،
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 پژوهشناسي ش روش
شناسيشناسيصورتگرفتهاست.نشانههایروششناسياينپژوهشبااستفادهازنظريهروش

يکنظريهاستيايکروش؟سوالياستکهتاکنونبرایآنپاسخدقیقيارائهنشدهاست.

بهآنبهمثابهيکروشنظرانبرجستهعلمنشانهروالنبارتازصاحب شناسيازهمانابتدا

شناسيهنوزنتوانستهاستالگوييرابهعنوانيکروشارائهکند.کردهاستامانشانهنگاهمي

دانندوشناسيميشناسيرابهعنوانيکنظريهکليدرشناختشناسانابتدانشانهبیشترنشانه

 (.22:2362احمدی،) گیرنددرادامهآنراهمچونروشبررسيدرنظرمي
نشانه زبانشنتحلیل کار با نوين آمريکايياختي فیلسوف و دوسوسور شناسسوئیسي

نشانه تحلیل است. شده طريقپیرسآغاز از متن در يافتنمعنایموجود دنبال به شناختي

رمزگشايياست.رمزگشاييدرمقابلرمزگذاریاستکهبهترتیباشارهبهتفسیروتولیدمتون

بااشارهبه شناسياست.چندلرهایمهمموردمطالعهدرنشانهای،ازموضوعدارند.متونرسانه

شدهتوسطفیسکوهارتليميتحقیقاتانجام هایها،برنامهشناسان،معموالفیلمنشانه”گويد:

روزنامه متنتلقيمي ها،راديووتلويزيون، را کنندوازخوانشسخنپوسترهایتبلیغاتيو...

(.2112:28)چندلر:“گويندمي

هاواشیاءشودتواندشاملهرچیزینظیرکلمات،تصاوير،صداها،بو،مزه،کنشنشانهمي

لیکناينهاهیچيکذاتادربردارندهمعنينیستندوماداميکهمعناسازینگردندبهعنواننشانه

نمي شناخته نشانهعبارتاستاز بهعنوانداللت ”شوند. ياارجاعده گر،هرچیزیکه نده،

(.دوسوسورنشانهراکلیتيدو2112:23)چندلر:“گر،بهچیزیغیرازخودشتلقيشوداشاره

 از متشکل “دال”قسمتي
2 “مدلول”و

مي2 بنام ديالکتیکي ارتباط دارای که “داللت”داند
3

بهمادهوموضوعينیازداردوجوهردالهمیشهمادیهستند. داليکواسطهاستوحتما

الت(ومدلولنیزدرپسدالقرارداردوفقطازطريقدالی)صداها،اشیاء،تصاويروتختاس

(.2361بارت،)شودفهمميدالتوانبهآندستيافتوآنچیزیاستکهازمي

نشانه تقسیمپیرس، نوع سه به را نمايه ها شمايل، است: سمبلکرده نمادها.ها، يا ها

صورتومعنایآن،مشابهتعینيوجوددارد،مانندعکس.در همیانایاستکشمايلنشانه

نشانهنمايه که ماننددود دارد، اشاره معنایخود ارتباطمیانصورتبه ایبرایآتشاست.

یزيتونکهنمادقراردادیاست،مانندکبوتروشاخه نمادينتوافقيوصورتومعنادرنشانه

(.2344نژاد،محمد)شوندصلحمحسوبمي

                                                           
1 signifier 
2 signified 
3 signification 
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معنایمنتقلرابطه میاننشانهو وجهاست: دارایدو معنایصريح2شده، معنای (2(

معنایتداعي معنایصريحيککلمهياعبارت، متداوليکنشانهاست. شدهياداللتضمني.

بهمعناييگفتهمي استنباطميکنندهدريافتشودکهبهوسیلهوليداللتضمني، د.شوپیام،

شدهبینعناصرمطرحکردهرابهعنواندونوعرابطهشناخته2وجانشیني2نشینيدوسوسورهم

ازهم منظور زنجیرهاست. استوتحلیلهمنشیني، تحلیلدرزماني(يک)نشینيایازچیزها

سازند.باایازرويدادهاکهنوعيروايتخاصراميمتنيعنينگاهکردنبهآنهمچونسلسله

روابطهم ترکیبدستميمطالعه قواعد يا قراردادها به ونشیني زيربنایتولید در که يابیم

شوندوعملتفسیرمتونقراردارند.درتحلیلجانشینيالگوهاوساختارهایپنهانشناختهمي

هایپنهاننیاتومنظورکنشگرانرخنهکردوکنشظاهریاهمیتينداردبلکهبايدبهاليه

(.2346:36راوردرادوصديقي،)

شناسيقابلتوجهاست.سوژهمحصولفرهنگنظريهسوژهجانفیسکدرزمینهنشانه

روسوژهبرساختهاجتماعيواستبرعکسوجودزيستيفردکهمحصولطبیعتاست.ازاين

تلويزيونيکيازدستگاهقابلدست باسازینقشفعاليهايياستدرسوژهکاریاست. داردو

هابهدنبالايجادمدلوليهدفمنددرذهنمخاطباست.درواقعهرارائهترکیبخاصيازدال

نشانه دربرگیرنده تلويزيوني است.برنامه شده رمزگذاری آن سازندگان توسط که است هايي

يکداندکههمهکنشگرانهایقانونمندمي(.فیسکرمزرانظاميازنشانه234:252فرجي،)

حلقهواسطبینپديدآورنده،فرهنگبهقوانینوعرف درحقیقترمز، هایآنپايبندهستند.

متنومخاطباستونیزحکمعاملپیونددرونيمتنرادارد.فیسکبرایشناسايياينرمزها

بندیکردهاست:آنهارادرسهسطحواقعیت،بازنماييوايدئولوژیدسته

2)  واقعیت: نخست/ چهرهسطح لباس، حرکتظاهر، گفتار، رفتار، محیط، هایپردازی،

رمزهایفنيبه اينرمزهایاجتماعيرا هایالکترونیکيرمزگذاریوسیلهدستگاهبدنوصدا.

 کنند.مي

بازنمايي (2 موسیقيوصدابرداریکهرمزهای3سطحدوم/ تدوين، نورپردازی، دوربین، :

دهندورمزهایاخیرنیزبازنماييعناصرديگریراشکلميدهندمتعارفبازنماييراانتقالمي

 آفرينان.ازقبیل:روايت،کشمکش،شخصیت،گفتگو،زمانومکانوانتخابنقش

درمقوله (3 عناصرفوقرا رمزهایايدئولوژيک، ايدئولوژی: و“انسجام”هایسطحسوم/

داریگرايي،سرمايههاجتماعي،مادیمانندفردگرايي،پدرساالری،نژاد،طبق“مقبولیتاجتماعي”

(.2346:224فیسک،)دهندو...قرارمي

                                                           
1 syntagmatic 
2 paradigmatic 
3 Representation 
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نشانه تحلیل برای هم آسابرگر برنامهآرتور در تلويزيون داستانيشناختي روايي()های

هایزيرراپیشنهادکردهاست.توصیه

دالنشانه (2 شوند: تحلیل جداگانه طور به متن مهم هستند،های کدام مهم چههای

نشانه اين به مينظامي معنا رمزهاييميها چه مسئلهبخشند، موضوعاتيدر چه يافت، توان

 دخالتدارند.

ساختارجانشینيمتنچیست:تقابلمرکزیدرمتنچیست،چهتقابليداخلطبقات (2

شناختيدارديااجتماعي؟گنجد،اينتقابلاهمیتروانگوناگونمي

هم (3 متنچیسساختار بانشیني اينمتن دارد، اثر معنا بر چگونه ترکیبعناصر ت:

ازچهنوعنما،کمکچهفرمولخاصشکلگرفتهاست،تلويزيونچهاثریبرمتنمي گذارد،

ياتدويناستفادهشدهاست،چگونهمعنابخشیدنازنورورنگوموسیقيوصدااستفادهزاويه

 کردهاست.

هایيکازنوشتهتواندرمتناعمالکرد:کدامزانراميپردايکازابداعاتنظريهکدام (8

مي را شناسان نظريهنشانه برد، کار به تلويزيون در گفتهتوان چه رسانه )پردازان آسابرگر،اند

2343.) 

 

 جامعه مورد مطالعه

تعريفتقريباروشنمونه ابتدا اينشیوه در است. اينتحقیقاستفادهشده گیریهدفمنددر

شود.برایهاارائهوسپسبهدنبالآنموردمشخصيميليازنمونهبراساسهدفومقولهکام

هایيک،دو،سه،چهار،تهران،گانهداخليسیما)شبکههایهشتاينمنظورابتداازبینشبکه

سني گروه بودن جوان همچنین و مخاطب کثرت دلیل به سه شبکه قرآن( آموزش، خبر،

هایسیمابهاسمشبکهجوانمعروفاست(انتخابشد.ينشبکهدربینکانالا)مخاطبینآن

ساعتهایبازرگانيپخشسپسپیام در اينشبکه از تقارناجرای)هایاوجشده به توجه با

ماهرمضانپیام قبلوبینسريالرمضانيشبکهسهباهایبازرگانيپخشپژوهشبا شدهدر

طوليکهفتهضبطوبهعنواننمونهمبنایانجامتحلیلمحتوایعنوانپنجمینخورشید(در

درنهايتآگهيبازرگانيمربوطبهمحصوالتخانگي کهبیشترينشرکت...کیفيقرارگرفت.

 شناختيکاملراداشتانتخابشد.فراوانيوقابلیتتحلیلنشانه
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 بندي واحد تحليل و مقوله

آيداتاجتماعيفردياچیزیاستکهاطالعاتازآنبهدستميواحدتجزيهوتحلیلدرمطالع

بهآن واحدثبتمي“واحدثبت”کهدرتحلیلمحتوا واحدیاستکهدارایمعنای2گويند. ،

باشد؛ ارزيابيمستقل اظهارات افراد، کشورها، رخدادها، استبه ممکن گزارهمثال وکننده، ها

پیام”رودراينپژوهشواحدثبت(.ازاين2363:83ورف،کريپند)مضامینارجاعدادهشوند

شودتحلیلينشانهاستکهازطريقتجزيهورمزگشاييآنهابهمقوالتزيرتالشمي“بازرگاني

شناختيانجامپذيرد.

طول (2 آگهيبازرگاني، مکانوقوع آگهيبازرگاني، زمانوقوع مقوالتعموميشامل:

 خدماتياکاال(،نوعکاالیمصرفي.پیام)مدتپیام،موضوع

هایکنندگان(براساستقابلرفتارمصرف)شناسيالگویمصرفمقوالتمربوطبهنوع (2

موقتيبودنو زيستي، مقابلساده تجمالتيبودندر مقابلاسراف، قناعتدر شامل: دوتايي،

مقاب در کودکان رفتن نشانه استمرار، و داشتن دوام مقابل در رفتنزودگذری نشانه ل

 ساالن،فاعلیتزناندرمقابلفاعلیتمردان.بزرگ

بندیورمزگذاریفیسکوبرگرنیزاستفادهشدهاست.عالوهبرمواردباالازشیوهمقوله

 

 توصيف آگهي بازرگاني 
کنترل که پنجساله يا چهار تقريبا يکدختر تصوير با استو موسیقيهمراه با اينآگهي

تلوي ميريموت شروع دارد دست در را کنترل،زيون خاموش/روشن دکمه زدن با وی شود.

کندکهبرديوارمقابلنصبشدهاست.درطولاينآگهيبزرگيراروشنميLCDتلويزيون

شودودرواقعازاينآهنگپخشميصداهایمربوطبهکارباوسايلوتجهیزاتخانهباضرب

يابدپاستفادهشدهاست.آگهيباروشنکردنتلويزيونيادامهميصداهابهعنوانموسیقيکلی

اینشستهدرپشتاُپنکهدرحالپخشکارتوناست.سپستصويرقطعوبهتصويرپسربچه

پسرباکمکقاشقوچنگاليکهدرشودکهآشپزخانهوصلمي است. آمادهبرایخوردنغذا

شپزخانهدرحالنواختننوعيموسیقياستکهدرواقعدستداردوباضربهزدنبررویاُپنآ

فراخوانپدربرایتعجیلدرتهیهغذااست.باعقبآمدندوربینودربرگرفتنکلفضادرقاب

بازميتصوير،پدررامي برکندچیزیبرميبینیمکهباسرعتدربيخچالرا داردوظرفيرا

پسربچههمچناندررویاجاقمي حالنواختنموسیقيبهکمکدستوپايشاست.گذارد.

اجاقروشن مقداریسیبسپسشعله ظرفرویاجاقزمینيخاللو داخلروغنداغ شده

مي ميريخته هم را قابلمه غذایداخل مرد بعد يافتنکاردیشود. دنبال به بالفاصله و زند

                                                           
1 recording unit 
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ینحالدوبارهتصويردختربچهکند.درهمرودوشروعبهخردکردنموادغذاييميمناسبمي

بخشبرایپدربهلبدارد.ایرضايتشودکهاينبارخندهباکنترلريموتدردستشديدهمي

کندسپسبهسمتسازيخچاللیوانيراپرازيخميبینیمکهازيخبارديگرتصويرپدررامي

مي لباسشويي ميماشین روشن را آن و تنظیم را آن تايمر درحاليرود، ماشینکند. که

اندازدورودونگاهيبهغذایداخلآنميکندمردبهسمتفِرميلباسشوييشروعبهکارمي

مي وارد بیرون از مادر( همینحالزن)همسر/ متوقفدر چیز همه برایيکلحظه و شود

لبخندرضايتمي نگاهزنو دوبارههمهشودوليبا چیزازسرگرفتهبخشاوبهمعنيتائید،

ميمي پايان تصويری کلیپ اينجا در درحالييابد؛شود. پاياني لحظه همین در همهو که

رسندصدایگويندهمردبررویتصويرکنندگاندرآگهيراضيوخوشحالبهنظرميشرکت

ريتمزندگي...”شودکهشنیدهمي ههایمربوطبوقبلازاينکهاينکالمختمشودعکس“،

بود شده استفاده آنها آگهياز محصولکهدر ماشینلباسشوييتمامLCDتلويزيون)چهار ،

اجاق همچیدهاتوماتیک، کنار بهصورتمرتبدر سايدبایسايد( يخچالفريزر و فردار گاز

لوازمخانگي،صوتيو”بارنگقرمزوبافونتدرشتوجمله“...”شودودرنهايتکلمهمي

شود.اينتروبهرنگسفیددريکزمینهمشکيدرزيرآنهاحکميبافونتکوچک“تصويری

 تنظیمشدهاست.ثانیه38آگهيتلويزيونيدر

 

 هاي تصويري بررسي نشانه
بندیفیسک(موجوددرمتناينهایواقعيوبازنمايي)براساسطبقهبررسيهريکازنشانه

هایفضا،پوشش،رنگ،نوعتجهیزاتواقعیتخارجي،نشانهدرسطحآگهينشانگرايناستکه

هایقابلتأملهستند.ووسايلسوژه

اينآگهياستفادهشده“فضا”اولینعنصرتصويریمدنظر فضاييکهدر استاست.

ایفضاييداخلي،بستهوخصوصيداخلخانهباتمرکزبرآشپزخانهاستوبهغیرازچندلحظه

شود؛بهعبارتيشودازفضاهایديگرخانهتصويریدادهنميبهنمايشگذاشتهميکهپذيرايي

زندگيمحدودبهآشپزخانهشدهاست.درواقعدراينآگهيمعنایزندگيبیشترصرفخوردن

هرچندويژگيوسايلتبلیغيمي تواندسبباينامروتالشبرایخوردنتعريفشدهاست.

رگرفتنديگرعناصرمربوطبهآشپزخانهنظیرنمايشکابینتباالوپايینشدهباشدوليبادرنظ

توانگفتآشپزخانه،وسايلموجوددرآشپزخانه،چیدمانوسايلويخچالپرازموادغذايي،مي

مولفهمرکزیآگهيبازرگانياست.الزمبهذکراستخانه،خانواده،آشپزخانه،“لذتخوراک”

هادرآگهيتجاریمحصوالتنیزبهرجستهدرفرهنگايرانياستواينمولفههایبغذاازمولفه

خوبيموردتوجهقرارگرفتهاست.
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مهمبهحسابمي عناصر متناز کنشگراندر نوعپوششنوعپوششبازيگرانيا آيد.

لگووقرمز،زردوآبي(استوبهلحاظزيبايي،ا)هایروشنوجذابتماميافرادحاضرازرنگ

ایکهانگارکنشگراندرنشینارائهشودبهگونهتمیزینیزسعيشدهاستظاهریجذابودل

هاینوييپوشیدهاست.دريکمهمانيويافضایبیرونيقراردارندتاجاييکهحتيپسرکفش

ندکيديدهبازنماييآنانطباقاباواقعدراينجابینتصوریکهاززندگيواقعيافرادوجوددارد

گرنقشوکارکرددرستشود.البتهتمیزیونظافتلباسداخلخانهبیشازهرچیزتداعيمي

دهدکهسطحزندگيدرشدهنیزنشانميلوکسبودنوسايلاستفادهشويياست.ماشینلباس

اين اينجا در باالاست. به متوسطرو متعلقبهطبقهمتوسطيا نحديکخانواده به ظرگونه

جهتمي عامدانه، نشانهگیریطبقهآيدکه باال به رو متوسطو گیریشدهایبهسمتطبقه

است،زيراهمنسبتادرصدزيادیازجامعهدراينطبقهجایدارندوهماثرگذاریاينطبقهبر

هازياداست.رویديگرطبقه


 :تصويرکليازفضایتبلیغ/آشپزخانهبزرگووسايل2تصوير

 
شدهازتلويزيونمنبع:آگهيبازرگانيپخش



هایتصويریمتنبادرنظرگرفتناينکلیپبهعنوانيکمتنتصويریکهدرواقعنشانه

شود،سهعنصرتصويربرداری،موسیقيوتدويندارایاهمیتويژهسطحبازنماييراشاملمي

مي لحشناخته در دوربین تأکید و تصويربرداری نوع فیلمظهشود. مختلف نشانهای برداری

دهدکانونتوجهدوربینياچشممخاطببرهمانچهارمحصولاست.يعنيبهغیراززمانيمي

دهددربقیهمواقعمرکزتوجه،محصوالتالکتريکيتریراپوششميکهدوربینفضاييوسیع

اجاق ماشینلباسشوييوتلويزيونبودهاستيعنييخچالفريز، کانونيبودنجايگاهاينگاز، .
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وسايلدرآشپزخانهباحرکتوزومدوربیناززوايایمختلفبهاينصورتاستکهدرابتدا

کلیتيازچیدمانآنهادرکناروسايلديگرارائهوسپسبازومکردنبررویآنهاجايگاهشانرا

اشدمتوجهچیزديگریبهجزایکهقصدکنجکاوینداشتهبسازد.درواقعبینندهترميپررنگ

هایمتعلقبهاينوسايلزومشود.ازجملهمواردیکهدوربینبررویقطعهاينمحصوالتنمي

سازيخچال،دربکنترلتلويزيون،صفحهمسطحتلويزيون،دربيخچال،يخشودبهکندميمي

کمکتدوينحسسرعتهایآناشارهکرد.دراينجاحرکتسريعدوربینبهگازوشعلهاجاق

کند.حرکتسريعوتعقیبکنشگراصلييعنيمردکهاوهمبهسرعتایراالقاءميالعادهفوق

هاوقطعاتمختلفنیزدرکنارشودکهتدوينبرشدرحالانجاماموراستهنگاميشديدترمي

نشانمي تدويناينگونه ترکیبحرکتدوربینو شود. گرفته نظر بادهدآندر کارها که

وپاشيرادالسرعتيبیشازحدمعمولدرحالانجاماستوهمچنینبینندههیچنوعريخت

کنديعنياينکهعالوهبرسرعتکهويژگيکمياستدقتوکیفیتنظميمشاهدهنميبربي

جلوه با اينمحصوالترا مخاطبهمواره دارد. مطلوبقرار حد در ازایجذابميهم بیند.

شودتاتبحرهایمرتبطبهبینندهالقاءمينشینينوعيتناسببینوسیلهوويژگيطريقاينهم

دستيکنندهکاررانشاندهد)جنسفاعلنیزدالبراينمدعااستکهحتييکمردوچیره

بههایمربوطبهآشپزخانهرابااينمحصوالتباسرعت،دقتوکیفیتباالتواندفعالیتنیزمي

راحتيانجامدهد(.

گرفته نظر صداگذاریدر گفتهموسیقيو مؤيد نیز اينآگهيشده در است. هایفوق

کمکافکت به تنها موسیقیاييو ابزار از استفاده باتلويزيونيبدون طريقکار هایصوتياز

پاصدایقاشق،چنگال،بشقاب،کوبیدن)،يکهارمونيمناسبيازصداهایمختلفمحصوالت

بهکابینت،راهرفتن،بازکردندربوسايل،زدنکلیدهایآنها،خردکردنموادغذاييو...(به

محصوالت کارکرد بر تأکید نیز اينجا در است. آمده ...وجود گونهشرکت به کهاست ای

زمانوخواهدبیانکند،هماهنگيويکدستيموجوددرزندگي)مدلولي(استازاستفادههممي

دال(.)ترکیباينمحصوالت

 

 هاي ساختاري متن نشانه
مي يکديگر کنار در ترکیباينعناصر و گرفتنمجموعه نظر در هاييپنهانيياتواننشانهبا

بینندهبه)هاييساختاریراجدایازهدفوپیاماصليوآشکارکهتبلیغواقناعمشترینشانه

رااستخراجنمودمثابهمشتری(برایخريدمحصوالتاست
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 شتاب

ويژهدرزندگيشهرنشینياهمیتيفراوانپیداکردهاست.اينزماندردنیایمدرنکنونيبه

هایپیچیدهشهریاست،بهقولگیدنزخصلتمهممدرنیتهچیرگيزمانخصلت،خاصزندگي

بینرفتهاست.دربرمکاناست.بهنحویکهامروزهتمايزمکانيباقوتگرفتنمفهومسرعتاز

علي فرد حاضر فیزيکيحال حضور کمکرغم به لحظه يک در واقعي مکان يک در اش

اطالعاتيميفناوری مکانهایپیشرفته در يکتواند همانند و گیرد هایمجازیديگریقرار

کنندهواقعيدرآنجاعملکند.تصورانسانعصرحاضربدوندرنظرگرفتنوجهزمانيشرکت

“سرعت”شودوشود.امروزهغفلتزمانيناپسندشمردهميتبديلبهتصويریناقصازاوميآن

راه ميگرفتن بازرگانيديده آگهي اين در است. اينمسئله اصلي سرعتبسیارحل که شود

بااهمیتاستوتمامتالشبرايناستکهکارهادرکمترينزمانممکنانجامپذيرد.بررسي

ایاستکهبايدکندکهکنشگردرگیرمسابقهبرفضایآگهياينحسراتلقینميشرايطحاکم

طورمستقیمبههرچهزودترخودرابهخطپايانبرساند.هرچنددراينجاخطپايانآگهيبه

اند(اماباهاشستهشدهاندونهلباسهاغذاخوردهيعنياينکهنهبچه)تصويرکشیدهنشدهاست

توانحدسزدکهاينلبخندبخشزنخانههنگامورودمينشینيازلبخندرضايتهمتحلیل

ایاستازسرانجامخوشماجراکهدرکناراجرایخوبکارهابرلبخواهدنشست.استعاره

رغمظاهرخوششتاهنگاميعلي“سرعت”دهدکهتحلیلجانشینياينقضیهنشانمي

به اينمبدلنشو“زدگيسرعت”که دارد. اينآگهيوجود موضوعيکهدر است، پسنديده د

کهدرآناحساسات،روشويم،زندگيروحروبهزدگيسببشدهاستتابايکزندگيبيسرعت

شود.اينتنهاپدراستکهبهشکليکروباتازعواطف،مشارکتدرانجامامورخانهديدهنمي

تروقبلازاينکهزنبهخانهبرسدکارهاراتمامريعدودتاهرچهساينطرفبهآنطرفمي

بچه و مشاهدهنمايد نیز بازيگرها فقط که هستند کارها)کنندگاني اجرایسريع در را پدر(

کنندبدوناينکههیچکمکيبهاوکنند.بهعبارتيدراينجاسرعتزدگيموجبازتشويقمي

نهاراازهمتجزيهکردهاست.بینرفتنانسجاماعضایخانوادهشدهوآ
 

 کااليي شدن

دغدغه همان ابزار چیرگي و طبقهسلطه از توصیفوی مارکسهنگام زبان در ایاستکه

گفتطبقهکارگرچناناسیرفرايندتولیدوماشینیسمشدهکهکارگرانصنعتيبیانشد.اومي

وردتوجهديگرانقرارگرفتازحتيخودشرافراموشکردهاست.اينمسئلهبعدازمارکسم

طور به نیز تلويزيوني آگهي اين در گرامشي. هژموني و آدرنو فرهنگي صنعت نظريه جمله

مي را برایراحتيومشخصآدمي اينوسايل که جند هر است. دستابزار اسیر که بینید

محققشده“يآسايتن”آسايشاوتدارکديدهشدهاستامااينآسايشبهگفتهوبلندربعد
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بینیمکهشودکهدائماًفردیراميایمشاهدهمياست.بندگيابزاردراينکلیپتجاریبهگونه

شدهازآشپزخانهکهکنشگردرآنهایمختلفاست.تصويرارائهدرحالاجرایقوانینماشین

رآنراوسايلدهد.محیطيکهدروديوارابهخوبينمايشمي“قفسماشیني”قراردارداين

وآمداستوانگاربرگرفتهوانسانيکهدرآنبیندريکفضایچندمتریدررفتگوناگوندر

ازنسبتبینمحیطاشغالالیآنهاگمشدهاست.اينگمدرالبه شدهتوسطوسايلگشتگيرا

ایکهدرزخانهتوانبرداشتکرد.بهعبارتيآشپآشپزخانهومیزانفضایمانورعاملدرآنجامي

دهدشودشبیهکارگاهياستکهابزارهایمختلفيرادراختیارکارگرقرارمياينجامشاهدهمي

راتولیدوسپسآنجاراترککند.“غذا”تااومحصولنهايييعني
 

 فرزند ساالري

نظربرخيجامعه از را عصرحاضر علوماجتماعي، انديشمندانحوزه وندر2ساالریشناسانو

اندکهنظامخانوادهگذریازپدرساالریدانندآنهابراينعقیدهخانوادگيدورهفرزندساالریمي

دراينالگونقشوجايگاهفرزنداندرخانه ومادرساالریبهفرزندساالریمدرنداشتهاست.

شده روابطخانوادگي محور آنها استو بااهمیتشده فرزندمحوریبسیار مفهوم ويایگ2اند.

فرزندانارزشوجايگاهويژه اندوتمامانرژیوایدردرونخانوادهيافتهوضعیتکنونياست.

خواسته کردن برآورده صرف والدين ميزمان آنها تربیتهای وضعیتي چنین نتیجه شود.

تن روحیهفرزندانيمنفعلو با اينآگهيديدهایسلطهآسا در والديناست. نسبتبه جويانه

اينبرتریازرویطرزنشستنويم شودجايگاهفرزنداننسبتبهپدرجايگاهيبرتراستو

محلنشستنآنهابررویمبلوصندليقابلاستنتاجاست.آنهاکنشگرانيمنفعلهستندکهبا

کوبیدنقاشقبهبشقابوضربهزدنبهکابینت(تحکمخود)هایخاصزبانيوبانشانهزبانبي

یآنهاپاسخدهد.تربهخواستهدهندکهسريعکنندوبهاودستورميپدرثابتميرابر
















                                                           
1 cracy 
2 child-centeredness 
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:فرزندپسرباکوبیدنقاشقبهظرفبالبخندمنتظرغذااست.2تصوير


شدهازتلويزيونمنبع:آگهيبازرگانيپخش

 شالوده شكني نقش جنسيتي سنتي

جاييدرنقشجنسیتيدرونخانوادهيمتنحاضرجابهشناسهایحاصلازنشانهيکيازمدلول

استکهبیشتربازنمايينقشجنسیتيوالگویروابطجنسیتيدرطبقهمتوسطاست.دراين

هایآگهيازتقابلمیانحوزهخانگيوحوزهعموميشالودهشکنيشدهاست.براساستقابل

گیردومسئولیتامورخانهازجملهقرارميایاستکهدراختیارزندوگانهحوزهخانگيحوزه

تأمینعهدهدارد.درمقابلاينحوزه،حوزهعمومياستکهبهنگهداریکودکانوآشپزیرابر

کنندهمعیشتاختصاصداردومسئولیتآنبرعهدهمرداست.رابطهمیانايندوحوزهتعیین

معکشاورزیرابطهدوحوزهشروعبهتغییررابطهزنومرداست.درجوامعصنعتيبرخالفجوا

شوندکهاينایواردحوزهعموميميکندوزنانباظهورانقالبصنعتيبهصورتگستردهمي

بهطورکاملازروندتاانتهایقرنبیستمادامهمي همراهبااينروندکهحوزهعموميرا يابد.

بخشبزرگيازيابد.زيراازيکسوتحولميسازد،حوزهخانگينیزتوازنجنسيبرخوردارمي

کردناوقاتفراغتبهحوزهعمومياقتدارحوزهخانگيدرارتباطباتربیتفرزندان،اشتغالوپر

نتیجهآنکوچکشدنحوزه منتقلونهادهایاجتماعيديگرمتوليمديريتاينامورشدند،

باورودماشینبهخانهفناوریجایعاملخانگيوبزرگشدنحوزهعمومياست.ازسویديگر

انسانيرادرخانهگرفت.درجوامعصنعتيپیشرفتهحوزهخانگيکوچکدرمقابلحوزهعمومي

مي قرار هیچبزرگ که نیست؛گیرد واحدی جنسیت دارای کشورهایکدام در چند هر اما

کشتوسعه در ولي دارد مشخصي اشکال کمابیش حوزه دو رابطه درحاليافته توسعهورهای

هایزيادیراهایفرهنگيومحیطيتفاوتموضوعکميمتفاوتاستودوحوزهبنابهويژگي
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دهند.ورودمدرنیتهصنعتيدراينکشورهاهاودرجهتداخلدريکديگرنشانميدرمحدوده

توسعه رابطه گرايشقدرتمندیبهسویالگوبرداریاز به حوزه میاندو آوردهيافتهدر وجود

ایبرایپذيرشودرونيدننیازبهزمانزيادیداردوپیامدآنکهچنینرابطهاستدرحالي

هایبسیاربودهاست.ايجادتعارض

دراينآگهيشیوهغالبتقسیمجنسیتينقشدرخانوادهايرانيتغییرکردهاست.شیوه

مبتنيبرانطباقنقشکالبدیومرسومدرتقسیمنقشجنسیتيدرچارچوبرويکردکارکردی

ويژگي استو جنسايفانقشفرهنگي دو وظايفبین تقسیم در نقشمهمي کالبدی های

نظامسنتيخانوادهکند؛مي واقعدر در است. کامالمعکوسشده اينآگهياينروند در اما

داریبرایاووهمربيفرزندان(وخان)هایجسمانيوروانيزن،نقشمادریمتناسبباويژگي

نان است؛نقشپدریو گرفته نظر در برایمرد اينآگهيپذيرشايدئولوژیآوریرا در اما

نشینيعملکردمردوزنشدگيزناست.باتحلیلهمجنسیتيزنانهتوسطمردخانوادهومردانه

اتوزدنو...راوروب،گردگیری،دارینظیررفتتوانگفتکهمردکلیهامورمربوطبهخانهمي

پختهم مراقبتازفرزندان، برعکسزنبهامورخارجازوپز،شستزمانبا وشوبرعهدهدارد.

رنگاودرکلمدتزمانآگهيووروددرلحظهپايانيازخارجازخانهاشتغالداردوحضورکم

ويرشدهاستبهشکليخانهمؤيدايننکتهاست.البتهدراينجاقدرتزنحتيبسیاربیشترتص

گیردواينلبخندویاستکهدوبارهکهباوروداوبهخانهسکوتيسنگینکلخانهرادربرمي

 گرداند.جرياناموررابهحالتعادیبرمي

 

 الگوي مصرف

اشارهبهچگونگيمصرفکردنداردوشاملترکیبيازانتخابکمیت،کیفیت،2الگویمصرف

گ رفتار و وروهتمايالت رفاه بقا، حفظ منظور به کاالها و منابع از استفاده در انساني های

مصرفلذت رفتار به اشاره واقع در مصرف الگوی است. قابل2کنندهجويي الگوی معنای به

فعالیت از استراتژیمشاهده تأثیر تحت که است خدمات و کاال خريد با مرتبط هایهای

ترينعاملاثرگذاربرمصرف،توزيعدرآمدد.ازنظراقتصاددانانمهموتبلیغاتقراردار3بازاريابي

نیزبیشترمي ديگراستيعنياينکههرچهدرآمدافرادبیشترشودمیزانمصرفآنها از شود.

اینرختورمباالرودنهتنهامتغیرهایاقتصادیاثرگذاربرمصرفنرختورماست.اگردرجامعه

گیریمصرفممکناستبهسمتکاالهایمصرفکاستهشودبلکهجهتممکناستازمیزان

الگوی از الگویمصرفدرسطحخرد بر اقتصادعالوه حوزه در کیفیتپايینمتمايلشود. با

                                                           
1 consumption pattern 
2 donsumer behavior 
3 marketing 
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شودکهازاهمیتزيادیهمبرخورداراست،زيرامطالعهالگویمصرفکالنمصرفکالنيادمي

ماندبهامرآمدملياستوازاينبابتهرآنچهباقيميکنندهسهممخارجمصرفيازدرمشخص

يابد.اندازکهنتیجهآنتوسعهورشداقتصادیاستاختصاصميگذاریوپسسرمايه

مشاهده قابل مصرف ميالگوی آن روی از و است زندگي سبک عنصر بهترين توان

گروه زندگي بنابراتشخیصسبک يافت. دست جامعه يک مختلف عواملهای از گذشته ين

اقتصادیاثرگذاربرالگویمصرفبايدنقشمتغیرهایاجتماعيرانیزمهمدانستزيرادراينجا

مفهوممصرفعالوهبربارمعنايياقتصادیازبارمعنايياجتماعيبرخورداراستوتحتتأثیر

ايدئولوژیوجهان فاشکالگوناگونيهایمختلبینيمتغیرهایمختلفيچونزمینهاجتماعي،

گیرد.مي

توانبههاوعناصریکهدراينآگهيبهتصويرکشیدهشدهاستميباتوجهبهنشانه

طورتقريبياينارزيابيراداشتکهاينخانوادهمتعلقبهطبقهمتوسطوروبهباالیجامعه

تواندطبقهباشدوهمميرورفتارهایآنهاهمممکناستانعکاسيازرفتارهایايناست.ازاين

مي آگهي در موجود عناصر به توجه با دهد. اشاعه آنها به را رفتاری سبک يکاين توان

موادغذاييوانرژیرادسته لوازموتجهیزاتمنزل، بندیازالگویمصرفشاملنوعپوشش،

اعتشخیصداد.علي ضایاينرغممحدوديتپوششيکهدرشرايطمذهبيجامعهوجوددارد،

باکیفیتدرخانهاستفادهميهاینو،خوشخانوادهازلباس زيباو ایازکنندکهنشانهرنگ،

هاینواست.اينوضعدرموردنوعپوششزنکهازبیرونخانهقیمتباالواستفادهازلباس

ستکهخوردشودآشکارتراست.همچنینيخچالپرازموادغذاييومیوهنشانگرايناواردمي

هااولويتدارد.وخوراکونوعوکیفیتموادغذاييبرایخانواده

آخريننوعوگرانلوازمخانگيمورداستفادهبه کیفیتباال، قیمتويژهوسايلالکتريکيبا

اند.البتهانتخابهمهکاالهایبرقيبايکشده2هستندکهازنظرظاهریبايکديگرنیزيکدست

زمانازمجموعهکاالهایيکشرکتاستایبرایترغیبمردمبهاستفادههمشیوهبرندخاص،

درتبلیغاتبازرگانيهایتولیدیوتأکیدوپررنگنشاندادنمارکولوگویکاالهاوشرکت

ایبرایاقناعمخاطبیندرجهتترغیببهاستفادهازاينوسايلاست.شیوه

هایتلويزيونيزيادیاستکهدرحالاينجامغايرباپیامشدهدرالگویمصرفانرژیتبلیغ

صرفه و مصرف صحیح الگوی ترويج جهت در رسانه همین از پخشحاضر انرژی در جويي

هایآشپزخانه،پذيراييشود.استفادههمزمانازتماميوسايلالکتريکيوروشنبودنچراغمي

ايانيپنجرهواقعدرپشتسرزن(درمغايرتباباتوجهبهنمایپ)وراهروآنهمدرطولروز

هایهمینرسانهمبنيبرلزومکاهشمصرفانرژیاست.الگویعامپیام
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 گيري نتيجه

بهخوداختصاصميآگهي اينهایبازرگانيزمانزيادیازتولیداتپخشتلويزيونيرا دهند.

مدهاييعمدتاغیرمستقیمنیزبهدنبالهایمثبتومستقیم،پیاهافارغازاثراتوکارکردآگهي

ایازآندرمورديکآگهيشناختيسعيشدگوشهدارندکهدرمقالهحاضربارويکردنشانه

مواردگفته تکراردرديگرآگهيويژهنشاندادهشود. با همشده کهاتفاقا اينآگهيها زمانبا

محصوالتپخشمي تبلیغ نظیر شدند ... طريقاثریش...و از و نهاد جایخواهد بر ديدتر

شوند.هایگوناگونتقويتواثباتميهاوزنجیرههایتلويزيونيچونانواعفیلمنمايش

تبلیغمحصوالتيکبرندخاصيعني به تنها وجهظاهریخود بررسيدر آگهيمورد

ريددرسطوحگوناگونيپردازد.تالشبرایاقناعبینندهيامشتریبالقوهبرایخلوازمخانگيمي

پذيردوقابلبررسياستکهدريکرابطهدوسويهازمتنفرهنگيواقتصادیجامعهتأثیرمي

مي تأثیر آن اهمیتفضایبر بر آگهي سازنده عناصر داللتمستقیم يا نخست وجه گذارد.

و گاز يخچال، مانند لزومي دارد. تاکید ايراني فرهنگ در آن وسايل و ماشینآشپزخانه

داریکنندهاهمیتپختغذا،نگهاندهمبازنماييشوييکهدرداخلآشپزخانهقرارگرفتهلباس

کنندموادغذاييونظافتوپاکیزگيپوششاعضایخانوادههستندوهماينانديشهمطرحمي

خاصمي تولیدکننده اين محصوالت از استفاده با ويژگيکه دتوان را ايراني فرهنگ رهای

کرد.لوازمخانگيدرعینحالآسايشاعضایخانوادهمدنظردارندبهاينتأمینباالترينسطح

گیرد.هاباکمترينانرژیصورتميشستوشویلباسهايينظیرغذامعناخواسته

غیرمستقیمآگهينشان برخيويژگيداللتضمنيو ايرانبهدهنده معاصر هایجامعه

محوریشدنويژهشهرنشیناناست کاالييشدنمصرف، تغییرمفهومزمان، مانندسرعتيا

دهدهایجنسیتي.آگهيبهخوبينشانميفرزنداندرخانوادهودگرگونيمفهومووظايفنقش

هایزماناهمیتمولفهترينمفهومبرایانسانمعاصراستواينمحصوالتخاصهمزمانمهم

و غذا تهیه در را فرهنگايراني خانواده نیزميتأمیننیازهای زمان رفتن هدر به از و کند

کند.جلوگیریمي

فرزندساالریوتغییرمفهومجنسیتازديگرمعانينهفتهدرآگهياست.زنبهمعنای

کنندهازفرزندانومسئولاموررفاهيخانوادهدرزمانموردنظردرخانهسنتييعنيمراقبت

دارندبدوناينکهکوچکنیستفرزندانازپدر ترينخانوادهتوقعبرآوردهکردننیازهايشانرا

آمیزفرزندانشمسئولیتيدراينزمینهداشتهباشندومردتنهابابرآوردهکردننیازهایتحکم

مشغولاست.

توجهبهتقابل بهايننتیجهميشدهدرقسمتروشهایدوتاييطرحبا رسیمکهشناسي،

ترويج والگوی قناعت بعد بر آنکه از بیش تبلیغات، ديگر و تلويزيوني آگهي اين توسط ي
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گراييافراطياستکهدرتناظربامنفعتابزاریاينجوييتأکیدداشتهباشدمروجمصرفصرفه

کنندهابزاروتعريفرفاهباتبلیغاتدرجامعهمصرفيمدرناستمانندتقلیلانسانبهاستفاده

شتنواستفادهحداکثریازلوازمخانگي.همچنینهمسوبااينهدفبرتجمالتيدراختیاردا

هایتلويزيونيبهصورتخواستهوناخواستهبودننهتنهادراينتبلیغاتبلکهدربیشتربرنامه

شدهنیازنیستبلکهلزوماستفادهازآخريننمونهتولیدتأمینشودهدفازخريدتنهاتأکیدمي

میتبسیارباالييدارد.شیوهتبلیغکاالهانشانازتغییروعوضکردنزودبهزودکاالهاونیزاه

اقالممصرفيبهجایتکیهبرمصرفمداوموطوالنيمدتدارد.
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 ي ايرانها هاي درمانگري ترکمن فرايند تحول آيين

 
 منیژهمقصودی  

28/2/2332تاريخدريافت:  

6/21/2332تاريخپذيرش:  

 چكيده

فرهنگش دو اماتالقي را اسالمي و ني ترکمندر مي جامعه ايران مشاهده آمیختگيکردتوان اين .

شیوه در مشخص طور به ميفرهنگي نشان را خود بومي درمانگری گوناگون شیوههای هایدهد.

ديگرویپرخوانيوسطیفسویدريک؛گیرندجایميهاوتفاوترویطیفيازتغییراتبدرمانگری

دارد درنيودوميبهفرهنگاسالميامااوليبهفرهنگشکهايشانيقرار بهاينمقالهنزديکاست.

طهخاصورابمطلبموردتاکیداينمقالهپردازيم.معرفيايندوشیوهدرمانگریومقايسهبینآنهامي

دراستکهازايننیروهابرایدرمانبیمارگرفتنمستقیممیاندرمانگرونیروهایماوراءالطبیعهوکمک

يشیوهپرخوانيراازشیوهايشانونيشیوهپرخواني،ازاهمیتاساسيبرخورداراستاماتعیینماهیتش

شیوه ديگر نیروهایو با رابطهمستقیم نفيميهایدرمانگریبوميکه را متمايزماوراءالطبیعه کنند،

سازد.مي آوریبیشازبهطرزشگفتدرمانگرنانزتعداد(2سهنکتهدردرمانگرانقابلبررسياست:

(3ودارندترکمنجايگاهويژهومهميدرجامعهمردساالر(زناندرمانگرترکمن2،استدرمانگرمردان

ارزش استهایانقالباتأثیرپذيریاز يکساننبوده رویزناندرمانگر سالميبر ايشان، تأثیربسیارها

اند.فتهقرارگرتأثیراتکمترتحتاينهاکهپرخوانانددرحاليپذيرفته

پرخوان،دانشبومي،درمانگران،زناندرمانگر،شامان،نیروهایماوراءالطبیعه.ترکمن،کليد واژگان:

 

 








 

 

                                                           
شناسيدانشگاهتهراناستاديارگروهانسانmaghsudi@ut.ac.ir 
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 مقدمه
اهایدرمانشیوه رانيگریبوميدر نقاطجهانيا ديگر هایفرهنگيوواقعیتازمتأثرمانند

اند.بااينشرايطهماهنگشدهگوناگونيبهاشکالياواندشکلگرفتهمحیطياجتماعيوزيست

شود،ميشناختهفولکلورعنوانداردوتنهابهکمترکاربردشهریهایگروهاينپديدهدرمیان

حفظوليدرمیا ناپذيروجزءجداييکردهاستنمردمبوميهمچنانارزشواعتبارخودرا

درنظرکهبهعنوانيکواقعیتانکارناپذيرطوریهب،شودبميوحسمفرهنگوزندگيآنان

.2شودميگرفته

،تنهامتفاوتهایتاريخيوتعلقاتفرهنگيرغمريشههایدرمان،عليبرخيازاينشیوه

توانازشوند.دراينمیانمييکسانشناختهميبهاشتباههایظاهری،گاهيطرشباهتبهخا

بلوچستان2گواتيآيین 3زارآيین،در
درمنطقهترکمنصحرا8پرخوانيآيینعباسودربندر 

بهخاطربهره مرزمیاناينسهشیوهدرمانگری، گیریازموسیقيوبرخيحرکاتمثالآورد.

کهدربدنوجودارواحمزاحمباوربهبهدلیلدهدوجلوهنمايشيخاصيبهآنهامينمادينکه

شود.،گاهياوقاتمغشوشميآنهاداردودرمانگرسعيدربیرونآوردنکندميرسوخبیمار

برايننکتهاستکه کمتروشیوهدرمانپرخوانيويژگيخاصيداردتاکیدپژوهشگر

سمگواتيومراسمزارويابههرشکلديگریازموسیقيدرمانيونمايشتوانآنرابهمرامي

درمانيتقلیلداد.بعدموسیقیاييوبعدنمايشيبدونشکدرمراسمپرخوانيازاهمیتخاصي

شايددرواقعیتتأثیرموسیقيوياتأثیرنمايشباشدکهفرايندبهبودبیماررا،برخورداراست

پديدهپرخوانياهمیتدارددقیقاشناختيانسانآنچهبرایتعريفپژوهشگررفراهمکند.بهنظ

نیروهایرابطهپرخوانويعنيدنآنچیزیاستکهپرخوانوبیماروجامعهبوميبهآنباوردار

به(2115،مقصودی)ماوراءالطبیعهبرایدرمانبیماری هرتعريفيازپديده، جزبرپايهباورو.

تلقي داردکهرابطهمیانمحققوخاصخودجامعهبوميطرز بههمراه را اينخطر بهآن،

اينصورت در کند. قطع را پديده امکانواقعیتفرهنگي تعريفخودسرانه وجودهرگونه به

روندمردميکهپیشپرخوانميآيد.مي گرچهازشنیدنموسیقيو)بیمارانوهمراهانشان(

لذ نمايشي حرکات ميتماشای ميت دست )گاهي حرکاتبرند ادامه در را پرخوان و زنند

عاملدرمانبیمارینمايشيراهایتامابههیچوجه،موسیقيوحرک،کنند(نمايشيتشويقمي

                                                           
براساسمطالعاتمیدانيدرمنطقهترکمنصحراانجامشدهاست.اينپژوهش2
 .استگواتييکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامبلوچ2
.استايرانجنوبزاريکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوام3
است.هاترکمنهایدرمانبوميدرمیانیوهشپریخوانييکيازياپرخواني8
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آنهانمي باور به ماوراءالطبیعهدانند. نیروهای فقط بیماری درمان به قادر ماهستند)خوب( .

واقعیتفرهنمي اين از بگیريمتوانیم فاصله ،نگي همین تنها استزيرا راويژگي پرخوان که

شود.ميکندواينموضوعياستکهدرسرتاسرمقالهبرآنتأکیدنمياماش

پرخواریبسهایحرکت ويژگي معموال نانمايشي است. مرد های زنپژوهشگر هیچ

نديد را پرخواني است اينه به دست نمايشکه گونه اين با بزند نیرویها به مردم وجود،

کهازارتباطباماوراءالطبیعهناشيمي ،شوددرمانگریآنها حرکاتنمايشيبنابراينباوردارند؛

همهزنانستيبايبود،مامطورنيبرایتعريفپرخوانينیست.اگراکنندهنییمعیاراصليوتع

کرديم.پرخوانراازتعريفپرخوانيحذفمي

هایگوناگوندرمانگریبوميدراساسهمینرويکردبهتفکیکشیوهدقیقابرپژوهشگر

هستندکه2هاهادراينتحقیقايشاننا.نقطهمقابلپرخوکردهاستمنطقهترکمنصحرااقدام

کنند.دراينشیوههاتأکیدمينا...(بیشازپرخوي)دعانويسيومذهبلطبیعهءابرنیروهایماورا

وماوراءالطبیعهتنهاازطريقخوابوسلوکعارفانهيعنيکشفنیروهایبادرمانگری،ارتباط

ازدقتوشفافیتکافيايشانيکهواژهبايددرنظرداشتپذيراست.البتهشهودمجازوامکان

امادراينجااينواژه،تنهاباهمانمفهومردیگيرانیزدربرمهاانمابرخوردارنیستوگاهيش

شود.فادهمينخستاست

آوریاطالعاتدراينتحقیقاينتحقیقبرپايهروشکیفيانجامگرفتهاست.ابزارجمع

هایمشاهدهومصاحبهبودهاست.انواعشیوه



 هاي ايران ترکمن هاي قومي ريشه
نامرهبرخودسلجوق،هکهبیهستندازاقوامبزرگآسیایمرکز،ها،يکيازطوايفاغوزترکمن

درسدهدهممیالدیدرزمانحکومتسامانیانواينگروهشدند.هایسلجوقينامیدهمياغوز

.(2362،معین)باکسباجازهازآنهادرشمالشرقيفالتايراناقامتگزيدند

هاپسازانقراضسامانیانوتاسیسسلسلهغزنويان،بااجازهسلطانمحمود،طوايفيازترکمن

.(346همان:)شوندهایايران،مستقرميايعنيسرزمینکنونيترکمندرمنطقهترکمنصحر

وبخشيازآنبهافغانستانوکاهشيافتمتعددهایجنگفالتبعدهادراثرسهمايراناز

ترکمنستانکنونيتبديل به بخشيديگر )گلي، (2355شد به بزرگترکمننیز جامعه سه.

ترکمن ترکمنستانجامعه افغانستانمنترک،های ترکمنهای شدو تقسیم ايران، .ندهای

                                                           
.ازسویديگرگويندمينوادگانحضرتمحمد()دهایسبههاترکمنمتداولياستکهیهاواژهايشانيکيازواژه1

 .پردازنديمکهبهدرمانگرینديگويمبهاشخاصيايشان
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تاختهمچنین اثر )سلسلهوتازهادر سلجوقیان فتوحات ترکمنو که تاسیسای ايران در ها

هایکوچکقوميپراکندهدرکشورهایاطرافبهصورتگروههاازترکمنبسیاریکردند(تعداد

شدند.

اينهایايرانبهسهطايفهبزرگيموتترکمن هريکاز تکهتعلقدارند. گوکالنو ،

طوايفب ه به خود شوندتریتقسیمميهایکوچکتیرهنوبه محلکه است. بسیار آنها تعداد

ایگلیداغوکالله،واقعدرمنطقهشرقترکمنصحرااست.هایکوهپايههازمیننسکونتگوکال

درکناردامداریبهاندوتمايلنشاندادههازودترازديگرطوايفترکمنبهيکجانشینينگوکال

هادرمنطقهغربيموت(.2364،لوگاشوااند)پرداختهکشاورزیوباغداریوپرورشزنبورعسل

 سکونتدارند. کوچاينگروهترکمنصحرا آسانيدستاز نشینيبرنداشتندبه اثرو در تنها

سویحکومتبرایاس پیشاز يکسده از که آمدفشارهايي وارد آنها به قبايل دادن ،کان

دست سرانجام يکجانشینيراضيشداز به تکهاهمقاومتبرداشته يموتند. نسبتبه وها، ها

محلسکونتآنهاجرگالنوشمالتریراتشکیلميهاجمعیتکوچکنگوکال بجنورددهند.

.(2342،راداعظمياست)



 ها ترکمن هاي اعتقادي ريشه
ازترکمن آمدهآها ايران فالت سمت به میانه مانوی،سیای بودايي، باورهای آنجا در اند.

ازبايستميها.ترکمن(2342:26،اعظميراد)نيرواجداشتهاستاماشوتوتمي،آنیمیستي

آسمان خدای به اعتقاد باشند؛ بوده آشنا آنها با حداقل يا و پذيرفته تأثیر باورها اين همه

وبه)تانگری(وخدا بادوبارانوماهویزمین)اتاگن( طورکليخدايانمتعددروزوشبو

ارواحنیاکانوامکانارتباطباارواحازباورهای...،اعتقادبهمقدسبودنآبوآتش،خورشیدو

کهمشخصاهستندتوانگفت،اينهاباورهايي.مي()همانآيدشمارميهکهنوپايدارآنهاببسیار

بهوسیلهنظاماعتقادیترکمنبهعنوان مادراينجاتوجهنگارانتاريخها بهثبترسیدهاست.

 .نيدارداماساختارشکهمشخصاًکنیمامکانبرقراریارتباطباارواحمعطوفميهخودراب

 

 نياماعناصر ش

 شامانياساس باور با ارتباط بر ماوراءاماورانیروهای است. شده بنا جزءءالطبیعه لطبیعه

استجدايي طبیعت واقعي و ناپذير از، جزئي طبیعت برعکس، يا و است طبیعت خود

درمانگر)ش مياماماوراءالطبیعهاست. ن( گاهنیروهایتواندبا کندو ماوراءالطبیعهرابطهبرقرار

اينويژگيد.بگیربرایدرمانبیماریياریآنهاترازآن،ازمهمنفوذداشتهباشدوآنهاحتيبر













 43هایايرانهایدرمانگریترکمنفرايندتحولآيین

 

 

ش را يکنفر استکه مياماآخر کندن ازو را او با که کساني ماوراءالطبیعهنیروهایهمه

ميگونهبه متمايز دارند، ارتباط ويژهای موقعیت او به و ميسازد شای رابطه وامابخشد. ن

مانبیماریندردرامايشايلطبیعهيکرابطهمثبتودرجهتدرمانبیماریاست.توانءاماورا

اينشکلخاصرابطهناشيمي اوبگیريماوديگرقادربهدرماناز از اگراينتواناييرا شود.

 ننیست.امانیستواگربدوناينرابطهبتوانددرمانکند،ديگرش

اويکيشود.بهعنوانشامانشناختهميوهااستفردیدارایاينويژگيارجبپرخوان

توانبهعنوانيکنمونهراميهایايرانياست.اورمانگرانبوميدرمیانترکمنتريندازپرآوازه

الطبیعهدرارتباطءاوبالشگریازنیروهایماورا”گويندکه.ميکردنمعرفياماشکالسیکاز

تصورکنید،(.2364)خرمالي،“هاستبردکارميهرادرجهتدرمانبیمارانبنیروهاواينبوده

الطبیعهءيکفرماندهبرلشگرانبوهيازنیروهایماورامانندواستپرخواناينجاايستادهارجب

کنند.البتهارجبپرخوانخیليفروتناستوقدرتشراندوهمهآنهاازاواطاعتميفرمانمي

بهرخنمي اوميرا ايننیروهایماوراکشد. رالطبیعههستندکهبهاودستوءگويدکهبرعکس،

آنهاهستندکهراهدرمانبیماریرابهخواهندکهبیمارانرادرمانکندوبازوازاوميدهندمي

آنچهدراينجاازنظرازاينشیوهبیانيصرفکنند.دهندواورادراينکارياریمياونشانمي

معني کهنظر خاصي توانايي ارجباست. استثنايي توانايي اهمیتدارد، امکانشناسي او به

درمانبیمارکمکبگیرد.برایرتباطبرقرارکندوازآنهاابانیروهایماوراءالطبیعهکهدهدمي

کند.نميامایاستکهارجبراشیزاينآنچ

درکنارعناصرفرهنگاسالميمانندوردودعااستکهنيامامشخصاشایشیوهپرخواني

کههاييدهندوتوصیفطبیعهارائهميءالاازموجوداتماوراهان.تصويریکهپرخوگیردميقرار

بهدارندمشخصخودباآنهاهایهازتجرب دهد.نشانمييخوببههمآمیختگيدوفرهنگرا

لحظهاينتعالیمدرتشريفاتويژهبهانجامتعالیماسالمدرزندگيشخصيپرخوانوحضورلحظه

خاص کاربردهای کنار در يعنيدرمان، شاماني نمادين وعناصر وموسیقي اشیاء و آواز

نشینيدوفرهنگدارد.بدنيهمهنشانازهمهایتحرک

بهچهاربعدمختلفبايداشاره کهالزاماتکرددررابطهباشیوهدرمانارجبپرخوان،

انيراازاينشیوهخاصدرمانگریاست.بهبیانديگر،پرخوغیرقابلحذفساختاریودرنتیجه

هريکازاينابعادازنظرمعنياينچهاربعدتعريفميبا ازنظراهمیتشناسيونیزکنند.

ميويژه پرخوانيبهآنداده تعريفاز بههنگام برداشتتاکنونبهبحثشود،ایکه و هایها

:اندازعبارتمختلفوگاهمتضادیدامنزدهاست.اينچهاربعد

بانیروهایماوراءالطبیعهبرایياریگرفتنازآنهادردرمانپرخوانبیعه:بعدماوراءالط (2

الطبیعهء.ارجبپرخوانيککیسهداردکهلشگریازنیروهایماوراکندارتباطبرقرارميبیماری
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تماسمي او داخلآنبا بهحالتوجدميزمانهمگیرنداز را اينموقعموسیقياو در بردو

 شود.رميارتباطبرقرا

وسیلهموسیقيسنتيترکمن (2 دوتار بعدموسیقي: کهبهاستها ناموسیلهنوازنده به

شود.گاهياوقاتنیزخودپرخوان،ميدردستگاهنوايياجراشود.اينموسیقيبخشينواختهمي

تصوطريقضبطنوازد.درحالحاضر،موسیقيبیشترازمي،بادوتارخودکميمراسمبیروناز

مي ماوراپخش نیروهای موسیقي با که دارد عقیده پرخوان ميءشود. جمع شوند.الطبیعه

ازنظرروحيبرایارتباطرسدوشنیدنموسیقيبهحالتوجدميهمچنینخودپرخوانهمبا

 شود.روهاآمادهميننیبااي

 
هایترکمنارجبپرخواندرحالگوشدادنبهنوایدوتاربخشي:2عکس


2366منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي،

 

اشیا (3 نمايشي: چوبمانندئيبعد وشمشیر، شتر پشم سقفکهطنابياز به را آن

آويخته اند، مجموعههمراهبه و شالق حرککفگیر، از هستندتای مراسم نمايشي بعد ها

حالتوجدوچرخیدنحوهاييمانندحرکت ضربهزدنباباالرفتنازطنابدر آن، لمحور

بهکمکدو.کفپایبیمار،دستکردندردهانبیماروبیرونآوردنعاملبیماریبهکفگیر

هاييبرپسگردنبیمارگذارد،پرخوانباشمشیرضربهقطعهچوبکهبرپشتگردنبیمارمي

 .زندمي

دعانويسي (8 اسالمي: استبعد مراسم محتوایاعتقادیاينبخشياز بر. طبعا دعاها

پسازپايانهرمراسمپرخواندعایمخصوصيبرایهريکاز مبنایباورهایاسالمياست.

 دهد.نويسدوبهدستآنهاميبیمارانمي
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بهديوارختهيآوپرخواندرحالگوشدادنبهکیسه:2عکس


2366منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي،

 

اول سوم،بعد و فرهنگشدوم به فرهنگاسالميمرتبطامارا به را چهارم بعد نيو

نيواسالمياما.بهاينترتیب،مادرمراسمپرخواني،بههمآمیختگيعناصرفرهنگيشدانندمي

 ميرا بهنظرميکنیممشاهده گرچهبهخاطرجلوهکهرسد. هایبعددوموسوماينمراسم،

نيدرشیوهدرمانپرخواني،ازاما،اماازجهتاثباتعنصرشردييبسیاریداخاصنمايشي،گیرا

دربرخيديگربهمطالعاتبهبعددوموبرخيازاعتبارکمتریبرخورداراست.بااينوجود،در

گاهبهدرمانيومراسمپرخوانيگاهبهموسیقيودادهشدهاستایکنندهبعدسوماهمیتتعیین

دانمايش تقلیل ميدرماني گوناگونده عناصر که دارد وجود زمینه اين در هم ادبیاتي شود.

مراسمپرخواني نمايشيدر موسیقیاييو بهرويکردهایروانرا تکیه با .کندميشناسيتعبیر

شیوه با زيادی شباهت ترکمن، درمانگران نمايشي و موسیقیايي ديگرعناصر درمانگری های

وبلمناطقايرانمثلزابلي باخاستگاهوچها واهاليبوميبندرعباسداردکهخاستگاهآنها ها

نیسمهمازنظرفرهنگيوهمازنظرجغرافیاييمتفاوتاست.اماهایشآيین

کند.امکانتحلیلدقیقرافراهمميلطبیعهءاتحلیلبعداول،يعنيرابطهپرخوانوماورا

نيرادرشیوهدرمانپرخوانيامام،وجودعنصرشتوانیبادرنظرگرفتناينرابطهاستکهمامي

نشاندهیم.
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حرکاتنمادينپرخو و اشیاء نمايشو صحنه دکور مورد نادر ها گذشته اطالعاتدر

دقیق بتوانیمآنها نداريمکه اختیار کافيدر و دورهرا نياماهایشبا ، انشدنسلممپیشاز

فتهايشکلرییقدرتغوياآنرفتهانیکليازمشتهيابههامقايسهکنیم.عناصرفرهنگيگذترکمن

توانبرایآنهاويژگيصرفاترکمنيوياکهنميهستندختهیوباعناصرفرهنگيديگرمللدرآم

بدوناهمیتدادنبهراوجودبعدموسیقيوجودبعدنمايشيوتوانمينيقائلشد.اماحتيش

بعداول)ارت کنار در ماورامحتویآنها پرخوانيءالباطبا الزاماتکار از ايندانست.طبیعه( در

نميکيچیصورتنیزه فقطهعاملدرمانبتنهاييتوانبهازايندوبعدرا آنها شمارآورد،

ميفضایمناسببرایتحققعملدرمانرا متحققميمهیا عامليکهدرمانرا کند،سازند.

ماورا نیروهای يعني اول درايناءعامل خود پرخوان ارجب چنانکه است. ميلطبیعه گويد:باره

باعثجمع” اوهمچنیندرجای“شودالطبیعهميءآمدننیروهایماوراشدنوصدایدوتار .

مي ديگر ماورا”گويد: ميءنیروهای من به درمانالطبیعه را بیماری چگونه و کنم چه گويند

.“کنم

يعنيدستهديگریازدرمانگرانبوميترکمنکهبهاصليمیانپرخوانوايشان،تفاوت

درمانميشیوه همینهایاسالميبه از ناشيميپردازند درحاليجا پرخوشود. رابطهناکه ها،

گیرند،الطبیعهدارندوازآنهابرایدرمانبیمارانخودمددميءمثبتومفیدبانیروهایماورا

ايشان بهشدتاز اينها علتبهوجودآمدنبیماریميواندزانگرينیروها شیوهآنرا دانند.

است.هممتفاوتنگرشايندوگروهدرنتیجهازاساسبا

 

عناصر اسالمي

انسان ميشناختيرويکرد بررسيقرار مورد رو مردم دينيعامه نگاه اسالميتنها عقايد دهد.

عالمان ديدگاه با شیوهمنطبق باين درماني، های بهخصوه را پرخواني ميص رد کندکلي

ويژهتسلطونفوذبرلطبیعهوبهءا.درنگاهرسمي،دخالتدرامورماورا(2343،رجبیانتمک)

توانیمبادعاوانجامکارهایخیرازخداومقدسینطلبآيد.ماتنهاميآنازعهدهانسانبرنمي

کمککنیم نمي، بهتوانیمهرگز دستببريمو خودآنها اراده به را آنها برخيازيا درآوريم.

ايشان از محتاطانه خیلي گاه بومي حمايتميروحانیون تحتهدايتقرارها را آنها و کنند

پايینشهریاستکهدرمیانروستائیانواقشاروغالبا دهندامادرفرهنگعامهمردمبوميمي

ت.اينپديدهازاعتباروارزشبرخورداراس

ازعناصرشامانيوعناصریاختهیآمها،مجموعهبههمهایدرمانگریبوميترکمنهشیو

هاناها،رویطیفيازتغییراتقراردارندکهدريکسرآنپرخواسالميرادرخوددارد.اينشیوه

ايشان آن ديگر سر در گرفتهو جای شامانيها پرخواني، شیوه ايشانياند. شیوه و ترين
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بهحسابميتاسالمي ترکمنصحرا منطقه درمانگریبوميدر مثبتباآيد.رينشیوه رابطه

برانجاماستواراست.ايشانييکشیوهدرمانگریپرخوانيالطبیعه،ويژگيعمدهءنیروهایماورا

الطبیعهيکرابطهمنفياست.آنهاازءهابانیروهایماوراتکالیفدينياستواراست.رابطهايشان

دوریميءایماورانیروه والطبیعه نیروهایماوراکنند کردن راءرخنه انسان بدن در الطبیعه

مي شمار بیماریبه اصلي ايشانعامل باشهاآورند. داشته را توانايي اين نیروهاینبايد که د

.ندنبیرونبراومحیطزندگياودوآنهاراازبدنبیمارنالطبیعهرابشناسءماورا

هایتواناييباهاييهایعادیوايشانايشان،هاوجوددارددرمیانترکمناندوگروهايش

 ايشاناستثنايي. عادی، افرادیهای ديدهاند ديني آموزش برایاندکه دعانويسي شغل به و

اند.بیمارانمشغولشده

يعنيايشان دوم، گروه ندهستتوانايياستثناييباهاييايشانهایموردمطالعهما آنها.

مي تقسیم دسته دو به خود نوبه به نیز نخستمشابهشوند. ازايشانگروه ابتداء هایعادی،

وزندگيسختوعابدانهبهذکروروزههایطوالنينمازوطريقآموزشدينيوگذراندندوره

روحانيرسیده بزرگروحيشدهسپسدچارواندمقام ديگر،يکتحول ماناند. دوم ندگره

ناپرخو ها، آموزشدينيفاقد سوادهستند اصال يا وو ندارند آنها مانند بدونبارهکيباز و

کوشش و ميخواسته متحول درون دواز هر وسیلهشوند. به خود، جديد وضع از دسته

خوابیهايختگيرهمبه با گاه که )بیماری( جسمي و شدنروحي نما است، همراه بههايي

تعبیراينتغییرحالتبرایاطرافیانشانايناستکهبرایخدمترسند.وراييميماهایآگاهي

هایخاصواستثناييبهآنهادادهشدهاست.ايناندوبرایاينکارتواناييبهمردمبرگزيدهشده

،ازاندکردهبرایرسیدنبهتحولدرونيطيمتفاوتيکهدرآغازفرايندنظرازدودسته،صرف

برایرسیدنبهمقصديعنيدرمانگرشدندرپیشمياين گیرند.نقطهبهبعدراهمشترکيرا

کارپذيرفتهشوند؛راهنمانخستبايدبهوسیلهيکپیرياراهنمايعنييکايشانباتجربهوکهنه

روحيکانديدا وضع مطالعه وبا ادعاهايشتائید به گوشدادن دارایمييا واقعا او که کند

اوهایاستثنايياستواناييتو نه يا استو يادروغميبرایدرمانگریبرگزيدهشده گويدو

اينکهفقطيکبیمارعادیاست.اگرتشخیصدادکهاويکموردبرگزيدهشدهاست،اوراپیش

اينآزمايشنیزموفقيکروحانيمي از اگر بیازمايد. را نیزکانديدایموردنظر فرستدکهاو

اورابرایگذراندنيکدورهپااليشروحيبهيکمکانمقدس)معموالبهيکيازیرونآمدب

کههاييکهبرایاينکاردرنظرگرفتهشدهاست(ميزيارتگاه پسازگذراندندوره فرستند.

برایانجامشد،ابکوتاهوياطوالنيایامکانداردکهدورهبستهبهوضعروحيوجسميکانديدا

شود؛اماهنوزاجازهزندگيمستقلندارد.بايدمدتينیزدرخانهراهنمابمانددرمانگریآمادهمي
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تواندکارخودراشروعکندواينامروبهکارآموزیبپردازد.وقتيکارآموزاحساسکردکهمي

پردازد.شودوبهدرمانگریميبهتائیدراهنمارسید،ازاينپساومستقلمي

ويژههايشانا آموزشدينينديدهبه اندآنهاييکه بهدست، شدنو بهجهتبرگزيده

نیزتشريفاتيکهبرایرسیدنبهمرحلهدرمانگریايشانيطيهایاستثناييوآوردنتوانايي

اختالفاصليمیانايندو،بهخاطرطرزتلقياماهادارند؛کنند،شباهتزيادیبهپرخوانمي

ماند.الطبیعههمچنانباقيميءاازنیروهایماورامتضادآنه

دانندويموزیمياتراموجودهااندوآنالطبیعهگريزانءهابهشدتازنیروهایماوراايشان

پرخووشیوهپرخوانيهانابههمینخاطرنظرمنفينسبتبهپرخو آنها درکلنادارند. را ها

اسالمازنظرالطبیعهءدکهارتباطگرفتنبانیروهایماوراگوينميقبولندارندوکنندونفيمي

.شدهاستعنم

کردنجدانیزمخالفوجنسبافیزيکياجتنابازتماسپرهیزازرقصوموسیقيو

مجالسمردانه ازديگروجوهتمايزدوشیوهدرمانگریاست. بهايشانوزنانه، هایزننهتنها

گیرندفاصلهميهاآنازياوزننددستنميانبیمارمرد انبلکهتاحدامکانازپذيرفتنبیمار،

اجتنابمي آنمرد کنند. انقالبها رااسالميپساز ترکمنيخود برداشتهچارقد سر وانداز

بهگذارندچارقدسفیدبهسرمياکنون ديدهنشود.يبندندکههیچتارمويایميگونهوآنرا

قیدیکاملبرهمچنانبهچارقدترکمنيخودپايبندندوآنرابابيایزن،هناکهپرخودرحالي

آنهاهمچنینازبهانميگذارندوچندانبهپوششمویسرسرمي تماسدستخودبادهند.

محیط تأثیر عمومياست. اينيکتوصیفکليو البته، اباييندارند. مرد بدنبیمار دستو

 چهدرتمايزمیانپرخوميجغرافیاييواجتماعيرا وناتوان، تفاوتايشانها وچهدر هایها

هایکوهستانيوهامعموالدرمحیطناخوبيمشاهدهنمود.پرخوها،بهظاهریمیانخودايشان

هابیشتردرروستاهاینزديکوياحومهشهروياايشان،اماکنندروستاهایدوردستزندگيمي

ونتدارند.حتيداخلشهرهاسک

هاونیزانجامایکهبررعايتجلوه.شیوههستندهابهرعايتاصولاسالميمتعهدايشان

خواندننمازهایطوالنيو،تکالیف)فرايض(دينيمانندقرائتقرآن،گفتنذکروگرفتنروزه

دعانويسايشانيکدعاخوانوياد.بااينوجود،ندادنصدقهوبخصوصدعانويسيتأکیددار

اويکوجوداستثنايياستکهبهطرزخیليخاصيبرایدرمانگریبرگزيده،معمولينیست

دهدوهمراهالطبیعهبهبدنبیمارراتشخیصميءنیروهایماوراکردناوهمرخنهشدهاست.

؛اماگیردداند.درستاستکهاينکارباقرائتقرآنوخواندننمازودعاصورتميميدرمانرا

اونیروهایماوراتشريفاتومراسميداردکهازعهدههرکسبرنمي شناسد،الطبیعهراميءآيد.

عالوههکشد.بکارخاصيراپیشميکندوبرایدورکردنهرکدامراهآنهاراازهمتفکیکمي
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مقدسینارتباطازطريقخواباو شدنبا مينما الهامميکندبرقرار آنها از او آنها. يا و گیرد

ایرابرایدرمانبیماریدرپیشبگیرد.گويندکهچهشیوهميمستقیمابهاو

مي شامانییسمديده اشتراکپنهانبا يکوجه يا شباهتو نبايدآنرااينجا که شود

نیروهایماورا درستاستکهايشانبا گرفت. واقعيارتباططورهلطبیعهبءاناديده طبیعيو

گیرد.گاهينیزاينطورغیرمستقیموازطريقخوابصورتميکند؛امااينارتباطبهنميبرقرار

تواندتوصیفدقیقيکهدرمانگرنميطوریهکند.ببیداریراالقاءميوارتباطحالتيبینخواب

.بهتبرايشرخدادهاسداندکهايناتفاقدرخوابويادربیداریازآنارائهدهد.خودشنمي

ازآنهاعبورکرد.بهتوانبهسادگيایازابهاماتدراينجاوجودداردکهنمياينترتیب،مجموعه

ازبرخيدردانندوراقطعينميمحققین،مرزمیانپرخوانيوايشانيبسیاریازهمیندلیل

آورند.هاشامانبهحسابميناهارانیزمانندپرخوها،ايشاننوشته

انتخابزمانمناسببرایاينکاروطرزخواباندنخواندنويانوشتندعاوعاشیوهد

طرزچیدناشیاءدربیماررویزمینوقرارگرفتندرمانگردرکناروباالیسروياپايینپاو

همهبهدقتاززخمهمسايگانو...اتاقبیماروبازکردنوبستندربوپنجرهومطالعهچشم

الطبیعهکدبندیءهایخاصنیروهایماوراانگر،متناسبباويژگيخاصبیماروويژگيسویدرم

بهشیوهدرمانبعضياينموارددردرمانبیماریدارد.ایکنندهورعايتآنتأثیرتعیینشودمي

ازايشان نهازنظراصولآمیزمينمايشيورازجنبهها را دهدوشخصیتوروشدرمانآنها

کند.هایظاهریبهشیوهدرمانشامانيشبیهميهازنظرجلوهبلک



 نامه دو درمانگر زندگي
ازایاينبخشخالصهدر خاللازسرگذشتدودرمانگر،يکپرخوانمردويکايشانزنرا

شدهضبطگفتگوی آنها گفتگوینخستشودنقلميبا دانشجويان. تحقیقيکياز مربوطبه

.ستيشاناابازبیدهنگارندهتجربهشخصيگفتگویدوم.(2364،ليخرما)استترکمن



 ارجب پرخوان

نیروهایماوراءالطبیعهمي نخستینبرخوردشبا مدرسهگويد:ارجبپرخواندرباره روزیدر

بررویمذهبياز بهمحضديدنآنها پشتپنجرهبهوجوددوموجودفوقطبیعيپيبردم.

کنم.وازمنخواستندباآنهاهمراهيهايمسوارشدندشانه
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اوتصمیمبهدلیلگويدچونپدروپدربزرگشميارجب بودند، نافرمانيازپريانديوانهشده

.رودمي2گیردازآنهاپیرویکند.درسنچهاردهسالگيهمراهآنانبهزيارتگاهتکیهبابامي


پیرمردیبلندقا” شبيبا رياضت، سهروز برمنپساز او و متمالقاتکردم

بهمن انگارنیرووانرژیخويشرا ماساژداد، بالینمنحضوريافتوانداممرا

هاييبهاينمضمونبهگوشمنزمزمهکرد:درهیچانتقالدادوسپستوصیه

گانهراترکنکنم.همیشهپاکوباوضوباشم.همیشهخودمراشرايطينمازپنج

پولد بهعنوانصدقهبپذيرمواسطهکنم. تعییننکنموآنرا اوازمن.رمانرا

خواستخودراواسطهبنامموسپسناپديدشد؛ومنبااينمقامبهديارخويش

.“بازگشتم



شناختند؛اماخودشهنوزمعنيگويدکهازآنتاريخمردماورابهنامپرخوانارجبمي

نمي شوقپرپرخوانرا و شور اوجخودشميدانست. سنینبیستسالگيبه رسد.خوانيدر

رابههدفپردازدواينکاربیرونکردنارواحشیاطینازبدنبیمارانميبهپرخوانباجديت

درکنميزندگيخودتبديلمي ازسویديگرمشکالتشبامردميکهاورا کردندروبهکند.

گیرد:ميناگزيرتصمیمبهترکدياروگذاردفزونيمي


داشتو” تازگي برایمردم ارواح دفع اجرایمراسم حرکاتمندر و اعمال

خالفشريعتمي مشکلاينجاپیشگوييمرا توانستمستکهمننميادانستند،

ازءدنیاینیروهایماورا قابلحصولکنم، عینیتببخشمو برایآنها الطبیعهرا

.“ اينرومجبوربهترکديارشدم



ميپرخوا بدوشياختیار اينترتیبخانه نماديننبه اشیاء که خود پیر االغ با کندو

ایکیسهپارچه،طناب،پرخوانيمانندشمشیر درخورجینآنجایراشالقوچوب،کفگیر،

شود.،آوارهروستاهاميبودداده


اءویاشوقتيمنقراربودبهروستاييبیايم،غروب،پیشازمراسم،آالچیقرااز”

گوشهسکنهخاليمي در را بیمار ميکردندو آنقرار بهایاز منتازيانه دادند.

نگاهيغضبدستبهدرونآالچیقمي خنجروکفگیرداغآمدم. آلودبهشالق،

                                                           
است.گنبدکاووسکیلومتری51درهاترکمنمعروفیهاارتگاهيز.تکیهبابااز2
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نزديکميمي بیمار به حالت همان با و ميانداختم او کنار و وشدم خوابیدم

ارواحمختلفجذبموسیقيمينواختندآمدندومينوازندگانمي مراو شدندو

ایکهبهديوارزدموبرایهدايتآنهابهکیسهپارچهکردند.فريادميتحريکمي

طنابمي از را خود بود جداآويخته پاکرا چرخشخويشارواح با و آويختم

احساسميمي را بیمار درون دنیای و کفگیرکردم روی برهنه پای با و کردم

نواختم.درآنلیسیدمويابرکفپایبیمارميايستادموياآنراميختهميگدا

مراسمهم صدایبلنددر با نیز ازخداخوانيميهنگامدختراندهکده کردندو

مي روانيمدد يکبیمار وقتيبا بیرونرود. تنبیمار از روحپلید طلبیدندکه

کردمویعهوانتقالانرژیرااحساسميالطبءکمکنیروهایماورا،شدمگالويزمي

.“کردمنهيميوآوردموبهاوامربیمارراراموآرامکردهوبهزانودرمي



داردوهمراهزنپنجموهفتفرزندگردیبرميساليدستازدورهارجبپرخاندرمیان

بهخاطردرگیریباافرادکند؛امادرآنجانیزخودمدتيدرنزديکيروستایيلچشمهاقامتمي

 .رودآوردوبهروستاینیازآبادميمزاحمدوامنمي

صورتمي گروهي صورت به بیماران از پذيرايي دو گاه و گیرد طولالي به روز سه

پرخوانپیرمردیمي قامتمتوسطباانجامد. و سفید مانندريشاستريشکوتاه او سفیدان.

بندد.مراسموزردیبهسرميکندوعمامهسفیدندبهتنميقوم،پیراهنسفیدوگشادوبل

،يعنييشود.درطولمراسم،نوایدوتارباآوازبخشانجامميعشاءپرخوانيمعموالپسازنماز

ازضبط حرکصوتپخشميخوانندهسنتيترکمني، با پرخوانبرنامهخودرا ريزهایتشود.

شروعمينمايشيمثلغلتیدنوبهخودپی واجبهاطرافنگاهکردن، درچیدنوهاجو کند.

بعدباشمبابیمارانشوخيوگفتگوميهاتحیناينحرک ایبرضربهمنظمیربهطورشکند.

آورد.طنابينیزبهسقفآويزاناستکهپرخوان،درحالتوجدپشتگردنحاضرينفرودمي

آنميحولمحورآويزدوبهآنمي پرخوانهمچنینيککیسهپارچهداردکهازابزارچرخد.

اوميکاراوبهحسابمي نیروهایماوراآيد. بهءگويدکهباچرخیدنبهدورطناب، الطبیعهرا

گیرد.کندوبعدبانزديککردنسرخودبهدهانهکیسهباآنهاتماسميسمتکیسههدايتمي

اززمینبرميپیشازپايانمراسمهنگاميکهپرخوانکف دارد،همهافرادحاضردراينگیررا

 پاهایبرهنه همراهاناو يا و بیمار چه خودمجلس، ميرا داغدراز کفگیر پرخوانبا کنندو

شودکهدرگوينداينضربهباعثميآورد.آنهاميهایآنهافرودميمحکميبرپاشنههایضربه

تمامبدنخوداحساسخوبيبکنند.

پرخو ان مراسم اين از بخشي برميدر را خود مجلسشمشیر افراد از يکي از و دارد

دهد،دراينلحظهتمامزنانخواهدکهبهاوکمککند.پرخواندوقطعهچوببهآنهاميمي
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اندازندبلندوبافتهخودرابهجلوميهایگیسکنند،حاضردرمجلسسرخودرابهجلوخممي

چارقدترکمني کناریميو قطعهزنندوسپسپرخوانازهمراهشميخودرا خواهدکهدو

شمشیرشضربه با او قراردهدو پشتگردنهريکآنها قطعهچوبچوبرا ایبررویدو

اينعملبرایتمامحاضرينچهمردوچهزن،چهبیماروچههمراهانبیمارانجاممي نوازد.

تکافرادحاضرکشد،پرخوانباتکساعتطولمي3تا2موالمراسمکهمعدرپايانشود.مي

گذارندوسپسپرخوانبرطبقرسمدهدوآنهاپوليدرکفدستاوميدرمجلسدستمي

برصورتشميترکمن بهحالتدعا رودوبهاتاقديگریميپرخوانکشد.سپسهادستشرا

بیمارانيکهبخواهند ازشخصا ببینندو را دعاینوشتهبگیرندنزدشمياو پرخواناو آيندو

گويدکهبااينبهآنهاميگذاردووآنراکفدستآنهامينويسدمييکدعایويژهبرايشان

.دعاچهبکنند

 

 زبيده ايشان

.اواستایاستکهدرنوزدهسالگيازدواجکردهودارایششفرزندسالهزبیدهزنچهلوپنج

:دهد.اوچنینادامهميکندشروعميازسنسيوپنجسالگيدرمانگریرا
 

کهعمامهبمندرخوابيادرحالتنیمه” ديدم.سرداشتميهخوابفردیرا

آنهامراازهایقدرکهخوابآنهاراديدم،يازشبکردم.دريکگاهينیزغشمي

مي نجوا گوشم به گويا کردند، بیدار خواب زبیده پسکردند: اين از بايد شما

.“درمانگریکنید



کند.شوهرشبارهمشورتمياينماندوباشوهرواطرافیانشدرزبیدهمدتيمتحیرمي

حال مشاهده اما نبود؛ موافق چندان کار اين با حالتهایتابتداء به اغلب که زبیده روحي

بهورمقيوازخودبیخودشدنوغشکردنميبي اورا زبیدهبیشازحشتميافتاد، اندازد.

مي نميبیشمتقاعد که شود از عهده“مسئولیتي”تواند به شدهکه يعنياستاشگذاشته ،

ایفهمدکهچارهرسدوميدرمانگری،شانهخاليکند.شوهرشنیزسرانجامبهنتیجهمشابهمي

بیند.مرتبدرخودنميزبیدهجراتوتوانايياينکاررا.(2342،مقصودی)جزموافقتنیست

گويد:بهخودمي


آموزشدادهباشد،چگونهميمننهسواددارمو” توانمدرماننهاستادیکهمرا

آيدوشببااينافکارخوابیدموديدمدخترکنابیناييبرایمعالجهميکيکنم؟
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المترهکیفايشانسورهزبیدهمدکه:آوازیآدانمچگونهاورامداواکنمومننمي
يادداشتهباشمآيه بدوناينکهمنقرائتقرآنرا ازقرآنبخوانید. کهبهرا ایرا

“زبانآوردهقرائتنمودموباهمینآياتشروعبهدرمانگریکردم



بودونیروهایمنفيتسخیرتوسطدرمورددختریکهزبیده جوابدکترهاشده اورا

تکیهبابا)زيارتگاه(بردموبابندبهضريحبستموصبحاينبندرابازاورابه”گويد:کردهبودمي

قلببودحالشخوبشد.تپش.بهمنالهامشدمريضرامرخصنمايم.دختریکهدچارکردم

.“والدينايندخترمرابهمنزلشاندعوتکردندوجشنگرفتند

وهدرمانايشانيازنظرشکلکهشیدهدميطورمشخصوواضحنشانبههایباالگفته

گويد:لطبیعهباشیوهدرمانپرخوانيمتفاوتاست.زبیدهميءاارتباطبانیروهایماورا


منفيندارمبلکهباخواندنآياتقرآنينیروهایایمنخودمنیرویماوراءالطبیعه”

ازمنهمنفيهموارکنم.منباخداهستم.البتهنیروهایراازبدنبیماربیرونمي

 “کنموقتقبولنکردموقبولهمنميوليمنهیچ.خواهندکهباآنهاباشممي

 

 گيري نتيجه
اينواژه قدرتتمام افرادیبا اصطالحاتبیانگر و جهانها ارتباطبا در هایمافوقطبیعيو

جهانيکهبهچشمافرادعادینمياستالطبیعهاءنیروهایماور شام،آيد. هناتنها ستندکهها

زنیروهایآنهادرجهتمقاصدخودازاوکنندتوانندآنهارامشاهدهوباآنهاارتباطبرقرارمي

گیرندورادراختیارميهلطبیعءاهاايننیروهایماورانامندشوند.پرخوجملهشفایبیمارانبهره

جهتاهدافخود،راهرابرایبرداریازدستوراتآنهاونیزفرماندادنبهآنهادرنیزبافرمان

مي باز مقاصدشان به طبقناکنند.شامرسیدن از هستي جهان که معتقدند متعددیهایهها

نهايتهدفانسانرسیدنبهتانگری تانگریاست. آخرينطبقهآسمانيا تشکیلشدهاست.

واعتقاداتشامانيدرباورها(.2363،آشتیاني)شامانراهنمایانساناست،استکهدراينراه

تقدسآسماننقشمهميداردودرتماممراسمبهاينامراشارهشدهاست.باورهایشامانياز

شود.هامشاهدهميمتعدددرباورهایترکمنهایهجملهتقدسآسمانوتشکیلجهانازطبق

مي را مراسميازردپایاينباورها تواندر دکهبرپیوندکرجملهرسمسويدقازانمشاهده

کند.هایشامانومردمترکمنداللتميانديشه

میاناقوامترکهادارد.درمغولبهويژهباورهاواعتقاداتشامانيريشهدراقوامترکو

موجوداتماورا و نیروها انسانو میان واسطه را شامانخود که دارد وجود لطبیعهءااينباور
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گويند.بامهاجرتترکانبهسمتارتباطدارندوازآنسخنميدانند،آنهاباجهانديگریمي

هایويژگيبرخيتدريجغربآسیاوبامسلمانشدنآنهاوحضورباورهاواعتقاداتاسالميبه

 آيینشامانينفوذ آيینکردفرهنگاسالميدر در امروز آنچه آنشد. باعثتغییراتيدر و

 شامانیسموباورهایاسالميوفرهنگاقوامترکمناست.تلفیق،کنیمپرخوانيمشاهدهمي
موجود منابع شامدر ترک، اعتقاداتاقوام در اوزنااستکه پرخوناها، و بهناها را ها

مي جادوگر ميعنوان که هستند کساني افراد اين بخشند.شناسند. شفا را بیماران توانند

دهند.آنهاارواحويانیروهایراشفاميانادوگرانبیمارهاونیزجناها،اوزناگويندکهپرخومي

چنینگفته. کنندشناسندوازطريقدفعآنهابیماریراازبدنبیماردورميميراماوراءالطبیعه

شوند.درمراسمشدهاستکهجادوگرانازطريقمکیدنخونبیمارباعثبهبودحالبیمارمي

دريکيازمراسمبسیارنادرپرخوانيشاهدبودمکنند.خارجميارپرخوانيچیزیازگلویبیم

من نمود. او مکیدندهان به سپسشروع و داد رویزمینقرار را بیمار پرخوان چگونه که

مکدوازحلقاوگوييبیماریرابیرونکردمکهچگونهدهاناوراميناباورانهاورامشاهدهمي

همچونجادوگرانمي بهبودميکشد، بیماریرا اينکهازطريقمکیدنخونبیمار، بخشند،

کشیدوياارجبپرخوانازطريقپرخواننیزازطريقمکیدندهانبیمار،بیماریرابیرونمي

خوردهگرهایپشمويامویبهمدستکردندرحلقبیمار،دردويابیماریراکهبهصورتگوله

کشد.ميازدرونبیماربیرونبود،

بردنکارههايياستکهبابهاوروششودمنظورشیوههنگاميکهصحبتازدرمانمي

هاوفنونيپييابد.بهعبارتيدراثرتجربهوتکرار،آزمايشوخطابهشیوهآنهابیماربهبودمي

دستهتجربهبهاييکهازطريقشیوهاستفادهازکهدرمبحثشفا،درمانبدوناند،درحاليبرده

بههمیندلیلگیرد.ایدرمانبهصورتخودبهخودیصورتميآمدهاستوبدونهیچواسطه

شودبیمارشفايافتونهدرمان.گفتهمي

خواهدکهاورابیمارازپزشکميوجوددارد.نکتهظريفيدررابطهباتفاوتبینپزشک

داند؛هایپزشکميتخصصمانراجزئيازوظايفودرمانکند.اوبدونباورواعتقاداستودر

درحالي دارد. درمانرا انتظار او ايشانطلبشفابنابرايناز يا پرخوانو درمانگر، از بیمار که

رودبهدنبالشفاويادرمانبدونواسطهکند.اوباتمامايمانواعتقادخودنزددرمانگرميمي

خواهد.چنینفرايندیيعنيداند.اوشفاراازاومييفپرخواننمياست.بیماردرمانراجزءوظا

ایازفرايندبهبودراطلببیمارازپرخوانوباورواعتقادیکهدراينامروجوددارد،مجموعه

بهعبارتيديگربیماردرمقابلپزشکازنظرذهني،باورواعتقادکامالمنفعلفراهممي کند.

کنندهدارد.درمقابلپرخوانبیمارفعاالنهدرتمامفرايندشفاحضورتعیینکهاستدرحالي
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.ریرکبیام،تهران،تاريخمغول(.2363)عباس،آشتیاني

ترجمهابوالفضلطباطبائي،تهران:نشربنیادفرهنگايران.،سفرنامهابنفضالن (.2358)ابنفضالن

،مشهد:دانشگاهمشهد.هابهحیاتمادیومعنویترکمننگاهي(.2342اعظميرادگنبددردی)

عبدالحکیم) 2364خرمالي، آيینپرخواني(. پايانبررسيدرمانگریبوميجامعهترکمن، نامهکارشناسيارشد،،

 تهران:دانشگاهآزاداسالمي.

 .83شماره،نامهنمايشفصل،«گواتآيینشیدائي»(،2356دورينگ،ژان)

 االسالماحمدجام.،مشهد:شیخرداوهامبراساسقرآنوسنت(.2343مکصادق)رجبیان،ت

 تحقیقاتاجتماعي،دانشگاهتهران.تهران:موسسهمطالعاتواهلهوا،(.2386ساعدی،غالمحسین)

 ،تهران:نشرعلم.هاسیریدرتاريخسیاسياجتماعيترکمن(.2355اهلل)گلي،امین

امیرکبیر.  ،تهران:6،جدفرهنگاعالم.(2362معین،محمد)

دومینکنفرانسمجموعهمقاالت،«هاهایگوناگوندرمانبوميدرمیانترکمنتکنیک»(.2345مقصودی،منیژه)
 ،دانشکدهطبسنتي،اوالنباتار،مغولستان.الملليطبسنتيدرمغولستانبین

 ،تهران:افکار.زنوفرهنگ،«گرانبوميترکمنصحراهایگوناگوندرمانتکنیک»(،2342مقصودیمنیژه،)

(2345.)«2212،شمارهايرانوقفقاز،«زناندرمانگربوميدرترکمنصحرا.

(2343 منطقه،«هابوميترکمندرمان»(، آموزشيزير انتقالمیراث-ایکارگاه حفظو نقشزناندر
،تهران،يونسکو.معنوی

(2346.)يونسکوودانشگاههنگي،کثرتقوميوهمبستگياجتماعيموردمطالعهاستانگلستان،تنوعفر

آزاداسالمي،واحدآزادشهر.

بي )لوگاشوا، رابعه 2364بي ايرانترکمن(. شباهنگ.های تهران: ايزدی، سیروس و تحوبلي حسیت ترجمه ،
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 چكيده
درکفعالیتشناختپديده اينمیانهایانساندرمحیطپیرامونشامکانهایبوميبا استدر پذير

فرهنگنمودها مادی ی دلیل به نیازهایمختلفبراز طرفکردن ويژهاز برخوردارجايگاه آنهاای ند.

ازطريقانديشه را پندارهيانتقالميبخشتینیعها بهشیوههایغیردهندو هایمادینمايانمادیرا

میان.کنندمي اهمیتدارایهاسفالینههایفرهنگي،ساختهدستدر ينمقالهجهتاخاصيهستند.

کلپورگان)بلوچستانوهایسیستاندراستانشناسيفرهنگيسيسفالبوميايرانبارويکردبومابازشن

اسالموسیاهکل()النیگبسيسقز(،نورهوبوگه)کردستانشهواروحکميمیناب(،)هرمزگانسراوان(،

اهدافتیفیکي،فنهایه،مولفهمواداولیچونهاييمولفهکالگرمحلهجويبار()مازندرانو هایبصری،

موردبررسيقراردادهاست. کاربردیوعملکردی،منابعانسانيتولیدوساختارفرهنگيواجتماعيرا

ایومیدانيصورتگرفتهباروشکتابخانههادادهآوریتحلیليوجمعـایتوصیفياينپژوهشبهشیوه

هایمحیطي،مواداولیهوفنونساختوامکاناتوکور،باتوجهباتفاوتاست.دربررسيسفالمناطقمذ

هاینهاييازهایناشيازآن،شاهدتنوعمحصوالتتولیدینهاييهستیم.درنهايتسفالینهمحدوديت

يابند.هایبوميپیوندميهایبارزیدارندکهباهويتهایتزئینيتفاوتمايهلحاظشکليونقش

فرهنگيبوماژگان: کليد و شناسي بومي، سفال مازندران،، گیالن، کردستان، بلوچستان، و سیستان

هرمزگان.
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  استادياردانشگاههنرتهرانsamanian_s@yahoo.com













 2،شماره3شناسيايران،دورههایانسانپژوهش218



 

 بيان مسئله

توانشناخت.زمینهاوشیوهروزمرهزندگيمردمميفرهنگبوميرادرارتباطبامعانيوارزش

بوم اجتماع يک فرهنگي و اجتماعي زيستي، تنوع لحاظ ابه غني هایويژگيست.شناختي

یاستکهفرهنگيرويکرد شناسيبوم.استمحیطيهموارهبرچگونگيزيستانسانمؤثربوده

را ضرورتتعريفاينرابطه و.دنکيمتوجیهرامحليهایموقعیتباانطباقايجادو سفال

دست ميساختهسرامیکبوميجزو محیطتولید نیاز به توجه با وشوهایانسانياستکه د

فرهنگيحاویمولفه بوم هایهويتبوميو ديدگاه از مادی، قالبيکاثر در شناسياستو

هایبوميومحليقابلتحلیلوبررسيهستند.پژوهشمستقليدرحیطهوزيرساختفرهنگي

هایمحیطيتاکنونانجامنشدهاست.دراينمقالهسفالبوميسفالبوميوارتباطآنبامقوله

 کمکگرفتنازنظريهرويکردبومبا با هایموجود،شناسيفرهنگيموردمطالعهقرارگرفتهو

برایفهمبهترمواردي تردراينمقالهسفالدقیقوجهتمطالعهادشدهبازشناسيشدهاست.

يکتقسیم در دربومي بومي( سفال فرهنگي و هنری فني، جوانب تمام )شامل کلي بندی

بخش مواد مولفههای کیفیتاولیه، فني، منابعهای عملکردی، کاربردیو اهداف هایبصری،

تفکیک به بخش هر مضامین و بررسي اجتماعي و فرهنگي ساختار و تولید درانساني و

شناسيفرهنگيتحلیلشدهاست.وسپسازديدگاهبومایابتداتوصیفهایجداگانهجدول

 

 چارچوب نظري

ایهستند.ريکبهتنهاييمفاهیمگستردهشناسيهفرهنگوبوم


روابطدوسويهمیانموجودزندهو2شناسيياهماناکولوژیمرادازاصطالحبوم”

واژه دو از برخاسته اصطالح اين است. ايکوسمحیططبیعي معنایبه2يوناني

لمآموزشاستوبهمعنایشناختياع بهمعنایلغتو3موطنوزيستگاهولوژيا

یپیوندهایمیانموجوداتزندهبهچیزیاستودراصلعلمياستکهبهمطالعه

(.24 :2341)جردن،“پردازدزيستميومحیط



ديدگاهتفاوت بین موجود تفاوتهای از ناشي ديدگاهها، بین موجود وهای های

زيستموقعیت گوناگون بخشعمدههای است. نظريهمحیطي از فرهنگدای باهای ارتباط ر

                                                           
1 ecology 
2 oikos 

3 logia 
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با2استیواردجولیاننامگرفتهاست.1شناسيفرهنگيوریازآنبومبهرهمحیططبیعيونحوه

شناختيپیشتوانستبهنوعييکچرخشجديدمفهوميوروشتغییرفرهنگنظريهکتاب

مشابهوهایمحیطاينراداردکهنظريه،داعیهايناستیوارددر”شناسيقراردهد.رویانسان

فرهنگ و جوامع مييکسان، وجود به را هم به شبیه يا يکسان :2345)فکوهي،“آورندهايي

دهه(.224 در نظريه، اين توسط بعد هريسهای راپاپورت3ماروين روی روبرتمکسي8، ،

جولیاناستیوارد(.2332وينتراپ،)افتيتوسعه4لسليوايتو6،جانبنت5وايدا،آندره6نتینگ

هایخالفوايتبرتکاملنظاممندبود.ویبرتکاملفرهنگيعالقهمانندلسليوايتبهقضیهبه

اوبیشازهرچیزیبرآنبود (.2366بیتس،)فرهنگيازطريقتطبیقمحیطيتأکیدداشت

شناسيفرهنگيهایانطباقباطبیعترابهدستبیاوردوتحلیلکند.اوالگویبومکهمکانیسم

ازديدگاهاوهستهفرهنگيهمانالگوهایتداوم توسعهداد،3هستهفرهنگيبهرابرمبنایباور

هایمربوطبهيکمحیطخاص،حیاتهستندکهدرطولزمانوتاريخودرواکنشبهبخش

هایفرهنگي)سازمانفرهنگيممکناستسايرويژگيعالوهبراينهسته متحولشدهباشند.

دهيبه(.هستهفرهنگينوعينقشتعامليرادرشکل2343راشکلدهد)مارکت،اجتماعي(

مي ايفا فرهنگي مرحلهتحوالت چند تحلیلي روش استیوارد کردکند. طرح را نخست”ای

برداریازمحیط،دومتبیینالگوهایهایبهرههامربوطبهفنونوروشآوریمجموعدادهگرد

ارتبرفتاری سازماني محیطو با انسان ابعاداط ساير بر الگوها اين تحلیل و بررسي سوم، و

هایگوناگونرادرجوامعمتفاوتاوبامقايسهتواليبهعقیده(.2336:884)بارفیلد،“فرهنگ

کندکهمردميکهدرگیریميشوندویچنیننتیجههایمیانفرهنگيشناختهميبرخينظام

يکسانيزن نظامدگيميشرايطتقريبا دارند فناوریهمساني و هایفرهنگييکسانيراکنند

مي نظامتحول اين و ميبخشند تحول مشابهي چارچوب در هستهها مفهوم همان که يابند

)است فرهنگي (.2366استوارت، يکنگاه با کلشناختيبوماستیوارد ههم21نگرانهتاريخيو

مقوله محیطي های و هم با ارتباط بادر پیوند مقولهدر فرهنگي ميهای کندتحلیل

(.2121اسمیت،)

                                                           
1 cultural ecology 
2 Julian Haynes Steward 
3 Marvin Harris 
4 Roy Rappaport 
5 Robert M. Netting 
6 A.P Vayda 
7 John Bennett 
8 Leslie Alvin White 
9 cultural core 
10 gestaltic 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/177-9185092-7249144/177-9185092-7249144?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20M.%20Netting
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 شناسي پژوهش روش

روشاينتحقیق هایترکیبياز تحلیلياستو واصليرويکردتوصیفيـ آنتحلیلمحتوا

بندیبادرنظرگرفتنچارچوبنظریازروشتحلیلمحتوادرجمع يعني؛استمطالعهموردی

بهصورتتدوينشدهاستودرنهايتيياستقراازطريقاستداللونتايجاستفادهشدهاست

 تطبیقي، قیاسيمورد استدالل استقرار مطالعاتشیوهگرفته هایگردآوریاطالعاتشامل

مشارکتيایکتابخانه میدانيشاملمشاهده و و بخشاست.مصاحبه مبانيوایکتابخانهدر

طرحفرهنگيشناسيبوممفاهیمنظری هایپژوهشيمستندنگاریسازمانمیراثفرهنگي،و

باتوجهبهبومي.قرارگرفتهاستمطالعهموردسفالبوميگردشگریوصنايعدستيدرحیطه

ایمصاحبهایومشاهدههایهایپژوهشازطريقروشداده،برخيازبودنمتغییرهایتحقیق

ردرکردستان،گیالنومازندرانبهمطالعهآوریشدهاست.محققباحضوبارويکردتحلیليگرد

هایتحقیقمربوطبهبلوچستانوهرمزگانرانیزازطريقسفالبوميپرداختهوبخشيازيافته

شیوه.دستيبهدستآوردهاستباهنرمندانبوميحاضردرنمايشگاهکشوریصنايعمصاحبه

پنجمنطقهبوميسفال،هادرتعییننمونه؛است2ایتحقیقياينپژوهشمطالعهموردیمقايسه

هایبوميقدرتمنددرمناطقتولیدسفالدرايرانبهجهتدارابودنشاخصازمیانکلايران،

اند.تولیدسفالانتخابشده
 

يبومسفاليبررسقابلهایحوزه:2ريتصو


منبع:نگارنده

                                                           
1 comparative case study 
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 محدوده مورد مطالعه

استان هایپنجمنطقهبوميدر )بلوچستانسیستانو کلپورگان(، و)هرمزگانسراوان، شهوار

 میناب(، بوگه)کردستانحکمي و نوره چون مختلف روستاهای سقز(، و)النیگبسي اسالم

شناسيروستایکالگرمحلهجويبار(بهعنواننمونهانتخابوبارويکردبوم)مازندرانسیاهکل(،

اند.تطبیقيقرارگرفتهفرهنگيموردتوصیفتحلیليومطالعه
 

 مواد اوليه

انسانمهم فرهنگ و زندگي بر تأثیرگذار عامل اکوسیستمترين ازرامونیپ2ها که است آنها

مي تأثیر حیاتاجتماعيمردم راالگوهایفرهنگيو محیطپیرامونخود اينالگوها و پذيرد

کههمهچیزهایجانداررادريکاکوسیستمبهچرخهمادهوانرژی”دهند.تحتتأثیرقرارمي

برمي چیزهایبيمحیطدر به را آن و مرتبطميگیرد ميجان اطالق )قارداشي،“شودسازد

انسانبوميبهجهتارتباطمستقیمبازيستگاهطبیعيوابستهبهمحیطاطرافخود(.2344:62

 عناصرطبیعيچونخاک، لحاظوابستگيمادیبه سفالبوميبه بهطوراست. آب، آتشو

اکسیدهایمعدنيومستقیمتابعويژگي سفالگربوميدراستفادهازخاک، هایمحیطياست.

زيستمواداولیهبوميرادروبرایسازگاریبامحیطمحیطاستموادآليانحصاریتحتتأثیر

زیوسايرشانکشاورکاراصليمحليگرانسفالدهد.خدمتدستاوردهایمادیفرهنگقرارمي

پردازندومعموالدرفصلزمستانسفالميدراوقاتفراغتخودبهتولید،مشاغلروستايياست

دروآنهاراازمعادننزديکاستخراجمصرفيساالنهخودرارسکهوقتبیشتریدارند،خاک

 کنند.محلينزديککارگاهانبارمي
پنجمنطقهشاملخاکرسوآباست.یسفالهرهامصرفيدرساختبدنهمواداولیه

هایمنطقهاستکهحاویموادیرودخانهوالگلدريایخزر،رسوباتهایحاشیهگلرسبخش

دهدودرترکیبباماسهبادی،استحکامآليزيادیاستکهچسبندگيچشمگیریبهگلمي

رنگسفالینهبعدازپختکندوتأثیراتزيادیدرتررافراهمميهایبزرگمناسبساختبدنه

منابعاکسیدهایرنگنهاييمي کردستانبهجهتوجود مناطقکلپورگانو در دهندهگذارد.

رنگینه اين از تزئینات جهت آهن، و ميمنگنز استفاده درها باحاليشود. مناطق ساير که

بررویزمینهحکميکاریتوسطگیاهانمحليکنده برایسوختکنند.نقوشموردنظررا

هایگیاهانمحليوياهیزمدرختانبومياستفادهشدهاست.کورههمازبوته

 


                                                           
1 ecosystem 
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بوميسفالمناطقمختلفبوميايرانمواداولیه:2دولج

منبع:نگارنده

هاي فنيمولفه
برایحلمشکالتعلميتوسطانسانبرمحیطوطبیعتاستفناوریبهکارگیریدانشبومي

ناحیه هر عواملکهممکناستدر ديگر فرهنگيو جغرافیايي، ایبهعلتگوناگونياقلیمي،

وايتمیزانپیشرفتفرهنگي(.2342اردستاني،)بخشايشمؤثربرمحیطزندگي،متفاوتباشد

.برای(2335بالي،)استیشرفتفناوریقراردادهرادرمعنيتکامليآندرنسبتمستقیمباپ

استوارت مي“يفرهنگهسته”مفهوماينمنظور ارائه مجموعهرا اينمفهوم، از منظور دهد.

روشويژگي 2تدابیریو2هاها، امر در فرهنگي هر در که دارندتأمیناست وجود معیشت

(.2366:32)استوارت،

                                                           
1 mechanism 

نوعسوختمواداولیهتزئیناتلعابهیاولموادمواداولیهبدنههاحوزه

سیستانو

 بلوچستان



خاکرس،

آب
فاقدلعاب

چوبسنگتیتوک،

ایخرمایوحشيداز،تکه

ازسنگمنگنز،مغن

هیزم،بقايای

درختانفرسوده

هایمنطقه،بوته

بیاباني

هرمزگان
خاکرس،

آب

فاقدلعاب)فقطدر

هاييازبندرکنگازبخش

نوعيلعابآبيرنگ

کردند(استفادهمي

یچوبيکوچکوشانه

یزمبقايایخاکسترنرمه

کوره

هیزمازدرخت

نخل

کردستان
خاکرس،

آب
خاکرنگيياگلهرنگفاقدلعاب

فضوالتدرشت

هایحیواني،بوته

گون

مازندران
خاکرس،

آب

لعابحاویسرب،سنگ

شکرسنگ(،)چخماق

اکسیدمسوخردهشیشه

.(2362:32)بينا،

کاردکچوبيوفلزی
هیزمچوببه

همراهنفت

النیگ

ترسوبا

ایرودخانه

کنارشالیزارها

وجنگلو

ماسهبادی

لعابترکیبيازپودرشیشه

تلويزيون،تفالهمس،قلع،

سرب،باطریماشین

.(2345معبدیرحیمي،)

هایباريکبلندوکوتاهني

اندازیجهتنقش

هیزمدرختان

مصرفمحليبي
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باهاانسانخ،يتارطولدر،استکردهفيتعرسازابزاریموجودراانسانشناسي،انسان

یهاجنبهمرحلههردروکننديطراحرایمدترآکاریابزارهااندگرفتهاديعتیطبازیرگیبهره

هایهایفنيشاملشیوهسفالبومي،مولفهدرزمینه.ندادهیبخشتکاملزینرافرهنگمختلف

ج کار ابزار و لعاب و بدنه پرداختساخت شیوههت ميو پخت برشودهای منطبق که

هایمختصهمانباهزارانسالقدمتاستکهباروشهایسادههایمحیطيوفنتوانمندی

مي اجرا محدوديتمنطقه شیوههایمنطقهشوند. مهميدر ميایتأثیر اينمسئلهها و گذارد

هایموجودیبوميباتوجهبهمحدوديتهادهندهتأثیرمتفاوتعواملمحیطيدرفرهنگنشان

است.8کاریسادهوابتداييوچرخ3ای،فتیله2انگشتيهاييچونفنساختشاملروشاست.


هایبوميايرانهایفنيسفال:مولفه2جدول

                                                                                                                                           
1 strategy 
2 pinching 
3 coiling 
4 primary wheel throwing 

شیوهپختابزارساختساختبدنهشیوهساختگلشیوههاحوزه

سیستانو

 بلوچستان



ندوآنرادرکنخاکراسرندمي

ريزندوبهایميحوضچهدوطبقه

کنند.دوغابآنآباضافهمي

حاصلراازصافيولولهبه

حوضچهدومکهبااولياختالف

بهوکنندسطحداردمنتقلمي

دارندتاآبمدتدوروزنگهمي

آنبخارشودوبعدگلرابا

مقداریازهمانخاکورز

د.دهندتاآمادهکارشومي

هایسادهوروش

فشاریشیوه

انگشتي

يکصفحهکهبه

کمکدست

چرخدمي

ظرفآبوچند

تکهچوب

ایروبازکوره

هرمزگان

خاکراجلویآفتابپهنوآنرا

آنرادرسپسکنند.سرندمي

ريزندهاييبهنامخمرهميگودال

آبگودالريزند.ورویآبمي

کند.اضافيبهخودجذبمي

فیقيازتل

کاریوچرخ

هایدستيفن

هایمدورچرخ

هایزمینيوقاشق

چوبي،سوندهو

خارنقاشيوسنگ

ایروبازکوره

http://ceramicartsdaily.org/education/education-wheel-throwing-videos/
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منبع:نگارنده



چرخ مقايسه منطقهبا دو تفاوتهایسفالگری متوجه مازندران و آنهامیناب بارز های

استگليساختهشدهدستيشهوارمیناببسیارسادهاستوازيکصفحهخواهیمشد.چرخ

بارگردشلیدقادراستتداومچرخشيخودرابايکاينچرخدرعینسادگيباتوانباالیتو

وزنصفحه واسطه به سريعو حدود گردشدوباره21تا با و حفظکند ايندقیقه سفالگر،

درصفحهادامهمي نمونهچرخشمجددا هایمشابهاينچرخدرهندوستانموجوداست.يابد.

بودهاستريقابهسمتجنوبشرقآسیادشتمیناب،گذرگاهعبورنخستینجوامعانسانيازآف

مي نظر به بسیارو اشتراکفرهنگي و هند و ايران بین سويه روابطدو دلیلوجود به رسد

مقايسه از چرخبههمینعلتباشد. درشباهتايندو استفاده چرخپائيمورد اينچرخبا

کهبسترمازندرانمي چرا درککرد. فرهنگيمازندراننسبتبهتوانتأثیرعواملمحیطيرا

است لحاظمنطقهمینابمتاخرتر از ازو و دارد را فرهنگامروزیخود بر بیشتر ایتمرکز

فرهنگ و است.هایهمتأثیراتکشورها بوده کمتربرخوردار بهعلتوجوددريا تولیداتجوار

هایشکليایتفاوتهایمذکورنیزبهدلیلتفاوتدرحالتنشستنسفالگران،دارنهاييچرخ

شوند.مختلفيمي

کردستان

بهمدتيکروزگلرارویگوني

دهندکهدرقراروآنراورزمي

اصطالحمحليشیالننگويند.

کنند.اضافهميراسپسمویبز

هایسادهوروش

ابتدائي

فشاریهشیو

انگشتي

ایفتیلهفن

تکهچوبيبرای

صافکردنسطح

له(تهها)تهسفالینه

بشقابياسیني

مدوربرایزيرکار

ایروبازکوره

مازندران

خاکرسرابامقداریسنگ

چخماقنرمشدهوخردهشیشه

آسیابشدهوآبمخلوطکردهو

.آورندبهصورتگلدرمي

کاریچرخ

ابیآسچرخ،

يوکاردکستد

برایبريدنو

سوراخکردنبدنه

کاردياتیغهوول

فلزیبرایتراش

بدنه

ایسنتيکوره

سربسته

النیگ

کنندوماسهراباگلترکیبمي

دهندتادرهنگامآنراورزمي

حرارتديدندرکورهترک

نخورد.

یکارچرخ

ابتدائي

چرخسفالگری

نيباريککوتاهو

بلندبرای

اندازینقش

ایسنتيکوره

سربسته

گوداليوداالني
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ميمرحله صورت بدنه ساخت مرحله از پس وپخت خشک و گرم مراکز در گیرد.

کوهستانيپختمحصوالتبهصورتکامالابتدائياست.


ایسربازبررویزمینياگوداليحفرشدهدرزمین،شدهدرمحوطهساختهظروف”

مي سپسسفالچیده و ميستههایشکشوند قرار آنها روی بر درشده تا گیرند

حیوانيفراوانهاباهیزمياتپالهسفالآخر،دراليه معرضحرارتمستقیمنباشند.

(.2346:211اصل،)کیان“شودشوندوآتشافروختهميپوشاندهمي



بهدلیلوجودبارندگيواختاللدرفرايندپکوره درمناطقحاشیهدريایخزر ختها

منطقه در ساقهگیالنمحوطهسربستههستند. با را چوببیرونيکوره يا برگو وشاخو ها

پوشانندتارطوبتحاصلازبارانمستقیمابرکورهتأثیرنگذارد.درختانمي

 

 هاي بصري کيفيت

فرهنگنمايشايده اصلي کارکردهای از وسیلهيکي به ذهني استهای عیني اشکال نمود

)گرو ويژگيپیام2366تر، ميدهينشانه(. نمادها و معرفيها هويتمکانرا تواندشخصیتو

سازدکهحاصلتوقفذهنيمادرمحیطاست.هويتمکانخاطرهجمعيرابارورمي کند.مي

روابطيمخصوصچنانبهبرخيازپديده با بهيميوستگیپهمها آنها يکياز يابندکههرگاه

تم تداعيميدلیليدر ديگریرا گیرد، قرار فرد ذهنيبا قاسمياصفهاني،)کنداسعینييا

2343.)


نوعکسبدانسته” دو نتیجه فرد ازبازتابمحیطدر مستقیم اولتجربه هاست:

تجربه دوم و فرد غیرخود بستری در سايرين با تجربه تبادل طريق از مستقیم

گرتقابل بردن ارث به با اجتماعي فرهنگيهای آداب و عادات از وهي

(.2331:22)والمسلي،“محیط



پیامکیفیت واقع در نمادهایبصری، و اينها از و تداعي محیطرا با رويارويي در ها

پديدارميطريق،ويژگي وجهتمايزآثاردستيمناطقمختلفوتأثیرکنندوهایبارزبوميرا

هایهایمحیطيوفرهنگيدرکیفیتند.مقولهسازمستقیمفرهنگوعواملآنرامشخصمي

هایقابلبررسيهستند.ترينبخششکلونقشازمهم.بصریاثرهنریبومينمودارهستند
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 شكل

شوند.وليمجزاقلمدادميهمشکلومادهبهعنوانمفاهیميمربوطبه


وطريقيکهماده ازآنساختهشدهودرآنشيبهکاربردهشدهاستشيآنچه”

تشکیلداده ساختمانيرا يا گرفته نظم مواد گويندآن فرم “اند، المعارفدائره)

(2363:63المللي،بین

فرماصطالحياستبرایوجوهيازيککارهنری،همچوننظامدرونيوشکل”

تاحدیباتمايزازماده،موضوعومحتوا،عملکردوسبککارهایهنری،کهاغلب

(2335:33نامههنر،)واژه“شوداستفادهميازآن



کیفیت دادن قرار محور با تجسمي ديدگاه از هنری يکاثر شکل خاصبررسي های

گیردکهنیروهایبصریيکاثرتجسميرابصریمانندتعادل،تناسبوهماهنگيصورتمي

اشکالآثاردستيبوميبهدلیلاستحکاممي تناسباتمتنوعيساختدستياشیوهبخشند. ز

يکسان کاربرد آثاریبا هستند. شکلهستند.همبرخوردار هایرايجدرشکلدارایتنوعدر

هایبومي،ازديدگاهظاهریدارایتنوعبسیاریهستند.داليلاينامربهتفاوتدرموادسفالینه

ونوعکاربردآنهابازاولیه،تنوعفنيدرساخت،استفادهازابزارهایمختلف،جنسیتسازندگان

شکلسفالینهمي درهایدستگردد. نامرتباستو گیالنعموما کردستانو کلپورگان، ساز

شود.جهلهازتولیداتسفالگرانهرمزگانيدارایشکليتقريبامنظماستارتفاعکمساختهمي

هایمازندرانلینهشودوسفادستيسفالگریساختهميهایدستيهمراهباچرخکهازتلفیقفن

تردارند.هایمنظمودرابعادبزرگوگیالنبهجهتاستفادهازچرخپائي،شکل

هایسادهوبخشيازتولیداتدرمناطقيچونکلپورگانوکردستانوگیالنبهشیوه

کندومحصوالتنهاييشوندزيراسفالگردرحالتنشستهاقدامبهساختميدستيساختهمي

تواندبهجنسیتسازندگانآنهاکهبیشترتفاعکمتریبرخوردارهستند.البتهاينمسئلهميازار

 نسبتبهآنازدستندهدظرفسازندهزنانهستندمرتبطباشد. کهتسلطخودرا آنجا تا

ربرهاکماست.درزمانکاتواندبهارتفاعکاربیفزايدازاينرودرشکلنهايي،ارتفاعسفالینهمي

زمانيکهسفالگردرحالتنشستهدرهایسفالگریدستينیزمسئلهمشهوداست.رویچرخ

هایديگریتلفیقنکند،امکانساختنشیند،اگراينفنراباحرکتهایدستيميکنارچرخ

بزرگ دستميمحصوالت از را محدوديتتر تولیدی، نهايي محصوالت نتیجه در و هایدهد

م نمونهيشکليپیدا شدهدرشهوارمینابحاکيازاينهایساختههایموجوددرجهلهکنند.

مشکل رفع جهت سفالگران مناطق اين در است. قسمتامر کمکموجود با را کار از هايي













 223شناسيفرهنگيبازشناسيسفالبوميايرانبارويکردبوم

 

 

درگیالنواند.هایتلفیقيبهارتفاعواندازهکارافزودهاندوباشیوههایدستيجبرانکردهفن

کننداينمشکلوجودنداردوسفالگردرهاييپايياستفادهميازچرخسفالگرانمازندرانکه

هایمختلفراداردوديگرمحدوديتيدراندازهوارتفاعحینکار،تسلطکافيبرساختشکل

عامليوفنساختنیزتواندتابعيازفنساختباشدگیريمشکلميکارندارد.پسنتیجهمي

عواملفرهنگيمرتبطباآنباشد.زيستوتحتتأثیرمحیط

 

 نقش

وگاهاستهانمادهایتجريدیوذهنياستکهنسلبهنسلبهيادگارماندهتزيیناتسفالینه

اغلباين”کند.ميازاعتقاداتوباورهایمحیطروايتوگاهازدرونیاتروحيسفالگرحکايت

(.2342:2پور،)عظیم“تاريخياستخوآغازدورههایپیشازتارينمادهامشابهبهنقوشسفال

 هاسفالتزئینات بومي، رنگنقوشی به قهوهقهوههایي يا قرمز کمایسوخته، رویرنگ،ای

بررویجدارهخارجييهايمنقوش،داراینقشبوميهایسفالهستند.وقرمزنخودیهزمین

ونقشافزودهبروند،گاهبهصورتبرجستهشبدنهنقاشيميموبرظرفهستندکهگاهباقلم

شوندوگاهتوسطابزارهایکاهندهقسمتيازنقشبهفراخورطرحازرویرویسفالاضافهمي

تــزيینــاترویشوند.بهطورمثال،شودوگاهبهصورتمشبکتزئینميگلبدنهکندهمي

هایماقبلتاريخوآغازدورهنقوشسفالنمادهایتجريدیاغلبشبیهبهیکلپورگانهاسفالینه

کهازآنزمانتاکنونثابتماندهاستوليخودظروفبهلحاظنوعاستفادهتغییرتاريخياست

يک،هایآنمعموالشامليکدايرهتوخاليهاونقشطرح.(2348دهواری،)اندکاربردیيافته

دراين2342پور،عظیمهستند)نقطهشدهواغلبنقطهدايرهتوپرويکخطباهمترکیب .)

هاسفالینه رسوم و آداب و هنر فرهنگ، بر طبیعتهمواره استتأثیرگذار چنانچهبوده در،

 از استفاده نقوشزاويهشکلسیستان و سفالینهدارها تزئین وهادر اقلیم تأثیرات از نشان ،

تعقیبوگريزداشتهاست،عيحالتعشايربلوچنواست،چراکهکوچایبرهنرفرهنگمنطقه

مي قرار غارت و قتل و تهاجم مورد عملزماني مهاجم صورت به نیز مواقعي در و گرفتند

کردند.مي

نقشويژگي تزيینرویسفالینهمايههایبصریمثلثيکياز هایکلپورگان،هایمهم

همچنینخطوطزيگزاگ، (.2348بخش،شه)دهدحالتتعرضبهبیروناينشکلرا،نشانمي

هابسیارتکرارشدهاستکهبرخيآنرانمادیازآبوبرخينمادخانهوبررویاينسفالینه

بلندی و پستي از نمادی را آن ميبرخي بلوچ قوم زندگي نقشمي؛دانندهای اين توانداما

تيانتزاعيبرسطحارتباطيبادرختنخل،يکيازدرختانبوميمنطقهداشتهباشدکهبهصور

بیشترازسايردرختانتوجهميسفالینه مردمبلوچبهدرختخرما ترسیمشدهاست. کنندها
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درختخرمانزدبلوچبه”زيرابرایمردممنطقههمکاربرداقتصادیوهمقداستمعنویدارد.

.بچ،يعنيگويند:مچدرختزندگيشهرتداردوآنراهمچونفرزندخوددوستدارندومي

دازمايهبسیارشبیهنخلوحشييادرختچههمچنینايننقش(.2348)دهواری،“وفرزندنخل

ايندرخت)کونر(شود.میوهاستکهدرطبیعتکلپورگانوبهطورکلي،بلوچستانيافتمي

(.2332شیراني،)زاوسمبلقومبلوچدربیاباناستشیرينوبسیارانرژی

زنانهروجنبههایفرهنگيسفالگرانزنانکرداستازاينانبازتابنگرشسفالکردست

بیشترتزئیناتدارایچندنقشاستکهگاهيفقطيکنوعوگاهيچندآنبسیاربارزاست.

شوند.اينتزئیناتکهشاملگردنبند،سینهونقشهاللنوعازايننقوش،بررویکوزهاجرامي

هایهرمزگاننیزبهدلیلسفالینهنقوشکند.راست،جنسمونثرايادآوریميودالبزيرسینه

فرهنگيآنبرایحیاتمردممنطقه، اهمیتاقتصادیو و بهدريا شاملنزديکياينمنطقه

گردنیایزيرآبهایتوخالي،تداعيشودکهدرکنارخطوطمواجودايرهماهیانوگیاهانيمي

هایبوميناشيازحضورانتزاعيعواملیجهگرفتبیشترنقوشدرسفالینهتواننتمي.هستند

 سفالاست.محیطيبرزمینه



اهداف کاربردي و عملكردي

مصرف و آسازندگان نیستند. تفکیک قابل بومي هنر در هنریکنندگان ثار مشمولبومي

کسانيآنهاشیوه پديدميهایخاصتولیدودريافتهستنديعنيهمیشهکسييا آورندورا

برند.دراصلتولیداتبوميمنطبقبرنیازهایبوميمنطقهبنابهکارميکسيياکسانيآنهارا

هاييمخاطبانمحليوداخليهستند.تنوعشوندومخاطبانچنینفرآوردهتقاضاساختهميبر

انواعنیاز محلياسمحصوالتتولیدیتابعياز بوميبهدلیلهایکاربردیبوميو سفالگر ت.

بي تولیدحضور به اقدام حاضر شرايط فهم با جمعي، نیاز با مواجهه و محیط در واسطه

مي برآوردمحصوالتي دقیقا که خوني،کنندهکند پیوند آنها با که است مردمي جمعي نیاز

خانگي،نیازهایمحليوتأمیننخستینظروفسفاليجهتخانوادگي،دوستيوفرهنگيدارد.

اتهیهوطبخغذ،ملآبمانندح آنوذخیره قرار فاصلهزمانيگرفتميمورداستفاده در و

 جهت تهیهتأمینکوتاهي چون بیشتری آيیني،نمک،نیازهای وچراغمراسم روغني های

ایباتوجهامروزهدرهرمنطقه.هاینگهداریبقايایتدفینيانسانبهکارگرفتهشدندمحفظه

نام تولیداتمتنوعيبا بهدلیلبهنوعبافتفرهنگيآنمنطقه، هایمحليخاصوجوددارد.

،سفالبومي3هایبصری،درجدولشمارهارتباطنزديکاهدافعملکردیوکاربردیباکیفیت

هایبصریوشکليوکاربردیموردبررسيقرارگرفتهاست.ازديدگاه
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 مناطقمختلفبوميايرانسفالبومياهدافکاربردیهایبصریوکیفیت:3دولج

کاربردنقششکلناممحلي()ظروفهاحوزه

وسیستان

 بلوچستان



،چلیم،سوچکي

،کلو،کپلخمیروک،

حمب،بزدوشي،ديم

شو

ظروفيبهشکلشتر،

سگ،کاسه،کوزه،جام،

قدح،پارچ،بشقاب،

لیوان،قلک،قندان،

هایآفتابه،سیني

بزرگخمرهمسطح،

هندسي،دايره

گیلو(،دايره)يتوخال

تکوک(،)توپر

ساده،خطوط

دايره،گلزنجیره،نیم

موجدرختخرما

یسازآمادهخانگي)

ونگهداریمواد

 غذائيوخرما(،

یمعماربازی،اسباب

هایسفالي(لوله)

هرمزگان

ي،گراشبرنگ،،جهله

کروه،گدوکمنبلي،

،ديغ،کروکوپاکوبه،

هاش،نندون،ممر،

مرزاب

،گلدانفنجان،لیوان،

قلیان،شمعدان،

اسفندان،قلک

نقشکندهبهصورت

خراش،نقوشساده،

خطوطموازی،

مورب،زيگزاگي،

ضربدری،بیضي

شبیهماهييابرگ

خانگي)نگهداری

وموادغذائي(،آب

موسیقي،ساز

لولهو)یمعمار

ناودانسفالي(

کردستان

ه،گوزه،تنور،ديز

سوز،له،پيگوزه

ساو،نیمهسوله،کشک

دوله،تیکله،سوالت،

وک،پلوره،جار،ته

روچن

،پیکره،کاسهکوزه،

خمره،تنور

اینقشافزودهدايره

بهصورتگردنبند،

کندهوترصیع،نقش

نقشهاللي،دالبر

نگهداریآبومواد

یکندوغذائي،

عسل،تزئینيو

آئیني،معماریو

یبازاسبابان،درم

کودکان

مازندران
،گمجگودوش،

کشکاشور

،لیوان،گلدانکوزه،

خمره،شمعدان،

،قوری،کاسهبشقاب،

،تنور،قلکسرقلیان،

انواعحیواناتسفالي

نقوشمشبک

هندسي،عمومابدون

نقشودارایلعاب

يکرنگساده

خانگي)نگهداری

آبوموادغذائي(،

هایتزئیني،مجسمه

گوکوچک،بزر

معماری)سفالبام(

النیگ

يار،نرخه،گمج،نمک

ی،کشکاشور،زيد

نمیار

،کماجدانکوزه،خمره،

،گلدانکوزه

نمکدان،تابه،تنور

نقوشسادههندسي،

عموماًبدوننقشو

دارایلعابيکرنگ

ساده



خانگي)نگهداری

آبوموادغذائي(،

انواعسفال)یمعمار

سقف(

منبع:نگارنده

 

 













 2،شماره3شناسيايران،دورههایانسانپژوهش225



 

 منابع انساني توليد

رابطهسازیباطبیعتپیرامونخوداستيابيبهباالترينسطحهمدرپيدستبوميزندگي . 
محیطاطرافازمهم تحولزيستيوانسانبا برچگونگيسیرتکوينو ترينروابطتأثیرگذار

کهاشانسانيکلیتدرآنگرفتننظردرازناچارانسانبهترشناختبرایاست.مافرهنگيبشر

هستیماستگرفتهشکلمحیطبارابطهدرآنازمهميبخش بسیاریاز.(2346)فکوهي،

مي ما فیزيولوژیرفتارهای و بیولوژی با انسانيتواند ارتباط باشد، ازداشته بسیاری بنابراين

دربارويژگي که فرهنگي ميیههای صحبت همآنها ژنتیکيومحیطي،نگيفرهزمانشود،

همسفالهستند. و نیرویبدنيمردانه و توان هم هنرهايياستکه از آندسته گریجزو

دارآنقسمتطلبد.برطبقنظاممنسجمفرهنگبوميمردانعهدهظرافتوجودیزنانهرامي

يعموماهنریزنانهشوندکهتوانبدنيباالترینیازداردامادرنگاهکليسفالگریبومازکارمي

بهاينجهتکهبیشترمرداندرشکل نمياستو برعهده نقشخاصيرا گیرندودهيآثار

حتيمرحله پرداختو ساختکورهساخت، توسطزنانپختو بومي، ابتدائي مناطق در ها

سازیدهمرداناغلبکارهاييچونآوردنخاکوسايرمواداولیهازمنبعوآماپذيرد.صورتمي

انجاممي انجامميگلرا فندهندوزنانآندستهازکارهاييرا هایدستيودردهندکهبا

شوند.وظريفساختهميقالبکامالبومي

روحیه به شايد محدوديتدلیلاينامر وجود با که برگردد هایفراوانپرورندگيزنان

سکونتطوالنيواقامتبراينزنان،بهعلتعالوهزنند.محیطبهرفعنیازهایموجوددستمي

ترینسبتبهمردانفعالهایخانهشرايطمناسبوفعالیتهانگهداریبچهبرایدريکمحل

زيراسفالگرینیازبهتمرکزبريکمکانو؛انددرمحیطخارجازخانهبرایتولیدسفالداشته

جدو دارد. بینزنانو8لشمارهمحیطواحدجهتاجرایمراحلتولیدرا تقسیمکار نحوه ،

دهد.مردانرادرساختسفالبومينشانمي


مناطقمختلفبوميايرانسفالبوميمنابعانسانيتولیدومراحلتقسیمکار:8جدول

مردانزنانهاحوزه

سیستانو

 بلوچستان



ساختظروفبافندستيوتزئینآنها،

هاوخارجسوختکوره،چیدنظرفتأمین

کردنآنهاازکوره

مواداولیه،سرندکردنخاک،ساختگل،تأمین

ورزدادنگل

هرمزگان
يسفالهایساختمجسمه

هایکودکانه(بازیاسباب)

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،

کاریوساختظروف،تأمینهیزمبرایچرخ

هاوخارجکردنروشنکردنکوره،چیدنظرف
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ازکورهآنها

کردستان

ساختگل،ورزدادنگلوافزودنموی

بز،ساختظروفبافندستيوتزيین

سوختکوره،چیدنظروفوتأمینآنها،

هاکورهوپختسفالینه

کندنخاکاولیهازمنبع

هاتزئینسفالینهمازندران

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،

تأمیندهي،عابکاریوساختظروف،لچرخ

هاوخارجکردنآنهاسوختکوره،چیدنظرف

ازکوره

النیگ

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادن

گل،ساختظروفبافندستيوتزيین

هاوسوختکوره،چیدنظرفتأمینآنها،

خارجکردنآنهاازکوره

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،

تأمیندهي،عابکاریوساختظروف،لچرخ

هاوخارجکردنآنهاسوختکوره،چیدنظرف

هایسفاليازکوره،ساختتنديس

منبع:نگارنده

 

 ساختار فرهنگي و اجتماعي 

ایازمحیطمجموعه”ديگر،بهعبارت؛شودهرآنچهمارااحاطهکردهاست،محیطخواندهمي

ديدگاه(از2346:63)النگ،“گیردقرارميواقعیاتاستکهبهصورتبالقوهبافرددرارتباط

اينرابطهتعامليودو،هایمستقلازهمنیستندمحیطوفرهنگ،حوزهشناسيفرهنگي،بوم

هایمحیطيبهمثابهزيستگاهازنگاهاستیوارد،(.2366هاردستي،)يسويهاستنهتقابليوخط

ايجادخصیصههگیرینظاممتغیرهایمستقليهستندکهبرشکل هایایاجتماعيمشترکو

شیوه تعیین و يکسان فرهنگي مؤثر منطقه، يا جامعه گروه، يک زندگي استیوارد،)هستند

کنندکهمکانوسرزمینبرایمردمبسیارکیدميأشناسانهموارهبرايننکتهتانسان(.2366

هويتبا توانايي آنها که چرا باالاهمیتاست. بسیار دارندسازی درجه.يي در هويتداشتن

 داشتن تعلق جمع به و ماندن پايدار و ثابت بودن، متمايز خاصو معنای به استنخست

هابهطورعاموهويتبوميبهطورخاص،شاملگیریهويتهایشکلمولفه(.2331بهزادفر،)

داللت و فرهنگي استکهعناصر طبیعت و محیط مکاني،  های بومي اينداراسفال تمام ی

هااست.مولفه

بررسيساختارهایفرهنگيسفالکلپورگانمي در مردمتوانچنیناستنباطکردکه؛

هاوسرزمینخودهستندوسرزمینخودراباناممادريکيبلوچسختوابستهبهطبیعت،سنت

طولمي زورگوياندر هجوم سختيمعیشت، طوفانشن، باد، کوير، کوهستان، تاريخخوانند.

اعتقاداتيرادرمیانساکناناينسرزمینبهوجودآوردهاستکهتقديرگراييوجهمشترکآنها
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هایاعتقادیاينسابقهکنند.هایبوميخودبسیارتالشمياينقومدرجهتحفظهويتاست.

ستندامااکنونسنيوحنفيمذهبهقارههنداست.قومبلوچهمازاديانمتعددشبهمتأثرقوم

ودرروزگارساسانيمانویبودند.درزماناسالمنیزبرخيحنفي،برخيقبلازاسالمزرتشتي

 شیعه گروهيديگر و )شدندخوارج سجادی، همراههاشکلسفالینه(.2368سید به یبلوچ

بلوچهاواعتقاداتاينقوماست.نقشونگارهایسنتيتصويریانديشهتزئیناترويشان،نتیجه

هایتیزوآزاردهندهزارها،طوفانهایسختوخشن،کلوخنمايانگرطبیعتخشککويری،کوه

کشاورزی،دامداری(،هجومزورگوياندرطولتاريخاستکهمنجربهبروز)شتیمعشن،سختي

میمستقهاینقوششدهاست.برخيازاينعواملبهطوربندیهاوزوايایتیزدرترکیبشکل

ازاشاره برخي، دارند کوه طبیعيمانند عناصر مانندبرگدرختانشکلتیزهاييبه منطقه،

اند.یقومبلوچبودهاندوبرخيمرتبطباباورهایآيینيوعامیانهدرختدازويانخلالهامگرفته

 مثال، بودنسهگوشه”بهطور دارا تعرضمثلثبا حالتيتهاجميو فرورونده، و بهگتیز ونه

ایباعثبیرونداردکهدرباورهایعامیانهبلوچ،وجوداينشکلدرهرمکانيودرهرزمینه

اهمیتبهتوجهبا(.2348،283بخش،)شه“گريزودوریارواحخبیثهوديگردشمناناست

نیک” کردار نیکو گفتار نیک، آ“پندار احتمالمييدر عللینزردشتي، از يکيديگر رود

ک وسیعنقشمثلثدر مردمسفالاربرد هنر فرهنگو بر اينشعار سیطره و نفوذ سیستان،

اساسيافته بر زيرا باشد؛ نماد عنوان به اسالم پیشاز باستانسیستان احتمالهای شناسي

وممکناستکهباشدگریابتداييبودهرودکهدينمردمشهرسوختهنیزنوعيزردشتيمي

مثلثنبالههایدنقشمثلث نقشدار، از رویکاسههایواژگون، هاینخودیرنگهایرايجبر

(2345شهرسوختهباشد)سیدسجادی،

مختلف اقوام ارتباط و اختالط هرمزگان همچون مناطق ساير در ايران بومي سفال

اند.هاوزبانگوناگونداشتهدهدکهآدابوسنتدريانوردانيرانشانمي


نقديميخلیجفارسوجزايرآنکهبهدرياهایدوريعنيهند،آفريقا،دريانوردا”

اند،ازاينطريقآدابوسنناينجاوه(وچینسفرهایطوالنيداشته)یاندونز

باخودبههمراهآوردهوکمسرزمین درسواحلهارا کمموجباتگسترشآنرا

(.2366،33دلودستیاران،زنده)“اندخلیجفارسفراهمنموده



 میناب، در موجود سفالگری نمونهمتأثرچرخ چرخاز وهای است هندوستان های

مشابهتشکل نیز آن از منتج سفال نمونههای با استانهايي دارد. آفريقايي و هندی های

هرمزگانازمناطقگرموخشکايرانواقلیمآنتحتتأثیرآبوهواینیمهبیابانيوبیاباني
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هایهندوآفريقاجهتخنکنگههایمیناببااهدافکاربردیمشابهسفالینهلذاسفالینهاست

هایجویوتحتتأثیرفرهنگاند.همچنینبهدلیلمیزانکمبارشداشتنمايعاتساختهشده

شود.هاديدهميهایدريایبررویسفالینههاوموجنقوشماهيبومياينناحیه

ترينمناطقجغرافیاييدرادوارگذشتهسببستاندريکيازحساسموقعیتاستانکرد

شاهددرگیری اينمنطقه، استکه وشده نتیجهعناصر در جنگاقواممختلفيباشدو و ها

باهایگوناگونيدرهنراينناحیهترکیبشوند.نگرش چنینتبادالتفرهنگيدرطولزمان،

جربهغنایفرهنگبوميقومکردشدهاست.پذيرفتهتوسطمردممنتغییراتصورت


در” استقراردريکمنطقهاقلیميمعین، اثرتداومسکونتو مردمکردستاندر

زمان جهانطول نوعي به رسیدن ضمن متوالي وهای وابستگي ويژه، بیني

کردهدل پیدا خود زادگاه انعکاسزندگيبستگيشديدیبه کردیکه هنر و اند

باور دلقوميو چنینپايبندیو از سرشار است، بستگياستوهایاينجامعه

اختراععلیرغمتنش انقالبصنعتيو توجهبهظهور حرکاتوتحوالتيکهبا ها،

هایفرهنگيوماشیندراجتماعاتدرقروناخیرصورتگرفته،بسیاریازديدگاه

همچنانپاب باقيو حالخود به هنوز سنناينمردم )مشتاق،“رجاستآدابو

2368:48.)



کشور شمال مانندمنطقه را خود استقالل همواره مازندران و ورودگیالن برابر در

است.جغرافیایمتفاوتاينسرزمیناندکهاينموضوعمرتبطبانیروهایغیربوميحفظکرده

نظروضعیتمنابعطبیعيديگرمهمنکته نبودنمردماز تنگنا معیشتأمینودر درتاست.

شمال پهنهخطه ساير به نسبت بیشتری مالي استقالل امکان و اجتماعي امنیت از هازنان

ایدرآمدزاسببشدهاستتامرداندستيوسفالبهعنوانحرفهبرخوردارهستند.تولیدصنايع

پابه تولیدآنسهمداشتهنیز ويژپایزناندر بسیاریبر تأثیر گروه دو هر حضور هایگياند.

سخت ساخت فن با بزرگ ابعاد در محصوالتي مانند است گذاشته ايران شمال تر.سفال

روحیهسفالینه مازندرانبهتبعیتاز کمترداراینقوشخاصيهستندومردانههایگیالنو

مشبک با کندهکاریبیشتر و نقوشسادهکاریهایساده سطحيبا هندسيتزيینهایبسیار

شوند.مي

قديمي درياهای پسروی و پیشروی وجود ، رسوبات افزايشهاگسترشجلگهو سبب

هاييمیزانموادآليموجوددرخاکوچسبندگيباالیگلراداشتهاستکهساختسفالینه

اندازه بزرگدر امکانهای را ريزشتر است. ساخته وپذير هوا در رطوبتموجود باران، زياد

هایفلزیحاویآهنبهجهتمشکلزنگزدن،موجبآنادهظرفمحدوديتحاصلازاستف
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اينمنطقه سفالدر استتا افزونبرشده و بگیرد قرار استفاده مناطقمورد ساير از بیشتر

ترينپوششسقفبهعنوانعايقحرارتيوبرودتيبهکاربردیخانگي،بهترينومناسباستفاده

بدهد.ييبهساختمانشمارآيدواستحکامومقاومتباال

 

 گيري نتيجه
هایانسانوارتباطمتقابلشراباکلمحیطبايستخصیصهبرایشناختابعادزندگيبشرمي

رابطه؛درنظرگرفت فعالیتبهعبارتديگرنهتنها وانسانبامحیطبلکهچگونگيارتباط، ها

اطتوانايي محیط با ذهني يا کالبدی از اعم انساني گیرد.های قرار بررسي مورد بايد راف

رابطهبوم تبیین به عموما فرهنگي فرهنگشناسي و آنهاومحیط از اهمیتهرکدام میزان

شدهبههماناندازههایفرهنگيحاصلشناسدکهسازگاریاينامررابهرسمیتميپردازدومي

تعامالتدوسويهو.ستهاستهایاجتماعيفرهنگيبستگيداردبهمحیطنیزوابويژگيهکهب

هموارهزيستانطباقانسانبامحیط.دوجوددارزيستفرهنگومحیطایبیندوحوزهپیچیده

دربررسيماهیتهويتيسفالبومينیزچنینمسئلهوجودداشتهاستبهصورتتعاملي ای.

است. برایشناختاينارتباطمتقابلسفالسیستکامالمشهود بلوچستان،مقالهحاضر انو

هایبصری،هایفني،کیفیتهرمزگان،کردستان،مازندرانوگیالنراازمنظرمواداولیه،مولفه

اهدافکاربردیوعملکردی،منابعانسانيتولید،ساختارفرهنگيواجتماعيموردبررسيقرار

داد.

ازمحیطبوميدرهرپنجمنطقهشاملخاکرسياستکهبهطورمستقیممواداولیه

بهعلتتفاوتميتأمین بهشیمیايياينخاکهایذاتيعناصرشود. بوميمجبور سفالگر ها،

افزايشاستحکاموچسبندگي(وماسهبادی)کاستن)بزافزودنموادطبیعيديگریچونموی

هایموردوکاربردینمودنآنبرایساختمحصولنهاييبافنچسبندگي(،جهتاصالحگل

قابلیت بر بنا بومي سفالگر مناسبنظرشاست. کارايي و بازدهي با را فنوني مواد، اين های

کند.ممکناستاينفندريکمنطقهبوميباسايرمناطقمشابهويامتفاوتباشد.انتخابمي

شیوه شاملفنهایساختمنطقهچنانچه مشترکو کردستان با بلوچستان و هایسیستان

هایایاست.درمناطقيمانندهرمزگانازچرخيبهصورتفشاریوانگشتيوفتیلهدستساده

-تراستفادهميهایپیشرفتههایدستيودرمازندرانوگیالنازچرخسادهدستيباتلفیقفن

شیوه مشابهتکنند. کمابیش نیز پخت منطقههای سه در دارند. هم با وهايي سیستان

هرمزگان کورهبلوچستان، کردستان، سوختهیزمو با استو روباز کامالابتدائيو روشنها

درگیالنومازندرانازکوره؛شوندمي ميهایسربستهاما داالنياستفاده باگوداليويا شود.

تولیدیدرمناطقفوقهستیم.هایذکرشده،ماشاهدتنوعمحصوالتهاوتفاوتوجودمشابهت
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هایمتفاوتشونددارایشکلمناطقکهبرمبناینیازمحیطبوميساختهميهایاينسفالینه

نقش حتي ريشهمايهو در هستند. مختلفي تزئیني تفاوتهای چنین بسترهایيابي بايد هايي

زيرساخت که چرا بررسيکرد، را اينمناطق نگرشفرهنگي اجتماعيو هایهایفرهنگيو

هایتزيینيمحصولمايهجنسیتسازندگانآنهادرشکلونقشومحیطبوميشناسانهزيبايي

هاييکهمنجرکنند.هويتهایهويتبوميراتعريفميگذارندومولفهنهاييتأثیرمستقیممي

فرهنگبوميبه استمرار بهخودنسبتميحفظو ازطريقآنافرادبوميهويتيرا شوندو

بقایآنميمي و غنا در چنینبنکودهندو برخورداریاز با بومينیز سفالگر هایمايهشند.

هایفرهنگيمحیطزندگيخودراهاواصالتپردازدکهشاخصهفرهنگيبهتولیدمحصوالتيمي

سازد.درقالبمنعکسمي
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.نشرشهرتهران: ،هويتشهر)نگاهيبههويتشهرتهران((.2331)يبهزادفر،مصطف

احمد) »2342بخشايشاردستاني، ایازمنظرهایتوسعهتأثیراتدوسويهفرهنگعلموتکنولوژیدرسیاست(.
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 چكيده

گروهقبیله میان تعصبي برخوردهای خشونتگرايي، بروز انساني، های و وحشیانه کردنسربازهای

بهبرجستهکردنآنهاميدارقوميمذهبيومواردیهستندکهرسانههایريشهنفرت پردازند،هاصرفا

اندوهایمختلفتابهامروزادامهيافتههابهشکلآنکهتوضیحوتوجیهعمیقيارائهکنند.اينرويدادبي

يابيبهتنوعاعتباریزدهشود.برایدستبرهرآنچهرنگوبویقومیتدارد،مهربيشودکهسببمي

زيستيدرجهانالزماسترويکردیرابرایبازشناختن،درکوبهرسمیتشناختنکنشگرانتاريخي

هاجاييندارندوحتيدرهایاجتماعيمورداشارهدراسنادوکتابهدرپیشگرفتکهدرهرمجموع

مادراينمقالهبهدوموضوعتوانيافت.ایبهآنهاراميشناختينیزبهزحمتاشارههایانسانپژوهش

انهاوزبهایقوميهزارهپردازيم:ريشهشناختيدرموردمهاجرينهزارهساکندرايرانمياساسيانسان

هويتهزاره عنصر دو عنوان به زبان و قومیت مفاهیم توجهها. مورد همواره جماعت، يک بخش

تواندبهدرکبهترازاينجامعهمهاجراندومطالعهايندوميپژوهشگرانعلوماجتماعيوسیاسيبوده

 هاراهگشاباشد.گذاریدرايرانبیانجامدودرسیاست

هزاره،هويت.يزبان،قوم،قومیت،مهاجرت،شناس:انسانکليد واژگان
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 و بيان مسئله مقدمه
دوباره پیدايش برابر در را افراد از بسیاری جهان در گذشته سال چند فجیعي رخدادهای

شدديگرازآنهاخبرینخواهدایازاحساساتورفتارهاييمتعجبساختکهگمانميمجموعه

هایگناهتوسططالباندرافغانستان،حملهر،کشتارمردمبيکشيقوميدرمیانمابودمانندنسل

تکفیری وحشیانه رفتارهای و پاکستان و افغانستان در گراييانتحاری قبیله سوريه. در ،2ها

هایهایوحشیانه،سربازکردننفرتهایانساني،بروزخشونتبرخوردهایتعصبيمیانگروه

پردازندبدونهاصرفابهبرجستهکردنآنهاميبودندکهرسانههایمتفاوتيدارو...صحنهريشه

اينرويدادهابهاشکالمختلفتابهامروزادامهپیدا آنکهتوضیحوتبینعمیقيداشتهباشند.

هاييمنبعثرسدکههمهاينرخدادهاواختالفاتقومیتيپديدهکردهاستوطبیعيبهنظرمي

ایازهرآنچهنشانهماندهازقافلهتمدندرنظرگرفتهشوندويلعقبوقبا2ازجوامعابتدايي

هایقومي،چهآنهاکهتجاوزکاربودند،چهآنهااعتبارتعريفشود.درهمهتنشبيقومیتدارد،

دفاعوکهموردتجاوزواقعشدهبودند،چهآنهاکهازخشونتپرهیزکردهبودند،چهآنهاکهبي

ایمبهمشونديعنيمجموعهد،همگيدربرابرافکارعموميبايکديگريکسانميسردرگمبودن

ايندرحاليبودکهرابطهرسميوکهتنهاسزاواردريافتبسته هایغذاييوداروييهستند.

هاباروسایگروهایمتجاوزدرگیرکامالحفظشدهاست.غیررسميبرخيدولت

سوزينشبیندونوعازکنشگراناجتماعياست:ازيکدهندهنوعيگاينرفتارهانشان

هاهاييکهبهلحاظتاريخيدرقالبايندولتشدهيادرواقعملتهایبهرسمیتشناختهدولت

الملليفاقدرسمیتوهاييکهازمنظربینوازسویديگر،جمعیتاندشدهبهرسمیتشناخته

مي حساب به شکل فاقد احتي در دولتآيند. ديدگاه بینين حقوق از برخوردارندها المللي

قومیتکهجماعتدرحالي يا هیچهایفاقددولتو رسميمغضوبدولت، يا هایغیررسميو

مي ديپلماسيانگاشته نگاه از گروه اين بینشوند. نهادهای يا دولتي مخاطبانهای المللي

نميشدهتعريف حساب به تبای مانند اقوامي فلسطینيتيآيند. جنوبي،ها، افريقای اقوام ها،

هزاره عربستان، بحرينو ملتشیعیان را آنها بايد تعبیری به که افغانستان ممنوعههای های

پايتختومقرحکومتينداشتهتازمانيکهسرزمینمعینيوبهرسمیتشناختهبنامیم شده،

آيند.ايندرحالياستکههشمارميهایسرگردانبدوننمايندهوغیرمسئولبباشندجمعیت

ترينشکلممکن،باسفارشبسیاریازکشورهابهساختگي2368ـ2343هایدرفاصلهسال

شوندوبالفاصلهحقيابدونسفارشقدرتاستعمارگرقبليخوددرسازمانمللپذيرفتهمي

                                                           
1 tribalism 
2 sociétés primitives 
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مفهومياستکه“ققوميح”شود.استقاللواعمالحاکمیتبرایآنهابهرسمیتشناختهمي

گذاریقراردارد.درمرحلهبنیان

بنیان اين به بتوان اينکه بايدبرای کمککرد اجتماعي پژوهشگر يک عنوان به گذاری،

بهرسمیتشناختنکنشگرانتاريخي فهمو برایبازشناختن، هیچ رويکردیرا يکازکهدر

کتبهایاجتماعيتعريفمجموعه و اسناد در پژوهششده حتيدر هایرايججاييندارندو

شوددرپیشگرفت.ایبهآنهانميشناختينیزاشارهانسان

را ايران ساکندر جماعتمهاجر اکثر اکنون هم استکه اقوام اين از يکي هزاره قوم

تشکیلمي که کنیم اشاره اينجا در بايد قومي”دهد. واژه“گروه عنوان گفتمانبه از ایکه

کشورهاييهجامع برایموضوعاتبوميدر مفهومينارسا است، شده شناختيغربوامگرفته

شود)تاپر،هاميهاوابهاممانندايرانوافغانستانوسايرمناطقاستومانعازتحلیلظرافت

شیعهمذهبهستند.درآنهابیشتروافغانستاناقوامهايکيازهزاره(.بااينتفاسیر،2344:32

تشکیلمي بربرخيمنابعجمعیتآودهندافغانستانآنانسومینگروهقوميعمدهرا هانبنا

 مي26تقريباً تشکیل را کشور اين جمعیت دهددرصد هزاره. بهمناطق افغانستان در نشین

درجهدومکشور يشهروندانهادرقرنبیستممیالدیهزاره.معروفاست هزارستانو جاتهزاره

بعدازشد.نهارفتارميآوگاهيحتيازطرفدولتمرکزیبهعنوانبردهبابودند افغانستاندر

يابيبهدستهابرایکمهزارهگروهکمونیستيخلقکمبهقدرترسیدنو2364کودتایسال

هایحزب عبدالعليمزاریورهبرانهزارهمانند؛هاييراآغازکردندبرابرفعالیتحقشهروندی

پايانحکومتکمونیستيازافغانستانو ارتشسرخگذاریکردند.بعدازخروجبنیانراسیاسي

سعيدر حزبوحدتهاباساختناهللافغانستانواردجنگداخليشد.هزارهامرگدکترنجیبب

وبیشترپايهاصلينبود مذهبحفظقدرتسیاسيخودکردند؛درسیاستجديدحزب،ديگر

 (.2122)مژوند،تاازتمامقوایهزارهيکانسجامکليبسازدشدکوششمي

ورودنیروهایائتالفبهافغانستاندرسال قانون2112با حکومتطالبانسقوطکرد.

شه همه ورود مياساسيجديد حکومتاجازه نظام به را افغانستان همینروروندان از دهد؛

انتخاباتهزاره در کرسي21توانستند2122ها از آنخودمجلسهایدرصد از افغانستانرا

اوجودقوانینجديدکهب.شدواقعمدارانپشتوناينحرکتسیاسيموردانتقادسیاست.کنند

اماهنوزهمحرکاتنژادپرستانهايکسانميبراساسآنحقوقهمهشهروندانر ایعلیهداند؛

اينمردمدرافغانستانوپاکستانصورتمي باکوچيقبايل2116درسالبرایمثالگیرد. ،

هانفرهرسالهدرودهندهاشدهزارانتنازهزارهرهشدناحملهبهروستاهایهزارگيباعثآو

شوند.نانکشتهميآپيحمالت

هزاره با موارد بسیاریاز پاکستانمانندشهروندانايراندر افغانستانو از هایمهاجر

 رفتار استايراني حمالتکرده گرفتن شدت و افغانستان در ناتو نیروهای حضور پساز و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C
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فضایآموزشيبههزارهجنگجويانسلفيخص کمبود وجود ايرانبا پاکستان، در اجازهوصا ها

.استبرابرباايرانیاندادهيتقريباهاراباشرايطتحصیالتعاليدردانشگاه

برابرزبانپشتویقومحاکم، زبانفارسياينجماعتدر برتهديدهایقومیتي، عالوه

بهبا است. نامهربانيبوده مورد برخيعلتاينکهحکومتهمواره مدافعزبانور هایپیشینو

کردندپشتوانهپشتوخواستندکهزبانپشتورابرفارسيتحمیلکننداينبودکهاوالتصورمي

زباناموریملي،سیاسيوقومياستوازآنجاکهفرهنگزبانفارسيبهنامفرهنگوادبیات

نتیجهکهافغانستانازآنبهرهشداينتصورشکلگرفتايرانشناختهمي اینخواهدبرددر

زبانپشتويگانهزبانرسميکشورقرارگیردوبهاينترتیباستقاللافغانستان تالششدتا

آن ديگر شود. ميتقويت افغانستان حکام وکه پشتو زبان به بخشیدن رسمیت با پنداشتند

ـ2362:225تریداشتهباشند.)مايلهروی،توانندحکومتمداومسازیزبانفارسيميآشفته

زبانمادریدوقومهزارهوتاجیکدرافغانستاناستامااکثريتمردمافغانستانبافارسي(.226

مي زبانآنتکلم عنوانيکياز به اينزباناگرچه سویحکومتکنند. از هایرسميکشور

دولت اما است شده شناخته رسمیت به کوشیدههاافغانستان همواره حاکم عناصر اندو

سیاستمحدوديت کنند. ايجاد آن تکامل و رشد راه در فراواني وگذاریهای فرهنگي های

اداریگونهآموزشيبه مراکز اولدر زبان عنوان به زبانپشتو توسعه تقويتو با که ایبوده

رادربرابرآنتضعیفوفرهنگيوآموزشيوحتيسیاسي،حوزهتأثیراتفرهنگيزبانفارسي

 (.2342:36محدودگردانند)واعظي،

شناختيدرموردمهاجرينهزارهمادراينمقالهسعيداريمبهدوموضوعاساسيانسان

ها.مفاهیمقومیتوهاودومزبانهزارههایقوميهزارهساکندرايرانبپردازيم:نخستريشه

جماعت،هموارهموردتوجهپژوهشگرانعلوماجتماعيوبخشيکزبانبهعنوانعناصرهويت

تواندبهدرکبهترازاينجامعهمهاجرمنجرشود.سیاسيبودهومطالعهايندومي



 چارچوب نظري
پهنه بر اتفاقميتاريخهمیشه منطقه يا نامکشور نقطهشروعيهایسرزمینيبا کشور افتد.

اماپذيرفتنينیستکهدرحوزهانسانييککشور؛ودهاستگذاریمردمساکندرآنببراینام

ناپذيریبايکديگرپیوندبخورندهابهصورتتفکیکوتماممردمدرهمهمناطقودرهمهزمان

ایزيستيکاملباشند.بايدتوجهداشتکهيکنامسرزمینيدارایتاريخچهودوتمامیتدرهم

ازسرزمینياستکهتروريشهآنبهطورکليبسیارمتاخردريکزبانخاصاستوازهمینر

بايداذعانکردکهمرزهایاينسرزمین برخودداردو بهامروزآننامرا ایخودسرانهگونهها

هایزمانيمعینيمعنادارهستند.اندودرنتیجهتنهادرقالبتعیینشده
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واقعیت چیز هر بیشاز حاضر عصر در قانونيتماميکشورها نهادينه، آموزشهای و

مادیوطبیعيبهشمارآيندکهانساناندوبهندرتممکناستواقعیتيافته هاييهاييذاتا

هایامروزیاند.هرچندکهانسانخاص،زبانفرهنگوسبکزندگيخودرادرآنجابنانهاده

انسانهمچونمرزهایامروزی مرزهایپیشینمتفاوتهسبا و همهدولتها اما تالشتند، ها

به درپيدرحدودهایپيایارائهدهندکهگوييهموارهدرطولقرنگونهدارندتاريخخودرا

داشته اند.جغرافیاييکنونيحضور سویديگر، هويتاز طبیعيتمايلدارد فردیبهطور هر

ندينسطحممکنباشدتوانددرچوجوکند.هويتميخودراآگاهانهدريکگروهخاصجست

فردیمي هر صورتهمو به سنتتواند بر بنا باشد. هایاجتماعيزمانچندينهويتداشته

اهمیتبیشتریگوناگوناينهويت در آنتعلقخود اينيا انسانيبه هر متفاوتهستند. ها

اينتعلقمي وفاداریدهدو مراتبياز سلسله در را پذيرفتهها ميشدههایدرونيو دهد.قرار

هاسرچشمهنیرویرواني،توازنوشکوفاييشخصیتياست.هويتبرایيابيافراددرگروههويت

هاييبدونترديداست.وبیشامریآگاهانهوشاملگزينهافرادکم

و طبقاتي آگاهي اجتماعي، طبقات بر شدت به نوزدهم قرن غالبدر عمومي نظريه

تاکیدبرامرکردکهريشهدرامراقتصادیداشت.یهويتتاکیدميگیرمبارزاتطبقاتيبرشکل

واقعیتاقتصادیسببمي امرشدتا هایقوميکهريشهدرفرهنگدارندناديدهگرفتهشوند.

هاوتعارضسرمنشأتواننداجتماعيوامرقوميدومقولههمیشگيدرهمهجوامعهستندومي

سووپوياييندگيانسانهموارهپويايياقتصادیـاجتماعيازيکهاباشند.دربطنزسوتفاهم

هایهایقوميواجتماعيدرمقولهمجموعهقوميـفرهنگيازسویديگراثرگذارهستند.گروه

توانهموارهدراينياهاييکههريکازعناصرآنهارانميگیرند،يعنيمجموعهقرارمي2مبهم

هایقوميفقدانتعريفيابندیقومیتوگروهداد.مشکلاصليمفهومدرآنزيرمجموعهقرار

(.2364:23وجودمعیارهایمتفاوتدرتعريفاست)احمدی،

بايستهاوتحولآنهاراميهایقومينسبيبودنمرزها،منافع،تعارضدرتحلیلگروه

رفت.ازهمانابتداابهاماتوهایپیچیدهومتغییردرنظرداشتوبايدبهسراغتحلیلواقعیت

هاييدرخصوصمفهوموتعريفقومیتوبنابراينهويتقوميوجودداشت.امروزهنیزآشفتگي

وناسیونالیسمقومي8،سیاستقومي3،هويتقومي2هایقوميهانظیرگروهساختبرخيترکیب

جامعه دامنميدر علومسیاسيآشفتگيموجودرا زند)احمدشناسيو 2364ی، برای24: .)

هایخاص،(پايه2تواندموردتوجهقراربگیرد:سهراهکاراصليمي“هويتقومي”روشنشدن

اينامرباعثمي ایگنگدرشودمجموعهعینيوذهنيهرگونهتعلقبهگروهمشخصشود.

                                                           
1 Fuzzy set 
2 ethnic group 
3 ethnic identity 
4 ethnic politics 
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بخش،بايدبدوننفيارزشنمادينوعاطفييعنيارزشهويت(2قالبيکطرحترسیمشود،

(3شودراپشتسرگذاشت،هانسبتدادهميهایرايجيراکهبههريکازاينقومیتقالب

نگرانهمیانقومیتوملتراهکاریيافت.بايدبتوانبرایتقابلساده

ایوحتيهایسیاسي،رسانهکهبهشدتبرگفتمانایملتوقومتقابلضمنياماريشه

استا گذاشته همینعلميتأثیر ناشيميز ملتبرایمشخصکردنجا و قوم واژه دو شود.

اند.باوجوداين،ازمقايسهويارودکهکامالقابلمقايسههاييبهکارميهاوگروهمردم،جمعیت

ملتواژهآنهااجتنابميقراردادندرکنارهم يافتهاست.ایمورداحتراموحتيتقدسشود.

سخن عملپیوستهتاريخيخودجايگزينسپربالیملتاستکهرفتهگوودولتاثر، رفتهبا

هاياکشورهااست.سازمانمللمعنایملتشدهاستوواژهملتبهصورترايجيگويایدولت

دهندهدهدواينخودنشانهاوکشورهایداریحاکمیترادرخودجایميمتحدصرفادولت

بنابراينواژهملتبهتدريجازيکگروهانساني؛هااستدولتواگذاریحقسخنگفتنمردمبه

ایاستکهشود.اينامرخودگويایاهمیتاساسيرابطهبهنهادنمايندگيآنمردممنتقلمي

امروزهمهجوامعرابهنهادهایحاکمدرآنوبهسرزمینيکهآنهاپیونددادهاست.درمقابل

پ فاقد که انساني گروه هیچ شدهنهينهادیوند باشد سرزمین يک شناختهبهبا ملت عنوان

هاييوجودداشتهباشدازشودودرصورتيکهتمايلبهشخصیتدادنبهچنینجماعتنمي

چونابهامدرحدودآنها،فقداننهادهایهاييکهبهداليليشود.جماعتواژهقوماستفادهمي

ايجادشدهاستکهاصوالوجودشانسرزمیني،عدمتوسعه،خردوکوچکبود ناينامکانرا

برود.سؤالزير

اختالفاتيدرموردامکانياعدمامکانبهدستآوردنملیتيککشوروحقانحصاری

يابد.وبیشآگاهانهبسیاریازناظرانانعکاسميحقوقمربوطبههويتقوميدريکرويکردکم

ا موضع واقعمیاندو هويتقابلاينناظراندر تنها رويکردیکه طرفي، از فراطيدرگیرند:

شدهدراوراقهويترسميبهشمارآورندوازطرفديگررويکردیبررسيومعتبرراهويتثبت

هاييمانندایازمشخصهکهبهنوعيهويتقوميواقعياشارهداردکهمبنایآنراگروهپیچیده

تعیین عنوان به ويکنندهزبان انسانژگيميترين توجه مورد عمدتا دوم رويکرد شناسان،داند.

(.2341:33گرانادبياست)برتون،پژوهشگرانمیدانيوياتحلیل

 

 شناسي پژوهش روش
آوریایموجودصورتپذيرفتهاستوجمعهایکتابخانهبخشاولاينپژوهشبااتکابهداده

آمدهکهپژوهشگردستهاييبهمدتاازخاللمصاحبههاعهایبخشدومدرموردزبانهزارهداده

اينمصاحبه بهموضوعاتيدرمورددرکارمیدانيخوددرشهرکقائمقمانجامدادهاست. ها
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شناختيمتکيبراينرسیدباانجامپژوهشيزبانسبکزندگيآنهااختصاصداشتوبهنظرمي

ميمصاحبه گردآوریايندادهپذيریدستوانبهنتايجتاملها بهشدتتحتتأثیرتيافت. ها

چگونگيبرقراریارتباطپژوهشگرباافرادجامعهموردمطالعهبودهاست.فضاهایکليارتباطبا

توانددوحالتمتضادبهخودبگیرد،فضایاحتیاطوفضایمهاجرينافغانستانيبهطورکليمي

اعتماد.

روضعیتيکهپژوهشگرايرانيبافردغیرايرانيدرفضایاحتیاطدره فضایاحتیاط: (2

پیشمي کند، تماسبرقرار ما مهاجرينافغانستانيبهکشور تماسبا هنگام به اينفضا آيد.

شود،مهاجرافغانستانيبهمحضآنکهحسکندفردايرانيقصدنزديکداليلمتعددايجادمي

بهطورآشکاروپنهانمو دارد، نهايتشايدازترس،ضعمنفيميشدنبهاورا گیردوليدر

شودکههرچهبیشترکنجکاوینشاندهدمتوجهميگذارد.پژوهشگرپاسخنميسواالتاورابي

 گیرد.بههمانمیزانکمترنتیجهمي

درفضایاعتمادبهدلیلهم (2 زبانيوتاحدودزيادیفرهنگمشترکفضایاعتماد:

ب افغانستاني، ـ تماسآسانايراني جسترقراری در پیوسته افغانستاني مهاجر است، وجویتر

آيند.روابطانسانيوضعیتبهتر،کارپردرآمدترومالقاتباايرانیانياستکهبهنظراوپذيراترمي

گیرد،بهسهولتایدرپیشپایاوقرارميهاييکهمردافغانستانيحسکندراهتازهدرموقعیت

مي پژوهشگرمالحظهميشبرقرار اينجا در بهمسائلپاسخگویخودود. بیشتر کندکههرچه

پاسخگویخودعالقهنشانبدهد،بیشتربااوهمدردیکندوبیشترازاطالعاتخودهزينهکند

رابهسخنگفتنتشويقکردهاست.

وصلهبهخرجبايستيحجامعهمهاجرينافغانستانينهپرحرفاستونهشاداب.بنابراينمي

هایفردیوطوالني)ژرفانگر(رادردستورکارشناختيتماسداديموبرایپژوهشيانسانمي

داديم.درواقع،خطبرقراریارتباطدوسويهاست.دريکسویآنپاسخگوودرخودقرارمي

درکشورشناسقراردارد.تجربهبهمانشاندادهاستکهحداقلسویديگرآنپرسشگرانسان

مي طبقهخودمان کتبي مرتضي کرد: تقسیم دسته چند به را پاسخگويان ازبندیتوان

دهد.پاسخگويانايرانيارائهمي


بديهياستکهدرتحقیقاتاجتماعي،تعیینشرايطپاسخگويي،بهمنظورتعیین”

هکرد:تواندرنکاتزيرخالصها،اصلياستضروری.اينشرايطراميمعنایپاسخ

کند؛هاييکهپرسشگربههنگامتحقیقبازیمينقشيانقش

 برد؛نوعياانواعبیانيکهویبهکارمي

 کند؛هاييکهپاسخگوبازیمينقشيانقش

 هایقبليوبعدی؛رابطهبینپاسخکنونيباپاسخياپاسخ
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(.64ـ2365:63)“]...[رابطهبینسؤالوتعدادسؤالباپاسخ



 مورد مطالعه محدوده
جنوبشرقي راهدر که جايي قم، شهر نقطه قمترين شود،ميخارجشهرازاصفهانـآهن

سویسهازمنتظرالمهدیوشهرکبهشمالازبیابانيجزيرهشبهاينقراردارد،قائمشهرک

تاوجودبايریهازمینکیلومتر2تاحدودشرقسمتاز.شودميمنتهيبايرهایبیابانبهديگر

آهنقرارداردوپسازآنجزکويرچیزیديدهيابد.درسمتجنوبراهادامهمييزدانمحله

بیابانچشمنمي تنها کاشاننیز جمکرانو مسیر غربيعنيدر در و تشکیلشود را ما انداز

هرچنداينشهرکدرنقشهازسمتشمالازطريقشهرکمنتظرالمهدیبهشمي هردهد.

 ایقموجوددارد.متصلاستامادرواقعفاصلهمعناداریمیانايندوشهرکحاشیه

ماندکهازسهسویبهصورتمطلقوازيکسوبهصورتایميشهرکقائمبهجزيره

حاشیهشماليخطراهنسبيبهبیابانمي اينشهرکدر قائماينرسد. بلوار داردو آهنقرار

بهآنراشهرکيعنيخیابانشهیدبهشتياصليخیابانوغربييـهشرقشهرکرابهدوپار

تقاطعبلوارقائموخیاباناصليمیدانشهرکواقعشدهکند.دوپارهشماليوجنوبيتقسیممي

دومشخصهبارزکالبدیشناختهمي با داردو اولمسجداستکهحکممرکزشهرکرا شود:

ات بهمرکزشهرقممنتقلميبزرگشهرکودومايستگاه کند.وبوسکهمردماينشهرکرا

مورد شهری امکانات همه از کوچکبودن، جديدالتأسیسو وجود با برایشهرکقائم نیاز

دردخترانهوپسرانههای،گاز،تلفن،مدرسهوروشنايي،برقشربزندگيمتعارفهمچونآب

مسجد کالنتری، بانک، مقاطع، وهمه ونقلشهریحملسرويسحسینیه، ، و خريد ...مراکز

برخورداراست.

اندکهبیشترمهاجرينافغانستانينزديکبهنیميازساکناناينشهرکراتشکیلداده

قومیتديگرافغانستانييعنيتاجیک هادراقلیتهستند.دراينآنانازقومیتهزارههستند.

رايرانيمانندبومیانقمي،اقواممهاجرترک،لروعربها،اقوامديگشهرک،عالوهبرافغانستاني

کنند.زندگيمي

 ها پيشينه هزاره
هزاره مورد برميپژوهشدر نوزدهم قرن پیشاز به هزارهها ولي شناسيطيصدسالگردد

گذشتهپیشرفتچندانينداشتهاست.يکيبهدلیلشرايطدرونيکشورافغانستانکهعمومابه

استودومبهدلیلحائلبودناينکشورمیاندوماندهيباقایبستهوفئوداليصورتجامعه

قدرتبزرگاستعماریانگلیسوروسومحدودشدنتوسعهاجتماعي،سیاسيوفرهنگيآن.

اينوجودمیدانبراینظريه پردازیدرموردمنشأوتاريخاقوامگوناگوناينکشوربازبودهبا
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گیریشناسانومورخانمختلفوسپسبهنقدونتیجههایمهمانسانبهنظريهاست.دراينجا

هایمختلفدرنظريههایافغانستانهزارهپردازيم.سیدعسگرموسویدرکتابکليازآنهامي

هارابهسهدستهتقسیمکردهاست:موردمنشاءهزاره



 ها نظريه بومي بودن هزاره

هاواستنادشناسانغربيباتکیهبرمسیرجنگياسکندر،سفرنامهوشرقپژوهشگرانافغانستاني

هابرايننظريهشناختي،تاريخي،جهانگردیوحتيجسمانيهزارهبهيکسلسلهشواهدزبان

تأکیدکرده 2364اند)الفینستون، :282 فرانسویژوزف(. توسطپژوهشگر ابتدا ايننظريهدر

(.ايننظريهرابرخيمحققانافغانستاني2466:222دهمارائهشد)فريه،درقرننوز2يرفريهپي

داده قرار تائید مورد اند 2382)حبیبي، اخالقي،8: 2341؛ :46 کهحبیبياستداللمي(. کند

شدند.شدومردماناطرافنیزهزارهنامیدهميهزارهتنهابهمردمانمرکزافغانستاناطالقنمي

 تاتار نه ميآنها مغولهستندبلکهچنینتصور نه آرياييباشند.و بازماندگانهندو که شود

هایراورتي،چنگیزخانهرگزازرودخانهسند(.براساسمنابعيمانندنوشته2382:3)حبیبي،

اينپرسشمطرحمي است. هزارهنگذشته اگر که باشندشود چنگیز لشگر بازمانده چگونهها

(.ديگر2363:86هایپنجابيرادرآنسویسندتوجیهکرد؟)موسوی،رهتوانوجودهزامي

گردد؛استداللحبیبيايناستکهنامهزارهازنظرتاريخيبهدورانقبلازاشغالمغولبازمي

دهدکههاييميگرددوناميرابهسرزمینازهندبازمي2وقتيجهانگردچینيهیوانتسونگ

کند)حبیبي،وهزاره)هوـزاـله(تعبیرميازآنبهغزني)هوـساـله(3بعدهاسنتمارتین

2382 نقلمي8: را مواردی سنتمارتین استکه اين حبیبي دلیلديگر هیوان(. که کند

هاسخنتسونگدرهمراهيبايکيازشاهانمنطقهافغانستانازشباهتعجیبآنهابهچیني

مي 2382گويد)حبیبي، میخائل4: اينزبان8وايرز(. اساسروشيآماریبه شناسآلمانيبر

مي ريشهنتیجه روابط افغانستان مردم و مغوالن میان که استرسد نداشته وجود وايزر،)ای

شود.عقیدهميگونهباحبیبيهم(واين2113:284-258



 ها به قوم مغول نظريه اتصال هزاره

اند،اجدادمردمانيهستندکهامروزهبهیزخانبهافغانستانآمدهسربازانمغولکهباارتشچنگ

(.دراينجامسئلهتأثیراتزبانيوفرهنگياسکانموقت2358:232هزارهشهرتدارند)ومبری،

دائمقدرت تاهایاستعماریبرمجتمعاتانسانيمطرحاستکهطرفدارانزيادیهمدارديا

                                                           
1 Joseph Pierre Ferrier 
2 Hivan Tsung 
3 Saint Martin 
4 Michael Weiers 
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 که مغولمياغلبمردمشدهگفتهآنجا بازماندگانقوم از را خود برایهزاره اينمردم دانند.

اند.بسیاریازپژوهشگرانسیاسيمعاصربرهاييمتوسلشدهنامهاثباتايننظريهبهتهیهشجره

ناپذيریدراينباورهستندکهحضورموقتودائمنیروهایاستعماریتغییراتوتوسعهبرگشت

ایازآورند.اينپديدهرانمونهتماعيـزبانيجامعهبوميبهوجودميسبکزندگيوساختاراج

(.2362:36دانند)ارگیری،استعمارمهاجرمي

رابهعنوانيکصفتبههنگامآموزشرفتاریفرزندانخود“مغول”والدينهزارهواژه

عملدرستومؤدبانهوگوهایروزمرهبهعنوانصفتيبرایيکبرند.اينواژهدرگفتبهکارمي

است.“نامغول”رودوضدآنعبارتبهکارمي


 بچهدرستبشین←(o, bača moqol bešiاوبچهمغولبِشِي)

بچهدرستبخور ←(o, bača moqol boxorاوبچهمغولبخور)

يکساناستدرحالياينکاربردبرایهمههزاره کهبینسايراقوامافغانستانيچنینها

(.2114:34الحيوجودندارد)فرديناند،اصط

شودکلمههزارهمعادلفارسيکلمهمغوليمینگيامینگانبهسرانجاماينکهگفتهمي

کردند.هایدهصدوهزارنفرهتقسیمميهالشکريانرابهگروهاست.ظاهرامغول2111معني

)سرپرستگروهيصدنفره(،اصطالحاتيماننددهباشي)سرپرستگروهدهنفره(وصدباشي

تواندخانهصدبستر)بیمارستانصدتختخوابي(کهامروزهدرافغانستانمتداولاست،ميشفا

(.گروهيازپژوهشگران2363:62بندینظاميمغوليگرفتهشدهباشد)موسوی،ازاينتقسیم

بازماندگانسربازاننیکودریفرزندبزرگمعتقدهستندکههزاره نهخودچنگیزها چنگیزو

دربینسیدهایهزاره،کسانيهستندکههنگامناسزاگويي(.2313:66خانهستند)بارتولد،

گويند:ميها(بهعام)هزاره



های!بچهچنگیز!←(o, čoča čangizُچوچهچنگیز)ا



 ها نظريه اختالطي بودن نژاد هزاره

هانیستندبلکهترکیبيازهاـمغولهاياترکگانمغولهافقطبازماندبراساسايننظريه،هزاره

هااغلبمناطقمفتوحهخودراهاو...هستند.مغولها،افغانايندووديگرنژادهاچونتاجیک

امادرمواردی؛دادندکردندوآنجاراپايگاهيبرایحمالتبعدیخودقرارميزداييميجمعیت

م تسلیم بومي مردم خود مييکه راضي غنائم تقسیم به را خودشان آنان درشدند کردند.

مناطقافغانستانمرکزیجايگزينساکنین بسیاریاز ترکدر سربازانمغولو شرايطيکه
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آمدندوازهمینرواحتمالهابهناچارتحتنفوذهمسايهفارسخوددرقبليشدهبودند،هزاره

هایامروزباآننپذيرفتهباشند.درواقعنوعزبانيکههزارهداردکهزبانفارسيرابهعنوانزبا

گويندشباهتآشکاریباگويشساکنانهراتومشهدداردهمانگونهکهدرموردسخنمي

(.يکياز2363:65هاييوجوددارد)موسویهانیزچنینشباهتزبانوفرهنگترکـمغول

هااستکهمخالفنظريهترکيامغولخالصبودنهزاره.اواست2طرفدارانايننظريهمکاکر

-2223هایمختلفبیناعتقادداردکهاخالفسربازانمغولاغلبجغتائیانهستندکهدرزمان

اند.گرفتهاندکههزارهناماندودرقرنشانزدهممردمانيراشکلدادهواردافغانستانشده2886

وياهمسرانخودرابههمراهنیاوردهبودندبازنانبوميتاجیکاينسربازانکهيامجردبودند

تاجیک خويشاوندیبا واردانگوبرزبانتازههایفارسينواحيمرکزیافغانستانازدواجکردند.

گرفت)کاکر، نام هزارگي که گويشفارسيجديدیشد آمدن جود اساسبه گذاشتو اثر

ایهایعینيومطالعاتمعتبرودقیقبهنظرعدههواقعیتايننظريهباتوجهب(.2ـ2363:2

قابلقبولتلقيشدهاست.

 

 گانه هاي سه نقد نظريه
هاراازابعادمختلفبهنقدبکشیم.اکنونسعيبرآناستکهسهنظريهباالدرموردهزاره

 

 ها نقد نظريه بومي بودن هزاره

نظریخودرااندوپايههامشغولداشتهخودراباواژهرسدطرفدارانايننظريهبیشتربهنظرمي

نفسهشواهدهافيگونهشباهتکهايناند،درحاليهایدارایآواهایمشابهاستوارکردهبرکلمه

زبانانسان يا نميشناختي ايجاد بيشناختي اتکا با است ممکن حتي و آنها،کند بر جا

گمراههایقومپژوهش ريشهشناختيدچار نظر از هزاره و له زاـ هوـ فرضاينکه ایيشوند.

اثباتنميافتهيتحولزماندرگذريکسانو باشند،چیزیرا تنها ادعایما براساسکندزيرا

تواندچندانقابلتوجیهباشد.درگويشهزارگيکلمهفرضاستوبدونارائهشواهدبیشترنمي

رود:زمینبهکارميهزارههمبرایمردموهمبرایسر


منهزارههستم←(ma azra yomمَهاَزرَهيُم)

امازسرزمینهزارهآمده←(az azra omâdomاَمادُم)اَزرَهاز



                                                           
1 Kakar 
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تلفظصحیحاينواژهدوسیالبياَزرهاستوبنابرنظرتیمورخانفتشابهيبیننامقديم

و(2341:21تیمورخانف،)جاتوجودنداردسرزمینوهزاره طرفدارانايننظريهدرنهايت؛

هایاطرافهایسرزمینبايدتوجیهکنندکهچرادهدرصدواژگانهزارگيمغولياستودرزبان

کهازنظرتاريخيکلمنطقهافغانستانوايرانفعليبهاشغالاينواژگانوجودندارند؟درحالي

هادرآمدهبود.مغول



ي اقوام هزارهنقد نظريه پيشينه مغول

مي مغولايننظريهبهما بهقبلاز بازنميگويدتاريخمنطقههزاره اينکهمغولها در هاگردد.

اشغالکرده افغانستانرا هزارهايرانو مغولاندو شباهتجسمانيزيادیبا دارندترديدها ها

هادرنژادمغولکافيهزارهبندیهابرایطبقهگونهاستداللنیستاماناگفتهپیدااستکهاين

ترکمننیستندچهدراينصورتدرموردشباهتفیزيکيازبک هاهاوقرقیزهانیزبامغولها،

يابيکرد.بايددانستکهتاکنونهایپنجابيراچگونهبايدريشهچهتوجیهيوجودداردوهزاره

هزاره عنوان با ههیچسندی استو دستنیامده به مغول هزارههای به پژوهشگری هاییچ

نیزمانندشرمنمعتقديمکههزاره ما استو مغولمغوليزبانبرنخورده ايماقها، و سهها ها

گروهقوميمتمايزهستند.



 ها نقد نظريه اختالطي بودن نژاد هزاره

ازيکسو،ترازدونظريهقبليميکهمعقولايننظريهدرحالي ايننمايد،ناقصومبهماست.

هایقوميجهانتعمیمدادوازسویديگرتوانآنرابرتمامگروهنظريهعمومياست،چهمي

درستيتواندهويتونقشنژادهایمختلفرابهعنوانمنشأتشکیلقومهزارهبهايننظريهنمي

رنجهاازيکضعفعمدهمشترکتبیینکند.بهاينترتیب،هرسهنظريهدرموردمنشأهزاره

 بهعنوانمبنایتحلیلآنهااست.“هزاره”برندوآنتمرکزبرکلمهمي

هامستلزمفراتررفتنازناممردمانساکندرترمنشأهزارهيابيبهشناختدقیقدست

هرگونهپژوهشانسانهزاره است. رديابيساکنانقديمياينمنطقه شناختيوجاتکنونيو

اينقوم مورد در علمينگارانه سفرهای نیازمند افغانستان از گذشتهمنطقه بهبه و دور های

الگوهایمهاجرتوپديداریمرزهایجغرافیاييناشيازآندرمنطقهاست.ازديدگاهتاريخي،

 حداقل بودائي جنوب2611آيین در وسیعي طور به خراسان به مغول حمله از قبل سال

کشانیدهاست.درهبامیانيکيازائرچینيرابهبامیانميهندوکشحاکمبودهوساالنههزارانز

شناختيدربامیان،مراکزگسترشبوديسمودرنتیجهاقواممرتبطباآنبودهاست.اسنادباستان
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تنديسنقاشي فیزيکي شکل همچنین و بودا مجسمه اطراف ميهای ثابت چهرهها که کند

هاهستند.لهمانگونهبودهکهامروزهزارهفیزيکيمردمانمنطقهقبلازحملهمغو

نتیجه يک ميدر مغولگیری تنها نه که گفت تاجیکتوان ترکها، افغانها، هاها،

ازبک)پشتون حتيعربها(، بلکه هزارهها برههها، در آمیزشداشتهها اند.هایمختلفزماني

هایقوميمختلفایازنژادهاوگروهیزهتريناقوامساکندرمنطقهوآمهايکيازقديميهزاره

تاحدزيادیازهمهمردمانباالبهصورتهستندوساختارقبیله هایمختلفایوزبانيآنها

تأثیرپذيرفتهاست.

شناختيدقیقواقعیتايناستکهگردآوریاطالعاتواسنادوشواهدوتوصیفانسان

کاریبسدشواراست،به يابيآندرمیانباشدويژهزمانيکهموضوعريشهيکقومياملت،

ازيکسواسنادتاريخيمعموالناکافي ازسویديگرروايتزيرا هایشفاهيترجیحاهستند،

هایتاريخي.دهندتاواقعیتهایاجتماعيرابازتابميآرمان

هابهشرحزيراستداليلتنوعايننظريه

اندوبهزبانفارسيوگويشهزارگيآشنايينداشتهشناسبااکثرپژوهشگرانهزاره (2

 اند؛منابعدستدوممتوسلشده

گزارش (2 اطالعاتمبتنيبر روسیهبسیاریاز انگلیسو هایکشورهایمختلفمانند

اند؛کردهوجومياستکهطبعادرافغانستانمنافعسیاسيخودراجست

هادرطولدونژادیآنهاعلیههزارههاواعمالتبعیضانحصاریبودنقدرتپشتون (3

 هایاجتماعيوتاريخيلطمهواردآوردهاست؛قرنگذشتهبهيافته

اندبیشتربخشيازمطالعاتمطالبيکهدرموردقومهزارهبهرشتهتحريرکشیدهشده (8

مندنظامتردربارهايران،افغانستانوهند)پاکستانامروز(بودهاستوپژوهشتروکليگسترده

هاموردرضايتهاکمترانجامشدهاست،همچنینايننوعپژوهشوعلميخاصيدرموردهزاره

گرفتودلیلمرزهایکشورافغانستان،دردوقرناخیر،عمالبرویهایحاکمقرارنميقدرت

 پژوهشگرانخارجيبستهبودهاست؛

هزاره (6 تبعیضعلیه مداوم اعمال دلیل ابه اغلب باها، و اول مدارکدست و سناد

اند)موسوی،ایپنهانماندههایهزارههایسیاسيوتاريخيمسلمدردستافرادوخانوادهارزش

2363.) 



 گويش هزارگي
هایزبانفارسيدریاستکهنسبتبهگويشهزارگي،گويشقومهزاره،يکياززيرمجموعه

امآواييوگويشيبودهاست.اينگويشکهدرهاشاهدکمترينتغییردرحوزهنظسايرگويش

هزاره ميمنطقه تکلم افغانستان( )مرکز افغانستان مولفهنشین از يکي و هويتشود هایمهم
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ميقوميهزاره شمار به عبارتيجزها به پهلویشماليو زبان شاخه گويشهزارگياز رود.

بهاينگويشواردشده مغوليو ترکي،عربيهایتعدادیواژههایکهنماوراءالنهراست.زبان

د)خاوری،دهاناينگويشراتشکیلميگدرصدازواژ21هایترکيومغوليحدوداست.واژه

2341:25.)

بهباوربرخيمتفکرانمانندژيلبر فارسيودریدوگونهسبکياززبانيواحدهستند.

بوفارسي2الزار کشور مکتوب ادبیات و رسمي ارتباطات مکالمهزبان در دری و است هایده

است.باتوجهبهآنکهزباندریسنتمکتوبينداشتهاست،گرفتهيمروزمرهمورداستفادهقرار

يابندوبدينترتیبزبانفارسيدریدوگويشاصليپیداعناصرگويشيبهدرونآنراهمي

گويشيغیرفمي عناصر عمدتا که )خراسان( مشرق ناحیه در اول پهلویکند: يا ايراني ارسي

اشکانيراجذبنمودودومدرجنوبغربکهازنظرواژگانودستوربافارسيمیانهياپهلوی

ساسانيپیوندداشت.

بعدازوروداعراببهايرانزبانعربينیزدرايرانفراگیرشدوبهعنوانزبانعلميو

زباندردامنهفرهنگيايرانمورداسالمدواداریمورداستفادهقرارگرفت.درطيدوقرناول

گرفت،زبانفارسيمیانه)پهلویساساني(کهدرحالنابودیبودوزبانعربياستفادهقرارمي

زماندوزباندرسطوحکهروبهرشدواعتالنهادهبود.ازقرنسومبهبعددرسراسرايرانهم

قرارمي عربيبهگرفتيعنيدرمختلفمورداستفاده و مردم( بینتوده )در برایگفتار یرا

(.درکردهلیتحصعنوانزبانعلمي،اداریودينيبهصورتگفتاریونوشتاری)دربینافراد

مدتدوقرنبعديعنيسومتاپنجمهجری،گويششرقيدریکهعمدتادرخراسانکاربرد

اينزبانبارهاييازداشتپايهواساسزبانادبيدرحالتکوينفارسيجد شکلداد. يدرا

ادغامعناصرعربيبهمیزانوسیعيبرخيويژگي اوايلقرنششمهجریبههایگويشيو تا

واينهمانزبانادبیاتقديماست.درآمدصورتهنجارادبي

ایکهممیزهدورهقبلازکالسیکاکنونديگرمسلمشدهاستکهبرخياشکالکهنه

همگنوهایمربوطبهگويشندتفاوتشدمحسوبمي از بعد که را هایگفتاریهمانعصر

(.283ـ2346:282کردند)خاوری،اندرامنعکسميهنجاریشدنادبيمحوشده

حرفزبانفارسيمعمول،32حرفاستيعنيعالوهبر38هاجمعادارایگويشهزاره

بهصورتتودميرودکهدردوحرفديگرنیزدرآنبهکارمي نويسندزباناردوآندورا

اهمیتايندوحرفبیشتربهلحاظآوايياستوتلفظآنبهاينصورت(.2362:26)يزداني،

(.2346:253شود)خاوریتودتلفظميچسبدوصدایاستکهزبانبهسقفدهانمي

 

                                                           
1 Gilbert Lazard 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C
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 هاي گويش هزارگي مهاجرين ويژگي
اجماليگويش ايران،برایبررسي در فارسيمعیار زبان با مقايسه در سعيکرديم هزارگي،

درتفاوت هایدستوروهمچنینبهويژگيهاحروفبررسيکنیمابدالحرکتهایگويشيرا

 زبانيگويشهزارگيدربعدفعل،ضمايرحروفاضافهوحروفتصغیربپردازيم.



 تبديل حرکات

(iبهای) (eتبديلاِ) (2
(šinشین)←(šenشِن)

(ibrâhimايبراهیم)←(ebrâhimابراهیم)

(insânاينسان)← (ensânانسان)

(gardišگرديش)←(gardešگردش)

nevišt)نويشت)←(neveštنوشت)

(kâmilکامیل)←(kâmelکامل)

(xejilخجیل)←(xejelخجل)



 (e(بهاِ)iتبديلای) (2

 (meravamمِرَوَم)←(miravamروم)مي

 (mexâhamمِخواهم)←(mixâhamخواهم)مي

 

 (u(بهاو)oتبديلاُ) (3

(kujâکوجا)←(kojâکجا)

(xudâخودا)←(xodâخُدا)

(xursandخورسند)←(xorsandخُرسند)

(gulگول)←(golگُل)



 (o(بهاُ)uتبديلاو) (8

(rozرُز)←(ruzروز)

(xorosخُرُس)← (xorusخروس)

(foroxtفرُخت)←(foruxt)فروخت

(soxtسُخت)←(suxtسوخت)



 (â(بهآ)aتبديلاَ) (6
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(sâdiسادی)←(sa’diسعدی)



 (o(بهاُ)ânتبديلآن) (5

(heyroحیرو)←(heyrânحیران)

(hendestoهندوستو)←(hendustânهندوستان)

(zemestoزمستو)←(zemestânزمستان)

(piro)پیرو←(pirânپیران)



 (درافعالo(بهاُ)anتبديلاَن) (6

(gaštoگشتو)← (gaštanگشتَن)

(xândoخواندو) ←(xândanخواندن)

(raftoرفتو) ←(raftanرفتن)

(goftoگفتو) ←(goftanگفتن)

 

 (o(بهاُ)âbتبديلآب) (4

(âftoآفتو)←(âftâbآفتاب)

(mahtoمهتو)←(mahtâbمهتاب)

 

 فتبديل حرو

(šištan(بهشیشتن)nešastan(:برایمثالفعلنشستن)šبهش)(sتبديلس) (2

هایگذشته)استمراریمطلقوبعید(قابلشود.اينتبديلدرصرفاينفعلدرزمانبدلمي

تشخیصاست.
(šištamشیشتم)←(nešastamگذشتهمطلق:نشستم)

(mišištamشیشتم)مي←(minešastamنشستم)گذشتهاستمراری:مي

( بودم نشسته بعید: nešaste budamگذشته )←( بودم  šišteشیشته

bodam)



(nešastebudamالمثليدربینمهاجرينوجودداردکهدرآنفعلنشستهبودم)ضرب

شود(تلفظميšište budam)شیشتهبودمبهصورت
( کامدی بودم شیشته نامدی، کردم  mâme kardam nâmadi šišteنامه

bodam kâmadi)
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 (y) (بهیdتبديلد) (2

 (bâyemjânبايمجان)←(bâdemjânبادمجان)

 (l(بهل)rتبديلر) (3

 (seylسیل)←(seyrسیر)

 

 هاي دستور زبان گويش هزارگي ويژگي
مندوگستردهنیازداردکهازهاینظامبررسيهمهجانبهدستورزبانيگويشهزارگيبهپژوهش

هاينمقالهخارجاست.دراينجاتنهابهبررسيمختصریازافعال،ضمائر،حروفاضافهوحوصل

هایتصغیرپرداختهخواهدشد.نشانه

 

 افعال

 (همراهاستrفعلکردنباحذفحرفر) (2

(kadanکَدَن)← (kardanکردن)

(xaw kadخَوکَد)←(xâb kardخوابکرد)



 شودبدلمي(koبهکو)(konامرفعلکردنيعنيکُن)

(bal koبالکو)←(boland kon)بلندکن

(kušiš koکوشیشکو)←(kušeš konکوششکن)



 شوددرگويشمهاجرينبرخيافعالبافعلکردننیزصرفمي

 (navešhte kadanنوشتهکدن)←(nevešhtanنوشتن)

 (xanda kadanخندهکدن)←(xandidanخنديدن)

(xâb kadanخوابکدن)←(xâbidan)خوابیدن



افعالقیاسيساختگيمانندجنگیدن،خوابیدنترسیدن،فهمیدن،چرخیدنودرگذشته

زيرااينافعالازافعالسماعيمتداولدرنثرپهلویودرینبود؛ساختند...رابهاينشکلنمي

کهازاساميساختهسافعالقديمهایبعدبهوسیلهشعريادرضمننثرفنيبهقیاودردوره

اند.درگذشتهبهمانندتنديدن،يازيدن،خنديدن،شتابیدنوسگالیدنبهوجودآمدهشدندمي

جایساختنافعالمذکورافعالحربکردن،بیمداشتنفهمکردن،خوابکردنياخفتن،بلع

(.2366:325بهار،)کردنمستعملبودهاست
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 فعلشدن (2

 (owdoŠشودو)←(odanŠشدن)

(Šudشود)← (avadŠشود)

 

 فعلآمدن (3

(amadoاَمدو)←(âmadanآمدن)

(amadاَمد)←(âmadآمد)

(neyaنیَه) ←(nayâdنیاد)



 فعلپرسیدن (8

(porsido(ياپورسیدو)porsân kadoپورسانکدو) ←(porsidanپرسیدن)



 فعلگذاشتن (6

(heŠtomهشتن)(gozaŠtanگذاشتن)

(heŠtomهشتُم)←(gozaŠtamاشتم)گذ



 دهندنشانمييهرهياستمرارفعلراباافزودن (5

است) دادن انجام حال dar hâl-e anjam dâdan astدر رهي ←( يهکده

(kada rehiya)

حالخوردناست) dar hâl-e xordan astدر رهي ←(  xordeيه)خورده

rehiya)



 ضميرها

بر (2 ایاضافهکردنيکاسمبهضمیرهایشخصيمنفصلبهترکیباضافهبهضمیر:

 شوداستفادهمي (azجایکسرهازحرفاضافهاز)

 (madâd az maمدادازمَه)←(dadâd-e manمدادِمن)

(lebâs az toلباسازتو)←(lebâs-e toلباسِتو)

 

 ضمايرمتصل (2

 (xânamaخانهمه)←(xâneamام)خانه

 (destây maدِستایمه)←(dasthayamهايم)دست

(qâsay toقاشایتو)←(abru-hâ-yatابروهايت)
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(imây točچیمایتو)←(ešmhâyatčهايت)چشم

(xânašiخانهشي)←(xâneašاش)خانه



 ضمیراشاره (3

 (o mardاُمَرد) ←(ân mardآنمَرد)

(o âdama goftomاُآدمهگوفتوم) ←(be ân Šaxs goftamبهآنشخصگفتم)

(enaاِنَه)← (inâhaŠايناهاش)

(onahاُنه)← (unâhaŠاوناهاش)

 (ogonâاوگونا)← (ânhâآنها)

  

 حروف اضافه

 (kiکي) ←(keکه)

 jâ-ha-i kiجاهائيکيگفتوم)← (jâ-hâ-yi ke goftamجاهاييکهگفتم)

goftom)

 (da xânaخانه)دَ ←(dar xâneدرخانه)(:daدَ) ←(darدر)

 (da kabolدَکابل)←(be kâbolبهکابل)(:daدَ)←(beبه)

 (gad-e Majidقَدِمجید)(bâ Majidبامجید)(gad(قَدِ)bâبا)



 هاي تصغير نشانه

رودهمچونزبانفارسيرايجدرايران،حرفکبرایتصغیربهکارمي
(xâtun-akخاتونک) ←(xâtun-e kučak)خاتونکوچک



آيدحرفگنیزبههمراهميهاعالوهبرحرفک،برایگاهيبرایتصغیراسم
(xordogakخوردوگک) ←(xordخُرد)

(rizagakريزگک) ←(rizehريزه)



هاوضبطکهعمدتابااستفادهازمصاحبهشناسيدرحوزهزباناينپژوهشمختصرانسان

هاييمیانگويشهزارگياززباندهبود،بیشتربرتفاوتبندیشگفتارروزمرهمهاجرينجمع

هابهرايجفارسيدرايرانتاکیدداشت.اينتاکیدبهايندلیلبودکهروشنشوددامنهتفاوت

تواندبهعنوانيکگويشتواناذعانکردکهاينگويشکامالميهیچعنوانبزرگنیستومي

تفاوت حفظشود. گويشمثالمشهدیمشاهدهعمدهايرانيپذيرفتهو ایبیناينگويشبا

 خوانيدارد.هایايرانيزبانفارسيهمشودوازنظرساختاریباسايرگويشنمي
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 گيري نتيجه
تعديلشناختيدرمورديکقوممييکپژوهشانسان تواندتصويرغیرواقعيازآنقومیترا

نیمکههرانسانهمانگونهکهبهيککشورتعلقشوددرککهاباعثميگونهپژوهشکند.اين

دارددارایتعلققومينیزهست.دراينجاسخنبرسرواقعیتيعمیقوفرهنگياستکهلزوما

انتخاب ذاتي، حد چه تا قومي تعلق اين فرد هر در اينکه ندارد. دولتي تعلق به شده،ربطي

اينکهبرخيصو باشد، اغلبپیچیده هایقوميدولتيبهخودیطبیعيبندیرتخودآگاهانهو

بايدتوجهداشتکهدولتنیست،مي هاصاحبانتواندسرچشمهدرکمتقابلمیانافرادباشد.

هانیستند.امروزهکرهزمینبیشازپیشبهصورتيککليگانهدرکانحصاریقدرتبرانسان

هایفرادولتيحفظشود.دفاعازاهدهوبههمیندلیلتنوعطبیعيآنبايدبهوسیلهمعشودمي

آوربايدبیشازپیشمدنظرقراربگیرد.اينگوناگونيگوناگونيزيستيبهعنوانيکامرالتزام

منبعيبرایغنيشدنپیوستهانساناستودرستبههمیندلیلبايدازآندفاعکرد.تکثر

ايدآنراحفظنمود.تنوعقومياساسپوياييهامیراثياستکهبها،دانشها،فرهنگاقوام،زبان

توتالیتاريسم باشدبدتريننوع موجوداتيکشکلدرستشده از انسانیتيکه قومياستو

اينسازوکارهایقومي،آگاهييافتن هایجديدسیاسينیستندکهصلحگیریهاوشکلاست.

کورکورانهبرخيتهاياتصمیمامتشوندبلکهمقاوکنندوسببکشتارهاميجهانيراتهديدمي

گذارینشدهاست.باوجوداينگروهيازهادلیلآناست.حقوقمردمواقوامهنوزپايهدولت

ايناصولمي يابيبهزمین،هایقوميدردستطلبدکهحقوقگروهايناصولروشنهستند:

هشود.مديريتبرسرزمینوحفظفرهنگوزبانآنقومبهرسمیتشناخت

هایموجوددراينمنطقهموزايیکيدارایقوممهاجرهزارهدرايرانمانندسايرقومیت

ابهامدريافتننظريهدرستبرایيافتنريشه اينقومدربینريشهتاريخيبسیارکهناست.

فشارهایقومیتيوزبانيفراوانيدرطولتاريخنظريه هایمختلفنشانازهمینقدمتدارد.

 اين211حداقل گذشته، مرزسال تا حتي و است داده قرار فراواني تنگناهای در را قوم

کشيوحذفنژادینیزپیشرفتهاست.هماکنونوضعیتزندگياينقومدرافغانستاننسل

ایبزرگرخدهد.هماکنونکهچنانپايدارنیست.درافغانستانهرآنممکناستفاجعهآن

هایوهابيدرمنطقهرايجشدهاست.درايراناينحمذهب،باحضورتکفیریقومکشيباصال

برداماشرايطمناسبيندارد.مشکالتقوممهاجرهرچنددرتهديدقومیتيوزبانيبهسرنمي

بهشدتتهديدميهويتينسل هنوزمشکلبهرسمیتهایدوموسوماينمهاجرينرا کند.

آمدهشناختنمهاجرينيکهحتي ايرانبهدنیا رنجميپدرانشاننیزدر را آنها اينکهاند، دهد.

سرنوشتقوميوساختزبانييکقومتاايناندازهازنظرفرهنگيبهاقوامايرانينزديکباشد

ایکهآوردکهاينقومدرايرانبهسهولتپذيرفتهشود.درجامعهزمینهمساعدیرافراهممي
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گذارانريزیسیاستدنجمعیتدرآنبهصورتضرورتدرآمدهاستودربرنامهنیازبهباالبر

ایکهانسجاممذهبيباالييدارداينکههنوزشدهاست،درجامعهبهعنوانيکاصلپذيرفته

زبانخودچهسني،چهشیعه(وهم)کیشنتوانستهاستسیاستپايداریدرقبالمهاجرينهم

رودبادرکوتشخیصبهترشرايطموجوددرسطحمليودارد.امیدمياتخاذکند،جایدرنگ

 ترازاينمهاجرينفراهمآيد.المللي،امکانپذيرشمطلوببین
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 واحد مشاهده در تحقيقات کيفي
 

 سیدبیوکمحمدی  
8/3/2332تاريخدريافت:

26/3/232يخپذيرش:تار  

 چكيده
سونظريهومفاهیموابستهبههایمرتبطبههمتشکیلشدهاست؛دريکهرتحقیقيازمجموعهفعالیت

اهمیتواحدهایمتشکلازاجزاييقراردارندکهموردمشاهدهواقعشدهآنودرسویديگرداده اند.

هایگیردبنابرايندرکويژگيگیریصورتمينتیجهمشاهدهدرايناستبرمبنایآناستنباطنظریو

هایمشاهدهنسبتبهتحقیقاتواحدمشاهدهضروریاست.اينامربهويژهدرتحقیقاتکیفيکهواحد

هایجزئياست،حالمديريتآنهانیازمنددرنظرگرفتننکتهکمي،ازتنوعبیشتریبرخوردارندودرعین

اهمیتبسیاریبرخوردار دربارهويژگياز اينمقالهابتدا در مانندنقشواحداست. هایواحدمشاهده

یکیفيوتفاوتآنباسايرریگنمونههایپژوهش،اهمیتآندرمشاهدهدرتحقیق،ارتباطآنباپرسش

بحثمي تحلیل( تجزيهو شمارشو )واحدثبت، ومفاهیممشابه سپسانواعواحدهایمشاهده شود.

هایموجود،نتايجتحقیقاتقبلي،وقايعوتفسیردرتحقیقاتکیفيماننداسنادومدارک،دادهمنابعآن

هایمشاهدههاباتجزيهوتحلیل،درتأثیرمتقابلواحدرابطهداده گیرد.سرانجامآنهاموردبررسيقرارمي

شوند.یمشاهدهبررسيميهاهابرچگونگيوانتخابواحدهاوتأثیرتحلیلدهيبهتحلیلدرشکل

 آوریاطالعات،مشاهده،واحدمشاهده.ها،تحقیقکیفي،گردارزيابيدادهکليد واژگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
انسانيومطالعاتفرهنگيدانشیارپژوهشگاهعلومbuik@ihcs.ac.ir
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 مقدمه
هـایهادرفرايندپژوهشتعییننوعمشاهدهدرارتبـاطبـاواحـدگیریترينتصمیميکيازمهم

ختارتجزيـهوتحلیـلراتعیـینپژوهشاستزيراکهاينتصمیموسعتومیدانتحقیـقوسـا

هایمشاهدهبرمسائلمهميمانندقابلیـتاعتبـاروقابلیـتاعتمـادکند.درضمننوعواحدمي

تـأثیرگرفتـههایتحقیقصـورتگذارد.انتخابنوعواحدمشاهدهازفرايندفعالیتتحقیقاثرمي

یدرنهايـتبـهنـوعسـازمتقاعدکننـدهـرگونـهشناسيتأکیدمـيپذيرد.متخصصانروشمي

مشاهداتبستگيدارد،زيراکهبدونداشتننوعيچارچوبنظریانجاممشاهدهممکننخواهـد

تواندربارهواحدیبهنامسازمانتحقیـقکـرد.بود.برایمثالبدونشناختمفهومسازماننمي

ونتغیرلفظـي،البتههمهمفاهیممانندسازمانبرایعمومآشنانیستنظیرگـروهمرجـع،خشـ

سازیدقیقمفاهیمضروریاست.يو...بنابراينقبلازاقدامبهمشاهده،روشنخوداشتغال

هدفکليمقالهحاضرايناستکهدرکبهتریازدانشموردنیازبرایانتخابواحـدمشـاهده

ـ؟وچگونـهبايـددرايـنانـدکـدامهایواحـدمشـاهدهچیسـت؟منـابعآنارائهدهد،ويژگي ارهب

هـایواحـدمشـاهدهدرهـاابتـدابـهويژگـيگوييبهاينپرسـشگیریکرد؟برایپاسختصمیم

هـایهایمشاهدهودرآخربهتجزيه،تحلیلوارزيـابيواحـدتحقیقاتکیفي،سپسمنابعواحد

آوریاستکهدرايننوشتهمشاهدهبهمعنایدريافـتشود.الزمبهيادپرداختهميشدهمشاهده

است)ديدن،شنیدن،لمسکردن،بويیدنوچشیدن(.گانهپنجگونهاطالعاتيازطريقحواسهر

امـااسـتفادهازواژه؛برنـددرزبانفارسيبرخيبهجایمشاهدهعلميواژهمالحظهرابهکارمي

تراست.مشاهدهمعمول



 نقش واحد مشاهده
عـاييمطـرحکنـیموآنرامـدللسـازيمبـهبرایاينکهبتوانیمتحلیليبکنیمويابخـواهیماد

اطالعاتمبتنيبرواقعیـاتاسـتکـهبـر”فرهنگوبستر،دادههانیازمنديم.دراطالعاتياداده

در“داده”کندکهجامعیتيکهدارد،مشخصنميهمهاينتعريفبا.“شودپايهآناستداللمي

هـادرتحقیقـاتکیفـيازچـهجـنسهعلوماجتماعيمشتملبرچهچیزیاستوبهويـژهداد

هستند.

محققروشکیفي،ابتدابايدواحدمشاهدهراتعیینکند.برایانجاماينکارالزماستکه

يابنـدهاداللتيـاتعمـیممـيجامعهموردمطالعهرابادرنظرگرفتناينکهدرنهايتکداميافته

خـوبيدرايـنزمینـهباشـد.اينکـهموقـعتواندراهنمایمشخصکند.کادردوربینعکاسيمي

هاييرابايدحـذفنمـود؟یچهچیزیرابايددرچارچوبعکسقرارداد؟وچهچیزبردارعکس

آوریاطالعاتدرتحقیقکیفياست.بااينکـهاهمیـتشبیهبهانتخابواحدمشاهدهبرایجمع
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ردرتحقیقـاتکیفـيازاهمیـتانتخابواحدمشاهدهدرهمهتحقیقاتيکساناست،امااينکا

بیشتریبرخورداراست.



 هاي تحقيق کيفي ويژگي
شود)بوگدانحاصلنميکردنيکمهایآماریوياهایروشتحقیقکیفيازطريقدادهيافته

تیلور 2و ،2366 توصیفعبارتبه.(8: و نمادها تعاريف، مفاهیم، معاني، با کیفي تحقیق ي

،2)برگکندگیریتأکیدميبرشمارشواندازهکهتحقیقکميرصورتيهامرتبطاست،دويژگي

2343 نشان2: خود که است تعريف در تنوع دارای کیفي تحقیق روش گوناگوني(. دهنده

:ستاهافنهاوها،گرايشنگرش


ها،حـوادثويازموقعیتکمریغروشتحقیقکیفيتالشياستجهتتوصیف”

وهمچنینسعيبرایارائهتعبیرواعي،باتوجهبهجزئیاتهایکوچکاجتمگروه

هایطبیعيوعادیبهزندگيخودوحوادثهادرموقعیتتفسیرمعانيکهانسان

بـرايـنفـرضاسـتواراسـتکـهکـنشمتقابـلاجتمـاعيکلیتـيوبخشند؛يم

“اسـتدهدکهبهوسیلهاسـتقراءقابـلدرکتنیدهازروابطيراتشکیلميدرهم

(.2116:266)پین،



تنوعواختالف،رغمبه،هایتحقیقکیفيروش،ترروشتحقیقکیفييابهعبارتدقیق

تنوعفندارایويژگي و غنا ضمنتأکیدبر مشترکيهستند. وشیوهها عناصرها هایتحقیق،

قکیفي(بههایمختلفتحقینظریسازندهروشتحقیقکیفي)موردقبولاکثرطرفدارانشیوه

 شرحزيراست
درکلیتخويش،تعبیریاست.بهاينمعنيکهبهچگونگيتعبیر،روشتحقیقکیفي (2

پردازد.ايجادفضایاجتماعيميدرک،تجربهوسرانجام

(باتوجهبهچگونگيگردآوریاطالعات،روشکیفينسبتبهمحتوایاجتماعيکهاين2

هایکمتربهدادهو؛شود،حساسیتوانعطافداردمياطالعاتدرآنايجادياگردآوری

پردازد.ومجزاازمحتوامياستانداردشدهخنثي،

ي،مستلزمدرککلطوربههاوها،ظرافت(تجزيه،تحلیلوتبیینمستلزمدرکپیچیدگي3

هايياستکهموضوعبراساسدادهجانبهمحتوااست.هدفتحقیقاتکیفي،درکهمه

هايشدرآنمنظورشدهاست.همراهباظرافتمحتوا

                                                           
1
 Bogdan & Taylor 

2
 Berg 
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8 دادهدر( بهصورتجدولتحقیقاتکمي، تحقیقاتکیفيارائهميها در معموالشود.

ارائهميهاييبرخاستهازدادهوجودنداردبلکهتوضیحوتبیینچنینارقامي قابلذکرها شود.

(.2336:8شود)میسون،ونهآوردهمينمعنوانبههایکمياستکهگاهتوضیحاتباداده

اينويژگي به توجه با عبارتي به اهمیتچهارچوبمفهومييا کادر”ها گرفتندر قرار

برایمثالوقتيراجعبهسازمانصحبتميمشخصمي“دوربینعکس بهشود. کنیمآنرا

اندودريافتهيساخترشخصیغبندیبزرگيمشتملازافرادیکهبراساساصولمعنایگروه

ميپيدست نظر کارخانهدر بیمارستانو اهدافخاصيهستندماننددانشگاه، گیريميابيبه

شود.هایکاملسازماندقتکنیمموضوعبسیارپیچیدهمي(.اگربهويژگي836؛2343)گیدنز،

ويژگي آن نمياگر نباشد گروهها با مردم از گروهي عنوان به بینسازمان ديگریمثلتوان

اينصورتاستکهگفتهمي در تفاوتقايلشد. ... تیمفوتبالو يا امریخانواده شودمحتوا

محتوای بدون سازمان از خارج در مديرعامل مانند سازمان افراد همان که زيرا است. مهم

معني مدير عنوان به سادهسازماني مثال سازمان موضوع البته نیست. واقدار در بود. عیتای

اينکهموضوع ايننوشتهبا در بسیارمشکلاست. شرايطيبسیاریوجودداردکهتعريفآنها

توجهبهويژگي با اما است، هایروشتحقیقکیفيسعيخواهدشدکهاصليواحدمشاهده

شوند.هاييباشندکهدراينقبیلتحقیقاتبهکارگرفتهميهااززمینهمثال



هاي پژوهش نقش پرسش

هاييباشـدوابسـتهبـهسـواالتتحقیـقاينکهواحدمشاهدهبايدشاملچهمواردواشیاءوداده

کنندکهمحققبهچهنوعاطالعاتينیازدارد.يابهعبارتبهتـر،اينکـههامعینمياست.پرسش

کنـدچـهواحـدهاييرابايـدهایویدربارهچهکسانيياچهگروهياسـت،تعیـینمـيپرسش

هـا،اسـناد،توانـدافـراد،کـنشدهکندوچهاطالعاتيراگردآورینمايد.واحدمشاهدهميمشاه

ها،طوايفوفامیـلوخـانوادهوها،گروهقوانین،واحدهایسیاسي،واحدهایجغرافیايي،سازمان

مثالاگرشمادرسازمانيمشغولتحقیقهسـتیدطوربههاموضوعظريفوناشناختهباشد.ياده

کاریکارکناناست،دراينصورتبايدگسـترهوسـیعيوپرسشتحقیقشمابرمحورداليلکم

کننـد؟درايـنکـاریمـيکارکنانمستقیمبپرسیدکهچراکمازآوریکنید،ازاطالعاتراجمع

امـاازآنجـاکـه؛تواندواحدمشـاهدهبـهشـماررودهایشفاهيياکتبيآنهاميقولصورتنقل

کنند؛الزمخواهدبودکهانبهاحتمالقویازاظهارنظرمنفينسبتبهمديريتپرهیزميکارکن

هایمديرعامليامديرانمیانياحتيمقـرراتسـازمانيکـههاوگفتاربهمواردیازقبیلرفتار

ممکناستدرکارکنانايجاداحساساجحافکندتوجهداشتهباشـید.درايـنصـورتممکـن

هایخودشاستيامقرراتيکهبـهنظـرجهزيادمديرعاملبههمکارانيکهازفامیلاستکهتو

آمیزاستواحدمشاهدهدراينتحقیقباشـد)مـديرعاملبـهفامیـلخـودمرخصـيآنهاتبعیض
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دهد،ياطبقمقرراتشرکتافرادیشاملپاداشهستندکهحداقليکسالدرشرکتکـارمي

کردهباشند(.

 

 گيري نمونه هاي مشاهده به يكديگر در احدوابستگي و

هایمتعدداست.دربعضيازاينفنونماننـدطورکهگفتهشدتحقیقکیفيشاملشیوههمان 

موردیيکپديده،درتحلیلمحتواييمتنيخاص،ياحتيکلنگاریيکگروه،درمطالعهمردم

مادربسیاریازمواردديگر،بـهويـژهدرا؛گیرینیستشودونیازیبهنمونهمجموعهمطالعهمي

هـاممکـننیسـتومـاتحقیقاتمیدانيدرحوزهفرهنگيخاص،گردآوریاطالعاتهمهحـوزه

گیریگونهمواردنمونهنیازمندانتخابچندنمونهازمیانکلجامعهموردمطالعههستیم.دراين

ضروریاست.

معموالاهـدافاصـليويـايکـيازاهـدافمفاهیمدرتحقیقکیفينقشمحوریدارندو

گیـریدرتحقیـقکیفـيراتحلیلنظریاست،ازايـنرونمونـهپردازیياچنینتحقیقينظريه

نامندگیرینظریميگیریمفهومييانمونهنمونه


شناسايي،رشدوتوسعهومرتبطکردنمفاهیمبا،درتحقیقکیفي،هدفمحقق”

گیرینظریپرداخت،يعنيبايدگويیمبايدبهنمونهيکهمييکديگراست.لذا،وقت

انـدبرمبنایمفاهیميکهازديدگاهنظریبـهنظريـهمـوردنظـرمحقـقمربـوط

کهاوالمفاهیمدرهنگاممقايسهمـوارديـا گیریشود.اينبدانمعنياستنمونه

درجريـانکدگـذاری،اندوثانیاًایغايبشونديابهصورتقابلمالحظهتکرارمي

(.2331:266)استراسوکوربین،“گیرندآنمفاهیم،مقاممقولهرابهخودمي



دهدکهدرتحقیـقکیفـينـوعواحـدمشـاهدهمحقـقرابـهگیرینشانميتعريفنمونه

يکـهازيـکمشـاهدهبـهعمـلاستنباطکند.زيراجستجویواحدمشاهدهبعدیراهنماييمي

هایبعدیمـوردتوجـهقـراردهدکهچهمواردیمهمهستندوبايددرمشاهدهشانميآيدنمي

اندهایمربوطبهدقتمشخصنشدههاياشاخصاينامربهويژهدرابتداکههنوزنشانگرگیرند.

داندکـهبايـدرودمحققبهترميآوریاطالعاتپیشميبیشترمحسوساست.وقتيکهامرگرد

مشاهدهموردبررسيقراردهد.رابهعنوانواحدچهعناصری
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 تفاوت واحد مشاهده با ساير مفاهيم مشابه
 واحد ثبت مشاهده

کنـد.معمـوالواحـدواحدثبتآنچیزیاستکهمحققبعدازمشاهدهآنراثبتياضبطمي

امـاازآنجـاکـه؛مشاهدهوثبتيکيهستندمانندديدنتعدادزنانومردانوثبتهمـانرقـم

کنديکساننباشدالزماستکـهویمتوجـهتفـاوتممکناستآنچهمحققمشاهدهوثبتمي

آنهاباشدواينکهچگونهبايدآنهاراثبتکند.اينامردرتحقیقاتکیفـياهمیـتخاصـيپیـدا

هشـگریکندزيراممکناستمیانمشاهدهمحققباامرواقعيمتفاوتباشد.برایمثـالپژومي

بینـدکـهيکـيازطـرفینبـهکنـد.اودرضـمنمشـاهدهمـيدربارهروابطهمسرانتحقیقمي

بهعنوانشوخيياویاماویازمحتوایمکالماتآگاهاستکه“بروگمشو”گويدهمسرشمي

را“بروگـمشـو”اگراوهمانواژگانبنابراينزندگونهحرفميابرازمحبتبههمسرشبااواين

ثبتکندودرآخرآنراواحدتجزيهوتحلیلقراردهدبهخطاخواهدرفت.پسالزماستکـه

هایمحتوارانیزثبتکند.اودرنوشتارخودويژگي

 

 واحد شمارش

مثالاگرفـردواحـدمشـاهدهباشـدممکـن؛واحدمشاهدهمعموالباواحدشمارشمتفاوتاست

هـایمشاهدهباشديادريکسازمانانواعمختلفـيازروشاستچندموضوعدررفتارویقابل

حلاختالفومذاکرهوجودداشتهباشدودريکمطالعـهشـشروشمـذاکرهراازدوسـازمان

مختلفمشاهدهکنیم.بهعبارتديگر،ازدوواحدمشاهده،ششواحدشمارشوثبتبـهدسـت

لیلمحتواييکهواحدشمارشهمانواحدتجزيهآوريم.اينامربهويژهدرمطالعاتموردیوتح

هـایاصـليوهـا،شخصـیترسانهمحتوایگزارشدرکند.وتحلیلاستبیشترمصداقپیدامي

(.2114:241هایآنهاواحدهایاصليبرایثبتوشمارشهستند)بريمن،ويژگي

رخـوردخـاصایبرخوردخاصيمیـانهمسـرانباشـدآنباگرواحدمشاهدهدرمطالعه

باشدپسمحققممکناستکهبـیشازيـکمـوردراداشتهيمعنممکناستکهبیشازيک

ثبتکندودرشمارشنیزآنمشاهدهخاصبیشازيکموردشمردهشود.

 

 واحد تجزيه و تحليل

شوداماواحدمشاهدهباواحدتجزيهوتحلیلنیزمتفاوتاست.مشاهدهازمواردملموسآغازمي

بااينکهممکناستواحدمشاهدهماافرادباشند،اماآنهاگیرد.ازمواردانتزاعيصورتميتحلیل

زننـد،هاييکـهمـيدهندياحرفموضوعتجزيهوتحلیلنیستندبلکهکارهاييکهآنهاانجاممي

هاييهوواحدتجزيهوتحلیلجنبهاواحدمشاهدهباشندهدفتحلیلاست.ممکناستسازمان

هـاباشد،نهخودآنهامثلشـیوهحـلاختالفـاتيـامـذاکراتدرسـازمانهاازطرزکارسازمان
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(.برایمثالبـرایبررسـيسـاختارقـدرتدرخـانوادهبـهمشـاهدهرفتـار2344:236)راسي،

هـاشودکهنشانهاعمالقدرتيااطاعتباشدامابرایتجزيهوتحلیليافتههمسرانپرداختهمي

هایخاصهمسرانماننداينکهچهکسيکنترلپـولراشود.پسرفتاربهکلیترابطهتوجهمي

است،اماواحدتجزيهوتحلیل،رابطهبینآناناست؛ماننـدمیـزاندراختیارداردواحدمشاهده

اعتمادبههمديگرياتفويضاختیاراتدرامورمالي.



 انواع واحد مشاهده
کنـیم،بـامشـخصشـدنمسئلهايناستکهماچهچیزیرابهعنوانواحدمشاهدهتعیینمي

شـودکـهمـاچـهکداماسـتمعـینمـي“واحدمشاهدهموردنظرمن”و“دادهچیست”اينکه

هايـنکنیم.هدفاصليازتعیینواحدمشـاهداطالعاتيراازکجا،درکجاوچگونهگردآوریمي

خواهدبـرمبنـایآناستکهمحققبدانددقیقادرپيديدنچهچیزیاست،ویدرنهايتمي

کندامابايدبـههایپژوهشواحدمشاهدهراتعیینميوتجزيهوتحلیلکندپرسشگیریاندازه

ادهترینگريستتامنابعموجودشناساييشود.درروشکیفـي،تعريـفدباديدوسیع“هاداده”

هادرشناختمنابعجديـداطالعـاتيدرازسویمحققاهمیتزيادیداردوبسیاریازخالقیت

تـوانبـهعنـوانمنـابعگیرد.درروشکیفي،واحدهایمشاهدهزيررامـياينمرحلهصورتمي

کارگرفت:اطالعاتيبه

هـااتروزنامـهازمنابعديگراستمثالتبلیغشدهکسباسنادومدارک:شاملاطالعات (2

آيدهمچنینکلمـاتيـاموادخامتحقیقوهرعکسبرایمحققيکواحدمشاهدهبهشمارمي

هاييشوند.براینمونهدرتحقیقيدربارهزنان،بخشاساميکهدرتحلیلمحتوابهکارگرفتهمي

(2332ا،نیگیرد)خلیليوصالحهایمشاهدهقرارميازمتنقانوناساسيبهعنوانواحد

هایخامبـرایتوانددادهدرتحقیقيديگرميشدهیگردآورهایهایموجود:دادهداده (2

هایمربوطبهسـاختارقـدرتدرخـانوادهدراکثـرتحقیقيجديدباشد.بهطورمثالدرپژوهش

گیریدربارهعناصرمهميمانندچگـونگيخـرجکـردنتحقیقات)همکميوهمکیفي(تصمیم

توانداطالعاتآنهـاعنوانشاخصقدرتدرنظرگرفتهشدهاست.حالمحققديگریميپول،به

دربارهمواردمصرفپولرابهعنوانواحدمشاهدهدرنظربگیـردوبـهتحلیـلاهمیـتپـولدر

روابطهمسرانبپردازد.

تواندواحدمشاهدهبـرایتحقیقـيهایپیشینمينتايجتحقیقاتقبلي:نتايجپژوهش (3

سالگذشتهبـررویاسـتثمارزنـانمتمرکـزبـوده31جديدباشند.تحقیقاتمربوطبهزناندر

ماننـداينکـه؛تواندباواحدمشاهدهقراردادنايننتايجبهتحلیلآنهابپردازداست.پژوهشگرمي

اند.اکثرتحقیقاتدراينزمینه،استثمارراتقبیح،تأيیدياتوجیهکرده
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توانندبهعنواندادهبهکارروند.حـوادثراممکـنع:حوادثووقايعميحوادثووقاي (8

استافرادبرایماتعريفکنند)اختالفپدریبافرزندش(،ياخودماآنهـارابـهطـورمسـتقیم

مشاهدهکنیم)مشاهدهاختالفاتخانوادگيياتصادفدرخیابانيايکجلسهمـذاکرهسـازماني(

ایباخبرشويم)بروزتظاهرات(.وقوعحادثههاازياازرسانه

مستقیمنیازمنداستضرورتبیشـتریانتخابواحدمشاهدهدرتحقیقاتيکهبهمشاهده

هایمبتنيبرمشاهدههمدرتحقیقاتکیفيوهمدرتحقیقاتکمـيبـهکـارگرفتـهدارد.داده

گیرند.ازايـنروچـونروايـتميهایروايتيبهخودامادرتحقیقاتکیفيشکلمتن؛شوندمي

اقـلرسـاندنگونهمواردبسیاردشواراستپسالزماستکهبرایبهحدهادراينطرفانهدادهبي

قـولهابهشکلنقلتفسیرهایشخصيدقتخاصيدرارائهگزارشمشاهدهازقبیلبیانروايت

(.2113:252اعمالکرد)بیکمنوراگ:مستقیم،



ادهاتعبير رخد

تواندواحدمشاهدهبهشمارآيد.اينموردبااينکهکميبانتايجتحقیقبـهتعبیررخدادهانیزمي

عنوانواحدمشاهدهمشابهتداردامامتفاوتنیزاستزيراتعابیرممکـناسـتتعـابیرافـراديـا

رداشـتافـرادازایدربـارهمهـاجرت،بمثالدرمطالعـه؛هاباشندونهنتايجتحقیقمحققانگروه

هایشرايطيکهآنهارامجبورياراغببهگرفتنتصمیمدربارهمهاجرتکردهاست،برایماداده

شوندياتعبیریکـهاعضـایيـکخـانوادهازداليـلوجـوداختالفـاتدرآنمهميمحسوبمي

اگرتوجیههستندحتيباارزششود.اينقبیلاطالعاتخانوادهدارند،خوداطالعاتمحسوبمي

علمينداشتهباشند)تعبیرافرادمحليازوقـوعحـوادثنـاگواربـهمثابـهتظـاهرارواحخبیثـه(.

کنـیمامـاافـراددادهعنوانواحدمشاهدهخودانتخابمـيبنابراينبااينکهمامعموالافرادرابه

گیـرد،هـاصـورتمـيهاييکهتجزيهوتحلیـلرویآننیستند.تبديلواحدهایمشاهدهبهداده

هـاواهـدافپرسـشهاوابسـتهبـههايياستکهمحققبايدبگیردوآنتصمیممستلزمتصمیم

تحقیقاست.



منابع جديد

اگرمنبعاطالعاتيالزموجودنداشتهباشد،محققمجبوراستمنابعجديدیراتولیدکند.ايـن

تلزمابتکاراتشخصياست؛مثالزيـرراکار،مانندبسیاریازاقداماتدرروشتحقیقکیفيمس

هایاجتماعيعنوانکرد:محققيدرجلسهسخنرانيخوددربارهآسیب


راشـروعکـردم،ابتـدا“سوءاستفادهجنسيازکودکان”وقتيکهتحقیقدربارۀ”

نیازبهبررسيتاريخچهاينموضوعداشتم.بعدمتوجهشدمکههیچتحقیققبلـي
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سرگردانبودمتااينکهبهادبیاترویآوردم.ازسعدیوحافظوجودندارد.مدتي

گرفتهتاصائبوخاقانيوايرجمیرزاکهپرازاشعارعاشقانهمربـوطبـهکودکـان

ــاريخايــرانپــرازايــن گونــهرفتارهــاوگفتارهــااســت.دربارهــا،مرکــزاســت.ت

هـایمـه،داسـتانهایجنسيبودندودررأسآنشاهقرارداشـت.هسوءاستفاده

هاودخترانکمسنوسالاهـداييشاه،ملیجکوملیجکها،ناصرالدينغالمبچه

اند.بدينترتیب،منبهيکمنبعاطالعـاتيغنـيدربـارۀبهاوراشنیدهياخوانده

)نگارنده(“تاريخچهموضوعتحقیقمدستيافتم



ای(سنادومدارک)منابعکتابخانههایمشاهدهحتماالزمنیستکهازامنابعجديدواحد

یمتنوعيبهدستآوردماننداظهاراتکودکـانهاهاوعرصهتوانازحوزهباشد.اينمنابعرامي

تـوانبـهشـیوههایمردمميتواندمفیدباشد،يابابررسيزبالهدربارهدرکروابطوالدينشانمي

وحتـيسـطحهـا،محرمـاتتـواندربـارهارزشيزندگيآنهاپيبرد،يابامشاهدهآثارهنریمـ

فناوریموجوديکجامعهتحقیقکرد.



اشيا و حوادث و وقايع غايب

امابعضياوقات،عـدم؛شونددراکثراوقاتوجودبعضياشیاوحوادثواحدمشاهدهمحسوبمي

تـواننوادگي،ميدرمطالعهاختالفاتخا؛تواندواحدمشاهدهواطالعاتباشدحضورآنهاخودمي

تـوانمشـاهدهکنندوهمینطورميميديدکهاعضایخانوادهبرسرچهچیزهايياختالفپیدا

هـاييرابـرایحـلاختالفـاتدرنظـرکردکهبرسرچهچیزهايياختالفندارند.يـاچـهروش

اعمـالوکننـدبـهعبـارتديگـر،اشـیاوحـوادثييـاهايياستفادهنميگیرندوازچهروشمي

کنیمبايدحضـورداشـتهباشـندامـاندارنـد،خـوداطالعـاتمحسـوبگفتارهاييکهمافکرمي

2شوندکهبايدمشاهدهوبعدثبتگردد.بهقـولهَـریاسـتاکسـالیوانمي
شـناس،بـرایروان 

گويندبلکهچیزهايياستکهمردمبـهشـماترينچیزآنچیزینیستکهمردمبهشماميمهم

(.2111:32کنندازگفتنشاجتنابکنند)گیلهم،گويندوسعيمينمي

ایکنـد.بـهطـورمثـالچـرادرمطالعـههمینامردربارهمطالعاتاجتماعينیزصدقمي

سوادیحدودبیستدرصـدازجمعیـتراکنندوبيپاسخگويان،گرانيرامشکلاساسيذکرمي

رودوامـامـردانفروشآسیببهشـمارمـيودزنانخودگیرند،ياوجبهعنوانمسئلهناديدهمي

داربـهشـماربـرایمحقـقاطالعـاتمعنـيشوند.اينقبیلمـواردمشتریآنهاناديدهگرفتهمي

تواندبرایمحققواحدمشاهدهباشد.هاميآيد.دراينزمانعدمحضوربعضيچیزمي



                                                           
1
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 2،شماره3شناسيايران،دورههایانسانپژوهش268



 

هاي شخصي محقق تجربه

توانددرضـمنگـردآوریتنهاميعظیميازاطالعاتاستکهنههایشخصيمحققمنبعتجربه

کارگیرد:تواندآنهارابهعنواندادهبهاطالعاتازآنهااستفادهکندبلکهحتيمي


ایروزیدريکشرکتخصوصيازمنخواستنددربارهمسائلشـرکتمطالعـه”

ينبودکـهمـديرعاملوهایمديرانمیانيابکنم.متوجهشدمکهيکيازناراحتي

کننـد.درهایزيردستانوحتيمديرانمیانيتوجهينمـيهیاتمديرهبهتوصیه

هایمننیزترتیـباثـردادهامابهتوصیه؛امايننکتهرامتذکرشدمگزارشاولیه

هایقبليخودمعدمتوجهبزرگانشرکترابهتوصیهنشد.درگزارشدومخودم،

“یازمشاهداتمافزودمابهعنواننمونه



طـورريختهونامنظماست.پسهمـانذهنمحققخاليانباریازاطالعاتهرچنددرهم

هـاگسـترهوسـیعيازانـواعهابايدازمنابعيگردآوریشوند؛وازآنجاکهدادهکهاشارهشدداده

تجـاربشخصـيواسـنادوگیرد)حوادث،وقايع،اشیا،تعابیرافراد،تعـابیرواطالعاترادربرمي

هایهايياستکهمحققانتخابکردهاست.تجربهمدارک(کهدرنهايتمبتنيبرمشاهدهواحد

يبخشيازآنانتخابمحققباشد.شخصتوانديم



 وقايع روزمره و روابط اجتماعي

نگـاریمدرمطالعاتمربوطبهمـرد نگاریيکيازانواعتحقیقاتکیفيمشهورقديمياست.مردم

هدفتوصیفکلحوادثمربوطبهزندگيافرادگروهموردنظروسپستجزيهوتحلیـلوارائـه

هـایمختلـفهایتحقیقباهـدفشـناختجنبـهتفسیراست.درراستایچنینهدفيپرسش

(.درچنینتحقیقاتيواحـدمشـاهده2112:252)سلکايندومیلر، گرددفرهنگگروهمطرحمي

هـایتجزيـهوهاوحوادثاست.ازآنجاکهروابـطاجتمـاعيواحـدها،گفتارازرفتارایمجموعه

هـایمشـاهدهدريـکتحقیـقشـوند؛واحـداندوآنروابطازاجزاءخاصـيتشـکیلمـيتحلیل

گیرد.محققبايددرگزارشخودتوضـیحدهـدکـهنگارانهانواعبسیاریازمواردرادربرميمردم

فرهنگآناندستيافتهوازکداماطالعاتبرایفهمآنهاياریگرفتهاست.چگونهبهدرک


يمشـکهـایچرمـيدرراهبازگشتازبازاردوستمشیخعبدالفارقراديدم.کفـش”

هایآرامومتینکهگويي...يـکبراقانگلیسيوشلواروجلیقهويکتوريايياوباگام

زدنو...اوگفتمندوستانانگلیسيزيادیجنتلمندرباریانگلیسيدرحالقدم
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)فاضـلي،“هـایآنهـااسـت.دارمواينکراواتنشاناحتراممنبهفرهنگوارزش

226:2331.)

 

 اندازه واحد مشاهده

تواندبسیارمتنوعباشد،مانندحرکتيکدستيايکانگشتفرد،رفتارهـایواحدمشاهدهمي 

تر.برایمثالفکوهيدرکارخودشهرراشهرياحتيبزرگيکيدوستان،يکمنطقه،رکالمیغ

واحدمشاهدهقراردادهاست


درحالحاضرشهرهایماهويتچندانيندارند.مثاليبزنیماگرامروزازشهرماو”

توانشهریراازشهرديگـرتشـخیصدادنميهایآنهاتصويربرداریشود،شاخص

)فکوهي،“درشهرهایماازلحاظفرهنگيوجودندارديعنيعناصریمتمايزکننده

2344.)

 

 ها بررسي مجدد و تحليل يافته

هاييخنثيومکانیکينیستندبندیوتجزيهوتحلیلوحتيگردآوریاطالعاتفعالیتطبقه

جزوفرايندیپوياهستندوهرتصمیمي موجببلکههمهآنها درراستایچگونگيانجامآنها

گذارد.بههمیندلیلبررسيشودکهدرنتیجهنهاييتأثیرميهاييميياعدمايجادگزينهايجاد

هایزيرقابلانجاماستهادرفرايندپژوهشامریضروریاستکهباروشمجددداده

هـادانیم،تعابیروتبیـینگونهکهميخورند:همانبپرسیدمشاهداتمنبهچهدردمي (2

هاييرامشـاهدهکـردهوثبـتگیرد.پسبايدپرسیدکهمنچهچیزصورتميهابرمبنایداده

هـاودهند.بـاتوجـههگسـتردگيوتنـوعدادهاموآنهاچهاطالعاتيدراختیارمنقرارميکرده

هایتحقیقمنچیسـت.اطالعاتدرتحقیقکیفيقبلازگردآوریبايدازخودبپرسیمکهداده

هاهایمنچههستندوباايندادهپرسیمدادهدرزمانتجزيهوتحلیلنیزميپسازگردآوریو

توانمبکنم؟کارمي(چه)تعدادیمصاحبهومشاهده

هـایهـایمشـاهدهچـهتفـاوتيبـايکـديگردارنـد:چـوندادهببیندکهکیفیتواحد (2

کیفيبـايکـديگرتفـاوتوهایمختلفکميهایمختلفوباشیوهازافرادومکانشدهیگردآور

دارندبنابراينموارداستفادهآنهانیزمتفاوتخواهدبود.وجوداجحافدريـکسـازمانراتعـداد

ها(وهمچنینتعبیریازوجودچگونگيشوند)پرداختنابرابرپاداشيادآورميکارکنانزيادیاز

بازیمـديرهايارفیقتپاداشدهند)نبودضوابطمکتوبجهتپرداخاجحافدرسازمانارائهمي

بنـدیتوانطبقههایمشاهدهرانیزميها(.بههمینترتیب،واحدولطفبیشازاندازهبهخودی

هاهايامأموريتنامهمکتوبجهتپرداختپاداشکرد؛مانندمشاهدهاينکهدراينسازمان،آيین
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)کهخودگويـایمشـکلسـاختاریويابسیارکليوگنگاستوکارهایدرخشانوجودندارد

هماهنگيگردشکارهابرطبقضوابطاست(ويابعضيازمشـاهداتحـاکيازايـناسـتکـهنا

دهـدوبـهچـهکند؛مثالبهچهکسانيواميـاپـاداشمـيمديرباافرادمختلفچگونهرفتارمي

گیردکداماستوچگونـهميوياکاناليکهاوازطريقآنازسازمانشاطالعاتدهدکسانينمي

شـودوآيـانظـارتشخصـيازاينکهکسيکاریدرخشانيااشتباهانجامدادهاسـتمطلـعمـي

هااستکهگوياینوعارتباطـاتومستقیمبراموردارديانظارتشغیرمستقیموازطريقگزارش

شیوهبرخوردمديرباکارکناناست.

دهـدکـههاتغییـریدرآنهـارخمـياهدهتاثبتدادهازتعابیرخودآگاهباشید:ازمش (3

توانیددروسطازتعبیرذهنيماازمشاهداتاست؛اگرواحدمشاهدهشماخانوادهاستميمتأثر

شـنويدبینیـدومـييکبرگهخطيعمودیبکشید.سپسدرطرفراستآنمواردیراکهمـي

اولیه(ازآنمواردرادرسمتچپآنبنويسـید.يادداشتکنیدوبرداشتوتعابیرخود)مفاهیم

شويد.اگراينکاررابهشرحزيرانجامدهیدبهتربهتغییرمشاهداتبهتعابیرآگاهمي

برگۀثبتداده بررسيچگونگيروابطزوجینهاوتحلیلاولیهآنهادرطرحبراینمونه،
رادرنظربگیريد:طبقهمتوسطشهریدرتهران


ایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها:نمونه2جدول

تعبیرماازآنموارد)مفاهیماولیه(شدهمشاهدهموارد

کندوپولمياسرافگويدکهمردبهزنشمي

خرجکردنبلدنیست.

زنومرددربارهاينکهماشینجديدبهاسمچه

کنند.کسيباشدمشاجرهمي

گويمبازتويگويد:هرچهممردبهزنشمي

فهمي.نمي



ايرادگیریوتحقیرزنتوسطمرد



رقابتبرسرمنابعماليخانواده



تالشبرایتغییررفتارهایهمسر



منبع:نگارنده
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ایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها:نمونه2جدول

مرددرمهمانيدربارهگذشتهخودصحبت

رود.يمغرهچشمکندوزنبهاومي

ديگويمرسدوزنبااخمتخممردازسرکارمي

هابهکمکاحتیاجکهخستهاستودرنصبپرده

دارد.



اعمالِسلطهزنبرمرد

منبع:نگارنده



هایاولیهماازيکواحدمشـاهدهلزومـايکسـانودهدکهبرداشتدوجدولباالنشانمي

منطبقبايکنتیجهواحدنیست.

هاازمشاهدهتاتحلیلدرهمهموارديکساننیستند.نوعاسمممکناستغییردادهمیزانت

برایشناساييجنسیتفردیکافيباشد.چونکهظاهرونامافرادگويایجنسیتآنهااستکه

توانوگوکالميآساننیست.براینمونهميگیریازگفتامانتیجه؛کموبیشقابلاعتماداست

هامفـاهیماولیـهودرداخلپرانتزشدهثبتبارهاکتفاکردکهدرآنمتنمصاحبهدراينبهمثالي

هایمحققنوشتهشدهاست:يابرداشت


ــاخیلــياز” ــادخترهــامــنب دوســتم)احســاستعلــقعــاطفي(ولــيدرواقــعب

امبـااونـاخیلـيذارمرابطـههایمتکثـر(ونمـيکدومشونهمنیستم)دوستهیچ

(2331:26)آزادارمکيوطالبي،“بشهصمیمي



ازطريقمشاهدهشدهیگردآورهاکند:کیفیتدادهارزيابيکیفیتمشاهداتکمکمي (8

هـاهـادرارائـهتبیـیناند.بعضـيدادهباهمديگرمتفاوتنظرکیفييکسانياخنثينیستندواز

تيماازنظـراتافـراددربـارهاختالفـاتکنندتابعضيديگر.براینمونهوقبیشتربهماکمکمي

دهندتاانداطالعاتبهتریبهماميکنیمافرادیکهاينپديدهراتجربهکردهميسؤالخانوادگي

ایندارند:افرادیکهچنینتجربه


کردمازافرادیکهمـوردخشـونتکودکـانوقتيدربارهفرزندساالریتحقیقمي”

هـایلفظـيوکردم.آنهااغلبراجعبهخشونتميوجوپرسخودقرارگرفتهبودند

گاهيبهخشونترفتاریماننـدپـرتکـردناشـیاءتوسـطکودکـانخـوداشـاره

کردندتااينکهبهمردیبرخوردمکهبراثرکتکخوردنازطرفپسـرشسـرومي

ترسید.تجارباومشـاهداتبسـیارصورتشزخميشدهبودوشديداازپسرشمي
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بـودم.یقبلـيبـهدسـتآوردههامصاحبههاييکهدردهیبودندتادادهترزشباار

کردبااينکهقبالًهمبارهادرکقابلاظهاراتاومراباپديدهترسازفرزندانرابهتر

)تجربهنگارنده(.“امااينباراحساسکردمشنیدهبودم،



ايـناطالعـاتچگونـهبـهشـماکمـکهایمتفاوتواحدمشاهدهرابشناسید:کارکرد (6

کندتابهبتوانیدتحلیلکنید.هربخـشازاطالعـات،درچـهراسـتاييوبـهکـدامبخـشازمي

اند)فحشبعضياطالعات،بهخودیخودنشانگروگويایشرايطخاصکند؟توضیحاتکمکمي

نارضـايتياسـت(امـابهشرايطيکهنشـانهمعترضبودندادنکهبیانگرخشونتلفظياستيا

هستند)عدمرعايتقـوانینراهنمـاييوراننـدگيکـهالزامـابعضيديگر،بیانگروضعیتعمومي

تواندنشـانهعـدموجـودذهنیـتشـهروندینشانهعدمآگاهيرانندگانازمقرراتنیستامامي

؛حالتفوقاسـتهایشمامنطبقبريکيازدوگونهباشد(.پسبايدبدانیدکهکداميکازداده

هابايدتحلیلارائهکنید.برایتعبیروتفسیرکداميکازدادهو

هـابايـدمشـخصکـردکـهدرهایمشاهدهراروشنکنید:دربارههـردادهنقشواحد (5

استيعنيآنواحدمشاهدهخاصجهـتسـاختنو2دهندهداردياتوضیح2تحقیقنقشسازنده

يابرایتوضیح،تأيیدونمايشيـابـهبیـانديگـربـرایتأيیـديـارودپرداختنتبیینبهکارمي

(.2336:283شود)میسون،ایازپديدهبهکارگرفتهميمصداقيجهتنشاندادنجنبه

توانپرسیدکهآياشیوهارتباطيمديردرسـازمانباتوجهبهمثالباالدربارهمديريتمي

کنـد(يـاالراستکهبهشیوهارتباطيشفاهيتکیـهمـيگويایشیوهمديريتاواست)اوپدرسا

اينکهفقطمصداقيجهتنمايششیوهمديريتسنتيوپدرساالراست.

توانیمبپرسیمگیريم،ميایرابهچهمنظوریبهکارميبرایاينکهمطمئنشويمهرداده

انه.اگرجوابمنفيباشدکنندهاستيکهآيابحثواستداللبدونوجودايندادهمعقولوقانع

هاضروریاستزيراکهمجبوريدبخشيازاطالعاتراایدارد.اينپرسشنقشسازندهاينداده

هاراجهتتوضیحوتأيیدواثباتدرمتنگزارشنقلهاييازسايربخشحذفکنیدوقسمت

کندکهواينکمکميديبريميپدرونيبهپیچیدگياينموضوعوگوگفتکنید.شمابايک

قولاستفادهراحذفکنید،ازنقلبدانیدچگونهازمشاهداتخوداستفادهبکنید،مواردتکراری

کنند.هادرمتنچهنقشيايفاميقولکنیدوبدانیدنقل



 

 

                                                           
1 constitutive 
2 illustrative 
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ها در تجزيه و تحليل داده  نقش
هـاتـااتوازپـردازشدادههادرتحقیقکیفيازتعريفمسئلهتاگـردآوریاطالعـکلیهفعالیت

دهدکهازيکديگرجدانیستند.باتوجهبـهنـوعوکیفیـتتجزيهوتحلیل،کلیتيراتشکیلمي

هایبعدیتجزيهوتحلیلآنهاودرنهايتاسـتفادهازآنهـادرهادرتحقیقاتکیفي،درقدمداده

پردازیارائـهشـدبـاپردازیومقولهبیشترمطالبيکهدربارهمفهومشود.ساختننظريهانجاممي

بنـدیوتحلیـلوجـودهامرتبطاست.ازآنجاکهجداييدقیـقبـینطبقـهتجزيهوتحلیلداده

کند.هاکمکمينوعيياتحلیلاستيابهتحلیلبندیبهندارد،هرگونهطبقه

دارمعنـيدهـياطالعـاتبـهشـکليهاراکشفالگوهایجديـدوسـازماناگرتحلیلداده

دهيمجددآنهابهشـکليبدانیم،تحلیليعنيبههمريختناطالعات،پسازگردآوریوسازمان

هادرتحقیقکیفيعبـارتاسـتازترتجزيهوتحلیلدادهجديدومتقاعدکننده.بهعبارتدقیق

وپرداختنومحتوا(وساختنها)مضمونهاوزمینهفرايندیکهمستلزمشناختمفاهیم،مقوله

جهـتايجـادها(است.دراينجامنظـورازفرضـیه،همـاناظهـاريـاارائـهقضـاياها)ايدهفرضیه

هـایدرکپديدهکمککند.برخالفسايرروشحساسیتبهشرايطپديدهموردنظراست؛تابه

ین،)اسـتراسوکـوربهااستنـهاثبـاتآنهـاتحقیق،هدفدرروشکیفيپذيرفتنيبودنفرضیه

هـاکـافينیسـت؛بلکـهبـههـاوروشبهبیانديگردرتحقیقکیفيفقطيادگیریشیوه(.2331

هاچنینبـرپذيریوخالقیتنیازاست.ازکیفیتمفاهیمومقولهمیزانزيادیبهآزادی،انعطاف

مازهاباشـدوهـتواندهمنتیجهتجزيهوتحلیلرسميدادههاميآيدکهرسیدنبهمضمونمي

مشاهداتمحققدرضمنگردآوریاطالعاتبهدستآمدهباشد.

تحلیل،فرايندیمرموزوتاحدیناشناختهدرتحقیـقاسـت.درتحلیـل،مـابـهمعنـايي

گیـردوبـههمـیندلیـلهادرذهنمحققصورتميبندیدادهکنیم.طبقههاراروايتميداده

تحلیلبهمیـزانزيـادیوابسـتهبـهشـناختشـهودی،هایمتعددومتفاوتيوجوددارد.روايت

هایشخصياست.کشفناگهاني،بینشوبرداشت

هاراهاايناستکهمادادهطرفدارانروشتحقیقکیفيمعتقدندکهمنظورازتحلیلداده

کنیم.درتجزيهوتحلیل،مااطالعـاترادرکلیـتخـودبررسـيدهيفهمسازمانبهشکليقابل

دهیم.ايـنشناختيقرارميشناختيياانساندارجامعهکنیموآنهارادريکچهارچوبمعنيمي

همزماناست.ازآنجاکـهدرهابهيکديگردادنمقولهمرحلهازتجزيهوتحلیلباايجادوارتباط

رزمانيگردآوریاطالعـاتوتجزيـهوتحلیـلوجـودداردمیزانـيازتحلیـلدتحقیقکیفيهم

هـادرچنـینتحقیقـاتيبندیوپـردازشدادهگیرد.طبقهآوریاطالعاتصورتميجريانجمع

دهد.بـرایدهيچهارچوبنظریرانشانميرودکهتمايلبهشکلبخشيازتحلیلبهشمارمي

قولازمتنيدربارهسیاستفرهنگيومفاهیميکـهمحقـقدرضـمنبررسـينمونهبهيکنقل

اختهکردهاستتوجهکنید:ساختهوپرد
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سیاستفرهنگيآرمـاني”سیاستفرهنگيايراندرسهسطحقابلبررسياست؛”

سیاسـتفرهنگـي”ودرنهايـت“سیاستفرهنگياداریيـامحقـق”،“يامصوب

هـایسیاسـتتـرينچـالشکنیميکيازمهـمراازيکديگرتفکیکمي“شدهتجربه

نسـطوحمختلــففرهنگــياســت.ايــنضــعفپیوســتگيمیــا،فرهنـگدرايــران

هایفرهنگي(موجبشدهاستکهسیاستفرهنگيدرايـرانناپیوستگي)سیاست

هـایاداریمیاندولتومردمشود.دراينفرايند،نهاد“زنيفرهنگيچانه”عرصه

مجریسیاستفرهنگيگفتمانرسمي،بیشازآنکهمجـریايـنسیاسـتباشـند

کننـد.درنتیجـهايـنوسـاطتفرهنگـي،مـردميفـامـينقشواسطهفرهنگيراا

کاری...توانندضمنپذيرشبخشيازسیاستفرهنگي،بخشديگرآنرادستمي

(.322:2332)فاضليوقلیچ،“کنند

هـايـاهمـانایدوسويهاست.همانقـدرکـهدادههاباتجزيهوتحلیلرابطهرابطهداده

تواندموردهاييراکهميهانیزنوعدادهکند،تحلیلاراتعیینميههایمشاهده،نوعتحلیلواحد

سازد،بهعبارتي:استفادهقرارگیردمشخصمي

تـرشـدنمعیارهـایشناسيبیشترشـاملمشـخصهاینظریدرانسانپیشرفت”

تر،موضوعمناسببودندرمواقعيکهمحققبـهبودناست.بهعبارتسادهمناسب

اماوقتيعاليـق؛رودمنداست،موضوعيمهمبهشمارنميبیندعالقهيمآنچههمه

هارابـهاوومسئلهتحقیقتعريفشدند،دراينهنگامبايدبسیاریازنکاتوديده

(.2358:42)بیتي،“ربطحذفنمودعنوانمطالبنامناسبوبي
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بطبهيکديگراست.انتخابواحدمشـاهدهوهایپیچیدهومرتتحقیقمرکبازمجموعهفعالیت

هایاينرونداست.درنهايتمحققاستنباطاتعلميخـودترينفعالیتبررسيآنهايکيازمهم

دهدکهبهطورمستقیممشاهدهکردهاست.ازايـنروتوجـهبـههاييانجامميرابرمبنایداده

ت.ازآنجاکهدرتحقیقاتکیفـيتوجـهبـهچگونگيواحدمشاهدهازاهمیتزيادیبرخورداراس

هـایاسـتنباطاتهایمشاهدهبـهعنـوانپايـهرود،لذاتوجهبهواحدمحتواازاصولبهشمارمي

يـاوطلبد.وقتيکهمحققبامنابعدادها)اعمازمنابعغیرمسـتقیمبعدی،مديريتخاصيرامي

تنهااهمیتبلکهکیفیتآنهارانیزدرنظرکندالزماستکهنهمشاهداتدستاول(برخوردمي

هاممکناستطیـفوسـیعيرادرآوریاستکهمنابعاطالعاتيدادهگیرد.همچنینالزمبهياد

هایمشاهدهمطرحشدندممکناسـتکـهيـابهعنوانمنابعواحدنوشتهدراينآنچهوردیبرگ

 ردد.ناقصباشدودرشرايطييافتنمنابعجديدضروریگ
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هایخودمحقـقدرآگاهيازنقشواحدهایمشاهده،ارزيابيکیفیتآنهاوتأثیرذهنیت

یدارد.بـهاکننـدهنیـیتعهادرارزيابيکليطـرحتحقیقـياثـراتانتخاب،مشاهدهوثبتداده

کنـدبايـدپردازدوبعدبهثبتآناقـداممـيعنوانيمحققدرهرلحظهکهبهمشاهدهامریمي

ندکهاينواحدمشاهدهچهنقشيدرتجزيهوتحلیلنهايياوداردواينکهآياواحـدیراکـهبدا

کهمشاهدهکـردهاسـتيـاتغییراتـيدرآنرخدادهآناستثبتکردهاستبهخوبينمايانگر

.است

پردازیوياپردازیومقولههدفنهاييتحقیقکیفيارائهتجزيهوتحلیلدرشکلمفهوم

گذاردوازهااثرميهایمشاهدهدرارائهتحلیلنظريهاستوباتوجهبهاينکهانتخابواحدحتي

ترینگريسـتوفقـطبـهپذيردضروریاستکهبهواحدهایمشاهدهباديدوسیعآنهاتأثیرمي

ـعنوانداده ههایسادهبهآنهانگاهنکرد.چنینبرخوردیباواحدمشاهدهدرتحقیقـاتکیفـيب

انجامد.هاميترشدنتحقیقاتوتحلیلغني
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