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 زنان» هاي كار ترانه«تحليل مايگان مسائل اجتماعي در 

  1حسين محمدزاده

  چكيده
نواهـايي   كـار  يهـا  ترانه. هاي كارند هاي اجتماعي كارنواها يا ترانه نوعي از ترانه. اند هاي اجتماعي بسيار متنوع ترانه

هدف اين تحقيـق  . خوانند فردي يا جمعي مي صورت بههستند كه مردان و زنان در حين كار يا براي كار و ثمرةآن 
اجتماعي  مسائلتماتيك  ليو تحلهاي كار در مناطق كردنشين  از سويي بررسي نقش زنان در توليد بخشي ازترانه

. ريشـه دارد فولكلوري در ريتفسـ  يهـا  نگرشي اين تحقيق در راهنماي نظر. سو است هاي كار زنان از دگر در ترانه
خوانان كار در مناطق مختلـف اسـتان    مصاحبه با ترانه دادن ها مشتمل بر كار ميداني و انجام آوري داده روش جمع

و طـور مسـتقيم از زبـان زنـان      ها در اقصا نقاط استان كردستان به واقع، بخشي از اين ترانه در. كردستان بوده است
هاي خاص زنـان و   پس از آن، ترانه.آمده است ها در قدم بعد از حالت صوتي به متني در ترانه. مردان اخذ شده است

. عنوان متن مورد مطالعـه انتخـاب شـده اسـت     هايي كار زنان به در مرحلة بعد، كل ترانه .مردان تفكيك شده است
 قـات يدر تحقهاي پركاربرد  كه يكي از تكنيك شده گرفتهكار  هايي به روش تحليل موضوعي براي درك مايگان ترانه

ها از سوي زنان  هاي كار بسيار زياد است و بخشي از اين ترانه نتايج مطالعه نشان داد كه اوالً تنوع ترانه. كيفي است
ايگان اين ثانياً از تحليل م. ها مربوط به جامعةكشاورزي و دامداري است ، غالب اين ترانهحال نيدرع. است شده خلق
هنر «نهايت در چارچوب الگوي موضوعي  هاپنج مقولةزيبايي، عشق،ناكامي، نابرابري و انتقاد استخراج شد و در ترانه

ند كه از سوي زنان و در ا ، مشخص شد كه اين آواها هنري اجتماعيدرواقع. ي شدبند جمع» نرم اعتراض اجتماعي
  .شوند ها و تمناهاي زندگي خوانده مي اجتماعي، حسرتهاي فردي و  جريان امور زندگي و براي ناكامي
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 مسئلهبيان 
 او بـراي ادامـةحيات  . انسان پيش از پيدايش مدرنيته براي هزاران سال روي زمين زيسته اسـت 

انتقال اين فرهنـگ از نسـلي بـه    . ه استي و هنر خاص خويش را خلق كردفناورفرهنگ، علم و 
زن و مرد در خلق و انتقال اين فرهنـگ دوشـادوش   . نسل ديگر از راه شفاهي انجام گرفته است

همان آغاز  ازانسان . نام دارد فولكلوريابد  فرهنگي كه از طريق شفاهي انتقال مي. اند كاركردههم 
  .هاي بعدي كرده است حيات شروع به خلق فولكلور و انتقال فرهنگي آن به نسل

  ].37[ يي تاريخ انسان است اندرازتاريخ فولكلور به 
. بـه كـار بـرد    1846شناس به نام ويليام تامز در سـال   بار يك باستان اين كلمه را براي اولين

سان آلماني مفهوم عتيقةعاميانه را به جاي فولكلور شنا شناسان انگليسي و زبان پيش از آن،عتيقه
  ].119،ص14[گرفتند  به كار مي

زده مطالعةدانش عاميانه امري  خواندگان ذوق از نظر تاريخي و اجتماعي و برخالف نظر درس
  .سنتي نيست

ةذهنيت يك جامعـه  دهند بازتاباي به روي جامعه، كليد رفتار و  ،پنجرهفولكلورآيينةفرهنگ
  ].33[است

ي معتبـر دنيـا تـدريس و    ها دانشگاهفولكلور امروزه دانشي است كه در كنار علوم ديگر و در 
اما با ورود علم و تكنولوژي به جامعه بخش عظيمي از اين گنجينة دانـش، كـه   . شود مطالعه مي

  .است قرارگرفتهاست، در معرض تهديد و نابودي  نشده ثبتدر جاهاي مختلف تاكنون 
در مرحلةاول ضبط دانش عاميانه و در مراحل بعد تحليل و واكاوي محتواي  به همين دليل،

ادبيات فولكلور ظاهر و بـاطن و بـه   . هاي مختلف ادبي و اجتماعي است محققان حوزه مدنظرآن 
  .عبارتي معاني آشكار و پنهان دارد

  ].33[كشف معناي پنهان اين هنرها كار دانشمندان اين حوزه است
ايـران   آور نـام نويسـندة  . هاي اجتماعي اسـت  ترانه ازجملهضوعات مختلفي فولكلور شامل مو

خود ].49،ص22[» دارندرا  خودها، اوهام و اعتقادات مربوط به  ها ترانه تمام پيشه«معتقد است كه 
  .دهد هاي كار تشكيل مي هاي اجتماعي بسيار وسيع بوده و قسمي از آن را ترانه ترانه

ةكار واسـط  بـه ، آواها و نواهايي است كه در حـين كـار، بـراي كـار و     كار يها ترانهمنظور از 
  ].35[شوند خوانده مي

ترانه و نواهايي هستند كه كشاورز و كارگر و بنـا و نجـار و مسـگر و    «كار يها ترانهعبارتي، به
 منظـور  بـه . كننـد  آسيابان، كفاش و دكاندار و كاسب و كارواني در هنگام كار و تالش زمزمه مـي 

» ستگي و آرامش روحي و جسمي، ريـتم ايـن آوازهـا بـا حركـات بـدن هماهنـگ اسـت        رفع خ
  ].71ـ 70،ص29[



  265   ...تحليل مايگان مسائل اجتماعي در

هاي كار، كـه   بخشي از ترانه. اند، در همان حال مادر فرهنگ هم هستند زنان كه مادر انسان
ي ا هر جامعـه . ةتفكر و ذهن زنان استوپرداخت ساختهتوليدي فرهنگي و اجتماعي است،  درواقع

هاي كار در اسـتان   بندي ترانه هدف اين تحقيق شناسايي و طبقه ].25[ زن نازاست بدون حضور
بـه عبـارتي،   . كارنواهاستاجتماعي نهفته در اين  مسائلكردستان از سويي و تحليل موضوعي و 

  :ذيل است سؤالگويي به سه  تحقيق حاضردر پي پاسخ
  بندي آن در كردستان چگونه است؟ هاي كار و نوع ترانه. 1
  اند؟ دهكر ديتولها رازنان  چه مقدار از اين ترانه. 2
  موضوعات اجتماعي نهفته در نواها در مورد چيست؟.3

  پيشينة موضوع
آوري  توجـه و جمـع  . گـردد  يبـازم  هـرودت سابقة تاريخي توجه به مباحـث فولكلـور بـه دوران    

شـروع بـه    1711بـاالرد در سـال   . هاي فولكلـور امـري جديـدتر اسـت     اطالعات مربوط به ترانه
، كـه  )1803ــ 1744(گوتفريـد هـردر   . هاي شفاهي در فرانسـه كـرد   ها و عادت آوري ترانه جمع

او زبان و ادبيـات يونـاني را رد   . ناسيوناليستي فرهنگي بود، توجه زيادي به فولكلور آلمان داشت
ادبيات قومي او معتقد بود اين روح در زبان آلماني و . داشت ديتأككرد و بر اهميت روح ملي  مي

  .آن نهفته است
انقالب مشروطه در ايران يك نقطةعطف تاريخي و يك رنسانس فرهنگي و سياسي محسوب 

نويسـي، نوشـتن    يي، داستانسرا شعرهاي نو در  تحول زبان و ادب فارسي و ظهور شيوه«. شود مي
، بزرگـاني  در اين رابطه ].126، ص14[» ي دوران مشروطه استتحوالت فرهنگ ازجملهنثر روان 

. انـد  و صادق هدايت بحثي جدي را در مورد اهميت و ثبت فولكلور به ميان آورده جمالزادهچون 
كار چشـمگيري   كارنواهاادب عامه بود و در رابطه با  كلمنتها مباحث اين بزرگان بيشتر متوجه 

آوري آن با دولـت مـدرن و ناسيوناليسـتي     ، توجه به فولكلور و اهميت جمعدرواقع. انجام ندادند
هاي فولكلـور از آن زمـان تـاكنون در دو بخـش دولتـي و       گردآوري داده. شود رضاشاه شروع مي

ــه دارد  ــوعي   .خصوصــي ادام ــار موض ــاي ك ــورد آواه ــق در م ــأخرترتحقي ــق   مت ــت و تحقي اس
  .است دهش انجام ندرت بهزنان  كار يها ترانهةدربار

بخشـي را بـه    شـعر كـار در ادب فارسـي   در كتاب خويش به نـام  ] 2[ي سمناني احمد پناه
اي تحقيقـي بـه    در مقالـه ] 7[سـبزعليپور و بـاقري   . داده اسـت  كار اختصاصهاي  موضوع ترانه

هـاي   ها،كار در شاليزار و ترانـه  آنازنظر. اند شاليزار و تحليل محتواي آن پرداخته شعر كاربررسي 
ي مسـائل هاي كـار   زنان در نهان ترانه. اختصاصي در حوزةاستحفاظي زنان قرار دارد صورت به آن

به تحليل آواهـاي كـار   ] 13[زارع در پژوهشي ديگر. كنند هنري و اجتماعي خويش را مطرح مي
  .پرداخته استدر بازارهاي محلي گيالن 
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تـالش  ي كار در ميان قوم با روش توصيفي تحليلي به بررسي محتوا) 1394(يآلبانفاضلي و 
اند و وزن هجايي دارنـد و بـا    هاي تالشي در قالب دوبيتي سروده شده بيشتر ترانه. اند كرده اقدام

هـا و   ي تالشي بيان آرزوها،غمكارنواهامضمون اصلي و غالب  ].75،ص15[اند آواز و دستان همراه
در تحقيقـي كـه در مـورد    ) 1394(زاده و همكـاران  جماليـان . هاي مـردم منطقـه اسـت    عاشقانه

انـد معتقدنـد در ايـن اسـتان بـراي كارهـاي        ي كار در كهگيلويه و بويراحمد انجـام داده ها ترانه
ــرنج(كشــاورزي  ــاني و دوغ(، دامــداري )كــوبي برزگــري و ب و بافنــدگي ) زنــي شيردوشــي، چوپ

هـا در بازتـاب    رانهها بر اين باورند كه نقش اين ت آن. ترانةكار وجود دارد) ي و رنگرزيباف ميجاج(
ي و شناس مردمهاي  شناخت چنين ادبياتي سبب شناسايي و ويژگي«بوده و  مؤثرفرهنگي بسيار 

هاي كار اين منطقه هم خاص  بخشي از ترانه ].102،ص12[» شود شناختي آن منطقه مي جامعه
  .اند مجزا به اين موضوع نپرداخته صورت بهها  زنان است، اما آن

به بررسي اشـعار كـار   » شعر كار در شهرستان دنا«اي باعنوان  در مقاله) 1394(خرد  جاودان
روي، برزگـري،   در منطقة بويراحمد پرداخته و معتقد است در اين منطقه كارهاي چوپاني، كـوچ 

ترين  هاي كار از كهن نويسنده معتقد است كه ترانه. ي ترانةكار دارندباف ميگلي،گردان پرهبافندگي، 
ها،فنون، محيط، شيوةمعيشت و عناصـر   توان به باورها، ارزش عاميانه است كه با آن مي يها ترانه

  ].106،ص11[فرهنگي هر ملتي پي برد
بـه  » احمـد  اشعار كـار در كهگيلويـه و بـوير   «اي باعنوان  خرد در مقاله ي و جاوداننيكمال د
  .اند هاي كار در اين جغرافيا توجه كرده واكاوي ترانه

ي، شيردوشـي،  كـوب  بلـوط ي، كـوب  برنجيري و روستايي كهگيلويه و بويراحمد، در جامعة عشا
بره با خواندن اشعاري همراه بوده كه متناسب با وضعيت  چرا بردني برنج و به كار نشاءزني، دوغ

  ].29،ص18[شد  و شرايط آن براي تسريع، سرگرمي و فرار از خستگي خوانده مي
هـاي كـار    ني به تعريف دقيق كار،كار توليدي و ترانـه در يك مقالة بسيار ف) 1392(فرهادي 
. هـاي خـاص آن بـوده اسـت     او در اين رابطـه بيشـتر متوجـه كـار مولـد و ترانـه      . پرداخته است

ي عاميانه هستند كه در پيوند بـا كـار فيزيكـي و كـار زاينـده و      ها ترانههاي كار بخشي از  ترانه«
 تيـ درنهاي فولكلـور  هـا  ترانهايشان ضمن اصرار بر ثبت و ضبط  ].114،ص16[» مولد قرار دارند

  .ي ذكر كرده استكار برنجچندين ترانةكار را در مورد 
ي عاميانـةمردم  هـا  ترانـه در تحقيقي كـه در بازتـاب كـار و تـالش در     ) 1383(محمد حنيف

و نـوع   محـيط جغرافيـايي   فراخوراقوام مناطق مختلف به «لرستان انجام داده است معتقد است 
و آواهـاي خـود بهـره     ها ترانهمعيشت و روحيات مردمشان در هنگام كار از مضامين متفاوتي در 

  ].40،ص10[» گيرند مي
از دگر كساني هسـتند كـه    ]8[و حميد سفيدگرشهانقي] 137ـ125،ص23[صادق همايوني 

بازنمايي زن به ]83ـ65،ص21[محمدپور و ديگران . اند هاي كار همت گذاشته آوري ترانه به جمع
ها تصويري طيفـي از   آن. اند هاي زبان كردي پرداخته ي از گويشكيدري كردي ها المثل ضربدر 
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سـوي زن ضـعيفه قـرار دارد و در سـوي ديگـر زنـي        ي كـه در يـك  نوع بهاند؛  زن به دست آورده
  .قدرتمند و توانا

تحقيقاتي كـه  . است نشده انجامهاي كار در مناطق كردنشين تحقيق مستقلي  در مورد ترانه
هاي كـار را ضـبط و ثبـت     گاهي چند شعر يا چند بيت مرتبط با ترانه شده انجامدر مورد فولكلور

ك لـه گـورانيي فولكلَـوريي     يـه  لَبـژارده  هـه در كتاب ] 30[ي مسننآقامحقق موسيقي . اند كرده
 يآور جمـع ي را از مناطق اطراف سنندج، كرمانشاه وايالم كردةتران نودوهشت1لَان رده ي ئه ناوچه
 كـرده  ادداشترا نيز ي نت ترانه حال نيدرعو براي هر ترانه يك يا دو بيت از آن را نوشته و  كرده
آوري بخش عظيمي  به جمع) تا بي(هاي اصيل كردي باري از ترانه كولهشارباژيري در كتاب . است

او درتحقيقي ديگـر  . است  خواندهه است كه هنرمند حسن زيرك از آوازها و نواهايي دست يازيد
هاي شباني، كشاورزي، سبك تند، الاليي، شيردوشي، كودكانه،  هاي كردي را به ترانه ترانه ]29[

  .كند بندي مي عاشقانه، ميهني و مرتبط با طبيعت تقسيم
در يك كار ميـداني   منتخبي از آوازهاي فولكلوريك كرديدر كتابي باعنوان ]26[آقاي حفيد

هـاي فولكلوريـك كـردي را     هـاي منـاطق مختلـف بخشـي از ترانـه      خوان وگو با آوازه و طي گفت
 درگذشـته نويسـد كـه    هاي كردي مـي  در كتابي دربارةترانه] 6[زاده يصف. آوري كرده است جمع
اي خوانـده   ژهها كه با آهنگ ويـ  ترانه گونه نيابه . ناميدند مي» فهلويات«هاي فولكلوريك را  ترانه
  .گويند شود در زبان كردي گوراني مي مي

كـار هـم    ضمن بحثي مفصل و طوالني در مورد موسيقي قوم كرد از چند ترانه] 17[كاظمي
هاي كردي پرداختـه و   آوري بخشي از ترانه در كار خويش به جمع] 38[وندلموت . نامبرده است

  .زاوية ديد خويش پرداخته است ازها بيشتر به بسط و تفسيرشان  ضمن ترجمة آن
نكتـة درخـور   . است شده انجامهاي كار  در كل، كارهاي زيادي در سطح كشور در مورد ترانه

در مورد تحقيقات گذشته در كشور اين است كه دو قوم بزرگ لر و گيلك بيشتر به ضبط  توجه
هاي كـار   ي خاصي از ترانهبند اما در اين تحقيقات دسته. اند هاي كار همت گماشته و بازتاب ترانه

همچنين، در غالب اين تحقيقـات اگرچـه بـه    . انجام نشده است] 8[غير از كار سفيدگر شهانقي 
هاي كار زنان توجه شده، كمتر به نقش زنان در توليدي فرهنگي و تحليل مايگـان   محتواي ترانه

  .ها پرداخته شده است اين ترانه

  مباني نظري
هـاي مختلفـي در    قا لب ادبيات شفاهي و فولكلور تعريـف كنـيم، نظريـه   هاي كار را در  اگر ترانه

ايـن  ].112ــ 93، ص31[هاسـت   آن نيتـر  مهـم مورد آن وجود دارد كه چهار رويكرد يا مكتب از 

                                                        
  .اردالن ةلكلوريك منطقوهاي ف از ترانه منتخبي .1
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ــد عبــارتهــا  نظريــه ــاريخي تطبيقــي، نظريــة ملــي : از ان ــةروان نظريــة ت كــاوي و  گرايــي، نظري
پـردازد و   كلور در ميان ملـل و جوامـع مختلـف مـي    نظريةتطبيقي به مقايسةفول. نظريةساختاري

ية فرهنگ ملـي و آن را عامـل حافظـة جمعـي و هويـت ملـي       ما بنگرايي فولكلور را  نظرية ملي
  .كند قلمداد مي

بـه عبـارت آشـناتر، فولكلـور دو     . ية آشكار و پنهـان دارد ال دوكاوي، فولكلور  در نگرش روان
ة خودآگـاه و ناخودآگـاه   دهنـد  بازتـاب دورسن، فولكلـور   ازنظر. بخش خودآگاه و ناخودآگاه دارد

در نظرية فرويد، ذهن دو . بخشي از اين نظريه متكي بر نظرية ناخودآگاه فرويد است]. 31[است
فرهنـگ و   فشـار  تحـت  كه يهنگامبخشي از خواست غريزي انسان، . بخش آگاه و ناخودآگاه دارد

شـود و در هنگـام رفتارهـاي     شود، وارد بخش ناخودآگاه مي اجتماع و از طريق عقل سركوب مي
  .كند هاي كالمي، خود را نمايان مي ناخواسته و دور از كنترل عقل، مثل خواب، مستي و لغزش

 توان گفت كه افراد درون يك جامعه آرزوهايي دارندكه در زنـدگي  با توجه به اين نظريه، مي
شودو بـه   ها در قالب كلمات وارد چارچوب ادبيات شفاهي مي اين آرزو. روزانه قابل برآورد نيست

نـوعي مكانيسـم دفـاعي     درواقعفولكلور. كاوي قابل واكاوي است همين دليل از طريق فنون روان
  .دهد مي1را تصعيد مسئلهاست كه گاه يك 

كند كه باعث تحريك رفتار شـده   اني ميفولكلور پيامد تنبيه اجتماعي را متوجه تابو يا هيج
  ].359،ص33[است

تواند كلماتي را به زبان آورد يا كارهايي را انجام دهد كه در زندگي  از طريق فولكلور فرد مي
 لزومـاً مردم تصويري ناخودآگاه از خويش دارند و اين تصوير «داندوس  ازنظر. روزانه قدغن است

ولكلورشناس، فولكلور منبعي غني و معنادار براي مطالعة اين ف ازنظر ].136،ص34[» زيبا نيست
، تابوهـا و هيجانـات و   هـا  ارزشبه همين دليل،الزم اسـت  . هاي يك جامعه است معرفت و ارزش

در اين رويكـرد، تـالش   . ي شناخته شودخوب بهكند  باورهاي اجتماعي كه فولكلور در آن عمل مي
در اين ديدگاه، محقق يك ناظر بيرونـي  . اهي آوردمحقق اين است كه محتواي ناآگاهي را به آگ

است كه متوجه بخش دروني، پنهاني و كدهاي معناسـت كـه در درون فولكلـور نهفتـه اسـت و      
ي نمادين آشـكار شـود كـه    ها سرنخمعنا ممكن است از . كند كدهاي آن را آشكار كند تالش مي

  .راوي از وجود آن آگاه نيست و در متن هم قابل رؤيت نيست
. فولكلور بخشي از فرهنگ است. شناسي فرهنگ است در نظريةانسان موردمطالعهمفهوم اصلي 

. شـود  منزلـة بخشـي مهـم از فرهنـگ نگريسـته مـي        بـه ها  شناس انسان ازنظرهاي عاميانه  دانش
شناسان بزرگي مثل بواس، مالينوفسكي، روث بنديكت از اين نظريـه در مطالعـة فرهنـگ     انسان

بواس، مفهوم مالينوفسكي در مورد انعكاس رواني افسانه و مفهوم  2مفهوم تراوش. اند كردهاستفاده 

                                                        
1. sublimation 
2. diffusion 
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نظريةتراوش به اين معناست كه داسـتان از يـك   . در اين حوزه قرار دارند 1كاركردگرايي باسكام
اين داستان در جامعةجديد ممكن است به همان شـيوه يـا بـا    . شود جامعه واردجامعةديگري مي

هاي مختلفي تقسيم كرده و بر  ي فولكلور را به بخشها داستاناين رويكرد . شود استفاده تغييراتي
اين ديدگاه بر اين باور است كه فولكلور . شود تر فولكلور مي اين باور است اين كار باعث فهم عميق

. يابي درست و ابراز احساسات است گيري سياسي، جهت داراي كاركردهاي گوناگوني مثل تصميم
ها  آن. اند اي را تشكيل داده شناسي در هر جامعه فسانه و داستان بخشي از زمينةتحقيقات انسانا

ها را  ي و فرايند داستانبند ميتقسداستان و متن فولكلور را در سه بخش محتوا، عملكرد و سبك 
رخي ب. هويت فرهنگي در فولكلور ريشه دارد 2محققاني چون روث بنديكت ازنظر. اند تحليل كرده

  .كنند مي ديتأكي رواني فرهنگ ها جنبهاز اين پژوهشگران بر 
ايـن  . شناسـي و فرهنـگ كليفـورد جيمزگيرتـز اسـت      يكي از محققان برجستة حوزةانسـان 

امريكايي در تفسير فرهنـگ شـهره اسـت و رويكـرد تفسـيري او در تحليـل امـور         شناس انسان
. گيرتـز مفهـومي معنـايي اسـت     نظـر ازمفهوم فرهنگ . فرهنگي سبب تحول اين علم شده است

وبر درك معناي كنش «. ي وبر در كنش انساني استكاو معناروش  مخصوصاًگيرتز پيرو فرويد و 
  ].352،ص9[» دانست گرفت و كارش را كشف معنا مي را هدف خويش در نظر مي

ر او، بـه بـاو  . دانـد  گيرتز پارادايم فيزيك اجتماعي را براي تفسير و تعميم فرهنگي عقيم مـي 
روش گيرتـز  . كنـد  ي از دانش و حقيقـت بـومي دفـاع مـي    نوع بهحقيقت به مكان وابسته است و 

شـود محقـق    مطالعةاين روش باعث مـي . است شده شناختهنمادين بوده و به نام روش تفسيري 
در ايــن روش، كــنش از درون و . دنيـاي پيرامــون خــويش و اعمــال و رفتـار ديگــران را بفهمــد  

  .، معناي ذهني كنشگر در اولويت استدرواقع. شود مي مطالعه 3اميك صورت به
است و نمادها امكان تعامل و ارتبـاط انسـاني را فـراهم     شده ليتشكاو، فرهنگ از نماد  ازنظر

فرهنگ نظامي معنايي است كه بـراي هـر قوميـت و گروهـي مشخصـات و نمادهـاي       . كنند مي
هـا را درك   م، اين بدان معناست كه فرهنـگ آن اگر ما كنش يك قوم را درك نكني. اي دارد ويژه

هـاي كـار، كـه از سـوي زنـان       ترانه ازجملهدر اين تحقيق، بر اين باوريم كه فولكلور و . ايم نكرده
اي ديالكتيكي و تعـاملي بـا جامعـه قـرار      ود، بعد معنايي و تفسيري دارد و در رابطهش خوانده مي

رويكردهـاي   مخصوصاًي و شناس جامعهوعات ادبي در ي در موضرادبيغ مسائلريتأثتوجه به . دارد
  ].32ـ26،ص4[ماركسيستي ريشه دارد

شناسـي هنـر    دو محقق در كشور به بحـث مسـائل نظـري در حـوزةادب شـفاهي و جامعـه      
را بـه مبـاني نظـري     فرهنـگ عامـه  يك فصل از كتاب خويش به نام ] 5[داري تميم. اند پرداخته

هاي مكتب فرانكفورت در مورد صـنعت فرهنـگ و    به نظريه فولكلور اختصاص داده است كه كالً
                                                        

1. Bascom 
2. Ruth Benedict 
3. Emic  
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، در كتاب خويش از هشـت  )1354(اما فيلسوف اجتماعي، آريانپور! اي مربوط است فرهنگ توده
  :كند نظريةمربوط به ريشةاجتماعي هنر بدين شرح ياد مي

  ؛)2رو اسپسن 1نظريةشيلر(بازي هستند  هنرها ناشي از غريزة . 1
  ؛)3نظريةمارشال(آيند تزيين و جلب نظر ديگران پديد ميهنرها براي . 2
  ؛)4نظرية بالدوين(شوند هنرها از شور خودنمايي زاده مي. 3
  ؛)5نظريةالنگ فيلد(زايند هنرها از اتحاد شور بازي و شور خودنمايي مي. 4
  ؛)6نظريةالكساندر(هنرها معلول تلطيف غريزةحيواني سازندگي هستند. 5
  ؛)نظريةفرويد(گيرند هاي جنسي سرچشمه مي هنرها از عقده. 6
  ؛)7دوگال نظريةمگ(يابند هنرها از تلطيف محركات فطري مختلف تحقق مي. 7
  ].1[)8نظريةهرن(هنرها در آغاز براي رفع حوايج زندگي عملي ضرورت يافتند. 8

ا بـه  ها بـه نحـوي هنـر ر    آريانپور در ادامه براين باور است كه غير از نظريةهشتم، بقيةنظريه
پي و آوردن شواهد تجربي  در هاي پي آريانپور در ادامةكار خود با استدالل. دهند غريزه نسبت مي

ايـن   ،م ايشـان زعاند و به  واقع ناشي از نيازهاي اجتماعي فشارد كه هنرها در بر اين نكته پاي مي
نـي تجهيـزات   حال كه غرايز يا فطرت يـا عوامـل زيسـتي، يع   . واقع اقتصاد است نياز اجتماعي در

آيد، لزوماً بايد هنر را امري اجتماعي بدانيم و اعتقـاد پيـدا    نمي ن هنر بريطبيعي فرد، از عهدةتبي
برقـرار   را يان افـراد انسـاني  مةكي،رابطـ كنيم كه عامل مبين هنر روابطي است كه در دنيـاي خا 

 ].10ص ،1[ دكن مي
پنـداريم كـه از سـوي زنـان      جمعـي مـي   نشيآفـر هاي كـار را يـك    در اين تحقيق، ما ترانه

اظهارات و بروزات انسـاني در  . اين بخش توليدي فرهنگي بوده و بار معنايي دارد. است شده خلق
ةيك عامـل  واسـط  بـه قالب رفتار،هنر، متن و حـوادث تـاريخي اجـزاي معنـاداري داردكـه بايـد       

هـاي كـار زنـان     ترانـه در اين تحقيق، با اين ديـد نظـري كـه    ].48،ص24[كننده درك شود  فهم
شناسـي   ي و جامعـه شناسـ  انسـان هـاي   كنشي فرهنگي است كه بار معنايي دارد با كمك نظريـه 

  .تفسيري تالش خواهيم كرد اين معاني را تفسير كنيم
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  محيط مطالعه
استان كردستان، چون بخشي از جامعة ايران، سه ركن اساسـي زنـدگي يعنـي زنـدگي شـهري،      

هاي زيادي مثل زرگري، بنايي، آهنگـري،   در زندگي شهري، شغل. عشايري دارد روستايي و نيمه
هـاي شـهري    هـاي بسـيار كمـي از شـغل     ي در جريان بوده است، اما ترانـه ساز يحلبمسگري و 

در . در زندگي روستايي، شيوةغالب زندگي كشاورزي و دامداري اسـت ].28؛ 27[است شده ضبط
هـاي كـار مربـوط بـه      غالـب ترانـه  . افرت و كوچ وجـود دارد كنار اين مشاغل، شكار،باغباني، مس

زنان در اين جامعه دوشادوش مـردان  . شود مشاغلي است كه در روستا و در فضاي باز برگزار مي
  .ها نقشي فعال دارند مشغول كارندو در توليد و حفظ اين ترانه

  روش تحقيق
نـوع پرسـش   . كمـي نـدارد   روش كيفـي امتيـاز بـاالتري از روش   . روش اين تحقيق كيفي است

اشـيا را در  «كند  در روش كيفي، محقق تالش مي. كند تحقيق است كه نوع روش را مشخص مي
بخشـند   حسـب معنـايي كـه افـراد بـه آن مـي       ها را بر محيط طبيعي خود مطالعه كرده و پديده

تفسـيرگرايي  روش كيفي در چارچوب پارادايم ].94،ص19[» معنادار كرده و آن را تفسير نمايند
ها و رفتارهـايي در   اطالعات خود را با ارجاع به عقايد، ارزش«محقق در اين روش . گيرد قرار مي

  ].93ص ،20[» آورد دست مي نخورده به بستر اجتماعي دست
در محـيط مطالعـه، غيـر از    . شده در ايـن تحقيـق مصـاحبه بـوده اسـت      كارگرفته تكنيك به

ه پرسيده نشده است، بلكه فقط از فردخواسته شد در صـورت  مقدمات الزم، سؤالي در مورد تران
. طور مستقيم ضـبط شـده اسـت    در صورت رضايت و همكاري، ترانةكار به. رضايت آن را بخواند

پس از مصاحبه و طبق اصول اين تكنيك بالفاصله روي كاغذ نوشـته شـدند    شده ضبطهاي  داده
در  1.متن آن به زبـان رسـمي برگردانـده شـد     بود، شده ضبطها به زبان كردي  چون ترانه]. 36[

عنوان موضوع مـورد مطالعـه    شود به هاي كاري كه فقط از سوي زنان خوانده مي ادامه، متن ترانه
  .قرار گرفت

 شـده  استفاده 2براي تحليل متن و به منظور استخراج نتايج مورد نظر از تحليل تماتيك

                                                        
هنگـام ضـبط   . گويـان اسـت   ناگفته پيداست در تحقيقات اجتماعي پژوهشگر موظف بـه رعايـت حقـوق پاسـخ    . 1

 ،در ايـن ميـان   .نشدند آوا و نواهاي كار را براي پژوهشـگر بخواننـد  گويان حاضر  ، بعضي از پاسخكار يها ترانه
هاي  گروهي ضمن خواندن ترانه: وندش مي ميتقس به دو گروه اي از آوازخوانان حاضر به همكاري شدند كه  عده

ة كار خواهان حفظ هويت خويش بودند و گروه دوم فقط موافقت كردند كه ابيات ترانـه نوشـته شـود و اجـاز    
  .آن را ندادندضبط 

2. thematic analysis 
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در تحقيقـات كيفـي اسـت      مهـم هاي  تحليل مضموني يا تحليل مايگان يكي از روش. است
بنـدي   تحليل تماتيك نوعي تحليل استقرايي است كه طي آن محقق از طريق طبقـه  ].32[

يابـد   شناسي تحليلـي دسـت مـي    اي به يك سنخ داده اي و برون داده ها و الگويابي درون داده
گذاري و  گويند آن را كد ها چه مي اي اينكه مشخص شود دادهدر اين تحقيق، بر ].53،ص3[

واقع روشي بسيار مفيد و منعطـف در پـارادايم روش كيفـي     اين تحليل در. كنند تحليل مي
ابـزار نگريســته   عنـوان  بــهي در تحقيقــات كيفـي گـاه   كارآمـد ايـن روش بــه علـت   . اسـت 

دو الگوي قياسي و استقرايي كاربرد با هر  1شود؛ابزاري كه به دليل انعطاف و آزادي نظري مي
هاي  كل ترانه(هاي اصلي  ازكل داده) زنان كارةتران( 2ها در اين بخش، ابتدا مجموعةداده. دارد
تحليل مايگان تحليلي رجوعي است كه در آن حركت به پيش و به عقب در . جدا شد) 3كار

رحلـه را بـراي   پژوهشگران شـش م اين  ].86،ص32[مراحل چندگانةآن امري ضروري است
اند كه در اين تحقيق استفاده شده است و پنج مقولة  تحليل تماتيك به شرح ذيل ذكر كرده
  :نهايي بر همين اساس تهيه شده است

بايـد  . هـا آشـنا شـود    محقق الزم است با عمق و محتواي گسـتردة داده : ها آشنايي با داده. 1
وجوي كشف معنـا و الگوهـاي    كند و در جست ها را مكرر بازخواني ور شود و آن ها غوطه در داده

  آن باشد؛
ايـن  . هـا را كدگـذاري كـرد    هـا، بايـد آن   پس از خوانش و آشنايي بـا داده : كدگذاري اوليه.2

كند كه به نظر  كد يك ويژگي داده را معرفي مي. هاست مرحله شامل ايجاد كدهاي اوليه از داده
  محقق جذاب است؛

كـردن   ل كدهاي مختلف در چارچوب مضامين بالقوه و مرتباين مرحله شام: ها كشف تم. 3
محقق با تحليل كدها استدالل . هاي مشخص است شده در قالب مضمون هاي كدگذاري كل داده

  تر قرار بگيرند؛ كند كه چگونه كدهاي مختلف در چارچوب مضموني بزرگ مي
هـا   ها را ايجـاد و آن  از تم اي شود كه محقق مجموعه اين كار زماني آغاز مي: ها بازبيني تم. 4

  هاست؛ اين بخش خود شامل دو بخش بازبيني و تصفية تم. كند را بازبيني مي
در ايـن مرحلـه، محقـق مضـاميني را كـه بـراي تحليـل        : هـا  گذاري مضمون تعريف و نام. 5

شـود كـه هـر مضـمون      در اين كار، مشخص مـي . كند ارائةداده است تعريف و مجدد بازبيني مي
  ها را در خود دارد؛ به از دادهكدام جن

هـاي دقيـق و    اي از تـم  شود كه محقق مجموعه مرحلةنهايي زماني شروع مي: تهيةگزارش. 6
  ].93ـ87،ص32[مشخص را در اختيار داشته باشد 

                                                        
1. theoretical freedom 
2. data set 
3. data corpus 
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  ها يافته
بعضـي از تحقيقـات در    قـبالً . بنـدي شـدند   نوع شغل دسته برحسبآوري و  ها پس از جمع ترانه

بنـدي كـرده    صـنعتي و صـنعتي نـوع    ها را در قالب سنتي، پيشا كشورهاي صنعتي اين نوع ترانه
هاي شكار، كشاورزي، دامـداري و   ها به انواع ترانه به همين علت، در اين پژوهش نيز ترانه. بودند

يزي است كـه از ابتـدا   بسيار بيش از آن چ كار يها ترانه، گسترة درواقع. پيشاصنعتي تقسيم شد
برخالف . ها كاري ناممكن نيست، اما خيلي ساده هم نيست آوري نهايي آن جمع. رسد به نظر مي

  ].37[» بندي كارهاي فولكلور ساده نيست مبناي تقسيم«تصور 
. محتـواي كـاري نـدارد    صد درصـد هيچ ترانةكاري . اساس محتوامشكل است بندي بر تقسيم
اي در چارچوب مشاغل صـنعتي سـروده نشـده بـود، در قـدم       هيچ ترانهدر اين تحقيق  ازآنجاكه

هـاي خـاص    هـاي لبنـي و ترانـه    هاي شكار، كشاورزي، دامداري و فـرآورده  ترانه صورت بهنهايي 
ي آغازين، اميد است كه با بند ميتقسبا اين . اند دشدهيقدر ادامه  اختصار بهكه  اند شده يبند دسته
هاي كارِ خيلي از  بندي براي ترانه اين تقسيم احتماالً. و بهبود يابد ليوتعد جرح نظران صاحبنقد 

  .اقوام ديگر در كشور هم صادق باشد
تري در اختيار خواننـده   متفاوت انداز چشمدر كنار هم چيدن و توجه به بافت كلي اين نواها 

هـا   كل، ايـن ترانـه   در. ديآ يبرنميي از توان نوعي نواي خاص تنها بهي كه انداز چشمدهد؛  قرار مي
 ازها قشربندي جامعه را  ، بعضي از ترانهمثالًاند؛  بازتاب زبان جامعه و فرهنگ آن در ابعاد مختلف

، شـيوخ و قشـر عـام شـامل رعايـا،      نيوانقشر خاص شـامل خـ  . دهند خاص و عام نشان مي نظر
  .ها هستند و چوپان نانينش خوش

شـامل آب رودخانـه، قنـات و چشـمه      ورداسـتفاده مها گاه متوجه نوع آب  محتواي اين ترانه
. برنـد  ها و درختان منطقه را نـام مـي   گاه از انواع حيوانات اهلي و وحشي و بعضي انواع گل. است

ي مثل ماسـت، شـير، پنيـر و پشـم، قـالي و جـاجيم       رخوراكيغهاي خوراكي و  بعضي از فرآورده
، هـا  كـوه نـام  . گوينـد  ييالق و قشـالق مـي  بعضي آواها از فرايند كوچ و . آورند سخن به ميان مي

و رعايـاداد سـخن    هـا  خـان بعضي از اخـتالف طبقـاتي ميـان    . كنند را يادآوري مي ها دهو  ها دره
اند و بعضي از سـربازي اجبـاري رضـاخان دل     بعضي از دوري از خاك و سرزمين ناالن. دهند مي

صداي زنـان و دختـران در   . هاست ترانهيةاكثر اين ما درون، عشق و غم حال نيدرع. خونين دارند
سـو   انـد، امـا از دگـر    هـاي مـردان   زنان از سـويي سـوژة غالـب ترانـه    . شود ها شنيده مي اين ترانه

ها در كنار توليد درخواسـت روحـي و اجتمـاعي خـويش را      آن. هنر و فرهنگ هستند گرشنيآفر
  .كنند بازگو مي
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  جنسيت و فردي و گروهي بودن برحسبنوع ترانةكار . 1جدول
  فردي  گروهي مردانه زنانه نام ترانه

  *  * * -  شكار
  -  * - * چيدن گياه
  *  - * - زدن شخم
  -  * * -  درو

ترانةدختران براي
  *      * كارمردان درو

  *  * - * دستيترانة آسياب
  *  * * - كوبيدن خرمن
  *  - * - چيدن با داس گياه

  *  - * - چوپاني
  *  - *  ييالق

  *  - - * شيردوشي
  *  - * - ترانةبيري

  -  * - * زني مشك
  *  - - * ترخينه

  *  * - * يباف يقال
  *  * - * آب آوردن از چشمه

  *  * * - كاروان
  *  - * - سربازي
  *  - * - جنگ

  *  - * - رانندگي
  *  - * - اوقات بيكاري

  درصد86  درصد 43 درصد62 درصد38 درصد
  

  يبنـد  ميتقسـ  كـامالً جنسـيتي   ازنظـر هـاي كـار    دهند، ترانـه  هاي جدول نشان مي كه داده چنان
ناشـي   مسئلهاين . خواند شود، ديگري نمي اي كه از سوي مردان يا زنان خوانده مي اند؛ يعني ترانه شده

اسـت بخـش    مالحظـه  قابـل ،حال نيدرعـ . جنسيتي عميق و سنتي در اين جامعـه اسـت   كار ميتقساز 
ديگـر   توجه در اين ميان، نكتةدرخور . شود ها خاص زنان بوده و از سوي آنان خوانده مي از ترانه زيادي

  .شوند گروهي خوانده مي صورت بهفردي و هم  صورت بهها هم  اين است كه بعضي از ترانه

  ي كار زنانها ترانهتحليل تماتيك 
 شـده  اشـاره به دو مقولـةمكان و زمـان    ميرمستقيغ صورت بهي زنان كارنواهادر تحليل موضوعي 

زماني هم از  ازنظر. است ذكرشده، رودخانه يا يك چشمه  است؛ مثالً، در مورد مكان، گاه نام كوه
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ي جـا  بـه هاي مثل شكوفه و گل و باران  ها كمتر اسمي به ميان آمده است و بيشتر از نشانه فصل
. ي زمستان سخن رفته استجا بهپاييز و برف ي تابستان، بازگشت از ييالق براي جا بهبهار، ميوه 

هـا در ايـن آواهـا هويداسـت و      نشانة بعضـي از ايـن لهجـه   . ي مختلفي داردها لهجهي كردزبان 
هـا، اسـم كـوهي خـاص يـا       در بعضـي از ترانـه  . توان منطقة جغرافيايي لهجه را تشخيص داد مي

ها را بـراي خـويش و گـاه     اين ترانه ها در بيشتر موارد زن. است شده استفادهاي مثل زرزا  عشيره
اند كه شـنيده نشـود،    ها را براي اين نخوانده اين ترانه درهرحالها  آن. اند براي زنان ديگر خوانده

است كه گاه به هنـر و  ) نوعي آفرينش اجتماعي(هاي كار زنان يك محصول اجتماعي  بلكه ترانه
ه در يك فضاي خـاص اجتمـاعي خوانـده    شود، اما يك توليد اجتماعي است ك ادبيات نزديك مي

ها  گذاري آن ها، بازبيني و نام ها، پس از كدگذاري، كشف تم در تحليل تماتيك اين ترانه. شود يم
  .در ابتدا هفت مقوله و درنهايت پنج مقولة زيبايي، عشق، ناكامي، نابرابري و انتقاد استخراج شد

  زيبايي
اين زيبايي گاه متوجه طبيعـت و گـاه   . ها مباحث مربوط به زيبايي است يكي از مايگان اين ترانه

، اما به دليل شرايط اجتمـاعي  نديب يمدر شعر ذيل،او يار را . متوجه عواطف و روابط انساني است
نـور  زاست؛ چون  كند، اما مهتاب هم مشكل او شب را براي ديدار انتخاب مي. امكان ديدار نيست

  .شود شدن دلدار مي آن باعث ديده
  ەو چەن شەوە هام لە پەژارەئيمش

ت دیارهخ نم با  ۆ خۆت ناو
  ەو لە بەختم مانگەشەو دیارەئيمش

  ەرت دیارهويەک ئەچم سوەر که

  ترجمه
  امشب چندمين شب است كه غرق اندوهم

  بينم،اما قامتت پيداست تو را من نمي
  امشب زبخت من، شبي مهتابي است

  پيداست ات هيسا روم يم جا هر

  عشق
 مسـائل بحـث از  . هاي كار است ترانه جمله منهاي اجتماعي  ي غالب ترانهها هيما بنعشق يكي از 

زنـان  . متعدد اجتماعي ريشـه دارد  مسائلدر  مسئلهاين . دلدادگي مربوط به روابط انساني است
هافقط معشوقه نيستند، آنان گاه عامل و كنشگر عشق و در اين زمينه داراي قـدرت   در اين ترانه

  .اظهارنظرندانتخاب و 
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 گرژێ کوڕە مەکە گرژە
  ئەو چۆڕە شيرەم ل دەڕژێ

  دایکم بزان دەمکوژێ
  ئارامی گيانم کوڕە مەکە، شيرەکەم ل دەڕژێ

  نا دیوارەهەتيو مەکە پە
  کوڕە مەکە دایکم دیارە، هەتيو مەکە

وێ ن پارش   خۆزگەم بە دو
وێ ا نووستين بە چارش ک   و
وێ يان ش کيان کردین ما   ل
  ئارامی گيانم، هەتيو مەکە

  ترجمه
  بردار پسرك ز شيطوني دست

  اين چند قطره شير خواهد ريخت
  مادرم بفهمد مرا خواهد كشت

  خواهد ريختآرامش روحم، پسرك نكن، شير 
  اذيتم نكن، پستوي ديوار است
  نكن شيطوني مادرم پيداست

  هاي شب هزار حسرت ديشب بعد از نيمه
  كه همه باهم زير يك چارقد خوابيديم

  شان ويران باد، ما را ز هم جدا كردند، آرامش جانم خانه
  :در شعري ديگر

ی مەڕانەم م مەشک   ەشک
  ەبەستی من بزانەم
  ەی هەتيوە زۆرزانەئ
ۆوە وا بەیانە ەد   ب

  ترجمه
  مشكم ز جنس پوست گوسفند است

 منظور من را درك كن
  باز حقهبزن به چاك پسرك 

  سحر نزديك است چراكه
ي عشـقي از  ها هيما بنخوانند، وسايل و  در آواز ذيل،كه دختران آن را براي مردان دروكار مي

كـه كـاري سـخت و     كننـد  يمـ مـردان بـا داس دسـتي درو    . اسـت  شـده  انتخـاب همين محيط 
. شـود  يمدستةداس از چوب است و بر اثر تالش زياد باعث آسيب و تاول دست . فرساست طاقت

  .كند زن اين زخم را با شعر ذيل درمان مي
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ز   دەسکی داسەکەت ئەگرم لە ئاو
می  نەی پ بکەی لە د ز(درو   )کار

  دەسکی داسەکەت دەگرم لە لۆکە
نەی پ بکە لە جاڕە جۆکە   درو

  ترجمه
  دستةداس درو تو را آويزه خواهم گرفت

  يدروكنبا آن ) اسم يك زمين=كاريز(تا در زمين ديم
  دستةداس درو تو را پنبه خواهم گرفت

  يدروكنتا با آن در زمين جو 
يكـي از  . هـاي زنـدگي اسـت    يةعشـق و رنـج  ما بـن يي با ها داستانتم اصلي غالب آواهاي كار

كنند وانسان را به يـاد عصـيان    كودكان در گهواره زمزمه ميهاي عاشقانه كه زنان بر بالين  ترانه
يعنـي بـدون    1)بيشكه(گهواره را در كردستان . داردزيانگ شگفتاندازد، محتوايي  فروغ فرخزاد مي
ساختند و در اولين فرصت نوزاد را در آن قـرار   از چوب مي قبالًگهواره را . گويند ترس و شك مي

مادران گاه نـوزاد را  . دادند و اغلب مادر تكان مي ها بچهگهواره را گاه مردان و گاه ساير . دادند مي
ترانةذيل،كـه بسـيار مشـهور    . گذاشتند، بدون اينكه نگران او باشـند  ها در گهواره مي براي ساعت

كنـد كـه الهـي بيمـار      رود و مادر دعا مي است كه كودك به خواب نمي هايي است، يكي از حالت
  .شوي و پدرت بميرد، بلكه من قبل از آمدن سحر به ميعادگاه بروم

  ۆالنک النک النک
  ە دار هەنارێالنک ل

ە سەردڵ خ ئ   بی باب مردوو بیەی ڕۆ
ژوانش   ەو درەنگە بۆ ج
  ەوا ڕۆژی ڕووناکەئ) جا(
  ەموو عالەم دەیزانه

  ترجمه
  گهواره، گهواره كوچكي است

  است» انار«جنس گهواره از درخت 
  باشي پدرمردهها فرزندم، دردمند و 
  است روقتيدشب براي ميعادگاه 

  ناكامي
شـود   توسط نيـروي بـدني انجـام مـي     معموالًكاري كه  ها از شرايط سخت ي اين ترانهجا يجادر 

                                                        
1. bishke 
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مشغول كار مـادري، همسـري،    هنگام شبزنان در اين جامعه از كلة صبح تا . شكايت شده است
كـار و تـالش پـادش     همه نيازن در قبال . هستند... داري و ي، مزرعهكشاورزپرستاري، دامداري،
درد  تيـ درنهابه اهدافش نـاتوان اسـت و    دنيدررسزن در اين جامعه . كند مناسب دريافت نمي

  .كند را خم ميغم قامت او 
مەوەش ۆم نەی   ەرتە لە داخت ب

مەوە ۆم، نەگەڕ   ڕۆیين ب
ر بار خەم چەمیقام   ەتم لەژ

  کەمی ە لە هاوماڵمردنم خاس

  ترجمه
  گشت بازنخواهمو  روم يمبندم كه  عهد مي

  است بازگشت يبآن نوع رفتني كه 
  قامت من زير بار رنج خميده گشت
  ديگران سرافكنده باشيدمرگ بهتر از اين است كه در ميان 

  يا
رمان ماسيی دەرهەمەقا   ييەکەی ژ
ش و وەرهەمەپ    سک ماسييەکە ئ

  ە سای دیوارانکزکز دانيشن ل
  باران ەنجير لە گەردن وەک گوناەز
شاگمە ئاخ لە بانی ئاخئ   ەونە ک
  ڵ لە دەروونم بووە بە سيازاخد

  ترجمه
  است)ماهي(ايم داراي طرح  قالي كه بر آن نشسته

  ها پر از رنج و غم است ن آن ماهيدرو
  بنشينيم غمگين در پاي ديوارها
  گردن در زنجير، چون گناهكاران

  است برآمدهام  ةپياپي ز سينهضجقدر نيا
  دل در درونم مثل سنگ سياه شده است

  نابرابري
همـةجوامع بشـري    گانيما بنعشق، كه يكي از . است نكرده عمل لئاديا گاه چيهجامعه در عمل 

گـر غـايي در    در ايـن جامعـه، دختـر انتخـاب    . شـود  مـي  پا گذاشتهو در عمل زير  كرات بهاست، 
 انـد  يشـاك از عشق غير دلخواه و گاه از شوهراني  گاه كارهاي  زنان در ترانه. داستان عشق نيست
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و به زبان دانش اجتماعي فرصت زنـان در انتخـاب    درواقع. ها دارند كه اختالف سني جدي با آن
  .ردان برابر نيستهمسر با م

  ەی ناکەم، ناکەم، براکەم شوو ناکەمه
ردی پ ناکەمئ   ەو پياوە پيرە، م

  ترجمه
  كنم خواهم شوهر  كنم، اي برادر من نمي نه نه، چنين كاري نمي

  خورده است، با او ازدواج نخواهم كرد آن مرد سال
طبيعي فرقي ميان دختـر و پسـر    ازنظركنند،  مادران فرزند خويش را نوازش مي كه يهنگام

اما در جوامع پدرساالر، كه ساخت اجتماعي ارزش واالتـري بـراي پسـر قائـل اسـت،اين      . نيست
دهـد و آن را   مادر پسر را بر كار و زحمت ترجيح مـي . يابد در ترانةنوازش پسر بازتاب مي مسئله

كي و دسـتانت تـوان   گويـد تـو نـازك و كـوچ     اما در نوازش دختـر مـي  . پندارد ثروت و ملك مي
  .كشيدن آب از چشمه را ندارند

  نوازش پسر
کەمن کاری ناک   ەم چ

کەت سم کو   ەشی نار
کەئ و کەم م   ەو کوڕە بەخ

  ەندەم خودا خودا کردچ
کم ز بە با کردک   ۆشک

  ەو کوڕەم پەیدا کردتا ئ
  ترجمه

  كاري است كثافت كنم من كار نمي
  ي همچون مو استسير دوك

  است تربيت اين پسرملك
  چقدر خداياخدايا گفتم
  يك دنيا طال بر باد دادم

  ...تا اين پسر را يافتم
  اما نوازش دختر

حانەد   ەسکە گوڵ و ڕ
  م بە تۆوە جوانەما
  ەسکە گوڵ و وەنەوشەد

  م بە تۆوە خۆشەما
رانخودا داوی   ە لە خ

رمانگ ل ی ئەست   انەگە
راند   ەرمانی شەل و کو
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  ترجمه
  دستةگل و ريحانه

  با تو زيباستام  خانه
  دستةگل بنفشه

  خانه باتو قشنگ است
  خداداده از خيرات
  ماه را با ستارگان
  ...درمان همة دردها

  انتقاد
. ناشي از فاصلة ميان آرزوهاي شيرين و واقعيات تلخ اجتماعي اسـت . انتقاد ناشي از ناكامي است

آنان با كالمـي  . كنند مي گاه رازهاي دروني خود و خانواده و جامعةخويش را بيان وزناندختران 
خويش و درد خـويش را   آواز دلزنان . كنند هايشان را مطرح مي ها و خواست ساده و روان گاليه

در اين جامعه، مشكل . شود شود، شنيده نمي اين آواز گرچه با صداي بلند خوانده مي. خوانند مي
  .كردن نيست ندادن و نشنيدن كمتر از انتقاد گوش

، كه در فرهنگ تر بزرگو برادر  شود يمچنين است كه خواهر فداي برادران در باور عمومي، 
يـار از   ديـ گو يمـ خواهر در شـعر زيـر   . كردي به كاكه معروف است، عزيزترين فرد خانواده است

  .شود تلقي مي ضد هنجاري نوع بهكاكه عزيزتر است؛ شعري كه 
  ۆ بۆ من چاکی و من بۆ تۆ چاکمت
  کاکم ۆم خۆشتر ئەوێ لە چاویت

  ترجمه
  تو براي من خوبي و من براي تو خوبم
  ...دارم تر مي من تو را از چشمان برادر بزرگم دوست

را اسـاس زنـدگي و    نآ ومعنـايي خـاص در نظـر دارد     گـاو  مـاده در شعر شيردوشـي زن از  
 درواقـع . زنـد  يمـ او از اهميت روغن حاصل از آن براي فرزندش حـرف  . پندارد يمروحيةخويش 

اي به اهميت اقتصادي شير در زندگي آنان است و گاه در اين ميان  سي اين شعر اشارهبخش اسا
  .براي وزير است اش كرهكه  شود يمو گاه طنزي به كار گرفته  شود يميادي از يار 

ەکەمین   ەن نەن مانگا کا
ەکەمیبن   ەی ماڵ و حا

  ڕۆنی زەنگ بۆ کوڕەکەمی
  ەر ئاورگەکەمیشيری س
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  ترجمه
  كال مني گاو مادهننه،  ننه

  بنياد خانه و جان مني
  روغن خالص پسر مني
 شير روي آتشدان مني

هـا گـاه    نقد آن. ها فقط از نهادهاي خانواده و اجتماع محلي شاكي نيستند زنان در اين ترانه
در ترانةكار ذيل، مادران از سيستم جديد ارتـش،  . تر است كالن متوجه سيستم قدرت در سطحي

  .اند برد، شاكي مي) اجباري(بود و جوانان را به سربازي  دهكر برپاكه رضاشاه 
  ە خوار، ئاو لە دیوارێهات
  ەکی گرتم، وەک ژەهری مارێتای

  تە خوارێ لە هەرزێئاو ب
وەلەرزێتای   ەکی گرتم بە ل

ت بیاخوا    ەزێتڕەزاشا د
  ڕەزاشا بەردت ل بارێیاخوا 
  ڕم گەورە کرد بە قەندی شاریدوو کو

  ردن، لە بۆ ئيجباریەردووکيان به
  ڕەزاشا فيتنەت فەنا بیاخوا 
شت کچ بە تەما بچ کو   ڕت نەه

 ترجمه

  آب از ديوار سرازير شده است
  ام مثل سم مار است تبي گرفته

  آب از زمين سرازير شود
  اند افتادهكه لبانم به لرزش  ام تبي گرفته

  قلبت بشكند رضاشاه الهي
  تو باريدن گيرد بر  سنگ رضاشاه الهي

  دو پسرم را با قند بزرگ كردم
  ها را به سربازي برديد شما آن

  تو نابود شود فتنة رضاشاه الهي
  اي تا دختران منتظر آنان بمانند پسري را نگذاشته

  گيري نتيجه
در  خصوصـاً ي در فراينـد توليـد   ا دهد كه زنان چه نقش اساسـي  ها نشان مي تعداد و درصد ترانه
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ـ . چيني و كل حيات فرهنگـي و اجتمـاعي دارنـد    بخش كشاورزي، دامداري، گياه زنـان   كارةتران
زنـان در ايـن ترانـه فريـاد     . ژانـر نقـش دارنـد    گونه نياها در توليد  آن. محصول ذهن زنان است

هـا در نگـاه    اين ترانـه . زنند ي زنان حرف ميزندگ وزنند و از بخت و عشق و نابرابري خويش  مي
اگـر بـه حجـم    . كنند ر شرايط خاص اجتماعي را ترسيم مياول تصويري ساده از زندگي انسان د

ي و فرزنـدپروري و در  فرزندآوربينم زنان در كنار توليد گياه، نان و كره و  ها نگاهي كنيم، مي آن
اهميت اقتصاد در زندگي كلي زنـان حيـاتي اسـت وقتـي در     . توليد فرهنگ ادبي نيز نقش دارند

اما كنـار آن از  . زنند روغن براي تداوم زندگي حرف ميهنگام شيردوشي از اهميت شير و كره و 
گوينـد، از عـدم انتخـاب عشـق      ،از مقاومت در مقابل ناماليمـات مـي  آورند يميار حرف به ميان 

  .گاليه دارند برد يمرا به اجباري  اواند، از اينكه پسر را بزرگ كرده و شاه  شاكي
ها غير  بينم كه زنان و دختران در اين ترانه كنيم، مي ها توجه مي وقتي به معناي دروني ترانه

ي آرام و از ا وهيشـ هـا بـه    آن. دارنـد  يبرمـ از توصيف طبيعت و انسان از رازهاي خويش نيز پرده 
كالم از سـاخت خـانواده، نهادهـاي     نيتر سادهزنان در . كشند مي نقد بهجامعه را  طريق اين هنرْ

كـردن   و عمـل  دنيشن قابلاما نقد در يك بستر باز اجتماعي . قدرتمند و حتي دولت انتقاد دارند
و از  انـد  سـاكن جـوامعي كـه   . كننـد  است؛ بسترهاي كه نقد را نه تهديد، بلكه فرصت تلقي مـي 

  .كنند بير ميشنوند و شنيدن را به ضرر خويش تع ترسند نقد را نمي پويايي مي
اما اين جامعه از سويي از . كشند يم نقد بهي خويش را وزندگي كار جامعه ها ترانهزنان كرد در 
جامعه گويي . شنود اين جامعه صداهاي برخاسته را نمي نكهيترا دردناككند و  نقد جلوگيري مي

اشـد، ولـي   جامعه در هر شرايطي ممكن است منتقد داشـته ب . در اصل و بنيان چندصدايي است
هـا را بـه بيـرون خـود پـرت       اين جامعه با نشنيدن صداي منتقدان آن. گوش شنوا نداشته باشد

يا مهاجر خارجي است  تيدرنهامنتقدي كه . دهد ها را به درون منتقد كوچ مي كند يا اينكه آن مي
شـيوة   نيتر هسادهاي كار و به  زنان هم در جامعه كر و ناشنوا و از طريق ترانه. يا تنهايي غمگين

  .اند، اما مردان قدرتمند اين حوزه صداي زنان را نشنيدند ممكن خواست خويش را فرياد زده
ها ربـط وثيقـي بـا مـتن اجتمـاعي       ها و محتواي آن ترانه. اند ها ناشناخته هنرمندان اين ترانه

كـوبي اسـت،    هـاي شـاليزار و بـرنج    هـا مثـل ترانـه    هاي انساني در اين ترانه بعضي خواست. دارد
درايـن منـاطق   ) جنـوب (گيـري   و ماهي) شمال(، شاليزار )لرستان(كوبي  هايي مثل بلوط اماترانه

اين نواها به نوعي بازتاب شرايط زيستي و اجتماعي خاصـي هسـتند و تـا حـدي از     . وجود ندارد
  .اند نزديك) تأثير شرايط اجتماعي بر شكل و محتواي آثار هنري(بعد نظري به رويكرد بازتاب 

طور نسبي آزادند، به تنهايي و بدون  دهد زنان دراين جامعه به تجربة زيستة محقق نشان مي
دهند،بدون حضور شوهر وبرادر از ميهمان  روند،كار منزل را سامان مي همراه به كوه و مزرعه مي

پوشانند،در كارهـاي مختلـف جـدي و كوشـا      وقت كامل نمي كنند،موهايشان را هيچ پذيرايي مي
كـش و جوراب،كـوزه و    خوانند،روي دست آواز مي. پردازند ستند و در كنار كار به تجربةهنر ميه
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سرا واهل رقـص و شـوخي هسـتند و بعضـي      گو و قصه بعضي داستان. كشند نگار مي و ديوار نقش
گيري خانه نقش دارند و مردان اغلب پول خانـه   در تصميم. جوي هنگام ضرورت سواركار و جنگ

  .گذارند ها مي ار آنرا در اختي
هاي مختلف در مدت يك سال گرفته شده است  ها از سوي زنان مختلف و در مكان اين ترانه

ممكن اسـت زنـاني در   . شناسند، اما درد و رنج و آرزويي مشترك دارند كه حتي همديگر را نمي
شـادتر يـا   هـاي   ها بوده باشند كه چنين شرايطي نداشته باشند يـا زنـاني كـه ترانـه     همسايةاين

هرچند اين تحقيق ادعايي تعميمـي  . ها را نيافتيم تري در دل داشته و ما توفيق ضبط آن غمگين
  .اند كه شنيدني است هاي براي خويش و شرايط خويش سروده ندارد، نشان داد كه زنان ترانه
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