
  

  

  

  

  

  تحليل گفتمان فولكلور مردم تركمن در باب ازدواج

  

  باقر ساروخاني

  عليرضا قبادي

  
  

  بيان مقاله

رغم آن،  به. ها و انتظارات اجتماعي است فولكلور نمادي اجتماعي و گوياي مسائل، نيازها، خواسته
رستي از اين شناسي د مطالعات موجود، روش. است  نشده درستي بدان پرداخت انه تاكنون بهمتأسف
اند و مخاطبان را به  هاي جمعي استفاده كرده  اجتماعي ندارد، ازجمله آنكه محققان از رسانهةپديد

كننده، آنچه به اصطالح فولكلور  اند و سپس با نام ارسال نگارش فولكلور محل خود تشويق نموده
 .اند آن محل است، قرائت كرده

. سو اعتبار ندارد از يك:  بسياري مواجه استآوري فرهنگ مردم با مسائل اين شيوه جمع  
از سوي   صحت داشته باشد؛ه استعنوان فولكلور ارسال كرد اي به معلوم نيست آنچه شنونده

سوم آنكه  .ديگر معلوم نيست آنچه فولكلور ناميده شده، در صورت صحت وفور داشته باشد
يان ديگر نه شيوع و نه اعمال آن به ب. شود معلوم نيست اين فولكلور فعالً در عمل پياده مي

 .آيد دست نمي چهارم آنكه معناي دروني آن رسم يا آيين با اين شيوه به مشخص نيست؛
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آوري فولكلور يك قوم، صرفاً از راه دور و بدون هيچ كنترل و باز  با آنچه ذكر شد جمع  
ار معنايي فولكلور هاي آن قابل وثوق نيست؛ گذشته از اين، ب بدون هيچ مشاركت عملي در آيين

مطالعة حاضر . ضروري استبنابراين، شناخت عملي فولكلور ايران زمين . دهد دست نمي را نيز به
هاي  شناسي جديدي صورت گيرد تا داده است كه اين شناخت در قومي خاص و با روشدرصدد 

  .آن در تاريخ فرهنگ ما ماندگار شود
  

  ضرورت و اهميت

هاي  تواند در بازنمايي و تفسير معني ساير پديده ر دقيقي است كه ميفولكلور ازجمله عناصر بسيا
اين در حالي است كه پيش از اين مطالعات فرهنگي . فرهنگي موجود پژوهشگر را ياري نمايد

  .است هاي آن در ايران زمين نپرداخته  نحو مقتضي به فرهنگ و پديده به
بنابراين، توانايي . شد آني و ايستا تصور مي فولكلور امري ، ايرانةدر مطالعات فرهنگي گذشت  

به دوش كشيدن مفاهيم و معاني اجتماعي زمان خود را نداشت و اين در حالي است كه تغييرات 
اگر . آيد دست مي سازي فراوان از فولكلور به اجتماعي موجود در جامعه بسيار است و معني

 ايستا نيست كه پويا و نه تنهاشيم كه فولكلور چنين به فولكلور نگاه كنيم بايد بر اين باور با اين
لذا نگاه گفتماني، اين قضيه را از سويي مهم جلوه . بسيار متوجه وقايع زمان خود نيز هست

بعد از . سازد يابي از پديدة فرهنگ دو چندان مي دهد و از سوي ديگر راه را براي فهم معني مي
گويد  گونه كه گيرتز مي سازي نظر افكنيم همان  يشناسي و معن شناختي بهتر است به معني  انسان

 .تر از مفهوم عيني آن ببخشيم اي عظيم فولكلور را با توجه به مفهوم معنايي گستره
يعني چه؟ يعني اينكه ژانرهاي گوناگوني را از ساخت و استفهام معني فرهنگ آمادة ارائه   
نحوي  شود و مفاهيم و معاني به ار ميسازد كه قالب آن در شكل سنتي و ازلي و ابدي آن تكر مي

شود و راه حل آن  يابد كه براي فهم آن نگاه كردن به واژة گفتمان خاص اندك مي دگرگوني مي
 را ها براي فهم، راه. ها عوض كنيم گويد كه انديشة گفتمان را بپرورانيم يعني نگره را با نگره مي
هاي تاريخي، سياسي،  شناختي گذشته در انگاره جاي راه بگذاريم لذا همان غالب سنتي زيبايي به

اين پژوهش دائماً در اين انديشه است كه يك پيكرة ثابت . شود اجتماعي و فرهنگي نمايان مي
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در اين ايجاد، . سازي الزم را ايجاد كند يي توانايي آن را دارد كه فضاي معنيها سنتي، در چه زمان
 آن در دستيابي به معاني اين است كه عامل كنش تنوع بسيار مطرح و موردنظر است و جذابيت

خواهيم پا را فراتر از توصيف  بنابراين با آموزش گيرتز مي .است آن ساخته اما شناخته نشده 
  فولكلور چيست بگذاريم؟

شناسانه و هم توجهي آلوده به   هم نگاهي ادبياتي دارد هم نگاهي انسان١فولكلور  
نظر است كه مورد توجه مشترك مداز فولكلور در اينجا آن معنايي . شناسي فرهنگ جامعه
بنابراين بايد گفت فولكلور و زندگي عامه دربرگيرندة . شناسي باشد شناسي فرهنگ و انسان جامعه

ي مادي در حوزة تمدن ها ، آداب و رسوم، سنتها هنرهاي سنتي، اعتقادات، اوقات فراغت، جشن
صورت  ر گروهي با عاليق و اهدافي كه آنها را بهدر واقع ه. و در حوزة اصلي فرهنگ است

گيرد به زندگي بر مبناي فضاي اجتماعي منظور  غيررسمي از نسل كنوني و نسل گذشته فرا مي
تواند فولكلور يعني فرهنگ  معناي عام، افراد هر گروه مي در اين فضاي سنتي به. دهد شكل مي

يي، عوامل فردي و عمومي بسياري وجود ها در چنين سنت. وجود آورد  خاص خود را بهةعام
ي ها يابند و مدل شوند و تغيير مي دارند كه بر مبناي همان خواص فردي و عمومي تكرار مي

 خود به حساب ةعنوان ارزش در حيات تجربه شد كنند و آنها را به خاص گروه را ايجاد مي
اي را براي گروه  انش زيست شدهاين اشكال سنتي د. نمايند آورند و دائماً آنها را تكرار مي مي

ي ها شود و به مثال ي فرد به فرد و چهره به چهره تكرار ميها نمايد كه در تماس ايجاد مي
ي اجتماعي و فرهنگي ها دهندة كنش هاي شكل گردد كه مملو از رهيافت اي تبديل مي شده تجربه
  .است
صورت  گردد كه به  تنظيم ميدر تمامي موارد، فولكلور و زندگي عاميانه بر مبناي متوني  

كنند و با چنين تغيير و تكراري گروه بر مبناي زمان  اشتراكي اعضاي گروه آن را توليد و تكرار مي
بنابراين . نمايد و مكان اجتماعي معني اجتماعي موردنظر را از طريق اين مفاهيم توليد و ابالغ مي

ه كه از دو واژة فرهنگ و عامه تشكيل شدطور اساسي براي تعريف فرهنگ عامه،  توان گفت به مي
 :شرح ذيل است دهنده وجود دارد كه به ، چهار تئوري توضيحاست
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   تئوري اجتماعي-1

دهي و ارائة ابعاد  ي به ظاهر نامعيني را براي شكلها دهد كه عامه، روش اين تئوري توضيح مي
  .برد كار مي زندگي خود به

   تئوري بقا-2

 ةشود و تجرب كه فرهنگ عامه از مراحل سنتي و ابتدايي آغاز ميشده اده در اين تئوري توضيح د
ند و ك  پيدا ميي، تغيير مفهومزيست شده را به همراه دارد و بر مبناي زمان اجتماعي خاص

 گروه در مراحل ء مدرن فولكلور را براي بقاة الي، گذشتهترتيب، ضمن حفظ و ارائة تمدن بدين
  .دده جديدتر حيات سامان مي

 عنوان الية رمزي فرهنگ  فولكلور به-3

 ةدر اين رويكرد، متخصصان آلماني معتقدند كه فولكلور بخشي از فرهنگ نگهدارنده يا تكراركنند
ترتيب از حياتي بلندمرتبه  تئوري اشاعه در ماندگاري تمدن يك گروه است و فولكلور بدين

شود كه گروه  سنت به مدرنيته ديده ميخاطر است كه دائماً در تحول  بدين. شود برخوردار مي
  .بخشد  خود سامان ميةكند ولي محتوا را متناسب با زمان همان غالب سنتي را حفظ مي

2 مبناي فردي و بازتوليد اجتماعي فولكلور-4
 

فردي را داراست كه اين خالقيت  در اين ديدگاه، هر بخشي از فرهنگ مبنا و سرچشمة منحصربه
كار گرفته  ي موردنياز بهها آيد و در حالت وجود مي ر هر سطح اجتماعي بهو بازسازي فولكلور د

 خود دربارة ة بسط انديشبه دنبالوجودآورندگان چنين سنتي با انجام تحقيقات خود  به. شود مي
 آن هستيم تا با توصيف به دنبالاكنون در اينجا ما . فهم فرهنگ عامه و هويت گروهي هستند

  .سازي خاص فولكلور تركمن صحرا را سامان دهيم  حالت بازپروري و معني بتوانيمگيرتزظرفيت 
  

  چهارچوب نظري

وجود آمده،  در طي مطالعة فرهنگي به. هاي شناخت فرهنگ توجه به ساختار آن است يكي از راه
هاي ساختي از يك طرف و معاني موجود در پيكرة  پيمايش فرهنگ بر مبناي توجه به عينيت

شناسانة فرهنگ به  نابراين، در مطالعات متعدد فرهنگب.  ديگر شكل يافته استساختاري از طرف
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ها به  ها و از نشانه ها به نشانه شناس از ساخت گر عبور متفكر فرهنگ خوريم كه نمايان روالي برمي
  .معاني است
نگاهي از ابتدا به انتها يا آغاز . ه استاما چنين مسيري همه با هم و يكباره رخ نداد  
شايد از . گر مراحل و چگونگي تحوالت مربوط به آن است گرايي نمايان گيري تفكر ساخت كلش

اما آنچه در اينجا . هاي گوناگوني بتوان استفاده كرد و چنين نمادي را به تصوير كشيد مجموعه
نام لويي استراوس است  گيري توجه به ساخت و ساختار از انديشمندي به شود شكل پيشنهاد مي

  .يفورد گيرتزتا كل
  

  كلود لويي استرواس

شناس بلژيكي ازجمله كساني است كه در طرح ديدگاه ساختارگرايي تحليل  استراوس انسان
هاي پژوهشي  يكي از زاويه. است هاي بسيار مهمي برداشته  مسائل فرهنگي و اجتماعي قدم

ا ابزاري اساسي در وي زبان ر. شناسي است استراوس در مطالعة ساختار منوط بر مطالعات زبان
او . داند هاي انساني در حوزة فرهنگ مي گيري ارتباط انسان و همچنين بازنمايي انديشه شكل
گرفت كه قواعدي ناظر بر ظهور   در نظر مي شناسي را ابزاري براي شناخت اجزاي پيكره زبان

  .هاي اجتماعي و فرهنگي بود آغازين پديده
كرد كه انديشة انسان با دربرداشتن فرايندها و   ميدر واقع استراوس به اين قضيه فكر  
هاي اجتماعي بود آن چيزي كه ما آن را ساختار  دهي به پديده  شكلبه دنبالهاي مشابه  مكانيزم
دهد و ديوارة  گيرد و تغيير به خود راه نمي فرايندي كه خارج از زمان و مكان قرار نمي. ناميم مي
 بنابراين، اين ساختارها .بندد  بخشيدن فراروي تغيير ديگران ميمندي خود را در عين عينيت قانون

رونده نيستند بلكه در فرايند انباشت اطالعات مشابه به جلو   تحليلنه تنهادر انديشة استراوس 
انجامد كه  روند؛ يعني فرايندي تكاملي در طي زمان و در قالب مكان كه به فربه شدن آنها مي مي
  .اند ترين ساختارهاي ذهني انسان در ارتباط يقنظر استراوس با عم به

بريم ولي مسير  مندي اين ساختارها اگرچه ما به فربه شدن آن پي مي بنابراين در قاعده  
حركت آن ساختار در طي زمان با نوعيت آن ساختار در عرصة موضوع ارتباطي تكرارپذير دارد؛ 
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اي عميق درون و ساختارهاي بيروني اي كه استراوس تحت عنوان ساختاره يعني همان انديشه
  .دهد آشكار مدنظر قرار مي

سازد و هر كدام را  استراوس مفهوم ساختار اجتماعي را از مفهوم روابط اجتماعي جدا مي  
مفهوم ساختار اجتماعي نه به واقعيت تجربي بلكه به الگوهاي ساخته . دهد نوعي توضيح مي به

اي است كه براي ساختن   روابط اجتماعي مادة اوليه.شود شده براساس آن واقعيت مربوط مي
وجه  هيچ سازند؛ يعني ساختار را به  رود كه خود ساختار اجتماعي را ظاهر مي كار مي الگوهايي به

توان بر مجموعة روابط اجتماعي قابل مشاهده در يك جامعة مشخص انطباق داد؛ يعني در  نمي
  .اند كنار هم نيستند و در طول هم

شناسي استراوس درك كنيم الزم است تا انديشة  بخواهيم مفهوم ساختار را در روشاگر   
 او تحليل ٣.شناسي پيگيري كنيم ساختارگرايانة او را در دو حوزة نظام خويشاوندي و اسطوره

نظر او در جوامع ابتدايي خويشاوندي  به. دهد ساختاري خود را بر نظام خويشاوندي انطباق مي
گيرد تنها امكان محافظت از اين   دارد كه فرد در اجتماعي كه در آن قرار ميقواعدي ساختاري

شدة موجود روابطي را در قالب نوعي  آورد و بر مبناي روابط از پيش تعيين دست مي نظام را به
نظر استراوس هدف چنين ساختارهايي سازمان دادن به پديدة  در واقع، به. رساند مبادله به انجام مي

  .يافته بود صورتي محدود يا تعميم خاص بهاجتماعي 
پردازد و در مدل  مي» ب«به كنشي دوطرفه با گروه » الف«ي محدود، گروه  ا در مبادله  
» ج«همان مبادله را با گروه » ب«پردازد و گروه  مي» ب«به مبادله با گروه » الف«يافته گروه  تعميم

بنابراين در حركت از اين ساختارها به . »الف«گروه به » د«و گروه » د«با » ج«دهد و گروه  انجام مي
در واقع صور . جاي هم قرار گيرد تواند انواع متعددي از هداياي مربوط به ساختارهاي پيچيده مي

  .معناي قواعد ثابت دائماً در حال تكرار است يا اشكال بيروني ساختار به
 آن قاعده كدام ٤.شود منوع بررسي ميعنوان امر اجتماعي م در نوع ديگر، ازدواج با محارم به  

يكي از قواعد اين ممنوعيت گرايش . است؟ همان داد و ستد مفروض در نظام اجتماعي است
اما استراوس در اين مورد ممنوعيت ازدواج . هاي غيرخودي است سوي گروه نظام خويشاوندي به
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ا نوعي ارتباط در زندگي انسان ذهنيتي كه مبادله ر. داند با محارم را با ذهنيت انساني مرتبط مي
  .معنا قلمداد شود تواند در اين مبادلة خويشاوندي هم كند و مبادلة اقتصادي نيز مي قلمداد مي
شود،  نوع ديگر تحليل اجتماعي، كه در ارتباط با ساختار فنومن موردنظر استراوس واقع مي  

 تاريخي -نگي حامل بارهاي معناييهاي فره  پديدهةاسطوره به مثاب. شناسي است مربوط به اسطوره
عنوان عوامل فرهنگي معرف نوعي معناشناسي جمعي در نظام اجتماعي  هستند كه توجه به آنها به

ها را برعهده دارد، تحليل اسطوره با رويكردي  است كه كار صيانت از گروهي از ارزش
چنين از دريچة نگاه  دبي و همقصد رازگشايي و قبارشناسي از واژگان و تأليفات ا معناشناسانه و به

اين فرايند راهي مناسب . گيرد منظور بازيابي ساختارهاي ذهنيت انسان صورت مي گرايي به ساختار
  . براي درك بهتر هر فرهنگ است

هاي گوناگون كليد دست يافتن به  هاي عام و تكرارپذير در ميان فرهنگ يافتن اسطوره  
سي آن است كه گروهي از اساطير با معنا و شكل پنداشت اسا. الگوهاي جهان شمول است

هاي محدود  استراوس اين مفهوم را در نمونه. ها هستند مشترك گوياي اشتراك ذهني ميان انسان
هاي وسيعي براي آن در نظر داشت بلكه براي  توان مجموعه بيند و معتقد است نمي فرهنگي مي

به همين دليل . توان متصور شد محدود را ميهاي گوناگون عناصري متعدد ولي  فهم معاني فرهنگ
است كه اين مدل ساختي فهم معنا نزد كساني مثل كالً كهن از مجموعة پنج عنصري فراتر 

دارد با قواعدي  در زبان قواعدي وجود دارد كه اين قواعد ساختارهايي را عرضه مي. رود نمي
م آن ل دستيابي به شناخت و فه دنبا معين داراي معنايي مشخص و ساختارگرايي استراوس به

كنيم استراوس تحليل ساختاري خود را نيز به ميزان   مشاهده ميبه همين دليل است كه. است
درنهايت . است اكوبسن پذيرفته و بنا نهاده يشناسانة دوسوسور و  بسيار زيادي بر مبناي اصول زبان

 بيشتر از هر چيزي از نوعي خورد چشم مي شناسي ساختاري استراوس به كه در زبان آن چيزي
رابطة عناصر با هم تبعيت دارد هرچند كه حتي در رسانة استراوس متفكران بر اين بودند كه در 

يابيم كه  در توضيحات ادموند ليچ درمي. معنا نيز توجه نمود  بر روابط به  توان عالوه ساخت مي
ن نيز بود و اين امر راهي را جز ي آها  پيامبه دنبالبر ساخت عناصر اسطوره  توان عالوه  مي

اي محدود قابل  پيمود كه در آن عناصر و معاني در مجموعه ساختارگرايي محدود استراوس نمي
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توان در عناصر مجزاي  اين در حالي است كه بايد دانست معاني موردنظر را نمي. گيري بودند پي
نياً زبان توانايي ساخت شوند، ثا تركيب جست بلكه در تركيب عناصر به يكديگر پيدا مي

ساخت .  است اش در بسياري از جاها بيشتر از ساخت معنايي آن مورد توجه قرار گرفته اجزايي
شناسي  هاي زبان هاي معنايي فراتر از ساخت شناختي دانست بلكه ساخت توان زبان معنايي را نمي

به بنابراين بايد . اشدهاي زباني متصاعد شده ب است چه برسد به آنكه ساخت معنايي از ساخت
  . معاني منتج از ساختارهاي موجود فرهنگي اجتماعي پرداختبه دنبال اهدافي مستقل و دنبال
بنابراين . گيرد  از آراي استراوس نتيجه نميبه تنهاييگونه ساختار حداقل  دستيابي به اين  

اي منتج گردد كه  ناييهاي مع هايي رفت كه از درون ساخت  مدلبه دنبالبراي تدقيق موضوع بايد 
  .اين در عين ثبات متغير نيز است

  
 5ويكتور ترنر

نمود تا  ترنر تالش مي. آيد ترنر است كار مي شناساني كه انديشة او براي تحليل به ازجمله فرهنگ
نحوي مقتضي بين آنها و نظام اجتماعي از نظر  در جوامع مختلف ساختارها را تنها نگذارد و به

 اين بود كه دريابد تغييرات فرهنگي حاصل به دنبالاو . ري و معني آن اقدام نمايدتوليد مدل رفتا
  .يابد كند و چگونه به اين نيت دست مي در نظام اجتماعي از چه فرايندي عبور مي

او معتقد است كه پديدة اجتماعي توان و . يكي از مفاهيم ترنر گذشت و تداوم است  
اي قرار داشته باشد و عندالزوم در رخداد تغييرات اجتماعي   مرحلهاستعداد آن را دارد كه دائماً در

اما الزمة چنين تغييري، كه فرايند گسست و . قرار بگيرد و با حالتي جديدتر به ادامة حيات بپردازد
ناميد؛  مي» ريختگي نظم اجتماعي برهم«سازد، توجه به امري است كه ترنر آن را  تداوم را عيني مي
نظر او گذر انسان در زندگي از وضعيتي به  به.  عامل رخداد شرايط الزم استيعني دگرگوني

وضعيت ديگر همراه با پشت سرگذاشتن مناسك گذراست كه اين مناسك نوعي بحران زندگي را 
دهنده است  به همراه دارد؛ يعني در تغييرات مهم زندگي انسان چنين مناسكي اگرچه در آخر نظم

نظر او ابتدا بايد در چنين شرايطي منتظر مرحلة گسست  به.  و تضاد است اما الزمة آن وجود تنش
 ،در مرحلة اول. باشيم پس از آن مرحلة گذار سپس مرحله جبران و در آخر مرحلة پيوند دوباره
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در مرحلة دوم فرد از حالت قبلي جدا شده اما به . شود فرد از موقعيت قبلي اجتماعي خود جدا مي
بندي جديد كمبودهاي رفتاري  در مرحلة سوم به جبران ساخت. است نشده مرحلة جديد وارد 

دهد كه در آن فرد به موقعيت و وضعيت  زند و در مرحلة چهارم پيوند دوباره رخ مي دست مي
  .شود شود و پذيرفته مي ثانويه وارد مي

ن دهد او براي اينكه نشا. واره است تأكيد ترنر در مرحلة گذر معطوف به مفهوم جماعت  
اي در مجموعه دارد و در عين موقتي بودن در تغيير ساختار نقش ايفا  گسيختگي نقش ويژه ازهم
نظر او در موقعيت تغيير فرهنگي  دهد و به واره را در مقابل مفهوم جامعه قرار مي كند جماعت مي

 نمادها در قول ترنر بنابراين به. آيد وجود مي اجتماع نوعي تعليق اجتماعي در مرحلة گذار به
توانند معاني متفاوت و متغيري داشته باشند و اين وضعيت را در زمان و  ساخت اجتماعي مي

ريختگي  هرچند كه او براي رخداد چنين وقايعي از مفهوم برهم. مكان اجتماعي بارها تجربه كنند
  .گويد موقت نظم اجتماعي بارها سخن مي

اي   چندگانه  عرصة فرهنگ پويايي و انعطافهاي گوناگون نماد در ترنر معتقد است حالت  
اول رويكرد . كند گانه را در تحليل نمادها پيشنهاد مي دارد لذا او براي اين كار رويكردي سه

در رويكرد اول، نمادها بر مبناي . تفسيري؛ دوم رويكرد عملياتي و سوم رويكرد موقعيتي است
گر  ني رويكرد عملياتي مفهوم از نظر مشاهدهگيرد و در بخش دوم يع درك بومي موردنظر قرار مي

  ٦.شود و در رويكرد موقعيتي پديده با تحليلي ساختاري مواجه است برداشت مي
اند از ماهيت نماد، فرآيند توليد  بنابراين كار تئوريك ترنر سه هستة اصلي دارد كه عبارت  

را دربارة مفهوم موردنظر رقم نماد و فرآيند كيفيت آن، كه اين سه مفهوم بدنة نظام تحليلي او 
هاي فرهنگي با برخورداري از ماهيت پوياي روابط اجتماعي  ترنر معتقد است كه پديده. زند مي

زاي  توان اين تغيير ساختي را به دور از فضاي بحران دائماً در حال تغيير ساخت هستند ولي نمي
نكتة ديگري كه در . داند ر و پايان ميهرچند كه او پديده را داراي آغاز، استمرا. الزم توضيح داد

هاي خاصي از كنش اجتماعي  انديشة ترنر مورد توجه است اين است كه او نمادها را درون حوزه
هاي اجتماعي را بدون قرار دادن آنها در درون  توان پديده او معتقد است كه نمي. كند بررسي مي

واقع او چنين وضعيتي را در فرآيند در . زمان اجتماعي و وقايع موجود در آن تحليل نمود
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او معتقد است نمادها با عاليق، اهداف، عاقبت و معاني انسان در . داند ها مي اجتماعي الزمة پديده
نظر او ساخت و موجوديت نمادها  به. اند يا شكل خواهند گرفت ارتباط است كه يا شكل يافته

 روابط اجتماعي را ،وجودآمده  ترنر، معاني بهاز نظر. اند وجودآورندة معاني جديد حيات انساني به
  .دهد شكل مي
به هر تقدير، نزد ترنر مطالعة نمادها در حالت تغييرپذير بودنشان ممكن است ولي تجربة او   

اگرچه كار ترنر مهم و قابل . كامالً منوط به جوامع سنتي و تبيين ساختارهاي مربوط به آنها است
يافتة ساخت است  زنندة حالت نظم كه برهم» تضاد«نام  اي دارد به و واژهرسد اما ا نظر مي استفاده به

اي است كه از نظر او شرط الزم براي حركت تغيير حالت فرهنگي  زننده و چنين حالت برهم
كه هميشه براي تغيير وجود چنين تنشي الزم نيست و در اقدامات نخستين  درصورتي. است
طور، خود ترنر هم معتقد است،  بنابراين همان. شود ي نميبخشي اجتماعي چنين روندي ط آگاهي
ريختگي نظم  هاي مختلف در اشكال گوناگون فهميد بدون اينكه برهم توان معنا را در زمان مي

در مطالعة ما يعني در فرايند توليد و گذر فولكلوريك اگرچه ممكن . اجتماعي ضروري باشد
عنوان شرط الزم  نظر برسد اما به اي ديگر به  مرحلهاي به است تغيير ساختار در گذر از مرحله

چه اين . ساز در گذر زمان است سازي نيست؛ يعني حركت فولكلور حركتي معني محتاج معني
بنابراين تغيير امري دروني براي نظام اجتماعي است . زمان مملو از تنش باشد چه غرق در آرامش
  .بديل استكه در زمان و مكان دائماً در حال تكرار و ت

  
  كيفورد گيرتز

دهد و از  شناساني است كه مطالعات خود را در دانشگاه پرينستون ادامه مي گيرتز ازجمله فرهنگ
او . است هاي متفكر گوناگوني دريافته  شناساني است كه تجربيات نظري خود را از انسان فرهنگ

است كارهاي  پردازي پرداخته   اينكه به نظريهعالوه برمشخصاً شاگرد تالكوت پارسونز بوده و 
ترين كار گيرتز، كه به دور از  مهم. است تجربي متعددي نيز در جوامع مختلف به انجام رسانده 

ها نام دارد كه عرصة جديدي در  مسائل موردنظر استراوس و بعد از او ترنر است، تفسير فرهنگ
او معتقد است كه فرهنگ . تاس وجود آورده  مطالعة پديدة فرهنگي نسبت به گذشتگان خود به
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گردد  شود و به عاملي تبديل مي اي از نظام مفاهيمي است كه به همراه نمادها مطرح مي مجموعه
توان گفت از نظر  نوعي مي  به٧.توانند با يكديگر ارتباطات الزم را برقرار نمايند ها مي كه انسان

ن را به شناخت الزم توأم با معناي دليل داشتن نمادهاي گوناگون ذهن انسا ها به گيرتز فرهنگ
او معتقد است فرهنگ مفهومي معنايي است، او مانند وبر معتقد است . دهند فرهنگ جهت مي

او اين تار و پود . انسان درون تار و پودهايي معنايي است كه خود آن را ساخته و پرداخته است
 فرهنگ تنها آگاهي يافتن از قواعد نامد و معتقد است كه منظور از شناخت مي» فرهنگ«معنادار را 

او به قواعد فرهنگ اشراف دارد و . و قوانين آن نيست بلكه دستيابي به معاني توليد شدة آن است
 جستجوبه ثبات نسبي آن معتقد است اما فراتر از آن ضمن ثبات قواعد دربارة تفسير معنايي نيز به 

درست برعكس . پروراند  ولي چند معنايي را مياي ثابت پردازد و در سر، انديشة توضيح پديده مي
او معتقد . كند اي معين تعقيب مي استراوس كه مفهوم فرهنگي را در قالب معنايي خاص در جامعه

دهد كه از ساختارگرايي عبور كند و تحليل  است كه تفسير فرهنگ به محقق اين امكان را مي
در واقع، رويكرد او در . ميان موردنظر قرار دهدمعاني و نمادها چهارچوبة فرهنگي را از ديدگاه بو

گردد با اين تفاوت كه ترنر در جامعة  معناشناسي مانند ترنر در نقطة آغاز با تفكرات اميك آغاز مي
 تا ه استكرد اما گيرتز پا در جامعة جديد نيز گذاشت سنتي و با اين رويكرد فرهنگ را مطالعه مي

گيرتز در اين نگرش واقعيت مورد مشاهدة فرهنگي را . رد شودشناسي جديد نيز وا به عرصة معني
اين .  درك فرهنگ و توضيح آن استبه دنبالدر واقع، محقق . كند همچون يك متن قضيه مي

اي از فرهنِگ مبدا اخذ و سپس به فرهنگ مقصد  توضيح تفسيري فرايندي است كه در آن اليه
دهد بلكه او   چيزي براي اثبات از خود نشان نمي رحلهبنابراين محقق در اين م. شود بازگردانده مي

در . پردازد گري است كه در عرصة فرهنگ به آن مي  دستيابي به معاني توليدشدة كنشبه دنبال
برداري در جامعة محدود موردنظر او دارد  واقع شناخت كيفي موردنظر گيرتز را تنها قابليت بهره

  .زمان و مكان اجتماعي را داراستكه تابعيتش دقيق از مفهوم پارسونزي 
در واقع بايد دانست كه روش گيرتز براي مطالعة فرهنگ متوجه متافورهاي فرهنگي   
نوعي  در واقع، تفسير فرهنگ به. بايد محقق تفسير كند عنوان متن است و همين متن را مي به

گيرتز . ن آن استوسيلة صاحبا يابي به معاني گوناگون توليد شدة فرهنگي به تالش براي دست
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تواند موجود  روشني و با قدرت بر اين قضيه اشاره دارد كه براي امر فرهنگي معاني مركبي مي به
دنبال تبيين و ارائة انواع معاني    كه اين معاني بدون نياز به برهم زدن نظم اجتماعي فقط به٨باشد
هايي كه  بافته. هاست فتهاي از با براي همين است كه گيرتز معتقد است فرهنگ مجموعه. است

كند تا معاني مختلف را  هاي مختلف ولي با قواعد يكسان آن را توليد مي نظام اجتماعي در قالب
نظر گيرتز فرهنگ، نظامي منظم از معاني و نمادهاست كه بر مبناي آن  لذا به. متبلور سازد

  .گيرد هاي اجتماعي شكل مي كنش
  هرچند او به هيچ.  شناخت معاني است يا دريافت قواعدآشكارا بايد دانست تأكيد گيرتز بر  

تر به  تر و دقيق كند بلكه پيشنهاد او توجه عميق توجهي نمي عنوان به وجود و حضور قواعد بي
 و ما در اين پژوهش موضوع مورد مطالعة خود را دقيقاً با همين طرح گيرتز ٩معناي فرهنگ است

عناصري كه همان قواعد . يابي عناصر فولكلوريك هستيم نيدنبال مع  ايم؛ يعني به انطباق داده
ساختي جامعة قديمي را دارند اما از جامعة قديم تاكنون دائماً در حال توليد معاني هستند كه در 

  .عين كثير بودن محتاج شناختن نيز هستند
  

  روش انجام پژوهش

 دو تكنيك مشاهده و در اين پژوهش كيفي از. اين پژوهش در سطح كالن پژوهشي كيفي است
 مصاحبه و مشاهدة غيرساختاري ١٠.است  ساختاري و غيرساختاري استفاده شده ةمصاحب

اند  اين عده از ميان كساني برگزيده شده. است سواد بوده  هاي عامي و كم رسان مخصوص اطالع
قوة كالمي هاي فولكلوريك موردنظر دارا هستند و نسبتاً  كه بيشترين اطالعات را دربارة فنومن
  .مناسبي براي توضيح مفاهيم دارند

ها يا موضوعات  هايي بودند كه با پرسش هاي ساختاري مصاحبه ها و مشاهده مصاحبه  
كه در اين مرحله از آنان پژوهش   كساني١١.دادند يكسان و همگن افرادي را مورد پرسش قرار مي

كرده   آن شاغالن تحصيلبه دنبال عبارت بودند از افراد داراي تحصيالت دانشگاهي و ه استشد
غير از  كار گرفته شد و به شناختي گيرتز به و داراي اطالعات مناسب، اين دو روش در قالب روش
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 آن بود تا بتواند نكات رمزي و مفهومي فولكور و مشخصاً عنصر به دنبالشناختي  توصيف انسان
  .العة ما يعني ازدواج و عروسي را تبيين نمايدمورد مط
نظر گيرتز براي فهم عواملي همچون عوامل زير  هاي دو وجهي بنا به لذا مصاحبه و مشاهده  
  .است كار گرفته شده  به
  عنوان راه كلي زندگي مردم؛  فولكلور به-
 گيرد؛  فولكلور ميراثي كه فرد از گروه خود تحويل مي-

 اي فكر كردن، احساس كردن و باور داشتن؛ فولكلور راهي بر-

  فولكلور تجريدي از رفتار؛-

 بخشي به مسائل و رخدادهاي زندگي؛ اي براي جهت  فولكلور مجموعه-

 ي مشترك؛ها  فولكلور مخزني براي يادگيري-

  فولكلور مكانيزمي براي وقوع تاريخ؛-

براي انتقال توصيف مفاهيم ) ساختاري و غيرساختاري(ي دو وجهي ها بنابراين، اين روش  
 آن به دنبالشود و با توجه به نگرة اميك و اتيك  كار برده مي شناسي به يابي و معني به عرصة معني

 كار خود قرار ةشناسي را سرلوح است تا بتواند اوالً، مفاهيم را توصيف نمايد و ثانياً، تفسير و معني
است كه  آوري اطالعات بوده  ار مهم جمعبنابراين وجود كنشگرهاي عامي و متخصص ابز. دهد
نظر گيرتز هنگام مطالعة  به. اند صورت ساختاري و غيرساختاري وظايف خود را انجام داده به

 برگرفتن عناصر توصيف شده از -٢ توصيف موضوع؛ -١ ١٢فرهنگ به عوامل زير توجه نماييم
هاي توصيفي و  انطباق يافته -۳ سازي؛ شناسي و معني منظور معني هاي اجتماعي حاضر به گفتمان

 گفتماني با حقايق موجود در عينيت زندگي افراد بومي؛ 

توان به معاني نهفته در كنش فرهنگي،  يي ميها كارگيري چنين روش گيرتز معتقد است با به 
دليل اينكه سيستمي  نظر او فرهنگ به بنابراين به. كه فولكلور نيز عنصري از آن است، پي برد

در نهايت مفهوم فولكلوريك در .  معاني خودساخته براي اجسام است امري تام است رندةدربردا
.  نيز برخوردار استاي گيرد كه ضمن داشتن جايگاه خاص خود از معاني ويژه متني قرار مي
 .تر از خودشان هستند هاي اجتماعي بزرگ خواهد كه بدانيم كنش طور خالصه از ما مي گيرتز به
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اي از اطالعات توصيف نشده قرار دارد كه بايد  باشيم كه فرهنگ در مقابل بدنهتوجه داشته   
اين توصيفات را به انجام برساند هرچند كه در مقابل افراد غريبه قرار گرفته باشد لذا براي تحقق 

 ١٣.نمايد  دعوت ميThick descriptionكارگيري  بخشيدن به چنين امري ما را به به
 به فرهنگ و نهايتاًَ فولكلور بر مبناي روش توصيفي و تفسيري پس اين نگاه گيرتز  
با . گردد ها از نگاه اتنوگرافي محقق مي شود كه تمام اين توضيحات و تحليل شناسانه واقع مي معني

  :آنچه آمد، روش پژوهش در اين تحقيق پنج ويژگي اساسي دارد
كلور ايران كه محقق از طريق  از يكسو مشاركتي است، برخالف دستاوردهاي متعارف فول-١

كرد، در اين تحقيق  آوري فولكلور محل خود و ارسال آن تشويق مي ها، ديگران را به جمع رسانه
  . و ضبط آنان حتميت يافتها حضور محقق در ميدان و مشاركت او در آيين

  يرفته نشدهتنهايي و از يك كانال پذ  به... المثل يا متل و   از سوي ديگر، هر آيين، يا ضرب-٢
  .است ميزان رواج آن نيز مورد توجه بوده . است
از ( را شناسايي كند ها  شيوع نظري آييننه تنها است تا   سوم آنكه، محقق درصدد آن برآمده-٣

بلكه در عمل نيز زنده بودن و شيوع آن رسم يا آيين را ) صالح محلي طريق اجماع اصحاب ذي
  .است كنترل نموده 

معناي نهفته اين مراد پژوهش  شناسي فولكلور، به ، محقق در انديشة معني چهارم آنكه-٤
است و قبل از همه، معناي آن را در ذهن و نظم عامل يا كارگزاران محلي  توجه نموده ) فولكلور(

  .است تا ذهنيت محقق موجبات تحريف معنايي فولكلور را فراهم نياورد آن شناسايي كرده 
ي ساكن تهران ها اي دريافت معاني جديد فولكلور آن را در بين تركمن پنجم آنكه، محقق بر-٥

  .است تا از اين طريق بارهاي معنايي جديد آن را باز نمايد نيز شناسايي كرده 
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  دستاوردها

  

  14هاي عروسي ترانه

هاي عروسي عبارت است از گفتارهاي منظم منثور يا منظومي است كه خانوادة تركمن آن را  ترانه
گيرند تا  كار مي ها به ترانه گفتاري است كه تركمن. كند عالقه و هدفمندي خاصي بازگو ميبا 

گويي در ابتداي امر، دعوت . اهداف اجتماعي گوناگون را در قالب اين كلمات مطرح نمايند
شناختي خود را نيز   كه ابعاد زيبايي، در عين حالطرفين به رعايت و اطاعت از قوانين قومي است

پس . شود بنابراين دستورات قومي در قالب چنين گفتاري به اهالي ديكته مي. است كرده حفظ 
توي «ها را كه   بخت اين ترانهةبايد دانست موقع آوردن عروس به خانة داماد و ورود او به خان

شود دختران و مادران با آهنگي آرام و ماليم  هاي عروسي ناميده مي يا ترانه» آيديمالري
ها در تمامي مراحل عروسي يعني از خواستگاري تا شب  د؛ البته بايد دانست اين ترانهخوانن مي

زنند و بعضي اوقات  هايي افراد به آرامي دست مي شود و در خواندن چنين ترانه زفاف خوانده مي
ها  گونه ترانه در اين. شود شرايط خانوادگي عروس و داماد از دف و ني استفاده ميبا متناسب 
، دوستان و خويشاوندان عروس كه به همراه او »نيكه«، زن برادر؛ »ِگله جه«حاتي مانند اصطال
  .شود كرات شنيده مي ، داماد به»كوِرك«، برادر بزرگ؛ »دويدام«آيند؛  مي
دهد و  ي گوناگوني است كه براي خانوادة داماد رخ ميها ها دربردارندة حالت اين ترانه  
 طرفين ةها حاوي كنايات و اشاراتي است كه خانواد ترانه.  استدهندة شوق و ذوق داماد نمايش

بنابراين اگرچه اين گفتار در قالبي . برند كار مي ي خانوادگي و قومي بهها براي يادآوري و ابالغ پيام
شود و مستلزم آن است كه شنونده نسبت به شنيدن چنين پيامي  موزيكال يا عادي مطرح مي

 قضاوت و ةدهد و در چنين منظري است كه عرص را از خود نشان العمل اجتماعي الزم  عكس
  .گردد انديشي اجتماعي براي كنشگران واقعي و ناظران آنها مهيا مي هم
 قواعد قومي است ابزاري براي انتقال تجربيات در ةها مبلغ و يادآورند  اينكه ترانهعالوه بر  

گيرد هرچند كه  نهايتاً قومي شكل ميساية خصوصيات طبقاتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
اي كه در اينجا حائز اهميت است اين است  شناختي را كماكان با خود دارد؛ البته نكته نگرة زيبايي
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 نسلي ةهاي تجربي، كه مبتني بر خصوصيات قومي و تجربيات زيست شد كه فضاي ابالغ يافته
نگر  ر نگاه اول پيامي سنتي و گذشتهبنابراين د. است، بر مركب زمان اجتماعي خويش سوار است

رساني جديد را مقدور  كند و معني است كه در قالب زمان اجتماعي جديد او پيكرة سنتي تغيير مي
  .نگر است  آن گذشتهةيافت سازد هرچند كه ساختار تشكيل مي
  : دربارة مطالب فوق توجه كنيدهاي عروسي هايي از ترانه به نمونه  
  » و نان جوين مخورانپيراهن زمخت مپوشان«
  »مگذار كه باري به او سخني درشت گويند. مگذار او را بيازارند«
 »دست نوعروس مسپار افسار و عنان شتر را به«
  »غذايت را هميشه بيشتر بپز و ديگت هميشه سنگين باشد«
  »به دستش انگشتر كني و هميشه خندان بر او بنگري«
  »ياد نگردداميد است كه عروس تو، خارج از خانه ز«
  »چيني نكند با جنباندن زبان سخن«
  »تر از تخته سنگ همدل با او استوار باش و سنگين«
  »من به قبان تو شوم، تو هماره به ياد برادرم باش«

دهندة موضوعي ظريف است كه در عين سادگي و  هاي عروسي نشان اشعار و ترانه  
 اجتماعي را در قالب يك قوم هميشگي بودن، تكرارپذيري آن تنوع خصوصيات فرهنگي و

 به دنبال تركمن هستند و درس ازدواج ها  نسلةزند؛ بنابراين، هم شده رقم مي يكسان تعريف
 خود و ةمند و ملزم به رعايت فرهنگ اقوام گذشت همساالن خود، و همساالن تا يك جايي عالقه
 بر پيدايش  گروهي، خود را از نظر جوانيةدر جايي ديگر ضمن حفظ قالب قومي نگر

  .خوبي نمايان است زند كه اين مطلب در اشعار زير به ساختارهاي جديد رقم مي
  »ساز و وجد دارد و هركس را همسالي است«
  »در جشن عروسي برادرم همساالنش را برقصانيد«
  »در جشن عروسي برادر من جوانان بيايند و شادي كنند«
  »رقصند جوانان ازدواج نكرده حسرت به دل مي«
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از يك . ي پيشين، به تحقق شرايط اجتماعي موردنظر آنهاستها  ديگر دقت توجه نسلةنكت  
داند و از طرف  طرف نسل گذشته خود را مسئول رعايت دقيق اصول و قواعد فرهنگي گذشته مي

ديگر هم او و هم نسل بعدي آمال و آرزوهايي دارند كه در زمان حاضر با دو گونه تجربة 
طلبد به  يكي نسل گذشته كه رعايت قواعد قومي را مي: شكل گرفته استشده  اجتماعي زيست

 ةشد  پيوند تجربيات زيستبه دنبال خوشبختي نسل جديد و ديگري نسل جديد است كه ةاضاف
كنوني خود با آمال و آرزوهاي آتي خود است هرچند كه همين خصوصيات از قوميت نيز تا 

  .خوبي در اشعار زير قابل مشاهده است حدودي بر او حاكم است كه اين موارد به
  »من در عروسي برادرم، غزل خواهم سرود«
  »اي زن داداش، سفيدبختي را با خود بياور«
  »به برادر بزرگم بگوييد در انتظار عروس باشد«
  »آگينت بيا اي تازه عروس با لباس نقش«
  »ديدن عروسي برادرم را خدا قسمت كند«

ي ها كند و آن نكته، مربوط به ويژگي  ديگري نيز آشنا ميةا با نكتها ما ر توجه به اين ترانه  
 يادآور اين خصوصيات است كه زن و مرد به ها داماد و عروس خوب است و اين ويژگي

هاي گوناگون بايد محافظ و هوادار يكديگر باشند و همبستگي الزم براي تأمين امنيت،  بهانه
در . دن منظر دو جنس مخالف براي هم تأمين نماياستحكام، آسايش، خوشي و نيكبختي را از

  :است صراحت اشاره شده   اشعار زير به اين موضوع به
  »بياييد داماد را بنگريد كه ميان باال و باريك اندام است«
  »شود شاعر ايران زمين است دختري كه عروس ما مي«
  »زن برادر كوچك من ميانه قامت و پركار است«
  »ايي هيچ حرفي نداردعروس ما نيز در زيب«
  »پيراهني رنگين دارم و مچ دستانم سفيد است«
  »اش خالي دارد زن برادرم در گونه«
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يابيم كه براي عروسي  ته دست ميهاي عروسي، ما به اين نك الي ترانه همچنين در البه  
پذيري الزم  ي حاضر در اين محدوده به جامعهها اي متصور است كه نسل  سنتي ويژهةخچر
هاي  يابي، منظور فرهنگ اجتماعي خاص را براي پذيرش نقش ازند و در فرايند فرهنگبپرد

نحوي كه بتوانند آن را در زمان معقول خود به انجام  دست آورند به اجتماعي مقتضي و جديد به
هايي بيم دارد كه  ها از نگراني الي اين ترانه بنابراين، نسل قديم و جديد تركمن در البه. رسانند
لذا كنشگر قديمي و كنشگر . پذيري جديد باشد گريزي از حالوت و خوشي نقشي ب زمانموج

جديد هر دو اين نگراني را دارند كه مبادا در گذر زمان شانس چنين اجتماعي شدن مطبوعي را با 
دليل چنين ادعايي در اشعار . دست نياورند ي منظور جديد ديگر بهها پذيري از دست دادن نقش

  .ي نمايان استخوب زير به
  »سن مطلوب دختران چهارده است«
  »اند  جا گيسوان خود را بريده دختران فالن«

داري است كه قواعد قومي نيز بر آن تأكيد  دهندة مفهوم بسيار معني هاي عروسي نشان ترانه  
اج كه ازدو درحالي. ها ازدواج دختر تركمن با مرد غيرتركمن ممنوع است دارد مثالً در ميان تركمن

  .پسر يا مردان تركمن با دختر يا زنان غيرتركمن مانعي ندارد
آورند، بنا بر  حساب مي ها زنان را جنس دوم به اين نكته بيانگر آن است كه چگونه تركمن  

آيند  حساب مي ها دختران اعضاي موقتي خاندان پدري به شود در برخي از ترانه اين نكته، ديده مي
به اشعار زير توجه . هاي اين قوم مرتبط است راتب جنسيت در خانوادهكه دقيقاً با طرح سلسله م

  :كنيد
  »ديدن عروسي برادرم را خدا قسمت كند«
  »نماني كه برادرم بيايد از اعتبارت كم خواهد شد«
  »آيد اي زن برادر من، بنگر گويي داماد مي«
  »سپارم و تو را به خدا عروس را به تو مي«
  »شود عبوس و ترشرو مباش ميوقتي داماد از در وارد «
  »آيد زن برادر من نيز با ترك تمام اقوام و خويشان مي«
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  »دل دختر را نشكنيد كه چند روزي ميهمان است و روزي خواهد رفت«
  »آيي اي زن برادر كه از راه دور مي«

هاي عروسي ابزار انتقال خصوصيات خانوادگي و اميال آن  طور كه گفته شد ترانه همان  
ها بيانگر قدرت اقتصادي و  اي از ترانه واي شرايط قومي به ديگري است بنابراين، پارهتحت ل

گونة پيام اجتماعي موردنظر  صورت شعر يا كنايه به اجتماعي است كه ممكن است اين قالب را به
  . مقابل القا نمايدةبه خود و خانواد

  »اين روستاي ماست كه پشمينه و انار پخش است«
  »است  جا را ربوده  ماست كه دختر فالناين روستاي «
  »خواهند دانند و هشت هزار تومان مي هفت هزار تومان را براي مهريه كم مي«

ها در مقابل  بندي خانواده در ازدواج چه در وضعيت كنوني و چه در وضعيت گذشته صف  
دنبال آن است  ان به  ميزبةشود كه خانواد ها ديده مي گاهي در ترانه. يكديگر معاني گوناگوني دارد

شود  وضوح ديده مي د؛ بنابراين، در صحنة مراسم نيز بهة مهمان را تحقير نمايتا نمايندگان خانواد
ها يا به شوخي يا به جدي در پي تحقيركردن خصوصيات قدرتي و اقتصادي و  گاه خانواده كه گه

به اشعار زير .  به نمايش گذاردگونه برتري خود را  مقابل است تا بدينةاجتماعي و اكتسابي خانواد
  :توجه كنيد

  »اند، شلوارهايشان پاره پوره است هايي كه به خانه ما آمده نيگه«
  »آيند كنان مي سفيدان نيز به عروسي برادرم شوق ريش«
  »خواهند دانند و هشت هزار تومان مي هفت هزار تومان مهريه را كم مي«
  »زي مخمليآيد با پوشش و رواندا كجاوه سيركنان مي«

بالند كه  ها به اين نكته مي شود و خانواده زن گرفتن در بين تركمنان امري بسيار مهم تلقي مي  
خاطر كاهش عضوي از خانوادة ديگري و  اند، اين به  ديگر داشتهةتوانايي اختيار همسر را از خانواد
  :اشعار زير را بخوانيد. افزايش اعضاي خودي است

  »آيد مام اقوام و خويشان ميزن برادر من با ترك ت«
  »است اين روستاي ماست كه دختر فالن جا را ربوده «
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  »آيي اي زن برادر كه از راه دور مي«
ي ديگر با سلسله ها ها مانند اقوام سرزمين همچنين بايد دانست كه ازدواج در بين تركمن  

آيد و  حساب مي روست كه در وهلة اول مانع به مراتب و باال و پايين شدن بسياري روبه
در واقع، يا شرايط . شود رسد سهل و آسان مي ي دروني و بيروني به نتيجه ميگفتگوكه  هنگامي
دهند  ها اين اميد را مي  در ترانهجستجوبنابراين . آيد دست مي شود يا امكان مهيا شدن آن به مهيا مي
، قوانين و رسومات خاص همسرگزيني امري است كه تابع قواعد. توان كار را ادامه داد كه مي

شود اما پذيرش و محقق شدن آن  خود است لذا در هر مرحله اين رسومات خاص رعايت مي
  .نمايد گيري مي امري است دوجانبه كه بايد ديد چه كسي از شرايط خاص موردنظر نتيجه

هاي  شكل بسيار دقيقي به چگونگي تقسيم كار و ايجاد همبستگي ها به برخي از ترانه  
شود و در عين  هاي روابط اجتماعي چگونه بسته مي گويند كه گره مي. آور اشاره دارد وليتمسئ

ها اشاره به آن است كه هم پسر بداند كه به چه كسي  در اين ترانه. گردد حال چگونه نمايان مي
  .شود و هم دختر بداند كه چه مسئوليتي در برابر شوهر دارد وابسته مي
پذيري اجتماعي بر مبناي جنسيت  ها فرايند نقش الي ترانه كه در البهشود  بنابراين ديده مي  

يابي مسئوليت متوجه يك جنس نيست بلكه از هر  حتي گاهي نيز جهت. گيرد چگونه شكل مي
  :رود كه اين موضوع در اشعار زير كامالً هويدا است دو طرف انتظار رعايت آن مي

  »د نگردداميد است كه عروس تو در خارج از خانه زيا«
  »اگر از در درآيد با او مهربان باش«
  »با طال و جواهرات او را مزين كن«
  »تنها منشين و با خود خلوت مكن«
  »يش را بشويد و پهن كندها لباس«
  »عبوس و ترشرو مباش«

ورزي  ها طرفين را به رازداري، صداقت، استواري، عشق شود كه ترانه در جاي ديگر ديده مي  
جا جنس مرد حاكم است و در جاي  د كه در يكنكن ي معنوي دعوت ميها و توجه به ارزش
  :خوبي در اين اشعار قابل مشاهده است اين موضوع به. ديگر جنس زن
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  »دل داماد پاك است«
  »اگر به دلدادة خود برسد، ديگر آرماني نخواهد داشت«
  »در باالي شتر سفيد قرص و محكم بنشين اي زن برادر«
  » كسي فاش مكنبيا رازت را بر«
  »ناز برادرم را آن دختر خواهد كشيد«
  »به او خندان بنگر«
  »خدا كند كه فهميده و همراز باشد«
  »هاي دل تو برسد به خواسته«
  »خوب و بد زندگي را بداند«
  »همدل و مسلمان باشد«

.  است ها به اهميت ديدن عروس و ظاهر او تأكيد خاصي شده در بخش ديگري از ترانه  
دست  دنبال آن است تا نشان دهد كه چه چيزي را به ها به   داماد در قالب اين اشعار و گفتهةدخانوا

آنچه .  بيروني متظاهر است اما در الية دروني پنهان و حقيقيةدست آورده در الي آورده؟ آنچه او به
. گيرد دهد مبتني بر فرهنگي است كه در گذر تاريخ شكل مي درون عروس يا داماد را نشان مي

  . وجود نداردها سازي براي قوم ماندن ديگر قوم غير از انتظار و گذران زندگي براي نمايان راهي به
هاي   و مرامها  و منشها بنابراين فعاليت و حميت و غوغاي قوم بر نشان دادن صالحيت  
ئماً به  ظاهري است كه بيشتر در خميرماية بيروني متظاهر است لذا افراد مرتبط قوم داةپسنديد
  .كنند  موردنظر خود تكيه ميةسازي ماهيت پسنديد نمايان
  »اي برادرم برو و بنگر كه زن برادرم در حال گذر است«
  »ات را ببينم چارقدت را بردار تا چهره«
  »ي قرمز قسمت چه كسي خواهد شد؟ها بنگريد اين گونة زيبا و لب«
  »داماد آمده است تا دلدارش را ببيند«
  »زيبايي هيچ حرفي نداردعروس ما در «
  »اش خالي دارد زن برادرم در گونه«
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  »آگينت بيا اي تازه عروس با لباس نقش«
  

  چند نتيجه

اي چند  رو، ابعاد چندگانه دارد و درخور مطالعه از اين. اي اجتماعي است گفتيم فولكلور، پديده
واني دارد، هم اجتماعي،  پديده بدين معني است كه هم بعد ر١٦چند حالتي بودن.  است١٥اي رشته

. اي چنين بااهميت، هرگز تابع اتفاق نيست هم بعد فرهنگي و حتي اقتصادي، باز گفتيم پديده
به بيان ديگر، هر عنصر از عناصر . شود لذا، معناي اجتماعي دارد فولكلور در بستر جامعه توليد مي

. كند صادي را حمل مي، باري اجتماعي، يا فرهنگي يا اقت١٧عنوان يك حامل فولكلور به
 هيجاني - آن از نظر عقالني، سپس عاطفي ، نيازمند شناخت دقيقها  هريك از حامل١٨رمزگشايي
 هيجاني را از سوي ديگر حمل -سو و عاطفي رغم ما فولكلور باري زيباشناسانه را از يك به. است
  .كند مي
 بين مردم تركمن با آنچه آمد حال، به يك جمله معناي دروني عناصر فولكلور در  
 در آناتومي فولكلور مردم ها ترين پيام يكي از مهم.  قومي است١٩بقاء و ماندگاري :پردازيم مي

  . ي بسيار بر آن داللت دارندها تركمن، بقاء و ماندگاري قومي است كه شاخص
  

  سازي ازدواج آرمان

توان گفت  درستي مي لذا، به.  از نظر فني نيستند  پيشرفتهاي قوم تركمن در شرايط اجتماعي، جامعه
اي برخالف  چنين جامعه. شود  تعريف مي(L.i) ٢٠ نيروطلبة است كه با نام جامع اي در مرحله

  .كيد دارندأترين انرژي ت عنوان مهم  بر نيروي انساني به(C.I) ٢١طلب جوامع سرمايه
بر ازدواج و تشكيل آورد كه  اتكاء به نيروي انساني در اين جامعه موجبات آن را فراهم مي  

 ها روست كه در سراسر ترانه و آيين از اين. كيد نمايدأترين كارگاه توليدمثل است ت خانواده كه مهم
  .پردازد  ازدواج مي٢٣ و حتي افتخارآميزي٢٢سازي به آرماني
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سازي امر ازدواج مطرح  در سراسر فولكلور زناشويي قوم تركمن خطوطي از برجسته  
نگرد و عروس آن را راه  عنوان امري فرازميني، آسماني و پرقدرت مي زدواج بهكودك به ا. شود مي

  .دانند داند و ورود او را به خانه بخت ميمون مي مأمن صفا و پاكدامني مي
  

 وري خانواده بهره

 و ها اي كه از يك سو بر نيروي انساني تكيه دارد و از سوي ديگر در مقابل انواع آفت جامعه
وري آن نيز  نها در انديشة توليد كارگاه مشروع توليدمثل نيست، بلكه به بهره ت٢٤ستها آسيب
كه زني دخترزاست، بايد خود براي شوهرش همسر ديگري تدارك ببيند، يا  لذا، زماني. انديشد مي
  .كه زني فرزند ندارد، باز بايد خود براي همسرش، زني ديگر برگزيند زماني
 :كند ركمن از اين ديدگاه چند بار معنايي مشخص حمل ميشود فولكلور مردم ت مالحظه مي  
ي قوم تركمن ها مردساالري و درنهايت پدرساالري هر دو از ويژگي. سو مردساالر است از يك
. هدف بر وسيله چيرگي دارد. دوستانه در آن نيست آيد؛ دوم آنكه، محاسبات انسان حساب مي به

  .، مخصوصاً زنان امري طبيعي استها دن انسانچون بقاي جامعه هدف اول است پس قربان كر
شناسانه  را بعدي زيبايي جامعة تركمن در انديشة دائمي بقا است؛ ليك در لباس فولكلور آن   
انگيز  با بعدي زيبا، جاذب و طرب) بقاء( دائم ةرنگارنگي فولكلور موجبات اعمال انديش. دهد مي

  ٢٥.فهمند تواي نگراني برانگيز بقاء چيزي نميتا آنجا كه مردم تركمن خود از مح. خواهد شد
جامعة تركمن .  هيجاني آن است-از جهتي ديگر، گفتيم ويژگي ديگر فولكلور ابعاد عاطفي  

 -ي فولكلور بدان بعدي عاطفيها  يا نگراني از بقاي قومي در قالب با ريخت و محتواي هراس
آغوش مادر و سپس   در گاهواره در . شود يكودك از آغاز با فولكلور آشنا م. بخشد هيجاني نيز مي

  .در جمع خويشاوندان
 آميزش فولكلور با ابعاد ٢٦.بنابراين، فولكلور برايش ياد مادر، خواهر، برادر و كودكي دارد  
توان گفت فولكلور بيش از آنكه بعد عقالني  مي. بخشد  هيجاني بدان بعد حركتي نيز مي-عاطفي

درستي اعمال  رو، به از اين. بعدي عاطفي يا به بيان ديگر قلبي داردداشته باشد براي مردمان آن 
  ٢٧.شود شود و ابعاد خشن آن ديده نمي مي
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 و  گذشته. ي باز حيات انساني استها توان گفت فولكلور، قالب درستي مي  در پايان به  
 است كه در ظرفي. سوي آينده دارد طور كه راه به دارد، همان هاي هر گذشته را مشخص مي برهه

 است كه  نمادي. شود ي هر جامعه در آن ريخته ميها ها و سرافرازي ها، شادي ، نگرانيها آن هراس
در مقابل و از سويي ديگر، فولكلور با عناصر . هاي حيات تاريخي جامعه دارد نشان از لحظه لحظه
موزيكال گذر حيات بخشد، با آهنگي ملوديك،  آميزد، چهرة زندگي را زيبايي مي زيباشناختي مي
سازي آن،  در مواقع ضروري با آرماني. ها را دارد سازد و قدرت تبديل شدن به اسطوره را زيبا مي

  .سازد و ابزار رستاخيز قوم خواهد بود گذشتة رمانتيك پدران و نياكان قوم را متبلور مي
هنگ است قول لوي استراوس مظهري از فر به. فولكلور گنجينة عواطف انساني نيز هست  

بخشد و چون از آغاز حيات با  شود و حيات طبيعي را صبغة فرهنگي مي كه بر طبيعت افزوده مي
  .هاي آن را داراست رنگ مادر، پدر، كودكي و همه زيبايي. اي عاطفي دارد شويم جلوه آن آشنا مي
ن گو حيات انساني با آن گونه. پذيري انسانها نيز هست يكي از مظاهر اصلي در جامعه  
مناسك بلوغ و تجلي آن در فولكلور . يابد شود و هرگونه مضائي و جايگاهي خاص مي مي

فولكلور ظرفي است كه در عين حال، تجربيات . سازد حركت از جايگاهي به جايگاه ديگر را مي
از . سپارد دهد و سپس به فرزندان جامعه مي صورت ارزش در دل خود جاي مي قومي را به

در يك كالم، فولكلور . هاي يك قوم نيز هست ها و شناخته ها، تجربه ختهرو، مخزن آمو اين
  .بهتر بگويم خود زندگي است.  تمام عيار هستي استگاِه جلوه
  
  ها نوشت  پي

1. Tristram. C., American Folklor, p. 3. 
2. Brunvand, Jan., what is folk, p. 26. 

  .۱۹۷، ص سيشنا هاي جامعه نظريهتوسلي، غالم عباس، . ۳
4. Moore, Jerry, Vision of aulture, p. 217 

  .۲۶۰ ص شناسي، هاي انسان تاريخ انديشه و نظريهفكوهي، ناصر، . ۵
  .۶۳همان، ص . ۶

7. Clifford, Geers, Tm interpretation of culture, p. 72. 
8. Spilman, Lyn, Culturual Sociology, p. 65. 
9. Eldes, Laura, Cultural Sociology, p. 182. 

  .۲۱۴، ۱۷۵، ص ي تحقيق در علوم اجتماعيها روشساروخاني، باقر، . ۱۰
11. Ruth, Frnnegan, Gval Tranitrns And verbal art, p. 22. 
12. Herzfeld, Micheal, Folklore and Mythology, p. 87. 
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13. Denzin Norman k, Interpretive Ethnography, p. 233. 
  .است دست آمده  طالعات اين بخش ميداني بها. ۱۴

15. Multi disciplining. 
16. Multi demenxmxlality. 
17. Vehicle.  
18. Demyetifecation.  
19. Lalar uniter … . 
20. CaPITAL internxive. 
21. Iolealization. 
22. Glorifecation. 
23. Gayztalligation.  

، مرگ باالي مادران به هنگام زايمان، مرگ و مير ناشي از )الخصوص پسران علي( كودكان نظير، مرگ و مير باالي. ۲۴
  ).انجامد كه در نهايت به كاهش اميد بقاء جامعه مي (ها حوادث و بيماري

به . يي آن توجه شدمعنا معنايي فولكلور، هم به بعد برون طور كه گفته شد، در اين تحقيق هم به بعد درون همان. ۲۵
 يك كاوشگر بيروني تحليل ةصدد برآمديم تا فهم خود مردم را درباب فولكلور بازيابيم و سپس با انديشن ديگر، دربيا

انديشيديم؛ يعني تنها نظم و فهم يك كارگزار مردم توجه نمود،  كنيم؛ در شناخت معناي دروني، به اجماع مي
  .وميت داشته باشدبايست معناي استنباط مردم تركمن از يك ترانه يا متل عم مي
. گيرد در اين نحله، بازگشت به گذشته صورت مي.  مفاهيم كليدي رمانتيسم است(... Nostal)مفهوم حسرت . ۲۶

سازد،  آورد و نويسنده بدان منظور گذشته را برجسته مي فرار از واقعيت محسوس موجبات پناه به گذشته را فراهم مي
فولكلور به همان نسبت كه حال . در حوزة فولكلور نيز چنين است. زدايد  مينمايد و زواياي تاريك آن را آرماني مي

توان گفت، فولكلور توان تبديل شدن  رو، مي از اين. كند آرايد و با خود پيامي از آن حمل مي را دربردارد، گذشته را مي
  .پرداختي آن ها توان به حراست از يك قوم و دفاع از ارزش با آن مي. به اسطوره را داراست

  .زن بيمار بايد براي همسر خويش، همسري برگزيند. ۲۷


