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چکیده
مقاله پیشرو به تحلیل جامعهشناختی گفتمان فولکلور قوم آذری در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقـادی
میپردازد .این تحقیق داستانها و ضربالمثلهای زبان قـوم آذری را بـر اسـاس رویکـرد تحلیـل گفتمـان
انتقادی نورمن فرکالف در سطح توصـیف ،تفسـیر و تبیـین واکـاوی کـرده اسـت .در ایـن تحقیـق مسـئله
اساسی این است که داستانها و ضربالمثلهای فولکلور قوم آذری دارای چه گفتمانهایی بـوده اسـت و
شرایط ،زمینههای شکلگیری آن گفتمانهـا چـه بـوده اسـت؟ بـرای تحلیـل و تبیـین از نظریـههـای تحلیـل
گفتمانهای الکالئو و موفه ،نظریۀ تحلیل انتقادی نورمن فرکالف و نظریۀ تفسیر فرهنگ کلیفورد گیرتـز
به عنوان چارچوب نظری و مفهـومی اسـتفاده شـده اسـت و از رویکـرد تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف
به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شده است .نوع تحقیـق کیفـی بـوده و دادههـای موردبررسـی شـامل سـه
داستان و سی ضرب المثل فولکلوریک ترکی آذری است که به جهت اختصار دو نمونـه داسـتان عامیانـه و
ده ضربالمثل در این مقاله تحلیل گفتمان شده اسـت .متـون و دادههـای ایـن تحقیـق کیفـی از سـه منبـع
مکتوب فولکلوریـک قـوم آذری بـه شـیوۀ هدفمنـد انتخـاب شـده اسـت .یافتـههای تحقیـق بیـانگر وجـود
گفتمـان تقـابلی بـین سیاســت و مـردم بـوده اســت و زبـان فولکلـور قـوم آذری ابــزاری بـرای بیـان انتقــاد،
اعتراض و نقد سیاست و اوضاع اجتماعی بوده است.
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مقدمه
فولکلور نقش تعیینکنندهای در شکلگیری افکار ،بینش و نگرش عامۀ مردم دارد و چگونگی

آفرینش ،تولید و گسترش آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .ادبیات عامه با توجه به
گستردگی و فراگیری زمانی و مکانیاش ،مهمترین بستر برای انعکاس باورهای ساده و

غیرمتکلفانه فرهنگ و جامعۀ انسانی بوده است (مرادی .)84 :1394 ،در نگاه کلی میتوان
«فولکلور و فرهنگ عامه را مجموعه میراثهای معنوی یک قوم ،اعم از عقلی ،ادراکی ،ذوقی
یا عاطفی دانست که معموالً بهصورت شفاهی منتقل میشود»(محجوب.)36 :1387 ،

فولکلور قوم آذری ریشه در فرهنگ ادبیات و بافت فرهنگی آذربایجان دارد و دارای

ساختارهای معنایی گوناگون است که در شکل ،قالب و در محتوای آن دارای سرشتی
دیالکتیکی است و چنان با سنتهای جاری و ساری و گذشته آن پیوند خورده است که نهتنها

فرهنگ سنتی و پیش تاریخی آن را منعکس میکند؛ بلکه میتوان آن را مصداق کامل ساختار

اسطورهای ،نمادین ،صالبت و اصالت قومی و جهانبینی این قوم در نظر گرفت و فهم کامل آن

از مسیر دستیازی به تفسیر و بررسی بینامتنی اشکال زبانی و مفاهیم نهفته در آن میسر خواهد
شد .فولکلور واجد گفتمان است و در گفتمان آنکه با چینش کلمات جمالت و گفتار همراه
است ،عناصر گوناگونی وجود دارد که درزمینۀ اجتماعی و فرهنگی ظهور مییابد و بهدلیل

اینکه در سطح زبان محاورهای عموم مردم عرضه میشود ،بهمنزله پل فرهنگی ،آدابورسوم،

باورها و اندیشهها را به دیگران و سایر نسلها منتقل میکند (قبادی .)25 :1385 ،درواقع
فولکلور بازنمای بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم است و همیشه با ایدئولوژیهای
خاص همراه است .گفتمان حاکم در هر دورهای متأثر از عوامل گوناگونی چون فرهنگ،

اقتصاد ،ایدئولوژی ،گذشته تاریخی ،شکل حکومتی و شیوۀ زندگی است .این گفتمانها خود را
در ابعاد گوناگون فرهنگ آن جامعه ازجمله ادبیات شفاهی ،ضربالمثلها ،داستانها،
موسیقی و باورها و اعتقادات و  ...نشان میدهد .عناصر فولکلوریک در عین تاریخی بودن،

تبدیل به زبان اجتماعی برای بیان اندیشههای قومی شدهاند (قبادی .)25 :1385 ،در فولکلور

گفتمانهای مختلفی مطرح است که این گفتمانها ازلحاظ تاریخی اجتماعی ،فرهنگی

قابلتصور و شناخت هستند و میتوان با شناخت و تحلیل آنها انگارههای زندگی اجتماعی
مردمان آن جامعه را پیدا کرد و به طرز تفکر ،شعور و افکار مردم در پیرامون مسائل مختلف

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی پی برد .میتوان گفت گفتمان فولکلور و بخشهای مختلف آن

(داستانها و ضربالمثلها) در ادوار خود همواره با بستر و زمینههای سیاسی و اجتماعی
درگیر بوده و رابطهای تنگاتنگ با آنها داشته است که با تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در
آن میتوان شرایط ،زمینهها ،علل و عوامل اثرگذار بر ایجاد و شکلگیری آنها را بررسی و
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ضربالمثلها و داستانهای فولکلوریک قوم آذری دارای چه گفتمانهایی هستند و بسترها و
زمینههای اثرگذار بر شکلگیری و ایجاد آنها چه بوده است؟ یکی از رویکردهای جدید در
تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در آثار ادبی ،ادبیات مکتوب و شفاهی ،رویکرد تحلیل

گفتمان انتقادی است .صاحبنظران این رهیافت بر آناند که در تحلیل متنهای ادبی افزون

بر جنبههای صوری و واژگانی ،عوامل گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی نقش دارند.
گفتمان پدیدهای زبانی است که در اثر ارتباط تولید میشود و نوع آن متأثر از موقعیت آن است.
در تحلیل گفتمان برخالف تحلیلهای سنتی زبانشناسان تحلیل متن ،دیگر تنها با عناصر

لغوی تشکیلدهندۀ جمله بهعنوان اصلیترین مبنای تشریح معنا یعنی زمینۀ متن یا همبافت

سروکار نداریم ،بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی ،فرهنگی و
اجتماعی و  ...توجه داریم (فرکالف .)8 :1379 ،اینگونه تحلیل به بررسی نحوۀ سازماندهی

اندیشه نویسنده یا گوینده در متن میپردازد .پژوهشگران معتقدند در تحلیل گفتمان انتقادی

اندیشه نویسنده یا گوینده برحسب دیدگاه فکری ـ اجتماعیاش با واژگان و ساختارهای

دستوری ویژهای شکل میگیرد و ساختارهای گفتمان مداری در متن به وجود میآید .با بررسی
ساختارهای گفتمان مدار الیههای نهفته زبانی و میزان صراحت و پوشیدگی متن تعیین میشود
(یاسمی و آقاگلزاده .)185 :1395 ،در اینجا الزم است به رابطۀ بین گفتمان ،متن و گفتار نیز
اشاره شود .تحلیل گفتمان انتقادی اگرچه بررسی رابطۀ زبان ،قدرت ،ایدئولوژی و گفتمان در
متون و مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی را اولویت نخست خود میداند ،اما با استفاده از

این رهیافت ،سایر متون اعم از ادبیات شفاهی ،فولکلور را هم میتوان مورد تحلیل قرار داد.
فولکلور ،متون و گفتار تولید شده در آن در خدمت انسانها بوده و در البهالی عبارات،

جمالت و گفتار خود بیشتر با عوامل بیرونی ،اجتماعی و سیاسی و  ...ارتباط دارد .زبان ابزار

مهمی برای برقراری ،حفظ و بازتاب دیدگاههای سیاسی و اجتماعی است .هیچ متنی را
نمیتوان یافت که عاری از دیدگاههای شخصی ،نویسنده و  ...باشد .همچنان که واقعیت
اجتماعی ناب وجود ندارد .گفتمان خنثی و بیطرف نیز وجود ندارد و ما با گفتمانها یا

متنهای وابسته به شخص یا جناح خاصی ،ایدئولوژی خاص و فرهنگ خاص و  ...روبرو

هستیم (بهرامپور .)50 :1379 ،در تجزیهوتحلیل متون آنچه متنها را تشکیل میدهد،

ایدئولوژیها و جهانبینیهای حاکم بر آنهاست و هیچ متنی وجود ندارد که خبری محض را به
مردم بدهد ،بلکه همگی جهتدار و دارای بار ایدئولوژیکی و تفسیری هستند (آقاگلزاده،

 .)182-183 :1385در این نوشتار با استفاده از الگوی پیشنهادی نورمن فرکالف ()1995

ده مورد از ضربالمثلها و دو مورد از داستانهای فولکلوریک قوم آذری بررسی و تحلیل شده
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مطالعه کرد .آنچه بهعنوان مسئله اصلی این پژوهش تلقی میشود عبارت از این است که
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است .در انتخاب ضربالمثلها و داستانها سعی شده است نمونههایی انتخاب و تحلیل

شوند که در زبان و گویش محلی ترکی آذری از ویژگیهای عمومیت داشتن ،رایج بودن و
گستردگی استفاده و کاربرد برخوردار باشد.
هدف این تحقیـق تحلیـل گفتمـان (فولکلـور) قـوم آذری در ایـران اسـت .ضـربالمثلها و

داستانهای عامیانه بهعنوان بخشی از فولکلـور محسـوب مـیشـوند .هـدف از تحلیـل انتقـادی
گفتمان ضربالمثلها و داستانها ،بررسـی و شـناخت گفتمـانهـای موجـود در آنهـا ،شـناخت
بســترها و شــرایط اجتمــاعی ،سیاســی مــؤثر بــر شــکلگیــری گفتمــانهــای ضــربالمثلها و

داستانهای فولکلوریک قوم آذری است .هدف جزئی تحقیق نیز شناسایی ،توصیف ،تفسـیر و
تبیین مفاهیم اساسی گفتمانهای موجود در داستانها و ضربالمثلها بر اساس مفاهیم تحلیل

گفتمان فرکالف است.
اهمیت تحلیل و تبیین جامعهشناختی گفتمان فولکلور قـوم آذری را مـیتـوان در چنـد مـورد

زیر بیان کرد :الف) اوالً مطالعه علمی فولکلـور قـوم آذری مـا را بـا قسـمتی از تحـوالت فکـری
طبقه عام جامعه در مقاطع مختلف و سرنوشتساز تاریخی و اجتماعی آشـنا مـیکنـد؛ ثانیـاً بـا

واکاوی مؤلفههای تشکیلدهنده گفتمان فولکلور قوم آذری با روش توصـیفی و تحلیلـی نـهتنها
رویکرد عام جامعه و مردم را میتوان درک کرد ،بلکه ایدئولوژیهای نهفته در آن را نیز میتـوان
موردبررسی قرار داد .ثالثاً این مطالعه میتواند در تهیه و تدوین سیاستهای فرهنگی در رابطـه

با اقوام ،برنامهریزی و شناخت حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی و ارائه روشنگریهای قـومی
و فرهنگی مسئوالن و برنامهریزان فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت فولکلور (ضربالمثلها و داستانها) بهعنوان زمینۀ مناسـب بـرای مطالعـه و

تحلیل گفتمان ،در این مقاله تالش میشود تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

فولکلور قوم آذری معرف وجود کدام گفتمانها و ایدئولوژیهایی است؟ و زمینـههـای مـؤثر بـر

شکلگیری گفتمانهای موجود در آنچه بوده است؟
پیشینه تحقیق

این تحقیق ،به بررسی گفتمان فولکلور و فرهنگ عامه قوم آذری میپردازد .این حـوزه پـژوهش
یک عرصه نوپاست و با توجه بـه بررسـیهای انجامشـده تحقیقـی بـا ایـن موضـوع انجامنشـده

است .ازاینرو در این بخش تالش میشود به چند مورد از تحقیقاتی که مرتبط با ایـن موضـوع

انجامشدهاند ،اشاره مختصر شود.

تحقیقی باعنوان «تحلیل اجتماعی گفتمان فولکلور در میان قوم ترکزبان تـرکمن» بـهعنوان

رساله دکتری در سال ( )1385توسط قبادی انجامشده اسـت کـه در آن بـه تحلیـل ویژگیهـای
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موسیقی و آهنگ میهنی قرهباغ 1توسط محمد زینالی انـاری ( )1388از عناصـر فولکلـور مـردم
کشور آذربایجان انجامشده است .در این تحقیق ،شعر ـ آهنگ قرهباغ کـه در منطقـۀ آذربایجـان

بهعنوان یک آهنگ از مجموعه آهنگهای مردمی و قدیمی است ،موردمطالعه قرارگرفته اسـت.
نتایج تحلیل گفتمان انتقادی مشخص این شعر آهنگ بیـان میکنـد کـه شـعر میهنـی سـوگولیم
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(عاشق و دوستدار) قرهباغ در فرهنگ و فولکلور مردم آذربایجان دارای بار معنـایی و گفتمـانی
سیاسی و اجتماعی است .ارسالن میرزایی و محمدهادی فالحی ( )1395در مقالهای بـاعنوان
«جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی ،تحلیلی از منظر گفتمـانشناسـی انتقـادی بـه بررسـی
جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قوم قشقایی» پرداخته است .زهره عزتی ،مـریم دانـای طـوس و

محمدامین صراحی ( )1396در مقالهای به تحلیل گفتمان جایگاه زن در ضربالمثلهای ترکی
پرداختهاند و در آن مقاله در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و بـر اسـاس الگـوی فـرکالف بـه
تحلیل و تفسیر جایگاه زن در ضربالمثلهای ترکی پرداختهاند .تحقیق دیگـری توسـط فاطمـه

ایبــک آبــادی ،خلیــل بیــگزاده ،ابــراهیم رحیمــی زنگنــه و فاطمــه کالهچیــان ( )1397بــاعنوان
«تحلیل انتقادی گفتمان واژگان ترانههای نوازشی بر پایه انگاره فـرکالف» انجامشـده اسـت .در
ایــن تحقیــق از طریــق نشــانههای موجــود در مــتن و بــر اســاس نظریــه تحلیــل انتقــادی گفتمــان
فرکالف در سطح توصیف واژگانی با رویکردی توصـیفی ـ تحلیلـی واژگـان ترانـههای نوازشـی

واکاوی و تحلیل شده است.
مبانی نظری پژوهش

گفتمان با ساختار اجتماعی ،بافـت سیاسـی و فرهنگـی دارای ارتبـاط متقـابلی هسـت .گفتمـان

نظامی از زبان است که یک اصطالحشناسی خاص را توضیح میدهد و اشکال خاص دانـش را
کدگذاری میکند و اغلب برای اشاره به نظامهای دانش و کارکردهای تداعی آنها که در یکزمان
خاص بین مجموعه خاصی از مـردم و افـراد جامعـه غلبـه و سـیطره دارد ،مورداسـتفاده و بکـار

گرفته میشود .گفتمـان در زبـان و البـهالی عبـارتهـا ،جمـالت و مفـاهیم آن شـکل مـیگیـرد

(ویتکنشــتاین )44 :1387 ،فولکلــور بــهدلیــل برخــورداری از ویژگیهــای بیــان ســاده ،خصــلت
فراگیری و عام بودن و توجه به دگرگونیها و ترسیم حقایق و نگرش مردم جامعه ،ابـزار خـوبی
برای تحلیل مناسبات اجتماعی و بازتاب آنها در زبـان عامـه مـردم اسـت .همچنـین فولکلـور و

فرهنگ جدیترین و ملموسترین عناصر و قالبهای زبانی و بیانی را از جهـت درآمیختگـی بـا
1. Gharabag
2. Sovgolom
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گفتمانی حاکم بر فولکلور قوم ترکمن پرداخته شده است .تحقیقی بـا موضـوع تحلیـل گفتمـان

 ❖ 72مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

ابعــاد مختلــف اجتمــاعی و فرهنگــی یــک جامعــه دارد کــه ســاختارهای اجتمــاعی در تعیــین و

شکلدهـی بـه آن نقـش اساسـی دارد .هـیچ مـتن و گفتـاری را نمـیتـوان پیـدا کـرد کـه عـاری از
دیدگاههای شخصی گوینده یا نویسنده و ...باشـد .همچنـان کـه واقعیـت اجتمـاعی نـاب وجـود
ندارد ،گفتمان بیطرف و خنثی نیـز امکـان وجـود و ظهـور نـدارد و بـا گفتمانهـا یـا گفتارهـای
وابسته به شخص یا حزب ،گروه و ایـدئولوژی خـاص آنهـا نیـز ممکـن اسـت آمیختـه و ترکیـب
شود .با این توصیف و تعریف هیچ متن و گفتاری را نمـیتـوان یافـت کـه تنهـا رویـداد یـا خبـر
محضی را برای مخاطبان خود القـاء کنـد؛ بلکـه همـه آنهـا دارای پیـام ایـدئولوژیکی و تفسـیری

هستند که گفتمانهای موجود در آنها این عناصر را با خود به همراه دارند .تعامل کالمـی ،یـک
شیوۀ کنش اجتماعی اسـت و اثـرات خـود را بـر روی سـاختارها نشـان مـیدهـد و حتـی آنهـا را
بازتولید میکند .این موضوع یادآور مفهوم دوگانگی ساختاری در دیدگاه گیـدنز ( )1981اسـت
که میگوید کنشها هم تولید میشوند و هم به بازتولید اعمال و کنشهای انسـانی و اجتمـاعی
کمک میکنند .هالیدی هم به این موضوع اشاره دارد« .مردم با کنشهای معنادار خود هـر روزه
ساختار اجتماعی را به نمایش میگذارند ،پایگاهها و نقشهای خـود را تثبیـت مـیکننـد و نظـام

ارزشی و دانشی مشترک را بنیاد مینهند» (فرکالف 1995 ،به نقـل از هالیـدی .)2 :1978 ،در
ایـن تحقیــق بـهمنظــور انتخـاب یــک چـارچوب نظــری در تحلیـل گفتمــان فولکلـور قــوم آذری،
نظریات مختلف تحلیل گفتمان موردمطالعه قرارگرفتـه اسـت کـه از میـان آنهـا مـیتـوان بـه سـه

نظریه اساسی در این زمینه اشاره کرد.
رهیافت گفتمانی الکالئو و موف

ارنستو الکالئو 1و شنتال موفه )1985( 2با استفاده از نظریه فوکو ،نظریه گفتمانی را به همه

امور اجتماعی و سیاسی تعمیم داده و میکوشند با استفاده از این نظریه موضوعات و
پدیدههای اجتماعی را تحلیل نمایند« .یکی از مفروضات این نظریه این است که جهان،

پراکنده و پیچیده است و تنها از گذر مقولهبندیهای گفتمانی ما درک میشود .نظریه الکالئو و

موفه ریشه در سنت نظری ساختگرا یعنی مارکسیسم و رشته زبانشناسی دارد .مطابق نظریه

آنها ،کل حوزۀ اجتماع بهمثابه شبکهای از فرایندهای متفاوت است که در آن معنی تولید

میشود .الکالئو و موفه معتقدند هر عمل و پدیدهای برای معنادار شدن و قابلفهم شدن باید
در درون نظام گفتمانی قرار گیرد» (منوچهری .)106 :1387 ،الکالئو و موفه نیز گفتمان را

کلیتی پیچیده میدانند که در آن عناصر متشکله یک گفتمان یعنی مفصلبندی ،هژمونی ،دال و
1. Ernesto Luclao
2. Shental Mooffe
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هر عملی که منجر به برقراری رابطهای میان دو مؤلفه گردد ،بهطوریکه با این برقراری رابطۀ
معنی و هویتشان تغییر یابد ،اطالق میشود (یوگنسن و فیلیپس .)56 :1389 ،دال و مدلول
نیز از مفاهیم عمده در هر گفتمان ازنظر الکالئو و موفه است .دالها اشخاص ،مفاهیم،

عبارات و نمادهای حقیقی یا انتزاعی هستند که در چارچوبهای گفتمانی خاص بر معنای

خاصی داللت دارند .مدلولها نشانههایی هستند که با دیدن آن ،دالها برای ما معنا میشود.
بدین ترتیب معنی و مصداقی که یک دال بر آن داللت دارد ،مدلول خوانده میشود (محسنی
تبریزی.)192 :1395 ،
نظریه تفسیری

1

گلیفورد گیرتز ( )1973از مردمشناسان برجسته و مشهور ،از ارائهدهندگان این دیدگاه فکـری

و تحلیلی ،در پژوهشهای خود بر عنصر نمادین یعنی نظام معناها در ارتبـاط بافرهنـگ ،تغییـر
فرهنگی و مطالعه فرهنگ تأ کید داشته است .کلیفورد گیرتز ( )1973میگوید معنایی کـه او از
فرهنگ برمیگزیند در اساس مفهـومی اسـت نشـانه شـناختی ،هـمرأی بـا مـاکس وبـر اسـت کـه

میگویـد انسـان حیـوانی اسـت تنیـده در شـبکههـایی از معناهـا کـه خـود او آنهـا را بافتـه اسـت

(پهلوان .)122 :1388 ،گیرتز میگوید او فرهنگ را همان شبکهها میدانـد و معتقـد اسـت بـه

همین سبب نباید تجزیهوتحلیل آن را علـم و دانشـی آزمایشـگاهی و تجربـی فـرض کـرد کـه بـه
دنبــال قــوانین خــود برمیآیــد ،بلکــه بایــد آن را شــبکهای در نظــر گرفــت مبتنــی بــر تفســیر و در

جستوجوی معنا و آنچه که خود او به دنبال آن است ،شرح اسـت و توضـیح و البتـه بالفاصـله
مـیگویـد همـین شـرح و توضـیح نیـز نیازمنـد شـرح و توضـیح اسـت (پهلـوان)122 :1388 ،

«گلیفورد گیرتز روش تجزیهوتحلیل فرهنگ را با روش نقد ادبی درزمینۀ تحلیـل مـتن مقایسـه
میکند و میگوید همانسان که در ارتباط با یک متن سـعی مـیکنـیم سـاختارهای معنـایی آن را
برکشیم و زمینههای اجتماعی ،معنا و اهمیتش را مشـخص کنـیم ،قومنگـار هـم مـیکوشـد یـک
متن را بخواند و شکلی از خوانش و قرائت را سروسامان دهد» (پهلوان 123 :1388 ،ـ .)122

1. Gliford Geertz
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مدلول و روابط میان آنها نقشی ساختاری ایفاء میکنند .مفصلبندی ازنظر الکالئو و موفه به
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نظریه تحلیل انتقادی گفتمان

تحلیل انتقادی گفتمان 1رهیافتی بینرشتهای است که به مطالعه گفتمـان و جوانـب گونـاگون آن
میپردازد .این رهیافت زبان را بهمنزله شکلی از رویه اجتماعی میبینـد و توجـه خـود را صـرف
آشکار کردن شیوههای سلطه اجتمـاعی و سیاسـی مـیکنـد کـه در مـتن و گفتـار دیـده مـیشـود
«تمرکز فعلی تحلیل انتقادی بر زبان و گفتمان ریشه در زبانشناسی انتقادی دارد کـه بـهویـژه در

اواخر دهه  1970مـیالدی در بریتانیـا و اسـترالیا پدیـد آمـد» (فرقـانی .)135 :1390 ،رویکـرد
تحلیل گفتمان میکوشد از روی آثار ظاهری گفتار و نوشتار ،ساختار تولیـد و رابطـۀ كلـی آن را
مطالعه كند .با این فن ،تحقیق بیشتر در قالب جامعهشناسی گفتـار و نوشـتار بررسـی مـیشـود.
تحلیل گفتمان و دغدغه تحلیلگران آن این است که زبان چگونه بکار میرود .تمرکز تحلیلگـران

بر روی این موضوع است که بـا تبیـین و توصـیف پدیـدههـا بـه روشهـای مختلـف چـه نسـخه
خاصی از جهان ،هویت یا معنا تولید میشود .با انتخاب هر روش تبیین و کنـار گذاشـتن روش

دیگر ،چه چیزی به دست میآید و چه چیزی از دست مـیرود (رپلـی .)27 :1390 ،فـرکالف

2

( )1995و ون دایک )2008( 3دو نظریهپرداز مطرح در عرصه نظریه تحلیـل انتقـادی ،اصـول
اصلی تحلیل گفتمان انتقادی را بهاینترتیب خالصه میکنند:
 .1گفتمان ،جامعه و فرهنگ را برمیسازد؛
 .2گفتمان کارکردی ایدئولوژیک دارد؛
 .3گفتمان تاریخی است؛

 .4ارتباط میان متن و جامعه ،باواسطه هست؛
 .5تحلیل گفتمان ،توصیفی و تبیینی است؛

 .6گفتمان شکلی از کنش اجتماعی است (فرقانی.)136 :1390 ،

نظریه تحلیل انتقادی فرکالف که در تحلیل گفتمان حاکم بر متون ،نوشتار و کـالم شـفاهی

مورداستفاده قرار میگیرد ،از نظریـههای منسـجم در حـوزۀ تحلیـل زبـان و کارکردهـای عناصـر
زمینــهای نهفتــه در آن بــهشــمار مــیرود .ایــن رویکــرد از ســه ســطح توصــیف ،تفســیر و تبیــین
تشکیل شده است .زبان در هریـک از ایـن سـطوح دارای بـار ایـدئولوژیک اسـت (آقـا گـلزاده،

.)128 -129 :1385

1. Critical Discourse Analaises
2. Fairclugh
3. Van Dijk
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نورمن فرکالف یکی از شخصیتهای برجسته درزمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی است .در نظـر او
تحلیــل گفتمــان انتقــادی رویکــردی اســت کــه در کنــار ســایر شــیوههــا ،بــرای بررســی تغییــرات

اجتمــاعی و فرهنگــی بکــار گرفتــه مــیشــود و مرجعــی اســت کــه در ســتیز بــا اســتعمار و ســلطه
مورداستفاده قرار مـیگیـرد .او هـدف ایـن رویکـرد را کمـک بـه ایجـاد آ گـاهی در مـورد روابـط

اجتماعی و استثماری دانست که از طریق ایجاد تمرکز بر زبـان ،ایـن روابـط را تعریـف مـیکنـد
(فرکالف .)14 :1995 ،فـرکالف بـا ارائـه تعریفـی مفهـومی از گفتمـان آن را مجموعـه بـه هـم
پیوستهای از سه عنصر کردار یا عمل اجتماعی ،کردار گفتمانی و متن میدانـد .ازنظـر فـرکالف
متن بهعنوان یکی از عناصر گفتمان شامل گفتار و نوشتار است .از ایـن منظـر مـتن چیـزی جـز
توصــیف و تحلیــل یــک گفتــار یــا نوشــتار نیســت (محســنی تبریــزی)193 :1395 ،؛ واژگــان
عناصری هسـتند کـه بـار ایـدئولوژیک یـک مـتن و گفتـار را بـر دوش دارنـد و آن را دارای معنـا

میکنند .همانگونه که انتخاب و استفاده از نام برای افراد ،چیزها و اعمال ،انعکاسی از نگـرش

ویژه نویسنده است که میتواند بار منفی یا مثبت داشته باشد .انتخاب ،کاربرد لغـات و واژگـان

خاص در ضربالمثلها ،بازتاب دیدگاه و نگرش مردم نسبت بـه اتفاقـات ،پدیـدههـا ،اوضـاع،
مسائل اجتماعی و افکار آنان است .تحلیل الیه واژگانی مشخص میکند که آیا واژگـانی وجـود
دارند کـه دارای (ارزش تجربـی و رابطـهای ،همآیـی و جانشـینی ،هممعنـایی ،شـمول معنـایی،

تضــاد معنــایی) و اســتعاره در مــتن باشــد؟(ایبک آبــادی و همکــاران .)100 :1397 ،فــرکالف

معتقد است نمیتوان از طریق ویژگیهای صوری متن مستقیماً به تأثیرات ساختاری بر شـالوده

جامعه دست یافت .این رابطه بیش از هر سوی با گفتمان ـ کـه مـتن جزئـی از آن اسـت ـ برقـرار
مــیشــود (تاجیــک .)26 :1378 ،زمــانی کــه مــتن (گفتــار و نوشــتار) تفســیر مــیگــردد ،کــردار
گفتمانی مطرح میشود ،لذا کردار گفتمانی همان تفسیر متن اسـت .زمـانی کـه مـتن (گفتـار و

نوشتار) با رجوع به زمینۀ اجتماعیاش تبیین میشود ،جزء دیگر گفتمان ،یعنی کردار اجتمـاعی
مطرح میگردد .از این منظر گفتمان یک نظام اندیشهای و فکری است .این نظام دارای اجزاء و
عناصری است که رابطه آنها با یکدیگر گفتمان را تشـکیل مـیدهـد (محسـنی تبریـزی:1395 ،

 .)193فــرکالف تحلیــل گفتمــان را در ســه ســطح توصــیف ،تفســیر و تبیــین بررســی مــیکنــد
(فرکالف )57 :1995 ،وی بر این بـاور اسـت مـتن در درجـه اول کلیتـی دارد کـه بـه آن وابسـته
است .در متن مجموعهای از عناصر هست که عالوه بـر اینکـه بـه یکـدیگر مـرتبطانـد ،کلیتـی را

میسازند که به آن گفتمان میگوینـد .مـتن یـا گفتمـان بـه مجموعـهای از عوامـل بیرونـی متکـی

است .این عوامل در فرایند تولید متن و هم در فرایند تفسیر متن مؤثرند .فرایند تولید و تفسـیر
متن دارای تعامل و کنش دوسویهاند و درنتیجه همدیگر را متأثر میسازند .هـر متنـی عـالوه بـر

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

چارچوب نظری تحقیق و رویکرد تحلیل انتقادی فرکالف
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بافت متن و فراینـد تفسـیر مـتن از شـرایط اجتمـاعی متأثراسـت کـه مـتن در آن تولیـد و تفسـیر

میشود .بافت اجتماعی و فرهنگی تأثیری بیشتر نسبت به بافت متن و فرایند تولید و تفسـیر آن
دارد( .قبــادی ،آقــا گــلزاده ،دســپ)158 :1383 ،؛ بنــابراین ،ســطوح تحلیــل گفتمــان ازنظــر
فــرکالف عبــارت اســت از :ســطح اول ،گفتمــان بهمثابــه مــتن( ،مرحلــه توصــیف) ســطح دوم،

گفتمان بهمثابه تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن (مرحله تفسیر) ،سطح سوم که سطح کالن

اســت ،گفتمــان بهمثابــه زمینــه اســت (مرحلــه تبیــین) .مرحلــه توصــیف بــه تحلیــل مقولــههــای
زبانشناسی گفتمان فارغ از نقش زمینه میپردازد .مرحله تفسیر به روابط موجود بین روندهایی
میپردازد که باعث تولید و درک گفتمان میشود و دانش زمینه تولید مـتن و نسـبت گفتمـان بـا
ساختارهای اجتماعی است .مرحله تبیین نیز گفتمان را بهعنوان جزئی از روند مبارزه اجتمـاعی

در ظرف مناسبات قدرت بررسی میکند.
روش تحقیق

1

2

این پژوهش بر مبنای روش کیفی و روش تحلیل گفتمان انتقـادی فـرکالف انجامشـده اسـت.
عملیات جمعآوری اطالعات به شیوۀ کتابخانهای و اسنادی است که به منابع دسـت اول جهـت
بهدست آوردن دادههایی درزمینۀ فولکلور و فرهنـگ عامـه قـوم آذری رجـوع شـده اسـت .شـیوه
تحلیل دادهها ،به شیوه تحلیلی و توصیفی اسـت .ازآنجاکـه دادههـای ایـن تحقیـق از نـوع مـتن

هست ،بنابراین برای تحلیل (جمالت ،گزارهها و واژگـان) کـه از متـون کتابهـای فولکلوریـک
انتخاب شده است ،از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف استفاده شده است .در این تحقیق
از طریق مطالعه کتابخانهای و اسنادی ،نمونههای فولکلوریک موردنیاز برای تحقیـق بهصـورت

نمونههای هدفمند انتخاب شده است« .نمونهگیری هدفمند عمدتاً در روشهای کیفـی اسـتفاده
میشوند و عبارتاند از گزینش واحدهایی خاص مبتنی بر اهـداف خـاص مـرتبط بـا پاسـخ بـه
سؤالهای خـاص تحقیـق .در نمونـهگیری هدفمنـد محقـق ویژگیهـای جمعیـت موردعالقـه را
مشــخص ســاخته و افــراد دارای ایــن مشخصــات را پیــدا میکنــد» (محمــدپور.)32 :1390 ،

دادههای تحقیق شامل دادههای متن (گزارهها ،جمـالت و واژگـان) هسـتند .تعـداد نمونـهها و

متو ن انتخاب شده از عناصـر فولکلوریـک قـوم آذری شـامل سـه نمونـه داسـتان عامیانـه و سـی

ضربالمثل بوده است که بـرای اختصـار در ایـن تحقیـق ،دو نمونـه مـتن داسـتان عامیانـه و ده
نمونه ضربالمثل برای تحلیل انتخابشـدهاند .دادههـا از منـابع و کتابهـای :اردبیـل فولکلـور

اورنکلــری (مثالهــایی از فولکلــور اردبیــل) (رحیمــه ذاکــر حمیــدی ،مهنــاز مــوالزاده ،نســرین

1. Qualitative Method
2. Critical Discourse Analysis
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ذیحــق )1394،و ناغیــل الر (داســتانها) (حســن ســپهرفر ،ســیروس علیاکبــرزاده)1387 ،
جمعآوری و انتخاب شده است.

تحلیل دادهها
تحلیل گفتمان دادهها و متون فولکلوریک قوم آذری با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقـادی
فرکالف در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین انجام شده است که در دو بخـش شـامل عناصـر
فولکلوریک داستانهای عامیانه و ضربالمثلها تحلیل شده است .در قسمت ذیل نکات مهـم

و خالصه این تحلیل آورده شده است.
داستان حماسی عامیانه قاچاق نبی

1

خالصه داستان قاچاق نبی

«نبی» دهقانزادهای فقیر و گمنام بود که به نزد اغنیاء و مالکین بـه چوپـانی میپرداخـت .روزی
جرقه خشم پدرش «علی کیشی» ،به ستمی ناروا و بیگاری در زمین ارباب چنان شعلهور شد که

در اعتراض به ظلم و نابرابری ،غضب خان چنان اوج میگیرد که تن نیمهجان او را نقـش زمـین
میکنــد و اینجاســت کــه نبــی بــا خشــونت بــه اعتــراض برخاســته و از واهمــه انتقــامی ســخت،

زادگــاهش را بــهاجبار تــرک کــرده بــود .مــادرش «گــوزل »2مــورد تهدیــد امنیــهها قرارگرفتــه بــود.
دهقانان او را در میان خود پذیرفته بودند و او هر از گاهی را در دهی میمانـد و نـام و نشـان او

از حکومتیان مخفـی نگـاه داشـته میشـد و بدینسـان «قاچـاق نبـی» تجسـم آمـال و آرزوهـایی

گردیده بود که در دلهای مردمان ،سوزان و روشن میشد؛ اما «هجر »3همسر قاچاق نبـی شـیر

زنی بیباک به دور از ایل و تبار به روی زیـن اسـب و دوشـادوش قاچـاق نبـی سرگشـتۀ دیـاران
شده بود .در سیر مبارزه قاچاق نبی ،وقتی خصـم بـر او تـوان چیـره گـری نمییابـد بـا توطئـهای
سـازمانیافته «هجــر» را در زنــدان انداختــه بودنــد تـا قاچــاق نبــی را در دام اندازنــد .مــأموران و

امنیهها با استفاده از فرصـت و در غیـاب نبـی ،تعـدی حیثیـت هجـر کـرده بودنـد .کینـه خصـم
دشمن ،باعث شد تا از مکر و فریب یک زن برای قتل نبی سود بجویند .زن مکّارِ «شاه حسین»
یکی از یاران نبی را با تطمیع و بذل طالها و جواهرات ،گولزده بودند و روزی که نبـی میهمـان

آنان بود ،ادعای آزار و اذیت کاذب از طرف نبـی بـه خویشـتن کـرده بـود و شـاه حسـین بـا ایـن
ادعای کـذب ،پنهـانی منتـظر نبـی مانده بود و بـهمحض ورود قاچـاق نبــی مـورد هــدف تفنـگ
1. Gochaq Nabi
2. Gozal
3. Hajar
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ارشادیان ،شهناز برادران )1394 ،و حماسه و محبت در ادبیـات شـفاهی آذربایجـان (علیرضـا
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شاه حسین قرارگرفته و گلولهها چنان کاری و عمیق بر دلش اثر کرده بود که تنها مجالی یافتـه و

چنین سخن گفته بود :ای دوست ،ای نامرد برای چه کشتی مرا؟ من که خاکپای تو بـودم....ای
هجر .ای زیباترین سوگلی (دوستدار) دیار .کجایی کـه یـارت را کشـتند؟ .نبـی تـو را در غربـت

کشـتند .ای مردمــان ،ای یــاران ،نبـی را کشــتند .نبــی را کـه فــدایی ایــل و تبـار بــود و فریــادرس

بیچارگان( .ذیحق)37 :1391 ،

تحلیل گفتمان داستان قاچاق نبی در سطح توصیف

داستان نبی در سطح توصیف ،شـرح یـک رویـداد تـاریخی و سیاسـی اسـت .جمـالت داسـتان
اکثراً روایی و جمالت خبری هستند که با فعل سوم شخص مفـرد آمدهانـد .از ویژگیهـای ایـن

جمالت وجود فاعل و فعلی است که در ادامه آن میآیـد .کلمـات و واژگـان بکاررفتـه صـریح و

بیپرده هسـتند و شـکل محـاورهای دارنـد .ازلحـاظ هممعنـایی و تضـاد معنـایی میتـوان گفـت
کلمات و واژگان مالک و فئودال ،ارباب ،خان ،دهقان ،غربت و وطن ،عاشق ،معشوق ،ارباب
و خان ،حامی و مظلوم ،حکومت و رعیت ،زن و شیر زن ،اسب و رزم ،مکر و حیلـه ،دوسـتان،

خائنان و ترس و غیرت که در این داستان بهکرات مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت ازنظـر داشـتن
معنا و بار ایدئولوژیک (جنبههای استعاری گوینده و نویسنده را بیان میکند) در مقابل هم بـوده

و در تقابل و تضاد معنایی هستند .کاربرد ایـن واژگـان ،گفتمـان دوگانـهای را در داسـتان شـکل

داده است .در متن داستان همنشینی ،همآیی و تضاد معنایی کلمات به لحاظ ایدئولوژیک طرح
خاصی به داستان بخشیده است و این موضوع یادآور وجود گفتمان تقابل در آغاز داستان است
که در برابر گفتمان زندگی پرتالطم خانواده قاچاق نبی قرار دارد و تالش ایـن خـانواده را بـرای
گریز از این نابسامانی تداعی میکند .این کلمات یادآور سـاختار ایـدئولوژیک زبـان در فولکلـور

جامعــه اســت و نشــان از موضــع قــدرت مش ـارکین آن دارد .افعــالی همچــون تهدیــد شــدن ،بــه

اعتراض برخاستن ،غل و زنجیر کشیدن ،رزم کردن ،نقش زمین شدن و  ...نشـان از رویـارویی
و موضع قدرت است که در ورای آنها ایدئولوژی مطالبه و خواست اجتماعی مطرح شده است.

همنشینی و وجود کلمات متضاد و هممعنا به وجود سلسلهمراتب و طبقـات اجتمـاعی افـراد در
جامعه ،فرودستی و فرادستی آنها در زمانها و مکانهای متفاوت اشاره میکند.
تحلیل داستان در سطح تفسیر

داستان قاچاق نبی با ایفای نقش و شخصـیتپردازی مشـترک اصـلی آن (قاچـاق نبـی) شـروع

میشــود .نبــی دهقــانزاده فقیــری اســت کــه بــرای مبــارزه بــا نابرابریهــای اجتمــاعی و طبقــاتی

تحمیلشده بر جامعه دهقـانی زمـان خـود بـه مبـارزه برخاسـته اسـت .شـروع داسـتان وضـعیت
زندگی اجتماعی یک خانواده دهقـانی را بـا جزییـات آن شـرح میدهـد .داسـتان قاچـاق نبـی از
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سیاستهای خود ،زندگی مردم آن جامعه را به ستوه آورده است .هـدف داسـتان ارائـه مـدلی از
مبارزه مردمی است که آن را در قالـب یـک داسـتان بـا موضـوع حماسـی در فولکلـور و ادبیـات
شفاهی آذربایجان جای داده است .قاچاق نبی قهرمان اصلی داستان به میان مـردم سـتمدیده و

روستایی آمده بود و با قرار گرفتن در میان آنها به رهبری و سـازماندهی اعتـراض و دادخـواهی

مردمی پرداخته بود .سفرهای او به دهات ،رسیدگی به کاروبار رعیـت و مـردم فقیـر روسـتایی،
یــاریکردن بــه آنهــا و تحمــل غربــت ،دوری و فرمانــدهی مبــارزه علیــه خــان ،اربــاب و دســتگاه
سیاسی جایگاه یک قهرمان اجتماعی و قومی را به او بخشیده بود و از او مبـارزی مردمـی خلـق

کرده بود .مشارکین اصلی داسـتان( ،قاچـاق نبـی) نماینـده طبقـه دهقـانی و امنیـهها و مـأموران

دستگاه سیاسـی حـاکم هسـتند کـه یـک پیـام اجتمـاعی و سیاسـی را در ورای سـاختار آن ارائـه
مینمایند .پیامی که اعتراض و تظلم خواهی را بـهعنوان یـک کلیشـه ایـدئولوژیک نظـام بنیـادین
شناخت اجتماعی مطرح میکنـد .بـهعبارتیدیگر ایـن موضـوع بـازنمود ذهنـی مشـترک اعضـای
طبقه پایین و فرودست جامعه را بیان میکنـد کـه درنتیجـه بازنمودهـای ذهنـی افـراد جامعـه در

ساختار آن ازجمله ،نگـرش گروههـای اجتمـاعی ،تعصـبات ،غیـرت ،حمیـت و حـس قـومی بـه
مسائل اجتماعی و سیاسی شکل گرفته بود .عبارات و کلمات داستان بازتاب وجود کشمکش و
تضاد طبقاتی در یک جامعه استبدادی و بسته را نشان میدهند .این نوع نظام سیاسی بـا ایجـاد

فضای اختناق و بسته اجتماعی ،قدرت اظهارنظر و رشد اندیشههای مردمساالرانه و رسیدن بـه

آرمانهای مردمی و حقطلبانه را از انسانها و مـردم عـادی گرفتـه بـود و مـردم را بـرای خـدمت

همهجانبه به دستگاه سیاسی حاکم و تحت سلطه بودن آن درآورده بود .نبی بهعنوان یک مصلح
اجتماعی و رهبر شورشیان جامعه روستایی شـهره عـام و خـاص شـده بـود و بـا ورود بـه درون

مردم و آگاهسـازی آنهـا ،زمینـه را بـرای اعتـراض ،شـورش و انقـالب عمـومی تـوده دهقانـان و
روستاییان علیه نظام حکومتی و حکومتهای محلی آماده کرده بود.
در این برهه خاص است که ایدئولوژی عدالتخواهانه توأم با حس ناسیونالیستی نبی مطرح

شده و پایههای حکومت سیاسی را رفتهرفته دچار ترس و وحشت کرده بود تا جایی که دستگاه
سیاسی جامعه و مأموران امنیتی آن برای مهار جنبش دهقانی نبـی دسـتبهکار شـده بـود .نقطـه

قــوت قیــام نبــی ،تکیــهبر نیــروی عــدالتخواه و ســتم دیــده طبقــه دهقــانی اســت کــه بــا فرآینــد

آ گاهسازی دهقانان و بر مأل ساختن چهره استثمارگرایانه و ناعادالنه دستگاه سیاسی ،زمینههای

همهگیری شدن اعتراض اجتماعی را فراهم کرده بود بهگونهای که جنبش قاچاق نبی زمینـه تـأثیر
بر بعضی قیامهای دوران مشروطه ایـران ،جمهـوریهـای قفقـاز شـوروی سـابق در اواخـر قـرن
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زمینــه اجتمــاعی خاصــی حکایــت میکنــد .جامعــهای کــه اســتبداد ،اربــاب و خــان بــا اَعمــال و
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نوزده و برخی قیامهای ناسیونالیست خواهانِ دولت عثمانی سابق را به وجود آورده بود و نقطه

الهامبخش حرکتهای مردمی و جنبشهای اجتماعی بعد از وقوع آن شده بود.
تحلیل داستان در سطح تبیین

شــرایط اجتمــاعی و سیاســی متــأثر از دوران تــزار در آذربایجــان در اوایــل قــرن بیســتم و ظلــم و
تظلمی که بر مردم دهقان پیشه از طریق این نـوع حکومـت سیاسـی اعمـال میشـد و نابسـامانی
اوضاع اجتماعی ،فقـر و تنگدسـتی ناشـی از جنـگ جهـانی اول و دوم و زیـر پـا مانـدن طبقـات

پــایین جامعــه در اثــر بیتــوجهی حاکمــان جامعــه ،ازجملــه عــواملی بودنــد کــه بــه شــکلگیری

اعتراضهای مردمی علیه سیاستهای حاکمان جامعـه دامـن زده بـود .بـا ایـن شـرایط ،جنـبش
یاغیگری نیرو و قدرت گرفت و والیات گنجه ،باکو ،نخجوان و ماورای قفقـاز را در برگرفـت.

(مردی .)48 :1387 ،شیوه ارائه داستان اینگونه القاء میکند کـه ظلـم و جـور امنیـهها و تظلـم
خواهی مردم و طبقه دهقان زمینه گسـترش اعتراضـات مردمـی را در بعـد وسـیعتر فـراهم کـرده
بــود .داســتان قاچــاق نبــی بهمنزلــه یــک داســتان شــفاهی ،فولکلوریــک و رخــدادی تــاریخی و
اجتماعی ،دارای ابعاد گفتمانی مختلفـی اسـت کـه بـه اهـم آنهـا در مـوارد ذیـل اشـاره میشـود:

نخست  -گفتمان اجتماعی و فرهنگی :کلمات و جمالت داستان ،حامل آدابورسـوم ،باورهـا

و زمینــههای طبقــاتی جامعــه ،هنجارهــا و ارتبــاط آنهــا را بــا مســائل اجتمــاعی قــوم آذری نشــان
میدهد .همراهی مردم روستاهای ستم دیده با نبی در جریان اعتراض و مقاومت اجتمـاعی او،
دوشـادوش بــودن زن در کنشهـای اجتمــاعی بــا مـردان ،بیــانگر تعهـد و مســئولیت زن در یــک
محیط و فرهنگ آذری را است .دوم  -گفتمان آرمـانخواهی ،مبـارزه بـا تبعـیض ،بیعـدالتی و

نابرابری اجتماعی :تقابل دو طبقـه فرودسـت و طبقـه حـاکما سیاسـی جامعـه در تمـام جمـالت
داستان مشهود است .سوم  -گفتمان اسطورهسازی :حکایت فولکلوریک قاچـاق نبـی بـهعنوان
یک کشاورز زاده از طبقه پایین جامعه ،داستان شکلگیری یک جنبش اجتماعی در یـک جامعـه

استبدادی را نقل میکند که فضای عینی و واقعـی جامعـه در ایـن جنـبش بـا او همـراه و همگـام

میشــود .قاچــاق نبــی در مبــارزه خــود بــا فضــای اســتبدادی ،بــه قهرمــان تــوده خلــق قــوم آذری

تبدیلشده و با انواع حیلـه و ترفنـدها پـس از یـک مبـارزه طـوالنی ،توسـط عمـال دولـت کشـته
میشود اما نبی بهعنوان قهرمان داستان ،به یک اسطوره مبارزات مردمی در فولکلور آذربایجـان

تبدیل میشود.

خالصه داستان سارای ساری گلین (عروس نورانی)

در سرزمین دشت مغان دو زوج به نام سلطان و گلنار زندگی میکردند .آرزوی گلنار این بود که

دختری به دنیا آورد .با تولد او ،اسم دختر را سارای گذاشته بودند .سارای یعنی ماه،
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فرارسیده بود .شوهرش را صدا میزند و به او میگوید :عزیزم ،دستت را میبوسم و دعایت
میکنم .سارای را به تو میسپارم .از او خوب پرستاری کن .روزها میگذشت و سارای بزرگ
می شد و جوانان روستا همه عاشقش شده بودند .سارای عاشق جوانی برومند به نام خان

چوبان شده بود .سارای نامزد خان چوبان شده بود .در یکی از روزها خان چوپان شروع به

نواختن نی میکند .او سخت غمگین شده بود .خان چوپان میپرسد :چه شده است؟ سارای
جواب میدهد :امروز کمی دلم پریشان شده است .خان چوبان گفته بود :غم مخور ،زود از
کوه برمیگردم تا عروسیمان را بگیریم .سارای روزی در کنار رود آراز (ارس) میگشت که

تعدادی سواره پیش او آمده بودند .سر دسته سواران که حاکم منطقه بود ،وقتی سارای را

میبیند ،عاشق زیبایی او شده و میگوید :تو دختر کیستی؟ سارای نگاهی به حاکم کرده و
پاسخ میدهد :اسم پدرم سلطان است .حاکم دستور داده بود سلطان را آورده بودند .حاکم
گفته بود میخواهم دخترت را خواستگاری کنم پدر سارای گفته بود :او نامزد دارد .به نام خان

چوپان که به کوه رفته است .دختر پیش من امانت است .نمیتوانم به او خیانت کنم .حاکم گفته

بود :تنها به دنبال این کار آمدهام بیا و رضایت بده که سارای یار من باشد .البته اگر راضی هم
نباشی او را بهزور خواهم برد .سلطان گفته بود :این کار آسان نیست .اگرچه مال و ثروت
فراوان داری ولی از انسانیت اثری در تو نیست .حاکم خشمگین شده و به سوارانش اشاره کرده

بود که سارای را اسیر کنند و او را کشانکشان برده بودند .سلطان فریاد زده بود :ای حاکم کمی

صبر کن ،حرفی دارم .سواران حاکم ایستاده بودند .مرد بیچاره دواندوان خودش را به آنها
رسانده بود .حاکم پرسیده بود :حرفت چیست؟ سلطان گفته بود :میخواهم برای آخرین بار با
فرزندم خداحافظی کنم .پدر و فرزند همدیگر را در آغوش گرفته و صحبتی میانشان ردوبدل

شده که گویا هر دو به آن راضی شده بودند و در یکلحظه سلطان ،سارای را بادلی اندوهگین به
دست آراز (رود ارس) سپرده بود و سارای خود را به رودخانه ارس انداخته بود .دشت مغان
به خون نشسته و غمگین شده بود( .سپهرفر و همکاران.)120-125 :1387 ،

توصیف داستان

داستان سارای یک بیان واقعی از زندگی پاک ،بیآالیش و پاک اندیش جامعهای و دلبستگی

عاشقانه و ناکام یک دختر آذربایجانی است که در ازدواج خود با ناکامی مواجه شده است.

داستان با تولد یک دختر زیباروی در اطراف کوه سهند و سبالن در منطقه مغان در یک خانواده

ساده روستایی و ایلی رقم میخورد .بیشتر افعال داستان با فعلهای منفی بیانشده و حالت

خبری دارند و خبر از یک فعلیت ناگوار و بدیمن را برای خانواده سارای به همراه دارد.
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روشنیبخش آسمان و زمین است .مادر سارای که در بستر بیماری افتاده بود و زمان مرگش
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همنشینی و تضاد واژگان بهوفور در متن داستان مورداستفاده قرارگرفتهاند .کلمات ماه و

آسمان ،زمین گریه و خنده ،تولد و مرگ ،خان و چوبان ،جشن و غم و عزا ،نی و غم ،آهو و
سفیدی و  ...از واژههایی هستند که در تقابل معنایی و همنشینی کلمات در کنار هم بهوفور
مورداستفاده قرارگرفتهاند .در قسمت اول داستان میخوانیم «اما اسمی که سلطان گفت ،بهترین

اسم بود او گفت بیایید اسم دختر را سارای بگذاریم و سارای یعنی ماه ،ماه ،روشنیبخش

آسمان و زمین است .ماهبانوی آسمان است .باشد که فرزندم با زیباییاش از خود روشنی
بتابد» (سپهرفر.)120 :1387 ،
مکانهای مورداشاره در داستان بهتناسب محیط و فضای زندگی و محل وقوع آن در متن

چیده شده و از آن مکانها بهعنوان نقاط وقوع حوادث و رویدادهای آن نامبرده شده است.

دشت و سنگ ،رودخانه ارس ،ایل و طایفه ،رمه و کوه و ییالق از اهم مکانهای ذکرشده
هستند که هر یک نقشی خاص در تداعی معانی و ایفای نقش شخصیت داستان ایفا میکنند و

با زندگی ایلی و روستایی همخوانی دارد .این مکانها دارای ارزش تجربی هستند و متن
داستان را در یک محیط واقعی روستایی و ایلی به خواننده آن القا میکند .واژگان دختر و زن

دارای ارزش تجربی ،بیانی و استعارهای هستند .در این داستان دختر نماد خوبی و خوشی و
سرزندگی در حیات اجتماعی نشان داده شده است و به دنیا آمدن یک دختر همراه با صور،

جشن ،خوشیمنی ،ارزش و جایگاه زن را در جامعهای بیان میکند و وجود دختر را سمبل
شیرینی حیات و زندگی جامعهای قلمداد کرده است.

تفسیر داستان

داستان سارای در پسزمینههای اجتماعی و فرهنگی متعددی اتفاق افتاده است و بیانی واقعی
از نقض اختیار و حقوق زن در یک جامعه کوچک ایلی است که این اختیار توسط ساختار

قدرت از او سلب شده است ،همچنین نحوۀ اعتراض جامعه به چارچوب قدرت و سلطه آن

بر حیات اجتماعی آنان را نشان میدهد .سارای بهعنوان نماینده قشر زنان جامعه ایلی در

خانوادۀ پاکاندیش و آزاده به دنیا میآید و با حوادثی که در طول زندگی برای او اتفاق میافتد،

بهعنوان عضوی خانواده پذیرفتهشده و با مشقات زندگی در آن خانواده بزرگ میشود .سارای

دلبسته جوانی میشود که اسم وی خان چوبان است .او بهعنوان یار وفادار و صمیمی سارای
در دل و روحش جای گرفته بود .داستان با ارائه تصویری خوب از نقش زن در جامعه ایلی

بیانگر این واقعیت عینی است که جایگاه زن در جامعۀ ایلی و آذری جایگاه رفیع و ممتازی

است و همچنین رفتار و منش یک مرد را پس از مرگ زنش بازگو میکند .جامعهای که در آن
زن بازوی اصلی خانواده است و با مردن زن ،رنج و مشقت بر سایه خانواده هویدا میشود اما

تحلیل جامعهشناختی گفتمان فولکلور83 ❖ ...

محسوب میشود .تبعیت از آدابورسوم جامعهایلی و پایبندی به آنها دومین پیام داستان است.
این موضوع از این نقطه شروع میشود که سلطان با مرگ گلنار ازدواج نمیکند .پایبندی به

آدابورسوم جامعهایلی ،وفاداری مرد به زن و عدم ازدواج مجدد سلطان ،از عناصر اجتماعی و
فرهنگی موردتوجه داستان هست که به شکلی خاص تصویر جایگاه و منزلت زن را بازگو

میکند .حکایت داستان در سه بخش ارائه شده است .نخستین بخش این حکایت ،شرایط
اجتماعی و اوضاع حاکم بر جامعه و سنتهای مرسوم در جامعهایلی متعلق به سارای را به

نمایش گذاشته است .در بخش دوم مقابله جامعه باقدرت و سلطه حاکم بر افراد جامعه را

بازگو میکند و بخش سوم داستان ،واکنش جامعه به این رویداد است که سیاست اعتراض و
محکوم کردن این واقعه را در پی دارد .حاکمیت زور و سلطه خان بر زندگی اجتماعی مردم تا
حدی افزون شده بود که مردم نمیتوانستند آزادانه برای فرزندان خود شوهر انتخاب کنند و

حتی مانع این اقدام نیز میشدند.
تبیین داستان

سارای و بنمایههای اسطورهای

1

سارای در زبان ترکی آذری مشتق از واژه (ساری آی ) به معنای ماه زرد و نور خورشید و

روشنایی است .داستان سارای الهام گرفته از تقابل دو نیروی نور و تاریکی در باورهای

اساطیری مردم آذربایجان است .اگر سارای در آب غرق میشود و بهعنوان مظهر نور و
روشنایی در دست آب اسیر میشود و خود را در آب غرق میکند ،از همان فلسفه اسارت نور

و خورشید در دست اهریمن نشأت گرفته است .داستان سالورقان داستان افسانهای در کتاب

ده ده قورقود 2است که در آن داستان خورشید اسیر تاریکی میشود و اهریمن تاریکی آن را در

یکپارچه سبزرنگ میپیچد و با خود میبرد .این واقعه یکی از پایههای آیین میترائیسم و فلسفه

معرفتشناختی آن را نیز تشکیل میدهد .داستان سارای الهام گرفته شده از این باورهای

اسطورهای و معرفتشناختی است که تقابل میان خیر و شر را در ورای مفاهیم اخالقی ،ارزشی

و اجتماعی خود بیان میکند .سارای که یک دختر پاکدامن و ساده است بهعنوان مظهر نور و
روشنایی در تقابل با حاکم و خان که نمود استبداد ،جهل و ظلمت و تاریکی قرار میگیرد و در

جنگ بین این دو نیرو عاقبت نیروی روشنایی است که به خواسته تاریکی و ظلمت تن نداده و

با کشتن خود و غرق شدن در آب از اسارت تاریکی و ظلمت رهایی پیدا میکند و دوباره با

1. Sary Ay
2. Dadagorgood

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

شالوده خانواده متالشی نمیشود .در این داستان زن بازوی اصلی و حیات و ممات خانواده
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جاودانه ساختن نام و یاد خود ،ندای پیروزی بر ظلمت را در فرهنگ جامعه خود بازگو میکند

و تبدیل به اسطوره میشود.

غوغای بینش فمینیستی در داستان سارای

داستان عامیانه سارای چالش بین قدرت و سنت در جامعهایلی را که سارای در آن زندگی

میکند بیان میکند .داستان و وقایع آن ،در مورد جایگاه و منزلت زن در یک جامعه سنتی و
نحوه اعتراض فردی و اجتماعی او به پایمال شدن حقوق این قشر از جامعه است .این چالش

با عبور سارای از بند استبداد ،قدرت ،سنت و عدم تسلیم او به خواسته ناحق خان ،حاکم و

دستنشانده دولت است .اعتراض زن در یک جامعه سنتی به فرهنگ موجود و رایج در آن که
زن و دختر بدون اراده خود و بازور به ازدواج تن در دهد ،از ایده فمینیستی برخورداری زن از

حق حیات و اراده بر تصمیم خود در زندگیاش حکایت دارد .سارای میخواهد با کنش آگاهانه
و فدای جان خود در سیالب رودخانه (رود ارس) ،صدای انتقاد و فریاد اعتراض زنان جامعه
را برای برخورد باقدرت و نظام سیاسی مسلط به گوش جامعه برساند .این اقدام سارای با
هدف براندازی نظم سیاسی و اجتماعی مستقر در جامعه شکل گرفته است و زبان

حقیقتگویی را بر تکگویی ترجیح داده است .داستان سارای یک حقیقت گفتوگویی را در
فرهنگ عامه و فولکلور آذربایجان ایجاد کرد که برای رهایی از سلطه قدرت و تغییر این سنت،

الزم است با ایثار و ازخودگذشتگی ،سنتشکنی در ازدواج تحمیلی را احیاء و مسیر و شکل

اعتراض به شرایط اجتماعی حاکم را آشکار و هموار سازد و سازههای ایدئولوژی رهاییبخشی
از این شرایط اجتماعی را در فرهنگ حاکم بنا نهد.
سارای درس اخالق و پاکدامنی

سارای نماینده گروه اجتماعی زنان آذری است که دیدگاه زن آذری را برای پاسداشت مرزهای

فرهنگی و اعتقادی در حصار سنتها و آدابورسوم خود بیان میکند .سارای فرودستی زن
آذری را نه ناشی از کاستی ،کمبودهای زیستی و قومی اعالم میکند بلکه ظلم و اجحاف در حق

زن را برخاسته از شرایط اجتماعی و سیاسی میداند که آنان را از حقوق اولیه زندگی اجتماعی

و جمعی محروم ساخته و او را به یک کاالی قابلخرید و فروش در دست مردان مبدل کرده

است .جامعهای را که در آن نهتنها زن برای خود حق زندگی و انتخاب همسر نمیتواند داشته

باشد بلکه باید سلطه مردانه ،خواستهها ،عشق ،تمنیات آنها را نیز قبول کند و بپذیرد ...گفتمان

داستانگویای خواست و اراده زن برای عبور از سنتهای حاکم بر جامعه و دفاع از

خواستههای برحق قشر زنان جامعه در مقابل قدرت و سلطه آن است .نگاه مردساالرانه به زن

بهعنوان ابزاری برای تحمیل ازدواج اجباری و نادیده گرفتن بینش و اراده زنان در حیات
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وضعیت اجتماعی باید زبان اعتراض و طغیان را به کار میبست و فضای جامعه را در قبال این
موضوع حساس میکرد .سارای با به خطر انداختن جان خود و عدم تسلیم در برابر خواسته

حاکم ایل خود ،همدرس اخالق و نجابت قشر زن را در فرهنگ آذربایجان احیا کرد و نوعی
بیداری اجتماعی را برای فضای حاکم بر جامعه تزریق نمود .با توجه به موارد ذکرشده میتوان

گفت گفتمان موجود در داستان عامیانه سارای یک گفتمان اخالقمدارانِ و آرمانخواهان بوده
و هم تقابل این اندیشه با اندیشههای نظام سیاسی حاکم بر چنین جامعهای را بیان میکند.
گفتمان اخالقمداری داستان گفتمان صداقت و پاکی زن آذری را در فضای استبدادی و

حاکمیت خان در جامعه ایلی بازگو میکند.

تحلیل گفتمان انتقادی واژگان ضربالمثلهای قوم آذری
در ادامه به تحلیل انتقادی گفتمان ضربالمثلهای موجود در فولکلور قوم آذری پرداخته شده

است:

 .1یاغی یاغ اوسته توکوب ،یارمانی یاوان قویوب (روغن را روی روغن ریخته ،بلغور ،بدون
روغن خالی مانده است) (ذاکرحمیدی و همکاران .)22 :1394 ،یاغ و یارما (روغن و بلغور)

دو واژه گفتمان مدار در این ضربالمثل بوده و دارای ارزش تجربی و تضاد معنایی و

همنشینی هستند و اشاره به قوت روزانه دو طبقه جامعه (دارا و ندار) دارند .جمالت دارای
زمان مجهول هستند و کنشگر نامشخص دارند .این ضربالمثل دارای بار ایدئولوژیک است و

تالش برای آگاهسازی و بیداری مردم برای احقاق حق خود را القاء میکند .طبقهای از قدرت،

فرصتها و موقعیت خود بیشترین استفاده را میبرد و در ناز نعمت است و طبقۀ دیگر در اوج
نداری و فقر زندگی میکند و قوت روزانه خود را هم نمیتواند تهیه کند .مفهوم و برداشت

اصلی ضربالمثل یادآور این جمله هست که شرایط و ساختار اجتماعی بهگونهای رقم خورده
که داراها ثروتمندتر میشوند و ندارها فقیرتر و فقیرتر شدهاند .بازنمود اصلی ضربالمثل
بیانگر توجه طبقه باالی جامعه به تثبیت و ارتقای جایگاه خویش در جامعه را نشان میدهد.

 .2یاخجی جوجه یومورتادا جوکگولدر (جوجه خوب و مرغوب در داخل تخـم صـدا میزنـد).
(ذاکر حمیدی و همکاران .)21 :1394 ،جوجه و یومورتـا (جوجـه و تخـم) واژههـای گفتمـان

مدار و همنشین و هممعنا در این ضربالمثل هسـتند .گفتمـان ضـربالمثل ایـن پیـام را القـا و

بازگو میکند که کارکرد مناسب دستگاه سیاسی و حاکمان جامعـه بایـد از کـردار و اعمـال آنهـا
قابل ارزیابی باشد و مورد قضاوت قرار گیرد .واژه جوجه دارای بار تجربی اسـت و مقصـود از
آن یک انسان خوب و کاملی است که به ذهن شنونده در ایـن ضـربالمثل القـاء میشـود .فعـل
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جمله جوکگولدر (صدا کردن جوجه) فعل قطعیت را بیان میکند و نشان از قـدرت تأثیرگـذاری

فعل در مخاطب و شنونده آن دارد .این ضـربالمثل دارای بـار تجربـی و ایـدئولوژیک اسـت و
یک پیام منفی درباره عملکرد دستگاه سیاسـی القـا میدهـد .ازآنجاییکـه مـردم بـهطور مسـتقیم

نمیتوانند عملکرد دستگاه سیاسی و حاکمان جامعه را بهطور آشـکار موردانتقـاد قـرار دهنـد بـا
استفاده از این ضربالمثل ایدئولوژی انتقاد و اعتراض را به شکل غیرمستقیم به شنونده منتقل

میکنند .گفتمان این ضربالمثل بیانگر این حقیقت است که اگر نظام سیاسی عملکرد خوب و
کارایی مطلوب داشته و از خود نشـان دهـد ،در زبـان فولکلـور و محـاورهای مـردم نیـز بازتـاب
مثبتی خواهد داشت.

 .3در دلی دئیینگن اوالر ،غملی یاتاغان (انسان دردمند دائمـاً حـرف میزنـد و آدم غمگـین هـم

خوابآلــود و پریشــان اســت) (ذاکــر حمیــدی و همکــاران )23 :1394 ،واژههــای دردمنــد و
غمگین (در دلی و غملی) واژگان همنشین و هممعنا هستند .این دو واژه به این جهـت در کنـار
هم آورده شده است که درد و غم دو عنصـر نارضـایتی اجتمـاعی هسـتند و در بازتـاب گفتمـان
انتقاد از جامعـه و سیاسـت نقـش اساسـی دارنـد .در ایـن ضـربالمثل اسـتفاده از واژه دئیـنگن

(حرّاف و فردی که زیاد حرف میزند) بـه ایجـاد ایـدئولوژی خـاص اعتـراض و آگـاهی بخشـی
اجتماعی در زبان مردم منجر میشود و دارای بار ایدئولوژیکی است .واژههای در دلی ،دردمنـد

(دردمنـد و غمگـین) بیـانگر ویژگیهـای آدم معتــرض و منتقـدی اسـت کـه در شـرایط مختلــف
سیاسی و اجتماعی لب اعتراض او باز است و مدام حرف میزند و اعتراض میکند .عدم توجه

به صدای مردم (دردها و آالم آنها) شرایط ظهور اعتراض را در جامعه فراهم مینماید.

 .4سو دوه نین بوغازینا یئتشینده ،باالسینی ایاغینین آلتیندا قویار (آب که بـه گـردن شـتر رسـید،
بچهاش را زیر پا میگذارد)( .ذاکر حمیدی و همکـاران .)23 :1394 ،آب (سـو) و دوه (شـتر)
واژگانی هستند که دارای ارزش بیانی هستند .سو (آب) مظهر برکت ،رونـق و فراوانـی اسـت و

وفور نعمت و برکت را به همراه خود میآورد و از طبیعت زنـدگی مـردم آذربایجـان الهـام گرفتـه
شده است« .واژهایی که در ضربالمثلها بکـار رفتهانـد ،برگرفتـه از زنـدگی روزمـره و طبیعـت
پیرامون مردم است که ماهرانه و دقیق در آنهـا نمـود یافتـه اسـت» (جمالیـانزاده.)67 :1396 ،

درعینحال معنای دیگری که از قسـمت اول ضـربالمثل ایفـاد میگـردد ایـن اسـت اگـر فـردی
دچار وفور نعمت شد ،نباید ازدیاد مال و نعمت به ایجاد خودبرتربینی و زیر پا گذاشتن دیگـران

در صـحنه اجتمـاع منجــر شـود .واژه شـتر نیــز داری بـار تجربـی اســت .شـتر در فولکلــور آذری
نشاندهنده مناعت طبع ،برتری و قدرت اسـت و از مؤلفـهها و شاخصـههای منزلـت و جایگـاه

اجتماعی رفیع در جامعـه محسـوب میشـود .در تبیـین ایـن ضـربالمثل میتـوان گفـت تمرکـز
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زیردستان و ظهور استبداد در جامعه شده است.
 .5قویــون قوزونــون آیــاغین آیاخالمــاز (گوســفند ،پــای بــره را لــه نمیکنــد) (ذاکــر حمیــدی و
همکاران .)28 :1394 ،وجه فعل ایـن ضـربالمثل بهصـورت خبـری ،سـاده و منفـی بیانشـده
است .دو واژه قویـون و قـوزو (گوسـفند و بـره) واژههـای گفتمـان مـدار هسـتند و دارای ارزش

رابطهای و معنایی هستند« .رابطه معنایی بین کلماتی در متن برقرار خواهد شد کـه در هیچیـک
از انواع گفتمانها هممعنا نیستند مگر در مواردی یک متن ممکن است بهطور مستقیم از روابط
معنایی ایجادشده در نـوعی گفتمـان اسـتفاده شـود» (فـرکالف .)177 :1379 ،واژگـان قویـون
(گوسفند) در معنی فرد حاکم استفاده شده و قوزو (بره) بـه فـرد کمتـوان و بیبضـاعت اشـاره

دارن ـد .ایــن ضــربالمثل بــا اســتفاده از روابــط هممعنــایی بــین دو واژه فــوق ،پرهیــز قــدرت و
حاکمان از خشونت و عدم ظلم و ستم به زیردستان را یادآور شده و ایدئولوژی مـردم بـه شـکل
مستتر در این ضربالمثل بازگو میکند .گفتمـان مطـرح شـده در ضـربالمثل رابطـه بـین طبقـه
حاکم ،مردم و پایمال شدن حقوق طبقه بیبضاعت جامعه را نشان میدهـد و دارای بـار منفـی

هست .گفتمان مرکزی این ضربالمثل حـدود قـدرت و وظـایف متقابـل حـاکم در قبـال افـراد
جامعه است و تمرکز اصـلی گفتمـان ضـربالمثل بـر پرهیـز سیاسـتمداران از ظلـم ،سـتم و روا
داری با مردم است.

 .6تانری اول ،یاری اول (خـدا بـاش ،کمکرسـان بـاش) (ذاکـر حمیـدی و همکـاران،1394 ،

 .)31تــانری و یــاری (خداونــد ،کمکرســان) دو واژه ارزشــی و همنشــین در ایــن ضــربالمثل
هستند .حمایت و دستگیری از دیگران (مردم) بهعنوان یک پیام ،باور مذهبی و ارزشـی در ایـن

ضربالمثل بیانشده است .اسـتفاده از واژگـان مقـدس ،دینـی و مـذهبی ،پیـام ایـدئولوژیک را

بهطور ضمنی به شنونده انتقال میدهد و حکایت از رجوع مردم بـه دیـن و ارزشهـای دینـی در
زندگی اجتماعی دارد .ضربالمثل با استفاده از واژگان ارزشی ،یاریگری به انسانها را بهعنوان
صــفتی از صــفات خداونــد متعــال و صــفات مقــدس گوشــزد میکنــد .در معنــای اســتعاری

ضــربالمثل یکــی از ویژگیهــای حاکمــان را تعیــین و گوشــزد میکنــد کــه حاکمــان بایــد ایــن

ویژگیهای را در اداره جامعه و سیاست به کار ببندند.

 .7آیی ال بیر چواال گیرمه (نبایـد بـا خـرس وارد یـک گـونی شـد)( .ذاکرحمیـدی و همکـاران،
 .)33-21 :1394فعل بهکاررفته در ضربالمثل ،فعل امری و منفـی اسـت و قطعیـت عمـل و
نشان قدرت فاعل را بیان میکنـد .کلمـه آیـی (خـرس) دارای ارزش تجربـی و رابطـهای اسـت.

(آیی) و (چوال)( ،خرس) و (گونی) واژههای گفتمان مدار در این ضربالمثل هستند .در این

ضربالمثل برای روانی کالم و بیان ایدئولوژی گفتمان آن بـهجای واژه حکومـت از واژه خـرس
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استفاده شده است و خرس در جایگاه قدرت ،نماد حکومت و سیاست است .این ضـربالمثل

به عدم هم خانگی ،همسفرگی و همتراز بودن دو طبقه (حاکم و مردم عادی) در صحنه اجتماع
اشاره دارد و به شکل استعاری نابرابری اجتماعی و تقابل این دو گروه را بیان میکند .ایـن یـک
واقعیت اجتماعی هست که قدرت حاکمیت بیشتر از مردم است و حاکمیت و سـلطه کامـل بـر

مردم دارد و با آن نمیتوان درافتاد ،به این دلیل مـردم تـوان مقابلـه بـا آن را ندارنـد و مـردم ایـن

ایدئولوژی را در اذهان خود قبول کردهانـد .بـا ایـن اوصـاف راهبـرد اعتـراض و انتقـاد در مـورد
دستگاه سیاسی بهصورت پوشـیده از البـهالی ضـربالمثل بـه شـنونده انتقـال داده میشـود .در
تبیین این امر میتوان گفت که وجود فاصله اجتمـاعی ،فقـدان عـدالت و مسـاوات بـین مـردم و

دستگاه سیاسی به خلق این گفتمان کمک نموده است.

 .8آلله ویرن دوگونی بنده آچابیلمز (اگر خداوند مشکل و گرهی برای انسان مقـدر نمایـد ،بنـده
قادر به باز کردن آن نمیشود)( .اسالمزاده .)213 :1379 ،در این ضربالمثل دو واژه تجربـی
و ارزشی بکار رفته است :آلله (خداوند) و دوگون (گره) در معنای مقدرات و مشکالت زندگی
اجتماعی انسانهاست که خداوند برای انسانها مقدر کرده است .فعل جمله آچابیلمز (قادر بـه
باز کردن نیست) دارای بار منفی است و نوعی تسـلیم در برابـر امـر مقـدر شـده را بـرای انسـان
یادآور میشود .کاربرد واژه خداوند در این ضربالمثل بار ایدئولوژیکی به همراه دارد و در ایـن
گفتمان به شکل آگاهانـه رجـوع بـه دیـن ،مـذهب و تقـدیرگرایی را در بـین افـراد جامعـه نشـان

میدهد .مشـکالت و مصـائب اجتمـاعی بـهعنوان امـری ارزشـی تلقـی شـده اسـت کـه حـاکم و
دستگاه سیاسی جامعه نمیتواند آن را حل کند .در این ضربالمثل مـردم بـرای حـل مشـکالت
خود به امـر مقـدس (خداونـد) پنـاه بـرده و از دسـتگاه سیاسـی انتظـار حـل مشـکالت مـردم را
ندارند .انتخاب امر مقـدس و توسـل بـه آن پژواکـی از دیـدگاه مـردم در ضـربالمثل اسـت کـه

دیدگاه منفی را به ذهـن شـنونده القـاء میکنـد و اعتـراض و انتقـاد خـود را بـه دسـتگاه سیاسـی

جامعه با شیوه استعاری و کنایه منتقل میکند.
 .9آغانین مالی چیخاندا ،نوکرین جانی چیخار (زمانی که پول ارباب خرج میشـود ،جـان نـوکر
به لب میرسد)( .اسالم زاده .)27 :1379 ،این ضربالمثل دارای کلمات متضاد آغا (ارباب)

و نوکر (نوکر) است که تقابل و تضاد معنایی را به ذهن شنونده القا میکند .ایـن دواژه ،واژگـان
گفتمان مدار هستند .ایـن دو واژه همچنـین ارزش بیـانی ،تجربـی و ایـدئولوژیکی دارنـد .آقـا و
نوکر جایگاه منزلتی و طبقاتی افراد را در فرهنگ جامعه یادآور میشوند .آقا به ارباب و شخص

ثروتمند و سرمایهدار اطالق میشود و نوکر کسـی اسـت کـه در خـدمت اربـاب اسـت .گفتمـان
خسیس بودن و عدمحمایت از زیردستان ،بهعنوان دو صفت حاکمـان جامعـه بیانشـده اسـت.
رابطه میان ارباب و نوکر یک رابطه نابرابر و تقابلی است .با کار و تالش نوکر ،اربـاب صـاحب
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این ضربالمثل به وجود نابرابری اجتماعی و تظلم در جامعه اشـاره دارد کـه از دسـترنج نـوکر،
آسایش و مالومنال ارباب تأمین میشود.

 .10آرواد بنّا دیر ،کیشی فحله (زن بناست و مرد کارگر) (اسـالمزاده)219 :1379 ،؛ واژههـای

آرواد (زن) و کیشی (مرد) ،بنّا و فحله (کارگر) واژگان گفتمان مدار و واژگان همنشین و دارای

ارزش رابطــهای هســتند .وجــه فعــل (دیــر) (بــودن) قطعیــت یــک امــر را بیــان میکنــد .ایــن
ضربالمثل به نقش و منزلت اجتماعی دو جنس (مذکر و مؤنث) در جامعه اشاره دارد .در این
ضربالمثل مـرد نـانآور خـانواده اسـت و از او بـهعنوان اسـاس خـانواده یـاد میشـود و زن نیـز
معمار و بنّای خانواده است و هدایتگری این نهاد مقدس به زن محول شده است .این دو واژه

دارای معنای بار ایدئولوژیکی هستند و حدود قدرت این دو عضو خانواده را به شکل اسـتعاری
بیان میکند .زن و مرد مشترکین اصلی ایـن ضـربالمثل هسـتند کـه در کـانون خـانواده زنـدگی
میکنند و زن همپای مرد ،بهعنوان عضو فعال خانواده محسـوب شـده اسـت .زن ازآنجهـت بـه
بنّا تشبیه شده اسـت کـه مـرد در بیـرون از خانـه کـار میکنـد و دسـترنج خـود را در اختیـار زن و

خانواده قرار میدهد لیکن این زن است که با درایت خود امور خانـه را سـامان میبخشـد .زن و
مرد ،بنّا و کارگر از گروهها و طبقات اجتماعی اشارهشده در این ضربالمثل هسـتند و گفتمـان
تفاوت کارکردها و وظایف متقابل آنها را در زندگی مشترک اشاره میکند.
بحث و نتیجهگیری

یکی از اقوام ساکن در ایران ،قوم ترکزبان آذری است .ساکنان این قوم در شمال غرب ایران

زندگی میکنند .فرهنگ و زبان ترکی قوم آذری غنیترین فرهنگ در میان فرهنگهای موجود در

پهنۀ کشور ما ایران است .این فرهنگ و زبان غنیترین مفاهیم و واژگان را در البهالی فولکلور
خود دارد که مردمان این قوم از آن برای توصیف و بیان احساسات ،خواستها و مقاصد خود

استفاده میکنند .این زبان از درون زندگی طبیعی و اجتماعی مردمان این قوم و بدون

پدیدآورنده خاصی آفریده شده و همه مردم در خلق آن سهیم هستند .این زبان با آنکه ساده و

بیپیرایه و محاورهای؛ اما در البهالی جمالت و گفتار خود سرشار از لطافت ،احساس و
زیبایی خاصی است .فولکلور بهدلیل اینکه در بطن زندگی مردم تکلم میشود ،دیدگاهها،

نظرات و انتقادت و باورهای مردم نیز در درون آن گنجانده شده است .زبان فولکلور انعکاس

عقاید ،دیدگاهها و نگاه خاص و معنادار مردم به مسائل ،رویدادها ،اعمال ،رفتار حاکمان و
دستگاه سیاسی جامعه را مشخص میکند .گفتمان فولکلور قوم آذری در پی شکستن

ایدئولوژی حاکم بر جامعه ،انتقاد ،بیزاری از آن و اعتراض به شرایط ساختاری و اجتماعی
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مالومنال میشود و ارباب از او بهعنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف خـود اسـتفاده میکنـد.
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شکل گرفته است .گفتار و جمالت فولکلور سرشار از انتقاد و بیان واقعیتهای جامعه در

قالب مفاهیم و مضامینی همچون فقر ،اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی ،ظلم و جور
زمانه ،حاکمیت ظلم و جور است که در گفتمانی زیبا در قالب ضربالمثل و داستان عامیانه

بیانشده است و سبب نفوذ و تأثیرگذاری آن در جامعه و زبان عامه مردم شده است .در این
مقاله تالش گردید که با روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف گفتمانهای موجود در

داستانهای عامیانه و ضربالمثلهای قوم آذری ازنظر نوع گفتمانها و شرایط و زمینههای
شکلگیری آنها موردبررسی قرار گیرد .با تحلیل داستانهای عامیانه قاچاق نبی ،سارای و
ضربالمثلهای زبان قوم آذری به دو سؤال اساسی در این تحقیق پاسخ داده شد که نتایج آن

به شرح زیر است:

 .1گفتمان فولکلور قوم آذری ،گفتمانی ایدئولوژیک و تقابلی دارد که اهداف آن ایستادگی در
مقابل ظلم و ستم ،توصیف و بازگویی مسائل و مشکالت اجتماعی مردم ،روابط
سیاستمداران و آحاد مردم جامعه بوده است .باثباتترین و قدرتمندترین گفتمان موجود در

داستانها و ضربالمثلهای بررسی شده ،گفتمان تقابل برخورد و کشمکش میان دستگاه
سیاسی ،ارباب ،خان و مردم عادی جامعه بوده است بهگونهای که بیشترین تعداد گزارهها،
جمالت و واژگان موجود در گفتمانها در محور این گفتمان بوده است .در این گفتمانها،
با بررسی واژگان و گزارهها و جمالت فولکلوریک ،ساخت متن و کاربرد ساختهای متنی،

می توان گفت در فولکلور با نگرشی که به اوضاع اجتماعی حاکم در آن دوره بوده است از
گفتمان تقابلی برای این داستانها و ضربالمثلها استفاده شده است و با انتخاب واژگان

خاص به مقابله با گفتمان حاکم پرداخته شده است .جمالت و گزارههای محوری و

تأییدی در این گفتمان عبارتاند از:

« .1روزی جرقۀ خشم پدرش «علی کیشی» ،به ستمی ناروا و بیگاری در زمین ارباب چنان
شعلهور میگردد» (ذیحق)37 :1391 ،؛
« .2نبی با خشونت به اعتراض برمیخیزد( ».ذیحق)37 :1391 ،؛

« .3مادرش «گوزل »1مورد تهدید امنیهها قرار میگیرد و نبی با آنان درمیافتد» (ذیحق،
)37 :1391؛

« .4با توطئهای سازمانیافته «هجر» ر ا به غل و زنجیر میکشند و در محبساش میاندازند تا
نبی را در دام اندازند» (ذیحق)37 :1391 ،؛

1. Gozal
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)37 :1391؛
« .6البته اگر راضی هم نباشی او (سارای) را به زورخواهم برد» (سپهرفر و همکاران:1387 ،
)125-120؛

« .7حاکم خشمگین شد و به سوارانش اشاره کرد که سارای را بگیرند .سلطان جلو دوید اما
حاکم او را کنار زد» (سپهرفر و همکاران)125-120 :1387 ،؛
« .8سارای اسیر شد و او را کشانکشان بردند» (سپهرفر و همکاران)125-120 :1387 ،؛

« .9خواهش میکنم چند لحظه او را آزاد کنید» (سپهرفر و همکاران)125 -120 :1387 ،؛
« .10سواران دستهای سارای را باز کردند» (سپهرفر و همکاران.)125 -120 :1387 ،

در ضربالمثلهای شماره ( 1و  3و  4و  5و  7و  9و  )10به گفتمان تقابل ،کشمکش
سیاسی و بازتاب تضاد بین گروههای اجتماعی پرداخته شده است .در این ضربالمثلها،

هدف گویندگان و نویسندگان آنها این امر بوده است که به انتقال ایدئولوژی خاصی که

دربرگیرنده مبارزه با نابرابری اجتماعی ،دفاع از عدالت اجتماعی ،انتظارات از حاکمان و

سیاستمداران جامعه و راه غلبه و مبارزه بر ناکامیهای مردم است ،پرداخته شده باشد .این
دیدگاه همچون سایر متون حاصل دیدگاه و نگرشهای تولیدکنندگان و گویندگان فولکلور قوم

آذری بوده است.

 .2با تأمل در عناصر گفتمانی فولکلور قوم آذری میتوان گفت زبان فولکلوریک در مضامین،

مفاهیم و گزارههای گفتمانی خود نمونههای گزارههای ( 1تا  )9داستانها و

ضربالمثلهای شماره ( 1و  3و  4و  5و  7و  9و  )10با استفاده از واژگان و
اصطالحاتی خاصی همچون ارباب ،خان ،خان چوپان ،دهقان ،امنیه ،سوارهنظام ،بیگ،

آقا ،نوکر ،دولت ،قویون (گوسفند) و قوزو (بره) بنا ،کارگر ،زن ،مرد و خرس و شتر و ...

به وجود طبقات و گروههای اجتماعی مختلف در درون ساختار اجتماعی این قوم اشاره
دارد و روابطی که بین این گروهها وجود دارد وجود تقابل و چندگانگی را در درون ساختار
اجتماعی بازنمود میکند .این واژگان دال بر وجود نابرابری اجتماعی در ساختار آن جامعه

و از زمینههای شکلگیری گفتمانهای موجود در داستانها و ضربالمثلهای قوم آذری
است.

 .3گفتمان نقد سیاست و دستگاه سیاسی هسته کانونی گفتمانهای عناصر فولکلوریک قوم
آذری بهشمار میرود .با جمعبندی ابعاد گفتمانی گزارهها و واژگان داستانها و

ضربالمثلهای فولکلوریک قوم آذری بر اساس رویکرد فرکالف ،میتوان گفت که فولکلور
قوم آذری از شرایط ساختاری و زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زمان خود تأثیر
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« .5امنیههای هر دو سوی ارس با تحریک مالکان و فئودالها آنی از آنان غافل نیستند»(ذیحق،
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پذیرفته است .از نظرگاه تحلیل گفتمان انتقادی ،فولکلور قوم آذری بیانگر حضور پررنگ

خان ،ارباب ،امنیه ،مالک و اغنیا در دورۀ زمانی خاصی بوده است که در زندگی اجتماعی و
اقتصادی مردم تأثیر غیرقابلانکاری گذاشته است .فقر ،نابسامانی اقتصادی ،ظلم و ستم
خان و بیگ و ارباب نسبت به مردم به ایجاد گفتمان مبارزه ،اعتراض و انتقاد از سیاست و

حکومت کمک نموده است و ظهور مبارزان و قهرمانانی همچون قاچاق نبی ،سارای و

همسویی مردم و تودههای روستایی و فقیر با آنها دستگاه قدرت و سیاست را در زبان
فولکلور به چالش کشیده بود .نگاه ایدئولوژیک عناصر گفتمانی فولکلور قوم آذری ،مهیا
ساختن ساخت ذهنی مخاطبان خود برای افشای ظلم و جور دستگاه سیاسی و مقاومت در

برابر سلطه آن بوده است که بهعنوان ایدئولوژی گویندگان و سرایندگان فولکلور بوده است.
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