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مقدمه
شناختهميشود.تاقبلازاين

جامعه امروزهمادلیلمصرفيبودنبهعنوان ”جامعهمصرفي“ 

هایاعضایجامعهبرایتولیدصورتميگرفت؛


دورانجامعهتولیدیبود،يعنيبیشترفعالیت
تولیدیکهتنهادرحدبرآوردهکردننیازهابود.باوقوعانقالبصنعتي،ابزارهایکارآمدتریدر
اختیارانسانقرارگرفتتابتو انددرواحدزمانيکمترمقدارتولیدراافزايشدهد،اينفرايند
همگامباتوسعهفناورانهدرقرنبیستمبهاوجخودرسید.دروضعیتجديدنیازبهبازاروسیع
حلعمدهبرایکشورهاوشرکتهای


برایعرضهوفروشمحصوالتتولیدیوجددارد.دوراه
بزرگوجوديکيتقويتبازارداخليوديگریصادراتبهکشورهایديگراستامابااينراهکار
درطولزمانهردوسمتازکاالهااشباعخواهندشدپسنیازاستتااينشرکتهاتغییری

اساسي در روش زندگي افراد به وجود آورند تا برای همیشه از داشتن خريدار و بازاری برای
عرضه محصوالتشان اطمینان داشته باشند .در نتیجه برای دستيابي به اين هدف تبلیغات
پايهگذاری شد ،در اين روش اثرگذاری تبلیغات بر باال رفتن فروش محصوالت به دو
تجاری  2
شکلمستقیموغیرمستقیمصورتميگیرد.درشکلمستقیمباتبلیغکاالهامردمازوجوداين

آنميروند،امااينبرایتولیدکنندگانکافي

نوعکاالمطلعميشوندودرصورتنیازبهسراغ

نیستپسدرشکلغیرمستقیممشتریبرایمحصوالتخودجذبميکنندبهاينترتیبکه

در مخاطبین احساس نیاز را تقويت و اينگونه به آنها القاء ميکنند که چنین کاالهايي برای
گذرانزندگيروزمره ضروریاست.درچنینشرايطي،تبلیغاتسبباثرگذاریوسیعدرسه

بخش گسترش و نوآوری در تبلیغات ،بازاريابي عالي برای محصوالت و تغییرات گسترده در
جنبههایفرهنگيواجتماعيزندگيمردمشد.

تبلیغاتامروزهبهيکتجارتوفعالیتاقتصادیسودآورتبديلشدهاست.متخصصینو
سترشکیفيوکميآنافزودهاندودرحالحاضردرهرجايي

ایروزبهروزبرگ


کارگزارانحرفه
که انسان حضور دارد شکلي از تبلیغات نیز مشاهده ميشود .تبلیغات بر رشد کمي و کیفي
محصوالتنیزاثرداشتهاست،تولیدکنندگاندرراستایتبلیغاتخودبهسمتافزايشکیفیت
محصول و مطابق سلیقه مشتری ميروند .سرانجام اينکه تبلیغات در زندگي مردم جلوههای
جديدی ايجاد کرده است و تا کاالها و محصوالت مختلف زندگي انسانها را دربرگرفته است.
مصرفابزاریبرایمعرفيافراداستوبهقولبودرياردبشردرمحاصرهاشیاءقرارگرفتهاست.
نتیجه چنین فرايندی گسترش روزافزون مادیگرايي ،کااليي شدن ،تجمالتي شدن و اسراف
هایجامعهمصرفيبهشمارميآيد.جامعهمصرفيازطريقتبلیغاتوسیع


استکهازويژگي
هایمختلفياززندگيتولیدميشوند .

روزانههرروزشکليبهخودميگیردوسبک

advertising
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تحلیلنشانه

درمقالهحاضرتالششدهاستتابامروریبرجايگاهتبلیغاتبهويژهپیامهایبازرگانيدر

تلويزيون،ويژگي هایالگوهایمصرفيتجاریاستخراجشود.برایرسیدنبهاينهدفازروش

تحلیلمحتوایکیفيونشانهشناسيپیامهایبازرگانياستفادهشدهاست .

بيان مسئله
شدهدرنگاهاولبهعنوانيکموضوعاقتصادیتعريفميشودامانگاهعمیقتربه


موضوعارائه
اينموضوعنشانميدهدکه مسئله بیشازمعنایاقتصادیدارایمعنایفرهنگياستودر

بررسي آن اتخاذ رويکرد فرهنگي ضروری است .در چارچوب رويکرد فرهنگي و با نگاهي به
وضعیت کنوني جامعه ايران ميتوان گفت که در حال حاضر عرصه مصرف دچار نوعي
مصرفزدگي است ،م سئله تنها باال بودن سطح مصرف نیست بلکه شیوه مصرف را نیز شامل

يادرهمريختگيمصرفياست

ميشود.بهعبارتيدراينبعدجامعهدچارنوعي”آنوميمصرف“

مطرحميشودکه

کهنشانمي دهدالگوهایدرستيدرحوزهمصرفوجودندارد.حالاينسؤال

کردهاندبهيکشیوهخاصيزندگيومصرفکنندراآگاه
چگونهميتوانمردميراکهعادت  

ساخت؟ و پس از فرآيند آگاه سازی چه راهکارها و راهبردهايي در اختیار است تا يک تغییر
فرهنگيـرفتاریوياجابهجائيرفتاری2اتفاقبیافتد؟ 


بندیميکنند؟رویچهنوع


اگرمابدانیمکهديگرمردمحوادثراچگونهمقوله
”
پیوستگيهای موجود بین مقوالت تأکید ميکنند؟ چه هنجارها ،نقشها و

توانیمبرخيازرفتارهاراپیشبینيکنیم“


هاييدارند؟و...درآنصورتمي

ارزش
(تریيانديس .)231:2364،



هرگونهمطالعهوپیشنهادیدراينزمینهمنوطبهشناختکاملودقیقازرفتار،بهويژه

ها،سبکهایزندگيو...است.برایاين منظوربا

رفتارمصرفي و قبلازآنهنجارها،ارزش
مطالعهادبیاتموجود،ابعادمختلفموضوعازهمشناسايي ودرقسمتادبیاتطرحبیانشده

است.ابزارهایآموزشدهندهومنتشرکنندهآگاهي بهعنوانعاملمیانيموثربراصالحسبک

مصر في ،نقش غیرقابل انکاری دارند .هر چند نهادهای مهمي چون خانواده و مدرسه در اين
شدهنميتواننقش


قسمتاثرگذارهستنداماباتوجهبهماهیتکنونيجهانمدرنواطالعاتي
رسانهها را ناديده گرفت .رسانهها به ويژه تلويزيون ميتواند با نمايش زندگي مردم در زمینه

اشیوههایمتنوع،مردمرابهبازانديشيدرزندگيومعانيرفتاریخودترغیبکندواز

مصرفب
اينطريقبههدفمفروضيعنيمهندسيرفتاردستيابد .
behavioral shift
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هایبازرگانيپخششدهازتلويزيونموردتأکیدواقع شدهاستو


درمقالهحاضرنقشآگهي
هدف يافتن پاسخ به اين سؤال اصلي است که آيا پخش اين تبلیغات تنها اثری اقتصادی در
جهتترغیبوکششمخاطب بهسمتکاالیخاصدارديااينکهدامنهاثرگذاریآنزندگياو
رادرابعادديگرنیزتحتتأثیرقرارميدهد .


چارچوب نظري
پژوهش حاضر با اتخاذ رويکردی انتقادی ،نشانهشناسي الگوی مصرف را مورد مطالعه قرار
دهد.دراينرويکردازترکیبنظريههایپسامدرنیستيوانتقادیدرموردمصرفبهمثابه

م
ي
يک کنش و نشانه اجتماعي و همچنین نظريههای مربوط به نشانهشناسي استفاده ميشود.
همچنینازچارچوبهایانتقادیبورديو،بودريار،گيدبور،مارکوزه،وبلن درزمینهمصرفو

نشانهشناسيسوسوروروالنبارتبهمثابهيکروشبهرهگرفتهشدهاست .

اصليترين عنصر دنیای اجتماعي مدرن است .وی با تحلیل

بورديو معتقد است مصرف
انتخابهای سبک زندگي نشان ميدهد که تمايزات اجتماعي و ساختاری در دوران متاخر

فعالیتهایمرتبطبا مصرف بايد

مدرنیته به طور روزافزوني با صور فرهنگي بیانميشوند.کلیه
به منزله نمايشي از تسلط بريک رمز ارتباطي و يک”گرايش زيباشناختي“ درکشوندکه پر
کند.ميتوان ديد


ضمني)تحمیلمي
تقاضاترين عنواني است که دنیای فرهنگ(همیشه به طور
تشکیلدهنده

ميشوند،
که سبکاستفاده از کاال بهويژه آن دسته از کاالهايي که ممتاز قلمداد 
نشانههای کلیدی هويت و نیزابزاری در تمايزگذاری است .بورديو در ادامه نقدی اجتماعي

يکي از
ميسازد کهساختن منطق اجتماعي مصرف نه با برقرار
ميکند ومشخص 
درباره ساليق ارائه 
طريقانطباقهای ساختاری که بین دو

ساختن ارتباطي مستقیم بین رويه و عملي خاص،بلکه از
ميشود
گروههای مختلف عملي 

مجموعه از روابط ،يعني سبک زندگي و موقعیت اجتماعي
(رحمتآبادی .)281:2346،

مصرفدردنیایمتاخربهباوربودريارمولدمنزلتاجتماعياستکهاشیاءوکاالهادر
تنهايکفعالیتاقتصادیغايتمدارانهومبتني

ميشوند.پسمصرفديگر 
آنتبديلبهنشانه  2
برهدف ـوسیلهنیستودلیلخريدرفتنمردمنميتواندتنهاارضاینیازهایطبیعيباشد
هایديگرینیزوجوددارد.مصرفدردنیایجديدبیشترمعطوفبههويتميشود


بلکهانگیزه
يعني افراد با خوردن ،نوشیدن ،پوشیدن ،نحوه گذران اوقات فراغت يا به عبارتي با ”شیوه
شناساييميشوند(نیکزاد .)238:2342،

زندگي“

sign
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تحلیلنشانه

درجوامعمدرن،همهچیزدرقالبنمايشها

نشانميدهد

گيدبورنیزدرجامعهنمايش

شودبهبازنمودتقلیلمييابد.بهگفتهاومصرفدر


کندوهرآنچهمستقیمازيستمي

تجليمي
جامعهایکههمهچیزدرآنکاالاستو

دنیایجديدرابايددرقالبجامعهنمايشتحلیلکرد،
شود.درايننظام،اشیاءآنگونهکهواقعاهستند

خودکاالنیزبراینمايشوتصويرمبادله  
مي
گيدوبور
شوندبلکههموارهبهعنوانبازنمودچیزهایديگرظاهرميشوند.بهتعبیر 


مصرفنمي
کا الآنچیزینیستکهارزششدرخودشباشد.بهعنوانمثالامروزهديگرپیراهنتنهايک
پوشنیستبلکهوسیلهایبرایخودنمايينیزاست.مصرفيکغذایخاصدريکرستوران


تن
مجللمتفاوتازمصرفآندرخانهاست.امروزهکاالهاوخدماتسوایکیفیتطبیعيشان،

دارای عالئم رمزی هستند و شاخصهای يک خطبندی اجتماعي محسوب ميشوند (مهديان،
 .)2344
هایارتباطجمعي

هربرتمارکوزهدرکتابانسانتکساحتي انتقادهاييرابهنقشرسانه
کند.اودراينکتاببانگاهيانتقادیبهتأثیروسايلارتباطجمعيبرايناعتقاداست


واردمي
که سرمايه ،ماشین و مهارت ارزشهای تازهای پديد آوردهاند ،مناسبتهای کاالهای تجمالتي،
ذوقکاذبزيباشناسيدرخريدوفروشغیرضروریاينگونهکاالهاشیوهزندگيامروزرانه
تنهاازنظر مادیتخريبکردهاستبلکهبه دلیلشیفتگيافرادنسبتبهخريدکاال،تملک
خاطرتعريفميشوند .

بسیاریچیزهابهعنوانعاملرضايت
تورشتاينوبلندرکتابطبقهمرفه بهمصرفکاالهایتجمليوتظاهربهآناشارهوبر
هایجمعيبرافزايشتظاهربهمصرفتأکیدميکند .


نقشرسانه

شودوازاين


کنندهآنمي

مصرفکاالیتجملي،مستقیماموجبخشنودیمصرف
”
رونشانهاربابياست.مصرفاينگونهکاالهایعالي،گواهيبرثروتمندیويکرفتار
افتخارآمیزاستوعکسآن،کوتاهيدرمصرفبیشتر،ازلحاظکمیتياکیفیت،
کفايتياست...اکنونکهگسترشوسايلارتباطجمعيو


ایازفرودستيوبي
نشانه
تحرک جمعیت ،شخص را در معرض ديد مردم بسیاری قرار ميدهد ،جز نمايش
دادن کاال [و امکانات زندگي] ،وسیله ديگری برای داوری کردن در مورد اعتبار
شخصوجودندارد...تن آساييومصرفاتالفيکاالهردوبهعنواناجزایاصلي

ثروتمندیوعنصرعمدهمعیارآراستگيبهشمارميآيند“ (وبلن 224:2343،در

میرزاييوامیني )23،
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روششناسي پژوهش
شناسيصورتگرفتهاست.نشانهشناسي


هایروش

شناسياينپژوهشبااستفادهازنظريه

روش
يکنظريهاستيايکروش؟سوالياستکهتاکنونبرایآنپاسخدقیقيارائهنشدهاست.
نظرانبرجستهعلمنشانهشناسيازهمانابتدابهآنبهمثابهيکروش


روالنبارتازصاحب
کردهاستامانشانه شناسيهنوزنتوانستهاستالگوييرابهعنوانيکروشارائهکند.

نگاهمي
شناسيميدانندو


شناسيرابهعنوانيکنظريهکليدرشناخت

شناسانابتدانشانه

بیشترنشانه
درادامهآنراهمچونروشبررسيدرنظرميگیرند (احمدی.)22:2362،

تحلیل نشانهشناختي نوين با کار زبانشناس سوئیسي دوسوسور و فیلسوف آمريکايي
پیرس آغاز شده است .تحلیل نشانهشناختي به دنبال يافتن معنای موجود در متن از طريق
رمزگشايياست.رمزگشاييدرمقابلرمزگذاریاستکهبهترتیباشارهبهتفسیروتولیدمتون
هایمهمموردمطالعهدرنشانهشناسياست.چندلر بااشارهبه


ای،ازموضوع

دارند.متونرسانه
ها،برنامههای


شناسان،معموالفیلم
تحقیقاتانجامشدهتوسطفیسکوهارتليميگويد ”:
نشانه

راديووتلويزيون،روزنامهها ،پوسترهایتبلیغاتيو...رامتنتلقيميکنندوازخوانشسخن

ميگويند“(چندلر .)28:2112:

نشانهميتواندشاملهرچیزینظیرکلمات،تصاوير،صداها،بو،مزه،کنشهاواشیاءشود
لیکناينهاهیچيکذاتادربردارندهمعنينیستندوماداميکهمعناسازینگردندبهعنواننشانه
شناخته نميشوند .نشانه عبارت است از  ”هر چیزی که به عنوان داللتگر ،ارجاع دهنده ،يا
اشارهگر،بهچیزیغیرازخودشتلقيشود“(چندلر.)23:2112:دوسوسورنشانهراکلیتيدو

3
2
2
ميداند که دارای ارتباط ديالکتیکي بنام ”داللت“ 
قسمتي متشکل از ”دال“ و ”مدلول“  
هستند  .داليکواسطهاستوحتمابهمادهوموضوعينیازداردوجوهردالهمیشهمادی
است (صداها،اشیاء،تصاويروتخیالت)ومدلولنیزدرپسدالقرارداردوفقطازطريقدال
فهمميشود(بارت .)2361،

ميتوانبهآندستيافتوآنچیزیاستکهازدال

پیرس ،نشانهها را به سه نوع تقسیم کرده است :شمايل ،نمايهها ،سمبلها يا نمادها.
شمايلنشانهایاستکهمیان صورتومعنایآن،مشابهتعینيوجوددارد،مانندعکس.در

نمايه صورت به معنای خود اشاره دارد ،مانند دود که نشانهای برای آتش است .ارتباط میان

قراردادیاست،مانندکبوتروشاخهیزيتونکهنماد

صورتومعنادرنشانه نمادينتوافقيو

صلحمحسوبميشوند(محمدنژاد .)2344،


1

signifier
signified
3
signification
2
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تحلیلنشانه

میاننشانهومعنایمنتقلشده،دارایدووجهاست )2:معنایصريح )2معنای

رابطه 

تداعي شدهياداللتضمني.معنایصريحيککلمهياعبارت،معنای متداوليکنشانهاست.

پیام،استنباطميشود.

کننده 


دريافت
شودکهبهوسیله 


وليداللتضمني،بهمعناييگفتهمي
رابهعنواندونوعرابطهشناختهشدهبینعناصرمطرحکرده

دوسوسورهمنشیني2وجانشیني2

ایازچیزهااستوتحلیلهمنشیني (تحلیلدرزماني)يک


نشیني،زنجیره

است.منظورازهم
ایازرويدادهاکهنوعيروايتخاصراميسازند.با


متنيعنينگاهکردنبهآنهمچونسلسله
مطالعه روابط همنشیني به قراردادها يا قواعد ترکیب دست مييابیم که در زيربنای تولید و
تفسیرمتونقراردارند.درتحلیلجانشینيالگوهاوساختارهایپنهانشناختهميشوندوعمل

وکنشظاهریاهمیتينداردبلکهبايدبهاليههایپنهاننیاتومنظورکنشگرانرخنهکرد

(راوردرادوصديقي .)36:2346،
نظريهسوژهجانفیسکدرزمینهنشانهشناسيقابلتوجهاست.سوژهمحصولفرهنگ

استبرعکسوجودزيستيفردکهمحصولطبیعتاست.ازاين روسوژهبرساختهاجتماعيو

هايياستدرسوژهسازینقشفعاليداردوبا

قابلدستکاریاست.تلويزيونيکيازدستگاه

ارائهترکیبخاصيازدالهابهدنبالايجادمدلوليهدفمنددرذهنمخاطباست.درواقعهر

برنامه تلويزيوني دربرگیرنده نشانههايي است که توسط سازندگان آن رمزگذاری شده است.
هایقانونمندميداندکههمهکنشگران يک


).فیسکرمزرانظاميازنشانه
(فرجي252:234،
فرهنگبهقوانینوعرف هایآنپايبندهستند.درحقیقترمز،حلقهواسطبینپديدآورنده،

متنومخاطباستونیزحکمعاملپیونددرونيمتنرادارد.فیسکبرایشناسايياينرمزها
آنهارادرسهسطحواقعیت،بازنماييوايدئولوژیدستهبندیکردهاست :
 )2سطح نخست /واقعیت :ظاهر ،لباس ،چهرهپردازی ،محیط ،رفتار ،گفتار ،حرکتهای
وسیلهدستگاههایالکترونیکيرمزگذاری


بدنوصدا.اينرمزهایاجتماعيرارمزهایفنيبه
ميکنند.

3
 )2سطحدوم/بازنمايي :دوربین،نورپردازی،تدوين،موسیقيوصدابرداریکهرمزهای
ورمزهایاخیرنیزبازنماييعناصرديگریراشکلميدهند

متعارفبازنماييراانتقالميدهند

ازقبیل:روايت،کشمکش،شخصیت،گفتگو،زمانومکانوانتخابنقشآفرينان.

سطحسوم/ايدئولوژی:رمزهایايدئولوژيک،عناصرفوقرادرمقولههای”انسجام“ و

)3
گرايي،سرمايهداری


هاجتماعي،مادی
”مقبولیتاجتماعي“مانندفردگرايي،پدرساالری،نژاد،طبق
و...قرارميدهند(فیسک .)224:2346،
1

syntagmatic
paradigmatic
3
Representation
2
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آرتور آسابرگر هم برای تحلیل نشانهشناختي تلويزيون در برنامههای داستاني (روايي)
توصیههایزيرراپیشنهادکردهاست .

نشانههای مهم متن به طور جداگانه تحلیل شوند :دالهای مهم کدام هستند ،چه
 )2
نظامي به اين نشانهها معنا ميبخشند ،چه رمزهايي ميتوان يافت ،چه موضوعاتي در مسئله
دخالتدارند.
 )2ساختارجانشینيمتنچیست:تقابلمرکزیدرمتنچیست،چهتقابليداخلطبقات
گنجد،اينتقابلاهمیتروانشناختيدارديااجتماعي؟ 


گوناگونمي
 )3ساختار همنشیني متن چیست :ترکیب عناصر چگونه بر معنا اثر دارد ،اين متن با
کمکچهفرمولخاصشکلگرفتهاست،تلويزيونچهاثریبرمتنميگذارد،ازچهنوعنما،

زاويه  ياتدويناستفادهشدهاست،چگونهمعنابخشیدنازنورورنگوموسیقيوصدااستفاده
کردهاست.
يکازنوشتههای


تواندرمتناعمالکرد:کدام

زانرامي
يکازابداعاتنظريهپردا

 )8
کدام
نشانه شناسان را ميتوان در تلويزيون به کار برد ،نظريهپردازان رسانه چه گفتهاند (آسابرگر،
.)2343
جامعه مورد مطالعه
روشنمونه گیریهدفمنددراينتحقیقاستفادهشدهاست.دراينشیوهابتداتعريفتقريبا

هاارائهوسپسبهدنبالآنموردمشخصيميشود.برای


ليازنمونهبراساسهدفومقوله
کام
گانهداخليسیما(شبکههایيک،دو،سه،چهار،تهران،

اينمنظورابتداازبینشبکههایهشت

خبر ،آموزش ،قرآن) شبکه سه به دلیل کثرت مخاطب و همچنین جوان بودن گروه سني
مخاطبینآن(اينشبکهدربینکانالهایسیمابهاسمشبکهجوانمعروفاست)انتخابشد.
سپس پیامهای بازرگاني پخششده از اين شبکه در ساعتهای اوج (با توجه به تقارن اجرای
هایبازرگانيپخش شدهدرقبلوبینسريالرمضانيشبکهسهبا

پژوهشباماهرمضانپیام
عنوانپنجمینخورشید)در طوليکهفتهضبطوبهعنواننمونهمبنایانجامتحلیلمحتوای
کیفيقرارگرفت.درنهايتآگهيبازرگانيمربوطبهمحصوالتخانگيشرکت...کهبیشترين
فراوانيوقابلیتتحلیلنشانهشناختيکاملراداشتانتخابشد.
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تحلیلنشانه

واحد تحليل و مقولهبندي
اتاجتماعيفردياچیزیاستکهاطالعاتازآنبهدستميآيد

واحدتجزيهوتحلیلدرمطالع
2
کهدرتحلیلمحتوابهآن”واحدثبت“ ميگويند.واحدثبت ،واحدیاستکهدارایمعنای
مستقل باشد؛ مثال ممکن است به رخدادها ،کشورها ،افراد ،اظهارات ارزيابيکننده ،گزارهها و
).ازاينرودراينپژوهشواحدثبت”پیام

مضامینارجاعدادهشوند (کريپندورف83:2363،
استکهازطريقتجزيهورمزگشاييآنهابهمقوالتزيرتالشميشودتحلیلينشانه

بازرگاني“
شناختيانجامپذيرد .
 )2مقوالت عمومي شامل :زمان وقوع آگهي بازرگاني ،مکان وقوع آگهي بازرگاني ،طول
مدتپیام،موضوعپیام(خدماتياکاال)،نوعکاالیمصرفي.
رفتارمصرفکنندگان)براساستقابلهای

مقوالتمربوطبهنوعشناسيالگویمصرف(

)2
دوتايي،شامل:قناعتدرمقابلاسراف،تجمالتيبودندرمقابلسادهزيستي،موقتي بودنو
زودگذری در مقابل دوام داشتن و استمرار ،نشانه رفتن کودکان در مقابل نشانه رفتن
بزرگساالن،فاعلیتزناندرمقابلفاعلیتمردان.

عالوهبرمواردباالازشیوهمقولهبندیورمزگذاریفیسکوبرگرنیزاستفادهشدهاست .


توصيف آگهي بازرگاني
اين آگهي با موسیقي همراه است و با تصوير يک دختر تقريبا چهار يا پنج ساله که کنترل
ريموت تلويزيون را در دست دارد شروع ميشود .وی با زدن دکمه خاموش/روشن کنترل،
بزرگيراروشنميکندکهبرديوارمقابلنصبشدهاست.درطولاينآگهي

تلويزيون LCD
آهنگپخشميشودودرواقعازاين


صداهایمربوطبهکارباوسايلوتجهیزاتخانهباضرب
پاستفادهشدهاست.آگهيباروشنکردنتلويزيونيادامهمييابد

صداهابهعنوانموسیقيکلی
کهدرحالپخشکارتوناست.سپستصويرقطعوبهتصويرپسربچهاینشستهدرپشتاُپن

آشپزخانهوصلميشودکه  آمادهبرایخوردنغذااست.پسرباکمکقاشقوچنگاليکهدر

دستداردوباضربهزدنبررویاُپنآشپزخانهدرحالنواختننوعيموسیقياستکهدرواقع
فراخوانپدربرایتعجیلدرتهیهغذااست.باعقبآمدندوربینودربرگرفتنکلفضادرقاب
کندچیزیبرميداردوظرفيرابر


بینیمکهباسرعتدربيخچالرابازمي

تصوير،پدررامي
رویاجاقميگذارد.پسربچههمچناندر حالنواختنموسیقيبهکمکدستوپايشاست.
سپس شعله اجاق روشن و مقداری سیبزمیني خاللشده داخل روغن داغ ظرف روی اجاق
ريخته ميشود .بعد مرد غذای داخل قابلمه را هم ميزند و بالفاصله به دنبال يافتن کاردی
recording unit

1
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مناسبميرودوشروعبهخردکردنموادغذاييميکند.درهمینحالدوبارهتصويردختربچه

ایرضايتبخشبرایپدربهلبدارد.


شودکهاينبارخنده

باکنترلريموتدردستشديدهمي
بینیمکهازيخسازيخچاللیوانيراپرازيخميکندسپسبهسمت


بارديگرتصويرپدررامي
ماشین لباسشويي ميرود ،تايمر آن را تنظیم و آن را روشن ميکند .درحاليکه ماشین
رودونگاهيبهغذایداخلآنمياندازدو

لباسشوييشروعبهکارميکندمردبهسمتفِرمي

در همین حال زن (همسر /مادر) از بیرون وارد ميشود و برای يک لحظه همه چیز متوقف
شودوليبانگاهزنولبخندرضايتبخشاوبهمعنيتائید،دوبارههمهچیزازسرگرفته


مي
ميشود .در اينجا کلیپ تصويری پايان مييابد؛ و در همین لحظه پاياني درحاليکه همه

کنندگاندرآگهيراضيوخوشحالبهنظرميرسندصدایگويندهمردبررویتصوير


شرکت
وقبلازاينکهاينکالمختمشودعکسهایمربوطبه

شنیدهميشودکه”،...ريتمزندگي“ 

چهار محصول که در آگهي از آنها استفاده شده بود (تلويزيون  ،LCDماشین لباسشويي تمام
اتوماتیک ،اجاق گاز فردار و يخچال فريزر سايد بای سايد) به صورت مرتب در کنار هم چیده
ميشودودرنهايتکلمه”  “...بارنگقرمزوبافونتدرشتوجمله”لوازمخانگي،صوتيو

تروبهرنگسفیددريکزمینهمشکيدرزيرآنهاحکميشود.اين


بافونتکوچک
تصويری“
ثانیهتنظیمشدهاست.
آگهيتلويزيونيدر 38

بررسي نشانههاي تصويري
هایواقعيوبازنمايي(براساسطبقهبندیفیسک)موجوددرمتناين


بررسيهريکازنشانه
واقعیتخارجي،نشانههایفضا،پوشش،رنگ،نوعتجهیزات

آگهينشانگرايناستکهدرسطح
ووسايلسوژههایقابلتأملهستند .

اولینعنصرتصويریمدنظر”فضا“ است.فضاييکهدراينآگهياستفادهشده است
فضاييداخلي،بستهوخصوصيداخلخانهباتمرکزبرآشپزخانهاستوبهغیرازچندلحظهای

شودازفضاهایديگرخانهتصويریدادهنميشود؛بهعبارتي


بهنمايشگذاشتهمي
کهپذيرايي
زندگيمحدودبهآشپزخانهشدهاست.درواقعدراينآگهيمعنایزندگيبیشترصرفخوردن
وتالشبرایخوردنتعريفشدهاست.هرچندويژگيوسايلتبلیغيميتواندسبباينامر

شدهباشدوليبادرنظ رگرفتنديگرعناصرمربوطبهآشپزخانهنظیرنمايشکابینتباالوپايین
آشپزخانه،وسايلموجوددرآشپزخانه،چیدمانوسايلويخچالپرازموادغذايي،ميتوانگفت

”لذتخوراک“  مولفهمرکزیآگهيبازرگانياست.الزمبهذکراستخانه،خانواده،آشپزخانه،
رجستهدرفرهنگايرانياستواينمولفههادرآگهيتجاریمحصوالتنیزبه

غذاازمولفههایب

خوبيموردتوجهقرارگرفتهاست .
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تحلیلنشانه

نوعپوششبازيگرانياکنشگراندرمتنازعناصر مهم بهحسابميآيد .نوعپوشش
تماميافرادحاضرازرنگهایروشنوجذاب (قرمز،زردوآبي)استوبهلحاظزيبايي،الگوو

نشینارائهشودبهگونهایکهانگارکنشگراندر


تمیزینیزسعيشدهاستظاهریجذابودل
يکمهمانيويافضایبیرونيقراردارندتاجاييکهحتيپسرکفشهاینوييپوشیدهاست.در

واقعدراينجابینتصوریکهاززندگيواقعيافرادوجودداردبابازنماييآنانطباقاندکيديده
شود.البتهتمیزیونظافتلباسداخلخانهبیشازهرچیزتداعيگرنقشوکارکرددرست


مي
شدهنیزنشانميدهدکهسطحزندگيدر


لوکسبودنوسايلاستفاده
ماشینلباسشويياست .

حد يک خانواده متعلق به طبقه متوسط يا متوسط رو به باال است .در اينجا اينگونه به نظر
ميآيد که عامدانه ،جهتگیری طبقهای به سمت طبقه متوسط و رو به باال نشانهگیری شده

است،زيراهمنسبتادرصدزيادیازجامعهدراينطبقهجایدارندوهماثرگذاریاينطبقهبر
رویديگرطبقههازياداست .


تصوير:2تصويرکليازفضایتبلیغ/آشپزخانهبزرگووسايل

منبع:آگهيبازرگانيپخششدهازتلويزيون 



نشانه هایتصويریمتنبادرنظرگرفتناينکلیپبهعنوانيکمتنتصويریکهدرواقع

سطحبازنماييراشاملمي شود،سهعنصرتصويربرداری،موسیقيوتدويندارایاهمیتويژه

ظههای مختلف فیلمبرداری نشان
شناخته ميشود .نوع تصويربرداری و تأکید دوربین در لح 
مي دهدکانونتوجهدوربینياچشممخاطببرهمانچهارمحصولاست.يعنيبهغیراززماني

تریراپوششمي دهددربقیهمواقعمرکزتوجه،محصوالتالکتريکي


کهدوربینفضاييوسیع
يعنييخچالفريز،اجاقگاز،ماشینلباسشوييوتلويزيونبودهاست.کانونيبودنجايگاهاين
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وسايلدرآشپزخانهباحرکتوزومدوربیناززوايایمختلفبهاينصورتاستکهدرابتدا
کلیتيازچیدمانآنهادرکناروسايلديگرارائهوسپسبازومکردنبررویآنهاجايگاهشانرا
سازد.درواقعبینندهایکهقصدکنجکاوینداشتهباشدمتوجهچیزديگریبهجز


ترمي

پررنگ
شود.ازجملهمواردیکهدوربینبررویقطعههایمتعلقبهاينوسايلزوم


اينمحصوالتنمي
کنترلتلويزيون،صفحهمسطحتلويزيون،دربيخچال،يخسازيخچال،درب

کندميشودبه 


مي
گازوشعلههایآناشارهکرد.دراينجاحرکتسريعدوربینبهکمکتدوينحسسرعت


اجاق
العادهایراالقاءميکند.حرکتسريعوتعقیبکنشگراصلييعنيمردکهاوهمبهسرعت
فوق 

شودکهتدوينبرشهاوقطعاتمختلفنیزدرکنار


درحالانجاماموراستهنگاميشديدترمي
آن در نظر گرفته شود .ترکیب حرکت دوربین و تدوين اين گونه نشان ميدهد که کارها با
سرعتيبیشازحدمعمولدرحالانجاماستوهمچنینبینندههیچنوعريختوپاشيرادال

نظميمشاهدهنمي کنديعنياينکهعالوهبرسرعتکهويژگيکمياستدقتوکیفیت

بربي
هم در حد مطلوب قرار دارد .مخاطب همواره اين محصوالت را با جلوهای جذاب ميبیند .از
هایمرتبطبهبینندهالقاءميشودتاتبحر


نشینينوعيتناسببینوسیلهوويژگي
طريقاينهم
وچیره دستيکنندهکاررانشاندهد(جنسفاعلنیزدالبراينمدعااستکهحتييکمرد
تواندفعالیت هایمربوطبهآشپزخانهرابااينمحصوالتباسرعت،دقتوکیفیتباالبه


نیزمي
راحتيانجامدهد) .
موسیقي و صداگذاری در نظر گرفتهشده نیز مؤيد گفتههای فوق است .در اين آگهي
تلويزيوني بدون استفاده از ابزار موسیقیايي و تنها به کمک افکتهای صوتي از طريق کار با
محصوالت،يکهارمونيمناسبيازصداهایمختلف (صدایقاشق،چنگال،بشقاب،کوبیدنپا
بهکابینت،راهرفتن،بازکردندربوسايل،زدنکلیدهایآنها،خردکردنموادغذاييو)...به
وجود آمده است .در اينجا نیز تأکید بر کارکرد محصوالت شرکت  ...است به گونهای که
خواهدبیانکند،هماهنگيويکدستيموجوددرزندگي(مدلولي)استازاستفادههمزمانو


مي
ترکیباينمحصوالت(دال) .

نشانههاي ساختاري متن
با در نظر گرفتن مجموعه و ترکیب اين عناصر در کنار يکديگر ميتوان نشانههايي پنهاني يا
نشانه هاييساختاریراجدایازهدفوپیاماصليوآشکارکهتبلیغواقناعمشتری(بینندهبه

مثابهمشتری)برایخريدمحصوالتاسترااستخراجنمود 
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تحلیلنشانه

شتاب
زماندردنیایمدرنکنونيبه ويژهدرزندگيشهرنشینياهمیتيفراوانپیداکردهاست.اين

خصلت،خاصزندگي هایپیچیدهشهریاست،بهقولگیدنزخصلتمهممدرنیتهچیرگيزمان

 برمکاناست.بهنحویکهامروزهتمايزمکانيباقوتگرفتنمفهومسرعتازبینرفتهاست.در
حال حاضر فرد عليرغم حضور فیزيکياش در يک مکان واقعي در يک لحظه به کمک
فناوریهای پیشرفته اطالعاتي ميتواند در مکانهای مجازی ديگری قرار گیرد و همانند يک

شرکت کنندهواقعيدرآنجاعملکند.تصورانسانعصرحاضربدوندرنظرگرفتنوجهزماني

شود.امروزهغفلتزمانيناپسندشمردهميشودو”سرعت“


تبديلبهتصويریناقصازاومي
آن
گرفتن راهحل اصلي اين مسئله است .در اين آگهي بازرگاني ديده ميشود که سرعت بسیار
بااهمیتاستوتمامتالشبرايناستکهکارهادرکمترينزمانممکنانجامپذيرد.بررسي
کندکهکنشگردرگیرمسابقهایاستکهبايد


برفضایآگهياينحسراتلقینمي
شرايطحاکم
هرچهزودترخودرابهخطپايانبرساند.هرچنددراينجاخطپايانآگهيبهطورمستقیمبه

هاشستهشدهاند)امابا


اندونهلباس

هاغذاخورده

يعنياينکهنهبچه
تصويرکشیدهنشدهاست(
نشینيازلبخندرضايتبخشزنخانههنگامورودميتوانحدسزدکهاينلبخند

تحلیل  
هم
استعاره ایاستازسرانجامخوشماجراکهدرکناراجرایخوبکارهابرلبخواهدنشست .

عليرغمظاهرخوششتاهنگامي
تحلیلجانشینياينقضیهنشانميدهدکه”سرعت“ 

سرعتزدگي“ مبدل نشود پسنديده است ،موضوعي که در اين آگهي وجود دارد .اين

که به”
روحروبهروشويم،زندگيکهدرآناحساسات،


زدگيسببشدهاستتابايکزندگيبي
سرعت
عواطف،مشارکتدرانجامامورخانهديدهنميشود.اينتنهاپدراستکهبهشکليکروباتاز

ريعتروقبلازاينکهزنبهخانهبرسدکارهاراتمام
اينطرفبهآنطرفميدودتاهرچهس 
نمايد و بچهها نیز مشاهدهکنندگاني هستند که فقط بازيگر (پدر) را در اجرای سريع کارها
تشويقمي کنندبدوناينکههیچکمکيبهاوکنند.بهعبارتيدراينجاسرعتزدگيموجباز

بینرفتنانسجاماعضایخانوادهشدهوآنهاراازهمتجزيهکردهاست .
کااليي شدن

سلطه و چیرگي ابزار همان دغدغه ای است که در زبان مارکس هنگام توصیف وی از طبقه
کارگرانصنعتيبیانشد.اومي گفتطبقهکارگرچناناسیرفرايندتولیدوماشینیسمشدهکه

حتيخودشرافراموشکردهاست.اينمسئلهبعدازمارکسموردتوجهديگرانقرارگرفتاز
جمله نظريه صنعت فرهنگي آدرنو و هژموني گرامشي .در اين آگهي تلويزيوني نیز به طور
مشخص آدمي را مي بینید که اسیر دست ابزار است .هر جند که اين وسايل برای راحتي و
تنآسايي“ محققشده
آسايشاوتدارکديدهشدهاستامااينآسايشبهگفتهوبلندربعد” 
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ایمشاهدهميشودکهدائماًفردیراميبینیمکه


است.بندگيابزاردراينکلیپتجاریبهگونه
هایمختلفاست.تصويرارائهشدهازآشپزخانهکهکنشگردرآن


درحالاجرایقوانینماشین
رابهخوبينمايشميدهد.محیطيکهدروديوارآنراوسايل

قراردارداين”قفسماشیني“ 
برگرفتهوانسانيکهدرآنبیندريکفضایچندمتریدررفتوآمداستوانگار

گوناگوندر
گشتگيراازنسبتبینمحیطاشغالشدهتوسطوسايل


الیآنهاگمشدهاست.اينگم

درالبه
زخانهایکهدر
آشپزخانهومیزانفضایمانورعاملدرآنجاميتوانبرداشتکرد.بهعبارتيآشپ 
شودشبیهکارگاهياستکهابزارهایمختلفيرادراختیارکارگرقرارميدهد


اينجامشاهدهمي
تااومحصولنهايييعني”غذا“راتولیدوسپسآنجاراترککند .
فرزند ساالري
2

برخيجامعهشناسانوانديشمندانحوزهعلوماجتماعي،عصرحاضرراازنظر ساالری درون
دانندآنهابراينعقیدهاندکهنظامخانوادهگذریازپدرساالری


خانوادگيدورهفرزندساالریمي
ومادرساالریبهفرزندساالریمدرنداشتهاست.دراينالگونقشوجايگاهفرزنداندرخانه
بسیار بااهمیت شده است و آنها محور روابط خانوادگي شدهاند .مفهوم فرزندمحوری 2گويای
ایدردرونخانوادهيافتهاندوتمامانرژیو


وضعیتکنونياست.فرزندانارزشوجايگاهويژه
زمان والدين صرف برآورده کردن خواستههای آنها ميشود .نتیجه چنین وضعیتي تربیت
فرزنداني منفعل و تنآسا با روحیهای سلطهجويانه نسبت به والدين است .در اين آگهي ديده
ي شودجايگاهفرزنداننسبتبهپدرجايگاهيبرتراستواينبرتریازرویطرزنشستنو
م
محلنشستنآنهابررویمبلوصندليقابلاستنتاجاست.آنهاکنشگرانيمنفعلهستندکهبا
زبانيوبانشانههایخاص(کوبیدنقاشقبهبشقابوضربهزدنبهکابینت)تحکمخود


زبانبي
دهندکهسريعتربهخواستهیآنهاپاسخدهد .


کنندوبهاودستورمي

پدرثابتمي
رابر









cracy
child-centeredness

1
2
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تحلیلنشانه

تصوير:2فرزندپسرباکوبیدنقاشقبهظرفبالبخندمنتظرغذااست .

منبع:آگهيبازرگانيپخششدهازتلويزيون 




شالوده شكني نقش جنسيتي سنتي

يمتنحاضرجابهجاييدرنقشجنسیتيدرونخانواده

يکيازمدلولهایحاصلازنشانهشناس

استکهبیشتربازنمايينقشجنسیتيوالگویروابطجنسیتيدرطبقهمتوسطاست.دراين
آگهيازتقابلمیانحوزهخانگيوحوزهعموميشالودهشکنيشدهاست.براساستقابلهای
قرارميگیردومسئولیتامورخانهازجمله

دوگانهحوزهخانگيحوزهایاستکهدراختیارزن

نگهداریکودکانوآشپزیرابر عهدهدارد.درمقابلاينحوزه،حوزهعمومياستکهبهتأمین
معیشتاختصاصداردومسئولیتآنبرعهدهمرداست.رابطهمیانايندوحوزهتعیینکننده

رابطهزنومرداست.درجوامعصنعتيبرخالفجوامعکشاورزیرابطهدوحوزهشروعبهتغییر
ایواردحوزهعموميميشوندکهاين


کندوزنانباظهورانقالبصنعتيبهصورتگسترده

مي
روندتاانتهایقرنبیستمادامهمييابد.همراهبااينروندکهحوزهعموميرابهطورکاملاز

تحولمييابد.زيراازيکسو بخشبزرگياز

توازنجنسيبرخوردارميسازد،حوزهخانگينیز 

اقتدارحوزهخانگيدرارتباطباتربیتفرزندان،اشتغالوپرکردناوقاتفراغتبهحوزهعمومي
منتقلونهادهایاجتماعيديگرمتوليمديريتاينامورشدند،نتیجهآنکوچکشدنحوزه
خانگيوبزرگشدنحوزهعمومياست.ازسویديگرباورودماشینبهخانهفناوریجایعامل
انسانيرادرخانهگرفت.درجوامعصنعتيپیشرفتهحوزهخانگيکوچکدرمقابلحوزهعمومي
بزرگ قرار ميگیرد که هیچکدام دارای جنسیت واحدی نیست؛ اما هر چند در کشورهای
توسعهيافته رابطه دو حوزه کمابیش اشکال مشخصي دارد ولي در کشورهای درحالتوسعه

هایفرهنگيومحیطيتفاوتهایزيادیرا

موضوعکميمتفاوتاستودوحوزهبنابهويژگي
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هاودرجهتداخلدريکديگرنشانمي دهند.ورودمدرنیتهصنعتيدراينکشورها


درمحدوده
گرايش قدرتمندی به سوی الگوبرداری از رابطه توسعهيافته در میان دو حوزه به وجود آورده
کهچنینرابطه ایبرایپذيرشودرونيدننیازبهزمانزيادیداردوپیامدآن


استدرحالي
ايجادتعارضهایبسیاربودهاست .

دراينآگهيشیوهغالبتقسیمجنسیتينقشدرخانوادهايرانيتغییرکردهاست.شیوه
مرسومدرتقسیمنقشجنسیتيدرچارچوبرويکردکارکردیمبتنيبرانطباقنقشکالبدیو
نقش فرهنگي است و ويژگيهای کالبدی نقش مهمي در تقسیم وظايف بین دو جنس ايفا
ميکند؛  اما در اين آگهي اين روند کامال معکوس شده است .در واقع در نظام سنتي خانواده

متناسبباويژگيهایجسمانيوروانيزن،نقشمادری (مربيفرزندان)وخانهداریبرایاوو
نقش پدری و نانآوری را برای مرد در نظر گرفته است؛ اما در اين آگهي پذيرش ايدئولوژی
شدگيزناست.باتحلیلهمنشینيعملکردمردوزن

جنسیتيزنانهتوسطمردخانوادهومردانه
دارینظیررفتوروب،گردگیری ،اتوزدنو...را


توانگفتکهمردکلیهامورمربوطبهخانه

مي
وپز،شستوشوبرعهدهدارد.برعکسزنبهامورخارجاز


زمانبامراقبتازفرزندان،پخت

هم
خانهاشتغالداردوحضورکم رنگاودرکلمدتزمانآگهيووروددرلحظهپايانيازخارجاز

خانهمؤيدايننکتهاست.البتهدراينجاقدرتزنحتيبسیاربیشترتصويرشدهاستبهشکلي
کهباوروداوبهخانهسکوتيسنگینکلخانهرادربرميگیردواينلبخندویاستکهدوباره
جرياناموررابهحالتعادیبرميگرداند.

الگوي مصرف
الگویمصرف  2اشارهبهچگونگيمصرفکردنداردوشاملترکیبيازانتخابکمیت،کیفیت،
تمايالت و رفتار گروه های انساني در استفاده از منابع و کاالها به منظور حفظ بقا ،رفاه و
لذتجويي است .الگوی مصرف در واقع اشاره به رفتار مصرفکننده 2به معنای الگوی قابل

مشاهده از فعالیت های مرتبط با خريد کاال و خدمات است که تحت تأثیر استراتژیهای
د.ازنظراقتصاددانانمهمترينعاملاثرگذاربرمصرف،توزيعدرآمد

بازاريابي3وتبلیغاتقراردار
استيعنياينکههرچهدرآمدافرادبیشترشودمیزانمصرفآنهانیزبیشترميشود.ازديگر

متغیرهایاقتصادیاثرگذاربرمصرفنرختورماست.اگردرجامعهاینرختورمباالرودنهتنها

مصرفکاستهشودبلکهجهتگیریمصرفممکناستبهسمتکاالهای

ممکناستازمیزان
باکیفیتپايینمتمايلشود.درحوزهاقتصادعالوهبرالگویمصرفدرسطحخردازالگوی
1

consumption pattern
donsumer behavior
3
marketing
2





شناختيالگوهایمصرفدرآگهيهایبازرگانيتلويزيون42


تحلیلنشانه

مصرفکالنيادمي شودکهازاهمیتزيادیهمبرخورداراست،زيرامطالعهالگویمصرفکالن

آمدملياستوازاينبابتهرآنچهباقيميماندبهامر

مشخصکنندهسهممخارجمصرفيازدر

اندازکهنتیجهآنتوسعهورشداقتصادیاستاختصاصمييابد .


گذاریوپس

سرمايه
الگوی مصرف قابل مشاهدهترين عنصر سبک زندگي است و از روی آن ميتوان به
تشخیص سبک زندگي گروههای مختلف يک جامعه دست يافت .بنابراين گذشته از عوامل
اقتصادیاثرگذاربرالگویمصرفبايدنقشمتغیرهایاجتماعيرانیزمهمدانستزيرادراينجا
مفهوممصرفعالوهبربارمعنايياقتصادیازبارمعنايياجتماعيبرخورداراستوتحتتأثیر
بینيهایمختلفاشکالگوناگوني
متغیرهایمختلفيچونزمینهاجتماعي،ايدئولوژیوجهان 

ميگیرد .

هاوعناصریکهدراينآگهيبهتصويرکشیدهشدهاستميتوانبه


باتوجهبهنشانه
طورتقريبياينارزيابيراداشتکهاينخانوادهمتعلقبهطبقهمتوسطوروبهباالیجامعه
طبقهباشدوهمميتواند

است.ازاينرورفتارهایآنهاهمممکناستانعکاسيازرفتارهایاين

اين سبک رفتاری را به آنها اشاعه دهد .با توجه به عناصر موجود در آگهي ميتوان يک
دسته بندیازالگویمصرفشاملنوعپوشش،لوازموتجهیزاتمنزل،موادغذاييوانرژیرا

تشخیصداد.علي رغممحدوديتپوششيکهدرشرايطمذهبيجامعهوجوددارد،اعضایاين

کنندکهنشانهایاز


رنگ،زيباوباکیفیتدرخانهاستفادهمي

هاینو،خوش

خانوادهازلباس
قیمتباالواستفادهازلباس هاینواست.اينوضعدرموردنوعپوششزنکهازبیرونخانه

واردمي شودآشکارتراست.همچنینيخچالپرازموادغذاييومیوهنشانگرايناستکهخورد

وخوراکونوعوکیفیتموادغذاييبرایخانوادههااولويتدارد .

ويژهوسايلالکتريکيباکیفیتباال،آخريننوعوگرانقیمت


لوازمخانگيمورداستفادهبه
2
شدهاند.البتهانتخابهمهکاالهایبرقيبايک
هستندکهازنظرظاهریبايکديگرنیزيکدست  
ایبرایترغیبمردمبهاستفادههمزمانازمجموعهکاالهایيکشرکتاست

برندخاص ،
شیوه
وتأکیدوپررنگنشاندادنمارکولوگویکاالهاوشرکتهایتولیدی درتبلیغاتبازرگاني

شیوهایبرایاقناعمخاطبیندرجهتترغیببهاستفادهازاينوسايلاست .

الگویمصرفانرژیتبلیغشدهدراينجامغايرباپیامهایتلويزيونيزيادیاستکهدرحال

حاضر از همین رسانه در جهت ترويج الگوی صحیح مصرف و صرفهجويي در انرژی پخش
شود.استفادههمزمانازتماميوسايلالکتريکيوروشنبودنچراغهایآشپزخانه،پذيرايي


مي
وراهروآنهمدرطولروز(باتوجهبهنمایپايانيپنجرهواقعدرپشتسرزن)درمغايرتبا
الگویعامپیامهایهمینرسانهمبنيبرلزومکاهشمصرفانرژیاست .

set

1
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نتيجهگيري
هایبازرگانيزمانزيادیازتولیداتپخشتلويزيونيرابهخوداختصاصميدهند.اين


آگهي
هافارغازاثراتوکارکردهایمثبتومستقیم،پیامدهاييعمدتاغیرمستقیمنیزبهدنبال

آگهي
شناختيسعيشدگوشهایازآندرمورديکآگهي


دارندکهدرمقالهحاضربارويکردنشانه
هاکهاتفاقاهمزمانبااينآگهي


شدهباتکراردرديگرآگهي

ويژهنشاندادهشود.مواردگفته
پخش ميشدند نظیر تبلیغ محصوالت  ...و  ...اثری شديدتر بر جای خواهد نهاد و از طريق
هایگوناگونتقويتواثباتميشوند .


هاوزنجیره

هایتلويزيونيچونانواعفیلم

نمايش
آگهي مورد بررسي در وجه ظاهری خود تنها به تبلیغ محصوالت يک برند خاص يعني
لوازمخانگيميپردازد.تالشبرایاقناعبینندهيامشتریبالقوهبرایخريددرسطوحگوناگوني
قابلبررسياستکهدريکرابطهدوسويهازمتنفرهنگيواقتصادیجامعهتأثیرميپذيردو
بر آن تأثیر مي گذارد .وجه نخست يا داللت مستقیم عناصر سازنده آگهي بر اهمیت فضای
آشپزخانه و وسايل آن در فرهنگ ايراني تاکید دارد .لزومي مانند يخچال ،گاز و ماشین
کنندهاهمیتپختغذا،نگهداری


اندهمبازنمايي

شوييکهدرداخلآشپزخانهقرارگرفته

لباس
موادغذاييونظافتوپاکیزگيپوششاعضایخانوادههستندوهماينانديشهمطرحميکنند

که با استفاده از محصوالت اين تولیدکننده خاص ميتوان ويژگيهای فرهنگ ايراني را در
باالترينسطحتأمین کرد.لوازمخانگيدرعینحالآسايشاعضایخانوادهمدنظردارندبهاين
هاباکمترينانرژیصورتميگیرد .


شستوشویلباس
معناخواستههايينظیرغذا

داللت ضمني و غیرمستقیم آگهي نشاندهنده برخي ويژگيهای جامعه معاصر ايران به
ويژهشهرنشیناناست مانندسرعتياتغییرمفهومزمان ،کااليي شدنمصرف،محوریشدن
هایجنسیتي.آگهيبهخوبينشانميدهد


فرزنداندرخانوادهودگرگونيمفهومووظايفنقش
زماناهمیتمولفههای


ترينمفهومبرایانسانمعاصراستواينمحصوالتخاصهم

زمانمهم
ميکند و از به هدر رفتن زمان نیز
فرهنگ ايراني را در تهیه غذا و نیازهای خانواده تأمین  
جلوگیریميکند .

فرزندساالریوتغییرمفهومجنسیتازديگرمعانينهفتهدرآگهياست.زنبهمعنای
سنتييعنيمراقبت کنندهازفرزندانومسئولاموررفاهيخانوادهدرزمانموردنظردرخانه

خانوادهتوقعبرآوردهکردننیازهايشانرادارندبدوناينکهکوچکترين

نیستفرزندانازپدر
مسئولیتيدراينزمینهداشتهباشندومردتنهابابرآوردهکردننیازهایتحکمآمیزفرزندانش

مشغولاست .
شناسي،بهايننتیجهميرسیمکه


شدهدرقسمتروش

هایدوتاييطرح

باتوجهبهتقابل
الگوی ترويجي توسط اين آگهي تلويزيوني و ديگر تبلیغات ،بیش از آنکه بر بعد قناعت و





شناختيالگوهایمصرفدرآگهيهایبازرگانيتلويزيون43


تحلیلنشانه

جوييتأکیدداشتهباشدمروجمصرفگراييافراطياستکهدرتناظربامنفعتابزاریاين


صرفه
تبلیغاتدرجامعهمصرفيمدرناستمانندتقلیلانسانبهاستفادهکنندهابزاروتعريفرفاهبا

دراختیاردا شتنواستفادهحداکثریازلوازمخانگي.همچنینهمسوبااينهدفبرتجمالتي
بودننهتنهادراينتبلیغاتبلکهدربیشتربرنامههایتلويزيونيبهصورتخواستهوناخواسته

نیازنیستبلکهلزوماستفادهازآخريننمونهتولیدشده

تأکیدميشودهدفازخريدتنهاتأمین

نیزاه میتبسیارباالييدارد.شیوهتبلیغکاالهانشانازتغییروعوضکردنزودبهزودکاالهاو
اقالممصرفيبهجایتکیهبرمصرفمداوموطوالنيمدتدارد .
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فرايند تحول آيينهاي درمانگري ترکمنهاي ايران
منیژهمقصودی



تاريخدريافت2332/2/28:
تاريخپذيرش2332/21/6:

چكيده
تالقي دو فرهنگ شاماني و اسالمي را در جامعه ترکمن ايران ميتوان مشاهده کرد .اين آمیختگي
فرهنگي به طور مشخص در شیوههای گوناگون درمانگری بومي خود را نشان ميدهد .شیوههای
دريکسوی طیفپرخوانيوسویديگر

جایميگیرند؛ 

وتفاوتها 

درمانگری برویطیفيازتغییرات
ايشانيقراردارد که اوليبهفرهنگشامانيودوميبهفرهنگاسالمي نزديکاست.در اينمقاله به
معرفيايندوشیوهدرمانگریومقايسهبینآنهاميپردازيم.مطلبموردتاکیداينمقالهرابطهخاصو

مستقیممیاندرمانگرونیروهایماوراءالطبیعهوکمکگرفتنازايننیروهابرایدرمانبیماراستکهدر
تعیینماهیتشامانيشیوهپرخواني،ازاهمیتاساسيبرخورداراستوشیوهپرخوانيراازشیوهايشاني
و ديگر شیوههای درمانگری بومي که رابطه مستقیم با نیروهای ماوراءالطبیعه را نفي ميکنند ،متمايز
بهطرزشگفتآوریبیشاز

ميسازد .سهنکتهدردرمانگرانقابلبررسياست )2:تعدادزناندرمانگر

مرداندرمانگراست)2،زناندرمانگرترکمنجايگاهويژهومهميدرجامعهمردساالرترکمندارندو)3
ايشانها بسیار تأثیر
تأثیرپذيریاز ارزشهای انقالباسالمي بر روی زنان درمانگر يکسان نبوده است ،
فتهاند .
کهپرخوانهاکمترتحتاينتأثیراتقرارگر 


انددرحالي

پذيرفته
ترکمن ،پرخوان،دانشبومي،درمانگران،زناندرمانگر،شامان،نیروهایماوراءالطبیعه .

کليد واژگان:






استاديارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران

maghsudi@ut.ac.ir
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مقدمه
واقعیتهای فرهنگي و

شیوههای درمانگری بومي در ايران مانند ديگر نقاط جهان يا متأثر از 

بااينشرايطهماهنگشدهاند.

شکلگرفتهاندويابهاشکالگوناگوني

اجتماعيوزيستمحیطي

ميشود،
گروههای شهریکمترکاربرد داردوتنهابهعنوان فولکلورشناخته 
اينپديدهدرمیان  
وليدرمیا نمردمبوميهمچنانارزشواعتبارخودراحفظکردهاست وجزءجداييناپذير
بميشود ،بهطوری کهبهعنوانيکواقعیتانکارناپذيردرنظر

فرهنگوزندگيآنانمحسو
ميشود .2
گرفته 
رغمريشههایتاريخيوتعلقاتفرهنگيمتفاوت،تنها


هایدرمان،علي

برخيازاينشیوه
شوند.دراينمیانميتواناز


يکسانشناختهمي
طرشباهتهایظاهری،گاهيبهاشتباه 

بهخا
8
3
2
دربندرعباسوآيین پرخواني درمنطقهترکمنصحرا

آيین گواتي دربلوچستان ،آيین زار
مثالآورد.مرزمیاناينسهشیوهدرمانگری،بهخاطربهرهگیریازموسیقيوبرخيحرکات

جلوهنمايشيخاصيبهآنهاميدهدوبهدلیلباوربهوجودارواحمزاحمکهدربدن

نمادينکه
،گاهياوقاتمغشوشميشود .

ميکندودرمانگرسعيدربیرونآوردنآنهادارد
بیماررسوخ 
تاکیدپژوهشگربرايننکتهاستکه شیوهدرمانپرخوانيويژگيخاصيداردو کمتر
ميتوانآنرابهمرا سمگواتيومراسمزارويابههرشکلديگریازموسیقيدرمانيونمايش

درمانيتقلیلداد.بعدموسیقیاييوبعدنمايشيبدونشکدرمراسمپرخوانيازاهمیتخاصي
برخورداراست  ،شايددرواقعیتتأثیرموسیقيوياتأثیرنمايشباشدکهفرايندبهبودبیماررا
انسانشناختي پديدهپرخوانياهمیتدارددقیقا
فراهمکند.بهنظرپژوهشگر آنچهبرایتعريف 
آنچیزیاستکهپرخوانوبیماروجامعهبوميبهآنباوردارنديعنيرابطهپرخوانونیروهای
.هرتعريفيازپديده،بهجزبرپايهباورو

ماوراءالطبیعهبرایدرمانبیماری (مقصودی)2115 ،
طرزتلقيخاصخودجامعهبومي بهآن،اينخطررابههمراهداردکهرابطهمیانمحققو
واقعیت فرهنگي پديده را قطع کند .در اين صورت امکان هرگونه تعريف خودسرانه به وجود
ميآيد .مردمي کهپیشپرخوانميروند (بیمارانوهمراهانشان)گرچهازشنیدنموسیقيو

تماشای حرکات نمايشي لذت ميبرند (گاهي دست ميزنند و پرخوان را در ادامه حرکات
تهاینمايشيراعاملدرمانبیماری
نمايشيتشويقميکنند)،امابههیچوجه،موسیقيوحرک 
2اينپژوهشبراساسمطالعاتمیدانيدرمنطقهترکمنصحراانجامشدهاست .
2
گواتييکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامبلوچاست.
3
زاريکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامجنوبايراناست .
8
ترکمنهااست .

یوههایدرمانبوميدرمیان
پرخوانيياپریخوانييکيازش 
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نميدانند .به باور آنها فقط نیروهای ماوراءالطبیعه (خوب) قادر به درمان بیماری هستند .ما

نميتوانیم از اين واقعیت فرهنگي فاصله بگیريم ،زيرا تنها همین ويژگي است که پرخوان را

ميشود .
نميکندواينموضوعياستکهدرسرتاسرمقالهبرآنتأکید 
شاما 
نهای مرد است .پژوهشگر هیچ زن
حرکتهای بسیار نمايشي معموال ويژگي پرخوا 

پرخواني را نديده است که دست به اينگونه نمايشها بزند با اين وجود ،مردم به نیروی
درمانگریآنهاکهازارتباطباماوراءالطبیعهناشيميشود ،باوردارند؛بنابراينحرکاتنمايشي

يبايست همهزنان
نطور بود،مام 
نکننده برایتعريفپرخوانينیست.اگراي 
معیاراصليوتعیی 
پرخوانراازتعريفپرخوانيحذفميکرديم .
اساسهمینرويکردبهتفکیکشیوههایگوناگوندرمانگریبوميدر

پژوهشگردقیقابر
2
هادراينتحقیقايشانها هستندکه

منطقهترکمنصحرااقدامکردهاست.نقطهمقابلپرخوا 
ن
نهاتأکیدميکنند.دراينشیوه
برنیروهایماوراءالطبیعهمذهبي(دعانويسيو)...بیشازپرخوا 
درمانگری،ارتباطبانیروهایماوراءالطبیعهتنهاازطريقخوابوسلوکعارفانهيعنيکشفو
شهودمجازوامکانپذيراست.البتهبايددرنظرداشت کهواژه ايشاني ازدقتوشفافیتکافي

يگیرد امادراينجااينواژه،تنهاباهمانمفهوم
انها رانیزدربرم 
برخوردارنیستوگاهيشام 
فادهميشود .

نخستاست
اينتحقیقبرپايهروشکیفيانجامگرفتهاست.ابزارجمعآوریاطالعاتدراينتحقیق

انواعشیوههایمشاهدهومصاحبهبودهاست .



ريشههاي قومي ترکمنهاي ايران
ترکمنها،يکيازطوايفاغوز،ازاقوامبزرگآسیایمرکزیهستندکهبهنامرهبرخودسلجوق،

هایسلجوقينامیدهميشدند.اينگروه درسدهدهممیالدیدرزمانحکومتسامانیانو


اغوز
باکسباجازهازآنهادرشمالشرقيفالتايراناقامتگزيدند(معین .)2362،
طوايفيازترکمن هاپسازانقراضسامانیانوتاسیسسلسلهغزنويان،بااجازهسلطانمحمود،

هایايران،مستقرميشوند (همان.)346:


ايعنيسرزمینکنونيترکمن
درمنطقهترکمنصحر
جنگهای متعددکاهشيافت وبخشيازآنبهافغانستانو
سهمايرانازفالتبعدهادراثر 
بخشي ديگر به ترکمنستان کنوني تبديل شد (گلي .)2355 ،جامعه بزرگ ترکمن نیز به سه
منهای افغانستان و ترکمنهای ايران ،تقسیم شدند.
جامعه ترکمنهای ترکمنستان ،ترک 
1

ميگويند.ازسویديگر
ترکمنهابهسیدها(نوادگانحضرتمحمد) 

واژههایمتداولياستکه
واژهايشانيکياز 
يپردازند.
يگويندکهبهدرمانگریم 
بهاشخاصيايشانم 
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همچنین در اثر تاختوتازها و فتوحات سلجوقیان (سلسلهای که ترکمنها در ايران تاسیس
درکشورهایاطرافبهصورتگروههایکوچکقوميپراکنده

ازترکمنها

کردند)تعدادبسیاری
شدند .
ترکمنهایايرانبهسهطايفهبزرگيموت،گوکالنوتکهتعلق دارند.هريکازاين

تیرههای کوچکتری تقسیم ميشوند که تعداد آنها بسیار است .محل
طوايف به نوبه خود به  
هایکوهپايهایگلیداغوکالله،واقعدرمنطقهشرقترکمنصحرااست.


هازمین
سکونتگوکال 
ن
تمايلنشاندادهاندودرکناردامداریبه

نهازودترازديگرطوايفترکمنبهيکجانشیني
گوکال 
يموتهادرمنطقهغرب
پرداختهاند(لوگاشوا  .)2364 ،

کشاورزیوباغداریوپرورشزنبورعسل
ترکمن صحرا سکونت دارند .اين گروه به آساني دست از کوچنشیني برنداشتند و تنها در اثر
فشارهايي که از يک سده پیش از سوی حکومت برای اسکان دادن قبايل به آنها وارد آمد،
سرانجام دست از مقاومت برداشته به يکجانشیني راضي شدهاند .تکهها ،نسبت به يموتها و
تریراتشکیلميدهند.محلسکونتآنهاجرگالنوشمالبجنورد


هاجمعیتکوچک
گوکال 
ن
اعظميراد .)2342،

است(


ريشههاي اعتقادي ترکمنها
ترکمنها از آسیای میانه به سمت فالت ايران آمدهاند .در آنجا باورهای بودايي ،مانوی،

ميبايستاز
.ترکمنها  

آنیمیستي،توتمي و شامانيرواجداشتهاست (اعظميراد)26:2342 ،
همه اين باورها تأثیر پذيرفته و يا حداقل با آنها آشنا بوده باشند؛ اعتقاد به خدای آسمان
یزمین(اتاگن)وبه طورکليخدايانمتعددروزوشبوبادوبارانوماهو

(تانگری)وخدا
خورشیدو،...اعتقادبهمقدسبودنآبوآتش،ارواحنیاکانوامکانارتباطباارواحازباورهای
.ميتوانگفت،اينهاباورهاييهستندکهمشخصا
(همان) 

شمارميآيد

بسیارکهنوپايدارآنهابه
تاريخنگارانبهثبترسیدهاست.مادراينجاتوجه
نظاماعتقادیترکمنهابهوسیله 

بهعنوان 
امکانبرقراریارتباطباارواحمعطوفميکنیمکهمشخصاًساختارشامانيدارد.

خودرابه
عناصر شاماني
اساس باور شاماني بر ارتباط با نیروهای ماوراءالطبیعه بنا شده است .ماوراءالطبیعه جزء
جداييناپذير و واقعي طبیعت است ،خود طبیعت است و يا برعکس ،طبیعت جزئي از

ن)ميتواندبانیروهای ماوراءالطبیعهرابطهبرقرارکندوگاه

ماوراءالطبیعهاست.درمانگر(شاما
مهمترازآن،ازآنهابرایدرمانبیماریياریبگیرد.اينويژگي
حتيبرآنهانفوذداشتهباشدو  
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آخر است که يک نفر را شامان ميکند و او را از همه کساني که با نیروهای ماوراءالطبیعه
گونهای ارتباط دارند ،متمايز ميسازد و به او موقعیت ويژهای ميبخشد .رابطه شامان و
به 

ماوراءالطبیعهيکرابطهمثبتودرجهتدرمانبیماریاست.تواناييشاماندردرمانبیماری
ازاينشکلخاصرابطهناشيمي شود.اگراينتواناييراازاوبگیريماوديگرقادربهدرمان

نیستواگربدوناينرابطهبتوانددرمانکند،ديگرشاماننیست.
بهعنوانشامانشناختهميشود.اويکي

فردیدارایاينويژگيهااستو

ارجبپرخوان
راميتوانبهعنوانيکنمونه
رمانگرانبوميدرمیانترکمنهایايرانياست.او 

ازپرآوازهتريند

.ميگويندکه”اوبالشگریازنیروهایماوراءالطبیعهدرارتباط
کالسیکاز شامانمعرفيکرد 
کارميبردهاست“(خرمالي.)2364،تصورکنید،

بودهوايننیروهارادرجهتدرمانبیمارانبه
ارجب پرخواناينجاايستاده است ومانند يکفرماندهبرلشگرانبوهيازنیروهایماوراءالطبیعه
فرمانميراندوهمهآنهاازاواطاعتميکنند.البتهارجبپرخوانخیليفروتناستوقدرتش

کشد.اوميگويدکهبرعکس،ايننیروهایماوراءالطبیعههستندکهبهاودستور


رابهرخنمي
وازاوميخواهندکهبیمارانرادرمانکندوبازآنهاهستندکهراهدرمانبیماریرابه

ميدهند

صرفنظرازاينشیوهبیاني آنچهدراينجااز
دهندواورادراينکارياریميکنند .


اونشانمي
نظر معني شناسي اهمیت دارد ،توانايي استثنايي ارجب است .توانايي خاصي که به او امکان
ميدهدکهبانیروهایماوراءالطبیعهارتباطبرقرارکندوازآنها برای درمانبیمارکمکبگیرد.

نميکند .
اينآنچیزیاستکهارجبراشاما 
شیوهایمشخصاشامانياستکهدرکنارعناصرفرهنگاسالميمانندوردودعا
پرخواني 
دهندوتوصیفهايي که

انهاازموجوداتماوراءالطبیعهارائهمي
ميگیرد.تصويریکهپرخو 
قرار 
نشانميدهد.

بههمآمیختگيدوفرهنگرابه خوبي 

ازتجربههای مشخصخودباآنهادارند 
بهلحظهاينتعالیمدرتشريفاتويژه
انجامتعالیماسالمدرزندگيشخصيپرخوانوحضورلحظه 

درمان ،در کنار کاربردهای خاص عناصر نمادين شاماني يعني موسیقي و آواز و اشیاء و
بدنيهمهنشانازهمنشینيدوفرهنگدارد .

تهای
حرک 
دررابطهباشیوهدرمانارجبپرخوان،بهچهاربعدمختلفبايداشارهکرد کهالزامات
ساختاریودرنتیجهغیرقابلحذفاينشیوهخاصدرمانگریاست.بهبیانديگر،پرخوانيرااز
کنند.هريکازاينابعادازنظرمعنيشناسيونیز ازنظراهمیت

با اينچهاربعدتعريفمي
ويژهای که به هنگام تعريف از پرخواني به آن داده ميشود ،تاکنون به بحثها و برداشتهای

عبارتانداز :

مختلفوگاهمتضادیدامنزدهاست.اينچهاربعد
 )2بعدماوراءالطبیعه:پرخوان بانیروهایماوراءالطبیعهبرایياریگرفتنازآنهادردرمان
ارتباطبرقرارميکند.ارجبپرخوانيککیسهداردکهلشگریازنیروهایماوراءالطبیعه

بیماری
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موسیقياورابهحالتوجدميبردو دراينموقع

همزمان 
ازداخلآنبااوتماسميگیرند 

رميشود.
ارتباطبرقرا 
کهبهوسیلهنوازندهبه نام
 )2بعدموسیقي :دوتاروسیلهموسیقيسنتيترکمنهااست  
ميشود.گاهياوقاتنیزخودپرخوان،
بخشينواختهميشود.اينموسیقيدردستگاهنوايياجرا 

طريقضبطصوت

مينوازد.درحالحاضر،موسیقيبیشتراز
بیرونازمراسم،بادوتارخودکمي  
پخش ميشود .پرخوان عقیده دارد که با موسیقي نیروهای ماوراءالطبیعه جمع ميشوند.
شنیدنموسیقيبهحالتوجدميرسدوازنظرروحيبرایارتباط

همچنینخودپرخوانهمبا
روهاآمادهميشود.

باايننی
ارجبپرخواندرحالگوشدادنبهنوایدوتاربخشيهایترکمن 

عکس:2

منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي 2366،



 )3بعد نمايشي :اشیائي مانند شمشیر ،چوب و طنابي از پشم شتر که آن را به سقف
تها بعد نمايشي مراسم هستند
آويختهاند ،به همراه کفگیر ،شالق و مجموعهای از حرک 

حرکتهاييمانند باالرفتنازطنابدرحالتوجدوچرخیدنحولمحورآن،ضربهزدنبا

کفگیربه کفپایبیمار،دستکردندردهانبیماروبیرونآوردنعاملبیماری .بهکمکدو
گذارد،پرخوانباشمشیرضربههاييبرپسگردنبیمار


قطعهچوبکهبرپشتگردنبیمارمي
ميزند.

 )8بعد اسالمي :دعانويسي بخشي از مراسم است .محتوای اعتقادی اين دعاها طبعا بر
مبنایباورهایاسالمياست.پسازپايانهرمراسمپرخواندعایمخصوصيبرایهريکاز
نويسدوبهدستآنهاميدهد.


بیمارانمي
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عکس:2پرخواندرحالگوشدادنبهکیسهآويختهبهديوار 

منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي 2366،



بعد اول ،دوم و سوم را به فرهنگ شاماني و بعد چهارم را به فرهنگ اسالمي مرتبط
ميدانند .بهاينترتیب،مادرمراسمپرخواني،بههمآمیختگيعناصرفرهنگيشامانيواسالمي

بعددوموسوماينمراسم،گرچهبهخاطرجلوههای

.بهنظرميرسد که 

مشاهدهميکنیم

را
خاصنمايشي،گیراييبسیاریدارد،اماازجهتاثباتعنصرشامانيدرشیوهدرمانپرخواني،از
اعتبارکمتریبرخورداراست.بااينوجود،دربرخيازمطالعاتبهبعددومودربرخيديگربه
مراسمپرخوانيگاهبهموسیقيدرمانيوگاهبه

کنندهایدادهشدهاستو


بعدسوماهمیتتعیین
نمايشدرماني تقلیل داده مي شود .ادبیاتي هم در اين زمینه وجود دارد که عناصر گوناگون

ميکند.
موسیقیايي و نمايشي در مراسم پرخواني را با تکیه بهرويکردهای روانشناسي تعبیر  
عناصر موسیقیايي و نمايشي درمانگران ترکمن ،شباهت زيادی با شیوههای درمانگری ديگر
وچهاواهاليبوميبندرعباسداردکهخاستگاهآنهاباخاستگاه
مناطقايرانمثلزابليهاوبل 

آيینهایشامانیسمهمازنظرفرهنگيوهمازنظرجغرافیاييمتفاوتاست .

تحلیلبعداول،يعنيرابطهپرخوانوماوراءالطبیعهامکانتحلیلدقیقرافراهمميکند.
بادرنظرگرفتناينرابطهاستکهماميتوانیم،وجودعنصرشامانيرادرشیوهدرمانپرخواني
نشاندهیم .
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نها در گذشته اطالعات
در مورد دکور صحنه نمايش و اشیاء و حرکات نمادين پرخوا 
دقیق  و کافي در اختیار نداريم که بتوانیم آنها را با دورههای شاماني ،پیش از مسلمان شدن
وياآنقدرتغییرشکليافته

انرفته
شتهيابهکليازمی 

ترکمنهامقايسهکنیم.عناصرفرهنگيگذ

کهنميتوانبرایآنهاويژگيصرفاترکمنيويا

وباعناصرفرهنگيديگرمللدرآمیختههستند
ميتوانوجودبعدنمايشيووجودبعدموسیقيرابدوناهمیتدادنبه
حتيشامانيقائلشد .
محتویآنهادرکناربعداول(ارتباطباماوراءالطبیعه)ازالزامات کار پرخوانيدانست .دراين
ازايندوبعدرانميتوانبه تنهايي عاملدرمانبهشمارآورد،آنهافقط

چ يک 
صورتنیزهی 
فضای مناسب برای تحقق عمل درمان را مهیا مي سازند .عاملي که درمان را متحقق ميکند،
عامل اول يعني نیروهای ماوراءالطبیعه است .چنانکه ارجب پرخوان خود دراينباره ميگويد:
الطبیعهميشود“.اوهمچنیندرجای

”صدایدوتارباعثجمعشدنوآمدننیروهایماوراء
ديگر ميگويد” :نیروهای ماوراءالطبیعه به من ميگويند چه کنم و چگونه بیماری را درمان
کنم“ .
تفاوت اصليمیانپرخوانوايشان،يعنيدستهديگریازدرمانگرانبوميترکمنکهبه
نها ،رابطه
شیوههای اسالمي به درمان ميپردازند از همینجا ناشي ميشود .درحاليکه پرخوا 

الطبیعهدارندوازآنهابرایدرمانبیمارانخودمددميگیرند،

مثبتومفیدبانیروهایماوراء
آنراعلتبهوجودآمدنبیماریميدانند.شیوه

زاناند و 
ايشانهابهشدتازايننیروهاگري 

نگرشايندوگروهدرنتیجهازاساسباهممتفاوتاست .
عناصر اسالمي 
رويکرد انسانشناختي تنها نگاه ديني عامه مردم رو مورد بررسي قرار ميدهد .عقايد اسالمي
منطبق با ديدگاه عالمان اين شیوههای درماني ،به خصوص پرخواني را بهکلي رد ميکند
(رجبیانتمک.)2343 ،درنگاهرسمي،دخالتدرامورماوراءالطبیعهوبه ويژهتسلطونفوذبر
آيد.ماتنهامي توانیمبادعاوانجامکارهایخیرازخداومقدسینطلب


آنازعهدهانسانبرنمي
کمک کنیم ،هرگز نميتوانیم به آنها دست ببريم و يا آنها را به اراده خود درآوريم .برخي از
روحانیون بومي گاه خیلي محتاطانه از ايشانها حمايت ميکنند و آنها را تحت هدايت قرار
ميدهندامادرفرهنگعامهمردمبومي وغالبادرمیانروستائیانواقشارپايینشهریاستکه

اينپديدهازاعتباروارزشبرخورداراست .
ختهای ازعناصرشامانيوعناصر
ها،مجموعهبههمآمی 


هایدرمانگریبوميترکمن
شیوه
نها
اسالميرادرخوددارد.اينشیوهها،رویطیفيازتغییراتقراردارندکهدريکسرآنپرخوا 

و در سر ديگر آن ايشانها جای گرفتهاند .شیوه پرخواني ،شامانيترين و شیوه ايشاني
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اسالميت رين شیوه درمانگری بومي در منطقه ترکمن صحرا به حساب ميآيد .رابطه مثبت با

نیروهایماوراءالطبیعه،ويژگيعمدهپرخوانياست.ايشانييکشیوهدرمانگری استوار برانجام
تکالیفدينياستواراست.رابطهايشانهابانیروهایماوراءالطبیعهيکرابطهمنفياست.آنهااز

نیروهای ماوراءالطبیعه دوری ميکنند و رخنه کردن نیروهای ماوراءالطبیعه در بدن انسان را
عامل اصلي بیماری به شمار ميآورند .ايشانها بايد اين توانايي را داشته باشند که نیروهای
ماوراءالطبیعهرابشناسندوآنهاراازبدنبیمارومحیطزندگياوبیرونبرانند .
تواناييهای

هایعادیوايشانهاييبا

درمیانترکمنهاوجوددارد ،
ايشان

دوگروهايشان
افرادیاند که آموزش ديني ديدهاند و به شغل دعانويسي برای

ايشانهای عادی ،
استثنايي  .
بیمارانمشغولشدهاند .

ايشانهاييبا توانايياستثناييهستند.آنها
هایموردمطالعهماگروهدوم،يعني 


ايشان
ايشانهای عادی ،ابتداء از
نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم ميشوند .گروه نخست مشابه  
طريقآموزشدينيوگذراندندورههایطوالنينمازو ذکروروزه وزندگيسختوعابدانهبه

مقام روحاني رسیدهاند و سپس دچار يک تحول بزرگ روحي شدهاند .ديگر ،گره دوم مانند
کباره و بدون
نها ،فاقد آموزش ديني هستند و يا اصال سواد ندارند و باز مانند آنها ي 
پرخوا 
خواسته و کوشش از درون متحول ميشوند .هر دو دسته از وضع جديد خود ،به وسیله
يهای روحي و جسمي (بیماری) که گاه با خوابنما شدنهايي همراه است ،به
همريختگ 
به 

وراييميرسند .تعبیراينتغییرحالتبرایاطرافیانشانايناستکهبرایخدمت

آگاهيهای ما
اندوبرایاينکارتواناييهایخاصواستثناييبهآنهادادهشدهاست.اين


بهمردمبرگزيدهشده
کردهاند،از
دودسته،صرفنظرازفرايند متفاوتيکهدرآغاز برایرسیدنبهتحولدرونيطي 

نقطهبهبعدراهمشترکيرابرایرسیدنبهمقصديعنيدرمانگرشدندرپیشميگیرند.

اين 
نخستبايدبهوسیلهيکپیرياراهنمايعنييکايشانباتجربهوکهنهکارپذيرفتهشوند؛راهنما

با مطالعه وضع روحي کانديدا و يا گوش دادن به ادعاهايش تائید ميکند که او واقعا دارای
دروغميگويدويا

اناييهایاستثنايياستو برایدرمانگری برگزيدهشدهاست ويانهاو 
تو 
اينکهفقطيکبیمارعادیاست.اگرتشخیصدادکهاويکموردبرگزيدهشدهاست،اوراپیش
يکروحانيمي فرستدکهاونیزکانديدایموردنظررابیازمايد .اگرازاينآزمايشنیزموفق
بیرونآمد  اورابرایگذراندنيکدورهپااليشروحيبهيکمکانمقدس(معموالبهيکياز
زيارتگاههاييکهبرایاينکاردرنظرگرفتهشدهاست)ميفرستند.پسازگذراندندورهکه

امکانداردکهدورهایکوتاهوياطوالنيباشد،برایانجام

بستهبهوضعروحيوجسميکانديدا
درمانگریآمادهمي شود؛اماهنوزاجازهزندگيمستقلندارد.بايدمدتينیزدرخانهراهنمابماند
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وبهکارآموزیبپردازد.وقتيکارآموزاحساسکردکهميتواندکارخودراشروعکندواينامر

شودوبهدرمانگریميپردازد .


بهتائیدراهنمارسید،ازاينپساومستقلمي
يشانها به ويژه آنهايي که آموزش ديني نديدهاند ،به جهت برگزيده شدن و به دست
ا 
آوردنتواناييهایاستثناييو  نیزتشريفاتيکهبرایرسیدنبهمرحلهدرمانگریايشانيطي

کنند،شباهتزيادیبهپرخوانهادارند؛اما اختالفاصليمیانايندو،بهخاطرطرزتلقي


مي
الطبیعههمچنانباقيميماند .

متضادآنهاازنیروهایماوراء
يموزیميدانندو

الطبیعهگريزاناندوآنهاراموجودات

ايشانهابهشدتازنیروهایماوراء

نهارادرکل
نها وشیوهپرخواني دارند.آنهاپرخوا 
بههمینخاطرنظرمنفينسبتبهپرخوا 
نفيميکنندوقبولندارندوميگويندکهارتباطگرفتنبانیروهایماوراءالطبیعهازنظراسالم

منعشدهاست .
پرهیزازرقصوموسیقيو اجتنابازتماسفیزيکي باجنس مخالفونیز جدا کردن
ايشانهایزننهتنهابه
وزنانه،ازديگروجوهتمايزدوشیوهدرمانگریاست .

مجالسمردانه 
فاصلهميگیرند،بلکهتاحدامکانازپذيرفتنبیماران

دستنميزنند ويا ازآنها 

مردانبیمار 
مرد اجتناب ميکنند .آنها پس از انقالب اسالمي چارقد ترکمني خود را از سر برداشتهاند و
ایميبندندکههیچتارموييديدهنشود.

وآنرابه 
گونه

چارقدسفیدبهسرميگذارند 

اکنون 
همچنانبهچارقدترکمنيخودپايبندندوآنرابابيقیدیکاملبر

نهایزن،
درحاليکهپرخوا 

بهانميدهند.آنهاهمچنیناز تماسدستخودبا

سرميگذارندوچندانبهپوششمویسر 

دست و بدن بیمار مرد ابايي ندارند .البته ،اين يک توصیف کلي و عمومي است .تأثیر محیط
هاوچهدرتفاوتهای

هاو 
ايشان
ن 
ميتوان،چهدرتمايزمیانپرخوا 
جغرافیاييواجتماعيرا 
هامعموالدرمحیطهایکوهستانيو

ها،بهخوبيمشاهدهنمود.پرخوا 
ن
ظاهریمیانخودايشان 

ايشانهابیشتردرروستاهاینزديکوياحومهشهرويا
روستاهایدوردستزندگيميکنند،اما 

حتيداخلشهرهاسکونتدارند .
ایکهبررعايتجلوههاونیزانجام


.شیوه
ايشانهابهرعايتاصولاسالميمتعهدهستند
 
تکالیف(فرايض)دينيمانندقرائتقرآن،گفتنذکروگرفتنروزه ،خواندننمازهایطوالنيو
د.بااينوجود،ايشانيکدعاخوانويادعانويس

دادنصدقهوبخصوصدعانويسيتأکیددارن
معمولينیست  ،اويکوجوداستثنايياستکهبهطرزخیليخاصيبرایدرمانگریبرگزيده
الطبیعهبهبدنبیمارراتشخیصميدهدوهمراه

شدهاست .اوهمرخنهکردننیروهایماوراء
داند.درستاستکهاينکارباقرائتقرآنوخواندننمازودعاصورتميگیرد؛اما

درمانرا 
مي
الطبیعهراميشناسد،

تشريفاتومراسميداردکهازعهدههرکسبرنميآيد.اونیروهایماوراء

کارخاصيراپیشميکشد.بهعالوه


کندوبرایدورکردنهرکدامراه

آنهاراازهمتفکیکمي
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برقرارميکند.اوازآنهاالهام ميگیرد وياآنها

ازطريقخوابنماشدنبا مقدسینارتباط 

او 
گويندکهچهشیوهایرابرایدرمانبیماریدرپیشبگیرد .

مستقیمابهاو 
مي
اينجا شباهت و يا يک وجه اشتراک پنهان با شامانییسم ديده ميشود که نبايد آن را
ناديده گرفت.درستاستکهايشانبا نیروهای ماوراءالطبیعهبهطور طبیعيوواقعيارتباط
طورغیرمستقیموازطريقخوابصورتميگیرد.گاهينیزاين


کند؛امااينارتباطبه
برقرار 
نمي
کهدرمانگرنميتواندتوصیفدقیقي

بیداریراالقاءميکند.بهطوری

ارتباطحالتيبینخوابو
ازآنارائهدهد.خودشنميداندکهايناتفاقدرخوابويادربیداریبرايشرخدادهاست.به

ایازابهاماتدراينجاوجودداردکهنميتوانبهسادگيازآنهاعبورکرد.به


اينترتیب،مجموعه
راقطعينميدانندودربرخي از

همیندلیل بسیاریاز محققین،مرزمیانپرخوانيوايشاني
هاشامانبهحسابميآورند .

ها،ايشانهارانیزمانندپرخوا 
ن


نوشته
شیوهدعا خواندنويانوشتندعاو انتخابزمانمناسببرایاينکاروطرزخواباندن
بیماررویزمینوقرارگرفتندرمانگردرکناروباالیسروياپايینپاو طرزچیدناشیاءدر
اتاقبیماروبازکردنوبستندربوپنجرهومطالعهچشمزخمهمسايگانو...همهبهدقتاز

الطبیعهکدبندی

سویدرمانگر،متناسبباويژگيخاصبیماروويژگيهایخاصنیروهایماوراء
کنندهایدردرمانبیماریدارد.اينمواردبهشیوهدرمانبعضي


ورعايتآنتأثیرتعیین
ميشود

آمیزميدهدوشخصیتوروشدرمانآنهارانهازنظراصول

ازايشانهاجنبه نمايشيوراز 

هایظاهریبهشیوهدرمانشامانيشبیهميکند .


هازنظرجلوه
بلک


زندگينامه دو درمانگر
اينبخشخالصهای  ازسرگذشتدودرمانگر،يکپرخوانمردويکايشانزنراازخالل

در
ضبطشده با آنها نقل ميشود .گفتگوی نخست مربوط به تحقیق يکي از دانشجويان
گفتگوی  
ترکمناست(خرمالي.)2364،گفتگویدومتجربهشخصينگارندهبازبیدهايشاناست .

ارجب پرخوان
 ارجب پرخوان درباره نخستین برخوردش با نیروهای ماوراءالطبیعه ميگويد :روزی در مدرسه
مذهبياز  پشتپنجرهبهوجوددوموجودفوقطبیعيپيبردم.بهمحضديدنآنهابرروی
شانههايمسوارشدندوازمنخواستندباآنهاهمراهيکنم .
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ميگويدچونپدروپدربزرگشبهدلیل نافرمانيازپريانديوانهشدهبودند،اوتصمیم
ارجب 
2
ميرود .
ميگیردازآنهاپیرویکند.درسنچهاردهسالگيهمراهآنانبهزيارتگاهتکیهبابا  


”من پس از سه روز رياضت،شبي با پیرمردیبلند قامت مالقات کردم و او بر
بالینمنحضوريافتوانداممراماساژداد،انگارنیرووانرژیخويشرابهمن
انتقالدادوسپستوصیههاييبهاينمضمونبهگوشمنزمزمهکرد:درهیچ

شرايطينمازپنجگانهراترکنکنم.همیشهپاکوباوضوباشم.همیشهخودمرا

واسطهکنم.پولدرمانراتعییننکنموآنرابهعنوانصدقهبپذيرم.اوازمن
خواستخودراواسطهبنامموسپسناپديدشد؛ومنبااينمقامبهديارخويش
بازگشتم“ .


گويدکهازآنتاريخمردماورابهنامپرخوانشناختند؛اماخودشهنوزمعني


ارجبمي
پرخوان را نميدانست .شور و شوق پرخواني در سنین بیست سالگي به اوج خودش ميرسد.
بیرونکردنارواحشیاطینازبدنبیمارانميپردازدواينکار رابههدف

پرخوانباجديتبه 
کند.ازسویديگرمشکالتشبامردميکهاورادرکنميکردندروبه


زندگيخودتبديلمي
ميگیرد :
فزونيميگذاردوناگزيرتصمیمبهترکديار 


” اعمال و حرکات من در اجرای مراسم دفع ارواح برای مردم تازگي داشت و
پیشگوييمراخالفشريعتميدانستند،مشکلاينجا استکهمننميتوانستم

دنیاینیروهایماوراء الطبیعهرابرایآنهاعینیتببخشموقابلحصولکنم،از
اينرومجبوربهترکديارشدم“  .


پرخوان به اين ترتیب خانه بدوشي اختیار ميکند و با االغ پیر خود که اشیاء نمادين
کیسهپارچهای،کفگیر ،شالقوچوب را درخورجینآنجای

پرخوانيمانندشمشیر ،طناب ،
،آوارهروستاهاميشود .

دادهبود

” وقتيمنقراربودبهروستاييبیايم،غروب،پیشازمراسم،آالچیقراازاشیاءو
سکنه خالي ميکردند و بیمار را در گوشهای از آن قرار ميدادند.من تازيانه به
آمدم.نگاهيغضبآلودبهشالق،خنجروکفگیرداغ


دستبهدرونآالچیقمي

2

ترکمنهادر51کیلومتریگنبدکاووساست .

ارتگاههایمعروف
.تکیهبابااززي 
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ميانداختم و با همان حالت به بیمار نزديک ميشدم و کنار او ميخوابیدم و

وارواحمختلفجذبموسیقيميشدندومرا

آمدندومينواختند 


نوازندگانمي
زدموبرایهدايتآنهابهکیسهپارچهایکهبهديوار


کردند.فريادمي

تحريکمي
آويخته بود خود را از طناب ميآويختم و با چرخش خويش ارواح پاک را جدا
ميکردم و دنیای درون بیمار را احساس ميکردم و با پای برهنه روی کفگیر

لیسیدمويابرکفپایبیمارمينواختم.درآن


ايستادموياآنرامي

ختهمي
گدا
خوانيميکردندوازخدا


هنگامدختراندهکدهنیزباصدایبلنددرمراسمهم
مدد مي طلبیدند که روح پلید از تن بیمار بیرون رود .وقتي با يک بیمار رواني
یعهوانتقالانرژیرااحساسميکردمو

گالويزميشدم،کمکنیروهایماوراءالطب

نهيميکردم“ .

بیمارراراموآرامکردهوبهزانودرميآوردموبهاوامرو



گردیبرميداردوهمراهزنپنجموهفتفرزند


ساليدستازدوره

ارجبپرخاندرمیان
خودمدتيدرنزديکيروستایيلچشمهاقامتميکند؛امادرآنجانیزبهخاطردرگیریباافراد

آوردوبهروستاینیازآبادميرود.


مزاحمدوامنمي
پذيرايي از بیماران به صورت گروهي صورت ميگیرد و گاه دو الي سه روز به طول
ميانجامد .پرخوان پیرمردی با ريش کوتاه سفید و قامت متوسط است .او مانند ريشسفیدان

وزردیبهسرميبندد.مراسم

قوم،پیراهنسفیدوگشادوبلندبهتنميکندوعمامهسفید 
انجامميشود.درطولمراسم،نوایدوتارباآوازبخشي،يعني

پرخوانيمعموالپسازنمازعشاء
تهای ريز
صوتپخشميشود.پرخوانبرنامهخودراباحرک 


خوانندهسنتيترکمني،ازضبط
چیدنوهاجوواجبهاطرافنگاهکردن،شروعميکند.در

نمايشيمثلغلتیدنوبهخودپی
ضربهایبر
بابیمارانشوخيوگفتگوميکند.بعدباشمشیربهطورمنظم 

تها 
حیناينحرک 
پشتگردنحاضرينفرودمي آورد.طنابينیزبهسقفآويزاناستکهپرخوان،درحالتوجد

آنميچرخد.پرخوانهمچنینيککیسهپارچهداردکهازابزار

بهآنميآويزدو حولمحور 

آيد.اوميگويدکهباچرخیدنبهدورطناب،نیروهایماوراءالطبیعهرابه


کاراوبهحسابمي
سمتکیسههدايتميکندوبعدبانزديککردنسرخودبهدهانهکیسهباآنهاتماسميگیرد.

گیررااززمینبرميدارد،همهافرادحاضردراين

پیشازپايانمراسمهنگاميکهپرخوانکف
مجلس ،چه بیمار و يا همراهان او پاهای برهنه خود را دراز ميکنند و پرخوان با کفگیر داغ
گوينداينضربهباعثميشودکهدر

هایآنهافرودميآورد.آنهامي


محکميبرپاشنه
ضربههای 

تمامبدنخوداحساسخوبيبکنند .
پرخوان در بخشي از اين مراسم شمشیر خود را برميدارد و از يکي از افراد مجلس
خواهدکهبهاوکمککند.پرخواندوقطعهچوببهآنهاميدهد،دراينلحظهتمامزنان


مي
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بلندوبافتهخودرابهجلومياندازند

حاضردرمجلسسرخودرابهجلوخمميکنند،گیسهای

وچارقدترکمني خودراکناری ميزنندوسپس پرخوانازهمراهشميخواهدکهدوقطعه
چوبراپشتگردنهريکآنهاقراردهدواوباشمشیرشضربهایبررویدوقطعهچوب

مي نوازد.اينعملبرایتمامحاضرينچهمردوچهزن،چهبیماروچههمراهانبیمارانجام

کشد،پرخوانباتکتکافرادحاضر

ميشود .درپايان مراسمکهمعموال 2تا 3ساعتطولمي

درمجلسدستميدهدوآنهاپوليدرکفدستاوميگذارندوسپسپرخوانبرطبقرسم

بهاتاقديگریميرودو

هادستشرابهحالتدعابرصورتشميکشد.سپسپرخوان


ترکمن
بیمارانيکهبخواهندشخصااوراببینندواز اودعاینوشتهبگیرندنزدش ميآيند وپرخوان
بهآنهاميگويدکهبااين

وآنراکفدستآنهاميگذاردو

مينويسد 
برايشانيکدعایويژه 
دعاچهبکنند .
زبيده ايشان
ساله ایاستکهدرنوزدهسالگيازدواجکردهودارایششفرزنداست.او
زبیدهزنچهلوپنج 
.اوچنینادامهميدهد :

شروعميکند

درمانگریراازسنسيوپنجسالگي

سرداشتميديدم.

مندرخوابيادرحالتنیمهخوابفردیراکهعمامهبه

”
يازشبهایقدرکهخوابآنهاراديدم،آنهامرااز

گاهينیزغشميکردم.دريک

خواب بیدار کردند ،گويا به گوشم نجوا ميکردند :زبیده شما بايد از اين پس
درمانگریکنید“ .



بارهمشورتميکند.شوهرش

زبیدهمدتيمتحیرميماندوباشوهرواطرافیانشدراين

ابتداء با اين کار چندان موافق نبود؛ اما مشاهده حالتهای روحي زبیده که اغلب به حالت
حشتمياندازد.زبیدهبیشاز

رمقيوازخودبیخودشدنوغشکردنميافتاد،اورابهو


بي
بیش متقاعد ميشود که نميتواند از ”مسئولیتي“ که به عهدهاش گذاشته شده است ،يعني
فهمدکهچارهای


رسدومي

درمانگری،شانهخاليکند.شوهرشنیزسرانجامبهنتیجهمشابهمي
درخودنميبیند.مرتب

جزموافقتنیست (مقصودی .)2342 ،زبیدهجراتوتوانايياينکاررا 
بهخودميگويد :


نهاستادیکهمراآموزشدادهباشد،چگونهميتوانمدرمان

”مننهسواددارمو 
شببااينافکارخوابیدموديدمدخترکنابیناييبرایمعالجهميآيدو

کنم؟يک 
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مننميدانمچگونهاورامداواکنموآوازیآمدکه:زبیدهايشانسورهالمترهکیف

راازقرآنبخوانید.بدوناينکهمنقرائتقرآنرايادداشتهباشمآيهایراکهبه

زبانآوردهقرائتنمودموباهمینآياتشروعبهدرمانگریکردم“ 


زبیدهدرمورددختریکهتوسط نیروهایمنفيتسخیرشدهبودودکترها اوراجواب
کردهبودميگويد”:اورابه تکیهبابا(زيارتگاه)بردموبابندبهضريحبستموصبحاينبندراباز
کردم.بهمنالهامشدمريضرامرخصنمايم.دختریکهدچارتپشقلببودحالشخوبشد.
والدينايندخترمرابهمنزلشاندعوتکردندوجشنگرفتند“ .
ميدهد کهشیوهدرمانايشانيازنظرشکل
بهطورمشخصوواضحنشان 
گفتههایباال  

لطبیعهباشیوهدرمانپرخوانيمتفاوتاست.زبیدهميگويد :

ارتباطبانیروهایماوراءا

منخودمنیرویماوراءالطبیعهایندارمبلکهباخواندنآياتقرآنينیروهایمنفي

”
راازبدنبیماربیرونميکنم.منباخداهستم.البتهنیروهایمنفيهموارهازمن

وقتقبولنکردموقبولهمنميکنم“


وليمنهیچ
ميخواهندکهباآنهاباشم.


نتيجهگيري
تمام اين واژهها و اصطالحات بیانگر افرادی با قدرتهای مافوق طبیعي و در ارتباط با جهان
نهاهستندکه
.جهانيکهبهچشمافرادعادینميآيد ،تنهاشاما 

نیروهایماوراءالطبیعه است
ميتوانندآنهارامشاهدهوباآنهاارتباطبرقرارکنند وازنیروهایآنهادرجهتمقاصدخوداز

نهاايننیروهایماوراءالطبیعهرادراختیارميگیرندو
جملهشفایبیمارانبهرهمندشوند.پرخوا 

نیزبافرمانبرداریازدستوراتآنهاونیزفرماندادنبهآنهادر جهتاهدافخود،راهرابرای

نها معتقدند که جهان هستي از طبقههای متعددی
رسیدن به مقاصدشان باز ميکنند.شاما 
تشکیلشدهاست.آخرينطبقهآسمانياتانگریاست.نهايتهدفانسانرسیدنبهتانگری
استکهدراينراه،شامانراهنمایانساناست(آشتیاني.)2363،درباورهاواعتقاداتشاماني
تقدسآسماننقشمهميداردودرتماممراسمبهاينامراشارهشدهاست.باورهایشامانياز
هامشاهدهميشود.


متعدددرباورهایترکمن
جملهتقدسآسمانوتشکیلجهانازطبقههای 
ردپایاينباورهاراميتواندرمراسمياز جملهرسمسويدقازانمشاهدهکردکهبرپیوند

انديشههایشامانومردمترکمنداللتميکند .

مغولهادارد.در میاناقوامترک
باورهاواعتقاداتشامانيريشهدراقوامترکوبهويژه  
اين باور وجود دارد که شامان خود را واسطه میان انسان و نیروها و موجودات ماوراءالطبیعه
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ارتباطدارندوازآنسخنميگويند.بامهاجرتترکانبهسمت

ميدانند،آنهاباجهانديگری 

ويژگيهای

غربآسیاوبامسلمانشدنآنهاوحضورباورهاواعتقاداتاسالميبهتدريجبرخي 

فرهنگ اسالمي در آيین شاماني نفوذ کرد و باعث تغییراتي در آن شد .آنچه امروز در آيین
پرخوانيمشاهدهميکنیم،تلفیقشامانیسموباورهایاسالميوفرهنگاقوامترکمناست.

نها را به
نها و پرخوا 
نها ،اوزا 
در منابع موجود است که در اعتقادات اقوام ترک ،شاما 
عنوان جادوگر ميشناسند .اين افراد کساني هستند که ميتوانند بیماران را شفا بخشند.
راشفاميدهند.آنهاارواحويانیروهای

نهاونیزجادوگرانبیماران
نها،اوزا 
ميگويندکهپرخوا 

شناسندوازطريقدفعآنهابیماریراازبدنبیماردورميکنند .چنینگفته

ماوراءالطبیعهرا 
مي

شدهاستکهجادوگرانازطريقمکیدنخونبیمارباعثبهبودحالبیمارميشوند.درمراسم

خارجميکنند .دريکيازمراسمبسیارنادرپرخوانيشاهدبودم

پرخوانيچیزیازگلویبیمار 
که چگونه پرخوان بیمار را روی زمین قرار داد و سپس شروع به مکیدن دهان او نمود .من
ناباورانهاورامشاهدهميکردمکهچگونهدهاناوراميمکدوازحلقاوگوييبیماریرابیرون
کهازطريقمکیدنخونبیمار،بیماریرابهبودميبخشند،اين

ميکشد ،همچونجادوگران

پرخواننیزازطريقمکیدندهانبیمار،بیماریرابیرونميکشیدوياارجبپرخوانازطريق

گرهخورده
ایپشمويامویبهم 


دستکردندرحلقبیمار،دردويابیماریراکهبهصورتگوله
بود،ازدرونبیماربیرونميکشد .
هاوروشهايياستکهبابهکاربردن


شودمنظورشیوه

هنگاميکهصحبتازدرمانمي
يابد.بهعبارتيدراثرتجربهوتکرار،آزمايشوخطابهشیوههاوفنونيپي


آنهابیماربهبودمي
شیوههاييکهازطريقتجربهبهدست
اند،درحاليکهدرمبحثشفا،درمانبدوناستفادهاز 


برده
ایدرمانبهصورتخودبهخودیصورتميگیرد.بههمیندلیل


آمدهاستوبدونهیچواسطه
گفتهميشودبیمارشفايافتونهدرمان .

بیمارازپزشکميخواهدکهاورا

نکتهظريفيدررابطهباتفاوتبینپزشکوجوددارد.
تخصصهایپزشکميداند؛

درمانکند.اوبدونباورواعتقاداستودرمانراجزئيازوظايفو
بنابراين از او انتظار درمان را دارد .درحاليکه بیمار از درمانگر ،پرخوان و يا ايشان طلب شفا
کند.اوباتمامايمانواعتقادخودنزددرمانگرميرودبهدنبالشفاويادرمانبدونواسطه


مي
يفپرخواننميداند.اوشفاراازاوميخواهد.چنینفرايندیيعني

است.بیماردرمانراجزءوظا
طلببیمارازپرخوانوباورواعتقادیکهدراينامروجوددارد،مجموعهایازفرايندبهبودرا

فراهممي کند.بهعبارتيديگربیماردرمقابلپزشکازنظرذهني،باورواعتقادکامالمنفعل

درمقابلپرخوانبیمارفعاالنهدرتمامفرايندشفاحضورتعیینکنندهدارد .

استدرحاليکه
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هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،3شماره2
پايیزوزمستان،2332صص222ـ213

بازشناسي سفال بومي ايران با رويكرد بومشناسي فرهنگي


نگارکفیلي
صمدسامانیان



تاريخدريافت2332/8/26:
تاريخپذيرش2332/21/22:

چكيده
شناخت پديدههای بومي با درک فعالیتهایانساندرمحیط پیرامونش امکانپذير است در اينمیان
نمودهای مادی فرهنگ از به دلیل برطرف کردن نیازهای مختلف از جايگاه ويژهای برخوردارند .آنها
مادیرابهشیوههایمادینمايان

يانتقالميدهندوپندارههایغیر

تبخش
انديشههاراازطريقعینی 

ميکنند .در میان دستساختههای فرهنگي ،سفالینهها دارای اهمیت خاصي هستند .اين مقاله جهت

دراستانهایسیستانوبلوچستان(کلپورگان

سيسفالبوميايرانبارويکردبومشناسيفرهنگي

بازشنا
سراوان)،هرمزگان(شهواروحکميمیناب)،کردستان (نورهوبوگهبسيسقز)،گیالن (اسالموسیاهکل)
تهایبصری،اهداف
ه،مولفههایفني ،کیفی 

مولفههاييچونمواداولی
ومازندران (کالگرمحلهجويبار) 
کاربردیوعملکردی،منابعانسانيتولیدوساختارفرهنگيواجتماعيراموردبررسيقراردادهاست.
دادههاباروشکتابخانهایومیدانيصورتگرفته
تحلیليوجمعآوری 

اينپژوهشبهشیوهایتوصیفيـ
کور،باتوجهباتفاوتهایمحیطي،مواداولیهوفنونساختوامکاناتو

است.دربررسيسفالمناطقمذ
محدوديت هایناشيازآن،شاهدتنوعمحصوالتتولیدینهاييهستیم.درنهايتسفالینههاینهايياز



هایبارزیدارندکهباهويت

هایتزئینيتفاوت
لحاظشکليونقش 
مايه

هایبوميپیوندمييابند .
بومشناسي فرهنگي ،سفال بومي ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،گیالن ،مازندران،
کليد واژگان :
هرمزگان .

دانشجویدکتریپژوهشهنردانشگاههنر تهران
 استادياردانشگاههنرتهران

 negar_kafili@yahoo.com
 samanian_s@yahoo.com
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بيان مسئله
فرهنگبوميرادرارتباطبامعانيوارزشهاوشیوهروزمرهزندگيمردمميتوانشناخت.زمین

ويژگيهای

به لحاظ تنوع زيستي ،اجتماعي و فرهنگي يک اجتماع بومشناختي غني است .
محیطيهموارهبرچگونگيزيستانسانمؤثربودهاست.بومشناسي فرهنگيرويکردیاستکه
اين رابطه را تعريف و ضرورت ايجاد انطباق با موقعیتهای محلي را توجیه ميکند .سفال و
ساختههای انساني است که با توجه به نیاز محیط تولید ميشود و

سرامیک بومي جزو دست
حاوی مولفههای هويت بومي و فرهنگي است و در قالب يک اثر مادی ،از ديدگاه بومشناسي
وزيرساخت هایبوميومحليقابلتحلیلوبررسيهستند.پژوهشمستقليدرحیطه

فرهنگي
سفالبوميوارتباطآنبامقولههایمحیطيتاکنونانجامنشدهاست.دراينمقالهسفالبومي
رويکردبوم شناسيفرهنگيموردمطالعهقرارگرفتهوباکمکگرفتنازنظريههایموجود،

با
بازشناسيشدهاست.برایفهمبهترموارديادشده وجهتمطالعه دقیقتردراينمقالهسفال
بومي در يک تقسیم بندی کلي (شامل تمام جوانب فني ،هنری و فرهنگي سفال بومي) در
بخشهای مواد اولیه ،مولفههای فني ،کیفیتهای بصری ،اهداف کاربردی و عملکردی ،منابع

انساني تولید و ساختار فرهنگي و اجتماعي بررسي و مضامین هر بخش به تفکیک و در
وسپسازديدگاهبومشناسيفرهنگيتحلیلشدهاست .

جدولهایجداگانهایابتداتوصیف


چارچوب نظري
فرهنگوبومشناسيهريکبهتنهاييمفاهیمگستردهایهستند .


مرادازاصطالحبومشناسيياهماناکولوژی2روابطدوسويهمیانموجودزندهو

”
2
محیط طبیعي است .اين اصطالح برخاسته از دو واژه يوناني ايکوس به معنای
موطنوزيستگاهولوژيا3بهمعنایلغتو آموزشاستوبهمعنایشناختياعلم
بهچیزیاستودراصلعلمياستکهبهمطالعهیپیوندهایمیانموجوداتزنده
ومحیطزيستميپردازد“(جردن .)24 :2341،



تفاوتهای موجود بین ديدگاهها ،ناشي از تفاوتهای موجود بین ديدگاههای و

موقعیتهای گوناگون زيستمحیطي است .بخش عمدهای از نظريههای فرهنگ در ارتباط با

1

ecology
oikos
3 logia
2
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وریازآنبومشناسيفرهنگي 1نامگرفتهاست.جولیان استیوارد 2با

محیططبیعيونحوه  
بهره
توانستبهنوعييکچرخشجديدمفهوميوروششناختيپیش

نظريه تغییرفرهنگ 
کتاب  
محیطهایمشابهو

نظريه،داعیه اينراداردکه 

رویانسانشناسيقراردهد” .استیوارددر اين 
يکسان ،جوامع و فرهنگهايي يکسان يا شبیه به هم را به وجود ميآورند“ (فکوهي:2345،
 .)224اين نظريه ،در دهههای بعد توسط ماروين هريس ،3روی راپاپورت ،8روبرت مک سي
نتینگ،6آندره وايدا،5جانبنت 6و لسليوايت 4توسعه يافت (وينتراپ .)2332،جولیاناستیوارد
خالفوايتبرتکاملنظامهای

بهمانندلسليوايتبهقضیهتکاملفرهنگيعالقهمندبود.ویبر
فرهنگيازطريقتطبیقمحیطيتأکیدداشت(بیتس .)2366،اوبیشازهرچیزیبرآنبود
هایانطباقباطبیعترابهدستبیاوردوتحلیلکند.اوالگویبومشناسيفرهنگي


کهمکانیسم
رابرمبنایباوربه هستهفرهنگي 3توسعهداد ،ازديدگاهاوهستهفرهنگيهمانالگوهایتداوم
حیاتهستندکهدرطولزمانوتاريخودرواکنشبهبخشهایمربوطبهيکمحیطخاص،

فرهنگيممکناستسايرويژگيهایفرهنگي(سازمان

متحولشدهباشند .عالوهبراينهسته 
).هستهفرهنگينوعينقشتعامليرادرشکلدهيبه

اجتماعي) راشکلدهد(مارکت2343،
تحوالت فرهنگي ايفا ميکند .استیوارد روش تحلیلي چند مرحلهای را طرح کرد ”نخست
هامربوطبهفنونوروشهایبهرهبرداریازمحیط،دومتبیینالگوهای

گردآوریمجموعداده

رفتاری و سازماني ارتباط انسان با محیط و سوم ،بررسي و تحلیل اين الگوها بر ساير ابعاد
فرهنگ“ (بارفیلد .)884:2336،بهعقیده اوبامقايسهتواليهایگوناگونرادرجوامعمتفاوت
هایمیانفرهنگيشناختهميشوندویچنیننتیجهگیریميکندکهمردميکهدر

برخينظام
شرايط تقريبا يکساني زندگي ميکنند و فناوری همساني دارند نظامهای فرهنگي يکساني را
تحول ميبخشند و اين نظامها در چارچوب مشابهي تحول مييابند که همان مفهوم هسته
بومشناختي تاريخي و کلنگرانه 21همه
فرهنگي است (استوارت .)2366 ،استیوارد با يک نگاه  
مقولههای فرهنگي تحلیل ميکند
مقولههای محیطي در ارتباط با هم و در پیوند با  

(اسمیت .)2121،
1
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3
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روششناسي پژوهش
اين تحقیق ترکیبي از روشهای توصیفي ـ تحلیلي است و رويکرد اصلي آن تحلیل محتوا و
مطالعهموردیاست؛يعني درجمع بندیبادرنظرگرفتنچارچوبنظریازروشتحلیلمحتوا
استفادهشدهاستونتايج ازطريقاستداللاستقرايي تدوينشدهاستودرنهايت بهصورت
شیوههای گردآوری اطالعات شامل مطالعات
تطبیقي ،مورد استدالل قیاسي قرار گرفته است  
کتابخانهای و میداني شامل مشاهده مشارکتي و مصاحبه است .در بخش کتابخانهای مباني و

بومشناسي فرهنگي و طرحهای پژوهشي مستندنگاری سازمان میراث فرهنگي،
مفاهیم نظری  
گردشگریوصنايعدستيدرحیطهسفالبوميموردمطالعهقرارگرفتهاست.باتوجهبهبومي
هایپژوهشازطريقروشهایمشاهدهایو مصاحبهای

بودنمتغییرهایتحقیق،برخيازداده
بارويکردتحلیليگردآوریشدهاست.محققباحضوردرکردستان،گیالنومازندرانبهمطالعه
سفالبوميپرداختهوبخشيازيافتههایتحقیقمربوطبهبلوچستانوهرمزگانرانیزازطريق
مصاحبه باهنرمندانبوميحاضردرنمايشگاهکشوریصنايعدستيبهدستآوردهاست .شیوه
درتعییننمونهها،پنجمنطقهبوميسفال

تحقیقياينپژوهشمطالعهموردیمقايسهای2است؛
مناطقتولیدسفالدرايرانبهجهتدارابودنشاخصهایبوميقدرتمنددر

ايران،ازمیانکل
تولیدسفالانتخابشدهاند .

تصوير:2حوزههایقابلبررسيسفالبومي 

منبع:نگارنده 



comparative case study

1
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محدوده مورد مطالعه
پنجمنطقهبوميدراستانهای سیستانوبلوچستان (سراوان،کلپورگان)،هرمزگان (شهوارو

حکمي میناب) ،کردستان (روستاهای مختلف چون نوره و بوگهبسي سقز) ،گیالن (اسالم و
روستایکالگرمحلهجويبار)بهعنواننمونهانتخابوبارويکردبومشناسي

سیاهکل)،مازندران(
فرهنگيموردتوصیفتحلیليومطالعهتطبیقيقرارگرفتهاند .
مواد اوليه
2

مهمترين عامل تأثیرگذار بر زندگي و فرهنگ انسانها اکوسیستم پیرامون آنها است که از
الگوهای فرهنگي و حیات اجتماعي مردم تأثیر ميپذيرد و اين الگوها محیط پیرامون خود را
تحتتأثیرقرارميدهند”.اکوسیستمبهچرخهمادهوانرژی کههمهچیزهایجانداررادريک
محیط در برميگیرد و آن را به چیزهای بيجان مرتبط ميسازد اطالق ميشود“ (قارداشي،
 .)2344:62انسانبوميبهجهتارتباطمستقیمبازيستگاهطبیعيوابستهبهمحیطاطرافخود
است .سفال بومي به لحاظ وابستگي مادی به عناصر طبیعي چون خاک ،آتش و آب ،به طور
مستقیمتابعويژگي هایمحیطياست.سفالگربوميدراستفادهازخاک،اکسیدهایمعدنيو
وبرایسازگاریبامحیطزيستمواداولیهبوميرادر

موادآليانحصاریتحتتأثیرمحیطاست
خدمتدستاوردهایمادیفرهنگقرارميدهد.سفالگرانمحليکاراصليشانکشاورزیوساير

مشاغلروستايياست،دراوقاتفراغتخودبهتولیدسفالميپردازندومعموالدرفصلزمستان
کهوقتبیشتریدارند،خاک رس مصرفيساالنهخودرا ازمعادننزديکاستخراجوآنهارادر
محلينزديککارگاهانبارميکنند.

مواداولیهمصرفيدرساختبدنههایسفالهرپنجمنطقهشاملخاکرسوآباست.
گلوالیرودخانههایمنطقهاستکهحاویمواد
گلرسبخشهایحاشیهدريایخزر،رسوبات 

آليزيادیاستکهچسبندگيچشمگیریبهگلميدهدودرترکیبباماسهبادی،استحکام
هایبزرگتررافراهمميکندوتأثیراتزيادیدر رنگسفالینهبعدازپخت

مناسبساختبدنه
نهايي مي گذارد .در مناطق کلپورگان و کردستان به جهت وجود منابع اکسیدهای رنگدهنده
حاليکه ساير مناطق با
منگنز و آهن ،جهت تزئینات از اين رنگینهها استفاده ميشود .در 
کندهکاریتوسطگیاهانمحلي نقوشموردنظررابررویزمینهحکميکنند .برایسوخت

کورههمازبوتههایگیاهانمحليوياهیزمدرختانبومياستفادهشدهاست .

ecosystem

1
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جدول:2مواداولیهبوميسفالمناطقمختلفبوميايران 
حوزهها 

مواداولیهبدنه 

سیستانو
بلوچستان


مواداولیهتزئینات 

مواداولیهلعاب 

نوعسوخت 

خاکرس،
آب 

فاقدلعاب 

سنگتیتوک،چوب
خرمایوحشيداز،تکهای

ازسنگمنگنز،مغن 

هیزم،بقايای
درختانفرسوده
منطقه،بوتههای

بیاباني 

هرمزگان 

خاکرس،
آب 

فاقدلعاب(فقطدر
بخشهاييازبندرکنگاز

نوعيلعابآبيرنگ
استفادهميکردند) 

شانهیچوبيکوچکو
بقايایخاکسترنرمهیزم
کوره 

هیزمازدرخت
نخل 

کردستان 

خاکرس،
آب 

فاقدلعاب 

مازندران 

خاکرس،
آب 

لعابحاویسرب،سنگ
چخماق(شکرسنگ)،
اکسیدمسوخردهشیشه
(بينا .)2362:32،

گیالن 

رسوبات
رودخانهای
کنارشالیزارها
وجنگلو
ماسهبادی 

فضوالتدرشت
خاکرنگيياگلهرنگ  حیواني،بوتههای
گون 

کاردکچوبيوفلزی 

لعابترکیبيازپودرشیشه
تلويزيون،تفالهمس،قلع ،نيهایباريکبلندوکوتاه
جهتنقشاندازی 
سرب،باطریماشین
(معبدیرحیمي .)2345،

هیزمچوببه
همراهنفت 

هیزمدرختان
محليبيمصرف 


منبع:نگارنده 

مولفههاي فني 
فناوریبهکارگیریدانشبومي برایحلمشکالتعلميتوسطانسانبرمحیطوطبیعتاست
که ممکن است در هر ناحیه ای به علت گوناگوني اقلیمي ،جغرافیايي ،فرهنگي و ديگر عوامل
مؤثربرمحیطزندگي،متفاوتباشد (بخشايشاردستاني .)2342،وايتمیزانپیشرفتفرهنگي
رادرمعنيتکامليآندرنسبتمستقیمباپیشرفتفناوریقراردادهاست(بالي.)2335،برای
اين منظور استوارت مفهوم ”هسته فرهنگي“ را ارائه ميدهد .منظور از اين مفهوم ،مجموعه
ويژگيها ،روشها 2و تدابیری 2است که در هر فرهنگي در امر تأمین معیشت وجود دارند
(استوارت .)2366:32،
mechanism

1
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انسانها با
انسانشناسي ،انسان را موجودی ابزارساز تعريف کرده است ،در طول تاريخ  ،
بهرهگیریازطبیعتيادگرفتهاندابزارهایکارآمدتریراطراحيکنندودرهرمرحلهجنبههای

مختلف فرهنگ را نیز تکامل بخشیدهاند .درزمینه سفالبومي،مولفههایفنيشاملشیوههای
ساخت بدنه و لعاب و ابزار کار جهت پرداخت و شیوههای پخت ميشود که منطبق بر
باهزارانسالقدمتاستکهباروشهایمختصهمان

توانمندیهایمحیطيوفنهایساده 

منطقه اجرا ميشوند .محدوديتهای منطقهای تأثیر مهمي در شیوهها ميگذارد و اين مسئله
یبوميباتوجهبهمحدوديتهایموجود

نشاندهندهتأثیرمتفاوتعواملمحیطيدرفرهنگها

8
3
2
وچرخکاریسادهوابتدايي است .

فنساختشاملروشهاييچونانگشتي ،فتیلهای 

است.

هایفنيسفالهایبوميايران 


:مولفه
جدول2

حوزهها 

شیوهساختگل 

شیوهساختبدنه 

سیستانو
بلوچستان


خاکراسرندميکنندوآنرادر
حوضچهدوطبقهایميريزندوبه
آنآباضافهميکنند.دوغاب
حاصلراازصافيولولهبه
حوضچهدومکهبااولياختالف
سطحداردمنتقلميکنندوبه
مدتدوروزنگهميدارندتاآب
آنبخارشودوبعدگلرابا
مقداریازهمانخاکورز
ميدهندتاآمادهکارشود .


روشهایسادهو

شیوهفشاری
انگشتي 

هرمزگان 

خاکراجلویآفتابپهنوآنرا
سرندميکنند.سپسآنرادر

هاييبهنامخمرهميريزند


گودال
ورویآبميريزند.گودالآب

اضافيبهخودجذبميکند .

تلفیقياز
چرخکاریو

فنهایدستي 


ابزارساخت 

شیوهپخت 

يکصفحهکهبه
کمکدست
ميچرخد 

ظرفآبوچند
تکهچوب 

کورهایروباز 

چرخهایمدور

زمینيوقاشقهای
چوبي،سوندهو
سنگوخارنقاشي 

کورهایروباز 

1

strategy
pinching
3
coiling
4
primary wheel throwing
2
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بهمدتيکروزگلرارویگوني
قراروآنراورزميدهندکهدر

کردستان 
اصطالحمحليشیالننگويند.
اضافهميکنند .

سپسمویبزرا

روشهایسادهو

ابتدائي 
شیوهفشاری
انگشتي 
فنفتیلهای 

مازندران 

خاکرسرابامقداریسنگ
چخماقنرمشدهوخردهشیشه
آسیابشدهوآبمخلوطکردهو
بهصورتگلدرميآورند .

چرخکاری 


گیالن 

ماسهراباگلترکیبميکنندو

آنراورزميدهندتادرهنگام
حرارتديدندرکورهترک
نخورد .

چرخکاری

ابتدائي 

تکهچوبيبرای
صافکردنسطح
سفالینهها(تهتهله) 
بشقابياسیني
مدوربرایزيرکار 

کورهایروباز 

چرخ،آسیاب
دستيوکاردک
برایبريدنو
سوراخکردنبدنه
وولکاردياتیغه

فلزیبرایتراش
بدنه 

کورهایسنتي
سربسته 

چرخسفالگری 
نيباريککوتاهو
بلندبرای
نقشاندازی 

کورهایسنتي
سربسته
گوداليوداالني 

منبع:نگارنده 


با مقايسه چرخهای سفالگری دو منطقه میناب و مازندران متوجه تفاوتهای بارز آنها
خواهیمشد.چرخدستيشهوارمیناببسیارسادهاستوازيکصفحه گليساختهشدهاست

لیدقادراستتداومچرخشيخودرابايکبارگردش

اينچرخدرعینسادگيباتوانباالیتو
سريع و به واسطه وزن صفحه تا حدود  21دقیقه حفظ کند و با گردش دوباره سفالگر ،اين
چرخشمجددادرصفحهادامهمييابد.نمونههایمشابهاينچرخدرهندوستانموجوداست.
دشتمیناب،گذرگاهعبورنخستینجوامعانسانيازآفريقابهسمتجنوبشرقآسیابودهاست
و به نظر مي رسد به دلیل وجود روابط دو سويه بین ايران و هند و اشتراک فرهنگي بسیار
شباهت اين دو چرخ به همین علت باشد .از مقايسه اين چرخ با چرخ پائي مورد استفاده در
مازندرانميتوانتأثیرعواملمحیطيرادرککرد.چراکهبستر فرهنگيمازندراننسبتبه
میناب متاخرتر است و از لحاظ منطقه ای تمرکز بیشتر بر فرهنگ امروزی خود را دارد و از
تأثیراتکشورهاوفرهنگهای همجواربهعلتوجوددرياکمتربرخورداربودهاست .تولیدات

ایتفاوتهایشکلي

نهاييچرخهایمذکورنیزبهدلیلتفاوتدرحالتنشستنسفالگران،دار

مختلفيميشوند .
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مرحله پخت پس از مرحله ساخت بدنه صورت ميگیرد .در مراکز گرم و خشک و
کوهستانيپختمحصوالتبهصورتکامالابتدائياست .

ساختهشدهدرمحوطهایسربازبررویزمینياگوداليحفرشدهدرزمین،


ظروف
”
ستهشده بر روی آنها قرار ميگیرند تا در
چیده ميشوند و سپس سفالهای شک 
سفالهاباهیزمياتپالهحیوانيفراوان
معرضحرارتمستقیمنباشند .دراليهآخر ،
پوشاندهميشوندوآتشافروختهميشود“(کیاناصل .)211:2346،


کورههادرمناطقحاشیهدريایخزربهدلیلوجودبارندگيواختاللدرفرايندپخت
سربستههستند.درمنطقه گیالنمحوطه بیروني کورهراباساقههاوشاخوبرگو ياچوب
درختانميپوشانندتارطوبتحاصلازبارانمستقیمابرکورهتأثیرنگذارد .
کيفيتهاي بصري
يکي از کارکردهای اصلي فرهنگ نمايش ايدههای ذهني به وسیله نمود اشکال عیني است
(گروتر.)2366،ويژگي پیامدهينشانهها ونمادها ميتواندشخصیتو هويتمکانرامعرفي
ميکند .هويتمکانخاطرهجمعيرابارورميسازدکهحاصلتوقفذهنيمادرمحیطاست.
يمييابندکههرگاهيکيازآنهابه

همپیوستگ
برخيازپديدههاباروابطيمخصوصچنانبه 
دلیلي در تماس عیني يا ذهني با فرد قرار گیرد ،ديگری را تداعي ميکند (قاسمي اصفهاني،
 .)2343

”بازتاب محیط در فرد نتیجه دو نوع کسب دانستههاست :اول تجربه مستقیم از
خود فرد و دوم تجربهی غیرمستقیم از طريق تبادل تجربه با سايرين در بستر
تقابلهای اجتماعي با به ارث بردن گروهي از عادات و آداب فرهنگي

محیط“(والمسلي .)2331:22،


کیفیتهای بصری ،در واقع پیامها و نمادها در رويارويي با محیط را تداعي و از اين

طريق،ويژگيهایبارزبوميراپديدارميکنندو وجهتمايزآثاردستيمناطقمختلفوتأثیر
هایمحیطيوفرهنگيدرکیفیتهای

مستقیمفرهنگوعواملآنرامشخصميسازند.مقوله
ترينبخشهایقابلبررسيهستند .


شکلونقشازمهم
بصریاثرهنریبومينمودارهستند.
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شكل
شکلومادهبهعنوانمفاهیميمربوطبههموليمجزاقلمدادميشوند .

”آنچهشيازآنساختهشدهودرآنشيبهکاربردهشدهاست مادهوطريقيکه
دائرهالمعارف
آن مواد نظم گرفته يا ساختماني را تشکیل دادهاند ،فرم گويند“  ( 
بینالمللي )63:2363،
” فرماصطالحياستبرایوجوهيازيککارهنری،همچوننظامدرونيوشکل
کهاغلب تاحدیباتمايزازماده،موضوعومحتوا،عملکردوسبککارهایهنری،
(واژهنامههنر )33:2335،
ازآناستفادهميشود“ 


بررسي شکل يک اثر هنری از ديدگاه تجسمي با محور قرار دادن کیفیتهای خاص
بصریمانندتعادل،تناسبوهماهنگيصورتميگیردکهنیروهایبصریيکاثرتجسميرا

استحکامميبخشند.اشکالآثاردستيبوميبهدلیل شیوه ساختدستيازتناسباتمتنوعي
شکلهای رايج در
برخوردار هستند .آثاری با کاربرد يکسان هم دارای تنوع در شکل هستند  .
سفالینههایبومي،ازديدگاهظاهریدارایتنوعبسیاریهستند.داليلاينامربهتفاوتدرمواد
اولیه،تنوعفنيدرساخت،استفادهازابزارهایمختلف،جنسیتسازندگانونوعکاربردآنهاباز
ميگردد .شکل سفالینههای دست ساز کلپورگان ،کردستان و گیالن عموما نامرتب است و در

ارتفاعکمساختهمي شود.جهلهازتولیداتسفالگرانهرمزگانيدارایشکليتقريبامنظماست
دستيسفالگریساختهميشودوسفالینههایمازندران


هایدستيهمراهباچرخ

کهازتلفیقفن
هایمنظمودرابعادبزرگتردارند .

وگیالنبهجهتاستفادهازچرخپائي،شکل
بخشيازتولیداتدرمناطقيچونکلپورگانوکردستانوگیالنبهشیوههایسادهو
دستيساختهميشوندزيراسفالگردرحالتنشستهاقدامبهساختميکندومحصوالتنهايي
ازارتفاعکمتریبرخوردارهستند.البتهاينمسئلهميتواندبهجنسیتسازندگانآنهاکهبیشتر
زنانهستندمرتبط باشد.سازنده ظرف  تاآنجاکهتسلطخودرا نسبتبهآنازدستندهد
ميتواندبهارتفاعکاربیفزايدازاينرودرشکلنهايي،ارتفاعسفالینههاکماست.درزمانکاربر

رویچرخهایسفالگریدستينیزمسئلهمشهوداست .زمانيکهسفالگردرحالتنشستهدر

نشیند،اگراينفنراباحرکتهایديگریتلفیقنکند،امکانساخت

کنارچرخهایدستيمي

محصوالت بزرگتر را از دست ميدهد و در نتیجه محصوالت نهايي تولیدی ،محدوديتهای
هایساختهشدهدرشهوارمینابحاکيازاين

شکليپیداميکنند.نمونههایموجوددرجهله
امر است .در اين مناطق سفالگران جهت رفع مشکل موجود قسمتهايي از کار را با کمک
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هایدستيجبرانکردهاندوباشیوههایتلفیقيبهارتفاعواندازهکارافزودهاند .درگیالنو


فن
ازچرخهاييپايياستفادهميکننداينمشکلوجودنداردوسفالگردر

مازندرانکهسفالگران
حینکار،تسلطکافيبرساختشکلهایمختلفراداردوديگرمحدوديتيدراندازهوارتفاع

کارندارد.پسنتیجهميگیريمشکلميتواندتابعيازفنساختباشد وفنساختنیز عاملي
تحتتأثیرمحیطزيستوعواملفرهنگيمرتبطباآنباشد .

نقش
تزيیناتسفالینههانمادهایتجريدیوذهنياستکهنسلبهنسلبهيادگارمانده است وگاه
ميکند”.اغلباين
حکايتازدرونیاتروحيسفالگر وگاهروايت ازاعتقاداتوباورهایمحیط 
نمادهامشابهبهنقوشسفالهایپیشازتاريخوآغازدورهتاريخياست“(عظیمپور.)2342:2،

تزئینات سفالهای بومي ،نقوشي به رنگهای قهوهای سوخته ،قرمز يا قهوهای کمرنگ ،روی
منقوش،داراینقشهاييبررویجدارهخارجي

سفالهای بومي 
زمینه نخودی وقرمز هستند  .
ظرفهستندکهگاهباقلمموبر بدنهنقاشيميشوند،گاهبهصورتبرجسته ونقشافزودهبر

رویسفالاضافهمي شوندوگاهتوسطابزارهایکاهندهقسمتيازنقشبهفراخورطرحازروی

شودوگاهبهصورتمشبکتزئینميشوند.بهطورمثال،تــزيینــاتروی


گلبدنهکندهمي
نقوشسفالهایماقبلتاريخوآغازدوره

سفالینههایکلپورگاننمادهایتجريدیاغلبشبیهبه
تاريخياست کهازآنزمانتاکنونثابتماندهاستوليخودظروفبهلحاظنوعاستفادهتغییر
طرحهاونقشهایآنمعموالشامليکدايرهتوخالي ،يک
کاربردیيافتهاند (دهواری  .)2348،
دايرهتوپرويکخطباهمترکیبشدهواغلبنقطهنقطههستند(عظیمپور.)2342،دراين

سفالینهها طبیعت همواره بر فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم تأثیرگذار بوده است ،چنانچه در
شکلها و نقوش زاويهدار در تزئین سفالینهها ،نشان از تأثیرات اقلیم و
سیستان استفاده از  
فرهنگمنطقهایبرهنر است،چراکهکوچعشايربلوچنوعيحالتتعقیبوگريزداشتهاست،
زماني مورد تهاجم و قتل و غارت قرار ميگرفتند و در مواقعي نیز به صورت مهاجم عمل
ميکردند .

مايههای مهم تزيین روی سفالینههای کلپورگان،
ويژگيهای بصری مثلث يکي از نقش 

حالتتعرضبهبیروناينشکلرا،نشانميدهد(شهبخش .)2348،همچنینخطوطزيگزاگ،
بررویاينسفالینه هابسیارتکرارشدهاستکهبرخيآنرانمادیازآبوبرخينمادخانهو
برخي آن را نمادی از پستي و بلندیهای زندگي قوم بلوچ ميدانند؛ اما اين نقش ميتواند
ارتباطيبادرختنخل،يکيازدرختانبوميمنطقهداشتهباشدکهبهصورتيانتزاعيبرسطح
هاترسیمشدهاست.مردمبلوچبهدرختخرمابیشترازسايردرختانتوجهميکنند

سفالینه
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زيرابرایمردممنطقههمکاربرداقتصادیوهمقداستمعنویدارد”.درختخرمانزدبلوچبه
درختزندگيشهرتداردوآنراهمچونفرزندخوددوستدارندوميگويند:مچ.بچ،يعني
همچنینايننقشمايهبسیارشبیهنخلوحشييادرختچهداز

نخلوفرزند“(دهواری.)2348،
استکهدرطبیعتکلپورگانوبهطورکلي،بلوچستانيافتميشود.میوه ايندرخت(کونر)
شیرينوبسیارانرژیزاوسمبلقومبلوچدربیاباناست(شیراني .)2332،
سفالکردستانبازتابنگرشهایفرهنگيسفالگرانزنانکرداستازاينروجنبهزنانه
آنبسیاربارزاست  .بیشترتزئیناتدارایچندنقشاستکهگاهيفقطيکنوعوگاهيچند
نوعازايننقوش،بررویکوزهاجراميشوند.اينتزئیناتکهشاملگردنبند،سینهونقشهالل
زيرسینهودالبراست،جنسمونثرايادآوریميکند.نقوشسفالینههایهرمزگاننیزبهدلیل
نزديکي اين منطقه به دريا و اهمیت اقتصادی و فرهنگي آن برای حیات مردم منطقه ،شامل
ماهیانوگیاهانيميشودکهدرکنارخطوطمواجودايرههایتوخالي،تداعيگردنیایزيرآب
هستند.ميتواننتیجهگرفتبیشترنقوشدرسفالینههایبوميناشيازحضورانتزاعيعوامل
محیطيبرزمینهسفالاست.

اهداف کاربردي و عملكردي 
سازندگان و مصرفکنندگان در هنر بومي قابل تفکیک نیستند .آثار هنری بومي مشمول
شیوههایخاصتولیدودريافتهستنديعنيهمیشهکسيياکسانيآنها راپديدميآورندو

کسيياکسانيآنهارابهکارميبرند.دراصلتولیداتبوميمنطبقبرنیازهایبوميمنطقهبنا
برتقاضاساختهميشوندومخاطبانچنینفرآوردههاييمخاطبانمحليوداخليهستند.تنوع
محصوالتتولیدیتابعيازانواعنیازهای کاربردی بومي و محلياست.سفالگربوميبهدلیل
حضور بي واسطه در محیط و مواجهه با نیاز جمعي ،با فهم شرايط حاضر اقدام به تولید
محصوالتي ميکند که دقیقا برآوردکننده نیاز جمعي مردمي است که با آنها پیوند خوني،
خانوادگي،دوستيوفرهنگيدارد.نخستینظروفسفاليجهتتأمیننیازهایمحليوخانگي،
ميگرفت ودر فاصلهزماني
مانندحملآب ،تهیهوطبخغذا وذخیرهآن مورداستفادهقرار  
نمک ،مراسم آيیني ،چراغهای روغني و
کوتاهي جهت تأمین نیازهای بیشتری چون تهیه  
امروزهدرهرمنطقهایباتوجه

محفظههاینگهداریبقايایتدفینيانسانبهکارگرفتهشدند.
بهنوعبافتفرهنگيآنمنطقه،تولیداتمتنوعيبانامهایمحليخاصوجوددارد.بهدلیل

ارتباطنزديکاهدافعملکردیوکاربردیباکیفیتهایبصری،درجدولشماره،3سفالبومي

ازديدگاههایبصریوشکليوکاربردیموردبررسيقرارگرفتهاست .
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کیفیتهایبصریواهدافکاربردیسفالبوميمناطقمختلفبوميايران

جدول:3
شکل 

حوزهها 

ظروف(ناممحلي) 

سیستانو
بلوچستان


چلیم،سوچکي،
خمیروک،کپل،کلو،
حمب،بزدوشي،ديم
شو 

هرمزگان 

جهله،برنگ،گراشي،
منبلي،گدوک،کروه
پاکوبه،کروکو،ديغ،
هاش،نندون،ممر،
مرزاب 

فنجان،لیوان،گلدان،
قلیان،شمعدان،
اسفندان،قلک 

کردستان 

تنور،ديزه،گوزه،
له،پيسوز،

گوزه
کشکساو،نیمهسوله،
دوله،تیکله،سوالت،
تهوک،پلوره،جار،

روچن 

کوزه،کاسه،پیکره،
خمره،تنور 

مازندران 

گودوش،گمج،
کشکاشور 

کوزه،گلدان،لیوان،
خمره،شمعدان،
بشقاب،کاسه،قوری،
سرقلیان،قلک،تنور،
انواعحیواناتسفالي 

گیالن 

گمج،نمکيار،نرخه،
ديزی،کشکاشور،
نمیار 

نقش 

کاربرد 

هندسي،دايره
ظروفيبهشکلشتر،
خانگي(آمادهسازی
سگ،کاسه،کوزه،جام ،توخالي(گیلو)،دايره
ونگهداریمواد
توپر(تکوک)،
قدح،پارچ،بشقاب،
غذائيوخرما)،
خطوطساده،
لیوان،قلک،قندان،
اسباببازی،معماری
نیمدايره،گلزنجیره،

آفتابه،سینيهای
لولههایسفالي) 
( 
موجدرختخرما 
مسطح،خمرهبزرگ 
نقشکندهبهصورت
خراش،نقوشساده،
خطوطموازی،
مورب،زيگزاگي،
ضربدری،بیضي
شبیهماهييابرگ 
نقشافزودهدايرهای
بهصورتگردنبند،
نقشکندهوترصیع،

نقشهاللي،دالبر 

نگهداریآبومواد
غذائي،کندوی
عسل،تزئینيو
آئیني،معماریو
اسباببازی

درمان،
کودکان 

خانگي(نگهداری
نقوشمشبک
آبوموادغذائي)،
هندسي،عمومابدون
تزئیني،مجسمههای
نقشودارایلعاب
بزرگوکوچک،
يکرنگساده 
معماری(سفالبام) 

نقوشسادههندسي،
کوزه،خمره،کماجدان ،عموماًبدوننقشو
دارایلعابيکرنگ
کوزه،گلدان 
ساده 
نمکدان،تابه،تنور 


منبع:نگارنده 

خانگي(نگهداری
آبوموادغذائي)،
سازموسیقي،
معماری(لولهو
ناودانسفالي) 

خانگي(نگهداری
آبوموادغذائي)،
معماری(انواعسفال
سقف) 
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منابع انساني توليد
زندگيبومي درپيدستيابيبهباالترينسطحهمسازیباطبیعتپیرامونخوداست.رابطه
انسانبامحیطاطرافازمهمترينروابطتأثیرگذاربرچگونگيسیرتکوينوتحولزيستيو

فرهنگيبشراست.مابرایشناختبهترانسانناچارازدرنظرگرفتنآندرکلیتانسانياشکه
بخش مهمي از آن در رابطه با محیط شکل گرفته است هستیم (فکوهي .)2346 ،بسیاری از
رفتارهای ما ميتواند با بیولوژی و فیزيولوژی انساني ارتباط داشته باشد ،بنابراين بسیاری از
محیطي و ژنتیکي

نگي ،
ويژگيهای فرهنگي که دربارهی آنها صحبت ميشود ،همزمان فره 

هستند .سفال گری جزو آن دسته از هنرهايي است که هم توان و نیروی بدني مردانه و هم
ظرافتوجودیزنانهراميطلبد.برطبقنظاممنسجمفرهنگبوميمردانعهدهدارآنقسمت
ازکارمي شوندکهتوانبدنيباالترینیازداردامادرنگاهکليسفالگریبوميعموماهنریزنانه
استوبهاينجهتکهبیشترمرداندرشکلدهيآثارنقشخاصيرابرعهدهنميگیرندو
ساخت ،پرداخت و حتي مرحله پخت و ساخت کورهها در مناطق ابتدائي بومي ،توسط زنان
صورتميپذيرد .مرداناغلبکارهاييچونآوردنخاکوسايرمواداولیهازمنبعوآمادهسازی
دهندکهبافنهایدستيودر


دهندوزنانآندستهازکارهاييراانجاممي
گلراانجاممي
قالبکامالبوميوظريفساختهميشوند .
دلیل اين امر شايد به روحیه پرورندگي زنان برگردد که با وجود محدوديتهای فراوان
محیطبهرفعنیازهایموجوددستميزنند.عالوهبراينزنان،بهعلتسکونتطوالنيواقامت
هایخانهشرايطمناسبترینسبتبهمردانفعال


وفعالیت
نگهداریبچهها

دريکمحلبرای 
درمحیطخارجازخانهبرایتولیدسفالداشتهاند؛زيراسفالگرینیازبهتمرکزبريکمکانو
محیطواحدجهتاجرایمراحلتولیدرادارد.جدولشماره،8نحوهتقسیمکاربینزنانو
مردانرادرساختسفالبومينشانميدهد .


جدول:8منابعانسانيتولیدومراحلتقسیمکارسفالبوميمناطقمختلفبوميايران 
حوزهها 

زنان 

مردان 

سیستانو
بلوچستان


ساختظروفبافندستيوتزئینآنها،
سوختکوره،چیدنظرفهاوخارج

تأمین
کردنآنهاازکوره 

تأمینمواداولیه،سرندکردنخاک،ساختگل،
ورزدادنگل 

هرمزگان 

ساختمجسمههایسفالي
بازیهایکودکانه) 
اسباب 

(

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،
چرخکاریوساختظروف،تأمینهیزمبرای

روشنکردنکوره،چیدنظرفهاوخارجکردن
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آنهاازکوره 



کردستان 

ساختگل،ورزدادنگلوافزودنموی
بز،ساختظروفبافندستيوتزيین
آنها،تأمینسوختکوره،چیدنظروفو
کورهوپختسفالینهها 

کندنخاکاولیهازمنبع 

مازندران 

تزئینسفالینهها 

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،
چرخکاریوساختظروف،لعابدهي،تأمین

سوختکوره،چیدنظرفهاوخارجکردنآنها

ازکوره 

گیالن 

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادن
گل،ساختظروفبافندستيوتزيین
سوختکوره،چیدنظرفهاو

آنها،تأمین
خارجکردنآنهاازکوره 

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،
چرخکاریوساختظروف،لعابدهي،تأمین

سوختکوره،چیدنظرفهاوخارجکردنآنها

ازکوره،ساختتنديسهایسفالي 


منبع:نگارنده 

ساختار فرهنگي و اجتماعي
هرآنچهمارااحاطهکردهاست،محیطخواندهميشود؛ بهعبارتديگر”،محیطمجموعهایاز
واقعیاتاستکهبهصورتبالقوهبافرددرارتباط قرارميگیرد“ (النگ)63:2346،از ديدگاه
محیطوفرهنگ،حوزههایمستقلازهمنیستند ،اينرابطهتعامليودو

بومشناسيفرهنگي ،

هایمحیطيبهمثابه


زيستگاه
سويهاستنهتقابليوخطي(هاردستي.)2366،ازنگاهاستیوارد،
ایاجتماعيمشترکوايجادخصیصههای

گیرینظامه


متغیرهایمستقليهستندکهبرشکل
فرهنگي يکسان و تعیین شیوه زندگي يک گروه ،جامعه يا منطقه ،مؤثر هستند (استیوارد،
انسانشناسانهموارهبرايننکتهتأکیدميکنندکهمکانوسرزمینبرایمردمبسیار
 .)2366
با اهمیت است .چرا که آنها توانايي هويتسازی بسیار بااليي دارند .هويت داشتن در درجه
نخست به معنای خاص و متمايز بودن ،ثابت و پايدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است
گیریهويتهابهطورعاموهويتبوميبهطورخاص،شامل

(بهزادفر .)2331،مولفههایشکل
عناصر فرهنگي و داللتهای مکاني ،محیط و طبیعت است که سفال بومي دارای تمام اين
مولفههااست .

دربررسيساختارهایفرهنگي سفالکلپورگانميتوانچنیناستنباطکردکه؛مردم
بلوچسختوابستهبهطبیعت،سنتهاوسرزمینخودهستندوسرزمینخودراباناممادريکي
مي خوانند .کوهستان ،کوير ،باد ،طوفان شن ،سختي معیشت ،هجوم زورگويان در طول تاريخ
اعتقاداتيرادرمیانساکناناينسرزمینبهوجودآوردهاستکهتقديرگراييوجهمشترکآنها
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اينقومدرجهتحفظهويتهایبوميخودبسیارتالشميکنند.سابقههایاعتقادیاين

است.
ازاديانمتعددشبهقارههنداست.قومبلوچهماکنونسنيوحنفيمذهبهستنداما

قوممتأثر
قبلازاسالمزرتشتي  ودرروزگارساسانيمانویبودند.درزماناسالمنیزبرخيحنفي،برخي
خوارج و گروهي ديگر شیعه شدند (سید سجادی .)2368 ،شکل سفالینههای بلوچ به همراه
تزئیناترويشان،نتیجهتصويریانديشههاواعتقاداتاينقوماست.نقشونگارهایسنتيبلوچ
نمايانگرطبیعتخشککويری،کوههایسختوخشن،کلوخزارها،طوفانهایتیزوآزاردهنده
شن،سختيمعیشت(کشاورزی،دامداری)،هجومزورگوياندرطولتاريخاستکهمنجربهبروز
شکلهاوزوايایتیزدرترکیببندیهاینقوششدهاست.برخيازاينعواملبهطورمستقیم

اشارههايي به عناصر طبیعي مانند کوه دارند برخي ،از شکل تیز برگ درختان منطقه ،مانند
درختدازويانخلالهامگرفتهاندوبرخيمرتبطباباورهایآيینيوعامیانهیقومبلوچبودهاند.
به طور مثال” ،مثلث با دارا بودن سه گوشه تیز و فرورونده ،حالتي تهاجمي و تعرضگونه به
بیرونداردکهدرباورهایعامیانهبلوچ،وجوداينشکلدرهرمکانيودرهرزمینهایباعث
گريزودوریارواحخبیثهوديگردشمناناست“ (شهبخش.)283،2348،با توجه به اهمیت
”پندار نیک ،گفتار نیک و کردار نیک“ در آيین زردشتي ،احتمال ميرود يکي ديگر از علل
کاربرد وسیع نقش مثلث در سفال سیستان ،نفوذ و سیطره اين شعار بر فرهنگ و هنر مردم
سیستان پیش از اسالم به عنوان نماد باشد؛ زيرا بر اساس يافتههای باستانشناسي احتمال
ميرودکهدينمردمشهرسوختهنیزنوعيزردشتيگریابتداييبوده باشد وممکناستکه

نقشمثلثهایدنبالهدار،مثلثهایواژگون،ازنقشهایرايجبر رویکاسههاینخودیرنگ
شهرسوختهباشد(سیدسجادی )2345،
سفال بومي ايران در ساير مناطق همچون هرمزگان اختالط و ارتباط اقوام مختلف
دهدکهآدابوسنتهاوزبانگوناگونداشتهاند .

دريانوردانيرانشانمي

”دريانوردا نقديميخلیجفارسوجزايرآنکهبهدرياهایدوريعنيهند،آفريقا،
اندونزی (جاوه)وچینسفرهایطوالنيداشتهاند،ازاينطريقآدابوسنناين
سرزمینهاراباخودبههمراهآوردهوکمکمموجباتگسترشآنرادرسواحل
خلیجفارسفراهمنمودهاند“(زندهدلودستیاران .)33،2366،


چرخ سفالگری موجود در میناب ،متأثر از نمونههای چرخهای هندوستان است و
شکلهای سفال منتج از آن نیز مشابهتهايي با نمونههای هندی و آفريقايي دارد .استان

هرمزگانازمناطقگرموخشکايرانواقلیمآنتحتتأثیرآبوهواینیمهبیابانيوبیاباني
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استلذاسفالینههایمیناببااهدافکاربردیمشابهسفالینههایهندوآفريقاجهتخنکنگه
داشتنمايعاتساختهشدهاند.همچنینبهدلیلمیزانکمبارشهایجویوتحتتأثیرفرهنگ
هاوموجهایدريایبررویسفالینههاديدهميشود .

بومياينناحیهنقوشماهي
ستاندريکيازحساسترينمناطقجغرافیاييدرادوارگذشتهسبب

موقعیتاستانکرد
شده است که اين منطقه ،شاهد درگیریها و جنگ اقوام مختلفي باشد و در نتیجه عناصر و
نگرشهایگوناگونيدرهنراينناحیهترکیبشوند .چنینتبادالتفرهنگيدرطولزمان،با

تغییراتصورتپذيرفتهتوسطمردممنجربهغنایفرهنگبوميقومکردشدهاست .


” مردمکردستاندراثرتداومسکونتواستقراردريکمنطقهاقلیميمعین،در
طول زمانهای متوالي ضمن رسیدن به نوعي جهانبیني ويژه ،وابستگي و
دلبستگي شديدی به زادگاه خود پیدا کردهاند و هنر کردی که انعکاس زندگي

قومي و باورهای اين جامعه است ،سرشار از چنین پايبندی و دلبستگي است و
علیرغمتنش ها،حرکاتوتحوالتي کهباتوجهبهظهورانقالبصنعتيواختراع
ماشیندراجتماعاتدرقروناخیرصورتگرفته،بسیاریازديدگاههایفرهنگيو

آداب و سنن اين مردم هنوز به حال خود باقي و همچنان پابرجاست“ (مشتاق،
 .)48:2368


منطقه شمال کشور مانند گیالن و مازندران همواره استقالل خود را در برابر ورود
نیروهایغیربوميحفظکردهاندکهاينموضوعمرتبطبا جغرافیایمتفاوتاينسرزمیناست.

نکته مهم ديگروضعیتمنابعطبیعي ودرتنگنانبودنمردمازنظرتأمین معیشتاست.در
خطه شمال  زنان از امنیت اجتماعي و امکان استقالل مالي بیشتری نسبت به ساير پهنهها
برخوردارهستند.تولیدصنايعدستيوسفالبهعنوانحرفهایدرآمدزاسببشدهاستتامردان

گيهای
نیز پابهپای زنان در تولید آن سهم داشتهاند .حضور هر دو گروه تأثیر بسیاری بر ويژ 
سفال شمال ايران گذاشته است مانند محصوالتي در ابعاد بزرگ با فن ساخت سختتر.
سفالینههایگیالنومازندرانبهتبعیتازروحیه مردانه کمترداراینقوشخاصيهستندو

کاریهای بسیار سطحي با نقوش ساده هندسي تزيین
کاریهای ساده و کنده 
بیشتر با مشبک 
ميشوند .
پیشروی و پسروی درياهای قديمي ،وجود رسوبات و گسترش جلگهها سبب افزايش
میزانموادآليموجوددرخاکوچسبندگيباالیگلراداشتهاستکهساختسفالینههايي
در اندازههای بزرگتر را امکانپذير ساخته است .ريزش زياد باران ،رطوبت موجود در هوا و
ادهظرفهایفلزیحاویآهنبهجهتمشکلزنگزدن،موجبآن

محدوديتحاصلازاستف
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شده است تا سفال در اين منطقه بیشتر از ساير مناطق مورد استفاده قرار بگیرد و افزون بر
استفادهکاربردیخانگي،بهترينومناسبترينپوششسقفبهعنوانعايقحرارتيوبرودتيبه
شمارآيدواستحکامومقاومتباالييبهساختمانبدهد .

نتيجهگيري
برایشناختابعادزندگيبشرميبايستخصیصههایانسانوارتباطمتقابلشراباکلمحیط

انسانبامحیطبلکهچگونگيارتباط،فعالیتهاو

درنظرگرفت؛ بهعبارتديگرنهتنهارابطه 
تواناييهای انساني اعم از کالبدی يا ذهني با محیط اطراف بايد مورد بررسي قرار گیرد.
بومشناسي فرهنگي عموما به تبیین رابطه محیط و فرهنگ و میزان اهمیت هرکدام از آنها

هایفرهنگيحاصلشدهبههماناندازه

اينامررابهرسمیتميشناسدکهسازگاری

ميپردازدو

ويژگيهایاجتماعيفرهنگيبستگيداردبهمحیطنیزوابستهاست.تعامالتدوسويهو

کهبه 
انطباقانسانبامحیطزيستهمواره

فرهنگومحیطزيستوجوددارد.

پیچیدهایبیندوحوزه

.دربررسيماهیتهويتيسفالبومينیزچنینمسئلهای

بهصورتتعاملي وجودداشتهاست
کامال مشهود است .مقاله حاضر برای شناخت اين ارتباط متقابل سفال سیستان و بلوچستان،
هایفني،کیفیتهایبصری،

هرمزگان،کردستان،مازندرانوگیالنراازمنظرمواداولیه،مولفه
اهدافکاربردیوعملکردی،منابعانسانيتولید،ساختارفرهنگيواجتماعيموردبررسيقرار
داد .
مواداولیه درهرپنجمنطقهشاملخاکرسياستکهبهطورمستقیمازمحیطبومي
تأمین ميشود .به علت تفاوتهای ذاتي عناصر شیمیايي اين خاکها ،سفالگر بومي مجبور به
افزودنموادطبیعيديگریچونمویبز(افزايشاستحکاموچسبندگي)وماسهبادی(کاستن
وکاربردینمودنآنبرایساختمحصولنهاييبافنهایمورد

چسبندگي)،جهتاصالحگل 
نظرش است .سفالگر بومي بنا بر قابلیتهای اين مواد ،فنوني را با بازدهي و کارايي مناسب
انتخابمي کند.ممکناستاينفندريکمنطقهبوميباسايرمناطقمشابهويامتفاوتباشد.

چنانچه شیوههای ساخت منطقه سیستان و بلوچستان با کردستان مشترک و شامل فنهای
ایاست.درمناطقيمانندهرمزگانازچرخهای


يبهصورتفشاریوانگشتيوفتیله
سادهدست
هایدستيودرمازندرانوگیالنازچرخهایپیشرفتهتراستفادهمي-


سادهدستيباتلفیقفن
کنند .شیوههای پخت نیز کمابیش مشابهتهايي با هم دارند .در سه منطقه سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان و کردستان ،کورهها کامال ابتدائي و روباز است و با سوخت هیزم روشن
ميشوند؛ امادرگیالنومازندرانازکورههایسربسته گوداليوياداالنياستفادهميشود.با

هاوتفاوتهایذکرشده،ماشاهدتنوعمحصوالتتولیدیدرمناطقفوقهستیم.

وجودمشابهت
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شونددارایشکلهایمتفاوت

سفالینههایاين مناطقکهبرمبناینیازمحیطبوميساختهمي

مايههای تزئیني مختلفي هستند .در ريشهيابي چنین تفاوتهايي بايد بسترهای
و حتي نقش 
فرهنگي اين مناطق را بررسي کرد ،چرا که زيرساختهای فرهنگي و اجتماعي و نگرشهای
مايههایتزيینيمحصول
جنسیتسازندگانآنهادرشکلونقش 

زيباييشناسانه محیطبومي و 

کنند.هويتهاييکهمنجر

نهاييتأثیرمستقیمميگذارندومولفههایهويتبوميراتعريفمي
بهحفظواستمرارفرهنگبومي مي شوندوازطريقآنافرادبومي هويتيرا بهخودنسبت
ميدهند و در غنا و بقای آن ميکوشند .سفالگر بومي نیز با برخورداری از چنین بنمايههای

هاواصالتهایفرهنگيمحیطزندگيخودرا

فرهنگيبهتولیدمحصوالتيميپردازدکهشاخصه
درقالبمنعکسميسازد .
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مقدمه و بيان مسئله
رخدادهای فجیعي چند سال گذشته در جهان بسیاری از افراد را در برابر پیدايش دوباره
ایازاحساساتورفتارهاييمتعجبساختکهگمانميشدديگرازآنهاخبرینخواهد


مجموعه
گناهتوسططالباندرافغانستان،حملههای

بودمانندنسلکشيقوميدرمیانمار،کشتارمردمبي

2
انتحاری در افغانستان و پاکستان و رفتارهای وحشیانه تکفیریها در سوريه .قبیله گرايي ،
هایوحشیانه،سربازکردننفرتهای


هایانساني،بروزخشونت
برخوردهایتعصبيمیانگروه
بودندکهرسانههاصرفابهبرجستهکردنآنهاميپردازندبدون

دارو...صحنههایمتفاوتي


ريشه
 آنکهتوضیحوتبینعمیقيداشتهباشند.اينرويدادهابهاشکالمختلفتابهامروزادامهپیدا
رسدکههمهاينرخدادهاواختالفاتقومیتيپديدههاييمنبعث


کردهاستوطبیعيبهنظرمي
هرآنچهنشانهایاز

يلعقبماندهازقافلهتمدندرنظرگرفتهشوندو 

ازجوامعابتدايي 2وقبا
اعتبارتعريفشود.درهمهتنشهایقومي،چهآنهاکهتجاوزکاربودند،چهآنها

قومیتدارد ،
بي
کهموردتجاوزواقعشدهبودند،چهآنهاکهازخشونتپرهیزکردهبودند،چهآنهاکهبيدفاعو

شونديعنيمجموعهایمبهم

سردرگمبودن د،همگيدربرابرافکارعموميبايکديگريکسانمي
کهتنهاسزاواردريافتبستههایغذاييوداروييهستند.ايندرحاليبودکهرابطهرسميو

غیررسميبرخيدولتهاباروسایگروهایمتجاوزدرگیرکامالحفظشدهاست .

زينشبیندونوعازکنشگراناجتماعياست:ازيکسو

اينرفتارهانشاندهندهنوعيگ

هایبهرسمیتشناختهشدهيادرواقعملتهاييکهبهلحاظتاريخيدرقالبايندولتها


دولت
هاييکهازمنظربینالملليفاقدرسمیتو


وازسویديگر،جمعیت
شدهاند 
بهرسمیتشناخته 

حتي فاقد شکل به حساب ميآيند .در اين ديدگاه دولتها از حقوق بینالمللي برخوردارند
هایفاقددولتوياقومیتهایغیررسميويارسميمغضوبدولت،هیچ


کهجماعت

درحالي
انگاشته ميشوند .اين گروه از نگاه ديپلماسيهای دولتي يا نهادهای بینالمللي مخاطبان
تيها ،فلسطینيها ،اقوام افريقای جنوبي،
شدهای به حساب نميآيند .اقوامي مانند تب 
تعريف 

شیعیان بحرين و عربستان ،هزارههای افغانستان که به تعبیری بايد آنها را ملتهای ممنوعه
تازمانيکهسرزمینمعینيوبهرسمیتشناختهشده،پايتختومقرحکومتينداشته

بنامیم 
هشمارميآيند.ايندرحالياستکه

باشندجمعیتهایسرگردانبدوننمايندهوغیرمسئولب

درفاصلهسالهای 2343ـ 2368بسیاریازکشورهابهساختگيترينشکلممکن،باسفارش
يابدونسفارشقدرتاستعمارگرقبليخوددرسازمانمللپذيرفتهميشوندوبالفاصلهحق


tribalism
sociétés primitives

1
2
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استقاللواعمالحاکمیتبرایآنهابهرسمیتشناختهميشود”.حققومي“مفهومياستکه

درمرحلهبنیانگذاریقراردارد .

برای اينکه بتوان به اين بنیان گذاری ،به عنوان يک پژوهشگر اجتماعي کمک کرد بايد
رويکردی را برای بازشناختن ،فهم و به رسمیت شناختن کنشگران تاريخي که در هیچيک از
مجموعههای اجتماعي تعريفشده در اسناد و کتب رايج جايي ندارند و حتي در پژوهشهای

ایبهآنهانميشوددرپیشگرفت .


شناختينیزاشاره

انسان
قوم هزاره يکي از اين اقوام است که هم اکنون اکثر جماعت مهاجر ساکن در ايران را
تشکیل ميدهد .بايد در اينجا اشاره کنیم که ”گروه قومي“ به عنوان واژهای که از گفتمان
جامعه شناختي غرب وام گرفته شده است ،مفهومي نارسا برای موضوعات بومي در کشورهايي
هاميشود(تاپر،

مانندايرانوافغانستانوسايرمناطقاستومانعازتحلیلظرافتهاوابهام

هزارههايکيازاقوامافغانستانوبیشترآنهاشیعهمذهبهستند.در
.)32:2344بااينتفاسیر ،
افغانستانآنانسومینگروهقوميعمدهراتشکیلميدهند وبنابربرخيمنابعجمعیتآنها

تقريباً  26درصد جمعیت اين کشور را تشکیل ميدهد .مناطق هزارهنشین در افغانستان به
درقرنبیستممیالدیهزارههاشهرونداني درجهدومکشور

هزارهجات وهزارستان معروفاست.

نهارفتارميشد.بعداز

درافغانستان بودندوگاهيحتيازطرفدولتمرکزیبهعنوانبردهباآ
دستيابيبه
کمهزارههابرای  


گروهکمونیستيخلقکم
کودتایسال 2364و بهقدرترسیدن 
حزبهای

برابرفعالیتهاييراآغازکردند ورهبرانهزارهمانند؛عبدالعليمزاری

حقشهروندی
بنیانگذاریکردند.بعدازخروجارتشسرخ ازافغانستانوپايانحکومتکمونیستي
سیاسيرا 
اهللافغانستانواردجنگداخليشد.هزارههاباساختنحزبوحدت سعيدر


امرگدکترنجیب
ب
حفظقدرتسیاسيخودکردند؛درسیاستجديدحزب،ديگرمذهب پايهاصلينبود وبیشتر
کوششميشدتاازتمامقوایهزارهيکانسجامکليبسازد(مژوند.)2122،

باورودنیروهایائتالفبهافغانستاندرسال 2112حکومتطالبانسقوطکرد.قانون
اساسي جديد ورود همه شهروندان افغانستان را به نظام حکومت اجازه ميدهد؛ از همین رو
هزارهها در انتخابات  2122توانستند  21درصد از کرسيهای مجلس افغانستان را از آن خود

اينحرکتسیاسيموردانتقادسیاستمدارانپشتونواقعشد .باوجودقوانینجديدکه

کنند.
داند؛اماهنوزهمحرکاتنژادپرستانهایعلیه


ايکسانمي
براساسآنحقوقهمهشهروندانر
اينمردمدرافغانستانوپاکستانصورتميگیرد.برایمثالدرسال 2116قبايلکوچي،با

ودههانفرهرسالهدر
هزارانتنازهزارههاشدند  

حملهبهروستاهایهزارگيباعثآوارهشدن 
نانکشتهميشوند .

پيحمالتآ
ايران در بسیاری از موارد با هزارههای مهاجر از افغانستان و پاکستان مانند شهروندان
ايراني رفتار کرده است  و پس از حضور نیروهای ناتو در افغانستان و شدت گرفتن حمالت
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جنگجويان سلفي خص وصا در پاکستان ،ايران با وجود کمبود فضای آموزشي به هزارهها اجازه
برابرباايرانیاندادهاست .

تحصیالتعاليدردانشگاههاراباشرايطيتقريبا
عالوهبرتهديدهایقومیتي،زبانفارسياينجماعتدربرابرزبانپشتویقومحاکم،
هموارهموردنامهربانيبودهاست.بهباور برخيعلتاينکهحکومتهای پیشینومدافعزبان
پشتوخواستندکهزبانپشتورابرفارسيتحمیلکننداينبودکهاوالتصورميکردندپشتوانه
زباناموریملي،سیاسيوقومياستوازآنجاکهفرهنگزبانفارسيبهنامفرهنگوادبیات
کهافغانستانازآنبهرهاینخواهدبرددرنتیجه

ايرانشناختهميشداينتصورشکلگرفت

تالششدتازبانپشتويگانهزبانرسميکشورقرارگیردوبهاينترتیباستقاللافغانستان
تقويت شود .ديگر آنکه حکام افغانستان ميپنداشتند با رسمیت بخشیدن به زبان پشتو و
توانندحکومتمداومتریداشتهباشند(.مايلهروی225:2362،ـ


سازیزبانفارسيمي

آشفته
فارسي زبانمادریدوقومهزارهوتاجیکدرافغانستاناستامااکثريتمردمافغانستانبا

.)226
آن تکلم ميکنند .اين زبان اگرچه به عنوان يکي از زبانهای رسمي کشور از سوی حکومت
افغانستان به رسمیت شناخته شده است اما دولتها و عناصر حاکم همواره کوشیدهاند
گذاریهای فرهنگي و

محدوديتهای فراواني در راه رشد و تکامل آن ايجاد کنند .سیاست

گونه ای بوده که با تقويت و توسعه زبان پشتو به عنوان زبان اول در مراکز اداری
آموزشي به 
فرهنگيوآموزشيوحتيسیاسي،حوزهتأثیراتفرهنگيزبانفارسي رادربرابرآنتضعیفو
محدودگردانند(واعظي.)36:2342،
مادراينمقالهسعيداريمبهدوموضوعاساسيانسانشناختيدرموردمهاجرينهزاره

هاودومزبانهزارهها.مفاهیمقومیتو


هایقوميهزاره

ساکندرايرانبپردازيم:نخستريشه
زبانبهعنوانعناصرهويتبخشيکجماعت،هموارهموردتوجهپژوهشگرانعلوماجتماعيو

سیاسيبودهومطالعهايندوميتواندبهدرکبهترازاينجامعهمهاجرمنجرشود .



چارچوب نظري
تاريخ همیشه بر پهنههای سرزمیني با نام کشور يا منطقه اتفاق ميافتد .کشور نقطه شروعي
براینامگذاریمردمساکندرآنبودهاست؛اماپذيرفتنينیستکهدرحوزهانسانييککشور

هابهصورتتفکیکناپذيریبايکديگرپیوندبخورند


وتماممردمدرهمهمناطقودرهمهزمان
زيستيکاملباشند.بايدتوجهداشتکهيکنامسرزمینيدارایتاريخچهای


ودوتمامیتدرهم
دريکزبانخاصاستوازهمینروريشهآنبهطورکليبسیارمتاخرترازسرزمینياستکه
گونهایخودسرانه
هابه 
امروزآننامرابرخودداردوبايداذعانکردکهمرزهایاينسرزمین 

اندودرنتیجهتنهادرقالبهایزمانيمعینيمعنادارهستند .


تعیینشده
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تمامي کشورها در عصر حاضر بیش از هر چیز واقعیتهای نهادينه ،قانوني و آموزش
هاييذاتامادیوطبیعيبهشمارآيندکهانسانهايي


اندوبهندرتممکناستواقعیت

يافته
اند.هرچندکهانسانهایامروزی


خاص،زبانفرهنگوسبکزندگيخودرادرآنجابنانهاده
تند،اماهمهدولتهاتالش

باانسانهاومرزهایپیشینمتفاوتهس

همچونمرزهایامروزی 
هایپيدرپيدرحدود


ایارائهدهندکهگوييهموارهدرطولقرن
دارندتاريخخودرابه 
گونه

جغرافیايي کنوني حضور داشتهاند .از سوی ديگر ،هر فردی به طور طبیعي تمايل دارد هويت
وجوکند.هويتميتوانددرچندينسطحممکنباشد


خودراآگاهانهدريکگروهخاصجست
و هر فردی ميتواند به صورت همزمان چندين هويت داشته باشد .بنا بر سنتهای اجتماعي
گوناگون اين هويت ها متفاوت هستند .هر انساني به اين يا آن تعلق خود در اهمیت بیشتری
ميدهد و اين تعلقها را در سلسله مراتبي از وفاداریهای دروني و پذيرفتهشده قرار ميدهد.

يابيافراددرگروه هاسرچشمهنیرویرواني،توازنوشکوفاييشخصیتياست.هويتبرای


هويت
وبیشامریآگاهانهوشاملگزينههاييبدونترديداست .


افرادکم
نظريه عمومي غالب در قرن نوزدهم به شدت بر طبقات اجتماعي ،آگاهي طبقاتي و
یهويتتاکیدميکردکهريشهدرامراقتصادیداشت.تاکیدبرامر

مبارزاتطبقاتيبرشکلگیر

اقتصادیسببميشدتاواقعیتهایقوميکهريشهدرفرهنگدارندناديدهگرفتهشوند.امر

تعارضهاو

اجتماعيوامرقوميدومقولههمیشگيدرهمهجوامعهستندوميتوانندسرمنشأ

ندگيانسانهموارهپويايياقتصادیـاجتماعيازيکسووپويايي

سوتفاهمهاباشند.دربطنز

هایقوميواجتماعيدرمقولهمجموعههای

قوميـفرهنگيازسویديگراثرگذارهستند.گروه
هاييکههريکازعناصرآنهارانميتوانهموارهدراينيا


گیرند،يعنيمجموعه

قرارمي
مبهم2
بندیقومیتوگروههایقوميفقدانتعريفيا


داد.مشکلاصليمفهوم
درآنزيرمجموعهقرار
وجودمعیارهایمتفاوتدرتعريفاست(احمدی .)23:2364،
هاوتحولآنهاراميبايست


هایقومينسبيبودنمرزها،منافع،تعارض

درتحلیلگروه
درنظرداشتوبايدبهسراغتحلیلواقعیتهایپیچیدهومتغییررفت.ازهمانابتداابهاماتو

آشفتگي هاييدرخصوصمفهوموتعريفقومیتوبنابراينهويتقوميوجودداشت.امروزهنیز

8
3
2
ساختبرخيترکیبهانظیرگروههایقومي ،هويتقومي ،سیاستقومي وناسیونالیسمقومي

درجامعهشناسيوعلومسیاسيآشفتگي موجودرادامنميزند(احمدی .)24:2364،برای

)پايههایخاص،
سهراهکاراصليميتواندموردتوجهقراربگیرد 2:

روشنشدن”هويتقومي“
شودمجموعهایگنگدر


عینيوذهنيهرگونهتعلقبهگروهمشخصشود.اينامرباعثمي
1

Fuzzy set
ethnic group
3
ethnic identity
4
ethnic politics
2
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بايدبدوننفيارزشنمادينوعاطفييعنيارزشهويتبخش،

قالبيکطرحترسیمشود )2،
هایرايجيراکهبههريکازاينقومیتهانسبتدادهميشودراپشتسرگذاشت)3،


قالب
بايدبتوانبرایتقابلسادهنگرانهمیانقومیتوملتراهکاریيافت .
هایسیاسي،رسانهایوحتي


کهبهشدتبرگفتمان
تقابلضمنياماريشهایملتوقوم

علمي تأثیر گذاشته است از همینجا ناشي ميشود .دو واژه قوم و ملت برای مشخص کردن
رودکهکامالقابلمقايسهاند.باوجوداين،ازمقايسهويا


هاييبهکارمي
مردم،جمعیتهاوگروه

ایمورداحتراموحتيتقدسيافتهاست.

آنهااجتنابميشود.ملتواژه

درکنارهمقراردادن 
سپربالیملتاستکهرفتهرفتهباعملپیوستهتاريخيخودجايگزين

دولتاثر،سخنگوو 

معنایملتشدهاستوواژهملتبهصورترايجيگويایدولتهاياکشورهااست.سازمانملل

دهدواينخودنشاندهنده


هاوکشورهایداریحاکمیترادرخودجایمي

متحدصرفادولت
دولتهااست؛بنابراينواژهملتبهتدريجازيکگروهانساني
واگذاریحقسخنگفتنمردمبه 
شود.اينامرخودگويایاهمیتاساسيرابطهایاستکه


بهنهادنمايندگيآنمردممنتقلمي
امروزهمهجوامعرابهنهادهایحاکمدرآنوبهسرزمینيکهآنهاپیونددادهاست.درمقابل
نهشده با يک سرزمین باشد به عنوان ملت شناخته
هیچ گروه انساني که فاقد پیوند نهادي 
شودودرصورتيکهتمايلبهشخصیتدادنبهچنینجماعتهاييوجودداشتهباشداز


نمي
شود.جماعتهاييکهبهداليلي چونابهامدرحدودآنها،فقداننهادهای


واژهقوماستفادهمي
سرزمیني،عدمتوسعه،خردوکوچکبودناينامکانراايجادشدهاستکهاصوالوجودشان
زيرسؤالبرود .
اختالفاتيدرموردامکانياعدمامکانبهدستآوردنملیتيککشوروحقانحصاری
وبیشآگاهانهبسیاریازناظرانانعکاسمييابد.


حقوقمربوطبههويتقوميدريکرويکردکم
اين ناظران در واقع میان دو موضع افراطي درگیرند :از طرفي ،رويکردی که تنها هويت قابل
بررسيومعتبرراهويتثبت شدهدراوراقهويترسميبهشمارآورندوازطرفديگررويکردی

ایازمشخصههاييمانند


کهبهنوعيهويتقوميواقعياشارهداردکهمبنایآنراگروهپیچیده
کنندهترين ويژگي ميداند .رويکرد دوم عمدتا مورد توجه انسانشناسان،

زبان به عنوان تعیین
پژوهشگرانمیدانيوياتحلیلگرانادبياست(برتون .)33:2341،


روششناسي پژوهش
ایموجودصورتپذيرفتهاستوجمعآوری


هایکتابخانه

بخشاولاينپژوهشبااتکابهداده
دستآمدهکهپژوهشگر
هاييبه 


مدتاازخاللمصاحبه
هایبخشدومدرموردزبانهزارههاع


داده
درکارمیدانيخوددرشهرکقائمقمانجامدادهاست.اينمصاحبههابهموضوعاتيدرمورد
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رسیدباانجامپژوهشيزبانشناختيمتکيبراين


سبکزندگيآنهااختصاصداشتوبهنظرمي
تيافت.گردآوریايندادههابهشدتتحتتأثیر

توانبهنتايجتاملپذيریدس

مصاحبههامي

چگونگيبرقراریارتباطپژوهشگرباافرادجامعهموردمطالعهبودهاست.فضاهایکليارتباطبا
مهاجرينافغانستانيبهطورکليميتوانددوحالتمتضادبهخودبگیرد،فضایاحتیاطوفضای

اعتماد .
 )2فضایاحتیاط :فضایاحتیاطدرهروضعیتيکهپژوهشگرايرانيبافردغیرايرانيدر
کشور ما تماس برقرار کند ،پیش ميآيد .اين فضا به هنگام تماس با مهاجرين افغانستاني به
داليلمتعددايجادمي شود،مهاجرافغانستانيبهمحضآنکهحسکندفردايرانيقصدنزديک

ضعمنفيميگیردوليدرنهايتشايدازترس،

شدنبهاورادارد،بهطورآشکاروپنهانمو
متوجهميشودکههرچهبیشترکنجکاوینشاندهد

پاسخنميگذارد.پژوهشگر 


سواالتاورابي
بههمانمیزانکمترنتیجهميگیرد.

فضایاعتماد:درفضایاعتمادبهدلیلهمزبانيوتاحدودزيادیفرهنگمشترک

 )2
ايراني ـ افغانستاني ،برقراری تماس آسانتر است ،مهاجر افغانستاني پیوسته در جستوجوی
وضعیتبهتر،کارپردرآمدترومالقاتباايرانیانياستکهبهنظراوپذيراترميآيند.روابطانساني

ایدرپیشپایاوقرارميگیرد،بهسهولت


هاييکهمردافغانستانيحسکندراهتازه

درموقعیت
برقرار ميشود .در اينجا پژوهشگر مالحظه ميکند که هرچه بیشتر به مسائل پاسخگوی خود
عالقهنشانبدهد،بیشتربااوهمدردیکندوبیشترازاطالعاتخودهزينهکندپاسخگویخود
رابهسخنگفتنتشويقکردهاست .
جامعهمهاجرينافغانستانينهپرحرفاستونهشاداب.بنابراينميبايستيحوصلهبهخرج

شناختيتماس هایفردیوطوالني(ژرفانگر)رادردستورکار


داديموبرایپژوهشيانسان

مي
خودقرارمي داديم.درواقع،خطبرقراریارتباطدوسويهاست.دريکسویآنپاسخگوودر

سویديگرآنپرسشگرانسان شناسقراردارد.تجربهبهمانشاندادهاستکهحداقلدرکشور

بندی از
خودمان ميتوان پاسخگويان را به چند دسته تقسیم کرد :مرتضي کتبي طبقه 
پاسخگويانايرانيارائهميدهد .


” بديهياستکهدرتحقیقاتاجتماعي،تعیینشرايطپاسخگويي،بهمنظورتعیین
ها،اصلياستضروری.اينشرايطراميتواندرنکاتزيرخالصهکرد :


معنایپاسخ
هاييکهپرسشگربههنگامتحقیقبازیميکند؛ 


نقشيانقش
نوعياانواعبیانيکهویبهکارميبرد؛

هاييکهپاسخگوبازیميکند؛


نقشيانقش
رابطهبینپاسخکنونيباپاسخياپاسخهایقبليوبعدی؛
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رابطهبینسؤالوتعدادسؤالباپاسخ]63:2365(“[...ـ .)64



محدوده مورد مطالعه
ميشود،
در جنوب شرقيترين نقطه شهر قم ،جايي که راهآهن قم ـ اصفهان از شهر خارج  
شبهجزيره بیاباني از شمال به شهرک منتظرالمهدیو از سه سوی
شهرک قائم قراردارد ،اين  
زمینهایبايروجودتا
بیابانهایبايرمنتهيميشود.ازسمتشرقتاحدود2کیلومتر 
ديگربه 
يابد.درسمتجنوبراه آهنقرارداردوپسازآنجزکويرچیزیديده


ادامهمي
محله يزدان 
نمي شود و در غرب يعني در مسیر جمکران و کاشان نیز تنها بیابان چشمانداز ما را تشکیل

مي دهد.هرچنداينشهرکدرنقشهازسمتشمالازطريقشهرکمنتظرالمهدیبهشهر

متصلاستامادرواقعفاصلهمعناداریمیانايندوشهرکحاشیهایقموجوددارد.

ایميماندکهازسهسویبهصورتمطلقوازيکسوبهصورت


شهرکقائمبهجزيره
رسد.اينشهرکدرحاشیهشماليخطراهآهنقرارداردوبلوارقائماين


نسبيبهبیابانمي
شهرکرابهدوپارهشرقيـ غربي و خیابان اصلي شهرکيعنيخیابانشهیدبهشتيآنرابه
دوپارهشماليوجنوبيتقسیمميکند .تقاطعبلوارقائموخیاباناصليمیدانشهرکواقعشده

استکهحکممرکزشهرکراداردوبادومشخصهبارزکالبدیشناختهميشود:اولمسجد

بزرگشهرکودومايستگاهات وبوسکهمردماينشهرکرابهمرکزشهرقممنتقلميکند.
شهرک قائم با وجود جديدالتأسیس و کوچک بودن ،از همه امکانات شهری مورد نیاز برای
،گاز،تلفن،مدرسههای دخترانهوپسرانه در

زندگيمتعارفهمچونآب شرب،برق وروشنايي
حملونقل شهری ،مراکز خريد و ...
همه مقاطع ،بانک ،کالنتری ،مسجد و حسینیه ،سرويس  
برخورداراست .
مهاجرينافغانستانينزديکبهنیميازساکناناينشهرکراتشکیلدادهاندکهبیشتر

آنانازقومیتهزارههستند.قومیتديگرافغانستانييعنيتاجیکهادراقلیتهستند.دراين

شهرک،عالوهبرافغانستانيها،اقوامديگ رايرانيمانندبومیانقمي،اقواممهاجرترک،لروعرب

زندگيميکنند .


پيشينه هزارهها
پژوهش در مورد هزارهها به پیش از قرن نوزدهم برميگردد ولي هزارهشناسي طي صدسال
گذشتهپیشرفتچندانينداشتهاست.يکيبهدلیلشرايطدرونيکشورافغانستانکهعمومابه
صورتجامعهایبستهوفئوداليباقي مانده  استودومبهدلیلحائلبودناينکشورمیاندو

قدرتبزرگاستعماریانگلیسوروسومحدودشدنتوسعهاجتماعي،سیاسيوفرهنگيآن.
بااينوجودمیدانبراینظريهپردازیدرموردمنشأوتاريخاقوامگوناگوناينکشوربازبوده
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شناسانومورخانمختلفوسپسبهنقدونتیجهگیری


هایمهمانسان

بهنظريه
است.دراينجا 
نظريههایمختلفدر
هزارههایافغانستان  
کليازآنهاميپردازيم.سیدعسگرموسویدرکتاب 
موردمنشاءهزارههارابهسهدستهتقسیمکردهاست :


نظريه بومي بودن هزارهها
شناسانغربيباتکیهبرمسیرجنگياسکندر،سفرنامههاواستناد


وشرق
پژوهشگرانافغانستاني
شناختي،تاريخي،جهانگردیوحتيجسمانيهزارههابرايننظريه


بهيکسلسلهشواهدزبان
تأکید کردهاند (الفینستون .)282 :2364 ،اين نظريه در ابتدا توسط پژوهشگر فرانسوی ژوزف
پييرفريه2درقرننوزدهمارائهشد(فريه.)222:2466،ايننظريهرابرخيمحققانافغانستاني
مورد تائید قرار دادهاند (حبیبي8 :2382 ،؛ اخالقي .)46 :2341،حبیبي استدالل ميکند که
شدومردماناطرافنیزهزارهنامیدهميشدند.


هزارهتنهابهمردمانمرکزافغانستاناطالقنمي
آنها نه تاتار و نه مغول هستند بلکه چنین تصور ميشود که بازماندگان هند و آريايي باشند.
).براساسمنابعيمانندنوشتههایراورتي،چنگیزخانهرگزازرودخانهسند

(حبیبي3:2382،
نگذشته است .اين پرسش مطرح ميشود که اگر هزارهها بازمانده لشگر چنگیز باشند چگونه
ره هایپنجابيرادرآنسویسندتوجیهکرد؟(موسوی.)86:2363،ديگر
ميتوانوجودهزا 

استداللحبیبيايناستکهنامهزارهازنظرتاريخيبهدورانقبلازاشغالمغولبازميگردد؛

گرددوناميرابهسرزمینهاييميدهدکه


ازهندبازمي
وقتيجهانگردچینيهیوانتسونگ 2
بعدهاسنتمارتین 3ازآنبهغزني(هوـساـله) وهزاره(هوـزاـله)تعبیرميکند(حبیبي،
 .) 8 :2382دلیل ديگر حبیبي اين است که سنت مارتین مواردی را نقل ميکند که هیوان
تسونگدرهمراهيبايکيازشاهانمنطقهافغانستانازشباهتعجیبآنهابهچینيهاسخن

زبانشناس آلماني بر اساس روشي آماری به اين
ميگويد (حبیبي .)4 :2382 ،میخائل وايرز  8

نتیجه ميرسد که میان مغوالن و مردم افغانستان روابط ريشهای وجود نداشته است (وايزر،
عقیدهميشود .


گونهباحبیبيهم

)واين
258-284:2113

نظريه اتصال هزارهها به قوم مغول
یزخانبهافغانستانآمدهاند،اجدادمردمانيهستندکهامروزهبه

سربازانمغولکهباارتشچنگ
هزارهشهرتدارند(ومبری.)232:2358،دراينجامسئلهتأثیراتزبانيوفرهنگياسکانموقت
يادائمقدرتهایاستعماریبرمجتمعاتانسانيمطرحاستکه طرفدارانزيادیهمدارد تا

1

Joseph Pierre Ferrier
Hivan Tsung
3
Saint Martin
4
Michael Weiers
2
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گفتهشده اغلب مردم هزاره خود را از بازماندگان قوم مغول ميدانند .اين مردم برای
آنجا که  
هاييمتوسلشدهاند.بسیاریازپژوهشگرانسیاسيمعاصربر

اثباتايننظريهبهتهیهشجره 
نامه

اينباورهستندکهحضورموقتودائمنیروهایاستعماریتغییراتوتوسعهبرگشتناپذيریدر

آورند.اينپديدهرانمونهایاز


تماعيـزبانيجامعهبوميبهوجودمي
سبکزندگيوساختاراج
استعمارمهاجرميدانند(ارگیری .)36:2362،

والدينهزارهواژه”مغول“  رابهعنوانيکصفتبههنگامآموزشرفتاریفرزندانخود
برند.اينواژهدرگفتوگوهایروزمرهبهعنوانصفتيبرایيکعملدرستومؤدبانه


بهکارمي
بهکارميرودوضدآنعبارت”نامغول“است .



اوبچهمغولبِشِي(←)o, bača moqol bešiبچهدرستبشین
اوبچهمغولبخور( ←)o, bača moqol boxorبچهدرستبخور 

هايکساناستدرحاليکهبینسايراقوامافغانستانيچنین


اينکاربردبرایهمههزاره
اصطالحيوجودندارد(فرديناند .)34:2114،
سرانجاماينکهگفتهمي شودکلمههزارهمعادلفارسيکلمهمغوليمینگيامینگانبه

هایدهصدوهزارنفرهتقسیمميکردند.


هالشکريانرابهگروه

است.ظاهرامغول
معني 2111
اصطالحاتيماننددهباشي(سرپرستگروهدهنفره)وصدباشي (سرپرستگروهيصدنفره)،
خانهصدبستر(بیمارستانصدتختخوابي)کهامروزهدرافغانستانمتداولاست،ميتواند


شفا
ازاينتقسیمبندینظاميمغوليگرفتهشدهباشد(موسوی.)62:2363،گروهيازپژوهشگران

معتقدهستندکههزارهها بازماندگانسربازاننیکودریفرزندبزرگ چنگیزونهخودچنگیز

خانهستند(بارتولد .)66:2313،دربینسیدهایهزاره،کسانيهستندکههنگامناسزاگويي
بهعام(هزارهها)ميگويند :


اُچوچهچنگیز(←)o, čoča čangizهای!بچهچنگیز! 

نظريه اختالطي بودن نژاد هزارهها
هاـمغولهانیستندبلکهترکیبياز


هاياترک

گانمغول
براساسايننظريه،هزارههافقطبازماند

ها،افغانهاو...هستند.مغولهااغلبمناطقمفتوحهخودرا


ايندووديگرنژادهاچونتاجیک
کردندوآنجاراپايگاهيبرایحمالتبعدیخودقرارميدادند؛امادرمواردی


زداييمي

جمعیت
که خود مردم بومي تسلیم ميشدند آنان خودشان را به تقسیم غنائم راضي ميکردند .در
شرايطي که سربازان مغول و ترک در بسیاری از مناطق افغانستان مرکزی جايگزين ساکنین
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هابهناچارتحتنفوذهمسايهفارسخوددرآمدندوازهمینرواحتمال


قبليشدهبودند،هزاره
نپذيرفتهباشند.درواقعنوعزبانيکههزارههایامروزباآن

داردکهزبانفارسيرابهعنوانزبا
سخنمي گويندشباهتآشکاریباگويشساکنانهراتومشهدداردهمانگونهکهدرمورد

هانیزچنینشباهتهاييوجوددارد(موسوی.)65:2363يکياز


زبانوفرهنگترکـمغول
2
کهمخالفنظريهترکيامغولخالصبودنهزارههااست

طرفدارانايننظريهمکاکر است.او
اعتقادداردکهاخالفسربازانمغولاغلبجغتائیانهستندکهدرزمانهایمختلفبین-2223

گرفتهاند.
اندکههزارهنام 


اندودرقرنشانزدهممردمانيراشکلداده

واردافغانستانشده
2886
اينسربازانکهيامجردبودند وياهمسرانخودرابههمراهنیاوردهبودندبازنانبوميتاجیک
گوبرزبانتازهواردان


هایفارسي

نواحيمرکزیافغانستانازدواجکردند.خويشاوندیباتاجیک
اثر گذاشت و اساس به جود آمدن گويش فارسي جديدی شد که هزارگي نام گرفت (کاکر،
هایعینيومطالعاتمعتبرودقیقبهنظرعدهای


هواقعیت
 2:2363ـ .)2ايننظريهباتوجهب
قابلقبولتلقيشدهاست .

نقد نظريههاي سهگانه
اکنونسعيبرآناستکهسهنظريهباالدرموردهزارههاراازابعادمختلفبهنقدبکشیم .

نقد نظريه بومي بودن هزارهها
اندوپايهنظریخودرا


هامشغولداشته

خودراباواژه
بهنظرميرسدطرفدارانايننظريهبیشتر

هافينفسهشواهد


گونهشباهت

کهاين

اند،درحالي

هایدارایآواهایمشابهاستوارکرده

برکلمه
انسانشناختي يا زبانشناختي ايجاد نميکند و حتي ممکن است با اتکا بيجا بر آنها،

پژوهشهای قومشناختي دچار گمراهي شوند .فرض اينکه هوـ زاـ له و هزاره از نظر ريشهای

باشند،چیزیرااثباتنميکندزيراادعایماتنهابراساس

يکسانودرگذر زمانتحول يافته 
فرضاستوبدونارائهشواهدبیشترنميتواندچندانقابلتوجیهباشد.درگويشهزارگيکلمه

زمینبهکارميرود :

هزارههمبرایمردموهمبرایسر

مَهاَزرَهيُم(←)ma azra yomمنهزارههستم 
ازسرزمینهزارهآمدهام 

ازاَزرَهاَمادُم(←)az azra omâdom



Kakar

1
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تلفظصحیحاينواژهدوسیالبياَزرهاستوبنابرنظرتیمورخانفتشابهيبیننامقديم
سرزمینوهزارهجاتوجودندارد(تیمورخانف)21:2341،؛و طرفدارانايننظريهدرنهايت

هایسرزمینهایاطراف


بايدتوجیهکنندکهچرادهدرصدواژگانهزارگيمغولياستودرزبان
اينواژگانوجودندارند؟درحاليکهازنظرتاريخيکلمنطقهافغانستانوايرانفعليبهاشغال
مغولهادرآمدهبود .


نقد نظريه پيشينه مغولي اقوام هزاره 
گردد.دراينکهمغولها


هابازنمي

گويدتاريخمنطقههزارهبهقبلازمغول

ايننظريهبهمامي
ايران و افغانستان را اشغال کردهاند و هزارهها شباهت جسماني زيادی با مغولها دارند ترديد
هزارههادرنژادمغولکافي
هابرایطبقهبندی 


گونهاستدالل

نیستاماناگفتهپیدااستکهاين
هاوقرقیزهانیزبامغولها


ها،ترکمن

نیستندچهدراينصورتدرموردشباهتفیزيکيازبک
هایپنجابيراچگونهبايدريشهيابيکرد.بايددانستکهتاکنون


چهتوجیهيوجودداردوهزاره
هیچ سندی با عنوان هزارههای مغول به دست نیامده است و هیچ پژوهشگری به هزارههای
ها،مغولهاوايماقهاسه

مغوليزبانبرنخوردهاست وما نیزمانندشرمنمعتقديمکههزاره
گروهقوميمتمايزهستند .

نقد نظريه اختالطي بودن نژاد هزارهها
ترازدونظريهقبليمينمايد،ناقصومبهماست.ازيکسو ،اين


کهمعقول

ايننظريهدرحالي
توانآنرابرتمامگروههایقوميجهانتعمیمدادوازسویديگر


نظريهعمومياست،چهمي
تواندهويتونقشنژادهایمختلفرابهعنوانمنشأتشکیلقومهزارهبهدرستي


ايننظريهنمي
تبیینکند.بهاينترتیب،هرسهنظريهدرموردمنشأهزارههاازيکضعفعمدهمشترک رنج

ميبرندوآنتمرکزبرکلمه”هزاره“بهعنوانمبنایتحلیلآنهااست.

ترمنشأهزارههامستلزمفراتررفتنازناممردمانساکندر


يابيبهشناختدقیق

دست
هزاره جات کنوني و رديابي ساکنان قديمي اين منطقه است .هرگونه پژوهش انسانشناختي و

قومنگارانه در مورد اين منطقه از افغانستان نیازمند سفرهای علمي به گذشتههای دور و به

الگوهایمهاجرتوپديداریمرزهایجغرافیاييناشيازآندرمنطقهاست.ازديدگاهتاريخي،
آيین بودائي حداقل   2611سال قبل از حمله مغول به خراسان به طور وسیعي در جنوب
ائرچینيرابهبامیانميکشانیدهاست.درهبامیانيکياز

هندوکشحاکمبودهوساالنههزارانز
مراکزگسترشبوديسمودرنتیجهاقواممرتبطباآنبودهاست.اسنادباستانشناختيدربامیان،
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نقاشي های اطراف مجسمه بودا و همچنین شکل فیزيکي تنديسها ثابت ميکند که چهره

لهمانگونهبودهکهامروزهزارههاهستند .

فیزيکيمردمانمنطقهقبلازحملهمغو
در يک نتیجهگیری ميتوان گفت که نه تنها مغولها ،تاجیکها ،ترکها ،افغانها
(پشتونها) ،ازبکها بلکه حتي عربها ،هزارهها در برهههای مختلف زماني آمیزش داشتهاند.

یزهایازنژادهاوگروههایقوميمختلف
هايکيازقديميتريناقوامساکندرمنطقهوآم 


هزاره
ایوزبانيآنهاتاحدزيادیازهمهمردمانباالبهصورتهایمختلف


هستندوساختارقبیله
تأثیرپذيرفتهاست .
واقعیتايناستکهگردآوریاطالعاتواسنادوشواهدوتوصیفانسانشناختيدقیق

ويژهزمانيکهموضوعريشهيابيآندرمیانباشد

يکقومياملت،کاریبسدشواراست،به 
هستند،ازسویديگرروايتهایشفاهيترجیحا

زيراازيکسواسنادتاريخيمعموالناکافي 

دهندتاواقعیتهایتاريخي .


هایاجتماعيرابازتابمي

آرمان
داليلتنوعايننظريههابهشرحزيراست 

زبانفارسيوگويشهزارگيآشنايينداشتهاندوبه

اکثرپژوهشگرانهزارهشناسبا 

)2
منابعدستدوممتوسلشدهاند؛

 )2بسیاری از اطالعات مبتني بر گزارشهای کشورهای مختلف مانند انگلیس و روسیه
کردهاند؛ 
وجومي 


استکهطبعادرافغانستانمنافعسیاسيخودراجست
نژادیآنهاعلیههزارههادرطولدو

انحصاریبودنقدرتپشتونهاواعمالتبعیض 

)3
قرنگذشتهبهيافتههایاجتماعيوتاريخيلطمهواردآوردهاست؛

مطالبيکهدرموردقومهزارهبهرشتهتحريرکشیدهشدهاندبیشتربخشيازمطالعات

)8
نظاممند
تروکليتردربارهايران،افغانستانوهند(پاکستانامروز)بودهاستوپژوهش  


گسترده
وعلميخاصيدرموردهزارههاکمترانجامشدهاست،همچنینايننوعپژوهشهاموردرضايت

هایحاکمقرارنميگرفتودلیلمرزهایکشورافغانستان،دردوقرناخیر،عمالبروی


قدرت
پژوهشگرانخارجيبستهبودهاست؛
 )6به دلیل اعمال مداوم تبعیض علیه هزارهها ،اغلب اسناد و مدارک دست اول و با
ایپنهانماندهاند(موسوی،


هایهزاره

هایسیاسيوتاريخيمسلمدردستافرادوخانواده

ارزش
.)2363


گويش هزارگي
گويشهزارگي،گويشقومهزاره،يکياززيرمجموعههایزبانفارسيدریاستکهنسبتبه

سايرگويشهاشاهدکمترينتغییردرحوزهنظامآواييوگويشيبودهاست.اينگويشکهدر

منطقه هزارهنشین افغانستان (مرکز افغانستان) تکلم ميشود و يکي از مولفههای مهم هويت
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قومي هزارهها به شمار مي رود .گويش هزارگي از شاخه زبان پهلوی شمالي و به عبارتي جز
تعدادیواژههایعربي،ترکي ومغولي بهاينگويشواردشده

زبانهایکهنماوراءالنهراست.

است.واژههایترکيومغوليحدود21درصدازواژگاناينگويشراتشکیلميدهد(خاوری،

 .)25:2341
فارسيودریدوگونهسبکياززبانيواحدهستند.بهباوربرخيمتفکرانمانندژيلبر
فارسيزبان ارتباطات رسمي و ادبیات مکتوب کشور بوده است و دری در مکالمههای

الزار 2
يگرفته است.باتوجهبهآنکهزباندریسنتمکتوبينداشتهاست،
روزمرهمورداستفادهقرارم 
عناصرگويشيبهدرونآنراهمييابندوبدينترتیبزبانفارسيدریدوگويشاصليپیدا

مي کند :اول در ناحیه مشرق (خراسان) که عمدتا عناصر گويشي غیرفارسي ايراني يا پهلوی

اشکانيراجذبنمودودومدرجنوبغربکهازنظرواژگانودستوربافارسيمیانهياپهلوی
ساسانيپیوندداشت .
بعدازوروداعراببهايرانزبانعربينیزدرايرانفراگیرشدوبهعنوانزبانعلميو
اداریمورداستفادهقرارگرفت.درطيدوقرناولاسالمدو زباندردامنهفرهنگيايرانمورد
استفادهقرارمي گرفت،زبانفارسيمیانه(پهلویساساني)کهدرحالنابودیبودوزبانعربي

کهروبهرشدواعتالنهادهبود.ازقرنسومبهبعددرسراسرايرانهمزماندوزباندرسطوح

مختلفمورداستفادهقرارميگرفتيعنيدریرابرایگفتار(دربینتودهمردم) و عربي به
لکرده).در
عنوانزبانعلمي،اداریودينيبهصورتگفتاریونوشتاری(دربینافرادتحصی 
مدتدوقرنبعديعنيسومتاپنجمهجری،گويششرقيدریکهعمدتادرخراسانکاربرد
داشتپايهواساسزبانادبيدرحالتکوينفارسيجديدراشکلداد.اينزبانبارهايياز
برخيويژگيهایگويشيوادغامعناصرعربيبهمیزانوسیعي تااوايلقرنششمهجریبه
صورتهنجارادبيدرآمدواينهمانزبانادبیاتقديماست .
اکنونديگرمسلمشدهاستکهبرخياشکالکهنهایکهممیزهدورهقبلازکالسیک

محسوب ميشدند تفاوتهای مربوط به گويشهای گفتاری همان عصر را که بعد از همگن و
اندرامنعکسميکردند(خاوری282:2346،ـ .)283


هنجاریشدنادبيمحوشده
گويشهزارههاجمعادارای 38حرفاستيعنيعالوهبر 32حرفزبانفارسيمعمول،

زباناردوآندورابهصورتتودمينويسند

دوحرفديگرنیزدرآنبهکارميرودکهدر

(يزداني  .)26:2362،اهمیتايندوحرفبیشتربهلحاظآوايياستوتلفظآنبهاينصورت
تودتلفظميشود(خاوری .)253:2346

استکهزبانبهسقفدهانميچسبدوصدای


Gilbert Lazard

1





انسانشناسيقوميـزبانيمهاجرينهزارهدرايران236


ويژگيهاي گويش هزارگي مهاجرين
برای بررسي اجمالي گويش هزارگي ،سعي کرديم در مقايسه با زبان فارسي معیار در ايران،
وهمچنینبهويژگيهایدستور

ابدالحرکتهاحروفبررسيکنیم 

تفاوتهایگويشيرادر 

زبانيگويشهزارگيدربعدفعل،ضمايرحروفاضافهوحروفتصغیربپردازيم.

تبديل حرکات
 )2تبديلاِ( )eبهای( )i
شِن(←)šenشین( )šin
ابراهیم(←)ebrâhimايبراهیم( )ibrâhim
انسان(← )ensânاينسان( )insân
گردش(←)gardešگرديش( )gardiš
نوشت(←)neveštنويشت( (nevišt
کامل(←)kâmelکامیل( )kâmil
خجل(←)xejelخجیل( )xejil


 )2تبديلای()iبهاِ()e
ميروم(←)miravamمِرَوَم()meravam

ميخواهم(←)mixâhamمِخواهم()mexâham


 )3تبديلاُ()oبهاو()u
کجا(←)kojâکوجا( )kujâ
خُدا(←)xodâخودا( )xudâ
خُرسند(←)xorsandخورسند( )xursand
گُل(←)golگول( )gul


 )8تبديلاو()uبهاُ()o
روز(←)ruzرُز( )roz
خروس(← )xorusخُرُس( )xoros
فروخت(←)foruxtفرُخت( )foroxt
سوخت(←)suxtسُخت( )soxt


 )6تبديلاَ()aبهآ()â
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سعدی(←)sa’diسادی( )sâdi


 )5تبديلآن()ânبهاُ()o
حیران(←)heyrânحیرو( )heyro
هندوستان(←)hendustânهندوستو( )hendesto
زمستان(←)zemestânزمستو( )zemesto
پیران(←)pirânپیرو( )piro


 )6تبديلاَن()anبهاُ()oدرافعال
گشتَن(← )gaštanگشتو( )gašto
خواندن( ←)xândanخواندو( )xândo
رفتن( ←)raftanرفتو( )rafto
گفتن( ←)goftanگفتو( )gofto

 )4تبديلآب()âbبهاُ()o
آفتاب(←)âftâbآفتو( )âfto
مهتاب(←)mahtâbمهتو( )mahto

تبديل حروف
 )2تبديلس( )sبهش(:)šبرایمثالفعلنشستن()nešastanبهشیشتن()šištan
شود.اينتبديلدرصرفاينفعلدرزمانهایگذشته(استمراریمطلقوبعید)قابل


بدلمي
تشخیصاست .
گذشتهمطلق:نشستم(←)nešastamشیشتم( )šištam
ميشیشتم( )mišištam
گذشتهاستمراری:مينشستم( ←)minešastam

گذشته بعید :نشسته بودم ( ← )nešaste budamشیشته بودم ( šište
 )bodam


ضربالمثليدربینمهاجرينوجودداردکهدرآنفعلنشستهبودم()budamnešaste

)تلفظميشود 

بهصورتشیشتهبودم(šište budam
نامه کردم نامدی ،شیشته بودم کامدی ( mâme kardam nâmadi šište
 )bodam kâmadi
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 )2تبديلد()dبهی ()y
بادمجان(←)bâdemjânبايمجان()bâyemjân

 )3تبديلر()rبهل()l
سیر(←)seyrسیل()seyl

ويژگيهاي دستور زبان گويش هزارگي
بررسيهمهجانبهدستورزبانيگويشهزارگيبهپژوهشهاینظاممندوگستردهنیازداردکهاز

حوصل هاينمقالهخارجاست.دراينجاتنهابهبررسيمختصریازافعال،ضمائر،حروفاضافهو
نشانههایتصغیرپرداختهخواهدشد .

افعال
 )2فعلکردنباحذفحرفر()rهمراهاست
کردن(← )kardanکَدَن( )kadan
خوابکرد(←)xâb kardخَوکَد( )xaw kad


بدلميشود

امرفعلکردنيعنيکُن()konبهکو()ko
بلندکن(←)boland konبالکو( )bal ko
کوششکن(←)kušeš konکوشیشکو( )kušiš ko


درگويشمهاجرينبرخيافعالبافعلکردننیزصرفميشود

نوشتن(←)nevešhtanنوشتهکدن()navešhte kadan
خنديدن(←)xandidanخندهکدن()xanda kadan
خوابیدن(←)xâbidanخوابکدن( )xâb kadan


درگذشتهافعالقیاسيساختگيمانندجنگیدن،خوابیدنترسیدن،فهمیدن،چرخیدنو
...رابهاينشکلنميساختند؛ زيرااينافعالازافعالسماعيمتداولدرنثرپهلویودرینبود

ودردورههایبعدبهوسیلهشعريادرضمننثرفنيبهقیاسافعالقديم کهازاساميساخته

مانندتنديدن،يازيدن،خنديدن،شتابیدنوسگالیدنبهوجودآمدهاند.درگذشتهبه

ميشدند 

جایساختنافعالمذکورافعالحربکردن،بیمداشتنفهمکردن،خوابکردنياخفتن،بلع
کردنمستعملبودهاست(بهار .)325:2366،
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 )2فعلشدن
شدن(←)Šodanشودو()Šowdo
شود( ←)Šavadشود( )Šud

 )3فعلآمدن
آمدن(←)âmadanاَمدو( )amado
آمد(←)âmadاَمد( )amad
نیاد( ←)nayâdنیَه( )neya


 )8فعلپرسیدن
پرسیدن( ←)porsidanپورسانکدو()porsân kadoياپورسیدو( )porsido


 )6فعلگذاشتن
گذاشتن()gozaŠtanهشتن( )heŠtom
گذاشتم(←)gozaŠtamهشتُم( )heŠtom


نشانميدهند

 )5استمرارفعلراباافزودنرهييه
در حال انجام دادن است ( ← )dar hâl-e anjam dâdan astکده رهييه
( )kada rehiya
در حال خوردن است ( ← )dar hâl-e xordan astخورده رهييه ( xorde
 )rehiya


ضميرها
 )2ترکیباضافهبهضمیر:برایاضافهکردنيکاسمبهضمیرهایشخصيمنفصلبه
استفادهميشود

جایکسرهازحرفاضافهاز()az
مدادِمن(←)dadâd-e manمدادازمَه()madâd az ma
لباسِتو(←)lebâs-e toلباسازتو( )lebâs az to

 )2ضمايرمتصل
خانهام(←)xâneamخانهمه()xânama

دستهايم(←)dasthayamدِستایمه()destây ma

ابروهايت(←)abru-hâ-yatقاشایتو( )qâsay to
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چشمهايت(←)češmhâyatچیمایتو( )čimây to

خانهاش(←)xâneašخانهشي( )xânaši



 )3ضمیراشاره
آنمَرد( ←)ân mardاُمَرد()o mard
بهآنشخصگفتم( ←)be ân Šaxs goftamاُآدمهگوفتوم( )o âdama goftom
ايناهاش(← )inâhaŠاِنَه( )ena
اوناهاش(← )unâhaŠاُنه( )onah
آنها(← )ânhâاوگونا()ogonâ

حروف اضافه
که( ←)keکي()ki
جاهاييکهگفتم(← )jâ-hâ-yi ke goftamجاهائيکيگفتوم( jâ-ha-i ki
 )goftom
در( ←)darدَ(:)daدرخانه( ←)dar xâneدَخانه()da xâna
به(←)beدَ(:)daبهکابل(←)be kâbolدَکابل()da kabol
با()bâقَدِ()gadبامجید()bâ Majidقَدِمجید()gad-e Majid


نشانههاي تصغير
همچونزبانفارسيرايجدرايران،حرفکبرایتصغیربهکارميرود 

خاتونکوچک( ←)xâtun-e kučakخاتونک( )xâtun-ak


حرفگنیزبههمراهميآيد 

برایگاهيبرایتصغیراسمهاعالوهبرحرفک،


خُرد( ←)xordخوردوگک( )xordogak
ريزه( ←)rizehريزگک( )rizagak


کهعمدتابااستفادهازمصاحبههاوضبط


شناسيدرحوزهزبان

اينپژوهشمختصرانسان
دهبود،بیشتربرتفاوتهاييمیانگويشهزارگياززبان

گفتارروزمرهمهاجرينجمعبندیش

رايجفارسيدرايرانتاکیدداشت.اينتاکیدبهايندلیلبودکهروشنشوددامنهتفاوتهابه

تواناذعانکردکهاينگويشکامالميتواندبهعنوانيکگويش


هیچعنوانبزرگنیستومي
عمدهای بین اين گويش با گويش مثال مشهدی مشاهده
ايراني پذيرفته و حفظ شود .تفاوت  
هایايرانيزبانفارسيهمخوانيدارد.


شودوازنظرساختاریباسايرگويش

نمي





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،3شماره2

282


نتيجهگيري
شناختيدرمورديکقومميتواندتصويرغیرواقعيازآنقومیتراتعديل


يکپژوهشانسان
گونهپژوهشهاباعثميشوددرککنیمکههرانسانهمانگونهکهبهيککشورتعلق


کند.اين
دارددارایتعلققومينیزهست.دراينجاسخنبرسرواقعیتيعمیقوفرهنگياستکهلزوما
ربطي به تعلق دولتي ندارد .اينکه در هر فرد اين تعلق قومي تا چه حد ذاتي ،انتخابشده،
بندیهایقوميدولتيبهخودیطبیعي
رت 
خودآگاهانهواغلبپیچیدهباشد،اينکهبرخيصو 
تواندسرچشمهدرکمتقابلمیانافرادباشد.بايدتوجهداشتکهدولتهاصاحبان


نیست،مي
انحصاریقدرتبرانسانهانیستند.امروزهکرهزمینبیشازپیشبهصورتيککليگانهدرک

اهدههایفرادولتيحفظشود.دفاعاز
ميشود وبههمیندلیلتنوعطبیعيآنبايدبهوسیلهمع 

گوناگونيزيستيبهعنوانيکامرالتزامآوربايدبیشازپیشمدنظرقراربگیرد.اينگوناگوني

منبعيبرایغنيشدنپیوستهانساناستودرستبههمیندلیلبايدازآندفاعکرد.تکثر
ها،دانشهامیراثياستکهبايدآنراحفظنمود.تنوعقومياساسپويايي


ها،فرهنگ

اقوام،زبان
قومي است و انسانیتي که از موجودات يک شکل درست شده باشد بدترين نوع توتالیتاريسم
گیریهایجديدسیاسينیستندکهصلح
هاوشکل 


است.اينسازوکارهایقومي،آگاهييافتن
متهاياتصمیماتکورکورانهبرخي
کنندوسببکشتارهاميشوندبلکهمقاو 

جهانيراتهديدمي
هادلیلآناست.حقوقمردمواقوامهنوزپايهگذارینشدهاست.باوجوداينگروهياز


دولت
هایقوميدردستيابيبهزمین،


طلبدکهحقوقگروه

ايناصولروشنهستند:ايناصولمي
مديريتبرسرزمینوحفظفرهنگوزبانآنقومبهرسمیتشناختهشود .
قوممهاجرهزارهدرايرانمانندسايرقومیتهایموجوددراينمنطقهموزايیکيدارای

ريشهتاريخيبسیارکهناست.ابهامدريافتننظريهدرستبرایيافتنريشهاينقومدربین

نظريه هایمختلفنشانازهمینقدمتدارد.فشارهایقومیتيوزبانيفراوانيدرطولتاريخ

حداقل  211سال گذشته ،اين قوم را در تنگناهای فراواني قرار داده است و حتي تا مرز
نسل کشيوحذفنژادینیزپیشرفتهاست.هماکنونوضعیتزندگياينقومدرافغانستان

چنانپايدارنیست.درافغانستانهرآنممکناستفاجعهایبزرگرخدهد.هماکنونکه


آن
حمذهب،باحضورتکفیریهایوهابيدرمنطقهرايجشدهاست.درايراناين

قومکشيباصال
قوممهاجرهرچنددرتهديدقومیتيوزبانيبهسرنميبرداماشرايطمناسبيندارد.مشکالت

هایدوموسوماينمهاجرينرابهشدتتهديدميکند.هنوزمشکلبهرسمیت


هويتينسل
اند،آنهارارنجميدهد.اينکه


پدرانشاننیزدرايرانبهدنیاآمده
شناختنمهاجرينيکهحتي 
سرنوشتقوميوساختزبانييکقومتاايناندازهازنظرفرهنگيبهاقوامايرانينزديکباشد
آوردکهاينقومدرايرانبهسهولتپذيرفتهشود.درجامعهایکه


زمینهمساعدیرافراهممي
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ريزیسیاستگذاران


دنجمعیتدرآنبهصورتضرورتدرآمدهاستودربرنامه
نیازبهباالبر
شدهاست،درجامعهایکهانسجاممذهبيباالييدارداينکههنوز

بهعنوانيکاصلپذيرفته 

چهسني،چهشیعه)وهمزبانخود

نتوانستهاستسیاستپايداریدرقبالمهاجرينهمکیش(
دارد.امیدمي رودبادرکوتشخیصبهترشرايطموجوددرسطحمليو

اتخاذکند،جایدرنگ
المللي،امکانپذيرشمطلوبترازاينمهاجرينفراهمآيد.


بین
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گیریصورتمي
مشاهدهدرايناستبرمبنایآناستنباطنظریو 
نتیجه
واحدمشاهدهضروریاست.اينامربهويژهدرتحقیقاتکیفيکهواحدهایمشاهدهنسبتبهتحقیقات

حالمديريتآنهانیازمنددرنظرگرفتننکتههایجزئياست،


کمي،ازتنوعبیشتریبرخوردارندودرعین
است.دراينمقالهابتدادربارهويژگيهایواحدمشاهدهمانندنقشواحد

ازاهمیتبسیاریبرخوردار 
نمونهگیریکیفيوتفاوتآنباساير
مشاهدهدرتحقیق،ارتباطآنباپرسشهایپژوهش،اهمیتآندر 

مفاهیم مشابه (واحد ثبت،شمارشو تجزيه و تحلیل) بحث ميشود.سپس انواعواحدهایمشاهدهو
درتحقیقاتکیفيماننداسنادومدارک،دادههایموجود،نتايجتحقیقاتقبلي،وقايعوتفسیر

منابعآن
هاباتجزيهوتحلیل،درتأثیرمتقابلواحدهایمشاهده


رابطهداده
آنهاموردبررسيقرارميگیرد.سرانجام

یمشاهدهبررسيميشوند .

هابرچگونگيوانتخابواحدها


هاوتأثیرتحلیل

دهيبهتحلیل

درشکل
ها،تحقیقکیفي،گردآوریاطالعات،مشاهده،واحدمشاهده.


ارزيابيداده
کليد واژگان:

دانشیارپژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي

 buik@ihcs.ac.ir





هایانسانشناسيايران،دوره،3شماره2


پژوهش
285


مقدمه
يکيازمهمترينتصمیمگیریهادرفرايندپژوهشتعییننوعمشاهدهدرارتبـاطبـاواحـدهـای
پژوهشاستزيراکهاينتصمیموسعتومیدانتحقیـقوسـاختارتجزيـهوتحلیـلراتعیـین
ميکند.درضمننوعواحدهایمشاهدهبرمسائلمهميمانندقابلیـتاعتبـاروقابلیـتاعتمـاد
گذارد.انتخابنوعواحدمشاهدهازفرايندفعالیتهایتحقیقصـورتگرفتـهتـأثیر


تحقیقاثرمي
ميپذيرد.متخصصانروششناسيتأکیدمـيکننـدهـرگونـهمتقاعدسـازیدرنهايـتبـهنـوع
مشاهداتبستگيدارد،زيراکهبدونداشتننوعيچارچوبنظریانجاممشاهدهممکننخواهـد
بود.برایمثالبدونشناختمفهومسازماننميتواندربارهواحدیبهنامسازمانتحقیـقکـرد.

البتههمهمفاهیممانندسازمانبرایعمومآشنانیستنظیرگـروهمرجـع،خشـونتغیرلفظـي،
يو...بنابراينقبلازاقدامبهمشاهده،روشنسازیدقیقمفاهیمضروریاست .

خوداشتغال
هدفکليمقالهحاضرايناستکهدرکبهتریازدانشموردنیازبرایانتخابواحـدمشـاهده
ارائهدهد،ويژگيهایواحـدمشـاهدهچیسـت؟منـابعآنکـدامانـد؟وچگونـهبايـددرايـنبـاره

تصمیمگیریکرد؟برایپاسخگوييبهاينپرسـشهـاابتـدابـهويژگـيهـایواحـدمشـاهدهدر
تحقیقاتکیفي،سپسمنابعواحدهایمشاهدهودرآخربهتجزيه،تحلیلوارزيـابيواحـدهـای

مشاهدهشدهپرداختهميشود.الزمبهيادآوریاستکهدرايننوشتهمشاهدهبهمعنایدريافـت
هرگونهاطالعاتيازطريقحواسپنجگانهاست(ديدن،شنیدن،لمسکردن،بويیدنوچشیدن).
درزبانفارسيبرخيبهجایمشاهدهعلميواژهمالحظهرابهکارميبرنـد؛امـااسـتفادهازواژه

مشاهدهمعمولتراست .



نقش واحد مشاهده
برایاينکهبتوانیمتحلیليبکنیمويابخـواهیمادعـاييمطـرحکنـیموآنرامـدللسـازيمبـه
اطالعاتيادادههانیازمنديم.درفرهنگوبستر،داده”اطالعاتمبتنيبرواقعیـاتاسـتکـهبـر
پايهآناستداللميشود“.اينتعريفباهمهجامعیتيکهدارد،مشخصنميکندکه”داده“در
علوماجتماعيمشتملبرچهچیزیاستوبهويـژهدادههـادرتحقیقـاتکیفـيازچـهجـنس
هستند .
محققروشکیفي،ابتدابايدواحدمشاهدهراتعیینکند.برایانجاماينکارالزماستکه
جامعهموردمطالعهرابادرنظرگرفتناينکهدرنهايتکداميافتههاداللتيـاتعمـیممـييابنـد
مشخصکند.کادردوربینعکاسيميتواندراهنمایخـوبيدرايـنزمینـهباشـد.اينکـهموقـع
یچهچیزیرابايددرچارچوبعکسقرارداد؟وچهچیزهاييرابايدحـذفنمـود؟

عکسبردار
شبیهبهانتخابواحدمشاهدهبرایجمعآوریاطالعاتدرتحقیقکیفياست.بااينکـهاهمیـت
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انتخابواحدمشاهدهدرهمهتحقیقاتيکساناست،امااينکاردرتحقیقـاتکیفـيازاهمیـت
بیشتریبرخورداراست .


ويژگيهاي تحقيق کيفي
حاصلنميشود(بوگدان

هایروشتحقیقکیفيازطريقدادههایآماریوياکميکردن


يافته
2
و تیلور  .)8 :2366 ،به عبارت ي تحقیق کیفي با معاني ،مفاهیم ،تعاريف ،نمادها و توصیف
گیریتأکیدميکند (برگ،2


برشمارشواندازه

کهتحقیقکمي

رصورتي
ويژگيهامرتبطاست،د

 .)2 :2343روش تحقیق کیفي دارای تنوع در تعريف است که خود نشاندهنده گوناگوني
فنهااست :
ها،گرايشهاو 


نگرش

”روشتحقیقکیفيتالشياستجهتتوصیفغیرکميازموقعیتها،حـوادثو
گروههایکوچکاجتماعي،باتوجهبهجزئیاتوهمچنینسعيبرایارائهتعبیرو
تفسیرمعانيکهانسانهادرموقعیتهایطبیعيوعادیبهزندگيخودوحوادث
يبخشند؛و بـرايـنفـرضاسـتواراسـتکـهکـنشمتقابـلاجتمـاعيکلیتـي
م
درهمتنیدهازروابطيراتشکیلميدهدکهبهوسیلهاسـتقراءقابـلدرکاسـت“
(پین .)266:2116،


روشهایتحقیقکیفي،بهرغمتنوعواختالف،
روشتحقیقکیفييابهعبارتدقیقتر ،

هاوشیوههایتحقیق،عناصر

دارایويژگيها مشترکيهستند.ضمنتأکیدبر غناوتنوعفن

نظریسازندهروشتحقیقکیفي(موردقبولاکثرطرفدارانشیوههایمختلفتحقیقکیفي)به

شرحزيراست
روشتحقیقکیفيدرکلیتخويش،تعبیریاست.بهاينمعنيکهبهچگونگيتعبیر،

)2
درک،تجربهوسرانجامايجادفضایاجتماعيميپردازد .

) 2باتوجهبهچگونگيگردآوریاطالعات،روشکیفينسبتبهمحتوایاجتماعيکهاين
کمتربهدادههای

ميشود،حساسیتوانعطافدارد؛ و 
اطالعاتدرآنايجادياگردآوری  
ومجزاازمحتواميپردازد .

خنثي،استانداردشده
ها،ظرافتهاوبهطورکلي،مستلزمدرک


)تجزيه،تحلیلوتبیینمستلزمدرکپیچیدگي
3
موضوعبراساسدادههايياستکه

محتوااست.هدفتحقیقاتکیفي،درکهمهجانبه 
همراهباظرافتهايشدرآنمنظورشدهاست .

محتوا
Bogdan & Taylor
Berg

1
2
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 )8در تحقیقات کمي ،دادهها به صورت جدول ارائه ميشود .در تحقیقات کیفي معموال
هاارائهميشود.قابلذکر


هاييبرخاستهازداده

وجودنداردبلکهتوضیحوتبیین

چنینارقامي
ونهآوردهميشود(میسون .)8:2336،

استکهگاهتوضیحاتبادادههایکميبهعنواننم
با توجه به اين ويژگيها اهمیت چهارچوب مفهومي يا به عبارتي ”قرار گرفتن در کادر
شود.برایمثالوقتيراجعبهسازمانصحبتميکنیمآنرابه


مشخصمي
دوربینعکس“ 
يافتهاندودر
معنایگروهبندیبزرگيمشتملازافرادیکهبراساساصولغیرشخصيساخت  

پي دست يابي به اهداف خاصي هستند مانند دانشگاه ،بیمارستان و کارخانه در نظر ميگیريم
هایکاملسازماندقتکنیمموضوعبسیارپیچیدهميشود.


).اگربهويژگي
(گیدنز2343،؛836
اگر آن ويژگيها نباشد نميتوان بین سازمان به عنوان گروهي از مردم با گروه ديگری مثل
خانوادهياتیمفوتبالو...تفاوتقايلشد.دراينصورتاستکهگفتهميشودمحتواامری

مهم است .زيرا که همان افراد سازمان مانند مديرعامل در خارج از سازمان بدون محتوای
سازماني به عنوان مدير معنيدار نیست .البته موضوع سازمان مثال سادهای بود .در واقعیت
شرايطيبسیاریوجودداردکهتعريفآنهابسیارمشکلاست.درايننوشتهبااينکهموضوع
اصليواحدمشاهدهاست،اما با توجهبهويژگيهایروشتحقیقکیفيسعيخواهدشد که
هاييباشندکهدراينقبیلتحقیقاتبهکارگرفتهميشوند .


هااززمینه

مثال

نقش پرسشهاي پژوهش 
اينکهواحدمشاهدهبايدشاملچهمواردواشیاءودادههاييباشـدوابسـتهبـهسـواالتتحقیـق
است.پرسشهامعینميکنندکهمحققبهچهنوعاطالعاتينیازدارد.يابهعبارتبهتـر،اينکـه
پرسشهایویدربارهچهکسانيياچهگروهياسـت،تعیـینمـيکنـدچـهواحـدهاييرابايـد
مشاهدهکندوچهاطالعاتيراگردآورینمايد.واحدمشاهدهميتوانـدافـراد،کـنشهـا،اسـناد،
قوانین،واحدهایسیاسي،واحدهایجغرافیايي،سازمانها،گروهها،طوايفوفامیـلوخـانوادهو
يادههاموضوعظريفوناشناختهباشد.بهطورمثالاگرشمادرسازمانيمشغولتحقیقهسـتید
وپرسشتحقیقشمابرمحورداليلکمکاریکارکناناست،دراينصورتبايدگسـترهوسـیعي

کارکنانمستقیمبپرسیدکهچراکمکـاریمـيکننـد؟درايـن

ازاطالعاتراجمعآوریکنید،از
صورتنقلقولهایشفاهيياکتبيآنهاميتواندواحدمشـاهدهبـهشـماررود؛امـاازآنجـاکـه
کارکنانبهاحتمالقویازاظهارنظرمنفينسبتبهمديريتپرهیزميکنند؛الزمخواهدبودکه
بهمواردیازقبیلرفتارهاوگفتارهایمديرعامليامديرانمیانياحتيمقـرراتسـازمانيکـه
ممکناستدرکارکنانايجاداحساساجحافکندتوجهداشتهباشـید.درايـنصـورتممکـن
استکهتوجهزيادمديرعاملبههمکارانيکهازفامیلهایخودشاستيامقرراتيکهبـهنظـر
آنهاتبعیضآمیزاستواحدمشاهدهدراينتحقیقباشـد(مـديرعاملبـهفامیـلخـودمرخصـي
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مي دهد،ياطبقمقرراتشرکتافرادیشاملپاداشهستندکهحداقليکسالدرشرکتکـار
کردهباشند) .
وابستگي واحدهاي مشاهده به يكديگر در نمونهگيري
همانطورکهگفتهشدتحقیقکیفيشاملشیوههایمتعدداست.دربعضيازاينفنونماننـد
نگاریيکگروه،درمطالعهموردیيکپديده،درتحلیلمحتواييمتنيخاص،ياحتيکل

مردم
شودونیازیبهنمونهگیرینیست؛امادربسیاریازمواردديگر،بـهويـژهدر

مجموعهمطالعهمي
تحقیقاتمیدانيدرحوزهفرهنگيخاص،گردآوریاطالعاتهمهحـوزههـاممکـننیسـتومـا
نیازمندانتخابچندنمونهازمیانکلجامعهموردمطالعههستیم.دراينگونهمواردنمونهگیری
ضروریاست .
مفاهیمدرتحقیقکیفينقشمحوریدارندومعموالاهـدافاصـليويـايکـيازاهـداف
چنینتحقیقينظريهپردازیياتحلیلنظریاست،ازايـنرونمونـهگیـریدرتحقیـقکیفـيرا
گیرینظریمينامند 


گیریمفهومييانمونه

نمونه

”درتحقیقکیفي،هدفمحقق،شناسايي،رشدوتوسعهومرتبطکردنمفاهیمبا
گويیمبايدبهنمونهگیرینظریپرداخت،يعنيبايد


يکهمي
يکديگراست.لذا،وقت
برمبنایمفاهیميکهازديدگاهنظریبـهنظريـهمـوردنظـرمحقـقمربـوطانـد
نمونهگیریشود.اينبدانمعنياست کهاوالمفاهیمدرهنگاممقايسهمـوارديـا

تکرارميشونديابهصورتقابلمالحظهایغايباندوثانیاًدرجريـانکدگـذاری،
آنمفاهیم،مقاممقولهرابهخودميگیرند“(استراسوکوربین .)266:2331،


 
تعريفنمونهگیرینشانمي دهدکهدرتحقیـقکیفـينـوعواحـدمشـاهدهمحقـقرابـه
جستجویواحدمشاهدهبعدیراهنماييميکند.زيرااستنباطيکـهازيـکمشـاهدهبـهعمـل
ميآيدنشانميدهدکهچهمواردیمهمهستندوبايددرمشاهدههایبعدیمـوردتوجـهقـرار
گیرند.اينامربهويژهدرابتداکههنوزنشانگرهاياشاخصهایمربوطبهدقتمشخصنشدهاند
رودمحققبهترميداندکـهبايـد


آوریاطالعاتپیشمي
بیشترمحسوساست.وقتيکهامرگرد
رابهعنوانواحدمشاهدهموردبررسيقراردهد .

چهعناصری
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تفاوت واحد مشاهده با ساير مفاهيم مشابه
واحد ثبت مشاهده
 واحدثبتآنچیزیاستکهمحققبعدازمشاهدهآنراثبتياضبطميکنـد.معمـوالواحـد
مشاهدهوثبتيکيهستندمانندديدنتعدادزنانومردانوثبتهمـانرقـم؛امـاازآنجـاکـه
ممکناستآنچهمحققمشاهدهوثبتميکنديکساننباشدالزماستکـهویمتوجـهتفـاوت
آنهاباشدواينکهچگونهبايدآنهاراثبتکند.اينامردرتحقیقاتکیفـياهمیـتخاصـيپیـدا
مي کندزيراممکناستمیانمشاهدهمحققباامرواقعيمتفاوتباشد.برایمثـالپژوهشـگری
دربارهروابطهمسرانتحقیقميکنـد.اودرضـمنمشـاهدهمـيبینـدکـهيکـيازطـرفینبـه
همسرشميگويد”بروگمشو“اماویازمحتوایمکالماتآگاهاستکهویبهعنوانشوخييا
گونهحرفميزندبنابرايناگراوهمانواژگان”بروگـمشـو“را


ابرازمحبتبههمسرشبااواين
ثبتکندودرآخرآنراواحدتجزيهوتحلیلقراردهدبهخطاخواهدرفت.پسالزماستکـه
اودرنوشتارخودويژگيهایمحتوارانیزثبتکند .

واحد شمارش
واحدمشاهدهمعموالباواحدشمارشمتفاوتاست؛مثالاگرفـردواحـدمشـاهدهباشـدممکـن
استچندموضوعدررفتارویقابلمشاهدهباشديادريکسازمانانواعمختلفـيازروشهـای
حلاختالفومذاکرهوجودداشتهباشدودريکمطالعـهشـشروشمـذاکرهراازدوسـازمان
مختلفمشاهدهکنیم.بهعبارتديگر،ازدوواحدمشاهده،ششواحدشمارشوثبتبـهدسـت
آوريم.اينامربهويژهدرمطالعاتموردیوتحلیلمحتواييکهواحدشمارشهمانواحدتجزيه
محتوایگزارشرسانههـا،شخصـیتهـایاصـليو

وتحلیلاستبیشترمصداقپیداميکند.در
ويژگيهایآنهاواحدهایاصليبرایثبتوشمارشهستند(بريمن .)241:2114،

اگرواحدمشاهدهدرمطالعهایبرخوردخاصيمیـانهمسـرانباشـدآنبرخـوردخـاص
ممکناستکهبیشازيکمعنيداشتهباشدپسمحققممکناستکهبـیشازيـکمـوردرا
ثبتکندودرشمارشنیزآنمشاهدهخاصبیشازيکموردشمردهشود .
واحد تجزيه و تحليل
واحدمشاهدهباواحدتجزيهوتحلیلنیزمتفاوتاست.مشاهدهازمواردملموسآغازميشوداما

تحلیلازمواردانتزاعيصورتميگیرد.بااينکهممکناستواحدمشاهدهماافرادباشند،اماآنها

موضوعتجزيهوتحلیلنیستندبلکهکارهاييکهآنهاانجامميدهندياحرفهاييکـهمـيزننـد،
هدفتحلیلاست.ممکناستسازمانهاواحدمشاهدهباشندوواحدتجزيهوتحلیلجنبههايي
هاباشد،نهخودآنهامثلشـیوهحـلاختالفـاتيـامـذاکراتدرسـازمانهـا
ازطرزکارسازمان 
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(راسي.) 236:2344،برایمثالبـرایبررسـيسـاختارقـدرتدرخـانوادهبـهمشـاهدهرفتـار
شودکهنشانهاعمالقدرتيااطاعتباشدامابرایتجزيهوتحلیليافتههـا

همسرانپرداختهمي
بهکلیترابطهتوجهميشود.پسرفتارهایخاصهمسرانماننداينکهچهکسيکنترلپـولرا
دراختیارداردواحدمشاهده است،اماواحدتجزيهوتحلیل،رابطهبینآناناست؛ماننـدمیـزان
اعتمادبههمديگرياتفويضاختیاراتدرامورمالي .
 

انواع واحد مشاهده
مسئلهايناستکهماچهچیزیرابهعنوانواحدمشاهدهتعیینميکنـیم،بـامشـخصشـدن

اينکه”دادهچیست“و”واحدمشاهدهموردنظرمن“کداماسـتمعـینمـيشـودکـهمـاچـه
اطالعاتيراازکجا،درکجاوچگونهگردآوریميکنیم.هدفاصليازتعیینواحدمشـاهدهايـن

استکهمحققبدانددقیقادرپيديدنچهچیزیاست،ویدرنهايتميخواهدبـرمبنـایآن
هایپژوهشواحدمشاهدهراتعیینميکندامابايدبـه

گیریوتجزيهوتحلیلکندپرسش
اندازه 
”دادهها“باديدوسیعترینگريستتامنابعموجودشناساييشود.درروشکیفـي،تعريـفداده
ازسویمحققاهمیتزيادیداردوبسیاریازخالقیتهادرشناختمنابعجديـداطالعـاتيدر
اينمرحلهصورتميگیرد.درروشکیفي،واحدهایمشاهدهزيررامـيتـوانبـهعنـوانمنـابع
اطالعاتيبهکارگرفت :

 )2اسنادومدارک:شاملاطالعاتکسبشدهازمنابعديگراستمثالتبلیغاتروزنامـههـا
موادخامتحقیقوهرعکسبرایمحققيکواحدمشاهدهبهشمارميآيدهمچنینکلمـاتيـا
اساميکهدرتحلیلمحتوابهکارگرفتهميشوند.براینمونهدرتحقیقيدربارهزنان،بخشهايي
گیرد(خلیليوصالحنیا )2332،


هایمشاهدهقرارمي

ازمتنقانوناساسيبهعنوانواحد
یشدهدرتحقیقيديگرميتوانددادههایخامبـرای
 )2دادههایموجود:دادههایگردآور 
تحقیقيجديدباشد.بهطورمثالدرپژوهشهایمربوطبهسـاختارقـدرتدرخـانوادهدراکثـر
تحقیقات(همکميوهمکیفي)تصمیمگیریدربارهعناصرمهميمانندچگـونگيخـرجکـردن
عنوانشاخصقدرتدرنظرگرفتهشدهاست.حالمحققديگریميتوانداطالعاتآنهـا

پول،به
دربارهمواردمصرفپولرابهعنوانواحدمشاهدهدرنظربگیـردوبـهتحلیـلاهمیـتپـولدر
روابطهمسرانبپردازد .
 )3نتايجتحقیقاتقبلي:نتايجپژوهشهایپیشینميتواندواحدمشاهدهبـرایتحقیقـي
جديدباشند.تحقیقاتمربوطبهزناندر31سالگذشتهبـررویاسـتثمارزنـانمتمرکـزبـوده
است.پژوهشگرميتواندباواحدمشاهدهقراردادنايننتايجبهتحلیلآنهابپردازد؛ماننـداينکـه
اکثرتحقیقاتدراينزمینه،استثمارراتقبیح،تأيیدياتوجیهکردهاند .
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ع:حوادثووقايعميتوانندبهعنواندادهبهکارروند.حـوادثراممکـن

 )8حوادثووقاي
استافرادبرایماتعريفکنند(اختالفپدریبافرزندش)،ياخودماآنهـارابـهطـورمسـتقیم
مشاهدهکنیم(مشاهدهاختالفاتخانوادگيياتصادفدرخیابانيايکجلسهمـذاکرهسـازماني)
وقوعحادثهایباخبرشويم(بروزتظاهرات) .

ياازرسانههااز

انتخابواحدمشاهدهدرتحقیقاتيکهبهمشاهدهمستقیمنیازمنداستضرورتبیشـتری

دارد.دادههایمبتنيبرمشاهدههمدرتحقیقاتکیفيوهمدرتحقیقاتکمـيبـهکـارگرفتـه
ميگیرند.ازايـنروچـونروايـت
امادرتحقیقاتکیفيشکلمتنهایروايتيبهخود 

ميشوند؛
گونهمواردبسیاردشواراستپسالزماستکهبرایبهحداقـلرسـاندن


هادراين
بيطرفانهداده
تفسیرهایشخصيدقتخاصيدرارائهگزارشمشاهدهازقبیلبیانروايتهابهشکلنقلقـول
مستقیم،اعمالکرد(بیکمنوراگ .)252:2113:


تعبير رخدادها 
تعبیررخدادهانیزميتواندواحدمشاهدهبهشمارآيد.اينموردبااينکهکميبانتايجتحقیقبـه
عنوانواحدمشاهدهمشابهتداردامامتفاوتنیزاستزيراتعابیرممکـناسـتتعـابیرافـراديـا
گروههاباشندونهنتايجتحقیقمحققان؛مثالدرمطالعـهایدربـارهمهـاجرت،برداشـتافـراداز
شرايطيکهآنهارامجبورياراغببهگرفتنتصمیمدربارهمهاجرتکردهاست،برایمادادههای

مهميمحسوبمي شوندياتعبیریکـهاعضـایيـکخـانوادهازداليـلوجـوداختالفـاتدرآن
باارزشهستندحتياگرتوجیه

خانوادهدارند،خوداطالعاتمحسوبميشود.اينقبیلاطالعات
علمينداشتهباشند(تعبیرافرادمحليازوقـوعحـوادثنـاگواربـهمثابـهتظـاهرارواحخبیثـه).
بنابراينبااينکهمامعموالافرادرابهعنوانواحدمشاهدهخودانتخابمـيکنـیمامـاافـرادداده
نیستند.تبديلواحدهایمشاهدهبهدادههاييکهتجزيهوتحلیـلرویآنهـاصـورتمـيگیـرد،
مستلزمتصمیمهايياستکهمحققبايدبگیردوآنتصمیمهاوابسـتهبـهپرسـشهـاواهـداف
تحقیقاست .

منابع جديد 
اگرمنبعاطالعاتيالزموجودنداشتهباشد،محققمجبوراستمنابعجديدیراتولیدکند.ايـن
کار،مانندبسیاریازاقداماتدرروشتحقیقکیفيمستلزمابتکاراتشخصياست؛مثالزيـررا
محققيدرجلسهسخنرانيخوددربارهآسیبهایاجتماعيعنوانکرد :


”وقتيکهتحقیقدربارۀ”سوءاستفادهجنسيازکودکان“راشـروعکـردم،ابتـدا
نیازبهبررسيتاريخچهاينموضوعداشتم.بعدمتوجهشدمکههیچتحقیققبلـي
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وجودندارد.مدتي سرگردانبودمتااينکهبهادبیاترویآوردم.ازسعدیوحافظ
گرفتهتاصائبوخاقانيوايرجمیرزاکهپرازاشعارعاشقانهمربـوطبـهکودکـان
اســت.تــاريخايــرانپــرازاي ـنگونــهرفتارهــاوگفتارهــااســت.دربارهــا،مرکــز
سوءاستفادههایجنسيبودندودررأسآنشاهقرارداشـت.همـه،داسـتانهـای
شاه،ملیجکوملیجکهاودخترانکمسنوسالاهـدايي

غالمبچهها،ناصرالدين
بهاوراشنیدهياخواندهاند.بدينترتیب،منبهيکمنبعاطالعـاتيغنـيدربـارۀ
تاريخچهموضوعتحقیقمدستيافتم“(نگارنده) 


منابعجديدواحدهایمشاهدهحتماالزمنیستکهازاسنادومدارک(منابعکتابخانهای)
باشد.اينمنابعراميتوانازحوزههاوعرصههایمتنوعيبهدستآوردماننداظهاراتکودکـان
دربارهدرکروابطوالدينشانميتواندمفیدباشد،يابابررسيزبالههایمردمميتـوانبـهشـیوه
يتـواندربـارهارزشهـا،محرمـاتوحتـيسـطح
زندگيآنهاپيبرد،يابامشاهدهآثارهنریمـ 
فناوریموجوديکجامعهتحقیقکرد .

اشيا و حوادث و وقايع غايب 
دراکثراوقاتوجودبعضياشیاوحوادثواحدمشاهدهمحسوبميشوند؛امابعضياوقات،عـدم

حضورآنهاخودميتواندواحدمشاهدهواطالعاتباشد؛درمطالعهاختالفاتخانوادگي،ميتـوان
کنندوهمینطورميتـوانمشـاهده

ديدکهاعضایخانوادهبرسرچهچیزهايياختالفپیدا 
مي

کردکهبرسرچهچیزهايياختالفندارند.يـاچـهروشهـاييرابـرایحـلاختالفـاتدرنظـر
ميگیرندوازچهروشهايياستفادهنمي کننـدبـهعبـارتديگـر،اشـیاوحـوادثييـااعمـالو
گفتارهاييکهمافکرمي کنیمبايدحضـورداشـتهباشـندامـاندارنـد،خـوداطالعـاتمحسـوب
مي شوندکهبايدمشاهدهوبعدثبتگردد.بهقـولهَـریاسـتاکسـالیوان 2بـرایروانشـناس،
ترينچیزآنچیزینیستکهمردمبهشماميگويندبلکهچیزهايياستکهمردمبـهشـما

مهم
گويندوسعيميکنندازگفتنشاجتنابکنند(گیلهم .)32:2111،


نمي
همینامردربارهمطالعاتاجتماعينیزصدقميکنـد.بـهطـورمثـالچـرادرمطالعـهای
کنندوبيسوادیحدودبیستدرصـدازجمعیـترا


پاسخگويان،گرانيرامشکلاساسيذکرمي
بهعنوانمسئلهناديدهميگیرند،ياوجودزنانخودفروشآسیببهشـمارمـيرودوامـامـردان
مشتریآنهاناديدهگرفتهميشوند.اينقبیلمـواردبـرایمحقـقاطالعـاتمعنـيداربـهشـمار

هاميتواندبرایمحققواحدمشاهدهباشد .


آيد.دراينزمانعدمحضوربعضيچیز

مي

Sullivan S.H

1
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تجربههاي شخصي محقق 
تنهاميتوانددرضـمنگـردآوری

تجربههایشخصيمحققمنبععظیميازاطالعاتاستکهنه
تواندآنهارابهعنواندادهبهکارگیرد :


اطالعاتازآنهااستفادهکندبلکهحتيمي

” روزیدريکشرکتخصوصيازمنخواستنددربارهمسائلشـرکتمطالعـهای
بکنم.متوجهشدمکهيکيازناراحتيهایمديرانمیانياينبودکـهمـديرعاملو

هیاتمديرهبهتوصیههایزيردستانوحتيمديرانمیانيتوجهينمـيکننـد.در
گزارشاولیهامايننکتهرامتذکرشدم؛امابهتوصیههایمننیزترتیـباثـرداده
نشد.درگزارشدومخودم،عدمتوجهبزرگانشرکترابهتوصیههایقبليخودم
بهعنواننمونهایازمشاهداتمافزودم“ 



ذهنمحققخاليانباریازاطالعاتهرچنددرهمريختهونامنظماست.پسهمـانطـور
هابايدازمنابعيگردآوریشوند؛وازآنجاکهدادههـاگسـترهوسـیعيازانـواع


کهاشارهشدداده
اطالعاترادربرميگیرد(حوادث،وقايع،اشیا،تعابیرافراد،تعـابیروتجـاربشخصـيواسـنادو
مدارک)کهدرنهايتمبتنيبرمشاهدهواحدهايياستکهمحققانتخابکردهاست.تجربههای
يتواندشخصيبخشيازآنانتخابمحققباشد .
م

وقايع روزمره و روابط اجتماعي
مردمنگاریيکيازانواعتحقیقاتکیفيمشهورقديمياست .درمطالعاتمربوطبهمـردمنگـاری
هدفتوصیفکلحوادثمربوطبهزندگيافرادگروهموردنظروسپستجزيهوتحلیـلوارائـه
تفسیراست.درراستایچنینهدفيپرسشهایتحقیقباهـدفشـناختجنبـههـایمختلـف
فرهنگگروهمطرحميگردد (سلکايندومیلر.)252:2112،درچنینتحقیقاتيواحـدمشـاهده

مجموعهایازرفتارها،گفتارهاوحوادثاست.ازآنجاکهروابـطاجتمـاعيواحـدهـایتجزيـهو
تحلیلاندوآنروابطازاجزاءخاصـيتشـکیلمـيشـوند؛واحـدهـایمشـاهدهدريـکتحقیـق
مردمنگارانهانواعبسیاریازمواردرادربرميگیرد.محققبايددرگزارشخودتوضـیحدهـدکـه
چگونهبهدرکفرهنگآناندستيافتهوازکداماطالعاتبرایفهمآنهاياریگرفتهاست .

”درراهبازگشتازبازاردوستمشیخعبدالفارقراديدم.کفـشهـایچرمـيمشـکي
براقانگلیسيوشلواروجلیقهويکتوريايياوباگامهایآرامومتینکهگويي...يـک

جنتلمندرباریانگلیسيدرحالقدمزدنو...اوگفتمندوستانانگلیسيزيادی
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دارمواينکراواتنشاناحتراممنبهفرهنگوارزشهـایآنهـااسـت(“.فاضـلي،
 .)2331:226

اندازه واحد مشاهده
واحدمشاهدهميتواندبسیارمتنوعباشد،مانندحرکتيکدستيايکانگشتفرد،رفتارهـای
غیرکالميدوستان،يکمنطقه،يکشهرياحتيبزرگتر.برایمثالفکوهيدرکارخودشهررا
واحدمشاهدهقراردادهاست 

” درحالحاضرشهرهایماهويتچندانيندارند.مثاليبزنیماگرامروزازشهرماو
شاخصهایآنهاتصويربرداریشود،نميتوانشهریراازشهرديگـرتشـخیصداد
يعنيعناصریمتمايزکنندهدرشهرهایماازلحاظفرهنگيوجودندارد“(فکوهي،
 .)2344

بررسي مجدد و تحليل يافتهها
بندیوتجزيهوتحلیلوحتيگردآوریاطالعاتفعالیتهاييخنثيومکانیکينیستند

طبقه
بلکههمهآنهاجزوفرايندیپوياهستندوهرتصمیميدرراستایچگونگيانجامآنهاموجب

ياعدمايجادگزينههاييميشودکهدرنتیجهنهاييتأثیرميگذارد.بههمیندلیلبررسي

ايجاد
هادرفرايندپژوهشامریضروریاستکهباروشهایزيرقابلانجاماست 

مجددداده
 )2بپرسیدمشاهداتمنبهچهدردميخورند:همانگونهکهميدانیم،تعابیروتبیـینهـا
برمبنایدادههاصورتميگیرد.پسبايدپرسیدکهمنچهچیزهاييرامشـاهدهکـردهوثبـت
کردهاموآنهاچهاطالعاتيدراختیارمنقرارميدهند.بـاتوجـههگسـتردگيوتنـوعدادههـاو
اطالعاتدرتحقیقکیفيقبلازگردآوریبايدازخودبپرسیمکهدادههایتحقیقمنچیسـت.
هایمنچههستندوباايندادهها

پسازگردآوریودرزمانتجزيهوتحلیلنیزميپرسیمداده
کارميتوانمبکنم؟ 

(تعدادیمصاحبهومشاهده)چه
 )2ببیندکهکیفیتواحد هـایمشـاهدهچـهتفـاوتيبـايکـديگردارنـد:چـونداد ههـای
هایمختلفکميوکیفيبـايکـديگرتفـاوت


هایمختلفوباشیوه

ازافرادومکان
یشده
گردآور 
دارندبنابراينموارداستفادهآنهانیزمتفاوتخواهدبود.وجوداجحافدريـکسـازمانراتعـداد
زيادیازکارکنانيادآورميشوند(پرداختنابرابرپاداشها)وهمچنینتعبیریازوجودچگونگي
هايارفیقبازیمـدير


تپاداش
اجحافدرسازمانارائهميدهند(نبودضوابطمکتوبجهتپرداخ

ها).بههمینترتیب،واحدهایمشاهدهرانیزميتوانطبقهبنـدی

ولطفبیشازاندازهبهخودی
کرد؛مانندمشاهدهاينکهدراينسازمان،آيیننامهمکتوبجهتپرداختپاداشهايامأموريتها
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وکارهایدرخشانوجودندارديابسیارکليوگنگاست(کهخودگويـایمشـکلسـاختاریو
ناهماهنگيگردشکارهابرطبقضوابطاست)ويابعضيازمشـاهداتحـاکيازايـناسـتکـه
مديرباافرادمختلفچگونهرفتارميکند؛مثالبهچهکسانيواميـاپـاداشمـيدهـدوبـهچـه
کسانينميدهدوياکاناليکهاوازطريقآنازسازمانشاطالعاتميگیردکداماستوچگونـه
ازاينکهکسيکاریدرخشانيااشتباهانجامدادهاسـتمطلـعمـيشـودوآيـانظـارتشخصـي
مستقیمبراموردارديانظارتشغیرمستقیموازطريقگزارشهااستکهگوياینوعارتباطـاتو

شیوهبرخوردمديرباکارکناناست .
 )3ازتعابیرخودآگاهباشید:ازمشاهدهتاثبتدادههاتغییـریدرآنهـارخمـيدهـدکـه
متأثر ازتعبیرذهنيماازمشاهداتاست؛اگرواحدمشاهدهشماخانوادهاستميتوانیددروسط
يکبرگهخطيعمودیبکشید.سپسدرطرفراستآنمواردیراکهمـيبینیـدومـيشـنويد
يادداشتکنیدوبرداشتوتعابیرخود(مفاهیماولیه)ازآنمواردرادرسمتچپآنبنويسـید.
اگراينکاررابهشرحزيرانجامدهیدبهتربهتغییرمشاهداتبهتعابیرآگاهميشويد .

براینمونه،برگۀثبتدادههاوتحلیلاولیهآنهادرطرحبررسيچگونگيروابطزوجین
طبقهمتوسطشهریدرتهرانرادرنظربگیريد :

:نمونهایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها 

جدول2

مشاهدهشده 

موارد

تعبیرماازآنموارد(مفاهیماولیه) 

ميکندوپول
مردبهزنشميگويدکهاسراف 

خرجکردنبلدنیست .
زنومرددربارهاينکهماشینجديدبهاسمچه
کسيباشدمشاجرهميکنند .

يگويمبازتو
مردبهزنشميگويد:هرچهم 

نميفهمي .



ايرادگیریوتحقیرزنتوسطمرد 

رقابتبرسرمنابعماليخانواده 

تالشبرایتغییررفتارهایهمسر 


منبع:نگارنده 
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:نمونهایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها 

جدول2
مرددرمهمانيدربارهگذشتهخودصحبت
يرود .
چشمغرهم 
ميکندوزنبهاو 

يگويد
مردازسرکارميرسدوزنبااخمتخمم 

کهخستهاستودرنصبپردههابهکمکاحتیاج

دارد .


اعمالِسلطهزنبرمرد 

منبع:نگارنده 


دوجدولباالنشانميدهدکهبرداشتهایاولیهماازيکواحدمشـاهدهلزومـايکسـانو
منطبقبايکنتیجهواحدنیست .
میزانتغییردادههاازمشاهدهتاتحلیلدرهمهموارديکساننیستند.نوعاسمممکناست
برایشناساييجنسیتفردیکافيباشد.چونکهظاهرونامافرادگويایجنسیتآنهااستکه
کموبیشقابلاعتماداست؛امانتیجهگیریازگفتوگوکالميآساننیست.براینمونهميتوان
ودرداخلپرانتزهامفـاهیماولیـه

ثبتشده
بهمثاليدراينبارهاکتفاکردکهدرآنمتنمصاحبه 
يابرداشتهایمحققنوشتهشدهاست :


”مــنبــاخیلــيازدخترهــادوســتم(احســاستعلــقعــاطفي)ولــيدرواقــعبــا
هیچکدومشونهمنیستم(دوستهایمتکثـر)ونمـيذارمرابطـهامبـااونـاخیلـي
صمیميبشه“(آزادارمکيوطالبي )26:2331،

 
یشدهازطريقمشاهده
 )8ارزيابيکیفیتمشاهداتکمکميکند:کیفیتدادههاگردآور 
يکسانياخنثينیستندوازنظرکیفيباهمديگرمتفاوتاند.بعضـيدادههـادرارائـهتبیـینهـا
بیشتربهماکمکميکنندتابعضيديگر.براینمونهوقتيماازنظـراتافـراددربـارهاختالفـات
خانوادگيسؤالميکنیمافرادیکهاينپديدهراتجربهکردهانداطالعاتبهتریبهماميدهندتا
افرادیکهچنینتجربهایندارند :


”وقتيدربارهفرزندساالریتحقیقميکردمازافرادیکهمـوردخشـونتکودکـان
خودقرارگرفتهبودندپرسوجوميکردم.آنهااغلبراجعبهخشونتهـایلفظـيو
گاهيبهخشونترفتاریماننـدپـرتکـردناشـیاءتوسـطکودکـانخـوداشـاره
مي کردندتااينکهبهمردیبرخوردمکهبراثرکتکخوردنازطرفپسـرشسـرو
صورتشزخميشدهبودوشديداازپسرشميترسید.تجارباومشـاهداتبسـیار
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باارزشتریبودندتادادههاييکهدردههامصاحبهیقبلـيبـهدسـتآوردهبـودم.
قابلدرککردبااينکهقبالًهمبارها
اظهاراتاومراباپديدهترسازفرزندانرابهتر 
شنیدهبودم،امااينباراحساسکردم“(تجربهنگارنده) .

 

 )6کارکردهایمتفاوتواحدمشاهدهرابشناسید:ايـناطالعـاتچگونـهبـهشـماکمـک
مي کندتابهبتوانیدتحلیلکنید.هربخـشازاطالعـات،درچـهراسـتاييوبـهکـدامبخـشاز
بعضياطالعات،بهخودیخودنشانگروگويایشرايطخاصاند(فحش

توضیحاتکمکميکند؟
دادنکهبیانگرخشونتلفظياستيامعترضبودنبهشرايطيکهنشـانهنارضـايتياسـت)امـا
بعضيديگر،بیانگروضعیتعموميهستند(عدمرعايتقـوانینراهنمـاييوراننـدگيکـهالزامـا

نشانهعدمآگاهيرانندگانازمقرراتنیستاماميتواندنشـانهعـدموجـودذهنیـتشـهروندی
باشد).پسبايدبدانیدکهکداميکازدادههایشمامنطبقبريکيازدوگونهحالتفوقاسـت؛
وبرایتعبیروتفسیرکداميکازدادههابايدتحلیلارائهکنید .
 )5نقشواحدهایمشاهدهراروشنکنید:دربارههـردادههـابايـدمشـخصکـردکـهدر
تحقیقنقشسازنده2داردياتوضیحدهنده2استيعنيآنواحدمشاهدهخاصجهـتسـاختنو
پرداختنتبیینبهکارميرود يابرایتوضیح،تأيیدونمايشيـابـهبیـانديگـربـرایتأيیـديـا
مصداقيجهتنشاندادنجنبهایازپديدهبهکارگرفتهميشود(میسون .)283:2336،
باتوجهبهمثالباالدربارهمديريتميتوانپرسیدکهآياشیوهارتباطيمديردرسـازمان
گويایشیوهمديريتاواست(اوپدرساالراستکهبهشیوهارتباطيشفاهيتکیـهمـيکنـد)يـا
اينکهفقطمصداقيجهتنمايششیوهمديريتسنتيوپدرساالراست .
ایرابهچهمنظوریبهکارميگیريم،ميتوانیمبپرسیم

برایاينکهمطمئنشويمهرداده
کهآيابحثواستداللبدونوجودايندادهمعقولوقانعکنندهاستيانه.اگرجوابمنفيباشد

ایدارد.اينپرسشهاضروریاستزيراکهمجبوريدبخشيازاطالعاترا


نقشسازنده
اينداده
هاييازسايربخش هاراجهتتوضیحوتأيیدواثباتدرمتنگزارشنقل


حذفکنیدوقسمت
واينکمکميکندکه

گفتوگو درونيبهپیچیدگياينموضوعپي ميبريد 
کنید.شمابايک 
راحذفکنید،ازنقلقولاستفاده

بدانیدچگونهازمشاهداتخوداستفادهبکنید،مواردتکراری 

قولهادرمتنچهنقشيايفاميکنند .
کنیدوبدانیدنقل 



constitutive
illustrative

1
2
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نقش دادهها در تجزيه و تحليل 
کلیهفعالیتهادرتحقیقکیفيازتعريفمسئلهتاگـردآوریاطالعـاتوازپـردازشدادههـاتـا
تجزيهوتحلیل،کلیتيراتشکیلميدهدکهازيکديگرجدانیستند.باتوجهبـهنـوعوکیفیـت
دادههادرتحقیقاتکیفي،درقدمهایبعدیتجزيهوتحلیلآنهاودرنهايتاسـتفادهازآنهـادر
پردازیومقولهپردازیارائـهشـدبـا


بیشترمطالبيکهدربارهمفهوم
ساختننظريهانجامميشود.
تجزيهوتحلیلدادههامرتبطاست.ازآنجاکهجداييدقیـقبـینطبقـهبنـدیوتحلیـلوجـود
هاکمکميکند .


نوعيياتحلیلاستيابهتحلیل

بندیبه

ندارد،هرگونهطبقه
اگرتحلیلدادههاراکشفالگوهایجديـدوسـازماندهـياطالعـاتبـهشـکليمعنـيدار
بدانیم،تحلیليعنيبههمريختناطالعات،پسازگردآوریوسازماندهيمجددآنهابهشـکلي

جديدومتقاعدکننده.بهعبارتدقیقترتجزيهوتحلیلدادههادرتحقیقکیفيعبـارتاسـتاز
ها(مضمونومحتوا)وساختنوپرداختن

فرايندیکهمستلزمشناختمفاهیم،مقولههاوزمینه
فرضیهها(ايده ها)است.دراينجامنظـورازفرضـیه،همـاناظهـاريـاارائـهقضـاياجهـتايجـاد
درکپديدهکمککند.برخالفسايرروشهـای

حساسیتبهشرايطپديدهموردنظراست؛تابه
تحقیق،هدفدرروشکیفيپذيرفتنيبودنفرضیههااستنـهاثبـاتآنهـا(اسـتراسوکـوربین،
بهبیانديگردرتحقیقکیفيفقطيادگیریشیوههـاوروشهـاکـافينیسـت؛بلکـهبـه

.)2331
پذيریوخالقیتنیازاست.ازکیفیتمفاهیمومقولههاچنینبـر

میزانزيادیبهآزادی،انعطاف
ميآيدکهرسیدنبهمضمونهاميتواندهمنتیجهتجزيهوتحلیلرسميدادههاباشـدوهـماز
مشاهداتمحققدرضمنگردآوریاطالعاتبهدستآمدهباشد .
تحلیل،فرايندیمرموزوتاحدیناشناختهدرتحقیـقاسـت.درتحلیـل،مـابـهمعنـايي
دادههاراروايتميکنیم.طبقهبندیدادههادرذهنمحققصورتميگیـردوبـههمـیندلیـل
روايتهایمتعددومتفاوتيوجوددارد.تحلیلبهمیـزانزيـادیوابسـتهبـهشـناختشـهودی،
کشفناگهاني،بینشوبرداشتهایشخصياست .

هاايناستکهمادادههارا

طرفدارانروشتحقیقکیفيمعتقدندکهمنظورازتحلیلداده
دهيکنیم.درتجزيهوتحلیل،مااطالعـاترادرکلیـتخـودبررسـي
بهشکليقابلفهمسازمان 
ميکنیموآنهارادريکچهارچوبمعنيدارجامعهشناختيياانسانشناختيقرارميدهیم.ايـن
مرحلهازتجزيهوتحلیلباايجادوارتباطدادنمقولههابهيکديگرهمزماناست.ازآنجاکـهدر
تحقیقکیفيهم زمانيگردآوریاطالعـاتوتجزيـهوتحلیـلوجـودداردمیزانـيازتحلیـلدر
جريانجمعآوریاطالعاتصورتميگیرد.طبقهبندیوپـردازشدادههـادرچنـینتحقیقـاتي
دهيچهارچوبنظریرانشانميدهد.بـرای

بخشيازتحلیلبهشمارميرودکهتمايلبهشکل
نمونهبهيکنقلقولازمتنيدربارهسیاستفرهنگيومفاهیميکـهمحقـقدرضـمنبررسـي
ساختهوپرداختهکردهاستتوجهکنید :
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”سیاستفرهنگيايراندرسهسطحقابلبررسياست؛”سیاستفرهنگيآرمـاني
يامصوب“”،سیاستفرهنگياداریيـامحقـق“ودرنهايـت”سیاسـتفرهنگـي
راازيکديگرتفکیکميکنیميکيازمهـمتـرينچـالشهـایسیاسـت

تجربهشده“

فرهنـگدرايــران،ضــعفپیوســتگيمیــانسـطوحمختلــففرهنگــياســت.ايــن
ناپیوستگي(سیاستهایفرهنگي)موجبشدهاستکهسیاستفرهنگيدرايـران
عرصه”چانهزنيفرهنگي“میاندولتومردمشود.دراينفرايند،نهادهـایاداری
مجریسیاستفرهنگيگفتمانرسمي،بیشازآنکهمجـریايـنسیاسـتباشـند
نقشواسطهفرهنگيراايفـامـيکننـد.درنتیجـهايـنوسـاطتفرهنگـي،مـردم
ميتوانندضمنپذيرشبخشيازسیاستفرهنگي،بخشديگرآنرادستکاری...
کنند“(فاضليوقلیچ .)322:2332،

رابطهدادههاباتجزيهوتحلیلرابطهایدوسويهاست.همانقـدرکـهدادههـايـاهمـان
هاييراکهميتواندمورد


هانیزنوعداده
واحدهایمشاهده،نوعتحلیلهاراتعیینميکند،تحلیل
استفادهقرارگیردمشخصميسازد،بهعبارتي :

”پیشرفتهاینظریدرانسانشناسيبیشترشـاملمشـخصتـرشـدنمعیارهـای
مناسببودناست.بهعبارتسادهتر،موضوعمناسببودندرمواقعيکهمحققبـه
همهآنچهميبیندعالقهمنداست،موضوعيمهمبهشمارنميرود؛اماوقتيعاليـق
اوومسئلهتحقیقتعريفشدند،دراينهنگامبايدبسیاریازنکاتوديدههارابـه
عنوانمطالبنامناسبوبيربطحذفنمود“(بیتي .)42:2358،



نتيجهگيري
تحقیقمرکبازمجموعهفعالیتهایپیچیدهومرتبطبهيکديگراست.انتخابواحدمشـاهدهو
بررسيآنهايکيازمهمترينفعالیتهایاينرونداست.درنهايتمحققاستنباطاتعلميخـود
رابرمبنایدادههاييانجامميدهدکهبهطورمستقیممشاهدهکردهاست.ازايـنروتوجـهبـه
چگونگيواحدمشاهدهازاهمیتزيادیبرخورداراست.ازآنجاکهدرتحقیقاتکیفـيتوجـهبـه
رود،لذاتوجهبهواحدهایمشاهدهبـهعنـوانپايـههـایاسـتنباطات

محتواازاصولبهشمارمي
بعدی،مديريتخاصيراميطلبد.وقتيکهمحققبامنابعدادها(اعمازمنابعغیرمسـتقیمويـا
مشاهداتدستاول)برخوردميکندالزماستکهنهتنهااهمیتبلکهکیفیتآنهارانیزدرنظر
آوریاستکهمنابعاطالعاتيدادههاممکناستطیـفوسـیعيرادر


گیرد.همچنینالزمبهياد
برگیردوآنچهدرايننوشتهبهعنوانمنابعواحدهایمشاهدهمطرحشدندممکناسـتکـهيـا
ناقصباشدودرشرايطييافتنمنابعجديدضروریگردد.
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آگاهيازنقشواحدهایمشاهده،ارزيابيکیفیتآنهاوتأثیرذهنیتهایخودمحقـقدر
انتخاب،مشاهدهوثبتدادههادرارزيابيکليطـرحتحقیقـياثـراتتعیـینکننـدهایدارد.بـه
عنوانيمحققدرهرلحظهکهبهمشاهدهامریميپردازدوبعدبهثبتآناقـداممـيکنـدبايـد
بدا ندکهاينواحدمشاهدهچهنقشيدرتجزيهوتحلیلنهايياوداردواينکهآياواحـدیراکـه
ثبتکردهاستبهخوبينمايانگرآناستکهمشاهدهکـردهاسـتيـاتغییراتـيدرآنرخداده
است .
هدفنهاييتحقیقکیفيارائهتجزيهوتحلیلدرشکلمفهومپردازیومقولهپردازیويا
هااثرميگذاردواز

حتينظريهاستوباتوجهبهاينکهانتخابواحدهایمشاهدهدرارائهتحلیل
آنهاتأثیرميپذيردضروریاستکهبهواحدهایمشاهدهباديدوسیعترینگريسـتوفقـطبـه
عنواندادههایسادهبهآنهانگاهنکرد.چنینبرخوردیباواحدمشاهدهدرتحقیقـاتکیفـيبـه
هاميانجامد .


ترشدنتحقیقاتوتحلیل

غني
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