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    :چكيده 

 تركمن در هاي مردم اي تفسيري درباره قصه اين پژوهش، شامل مطالعه
ها، نسبت به  هايي با تركمن محقق، با انجام مصاحبه. شمال ايران است

مصاحبه، مهمترين ابزار . هاي اين قوم، همت گماشته است آوري قصه جمع
سپس، پژوهشگر با كمك . يابي به اطالعات در اين زمينه بوده است دست

هاي  رهنگي قصهكليفورد گيرتز، به تحليل اجتماعي ـ ف» تفسير فرهنگ«نظريه 
هاي گفتماني مورد تفسير  ها را با قالب شده پرداخته و اين قصه آوري جمع

ها و  يابي به نشانه در اين مقاله، به نتايج و چگونگي دست. قرار داده است
  .هاي به وجود آورنده تفكر گفتماني، توجه شده است معاني، به عنوان پايه

  
  

  شناسي، گفتمان ناسي، معنيش  قصه، تفسير، نشانه :ها كليدواژه
                                                           

  استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  *
  شناسي نظري ـ فرهنگي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري رشته جامعه  **
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    مقدمه
اين . ي چنداليه از مجموعه فرهنگ كالن هر جامعه است ا فرهنگ عامه، پديده

فرهنگ عامه را . مفهوم، داراي ابعادي است برخاسته از عناصر مختلف سازنده آن
آنچه در مطالعه فولكلور مورد توجه . برند سازند و همگان نيز از آن بهره مي همگان مي

داري توجه  هاي مختلف، به مفاهيم معني هاي هر جامعه، در زمان ت، اين است كه نسلاس
  .باشند كنند كه اين مفاهيم، داراي يك شكل مشترك در طول زمان و در وراي تاريخ مي مي

پردازيم كه پيدا و پنهان زندگي قوم تركمن را  هايي مي در اين مقاله، به مطالعه قصه
ها، تقريباً، بسيار  آنچه بسيار مهم است، اينكه ساختار اين قصه. دساز براي ما نمايان مي
هاي  ممكن است تاريخ بتواند پديده. سازي آن بسيار متنوع است ساكن ولي معني

سازي، كه برگرفته از خصوصيات زماني  اجتماعي و فرهنگي را آرام كند، ولي معني
زمان، شرايط . رود  شمار ميدهنده آن است، مانعي بزرگ در برابر اين تالش به شكل

بنابراين، در فرهنگ يابي اهالي اقوام، به شدت . نمايد زندگي آدمي را متحول و پويا مي
  .اينك در اين مقاله به تحقق چنين مفهومي توجه مي نماييم. گذارد تأثير مي

  
    بيان مسأله

ه هايي است ك باشد، برداشت هاي تركمني، مورد نظر و توجه مي آنچه در قصه
و . آورند سان موجود در تاريخ به دست مي هاي هم هاي گوناگون، از پديده نسل

هاي متحدالشكل، به دليل  همانگونه كه گفته شد، در گذر تاريخ است كه از اين پديده
رو، در  از اين. آيد هاي گوناگوني نيز به دست مي هاي گوناگون، برداشت ظهور زمان

ضرورت انجام چنين . رو هستيم ها روبه ايي پديدهحوزه فرهنگ عامه با دگرگوني معن
. اي نيز توجه به چرايي و چگونگي چنين تغييراتي در طول تاريخ است مطالعه

همچنانكه اين ابزار وسيله بسيار مهمي براي فهم صاحبان فرهنگ از چگونگي 
در عين حال، پژوهشگران را نيز هدايت . گيري و دگرگوني فرهنگشان است شكل
نكته .  تا با آگاهي از نظرات دروني قومي خاص، به تحليل بيروني پديده بپردازندكند مي

بسيار مهم ديگر، آشنايي با پيكره نهادينه انتظام اجتماعي است و در اين منظومه منظم، 
هاي گوناگون، بوسيله  ها نيز آرميده است كه در زمان دار هنجارها و ارزش نظام معني

ها، در  يابد كه اين پديده رو، ضرورت مي از اين. شود گون ميهاي جديد اقوام دگر نسل
  .هاي گوناگون، بررسي شوند تا تغييرات فرهنگي ـ اجتماعي اقوام را بر ما برنمايانند دهه
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توان گفت كه هدف از چنين پژوهشي، آشنايي با كم و كيف  بنابراين، مي
تا بدين ترتيب، از . هاي به وجود آمده براي آنهاست هاي فرهنگي و وضعيت شاخص

هاي موجود در پيكره  توانايي الزم براي اظهار نظر بيروني و دروني، درباره پديده
توان گفت كه هدف از انجام  بنابراين، به طور خالصه، مي. فرهنگ، اظهار نظر نماييم

  :اي، عبارت است از چنين مطالعه
  .هاي تركمني آوري و آشنايي با قصه  جمع-1
  .ها از نظر پژوهشگر، پس از آگاهي از معاني و تفاسير بومي از آن  تفسير قصه-2
  

    پيشينه پژوهش
ها،  در اين پژوهش. پژوهي در ايران، مربوط به ساليان دور است پيشينه قصه

در دهه اخير، . شود پژوهي در اكثر مواقع، شامل توصيف قصه به وسيله راويان مي قصه
در ايران به چاپ رسيده، اثر بسيار وزين و دقيق پژوهي  بهترين منبعي كه در حوزه قصه

اين كتاب دو جلدي، اگرچه . است» افسانه زندگان«زاده تحت عنوان  عليرضا حسن
هاي تركمني نيست، ولي از قالب مطالعاتي يادشده، برخوردار   مستقيما مربوط به قصه

 آنگاه، پژوهشگر ها از زبان راويان جمع آوري شده و در اين كتاب نيز ابتدا قصه. است
. هاي ويژه، پرداخته است به تحليل معاني آن، بر مبناي عناصر اجتماعي خاص در زمان

ها و تدوين تفاسير به دست آمده جديد، نشان داده كه قصه  محقق با روايت اين قصه
ثابت، چگونه در طول تاريخ براي قومي ويژه متحول شده و معاني گوناگوني از خود 

توان عنوان كرد، اين است كه  زاده مي آنچه در مورد اثر حسن. استبه جاي گذاشته 
پژوهي در ايران، با انتشار اين اثر خواندني، به يكباره دگرگون شده  سطح توجه به قصه

  .و قصه ابزار مهمي براي تجزيه و تحليل تغييرات فرهنگي و اجتماعي قلمداد شده است
اي خاص را  اين تكنيك، پديده.  استپژوهي، تكنيكي بسيار مهم و كارساز روايت
گذارد و به  هاي مختلف با شرايط، ساليق و عاليق ويژه، به محك نقد مي در زمان

اي قابل  يازد كه نكته تدوين پيكره تغييرات فرهنگي ـ اجتماعي در جامعه، دست مي
  .توجه و كارساز است

  
    هاي پژوهش پرسش

هاي گوناگون تاريخي، متحول و  مانها، در ز همانگونه كه گفته شد، وضعيت قصه
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آيد كه اعضاي حوزه   شود و اين دگرگوني، از سوي كساني به وجود مي دگرگون مي
  :پردازد ها مي بنابراين، پژوهش حاضر بدين پرسش. شوند عمومي ناميده مي

  هاي تركمني در ارتباط با حوزه عمومي چگونه است؟ وضعيت قصه -1
  هاي تركمني، چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ پردازي ه قصهگرايان معاني فردگرايانه و جمع -2
گيري جديد فرهنگ  روايت شفاهي، چگونه موجب تغيير معناي قصه و سپس شكل -3

  شود؟ تركمني مي
  گنجد؟ هاي تركمني، در چارچوب كدام گفتمان مي قصه -4

  
    نظريه پژوهش

پرينستون شناساني است كه مطالعات خود را در دانشگاه   از جمله فرهنگ،گيرتز
 شاگرد مشخصاًو  برگفتهان گوناگوني متفكرو تجربيات نظري خود را از ا. دادادامه 

 كارهاي ،پردازي پرداخته عالوه بر اينكه به نظريهوي . استارسونز بوده پتالكوت 
 كه ،مهمترين كار گيرتز.  به انجام رسانده است، در جوامع مختلف،تجربي متعددي نيز

 نام دارد 1ها  تفسير فرهنگ،د نظر استروس و بعد از او ترنر استبه دور از مسائل مور
وجود آورده ه كه عرصه جديدي در مطالعه پديده فرهنگي نسبت به گذشتگان خود ب

اي از نظام مفاهيمي است كه به همراه نمادها   مجموعه،او معتقد است كه فرهنگ. است
 ،با يكديگراز طريق آن، توانند   ميها گردد كه انسان شود و به عاملي تبديل مي مطرح مي

ها به دليل   فرهنگ، گيرتز نظراز). 72: 1973گيدنز،  (ارتباطات الزم را برقرار نمايند
 جهت ، توام با معناي فرهنگ الزم ذهن انسان را به شناخت،داشتن نمادهاي گوناگون

 ، است وبر معتقدهمچنانكه مفهومي معنايي است، و ، فرهنگي،وبه نظر . دهند مي
او . باشد ، اسير ميكه خود آن را ساخته و پرداخته، انسان درون تار و پودهاي معنايي

نه  ،نامد و معتقد است كه منظور از شناخت فرهنگ  فرهنگ مي،اين تار و پود معنادار را
او . شده آن است بلكه دست يابي به معاني توليد، يافتن از قواعد و قوانين آن  آگاهيفقط

قواعد  اما فراتر از ؛فرهنگ اشراف دارد و به ثبات نسبي آن نيز معتقد استبه قواعد 
 انديشه توضيح ،در سر  وپرداخته ثبات قواعد تفسير معنايي نيز ثقلي فرهنگ، به 

 كه مفهوم ،درست بر عكس استروس. پروراند  ولي چندمعنايي را مي،اي ثابت پديده
 گيرتز معتقد ،كند  تعقيب مي،ي معينا  در جامعه،فرهنگي را در قالب معنايي خاص

                                                           
1- Description of cultures 



هاي تركمني روايت اجتماعي ـ فرهنگي قصه  

  

 

123

 به محقق اين امكان را مي دهد كه از ساختارگرايي عبور كرده ،است كه تفسير فرهنگ
.  مورد نظر قرار دهد،و تحليل معاني و نمادهاي چارچوب فرهنگي را از ديدگاه بوميان

رويكرد (ك  امي با تفكرات، در نقطه آغاز، مانند ترنر، رويكرد او در معناشناسي،در واقع
شدن با پديده فرهنگي به  در اين نگاه، پژوهشگر هنگام مواجه: (Emic)داخلي يا دروني

اين رويكرد، در به كارگيري . پردازد سازي، از نگاه مردم بومي مي يابي و معني معني
 ، با اين تفاوت كه ترنر؛گردد آغاز مي) .تكنيك مشاهده مشاركتي، امري ضروري است

 پا در جامعه ، اما گيرتز؛كرد  مي   فرهنگ را مطالعه،تي و با اين رويكرددر جامعه سن
 ،گيرتز در اين نگرش. شناسي جديد نيز وارد شود جديد نيز گذاشته تا به عرصه معني

 به دنبال ، محقق،در واقع. كند واقعيت مورد مشاهده فرهنگي را همچون متن تفسير مي
اي   اليه، فرآيندي است كه در آن،ح تفسيرياين توضي. درك فرهنگ و توضيح آن است

. شود  هدايت مي، به سوي فرهنگ مقصد، مورد نظر است كه سپسأاز فرهنگ مبد
 بلكه به ؛دهد كردن از خود نشان نمي  چيزي براي اثبات، محقق در اين مرحله،بنابراين

ه آن گري است كه در عرصه فرهنگ ب شده توسط كنش يابي به معاني توليد دنبال دست
برداري در جامعه   قابليت بهرهفقط ، شناخت كيفي مورد نظر گيرتز،در واقع. پردازد مي

  .مفهوم پارسونزي زمان و مكان اجتماعي استمنطبق با مورد نظر او را دارد كه و محدود 
هاي  استعاره متوجه ، بايد دانست كه روش گيرتز براي مطالعه فرهنگ،در واقع

 مورد تفسير قرار ،وسيله محققه بايستي ب  مي،ت و همين متنفرهنگي به عنوان متن اس
يابي به معاني گوناگون توليدشده   تفسير فرهنگ نوعي تالش براي دست،در واقع. گيرد

د كه كن مي اين قضيه اشاره ه ب، به روشني،گيرتز. وسيله صاحبان آن استه فرهنگي ب
براي . تواند موجود باشد  مي).65: 2002من،  اسپيل(ي مركب  معانيي،براي امر فرهنگ

هايي كه  يافته. هاست اي از يافته فرهنگ مجموعهكه همين است كه گيرتز معتقد است 
كند تا معاني   آن را توليد مي، ولي با قواعد يكسان،هاي مختلف  در قالب،نظام اجتماعي

اني و  نظامي منظم از مع، فرهنگ،به نظر گيرتزرو،  از اين. مختلف را متبلور سازد
  .گيرد هاي اجتماعي شكل مي  كنش،نمادهاست كه بر مبناي آن

 به ، هر چند او.بر شناخت معاني است تا دريافت قواعدبيشتر كيد گيرتز أتدر واقع، 
تر   توجه عميق،پيشنهاد او، اما كند توجهي نمي  بي، به وجود و حضور قواعد،هيچ عنوان

اين موضوع مورد مطالعه . )182: 2002ادلس، (ت تر به معاني فرهنگ اس و دقيق
هاي اجتماعي  تفسير نهايي روايتيعني به دنبال منطبق است؛ طرح گيرتز پژوهش نيز با 
  .هاي تركمني است ـ فرهنگي قصه
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    روش پژوهش
  از تكنيك مصاحبهو در آن باشد   پژوهشي كيفي مي، در سطح كالن،اين پژوهش

مصاحبه ). 175-214: 1372ساروخاني، ( ساختاري و غيرساختاري استفاده شده است
 از ميان ، اين عده.سواد بوده است هاي عامي و كم رسان  مخصوص اطالع،غيرساختاري

 ند و نسبتاًت مورد نظر داشقصهكساني برگزيده شدند كه بيشترين اطالعات را در مورد 
  .دبودناز قوه كالمي مناسبي براي توضيح مفاهيم برخوردار 

ها و موضوعات يكسان و  يي بودند كه با پرسشها  مصاحبه،اريهاي ساخت مصاحبه
 كساني كه در اين ).22: 2001فينگان، (د دادن همگن، افراد را مورد پرسش قرار مي

گرفتند، عبارت بودند از افراد داراي تحصيالت دانشگاهي   پژوهش قرار ميمرحله مورد
شناسي  روش، در قالب روشاين دو . و همچنين، افراد عادي داراي اطالعات مناسب

شناختي، به دنبال آن بود تا بتواند  گيرتز، به كار گرفته شد و به غير از توصيف انسان
 .آوري كند هاي مورد نياز را جمع قصه

، براي انتقال توصيف مفاهيم به )ساختاري و غيرساختاري(هاي دو وجهي  روش
 با توجه به نگره اميك و اتيك شوند و شناسي به كار برده مي يابي و معني عرصه معني

، هنگامي به كار گرفته مي شود كه محقق، قصد آن را داشته (Etic)رويكرد بيروني (
باشد كه به فنومن فرهنگي، از بيرون از جامعه بومي نگاه كند و سپس، به تفسير آن 

يده هاي نظري و معنايي خود را از پد در اينجا، پژوهشگر امكان ارائه دريافت. بپردازد
  :باشند تا بتواند ، به دنبال آن مي).دارد

شناسي را سرلوحه كار خود  اوالً، مفاهيم را توصيف نمايند و ثانياً، تفسير و معني
آوري  گرهاي عامي و متخصص، ابزار مهم جمع بنابراين، وجود كنش. قرار دهند

ام اطالعات بوده است كه به صورت ساختاري و غيرساختاري، وظايف خود را انج
  :به نظر گيرتز، هنگام مطالعه فرهنگ، بايد به عوامل زير توجه نماييم. اند داده

  .توصيف موضوع -1
شناسي  هاي اجتماعي حاضر به منظور معني شده از گفتمان برگرفتن عناصر توصيف -2

 .سازي و معني
 .هاي توصيفي و گفتماني با حقايق موجود در عينيت زندگي افراد بومي انطباق يافته -3

توان به معناي نهفته در كنش  هايي، مي ، معتقد است با به كارگيري چنين روشگيرتز
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بنابراين، به نظر او، به دليل اينكه فرهنگ سيستمي، دربردارنده معاني . فرهنگي  پي برد
  .آيد خودساخته براي امور است، امري تام به حساب مي

نشده  طالعات توصيفاي از ا در عين حال، بايد دانست كه فرهنگ، در مقابل بدنه
قرار دارد كه بايد آنها را توصيف نمايد؛ هرچند كه در مقابل افراد غريبه قرار گرفته 

در (رو، براي تحقق چنين امري، به ناگزير از به كارگيري توصيف فراگير  از اين. باشد
بايستي از ابعاد مختلف به بررسي  ، پژوهشگر مي(Thick description)توصيف فراگير 

  .هستيم) .جانبه نكات پديده بپردازد همه
در نتيجه، اين نگاه گيرتز به فرهنگ ـ و نهايتاً فولكلور ـ بر مبناي روش توصيفي و 

ها، از نگاه  يابي به اين توضيحات و تحليل دست. شود شناسانه واقع مي تفسيري معني
  .گردد اتنوگرافي محقق مي

  
    قصه، پيدا و پنهان زندگي

. آيند اي بسيار مهم ادبيات شفاهي يا ادبيات عاميانه به حساب ميه ها، از بخش قصه
ارتباطات . هاي فرهنگي، بسيار پيچيده و ساخته ذهن بشري است محتواي اين پديده

هاي موجود، در محيط پيراموني و به مدد  ها با يكديگر، با توجه به انگاره انسان
هاي ذهن بشري  كه ساختهگفته شد . ارتباطات خاص حوزه عمومي ايجاد شده است

هاي ذهن بشري، اگر چه از نظر  اين ساخته. نيز، در اين مقوله، جايي براي خود دارند
اي قلمداد شوند؛ اما از نظر قضاوت، در حوزه داوري  فرم و شكل ممكن است سليقه

سازند و  هاي ثانوي حوزه عمومي قرين مي گيرند و ساخته آغازين را با يافته قرار مي
  ).417: 1378تري يانديس، (نمايند  ديگري عام را به خود جلب ميتوجه 

هاي عامه مردم ـ در اينجا مردم تركمن ـ ، بدون ايجاد كوچكترين محدوديتي  قصه
اندازهاي ارزشي  سراينده خيال، خود را با دست. اند در راه توليد آن، به وجود آمده

ه تا در سرايش داستان به دنبال ديگري همراه نكرده و اين خاصيت، به او امكان داد
هاي او را تخليه كند و سپس، فضايي براي  هايي برود كه در وهله اول، درد دل پديده

اين فضا، ممكن است انواع گوناگوني از گفتمان . گفتمان در حوزه عمومي ايجاد نمايد
 هرچند در. شناختي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي باشد هاي مختلف زيبايي در حوزه

گر آغازين، از كاراكترهاي حيواني مانند گرگ،  ها ممكن است كنش سرايش اين افسانه
شير، اسب، روباه، پلنگ و از كاراكترهاي تخيلي مانند ديو، پري، سيمرغ و مانند آن يا از 
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  .هاي انساني مانند شاهزاده، پسر و دختر شاهزاده و مردم عادي، بهره جسته باشد شخصيت
شود محدود نيست؛ همانگونه كه زندگي  اخته و پرداخته ميها س آنچه در قصه

ها را به عنوان خاصيت  سراينده، محدوديت. نفسه، فاقد محدوديت است انسان، في
كند تا  برد و با ساخت چنين محتوايي، تالش مي حيات فرهنگي ـ اجتماعي به كار مي

 روزمره، به سامان بندي شده، در زندگي مفاهيم زندگي قوم تركمن را به صورت طبقه
هاي خيالي، حيواني و انساني، به دنبال  آنچه مهم است اينكه همه شخصيت. برساند

در عين حال، به تناسب شرايط و وقايع زمانه خاص . اند شرح ماوقع حيات انساني
ها را  شود كه موجودات غيرانساني، جاي انسان اجتماعي و فرهنگي، گهگاه ديده مي

ي ناروا و يا خوشنودكننده حيات انسان، در قالب عطوفت و يا ها گيرند و نسبت مي
  .شود گري آنها، نمايان مي حيله

، به غير از ».يكي بود، يكي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود«ها، با عبارت  آغاز قصه
ارائه ارادت به وحدانيت خداي مهربان، به سبب آن بوده تا شرايط اجتماعي ـ فرهنگي، 

اي براي طرح ماجراي مورد نظر گوينده، متناسب با  ده شود تا نقطهبه نحوي برش دا
در واقع، شكستن زمان و . هاي شنونده و امكانات اجتماعي موجود، سامان يابد توانايي

مكان، اقدامي است براي ايجاد تمركز در ذهن انساني و نمايش، به منظور راهبري 
شود و به  هاي فردگرايي جدا مي هالهاز اين طريق، فرد از . موضوع مورد مطالعه فاعل

هاي گوناگون  يابد؛ يعني زندگي جمعي با توجه به موقعيت گرايي گرايش مي جمع
  .رهاند شود و انسان، را از تنهايي صرف، مي اجتماعي، بازپروري مي

رسند؛  اند كه در آغاز، غيرواقعي به نظر مي هاي تركمني، به نحوي ساخته شده قصه
كشاند كه از مفاهيم خيالي و غيرواقعي پند  ، شنونده را به سكوني ميولي تأمل بيشتر

ها، به كلي، دگرگون  گيري و قضاوت او را درباره شنيده گيرد اين ويژگي، جهت مي
توان گفت كه كاربرد داستان به شكل زباني يا دستوري، از  به بيان ديگر، مي. سازد مي

هاي گفتمان قصه، به نوازش  ها و ظرافت فتگردد و لطا گفتمان زيبايي شناختي آغاز مي
پردازد و سپس، آرام آرام او را به صحنه تاريخ كشانده و ماوقع  روح لطيف شنونده مي

تشريح واقعيت تاريخي، اگرچه ممكن است به . نمايد گذشته را براي او تشريح مي
هنگي منجر كننده حوزه وقايع اجتماعي ـ فر شناختي اشغال استمرار و استحكام زيبايي

يابد؛  ورزانه براي مستمعين حوزه عمومي، در همين جا خاتمه نمي شود؛ اما تفكر انديشه
هايي از تاريخ و مقايسه آنها با  شود تا عضو حوزه، با يادآوري نكته بلكه موجب مي

شرايط حاضر، به مقام جديدي از داوري برسد و در اين مقام، به ساخت انديشمندانه 
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او اين فرايند را از .  بعد از آن، گفتمان اجتماعي و فرهنگي اقدام نمايدگفتمان سياسي و
  .يابد گرايي حوزه عمومي در مي جمع

گر، در نوع توجهي كه صرف به كارگيري  شود كه كنش از اينجا به بعد، مالحظه مي
شود و به سوي  كند، از خودپرستي و خودگرايي، رها مي و فهم عناصر فولكلوريك مي

گردد و بدين وسيله، در پي تفهيم، تبديل،  ايي در حوزه عمومي هدايت ميگر جمع
بدين طريق، . باشد مقايسه و تغيير عناصر فرهنگي و اجتماعي حوزه حيات خود مي

هايي  بخش، مقدمه مفيدي براي به وجود آمدن چنين گفتمان فشارهاي اجتماعي طراوت
  ).42: 1378گيدنز، (باشد  مي

هاي فرهنگي ـ اجتماعي بسيار ظريفي قابل تفسير و  كمن، نكتههاي قوم تر در قصه
  .پردازيم توضيح است كه در اينجا به بررسي آنها  مي

هاي ديگر، به دليل روايت  ها در سرزمين هاي تركمني، مانند قصه واقعيت در قصه
ها، نمايانگر آن است كه  اين دگرگوني. شود هاي اساسي مي شفاهي، دچار دگرگوني

بايستي دگرگون شده باشد تا بتواند واقعه را از دو  اي مي نين منابع توليد شدهظرف چ
 و اگر ظرف تغيير كرده باشد، واقعيت، بايد خود را هماهنگ با ظرف نمايد. سو تحمل كند

در اينجا، مقصود تقدم يا تأخر . اگر واقعيت تغيير كرده باشد، ظرف بايد مانند آن بشود
. زمان، براي مدخل و محتواست  نيست؛ بلكه منظور دگرگوني همهيچ يك از مفاهيم باال

گيرد، هم  رو، وقتي قصه در شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاص قرار مي از اين
  .شوند خود قصه و هم ظرف آن، با شرايط اجتماعي ـ فرهنگي مورد نظر هماهنگ مي

هاي بسيار دور،  ز زمانها، ا دادن محتواي قصه گويان تركمن، عموماً با سامان قصه
الي اين  در البه. اند اقدام به تعبيه ساختارهاي اجتماعي ـ فرهنگي زمانه خود كرده

هاي قابل  ها، در زمان و مكان خود، قهرمانان اصلي و فرعي، نسبت به توليد پديده قصه
ها، به لحاظ ديني، اجتماعي و  هاي تركمن ويژگي. كنند اي تالش كرده و مي انديشه

  .كنند هاي متنوعي از تولد، عشق و مبارزه تا مرگ، پديدار مي هنگي، پيكرهفر
هاي تمثيلي، جاي خود را  هاي مردمي، در كالبد توليد فولكلوريك و به شيوه قصه

اينكه . پسندانه شنونده واگذار كرده است هاي عامه باز كرده و اصالت خود را به دريافت
انتهاست و همانگونه  كان آمده است، تصويري بيكدام قصه در كدام زمان و در كدام م
اي حاوي بچه  قصه در قوم تركمن، مانند گهواره. كه گفته شد، آغاز نوعي پايان است

قصه . آورد است كه جنباندن آن بچه، پهلوان حماسي و حقيقي نسل بعد را به وجود مي
سازد كه از  مواجه ميهاي ديگري  شدن آن در زمان، او را با انسان نيز چنين است و واقع
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گيرند و پندهاي دريافتي را در گفتمان اجتماعي ـ فرهنگي  روايت تاريخي او پندها مي
شود كه در  رو گفته مي از اين. نمايند دهند و براي نسل بعد ارسال مي خود شكل مي

  .پردازي قوم تركمن، حقيقت مستدام است قصه
ركمن، در زمان مفروض شود كه اهالي ت ، مالحظه مي»يك وجبي«در قصه 

ظلم سنگيني از ناحيه . اند پردازي، با قوم مداري و دگرستيزي افراطي مواجه قصه
مدافعان خانواده، كه پسران متعددي . گردد موجودي تخيلي به نام ديو متوجه خانواده مي

پردازند و همگي، به دليل مقاومت ديو، متوقف  بودند، به دفاع از حيثيت خانوادگي مي
داري با ديگران دارد؛ به همين دليل، او را  برادر كوچكتر، تفاوت فيزيكي معني. وندش مي

الجثه  يك وجبي، كوچكترين برادر و فرزند است كه ناقص. اند نام نهاده» يك وجبي«
هايي كه ديو براي اين خانواده  باشد و به دنبال اجازه پدر است تا در مقابل سختي مي

شود؛ اما پس از  د و هرچند، در آغاز با ممانعت پدر مواجه ميكن ايجاد كرده، ايستادگي 
در اينجا، اين ابهام . آيد دهي ابزار رزم با ديو برمي كسب موافقت وي، به دنبال سامان

توان مواجه شد و چه كسي، در چنين  هاي ديو، چگونه مي وجود دارد كه با زورگويي
، شغال، گرگ و دريا، عناصري سگ. كند تواند به اهالي قوم كمك مي وضعيتي، مي

يك وجبي، . شوند هستند كه براي بازكردن درهاي بسته به روي آنها، به كار گرفته مي
گري كه عضو نظام اجتماعي است، ضمن تمهيد و تركيب  داند كه بايد به عنوان كنش مي

كردي ها بپردازد و هر كدام از آنها را به عضو كار رسان، به تقسيم مسئوليت عناصر ياري
اي، به سوي دژهاي بسته ديو  دهي چنين برنامه رو، با سامان از اين. مؤثر تبديل كند

اي  در وهله اول، ديو از اين تهديدات ذره. كشاند رود و ديو را به فراخوان تقابل مي مي
كليد حل مسايل يك . كند گيركردن يك وجبي، اقدام مي جنبد و براي دست به خود نمي

سگ، به همراه . ود كه از خود تدبير كرده و به همراه خود آورده بودوجبي، تمهيداتي ب
شود و يك وجبي، طبق آنچه از قبل تمهيد كرده بود، سگ،  يك وجبي، راهي زندان مي

. گيرد شغال، گرگ و دريا را، به ترتيب، براي فروپاشي دژهاي ظالمانه ديو به كار مي
كشاند و چنين  يع را با خود به نابودي ميمانده وقا آخرين عنصر او، كه دريا بود باقي

دهد كه  نمايد و نشان مي شدن در برابر يك وجبي مي تهديدي، ديو را وادار به تسليم
  .تر و كاراتر است ريزي در مقابل اعمال زور، موفق تدبير و برنامه

در . گفتمان اين قصه، پس از گفتمان اوقات فراغت، مربوط به گفتمان تاريخي است
دهد و در مقابل  پرداز، روايت رفتارهاي ظالمانه ديو را نشان مي ن تاريخي، قصهگفتما

در اينجا، چگونگي . زند ها را رقم مي ستيزي  قهرمانانه تركمن گرايي، ظلم اين ظلم
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شود و  اي از تاريخ به تصوير كشيده مي مداري و دگرستيزي در برش گذشته قوم
 براي مردم تركمن در قالب شرايط و مقتضيات پرداز، خواسته يا ناخواسته، مدلي قصه
  .كند نگارانه، عرضه مي مردم

يابي مقتضي، به اهالي قوم آموزش  پذيري و فرهنگ نگارانه، جامعه در اين قالب مردم
شدن با زندگي گذشتگان از طريق مرور روايت  شود و اين اهالي، از طريق آشنا داده مي

هي براي حل مشكالت وقايع فرهنگي اجتماعي شوند تا را نگارانه، آماده مي مردم
شود كه كاركردهاي متنوعي متوجه چنين  رو، مالحظه مي از اين. پيرامون خود بيابند

از نظر ادبي، گفتار، بسيار مزين، دلنواز و گوشنواز . پردازي شده است ساختار قصه
ني، راه نجاتي باشد و از نظر كنو كننده تجربيات گذشته مي است، از نظر تاريخي منتقل

  .دهد براي حل مسايل فرهنگي ـ اجتماعي موجود ارائه مي
در . روايتي از تفكر فمينيستي مدافع نقش زنان، در نظام انسانيت، است» قصه گلنار«

اين قصه، پادشاه سه فرزند پسر دارد كه در انديشه همسرگزيني براي آنهاست و با 
كند با امر ازدواج، دامنه نظام  ، سعي ميايجاد تغييراتي در عناصر محيطي و پيراموني

  .خانوداگي را بگستراند
اولين برادر، از خاندان وزير و دومي از خاندان قاضي، بر حسب تصادف، همسراني 

هاي وزارت و قضاوت، در  رود برگزيدگان خانواده رو، انتظار مي از اين. گزينند برمي
اين . ام اجتماعي مؤثر واقع شوندتوسعه و پيشرفت اجتماعي و غناي عناصر متنوع نظ

در حالي است كه گزينش سوم، يعني برگزيدن تصادفي ميموني به جاي عروس، بايد 
به همين دليل، دو گزينه . مبين فضاحت و به هم ريختگي بخت وارونه فرزند سوم باشد

ز برند؛ همانطور كه نسل قبل ا تري به سر مي هاي بهتر، آبادتر و منطقي اول در سرزمين
مند بوده است؛ اما پسر سوم، به دليل  برده و از چنين امكاناتي بهره ايشان، به سر مي

اي دورافتاده از صحرا، به حيات اجتماعي  مندي از موجودي غيرانساني، در نقطه بهره
نكته جالب در اينجا، اين است كه عضويت در نظام اجتماعي . خود ادامه دهد

  .رسد كه فرزندان، همسراني انتخاب كنند تري مي شاهنشاهي، وقتي به نتيجه مطلوب
بايد كه زن . دهد كه زن، نقش مهمي در حيات اجتماعي افراد دارد داستان، نشان مي

عنصر بسيار مهمي در خانواده قلمداد شود كه كمي و كاستي آن، از بازآفريني نقش 
مون به جاي همسر در اينجا، انتخاب مي. افزايد كاهد و يا برآن مي فرزند پادشاهي مي

ترين حيوان  كند كه گزينش شبيه يكي از فرزندان، اين واقعه را به ذهن آدمي متبادر مي
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پايگي همسر برگزيده براي عضوي از خانواده سلطنتي  تواند عالمت دون به انسان، مي
زشتي . باشد و ماهيت اين عنصر، برهم زننده نظام ارزشي انسانيت در بين افراد است

هاي ارزشي زن باشد و يا اين زشتي،  تواند بيانگر زشتي خصايص و نظام يميمون، م
هر چه باشد، زن نقش مهمي در اين . تواند به حساب خصايص پيكره او قلمداد شود مي

هاي نويني را از خود به جاي  كند و نقش حوزه، يعني زندگي خصوصي، ايفا مي
هني، كامالً از ماهيت عيني شويم كه ماهيت ذ در اين قصه، متوجه مي. گذارد مي

اين ديدار، . بينند همه اعضاي خانواده، همسر فرزند سوم پادشاه را ميمون مي. جداست
تواند  نگرانه پادشاهي باشد و از سوي ديگر مي تواند مبلغ نظام ارزشي و سطحي اوالً مي

اي از يك جنسيت همسرگون، نشان  معرف آن باشد كه چنين ساخت زشت و پوسيده
ده نظام طبقاتي جنسيتي سطح پاييني است كه مورد قبول اعضاي نظام ارزشي باال دهن

در عين حال، اين زن به ظاهر زشت، با به كارگيري ). 724: 1379زاده،  حسن(نيست 
آيد و در قالب پري  نظام عقالني و حفظ عناصر خصوصي خود، از قالب ميمون در مي

، تصويري است از موجودي فرضي كه به گون اين ميمون نماي پري. شود نمايان مي
تواند خوديابي نمايد و حتي اين خوديابي  شرط حفاظت از عوامل حوزه خصوصي، مي

گران معترض تحميل كند و تا آن موقع، به استمرار اين موضوع بيافزايد تا  را به كنش
اگر چه در ظاهر، جنس مؤنث در . عناصر حوزه خصوصي خود را محفوظ نگه دارد

گيرد، ولي در نهايت قصه، به اين  مهري اوليه قرار مي روايت، مورد تعرض و بياين 
بريم كه جنسيت مؤنث اگرچه از نوع جنس دوم تلقي شده؛ اما، توان  نكته پي مي

دهد؛ فارغ از اينكه  دهي به حيات اجتماعي و فرهنگي از خود نشان مي اي در سامان ويژه
  .كدام جنس، اول و كدام، دوم است

بختي نظام مردانه و يا تمسخر و اضمحالل، وابسته به ورود و   اين قصه، نيكدر
در چنين جاهايي، تدبير زنانه توانسته است مردان را . خروج زنان به اين مجموعه است

اي  در توصيف صفات آدمي، حيوانيت، از جايگاه ويژه. باري برهاند از تنگناهاي غم
 انسانيت، به سطح حيواني شبيه است كه بر مبناي ترين نوع آغاز پايين. برخوردار است

در نظامات اجتماعي، ابزار به . يابد هاي اجتماعي و فرهنگي، تحول مي آموزش
اضمحالل كشيدن ديگران، ابزاري بسيار آتشين ولي مؤدبانه است و دوستانه، افراد را به 

دهنده براي تمجيد گفتمان اين قصه، گفتماني انتقادي و هشدار. كشند حيات فريبانه مي
ساز،  اين واقعيات در نگاه مثبت، انسان. هاست و تجليل از ماهيت واقعي و دروني انسان

مهم نيست كه . ساز كننده و آواره بخش و نيكومنشانه است و در نگاه بد، مضمحل تحول
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آنچه مهم است، . شود يا مردان بختي و آوارگي، به دست زنان محقق مي اين نيك
بنابراين، در اين قصه، . ت كه در حيطه عاطفي و عقالني شكل يافته استانسانيتي اس

  .مرامانه آمده و تبديل نظام فرهنگي را سامان داده است هاي انسانيت، بسيار خوش درس
اين قصه، دورنگي در . شود اي حيواني مطرح مي در حوزه» روباه و كالغ«قصه 

ها از  هاي انسان كه درك و برداشتكند  دوستي را نمايان و اين نكته را گوشزد مي
شوند و  در قصه مذكور، كالغ و روباه، با هم دوست مي. يكديگر، كامالً متفاوت است

برد كه براي پذيرايي از او،  در مرتبه اول، روباه ميهماني به خانه مي. ميهمان هم
تدبير در ميهماني، ميهمان، نوكر صاحب خانه است و هر آنچه او . مقتضياتي الزم است

در عين حال، در ارائه چنين الطافي، ميزبان نيز بايد . باشد كند، بدون ترديد، لطيف مي
شود كه  در اين قصه، مالحظه مي. نيازهاي مورد نظر ميهمان را در نظر داشته باشد

و اين نوع پذيرايي، متناسب با . آورد ميزبان، در ظرف پهن براي كالغ، غذا مي
كند و الزم است در ظروف  ون او با منقار تغذيه ميهاي كالغ نيست؛ چ ويژگي

در چنين شرايطي، ضمن شرمندگي از زحمات روباه، از تغذيه . كوچكتري غذا بخورد
ماند تا اينكه كالغ، به موقع مناسب،  اين مسأله به حساب روباه مي. بهره است نيز بي

همان او شود و او نيز در خواهد تا مي بنابراين، روزي كالغ، از روباه مي. كند تالفي مي
گيرد و اين بار، روباه در عذاب به  ميهماني، لوازم و شرايط زندگي روباه را در نظر نمي

شود كه شنونده، در خصوص خودخواهي و دگر پذيري،  نتيجه آن مي. رود ميهماني مي
يري، پذ شدن و ميهمان سازد و بايد بفهمد و بداند كه در ميهمان اي مي براي خود، سامانه

در گفتمان دگرپذيري، انسان بايد از خود مختصاتي . رعايت چه مقتضياتي مهم است
» ديگري«با » خود«اگرچه . نشان دهد كه رفتار او را، در حوزه عمومي، قابل قبول كند

  .دار نمايد ها را معني تواند هماهنگي بسيار متفاوت است؛ اما رعايت اصول و قواعد، مي
بيند  هايي مي خوانيم كه فردي به نام پادشاه، خواب مي» دشاههاي پا قصه خواب«در 

در . شود اين پريشاني، با كمك ديگران براي او محقق مي. كند كه او را پريشان مي
كند كه اعضاي اجتماع، عدالت و خوشخويي الزم براي  خواب نهايي، مالحظه مي

 است كه در آرامش، بشارت اين خواب، اين. اند حيات زمانه خود را به دست آورده
افراد جامعه گوسفندوار مطيع اوامر شاهانه خواهند بود و همين نكته، اميدبخشي 

در نهايت مفسر ماجراهاي رخداده براي پادشاه، . كند دلپذيري را به وي عطا مي
پردازد و عواقب و نتايج  اي مي اي فكور و عاقل است كه به توليد چنين انديشه مارگونه

در نتيجه، ديگران در خوشه چيني . كند زي را براي ديگران نيز توليد ميور اين انديشه
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رسد كه مار از ميان برداشته شود و با اين اقدام،  كنند و كار به جايي مي تندروي مي
كه . شود در اينجا، تعبيرگر خواب متوجه مي. شود چيني نيز قطع مي هاي خوشه زمينه

ست و تأديب شده، به عامل اصلي اين انديشه هاي مارگونه ا همه چيز در دست انديشه
هاي پادشاه كه باران روباه، باران گرگ و باران  در پايان قصه، خواب. نمايد توجه مي

  . شود بندي و نمايان مي گوسفند بود، در رفتار اين تعبيرگر خواب، طبقه
اي است كه به خوبي، خود و  در قصه ديگر، جوان خردمند، عضوي از جامعه

جوان خردمند، در . هاي الزم را قائل شود تواند تفاوت شناسد و مي ن را ميديگرا
گر است؛ اما نگاه اتيك به  كند كه در نگاه اميك، بسيار آرام و تالش روستايي زندگي مي

نگاه اتيك، چون روستائيان را از خود . باشد  آن، نگاهي خصمانه و غارتگرانه مي
كشد و در نبردي تن به تن،  ، قشوني به روستا ميداند، به سركردگي خاني غارتگر نمي

اهالي . كند تا قشون روستا را از پاي در آورد و اموال آنها را به غارت برد سعي مي
دهي به وضع زندگي خود با توجه به مصلحت قوم  روستا، متين و باوقار، به دنبال شكل

روند و باب مذاكره براي  سفيداني به نزد خان غارتگر مي رو، ريش از اين. خويش هستند
هاي خان، راه نجات اهالي به  گويي به پرسش پاسخ. گشايند رهايي روستاييان را مي

پرسد كه چه كسي شما را فرستاده و  سفيدان مي هنگامي كه خان از ريش. آيد شمار مي
 دادند كه اميال و توان، شما بايستي پاسخ مي ام؟ آنها مي من براي چه به شما تهاجم كرده

آمدن . شود كنندگان مي هر جواب ديگري، عامل قتل مذاكره. را به اين جا كشانده است
هاي كالمي دقيق، عامل خصم را به جاي خود نشانده و  حل جواني سر حال و داراي راه

هايي از سوي  در اينجا، داشتن حيله. نمايد هاي تسليم نهايي را در برابر آنها بنا مي ديواره
هاي  هميشه گروه خصم بر مبناي برداشت. افتد ي روستائيان، كارگر ميجوان، براي رهاي

آميز آنها، تابع تعريف و تمجيد بر  گيرد؛ بلكه وجود شقاوت منطقي و عاقالنه آرام نمي
بنابراين، پاسخ جوان خردمند، . پذير است آميز آنها امكان مبناي همان واقعيت شقاوت

در اينجا، آن چيزي كه به نظر . دارد ، موفق ميچنين تدبيري را در بازداري قوم مخاصم
. رسد، اين است كه در مقابل ديگري متخاصم فرار، تسليم و تمجيد، كارساز نيست مي

بنابراين، چيرگي و استيالي يك طرف، امر ممكن براي قبض و بسط حيات ديگري 
آيد؟  وجود ميها براي مبارزه با اين ستيزگران به  اكنون بايد ديد كه كدام وضعيت. است

هاي مختلف مقابل هم  هاي مختلف اجتماعي، گروه گاهي، در ستيز دوگانه در نظام
ها در مقابل  افتد كه فرزندان در مقابل بزرگترها، زن حتي گاهي اتفاق مي. ايستند مي
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هاي مختلف  مردان، حاكمان در مقابل محكومان و نظاميان در مقابل غيرنظاميان و جنبه
  .دهند  شكل ميستيز دوگانه را

، )392: 1379زاده،  حسن(رسد ها به نظر مي در ستيز دوگانه، آنچه در متن اصلي قصه
هاي قصه كه  در اين خودآگاهي، شخصيت. تبلور نقش خود آگاهي در ساختار آنهاست

شناسند و به دليل شناسايي خود  اند، به خوبي خود را مي نمايندگان جامعه مورد بحث
دانند بايد در مقابل ديگري بايستند و در  ي حاكم، به خوبي ميبا هنجارهاي فرهنگ

دهي به ايستادگي در مقابل ديگري را  هاي الزم براي سامان هاي دروني، كنش يابي لحظه
چنين ترتيبي است كه تفكر اميكال را در مقابل تفكر اتيكال قرار . دهند نيز شكل مي

در قصه . آورد د جامعه را به وجود ميدهد و پيروزي و كسب نتيجه واال براي افرا مي
كنيم كه افراد مجري گفتمان در مقابل متخاصم، پيرمرداني  مالحظه مي» جوان خردمند«

بسيار متين و آرام، هستند؛ اما خودآگاهي نسل گذشته عوامل الزم براي ايستادگي در 
ه و به بيان ديگر، توقف تاريخي را به جان خريد. برابر نسل متخاصم را ندارد

. اي منزه، در زندگي آنها قرار داده است گويي و احساس ادب را، به عنوان جلوه راست
اين نسل جديد است كه طراوت ايستادگي در مقابل معضالت متنوع را به خوبي حس 

شماري خود، بتواند جامعه را در مقابل  داند كه چنين نيست كه با كوچك كرده و مي
شود و براي به  ين رو، او نيز به تدبير نزديك مياز ا. خصم در امان نگاه بدارد

اي شطرنجي،  كند تا مانند صفحه شده، الگوهايي طراحي مي نشاندن تدابير طراحي كرسي
. بتواند در اين ستيز دوگانه و در مواقع ضروري، كيش الزم را به گروه متخاصم بدهد

پسر، از آنجا نمايان دهد و خردمندي  بينيم كه چنين اتفاقي رخ مي در اين قصه، مي
كند تا بتواند امتيازهاي  شود كه او عناصر را، در سطح تدبير و فهم مقابل، تنظيم مي مي

  .الزم را براي رهايي منطقي از نوعي كه براي جناح روبرو قابل فهم باشد كسب كند
 

    گيري نتيجه
هايي  نهاند كه با در برداشتن نشا ها بخشي از توليدات فولكلوريك هر جامعه قصه
در اين پژوهش، ما به . توانند بيانگر معاني زندگي اجتماعي آن جامعه باشند ويژه، مي

هاي تركمني، به عنوان بخشي از توليدات فولكلوريك جامعه تركمن پرداخته و به  قصه
  .ها و نتايج متنوعي دست يافتيم پاسخ
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 و 1 فردگراييتوانيم بر روحيه هاي اجتماعي ـ فرهنگي الزم، مي با كمك نشانه
يابي، فردگرايي و  شناسي، معني اي از نشانه  تمركز كرده و در چنين چرخه2گرايي جمع
گرايي، به بخشي از ساختار قوم تركمن، به عنوان بخشي از هويت ايراني،  جمع

  .دسترسي پيدا كنيم
هاي تركمني، در روايت مورد پژوهش قرارگرفته،  طور كه مشاهده كرديم، قصه همان

ها   متناسب با خصوصيات اجتماعي ـ فرهنگي تركمن2گيري حوزه عمومي گر شكلبيان
كنيم كه رفتار فردگرايانه از اعضاي جامعه سر  ها مالحظه مي اگرچه در قصه. باشد مي
بودن فرد در مقابل اجتماع نيست؛  زند؛ اما اين تمايل به رفتار فردي، به منزله اصيل مي

ها و  داند كه ارزش عنوان واحد كنشي، خود را موظف ميدهد كه فرد، به  بلكه نشان مي
شايد اين نكته جديدي نباشد، اما به تعبير . هنجارهاي نظام جمعي را تحقق بخشد

آنچه حوزه . دهد اي خبر مي گيري حوزه عمومي، درچنين كنشگري هابرماس، از شكل
رو، در  از اين. عمومي را در اينجا شكل داده، نظام ارزشي ـ هنجاري قوم تركمن است

حوزه عمومي ساخت اهالي تركمن، اصالت فرد وجود دارد؛ اما نه براي فرد، بلكه براي 
  .تحقق معيارهاي جمعي

شود كه فرد از  شده در اين پژوهش، مالحظه مي آوري هاي جمع در تمامي قصه
هاي نسبي خود را ابتدا بر  اين هويت مستقل، ارزش. هويت مستقلي برخوردار است

آورد، اما فرد  بودن و مانند آن به دست مي اي جنس، سن، نقش پدر ـ مادر ـ روحانيمبن
يابي  كند، بلكه براي دست واجد آن، ارزش نهايي خود را در نظام فردگرايي تكميل نمي

بنابراين، در اين . داند به چنين تكاملي، خود را محتاج تبعيت از نظام اجتماعي مي
يابيم؛ اما رسيدن به هدف نهايي عضويت   آمد و شدها را درميها و ها، باال و پايين قصه

توان به اين نتيجه رسيد كه در  رو، مي از اين. اجتماعي، در خدمت اطاعت جمعي است
گرايي در فرهنگ تركمن به صورت نردباني،  سطح اجتماعي، فردگرايي و بعد جمع

بودن هر  ت كه ضمن مهمتنها تفاوت اين دو عرصه، آن اس. گيرند پشت سر هم قرار مي
  .آيد گرايانه به دست مي كدام، نتايج نهايي اجتماعي ـ فرهنگي، با رويكرد جمع

ها در تغييرپذيري نتايج   قصه2در عين حال، نكته بعدي، مربوط به نقش روايت
، )1371پراب، (ها  بايد دانست كه به دليل نقش مهم روايت در قصه. آنهاست

هر راوي، به روايت قصه با توجه به . افتد ا، بسيار اتفاق ميتغييرپذيري معنايي در آنه
                                                           
1- Individualism      2- Collectivism 
2- Public Sphere      2- Narration 
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 هاي رو، ممكن است در دهه از اين. پردازد خصوصيات فرهنگي ـ اجتماعي جامعه خود مي
هاي گوناگوني از قصه هزار و يك شب وجود داشته  مختلف از زندگي ايراني، روايت

دهند؛ اما شرايط وقوع  ان ميهاي نسبتاً يكساني را نش ها، شخصيت اين روايت. باشد
هاي ثابت، يكسان نيست؛ بلكه برگرفته از شرايط اجتماعي ـ  ها، بين شخصيت پديده

شناختي مورد پسند  همچنين، راوي، تغييرات هنري و زيبايي. باشد فرهنگي راوي مي
بنابراين، پيكره اصلي قصه، همان است كه در . دهد خود را نيز در روايتش جاي مي

يخ بارها تكرار شده؛ اما دگرگوني نتايج اين تكرار، متناسب با اوضاع اجتماعي طول تار
  .شد هاي آينده نيز تكرار خواهد   باشد و اين قضيه در دهه ـ فرهنگي آخرين راوي قصه مي

اين .  متفاوتند1هاي ساز تولد گفتمان ها، زمينه چنين تغييراتي در روايت قصه
در زمان، به ما نشان . بخش است و هم به زمان ، معنيها هم به صورت در زماني گفتمان

ها، به دنبال ارائه  هاي مختلف، راويان گوناگون، با روايت اين قصه دهد كه در دهه مي
هاي مورد پژوهش،  اند؟ مالحظه كرديم كه در قصه هاي اجتماعي بوده چه نوع گفتمان

 و اجتماعي، مورد توجه راويان  ادبي، هنري شناختي، تاريخي، سياسي، هاي زيبايي گفتمان
شده، تا حدي، به  هاي ارائه واضح است كه نوع گفتمان برداشتي از روايت. بوده است

اين ويژگي، با هوش و استعداد و نوع حساسيت افراد و . گردد سليقه خواننده بازمي
داد توان نظر  بنابراين، نمي. چگونگي زبان استعاري در جامعه مورد نظر نيز مربوط است

هاي تركمني، به صورت ثابت و دائمي وجود دارد؛ بلكه اين   كه چه گفتماني، در قصه
  .شوند ها به ابداع راوي از طرفي و شرايط زمان اجتماعي از طرف ديگر، مربوط مي گفتمان

شناسي چنين  توان داوري كرد كه نمادشناسي و معني با اين توضيحات، اكنون مي
جان  هاي موجودات خيالي، حيواني يا بي آيد؟ نشانه ها مي صههايي، چگونه به كار ق قصه

 شرايط استعاري  دهنده هاي مردم تركمن مانند ديگر اقوام نشان در روايت مربوط به قصه
  .باشد سازي شرايط اين مردمان و تعامل آنها با ديگران بوده و مي روايي براي نمايان
  :آيد ه دست ميهاي رايج تركمني، نتايج زير ب با بررسي قصه

هاي عامه مردم تركمن، بدون كوچكترين محدوديتي، در راه آن به وجود   قصه.يك
  .آمده و متناسب با لحظه تاريخي، از خود معني الزم را صادر كرده است

هاي غيرواقعي،  رسند؛ اما در شكل هاي تركمني، اگرچه غيرواقعي به نظر مي  قصه.دو
  .باشند ود در جامعه ميمعرف خوبي براي واقعيت اصيل موج

                                                           
1- Discourse 



  1386، 3سال هشتم، شماره 

  

 

136

هاي تركمني، با توجه به   در زيست جهان قوم تركمن، اميال و آرزوهاي نسل.سه
  .گيرد يافته و مورد استفاده قرار مي  هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي، شكل انگاره

هاي امروزي نيز  ها، در بين نسل هاي تركمني، هنوز پس از گذشت نسل  قصه.چهار
ترين  غالب. كنند  داشته و افراد جامعه، متناسب با زمانه، به آن توجه ميجايگاه الزم را

هاي تركمني، نخست گفتمان تاريخي و سپس گفتمان مقوم  گفتمان موجود در قصه
  .هويت است

زدگي  اند اما از تاريخ ها، اموري نهفته در تاريخ يابيم كه قصه  بدين ترتيب، درمي
زمان و مكان اجتماعي، زندگي قوم تركمن دگرگون برحذرند و همانگونه كه با گذشت 

  .يابند ها نيز معاني گوناگوني مي شود، قصه مي
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