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Saray və Xan Çoban Folklorik Hekayəsində
Qadınların Rolu
• Fəranək AQAYİ1
Xülasə: Folklorik Saray və Xan Çoban hekayəsində cinsiyyət
rollarının araşdırılmasında cinsiyyətlər arası simvolik qarşılıqlı əlaqə
nəzəriyyəsi əsas alınmışdır. Bu nəzəriyyəyə görə, fərdlərin
sosiallaşması uzun bir proses olub, xalın davranışlarını cəmiyyətin
normaları ilə birləşdirir. Bu sahədə folklorik hekayələr böyük
əhəmmiyyət daşıyır. Çünkü bir yandan müxtəlif və zəngin materillar
sunmaqla birlikdə dil öyrənməyi asanlaşdırır, digər yandan da
qadınların fitrətinə, cinsiyyətlə bağlı verilən mesajlara və cinsiyyət
davranışlarına özündə yer verir. Araşdırmada bu suallara cavab
axtarılmışdır: 1- Davranış göstəriciləri baxımından Saray və Xan
Çoban hekayəsində hansı cinsiyyət davranışları mövcuddur? 2- Əlaqə
növləri və fiziki görünüş açısından bu hekayəni rivayət edənlər
kişiliəri və qadınları necə təsvir etmişlər? 3- Qadınların və kişilərin
vəfadarlıqları necə göstərilmişdir? Bu hekayədəki cinsiyyət rolları;
davranış göstəriciləri, əlaqə örnəkləri, fiziki görünüş və güc
qaynaqlarına görə bəlirlənmiş və rivayət təhlili metodu vasitəsi ilə
hekayənin özəllikləri incələnmişdir.
Araşdırma nəticəsində aydın olmuşdur ki, hekayədə 1- kişilər daha
rəqabətçi, daha məntiqli, daha açıqsözlü, daha ehtiraslı, daha qorxmaz
və daha çox təhlükəsizliyi qoruyan insanlar olaraq təsvir olunmuşlar
və özlərinə olan güvənlərini gördükləri işlərlə yüksəldirlər. 2- Həm
kişilər, həm də qadınlar duyğularını açıqca ifadə edirlər və yalnız
qadınların zahiri görünüşü haqqında danışılır. 3- Vəfadarlıq qavramı
qadınların məsələsidir, kişilər üçün keçərli deyil.
Açar sözlər: Cinsiyyət rolları, Azərbaycan folkloru, Saray və Xan
Çoban hekayəsi.
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Saray ve Han Çoban Folklorik Hikayesinde
Kadınların Rolü
• Feranek AGAYİ1
Özet: Folklorik Saray ve Han Çoban hikayesinde cinsiyet rollerinin
araştırılmasında cinsiyetler arası simgesel etkileşim kuramı esas
alınmıştır. Bu kurama göre, bireylerin sosyalleşmesi uzun bir süreç
olup toplumun davranışlarını toplumsal normlarla birleştirir. Bu
alanda folklorik hikayelerin önemli bir yeri vardır. Çünkü bir yandan
çeşitli ve zengin malzeme sunmakla birlikte dil öğrenimini
kolaylaştırır, öte yandan da kadınların fıtratını, cinsiyetle ilgili verilen
mesajları ve cinsiyet davranışlarını yansıtır. Araştırmada bu sorulara
yanıt aranmıştır: 1- Davranış göstergeleri bakımından Saray ve Han
Çoban hikayesinde hangi cinsiyet davranışları bulunmaktadır? 2İletişim örnnekleri ve dış görünüş açısından bu hikayeyi rivayet
edenler, erkekleri ve kadınları nasıl betimlemiştir? 3- Kadınların ve
erkeklerin sadakati nasıl gösterilmiştir?
Bu hikayedeki cinsiyet rolleri; davranış göstergeleri, iletişim, dış
görünüş ve güç kaynaklarına göre belirlenmiş ve rivayet analizi
yöntemi aracılığıyla hekayenin özellikleri incelenmiştir.
Araştırma sonucunda hikayede; 1- Erkekler daha rekabetçi, daha
mantıklı, daha açık sözlü, daha hırslı, daha korkmaz ve daha çok
güvenliği koruyan insanlar olarak gösterilmiştir. Erkeklerin özgüveni
yaptıkları işlerle pekişmektedir. 2- Hem erkekler, hem de kadınlar
duygularını açıkça ifade edir ve yalnız kadınların dış görünüşü
hakkında konuşulur. 3- Sadakat kavramı yalnız kadınların meselesidir,
erkekleri ilgilendirmez.
Anahtar sözcükler: Cinsiyet rolleri, Azerbaycan folkloru, Saray ve
Han Çoban hikayesi.
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The Role of Woman İn The Folktale Named
Saray and Khan Choban Story
• Faranek AQAEI1
Abstract: The purpose of this study was to determine how gender
roles were depicted in a selected Azerbaijani Folktale named Saray
and Khan Choban. This study was based on the symbolic interaction
theory of gender which suggests that socialization of people into
society is a lifelong process that integrates people's behavior to the
norms of society. The significance of this study in one hand was
derived from the importance of folktales which foster language
learning by providing rich and varied content and on the hand the
nature of women in these folktales and the messages that are sent
about gender and gender role behavior. The study's research questions
were: 1. According to behavioral characteristics, what gender roles did
each character have in the story? 2. According to the communication
patterns, physical appearance and sources of power, how men and
women are shown by the narratives? 3. How the loyalty of men and
women is depicted in this folktale? The study's research questions
explored the gender roles from behavioral characteristics,
communication patterns, physical appearance and sources of power.
Using narrative analysis techniques, the folktale was analyzed for the
specific traits in each category. The study showed that 1. Men are
more competitive, rational, direct, ambitious, provider of security,
fearless, and they get self-esteem from their deeds. On the other hand,
women are more emotional, people oriented and gentle 2. Both men
and women discuss their feelings freely and just women are talked
about their appearance 3. The concept of “loyalty” is a women
concern and it has nothing to do with men.
Keywords: Gender Roles, Azerbaijani Folklore, Saray & Khan
Choban.
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نقش زنان در داستان فولکلوریک سارای و خان چوبان
• فرانک آقائی

1

چکیده :هدف از این مطالعه ،بررسی نقشهای جنسیتی در داستان فولکلوریک سارای و خان
چوبان است .این مطالعه بر اساس نظریه تعامل سمبلیک جنسیت صورت گرفته است .این
نظریه پیشنهاد میکند که اجتماعیسازی افراد در جامعه ،یک فرایند طوالنی مدت است که
رفتار مردم را با هنجارهای جامعه ادغام میکند .اهمیت این موضوع از یک طرف به اهمیت
داستانهای فولکلوریک باز می گردد که با ایجاد مطالب متنوع و غنی ،آموزش زبان را تسهیل
میکنند و از طرف دیگر به فطرت زنان در این داستانهای فولکلوریک و پیامهایی که درباره
جنسیت و رفتار نقش جنسیتی میفرستند باز میگردد .سئواالت این تحقیق عبارت بودند از:
ا .از دیدگاه مشخصه های رفتاری ،هر شخصیت در داستان سارای و خان چوبان چه نقشهای
جنسیتیای در بر داشت؟  .2بر حسب الگوهای ارتباطی و ظاهر فیزیکی ،راویان داستان سارای
و خان چوبان چگونه مردان و زنان را نمایش دادهاند؟  .3وفاداری زنان و مردان چگونه در این
داستان بیان شده است؟
نقش های جنسیتی در این داستان از طریق مشخصههای رفتاری ،الگوهای ارتباطی ،ظاهر
فیزیکی و منابع قدرت مشخص شده و با استفاده از تکنیک تحلیل روایی ،ویژگیهای خاص در
این داستان فولکلوریک بطور دستهای مورد تحلیل قرار گرفتند .این مطالعه نشان داد که .1
مردان رقابتیتر ،منطقیتر ،رکتر ،بلندپروازتر ،نترس و ایجادکننده امنیت هستند و عزت نفس
خود را از طریق اعمالشان باال میبرند .2.هم مردان و هم زنان احساسات خود را آزادانه بیان
میکنند و فقط در مورد ظاهر زنان سخن رانده میشود .3 .مفهوم "وفاداری" یک دغدغه زنانه
است و با مردان کاری ندارد.

کلیدواژهها :نقشهای جنسیتی ،فولکلور آذربایجانی ،داستان سارای و خان چوبان.
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مقدمه
"همانقدر که ما از زبان استفاده میکنیم ،زبان نیز از ما استفاده میکند".
الکوف ،1973 ،ص45.
بسیاری از اندیشمندان از جمله اوگونسینا ( )1996معتقدند که ادبیات ،خواه شفاهی و خواه کتبی،
کاری فراتر از انتقال ایدئولوژی انجام میدهد و آن خلق ایدئولوژی است و چه بسیار زنانی وجود
دارند که قربانی این ایدئولوژیها شده و در این جهان ایدئولوژیک رنج میبرند .هر جامعهای
دستگاههای جامعهپذیری خاص خود را برای انتقال موثر ایدئولوژی جنسیت خود دارد .ادبیات
فولکلوریک که بطور عمیقی با زندگی واقعی مردم سر و کار دارد و بازتابی از هنجارها و ارزشهای
اجتماعی و فرهنگی مردم است ،یکی از موثرترین دستگاههای مردم آذربایجان میباشد؛ از این رو
تحلیل متون فولکلوریک ترکی مردم آذربایجان ،نیازمند مطالعه رابطه بین "مردم" ( )folkو "دانش
و فرهنگ نژادی" ( )loreآن ملت است (داندز .)1980،به گفته موس ( )1971نقش جنسیتی هر
فردی نشاندهنده بسیاری از نقشهای اجتماعی او میباشد و این مسئله یک حقیقت پیش پا افتاده
است .بسیاری از فعالیتها ،وظایف ،مشخصهها و نگرشها در تمامی فرهنگها به مردان و زنان بطور
متفاوت از همدیگر نسبت داده میشوند (ص .)707 .ایگلی ( )2009بر این باور است که نقشهای
جنسیتی یک جنبه توصیفی ( )descriptiveدارند و یک جنبه تجویزی ( .)prescriptiveجنبه
توصیفی این نقشها مشخص میسازد که در یک شرایط خاص ،چه رفتاری برای جنسیت مرد و زن
معمول است و جنبه تجویزی تعیین میکند که از جنسیتهای مرد و زن در این شرایط خاص چه
انتظاری میرود و کدام رفتار برای آنها پسندیدهتر است (رادمن و گلیک .)2001 ،پرنتیس و کارانزا
( )2002ادعا میکنند که این عقیده کلیشهای که زنان خونگرم و دلسوز هستند با این دستور العمل
اجتماعی مطابقت میکند که آنها باید خونگرم و دلسوز باشند .به طور مشابه ،این عقیده کلیشهای
که مردان قوی و کارگزار هستند نیز با این دستور اجتماعی مطابقت میکند که آنها باید قوی و
کارگزار باشند (ص )269 .بنابراین تا زمانی که یک فرد بتواند به مرحله انتخاب برسد ،پیشتر این
نقشهای جنسیتی را در جامعه خود پذیرفته است .به عالوه ،زنانگی چیزی نیست که یک دختر
بخواهد عمدا تصمیم بگیرد که آنگونه باشد ،بلکه یک فرایند تدریجی و آهسته است که قبل از
اینکه یک دختر به طور هوشیارانه از دختر بودن خود آگاه باشد ،روح یک دختر در او دمیده شده
است.
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محققان فمنیست بسیاری از جمله سیمون دوبوار ( )1989استدالل کردهاند که یک فرد ،زن به دنیا
نمیآید بلکه زن میشود .به همان ترتیب ،نیم قرن بعد از جمله معروف او ،کاباجی ( )2009نیز به
طور متافوریک اشاره کرد که «یک فرد ،مرد به دنیا نمیآید ،بلکه مرد میشود» (ص .)1 .دبرا
کامرون ( )1995نیز استدالل میکند که «زن شدن یا مرد شدن هیچ گاه به پایان نمیرسد» .به
همان ترتیب ،اکرت و مک کانل-گینت ( ،2003ص )30 .اظهار میکنند که «با گذشت زمان ،ما
روشهای جدیدی برای مرد و زن شدن میآموزیم» .اما چگونه میتوان یک مرد یا یک زن شد؟
تعدادی از محققان از جمله لیز اوسترگارد ( )1992جنسیت را بر حسب روابطش با قدرت تعریف
میکنند .او مینویسد« :روابط جنسیتی بر حسب روابط قدرت و سلطهای به وجود میآیند که
موقعیتهای زندگی مرد و زن را شکل میدهند .به عبارت دیگر ،تقسیمات جنسیتی ،منحصر به
بیولوژی نیستند ،بلکه جنبهای از تقسیمات گستردهتر اجتماعی کار را شکل میدهند که به نوبه
خود از شرایط تولید و بازتولید و تقویت توسط سیستمهای ایدئولوژیکی ،مذهبی و فرهنگی غالب
در یک جامعه سر چشمه میگیرند (ص .)6 .گافمن ( ،1977ص )316 .هم میافزاید که حتی به
توالت عمومی رفتن هم امری جنسیتی است ....« ،جداسازی توالت ،درنتیجه پیامد طبیعی تفاوت
بین طبقات جنسیتی ،ایجاد شده است که درحقیقت اگر باعث ایجاد این تفاوت هم نباشد ،موجب
ارزش دادن به این تفاوت است» .کوتس ( ،1993ص )166 .نیز بر این باور است که «علیرغم دیگر
چیزها ،آموزش مذکر -مونث شدن ،به معنای یادگیری استفاده از زبان مناسب آن جنسیت است»
(نقل شده در عالمی ،صباح و ایرانمنش.)2012 ،
همانطور که النگ ( ،2008ص )1 .اشاره میکند ،جنسیت ،نقش مهمی در زندگیهای بشر ایفا
میکند که از زمان تولد بشر شروع میشود .یعنی لحظهای که در «پتوی آبی» یا «پتوی صورتی»
تحویل داده میشود و به مسیری منتقل میشود که فرهنگ موجود ،آنها را به مرد یا زن دلخواه
آن فرهنگ تبدیل کند .از نخستین نفسهای بشر ،انسآنها میآموزند که یک کُد جدی رفتاری را
دنبال کنند که بر حسب جنسیتشان این کدها با همدیگر فرق میکنند .وی بیشتر ادعا میکند که
در یک جامعه مردساالرانه ،این اغلب به آن معنا است که یک مرد «زندگی ممتازتری» را خواهد
داشت و خواهد آموخت که این مرد است که استاندارد تجربه بشر است و یک زن «زندگی
مطیعانهتری» را خواهد داشت که در آن فقط در رابطه با مردان تعریف خواهد شد .او معتقد است
که مجبور کردن مردان و زنان به پذیرش نقشهای جنسیتی ،زیانبار است چرا که به این عقیده
منجر میشود که این نقشها حقیقت را نشان میدهند و منجر میشوند کلیشههای جنسیتی را
متحمل شوند؛ همچنین مردان و زنان را وادار میسازد تا زندگی را فقط از منظر مرد یا زن بودن
تجربه نمایند نه از منظر انسانی.

نقش زنان در داستان فولکلوریک سارای و خان چوبان  /فرانک آقائی
Saray ve Xan Çoban Hikayesinde Qadınların Rolu / Feranek AQAYİ
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زبان و جنسیت
جنسیت مهمترین لنزی است که میتوان از طریق آن افراد و زندگی آنها را مشاهده کرد .مطابق با
تانن ( )1993میتوان سال  1975را شروع مطالعات در زمینه زبان و جنسیت دانست .آن سال،
انتشار سه کتاب یعنی ،زبان و جایگاه زنان اثر رابین الکوف ،زبان مونث/مذکر اثر مری ریچی کی و
جلد ویرایش شده باری توم و نانسی هنلی به نام زبان و جنسیت :تفاوت و سلطه ،منجر شد تا
جامعه شناسان زبان ،توجه خود را به رابطه بین زبان و جنسیت معطوف کنند که کتاب الکوف به
ویژه معیار تحقیقات بعدی شد.
الکوف ( )1973الگوهای استفاده از زبان را مورد مطالعه قرار داده و تفاوتهای گفتار زنان و مردان
را در انگلیسی آمریکایی بررسی کرده و شرح داده است .وی این تفاوتها را در یک الگوی زبانی
سنتی تنظیم کرده است :لغوی ،نحوی و سطوح لحنی .وی همچنین کاربرد زبان درباره مردان و
زنان را ،به عبارت دیگر ،روشی که زبان ما را به کار میگیرد ،آزموده است .به عنوان مثال ،یکی از
توضیحات وی ،داللت ضمنی متفاوت کلمه «پرخاشگر» را دربارهی مردان و زنان مشخص کرد .در
مورد اولی نسبتا مثبت و در مورد دومی کامال منفی بود .او خیال میکند که زنان تبعیض زبانی را
به دو روش تجربه میکنند :به گونهای که تعلیم دیدهاند چگونه از زبان استفاده کنند و به گونهای
که کاربرد عمومی زبان با آنها سر و کار دارد ،که هر دو روش زنان را موظف به متابعت از
کاربردهای مشخصی میسازد .اثر پیشگام وی استدالل میکند که زنان روشهای متفاوت صحبت
نسبت به مردان دارند که به موقعیت تبعی آنها در جامعه منجر میشود .وی در مقالهاش پیشنهاد
میکند که گفتار زنان معموال ویژگیهای زیر را داراست (الکوف ،2004 ،ص :)81-48،79
 .1طفره رفتنهای متنوعی مثل «خوب»« ،میدونید» « ،یه جورایی» و غیره.
 .2شکل های بسیار مودبانه :زنان متخصص استفاده از حسن تعبیر هستند؛ زنان مخزن درایت
میباشند .آنها از صطالحات خشن یا زننده استفاده نمیکنند.
 .3سئواالت کوتاه برای بیان عدم اطمینان
 .4لحن سئوالی در جمالت خبری (پیچ صدای خود را در آخر جمله باال میبرند).
 .5صحبت به صورت مایل؛ تاکید لحنی برابر است با کلمات تاکید شده.
 .6صفتهای پوچ مثل الهی ،فریبنده ،قابل ستایش.
 .7گرامر و تلفظ فوق-صحیح (گرامر طبقه انگلیسی).
 .8عدم حس شوخ طبعی :زنان خوب جوک نمیگویند و اغلب لب مطلب جوکها را نمیگیرند.
 .9استفاده زیاد از «بنابراین».
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 .10واژگان خاص :زنان اغلب کلمات بیشتری برای رنگها و خرید به کار میبرند درحالیکه مردان
اغلب برای ورزش و ماشین به کار میبرند.
الکوف معتقد بود که استفاده زنان از این ابزارها زبان آنها را ناخوشایند ،ابتدایی ،بدون قدرت و
جزئی جلوه میدهد و این امر آنها را از موقعیتهای قدرت و صالحیت در جامعه محروم میسازد.
بدین ترتیب زبان برای آنها وسیلهای برای اعمال ظلم میشود که بعدها محققانی از جمله اوبار و
آتکینز ( )1980تحلیل وی را به چالش کشاندند و استدالل کردند که یافتههای الکوف مختص تمام
زنان نیستند و محدود به سخنگویان زن نمیباشند (نقل شده در عالمی )2016 ،با این حال از آن
سال مهم یعنی سال  1975رابطه بین زبان و جنسیت ،مرکز تمرکز ادبیات چندرشتهای قرار گرفته
است .اخیرا تمایلی برای تقسیم رشته زبان و جنسیت به دو گروه پیش آمده است ،که تقریبا معیار
«سلطه» ( )Dominance Pparadigmو معیار «تفاوت  /میان-فرهنگی» ( Difference
 )Paradigm or Cross Culture Approachدر نظر گرفته میشود ( تانن ،1993،ص .)4
معیار تفاوت
طرفداران معیار تفاوت یا رویکرد میان -فرهنگی بر این باورند که زنان و مردان به این دلیل متفاوت
از همدیگر صحبت میکنند که شاید علت آن ،جامعهپذیری متفاوت مرد و زن در جامعه یا تجارب
اولیه متفاوت آنها در کودکی از زبان باشد (تانن .)1990 ،با استناد به رویکرد میان فرهنگی گامپرز
( ،)1982طرفداران مدل تفاوت ،ارتباط نادرست میان جنسیتی را در رفتارهای مجزای جنسیتی
میجویند که در آن پسران و دختران «زبان جنسیت زده» ( )genderlectرا میآموزند (مالتز و
بروکر ،1982 ،ص )203 .که به بزرگسالی منتقل میشود و دلیل اصلی ارتباط نادرست بین دو گروه
جنسیتی میباشد .مالتز و بروکر ( )1982ادعا میکنند که برای طرفداران این مدل ،تفاوت در
استفاده از زبان مذکر -مونث آنقدر گسترده است که آن را یک تفاوت میان -فرهنگی میپندارند.
آنها همچنین اظهار میکنند که از منظر جامعهشناسی زبان ،رویکرد تفاوت بر این عقیده تاکید
میکند که مردان و زنان به «دو زیر -فرهنگ متفاوت» متعلقاند (عالمی ،2016 ،ص .)251
رفتار زبانی زنان و مردان برای دبرا تانن ،طرفدار معروف این رویکرد ،بسیار متفاوت است ،که تانن
ارتباط میان  -جنسیتی را میان -فرهنگی مینامد (عالمی .)2016 ،تانن در کتاب شما فقط درک
نمیکنید ( )1990مدعی است که دلیل اصلی تفاوت بین گفتار زنان -مردان این است که هر دوی
آنها سعی میکنند تا از طریق صحبت ،چیزهای متفاوتی را انجام دهند .مردان  ،مکالمه را نوعی
رقابت میپندارند .بنابراین ،ترجیح میدهند یک مکالمه را در مسیری هدایت کنند که مثال به
کمک تعریف کردن جوک ،نشان دادن مهارت یا اطالعات ،نقش اصلی را در مکالمه از آن خود کنند
که تانن آن را «صحبت گزارشی» (( )Report talkصحبت عمومی) مینامد؛ درحالیکه مکالمه
بیشتر زنان ،روشی برای برقراری ارتباط و ایجاد پیوند است که تانن آن را «صحبت ارتباطی»

نقش زنان در داستان فولکلوریک سارای و خان چوبان  /فرانک آقائی
Saray ve Xan Çoban Hikayesinde Qadınların Rolu / Feranek AQAYİ

29

(( )Rapport talkصحبت خصوصی) مینامد (تانن ،1990،ص .)95-74 .وی معتقد است که
مردان ،جهان را مکانی برای دستیابی به مقام و یا حفظ آن مقام در نظر میگیرند حال آنکه زنان،
جهان را شبکهای از ارتباطات برای دستیابی به حمایت و تایید میپندارند.
معیار سلطه
عالمی ( )2016در مطالعه خود ،این مدل را یک رویکرد فمنیست -محور میداند و تاکید میکند
که تفاوتهای بین سبک گفتاری زنان و مردان ،به علت «سلطه» مردانه بر زنان ایجاد میشوند و
موجب میشود تا زنان «مطیع» مردان شوند (ص .)254 .وی همچنین دانشمندانی مثل دیل
اسپندر ( ،)1981دبرا کامرون ( )2003،2006و پامال فیشمن ( )1980،1983را نام میبرد که با این
معیار همقطارند .به گفته او« :در سخنرانیای به نام «مردان ،اهل زمیناند ،زنان اهل زمیناند» که
در دانشگاه لیدز برگزار شد ،دبرا کامرون ( ،2003ص )145 .با اشاره به کتاب مردان مریخی ،زنان
ونوسی جان گری ( )1992به طور واضح ،فرضیه اصلی بیشتر مطالعه خود را بیان کرد .او بیان
میکند که «هر تفاوتی در روش ارتباطی زنان و مردان ،مسلم و طبیعی نیست بلکه فرهنگی و
سیاسی است» (عالمی ،2016 ،ص.)254 .
نظریههای نقش جنسیت ()Gender role theories
در طول چند دهه اخیر ،مطالعه نقشهای جنسیتی و چگونگی آموزش نقشهای متفاوت توسط
مردان و زنان ،موضوع بسیاری از مذاکرهها بوده است .از آنجا که جنسیت یک مشخصه بارز برای
یک فرهنگ است ،محققان دیدگاههای متفاوتی نسبت به عوامل اساسی چگونگی درک بشر از
جنسیت و توسعه نقشهای جنسیتی دارند.
مطابق با کوپنهاور ( ،)2002محققان درباره چگونگی توسعه نقشهای جنسیتی و این که چرا این
نقشها وجود دارند شش نظریه متفاوت ارائه میدهند .این شش نظریه عبارتند از نظریههای
بیولوژیکی ( ،)Biological theoryساختاری-عملکردی (،)Structural-functional theory
یادگیری اجتماعی ( ،)Social learning theoryتوسعه شناختی ( Cognitive
 ،)development theoryطرح جنسیتی ( )Gender schema theoryو تعامل سمبولیک
(.)Symbolic interaction theory
نظریه بیولوژیکی
نظریه بیولوژیکی پیشنهاد میکند که تفاوت نقشهای مردانه و زنانه در نتیجه تفاوتهای بیولوژیکی
ذاتی در هر دو جنسیت به وجود میآید (کوپنهاور )2002 ،که «با تاثیر فرهنگ ،نسبت به تغییر،
مقاوم میشوند» (دابسون ،1995 ،ص .)33 .کوپنهاور ( )2002همچنین به حوزههای مهم تحقیق

30

وارلیق1400: 25)3( ،
)Varlıq, 2021: 25(3

سنتی که بر کروموزومها ،ساختار مغز ،یا هورمونها متمرکز شدهاند اشاره میکند .به عنوان مثال
مکوبی ( )1966و کریستن ( )1995از این نظریه به عنوان اساس مطالعه خود استفاده کردهاند.
هاکسورث ( )1997بیان میکند که بیشتر فمنیستهایی که به دنبال تغیییر در ساختار و سیستم
ارزشی طبقات جنسیتی میباشند ،به ندرت این تقسیمبندی دوگانه را به چالش میکشند ،شاید
آنها نیز به بنیان نهایی بیولوژیکی خود معتقند .همانطور که کریستین دلفی میگوید؛ «به نظر
میرسد که فمنیستها میخواهند سلسله مراتب و حتی نقشهای جنسیتی را منسوخ کنند ،نه
خود تفاوت را» ( .)1993،6شوالمیس فایراستون اظهار کرد که « ...هدف نهایی انقالب فمنیستی
نباید فقط از میان بردن برتری مذکر باشد بلکه باید از میان برداشتن خود تبعیض جنسیتی باشد:
تفاوتهای تناسلی بین بشر دیگر به لحاظ فرهنگی نباید مهم باشند» (ص .)11 .در سال ،1980
مانیک ویتیگ ،قدرت تقسیم کننده لزبینها و گِیها ر ا به چالش کشید تا قدرت تقسیم کننده
دگرخواهی جنسی را با بدون در نظر گرفتن مرد یا زن بودنشان انکار کند (ویتینگ.)1980 ،
کوپنهاور ( )2002به دو نتیجه مهم اشاره میکند که از نظریههای بیولوژیکی به دست آورده است.
اول اینکه مردان به علت ساختار فیزیکی بزرگتر ،قدرت بدنی بیشتر و رفتار تهاجمیشان ،فرد حامی
و تامینگر خانواده میباشند .دوم اینکه زنان به علت تواناییهای باروری و رفتار منفعل سنتیشان،
بیشتر با پرورش و محافظتهای خانگی در اتباطند.
اخیرا ،پست مدرنها و نظریهپردازان عجیبی مثل باتلر ( ،)1990گاربر ( )1995( ،)1992و سدویک
( )1990تقسیمبندی دو وجهی جنسیت ،تمایالت جنسی و حتی سکس را زیر سئوال بردهاند و
جهان زن-مرد محور ،دگرخواهی جنسی -مجنسگرایی و مذکر-مونث را تحلیل کردهاند.
یکی از نقدهای مهم به نگرش بیولوژیکی جنسیت این است که به خاطر تفاوتهای فیزیکی ،کارها
و عملکردهای زن و مرد غیر قابل تغییراند و آن جامعه به نقشهایی که زنان و مردان ایفا میکنند
ارتباطی ندارد (کسلر و مک کنا )1978 ،و آن نظریهپردازان بیولوژیکی فقط درباره وضعیتهای
تناسلی و فیزیولوژیکی مردان و زنان «به طور کلی» صحبت میکنند (وود ،1999 ،ص.)42 .
نظریه ساختاری-عملکردی
همانطور که کوپنهاور ( )2002بیان میکند ،نظریه ساختاری-عملکردی بر اساس این عقیده است
که یک جامعه مشخص باید راهی برای ثبات خود بیابد تا دوام یابد .این نگرش پیشنهاد میکند که
اینکه مردان و زنان جایگاه خود را چگونه در جامعه درک میکنند به طور بیولوژیکی تعیین نشده
است ،بلکه توسط نیازهای «فرهنگ» تعیین شده است .بنابراین عقیده «سازماندهی»
( )organizationدر این نظریه بسیار مهم است (کوپنهاور ،2002 ،ص .)26 .مطابق با پارسونز
( ،1960ص ،)17 .هدف عمده سازماندهی «دستیابی به یک هدف خاص» بوده است و این هدف
توسط «تقسیم کار» در یک گروه محقق شده بود که این اجازه را به گروه میداد تا چیزی را تولید
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کند که توسط گروه دیگر استفاده خواهد شد .در نظر کوپنهاور ( ،)2002تقسیم کار ،قرار دادن
مردان در «ظرفیت نان آور» و قرار دادن زنان در «ظرفیت خانگی» در جامعه وجود داشته که به
کودکان کمک میکنند تا خود را برای آینده آماده سازند (ص .)27 .وی همچنین ادعا میکند که
جنسیت و نقشهای جنسیتی ،یک «جامعه استوار» به وجود آوردهاند چرا که درک هر کس از
موقعیت خود به یک گروه بزرگتر مرتبط است (ص.)27 .
پارسونز و بیلز ( )1955با مطالعه خود درباره جامعهپذیری خانواده هستهای ،نظریه ساختاری-
عملکردی را تصحیح کردند .مطالعه آنها بر اساس مشاهدهای بود که مردم دیگر در قبیلههای
گروهی بزرگ زندگی نمیکنند بلکه به عنوان خانوادههای هستهای در خانههای مستقل زندگی
میکنند .بنابراین ،خانوادهها «یک عامل تخصص یافتهتری نسبت به قبل شدند» (ص .)9 .آنها
پیشنهاد کردند که جامعهپذیری یک کودک مراحلی دارد و عوامل اولیه جامعه پذیری ،والدین
بودند .برای جامعهپذیری موثر ،نقش پدر برای پسران و نقش مادر برای دختران ،نقش صحیحی
برای تقلید بود .برای تاکید بر نقشهای متفاوت جنسیتی ،آنها مردان را در گروه «برتر وسیلهای»
( )instrumental superiorو زنان را در گروه «برتر بیانگر» ( )expressive superiorقرار
دادند (ص.)47 .
ساختار-عملکردگرایی ،به عنوان نظریهای برای توضیح جامعه و جنسیت ،محدودیتهای نظری خود
را دارد .یک نقد اساسی به این نظریه آن است که ساختار-عملکردگرایی یک نگرش فوق ساده از
جامعه ارائه کرده است (ایگلی .)1997 ،عالوه بر سادگی آن ،نگرش ساختار-عملکردی جنسیت
«محتاطانه» بود و «تنوع» در جامعه را در نظر نگرفته است (کوپنهاور ،2002 ،ص ،)28 .به عنوان
مثال ،خانوادههایی که تک والد هستند «شدیدا سازگارند و تنوع الگوها و شرایط را نشان میدهند»
که در این نظریه نادیده گرفته شده است (لیندسی ،1997 ،ص .)6 .بنابراین ،این نظریه به زبان
کوپنهاور ،تغییر سریع پویاییهای خانواده معاصر را در نظر نمیگیرد همچنین این نظریه نژاد،
قدرت سیاسی و تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی را به عنوان عوامل مربوطه درنظر نمیگیرد.
نظریه یادگیری اجتماعی
مطابق با کوپنهاور ( ،2002ص )29 .نظریه یادگیری اجتماعی ،جنسیت و چگونگی تشکیل
نقشهای جنسیتی را با استفاده از «جهتگیری فرایند رشدی» شرح میدهد .مانند رفتارگرایی،
عقیده «پاداش گرفتن» برای نشان دادن رفتار نقش جنسیتی صحیح بخش مهم این نظریه را
تشکیل میدهد و تاکید اصلی بر روی «عوامل تقویت» میباشد (هووارد و هولندر ،1997 ،ص.)45 .
به ادعای او این نظریه بیان میکند که هویت جنسیتی در «کودکی» شکل میگیرد.
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میشل ( )1966فرایند چگونگی توسعه درک یک کودک از رفتار نقش جنسیتی را تعریف کرد .در
ابتدا کودک یاد میگیرد که بین تفاوتهای موجود در بین رفتار مردانه و زنانه «تمایز» قائل شود .از
آنجا کودک این رفتار را از تجارب ویژه به موقعیتهای جدید «تعمیم» میدهد و نهایتا به «اجرا»ی
رفتار جنسیتگونه میانجامد (ص.)57 .
باندورا (1971،1977؛ همچنین به باسی و باندورا 1999 ،مراجعه نمایید) از دیگر طرفداران نظریه
یادگیری اجتماعی بود .او پیشنهاد کرد که شناسایی و مدلسازی دو روش کلیدی میباشند که
کودک برای فرمدَهی به درک خود از رفتار جنسیتی از آنها استفاده میکند.
نظریه یادگیری اجتماعی به علت نقش مجهول کودکان در فرایند اجتماعیسازی و عدم توجه به
تنوع در تواناییهای شناختی کودکان مورد انتقاد قرار گرفت (باسکو1992 ،؛ لیندسی.)1997 ،
مطابق با نظریه یادگیری اجتماعی ،کودکان در اجتماعیسازی خود هیچ مشارکتی ندارند؛ و آنها
فقط به پاداشهایی که آنها را به حس هویت خود هدایت میکنند واکنش نشان میدهند .به
همین ترتیب ،توانایی ذهنی یک کودک و ارزشهای تفاوتهای نژادی در نظر گرفته نشدهاند
(کوپنهاور.)2002 ،
نظریه رشد شناختی
نظریه رشد شناختی ،همانند نظریه یادگیری اجتماعی ،به رشد کودک در طول «مراحلی» تمرکز
میکند (کوپنهاور ،2002 ،ص .)30 .این نظریه بعد از کتاب ژان پیاژه ( )1952،1954الگوسازی
شده است که بر مراحل اجتماعی و ذهنی در کودکان تمرکز میکند .بعد از مراحل کلی یادگیری -
مجاورت ،تعمیم ،تقویت و تکرار –نظریه رشد شناختی فرض کرد که یک کودک به «معرفی
شناختی از محیط پیرامون» میپردازد (بالدوین ،1971 ،ص.)328 .
کوهلبرگ ( )1966الگوی زیر را برای چگونگی یادگیری نقشهای جنسیتی توسعه داد« :من یک
پسر هستم ،بنابراین میخواهم کارهای پسرانه انجام دهم .بنابراین موقعیت انجام کارهای پسرانه
سودمند است» (ص .)89.نظریه رشد شناختی پیشنهاد کرد که هویت جنسیتی ثابت است ،تا شش
سالگی تحقق مییابد و همانند دیگر مفاهیم مثل سن یا طبقه اجتماعی تغییر نمییابد (کسلر و
مککنا.)1978 ،
مجددا کوپنهاور ( )2002نقدی بر نظریه رشد شناختی و همچنین نظریه یادگیری اجتماعی ارائه
میدهد که به هنگام ایجاد نظریهها منحصرا موضوعات تحقیقی مردانه در نظر گرفته شدهاند .به
عنوان مثال ،کوهلبرگ ( )1966در فعالیتهای تحقیقاتی خود فقط از پسران استفاده کرده است و
فرض کرده است که همان الگو برای دختران نیز یکسان است.
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نظریه طرح جنسیتی
نظریه طرح جنسیتی بر اساس این فرضیه تعریف شده است که بشر «طرح شناختی را توسعه
میدهد که سیستمهای سازماندهیای هستند که اطالعاتی راجع به اشیاء یا مفاهیم خاص ذخیره
میکنند» (کوپنهاور ،ص .)32 .همانطور که هووارد و هولندر ( )1997تعریف کردهاند« :طرحها
بصورت خالصه میباشند .آنها به عنوان نظریهها یا تعصبهایی به کار میروند که فرایندهای
شناختی را استخراج می کنند .ساختار طرح اجتماعی دقیقا آن چیزی است که به ما اجازه میدهد
تا عجوالنه فکر کنیم .از طریق طرحها ،مردم واقعیت را ساده کرده و مثالهای خاص را به شکل یک
دسته کلی تعبیر میکنند .طرحها برای پردازش اطالعات ضروریاند .طرحها اطالعاتی را که به آنها
توجه میکنیم و همچنین اطالعاتی را که در موقعیتهای اجتماعی «نمیبینیم» تحت تاثیر قرار
میدهند (ص .)71 .در فراگیری نقشهای جنسیتی ،نظریه طرح جنسیتی پیشنهاد کرد که کودک
در ابتدا تعریف فرهنگ مذکر و مونث را میآموزد (بم.)1988 ،
به عنوان مدلی برای درک جنسیت ،نظریه طرح جنسیتی نیز مصون از انتقاد نیست .این نظریه به
خاطر عدم توجه به متغیرهای موقعیتی و تحلیل تمام موقعیتها به یک نگرش پردازش طرحی
جنسیت مورد انتقاد قرار گرفت (باسکو .)1992 ،منتقدین همچنین پیشنهاد کردند که برای درک
کامل نظریه طرح جنسیتی به تحقیق تجربی بیشتری نیاز است (باسی و باندورا1999 ،؛ لیندسی،
 .)1997اثبات اینکه طرح ها وجود دارند ،موضوع بحث قرار گرفته است و فقط تحقیقهای بیشتر
میتواند به شفافسازی این که طرحها چگونه توسعه یافتهاند و اینکه آیا تغییر در طرحهای ایجاد
شده امکان پذیر است یا خیر ،کمک کند.
نظریه تعامل سمبلیک
«تعاملگری سمبلیک بر تعامل فیس تو فیس  -در ابعاد کوچک  -تمرکز میکند و جامعه را به
عنوان دستهای از تعامالت روزانه در نظر میگیرد» (ناوه ،2010 ،ص .)2 .گافمن ( )1959به
تعامالت اجتماعی میپردازد و سعی میکند بنیانهای اساسی بافت اجتماعی را بیاموزد .وی ادامه
می دهد که مردم برای ایجاد تاثیری که بر روی دیگران خواهند گذاشت ،سمبلهایی را نام میبرند،
بنابراین این تعریف آنها از موقعیت است که در یک واقعیت مشخص ،غالب است .گافمن چشم
انداز نمایشی تنظیم میکند که در آن ،مردم را به بازیگران تشبیه میکند و جهان را به یک استیج
تئاتر .در سال  2010ناوه ادعا کرد که تعامالت بشر دائما تغییر پیدا میکنند و فرایندی از ساخت و
بازسازی را متحمل میشوند که جامعهشناسان آن را «ساخت اجتماعی واقعیت» ( social
 )structuring of realityمینامند( .ص)3 .
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کوپنهاور ( )2002مدعی است که برخالف نظریههای بیولوژیکی ،عملکردی ،رشدی یا طرحی که
فرد را یک عامل منفعل در یادگیری و جامعه پذیری میدانند ،تعامل سمبلیک فرد را عامل در
فرایند یادگیری و مسئول درونیسازی پیامهای جامعه پذیری میداند .به عالوه ،تعامل سمبولیک
سطوح متفاوت نادیده گرفته شده توسط دیگر سنتهای جامعهشناختی را کشف و معرفی کرد
(گولد و کرن-دنییلز .)1977 ،به طور خالصه ،تعامل اجتماعی« ،چگونگی الصاق معنا به اشیاء،
رفتارها و دیگر افراد را بررسی می کند و این معناها را توسعه داده و از طریق تعامل آن معانی را
انتقال میدهد» (هووارد و هولندر ،1997 ،ص.)2 .
همانطور که کوپنهاور ( )2002توضیح میدهد اساس نظریه تعامل سمبلیک از اثر جورج هربرت
مید ( )1964میآید .مید به عقیده خود ( )selfو این که این خود چگونه ایجاد شده است پرداخته
است .او نظریهپردازی کرده است که خود از تعامل فرد با گروهی که به آن تعلق دارد ایجاد میشود.
به نظر او تعامل به دو صورت وجود دارد ،تعامل غیرسمبلیک و تعامل سمبلیک .تعامل غیر
سمبلیک مثل فرار از خطر ،یک عمل واکنشی است یا عملی است که بدون قصد قبلی صورت
میگیرد .تعامل سمبلیک شامل تفسیر و تفکر درباره عمل است .زبان و ارتباط برای تعامل سمبلیک
و تشکیل خود امری ضروریاند .چرا که فرد «میتواند بر حسب اجتماعی که به آن تعلق دارد با
خود صحبت کند و مسئولیتی را که به اجتماعش تعلق دارد به عهده بگیرد» (مید ،1964 ،ص.
 .)33به عالوه ،زبان به فرد کمک میکند تا عادتهای اجتماعی را درونی کند و این عادتهای
اجتماعی یا سنتها یک «کالم جهانی» ( )universal discourseدر بین شرکتکنندگان یک
گروه ایجاد میکنند (ص .)38 .کالم جهانی یک زبان رایج بین شرکت کنندگان ایجاد میکند .به
عنوان مثال ،دست دادن یک کالم جهانی است که به عنوان یک شکلی از احوالپرسی اجتماعی
عرفا قابل درک است .مید نتیجه گرفت که «خود چیزی است که رشد دارد؛ به هنگام تولد وجود
نداشته بلکه در طی فرایند تجربه و فعالیت حاصل میشود» (ص.)199 .
هووارد و هولندر( )1997نیز به اهمیت خود در تعامل سمبلیک اشاره کردهاند .همانند مید ،آنها
نیز معتقدند که خود یک «ساختار اجتماعی» ( )social constructاست (ص .)107 .آنها ادعا
میکنند که خود مفرد بالذات نیست ،بلکه از هویتهای متعددی تشکیل شده است .آنها بیان
کردند که ساخت هویتها نیازمند آن است که فرد با دیگران تعامل کند .زبان ،شیوه اساسی تعامل
شد که آنها مدعی هستند شکل دیگری از ساختار اجتماعی میباشد.
بر اساس کتاب مید ،بلومر ( )1969فرایند چگونگی کارکرد نظریه تعامل اجتماعی را در محدوده
یک جامعه بسط و تصحیح میکند .بلومر سه فرضیه را برای تعاملگری سمبولیک پیشنهاد کرد.
اول« ،بشر بر اساس معنایی که چیزها برای او دارند نسبت به آن چیزها عمل میکند ».دوم،
معناهای چنین چیزهایی از تعامل اجتماعیای که با پیروانش دارد حاصل میشوند ».سوم« ،این
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معناها از طریق یک فرایند تفسیری توسط فرد در رابطه با چیزهایی که با آنها برخورد میکنند
استعمال و اصالح میشوند» (ص .)2 .این سه فرضیه این عقیده را خالصه میکنند که تعامل
سمبولیک به توسعه معناها به عنوان فرایندی که فرد در آن به طور مستقیم درگیر است نگاه
میکنند .بلومر ،که فرد را یک بازیگر میپندارد ،تئوریپردازی کرد که فرایند توسعه معنا در ابتدا با
«ارتباط با خود» شروع شد در حالیکه بازیگر معنا را برای اشیاء تعریف نمود (ص.)35 .
نقشهای جنسیتی و داستانهای فولکلوریک
یکی از مهمترین واژههای کلیدی ،جنسیت ( )genderاست .مفهوم جنسیت ،برخالف سکس ،تا
قبل از دهه  1970معرفی نشده بود .روبرت استولر ،روانشناسی که با افرادی کار میکرد که با
اندام های تناسلی مبهم به دنیا آمده بودند ،اولین شخصی بود که بین جنسیت و سکس تمایز قائل
شد .وی چهار مفهوم فرض کرد :سکس ( ،)sexجنسیت ( ،)genderهویت جنسیتی ( gender
 )identityو نقش جنسیتی (( )gender roleاستولر.)1964،
در مورد واژه جنسیت دو تعبیر اصلی وجود دارد .مورد اول سکس است یعنی بر حسب آلت تناسلی،
فرد ،یا زن میباشد و یا مرد .با توجه به معنای دوم این واژه ،جنسیت تنها به معنای سکس در
رابطه با آلت تناسلی نمیباشد ،بلکه هرچیز دوروبر ما را که کمک میکند تا مرد یا زن باشیم
مشخص میسازد .مطابق با سازمان بهداشت جهانی ( ،)2012جنسیت به نقشهای اجتماعی ایجاد
شده ،رفتارها ،فعالیتها و نگرشهایی اشاره دارد که یک جامعه مشخص برای زنان و مردان خود
مناسب میداند . .برحسب مذکر یا مونث بودن ،میتوانیم درباره «تحقق فردی به عنوان مرد یا زن
بودن -احساس فردی از مونث یا مذکر بودن صحبت کنیم» که هویت جنسیتی نام دارد .هویت
جنسی به حس مذکر ،مونث یا چندجنسه بودن یک فرد از خود اشاره دارد (نقل شده در واسال،
 ،2014ص .)18 .به گفته تیلور ،پپال و سرز ( ،)2006یک فرد میتواند به لحاظ بیولوژیکی مرد
باشد اما احساس زنانه داشته باشد .برای زنان نیز به همین ترتیب است .در رابطه با هویت جنسیتی،
اگر افراد در یک هویت جنسی متفاوتی از جنس بیولوژیکی خود زندگی کنند ،افراد چندجنسه
نامیده میشوند .در رابطه با مذکر یا مونث بودن ،نقشهای اجتماعی خاصی وجود دارند که جامعه
بر اساس جنسیت افراد برایشان تجویز میکند که نقشهای جنسیتی نامیده میشوند (وسال،
.)2014
وولمات ( )2013ادعا میکند که یک وسیله قدرتمند برای انتقال زبان جنسیتزده ،داستانهای
فولکلوریک میباشد .چرا که نقش اساسی را در درک نقشهای مذکر یا مونث افراد در جامعه ایفا
میکنند .وی همچنین استدالل میکند که «انسانشناسان پیشنهاد کردهاند که داستانهای
فولکلوریک چیزی فراتر از بیان شفاهی و ادبی مردم بوده ،بلکه تمامیت قومنگاری آنها را نشان
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میدهد و اگر به طور سیستماتیک توسط یک محقق بررسی شود ،تصویر نافذی از یک روش زندگی
خاص ،از آنچه که بوده و آنچه که خواهد شد به دست خواهد داد» (ص .)138 .با انتشار کتاب
داستانهای فولکلوریک برادران گریم در سال  ،1812داستانهای فولکلوریک به طور جدی مورد
مطالعه قرار گرفتند (داس.)2014 ،
داستانهای فولکلوریک از تمامی نقاط جهان میآیند؛ شرق ،غرب ،شمال و جنوب و ماورای نسلها
و جغرافیاها حرکت کرده و غنی میشوند .این داستانها به طور کلی به روشهای بینامتنیت
( ،)intertextualityسازگاری ( ،)adaptationترجمه ( )translationو تقلید ()immitation
از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر منتقل میشوند (یوج و تاراکجی اوغلو )2013 ،و بیشتر مواقع به
عنوان ستونهای اولیه اخالقیات اجتماعی ،نیازهای مذهبی شناخته میشوند و نقطه شروع انتقال و
تماس فرهنگی میشوند .این داستانها شدیدا با زندگی فرهنگی تمامی جوامع مداخله میکنند.
چرا که شامل عناصر زیادی از زمانهای ماقبل تاریخ و همچنین زمان فرهنگی خاص و فضای آن
گروه خاص میباشند .داستانهای فولکلوریک شنونده یا خواننده را تحت تاثیر قرار می دهند ،حال
آنکه در همان زمان به توجه شناختی نیز نیاز دارند (لوتی1982 ،؛ اوسولیوان :2005 ،اوسر،
.)2004
به عنوان یک وسیله ارتباطی مهم ،داستانهای فولکلوریک نقش مهمی را در ایجاد وحدت اجتماعی
و فرهنگی ایفا میکنند؛ آنها ارزشهای رایج و مرسوم و میراثهای فرهنگی بومی را نشان
میدهند .در همان حال ،از مرزها عبور میکنند و موضوعها و پیغامهای جهانی را انتقال میدهند تا
انسانیت را تحت هنجارها و ایدهآلهای پذیرفته شده جهانی تبلیغ کنند.
همانطور که زیپس ( )2006ادعا میکند بعضی از داستانهای معروف پرالت ( )Perraultو
داستانهای عاشقانه از جمله شنل قرمزی ( ،)Red Riding Hoodریش آبی ( )Bluebeardو
گربه چکمهپوش ( )Puss in Bootsداستانهایی هستند که از کد ویژه هدایت برای مردان و زنان
استفاده میکنند .آنها صفتهای شخصیتی از جمله صبر ،خود -محدودیتی و تواضع را در زنان،
هوش ،قدرت و بلندپروازی را در مردان پیشنهاد میکنند .امروزه ،این عقاید جنسیتی میتوانند
محتاطانه به نظر برسند ،اما پرالت در زمان خود طرفدار قدرت زنان همچنین «ضرورت فرض یک
نگرش اخالقی روشنفکرانه نسبت به زنان» است (زیپس ،2006 ،ص .)72 .اگرچه او بر این باور
است که تواناییها و هوش زنان در وهله اول باید در خانه یا موضوعهای اجتماعی به کار روند نه در
جاهای دیگر جامعه .این پیغام که امروزه یکی از تابعیتهای زنان از یک ساختار مردساالری را
نشان می دهد در قسمت بیشتر کتب پرالت شرح داده شده است .نویسندگان زن که معاصر با پرالت
بودند نیز داستانهای در ارتباط با عقاید جنسیتی نگاشته اند (وینبرگ.)2012 ،
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مطابق با حسینپور ( )2016تمایل کودکان به داستانهای فولکلوریک در ایران در قرن بیستم
افزایش یافته است و افراد متعددی من جمله انجوی ( ،)1974هدایت ( ،)1931صبحی (،1949
 )1951سعی کردهاند آن داستانهایی را جمعآوری نمایند که اکثرا به صورت شفاهی بودهاند.
حسین پور ( )2016همچنین به تحقیق بیات ( )2010درباره نقش زنان در  40داستان فولکلوریک
فارسی میپردازد و ادعا میکند که زنان ،ضعیف و منفعل نشان داده شدهاند .مطابق با باقری
( )2013که  22داستان فولکلوریک محبوب را مطالعه کرده است ،مردان نسبت به زنان در
نقشهای اصلیتری ظاهر شدهاند .اگرچه ،میرفخری ( )2001ادعا میکند که گرچه کاراکترهای زن
نسبت به مردان نقشهای اصلیتری به خود گرفته اند ،اما اکثرا منفعل بودهاند.
با این حال ،کودکان نه تنها اولین تفاوتهای بین خوب یا بد یا عواقب بدجنسی خود را میآموزند،
بلکه کلیشههای اصلی مرتبط با زن و مرد را فرا میگیرند که در مورد درک کلی و ساده شده
کودکان از جهان میتواند مضر باشد .به کمک داستانهای فولکلوریک ،کودکان میتوانند
ماجراجویی و لذت را تجربه نمایند؛ با این وجود ،آنها میتوانند تعداد زیادی از اطالعات مرتبط با
رفتار مردان و زنان را بیاموزند .بنابراین ،الزم به ذکر است که نمایش غیر صحیح و یک وجهی از
کاراکترهای اصلی در ادبیات کودکان خطرناک است ،چرا که کودکان مستعد به تاثیرپذیری سریع
میباشند و این کلیشهها به پررنگتر کردن این ایدههای گمراه کننده کمک میکنند .درنتیجه این
داستانها نه تنها باید به والدین کمک کنند بلکه باید به همه مردم کمک کنند تا از این حقیقت
آگاهتر شوند و بر نابودی چنین ویژگیهای کلیشهای در داستانهای فولکلوریک و به طور کلی
ادبیات کودکان تمرکز نمایند.
سپیر ( )1949و وورف ( )1956بر این باورند که زبان مکانیزمی است که از طریق آن بشر جهان
خود را درک میکند .با رشد کودکان ،آنها در معرض سمبلهای فرهنگی مشتمل در زبان خود
قرار میگیرند .بر اساس این فرضیه که زبان ،واقعیت را شکل میدهد ،الزم است بررسی شود که
کودکان درباره جنسیت در فرایند یادگیریشان و تسلط بر زبانشان چه چیزهایی را ممکن است فرا
گیرند (حسین پور.)2016 ،
با توجه به تصویر مردان و زنان در داستانها ،همانطور که در وسال ( )2014نقل شده است ،مور
( )2014در مطالعه خود تعدادی مثال از چنین تصاویر جنسیتزده و کلیشهای فراهم میکند)1(« .
مونثها همیشه دختران فقیر یا پرنسسهای زیبایی هستند که اگر از خود انفعال ،متابعت و اطاعت
نشان دهند پاداش دریافت میکنند )2( .نامادریها همیشه بدجنس هستند )4( ...زیبایی باالترین
ارزش برای زنان است )6( ...پول و دارایی ،رویاییترین اهداف در زندگی [برای زنان] است» (ص.
.)6
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در بیشتر داستانهای فولکلوریک ،کاراکترهای زن به دو دسته (خوب یا بد) تقسیم میشوند.
قهرمان خوب یک دختر ایدهآل است .او بیشک زیبا ،مهربان و دلسوز است .او شکایت نمیکند و
عصبانی نمیشود .در عوض ،بار خود را به دوش میکشد .وی همچنین در اکثر موارد معصوم و گاها
کودن محض است .او هیچگاه سعی نمیکند خود را نجات دهد و از دیگران هم نمیخواهد که او را
از بدبختی نجات دهند (پاتل .)2007 ،همانطور که کی استون اشاره میکند «قهرمانان زن هیچ
نقصی ندارند و رشد هم نمیکنند ،چون آنها از قبل کاملاند» (استون ،1975 ،ص .)45 .همچنین
پاتل ( )2007استدالل میکند که «خوب و بد در داستانهای افسانهای به طور مقولههای محض
ظاهر میشوند .خوب ،پاداش بخشیده میشود ،بد ،تنبیه میشود .درست و غلط امری ذهنی
نیستند .داستان افسانهای مشخص میکند که چه کسی شخصیت مثبت داستان بوده و چه کسی
شخصیت منفی میباشد .و آن شخص است ،نه عمل او ،که خوب و بد را تعریف میکند» (ص.)29.
داستانهای فولکلوریک آذربایجان و نقشهای جنسیتی
سلسله مراتب را میتوان در هر جامعهای مشاهده کرد ،که معموال دو گروه در این سلسله مراتب
مشهودند :یکی گروه سلطهگر است و دیگری مطیع (ضعیف) .گروه سلطهگر در این مورد گروه
مردان است که از منابع ،استفاده بیشتری میکنند و به قدرت و موقعیت دست مییابند (کارلی،
 .) 2001بیشتر جوامع پدرساالر هستند ،که به این معنی است که مردان جامعه را حکمفرمانی
میکنند (ییلماز .)2014 ،گروه مطیع یا ضعیف ،گروه زنان است که موقعیت وابسته و پایینتری
دارند.
در واقع جوامع شکار و جمعآوری که ابتداییترین جوامع بشری در نظر گرفته میشوند ،برابریطلب
بودند .چرا که مردان و زنان به طور مساوی در تهیه غذا همکاری میکردند و هنگامی که تاکید
بیشتری بر شکار گوشت بود ،تمایل بیشتری به پدرساالری داشتند .به هر حال ،هیچ شرایطی را
نباید «طبیعی» پنداشت (فریدل ،1975 ،ص .)100.چون زنان در هر جوامعی مثل یانومامو ،مطیع
مردان هستند ،برخی از متخصصان نتیجه گرفتند که الگوی طبیعی این است که مردان سلطهگر
باشند .اما در میان سامیها هیچ کس حق ندارد به دیگران دستور دهد و در آفریقای غربی زنان
اغلب رئیس هستند (فریدل.)1975 ،
فولکلور در ادبیات شفاهی آذربایجان منبع غنیای از تاریخ فرهنگی و اجتماعیسازی ،انتقال و
تقویت پیغامهای مرتبط با ارزشهای مرکزی فراهم میکند .نقشهای جنسیتی به ویژه در
افسانهها ،داستانها و اسطورههای سنتی که در سنن شفاهی مبادله میشوند منعکس شدهاند .فقط
منابع فولکلوریک مثل افسانهها و داستانهای فولکلوریک ،ضرب المثلها و مثلها میتوانند به طور
غیرمستقیم چگونگی ایجاد نقشهای جنسیتی ،چگونگی تشخیص نقشهای زنانه و مردانه توسط
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جامعه ،چگونگی ارتباط مردان و زنان با یکدیگر به عنوان عوامل اجتماعی و چگونگی نمایش آنها
توسط جامعه و چگونگی تصویر آنها در جامعه را تصدیق کنند.
مطابق با گزارش رشد بشری آذربایجان ( ،)2007تاریخ آذربایجان نه تنها خاطرههای زنانی را که به
عنوان یارهای با ارزش برای تصویر پسران ،پدران و شوهرانشان به شهرت دست یافتند را زنده نگه
داشته است (مثل سارا خاتون ،مادر پادشاه اوزون حسن؛ و همسرش دسپینه خاتون؛ دختر شاه
اسماعیل مهین بانو سولطانیم خاتون؛ قتیبه خانوم ،همسر پادشاه قیزیل ارسالن؛ مهری جان خانوم،
همسر اوزبک خان؛ و توتو بایک ،همسر فتحعلی خان ،پادشاه قرن  ،18بلکه زنان خودساختهای را
که به خاطر دستاوردها و فضیلتهای خود با ارزش بودند ستوده است ،هر چند تعداد آنها کمتر
بوده است مثل ملکه تومروس و شاعره برجسته مهستی (قرن  )12و ناتوان (قرن .)19
این گزارش اضافه می کند که با این حال پدرساالری ،شکاف بین مرد و زن را عمدتا با محدودسازی
مشارکت عمومی زنان ،محدودسازی آزادی و حقوق شخصی آنها ،تاکید بر عملکرد تربیتی آنها و
تبدیل زنان به ابزارهای عطش جنسی ،گستردهتر کرده است.
بنابراین ،روابط بین مرد و زن همانطور که در کتاب معروف دده قورقود نمایان شده است ،کامال
بحثبرانگیز است« :مثالهای زیادی وجود دارد که دزدی و بدرفتاری زنان را علیرغم تمام از
خودگذشتیهایشان نشان میدهد .برجستهترین مثال تبدیل تسلط زنانه به هنجارهای اجتماعی که
توسط پدرساالری در حماسهها صورت گرفته است داستان سلجان خاتون است که به طور ماهرانه
سعی میکنند معشوق خود ،قانتورالی را از مرگ حتمی در یک نبرد بیرحمانه نجات دهد .اما
برنامه قانتورالی در عوض لطف او کشتنش است ،با این استدالل که نجات یافتن ازیک نبرد توسط
یک زن بهتر از مرگ توسط نیزه یک مرد نیست .این موضوع به ظاهر غیر منطقی ،با نیاز به خود-
تاییدی مردانه و ترس از نافرمانی اجتماعی برای رفتار غیرمردانه توجیه شده است .این نگرش
سلجان به تصمیم قانتورالی ،پذیرش تواضعانه تقاضاهای اجتماعی را نشان میدهد که گواه بر
ماندگاری این نگرش بوده که به ایجاد یک هنجار اجتماعی منجر میشود (گزارش رشد بشری
آذربایجان.)2007 ،
مطابق با این گزارش ،جالب است که زنان در دده قورقود ،علیرغم قرنهایی که بین آنها و زمان
حال وجود دارد ،در فرایند تفکر و عواطف ،مدرن بودند .آنها خوشیها و سختیهایشان را با
همسرانشان شریک میشدند و مخالف شرکت در زندگی عمومی نیستند .آنها نه تنها مسئولیت
کودکان و مسائل خانواده را قبول میکنند ،بلکه در دفاع از سرزمینها و کشور خود نیز رهبری
میکنند .هوش و دانایی آنها به هیچ وجه کمتر ازمردان نیست ،اما زنان برای شهرت عمومی تالش
نمیکنند و به افتخار مردان-شوهران ،پدران و پسران بیدارند.
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اگرچه توسعه های تاریخی بعدها الگوهای اجتماعی را تقویت کرده و به روابط مردانه زنانه تحکم
بخشدیدند ،با این حال مطالعه دقیقتر تاریخ نشان میدهد که الگوهای متعدد و گاها متضادی در
یک عصر و در یک برهه تاریخی معینی وجود داشته اند که به خوبی در ضرب المثلها و گفتههای
مردمی نمایانند و هنوز هم امروزه محبوبیت خود را از دست ندادهاند .از طرف دیگر ،ضربالمثل
«یک شیر مذکر یا یک شیر مونث هر دو یک شیرند» ()A lion or a lioness is still a lion
که به لحاظ جنسیتی خنثی است(شیر سمبل قدرت ،شجاعت و نجابت است) ،از طرف دیگر
«عصمت یک زن افتخار یک مرد است» ( )A woman's chastity is a man's honourو «به
من هفت دختر و یک پسر بده» ( )Give me seven sons and a single daughterکه زن
یک موقعیت بسیار ذهنی دارد .به این ترتیب ،مثل «زنان ،آنان را از یک مرد زن نما دور کنید و
مردان را از یک زن مرد صفت دور نمایید» ( Women, keep away from an effeminate
 )man; men, from a masculine womanدو جنبهای میباشد :هم یک نگرش متقارن
جنسیتی را نشان میدهد و حق متفاوت بودن را زیربندی میکند و هم میتواند نوعی از الگوی
جنسیتی باشد که موانع غیرقابل عبوری را بین مردان و زنان در آگاهی از نقشهای اجتماعیشان
برپا میکند (نقل شده در گزارش رشد بشری آذربایجان ،2007 ،ص.)15-14 .
همانطور که جعفرزاده ( )1392استدالل میکند مطابق با متخصصان داستانهای فولکلوریک،
آذربایجان یکی از مراکز ایجاد داستانهای فولکلوریک در جهان میباشد .وی همچنین ادعا میکند
که مردم آذربایجان سیستم فولکلور غنی و پیچیدهای دارند که مرکب از معماها ،لطیفهها ،گفتههای
خردمندانه ،پندها ،ضربالمثلها ،داستانهای فولکلوریک ،سرودهای شکارچیان ،ترانههای عروسی،
اسامی یا سرودهای تمجیدی ،شعر و غیره است .اما تحقیق جدی بر روی داستانهای فولکلوریک
مردم آذربایجان (جنوب آراز) صورت نگرفته است .در حال حاضر مهمترین کار در این زمینه مربوط
به بهرنگی و دهقانی ( )1357میباشد که داستانهای فولکلوریک آذربایجان را گردآوری کردهاند.
اگرچه قبل از آنها سرگی مارچویچ ،معلم و مشاور محمدعلی شاه ،هنگامی که در تبریز بود
داستانهای فولکلوریک آذربایجان را گردآوری کرده بود (جعفرزاده.)1392 ،
مطابق با بهرنگی و دهقانی ( ،)1357داستانهای فولکلوریک آذربایجان به سه گروه تقسیم شدهاند:
 .1داستانهای حماسی با عشقهای پهلوانی و شجاعت و جنگ با پادشاهان و خانها و فئودالها.
بهترین مثال برای این گروه «کور اوغلو» میباشد که  17داستان دارد.
 .2داستانهای عاشقانه ،داستانهای معروفی مثل «عاشیق غریب»« ،طاهیر میرزا»« ،اصلی و کرم»
و غیره.
 .3داستانهایی که هنگام خواب برای کودکان گفته میشوند.
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باشگؤز ( )1970در مقاله خود «سنت حکایتگویی ترکی در آذربایجان ،ایران» ،توضیح میدهد
که« :حکایه یک فرم روایی ترکی است که نمیتوان آن را به درستی در هیچ یک از سیستمهای
طبقهبندی روایت مردمی که اخیرا توسط دانشمندان غربی به کار گرفته میشوند گنجاند .چنین
روایتهای نثری ،داستان ،افسانه ،و قصه کوتاه یا ژانرهای شاعرانه مثل حماسه و شعر افسانهای به
طور کافی شکل حکایه را توصیف نمیکنند .اگرچه سرود افسانهای قرون وسطایی و رومنس
نزدیکترین ژانر مردمی می باشند ،باید در بحث خود از نام ترکی استفاده نمایم .به هر حال روایت
نثری در یک حکایه برجسته است و همچنین شامل سرودهای مردمی متعددی میباشد .این
سرودها که بخش بزرگی از خزانه موسیقی مردمی ترکی را نشان میدهد (سرودهای عاشقانه،
سرودهای مذهبی ،سوگواریها ،شعرهای قهرمانی) ،ممکن است در یک حکایه واحد به بیش از یک
صد مورد برسد که هر کدام سه ،پنج ،یا چندین بند داشته باشند .به عنوان مثال حکایه «اصلی و
کرم» شامل  143نغمه میباشد (ص.)391.
به گفته نجفزاده ( ،)2013برای بررسی جنسیت در آذربایجان ،میتوان جنسیت را در یک بافت
فرهنگی -جتماعی و تاریخی قرار داد .در واقع ،حتی در دهه  1800و اوایل  ،900که توسط روسیه
تزاری اداره می شد ،ایدئولوژی مذهبی اسالمی ،به عنوان یک عنصر اصلی در فرهنگ ترکی ادامه
یافت که به همراه ارزشهای پدرساالری ،عمیقا تحت تاثیر نقشها و هویت زنان قرار گرفته بودند.
به لحاظ سنتی ،آنهایی که با سواد بودند قرآن میخواندند ،درحالیکه آنهایی که با سواد نبودند
آیههای قرآنی را حفظ میکردند و با سطوح باالی بیسوادی در بین زنان در طول  1800و اوایل
 ،1900آموزه های اسالمی معموال از نسلی به نسل دیگر به طور شفاهی و از طریق حفظ منتقل
میشدند (نجفزاده.)2013 ،
نقش زنان در تاریخ ،فرهنگ و ادبیات آذربایجان
در میان ترکان ،مردان همیشه بر روی ناموس خود سوگند یاد میکنند .در جنگها ،بزرگترین
حقارت مردان ترک ،گرفتن همسرانشان بوده است .در داستان اوغوز خان ،مردی که به زن کسی
تجاوز کند فقط با مرگ بخشوده میشود .مورخ ایرانی گردیزی مینویسد :در اینجا با موضوع
عجیبی برخورد کردم و آن احترامی بود که مردان ترک به زنان خود میگذارند .در اینجا ارزش زنان
بسیار باالتر از ارزش مردان است (باغبان.)1394 ،
باغبان ( )1394ادعا می کند که به لحاظ تاریخی ،مردان اغلب بر سر دست یافتن به یک زن همواره
با یکدیگر جنگیدهاند .این اساسا فطرت یک رزمجو و یک مرد است .چرا که غریزه او تمایل به
دسترسی به یک زن را دارد .مشخصههای جنگجویی مردان باعث شده مردان تمایل کمی به
گردهمایی داشته باشند اما زنان به علت احساسات مادرانهشان نسبت به فرزندانشان گرد هم جمع
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میشوند و همیشه رابطه مادر-فرزندی خود را ادامه میدهند و جامعه را میسازند .وی همچنین
ادعا میکند که در جهان حیوانات واضح است که یک حیوان نر فقط سعی میکند جان خود را
نجات دهد ،درحالیکه یک حیوان ماده به علت احساسات مادرانهاش سعی میکند جان خود و
فرزندانش را نجات دهد .به همین علت است که همیشه یک حیوان ماده باهوشتر ،چابکتر و
حیلهگرتر از یک حیوان نر است .شکارچیان اقرار میکنند که یک حیوان مادهای که بچه دارد
محتاطتر و خطرناکتر است .دوره مادرشاهی طولی نینجامید ،چونکه یک مرد با قدرت فیزیکی و
دفاع در برابر دیگر قبایل مهمتر شد .زیرا در این دوره جنگ و دفاع بسیار فراوان است .بنابراین،
رهبری خانواده نیز در دستان مردان قرار گرفت.
طبق گفته براهنی ( )1977تاریخ ایران یک تاریخ مردانه (نرینه) بوده است .مسئله مهم اینجاست
که موقعیت زنان در ایران و میان دیگر ملتها متفاوت بوده است .به عنوان مثال منابع تاریخی
نشان دادهاند که «زنان» در میان ترکان موقعیت باالتری داشتهاند درحالیکه در شاهنامه فردوسی
که یکی از مهمترین منابع فارسی است «زنان» نقش و موقعیت پایینتری داشتهاند .به گفته دکتر
براهنی زنانی همچون زینب پاشا در دوره قاجار ،نقش مستقیمی در مسائل سیاسی و اجتماعی
زمانهشان داشته و حتی پیشروان مردان در آن زمان بودهاند و اهمیت بسیاری داشته اند (.)1395
بیانی ( )1395خالصهای از نقش زنان در تاریخ ادبیات ترکی آذربایجان ارائه میدهد:
نقش زنان در کتاب دده قورقود
در داستانهای دده قورقود که یک شاهکار ترکی است «زنان مقام باالتری دارند و با مردان برابرند.
در این داستانها خانواده تک والد (( )mono-stepیک-جفت  )one-pairبوده و دختران قبیله
اوغوز این حق را دارند که شوهران خود را خودشان انتخاب کنند و یکی از سنتهای انتخاب شوهر،
برگزاری مسابقه اسبسواری ،تیراندازی ،کشتی ،شمشیر بازی و رزمکاری بین پسران بوده است و
برنده را به عنوان شوهر خود انتخاب میکردند .شوهری را که آنها انتخاب میکردند باید به قبیله و
مذهبشان وفادار بوده و سلحشوری ،دالوری ،شجاعت و توانایی داشته باشد.
نقش زنان در هر  12داستان کتاب دده قورقود از هر نظر با ارزش و موثر میباشد .در کتاب دده
قورقود زنان اغلب مشاوران خوبی برای شوهران میباشند .دیرسه خان (در داستان بوغاج) و بکیل
(در داستان عمران) شوهرانی بودند که به علت گوش کردن به نصایح زنان خود از مخمصه جان
سالم به در بردهاند .زنان آزاد ترک در همه جا با مردان برابر بودهاند و در طول زندگی خود همراه و
دوشادوش مردانشان کار کردهاند.
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نقش زنان در آثار نظامی گنجهای
نظامی ،شاعر بزرگ آذربایجان ،در اشعار خود وابستگی شدیدی به زادگاه خود نشان میدهد .او
همچنین از مقدونیه رزمجوی بزرگی را به سرزمین خود می آورد و او را وادار میکند تا در مقابل
دختر ترک – نوشابه – تعظیم کند .در زمان او مردان نباید مزاحم دختران مجرد میشدند و این
منجر به آزادی زنان و آوردن آنها به صحنه زندگی و تالش برای راحتی و آسایش میشد.
نقش زنان در آثار خاقانی شروانی
خاقانی یک شاعر بشر دوست است که به قدرت ،توانایی و هوش مرد اعتقاد دارد« .مادر» جایگاه
ویژهای در آثار او دارد .در «تحفه العرقین» او از مادر خود صحبت میکند و درباره اسارت و بردگی
او سخن میراند و ادعا میکند این زنی که به دور از پسرش است ،آن چنان به پسرش کمک
میکند کما آنکه یک دکتر به بیمار خود کمک میکند و پدر او رفتار خشونت آوری با مادرش
داشته است و این امر قلب شاعر را به درد می آورد.
نقش زنان در ادبیات حروفیه
ادبیات حروفیه با جنبش فرهنگی-مذهبی در قرن  8بعد میالد مسیح در آذربایجان به وجود آمد و
تمامی آسیای مرکزی و آسیای صغیر را پوشش داد .این جنبش توسط «فضل اهلل نعیمی» آغاز شد
و او ادبیات را به عنوان سالح تیزی برای ارتقای عقاید بشر دوستانه در مقابل ظلم و ستم انتخاب
کرد .در بین شاعران این مکتب ادبی ،نسیمی از اهمیت واالیی برخوردار است .زنان در اشعار او به
عنوان زیباترین و حیرت انگیزترین مخلوقات و نماد زیباییهای زندگی توصیف شدهاند .زیبایی زن
ماورایی بوده و این زیبایی برای بشر ،عشق و رفاه خلق شده است .او از دربار کمتر سخن میگوید و
به جای تعریف ظالمان ،مادران دلسوز و همسران وفادار را میستاید.
نقش زنان در داستانهای کور اوغلو
کور اوغلو یکی از حماسه های سنت شفاهی و فولکلور آذربایجان است که در آن نقش غرور آمیز و
زیبایی یک زن نشان داده شده است .به عنوان مثال ،در این داستان نگار یک همسر مهربان و وفادار
و با ارزش و محترم و داناست که در اداره کشور به شوهرش کمک میکند.
انقالب قانون اساسی آذربایجان و زنان
یکی از توصیفات نقش زنان در انقالب قانون اساسی نقل قول مورگان شوستر آمریکایی است که
درباره نقش سیاسی زنان به ویژه بعد از تهدیدات روسیه در مقابل انجمن پارلمانی ایران در کتاب
خود «سرکوبی در ایران» نوشته است .زنان ایرانی سمبلهای خوب اخالق و نجابت هستند که
درباره مسائل روز نظر میدهند و سعی میکنند تفکرات خود را ارتقا دهند .زنان در صحنههای
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سیاسی آ ن زمان حضور فعال داشتند به عنوان مثال یکی از رویدادها مربوط به امتیاز تنباکو بوده و
پیشروان این جنبش زنان بودند که مردان را وادار به حرکت کردند .دومین حرکتی که در آن زنان
رهبر بودند به علت کمبود نان بود که کل کشور را فراگرفته بود .در اوایل جنبش قانون اساسی،
زنان در هر لحظه این جنبش سیاسی حضور فعال از خود نشان دادند .آنها نه تنها در مقابل جبهه
فعالیت داشتند بلکه دوشادوش مردان در جنگ جنگیدند.
به گفته تامپسون ( )1949تمامی فرهنگهای جهان داستانهای فولکلوریک خاص خود را دارند.
هیچ فرهنگ شناخته شدهای در جهان وجود ندارد که داستان فولکلوریک نداشته باشد .داستان
فولکلوریک در همه جا یافت میشود .بر خالف دیگر روایتها ،داستانهای فولکلوریک بسیار قابل
انتقال میباشند« .افرادی که سنتهای یکدیگر را فرا نگیرند ممکن است داستانهای همدیگر را
بیاموزند (بورن ،1914 ،ص .)266 .همانطور که چودورو ( )1978استدالل میکند ،سنت
داستانگویی ،سیستمی از مکالمه مجاب کننده است که در آن حضار ،مجموعهای از نقشها و
نگرشهای جنسیتی معتبر و ایجاد شده توسط جامعه را از آن خود میدانند.
یکی از داستانهای فولکلوریک که در بین مردم آذربایجان معروف است و نیاز به مطالعه
سیستماتیک دارد داستان سارای و خان چوبان است .این داستان فولکلوریک به اشکال مختلفی
مثل موسیقی ،فیلم و شعر در فرهنگ آذربایجان ارائه شده است .به این معنی است که این داستان
فولکلوریک در فرهنگ و قلب مردم آذربایجان رخنه کرده است.
افسانه سارای یکی از معروفترین افسانههای فولکلوریک آذربایجان است (چه ترکهای جمهوری
آذربایجان و چه ترکهای ایران) .این افسانه یک داستان کوتاه است که سرنوشت تراژیک دختری
زیبا را به تصویر میکشد و در پایان داستان اشعاری به فرم تصنیف به همراه تفسیرهای متفاوت
ارائه شده که منجر به خلق آثار متعدد در زمینه ی موسیقی آذربایجان گشته است .افسانه سارای
به شکلهای متفاوتی روایت شده است ،اما این مطالعه به روایتی که در بین ترکان ایران مرسوم است
تمرکز میکند .خالصه کوتاهی از این داستان ارائه شده است که از کتاب «آپاردی سئللر سارانی»
نوشته عاشیق حسین ساعی ( )1383خالصه شده است.
خالصه سارای و خان چوبان
رویدادها در روستای مغان اتفاق میافتند .زوج خوشبختی به نامهای سلطان و گلنار دختری به نام
سارای داشتند .گلنار به هنگام زایمان از دنیا رفت و سارای توسط نامادریاش بزرگ شد .سارای
عادت داشت همانن د مادرش در کنار رودخانه آرپاچایی بازی کند .بنابراین ،رودخانه به سارای
وابسته شده بود .هر زمان که سارای آن جا بود ،رودخانه جوشان بود ،اما در نبود سارای رودخانه نیز
آرام بود .سارای که مادرش را در سن خیلی کم از دست داد ،با آیدین (خان چوبان) از قبیله خود
آشنا شد و عاشق او گشت .از طرف دیگر ،حاکم قبیله نیز هنگام شکار سارای را می بیند و عاشق او
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میشود .بزرگان قبیله با خواستگاری حاکم مخالفت میکنند اما موافق ازدواج سارای و خان چوبان
میشوند .بیماری مادر چوپان باعث میشود چوپان قبیله را ترک کند .هنگامی که چوپان روستا را
ترک میکند ،حاکم با همراهانش به قبیله حمله میکند و سارای را تهدید میکند که اگر همره او
نرود و با او ازدواج نکند پدرش را میکشد .سارای راه را طوالنی میکند به این امید که چوپان
برسد ،اما هنگامی که از آمدن او ناامید میشود ،خود را به رودخانه (یار قدیمیاش) پرت میکند تا
از دست حاکم رها شود.
نقش زن در داستان سارای و خان چوبان
با این فرضیه که در فرهنگ آذربایجان نیز همانند غربیها ،مردان ،نان آور ،تهاجمی و مستقل و
زنان ،خانهدار ،منفعل و وابسته هستند ،چهار دسته با مشخصههای تعیین شده برای تحلیل این
داستان به کار رفتهاند .این چهار دسته عبارتند از مشخصههای رفتاری ،الگوهای ارتباطی ،منبع
قدرت و ظاهر فیزیکی (کوپنهاور.)2002 ،
دسته مشخصههای رفتاری در کل ،چگونگی عمل زنان و مردان را در رابطه با یکدیگر و در رابطه با
جهان اطراف توصیف میکند .مطابق با کوپنهاور ( ،)2002تاکنون این مشخصهها رایجترین
مشخصهها بودند و لنزهای خانهداری و شاغلی را که معموال به هر یک از جنسیتها نسبت داده
شدهاند ،معکوس میکنند.
مردانه :غیرعاطفی  /غیرهیجانی ،عینی ،رقابتی ،منطقی  /خردگرا ،مستقیم ،دارای اعتماد به نفس،
بلندپرواز ،شلخته ،ایجادگر امنیت  /ثبات،دارای عزت نفس در کار ،عمل مستقالنه ،نترس ،زمخت،
کم اهمیت به احساس دیگران.
زنانه :عاطفی  /هیجانی ،ذهنی ،غیر رقابتی ،غیر منطقی  /غیر خردگرا ،آب زیرکاه ،فاقد اعتماد به
نفس ،غیربلندپرواز ،مرتب ،نیازمند به امنیت  /ثبات،دارای عزت نفس در روابط ،مردم محور ،اولویت
توجه به دیگران نه خود ،ترسو ،مهربان ،درگیر احساسات دیگران.
دسته الگوهای ارتباطی به چگونگی ارتباط زنان و مردان با یکدیگر میپردازد .این مشخصهها
توصیف میکنند که مردان و زنان با یکدیگر ،نسبت به اعضای جنس موافق و نسبت به جهان
اطراف چگونه رفتار میکنند.
مردانه :آزادانه درباره سکس صحبت میکنند ،از زبان خشن استفاده میکنند ،پرحرف نیستند ،رک،
احساسات دقیق خود را بیان نمیکنند ،از تکنیکهای صحبت  /ارتباط برای ایجاد تسلط و دستیابی
 /حفظ موقعیت و قدرت در یک سلسله مراتب استفاده میکنند.
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زنانه :آزادانه درباره سکس صحبت نمیکنند ،از زبان خشن استفاده نمیکنند ،پرحرف هستند،
سنجیده ،احساسات دقیق خود را بیان میکنند ،از تکنیک صحبت  /ارتباط برای ایجاد موافقت و
نگه داشتن مردم استفاده میکنند.
دسته منبع قدرت به این مسئله میپردازد که زنان در محیط خانه و مردان در محیط عمومی ،منبع
کنترل خود را در کجا مییابند .این مشخصهها محیط خانه را کم اعتبارتر و کم اهمیتتر برای کار
مییابند.
مردانه :منابع نهادی ،قدرت و روشی برای دستیابی به موقعیت ایجاد میکنند :اداره سیاسی ،عوامل
اقتصادی ،تکنولوژی ،تحصیالت ،سیستم قانونی ،شغل ،به تشخیص عمومی زیادی جهت پیشرفت
دست مییابند.
زنانه :منابع فردی ،قدرت را ایجاد میکنند :زیبایی ،جوانی ،ذکاوت ،تمایالت جنسی ،تواناییهای
باروری ،به تشخیص عمومی کمی جهت استفاده از این مهارتها دست مییابند.
دسته ظاهر فیزیکی به وضعیت فیزیکی مردان و زنان تاکید میکند.
مردانه :درگیر ظاهر نیستند ،سایز فیزیکی بزرگتری دارند ،قدرت یک دارایی با ارزش است ،پیری
امری شاخص است.
زنانه :دغدغه ظاهر دارند  -شکل «باربی» ،سایز فیزیکی کوچکتری دارند ،زیبایی یک دارایی با
ارزش است ،از پیری دوری و فرار میکنند.
مشخصههای رفتاری
مشخصههای رفتاری شخصیتهای مذکر و مونث در این داستان از تقسیمبندی سنتی رفتار مردانه
و زنانه متابعت میکنند .مشخصههای رفتاری شخصیتها در نتیجه ارتباطشان با محیط فیزیکی
مشخص شدهاند (کوپنهاور.)2002 ،
الگوهای ارتباطی
توجه به چگونگی رفتار شخصیتهای زن و مرد ،چگونگی ارتباط آنها را با همدیگر نشان میدهد.
با توجه به مشخصههای رفتاری ،تقسیم شخصیتها به گروههای زنانه و مردانه به تشخیص چگونگی
ارتباط شخصیتها با یکدیگر کمک میکنند .بر خالف مردان ،زنان اغلب در بیان احساسات خود
مشکل دارند (کوپنهاور ،)2002،اما در طول کل داستان هر دو شخصیت مذکر و مونث به راحتی
احساسات خود را بیان میکنند و هیچگونه مشکلی در ابراز احساسات خود ندارند .به عنوان مثال
حاکم میگوید:
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«من در آتش عشق میسوزم  /ثروتم از آن توست  /راهی را خواهم یافت  /و تو را همراه با خود
1
خواهم برد ».
یا سارای میگوید:

«من به عاشق واقعی خود مایلم  /چوپان من منتظر من است  /در این منطقه هیچ بیوفایی وجود
2
ندارد ».
نه شخصیتهای مذکر و نه شخصیتهای مونث از ابراز احساسات و تفکرات خود ابایی ندارند.
همچنین رابطهای بین تصویر زنان در چشم مردان در این داستان به چشم میخورد.

«تو دختر زیبایی هستی که شایستگیهای بسیاری داری  /همه دختران زیبا چنین صالحیتی را
ندارند  /تو عشق ناب و صداقت داری  /این ویژگیها نهایتا مرا به آواره بیابانها تبدیل خواهند
3
کرد ».
منابع قدرت
شکلی از قدرت که در این داستان به چشم میخورد قدرت شوهر بر زن در ازدواج دوم است و این
موضوع در رابطه بین سلطان و گلنار به وضوح مشهود است .جایی که گلنار در بستر مرگ است و
به شوهر خود میگوید بعد از مرگ من ،اگر خواستی ازدواج کنی ،زنی را انتخاب کن که نامادری
مهربانی برای دخترم سارای باشد .او میگوید:

«همه جا را بگرد  /زنی را پیدا کن که با حقوق آشنا باشد  /تا مادر خوبی برای سارای باشد  /من
4
سارای را به تو میسپارم ».
در سطر دوم شعر گلنار مطمئن است که سلطان بعد از مرگش ازدواج خواهد کرد و به شوهر خود
میگوید زنی را انتخاب کند که با دخترش مهربان باشد.
مثال دیگر ازدواج دوم خان چوبان است وقتی که سلطان دختر جدیدی را از قبیله خود به چوپان
پیشنهاد میدهد و او میپذیرد در حالی که سارای خود را به خاطر خان چوپان به رودخانه پرت
میکند تا دست حاکم به او نرسد.

 1عشق الیندن آلیشیرام ناره من  /باخمارام تاالنا دولت واره من  /حاکیم دئیر سنه ائیلهرم چاره من  /گرک من آپارام بورادان
سنی (ساعی.)1381 ،
 2سارا مئیلی دوغرو یاردا  /خان چوبانیم انتظاردا  /خاین اولماز بو دیاردا  /عهدی پیمانه دانیشما (ساعی.)1381 ،
 3بیر گؤزلسن ،چوخدور سنده لیاقت  /هر گؤزلده اولماز بئیله متانت  /سنده اوالن پاک محبت صداقت  /آخر منی ساالر چؤللره
سارا (ساعی.)1381 ،
 4گذار ائیله هر بیر یانا  /ائلهسین آل حقی قانا  /سارایا اولسون بیر آنا  /سارانی تاپشیردیم سنه (ساعی.)1381 ،
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ظاهر فیزیکی
از دسته مشخصههای جنسیتی ،توصیفهای مربوط به دسته ظاهری فیزیکی تقریبا در این داستان
فراوانتر هستند و میتوان آنها را در داستان مشاهده کرد .اول اینکه ،در این داستان ،هیچ یک از
کاراکترهای مرد (یعنی خان چوپان و حاکم) بر اساس ظاهرشان توصیف نشدهاند .فقط زنان بر
حسب ظاهر خود تعریف شدهاند .به عنوان مثال سارای یک دختر بسیار زیباست و همچنین گلنار
یک زن زیباست .زیبایی سارای در ابیات زیر آورده شدهاند:
هنگامی که خان چوپان به سارای پیشنهاد ازدواج میدهد ،میگوید:

«تو دختر زیبایی هستی که شایستگیهای بسیاری داری  /همه دختران زیبا چنین صالحیتی را
ندارند  /تو عشق ناب و صداقت داری  /این ویژگیها نهایتا من را آواره بیابآنها خواهند کرد ».
درحالیکه سارای پاسخ میدهد:

«یک دختر زیبا باید عصمت و عفت داشته باشد  /هر جوانی باید غیرت داشته باشد  /و هر جوانی
6
که چنین نشانههایی را ندارد مایه ی ننگ برای قبیلهاش است ».
این ابیات نشان میدهند که خان چوپان زیبایی فیزیکی سارای را میبیند حال آنکه سارای زیبایی
را در غیرت ،عزت و نجابت میبیند.
یا هنگامی که حاکم روستا سارای را میبیند و عاشق او میشود میگوید:

«وقتی که تو را دیدم عاشقت شدم  /من باید تو را با خود ببرم  /چشمان همچون پیالهات (چشمان
7
درشتت) مرا مست میکنند  /من باید تو را با خود ببرم ».
درحالیکه سارای پاسخ میدهد:

«در ایل ما این امر ممکن نیست  /من قوانین ایل خود را زیر پا نمیگذارم  /پلکهای من همچون
8
نیزهاند  /من از تو نمیترسم ».
درحالیکه حاکم زیباییهای بدن سارای را میبیند ،سارای اعضای بدن خود را سپر یا نیزهای برای
دفاع از خود میداند .حاکم همچنین میگوید:
 5بیر گؤزلسن ،چوخدور سنده لیاقت  /هر گؤزلده اولماز بئیله متانت  /سنده اوالن پاک محبت صداقت  /آخر منی ساالر چؤللره
سارا (ساعی.)1381 ،
 6گؤزلده گرکدیر عصمت و عفت  /ایگیتده گرکدیر ناموسی غیرت  /هر کسده اولماسا بئله عالمت  /تهمت اوالر بوتون ائله خان
چوبان (ساعی.)1381 ،
 7گؤرن کیمی مایل اولدوم من سنه  /گرک من آپارام بورادان سنی  /پیاله گؤزلرین منی مست ائدیر  /گرک من آپارام بورادان
سنی (ساعی.)1381 ،
 8بئله ایشلر بیزیم ائللرده اولماز  /ائل قایداسین من ترک ائدهبیلمرم  /کیرپیگیم نئشتردی بد باخان گؤزه  /نه هورکو نه قورخو-
هده بیلمرم (ساعی.)1381 ،
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«لبهای تو طعم خامه میدهند  /من چگونه میتوانم تو را ترک کنم؟  /من نامهای به یارت
9
مینویسم  /من باید تو را با خود ببرم ».
سارای پاسخ میدهد:

«شاید لبهای من شکر باشند  /یک بلبل به خاطر یک گل اشک میریزد  /کدام یار وفاداری
معشوق خود را ترک میکند؟  /من ترجیح میدهم بمیرم تا اینکه اینجا را ترک کنم ».

0

سارای دغدغه انسانیت دارد درحالیکه حاکم تمایل به زیبایی او دارد.
بنابراین کاراکتر مرد یعنی خان چوپان مسئول کارهای بیرون از منزل مثل چراندن گله و کاراکتر
زن یعنی سارای مسئول غذای شوهر و کارهای داخل منزل میباشد .اگرچه سارای نقشهایی فراتر
از تکالیف جنسیتی سنتی خود نیز میپذیرد ،مثال او به کنار رودخانه آراز میرود و کوزه خود را پر
میکند .نتیجتا با توجه به توصیفهای اشاره شده در دستههای رفتار جنسیتی ،نقش خان چوپان
کامال سنتی بوده چرا که در امور داخل خانه هیچ نوع فعالیتی انجام نمیدهد ،ولی سارای نقشی
غیر سنتیتر دارد و نقشهایی در خارج از خانه نیز به عهده دارد.
همه شخصیتهای این داستان خود را به دستان سرنوشت میسپارند و هیچ یک تالشی نمیکنند
تا راهی بیابند و مشکل خود را حل کنند .سارای نیز شخصیت ضعیفی بوده که به جای حل مسئله
و شکست دشمن پا به فرار میگذارد و میدان را خالی کرده تو گویی صورت مسئله را پاک میکند.
تمامی شخصیتهای این داستان فولکلوریک مازوخیست میباشند و از عذاب کشیدن لذت میبرند.
به عنوان مثال هنگامی که سارای خود را به رودخانه پرت میکند ،سلطان میگوید:

«من سلطان هستم ،من ظالم را شکست دادم  /من فریب ثروت او را نخوردم  /گویی اینکه نیزه را
1
در چشمان او فرو بردم هنگامیکه سارای را به دستان آراز سپردم ».
سلطان به شکست خود افتخار میکند .او نمیداند که برنده این داستان او یا دخترش نیستند .حق
سارای مرگ نبود .حق سارای تنها سمبل غیرت بودن نبود .حق سارای زندگی در کنار کسی بود که
به او عاشقانه عالقه داشت .این سرنوشت نبود که سارای را به رودخانه سپرد بلکه افکار جامعه

0

1

 9دهانین قایماقدی لبلرین شکر  /سنی ترک قیلماق اوالرمی مگر  /بیر نامه یازارام یارین ال چکر  /گرک من آپارام بورادان سنی
(ساعی.)1381 ،
 1چوخ داکی لبلریم قندیدیر شکر  /بولبول گولدن اؤترو اشگی -نم تؤکر  /هانسی وفالی یار یاردان ال چکر  /اؤلهرم بورادان
گئدهبیلمرم (ساعی.)1381 ،
 1سلطانام ظالیمی یاندیریب یاخدیم  /نه زره آلدانیب نه زورا باخدیم  /ائیله بیل خنجری گؤزونه تاخدیم  /اوندا کی سارانی
ساتدیم آرازا (ساعی.)1381 ،

1
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پیرامون و ذهنیت خود سارای بود که دست به دست هم دادند و او را روانه ی آراز کردند .کسانی
که خود را در این داستان پیروز میدان میدانند در واقع شکست خوردگان زمان خود میباشند.
سارای از سرپیچی از قوانین مردساالرنه ایل خود سر باز میزند .قوانینی که گلنار و سارای هر دو
آنها را پذیرفتهاند که معشوقه آنها باید تا ابد یک نفر باشد تا همسران وفاداری باشند درحالی که
کاراکترهای مرد از جمله سلطان و خان چوپان برای بار دوم ازدواج میکنند و قانون ایل خود را
میشکنند .به این معنی است که در این داستان صفت «وفاداری» فقط برای زنان تعریف شده است
و فقط یک دغدغه زنانه است .از طرف دیگر ،زنان بیشتر از مردان محدود به اندیشههای ایل خود
هستند.
این داستان اولین داستان فولکلوریک ترکی آذربایجانی بود که به طور سیستماتیک مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و قطعا نواقص بسیاری دارد .مطالعات بیشتر به رفع این نواقص کمک بسیاری
خواهد کرد و نهایتا ،اگر صدای زنان چه از طریق بیتوجهی به داستانهای فولکلوریک پیشینیان و
چه با فراموشی بحث درباره تاثیر نقشهای جنسیتی در تمامی موقعیتها خاموش شود ،جامعه
دچار وضعیت ناشایستی خواهد شد.
بعضی از داستانهای فولکلوریک آذربایجان ممکن است توسط نسلهای آینده در معرض بیتوجهی
قرار گیرند .فراموشی داستانهای فولکلوریک ،به علت تحقیر مستعد داستانهای فولکلوریک که
متفاوت از آثار «استاندارد» روز میباشند ،یک فقدان تراژیک برای دانش آموزان آینده و جامعه
خواهد بود .به گفته کوپنهاور ( )2002هنگامی که جوامع گذشته مورد مطالعه قرار گیرند ،اغلب
آنچه که باقی میماند آثار هنری آنهاست و از دست دادن آن تکه از تاریخ به علت تعصب به
داستانهای فولکلوریک فارسی نسبت به داستانهای فولکلوریک ترکی در ایران بسیار غم انگیز
خواهد بود .اگر عقاید فمنیستی در این عصر زندهاند ،پس گوش دادن به صدای زنان مستلزم بسط
نگاه سنتی و قابل قبول به زنان است و نباید این دیدگاه را بدون چالش گذاشت.
مفاهیم آموزشی
با توجه به اینکه جامعه رفته رفته متنوعتر میشود ،چگونگی نمود جنسیت در گستره عظیمی از
فولکلور حائز اهمیت است .بسیاری از این داستانهای فولکلوریک در کالسهای درس تدریس
میشوند و با توجه به ماهیت زنان در این داستانهای فولکلوریک ،پیامهایی که درباره جنسیت و
رفتار نقشهای جنسیتی فرستاده میشوند باید مورد مطالعه قرار گیرند .اگر این داستانها تنها با
شخصیتهای مرد آموزش داده شوند ،آنگاه اطالعات بسیاری از دست میروند و این عقیده که زنان
نباید از ترس خود ازآشپزخانههای خود بیرون بیایند دائمی میشود .بنابراین ،آموزگارانی که این
گونه آثار ادبی را آموزش میدهند همیشه به جنسیت توجه کرده و روشهای دقیق برای ارائه رفتار
جنسیتی به کار خواهند گرفت و آنها را به چالش خواهند کشید.
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 عواقب زنانی که با حالتهای سنتی رفتاری،همانطور که داستان فولکلوریک این مطالعه اشاره کرد
 زنان هنوز هم در زندگی روزمره خود و در مسیرهای.مطابقت نمیکنند ظالمانه و شوم است
تحصیالت باالتر با سازگاری یا عدم سازگاری خود قضاوت میشوند و مجموعه استانداردهایی به
 این مطالعه. ادامه مطالعات این چنینی تمامی محدودیتها را برطرف میکند.آنها تزریق میشوند
به نمود چگونگی درک مردم از جنسیت و نقشهای خود چه نقشهایی که خود گرفتهاند و چه
 به عبارت دیگر به.نقشهایی که به آنها نسبت داده شدهاند به تحقیقهای آموزشی کمک میکند
 یا ارتباطات میان فرهنگی با آگاهسازی زنان از وضعیت، مردم نگاری،مطالعات جامعهشناختی زنان
.خود و موقعیتهای باالتر آنها که لیاقتشان را دارند به عنوان حقوق مدنیشان کمک میکند
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