فصلنامه جامعهشناسی سياسی ايران ،سال اول ،شماره سوم (پياپی  ،)3پاييز  ،7331صص713-721

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی؛
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این تحقیق چگونگی بازتاب محرومیت نسبی در آثار شعرای معاصر قشقایی را
بررسی میکند .در اینجا ،از نظریة رابرت گر تنها بهعنوان راهنما و شاهد استفاده
شده است .با تحلیل محتوای اشعار شاعران موردمطالعه ،مشخص میگردد که
نهتنها محرومیت در قوم قشقایی وجود دارد بلکه شاعران قشقایی هم ،در اشعار
خود به این موضوع پرداختهاند .همچنین مشخص میشود که برداشت و شیوة
سازش یا برخورد شاعران با مسئلة محرومیت یکسان نیست؛ ازجمله اعتراض و
مبارزة انقالبی با منبع محرومیت ،یا پذیرش و کنار آمدن با پدیدة محرومیت
بهعنوان امر طبیعی و یا توسل به قدرتهای فراطبیعی و امداد الهی .پس از کشف
و دستهبندی مقولهها ،راههایی نیز برای کاهش محرومیت پیشنهاد خواهد شد.
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جوامع امروزی فارغ از هر ساختار سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و گسترة جغرافیایی ،هریک
با انواع چالشها مواجه است .از مسائل زیستمحیطی گرفته تا کنترل تسلیحات ،روابط
متناسب خارجی ،چالشهای حزبی و جناحی ،تجارت جهانی ،بهداشت و مقولههایی
چون ازدیاد جمعیت و کمبود مسکن و ارائة خدمات همگانی .یکی از مسائل پیش روی
جوامع امروز و حتی جوامع سنتی ،احساس محرومیت نسبی است.
بر اساس مطالعات انجامشده ،احساس محرومیت نسبی بهعنوان یک مسئلة مهم و
اثرگذار در قومیتهای مختلف ازجمله اقوام ایرانی مشاهده شده است .چنانکه «گِر» هم
تأکید کرده است که «میزانی از نارضایتی در میان تمامی اعضای جوامع وجود دارد» (گر،
 ،4911ص.)441
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بررسی دیگر دیدگاهها نیز ،حاکی از پیامدهای محرومیت نسبی است که طی فرآیندی
زمانبر ممکن است منجر به انقالب شود ( ...اشرافی 4931 ،به نقل از پناهی.)4913 ،
لذا با عنایت به موارد ذکرشده و امکان بروز خشونتِ ناشی از محرومیتها ،احساس
محرومیت ،ازآنجهت مهم تلقّی می شود که ممکن است در مقاطعی از تاریخ یک کشور،
به دلیل بیتوجهی به تأثیر و پیامدهای آن ،به انسجام اجتماعی و ملّی آسیب وارد کند؛
زیرا بخشی از جامعه یا اقشاری از مردم احساس میکنند که به دالیل سیاسی یا
نابرابریهای طبقاتی ،دستکم در وجوهی از ابعاد زندگی خود محروم ماندهاند و در
عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی سهم چندانی ندارند .گاه انباشته شدن
این عقدههای روانی جمعی و احساس محرومیت تا آنجا پیش میرود که منجر به شورش
میگردد (نظیر آنچه در سال  4931در شهرهایی چون آبادان و خرمشهر در اعتراض به
کیفیت آب آشامیدنی ،از عناصر حیاتی ،صورت گرفت).
حال اگر همة افراد جامعه بنا به میزان درک و شدّت محرومیت ،قادر به فهم
محرومیت هستند ،قاعدتاً مانند همة طیفهای فکری جامعه ،از ادیبان و شاعران نیز که
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از درک و احساس قویتر برخوردارند ،انتظار میرود اینگونه احساس محرومیت فراگیر
را در آثار خود منعکس سازند .از همین منظر است که در طول تاریخ شاعرانی سر برآورده
و زبان به اعتراض گشودهاند؛ چنانکه در غرب امروز ،چهرهای رادیکال چون «هیتکوت
ویلیامز» 4شاعر انقالبی به تجارت اسلحه ،مصرفگرایی و نشریات زرد میتازد و از
منتقدان دونالد ترامپ 2و بوریس جانسون 9است.
همچنین در ایران شاعرانی چون سید اشرفالدین گیالنی در دوران مشروطیت ،یا
عبید زاکانی در قرن ششم و یا در عصر حاضر ،فردی چون عالیپیام معروف به هالو،
ناگهان سری از توی سرها برمیآورد و از زبان طبقات محروم و متوسط جامه ،قفل زبان
به اعتراض میگشاید:
ساقههایی که سبزتر بودند ،سرخ گشته به خاک غلتیدند
باقـی سـاقـهها از این ماتـم ،برگهای سیاه پـوشیدنـد.
در دوران مشروطیت ،فقر بهعنوان یک امر طبیعی و محتوم تلقی نمیشده و غنای
علیخان ظهیرالدوله در یکی از اشعارش ،سیمایی از اختالف شدید طبقاتی موجود در
جامعة ایران آن زمان را چنین ارائه داده
یکی

را

عور

میبینی

است:

1

سراپا

یکی صد جامه دارد ،جمله دیبا

یکی از صورت سرماست در سوز

یکی بر تخت زر خفته شب و روز

یکی بیخانمان است این چه سلک است

یکی را خانه و باغ است و ملک است
(ظهیرالدوله ،4911 ،ص)110

مأذون ،شاعر ترکزبان قشقایی ،هم که به سه زبان ترکی ،فارسی و لری شعر دارد،
در بیتی آورده است:
هنوز

بلبل

گُل

هنوز

داردا

قالوب

عشقیندن

ناصبور

تنور هنوز سَمندرینگ یئری دیر

آسیلی

منصور

اَنا الحَق سؤیلهییر ،سرّ نهـان وار
(نادری ،4913 ،ص)94
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گروههای ویژه بهعنوان عامل فقر و تیرهروزی گروههای بزرگتر تعبیر میشده است.

ترجمه :هنوز بلبل از عشق گل ناصبور است .هنوز سمندر در آتش تنور است .هنوز
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سر منصور بر دار است .اناالحق گوید و سرّ نهان دارد.
با چنین مستندات و شواهد انکارناپذیر میتوان چنین برداشت کرد که روشنفکران
و همینطور شاعران یک قدم جلوتر از مردم عادی ،محرومیتها و نابرابریها را با گوشت
و پوست لمس کرده و تالش کردهاند آن را در آثار خود منعکس کنند.
هدف تحقیق این است که با غور و تفحص در آثار شاعران قشقایی و تحلیل مفاهیم
مرتبط ،بتوان به این پرسشهای اساسی زیر پاسخ داد:
یک .شاعران چگونه در قالب واژگان ،مفاهیم و مضامین ادبی ،محرومیت نسبی را
بهعنوان یک مسئلة مهم اجتماعی ،در آثار خویش ارائه دادهاند؟
دو .از نگاه شاعران موردنظر ،چگونه میتوان از اقوام محرومیتکشیده محرومیتزدایی
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کرد یا دامنة آن را کاهش داد؟
اهميت و ضرورت تحقيق

تاکنون دربارة محرومیت احتمالی در قوم قشقایی با جمعیتی حدود سه میلیون نفر
(مردانی ،4911 ،ص )20و با پیشینة مستند بیش از  155سال 0،مطالعهای علمی صورت
نگرفته و یا نویسنده در منابع مختلف با آن مواجه نشده است .با پی بردن به درازنای
تاریخ یک قوم و کنکاش در فرهنگ شفاهی آنان میتوان به ابعاد فرهنگی ،اجتماعی،
اعتقادی و اقتصادی ،همچنین به نقاط قوت و کاستیهای آنان در طول حیاتشان پی برد؛
ازآنجاکه این مهم دربارة قوم قشقایی مغفول مانده و در شرایط فعلی و حساس کشور که
مسئلة قومیتها بهویژه نظر به تحوالت خاورمیانه ،بهعنوان یک نگرانی خاموش در خفا
وجود دارد ،کشف این مجهوالت و تحلیل جامعهشناختی زوایای مختلف زندگی اقوام،
اهمیت دوچندان یافته است.

723

در این پژوهش ،با درک زمینههای ایجادکنندة احساس محرومیت نسبی تالش شده
است تا نشان داده شود که زمامداران سیاسی میتوانند با لحاظ کردن حقوق اقوام ،از
تنشهای احتمالی و آسیبزننده به وحدت ملّی تا حد زیاد بکاهند.
تا قبل از انقالب اسالمی ،آثار منتشرشده دربارة این قوم ،بسیار اندک بود .مطالب و
تحقیقاتی هم که توسط مردمشناسان در دو سدة اخیر صورت گرفته ،بیشتر حالت
قومنگاری ،سنت شفاهی و گزارشنویسی داشته که هیچیک وارد حوزة تحلیلی
جامعهشناسی نشدهاند؛ برای نمونه ،استاد خانم لوئیس بک ،1جامعهشناس و مردمشناس
آمریکایی ،به مدت دو سال همراه طایفهای از قوم قشقایی به نام «قرمزی» فاصلة ییالق و
قشالق آنان را طی کرده و تجربیات میدانی خود را بهعنوان بخشی از رسالة فوق دکترا در
سال  4311 /4911منتشر کرده است .بااینحال ،در کتاب خود با نام «قشقاییهای ایران»

1

به چرا و چگونگیهای جامعهشناسی مردم قشقایی ورود پیدا نکرده است (.)Beck, 1986
مینورسکی به همراه سایر مورخان چون برتولد اشپولر  1،فارق سومر 3و کلود
جنگوگریزهای اقوام ترکزبان از ظهور ترکان سلجوقی تا برافتادن ترکمانان پرداختهاند
که خودکامگی افرادی چون تیمور لنگ ،سلطان محمود غزنوی ،سیفالدین رستم اتابک
و امرای آغ قویونلوها ،خود به وجودآورندة طبقات اجتماعی برخوردار یا محروم بودهاند؛
ازجمله خراجدهندگان همیشه زیردست که اجازة ارتقا و تحرک طبقاتی نداشتهاند (اشپولر
و دیگران.)4932 ،
پس از انقالب اسالمی ،توسط دانشآموختگان نوپای قشقایی ،بیش از  955جلد
کتاب و دهها مقاله و پایاننامه با موضوعات مختلف فرهنگی ،تاریخی ،زبان و ادبیات،
هنرهای تجسمی و فیلمنامه نوشته شده ،امّا هیچیک بهطور مشخص ،به موضوع
محرومیت نسبی نپرداختهاند؛ بنابراین ،خأل تحقیقاتی در این مورد ویژه بهوضوح مشاهده
میشود .به همین دلیل ،نهتنها این موضوع احتماالً در نوع خود نخستین خواهد بود بلکه

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

کاهن 45در کتاب «تاریخ ترکان در ایران» که بسیار پرمحتواست ،فقط به ابعاد تاریخی و

میتواند برای محققان بعدی ،پیشزمینهای برای پرداختن به مسائل قومیتی و هویتی با
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رویکرد بینرشتهای به شمار رود.
مروری بر ادبيات پژوهش

با توجه به کیفی بودن تحقیق ،از چارچوب نظری ،صرفاً بهعنوان شاهد و راهنمای
پژوهش استفاده شده است .دراینباره به نظر میرسد دیدگاههای تد رابرت گر و هنری
تاجفل 44بیش از دیگران موردتوجه محققان حوزة جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی
قرار گرفته است .چکیدة دیدگاه ها گویای آن است که طبقات محروم جامعه اعم از
قومیتها و اقلیتها هرگاه در برابر نشانههایی از نابرابری و تبعیضهای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی قرار گیرند ،احساس محرومیت نسبی در سیمای زندگی
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آنان دیده میشود که نارضایتیهایی را به دنبال خواهد داشت .این نارضایتیها ،در صورتی
که توسط طبقة مسلط یا هیئت حاکم مرتفع نشود ،ممکن است منجر به بسیج عمومی،
اعتراض و شورش یا دگرگونی عمیق از سنخ انقالب گردد.
هـدف تاجفـل نیز جـایگزینی نظریة هویت اجتمـاعی بهجای دیگـر نظریـههـایِ
روانشناسـیِ اجتماعیِ روابط بینِگروهی نبوده است ....در واقع ،تصور او بر ایـن بـوده
کـه تنهـا یــک نحــوة ترکیــب نظریة هویــت اجتمــاعی بــا نظریــة محرومیت
نسبی میتواند تبیین روانشناختی اجتماعی برای مشارکت اعضای گـروه اقلیـت در
اعتراضـات جمعـی بهمنظور بهبود منزلت گروه و موقعیت پایین اجتماعی فراهم کند
(ربانی و دیگران 4935 ،به نقل از کرانت ،2551 ،ص.)111
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،بهطور خاص در زمینة تأثیر اشعار شاعران
قشقایی در فرآیند زندگی سیاسی -اجتماعی مردم دوران خود تاکنون تحقیق قابل استناد
صورت نگرفته است .بااینحال ،چند مورد در خصوص فرهنگ و ادبیات قوم قشقایی یا
اقوام مشابه به شرح زیر انجام شده است:
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یک .کتاب «سیر حکمت و عرفان در ادبیات و آدابورسوم ایل قشقایی» ،تألیف
آقای فضلاهلل علینژاد که در اصل بهصورت پایاننامة کارشناسی ارشد بوده است .مؤلف
از روش اسنادی و مصاحبة اکتشافی استفاده کرده و در فصول مختلف آن ،اشعاری از
شاعران معروف قشقایی را نقد کرده است؛ برای نمونه ،شاعر در بیتی برای نشان دادن
کمتوجهی زمامداران به صاحبان اندیشه و هنر میگوید:
کیمیاگر گَرهگ چکه دردِ سر

ابله

تاپار

بیمرارت

گنج

و

زر

(علینژاد ،4935 ،ص)411

ترجمه :کیمیاگر برای دستیابی به سیم و زر ،دردسر فراوان متحمل میشود ،امّا این
افراد ابله هستند که بیرنج و مرارت آن را به چنگ میآورند.
دو .کتاب دیگر با نام «دیوان کامل میرزا مأذون قشقایی» ،چاپ به همت ابوالفضل
جعفری و خادمالفقرا ،که آثار پراکنده مأذون ،بزرگترین شاعر و صاحبنظر ادبی قشقایی
را از پنج منبع مختلف و سه نسخة خطی گردآوری کردهاند (جعفری و خادمالفقرا
قطعات ،قالبها و مضامین شعری این شاعر ،به موارد متعدد از احساس محرومیت نسبی،
نابرابریها و وجود طبقات اجتماعی اشاره شده است .
سه .پایاننامهای با عنوان «بررسی بین هویت قومی و هویت ملّی ترکمنها در استان
گلستان» توسط آقای نورمحمد سخاوتیفر در دانشگاه مازندران و در مقطع کارشناسی و
به روش پیمایشی نوشته شده که به مسائل قومیتی ترکمنها پرداخته و رابطة هویت قومی
و ملّی را با متغیرهای گوناگون بهصورت کمی و نموداری سنجیده و به نتایجی دست
یافته است که به دو مورد آن اشاره میشود (سخاوتیفر:)4915 ،
 ترکمنها معتقدند سرمایهگذاری دولت در مناطق آنها عادالنه نیست و ازاینجهتاحساس محرومیت نسبی در بین پاسخگویان مشهود است.

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

( .)4930در این کتاب سرودههای مأذون تجزیهوتحلیل و نقد شده است .در خالل ابیات،

 -در زمان پهلوی دوم محدودیت مراتع و بسته شدن ایلراهها بر یکجانشینی دامن
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زد و بیشتر ترکمنها را زمینگیر کرد که ازاینجهت هم مردم ترکمن احساس
میکنند در حق آنان اجحاف و ستم شده است.
چهار .مقالهای نسبتاً مختصر با عنوان «محرومیت نسبی ،ویژگیهای توسعه و
تمرکزگرایی» 42به قلم هیدر جی اسمیت در دانشگاه کمبریج چاپ شده که در آن از
روش کیفی استفاده شده و با تحلیل توصیفی پیرامون موضوعات زیر بحث شده است
(:)Heather & other, 2002
پنجاه سال تحقیقات پیرامون محرومیت نسبی از نگاه جامعهشناسی و روانشناسی،
هویت اجتماعی و احساس محرومیت ،محرومیت نسبی و افکار مغشوش ،محرومیت
نسبی و میزان اختیارات و تمرکز محرومیت نسبی و تفسیرهای پیشداورانة جامعهشناختی
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که هریک از این موضوعات توسط یک یا چند نویسنده بهصورت مختصر در این مقاله
نوشته شده است.
پنج .محمدعلی قاسمی ،عضو هیئت علمی و گروه مطالعات پایه و روششناسی
پژوهشکدة مطالعات راهبردی ،مقالهای را با عنوان «تد رابرت گر و روش نوین مطالعة
جنبشهای قومی» به روش توصیفی در خصوص منازعات قومی انجام داده که بخشی از
آن ناشی از احساس محرومیت نسبی است .وی در این مقاله با توجه به نظریة ساختار
فرصت ،نارضایتی از گذشته و ترس از آینده و امید به کسب امتیازات ،مسئلة نارضایتی
و جنبشهای قومی را تجزیهوتحلیل کرده است .او با تکیه بر مطالعات تد رابرت گر بر
روی  215گروه قومی و اقلیتی ،به دنبال علل مختلف بروز نارضایتی و جنبشهای قومی
رفته است (قاسمی.)4911 ،
شش« .تحلیل جامعهشناسانه وقوع انقالب اسالمی» ،مقالهای در دوفصلنامة علمی-
پژوهشی «دانش سیاسی» به قلم آقایان امامجمعهزاده و ابراهیمی که به روش توصیفی-
تحلیلی صورت گرفته ،با تأکید بر محرومیت اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران،
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کشاورزان و ...دوران قبل از انقالب اسالمی است .این بررسی با تمسّک بر چارچوب
نظریة محرومیت نسبی نمایان میسازد که جهتگیری کلی سیاستهای رژیم پهلوی از
دهة  ،4995در آنچه که از آن میتوان بهعنوان مشکل «تله بنیانگذار» یاد کرد ،باعث
محرومیت نسبی مردم شده که زمینه را برای نارضایتی و خشم آنها برای وقوع انقالب
فراهم میکرد (امامجمعهزاده و ابراهیمی ،4930 ،صص.)15-21
بهطور کلی ،چکیده این مباحث چندگانه را میتوان به شکل زیر و در قالب یک
مدل مفهومی رسم کرد.

رابطة سياست و ادبيات منظوم

امروزه دستکم در ظاهر چنین برداشت میشود که بین مقولههای ادبی و مسائل
جامعهشناسی ،ارتباط چندان مؤثر دیده نمیشود؛ چنانکه روبر اسکارپیت مینویسد:
«از ابتدای قرن شانزدهم ،تحولی پدید میآید که از قرن هیجدهم شتاب
میگیرد .از یک سو دانشها تخصصی میشوند ،کارهای علمی و فنی ،رفتهرفته
از ادبیات به معنای واقعی کلمه فاصله میگیرند و دایرة ادبیات کوچک میشود
و بهسوی محدود شدن به یک فعالیت سرگرمکننده به پیش میرود ...در این
هنگام است که ادبیات ،آگاهییابی از ابعاد اجتماعی خود را آغاز میکند و
مادام دوستال ،کتابی به نام ادبیات از منظر پیوندهایش با نهادهای اجتماعی را

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

نمودار شماره  .7نمودار مفهومی چگونگی پيدايش احساس محروميت نسبی

منتشر میسازد و در کشور فرانسه مفاهیم ادبیات و جامعه را در یک بررسی
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منظم ،به هم پیوند میزند» (اسکارپیت ،4935 ،صص.)41-40
از سوی دیگر ،در حال حاضر بررسی پایاننامهها ،رسالههای دکترا و کتابهای
دانشگاهی که با محوریت پژوهش تدوین شده ،حتی در اغلب نظریهها کمتر دیده میشود
که به تأثیر متقابل ادبیات و علوم اجتماعی اشاره شده باشد؛ درحالیکه این دو ،بهعنوان
دو رشتة مهم علوم اجتماعی و انسانی ،همواره در پیوند با یکدیگرند؛ چنانکه قویترین
تحقیقات ،اگر با ادبیات روان و عبارات سلیس و قابل درک تحریر نشود ،بین دانشجویان
و محققان دانشگاهی ،مقبولیت الزم را نمییابد و چهبسا سبب دلزدگی آنان شود؛ برای
مثال ،در تجزیهوتحلیل دادهها ،استعارهها ،تمثیلها ،استفاده از جفت واژههای متجانس یا
متضاد و حتی مصرعی از بیت است که نتیجة تحقیق را به دل مینشاند .در همین بیت
آموزنده و زیبای شیخ اجل سعدی میتوان به اهمیت این موضوع پی برد:
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پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

این شعر نهتنها یک هنر ادبی است بلکه حکمت و اندرزی برای حوزة علوم تربیتی،
دستاویزی برای پاردایم انتقادی و همچنین محملی برای ورود به نظریههای جامعهشناسی
پیرامون سرشت انسانی و مسائل اکتسابی زیستشناختی و جامعهشناختی است .یا این
عبارت سعدی که میگوید:
گرگزاده عــــاقبت گــرگ شـود

گـرچـــه بــا آدمـــی بــزرگ شـود

میبینیم که تا چه حد با نظریة هابس و ماکیاولی که تأکید میکنند :انسان گرگ
انسان است ،49سنخیت دارد.
همچنین وقتی می گوید :ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی
نگنجند ،چقدر می توان به اعتقاد این شاعر نسبت به تمرکز قدرت پی برد که با نظریة
میشل فوکو در تضاد آشکار است که تأکید دارد« :ردپای قدرت را نمیتوان تنها در یک
فرد ،یک پادشاه یک حکومت یا یک مستبد جستجو کرد .قدرت در همة سطوح اجتماعی
پخش و گسترده است» (فتاحی ،4911 ،ص.)11
در بسیاری از گزارشها و سخنرانیها ،گریزی به دیوان شاعران زده میشود تا هم
بر لطافت و جذابیت سخن افزوده شود و هم سندی ادبی استوار ارائه گردد .این قبیل
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عبارات قصار ادبی چنان اثرگذار است که به باور محققان ،میتوان آن را تأییدی برای
روایی تحقیق نیز به شمار آورد .ازآنجاکه در این پژوهش ما به دنبال روایی محتوا نیز
هستیم ،با بهرهگیری هرچه بیشتر از واژگان مرتبط ،میتوان به این مهم نیز دست یافت؛
زیرا «هر قدر عناصر مقیاس گستردهتر و قلمرو مفهوم موردسنجش را بیشتر در بر گیرد،
روایی محتوا بیشتر خواهد بود» (طبیبی و دیگران ،4934 ،ص.)244
ادبیات در عین هدف بودن میتواند بهعنوان ابزاری توانمند برای بررسی سیاست،
جامعه و فرهنگ کشور مفید باشد و بهمنزلة بستر حیاتبخش ،شکوفاگر اندیشهها و حاوی
عناصر سازندة شخصیت انسانها به کار آید (اسکارپیت ،4935 ،ص .)1همچنین برای پی
بردن به اهمیت و جایگاه ادبیات در مقولههای سیاسی -اجتماعی ،تنها این عبارت سارتر
کافی است که میگوید« :ادبیات فریادی بر سر قدرت است» (سارتر.)4931 ،
ادبیات در هر زمان ،با هر ایده و اندیشه چه بهصورت شفاهی و چه در قالب کتاب
و مطبوعات ،بر اندیشة کسانی که در این حوزه فعال هستند ،اثرگذار است .شاید پیدایش
سبکهای نویسندگی و تکرار آن توسط نویسندگان بعدی ،ناشی از همین اثرپذیری باشد.
«ادبیات را باید در پیوند جداییناپذیر با زندگی اجتماعی ،بر پایة زیربنای
عوامل تاریخی و اجتماعیای که بر نویسنده تأثیر گذاشتهاند ،در نظر گرفت»
(اسکارپیت ،4935 ،ص 41به نقل از ژُدانُف.)4301 ،
از طرف دیگر ،در شرایط بسیار آشفتة کنونی ،بهویژه با در نظر گرفتن مسائل قومیتی،
طبقاتی ،صنفی ،مذهبی و رفتارهای سیاسی که افکار عمومی را بهسمت خود سوق داده
است ،میتوان دریافت که تا چه حد متون ادبی و بهویژه سرودههای حماسی شاعرانِ
بهاصطالح پیشرو ،در تنویر یا تهییج افکار عمومی که زمینة مطالبات عمومی را فراهم
میآورند ،نمود پیدا کرده است .نمونة این شعارها و سرودهها را در جریان تحقق انقالب
اسالمی تا به امروز بهخوبی میتوان مشاهده کرد؛ برای مثال ،از مفهوم و مقصود ابیات
نمونة زیر می توان دریافت که در بین طبقانی از اجتماع که احساس محرومیت نسبی
دارند ،این قبیل سرودهها تا چه اندازه میتواند سبب غلیان و تهییج افکار عمومی و حتی
منجر به جنبشهای اجتماعی گردد:

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

این ادعا را در نوشتهای از روبر اسکار پیت میتوان بهخوبی دریافت:

پروین اعتصامی شاعر محرومان رنجدیده نیز در شعر اشک یتیم میگوید:
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روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت

این اشک دیدة من و خون دل شماست
(شرابی ،4910 ،ص)21

عالوه بر این نمونهها ،شاعران بسیار دیگر چون رودکی ،حافظ ،ناصرخسرو
قبادیانی ،موالنا ،اوحدی مراغهای ،نظامی ،ملکالشعرای بهار و دهها شاعر نامدار دیگر
ابیات و قطعات فراوان پیرامون موضوع فقر و محرومیت ناشی از اشرافیگری یا تبعیض
طبقاتی سرودهاند که تنها به بیتی از ملکالشعرای بهار بسنده میشود که گویا پس از
تصویب و اجرای قانون نظام اجباری (نظام وظیفة عمومی) که تمامی جوانان موظف به
انجام خدمت زیر پرچم بودهاند ،سروده شده است:
فصلنامه جامعهشناسی سياسی ايران ،سال اول ،شماره سوم (پياپی  ،)3پاييز 7331

طفل کاسب را جبراً به نظامی گیرند

لیک اشراف معافاند ز حکم اجبار
(بهار)4911 ،

غزل زیر نیز بهصورت گزیده ،سرودة شاعری خوشقریحه از قوم قشقایی است که
چشماندازی از گذشتة ایل را چنان ترسیم کرده است که در مقایسه با شرایط امروزی،
حسرت و اندوه مردم را از نبود برخی ویژگیهای از کف رفته بهخوبی نشان میدهد:
یاد باد آن روزگاران؛ خوش زمانی داشتیم

در زمین زیبا بهشتی آسمانی داشتیم

شهپرو شبدیز و نسمان ،گردشِگردون گرفت!

بادپیما،

داشتیم

در بهاران در میانِ جنگلِ انبوهِ بَن

همنوا با کبک و تیهو ماکیانی داشتیم

در حقیقت ،مظهرِ مهماننوازی بود ایل
من چسان بر نسلِ آینده بگویم سرگذشت

بهرِ مهمان ،روز و شب گسترده خوانی داشتیم
کان زمان ما ،روزگاری آنچنانی داشتیم!

«خالدِ» دیوانه گوید ای برادر ،خواهرم

داشتیم41

نام

ترالن

مادیانی

کاش! اکنون کوچ و ایلِ آن زمانی

(ایمانی ،4911 ،ص)01

با ذکر این نمونههای مختصر ،قابل درک است که بین برخی مضامین ادبی ،بهویژه
آثار شعرای انقالبی و برجستهسازی و تبیین مسائل اجتماعی تا چه حد قرابت وجود
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دارد .به همین دلیل میتوان گفت :برخی شاعران ،زبان رسای آن دسته از طبقات اجتماعی
هستند که از محرومیتهای ناشی از نابرابری اجتماعی رنج میبرند.
لذا گمان میرود که با عنایت به عدم تحقیقات مشخص در این زمینة خاص،
موضوع پیش رو ،از نوآوری خاص و مورد انتظار برخوردار باشد.
روش اجرای تحقيق
الف .نوع پژوهش

در این تحقیق مشخصاً از روش تحقیق تحلیل محتوا با رویکردی عرفی که مایرینگ

40

آن را مقولة استقرایی نامیده ،استفاده شده است« .تحلیل محتوای کیفـی را مـیتوان روش
تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرآیندهای طبقهبندی
نظـاممند ،کدبندی و تـمسـازی یـا طراحـی الگوهـای شـناختهشـده دانسـت» (ایمان و
نوشادی ،4935 ،ص.)25
لذا تا سرحد امکان و ظرفیت بهرهگیری از اهداف پنهان در تحلیل محتوا ،برای
بهعنوان کمک به تبیین منظور شاعران ،در برخی موارد برای نمونه ،برای نشان دادن درصد
و فراوانی استفاده شده است .ضمناً واحد تحلیل نیز «بیت» است که از یک یا دو مصرع
آن برای رساندن مفهوم بهصورت هدفمند استفاده شده است.
ب .جمعيت پژوهش

کلیة شاعران قشقایی دارای آثار چاپشده یا صاحب نسخة خطی که در طول قرن اخیر
میزیستهاند و در بین اغلب مردم قشقایی بهعنوان شاعر شناخته شدهاند ،جمعیت پژوهش
و نه «جامعة آماری» را تشکیل دادند.

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

تجزیهوتحلیل مفاهیم واژگان ابیات ،از این شیوه بهرهگیری شده است .از دیگر روشها
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نمودار شماره  .2توزيع فراوانی سطح تحصيلی شاعران منتخب بر حسب عدد مطلق
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نمودار شماره  .3توزيع فراوانی سطح تحصيلی شاعران بر حسب درصد

برای گردآوری اطالعات نیز به روش زیر عمل شده است:
یک .شناسایی شاعران معاصر قشقایی به روش گلوله برفی و گردآوری آثار مکتوب
آنان و استفاده از نسخ خطی.
دو .مصاحبه با شاعرانی که هنوز اثر خود را منتشر نکردهاند و ثبت و ضبط پاسخ آنان.
پس از بررسی مورد به مورد ابیات و استخراج مفهوم اولیه مرتبط با محرومیت نسبی،
دسته بندی اشعار و ابیات برحسب موضوعات و مفاهیم مشابه به روش تحلیل محتوا
صورت گرفته و سپس کدگذاری شده است.
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تجزيهوتحليل يافتهها

در این بخش شماری از اشعار استخراجی ،ابتدا ترجمه شده و ذیل هر بند شعر،
توضیحات الزم دربارة غرض شاعر در هر بیت یا قطعه ارائه شده است؛ بهعبارتدیگر،
اشعار شاعران منتخب ،بر اساس چینش عبارات ،استعارهها و صنایع ادبی تجزیهوتحلیل
شده تا از درون آن نگاه و برداشت شاعر و احساسی که نسبت به برخی محرومیتها و
تظلمات داشته است ،استنباط شود .در مرحلة بعد ،واژگان ،استعارات و کنایههایی که
هدف شاعر بوده ،بر اساس مفاهیم مشترک دستهبندی شده است تا بتوان از همگونی آنان
به تعدادی مقوله و قضایای مرتبط با موضوع دست یافت و نتیجهگیری کرد .در اینجا از
بین آثار  01شاعر منتخب ،فقط ترجمه ،تفسیر و مفاهیم چند نمونه از اشعار که بهصورت
تصادفی انتخاب شده ،ارائه میشود:
کد شعر منتخب ()70

شئر

ایگیدلرینگ

آج

اولدو

اویان،

سینمز

بئلیم

اویان

(میرزایی ،4911 ،ص)42
ترجمه :ای مردم محروم ایل باشکوه من! بیدار شوید که رسم و آیینتان به تاراج
رفت .ای ایل من! جوانان شیر صفتت همه گرسنه ماندهاند .بیدار شو ای کمر راستقامت
و ناشکستة من ،بیدار شو!
تفسیر :سراینده ،ایلِ خود را خطاب قرار میدهد که شکوه و آن همه آیینها ،مرامها،
نمادهای فخر و مباهات تاریخی که داشتی ،همه بر باد رفته و اینک بهدلیل تفوق گروهی،
بر کل سرنوشت مردم ایل ،جوانان شیر صفاتت در کمال فقر و محرومیت به حیات خود
ادامه میدهند .سپس کمر و ستون فقرات خود را که کنایه از مردان راستقامت ایل است،
برای زدودن این تبعیضها و محرومیتها با زبان استعاره به قیام دعوت میکند.

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

گؤزل

رسمینگ

تاراج

اولدو

اویان،

آغیر

ائلیم

اویان

کد شعر منتخب ()76

710

بیری قارون کیمین ییغیبدیر گنجی

بیری گؤز آچیندان چکیبدیر رنجی

بیری موفتا آلماز دور سپنجی

بیری گنج اوستونده شهمار اولوبدور
(دانشور ،4914 ،ص)22

ترجمه و تفسیر :یکی چون قارون گنج بسیار اندوخته ،امّا دیگری از زمانی که دیده
به جهان گشوده ،جز رنج و مرارت چیزی ندیده است .یکی دور سپنج را به هیچی
میانگارد و دیگری چون اژدها بر روی گنج خفته است .در این دو بیت ،تضاد و شکاف
طبقاتی در قالب کلمات گنج ،قارون ،سپنج و  ...بهخوبی مشهود است.
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کد شعر منتخب ()71

بیری حوری ،بیری پری ،ماه جبین

بیری سلطان ،قدر قدرت ،کاخنشین

بیرینده وار مئی و معشوق ،انگبین

بیزه سوغات رنج و محنت وارینگ دیر
(رجاییپناه ،4913 ،ص)440

ترجمه :خداوندا! هم حور و پری ،هم ماه جبین آفریدی ،هم سلطان قدر قدرت هم
کاخنشین آفریدی .یکی را می و معشوق و انگبین دادی ،امّا برای ما دستاوردی و هدیهای
جز رنج و محنت نصیب نکردی.
تفسیر :شاعر با به کارگیری واژههایی متضاد در مقابل هم ،غرض خویش را بیان
میکند .برخورداری افرادی در مقام سلطان و قدر قدرت آزارش میدهد که از تخت و
بارگاه و خوردنیهای فراوان متنعم هستند و در مقابل ،گروهی دیگر به نان شب محتاجاند.
کد شعر منتخب ()36

چرخینگ ایشی هر کیمین نیش و نوش

تکرار ائدسم ،حیران اولور عقل و هوش

کیمی گزر منیم کیمین خرقهپوش

کیمی گئییب خز و سنجاب دوالنور
(جعفری ،4931 ،ص)32

717

ترجمه :کار چرخ گردون همانا نیش و نوش است .اگر تکرار کنم ،عقل و هوش
از سر انسان خواهد پرید .یکی مانند من خرقهپوش است ،و آن دیگری با پوشش و ردایی
از خز و سنجاب خودنمایی و جلوهگری میکند.
کد شعر منتخب ()10

بار االها سچدیم داشی محکدن

هرنه خیال ائددیم ،چیخمهدیم شکدن

ازل گوندن بیلمَم نه دن فلکدن

خلقه شربت ،منهده سم یازیلمیش؟!
(عطایی کشکولی ،4931 ،ص)295

ترجمه :خداوندا من که قادر به تمیز دادن سنگ عادی از سنگ محک بودم ،هرچه
اندیشیدم ،از شک و تردید رها نشدم .از روز ازل نمیدانم چرا فلک برای برخی شربت
و برای من حنظل و سم مقدّر کرده است؟!
کد شعر منتخب ()16

غم یئمه گؤنگولوم ،رحم ائدَر داور

عدل و دادا خیّیر اَللر آچیالر
(عطایی کشکولی  ،4931 ،ص)94

ترجمه :شاعر بر این باور است که ستمگر عمر طوالنی نخواهد داشت و شور و شر
تمام خواهد شد .ای دل غمین مباش که رحم و کرامت داور شامل حال تو نیز خواهد
شد و عدل و داد بهوسیلة دستان خیّران برقرار خواهد شد.
کد شعر منتخب ()68

نچین بیری بو دونیادا غم یوخی

نچین بیری تار گئجه لَر شم یوخی

بیری واردیر یئمَگیندن کم یوخی

نچین بیری چورگینگ آجی دیر؟
(استوار ،4931 ،مصاحبه)

ترجمه :چرا هیچ فرد بیغم در این دنیا وجود ندارد؟ چرا در شب تار ،برخی افراد
حتی شمعی برای روشنایی ندارند؟ یکی را میبینی که برای خوردن و آشامیدن چیزی
کم ندارد ،امّا دیگری به نان شب محتاج است.

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

عطایی دئر دوام بولماز ستمگر

گئدر ظالم تاپار شور و شر

کد شعر منتخب ()13
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بو دونیادا یاالن یامان چؤخ گؤردوم

چوبانی آج ،اربابالری تؤخ گوردوم

بیری گؤردوم ووروب شاال قچیبدیر

بیر پارایی ،دارما داغین یوخ گؤردوم
(علیپور :4931 ،نسخه خطی)

ترجمه :در این جهان دروغ ریا و ستم فراوان دیدم .چوپانان را گرسنه و اربابان را
بینیاز و برخوردار از همه چیز مشاهده کردم .یکی را دیدم که به مراد خویش رسیده و
آن دیگری دستش از آسمان و زمین بریده.
شاعر دو طیف غنی و ضعیف را با عنوان چوپان که نماد قشر ضعیف و ارباب که
نمایندة طبقه برخوردار جامعه است ،در مقابل هم قرار داده و به مقایسه پرداخته است تا
کمال محرومیت و شکاف و فاصله عمیق طبقاتی را نشان دهد.
کد شعر منتخب ()11

بیری
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تاج

بیری باشو قویار یئره گئجه آج

باشا

قویار

مرصع

زر

بیری نادر اولور آالر هند دن باج
بیر سلطان اولوب آالسو خراج

یوخسولونگ گونوده شبِ تار اوالر
بیری شام قوتونا قالوبدور محتاج
(رحیمی ،4931 ،ص)201

ترجمه :یکی تاج زرین و مرصع بر سر مینهد و دیگری شبهنگام گرسنه سر بر
بالش .یکی در هیبت نادر از هندوستان باج میستاند ،امّا تنگدستان روزهایشان هم چون
شب تار است .یکی سلطان میشود و به خراج و مالاندوزی دلخوش میدارد ،لیکن،
دیگری به نان و قوت شب محتاج است.
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جدول شماره  .7مفاهيم و مقولههای استنباطی متن  26بند از اشعار منتخب
کد

45
44

49

41

41

تاراج ،شیرصفتی،گرسنگی ،بیداری،
شکوهمندی ،کمر خم نکردن در برابر ظالم
کوه (نماد ایستادگی) ،برف (نشانة مانع
بودن) ،راه ناهموار ،بهار ،رحم ،گره افتادن
در رشتة زندگی

احساس اعمال ظلم و ستم و دعوت برای
قیام و مبارزه برای احقاق حق
احساس فشارهای ناشی از نبود عدالت
اجتماعی و چشم دوختن به امداد و
نیروهای فراطبیعی
احساس بیهویتی و بریدن از گروه ،قوم
و قبیله و در دلتنگی و محرومیت
دستوپا زدن و از دست دادن همة هستی
مادی در شرایط دشوار اجتماعی
اعتقاد به وجود ظلم و ستم در جامعه و
عدم شایستهساالری در به دست گرفتن
زمام امور
نارضایتی از شکاف طبقاتی موجود و
اختالف فاحش در بهرهمندی از مواهب و
رفاه عمومی
احساس تبعیض آشکار و خبر نداشتن
طبقات متمکن و صاحبمنصبان ،از
شرایط دشوار قشر ضعیف
احساس فشارهای ناشی از نبود عدالت
اجتماعی و چشم دوختن به امداد و
نیروهای فراطبیعی
اعتقاد به تغییر یافتن شرایط ناعادالنه
موجود که توسط ستمگران ایجاد شده و
امید به بهبود اوضاع در آینده
اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد
جامعه و کل ساختار نظام اجتماعی،
اقتصادی و یا سیاسی

هجرت ،تهی شدن ،استقرار ،ماندگاری،
بهرهمندی ،گرگصفتی ،چنگاندازی ،دل
بستن به مادیات
گنج قارون ،زراندوزی ،زودگذری زمان،
رنج و مرارت ،ارزان فروختن ،کمتوجهی به
دورسپنج ،شهمار به نشانة نگهبان زر و زور
وجاهت ،ماه جبینی ،قدرت حکمرانی،
کاخنشینی ،برخورداری از انواع خوردنی و
آشامیدنی ،وجود رنج و محنت

29

حرفشنوی ،سواره ،پیاده ،بیخبری

20

غم و ناراحتی ،سازش ،خوبی و نیکویی،
بدی ،ناپایداری ،توسل به امام علی(ع) ،باز
شدن درهای بسته

21

ظالم ،پیامرسانی ،صبح عمر ،شام تار،
پژمردگی ،خندان ماندن ،زمستان ،نوروز

94

درد ،کاستی و فزونی ،دلپریشانی ،نوازش،
مجنون ،مستی ،عشق ،لیلیصفتی ،کوه،
دیوانه

99

باغچه ،گلهای ناشکفته ،خار ،دارندگی و
برازندگی یار ،بیبهرگی و محرومیت ،رزق
کمارزش

اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد
جامعه و کل ساختار نظام اجتماعی،
اقتصادی و یا سیاسی

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

مفاهيم استنباطی

مقولههای استنباطی
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کد

90

91
91

93
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10

11

05

مفاهيم استنباطی

مقولههای استنباطی

گذر زمان ،خوب و نیکو ،سختیها ،گرههای
کور ،تلخی ،شیرینی ،تاریکی شبها،
روشنی روزها
گردش روزگار ،نیش و نوش ،عقل و
هوش ،تحیر ،خرقهپوشی و درویشی،
پوشش خز و سنجاب ،خودنمایی
باروری و ثمردهی ،دارا بودن ،وجاهت،
دسترسی ،تنگدستی
اعمال روزگار ،انتقام گرفتن ،خون خلق
مکیدن ،بیگناهی ،غرق مکنت بودن،
حرامخواری ،بینوایی ،آرامش ،کاخ و
آسایش ،مسکن نامتعارف ،قبرستان
بیهوده دلخوش بودن ،بدی کردن ،از دست
دادن فرصتها ،قصد کردن ،بچه شیر صید
کردن ،به دام صید افتادن مکرر صیادان،
پاپیچ شدن
چرخش باد ،کوه :نماد مقاومت ،وقوع
توفان ،یاد گذشته ،بدی ،جور ،تأثر ،برف
بهعنوان محدودکننده حرکت ،گریه،
اثرگذاری بر دور گردون
محک زدن ،تفکر ،عدم موفقیت ،شک و
تردید ،ناآگاهی از اتفاقات آینده ،شربت
برای دیگران و سم برای خویش تصور
کردن

اعتقاد به تغییر یافتن شرایط ناعادالنه
موجود که توسط ستمگران ایجاد شده و
امید به بهبود اوضاع در آینده
اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد
جامعه و کل ساختار نظام اجتماعی،
اقتصادی و یا سیاسی
اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و از بین رفتن
جالل و جبروت قدرتمندان و اشراف
اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و ستم و از
بین رفتن شکوه ،جالل و جبروت
قدرتمندان و اشرافیگری در وقت مقرر و
گشایش در امور

02

مذمّت وطنفروشی ،تمجید وطنخواهی،
ایثار با خون خود ،اقتدار نادرشاهی داشتن،
فتح و ظفر ،تنبلی و بیعرضگی برخی افراد

01

ناپایداری ،فانی بودن ستمگران ،قرین بودن
ظالمان با شور و شر ،دلداری و امید دادن،
اعتقاد به ترحم خداوندی ،گشوده شدن
درها ،دستان خیر

اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و ستم و از
بین رفتن شکوه ،جالل و جبروت
قدرتمندان و اشرافیگری در وقت مقرر
احساس ناامیدی از شرایط حاکم بر
جامعه و راه چاره نداشتن و تسلیم شدن
در برابر شرایط موجود
اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد
جامعه و کل ساختار نظام اجتماعی،
اقتصادی و یا سیاسی
باور داشتن به از بین رفتن جبروت و مال
و مکنت قدرتطلبان و ستمگران که
سبب ایجاد محرومیت برای دیگر طبقات
شدهاند
اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و ستم و از
بین رفتن شکوه ،جالل و جبروت
قدرتمندان و اشرافیگری در وقت مقرر و
گشایش در امور

کد

مفاهيم استنباطی

12

ناپایداری شرایط جهان ،تنگی و سختی،
دلداری دادن ،شوم بودن برخی پدیدهها ،از
بین رفتن غم و جایگزین شدن شادی

11

11

11

19

10

مقولههای استنباطی

اعتقاد به ناپایدار بودن شرایط نامساعد
موجود و امید به تحول در آینده و نوید
دادن به کسانی که در برابر نامالیمات تاب
ایستادن ندارند
اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد
جامعه و کل ساختار نظام اجتماعی،
اقتصادی و یا سیاسی
گلهمندی از شرایط موجود و اظهار تأسف
از عدم تحقق آرمانهای انسانی
نارضایتی از شکاف طبقاتی موجود و
اختالف فاحش در بهرهمندی از مواهب و
رفاه عمومی
نارضایتی از شکاف طبقاتی موجود و
اختالف فاحش در بهرهمندی از مواهب و
رفاه عمومی
نارضایتی از شکاف طبقاتی موجود و
اختالف فاحش در بهرهمندی از مواهب و
رفاه عمومی
اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و ستم و از
بین رفتن شکوه ،جالل و جبروت
قدرتمندان و اشرافیگری در وقت مقرر و
گشایش در امور

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

15

کوه :نماد استقامت ،سرسبزی دامن کوه،
شادی چوپان ،شادی و شیون ،وجود رقیب،
بساط شادی
اثر مثبت باران (کنایه از وفور نعمت) ،برف
نماد بازدارندگی و محدودیت ،نوای بلبل و
حسرت دیدار گل ،شمشیر زدن ،گذران
عمر ،ستیز با پلیدی
عدم دسترسی همگانی به مواهب ،وجود
غم ،شب تار ،روشنی شمع ،مقایسة
گرسنگان با کسانی که شکم سیر دارند
احساس بیهویتی ،چشمة تشنه ،برکة
خشک ،حسرتمند نور آفتاب ،همسان تصور
کردن تمام فصول و ماه و سال ،نداشتن
ستاره بخت
دروغ ،زشتی ،فراوانی ،گرسنگی قشر
ضعیف ،سیری اربابان ،به شال زدن (بار
خود را بستن) ،فرار از عدالت ،نبود انسجام
بین فقرا برای دادخواهی
تاج بر سر نهادن ،روز و شب ،گرسنگی،
فتوحات نادری ،باجگیری ،تهیدستی ،قدرت
پادشاهی ،خراج ستاندن ،محتاج قوت شب
بودن ،تاراج بردن اموال ضعفا ،سزای اعمال،
تنگی عرصه
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رديف

کلمه

معادل فارسی

فراوانی

درصد

4

یوخ

نبود

43

1/41

2

یول

گشایش

41

1/5

9

ائل

ایل

42

1/0

1

قالماگ

ماندن

44

1/4

0

گول

گل

45

9/1

1

آج

گرسنه

3

9/9

1

یوخسول

فقیر ،ندار

3

9/9

1

خون /قان

خون

1

9

3

روزگار

روزگار

1

9

45

دوران

دوران

1

9

44

دونیا

دنیا

1

9

42

یاز /بهار

بهار

1

9

49

داغ

کوه

1

2/1

41

وارلی

متمکن

1

2/1

40

غم

غم

1

2/1

41

سلطان

سلطان

1

2/20

41

قار

برف

1

2/20

41

آچیلماگ

گرهگشایی

1

2/20

43

ظالم

ظالم

1

2/20

711

جمعبندی

هرچند بررسی کامل و همهجانبة آثار شعرای معاصر قشقایی در رابطه با احساس محرومیت
میسر نبود ،امّا از تحلیل محتوای عبارات ،تشبیهات و استعارههای گاه آمیخته به طنز و سایر
صناعات ادبی شاعران منتخب ،میتوان در یک دستهبندی کلی چنین استنباط کرد که موارد
مهم و کلیدی زیر ،در اغلب اشعار آنان بهصورت صریح یا ضمنی آمده است:
یک .اذعان به وجود شکاف عمیق طبقاتی؛
دو .نقش قدرت و ثروت در ایجاد شکاف و فاصلة طبقاتی؛
سه .وجود فقر یا احساس فقر در مقایسه با طبقات یا گروههایی از مردم که بهعنوان
قشر برخوردار شهرت یافتهاند؛
چهار .احساس بیزاری از افراد و صاحبمنصبانی که همواره گروهی از مردم را به
روشهای مختلف به بیگاری و استثمار میگیرند؛
پنج .احساس نبود مساوات ،عدالت ،برابری و انصاف بهدلیل حاکمیت طبقات خود
برگزیده و خودمحور؛
سرجایشان خواهند نشاند که متعاقب آن شادمانی و سرور و عدالت شامل محرومان
خواهد شد؛
هفت .اعتقاد به ناپایداری تاجوتخت و بارگاه و اندوختههای نامشروع؛
هشت .اعتقاد به مقدرات و تسلیم شدن در برابر برخی رویدادها که آن را میتوان
طبیعی و محتوم تلقی کرد و نباید در برابر چنین سرنوشتها مقاومت نشان داد.
از دستهبندی مفاهیم استنباطی ،جدول زیر به دست آمد که حاکی از نوع نگرش
شاعران به مقولة محرومیت نسبی است:

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

شش .انتظار به گشایش امور به دست فرد یا افرادی که خواهند آمد و ستمگران را

جدول شماره  .3دستهبندی مقولههای استنباطی برحسب فراوانی و درصد
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فراوانی

درصد

رديف

41

45/93

45

1/11

1

1/13

1

1/13

1

1/13

1

1/52

0

9/90

1

2/13

2

4/91

45

احساس اعمال ظلم و ستم و دعوت برای قیام و مبارزه برای احقاق حق

4

/11

44

از دست رفتن فرصتها و تواناییها و عدم شرایط بهرهمندی ،بهدلیل نابرابریها

4

/11

4

/11

4

/11

4

/11

11

455

4
2
9
1
0
1
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3

42
49
41
جمع

مقولههای دستهبندیشده با مضمون مشترک

اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد جامعه و کل ساختار نظام و بیتوجهی
طبقات متمکن و برخوردار و صاحبمنصبان ،به شرایط دشوار قشر ضعیف
اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و ستم و از بین رفتن شکوه و جالل و جبروت قدرتمندان
و اشرافیگری در وقت مقرر و بهبود اوضاع در آینده
احساس فشارهای ناشی از نبود عدالت اجتماعی و یأس و ناامیدی و چشم دوختن به
امداد کائنات و نیروهای فراطبیعی یا برتر
نارضایتی از شکاف طبقاتی موجود و اختالف فاحش در بهرهمندی از رفاه عمومی
احساس یأس و ناامیدی از شرایط حاکم بر جامعه و تسلیم شدن در برابر
شرایط موجود
اعتقاد به وجود ظلم و ستم در جامعه و عدم شایستهساالری در به دست گرفتن زمام
امور و نبود مساوات
اعتقاد به ناپایدار بودن وضعیت و شرایط نامساعد موجود و امید به تحول و دگرگونی
در آینده و نوید دادن به کسانی که در برابر نامالیمات یارای ایستادن ندارند
گلهمندی از زحمات بیهوده و بدون نتیجه و در قبال آن ،شاهد بهرهمندی و برخورداری
طبقة اشراف از مواهب و امکانات مختلف
احساس بیهویتی و بریدن از گروه ،قوم و قبیله و در دلتنگی و محرومیت دستوپا
زدن و از دست دادن همة هستی مادی خویش در شرایط دشوار اجتماعی

آرزوی برآورده شدن کاستیها و کمبودهایی که بر اثر محرومیتهای
اجتماعی ایجادشده
باورمندی به وجود محرومیت و اثر امداد الهی در بهبود شرایط
تقدیرگرایی و اعتقاد به مشیت و اینکه معضالت اجتماعی و رنجها و مرارتهای فردی
و گروهی از ازل بوده است و باید به آن تن در داد
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با عنایت به نتایج این جدول ،مشخص میشود که سه مقولة زیر که بیانگر وجود
محرومیت نسبی در جامعة قشقایی است ،بهترتیب بیشترین درصد را در بین دیدگاه
شاعران معاصر قشقایی به خود اختصاص داده است:
یک .اعتقاد به وجود نابرابری در بین افراد جامعه و کل ساختار نظام و بیتوجهی
طبقات متمکن و صاحبمنصبان ،به شرایط دشوار قشر ضعیف با  45/93درصد؛
دو .اعتقاد به ناپایدار بودن ظلم و ستم و از بین رفتن شکوه ،جالل و جبروت
قدرتمندان و اشرافیگری در وقت مقرر و بهبود اوضاع در آینده با  1/11درصد؛
سه .احساس فشارهای ناشی از نبود عدالت اجتماعی و ناامیدی و چشم دوختن به
امداد کائنات و نیروهای فراطبیعی یا برتر با  1/13درصد؛
یازده گزارة دیگر که در جدول پیشین دیده میشود ،هریک بهنوعی بیانگر زبان حال
شاعران در رویارویی و برداشت با موضوع محرومیت نسبی است.
بدیهی است اشعار منتخب که از بین صدها بیت انتخاب شده است ،تنها نشاندهندة
محرومیت مادی نیست بلکه با توجه به شرایط زمانی و قیوداتی که وجود داشته ،احساس
و بهرهمندی از تسهیالت و حقوق فردی نشان داده است .شاعران نیز ،این احساس عمیق
را با کلمات موزون و گیرا در اختیار نسل زمان خویش قرار دادهاند.
در جمعبندی نهایی مضامین و سرودههای شاعران مورداشاره و ارتباط این مفاهیم
با مقولة محرومیت نسبی ،ثابت شد که « 11در صد شاعران معاصر قشقایی ،بهسبب
برخورداری از روح حساس ،طبع لطیف و درک عمیق از مسائل اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی ،محرومیت نسبی را درک کرده و آن را در قالب عبارات ادبی و اثرگذار به مخاطبان
خود بازتاب دادهاند».
خالصه نتايج و پيشنهادها برای کاهش سطح محروميت در اقوام ايرانی

با اعتقاد و تأکید به این حقیقت که دامنة محرومیت در اقوام ایرانی چنان گسترده است
که با نسخهای کوتاه و واحد نمیتوان این معضل ریشهای را از میان برداشت؛ امّا بر مبنای

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

محرومیت را در ابعاد مختلف مادی ،معنوی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و روابط متقابل

مطالعات و یافته های مشابه و آنچه که از این نوشتار به دست آمده ،در جهت کاهش
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سطح محرومیت اقوام ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
یک .اجتناب از توجیهات غیرعلمی و انتساب بروز محرومیت به مشیت الهی و
شانس و چشم دوختن به امداد غیبی که سبب میشود مردم عادی از احقاق حقوق حقة
خود عدول کنند؛
دو .تالش برای زدودن یأس از طبقات محروم و تقویت اعتماد به نفس آنان و روحیة
مطالبهگری توسط نخبگان اقوام؛
سه .تالش برای حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی در چارچوب ساختار نظام؛
چهار .تالش برای برقراری مساوات و کاهش فاصلهها از طریق مجاری قانونی ،مانند
اصول  94 ،95 ،43 ،40و  19قانون اساسی که در آنها به حقوق مادی و معنوی آحاد
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مردم تأکید شده است.
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 .1شاعر ،نمایشنامهنویس و بازیگر رادیکال و معترض انگلیسی که در تیرماه  4931و در سن
 10سالگی در آکسفورد درگذشت.
 .2رئیس جمهور وقت آمریکا.
 .9وزیر امور خارجه سابق و کنونی انگلیس.

4. http://ayat.ir/HIIOM

 .0به قول استاد زهتابی ،این قوم با استناد به سنگ نوشتههای کوههای آلتای دارای  1055سال
پیشینة تاریخی است (زهتابی 4911 ،برگرفته از فیلم سخنرانی در نخستین همایش اقوام
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11. Henry Tajfel
12. Relative Deprivation Spacifacation, Devolopment,Integration

 .49عبارت هومو هومینی لوپوس ( )Homo homini lupusدر التین به معنای «انســـان گرگ
انسان است» ،جملهای است که در نمایشنامه آسیناریا نوشته پلوتوس ،نمایشنامهنویس و
نویسنده روم باستان آمده و توماس هابز از آن استفاده کرده

است.

 .41بن :درخت گرم سیری پ سته وح شی /شهپر ،شبدیز ،ن سمان ،بادپیما ،ترالن ،هلیوان ،وزنان،
خرسـان و  ...همه از اسـبهای نژاده و اصـیل کالنتران و بزرگان قشـقایی بود که از جنگ
جهانی دوم به بعد ،بهتدریج روبهافول نهاد .این اســبها بســیار تیزپا ،خوشرکاب و زیبا و
مشهور بودند که امروز ،شاعر از زبان اهل فن و مردم ،حسرت نداشتن آن را در قالب شعر
آورده است تا نوعی محرومیت را تداعی کند.

15. Mayring, P.

کتابنامه

استوار ،خداداد ( .)4931گفتگوی تلفنی ،شهرضا :استخراج از نسخة در شرف چاپ.
اســکارپیت ،روبر ( .)4935جامعهشــناســی ادبیات ،ترجمة مرتضــی کتبی ،چاپ نهم ،تهران:
اشپولر ،برتولد و دیگران ( .)4932تاریخ ترکان در ایران ،چاپ دوم ،ترجمة یعقوب آژند ،تهران:
انتشارات مولی.
ا شرافی ،مرت ضی ( .)4931توقعات فزاینده ،محرومیت ن سبی و محرومیت مطلق جیمز دیویس،
قم :پژوهشکدة باقرالعلوم (.)info@pajoohe.ir
ایمان ،محمدتقی و نوشــادی ،محمودرضــا (« ،)4935تحلیل محتوی کیفی» ،فصــلنامة پژوهش،
سال سوم ،شماره دوم ،پاییز وزمستان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امامجمعهزاده ،ســـید جواد و ابراهیمی ،علی (« .)4930تحلیل جامعهشـــناســـانة وقوع انقالب

اســالمی ،با تأکید بر نظریة محرومیت نســبی تد رابرت گر» ،دوفصــلنامه علمی -پژوهشــی
دانش سیاسی ،شماره اول ،بهار و تابستان.
ایمانی ،کورش ( .)4911بلندای عشق ،چاپ نخست ،تهران :انتشارات مؤسسه ندای حق.
بهار ،محمدتقی ( .)4911برگرفته از پایگاه آیات ( ،)http://ayat.ir/HIIOMتاریخ مراجعه به پایگاه
مرداد .4931

احساس محروميت نسبی در اقوام ايرانی و شيوههای محروميتزدايی...

انتشارات سمت.

جعفری ،ابوالفضل ( .)4931دیوان کامل میرزا مأذون قشقایی ،چاپ نخست ،شیراز :انتشارات قشقایی.
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جعفری ،ابوالفضــل و علیرضــا خادمالفقرا ( .)4930نقد وتحلیل شــعر مأذون قشــقایی ،چاپ
نخست ،شیراز :انتشارات قشقایی.
دانشور ،نوذر ( .)4914نغمههای ایل قشقایی ،چاپ نخست ،شیراز :انتشارات نوید.
ربانی ،علی؛ ربانی ،ر سول و ح سنی ،محمدر ضا (« .)4935رابطة اح ساس محرومیت ن سبی با
گرایش به هویت ملی» ،جامعه شنا سی کاربردی ،سال بی ست و دوم ،شماره دوم ،تاب ستان،
شماره پیاپی .12
رجاییپناه ،محسن ( .)4913یاغار بولوت ،چاپ نخست ،شیراز :انتشارات قشقایی.
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