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 یهانشانه بر کیدأت با لر قوم گویش در المثلضرب و شعر الالیی، فرهنگ مطالعة

 (لرستان از استان بروجرد محلة شهرستان دو :مطالعه مورد) جنسیت تفکیک
 1خانقاه یعسگر اصغر

 2یپورتق یارؤ

 
 11/90/00: پذیرش تاریخ   22/90/09 :دریافت تاریخ

 دهکیچ
 .است یکیولوژیب و یفرهنگ امر دو از رأثمت ،جامعه یک افراد یتیجنس نقش یریگشکل

 الگوهای و جنسیتی یهانقش با که عامه فرهنگ از جزئی عنوانبه هاالمثلضرب و هاییالال
 ،هاییالال از گزارشی ،پژوهش ین. اکنندیم یفاامر ا ینا رد مهمی نقش ،دندار رابطه فرهنگی
 است دخترانه -پسرانه یا مردانه -زنانه الگوهای با شانرابطه تبیین و هاالمثلضرب ی،محل یشعرها

 در المثلضرب و شعر الالیی، سهم یررسب. بردیم کاربه مؤنث یا مذکر مخصوص ،لر ایرانی قوم که
 ،هاآن یامحا احتمال و پژوهش این تیاهم و علت ،قوم هر رسوم و آداب و فرهنگ یریگشکل

 در دانگهدو و انیصوف ةمحل قیتحققلمرو  ،نوشتار این در. دهدیم نشان را یپژوهش نیچن ضرورت
 میمق هاییبروجرد انجمن یاعضا از نفر 0 و بروجردی نفر 90 یآمار ةجامع و بروجرد شهرستان

 موضوع با ییشعرها یا هاییالال و هاالمثلضربمربوط به  پژوهش هایپرسش. است تهران
در  .کنندیماستفاده  هاآناز  یاهداف چه با یسانکچه  که شودیم یبررس ،لامث یبرا ؛است تیجنس

 کمدار و اسناد با همراه ،میمستق یتکمشار ةمشاهد با ژرفانگر یشناختمردم روش از پژوهش، ینا
 ةنظری ،پژوهش یندر ا یچارچوب نظر .شده استاستفاده  مختلف یعلم زکمرا در توبکم یعلم

 آنکه نخست :یرندپژوهش به شرح ز نتایجاست.  اورتنرعمل  ةنظریو  اشتروسیلو ییگراساخت
 مرد»و  «یعیطب زن» ،فرهنگ یندر ا توانیمو  ستدایهو کاملا  تیجنس ،لر قوم یشفاه اتیادب در

 در لرقوم  آنکه دوم .مشاهده کرد وضوحبه ،شده است یانب عمل نظریةکه در  چنانآنرا  «یفرهنگ
 مادر و پدر و شوهر و زن، مرد و زن، دختر و پسر یبرا مشخص طوربه ،خود یشفاه اتیادب

 ؛ندارد اییژهو گاهیجا دختر معموالا ،ادبیات این یالگوها در آنکه سوم .است قائل یارزش تفاوت
در  آنکه چهارم. نیست آگاه دلش راز از کسی و است صبور و دبانوک هک خاص یموارد در جز

 تعریف عزتش برحسب وظایفش و هایتمسئول و است عزیزتر همیشهپسر  ،ادبیات این یالگوها
 .شودیم

 . نشانه ،فرهنگ، یتجنس جنسیت، یک، تفکفرهنگی یالگوها :کلیدی هایواژه
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 لهئمس یانب و مقدمه
 است، سنجشیرقابلغ آنمقام  و دارد ودوج یامر مهم زایشبشرذات  در ،است خدایی یتیآ تولد

 یگر،کودکان د یاتولد کودک خود  هنگامبه افراد امروز، یاز مظاهر فناور پر ةاما در جامع

 .دهندیمنوزاد از خود نشان  یتجنس برحسبرا  یمتفاوت یبرخوردها

 ،آن از پس چه و تولدش بدو در چه ،آیدیم دنیا به که نوزادی با جامعه یک افراد برخورد نوع

 .شودیم تعریف جامعه فرهنگ و جنسیت به توجه با
 یایو دن هاینسرزمرا در  یآورشگفت ةصحن ،نوزادش تولد هنگامبه انسان استگاهخ

 آن از کمتر گروهی و پسر خواهان ،نیست اندک تعدادشان که یگروه. کندیمخلق  تکنیکییرغ

 اما ،کندیم بازدر خانه  ،کندیمروشن  اجاق :گویندیم ،باشد پسر نوزاد اگر کهچنان» .دخترند طالب

 یخوش ةحادثتولد پسر  برعکس ،دختر تولد ...است کور اجاقش :گویندیم یدر تولد دختر گاه

 ؛رودیمخانة شوهر  به سرانجاماست که دختر  نآ ،ناراحتی احساس این دالیل از یکی... یستن

 (.20: 1901 )ماسه،« است... یریپ یپسر عصا کهیدرصورت

 جنین هفتگیهفده -شانزده در سونوگرافی طریق از تیجنس تشخیص ،امروزی زندگی در

 نوزادشان برای تولد از قبل روزهای از ،والدین که شودیم سبب امر ینا 1.است یصتشخقابل

 به کنند،می زندگی آن در که فرهنگی و کودک جنس به توجه با و دونش قائل یجنسیت هاییژگیو

 .بپردازند نظر مورد وسایل خرید

 جنس مخصوص هاطرح و هارنگ از بعضی. است طرح و رنگ ،وسایل این تمایز هووج اغلب

 یرنگ آب ،لامث برایپسر ) جنس مخصوص بعضی و( گل طرح و صورتی رنگ ،لامث برایدختر )

 جمله از متعددی انتزاعی عناصر ،مادی عناصر این به توانیم .شودیم قلمداد (ینو طرح ماش

 .افزود نیز را المثلضرب و الالیی

: ینتونل رالف سخنبه  .است شده یباورزنبر  یمردباور ةغلب موجب رفتهرفتهزمان  گذشت

از نظر  توانندیمو  اندزناناز  ترینسنگو  تربزرگ یانگینم طوربه هوشمند انسان جامعةدر  مردان»

و در  هاالمثلضرب ،هاییالال ،هاقصه ،هاافسانه .(90 -99: 1911 د،ی)ر« شوند... یرهچ هاآنبر  یبدن

پسر  برای بنابراین، ؛شودیم ییدهاز دل قرون و اعصار گذشته زا ،عامه فرهنگ یا 2فولکلورکلم  یک

                                                                                                                                              
 shakeri–ir/article( سونوگرافی) پزشکی تشخیص تصویربرداری متخصص شاکری، حسین سایت: ک.ر ،بیشتر اطلع برای. 1
 ،«عامه فرهنگ» ،«توده فرهنگ» به فارسی زبان در اصطلح این. رودمی کاربه عوام دانش معنایبه لغت در( Folklore) فولکلور. 2
 .19: 1931 شناسی،فرهنگ زمینة االمینی،روح: ک.ر بیشتر اطلعات برای. است شده ترجمه «عامیانه ادبیات» و «مردم فرهنگ»
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 زن ازکه بتواند  خواهدیم یآورنانبعد از خود  روستایی، مرد .کندیم یدتول ییرناپذوصف برتری

از  .پسرزا باشد تا دخترزا یشترب یدطالب پسر است و زن با یعنی ؛کند حمایتو فرزندان دخترش 

جوامع  یارندهنوز در بخش اعظم جهان امروز حاکم است و بس یمردساالر» ،یگرد یدگاهید

 توانینمعلت که  ینو به هم یستن اجتنابقابل بدکه از بخت  دانندیم یپدرساالر که زن را شر

 یریکنند و از زن تصو ترتنگ چهرا هر یو اقتدار و یارتا حوزة اخت کوشندیماز او گذشت، مردان 

و زن، مخلوق  شودیم یرخداوند و تجسم خ ةآفرید مرد، که آنجا تا ؛خود بسازند یرمعکوس تصو

 نتیجة در. بهتر ،ترافزون ینبر زم یر( و هرچه تجسم خ299: 1939 ،ی)ستار «و مظهر شر یطانش

 با تربزرگ یا والدین عنوانبه ما که خطابی نوع یزن و احساسات بیاننوع  ،یخیتار ةگذشت این

 تعاریف به توجه با که است کودکی برای جنسیتی تصورات از گرفتهنشئت همه ،داریم کودکان

 است خنثی جنسی نظر از ،ثانویه صفات ظهور و بلوغ به رسیدن از پیش تا ،ژنتیک علم و پزشکی

 1.ندارد معنایی هیچ خواندنشپسر یا دختر و

 لری فرهنگ در هک ییهاالمثلضرب و شعرها یا الالیی از شفاهی یامجموعه ،گزارش این در

 یامحا احتمال ،یزندگ نوع در راتییتغ علتبه رایز ؛شودمی تبیین و بررسی ،دارد رواج

 .است ادیز اریبس( هاالمثلضرب بیان و خوانیییالال فرهنگ) یمحل هاییشگو

 :اندشده تنظیم ریز صورتبه پژوهش هایپرسش

 ،هاالالیی زمانی چه دارد؟ وجود لر قوم عامة فرهنگ در المثلیضرب و شعر الالیی، نوع چه

 چه ؟شودمی خوانده هاالالیی این حاضر حالدر آیا ؟دنشومی خوانده هاالمثلضرب و شعرها

 از قومی هر افراد اصلی هدف ؟برندمی کاربه را هاالمثلضرب و شعرها ،هاالالیی این کسانی

 چیزی چه نیست، رایج دیگر هاالمثلضرب و شعرها ،هاالالیی این اگر چیست؟ هاآن خواندن

 ؟است شده جایگزینش

 

  نظری چارچوب و پژوهش ادبیات
 نشان نوشتار نیا قلمرو در پژوهش اتیادب در اوکندوک و نظری مطالعات از بخشی به توجه

 بارةدر لر قوم المثلضرب و ییالال فرهنگ شناسیمردم نةیزم در روشمندی پژوهش دهدمی

 در اما ،ندخبربی آن از نوشتار نیا پژوهشگران کمدست ای است نگرفته صورت تیجنس کیکتف

                                                                                                                                              
 رهنما، نشر: تهران زیستی، شناسیانسان بر مقدمه ،(1911) کمالی و خانقاه عسگری: ک.ر بیشتر اطلعات برای مضمون؛ به نقل. 1
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 هایدیدگاه و مرد فرادستی با مقایسه در زن انگاشتنفرودست مانند مفاهیمی و جنسیت راستای

 ها،آن در که شودمی یافت متعددی هایمقاله و داستان و شعر هایکتاب ،یستیفمینضد یا یفمینیست

 :اندگفته سخن زن جایگاه و نقش از ،ستاری جلل و میرزاایرج مانند بعضی

 کشیدند گچ به زنی تصویر   کاروانسرایی سردر در»

 شنیدند صادقی مخبر از   را خبر این عمایم ارباب

 (.131 -133: 1909 )محجوب، «دیدند نقابیب زن روی   خلق واشریعتا، که گفتند

 (.133 )همان: «آموخت گرفتندهن به پستان   مادر زاد چو مرا گویند»

 اسرارآمیز است موجودی زیرا ؛است قوم فرهنگ رازگشای کلید چند از یکی من گمان به زن»

 زایدیمو  گیردیم هم. مرگ پلشتی و زشتی و عشق، جلل و جمال: داشته ساحت دو همواره که

 ،خودخواهانه یبستگدلاز فرط  یعنی ؛میراندیمو هم  ،آفریندیم یبا مهر زندگ ،ینو بنابرا

 (.1: 1939 ی،)ستار «گیردیمکه نفسش را  فشاردیمرا چنان در آغوش  اشجگرگوشه

 ،یرانیا زن از یریتصو زدنرقم تاب،ک نیا در» :است آمده رانیا فرهنگ یمایس تابک در

 تیموقع به ،نیبنابرا و است نگارنده منظور بسته، نقش اسلم از پس رانیا فرهنگ در هک گونهبدان

 یادماندنیبه حماسه و ریاساط در سشیقد و یمثال صورت هک اسلم از شیپ رانیا در زن یاجتماع

 و یاسیس و یاجتماع و یخیتار اتیمقتض به اما د،یرس زین یاریشهر یواال مقام به و ،است

 یاتکن رکتذ به فقط و پردازدنمی ،داشت ینزول یریس رفتههمیرو قولی به ،یاقتصاد و یفرهنگ

 دوران یرانیا زن طیشرا درمورد نخست ،تابشک در او(. 0: 1939 ،یستار) «کندمی بسنده چند

 تیجنس و زن موضوع به نوعیبه سپس و دارد مجمل یشرح اسلم آغاز تا خیتار از شیپ

 ،دیمروار توپ تابک در او .دارد آثاری ،فولکلور و جنسیت زمینة در زین تیهدا صادق. پردازدمی
. پردازدمی فولکلور و جنسیت موضوع به زمانهم یعنی ،یپهلو دوران رسوم و آداب و زنان به

 کاربه( ش .ه 1912) نیرنگستان و( ش .ه 1993) یخوارگیاه فواید در را فولکلور ،هدایت صادق»

 است اندیشمندی دیگر ،یخوانسار محمد الدینجمال آقا(. 223: 1912 ،االمینیروح) «است برده

 که است کتابی ترینیقدیم ،ننهکلثوم یا اللهامرات و عقایدالنسا. دارد نوشتاری زمینه نیا در که

 :از اندعبارت گرید هایکتاب. است شده نوشته ایران عامی زنان رسوم و آداب و اخلق دربارة

 فرهنگ غزل، انتشارات ،(1931) اسفندیاری احمد نوشتة بروجردی هایالمثلضرب از ایگزیده
 ،(1909) ایزدپناه حمید تألیف لکی فرهنگ اساطیر، انتشارات ،(1919) ایزدپناه حمید از لری

 بررسی آگه، انتشارات ،(1939) بهاروند الهیامان سکندر نوشتة لر قوم اساطیر، انتشارات
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 شناسان،جامعه انتشارات ،(1909) لک عظیم از لر نشینانزاگرس موسیقی و شعر شناختیجامعه

 ،(1910) سرلک رضا گردآوری و تألیف چهارلنگ بختیاری ایل عامة فرهنگ و رسوم و آداب

 شایان... . و قلم و توز انتشارات ،(1909) عامری پردیس نوشتة جنسیت و زبان طهوری، انتشارات

 .است شده الگوبرداری پژوهش تنظیم برای ،منابع از بعضی از که است ذکر

 برای توجیهی خود ،نشد پیدا فولکلور و مرد جنس مورددر چیزی هابررسی این در اینکه

 که شودمی یافت غربی آثار از زیادی هایترجمه زین زمینه این در. است پژوهش این دادنانجام

 یعلم یاوکنجک تیجنس کیکتف و یشفاه اتیادب درمورد دیبا هک چندان ،هاآن از یکهیچ احتماالا

 .ندارد وجود نهیزم نیا در زیادی یعلم بعامن ،رواین از .اندنداشته

 

 نظری چارچوب
 1اشتروسیلو لودک گراییساخت نظریة ،پژوهش نیا یبررس یبرا مهم یاههینظر از یکی

 و یمذهب رسوم هنر، عنوانبه را فرهنگ» ،هینظر نیا در او. است یفرانسو نامصاحب شناسمردم

 و خانقاه ریگعس) «داندمی انسان رکف یاساس ساخت سطح عنوانبه و روزانه یزندگ اعمال

(. همان) «است شده استفاده یفرهنگ لیتحل یبرا ساختارگرایی از» طرفی از. (213: 1909 ،کمالی

 اشتروسیلو ییساختارگرا تبکم پژوهشگران، رکتف یاساس و یاصل چارچوب ،پژوهش نیا در

2تیکبند روث فرهنگی الگوهای از ،پژوهش یط ،اتیجزئ نییتب یبرا و است
 شری عمل ةنظری ،9

 .است شده استفاده93گیرتز کیلفورد تفسیری ةنظری و90اورتنر

 

 مفاهیم تعریف

: 1901 عمید،) «ملت یا قوم یک ادبی و علمی آثار .تربیت و تعلیم معرفت، ادب، دانش، و علم» :فرهنگ

 ،(ریشعا) ینییآ ،یاقتصاد ،یفن یرفتارها و( هاشناخت) هاآگاهی از ایمجموعه ،فرهنگ(. »1193

 (.13: 1910 پرن، و پانوف) «کندمی مشخص را ینیمع یانسان جامعة یک هک است ...و یاجتماع ،یمذهب

 مختلف عناصر هک را ایویژه لکش... مفهوم»(. 992: 1930 نیمع« )طرح نمونه،» :الگو

 آن یاعضا هک را هایینگرش زین و گیرندمی خود به جامعه یک ای فرهنگ یک دهندةلکیتش

                                                                                                                                              
1. Claude Levi-Strauss 

2. Ruth Benedict 
3. Sherry Orthner 
4. Cilfford Geertz 
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 را ژهیو و منسجم یزندگ از ایطریقه ترتیباینبه ،داده نشان ،بندندمی ارکبه جامعه ای فرهنگ

 رسوم و آداب و عادات و عرف اربرد،ک از یمیمفاه ،الگو واژة ،نیبنابرا ؛کندمی نیمع و مشخص

 (.299: همان) «گیردبرمیدر کاملا -شود شناخته فرهنگ یک تیاصل تا دهندمی اجازه هک -را

 از یمحدود بخش ،یانسان یاستعدادها یلک نةیزم در ایجامعه هر» :فرهنگی الگوهای

 را هاآرمان نیا تدریجبه شانیاعضا و گزیندبرمی ناآگاهانه یفرهنگ هایآرمان عنوانبه را هاویژگی

 یتیشخص یالگو یک یدارا جامعه هر... ناآگاهانه نشیگز نیا جةینت در .سازندمی ذهنشان ةکمل

 (.33 -30: 1930 پلگ، و بیتس) «شودمی خود خاص یگروه

(. 1293: 1930 ن،یمع) «افراد بودنمرد ای زن .2 جنس، چگونگی .1 یعنی تیجنس» :جنسیت

 .مؤنث یا مذکر یعنی اینجا در(. 199: 1901 عمید،) «جنس ماهیت یا حالت»

 عمید،) «تیراندازی برای بدهند قرار جایی در که چیزی ؛هدف آماج، نشانی، نشان،» :نشانه

1901 :2903.) 

 را شنونده ،هاالالیی یا هاالمثلضرب شنیدن در که است چیزی آن ،گزارش این در نشانه

 .کندمی تیهدا بودنمذکر یا مؤنث یعنی جنسیت سویبه

 ردن،کجداهماز» (.393: 1901 عمید،) «دیگر چیز از چیزی کردنجدا کردن،رها بازکردن،» :تفکیک

 ،گریدیک از زیچ دو ردنکجدا ،بگشادن هم از» (.1110: 1930 ن،یمع« )گشودگی ،ییجدا. 2 بازگشادن،

 .(122: 1990 ،13 ج ،دهخدا) «ردنکخلص و دنیرهان ،یگرید از یزیچ ردنکجدا

 هاالمثلضرب در مفاهیمی ،بررسی این در .مؤنث و مذکر جنس دو جداسازی :جنسیت تفکیک

 .است شده جنس دو این جداسازی موجب که است مدنظر هاالالیی و

 هک یصوت» (.2900: 1901 عمید،) «خواندمی طفل خواباندن هنگام مادر که آوازی» :الالیی

 دنیخواب یبرا را گانیدا و را مادران نرم یآواز ...داهان و مادران خوابانند گهواره در را طفل بدان

 (.03: 1999 ،92 ج ،دهخدا) «کودک

 هم سرود فارسی در .باشد قافیه و وزن دارای که سخنی موزون، کلم منظوم، سخن» :شعر

 ی؛مقف و موزون سخن و تیب نظم و سرود و چامه و امهکچ» (.1000: 1901 عمید،) «اندگفته

 ...«انگیزخیال ،موزون ،یمعنو ،مرتب است یلمک شعر ...دانندنمی شرط را هیقاف یبعض اگرچه

 (.900 -901: 1991 ،99 ج ،دهخدا)

 مثل، آوردن... :ضرب» (.1393 :1901 عمید،) «زدنداستان ،آوردنمثل ،زدنمثل»: المثلضرب

 (.93: 1999 ،92 ج ،دهخدا) ..«.زدنداستان :مثل ضرب زدن، هاداستان
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 پژوهش هاییافته

 یانیروستا گویش. گویندمی سخن بروجردی گویش با ،آن شمال روستاهای و بروجرد شهر ساکنان»

 اما ،است لری ،بروجرد لرنشین روستاهای گویش. است بروجردی گویش مشابه آوایی نظر از ،بروجرد

 کلیمی اقلیت. نامید بروجردی لری را آن توانمی و گرفته قرار بروجردی گویش آوایی فرایندهای تحت

 ارامنه اندکی شمار. است فهمقابل بروجردی شهروندان برای که دارند فارسی از خاصی گویش ،بروجرد

(. 90: 1919 اسفندیاری،) «اندداشته اصفهان جلفای ةارامن با مشابه گویشی که اندبوده ساکن بروجرد در

 ةدست از و یزکمر هایگویش جزء ،یرانیا هایگویش بندیتقسیم نظر از ،یبروجرد شیگو»

 ،یمشهد و یرمانک ،یزدی ،یاصفهان ،یرازیش هایلهجه از بعد هک است رانیا یغرب شمال هایگویش

 (.190 -199: 1913 زاگرس، یصدا) «است یفارس زبان به هاگویش تریننزدیک از یکی

 ،اول دستة: ردک تقسیم دسته دو به توانمی فرزند جنسیت به توجه نظر از را لرستان هایالالیی

 نیز دوم دستة و( عمومی هایالالیی) شوندمی بیان فرزند جنسیت به توجهبی هک هستند هاییالالیی

 .شوندمی خوانده پسر یا دختر برای اختصاصی طوربه هک هاآن

 در را مذکر و مؤنث جنس دو دربارة بروجردی ادبیات و گویش در باورها از بعضی آغاز در

 ،هاالالیی از تعدادی بررسی یعنی ،گزارش اصلی هدف به سپس و کنیممی بیان شعر و غزل قالب

 ادبیات و فرهنگ با ،هاغزل و شعرها این رایز ؛پردازیممی گویش این هایالمثلضرب و شعرها

 .دندار تنگاتنگ ارتباطی ،بحث مورد شفاهی
 

 1عامیانه جنسیتی باورهای

 عاشقانه هایغزل قالب در انهیعام یباورها 

 کنم کار چه /:ce vadem kona/ کُنَه وادِم چه -

                                                                                                                                              
 از شناسیزمین رشتة در التحصیلفارغ وی. است بروجرد معاصر شاعران از یکی( 1910) حجتی احمد از ،هاغزل و اشعار این». 1

 بروجردی گویش با اشعاری سرودن دلیلبه شهرتش. است داشته فعالیت دبیر عنوانبه ،بروجرد هایدبیرستان در و است تهران دانشگاه
 رسمی سایت) «سرایدمی بروجرد مردم باورهای و عامیانه فرهنگ گرفتننظردر با و اجتماعی هایمضمون براساس را اشعارش او. است
 .است شده بررسی و آوریجمع پژوهش هاییافته صورتبه ،رساناناطلع با مصاحبه در اشعار این و( 1911 بروجرد، ةنامدانش

 نامدارش و آرژانتینی شاگرد و مارتینه پروفسور مانند ،21 و 29 قرن در ویژهبه معاصر شناسیزبان بزرگان اندیشة در که است این واقعیت
 صرفقابل افعال دارای زبان آن نیز و اندبوده همدم آن با دراز روزگاری که کنند تکلم زبانی به جماعتی اگر سوربن، دانشگاه در کینتانا دکتر
 عسگری) فوق سطور نویسندگان از یکی اعتقاد به ،رواین از. نامید دیگر شدةشناخته زبان در گویش یا لهجه تواننمی را زبان آن دیگر ،باشد

 لری، کردی، -آموخته کینتانا دکتر و ایشان از را شناسیزبان درس و بوده مارتینه پروفسور شاگرد سوربن در روزگاری خود که -(خانقاه
 اما ،برد نام هاآن از آن امثال یا فارسی زبان هایگویش عنوانبه نباید و هستند مرزوبوم این در رایج هایزبان جزء ایران در ...و تالشی گیلکی،

 این در ناچاربه ،است نکرده جلب خود به را ایرانی شناسانزبان اندیشة هنوز و نگرفته صورت بابی فتح سخن این برای هنوز آنجاکه از
 .گوییممی سخن( بروجردی) لری گویش از لری زبان جایبه ،پژوهش
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 و کشته من/: ma kosteye cesatem ce vadem kona/ ُکنَه وادِم چه چِشاتِم کُشتِة مَه»

 ؟کنم کارچه .هستم تو یهاچشم عاشق

 عاشق و مرده من /: ma mordeye nıyatem ce vadem kona/ کُنَه وادِم چه نیاتِم مُردِة مَه

 (.1929 انتظاری، احمد با مصاحبه) .«..کنم کار چه .تو هستم نگاه

 

 تو و من  :/mano to/ تو مَنُو -

 ،من برای تو/: to verey ma mese eoi verey mahi/ یماه یوِرِ ییِاوُ مِثِ مَه یوِرِ تو»

 ماهی برای آبی مانند

 (.همان) «...کبوتر برای بالی مانند /: mese bali verey kaftar/ فتَرک یوِرِ یبال مِثِ

 دیگر نفر به را نفر یک عشق و شیدایی ،«تو و من» و «کنم کارچه» نمونة متن دو بررسی با

 خوانده کسی چه زبان از شعر این که نیست مشخص. شودینم مطرح او جنسیت هک شنویمیم

 شعر این که کسانی البته. شودیم مقایسه مجنون با شاعر ،شویمیم متوجه که بار یک جز ؛شودیم

 مرد برای رسدمی نظربه .است زن یک به مرد یک عشق بیان ،شعر این معتقدند ،کنندیم زمزمه را

 اما ،غیرمستقیم یا مستقیم که شعر این ساختار از. شود مخالفش جنس عاشق که است شأن کسر

 این در جنسی نظام ساختار به توانمی حدودی تا ،شود مطرح آن در جنسیت خواهدنمی آگاهانه

 .برد پی فرهنگ

 

  آموزش قالب در انهیعام یباورها 

 باشد خدا به امیدش :/omides ve xoda ba/ با خُدا وِ دِشیام -

 بدون و چادر بدون /: bi carso vo bi carqado pica/ پیچَه وچارقَدُ بی وُ چَرشُو بی»

 روبند و روسری

 کوچه توی برو کمتر/: kam ro mine kica/ کیچَه مینِ رُو کَم

 ،آیدیم سرت دنبال که او/ u ke miya dome saret/ سَرِت دُمِه میا که او

 است( ناسالم یجسم نظر از) معوج و کج/: holo pilica/ پلیچَه حُلُو

 معصومه با مصاحبه) «...کوچه توی برو کمتر/: kam ro mine kica/ کیچَه مینِ رُو کَم

 (.1991 عمادی،
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 آورکف پل/: poule lavar/ 1لوار پول -

 آورکف پل محلة از زنی یک/: ye zani male sare poule lavar/ لَوار پولِ سَرِ مالِ زنی یِه»

 «...زدیم ادیفر دل ته از/: a tahe del zıya bi zire havar/ هَوار زیرِ بی زیَه دِل تَهِ اَ

 (.1929 انتظاری، احمد با مصاحبه)

 چشمه سر به مدام دیدنش برای و است پسری عاشق دختری ،«باشد خدا به امیدش» نمونة در

 بدی از تواندمی تا اول ،خدا خشم از دختر ترساندن با ،داندمی را موضوع این که پدرش و رودمی

. ندارد تن به مرتب لباس. نیست سالم جسمانی نظر از پسر این دخترم» :گویدمی برایش معشوق

 بامپشت روی مدام .نیست کار فکر در و است آمده تو دیدن برای ما خانة در پشت تا و حیاستبی

 او از و ترساندمی خدا خشم از دوباره را دختر بعد «. ...نیست کتاب و درس اهل اصلا و است

 که را نادعلی نام با پسری بلفاصله سپس. باشد داشته امید وندخدا به و باشد صبور خواهدمی

 هم کمی و است ایل بزرگان از اشدایی و قیر تاجر عمویش و است بروجرد بزرگان از پدرش

 حالدر مدام ،پسر این که است این هم اشتوصیه دیگر دلیل. کندمی توصیه ،است علیل پایش

 .کند فراهم برایش خوبی و راحت زندگی تواندمی و است کتاب اهل و خواندندرس

 مواد صف در انگار یا ؛شودمی دزدیده شکوپن یا پول از مقداری زنی ،«آورکف پل» نمونة در

 جنگ به هک شودمی پیچیده چنان ماجرا .کشدمی دادوهوار و کندمی گم را آن وپادست زیر ،غذایی

 زده او به ناروایی هایتهمت ،ردنک کلغچهل کلغ یک با و رودمی زن آبروی ؛انجامدمی دعوا و

 هایتهمت شر از تا زندمی آتش را خود نفت با سر آخر که شودمی شرمنده قدرآن او. شودمی

 که شودمی داده یاد هامؤنث به ،نمونه این در. شود راحت ،آمده بار به که ایرسوایی و مردم

 تمام ضررشان به حتماا وگرنه ؛شود ضایع حقشان اگر حتی ،کنند اختیار سکوت مشکلی هر دربرابر

 .دوشمی

 هنگامدر چه و اعتراض هنگام به چه ،خود ابراز از باید مؤنث جنس ،نمونه دوهر در

 برای را کار این اما ،کندمی ازدواج دختر. کند حفظ را خود بقای و سلمتی تا بپرهیزد ورزیعشق

 تأمین کسی را خرجش و باشد سرش باالی ایسایه اینکه برای بلکه کند؛نمی عشقش به رسیدن

 برای اعتراض بروز یا عشق. کند اجرا را طبیعتش ادامة تا کندمی ازدواج وی. است ثروتمند که کند

                                                                                                                                              
 زیاد باران که زمانی ،گرفته قرار شهر پایین در چون و است جعفری خیابان دودانگة محلة در بروجرد معروف هایپل از یکی» .1

 آورکف یا لف ،آلودکف هایموج این ،بروجردی گویش در .سازدمی کوچکی آلودکف هایموج و گیردمی را رویش آب ،باردمی
 (.1911 بروجرد، ةنامدانش رسمی سایت) «لوار یا آورلو به است شده تبدیل مروربه که است
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 بقا حفظ اما ،کنندنمی اعتراض و شوندنمی عاشق حیوانات زیرا ؛است فرهنگ نتیجة ،بهتر موقعیتی

 زندگی به نزدیک و حیات هاینشانه اولین از -ستبقا حفظ ایگونهبه خود که -نسل تولید و

 اورتنر» ،کندمی اشاره «فرهنگی مرد طبیعی، زن» مقالة در اورتنر کهطورهمان. است حیوانی

 تحلیل در را آن و گیردمی وام اشتراوسلوی اندیشة از را فرهنگ و طبیعت دوانگارانة

 ،جهان در عام طوربه که کندمی مطرح را دیدگاه این و... کندمی وارد مردان سلطة ساختارگرایانة

 مهمی کنندگانشرکت زنان که هرچند ؛شودمی گرفته نظردر طبیعت معادل زن و فرهنگ معادل مرد

 (.فرهنگ و شناسیانسان :1039 اورتنر،) ...«هستند فرهنگ در

 و پند چنین که فرهنگی. شودمی داده مذکر جنس به قدرت ناخواسته ،فرهنگی چنین در

 اجتماعی ساختار بر ناخودآگاه ،کندمی منتقل نسل به نسل ،شفاهی ادبیات قالب در را اندرزی

 .دگذارمی تأثیر جامعه

 

 سلطانماه آباج  :/abaj ma soltan/ سُلطان ما آباج -

 دیرس سلطانماه آباج دعوای/: kasesa kare abaj ma sultan/ سُلطان ما آباج کارِ کَشِسا»

 به رفتن و جمعه عصر در/: ivarey jomma ve bimarestan/ بیمارِستان وِ جُمَّه ایوارِی

 بیمارستان

 شیهادنده از تا سه دو/: do se ta dena azes eskesa bi/ بی اِشِکسَه اَزِش دِنَه تا سِه دو

 (.1990 عمادی، محمد با مصاحبه) «...بود شکسته

 

 شبستان /:savesu/ 1شَوِسو -

 این با کنم کار چه الهی /:elahi si konem va i zemessu/ زِِمسّو ای وا کُنِم شی الِهی»

 زمستان

 شبستان گوشة این در وتنهاتک /:tako tana de i suke savesu/ َشوِسو سوکِ ای دِ تَنا تَکُو

 شبستان این یزمان /:zemuni i savesu ronaqi dast/ داشت رُونَقی شَوِسو ای زِمونی

 بود پررونق

                                                                                                                                              
 هایساختمان قدیمی هایاتاق به و شبستان معنایبه سووش ،1931 سال بروجرد شهرستان فرهنگی میراث ادارة دانشنامة استناد به. 1

 گرم زمستان در و خنک تابستان در ،زمین سطح از بودنترپایین علتبه اتاق این. بود بیرونی و اندرونی دارای که شدمی گفته سنتی
 .بود
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 مشد مثل بزرگی /:bozorgi mese mas miza taqi dast/ داشت تَقی میزا مَش مِثِ بُزُرگی

 داشت تقی میرزا

 تا زود صبح سماور /:samovar sove zu ta seo meqoles/ مِقُلِس شِوُ تا زو صُوِ سَماوَر

 جوشیدمی شب

 بچه تا چهارسه/: se car ta riz o ru ru ham metoles/ مِتولِس روهَم رو زُویر تا چار سه

 (.1929 انتظاری، احمد با مصاحبه) .«..ندبود وآمدرفت و بازی حالدر

 شده بدبخت مسئولیتبی و بداخلق مردی با ازدواج اثر رب زنی ،«سلطانماه آباج» متن در

 قرار تنگنا در را دخترش چهار و او ،مالی نظر از و زندمی کتک را زنش شدتبه مرد این .است

 از یکی همچنین. شودمی داده نمایش مرد بودنخوب درگرو زن خوشبختی ،نمونه این در. دهدمی

 داراندختر ةهم به آخر در راوی .است زاییده دختر تا چهار که است این زن بدبختی دالیل

 .ندهند شوهر ناکس و کس هر به را خود دختر که کندمی سفارش

 مربوط ،شوکتش و جلل و جاه تمام که شودمی کشیده تصویر به بیوه زنی ،«شبستان» متن در

 و وپزپخت مشغول و کردهمی یمادر که است زمانی به مربوط نیز و شوهرش بودنزنده به

 حتی کسهیچ ،شوندمی بزرگ هایشبچه و میردمی همسرش کههنگامی. است بوده داریخانه

 .گیرندنمی او از سراغی هایشبچه

 طبیعی بیشتر زنان بدن آنکه نخست: شوندمی قلمداد ترنزدیک طبیعت به ،بعد سه از زنان»

 ،زنان اجتماعی هاینقش اینکه دوم .است مرتبط بشر نوع زندگی با بیشتر زیرا ؛دگردمی تلقی

 هاآن ،زنان شخصیت یا روان از اجتماعی هایتلقی اینکه سوم .شوندمی تلقی طبیعت به ترنزدیک

 هایساخت این ...دارند نزدیکی و قرابت طبیعت با بیشتر که نمایدمی ترسیم افرادی عنوانبه را

 نه البته) زنان معموالا» (.999 :1902 ،ورم) ...«نمایدمی قلمداد طبیعت به ترنزدیک را زنان ،فرهنگی

 :همان) «گردندمی تلقی مرتبط طبیعت با ،شوند دانسته مرتبط فرهنگ با آنکه از بیش( همیشه

991.) 

 ،پزدمی ،زایدمی زن. کندمی خودنمایی -گویدمی اورتنر که طورآن -مرد و زن جایگاه اینجا

 برایش چنان امر این. دارد حرمت و عزت که است شرایطی چنین در و کندمی داریخانه و مادری

 فقط اشخوشبختی و است انسان یک بودنزن از ترفرا است کرده فراموش که شده ذاتی و درونی

 بنابراین، و نیست پسرزا برقضا دست که است طبیعتی ،اول نمونة زن. نیست هایشنقش درگرو

 شوکت و جلل و جاه زیرا ؛است فرهنگ عین دوم نمونة در شوهر. نیست هم شوهر محبوب
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 طبیعت به ،نباشد برخوردار انتزاعی عناصر این از انسان که زمانی تا و است فرهنگ یدةیزا

 -کندمی بدل پخته به را خام و است فرهنگ کنندةتولید خود گرچها زن. است ترنزدیک

 و مقابل نقطة را فرهنگ ...غذا پختن مورددر» ساختارگرایی نظریة در اشتراوسلوی کهطورهمان

 برخوردار فرهنگ از شوهرش کنار در فقط -(09: 1911 ،االمینیروح) «آوردمی طبیعت با متضاد

 1.است فرهنگی موجودی شذات در مرد گویی .است

 

 شوهر مادر :/xesura/ خِسورَه -

 /:Can vaxta siyam ye delo ju varde xesuram/ ِخسورَم واردِ دِلُوجو یِه شیَم وَختَه چَن»

 یماهشد قیرف شوهرممادر و من که است یمدت

 /:Juri ke moxoftem love bu varde xesuram/ ِخسورَم واردِ بو لُوِ مُخُفتِم که جوری

 خوابیممی بامپشت روی هم با که قدرآن

 نقل /: Nolqe mine dunes siya qorvune arusem/ عَروسِم قُروونِ شیَه دونِش مینِ نُلقِ

 عروسم قربان به :است جمله این دهانش

 /:Siya qasame rases ve xoda june arusem/ ...َعروسِم جونِ خُدا وِ راسِش قَسَمِ شیَه

 (.1991 سجادی، آذر با مصاحبه) «...عروسم جان به است شده راستش قسم

 کارها همة که است شده خوب قدرآن مادرشوهر و عروس رابطة ،«مادرشوهر» نمونة متن در

 اسم به را خود داروندار تمام و دهدمی انجام مادرشوهر را... و دارو خرید تا لباس وشویشست از

 هم با تابستان در .دهدمی او به کرسی کنار زمستان در را خواب جای بهترین یو .کندمی عروسش

 نگه عروسش برای نیز را میوه قسمت بهترین و خوابندمی بامپشت روی شب، خنک هوای در

 و شودمی رفیق مادرشوهر با عروس درنهایت، .باشد داشته یشنوحرف او هک دیام نیا به ؛داردمی

 .است باخته ،نبوده رفیق او با که را هاییسال همة که کندمی اعتراف

 با مدام و نداشته قدرتی هیچ اشزندگی سراسر در مؤنث جنس که فرهنگی چنین در

 است واضح ،است کرده زندگی ترهابزرگ میل به همچنین و است بوده مواجه خودسانسوری

 عمر باقی ،نشود اگر کهچرا ؛شودمی کاربهدست ،یابدمی شدنقدرتمند برای جوالنگاهی کههنگامی

                                                                                                                                              
 در خام غذای البته .است داده شکل تغییر فرهنگی ابداعات و ابزار و وسایل کمک به که است خامی غذای ،درواقع پخته غذای». 1

 فاسد و پخته و خام را مثلث رأس سه «وپزپخت مثلث» در وی ،دیگر بیانی به. شودمی فاسد و یابدمی شکل تغییر نیز طبیعت
 شکل تغییر که پخته :از اندعبارت یکدیگرند با متضاد و هم مقابل در که دیگر قطب دو و است نامشخص قطب «خام» که داندمی

 (.00: 1911 االمینی،روح) «است آن طبیعی شکل تغییر که فاسد و فرهنگی
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 یا نیست حیات قید در یا شوهرش پیری، دوران در که زنی. باشد مطیع و فرمانبهگوش باید نیز

 کند، تکلیف تعیین برایش که نیست کسی و ندارد حکمرانی حوصلة و قدرت که است پیر قدرآن

 این در. بگیرد اختیار در را عروسش و بزرگ پسر که است این شدنشقدرتمند روش بهترین

 باشد؛ شوهرش مادر و شوهر هایبرنامه مجری است قرار زیرا ؛است عزیز بزرگ عروس ،فرهنگ

 کندمی سعی شوهر مادر سبب، همین به .کند زندگی شوهرش مادر از مستقل ایخانه در اگر حتی

 حرفش روی که دارد نگهش راضی چنان ،او کارهای دادنانجام و عروسش به رسانیکمک با

 .نزند حرفی

 

 مذکر و مؤنث بین ارزشی تفاوت
 آورده دنیا به دختر خانمی /:bi bi doxtar avarda/ آوردَه دُختَر بیبی»

 خونش از پر شکم از/: a boq,e xiu alu/ آلو وُیخ بُقعِة اَ

 آورده دنیا به سریهفت مار/: mare haf sar avarda/ آوردَه سَر هَف مارِ

 آورده دنیا به پسر خانمی/: bibi pesar avarda/ آوردَه پِسَر بیبی

 دردش از پر شکم از /:a boq,e dard alu/ آلو درد بُقعِة اَ

 معصومه با مصاحبه) «آورده سر روی برای تاجی/: taji bar sar avarda/ آوردَه سَر بَر تاجی

 (.1991 عمادی،

 بله هستیم خیار( مثل) ما/: ma xayarim bale/ بَلِه خَیاریم ما»

 بله هستیم( خوشمزه) خیار مغز( مثل) ما :/maqze xayarim bale/ بَلِه خَیاریم مَغزِ

 عروس هایفامیل نیا از ما/: ma az i tayefa arus/ عَروس طایِفَه ای اَز ما

 بله ترسیمنمی /:parva nadarim bale/ بَلِه نَداریم پَروا

 بله هستیم( خوشگل) انار( مثل) ما/: ma anarim bale/ بَلِه اَناریم ما

 بله هستیم انار هایدانه ما/: duna anarim bale/ بَلِه اَناریم دونَه

 داماد هایفامیل نیا از ما: /ma az i tayefa dumad/ دوماد طایِفَه ای اَز ما

 (.1990 سجادی، فرشته با مصاحبه) «بله ترسیمنمی/: parva nadarim bale/ بَلِه نَداریم پَروا

 خانه دم چنار درخت به کن نگاه/: cenare sara seko/ سِکُو سَرا چِنارِ»

 است آب درون اشریشه :/risas ve ova/ آوَه وِ س ریشَه

 نکن سروصدا و باش آرام موسیاه :/siya gis dog dal nako/ نَکُو دال دُونگ سیاگیس
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 (.1900 سجادی، نسترن با مصاحبه) «است خواب عزیز: /aziz ve xoa/ خاوَه وِ عَزیز

 کسی با مقایسه در ،آوردمی دنیا به پسر که کسی قرب و ارج...« آورده دختر بیبی» نمونة در

 و دردآلود ،آورده پسر که شکمی که شکل این به .شودمی بیان آوردمی دنیا به دختر که

 دختر که شکمی کهدرحالی است؛ آورده دنیا به سر تاج ،نهایتدر که شودمی معرفی کشیدهزحمت

 نمونة در. است آورده دنیا به اژدها ای سرهفت مار و شودمی داده نشان آلوده و خون از پر ،آورده

 ةخانواد موضع ،هامیوه به دختر و پسر یجسمان هایتوانایی سازیتشبیه با...« خیاریم ما» ،بعدی

 یبرا وتکس زین...« سراچنار» ،آخر الالیی در. شودمی انیب هم به نسبت داماد ةخانواد و عروس

 نام با پسر و «گیسسیاه» ،شیموها رنگ با دختر ؛شودمی گوشزد دختر به پسر آرامش و استراحت

 .شودمی ینامگذار «زیعز» گاهشیجا

: کندمی تقسیم دسته سه به ،دهدمی شکل را خود مفهوم هاآن براساس که را هاییداده اورتنر،»

 وظایف، و هانقش برای و برندمی پایین را زنان ارزش آشکارا هافرهنگ در که عناصری .1

 ؛شوندمی قائل کمتری ارزش مردان با مقایسه در هاآن مختص اجتماعی هایمحیط و تولیدات

 تمهیدات. 9 و است ارزشی حکم نوعی که ناپاکی دادننسبت جمله از نمادین تمهیدات. 2

 گیریوجل جامعه قدرت سطوح باالترین قلمروهای در زنان شرکت از که اجتماعی -ساختاری

 که است کافی فرهنگ یک در داده نوع سه این از یکی وجود که است معتقد اورتنر .کندمی

 سؤال این اینجا در(. فرهنگ و شناسیانسان ،1039) «شود ثابت مزبور فرهنگ در زنان فرودستی

 مدام را مؤنث جنس فرودستی چرا ،هستند شفاهی ادبیات تولیدکنندگان که زنانی که شودمی ایجاد

 .دهندمی ترویج دیگر نسل به نسلی از و کنندمی تولید

 از .است گرفته صورت زنان توسط( لرها) مردم این موسیقی بندیاستخوان» :گویدمی لک

 هایترانه و سرودها و هارقص زنی،مشگه گاودوشی، چونهم کار آواهای و هانغمه تا هاالالیی

 زنان قریحة و ذوق حاصل همگی سوگ، ینیآ در هاسراییمویه نیز و عروسی مراسم در شادیانه

 (.91: 1909 لک،) «است

 

 المثلضرب و شعر الالیی،

 الالیی قالب در آموزش 

 (برنج ییالال) «برنج ییالال»

 دانهدانه هایبرنج این: /i berenj ay duna duna/ دونَهدونَه آی بِرِنج ای»
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 آیدمی آبش قلقل یصدا: /qol qole oves iya/ ایا اُوِس قُلقُلِ

 عروس: /aruse ma baca sala sareso xaves iya/ ایا خاِوس شُو سَرِ سالَه بَچَه ما عاروسِ

 (.1900 طالبی، نسترن با مصاحبه) «آیدمی خوابش شب اول .است کوچک و سالبچه ما
 

 زمیعز ییالال :/lalaiye azizom/ زمیعز ییالال -

 کن باز را هایتاخم عزیزم/: azizom axmate va ko/ کُو وا اَخماتِ عزیزُم»

 آیدنمی تو به خدا به :/be xoda bet nmiıya/ نمیا بِت خُدا بِه

 کن باز را ابروهایت هگر/: gere az axmate va ko/ واکُو اَخماتِه اَز گِرِه

 فرشته با مصاحبه) «...نیست تو برازندة خدا به/: be xoda bet nemiya/ اینم بِت خُدا بِه

 (.1990 سجادی،

 خواهد اتفاق بچگی در ازدواج امر که کندمی القا دخترش به مادر «دانهدانه برنج» الالیی در

 دختر برای( پسرعمه یا پسرعمو) پسر زبان از شعر «کن باز را تیاهاخم عزیزم» الالیی در. افتاد

 ازدواج هم با باید تو و من سر آخر که فهماندمی او به و شودمی خوانده( دختردایی یا دخترعمو)

 .نکنی هم اخم و نگیری قیافه من برای و نکنی ناز است بهتر .کنیم

 دختر. گیردمی فرد از را... و خودشکوفایی استقلل، ،گیریتصمیم قدرت ،کم سن در ازدواج

 که شودمی گوشزد او به ابتدا همان از ،شودمی آماده ازدواج برای کودکی در اینکه برعلوه

 ارج نشانگر شوهر، عنوانبه پسرعمو یا پسرعمه انتخاب. کرد نخواهد انتخاب خودش را همسرش

 بسیار عمو و عمه داشت اذعان مصاحبه این در شوندهمصاحبه. اوست خانوادة و مرد قرب و

 هایبچه به دختر دادنشوهر ،رواین از .باشند پدر جانشین پدری جد از بعد توانندمی و عزیزند

 .دارد اولویت دیگر خواستگاران بر ،هاآن

 

 شفاهی ادبیات در جنسیت

 مذکر جنس شعرهای و هاالالیی 

 یا ندانپوشمی لباس را پسرشان که نیز زمانی گاهی .ندارند یمشخص مرز شعرها و هاالالیی این

 خوانده دهندمی غذا او به یا کنندمی حمامش ،کنندمی عوض را اشکهنه که زمانی ،مثال برای

 .شوندمی
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 پسرشاه ییالال/: lalaiye sapesar/ پِسَرشا ییالال -

 Sa pesar sazda pesar kolaye sorx hasta/ سَر دِ َهشتَه سُرخ لیِک پَِسر شازدَه پِسَرشا»

de sar/ :گذاشته سرش روی قرمز کله پسر،شاهزاده ،پسرشاه 

 و کوه به است رفته/: Rafta de ku kamara biyara abe sara/ سَرا آبِ بیارَه کَمَرا دِکو رَفتَه

 بیاورد آب خانه برای تا کوه ةدامن

 i zana bi honara ves nemoan masala/ پِسَر ماشاال پِسَر ماشاال نِمُواَن وِش هُنَرا بی زَنا ای

pesar masala pesar/: با مصاحبه) «پسر هللماشاا پسر هللماشاا گویندنمی او به هنربی هایزن این 

 (.1993 آذرمسا، مهردخت
 

 وردآمی نان شعر/: sea,re nou miyara/ ارَهیم نو شعر -

 نان که پسری: /pesari ke nou miyara ala niyas dara/ دارَه اشین اَال ارَهیم نو هک یپِسَر»

 (.1920 سجادی، اعظم با مصاحبه) «باشد نگهدارش خدا ،آوردمی( منزل به و خردمی)
 

 قربانت شعر/: sea,re qorvunet/ قُروونِت شعر -

 qorvunet barem ye vaxti usena ke deore/ تَختی ِدوُرِ هک اوِسنا یوَخت هی بَرِم قُروونِت»

taxti/ :حاتمی، فاطمه با مصاحبه) «چرخدمی شاعروسی تخت دور که زمان آن ،پسرم قربان به 

1921.) 
 

 امشب ییالال/: lalaiye emso/ مشُواِ ییالال -

 است شب چهارده و امشب: /emsovo carda sova/ ُشوَه چاردَه وُ اِمشُو»

 شده گم گله قوچ هک :/ke quce gala gom soda/ شُدَه گُم گَلَه قوچِ که

 بدون آبگوشت که بس از :/bas ke xordim ave bi gust/ گوشتبی آوِ  خُوردیم که بَس

 ،خوردیم گوشت

 «...شده توانکم و جانبی مانیپاها و دست: /dase pamu sol soda/ شُدَه ُشل پامو دسِ

 (.1999 سلیمانی، مهری با مصاحبه)
 

 خانه نیا ییالال: /lalaiye I qela/ قِل ایالالیی -

 است کسی چه مال خانه این: /i qela male kiya ke/ کِه کیَه مالِ قِل ای»



 005    ...جنسيت تفکيک هاینشانه بر تأکيد با لر قوم گویش در المثلضرب و شعر الالیي، فرهنگ مطالعة

 

 آیدمی آنجا از سازی صدای که/: seda sazi zes miya/ میا زِش سازی صِدا

 است داماد شاهزاده مال خانه این/: i qela male sazda dumada/ دومادَه شازدَه مالِ قِل ای

 (.همان) «آیدمی ناز با عروسش/: aruses va naz miya/ میا ناز وا عَروسِش

 

 مذکر جنس هایالمثلضرب 

 است پدر کار اصل: /alse kar pedara ke madar ragozara/ رَگُذَرَه مادَر که پِدَرَه کار لسِاَ»

 .(1929 ،چیگیوه بیبیحاج با مصاحبه) «است رهگذر مادر و

 قیطر از اقوام اصالت اینکه و است پدر سمت از نسب و اصل دنیرس ،مثل نیا از منظور

 .شودمی دهیسنج پدرشان

 

 (.همان) «خوابدنمی گله در نر بز: /boze nar de gala neme xofta/ خُفتَه نِمِ گَلَه دِ نَر بُزِ»

 .ماندنمی کاربی و هست ارک شهیهم پسر برای یعنی

 

 خوب خودش هک است خوب پدرش: /boas xua ke xoes xua/ خواَ خُوِاش هک خواَ اَشوب»

 (.همان) «است

 .شوندمی خوب و اهل هایشبچه ،باشد خوب پدر اگر یعنی

 

 بماند بزرگ و دخداک بدون دینبا خانه: /hona naba bi keyxoda/ کیخُدابی نبأ هونَه»

 مصاحبه) «آیدمی محمد ،برود هک احمد: /ahmad bara mahmad iya/ ایا مَحمَد بَرَه اَحمَد

 (.1990 ،چیگیوه معصومه با

 .باشد داشته مرد دیبا نهاخ یعنی

 

 «باشد نیزم یرو خودش دیبا پسر: /kor ba xoes ru zemi ba/ با یزِم رو خواِش با رک»

 (.1999 ،یمانیسل یمهر با مصاحبه)

 .باشد نداشته یسک به ازین یمال نظر از و باشد کیمت خودش به دیبا پسر یعنی

 

 ،باشد وارید یرو کسوس مرد: /mard cosenake qaye dival ba/ با والید یقَ کچُسِنَ مَرد»
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 یمهر با مصاحبه) «اوردیب نان ادیز یول: /vali panjei nu biyara/ ارَهیب نو ایپَنجِه یوَل

 (.1999 ،یمانیسل

 .باشد داشته درآوردن پول ةعرض دیبا مرد یعنی

 

 را رشدابر ؟خواهیمی دختر: /doxtar maxay berarese boyn/ نیُبو بِرارِشِه یماخا دُختَر»

 (.1993 آذرمسا، مهردخت با مصاحبه) «نیبب

 ،باشد خوب یبرادر اگر .بپسند و نیبب ار برادرش ،یبپسند را دختر خواهیمی آگه یعنی

 .نکن رکف خواهرش به ،باشد بد یبرادر اگر و است خوب حتماا هم خواهرش

 

 کندمی ناله شوهربی زن :/bi suar menala/ مِنالَه شواَربی»

 کندمی ناله دارشوهر زن: /va suar menala/ ِمنالَه شواَر وا

 حجله در نشسته عروس یحت :/aruse poste pardaam menala/ مِنالَه امپرده پُشتِ عَروسِ

 (.1993 آذرمسا، مهردخت با مصاحبه) «نالدمی هم

 بیان یضمن طوربه ،مثل نیا در. کنندمی ناله و اندناراضی یبد و خوب طیشرا هر در همه یعنی

 و خوشبخت است، شوهرش منتظر حجله در و ردهک شوهر هک یدختر ای شوهردار زن هک شودمی

 .است ناراضی و ندکمی ناله هک دارد تعجب یجا و است راضی

 

 یشفاه اتیادب در پسر گاهیجا
 تحمل با حتی بودنخانه آورنان و شدنداماد: شودمی گوشزد او به پسر وظیفة هانمونه همة در

 گویدمی راوی ،«است شب چهارده و امشب» متن ةادام در. کوه از رفتنباال مثل فراوان هایسختی

 باید همه ناچاربه ما و است شده گم -است ترمهم همه از که -گله قوچ که است شب چهارده

 .خورندنمی آبگوشت چراکه ؛کنندمی هم جوییصرفه که است معلوم ضمندر .بگردیم دنبالش

 راه ماشین با ایل اهالی ،نعمتش فراوانی و رویش گل از که دامادندشاهزاده مدیون ،ایل افراد ةهم

 به زری چادر هاخانم همة که اوست جلل و جاه و او روی گل از نیز و کنندمی طی را ناهموار

 تلش درآوردن پول راه در هم ،باشد آورنان هم که است ارزشمند پسری یا مرد یعنی. دارند سر

 پسرانشان برای را فرهنگی الگوی و نقش ،ترتیباینبه. شود ثروتمند بازویش زور از هم و کند

 نشان واال و بلندمرتبه را مرد جایگاه مدام ،هانمونه این در شفاهی ادبیات ساختار. کنندمی تعریف
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. گیردمی قرار دیگران فرادستی مقام در ،اوست به وابسته همه حیات و زندگی آنجاکه از و دهدمی

 ساختار یا شفاهی ادبیات این. است فرودستی مقام در ،نشود چه شود یادی زن از چه اینجا در

: 1039) اورتنر سخن به. است آن کنندةتولید خود که است گرفته شکل ایفرهنگی بستر در ،ذهنی

 و ،خاص فرهنگی دیدگاه یک زادة قطع طوربه ،اجتماعی واقعیت یک»( فرهنگ و شناسیانسان

 .«است متفاوت اجتماعی واقعیت یک زادة تنها ،فرهنگی متفاوت دیدگاه یک

 

 مؤنث جنس شعرهای و هاالالیی 

 کههنگامی گاهی خواباندن، زمان برعلوه و ندارند یمشخص مرز زین شعرها و هاالالیی این

 کنندمی حمامش ،کنندمی عوض را شاکهنه که زمانی مثال، برای یا ندانپوشمی لباس را دخترشان

 .شودمی خوانده ،دهندمی غذا او به یا

 

 ستین خوب شعر :/sea,re xu ni/ ین خو شعر -

 باشد ادا و پرناز دختر که نیست خوب: /doxtar xu ni qerti ba/ با قِرطی نی خو دُختَر»

 باشد قوطی در آردش :/ardes mine quti ba/ با قوطی مینِه آردِش

 باشد چاق دختر که است شایسته و خوب/: doxtar xua lopu ba/ با لُپو خواَ دُختَر

 با مصاحبه) «باشد خمیر مخصوص ظرف در آردش/: ardes pore tapu ba/ با تاپو پُرِ آردِش

 (.1991 سجادی، آذر

 

 ردهک یدختر شعر: /sea,re doxtari kerda/ ردَهک یدُختَر شعر -

 شده کدبانو دختر: /doxtar doxtari kerda/ کِردَه دُختَری دُختَر»

 کرده درست خمیر آرد، با: /ard rexta xamir kerda/ کِرَده خَمیر رِختَه آرد

 سوخته اشخمیری هایدست: /dasa xamiris soxta/ سُوختَه خَمیریش دَسا

 مصاحبه) «ساخته( آتش برای) تاپاله که بس از :/bas ke papula saxta/ ساختَه پَپولَه هک بَس

 (.1922 سجادی، عفت با

 

 دختر/: doxtar/ دُختَر -

 دختر است دختر دختر: /doxtar doxtara doxtar/ ُدختَر دُختَرَه دُختَر»
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 دختر است پر بالش: /balese para doxtar/ دُختَر پَرَه بالِشِ

 دختر است سر زیر هاشب: /so de zire sara doxtar/ ُدختَر سَرَ زیرِ دِ شُو،

 دخترم است چینپر پیراهنش: /piran qelqelım doxtar/ دُختَر مقِلقِلی پیرَن

 دختر است سرم تاج: /taje sarom doxtar/ دُختَر سَرُم تاجِ

 شوهر) دختر ماندمی امخانه در: /be xuna mundanim doxtar/ دُختَر موندَنیم خونَه به

 (کندنمی

 هستم پرت بالش: /balese paret hessom/ هِسُّم پَرِت بالشِ

 هستم سرت زیر هاشب :/so de zire saret hessom/ هِسُّم سَرِت زیرِ دِ شُو

 مسته تچینپرپیراهن: /piran qelqelit hessom/ هِسُّم تقِلقِلی پیرَن

 هستم سرت تاج: /taje saret hesom/ هِسُّم سَرِت تاجِ

( شوهر بدون) اتخانه در اما: /be xuna mundanit nissom/ سُّمین موندَنیت خونَه بِه

 (.1999 سلیمانی، مهری با مصاحبه) «مانمنمی

 

 اشغمزه و ناز همه این با دخترم: /doxtarem ve nazo qamza/ غَمزَه نازُو وِ دختَرِم»

 «است ترباارزش پسر هزارصد از :/sad hezar pesar miyarza/ اَرزَهمی پِسَر هِزار صَد

 (.1921 حاتمی، فاطمه با مصاحبه)

 

 ماندمی به درخت گل مثل که خانم مریم: /maryam khanem gole be/ بِه گُلِ خانِم میمَر»

 زده چادر ده ورودی در دم: /cayer ziya dare de/ دِ دَرِ هیز ریچا

 کرده دعوت را دخترها: /doxtarane vada xassa/ خاسَّه وَدَه دُختَرانِه

 منصوره با مصاحبه) «کرده بیرون را پسرها اما: /pesarane dar kerda/ ردَهک دَر پِسَرانِه

 (.1991 زندوکیلی،

 

 مؤنث جنس هایالمثلضرب 

 شیر از ای دیبا بچه: /baca bayad ya a rise boas bajaha/ بِجَهَه بوَاش شِیاَر ای دیبا بَچَه»

 بپرد پدرش

 (.1999 ،یگودرز مژگان با مصاحبه) «مادرش یمو ای: /ya gise nenas/ شنِنَه سِیگ ای
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 .شودمی یکی پدر با ارزشش مادر ،مثل نیا در .ببرد حساب نشیوالد از یکی از دیبا بچه یعنی

 

 با مصاحبه) «آیدمی مادربزرگم از مادرم یبو :/bu dam ze dalekam iya/ ایا مکدالِ زِ دام بو»

 (.1999 ،ینیام فرشته

 .شودمی انیب مادر به عشق خاطربه مادربزرگ بودنزیعز ،مثل نیا در

 

 شودمی اشگرسنه عروس یوقت: /arus vaxti gosnas ma/ ما گُشنِش یوِخت عَروس»

 «افتدمی اشعروسی یغذا ادی: /ase arusis mefta yayes/ شیای مِفتَه شیعَروس آشِ

 (.1991 ،یسجاد آذر با مصاحبه)

 ادی ،بدهد رخ یزن یبرا ایسختی یروز اگر اینکه و یعروس شب در بودنخوشحال از هیناک

 .افتدمی اشگذشته خوش یروزها

 

 است خوش دلش دبانوک: /keyvanu deles xasa/ خَشَه دِلِس وانوکی»

 «است اجاق آتش از صورتش سرخ رنگ: /range surates ze tasa/ تَشَه زِ صورَتِس رَنگِ

 (.1901 ،یسجاد رهین با مصاحبه)

 .است ردنکسرخ را خود صورت یلیس با ای هاسختی و هاناراحتی در بودنصبور از هیناک

 

 ردیبم زن: /za bamira/ رَهیبَم زَ»

 د،یفر محبوبه با مصاحبه) «فتدین سرش از چادر: /cayer ze sares nara/ نَرَه سَرِش زِ ریچا

1993.) 

 .دارد طلق یبد از تیاکح ،مثل نیا و گرفتنطلق یعنی افتادن سر از چادر ای رفتن سر از چادر

 

 است یترش وزةک مثل زن: /za mese kuza torsiya/ هیتُرش وَزهک مِثِ زَ»

 افتدمی آب دهان دنشید با هک: /dyanes delene eo meneza/ مِنازَه اِوُ دِلِنِه نِشید

 رودمی ضعف دل خوردنش با و: /xordanes delene a hal mora/ مُرَه حال اَ دِلِنِه خُوردَنِش

 (.1929 ،چیگیوه بیبیحاج با مصاحبه) («شودمی تیاذ معده)

 .خورد را زن ظاهر گول دینبا یعنی
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 شب در) اندعروس سر پشت فهیطا لک: /mal mana sare arus/ عَروس سَرِ مَنَه مال»

 (شایعروس

 را فهیطا( است یگرید یجا حواسش) عروس: /arus malene var da/ دا وَر مالِنِه عروس

 (.همان) «است کرده رها

 ای ؛خواهدمی یگرید زیچ دلش و است ننشسته عقد سفرة سر املک تیرضا با عروس یعنی

 همة و ندارد را اشپدری خانوادة از شدنجدا یآمادگ هنوز هک است کرده ازدواج زود قدرآن

 .است اشپدری خانة به حواسش

 

 وهیب زن :/zane biva/ وَهیب زَنِ»

 با مصاحبه) «هستند دشمنش شیپاها ةپاشن: /pasna pas dosmanesa/ ُدشمَنِشَه پاش پاشنَه

 (.1991 ،یلکیزندو منصوره

 راکهچ ؛ردیبگ طلق عنوان چیه به دینبا زن بنابراین، ؛دارد ادیز بدخواه و دشمن ،وهیب زن یعنی

 دست از را شوهرش ایحادثه اثر رب اگر و شود بدبخت و دیاین رشیگ شوهر گرید است نکمم

 .برهد یبدبخت از و ندک ازدواج زودتر هرچه است بهتر ،داد

 

 جوان زن: /zane jevu/ جِوو زَنِ»

 (.همان) «هستند دشمنش شیپاها ةپاشن: /pasna pas dosmanesa/ دُشَمنِشَه پاش پاشنَه

 انیکنزد و آشنا و دوست نیب حتی ،است برخوردار یذات ییبایز از معموالا هک جوان زن یعنی

 .نشود ظاهر مردم انظار در چندان است بهتر و دارد ادیز دشمن

 

 شفاهی ادبیات در دختر جایگاه
 او به ،گیردمی رونق او وجود با کاشانه و خانه اینکه و دختر بودنکدبانو ،هانمونه این تمامی در

 که شود سبب نباید اشغمزه و ناز که شودمی یادآوری هانمونه از یکی در همچنین. شودمی گوشزد

 توانمی .ارزدمی پسر هزارصد به اشغمزه و ناز گویدمی یدیگر نمونة در .بیفتد عقب خانه کار از

 او به سرانجام و ؛باشد کدبانو و کاری باید هم ،باشد داشته ناز باید هم دختر که کرد تفسیر گونهاین

 ورود ةاجاز مردها به نباید اما ،کند معاشرت هاخانم با تواندمی هایشمهمانی در که دهندمی یاد

 خانواده اعضای به پردهبی دختر ،شودمی تشبیه پر بالش به دختر که ایالالیی در ضمندر. بدهد
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 دسترسدر همیشه و است سرش بالش که دهدمی هشدار ،خواندمی الالیی برایش که مادرش ویژهبه

 این. نیست ماندنی خانه در زیرا ؛رفت خواهد و کرد خواهد ازدواج حتماا اما ،ستا رسانشکمک و

 در دختر، به شدهداده هایآموزش. کندمی نمایان فرهنگ این دختران برای را ازدواج اهمیت گزاره،

 نیست مهم. پسنددمی جامعه اجتماعی ساختار که است الگویی و نقش کنندةکامل هانمونه این

 ناز این اما ،باشد طناز و کدبانو شوهرش برای که است آن ترمهم. ستا ایزمینه چه در دختر استعداد

 شودمی داده آموزش او به ضمندر .کند معاشرت مردان با ندارد حق او. دارد ایمحدوده هاغمزه و

 به خدمت از حتی) است ترمهم ،شودنمی اشاره یا شودمی اشاره آن به که چیزی هر از ازدواج که

 آرزویش و آمال نهایت و دختر خیریبهعاقبت انگار که شودمی القا نیچن ذکرشده نمونة در. (والدین

 .شودمی بیان دختر خود زبان از مسئله، این. است هایشمسئولیت و ازدواج

 

 هاالمثلضرب و شعرها ،هاالالیی از استفاده زمان
 نوزاد تولد اول روز ده در: است شرح بدین ،شد یافت زمینه این در آنچه ،مذکور یهامصاحبه در

 معنای و شده بالغ وقتی حتی لباس، پوشاندن و جا تعویض هنگام به وی، خواباندن زمان پسر،

 است، آورنان و رودمی نان خرید به یعنی رسد؛می استقلل به و کندمی درک را المثلضرب و شعر

 دختر نوزاد اگر و «باشد حافظش خداوند آوردمی نان که پسری: »خوانندمی محلی زبان به برایش

 آشپزی و خانه به وقتی بلوغ، سن از گذشتن و نوجوانی و کودکی دوران طی از بعد باشد،

 ریخته آرد کرده، دختری دختر» خوانندمی دهد، نشان را لیاقتش و باشد دقت با چنانچه پردازد،می

 محلی زبان به نیست تمیز و منظم کارش و بوده توجهبی که دختری برای ولی. «کرده خمیر

 قوطب درون آردش و باشد بوده خود اطفار پی و بریزد قر که نیست خوب دختر: »خوانندمی

 درون آردش و بوده آشپزی و نان پختن فکر به مدام و باشد چله و چاق است خوب دختر. باشد

 جنسیت به توجه با شده یاد شفاهی ادبیات ةهم که نگذاریم ناگفته... و «باشد خمیرش ظرف

 .شودمی بیان ذکر که آنچه به توجه با و فرزند
 

 گیرینتیجه و بحث
 فرهنگ در :است تأکید مورد صورت نیا به تیجنس هاینشانه ،شد گفته آنچه به توجه با

 شب و ازدواج زمان تا فرزندان نوزادی زمان برای هاالمثلضرب و شعرها یا الالیی ،شدهمطالعه

 این ،هویداست کاملا جنسیت ،شفاهی ادبیات نوع این در اینکه ضمن .است شده تنظیم شانزفاف



 5035 تابستان ،2 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    032

 و هانقش به آن نگرش نوع و فرهنگ نوع اساسبر تنها و تربیتی و آموزشی فاهدا با ادبیات

 والدین بیشتر ،کنندمی استفاده ادبیات نوع این از که کسانی. دشومی گرفته کاربه جنسیتی الگوهای

 به شانخانواده نوع و باشند ترسنتی هرچه که هستند جوانان و نوجوانان کودکان، اجداد و

 به شانخانواده ساختار و باشند ترمدرن هرچه و بیشتر ،باشد ترنزدیک گسترده هایخانواده

 افراد ،هابررسی مطابق. برندمی بهره ادبیات نوع این از کمتر باشد، ترنزدیک ایهسته هایخانواده

 به اما ،کنندمی استفاده ادبیات این از کمتر بودنشانشهری علتبه ،بروجرد شهرستان مطالعة مورد

 طوربه ،خود یشفاه اتیادب در و نکرده تغییر جنسیت به نگاهشان نوع ،سنتی هایریشه دالیل

 تشویق را پسرزا زنان و انددوستپسر ؛اندقائل یارزش تفاوت مؤنث و مذکر یبرا مشخص

 یجا دختر هک است چنین دختر دربارة شانجنسیتی الگوی معموالا ،شد اشاره که چنان. کنندمی

 اما ،نیست آگاه یسک دلش راز از و است صبور و دبانوک هک خاص یموارد جز ،ندارد ایویژه

 براساس وظایفش و هامسئولیت و اوست بودنعزیزتر همیشه پسر دربارة هاآن جنسیتی الگوی

 با مقایسه در دختر. نیست پوشیچشمقابل فرهنگ این در زن فرودستی. شودمی تعریف عزتش

 فرهنگی این. شودمی تشبیه سرهفت مار به و آیدمی دنیا به خون به آلوده و ناپاک مکانی از ،پسر

 مردی اگر .باشد معشوق که ندارد ارزش قدرآن دختر. شودمی تولید زنان خود توسط که است

 بدون ،شود عاشق روزی اگر. است فراجنسیتی قالب در ،بگوید او برای هم شعری عشقش دلیلبه

 و دین و خدا به واریامید به را او پدر و ندارد ازدواج حق خواهدمی را مصلحتش که پدر نظر

 دهانش به دستش که است مناسب ازدواج برای مردی فهماندمی او به و دهدمی بشارت مذهب

 هایروش به اشزندگی یط. باشد مستقل مالی نظر از زن نیست قرار فرهنگ این در زیرا ؛برسد

 نادیده را وجودش از قسمتی اگر حتی ،بگوید چشم و نکند اعتراض که بیندمی آموزش گوناگون

 کسی همسر ،روییترش و اخم بدون بیندمی آموزش او. است نفعش به قطع طوربه زیرا ؛بگیرند

 اگر .(است آن در مصلحتش که دیگر کسهر یا پسرعمه پسرعمو،) انددیده تدارک برایش که شود

 برادرش بودنپسندمورد درگرو ازدواجش و خوشبختی که بداند باید ،باشد خواستگار منتظر هم

 او. باشد مقبول برادرش که است مقبول دختری که است این فرهنگش ذهنی ساختار چراکه ؛است

 از حتی) امری هر از ازدواج و است ازدواج الزمة زیرا ؛باشد دارخانه و آشپز کدبانو، گیردمی یاد

. داشت نخواهد شوکت و جلل و جاه و عزت شوهر بدون زیرا ؛است ترواجب( والدین به خدمت

 باشد هم چلهوچاق. کند فراهم را همسرش لذت بساط تا باشد طناز کافی اندازة به باید ضمندر

 در تواندمی اینکه و دارد اشجسمانی قدرت و او بدن و تن سلمت از حکایت بودنشچنیناین که
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 نگهداری و شیردهی زایمان، بارداری، تحمل و جسمانی قدرت تا بماند خود طبیعت سطح همان

 تردلچسب نیز بستر در ضمندر. باشد داشته او چندسالگی تا و آمدنشدنیابه از پس را کودکش از

 شوهرش به( او به نه البته) را مجدد تأهل اجازة جامعه اجتماعی ساختار ،نباشد هم اگر که باشد

 ،خوردنمی خانه وظایف و داریکودک ،همسرداری درد به تنهانه زن بدن و تن ظرافت. است داده

 به جدایی هوس و شود واقع غیر توجه مورد نکند دارد؛ همراهبه نیز را دلربایی و زیبایی خطر بلکه

 فرهنگی هایهمقول وارد و شودمی حفظ بهتر طبیعتش ،باشد چاق اگر بنابراین، ؛بزند سرش

 از را زن ایگونهبه ،«است دشمنش هم پایش پاشنة مطلقه زن» گویدمی که نیز آنجا البته. شودنمی

 آن، ترویج و فرهنگ این شفاهی ادبیات در قالب ذهنی ساختار این با. ترساندمی استقلل و جدایی

 دوران در زن نجات هایروزنه آخرین و گیردمی شکل جامعه این اجتماعی ساختار

 گیریتصمیم با و کم سنین در که دخترانی اغلب، زیرا) شودمی خاموش نیز شدنشرسعقل

 فکر به هم روزی اگر تا ؛(شوندمی رسعقل و پخته شوهر خانة در ،کنندمی ازدواج ترشانبزرگ

 زنی ،ترتیببدین. باشد نداشته را توانش ظاهری و جسمانی نظر از ،افتاد اشزندگی نوع در تغییر

 با اشپیری دوران برای هم ،کند جلب را شوهرش رضایت هم تا باشد پسرزا که است خوشبخت

 به را قدرت و کند جذب را عروس خود سیاست با بتواند ،برسد جللی و جاه به پسرش به تکیه

 همان در همچنان که است شده دیر قدرآن زمان آن البته. کند ریاست پسرش کنار در و آورد کف

 و داریخانه سطح در وجوشجنب و فعالیت جز زیرا ؛ماند خواهد باقی اشطبیعی سطح

 این درنهایت، .رودمی دنیا از و رسدفرامی مرگش باالخره و یابدنمی یدیگر مجال کدبانوگری

 و طبیعت رابطة میانجی» این ،اورتنر تعبیر به و فرهنگ کنندةتولید این فرودست، این لطیف، جنس

 .ماندمی نافرجام فرهنگ به رسیدن در ،«فرهنگ
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