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 چکیده
یابد. در این ها هم در آن بازتاب می فراگیرترین شکل هنری است و متنوعترین اندیشه قّصه،

به  محور، محتوامحور هستند تا زبانهای عامیانه كه بیشتر  پژوهش به دلیل ویژگی خاص قصه
سبک سی انتقادی به ایدئولوژی حاكم بر  روش تحلیل محتوایی از منظر  ّصهشنا ها پرداخته  ق

سانه پنج ایدئولوژی ،شده شاخص در اف ست. جامعه آماری این تحقیق  بُن  ها تحلیل گردیده ا
ّصه ست. های عامیانه انجام شده ا گیری به روش تصادفی از افسانههای عامیانه ایرانی و نمونه ق

سانه ست كه خالقان اف شان دادن آن ا شه این پژوهش در پی ن های خود  ها چگونه به بیان اندی
 اند و خوانندگان و شنوندگان قّصه تا چه حد تحت سیطرۀ ایدئولوژی حاكم بر اسطوره پرداخته

ـــانه ـــکل میگیرد. نتیجه اینکه ،ها قرار گرفته ها و افس ـــان ش  ،ناخودآگاه رفتارهای اجتماعیش
صیتهای  شخ صورت اعتراض  ّصهایدئولوژی به  ضع موجود و بیان آرزوها و رؤیاهای آنها  ق به و

ازدواج اوج آمال »شــده در این پژوهش عبارتند از: های اســتخراج بُن یابد. ایدئولوژیبازتاب می
هكه تالش قهرمانان « آدمی اســـت را برای رســـیدن به این كنش روایی نشـــان میدهد؛  قصـــّ

شهر قهرمان را به واسطۀ آرمان ،«اینجا جای من نیست و باید به جایی بهتر رفت» بُن یایدئولوژ
ــبات قدرت به ایدئولوژی ــازد؛ تالش برای حفظ مناس ــفركردن میس حذف رقیب به هر »بُن  س

ـــتم»بُن  مینجامد؛ ایدئولوژی« قیمت ـــاطیری  مایه كه از بن« پذیرش س های تربیتی و اس
س شمه میگیرد و د ستبخت تعیین»بُن  ایدئولوژی ،ت آخر اینکهسرچ شت ا سرنو به « كنندۀ 

ـــختیها و بی یا كمک میکند و در واقع توجیه تنبلی فردی و  پذیرش راحتتر س عدالتیهای دن
 تفسیر جبر زمانه میتواند باشد.

 
 فرهنگ. ،های عامیانه قصّه ،ایدئولوژی ،شناسی انتقادی سبک ،سبک فکری: كلمات كلیدی
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Abstract 

Tale is The most extensive form of art, therefore it reflects the 

most diverse of thoughts. In this research, according to special 

feature of folk tales which is more content-oriented not langue-

oriented, we have analyzed the ideology lies in the tales and we just 

speak about five highlight ideologies in legends because of limited 

volume. We are going to show how these thoughts are presented by 

creators of legends and how much readers and audients are 

impressed by the ideology dominant on myths and tales. As a result, 

we should mention that we find five dominant ideologemes that are 

as following: The ideologeme of travel which is the express 

dissatisfaction to exist status and exploring for the utopia; The 

ideologeme of getting marriage which is natural and instinctual but 

with the one dimension attitude to life; The ideologeme of eliminate 

rival at any cost which is endeavor for maintaining power 

relationships; The ideologeme of oppression acceptance which is 

illogical emphasis on some moral teachings; The ideologeme of 

chance and fortune which is just for increasing of tolerance in front 

of injustices. 
Keywords: Thought Style, Critical Stylistics, Ideology, 

Ideologeme, Persian Folktales, Iranian Culture. 
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 مقدمه -1

ّصه ساختهای خود حاوی نظام ق سرگرمی، آموزندگی، در زیر شگانی ها افزون بر وجه  اندی

ّصه ضر در ق شۀ حا سازد و به ها رفته رفته جهاننیز هستند. اندی بینی افراد یک جامعه را می

آموزد. بسیاری از وجوه شخصیتی انسانها بر مبنای آنچه آنها نوع تفکر در باب هستی را می

ستین و با توجه به قالب  ّصه نخ شکل میگیرد و از آنجا كه ق شنوند،  و میخوانند و آنچه می

سـاختار آن و سـن یادگیری هر فرد، تأثیرگذارترین نوع آموزش به شـمار میرود، افراد را به 

ها اســـتخراج میشـــود، پایبند میکند و در نهایت، به اصـــول و قواعدی كه از دنیای قصـــه

 ایدئولوژیهای مسلط ذهن وی تبدیل میگردد. 

ه ــّ ــت، اما  گرچه قص ــل تخیل آفرینندگان خود اس پردازی یا از خیال چیزی فراتر»حاص

سانه ست. بیش از هر چیز این اف سنّتهای گذشته ا ست كه پژواک  سانی ا ها بازتاب رؤیای ك

شنیدهاند، گفتهآن را پرداخته سرشار اند و  شتن عدالت اجتماعی، زندگی  اند. رؤیاهایی از دا

ـــلح و آرامش و در نهایت، آرزوی آزادی و رهاییاز كار لذت رهنگ ف)« بخش، زیبایی و ص

ــانه ه29، ص های مردم ایرانافس ــّ ــتها و آرزوهای پنهان »ها (. همچنین قص نمودگار خواس

اند و همواره شده كه راهی به تاریخ رسمی نگشودهنویسندگانی ناشناس، از طبقاتی فراموش

ـــیه ـــبجدال قدرت و نمایش در هزارویک)« اندهای مهمتر از متن باقی ماندهدر حاش ، ش

ندگی (36-37ثمینی: ص  های ز ـــاحت مامی س كه بر ت هایی چندان عظیم  ها و آرزو یا . رؤ

اندازد، اندیشـۀ آنان را میسـازد و تمامی رفتارهایشـان را تعیین اجتماعی انسـانها سـایه می

 میکند. 

 بیان مسأله -2
های مختلف سبکی یا مکتبهای متنوع نقد ها معموالً از دیدگاهها و اسطورهها، افسانهقّصه

اند، اما از این میان توجه به ســطح فکری این آثار یا ایدئولوژی بررســی و تحلیل شــدهادبی 

ـــیهای  به بررس یل  ما یات ت قان ادب ـــوالً محق ـــت. اص تاده اس فاق اف ها كمتر ات حاكم بر آن

سائل زبانی متمركز هستند، حتی بهار نیز شناختی اثر دارند و زبانزیبایی سان نیز بر م شنا

سبک سی خود چندر  ست. مبانی نظری این شنا شان نداده ا سطح فکری توجهی ن دان به 

سبک سوفان و جامعهسطح  شتر برگرفته از آرای فیل سی نیز قاعدتاً بی سانی چون شنا شنا

ـــت كه دربارۀ ایدئولوژی تحلیلهای  ـــر و ریکور اس ماركس، انگلس، دوركایم، مانهایم، آلتوس

شاندن بحث از  صلی دارند. لذا برای به درازا نک سبکمف سبک و  سی كه تعریف مفهوم  شنا

ـــده اند، پرهیز كرده، محور مقاله بر بارها و بارها در منابع و مقاالت متعدد بیان و تکرار ش

 ایدئولوژی متمركز شده است.

ه محور، در های عامیانه كه بیشــتر محتوامحور هســتند تا زبانبه خاطر ویژگی خاص قصــّ
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بار ایدئولوژیک معنا هســتند، پرداخته نشــده  های زبانی كه حاملاین پژوهش به شــاخصــه

شتر امکان ست. تجلّی ایدئولوژی در زبان متون كالسیک و مکتوب بی ّصها ست، ق ها با پذیر ا

شتاری، هنوز هم ویژگی گفتاری خود را حفظ كردهوجود چاپ در مجموعه اند. البته های نو

ـــوات عاطفی و مانند آن  و ارتباطش با ایدئولوژی تأمل میتوان بر روی نحوۀ بیان، لحن، اص

شهای  س شتر، ابتدا پر شمندی بی شنی و رو كرد و در تحقیقی دیگر بدان پرداخت. برای رو

 اندازی مشخص از مباحث مطروح به دست آید:تحقیق بازگو میشود تا چشم

 یابد؟ها چگونه بازتاب می( ایدئولوژی در قصّه1

 متن را بیشتر بر دوش میکشد؟روایی بار ایدئولوژیک -( كدام عنصر زبانی2

 های عامیانه چگونه نظام اندیشگانی انسان را شکل میدهد؟( ایدئولوژی نهفته در قصّه3

 پیشینۀ پژوهش -3
به مســایل مربوط به « ایدئولوژی، ســبک و گفتمان»( در پژوهشــی با نام 1388فتوحی )

ح مختلف، حامل شـناسـی میپردازد. وی معتقد اسـت كه زبان در سـطوایدئولوژی و سـبک

ایدئولوژی اســت، هم به ایدئولوژی شــکل میدهد و هم از آن شــکل میپذیرد. ایدئولوژی نه 

ـــامان« چگونه گفتن»ما را تحت كنترل خود دارد بلکه « چه گفتن»تنها  دهی را نیز س

ــیاهه ــخن میکند. هر دوره و هر گروه اجتماعی و ایدئولوژیک، س ــکلهای س های خاص از ش

ها و آغشــته به یافتۀ محتوای ایدئولوژیالم، زبان صــورت مادی و تجســمدارند، در یک ك

 آنهاست. 

ـــی با نام 1389ثمینی، آقازاده و دیانی ) ـــوببدل»( در پژوهش ـــی: آش ـــازی در پوش س

ـــانه« ایدئولوژی ـــی به افس های آذربایجان، به این نتیجه با نگاهی از منظر ادبیات نمایش

های است كه میتواند ما را در شناخت واقعیتها و نشانه پوشی یکی از اعمالیمیرسند كه بدل

پندارند، یاری رســاند. ابدی می-و مســایل ازلی ای كه انســانها ناخودآگاه پذیرفتهیافتهثبات

اند و های جنســیتی جادوییپایۀ این احکام را اعتقادی كهن شــکل میدهد كه بنا بر نشــانه

طبیعت و ماهیتش را تغییر میدهد، اما این امکان ســوءاســتفاده از آنها هم خود فرد و هم 

كند و عطش جدیدی در شــناخت انســان را با دنیای پیش رویش وارد چالش جدیدی می

 آورد. های پیرامونش در او پدید میپدیده

«  آبادیردپای ایدئولوژی در آثار اولیه محمود دولت»ای با نام ( در مقاله1391طاهری )

شــده و شــخصــیتهای داســتانهای آبادی در مضــامین طرحكه دولتبه این نتیجه میرســد 

گرایانه قرار گرفته و ایدئولوژی حاكم بر جامعۀ بلندش، ناخودآگاه تحت تأثیر گفتمان غرب

ست. دولت شته ا ستتر واقعیتهای اجتماعی بازدا سی و فرهنگی او را از درک در آبادی سیا

ضع نم شکارا علیه باورهای دینی و اعتقادی مو سخنی نمیگوید، اما یآ گیرد و له و علیه آن 

صیتهایی می سمان معلق ماندهشخ ساختار و آفریند كه میان زمین و آ اند. این تعلیق را در 
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 ها نیز وجود دارد. درونمایۀ داستان

سبک1392درپر ) سی انتقادی نامه( در كتاب  های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان، شنا

های ی غزالی را زاهدانه میداند كه در بازتولید این گفتمان از شیوههاگفتمان مسلط در نامه

ست. دید غزالی بر حول این گزاره  شده ا ستفاده  شی و ترغیبی ا مختلف آمرانه، اقناعی، چال

ـــت. این بُن« آخرت بر دنیا ترجیح دارد»كه  ایدئولوژی بر انتخابهای زبانی قابل تبیین اس

شده بین دنیا و آخرت تأثیر میگذارد و از مخاطب با ب سته  ستقیم خوا ستقیم و غیرم یان م

 دست به انتخاب بزند و آخرت را بر دنیا ترجیح دهد. 

احمد بر بررســی داســتان بچۀ مردم جالل آل»( در مقالۀ 1393پور )بخش و قاســمیتاج

احمد در نهایت با دیدی عمیق و ، نشـــان میدهند كه آل«مبنای نظریۀ ایدئولوژی آلتوســـر

ــود، زنی بین محبت مادری و به نقاد ــاالر حاكم بر جامعه كه موجب میش انه، به نظام مردس

 دست آوردن رضایت شوهرش، دومی را انتخاب كند، میتازد. 

با عنوان ( در مقاله1394دلبری و مهری ) یدئولوژی در الیه»ای  ـــبکی كاركرد ا های س

سنک وزیر ستان ح سند كه هرچند بیهقی،« دا صاً بر بیطرفی خود  به این نتیجه میر شخ

ــریح، باورها و نظرات خود را در  ــرار دارد، ناخودآگاه و در پاری موارد كامالً خودآگاه و ص اص

 های دیگر سبکی نشان میدهند. متن تسرّی میدهد و بسامد این بازتاب را در الیه

سانه سبک و زبان و اف ست، اما در با اینکه دربارۀ ایدئولوژی و  شده ا ها پژوهشهایی انجام 

 زمینۀ مطالعاتی این نوشته، جز موارد ذكر شده پیشینۀ مهمی یافت نشد. 

 ایدئولوژی و سبک  -4

صر به لطف تنوع حوزه كه محصول دوران مدرن  ییهای مطالعاتی و جزءنگردر جهان معا

سبک ست، مکتبهای متعددی در زمینۀ  ست. دیا سی نیز پدید آمده ا گر اینگونه نیست شنا

ستخراج كنیم،  سبکی را ا سی ویژگیهای نظم و نثر بپرداریم و چند مؤلفۀ  كه ما تنها به برر

شــناســی بلکه بســته به قابلیت و اهلیت متن میتوانیم نوع خاص و مرتبطی را در ســبک

ه ـــّ ـــانهبرگزینیم. در مطالعۀ قص ـــناس اش مواجه ها از آنجا كه با متن ادبی به معنای زیباش

س ّصهنی های تجمع فرهنگ ها یکی از مهمترین گنجینهتیم، و با لحاظ كردن این نکته كه ق

شه یک قوم هستند و نیز از آنجا كه  هیچ گاه در گذشته فرهنگ مردم جدی گرفته »و اندی

نشده است، بنابراین از آزادی بیشتری برخوردار بوده و شرایط زمان به صورت بهتری در آن 

(. بر این اساس و با در نظر گرفتن 165سی امثال و حکم پارسی، ص تجلی یافته است )برر

شمار میرود، پرداختن به نوع تفکر و ایدئولوژی  ّصه مهمترین جلوۀ فرهنگ مردم به  اینکه ق

در مقایسـه با بررسـی سـبک زبانی و نحوی و -موجود در آنها میتواند نتایج قابل توجهی را 

 در بر داشته باشد.  -ادبی قصّه

گفتیم كه سبک همان »ر نیز به دو جنبۀ صورت و معنی در بررسی سبک توجه دارد: بها
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طرز فهمیدن حقایق و تعبیر آنهاســت، اكنون گوییم كه تعبیر یا بیان هر امر منوط به طرز 

اینک گوئیم كه دهد. ]...[ تفکر شــخصــی اســت كه آن را مورد مطالعه و مشــاهده قرار می

یا معنی، صورت یا شکل. از توجه به جهان بیرون فکری  سبک شامل دو موضوع است: فکر

ــود و آن نمونه ــت از تأثیر محیط در فرددر ما تولید میش ــوابق  -ای اس و ما آن فکر را با س

شنوندگان تعبیر  سازیم و با همان جنبۀ فکری خویش برای  ذهنی خود منطبق و موافق می

 ،رو(. ازاین19ص ،شــناســی)ســبک «ای اســت از تأثیر فرد در محیطو این نمونه -میکنیم

اگر نگوییم پررنگتر از  ،بررسی و تحقیق در سطح فکری و اندیشگانی نویسندگان و شاعران

ست سایل ادبی و زبانی ا سی و تحلیل م ساخت و بنیانهای نظری آثار  ،برر توان گفت كه زیر

 ایشان به شمار میرود و شایستۀ توجه بیشتر است.

شناسی سطح فکری را شامل این موارد میداند: آیا اثر درونگرا شمیسا نیز در كلیات سبک

گرا )عرفانی(؟ گرا؟ خردگراست یا عشقگراست یا غمو ذهنی است یا برونگرا و عینی؟ شادی

گرایانه دارد یا مذهبی؟ كند؟ آیا نویســنده احســاســات ملیچه فکر خاصــی را تبلیغ می

ست یا خوش سنده بدبین ا سبنوی شق، بین؟ تلقی او ن سایلی چون مرگ، زندگی، ع ت به م

ـــت؟ )ص  ـــلح، جنگ و ... چگونه اس ( كه برخوردی عام و كلی، بدون در نظر 157-156ص

ـــایل فکری بازتاب ـــطالح خاص اجتماعی با مس یافته در گرفتن ایدئولوژی به مثابه یک اص

 است. ادبیات دارد و بیشتر به نوع تفکر و برخورد كلی شاعر و نویسنده با هستی معطوف 

سبک سبکاما  سی انتقادی در میان انواع رویکردهای نوین  سب با نوع شنا سی، متنا شنا

گیری مفاهیم اجتماعی در زبان مورد بررسی ماست؛ چرا كه رویکردی است كه نحوۀ شکل

ــیوه ــبک، و ش های بازنمایی آنها را تحلیل میکند. مفاهیم بنیادی این رویکرد عبارتند از: س

شــناســی شــناســی انتقادی از زبانهای انتقادی، ایدئولوژی و قدرت. ســبکگفتمان، نظریه

و  1شــناســی انتقادی را راجر فالرو تحلیل گفتمان انتقادی متأثر شــده اســت. زبان انتقادی

ــی ارائه كردند. در ادامه، رابرت هوجزبان 2دیوید برچ ــان انگلیس ــناس در  4و گانتر كِرِس 3ش

ز تونی ترو در كتاب زبان و كنترل، نشان دادند كه چگونه شناسی اجتماعی و نیكتاب نشانه

ــوند چگونه قدرت و ایدئولوژی و دیگر مفاهیم اجتماعی در زبان و به ــیلۀ زبان بیان میش وس

های بعدی با بینی و نحوۀ درک ما از هستی تأثیر میگذارد. این رویکرد در دههزبان بر جهان

گران این ی فركالف كه از تأثیرگذارترین تحلیلدر كارها« تحلیل گفتمان انتقادی»عنوان 

 (. 187-186ها، رویکردها و روشها، ص شناسی نظریهرویکرد است، ادامه یافت )سبک

                                                             
1 Roger Fowler 
2  David Birch 
3  Robert Hodge 
4  Gunther Kress  
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شان  سون میتوان ن سیمپ شیوۀ انتقادی را در این سخن  سبک متون به  ضرورت مطالعۀ 

شها»داد:  سبکی خاص، خوان سترش  شتاری با گ ی معین و پدیدآور یک متن گفتاری یا نو

سودآور و موارد دیگر را كمراه شیا را مهم و  صی از دیدن ا اهمیت جلوه میدهد ]...[ های خا

به عبارت دیگر، هدف، تالش برای كشف اطالعات در زیر سطح زبان است به منظور آشکار 

 (. 41ص  شناسی انتقادی،)سبک« ساختن انتخابهای زبانی كه معنای متن را شکل میدهند

( ما را به تحلیلهای زبانی بارز 1993« )زبان، ایدئولوژی و زاوید دید»در كتاب سیمپسون 

شماری از متون ادبی و غیر ادبی هدایت میکند.  از نظر ذهنیت یا ایدئولوژی و زاویه دید در 

نقل كرده و بر پیشانی  1ای است كه سیمپسون از آلن اشپیگلبخش این مسئله جملهالهام

ام تا پیش از هر چیز دیگری، این نکته را روشن من تالش كرده» فصل دوم حک شده است:

ها در هر تجســم از ما میخواهند كه چه چیزی را ببینیم و چگونه درخواســت كنم كه واژه

ــوع ادبی مورد نظر ما  ــا در هر موض دیدن را مطرح میکنند؛ به عبارت دیگر؛ چگونه این فض

 . (Simpson, 1994: 10)« مجسم میشود

شناسی انتقادی اصطالحی است برای شناسی آمده است: سبکكتاب فرهنگ سبکدر 

شاره به آن دسته از آثار سبک شناختی كه روشهایی را بررسی میکند كه در آنها مفاهیم  ا

شناسی شناسی، زبانبخش این شاخه از سبکاجتماعی از طریق زبان آشکار میشوند. الهام

سط انتقادی و تحلیل انتقادی گفتمان  شتند و این مفهوم را ب سیار بر آن تأثیر گذا ست و ب ا

ــوند و دادند كه چگونه مفاهیم اجتماعی مانند قدرت و ایدئولوژی به ــیلۀ زبان بیان میش وس

ــیوۀ نگرش ما به دنیا، اثر بگذارد )فرهنگ  ــوص، چگونه زبان میتواند بر ش اینکه در این خص

 (. 27سبک شناسی، ص 

ــی كارباینکه در زبان ــناس ــورتهای زبانی و بافت، منظور گوینده، ش ردی به رابطۀ میان ص

سیعتر اجتماعی، زمینهدانش پس ست تا نیروهای و شده ا شتر تمركز  ای یا قواعد گفتاری بی

ای از تحلیل گفتمان فرهنگی و ایدئولوژیکی كه زندگیمان را تحت تأثیر قرار میدهند و گونه

و كاربرد زبان را عاری از شـــرایط ایدئولوژیک كه فاعل را كامالً مختار تصـــور كرده اســـت 

شناسی انتقادی میپندارند، موجب شده است تا از برآیند آن تحلیل گفتمان انتقادی و سبک

با هم  هاتی  مان از ج قادی گفت یل انت به تحل های مختلف  چه رویکرد ند. گر به وجود آی

راتر رفت تا بتوان به تبیین متفاوتند؛ ولی همگی اتفاق نظر دارند كه از توصــیف زبانی باید ف

دســت یافت و نشــان داد كه نابرابریهای اجتماعی در زبان خلق میشــود و در زبان انعکاس 

شف كرد می یابد. همچنین باید بتوان به كمک این رویکردها، این نابرابریهای اجتماعی را ك

 (. 128ناپذیر، ص های قیاسو شرایط آن را تغییر داد )ر.ک. گفتمان

                                                             
1  Alan Spiegel  
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ــطالح ایدئولوژی مفهومی مبهم و بحث و اما ــتین بار در كتاب خود اص ــت، نخس انگیز اس

شتۀ  صر ایدئولوژی نو سی»عنا ستوت دو تری سوی در پایان قرن - 1«آنتوان دُ سوف فران فیل

شناسی( به كار : اندیشهidea+logyها )برای اشاره به علم جدیدی در باب اندیشه» -هجدهم

ها به منظور متمایز كردن دانش از عقیده النی منابع اندیشهرفت و مشتمل بود بر بررسی عق

، های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه)« داوریهای متافیزیکی و مذهبیو جدا كردن علم از پیش

ست، اما كماكان 43ص  شده ا شته  (. از آن زمان تاكنون هزاران كتاب و مقاله دربارۀ آن نو

 ترینها به پژوهش حاضر میپردازیم.ا و مرتبطهینتعریفهای متعددی وجود دارد كه به مهمتر

قلمداد میشــدند؛ « آگاهی كاذب»در تفســیر انگلس از ماركس، ایدئولوژیها صــورتهایی از 

بخشــی به وضــع موجود پســند اما غلطِ طبقۀ حاكم برای مشــروعیتیعنی باورهای عامه

 (.17)ایدئولوژی و گفتمان، ص 

شکل از آنجا كه ایدئولوژی، نظامی از  ست كه تلقی كلی از زندگی و زاویه دید را  عقاید ا

به مۀ جن نابراین بر ه یدهد، ب به م ند و  ید میک بازتول ید را  قا گذارد، ع تأثیر می بان  های ز

ـــانهگروه ـــاس نش ها و نهایتاً تبیین موقعیتهای ایدئولوژیک بندی نیروهای اجتماعی بر اس

 (.354و روشها، ص ها، رویکردها جامعه میپردازد )سبک شناسی نظریه

ـــۀ همۀ گروه ـــتهبا نگاهی كلی میتوان تأیید كرد كه اندیش ها در طول تاریخ از ها و دس

شتن  صی نمیتواند مدعی قراردا ست و هیچ دیدگاه خا شتی ایدئولوژیک برخوردار بوده ا سر

ــد كه از طریق آن دیگر دیدگاه ــاعدی باش ــع مس ــوند، بیدر موض آنکه خود در ها داوری ش

ـــت، -گونه داوری قرار گیرد. در این زمینه، ایدئولوژی ارزشنمعرض همی داوری منفی نیس

با موقعیت اجتماعی معینی مالزمه دارد )مفهوم بلکه معرّف نوعی جهان ـــت كه  بینی اس

 (. 147ایدئولوژی، ص 

ــی با برخوردی باریک تر با مفهوم ایدئولوژی روبرو تر و پیچیدهبینانهدر آثار آنتونیو گرامش

ش سرمایهمی سلط در نظام  شی ت صورت نمیگیرد، ویم. از نظر گرام داری فقط با اعمال زور 

ــه ــود. ایدئولوژی طبقۀ حاكم در درون ذهن بلکه با ظرافت و به رهبری اندیش ها انجام میش

پسند شده است. قدرت فقط قانون خشک و خشن یا شهروند متوسط تبدیل به چیزی عامه

حاكمیت زبان، اخالق، فرهنگ و شعور عمومی و عقل سلیم  اعمال زور فیزیکی نیست، بلکه

ست. توده شوند. در واقع، ایدها سركوب می سلطۀ ایده  های راهنما و برتر ها با درونی كردن 

ــی، تبدیل به تجربیات واقعی و كنونی طبقات فروتر میگردند )ایدئولوژی ــیاس های مدرن س

 (. 19ص 

شــده دربارۀ درســتی و شــده و تثبیتین طبیعیبر این اســاس، ایدئولوژی باورهای بنیاد

                                                             
1  Destutt de Tracy  
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ـــت. این باورها عموماً دربارۀ  ارزش اعتقاد یک فرد یا گروه اجتماعی در باب درک جهان اس

ستند و الزاماً نباید منفی تلقی  صادی، فرهنگی و مذهبی ه سی، اجتماعی، اقت سیا سایل  م

های عامیانه نشــان دهیم، هگردند ولی از آنجا كه ما بر آن هســتیم كه ایدئولوژی را در قصــ

الزم اســت وجه مســلط بودن در معنای عمومی آن را در نظر بگیریم تا قادر به تبیین نظام 

 اند، باشیم. ها از آن برآمدهاندیشگانی اجتماعی كه قصه

 های عامیانه ایدئولوژیهای نهفته در قصّه -5
ه های بیرونی نیز مشـــابهی با نمونهكه گاه ویژگیهای -های عامیانۀ ایرانی با مطالعۀ قصـــّ

بینی و اندیشۀ تکرارشونده را دریافت. این ایدئولوژی، كل دستگاه میتوان نوعی جهان -دارند

هفکری آفرینندگان افســانه ها را پســتر در بســتری اجتماعی ها را پیشــتر و خوانندگان قصــّ

ه تمام اً بر پایۀ این شــکل میدهد. ضــمن اینکه گفتار، كردار و پندار شــخصــیتهای قصــّ

ــت و آنها هم به نوبۀ خود، همین جهان ــده اس بینی را تبلیغ میکنند. ایدئولوژیها طراحی ش

نکته اینجاست كه ما قرنهاست شنونده و خوانندۀ این روایتها هستیم و خودآگاه و ناخودآگاه 

شخصیت  نظام اجتماعی و نظام كنشی»از آنها تأثیر میپذیریم. این مسئله برآمده از ارتباط 

ــت ــترک فرهنگ هنجاری نیس ــهای افراد نیز چیزی جز الگوی مش ــت؛ چرا كه واكنش « اس

بُن (. اما به سیاق اصطالحاتی نظیر معنابُن، اسطوره79شناسی در ادبیات فارسی، ص )جامعه

ـــطالح و بازی ـــتند، اص ـــطوره و بازی هس بُن كه به ترتیب كوچکترین واحدهای معنا، اس

ته شــده اســت كه به كوچکترین واحد قابل درکِ ایدئولوژی گفته بُن نیز ســاخایدئولوژی

بُن تابعی اسـت از فهم خودِ ایدئولوژی. یکی از جامعترین و ژرفترین میشـود. فهم ایدئولوژی

( فردریک جیمسون آمده است. 1981« )ناخودآگاه سیاسی»تحلیلها در این مورد در كتاب 

ای میداند كه به صورت تاریخی شکل گرفته ناییبُن را همتافتِ مفهومی و معوی ایدئولوژی

یا به « مفهوم فلسفی»، یک «نظام ارزشی»های متنوعی و به صورت یک و میتواند به شیوه

ــود ) ــرروایت، یک فانتزی رواییِ خصــوصــی یا جمعی تصــویر ش دانشــنامۀ صــورت یک س

بُن حضــور ایدئولوژیها عموماً تمام صــورتهای (. در افســانه46، ص های ادبی معاصــرنظریه

ّصهیافت 1هایبُندارد كه در ادامه، مهمترین ایدئولوژی شصت ق های عامیانۀ ایرانی شده در 

 طرح میشود:

 از میان برداشتن رقیب به هر قیمت -1-5

هیکی از كنشــهای بســیار پربســامد  ها از میان برداشــتن رقیب اســت. این كنش تا قصــّ

ای مهم اســت كه ضــدقهرمان به هر كاری دســت میزند تا او را از میان بردارد؛ گویی اندازه

                                                             
-شناسی قصّههای بدست آمده با پربسامدترین خویشکاریهای قصّه در ریختترین ایدئولوژیجالب است كه مهم -1

 های پریان نیز همسوست: سفر، عروسی، شرّ، عمل یاریگر جادویی. 
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هیچ راه دیگری برای موفقیت و كامیابی او بجز حذف رقیب وجود ندارد. با تکرار این كنش 

تهمت  ،زندانی كردن ،تبعید كردن ،كور كردن ،های مختلف و متنوع اعم از كشـــتنبه گونه

شیوه این ای ،زدن و مانند آن شکل و  شکل میگیرد كه حذف رقیب به هر  دئولوژی در ذهن 

شدن امری طبیعی و پذیرفته شدن یا ن سبت خانوادگی در مورد حذف  شتن ن ست. دا شده ا

ها این رقیب به راحتی میتواند از خویشاوندان ها و اسطورهدر افسانه ،رقیب هیچ نقشی ندارد

مرگ سهراب به  ،شناختیشناختی و اسطورهدرجۀ یک ضدقهرمان باشد. فارغ از نگاه روان

همان كنش حذف رقیب اســت. رســتم قهرمان ملی ایرانیان دســت به خون  ،دســت پدرش

پســر خود آلوده میکند؛ چرا كه پســرش رقیبی ســرســخت برای اوســت. حال با خواندن و 

ریشۀ خودخواهی و خودبینی در روابط اجتماعی و  ،ها و قصصشنیدن پربسامد این اسطوره

ســختتر میشــود و به اصــلی  ،عدم تحمل حضــور دیگری و آن هم حضــور موفق و پررنگتر

ـــاهانی كه به ـــدن محکم بدل میگردد. در تاریخ نیز بســـیارند پادش خاطر ترس از رقیب ش

كور كرده یا تبعید  ،پســران و برادران خود را كشــته ،پدران ،خویشــاوندان در امر پادشــاهی

مســـلمِ طبقۀ حاكم برای حفظ قدرت و نگهداشـــتن وضـــع  باورهایاند و این یکی از كرده

موجود بوده اســت كه انگلس در تفســیر ایدئولوژی از دیدگاه ماركس بدان اشــاره میکند. 

، باور مسلط «بزن، بکش، كور كن، دور كن؛ ولی به هر قیمت سلطنت كن» گویی ایدئولوژی

 اند.  حاكمان بوده است و خود را در انجام هر كاری محق میدانسته

هكشـی را در های رقیبنمونه ه های زیادی میبینیم: قصـّ  باپادشـاه ، «گیسـوچل»در قصـّ

چرا كه او از اول عاشــق  ؛گیســوبانو آه از نهادش برآمدچل نامشــنیدن ســرگذشــت پســر و 

گیسو ش نتوانسته بود به او برسد. حاال كه دید چلغوله اما از ترس برادران نرّ ،گیسو بودچل

هوس بر عقلش چیره شد و تصمیم گرفت كه هر جور شده  ،خودش به شهر او آمده با پای

بیا و  !ای وزیر :او را از چنگ پســـرش بدر آورد. به همین خاطر وزیرش را صـــدا زد و گفت

شرّ صال چل كاری بکن كه  سر را یک جوری كم كنیم، بلکه من به و ساین پ سموگی  بانو بر

 (.77)چهل افسانۀ خراسانی، ص 

ــرش بود ،این خط روایت در ــتر یاریگر پس ــاه كه پیش به محب رویارویی با آرزوی  ،پادش

ست شده محالی كه اكنون برآورده سر را رقیب خود میبیند. ایدئولوژی ،ا بُن حذف رقیب پ

ــریح  ــیوۀ ص ــمنی و پیچیده_به ش ــاه با وزیرش در گفتگوی چاره _و نه ض ــانۀ پادش اندیش

شاه خود شود. گرچه پاد سرش را از حدقه بیرون می منعکس می شمان پ آورد و در بیابان چ

 بار او پدر را میکشد. یابد و اینپسر نجات می ،ولی در نهایت ،رهایش میکند تا بمیرد

در این افسـانه هم پدری دسـت به كشـتن پسـرش میزند كه رقیبی شـجاعتر از خودش 

سلطنت خودش است، از میان است و پسر نیز پدر را هم برای انتقام و هم برای اینکه رقیب 

 برمیدارد.
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صّ در  سیاه»ۀ ق سب  شاهزاده را  ،«كره ا صد دارد  سربه-نامادری ق دنیانیامدۀ كه رقیب پ
شب نخستین هزارویک -خود میداند شهرزاد نیز در  شد.  ّصهشب بک ای تعریف میکند كه ق

شوهرش را كه رقیب خود میداند ،در آن زنِ قهرمان سر  سحر و ج ،كنیز و پ ادو تبدیل به با 
 (. 16-14شب: ص كند و نهایتاً كنیز كشته میشود )ر.ک. هزارویکگاو و گوساله می
رابطه برنده برنده نمیتواند  ،در بازی قدرت»بُن بر چنین اصلی استوار است: این ایدئولوژی

« نظام ارزشی غلط»كه به صورت یک « باید طرف مقابل بازنده شود تا ما برنده باشیم ،باشد
 اكنون نیز بر بسیاری از روابط اجتماعی ما حاكم است. مه

 ازدواج اوج آمال و آرزوهاست -2-5

ها این جمله است: سپس دختر قصّههای حاضر در یکی از مهمترین و پربسامدترین گزاره
سر بردند. ایدئولوژی حاكم  شی و خرمی به  سر با هم ازدواج كردند و تا پایان عمر با خو و پ

هایِ خوشبختی به ازدواج است و بدون ها اصالت دادن به منتهی شدن همه راهگزارهبر این 
شکاری هم در پایان  ّصهاینکه پیام آ شد، این تفکر را القا میکند كه همۀ كنش ق های داده با
هتحقق پذیرد. در « عروسـی»اند تا خویشـکاری داسـتانی به این دلیل اتفاق افتاده های قصـّ

ـــت كه هرچه زودتر دخترانش مهمترین دغدغۀ خانواده به ،عامیانۀ ایرانی ویژه مادر این اس
ازدواج كنند و برای این كار از هیچ امری فروگذار نیســت. بســیاری از نیرنگها و شــرّهای 

ستانی حول محور  شنیدن چندین و چندبارۀ « شوهردادن دختر»دا میگردد. این دغدغه با 
ّصه صل پذیرفته ها در ذهن كودک نشست میکند و بهق كه طوریآید؛ بهشده درمیصورت ا

مل و تفکری تأ غۀ كودکِ  ،بدون هیچ چون و چرایی و هیچ  غد به د ـــی  قت مقتض به و
 شده و مادرشده تبدیل میشود. بزرگ

مایه حضــوری پررنگ دارد. این بن« پیشــانیماه»ۀ عامیانه ما یعنی قصــّ در معروفترین 
شاهزاده بدهد؛ چرا كه جای ماهخود را به تالش میکند تا دختر ،نامادری قهرمان شانی به  پی

كــه بر  ییازدواج دختر خودش یعنی موفقیــت خود وی در متحقق كردن ایــدئولوژ
آورد و برنده شدن در رقابت مهم شوهردادن دختر خودش، پس ما با ناخودآگاهش فشار می

از میان »و « ازدواج اوج آمال و آرزوهاست»رو میشویم كه آن بُن همزمان روبهدو ایدئولوژی
 است. « بردن رقیب به هر قیمت

ای مژدۀ ازدواج او با شــاهزاده ،نیز مهمترین هدیۀ یاریگر به نوزاد« گل خندان»ۀ قصــّ در 
هاســت كه همان شــب در دربار زاده شــده اســت. در این  زمان بُن همنیز دو ایدئولوژی قصــّ

ه،و در خطوط پایانی حضــور دارند  موازی با هم پیش میروند. در حالی كه شــاهزاده و  قصــّ
شاه سی را به پا كنند ،پاد ساط عرو ست به كار  ،گل خندان را به كاخ میبرند تا ب عمۀ وی د

جای گل خندان به ازدواج شاهزاده نیرنگ شده تا در رقابتی نابرابر دختر زشتروی خود را به
شم ،روازاین ،درآورد شنههچ سپس  ،از وی میگیرد ،اش را در قبال طلب آبای برادرزادۀ ت

 زاده،)حســنرخت او را بر تن دختر خودش میکند و گل خندان را در بیابان رها میســازد 
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630-626).  

هدر برخی  ــّ ــور و یا تالش مادرقص ــتجو و یا آرزوی  ،ها نیز خود دختر بدون حض در جس

ــانۀ  ــت. در افس ــوهر اس قهرمان دروغین یعنی دختر كولی خودش را « دختر كفش طال»ش

شاهزاده ازدواج كند. در به صّ جای زیتون جا میزند تا با  صبور»ۀ ق نیز دقیقاً همین « سنگ 

صّ »كنش اتفاق میافتد. در  ست ،دختری در لباس مردان« ۀ بختق سرزمینی ا شاه  اما  ،پاد

ست و بخت با او یار نه. چند ست « بخت»ان موفق نی به جوان میگوید كه تنها راه وی این ا

های خوشـــبختی به ازدواج تمام راه»بُن كه شـــوهر كند تا بخت به او روی آورد! ایدئولوژی

. پربیراه نیست كه پایان خوش 1های عامیانه به چشم میخوردقّصهدر سراسر « ختم میشود

 ی است.ها عروساكثر افسانه

 پذیرش ستم  -3-5

ستم در هر فرهنگی ناپسند و نارواست؛ هر دو سوی ستم نیز به سهم خود در این فرایند 

ّصه ستند. در ق سئول ه ستمم صادیق متعددی از  پذیری برمیخوریم. نکتۀ های ایرانی به م

ست و  سته نی شتر طرف مقابل واب ست كه پذیرش ظلم به قدرت بی گفتنی در این باب این ا

لۀ فرهنگی را  ـــئ ند و مس كاركرد منطقی و طبیعی خود دور میک حث را از  ته ب همین نک

ستم و تحمل آن با نگاهی اخالقی، برجسته سفانه در فرهنگ ایرانی پذیرش  سازد. متأ تر می

پذیری، ستمگری است؛ بنابراین طبیعی عنوان نجابت به خود میگیرد. قاعدتاً سرِ دیگر ستم

طور پذیران در انجام كنش برابر باشد؛ توضیح اینکه همانان و ستمپیشگاست كه تعداد ستم

ـــتند و اعتراض و كه گروهی بنا بر نجابت خود و آموخته ـــتم هس های فرهنگی، پذیرای س

ستمگری میدهند. لذا ظلم كردن  شان نمیدهند، در برابر، گروهی به خود اجازۀ  شی ن واكن

ـــل غریزی، موقعیت خاص خودش ر ـــتم تبدیل به در جایگاه یک اص ا دارد، اما پذیرش س

 میگردد. ایدئولوژی

مادرشوهر كه بسیار خسیس است و ایرادگیر در غیاب « دردانه و مادرشوهرش»در قّصۀ 

از این نان طوری بخور كه دور »پسـرش، سـینی غذایی را به عروس میدهد و به او میگوید: 

سالم بماند و از ماست طوری بخور كه رویۀ ماست جای  خودش بماند و از كوزه طوری نان 

                                                             
برخالف ایدئولوژی ازدواج در قصّه احمدک، در تاجر و دخترش چندان اشتیاقی به ازدواج با پسرپادشاه دیده  -1

پسر دهد و وقتی با تهدید پادشاه مجبور میشود با پسرش ازدواج كند، برای شود. دختر در آغاز جواب رد مینمی

پادشاه شرط میگذارد كه من در خانۀ پدرم میمانم و هر وقت گفتم تو میتوانی نزد من بیایی. البته این شرط به دلیل 
رفتن شب در میان دختر به سرزمین پریان است و در آنجا وی عروس شاه پریان شده است. این قصّه نیز قابلیت 

دو پسر ازدواج میکند و وقتی پسر پادشاه ماجرا را میفهمد، او باالیی برای تحلیل فمینسیتی دارد؛ چرا كه دختر با 

را مجازات نمیکند، فقط تركش میکند و با دختر شاه پریان كه به سبب دنبال كردن دختر بدان سرزمین راه یافته، 
 ازدواج میکند. در نهایت، دختر تاجر هر دو شوهر خود را از دست میدهد. 
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عروس اول و دوم كه درمانده میشوند، زرد و الغر شده، اما «. آب بخور كه لب كوزه تر نشود

اعتراضـی به او و شـکایتی به شـوهرشـان نمیکنند، سـتم را میپذیرند و در نهایت میدان را 

 (. 152-150، ص2جهای ایرانی، خالی میکنند و میروند )ر.ک. قصّه

ه  ــّ ــبور»در قص ــنگ ص دهندۀ دختر نجات–، دختر كولی به نیرنگ خودش را فاطمه «س

ـــرایط را میپذیرد و در نقش  -جوان مُرده جا میزند و با جوان ازدواج میکند. فاطمه این ش

پردازد و هیچ نمیگوید. راز وی زمانی آشـکار میشـود كه كلفت به خدمت در خانۀ جوان می

ست و از او می سفر ا سد جوان عازم  سنگ پر سوغات چه میخواهد تا برایش بیاورد و او  كه 

صبور تقاضا میکند. فروشنده به جوان میگوید كه كلفت تو كلفت نیست و رازی در دل دارد 

صبور! »و تو باید پنهانی به درد دلش گوش بدهی، زمانی كه او بگوید:  سنگ  صبور!  سنگ 

باید بروی توی اتاق و كمر او را تركم، آن وقت تو صبوری، من صبورم، یا تو بترک یا من می

ـــانۀ زندگان، « محکم بگیری. اگر این كار را نکنی او میتركد و میمیرد ،ص 1ج)ر.ک. افس

435-439 .) 

ّصه سیاری از ق ست، در نوع خود میتواند اینکه در ب سوی زنی علیه زنی دیگر ا ستم از  ها 

تری را ی گســتردههاشــناســی فمینیســتی تحلیلجالب باشــد، ضــمن اینکه از نگاه ســبک

یکی از مباحث كلیدی اســـت و نوک « زنان علیه زنان»میطلبد. در این رویکرد، اصـــطالح 

 پیکان انتقاد به سوی خود زنان نشانه میرود.

نیز دختر كولی، او را در چشمه میاندازد و خودش را به جای « دختر كفش طال»در قّصۀ 

شاهزاده معرفی میکند. زیتون  چمن ، در چشمه تبدیل به گل-فش طالنام دختر ك–وی به 

شود و با اینکه در موقعیت ّصه می شاگری دارد، اما در روند ق ستانی، امکان اف های مختلف دا

ست  ستمهای متعددی را بر خود، برادرش و حتی فرزندانش میپذیرد و تنها واكنشش این ا

 (.47-76: 5خزاعی، ج ،)ر.ک. دختر كفش طالآید كه از شکلی به شکل دیگر درمی

دو توله ســگ  ،های زن ســومدو زن تاجر به جای بچه ،«دختر چین و ماچین»ۀ قصــّ در 

ـــانش میدهند و او میپذیرد گرچه با حیرت و تردید ـــپس تاجر او را رانده و مجازات  ،نش س

 (.26-13 ص ،های خراسانافسانهمیکند )ر.ک. 

صّ در  شاه كه از تقدیر دخترش« تقدیرنویس»ۀ ق شود پاد صمیم میگیرد او را  ،باخبر می ت

باید تو را »بکشد تا قسمت عبداهلل گاوچران نشود. بنابراین دخترش را صدا میزند و میگوید: 

تو پدرم هستی »دختر پاسخ میدهد: «. باطل شود ،بکشم تا تقدیری كه تقدیرنویس نوشته

صاحب سانه)« میخواهی زنده بگذار ،میخواهی بکش ،اختیاریو  سانهای اف (. 126 ص ،خرا

شیده كه  ،البته دختر در عین حالی كه در ظاهر حرف پدر را اطاعت كرده شه ك در نهان نق

 میرغضب را با جواهرات تطمیع كند و جان بدر برد. 

و –های عامیانه ایرانی، واكنش قهرمانان مرد به ستم، مبارزه و تالفی كردن است در قّصه
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اما واكنش بخش زیادی  -ها مشاهده میشود و نیازی به آوردن نمونه نیستاین در اكثر قصّه

شدن و ترک میدان. ایدئولوژی حاكم بر  سلیم  ست و یا ت ستم ا از زنان یا تحمل و پذیرش 

ذهنیت قهرمانان زن گویی پذیرش جایگاه جنس دومی و عدم انتخاب اســت. مبارزه و رفع 

ّصه شودستم از خود در كمتر ق سانهای دیده می شیرزنی هم . البته در برخی اف ها، قهرمانان 

یار در  ـــهر ـــهرزاد و ش جامع ش یت  ند. در روا مل میکن كه خالف این ع ند  ـــو یدا میش پ

ــیاری از دختران، قربانی انتقامهزارویک ــب، پس از اینکه بس ــهریار گیری و هوسش بازی ش

شوند، دختر دانا و دلیر وزیر  ستم داوطلب میگردد كه به مبا -شهرزاد–می صب و  رزه با تع

ّصۀ  شوهرش»شهریار برود و همنوعان خود را نجات دهد. یا در ق پس از آن « دُردانه و مادر

ستم صرار خودش و با وجود مخالفت خانواده دو عروس  ست و ا دقیقاً -پذیر، دردانه به خوا

ت ای میگذارد كه مادرشوهری خسیس و بدجنس دارد و در نهایقدم به خانه -مانند شهرزاد

با زیركی و هوش، مادرشــوهر را شــکســت داده، به كشــتن میدهد و صــاحب طالها و دیگر 

 اموال وی نیز میگردد. 

ۀ  ـــّ ـــاه كه با وكیل پدرش قول و قرار فرار از كاخ را « پای چکمه»در قص نیز دختر پادش

زند و دختر شــود و مهتر از پشــت ســر حرف میاند، وقتی كه در نهایت صــبح میگذاشــته

بان اسـت. هرچه خراب، گاوارهخانه»جای وكیل آمده شـده اسـت، میگوید: كه او بهمیفهمد 

سانه« بادا باد، بخت و اقبال ما همین بوده سان، )اف ست كه 88صهای خرا (. این در حالی ا

مهتر، معشــوق دختر )وكیل( را در چاه انداخته و كشــته اســت، با این حال، دختر پادشــاه 

شاید بتوا ضی ندارد!  ستماعترا ساطیری زمین/زن و ن این  پذیری جنس زن را در باورهای ا

آسمان/مرد جستجو كرد كه اولی مؤنث، منفعل و پذیرنده است و دومی مذكر و فاعل است 

 كه صریحاً یا گفته یا نشان داده میشود. 

 سفر و دورشدن از خانه منجر به موفقیت میشود -4-5
سفر و دور شدن از خانه است.  ،های عامیانهقّصهیکی از مهمترین كنشهای بخش آغازین 

 ،های پریانقّصهشناسی های ملتهای دیگر نیز دیده میشود )ر.ک. ریختقّصهاین كنش در 

سی هزارویکو درآمدی بر ریخت ،پراپ سفرهای  ،شبشنا سانی(.  ّصهخرا های عامیانه به ق

سفر برای یافتن  ،انگردیسفر جه ،های متفاوت شکل میگیرد؛ سفر بازرگانیدالیل و انگیزه

ســفر  ،ســفر اجباری و نوعی خود تبعیدكردن ،ســفر برای به دســت آوردن معشــوق ،درمان

 (.قصّهتکاملی )رشد و بلوغ شخصیت 
ّصههیچ  سود ق سفر  شد. بازرگان از  سفرش موفقیت و كامیابی نبا ست كه رهاورد  ای نی

 ،تیغپرخطر جهان (. در پی ســـفر18، ص1ج ،شـــبآورد )هزارویکبســـیار به دســـت می

هآید و به شــهر قهرمان آورده میشــود )گیس به دســت میدخترچل ، 1های صــبحی،جقصــّ

 ،(. قهرمان در پی فرار از شـرایط بحرانی موجود و خطر از دسـت دادن جانش367-381ص
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 ،آورد و به شهر خودش برمیگردد )كرّه اسب سیاهدر سفر موفقیتهای بسیاری به دست می

گانۀ خود (؛ سندباد بحری در سفرهای هفت40-45ص ،3ج ،ای مردم ایرانهافسانه فرهنگ

ولی  ،عجایب بسیار همراه با رنجهای بسیار میبیند ،كه پس از از دست دادن ارثیۀ پدر است

خاطر همین خطرها و مشـــقتها عهد آورد و جالب اینکه بهثروت بســـیار هم به دســـت می

اقبال  ،«اقبال و زمردشاه»ۀ قصّ(. در 1336،ص2ج ،شبمیکند كه دیگر سفر نکند )هزارویک

وی به ســفر میرود و به شــهری میرســد كه شــاهش مرده و به دنبال  ،كه از وی برمیگردد

شاه میگردند ست ،پاد شاهی ازد سد )رفتهبدین ترتیب او دوباره به  ّصهاش میر  ،های ایرانیق

 (. 64-61، ص1ج

نابینا میشـــود و طبیبان درمان آن را  پادشـــاه« میرماهی و ابراهیم طبیب»در افســـانۀ 

ــرِ ماهی زیبایی به نام  ــت« میرماهی»چکاندن خون س ــرزمینی دور اس میدانند.  ،كه در س

ۀ افســانبنابراین پادشــاه از پســرش ابراهیم میخواهد كه به ســفر برود و این ماهی را بیابد )

پادشاه مبنی -قهرمان كه از دستور پدر ،هقصّ (. در خط دوم این 194-185، ص1ج ،زندگان

مورد خشم واقع میشود و پادشاه  ،بر كشتن میرماهی و آوردن خون آن سرپیچی كرده است

ست می صادر میکند. ابراهیم دل جالد را به د سرش را  شتن پ ستور ك آورد و جالد وی را د

شته به خون حیوانی سر را آغ شان مید ،رها میکند و پیراهن پ شاه ن هد. ابراهیم كه از به پاد

بنابراین مجبور اســت ســفر كند.  ،نباید در كشــورش بماند ،این بحران موقتاً جســته اســت

كه حال در كسوت درویشی بر او ظاهر شده و همسفرش  ییبه جادوی میرماه ،رهاورد سفر

به دســت آوردن دختر پادشــاه و ثروت فراوان اســت. در نهایت نیز میرماهی  ،گشــته اســت

چشـم پادشـاه را به ابراهیم میدهد و او به سـرزمینش بازمیگردد و چشـمان  داروی شـفای

انعام فراوانی میبخشد  ،پدرش روشن میگردد و به جالد كه پسرش را نکشته و رهایش كرده

با دگرگونی جزئی نیز  7های خراسان جلد افسانهدر  قّصه(. این 194-185 ، ص1)همان: ج

نیز پادشاه سخن پسرش « دیودختر»ۀ قصّ (. در 38-29صهای خراسان، افسانهآمده است )

ـــان -ملک احمد– باور نمیکند و او خود را تبعید میکند و با  ،را مبنی بر دیو بودن خواهرش

 (. 723ص ،5ج  ،های مردم ایرانسه سگش از آن سرزمین میرود )فرهنگ افسانه

كامیابی و تبدیل لذا چنین اندیشۀ متقنی در ذهن شکل میگیرد كه سفر مساوی است با 

بُن را ها سایه میندازد. ریشۀ این ایدئولوژیبه تفکر بنیادینی میشود كه بر كل جهان افسانه

ــطوره ــتمهفت ،های ایرانی بازیافتمیتوان در اس ــفندیارهفت ،خوان رس ــتان  ،خوان اس داس

ــهراب ــاهنامه از  ،فریدون ،كاووس ،س ــر ش ــراس ــت در س ــام و دیگر پهلوانانی ازین دس س

صلی سفر برخوردار است )ر.ک. شاهنامهمایهبن اسالمی -فردوسی(. در عرفان ایرانی ،های ا

ــفر به كمال  ــود و عارف بدون س ــوب میش ــلی و بنیادین محس ــفر از كاركردهای اص نیز س

صدرا در  شود: مال صطالحات عرفانی نیز منعکس می سد. این نکته در ا سفار »نمیتواند بر ا
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حانی و معنوی عارف در جستجوی خدا میپردازد؛ سفر من به تفصیل به سفرهای رو« اربعه

ســفر فی الحق  ،ســفر من الحق الی الخلق بالحق ،ســفر بالحق فی الحق ،الخلق الی الحق

سفار اربعه صدرا(. قدرت این ایدئولوژی ،بالخلق )ر.ک. ا ضربمال المثلها كه بُن را میتوان در 

بسیار سفر باید تا پخته شود »نیز دید:  ،های فرهنگی و اعتقادی مردم استبازتاب شاخصه

از خدا بركت؛ سفر مربی مرد است؛ كودكی در  ،سفر آزموده كند مرد را؛ از تو حركت ،خامی

-637ص،هزار مثل فارسی)ر.ک. دوازده« سفر تو مرد شوی؛ هیچکس در خانه پیغمبر نشد

638 .) 

ستجوی آرمانشهری كه نارضایتی از وضع موجود و جستجوی موقعیتی بهتر و به نوعی ج

ست ستجای من نی صلی از طرح  ،در زی صود ا ست. البته مق سفر ا انگیزۀ پیدایش ایدئولوژی 

ــفه« ناكجاآباد»و « جایی دیگر» هادبیان و حتی  ،در میان فالس ــّ ــع قص پردازان انتقاد از وض

ی توماس مور افسـانۀ بهشـت زمینی نیسـت بلکه «یوتوپیا»چنانکه  ،وجودشـان بوده اسـت

گیری از جامعۀ خویش و بازگفتن داســتان از زبان شــخصــیت ای اســت برای خردههبهان

بلکه با این كار میخواسته خود را از پیامدهای  ،تنها یک بازیگوشی نیست 1سرایِ كتابیاوه

(. این ایدئولوژی به روش صــریح و 21ص ،)آرمانشــهر« اینهمه آشــکارگویی در امان دارد

هآشــکار خود را در  بلکه شــیوۀ بازتاب آن ضــمنی اســت و در ظاهر  ،یان نمیکندها نماقصــّ

 كنشهای داستانی عموماً دالیلی برای سفركردن گفته میشود. 

اســت كه از عهدۀ توضــیح و  2ایدئولوژی نوع خاصــی از كژدیســگی»به لحاظ نظری نیز 

حال آید و كژدیسگی اتوپیایی از زمان تعلیل واقعیتهای جدید مربوط به یک موقعیت برنمی

 "آن سوی اكنون"فراتر میرود و به سوی آینده رو میکند و از فکری سرچشمه میگیرد كه 

بُن به صــورت یک نظام (. بنابراین این ایدئولوژی141-140ص ،ایدئولوژی مفهوم)« اســت

ست شامل به د شی كه  شوق ،هیجان ،آوردن تجربهارز ست ،ثروت ،مع  ،قدرت و موقعیت ا

 تحمیل میکند تا پای به راه نهند و سفر كنند.  خود را به ذهنیت قهرمانان

 بخت و اقبال -5-5

ست تا  شده ا شبختی و آرمان آدمها به بخت و اقبال موجب  ستگی تمام خو اعتقاد به واب

 قصّهها به صورت انسانی تجسم یابد و تبدیل به قهرمان و شخصیت قصّهبخت در تعدادی از 

سوت یک مرد به ایفای نقش بپردازد. بر ذهن خالقان  ّصهشود و در ك بُن ها این ایدئولوژیق

؛ گویی هیچ «باید از روی اقبال! به دنبال بخت خود گشت و او را یافت»حاكم بوده است كه 

 راه دیگری برای كامیابی وجود ندارد. 

                                                             
ن رافائل هیثودی است، نامی كه مور به شوخی بر او گذاشته است: تریکیوس آپیناتوس سرا نام روایتگر داستایاوه -1

 (. 20معنی است! )آرمانشهر، ص به معنی آقای بازیگوشِ بی
2 Distortion 
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هنغز اینکه قهرمانان زن  ـــّ ولی  ،ا در ازدواج میبینندر« بختیخوش»ها بختِ خوش یا قص

هقهرمانان مرد  ـــّ كه الزاماً دیدن -های عامیانه به دنبال بخت و اقبال خود و دیدار با وی قص

به جستجو میپردازند و در  -گرچه در برخی نیز چنین است ،و ازدواج با وی نیست معشوق

شان ا ستعداد سته به قابلیت خود و هوش و ا شوند و یا ب ز آن برخوردار این راه یا موفق می

 میگردند و یا شکست میخورند.

پرسد گردد و از او میاقبال در قالب درویشی بر او ظاهر می ،«اقبال و زمردشاه»ۀ قصّ در 

برگشتن بخت را  ،اكنون از تو برگردم یا در پیری. وی پس از مشورت با همسرشكه آیا هم

ـــت و توانایی آغاز دوباره را دارد یشدر موقعیت فعل ـــّهبرمیگزیند. ) ،كه جوان اس های قص

 (. 64-61،ص1ج ،ایرانی

قهرمان در جستجوی بخت به سفر میرود. در راه شیری بیمار و درختی  ،«ۀ بختقصّ»در 

بار و شاهی بدبیار میبیند كه ازو قصد سفرش را میپرسند. شیر و درخت و شاه خشک و بی

ـــد. جوان با بختش دیدار از جوان میخواهن ـــکل آنها را نیز از بخت بپرس د كه راه حل مش

و پاسخها را نیز میگیرد. مسئلۀ شاه این  -دیده و داناستكه در هیأت مردی جهان-میکند 

شوهر كند تا بخت به او روی آورد. زن ازو میخواهد با وی ازدواج  ست و باید  ست كه زن ا ا

ام ترا نمیخواهم. نمیپذیرد و میگوید من بختم را یافتهولی جوان  ،كند و خودش پادشاه شود

ــه ــت كه زیر ریش ــندوقی پر از طالس ــکل درخت هم بودن ص درخت  ،هایش قرار داردمش

ـــندوق را بیرون بیاور و طالها را بردار جوان نمیپذیرد و میگوید من بختم را  ،میگوید بیا ص

شیر هم با خوردنیافته شود و  ام طالها را نمیخواهم. بیماری  سر آدم احمق درمان می مغز 

یقین میکند كه آن آدم  ،وقتی جوان ماجرای رد كردن پیشـــنهاد زن و درخت را میشـــنود

یاناحمق همین جوان اســـت و بی نار گر یب خندان و ا ـــ نگ او را میخورد )ر.ک. س  ،در

 (.99ص  ،دوستمیهن

صّ در  ّصهاقبال یا هر نام دیگر با عنوان تقدیرنویس در  ،بخت ،روزگار ،«تقدیرنویس»ۀ ق  ق

بر كاغذ چیزی  ،هی كاغذ ور میدارد ،پیرمردی در میان دریا نشسته»حضور دارد و به هیأت 

این كاغذها همه تقدیر  (.125های خراسان، ص )افسانه« مینویسد و كاغذ را به آب میاندازد

 ها هستند. آدم

اه به قدرت بخت اعتقاد دارد؛ پس از اینکه مهتر، وكیل دختر پادش« پای چکمه»در قّصۀ 

كشــد و خودش را به جای او جا میزند، وی براحتی قســمت و نصــیب را میپذیرد و را می

های خراسـان، ص )افسـانه« هرچه بادا باد، بخت و اقبال ما همین بوده»بصـراحت میگوید: 

88.) 

ّصهغیر از  شخصیت می ،هاق شعر و ادب نیز بخت  سرو در  صرخ صاید نا یابد؛ در یکی از ق

 مردی دانسته شده كه دو وجه دارد: ،بخت
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 بخت  مردی  است  از  قـیاس  دو  روی             خــلق   گشــته   بدو   درون   آونــگ

 چنگـش  آخـته  دشــنه  است             به   دگـر   چــنگ   میـنوازد   چــنگ  یکیبه  

(.135قصیده  ،)ناصرخسرو   

ــود ــگیری از اتفاق افتادن یک رویداد انجام میش  ،گاه تمام مقدمات و تمهیدات برای پیش

شته تقدیرنویس پیش آید. در  شاه با پیامبر و پیر یا فر سابقۀ قدرت میان پاد بخصوص كه م

ای عجیب و باورنکردنی جاری تقدیر بگونه« ســرنوشــتی كه نمیشــد عوضــش كرد»ۀ افســان

شاه  جه انکارناپذیریمیگردد تا در شتۀ تقدیرنویس به پاد و قطعی بودنش را اعالم نماید: فر

 یشآید در شب عروسمیگوید كه پسری كه اكنون به دنیا می -كه مهمانِ خانۀ كدخداست-

شگویی و تقدیر او شگیری از این پی شود. پادشاه برای پی سر را بدون  ،توسط گرگ پاره می پ

ـــن  گفتن ماجرا به كدخدا در ازای پرداخت مبلغی میگیرد و بزرگ میکند. زمانی كه به س

سد سی دورتادور  ،ازدواج میر شب عرو شکرش را در  دختر خودش را به او میدهد و تمام ل

ـــود و عروس كه  ـــغول نماز میش ـــر مش خانه آنها میگمارد تا از آنها محافظت كنند. پس

بنا كردم با اون  ،جیبمهدیدم یه تیکه موم تو »دست در جیبش میکند:  ،اش سررفتهحوصله

به محب اینکه گذاشتم  ،چند حیوان درست كردم و آخر سر هم گرگ ساختم ،بازی كردن

دیدم تکان خورد و شروع كرد به بزرگ شدن ... بعد پرید و شکم پسر را  ،زمین پای فانوس

 (. 126ص، 7ج  ،های مردم ایران)فرهنگ افسانه« درید

شینه ،اعتقاد به بخت و اقبال ستارهپی سعد و نحس بودن ای بس دور و دراز دارد.  بینی و 

ساعات و روزها و طالع آدمها همه برآمده از اعتقاد به بخت است. حضور تأثیرگذار اقبال در 

موجب شده است تا اعتقاد به همراهی بخت با شخص به  ،ها و وابستگی سرنوشت بدانقّصه

شود و از  صیتها تبدیل  شخ سخ  سو بر مخاطبان نیز این حس را القا یکی از باورهای را آن 

ست. بطوركلی تقدیرگرایی  ،كند كه كار و تالش در برابر برخورداری از اقبال چندان مؤثر نی

ــد ــیری بر جبر زمانه میتواند باش ــیهای فردی و تفس اما با نگاه مثبت  ،نوعی توجیه كمکوش

بیعدالتیهای دنیا عمل میکند شناسانه نیز به عنوان مکانیسم دفاعی در برابر سختیها و روان

 و آرامشی برای روان فرد و پذیرش راحتتر شرایط زندگی نیز ایجاد نماید. 

هبُن از پركاربردترین واحدهای ســاخت ایدئولوژی در این پنج ایدئولوژی ها بشــمار قصــّ

ّصههای فراوانی در بُنآیند. ایدئولوژیمی مجال  های عامیانه ایرانی وجود دارد كه طرح آنهاق

تر میطلبد. درج جدول مشروح فراوانی ایدئولوژیها با منابع آنها و فرصتی مستقل و گسترده

 نیز به سبب محدودیت حجم مقاله مقدور نیست.  

 

 گیرینتیجه -6
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شان میدهد كه  ّصهاین پژوهش ن سان تا چه ق ستند و ان ها تا چه حد حامل ایدئولوژی ه

ـــکل  ـــیطرۀ این ایدئولوژیها قرار دارد و ناخودآگاه رفتارهای اجتماعی او را ش حد تحت س

میدهند؛ چرا كه افراد جامعه با گوش سپردن و یا خواندن آنها به نوعی تحت تعلیم آنها قرار 

 یم: شده پاسخ میدهمیگیرند. در ادامه به پرسشهای طرح

ایدئولوژی به دو روش صریح و ضمنی و به صورت اعتراض  ،( در جامعه آماری این پژوهش1

در روابط حاكمان  بیان آرزوها و رؤیاها و اصالت دادن به مناسبات قدرت ،به وضع موجود

 یابد. ها انعکاس میقصّهدر 

ه( مهمترین بازتاب عملی ایدئولوژی در كنشــهای 2 اتفاق میفتد. گاهی ایدئولوژی در  قصــّ

شود صّ مانند  ،گفتگوی شخصیتها منعکس می شیوهۀ چلق سو و بدین  مخاطب با نوع  ،گی

پندارشــان آشــنا میشــود تا رفتار را منطبق با ایدئولوژیشــان تفســیر كند. گاهی نیز هیچ 

 ود. زمینۀ اندیشگانی طرح نمیگردد و ایدئولوژی در عمل داستانی نمایش داده میشپیش

پندار و كردار شخصیتها در ذهن كودک نشست میکند  ،گفتار ،هاقّصه( با شنیدن و تکرار 3

سه ضای و مجموع محتوای این  ّصهگانه تفکر حاكم بر ف سازد ق شه كه  ،را می لذا این اندی

آید و شده درمیبه صورت اصل پذیرفته ،حاصل زاویه دید و برداشت فرد از هستی است

سازد ایدئولوژی او را شتن این نکته كه ایدئولوژیها همواره هم منفی  ،می البته با در نظر دا

ـــتند گاه بدل به تجمع آرزوهای  ،مانند نیاز طبیعی و غریزی كه به ازدواج مینجامد ،نیس

ــت ــود و ایدئولوژیدس ــدید به تغییر موقعیت میش ازدواج اوج آمال »بُن نایافته و میل ش

ناخرسندی از شرایط اكنون و آرزوی دست یافتن به  آفریند. احساسرا می« آدمی است

اینجا جای من نیست و باید به » بُنایدئولوژی ،جایی كه تحقق تمامی آرزوهای فرد باشد

ـــهر او را كه آنیعنی آرمان« جایی بهتر رفت ـــتش ـــوی اكنون اس ـــازد. ولی  ،س میس

سبات قدرت كه  ،های دیگر یا واقعاً منفی هستندبُنایدئولوژی مانند تالش برای حفظ منا

یدئولوژی مت»بُن به ا به هر قی یب  یدئولوژی« حذف رق بدفهمی و یا ا یۀ  پا كه بر  بُنی 

سطورهسوءتعبیر آموزه شت به تفکر ا ای زمین/مادینگی/پذیرا ایجاد های تربیتی و یا بازگ

شود ستم ،می رامش دادن به روان پذیری. گاهی نیز در پی آمانند تداخل مفهوم نجابت با 

آدمی و پذیرش راحتتر سختیها و بیعدالتیهای دنیاست كه در واقع توجیه تنبلی فردی و 

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به »بُن تفســـیر جبر زمانه اســـت كه منجر به ایدئولوژی

  میگردد.« كف
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