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  چكيده
اين جوامع در شناختن عوامل . هاي جوامع در حال گذار بوده استيافتگي همواره يكي از دغدغه توسعه
زبان و ادبيات عاميانه يكي از مواردي است كه  .اندماندگي خويش به داليل مختلفي متوسل شدهعقب
هاي افراد را نسبت به توان نگرشهاي زيرين شخصيت افراد است و از اين دريچه ميگاه اليهتجلي

هاي  المثلاي لرستان از منظر فرهنگي رجوع به ضرببراي بررسي نگرش توسعه. موضوع توسعه سنجيد
چارچوب نظري اين تحقيق با استفاده از نظرهاي متفكران . وردتواند مبناي دقيقي را فراهم آلري مي

روش تحقيق در اين مقاله، تحليل محتواي تلخيصي است كه در آن . ديدگاه نوسازي ساخته شده است
-اي گنجانده شده و تعداد فراواني ضرب هاي مختلف توسعه ها به لحاظ مضموني در مقوله المثلضرب

ها يافته. ها با توسعه واكاوي شده است ت و منفي مضمون هر يك از آنگيري مثبها و هم جهت المثل
-هاي اخالقي مؤيد كار، گرايش به جمعگرايي، ارزش لحاظ تكرار، توصيه به عقلدهد كه بهنشان مي

هاي همچنين مقوله. اند ها، بيشترين تكرار را داشته كاري و تقديرگرايي در ميان مثلگرايي، محافظه
هاي گرايي، داراي موارد مثبت بيشتري بوده و مقولهگرايي، جمع خالقي مؤيد كار، عقلهاي اارزش

گرايي، نگاه به ثروت، ، تقديرگرايي، جايگاه انتسابي، عام)عدم نياز به پيشرفت(كاري و سازگاري محافظه
ي  لبهتوان گفت كه غدر مجموع مي. نگاه جنسيتي و فردگرايي، داراي موارد منفي بيشتري هستند

  . خوردهاي لري بيشتر به چشم مي المثلهايي با مضمون ناسازگار با توسعه، در ميان ضرب مثل
  اينگرش توسعه ؛لرستان ؛ها المثلضرب ؛ي لري ادبيات عاميانه: كليدي ه هايواژ
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  مقدمه و بيان مسئله
وسعه در هاي جوامع انساني در كشورهاي در حال تيافتگي، يكي از دغدغه ي توسعه مسئله
ي توسعه از قبيل رويكرد نوسازي و  هاي مختلفي دربارهديدگاه. ي اخير بوده است چند دهه

-ها از منظرهاي مختلفي به توسعه نگريستههركدام از اين ديدگاه. نظريات وابستگي وجود دارند

 هاي نوسازي اقتصادي، نوسازي اجتماعي، نوسازي سياسي وديدگاه نوسازي شامل حوزه. اند
اين ديدگاه در ادبيات توسعه و علوم اجتماعي به ). 19 :1386آزاد ارمكي، (نوسازي رواني است 

ها پارسونز  ترين آن ي برخي دانشمندان كاركردگرا مطرح شد كه مهم طور رسمي به وسيله
اين نظريه معتقد است كه بايد ساختارهاي دروني و داخلي جوامع را آماده و مستعد . است

ي  ي تاريخي كشورهاي پيشرفته ها تجربه هاي نوسازي نمود و الگوي عملي آنپذيرش پويش
-پردازان مكتب وابستگي معتقدند كه توسعهپردازان نوسازي، نظريهدر برابر نظريه. غربي است

ي روابط تاريخي ميان  نيافتگي محصول ساختار داخلي يك جامعه نيست؛ بلكه در نتيجه
يك جامعه  ي توسعه). 2 :1375 فرانك،(يافته است رهاي توسعهنيافته با كشو كشورهاي توسعه

تواند متأثر از عوامل متفاوتي از جمله عوامل سياسي، عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگي مي
توانند  ي بلند ايلي هستند، عوامل فرهنگي مي در جوامعي مانند لرستان كه داراي پيشينه. باشد

از طرف ديگر در ميان مقوالت فرهنگي توسعه، . ازي كنندنقش زيادي را در فرآيند توسعه ب
ي فرهنگ شفاهي و  فرهنگ عامه به خاطر غلبه. اي برخوردار استفرهنگ عامه از جايگاه ويژه

هاي فرهنگي و  مخصوصاً براي شناخت اليه .كند نبود آثار مكتوب، اهميت بسيار زيادي پيدا مي
. ها ضرورت زيادي دارند المثل نه، مخصوصاً ضربتاريخي چنين جوامعي بررسي ادبيات عاميا

هاي هر جامعه، ي فولكلور يا ادبيات عاميانه مورد توجه است، اين است كه نسل آنچه از مطالعه
كنند كه داراي يك شكل مشترك در طول هاي مختلف، به مفاهيم معناداري توجه ميدر زمان

هاي ها حاصل انباشت تجربه مثل .)1386 دي،ساروخاني و قبا( زمان و در وراي تاريخ بوده است
تواند خوبي مي هاي هر ملت به المثلي ضرب مطالعه. ي افراد يك قوم يا ملت است زيسته

-ضرب. ها و يا عالئق مردمان را نشان دهدخلقيات، عادات خوب و بد، فكر و انديشه، حساسيت

هاي اجتماعي شها و ضدارزار، ارزشي الگوهاي رفتاري بهنجار و نابهنج دهندهها نشان المثل
هاي رفتاري و ها از بطن جامعه بيرون آمده و بيانگر كنش المثلضرب. يك جامعه هستند

ها تداوم روح سنتي اجتماع در  مثل). 15 :1386 ذوالفقاري،( اندهاي مورد قبول جامعهارزش
پذيري  ديد و ميزان انعطافي ج ها در جامعه ي جديدند؛ بنابراين همپوشاني مثل كالبد جامعه

اين واقعيت كه  با پذيرش. باشد ها تواند محك جدي در بقا و زوال آن ها در مقابل توسعه مي آن
ها  اي با هم متفاوتند و بعضي جوامع داراي نگرش هاي توسعه جوامع در ميزان و شدت نگرش
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سؤال مطرح است كه  بنابراين اين. تر هستند تر و سيال ها منعطف تري و بعضي نگرش مقاوم
گاه روح و ذهنيت و نگرش لري هستند، تا چه حد در مقابل توسعه  هاي لري كه تجلي مثل

هاي  المثل هاي موجود در ضرببه عبارت ديگر، نگرش. با آن سازگار هستند مقاوم و تا چه حد
اين مقاله . كند گرا عمل كرده و نسبت به توسعه چه رويكردي را اتخاذ مي لري تا چه حد توسعه

  .دنبال پاسخي براي اين سؤال استبه
 

  مرور ادبيات پژوهش در ايران
مثل رشته مخصوصي از ادبيات هر زبان است و بعضي  نويسد؛ها مي بهمنيار در تعريف مثل

دانند و معتقدند انسان پيش ترين آثار ادبي كه از فكر انسان تراوش كرده است ميآن را قديمي
 بهمنيار،( اختراع مثل كرده و آن را در محاورات خود به كار برده استاز آنكه خط بنويسد 

1382: 17.(  
اي كه به سبب رواني اي است مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضمون حكيمانهمثل جمله 

لفظ و روشني معني و لطف تركيب، شهرت عام يافته باشد و همگان آن را بدون تغيير، يا با 
همچنين، بنابر فرهنگ معروف بريتانيكا، مثل گفتاري . به كار برند اندكي تغيير، در محاوره

. ي افكار و عقايد عامه است كننده كوتاه و پر معني متداول در هر زبان است، كه معموالً بيان
 عظيمي،( ها انواعي دارند از قبيل، مثل منثور، مثل منظوم و مثل تمثيلي يا تشبيهي مثل

با وجود  .)1387 ذوالفقاري،(متفاوت است ... كلمات قصار و  مثل با كنايه و). 1- 7 :1382
و با توجه به اينكه موضوع مفاله ) 1386، ذوالفقاري( هاي زيادي كه از مثل وجود دارد تعريف

ها اجتناب كرده و به مرور  هاي فني در مورد مثل ها است از بحث شناختي مثل تحليل جامعه
  .پردازيم يران ميها در ا تحقيقات تجربي در مورد مثل

، »فرهنگ توسعه در ادبيات كُرد«در تحقيقي با عنوان ) 1377( سرشت ازكيا و پاك
. اند ، مورد مطالعه قرار دادهاجتماعي- ي اقتصادي گيري فرهنگ را نسبت به توسعهجهت
شمار عوامل و متغيرهاي فرهنگي منفي در : ي كلي اين تحقيق، عبارت از اين است كه فرضيه
هاي اين تحقيق يافته. هاي كردي بيشتر از متغيرها و مضامين مثبت فرهنگي است مثلالضرب

هاي  المثلهاي داراي مضمون تقديرگرايي بيشتر از ضرب المثلنشان داده است كه تعداد ضرب
. اند ها، همگي رد شدهداراي مضمون پذيرش اختيار و آزادي بشر است؛ ليكن ساير فرضيه

گيرند كه تعداد باورهاي مثبت و مفيد به حال توسعه و پيشرفت، در يجه ميمحققان در پايان نت
  .فرهنگ كردي بسيار بيشتر از باورها و متغيرهاي منفي فرهنگي است
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هاي  المثلهويت ايراني و ديني در ضرب«در تحقيقي با عنوان ) 1386( ذوالفقاري
ها در انعكاس و تقويت هويت  المثل، سعي در پاسخ به اين سؤال دارد كه نقش ضرب»فارسي

-ملي با معرف ي المثل فارسي بر اساس دو مؤلفهصدهزار ضرب يك ملي چيست؟ بعد از بررسي

و احاديث،  آيات: هايديني با معرف ي ها و اقوام و مؤلفهها، سنتهاي وطن، زبان، اسطوره
در : گيرديجه مينتوي . ها و جاهاي ديني و مذهبياصطالحات، مفاهيم، آداب و اعمال، نام

 8338جمعاً (مثل  6800هاي ديني ي مؤلفه مثل و در حوزه 1538هاي ملي، مؤلفه ي حوزه
  . وجود دارد كه به طور مستقيم به مسائل ملي اشاره دارند) مثل

امثال و » تحليل روانشناختي امثال و حكم فارسي«در تحقيقي با عنوان ) 1387( نوين
: گيردمورد تحليل قرار داده است و نتيجه مي» ادبيات شناسيروان«فارسي را از منظر  حكم
شناختي هاي روانپذيري و انواع تعارضهاي رواني مانند كنش و رفتارهاي اجتماعي، تلقينجلوه

  .اندي خاصي يافته هاي فارسي جلوه در مثل
- هفرهنگي قص- روايت اجتماعي«با عنوان ) 1386( پژوهشي ديگر از ساروخاني و قبادي

هاي مردم ي قصه اي تفسيري دربارهاين پژوهش شامل مطالعه. انجام شده است» هاي تركمني
در شكل اخالقيات، ... رويدادهاي سياسي، تاريخي و : گيرند كهمحققان نتيجه مي. تركمن است

ها به عنوان يك نشانه حامل پيام هستند و  المثلضرب. شوندها و ايستارها منعكس ميارزش
كاربران عموماً از ساختارهايي كه در . ام در برگيرنده عنصر معرفتي يا شناختي استاين پي

ها عموماً تاريخ تولد و پيدايش  المثلكه ضربخبر و ناآگاهند و اينها نهفته بي المثلپشت ضرب
  .مشخصي ندارند

هاي روشي براي فهم ويژگي تحليل زبانزدي،«در تحقيقي با عنوان ) 1387( خاكي
ها نبايد به آثار نخبگان پرداخت؛ در عوض معتقد است براي فهم عقالنيت ملت» نيت ايرانيعقال
ها بايست به نشانگان ديگري از قبيل زبانزدهاي ملت كه نمود خلقيات، عادات و انديشهمي

  .هستند، پرداخت
هاي فكري خرد بررسي و تحليل منطقي لغزش«در تحقيقي با عنوان ) 1390( فاطمي

هاي  المثلكنندگان ضرب ي منطقي براي تدوين نامه ، توصيه»هاي فارسي المثلر ضربعامه د
هاي منطقي و نيز  فارسي ارائه داده است تا مخاطبان را به برداشت صحيح و كاربرد درست مثل

  . آميز رهنمون سازد هاي مغالطه اجتناب از كاربرد مثل
هاي شناختي ويژگيمبررسي مرد« در پژوهشي با عنوان) 1390( زاده جوانمرد و نجيب

ها پرداخته و نتيجه  المثل، به تحليل ضرب»هاي شهر كرمان المثلفرهنگي و اقليمي در ضرب
. ها، تاريخ و سرگذشت اين قوم دست يافتتوان به افسانهها مي المثلاز خالل ضرب: گيرندمي
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ها در  لمثلاضرب. ين قوم داردها را در امثال ا المثلطرح مسائل اجتماعي بيشترين حجم ضرب
همچنين، . كنندهاي اجتماعي نقش مهمي ايفا ميهمبستگي خانوادگي و انسجام گروه

  .ها از بعد آموزشي و ديني است بيشترين كاربرد آن
ي ساختارهاي اجتماعي  مطالعه«در تحقيقي با عنوان ) 1391( زاده و يزدخواستيسهراب

ي  وسيله المثل فارسي گردآوري شده بههزار ضرب ، بيست»رسيهاي فا المثلو فرهنگي در ضرب
هاي فرهنگي و اجتماعي اكبر دهخدا در كتاب امثال و حكم را با توجه به ايستارها و ارزشعلي

  . اندشناسايي و تحليل كرده و به نتايج زير رسيده
 ايستردهي گ ، شامل زيرمجموعه)درصد 42.2( هاي معرفتي، ديني و فلسفينگرش) الف 

هاي از قبيل نگرش به هستي، قضا و قدر، انسان، پروردگار، تعليم و تربيت، دانش) مؤلفه 11(
) درصد 4/40( هاي اخالقي و مقوالت و مفاهيم اجتماعينگرش به ارزش) ب. است... مردمي و 

و  هاي ثروتها، قشربندي اجتماعي و اهميت مقولهها و ضدارزشكه در آن مباحثي نظير ارزش
ي زمان و فرصت و همچنين مفاهيمي از قبيل همبستگي، مشورت و مشاركت مورد  فقر و مقوله

 6/17( نگرش به شاهان و ايستارهاي معطوف به قدرت) و ج. اندمطالعه و تحليل قرار گرفته
ي شاه و رعيت، انتظارات و انتقادات به شاهان، انتقاد از  كه در آن مقوالتي نظير رابطه) درصد
العمل ي بازتاب و عكسريت دوگانه، نگرش به عدالت و ظلم و انتقاد از وضع موجود و نحوهمدي

روي، تمايل به مقابله و  كارانه و ميانهنگرش محافظه: به مصائب و مشكالت در سه بخش شامل
المثل مطرح گيري از سازوكار اميدوارسازي و اميد بستن به آينده در قالب ضربمقاومت و بهره

  .استشده 
هاي فارسي را  المثلضرب» هاي اقتصادي المثلعنوان ضرب«در تحقيقي با ) 1391( ملكي

ها داراي  المثلگيرد كه ضرببه لحاظ مفاهيم اقتصادي مورد تحليل قرار داده و نتيجه مي
  .مفاهيم بلند علمي و پندآموز هستند

شناختي ليل جامعهتح«در پژوهشي با عنوان ) 1391( موحد، عسگري چاوردي و يادعلي
ها به  المثلبا تحليل محتواي ضرب» هاي زنانه در شهرستان المرد استان فارس المثلاز ضرب

اين جامعه : گيرندها بوده و نتيجه مي المثلدنبال بررسي بازتاب زن و مسائل زنان در ضرب
يرامون دو محور، ها پ المثلاي براي زنان قائل نبوده و ضربگونه نقش اجتماعي و يا حرفههيچ

ها در درون خانواده از جمله نقش مادري و  هاي آنهاي مختلف شخصيتي زنان و نقشويژگي
  . همسري معطوف به مردساالري موجود در اين شهر شكل گرفته است

توان به نقش مهم ادبيات عاميانه گرفته در اين حوزه مي با توجه به حجم تحقيقات انجام
- هاي فرهنگي جوامع پي برد؛ لذا جاي خالي چنين پژوهشخت ويژگيها در شنا مخصوصاً مثل
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اي در لرستان احساس  هاي توسعه هايي در ادبيات عاميانه مخصوصاً در نسبت آن با نگرش
ها در لرستان، محققان را  شناختي در باب مثل شود؛ بنابراين ضرورت انجام تحقيقات جامعه مي

  .جود در اين حوزه، به انجام چنين تحقيقي دست زندبر آن داشت كه با توجه به ادبيات مو
  

  چارچوب نظري
در ميان . دهندشناسان كالسيك تشكيل ميخاستگاه نظري رويكرد نوسازي را جامعه

و اورت  3، ديويد مك كله لند2، دنيل لرنر1پردازان نوسازي، كساني چون تالكوت پارسونزنظريه
  .شودهاي هر كدام پرداخته ميدر ذيل، به بررسي نظريهاز اهميت بااليي برخوردارند كه  4راجرز

با وجود انتقادات زيادي كه به نظريات نوسازي از طرف مكاتب گوناگوني مانند وابستگي، 
سو، ( جا هستند؛ وارد شده است و بسياري از اين انتقادات نيز به... اي و  نظام جهاني و پساتوسعه

د آمدن گرايش جديدي در نوسازي به عنوان نوسازي ولي اين انتقادات باعث به وجو )1378
با . شده است) 1383( و هانتينگتون) 1389( جديد از طرف افرادي چون اينگلهارت و ولزل

شمولي خود را از دست داده و  ي فراگيري و جهان ي گستره وجود اين مكتب نوسازي و توسعه
ولي  دانست دست كشيده است؛ مي اي براي تمام جهان از مدعيات فراگيري كه خود را نظريه

ريزي حفظ كرده است؛  در مجامع علمي و برنامه همچنان ديدگاه نوسازي قدرت و نفوذ خود را
ضمن پذيرش بعضي از انتقادات وارده به نوسازي و توسعه و تعيين حدودي  توان بنابراين مي

ي كاربرد هنوز نيز قابل  هبراي نظريات مربوطه معتقد بود كه اين نظريات با اصالحاتي در محدود
هاي علمي از بين نمي روند؛ بلكه قدرت خود را از  كاربردند و به عبارت تامس كوهن، پاراديم

  .دهند دست مي
- كاركردي متأثر از كالسيك- شناسي مكتب ساختاريي جامعه پارسونز توانمندترين چهره

 بحث وي از متغيرهاي ،ي نوسازي در حوزه. تو استهايي چون كنت، دوركيم، وبر و پاره
 گيريي متفاوت جهت الگويي دو شيوهمتغيرهاي . از اهميت وافري برخوردار است 5الگويي

عبارتي اين به. رود در هر نظام اجتماعي ايفا كندارزشي در نقشي است كه از فرد انتظار مي
به نظر . با ديگران دارندارزشي متفاوت حاكم بر رفتار فرد در ارتباط متغيرها داللت بر الگوهاي 

ويدر . الگويي نشانگر تأثير ساختارهاي هر نظام اجتماعي بر رفتار فرد هستندپارسونز متغيرهاي 

                                                            
1.T. Parsons 
2. D. Lerner 
3. D. Maccleland 
4. A. Rogers 
5. Pattern variables 
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 .)180 :1387 ازكيا و غفاري،( هاي تونيس استويژه متأثر از انديشه طرح متغيرهاي الگويي به
  :هاي دووجهي عبارتند ازبندياين طبقه

گيري رفتاري افراد بر اساس در جوامع سنتي، جهت: عاطفيكنش عاطفي و كنش غير
اجتماعي كه در جوامع جديد، روابط درحالي. عاطفي و چهره به چهره است- روابط احساسي

گيرد، به عبارتي ها با توجه به نتايج آتي صورت ميشخصي و ارزيابي فرصتمبتني بر روابط غير
- در جوامع سنتي، غالباً نقش: ها خصصي شدن آنها يا تنقش آميختگي. كنش غير عاطفي است

ها آميختگي نقشهمبه. ها اختصاصي استبرعكس، در جوامع نوگرا نقش. ها درهم آميخته است
وري شدن فرصت بيشتري را براي افزايش كارايي و بهرهكه تخصصي درحالي. كارآمد نيست

ي  راد تمايل دارند با اعضاي دايرهدر جوامع سنتي اف: گراييگرايي يا عامخاص. شودموجب مي
خوبي آشنايي دارند، به يكديگر  چون اين افراد با يكديگر به. اجتماعي خودشان معاشرت كنند

در جوامع . كنندهاي اجتماعي، احساس تعهد مياعتماد دارند و در خود نسبت به انجام وعده
سروكار دارند و مايلند كه با  بهمدرن كه تراكم جمعيت وجود دارد، مردم معموالً با افراد غري

در جوامع سنتي، افراد : گراييگرايي يا فردجمع. ها رفتار كنند گرايي با آناستفاده از قواعد عام
گرايي، موجب جلوگيري از جمع. دانندوفادار مي) خانواده يا قبيله( خود را نسبت به جمع
. ر جوامع مدرن، تأكيد بر فردگرايي استبالعكس د. شودهاي فردي مينوآوري، ابتكار و خالقيت

وري هاي فني و افزايش بهرهتأكيد، موجب تقويت توان فردي شده و نتايجي مانند نوآوري اين
هايي انتساب يعني برخورد با فرد بر اساس ويژگي: يا اكتساب انتساب. اقتصادي را به همراه دارد

قابل اكتساب به معني برخورد با فرد بر اساس در م. كه به او اعطا شده است و قابل تغيير نيست
مورد اول مختص جوامع . هاي خود بدان رسيده استدستاوردهايي است كه بر اثر فعاليت

در مجموع  .)34- 37 :1378سو، ( شودسنتي و مورد دوم نيز مختص جوامع مدرن محسوب مي
پذيرند و به خاطر نقششان مي ي سنتي، افراد الگوهاي اجتماعي را ي پارسونز در جامعه به عقيده

- هايي تام ميها را شخصيت اين افراد در برخورد با ديگران آن. هاي آتي آن ندارندكاري به بهره

كه در جوامع صنعتي مدرن، فرد، مناسبات  درحالي. دانند كه افرادي يگانه و متمايز هستند
هاي ا مردم بر اساس وضعيتها در آينده ارزيابي و ب اجتماعي را برحسب نتايج احتمالي آن

  ).184 :1387ازكيا و غفاري، ( كندي نقشي برخورد مي تفكيك شده
وي درپي پاسخ به اين سؤال است كه چرا برخي از كشورها از نظر : ديويد مك كله

يافتگي ي توسعه او به دنبال عوامل موجبه. اندنيافته يافته و برخي ديگر توسعهاقتصادي توسعه
ي نوسازي در قالب ويروس ذهني  ي انگيزش را در نظريه تجوي اين عوامل مسئلهدر جس. است
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-مورد توجه قرار داده و معتقد است كه اين از كشفيات روان» 1نياز به پيشرفت« تحت عنوان

روش خاصي از «وي اين ويروس را . شناسي در خصوص توسعه و رشد اقتصادي است
شود ست، ولي هنگامي كه اين ويروس در فرد ايجاد ميكه نسبتاً كمياب ا» داندانديشيدين مي
در ذهن شخص اين ويروس . »اي پشتكار داشته باشدبه شيوه ويژه«كند كه وي را وادار مي
خوب انجام دادن كار و يا انجام آن به نحوي بهتر «ها با  هايي است كه سروكار آننمودار انديشه
به نظر  .)24 :1354وينر، ( حمت كمتر و نتيجه بهترتر، با زيعني كاراتر، سريع: »از قبل است

پذيري در اوليل زندگي دروني شده و سپس از از طريق جامعه» ميل به پيشرفت« لندكلهمك
، »ي پيشرفت انگيزه«به نظر وي . ها بايد تقويت شودو مطبوعات و ساير نوشتهطريق آموزش

وينر، ( عنوان عاملي كليدي در نظر گرفت تنها عامل الزم نوسازي نيست، بلكه بايد آن را به
ي پيشرفت، در سطح كالن از طريق عناصر زير از پدر  او معتقد است كه انگيزه .)24- 32 :1354

تشويق  - 3آزادي و رهايي زنان،  -2وسايل ارتباط جمعي،  - 1: شودو والدين به پسر منتقل مي
 - 6اصالح مذهبي،  - 5ساالري،  كاهش اقتدار پدر در نظام پدر - 4كودك به بازي گروهي، 

  .)85 :1386د ارمكي، اآز( اصالح در نظام تعليم و تربيت
خرده «رواني و انگيزشي، در قالب بحث  راجرز با تأكيد بر متغيرهاي فردي،: اورت راجرز
وي با توجه به تعدادي . به بررسي نوگرايي در ميان روستاييان پرداخته است» فرهنگ دهقاني
ها عموماً زمينه براي نوآوري نسبت به كند، در بعضي از فرهنگد استدالل مياز مطالعات خو

او معتقد است به لحاظ رواني بايد نوعي آمادگي در افراد براي . هاي ديگر بيشتر استفرهنگ
همچنين، . كندمطرح مي2ها راباعنوان ايستارها پذيرش تغييرات نو و جديد ايجاد شود كه آن

 - درقالب خرده فرهنگ دهقاني- هاها و نگرشها، ارزشعناصري چون انگيزهكند، وياستدالل مي
به نظر  .)22 :1387ازكيا و غفاري،( آيندعناصر اصلي و كليدي براي فهم رفتار به شمار مي

. شوندراجرز عناصر خرده فرهنگ دهقاني، مانع نوآوري و پذيرش تغيير در جواع روستايي مي
اعتمادي در روابط متقابل شخصي، تقديرگرايي، فقدان نوآوري، پايين بي : اين عناصر عبارتند از

بودن سطح آرزوها و تمايالت، عدم توانايي چشم پوشي از منافع آني به خاطر منافع آتي، عدم 
 گرايي و فقدان همدليگرايي، وابستگي به قدرت دولت، محلي توجه به اهميت زمان، خانواده

  .)70- 95 :1364ازكيا، (

                                                            
1. Need for achievement  
2. Attitudes 
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هاي زير را به عنوان معيارهاي جامعه مدرن توان معرفر ادبيات ذكر شده ميبا مرو
مشخص كرد و از آن به عنوان مدلي براي سنجش ميزان مدرن بودن يك پديده اجتماعي 

  .استفاده نمود
  نظري پژوهشمدل : 1 جدول

  راجرز مك كله لند پارسونز
 غير عاطفي،-كنش عاطفي
  تفكيك، - آميختگي

  گرايي، عام -گرايي خاص
  اكتساب، - انتساب
  گرايي جمع - فردگرايي

 ميل و نياز به پيشرفت،
به عبارتي ريسك پذيري و 
  .نوآوري، آزادي و رهايي زنان

 اعتمادي در روابط شخصي،بي

 تقديرگرايي،

 پايين بودن سطح آرزوها و تمايالت،

 گرايي، گرايي، محلي خانواده

  .فقدان همدلي

  
دبيات توسعه موجود و تناسب اين ابعاد با جامعه مورد مطالعه و لزوم بنابراين؛ با مروري برا

: پيدا كردن مفاهيمي نزديك به ادبيات عاميانه درمفاهيم توسعه، ابعاد زير مشخص گرديد
كاري فردگرايي، محافظه/گرايياكتسابي، جمع/گرايي، انتسابيعام/گراييبودن، خاصعقالني

تقديرگرايي و اهميت شانس و بخت جزء ابعاد مورد نظر  به زنان،وسازگاري، نگاه به ثروت، نگاه 
الزم به ذكر است كه اين ابعاد بيشتر حالت نگرشي داشته و سعي شده . در اين تحقيق هستند

  .كه ابعاد نگرشي بسياري از نظريات توسعه را پوشش دهد
  

  روش تحقيق
تحليل . 1: اند از عبارترا به سه دسته تقسيم كرد كه  هاي موجود در زمينة رهيافت

 تجمعيتحليل محتواي تلخيصي يا . 3دار؛  تحليل محتواي جهت. 2محتواي عرفي و قراردادي؛
هاي تحقيق و هدف ما از تحليل محتوي، از تحليل با توجه به داده .)1390ايمان و نوشادي،(

زان تكرار از يك سو مي. ها استفاده شده است المثلمحتوي كيفي تلخيصي براي تحليل ضرب
ها كاويده شده و از سوي  ها و مضمون مثبت و منفي هر يك از اين ضرب المثل المثلضرب

  . ها مورد بررسي قرار گرفته است المثلديگر وجه هنجاري و توصيفي اين ضرب
ي كردن كلمات يا مضامين ويژة موجود در متن، و كم اين روش: تحليل محتواي تلخيصي

تحليل كردن . شود ها در متن آغاز مي ربرد اين كلمات يا محتواي آنبا هدف فهم چگونگي كا
نمود يك كلمه يا مضمون ويژه در متن، نشاني از تحليل محتواي واضح و شناخت براي 

آيد كه تمركز آن  شمار مي ي بهاگر تحليل در همين حد باز ايستد، تحليلي كم. مشخص است
تحليل محتواي كيفي با رويكرد تلخيصي . استروي شمار فراواني مضمون يا واژگان ويژه 
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تحليل . كه همان تحليل محتواي پنهان و نهفتة موجود در كلمات است، نيز برود تواند به آن مي
كشف معاني  بردر اين نوع تحليل، تمركز . شود محتواي پنهان به فرايند تفسير محتوا مربوط مي

اين نوع تحليل محتوا در مطالعات تحليلي انواع و پژوهشگران از  تاصولي واژه يا مضامين آن اس
ايمان و ( كنند استفاده مي هاي مرجع مقاالت موجود در مجالت علمي و همچنين كتاب

    .)1390نوشادي،
همچنين، از واحد . تحقيق در اين پژوهش، روش تحليل محتواي كيفي است روش

در اين پژوهش به اين صورت كدگذاري . به عنوان واحد تحليل استفاده شده است» مضمون«
ها به لحاظ معنا و  المثلانجام پذيرفت كه بعد از مشخص شدن مقوالت در مدل نظري، ضرب

ضمناً، منفي يا مثبت بودن . مضمون تفسير شد و در مقوالت از پيش تعيين شده قرار گرفت
  . ها نسبت به توسعه نيز مورد توجه قرار گرفت المثلجهت ضرب

به اين منظورپس . هاي لُريرا در برمي گيرد المثلي ضرب اين تحقيق كليه جامعه آماري در
با توجه به همپوشاني زيادي كه بين ) 1390؛ 1388، عسگري عالم( از بررسي كتب موجود

به ) 1390( ، به قلم عليمردان عسگري عالم"فرهنگ عامه لرستان"ها وجود داشت، كتاب  آن
 1630 اين كتاب مجموعاً داراي. ها انتخاب گرديد المثلخاطر جامع بودن و كامل بودن ضرب

اي هاي توسعهالمثل به شاخصضرب 1022شماري، تنها المثل لُري است، كه پس از تمامضرب
براي كسب اعتبار كدگذاري و . هاي مورد نظر ارتباطي نداشتندمرتبط بوده و بقيه با مقوله

. ري و مراجعه به متخصصان استفاده گرديدها از اعتبار صو المثلتحليل مقوالت و ضرب
ها، كدگذاري و  المثلبراي احراز پايايي و عدم ايجاد سوگيري در برداشت از ضرب همچنين،

هاي مختلف از بدين صورت كه برداشت. انجام شد) نفر 3حدود ( 1تحليل توسط افراد مختلفي
ي يك فرد به تحقيق تحميل نشده هاها توسط افراد مختلفي انجام گرفته تا برداشت المثلضرب

  .و اعتبار و پايايي تحليل مخدوش نشود
  

  تعريف مفاهيم
هركدام از مفاهيم استفاده شده در اين پژوهش به صورت دو بعد مثبت و منفي در جدول 

كدگذاري . شوند هاي موجود در تحقيق ابتدا كدگذاري مي المثل ضرب. اند تعريف شده 2شماره 
جهت گيري عام و  ها، المثل عد از خواندن وتعيين مضمون و محتوي ضربب بدين شكل است كه

 هنجاري، آمرانه،: المثل بر مبناي هر ضرب ابتدا جهت گيري عام. شود ها تعيين مي خاص آن

                                                            
  .ها اختالف وجود داشت، به افراد ديگري نيز رجوع گرديد المثل سير ضربدر مواردي كه در تف. 1
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المثل در يكي  عاطفي و توصيفي مشخص گرديده و سپس برحسب محتوي و مضمون هر ضرب
مرتبط است قرار گرفته و همزمان در درون هرمقوله  هاي توسعه اي كه به آن نزديك و از مقوله

هاي هر مقوله مورد تحليل  در پايان يافته. گردد جهت گيري مثبت و منفي آن تعيين مي
  .گيرند تفسيري قرار مي

يعني كسي شكارچي است كه  »يكي شكار ميكه كه بوه اَش شكارچي با«مثل : مثالً
دهنده جايگاه انتسابي و خوني  ل به نحوي نشانالمث مضمون اين ضرب. پدرش شكارچي باشد

ها قرار گرفته و با توجه به مدل نظري تحقيق  به افراد است كه در مقوله انتسابي بودن جايگاه
  .اين مثل داراي نگرش منفي به توسعه است

  
  تعريف مفاهيم :2 جدول

  تعاريف مفهومي متغيرها مفهوم
افراد مبتني بر وراثت و خويشاوندي و فاصله سابيپذيرش جايگاه انت:منفي جايگاه انتسابي

  نابرابر قدرت بين افراد
توجه به اكتسابي بودن جايگاه اجتماعي افراد و فاصله برابر قدرت بين : مثبت
  افراد

  باور به از پيش مشخص بودن سرنوشت آدميان و اهميت شانس:منفي تقديرگرايي
  ل آنباور به امكان تغيير سرنوشت و كنتر: مثبت

 نوآوري و ريسك پذيري:مثبت كاريمحافظه
  محافظه كاري: منفي

  گرايانه به ثروتنگاه صوفيانه و زاهدانه و قناعت:منفي نگاه به ثروت
  نگاه مثبت به ثروت و باور به انباشت و امكان ترقي به وسيله آن: مثبت

  بودنگيري عام نسبت به انسانها به صرف انسان جهت:مثبت  گرايي عام
  ها بر اساس نسبت قومي يا خانوادگينسبت به انسان گيري خاصجهت: منفي

 مشاركت و همبستگي:مثبت گرايي جمع
  گرايي و گرايش به نوعي فردگراييفرار از جمع: منفي

  هايي مانند انصاف و نكوهش دورويي، اهميت كار و تالشارزش:مثبت هاي اخالقي مؤيد كارارزش
  بلي، فرصت طلبي و مفت خوري، نبود اعتماد در روابطستايش تن: منفي

  تأكيد بر كاربرد عقل، منطق و تدبير:مثبت  گرايي عقل
  تأكيد بر كاربرد زور، خدعه و فريب به جاي عقل: منفي

  ترنگاه درجه دوم به زن به عنوان جنس پست:منفي نگاه جنسيتي
  .نگاه مساوي و برابر به زنان در كنار مردان: مثبت
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  هايافته
ها در رابطه با توسعه، به اين نكته پرداخته شد  المثلپيش از انجام تحليل محتواي ضرب

. عاطفي و توصيفي دارند آمرانه، گيري هنجارگرايانه،ها تا چه اندازه جهت المثلكه، اين ضرب
. دهداين وضعيت طيفي است كه در آن جهتگيري ارتباطي موجود در يك زبان را نشان مي

گيري با محتوي توصيفي و دهد كه شدت جهتنشان مي 3هاي موجود در جدول شماره يافته
  .گيري هنجاري نسبتاً كمتر استاي از همه بيشتر و جهتتوصيه

  
  "فرهنگ عامه لرستان"هاي لرُي در كتاب  المثلبندي چهارگانه ضربطبقه :3جدول 

  درصد تعداد المثلگيري ضربجهت
  54 852 توصيفي
  24 384 اي و آمرانهتوصيه
  18 279 عاطفي

  4 54 هنجاري
  100 1569 كل

  
  تعريف طبقات چهارگانه

 يك شخص، يك واقعه، يك رابطه يا يك  هايويژگيو تشريح  كننده بيان: توصيفي
  .موقعيت است

 به يك عمل يا يك نوع انديشيدن، ) القاءكننده( كنندهبطور ضمني ترغيب: هنجاري
  .يك طرزفكر يا يك عمل، بدون فعل مستقيمكننده القاء

 به يك عمل يا يك نوع انديشه، با فعل روشن و  كننده وادار: اي و آمرانهتوصيه
  )مثالً؛ برو، بكن، نكن(مستقيم 
 بدون فعل بيان كننده يك نصيحت، يك آرزو يا دعا از منظر دلسوزي،: عاطفي. 
  

  ها المثلتحليل محتوي تلخيص ضرب
در . ها به دو صورت كمي و كيفي تحليل شده است المثلمضمون ضربدر اين تحقيق، 

هاي مختلف سنجش شده و درصد ها در مقوله المثلقسمت اول ميزان و تعداد هريك از ضرب
و در قسمت دوم، به تفسير . هاي منفي و مثبت نشان داده شده استموجود در هر يك از رده

  .خته شده استهاي نسبت به توسعه پردا هريك از مقوله
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دهد كه، مضاميني ، نشان مي4هاي موجود در جدول شماره نتايج تحليل كمي مقوله
كاري، در صدر گرايي و محافظهگرايي، جمع عقل هاي اخالقي مرتبط با كارو توسعه،مانند ارزش

هاي نام بردهداراي موارد مثبت بيشتري بوده همچنين، مقوله. اي هستندهاي توسعهنگرش
-عام تقديرگرايي، جايگاه انتسابي، ،)عدم نياز به پيشرفت( كاري و سازگاريهاي محافظهولهومق

شمار زياد . نگاه جنسيتي و فردگرايي داراي موارد منفي بيشتري هستند نگاه به ثروت، گرايي،
- گيري مضمون و شدت ضربموارد مثبت به معناي اين است كه در مقوله مورد نظر جهت

-مت سازگاري و تقويت توسعه بوده و تعداد زياد موارد منفي نيز به معناي جهتها به س المثل

 .ها به سمت ناسازگاري و مانع توسعه است المثلگيري مضمون و شدت ضرب
 

  هاي لري المثلاي موجود در ضربتوسعه هايتوزيع فراواني شاخص :4جدول 
 آيتم فرواني كل  موارد مثبت موارد منفي

78  
)25%(  

233 
)75%(  

311 
)30%(  

 هاي اخالقي مؤيد كارارزش

66  
)23%(  

220 
)77%(  

286 
)28%(  

 گراييعقل

38  
)40%(  

55 
)60%(  

93 
)9%(  

 گراييجمع

59  
)85%(  

11 
)15%(  

70 
)7%(  

 كاريمحافظه

2  
)3%(  

65 
)97%(  

67 
)7%(  

 تقديرگرايي

49  
)73%(  

13 
)27%(  

62 
)6%(  

 جايگاه انتسابي

28  
)55%(  

23 
)45%(  

51 
)5%(  

 فردگرايي

30  
)77%(  

9 
)23%(  

39 
)4%(  

 نگاه به ثروت

15  
)83%(  

3 
)17%(  

18 
)2%(  

 نگاه به زن

22  
)88%(  

3 
)12%(  

25 
)2%(  

 گراييخاص/گراييعام

 كل 1022 647  381
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هاي انتسابي دهد كه جامعه مزبور جايگاهها نشان مي محتواي مثل تحليل: جايگاه انتسابي
پذيرد و براي افراد داراي اي، را مياصالت خانوادگي و قبيله ناشي از سن، و نابرابري اجتماعي

-ايو مردان در سلسلهاي و طايفههاي با اصالت قبيلهسن باالتر، قدرت جسماني بيشتر و خانواده

هاي باالتر در اين جامعه كمتر افراد به كسب جايگاه. مراتب اجتماعي اهميت بيشتري قائل است
ها را  هر تغييري كه باعث بهم خوردن جايگاه گذشته افراد شود و جايگاه آن. ندشوتشويق مي

مراتب اين جامعه مخصوصاً نسبت به تغييرات در سلسله. شودتغيير دهد، نامطلوب قلمداد مي
هاي سياسي و اقتصادي جديد حساس اجتماعي ناشي از تحوالت مدرن نظير تحصيالت، فرصت

فالني سر سفره پدر خودش نان : 1هايي نظير مثل. نمايدمقاومت مي بوده و در مقابل تغييرات
ها ها و كالغكند و كركسنخورده، سگ را به احترام صاحب سگ دوست دارند، شير شكار مي

كوچكتري كه از بزرگترها سبقت گرفته است، گندم  اند،خورند، غوره ترش را در عسل زدهمي
كند كه پدرش شكارچي باشد، نديد ، كسي شكار ميافتداش نميشود اما از نان پدريالغر مي

همگي به نوعي بر اهميت جايگاه انتسابي و . بديد وقتي به خودش ديد خود را خراب كرد
  .ها تأكيد دارندنابرابري ناشي از اين جايگاه

اين پديده هم توسط اسناد باال دستي مانند سند توسعه ملي مورد تأكيد قرار گرفته و 
، ارمكي و )1382( ها در لرستانها و نگرشهمدر تحقيقات پيشين از جمله، پيمايش ملي ارزش

چنين وضعيتي باعث شده كه در يكي . تأييد شده است) 1380( زادهو حسن) 1383( غياثوند
-هايي كهدر نظم اجتماعي قديم رعيت محسوب ميدو دهه گذشته بسياري از فرزندان خانواده

هاي خوانين قديم شده و با ب تحصيالت مدرن خواهان ازدواج با خانوادهشدند بعد از كس
خواستند نظم قديم را به هم زده و اصالت خانوادگي را چرا كه اينان مي. مخالفت روبرو شوند

  .)1384، اللهي بهاروندامان( 2خدشه دار نمايند
ه مضمون آن در و اهميت شانس و بختيكي از مفاهيمي است ك تقديرگرايي: تقديرگرايي

اعتقاد به اينكه هر آنچه شايسته بوده و از ازل مقدر شده . ها وجود دارد بسياري از اين مثل

                                                            
سر سفره بوه اش نو نهرده، سگي نِ سي سگ صحاوي دوس دارن، شير شكار ميكه، دال و قال محورنش، غوره . 1

بوه اش  ترشن د عسل زنه، كوچكه وا نها گپ ئوفتائه، گنم لر موئه اما د نون باوش نموفته، يكي شكار ميكه كه
  .شكارچي با

معطوف به افرادي است كه در اثر ! عبارات نوكيسه، تازه به دوران رسيده، غربتي، دهاتي باسواد، عشاير با كالس. 2
نظر از مكانيسم صرف(اندتحوالت جديد پايگاه اجتماعي گذشته خود را رها كرده و پايگاه جديدي كسب كرده

ير مشروع است، نفس مقاومت در مقابل پذيرش اين جايگاه جديد تحرك اجتماعي اين افراد كه مشروع يا غ
  )موضوع ما است
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گاليه از بخت و . اي از وضع موجود داشتاست، براي افراد محقق شده و نبايد نارضايتي و گله
پيشاني خود را  هر كس نان: 1هايي مانند مثل. ها است بند بسياري از اين مثلبد ترجيعشانس

از هر چه ترسيدم  بچه،كند و ديگري براي جامه بيجامه گريه مييكي براي بچه بي. خوردمي
بيانگر  بارد،دهد، باران بر لباس پاره پوره ميبر سرم آمد، خدا همه چيز را به يك نفر نمي

ديرگرايي هاي تقريشه. مشخص بودن تقدير آدميان و خارج شدن سرنوشت از اراده آدمي است
از . توان در نوعي همزيستي با طبيعت خشن و محيط كوهستاني اين جامعه تبيين نمودرا مي
كه افراد در اين جامعه توان تغيير محيط زندگي سخت و خشنخود و غلبه بر محيط آنجايي

اند، ناگزير به پذيرش شرايط محيط اجتماعي و طبيعي خود مجبورگشته و طبيعي را نداشته
لذا، به لحاظ ذهني به پذيرش . انددگي خود را به عنوان يك سرنوشت محتوم پذيرفتهمسير زن

  .اندهاي ديني نيز پيوند دادههآورده و اين تقديرگرايي را با آموزتقديرگرايي روي
در محيط كوهستاني و عدم ارتباطات اجتماعي و تحرك  زندگي: كاري و سازگاريمحافظه

. فرد بتواند خود را با شرايط جغرافيايي و محيطي سازگار نمايد جغرافيايي باعث شد است كه
كاري پذيري و نوآوري و محافظههاي بلند، ريسكها، نداشتن خواستهروحيه قانع بودن به اندك

اش شعر نخوان تا در قافيه 2هايي مانند مثل. همه از پيامدهاي زندگي در اين شرايط هستند
قرض كردن به لرز زدن براي پس  اش بنشين،تكان دهي در سايه توانينماني، سنگي را كه نمي

بگذار اين نان خالي را  شكم سير باشد چه به نان گندم چه به نان جو، ارزد،دادن آن نمي
كاري و همگي در راستاي دعوت به نوعي محافظه گيري،بخوريم اين نان خالي را هم از ما مي

هاي پيشين ازجمله؛ هاي پژوهشته توسط يافتهاين ياف. سازگاري با وضع موجود هستند
شود ولي با نتايج تأييد مي) 1381( و فكوهي) 1383( ارمكي و غياثوندآزاد ، )1380( يوسفي

  .همخواني ندارد) 1383( پژوهش رضائيان
اي كه در فقر و زندگي پرمشقّت زيسته است و تالش وي براي تغيير اين براي جامعه

ها نيز محروم ساخته است، جايي براي ، بلكه گاه خود را از حداقلوضعيت به جايي نرسيده
هايي است  ، يكي از آن مثل»بگذار اين نان خالي را بخوريم« مثل. ماندريسك پذيري باقي نمي
قانع بودن به نان  دهد،گراي موجود در لرها را نشان ميكاري و قانعكه عميقاً روحيه محافظه

                                                            
م،د ِهر چي ترسسم وِ بچهگريوس جومه بيگريوِس بچه بي جومم، يكي ميهر كي نون طُولشه موره، يكي مي. 1

  .وارهسرم اُوما، بارو و بلگ درسه مي
 ،رز كردنش نمي يرزهرت كردن و لَقَ ،نش در نيوماي بشي د سايشسنگي كه دب ،شعر نُو تا د قافيه ش نَموني .2
گو ه سير با چه نون گَنم، چه وِييرينون جنَم دمو مه بوريم يتينبِيل اي نُو پ،.  
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دهنده شرايطي است كه در آن فرد نشان معيشت آدمي، اين حداقلخالي و ترس از دست دادن 
  .حاضر به كمترين ريسك و خطرپذيري نيست

دهد در زبان و گفتار نوعي ها نشان مي اي مثلچنين جامعه در: نگاه به ثروت و دنياگرايي
پول را چرك دست  1هاي لري مثل. نگاه منفي به ثروت و ثروتمند، و پول وسكه وجود دارد

دانند كه جان به دانسته، از فقيري و نداشتن خود دلشادند، افراد ثروتمند را حريص مال دنيا مي
ثروتمند را . كردن ثروت باشد، زر يا سنگ فرقي نداردوقتي قرار بر جمع. دهندعزرائيل نمي

هايي نيز  البته در مقابل، مثل. خرسي پنداشته كه اگر مويي از آن كنده شود، غنيمت است
اش پولت را جلوي آفتاب بگذار و در سايه. 2ود دارد كه بر اهميت مال و ثروت تأكيد دارندوج

  .كندپول را اگر روي سنگ بگذاري، سنگ را. بنشين
هاي با مضمون نگاه منفي به ثروت در زبان لري  با اين وجود، ميزان تأكيد و تكرار مثل

و مساوات 3هاي بازتوزيعيتوان در نگرشريشه مخالفت با ثروت و ثروتمند را مي. بيشتر است
رسد در جامعه نظر ميولي به. توجهي به دنيا جستجو كردهاي صوفيانه و بيطلبانه، يا گرايش

ها نگاه به ثروتمند با نوعي نگاه  در اين مثل. لرستان نگرش بازتوزيعي اهميت بيشتري دارد
يعني در اين جامعه، . يدا نكرده استاي و اقتصادي، رواج پاخالقي درآميخته و نگاه توسعه

ثروتمندي كه گرايش بازتوزيعي و روحيه بخشندگي و بنده نوازي داشته باشد تقديس شده 
  .شودكه ثروتمندي كه حاضر به هيچ نوع كمكي به ديگران نيست، نكوهش مي درحالي. است

د و به ديگران ي لرستان اگر با كلك و حقّه پولدار شوي جالب توجه آن است كه در جامعه
در مقابل، اگر با تالش و زحمت خودتان پولدار شويد، ولي براي . كمك كنيد، آدم خوبي هستيد

چنين نگاهي ! آييدديگران فايده نداشته باشيد، در نظر مردم مذموم و نكوهيده به شمار مي
اي با هر انگيزهدر نگاه آدام اسميت، ثروتمند . هاي اقتصاد نئوكالسيك بازار استمتضاد با آموزه

به . كند، مورد تقديس استچون به انباشت سرمايه و باال بردن سطح اقتصادي جامعه كمك مي
شود و اگر نظر ماندويل ويزگي، خسيسي يك رذيلت فردي است كه فضيلت جمعي محسوب مي

                                                            
جو سخته هم د ، دهويي مي يي بكني غَنيمتيه، چي قرژِنگ وا هف سر وِ ره مي ره، جو و عزرائيل نمي يه. 1
مي آمر نش در، شتن با چه سنگ و چه زرده، سي نَحپياد وار ده سر نارگُسنَه خَو شُ، سير دش تم، پوسميرَه هر ئر ب

گوشت ميا د گاو ، قربون خُم بام كه خَر ندارِم، د بستن خر خَور ندارِم، شير تا گُسنه نوئه شكار نمي كَه، بار خَرَ
  .س غَنيمتي يهه مي د خر، يِبوئري

  .دارِندگي ئُو برازندگي ،پيلت بني وِ افتو، خُت بشي و سايه زر بني سرِ سنگ آوِش ميكه، .2
هاي بازتوزيعي باور دارند كه فرد ثروتمند بايد مقداري از ثروت خود را به ديگران بدهد تا همبستگي نگرش .3

كنند و معتقدند با ثروتمندان كمتر ثروت خود را آشكار مي در لرستان. جامعه حفظ شود و از بال در امان بماند
   .گيرندنظر قرار ميها افتاده و مورد چشم بد افراد تنگآشكار شدن مال و ثروت خود، بر سر زبان
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توان اميدي به باالرفتن ثروت در چنين افرادي با اين خصوصيات وجود نداشته باشند، نمي
  . امعه داشتج

غيرخودي نسبت  - بندي خودياي هميشه در معرض يك تقسيمجوامع قبيله :گراييخاص
تواند شعاع اين دايره مي( ي خودي از نگاه آنان طايفه، قبيله و خانواده. به ديگران قرار دارند

ني قرار بايد مورد حمايت و پشتيبا - ها نظر از حقّانيت آنصرف- در مقابل ديگران ) تر باشد وسيع
اين نوع . شودها قرار بگيرد غيرخودي محسوب ميي خودي هركس كه بيرون از دايره. گيرد

همان . ها دارداي و لزوم تقويت اين وابستگيهاي خانوادگي و طايفهنگاه ريشه در وابستگي
- گرايي ناميده ميگرايي در مقابل عامشناسي پارسونزي تحت عنوان خاصچيزي كه در جامعه

  .شود
هايي  مثل. خورندي لري بسيار به چشم مي گرايي در ادبيات عاميانهحاوي خاص1هاي مثل

اگر گرگ تو را بخورد، گرگ منزلگه خودت  مانند فاميل زن جلوي خانه، فاميل مرد پشت خانه،
شكند، همگي برادرت اگر گوشت تورا بخورد، استخوانت را نمي قوم مار باشد، هزار باشد، باشد،

سند «: اين مسئله در بين اسناد باالدستي مانند. تأكيد دارند) خانواده و قبيله( گراييبر خاص
هاي توسعه در لرستان برشمرد ترين تنگناها و محدوديتعنوان يكي از عمدهبه» ي ملي توسعه

 زادهكنند از جمله حسينهاي زيادي اين يافته را حمايت ميپژوهش در ضمن،. شده است
ها و هاي پيمايش ملي ارزشبا وجود اين، يافته .)1381( فكوهي و )1380( ي، يوسف)1380(

گرايي در اين استان تفاوت زيادي دهد كه ميزان خاص، نشان مي)1382( هاي لرستاننگرش
  .با ميزان كشوري ندارد

رسد اين نگرش با وجود تفاسير مختلف، در ساختارهاي سياسي و اجتماعي ما نظرميبه
هاي اخير تيره و خويشاوند در لرستان در طول سالطايفه و همي افراد هم دايره .حاكم است

تر از قبيل سر قبر غريبه گريه بكن؛ ولي گرايانههاي عام شدت محدودتر گشته است و مثل به
همچنين . ، رواج بيشتري پيدا كرده است2حساب، حساب است؛ كاكا برادر خودت را كور نكن،
 پوري تحقيق توسلي و قلي نتيجه. اندتر گرايش بيشتري پيدا كردهعاميانهافراد به باورهاي 

هاي گرايانه با ارزشهاي خاصكنند ارزشاين دو بيان مي. تأييدي بر اين گفته است) 1386(
  .گرا و جهاني تركيب ظريفي را تشكيل داده و همزيستي دارندعام

                                                            
ه مالَه هركس بِئي حالَ شَه، يه سرمه وي، پشت حونَه ورِ حونه، قوم مره قوم زينه، سي مردم شير، سي برارِت روا. 1

  .، برارِت َار گوشتته بوره سخونت نميشكنَهقوم مار با هزار با،گرگ بورت گرگ مالگَه خوت بورت، شَه
  .سر قور غَريو گريوه بكو، خُت كور نَكو، حساو حساوه كاكا برادر .2
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- جمع، اولويت را به جمع و گروه مي/رداي در مقابل دوگانگي فجوامع قبيله: گراييجمع

هنجارهاي اين جامعه، غالباً . در اين جوامع فرد بايد خود را با گروه و جمع تنظيم نمايد. دهند
شدت تأكيد نموده، از  خوانند و بر همبستگي اجتماعي بهفرد را به متابعت از جمع فرا مي

فردگرايي با خودمحوري يكسان  در اين جامعه معموالً. كنندتكروي و خودسري پرهيز مي
مشاركت . ها را يكي در نظر گرفت كه نبايد آن درحالي. گيردگرفته و مورد نكوهش قرار مي

ي نهادهاي سنتي شامل  اجتماعي در چنين جوامعي غالباً ماهيت اجباري داشته و بر پايه
هم در معناي مثبت  هاي مربوط به فردگرايي در اين پژوهش مثل. است و محله خانواده، طايفه

طلبي تحليل آن به معناي استقالل فردي و هم در معناي منفي آن يعني خودمحوري و فرصت
- ي لري، فردگرايي بيشتر در معناي منفي آن به نتايج نشان داد كه در ادبيات عاميانه. گرديدند

  .هاي مثبت و استقالل فردي آن نيز مورد تأكيد استرود؛ گرچه جنبهكار مي
خر كه مال من نباشد آتش به بارش، دستي كه مال خودت نيست، آن  1هايي مانند لمث 

ي فردگرايي منفي و ضدمشاركت اجتماعي  دهندهرا در سوراخ مار فرو كن، به نحوي نشان
حساب  ي خودم، دوستت دارم؛ اما نه به اندازه: مانند 2هايي شوند؛ اما در مقابل مثلمحسوب مي

ر، به نوعي بر فردگرايي مثبت به معناي استقالل فردي و شخصيت حساب است؛ كاكا براد
اجتماعي و وجود دارد كه بر وجوه مثبت مشاركت 3هايي در مقابل، مثل. مستقل تأكيد دارند

درخت با برگ شيرين است، شيريني همسايه به : مانند. كمك و حمايت به يكديگر تأكيد دارند
نيكي را در دريا . از دشمن بهتر ازخانه خالي استكمك و دستگيري همسايه است، خانه پر 

  . شود، دست شكسته وبال گردن استبيندازي گم نمي
- مي. و همبستگي اجتماعي داللت دارندمشاركت4هايي كه بر وجوه منفي همچنين از مثل

ام نكن، شريك اگر خوب بود خدا نيز براي خود شريكي بهرهسهمم را كم بده ولي بي: توان
جامه چركي مال من قالب صابون مال تو، يكي به رنج و يكي به گنج، هر كي . كردميانتخاب 

  .خورد به تو نداد بخور به او نده، را نام برد
                                                            

1. ش با، دما دنَه كه خير ارِس كبارِش، خدا قالِ د ش دت آتمه ره دخَر ك سي كه ده، ده نارسِ بِده اَما دو دارسسِ ب
تا وِ  مرگ خوش راضيه ه وِي روزگار، شتر خواوي مي ئينه، قاطر مولَوِهار طَنه وخَت نه ئي، بكش د سيال مار، دو

  .بزنه صحوش ضرر
  .دوست دارِم نَه چن خُمي. 2
نيكي بو د دريا گم  ،ه پر د دشمه بِهتره د حونه ي حاليونَح ،هدار وا بلگ شيرين ،مساريني همسا ها وا كاسيش. 3

  .دسِ كه اشكس آوال ملَه ،نموئَه
4 .ش بسونيگدا چه نوني وِش به ئي، چه نوني د، كُو بي بهرِم بي خوش شريك م نَكُورِكم بشريك اَر خو بي خدا س،

  .هر كه حرد ئو وِت نده بحور ئو وِش نِ، تو ركويي د مِ قالويي صائين دچِ ومهج ميگرت،
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هاي ضد مشاركت اجتماعي گرچه اندك است؛ ولي مستعد آن است كه بنا به  تعداد مثل
: هايي از جملهوهشاين يافته را پژ. شرايط اجتماعي به گفتمان غالب در جامعه مبدل شود

 ها در لرستانها و نگرشپيمايش ملي ارزش ،)1380( ، يوسفي)1377( چلبي و يوسفي
  .كنندحمايت مي) 1386( عبدالهي و موسوي و )1381( ، فكوهي)1382(

كنند، گرايي داللت ميهايي كه بر جمع المثلتوان گفت كه ميزان ضربدر مجموع، مي
ي مردم، تاحدي از رواج  وزه با رواج شهرنشيني، در زبان روزانهامر. بيشتر از فردگرايي است

گرايش ) اعم از منفي و مثبت( هاي فردگرايانه گرايانه كاسته شده و به سمت مثلهاي جمع مثل
ها در ادبيات عاميانه يك جامعه ضرورتاً به معناي وجود آن در  البته وجود مثل. پيدا شده است

  . افراد يك جامعه نيستاذهان افراد و يا در عمل 
ها و هنجارهاي اخالقي مربوط به كار، شغل و مسئوليت ارزش: هاي اخالقي مؤيد كارارزش

هاي غلبه ارزش. هاي اخالقي و انساني آن جامعه دارنداي ارتباط تنگاتنگي با ارزشدر هر جامعه
در ميان  .)1390بر،و( تواند راه را براي توسعه باز كندي كار و مسئوليت مي كننده تقويت
هاي اخالقي مربوط به كار، تقريباً ي لري مرتبط با ارزش هاي موجود در ادبيات عاميانه مثل

نكوهش دورويي، اهميت كار و تالش  انعطاف،: هاي مثبت مانندها بر ارزش بيشتر از نيمي از آن
تأكيدداشته و راه  هاي منفيها بر ارزش ولي حدود يك چهارم آن. و نكوهش تنبلي تأكيد دارند

- مسئوليتي و ارزشبرداري از ديگران، بيبهره طلبي،پيشرفت و ترقي را پيمودن مسير فرصت

برنده فرد هستند؛ ولي مانع پيشرفت بينند كه گرچه به لحاظ فردي پيشهايي از اين دست مي
 در لرستانها ها و نگرشاين يافته با نتايج پيمايش ملي ارزش. شوندي جامعه مي و توسعه

هاي اخالقي منفي مربوط به كار هايي كه بيانگر ارزش در اينجا به مثل. همخواني دارد) 1382(
پاالن خوب پيدا شود خر خوب زياد است، دستم در گردنت آتشم در  1.شودهستند اشاره مي

يقه، عقل مردم به  به كيسه است يا دست به زور برادر خداوند است، ضامن يا دست خرمنت،
ها در  ها كمتر از موارد مثبت است؛ وزن و ارزش آن المثلگرچه تعداد اين ضرب. شمشان استچ

  .جامعه باال است
: عبارتند از2هاي اخالقي مثبت مربوط به كار و فعاليت اقتصاديهاي مربوط به ارزش مثل

كه هر جا جلوي ضرر را بگيري فايده است، جايي برو  قربون كسي كه دل و زبانش يكي است،

                                                            
 .آ يا دس و يخه ضامن يادس و كيس ،زور بِرا خدائه ،دسم د گَردنت، تَشم د خَرمنت ،پالُو گير بيا خر خُو زياده .1
 ،نت نَه د در برونَنتجايي رو كه بِحوا ،نفعتهئي ري م به ر هرجا جلُوشِرَض ،ي كه دل و زِونش يكي يهسقربون ك .2

  .حلوا حلوا گُتن، دمِ شيرين نمي كَه ،يز بشمارونِ آخر پاجيجه
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 شمارند، ها را در آخر پاييز ميكار خود كرده پشيماني ندارد، جوجه تورا بخوانند نه از در برانند،
 .شودبا حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي

هاي اجتماعي است گرايي يكي از شاخصه به عقالنيت و عقل گرايش: گرايي تشويق به عقل
افكار خود را با معيار عقالنيت و تفكر منطقي هاي گذشتگان فاصله گرفته و رفتار و كه از سنت

گرايي و اي مانند لرستان معموالً همواره منتسب به عاطفهجوامع سنتي و قبيله. سنجدمي
  .هاي عقالني و انجام رفتارهاي غيرعقالني هستنداي بر ارزشاي و قبيلههاي طايفهترجيح ارزش

هاي  مثل %90شد كه در حدود  هاي موجود اين نكته مشخص در تحليل محتواي مثل
نيمي از  با توجه به اينكه. لري تأكيد بر رعايت عقل و تدبير و آينده نگري در كارها است

ها و رفتارهاي داشته و غالباً فرد را به اطاعت از ارزش هاي لري، وجه هنجاري و آمرانه مثل
هايي  مثل. ت توصيه شده استها نيز فرد به عقالني در اين مثل. دهند مقبول توصيه و فرمان مي

كار  كي گفتن در تاريكي قدم نزن تا در تنگنا نيفتي، جوي عقل بهتر است از كيسه زر،1مانند
پسر بد هم  خواهد،پسر خوب مال و ثروت نمي حساب حساب است كاكا برادر، شيطان است،

  .جلوي ضرر را از هر جا بگيري فايده است خواهد،مال نمي
زور داريم ديگر چه نياز  زور برادر عقل است، حرف مرد يكي است،: انندم 2هاي منفي مثل

دهنده تقديس زور و قدرت و ترجيح آن بر خرد و نشان به عقل است، عقل لر پشت سرش است،
  . تدبير است

هاي ضد عقالنيت است  هاي مربوط به توصيه به عقالنيت بيشتر از مثل گرچه وزن مثل
هاي عاطفي و سنتي در جامعه منطقي و عقالني، بلكهبيشتر كنشهاي ولي در عمل كمتر كنش

 زاده، حسين)1380( اين يافته با نتيجه تحقيقات پيشين از قبيل؛ يوسفي. شودمشاهده مي
كار گرفتن عقل و رشد به. همخواني دارد) 1387( عبدالهي و) 1381( ، فكوهي)1380(

پذير باشد ي اخالقي و هنجارهاي اخالقي امكانهاكه با توصيهعقالنيت در هر جامعه بيش از آن
كه فرد نتواند ابعاد رواني، تا زماني. به يك مكانيسم رواني، تربيتي و اجتماعي نيازمند است

كننده اين بعد عقالني شخصيتي و ذهني خود را تكامل بخشيده، و شرايط اجتماعي نيز تقويت
  .يت ابزاري و ارزشي رادر آن جامعه تقويت نموداي عقالني داشت و عقالنتوان جامعهنباشد، نمي

. تري ديده شده استهاي موجود زن در جايگاه پايين المثلاكثر ضرب در: نگاه جنسيتي
اين جايگاه نيز در مقابل . تنها جايگاهي كه مقام زن ستايش شده مقام زن در جايگاه مادر است

                                                            
1. ورِه زه باريكي ،روجوئي عقل بهتر د و نشُو وِ تاريكي، تا نُوفتي دچ ،»شَه،  ،كارِ شيطُونَه» يككُرّخُو مال سي چِن

  .ئيرينميتا نوفتي، سواري ياد  ،كُرّ گَن مال سي چِنشَه
  .زور برار خُدائه، حرف پيا يكيه، زور هي زله ميحا، عقل لر ها وا دما، زور كه اووما، حساوي حقِ ميله وِجا .2
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هاي جنسيتي به زنان اكنون نيز بر نگرش اين نگاه. عشق و عالقه به مادر به او داده شده است
ارمكي و  آزاد هاي پيشين ازجملهاين يافته در پژوهش. مردان و حتي زنان سايه افكنده است

  .نيز بيان شده است) 1383( غياثوند
چوبي بر سر سگ و چوبي بر : 1گيري منفي نسبت به زنان مانندهاي با جهت المثلضرب

صد گرگ درنده در ميان  مرد و زن بد وبال گردن مرد است،سر زن، زن خوب بهار و خوشي 
كاردختر همان انجام ندادنش بهتراست،  ات نباشد،ات باشد ولي يك پيرزن در ميان محلهگله

، عقلت را به دست زن مده، )بودن زنان عقلي واحساسيتمثيل از كم( اش كم استزن يك دنده
در ضمن، نگرش مثبت به زنان بيشتر . دهنديهمگي نگرش منفي نسبت به زنان را بازتاب م

. هاي عاطفي و حمايتي مادرانه است تا ستايش مقام زن در مقابل مردانمختص به ويژگي
دستت بشكند نه پايت و پدرت بميرد نه مادرت، براي مويه و زاري سر قبرت : 2هايي مانند مثل

  .بيانگر اين امر است... دختري داشته باشي و
  

  گيري بحث و نتيجه
 دهد كه در بيشتر موارد،هاي موجود در ادبيات عاميانه لري نشان مي المثلتحليل ضرب

-نگاه تقديرگرايانه و محافظه. تر از نگرش مثبت استشدت نگرش منفي نسبت به توسعه بيش

ها،  در ميان مثل. ها حاكم است گرايي بر اين مثلهاي انتسابي و خاصكارانه و اهميت ويژگي
در اين ميان آنچه كه جالب توجه بود تأكيد . نفي به زن و ثروت بيشتر از نگاه مثبت استنگاه م

هاي همچنين، توصيه و ستايش ارزش. كاربردن خرد و تدبير در كارها بودگرايي و به بر عقل
- در ضمن، با توجه به قبيله. خوردها زياد به چشم مي اخالقي مرتبط با كار نيز در ميان مثل

هاي گرايي در اين جامعه باال بوده و تأكيد بر مقولهگرايي و خاصامعه لرستان، جمعگرايي ج
ها، تأكيد بر وجوه البته در ميان مقوله. دهدگرايي نيز اين نكته را نشان ميگرايي و جمعخاص

هايي با مضمون مثبت فردگرايانه به  همچنين تأكيد بر مثل. گرايي نيز كم نيستمنفي جمع
رسد در جامعه لرستان هنوز به ستقالل و فرديت نسبتاً باال است ولي به نظر ميمعناي ا

هاي  شود و تأكيد زياد بر مثلفردگرايي، بيشتر با نگاه خودمحوري و خودخواهي نگريسته مي
  .گرايي استاي طرد مفهوم فردگونهگرايانه و همنوايي با جمع بهجمع

                                                            
ت با، نَه،زن خو بهار مرده، زنِ گَن آوالِ مرده، صد گرگ درنده د مين گَلَهها وِ سر زيها و سرِ سگ، چوئيچوئي .1

  .ايايي د محله ت با، كارِ دختر نَكردنش بِي ترَ، زن يك دنَش كَمه، عقلت وِ دسِ زن نِبِهتره تا د
  .دست بشكه نه پات، بوت بميره نه دات، سي گريوه سر قُورِت دختره داشتَه بايي .2
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هاي ني ديگري بررسي شود، تا مسير تغيير ارزشاي كه الزم است در تحقيقات ميدانكته
ها تا چه حد در ميان مردم و حتي زبان نوشتاري  اجتماعي تعيين شود اين است كه، اين مثل

رواج . كنندها بيشتر استفاده مي المثلها و اقشار از كدام ضرباين جامعه رايج هستند، و گروه
بلكه اقتدار افراد و . ها نيست رابر اين مثلهاي متفاوت در يك جامعه به معناي قدرت ب مثل
طرفي فاصله از. ها مؤثر باشد تواند در شيوع و نفوذ اين مثلها مي كار برنده اين مثلهاي بهگروه

هايشان در بين نگرش و رفتار همواره يكي از معضالت جوامعي است كه معموالً در بيان خواسته
اين جوامع هميشه تحت تأثير . شناختي روبرو هستندجامعه با موانع اجتماعي، سياسي و حتي 

هاي نخبه و حتي اقتدار سياسي، فاصله زيادي بين نگرش و قدرت هنجاري جامعه و نفوذ گروه
ها بيان  به اين معنا كه افراد خواست و آرزوي خود را در قالب مثل. اندرفتارفردي را تجربه كرده

. كندرا بازنمود مي هاي اجتماعيزندگي و جبر ساختار كه رفتارهايشان واقعيت درحالي. كنندمي
اين فاصله زياد بين نگرش و رفتار همواره باعث مشكالتي در شناسايي نيات واقعي مردم اين 

هاي هاي جمعي و حقيقتباعنوان دروغ) 1995( همان چيزي كه كوران. جامعه شده است
  .كندفردي از آن ياد مي

ها ها، نگرشاي چون لرستان بيشتر نشان دهنده خواستجامعه ها در رسد مثلبه نظر مي
هاي ها و واقعيتهمچنين، تفاوت ميان اين نگرش. شوندهاي اين جامعه محسوب ميو آرزو

  .توان به دو گونه تعبير نمودرفتاري موجود در اين جامعه را مي
باورهاي گذشتگان نسبت دهنده نگرش و لذا، نشان. دارندها ريشه در تاريخ  المثلضرب- 1

هاي  هنوز مثلبه موضوعات مختلفند، درحاليكه واقعيت امروزين جامعه تغيير كرده است، 
عبارتي، ادبيات عاميانه در ايران و حتي لرستان به به. متناسب با اين واقعيت نو ابداع نشده است

شناختي مبتني بر زبانهاي ادبي و اين موضوع ما را وارد بحث. نوعي نازايي مبتال گشته است
كند، موضوعي كه در تخصص نگارندگان نيست و به متخصصان خاص پويايي و نازايي زبان مي

  .خود نياز دارد
جامعه در نظر، باور و نگرش به چيزي اعتقاد دارد و در كردار و عمل چيز ديگري را  - 2

. شوده شدت احساس مياين نوع دوگانگي در جوامع با فشار هنجاري قوي ب. كندبازنمايي مي
كنند در زبان مالحظات اجتماعي در ميان لرها تجربه نگارندگان اين است كه افراد سعي مي

. دهندولي در رفتار اجتماعي تا حد امكان خود واقعي را بيشتر بروز مي. رابيشتر رعايت كنند
عث شده كه اين موضوع حفظ ظاهر و رعايت حد و حريم بزرگترها و هنجارهاي اجتماعي با

و اين امر به نوبه . هاي مورد قبول جامعه تأكيد نمايند ها، برمثل ها و مثلافراد مخصوصاً در گفته
در مجموع . ها و رفتارها در جامعه امروز لرستان شده استخود باعث فاصله زياد بين نگرش
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هاي لري  المثلگيري ناسازگار با توسعه در ميان ضربهايي با جهت توان گفت كه غلبه مثلمي
  . خوردبيشتر به چشم مي
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