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  )هاي منطقه المرد فارس شناختی از الالیی تحلیلی جامعه(

  ***چاورديجواد عسکري، **مریم حسینی، *حلیمه عنایت

  

شناسی و  جامعهدیدگاه فارس از المرد  هاي منطقۀ ل مضامین الالییحاضر تحلی  از پژوهشهدف  :چکیده

این پژوهش به شیوه . باشد مذکور می ۀضعیت زنان در خانواده و کشف کارکردهاي الالیی در منطقترسیم و

هاي پژوهش در دو بخش عرضه گردیده  یافته. تحلیل محتواي کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است
و شوهر و در ن ها در روابط ز کارکرد الالیی در بخش نخست به مفاهیم مرتبط با ساختار خانواده و. است

، وضعیت زنان در نتایج مطالعه. ودك پرداخته شده استها در روابط مادر و ک الالیی بخش دوم به کارکرد

ها در چنین شرایطی کارکردهاي  کشد و مدعی است که الالیی مردساالر و سنتی را به تصویر می جامعۀ
دوم، شرایطی براي  ؛نموده استجاد اول، فضاي اعتراض براي زنان ای. است  پنهانی براي زنان داشته

سوم، فضایی براي تخلیه  ؛عبارت بهتر تسهیل روابط، مهیا ساخته است  ها و به شنود و بیان خواسته و گفت

ها براي زنان، در  توجه به نوع کارکردهاي الالییلذا با. ی موجود فراهم آورده استفشار ساختاري و روان
  . اي زنانه دانست ثابه رسانهها را به م توان الالیی مجموع  می

  .الالیی، رسانه، زنان، کودکان، خانواده، المرد، فارس: کلیدي هايواژه

  

  لهمقدمه و بیان مسئ
 ذهنی آفریده هاآن. اند داده اختصاص خود به را اي ویژه جایگاه ها ترانه ،1عامه فرهنگ و شفاهی ادبیات در

 با متناسب و ها زبان اقوام، ها، فرهنگ با مطابق و رسیده کمال هب گرفته، شکل آنان میان در بوده، مردم توده

ی هستند که های هاي عامیانه داراي ویژگی ترانه). 1387 جمالی،( اند پذیرفته را  هایی دگرگونی اجتماعی شرایط
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سوي  اند و از فهم قابل آسانی به کالم روانی و بیان سبب سادگی  سو به از یک. بخشد میها برجستگی به آن
ی زندگ شئونی تمام بای کینزد و میمستق وندیپ اند، افتهی تحول و رشد مردم آغوش که دردیگر، به دلیل آن

 منعکس را منطقه هر مردمی فرهنگ وی اسیس ،یاجتماع طیشرا گرا هستند و واقعو به تعبیري  دارند مردم

ها یکی از انواع  الالیی .)1387 ،ینو وجدا 1387 به نقل از جمالی، 64: 1377 اشکوري، سادات( سازند یم
ة واژنامه دهخدا در تعبیر  در لغت. شوند می خوانده زنان سروده و اغلب توسطهاي عامیانه هستند که  ترانه

 براي دایگان و مادران نرم آواز .خوابانند گهواره در را طفل بدان کهاست  صوتی« است آمده »الالیی«
 هاي مختلفی شامل لبه شکهاي مختلف  فرهنگ در واژه این ).1377 دهخدا،( »کودك خوابانیدن

   ).208: 1383 احمدپناهی،( نیز آمده است »دودو بوبو، نانا، نا، نی اللبی، لولو، الالي، الال، الي، اليال«

طوالنی در میان  هاياند سال دلیل کارکردهاي که داشته اند و به بسیار رایج بودهها در گذشته  الالیی

آرام کردن و خوابانیدن کودکان بوده که ، کارکرد ظاهري الالیی. اند شده مختلف حفظ هاي رهنگاقوام و ف

مع در بسیاري از جوارسد  به نظر میشده است، اما  انجام می رد توسط ملودي و ریتم آرام الالییاین کارک

وان داراي دو بخش ساختار ت یها را م الیی، الکلیطور  به .اند هدیگري نیز داشت ها، کارکردهاي الالیی ،سنتی

ساختار و ریتم و آهنگ آن متعلق  )1988، 2گیودیکدل( از اندیشمندان اي به تعبیر عده دانست که و محتوا

 ژوکوفسکی. به کودك و محتواي آن متعلق به مخاطبانی مانند شوهر، برادر، پدر و حتی سایر زنان بوده است

ظوم که رنگ انگیز و غیرمن هاي غم ترین ناله جا از ساده یی، همهاَشکال الال« معتقد است که) 117: 1382(

ها،  کارکرد الالیی بررسی محتوا ولذا » اند اند به وجود آمده خود گرفتهزن را به  هاي فروخوردة اندیشه

   .کمک کندعیت زنان در جوامع درك بهتر وض  تواند به می

ها، بخش مهمی از میراث فرهنگ  ل؛ الالییاو. است ها از چند جهت داراي اهمیت مطالعه الالیی

دار هستند و از  نقش اصلی را عهده ،شفاهی هر کشور است که زنان در آفرینش و انتقال آن به نسل بعدي

 قرونی ط ها در ییدوم؛ الال ؛)1387 وجدانی،( کند این بابت با تمام اشکال ادبیات شفاهی تفاوت پیدا می

هاي واقعی  جنبه از بسیاري نماي تمام ثر گردیده، لذا آیینهمردم متأ ودةت زبان و ذهني ها هیال ازي متماد

 از شرایط و اند، بسیاري ها بوده البداهه الالیی فی ةجا که زنان سرایندو از آن هستند اجتماعی  زندگی

محتوا و مضامین   لیتحل و هیتجز با توان یم رو، نیا از. است انعکاس یافته این اشعار ها درهاي زندگی آن لفهمؤ
ها در خانواده و اجتماع نائل وضعیت آن چنینشان و همساختار ذهنی زنان و آمال و آرزوهاي درك ها به الالیی
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ثیر فرهنگ و زندگی در درك تأ تواند می ها اي الالیی مطالعه منطقهرسد  در نهایت به نظر می .گردید
   .ع شودهاي آن منطقه مفید واق اجتماعی بر مضامین الالیی

  االت پژوهشاهداف و سؤ

هاي رایج در المرد حاوي  اول؛ الالیی: است طراحی شده الپاسخگویی به چند سؤاین پژوهش با هدف 

چه مضامینی در باب زنان و خانواده است؟ دوم؛ وضعیت زنان در خانواده به چه صورتی ترسیم شده است؟ 
  ست؟ نانه چیاي از شعر ز ها به عنوان گونه سوم؛ کارکرد الالیی

  پژوهش ۀپیشین

 جمالی :از جمله. منطقه المرد انجام شده است هاي ایران و بویژه الالیی در باب تحلیل اندکیتحقیقات 

 مضمون و کارکرد ، به ساختار،»الالیی در فرهنگ مردم ایران«کتاب خود با عنوان  در بخشی از) 1387(

 و ها گالیه بیانشامل  اول دستۀ :آورده است دسته سه را در اه الالیی مضامین ،وي. نماید اشاره می هاالالیی

 کردن دعا او، کردن و ازدواج شدن بزرگ و فرزند تندرستی و سالمتی مادران، آمال و آروزها دوم؛  دستهدردها، 

   .اجتماعی و سیاسی مضامین سوم؛  و دسته ...و

هاي  اهی به خاستگاه و مضامین الالییهاي مخملین؛ نگ الالیی«عنوان  در پژوهشی با) 1382( لی حسن

شدن، سواد  هاي مادرانه، مانند بزرگ آرزوها و آرمان: داند ها را شامل موارد زیر می مضامین الالیی ،»ایرانی

هاي مادر،  ها و خستگی خواندن، همسرگزیدن فرزند، بازگشت پدر از سفر، بیان دردها و رنج آموختن، قرآن

  .... .اگون، دعوت کودك به خواب وهاي گون تشبیه کودك به گل

سعی  »الالیی، موسیقی؛ نقش زن در انتقال فرهنگ شفاهی«خود با عنوان  ۀدر مقال) 1387( وجدانی

ها  نموده است تا ضمن اشاره به نقش مادران در انتقال فرهنگ شفاهی به نوزادان، مفاهیم موجود در الالیی

  . را نیز مطرح نماید

کید بر ها را با تأ مضامین الالیی »هاي ایران برداشتی از الالیی«با عنوان  ابی، در کت)1381( عمرانی
هاي مطرح شده به صورت کلی شامل محبت مادر،  مضامین الالیی. استان خاص بررسی کرده استدچند 

  . باشد جنسیت کودك، طبیعت و محیط زندگی، مسایل اجتماعی و اقتصادي و اشارات تاریخی می

 ،»نگاهی به الالیی در ادبیات عامیانه مردم المرد« در مقاله خود با عنوان) 1387( سعیدي و قائدي
گفتن از خواب خود، آرزوهاي مادران و  هاي مادر، سخن ها و شکایت اند شامل گله که مطرح کردهرا مضامینی 

  .است... توصیف اعضاي خانواده و 
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 بندي موضوعی دستهو آوري  به جمع بًاغال پژوهشگرانکه دهد  ژوهش نشان می پۀ پیشین  مطالعه
ضمن استفاده این پژوهش . اند ها را به صورت اجتماعی مورد تحلیل قرار دادهو کمتر آن اند ها پرداخته الالیی

و آن هم شناسی  جامعه گاهدیدها از  محتواي الالیی و تحلیل  مطالعه  هاي پیشین به از دستاوردهاي پژوهش

  .    پرداخته است )مرد فارسال( اي خاص منطقه ةدربار

  مرور نظري پژوهش

خود   فمینیستی بهاي ه بررسی جایگاه خاصی را در، فولکلورعنوان بخش مهمی از  ها به امروزه الالیی 

عنوان نوع خاصی از گفتمان سیاسی، تشکل انتقادي و عملکرد  فمینیسم را به) 1997(3موي .اند ادهاختصاص د

هاي  ها و رهیافت گذشته نظریهدر . کند معرفی می 5گرایی و جنس 4بر پدرساالرينظري براي مقاومت در برا

آوردن افراد، سلطه درابزاري براي تحت  را هاقائل نبودند و آن ی ارزش زیادي براي فولکورفمینیست

رده و به ب ها پیدرك اهمیت آن  کرده و به ها توجهیه دیگري به آنهاي اخیر از زاو ، اما در سالدانستند  می

نام   که گروهی از محققان این حوزه به طوري به) 1993، 7میلز ؛1988، 6استولتج( اند شان پرداخته مطالعه

توجه به ارتباط نزدیک فولکور با ها با  این گروه از فمینیست. اند شهرت یافته 8هاي فمینیست فولکوریست

هاي حاکم بر زندگی افراد و به  از واقعیت زندگی روزمره و تجربیات افراد، آن را به عنوان منبعی مهم

ها مرکزیت یافته، در مطالعات آنالت بنیادین که با ظهور فمینیسم، یکی از مقو. دانند خصوص زنان می

ها جنسیت را آن. مورد توجه قرار گرفته استمطالعات فولکور نیز  ةدر حوزاین مفهوم . مفهوم جنسیت است

شان، خودشان و دانند و معتقدند که زنان از طریق شعرهاي تجربه می به عنوان یک مقوله بنیادین از

این گروه از  ).43: 2008 ،9پاپکه( دهند شان را بویژه در ارتباط با مادري و همسري نشان می تجربیات

 ،11لنسر ؛1993 ،10لوین( گرفتتوان یاد  چیز می  هکنند که از تجربه زنان چ ال را مطرح میاین سؤمحققان، 

                                                        
3. Moi, Toril  
4. Patriarchy  
5. Sexism  
6. Stoeltje, B  
7. Mills,M  
8. Feminist Folklorist  
9. Papke,R  
10. Levin, Judith  
11. Lanser, Susan  
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آن براي ارزیابی  اشکال  در همه ظهارات و تعابیر زناناها به تجربه،  فمینیست). 1993 ،12؛ کیز1993
این محققان، با تمرکز بر . کنند هاي مختلف قومی توجه می ها و زمینه در فرهنگ هاهاي زندگی آن واقعیت

ها بعالوه آن. دهند ی، مورد کاوش قرار مندشد را که قبًال نادیده گرفته می هایی ، عرصهزنان ۀتجرب

 داد شناختی جدیدي را توسعه دادند که عملکرد مطالعات فولکور را گسترش می هاي نظري و روش رهیافت
بنا به تعبیر . است 14ادبی فمینیستی انتقادگرایی  ،هاي نظري حوزهاین  از کی ی). 1999 ،13کوسالئوس(

بی فمینیستی رهیافتی است به ادبیات که به دنبال ، انتقادگرایی اد)16،2007نقل از ناوار به 2007(15لیتگلوس
کند با دیدگاهی انتقادي و با استفاده از آگاهی  مردانه حمایت می ۀهایی را که از سلط آن است تا متن

دهد و  اجتماعی خود قرار می ۀمتن ادبی را در زمیناین رهیافت، . فمینیستی تصحیح و یا تکمیل نماید

. له فمینیست حساس باشدم نماید که نسبت به مسأدیدگاهی را فراهگیرد تا  ر میکا را بههاي مختلفی  رشته

کنند تا این بازنمایی را از دیدگاه زنانه درك نمایند و  هاي فمینیستی در این باب تالش می بنابراین نظریه

  ). 246: 1997 موي،( هایی در شرایط اجتماعی خاص مطرح نمایند ادبیات زنان را به عنوان استراتژي

طرفداران . اند کسب قدرت نگریستهاي جهت  وسیلهمثابه   هاي زنانه به به ترانه پردازان گروهی از نظریه

اي هستند که  ها به دنبال کسب قدرت و اختیار در جامعه این دیدگاه معتقدند که زنان با خواندن اشعار و ترانه

، میزان ارتباطات ادبی پایین بوده و  نه اجتماعیدر چنین زمی. شود میها توجه نهاي آن ها و نوشتهبه آن

شود و خواندن و یا  ها انجام نمی ثر و کارآمد توسط نوشتهنگی و تحرکات سیاسی نیز به طور مؤانتقادات فره

 شود استراتژي جایگزین نگریسته می  کارایی بیشتري دارد و به منزله ها و اشعار اجراي شفاهی ترانه

ضمن توجه به تجربیات زنان، به ) اي فولکور گونه( هاي محلی طالعه ترانهشمندان با ماندی). 2008، 17هوگان(

معتقد است که ساختار ) 41-43: 1980(18جوسف. اند هاي مقابله در برابر پدرساالري نیز پرداخته بررسی شیوه

معه مردساالر، صدایی کند تا در جا اي به زنان کمک می سازد و به عنوان حربه هایی را می ها، استراتژي ترانه

ها خروجی یا مفري است که زنان  در واقع این ترانه. شان کسب نمایند داشته باشند و کنترلی بر زندگی

                                                        
12. Keyes, Ch  
13. Kousaleos, N  
14. Feminist Literary Criticism  
15. Litgloss  
16. Nawar,N  
17. Higan,B  
18. Joseph,T  
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وي معتقد است که . توانند شرایط موجود و یا عقاید قالبی مردان را در باب خودشان مورد انتقاد قرار دهند می
خوانند  ها را میایی براي کسب قدرت توسط زنانی که آنه ها ممکن است به عنوان مکانیسم هرچند ترانه

شان که همان نهادهاي مردساالري و ازدواج  قدرتی و ضعف ها هرگز به منبع اصلی بیآن ، اماقلمداد شود

  .کنند است، حمله نمی

  روش پژوهش

گیري،  هروش نمون. با رویکرد استقرایی انجام شده است 19کیفی  محتواي   روش تحلیل هاین پژوهش ب

دو تم اصلی، در این پژوهش مورد نظر بوده که شامل . بوده است »تم« واحد تحلیل و گیري نظري نمونه

ها تنها  لذا در انتخاب الالیی. باشد ها در روابط زن و شوهر و در روابط مادر و کودك می کارکرد الالیی

به  قانتوسط محق ي مورد استفاده،ها ییالال. این دو تم بودند ةبردارنداند که در هایی انتخاب شده الییال

 مورد دفعات بهآوري شده  هاي جمع الالیی ،سپس. اند آوري گردیده مصاحبه حضوري جمع باصورت میدانی و 

مفاهیم استنتاج  بندي شد و تمام کدگذاري شدند و چندین کد تحت یک مفهوم دسته ،ندگرفت قرار مطالعه

داشتن مفاهیم استخراج شده، مجددًا به میدان تحقیق بازگشته و  سپس با در دست. شده یادداشت گردید

ها  الییجا ادامه یافت که دیگر مفهوم جدیدي از الآوري شد و این کار تا آن هاي دیگري نیز جمع الالیی

 که مفاهیمی سپس. بیشتر جنبه تکراري پیدا کرده و یا داراي مفاهیم مشابه گردیدها  استخراج نشد و الالیی

   .شد و در نهایت آن مقوله مورد تحلیل قرار گرفت بندي دسته تحت یک مقوله برداشت در رای ون مشترکمضم

  

  مفاهیم الالیی ها

پنهانی نیز دارند که در این قسمت سعی بر آن است  يه بر کارکرد آشکار خود، کارکردهاها عالو الالیی

، دو تم ها الالیی جهت بررسیر این مقاله، د .ها پرداخته شود که ضمن ترسیم وضعیت زنان، بیشتر بدان

ها  کارکرد الالیی: ومعنوان همسر، د  ها براي زن به کارکرد الالیی :اولاصلی براي آن در نظر گرفته شد؛ 
شکل غالب خانواده و وضعیت زنان در   ز پرداختن به این دو تم اصلی، بهقبل ا. عنوان مادر براي زن به

  . شود ها پرداخته می ت موجود در الالییخانواده با توجه به اشارا

  

                                                        
19. Qualitative Content Analysis  
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  شکل غالب خانواده

توان به ساختار غالب خانواده در مناطق  هاي ایران تا حدودي می با توجه به مضامین موجود در الالیی
 پدر در خانه حضور ندارد و معموًال هاي المرد، رانی و مخصوصاً الالییهاي ای در بیشتر الالیی. برد مختلف پی

گذران   تا به امروز، براي هاي دور از گذشته بسیاري از مردان المردي. هاي طوالنی رفته است سفر هم به

اي از سال و  همین دلیل، قسمت عمده به. دان کرده فارس سفر می کشورهاي سواحل خلیج  معاش بهزندگی و 
هاي  نواده در المرد با دورهساختار غالب خالذا  .استنه، خالی از حضور پدر بوده حتی چندین سال، فضاي خا

  :هاي زیر توجه کنید به الالیی .حضور و غیاب پدر توام بوده است
  بابات رفتــه، خدا همـــــراشالالالال گــــــل خشخاش                 

  تنهـــــــا شدم رفتـــه بابات                       نعنـــــا گـــــــل الالالال

  بستـــــــه سفــر بـــار بابات                     پستــــه ـــلگــــ الالالال

  20باباش رفتــه راه ُخنجـــــیالالالال گـــــــل ُکنجــی                     
  22باباش رفته همـــراي ایشــم                    21ـل اُوشُــمالالالال گـــــ

  

نسبت به  است که زنان به خانواده خود شود آن مشاهده می منطقههاي این  در الالیی که دیگري ۀنکت

و خصوص دایی هها و بادن و دعا براي سالمتی آند سعی در نیک جلوه ،داده ي بیشتريخانواده شوهر، بها

  :ها هستنداي از آن نمونه زیر يها الالیی .اند نمودهبرادر 
  واوو ورــــکـ وتـــــخال ويــــــدشمن که      23واوو روز تــا کُنُـممی ت یـــــــالالی

***  

  کنه بیچاره مادر دي لالیی روزم دي رفیکی میدي پدر خوون کــه در سایـــش بشینـــی                   

  دي لال الال لــــــال دي خو مــیــــره روزماي بهــس از بـــرادر ال                    دي ندیدم میـــوه
  

  

                                                        
   .از شهرهاي بزرگ و تاریخی واقع در جنوب فارس بر سر را شیراز: خنج  . 20
  .آویشن، گیاه دارویی: اُوشُم . 21
  .اي بکار برده شده است به احتمال زیاد تنها براي مطابقت قافیه چنین کلمه. معناي خاصی ندارد: ایشُم  . 22
 .روز بشود: روز واوو . 23
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  تقسیم کار جنسی و سنتی یت زنان در خانواده ووضع

مین حاکی از آن است که تأ ،به منظور کار یا تجارتوي عدم حضور پدر در خانواده و سفر رفتن 
. اند اقتصادي خانواده بر عهده مردان بوده و زنان به مدیریت منزل و پرورش و تربیت فرزندان مشغول بوده

چوپانی نیز آن دارد که زنان عالوه بر مدیریت منزل به دامداري و  ها حکایت از البته مضامین الالیی

المرد رواج در  که دامداريدهد  چوپانی، نشان می، )گله گوسفندان( م گله، ایشمکاربرد مفاهی. اند پرداخته می
باهات مرسد داشتن گله مایه  نظر میاند و حتی به  داشتهدر امر دامداري و چوپانی مشارکت داشته است و زنان 

    :کند روزي گله گوسفندان فرزندش را بچراند که مادر آرزو می وده چنانب
  روزم الالالالي       نی ازین قلیون، ازین خوا می دلُم

  روزم الالالالي  می خوره می روزم که جامی ازین

  روزم الالالالي  چرونُـــم روزم بز خـــوا می دلُم

  روزم الالالالي    هی مکنُ را گوسفندا موســی چه
***    
  بِلنــدي اندر اي گله چرونُم                           روزم الالالالي

  روزم الالالالي             گوسفنــدي نگیرِن گرگان تا که
  روزم الالالالي               ُکهانــــی سنگوي خوُذم با بیارم

  روزم الالالالي                   نّـــیکو گرگــــان ازگردن کنم

  ها در روابط زن و شوهرکارکردهاي الالیی - 1

که خوابانیدن و پرورش (ها عالوه بر کارکرد ظاهري خود  الالییدهد که  نتایج تحلیل محتوا نشان می

  :ها اشاره می شودجا به آناند که در این کارکردهاي پنهانی نیز داشته) کودك است

  :عشقبیان   -

ها که هم به دوري عاطفی زن و شوهر اشاره دارد و هم به  یکی از مضامین مطرح شده در الالیی
 رسد بیان عشق از به نظر می. فرهنگ حاکم در جامعه مردساالر، عدم بیان صریح عشق از طرف زنان است

شده،  ر محسوب میي خالف انتظاشده و رفتار می هاآنسوي زنان هنجار نبوده و اظهارش باعث شرمگینی 

ها با صداي بلند و گاه در حضور شوهر، معشوق  الالیی کهآندلیل  اما به. شدند جز در لفافه بازگو نمی بنابراین
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صورت غیرمستقیم به ابراز عشق و عالقه خود به  داده تا به ند، فرصتی به زنان میشد و یا دیگران خوانده می
  : توجه کنیدزیر  هاي ییالال به. همسر و یا معشوق خود بپردازند

  ِبوندم ننــــــی خیلــــی قشنگیدُلم مــــی خوا ِبرَم بون ِبَلنـــدي                 

ــــم                   ه سبـــزه رنگـــــیبشینُم پاي ننی شعــر بگویـبراي خاطر ی  

  

 »رنگ  سبزه«تنگی و منظور از شق و دلاي است براي اظهار ع ، واضح است که گهواره بهانهدر این الالیی

  :دهد زن را نشان می ۀشق در لفافعهاي زیر نیز  الالیی. فرزندنیز معشوق خواننده است و نه 
  نمیــــرم زنـــده بو باباي روزم الدي لـــال ال ال لال لــا الیی روزم        

  سایش بشینیم گل از خرون کنیــمدي دو تا بودین که داغ هم ندیدیم        

  نداره 25چــاري 24که درد عاســکیگل از خرون ما ســــایی نــــداره        
***  

ــــــم چشـــــام الالالالالالیــــــــی      26پسینی که در خونَه نشسـ  

ــم  نظر اَ گوشه سـچشـــــام الالالالالالیــــــــی      27ي ِچشاي تو ب  
ـــم        وایی میبه واهللاِ که از رس چشـــــام الالالالالالیــــــــیترسـ  

ـــم         اگر نه تا قیامـــــت می چشـــــام الالالالالالیــــــــینشسـ  

ــم تو َفضایِـــت دلُم می چشـــــام الالالالالالیــــــــی        28خوا بیایـ  
  چشـــــام الالالالالالیــــــــیبه زیر سر َنهم شــــال و قبایـــت       

از . کند دوري از شوهر و دلتنگ شدن براي وي را بازگو می ی زیر زن، فرزند را بهانه کرده وو یا در الالی

شود که در گهواره و نزد مادر است بنابراین در این الالیی منظور  جا که الالیی براي فرزندي گفته میآن

  : نیست بلکه شوهرش است که از او دور است) دشفرزن( ، روزش)زن( خواننده
  دي لال ال ال لال ال ال یـی روزمجا دلم دي از پیش روزم             دي خودم این

  دي دوباره من ببینـم روي روزمروه ســر                 دي خدایا این سفر کی مـــی

                                                        
 .عاشقی . 24
 .چاره . 25
 .مخفف نشستن: نشسن .  26
  .مخفف بستن: بسن  . 27
 .گویند المرد به خانه و حیات خانه فضا می  در منطقه. خانه، حیات خانه: فضا . 28
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به هنگام سحر به : گوید یار به دلبرش می در این اشعار .دعاستبراین انیز شاهد دیگري الالیی زیر 
  :ي الالیی گفتن براي فرزندت از خواب بلند شو تا من صداي تو را بشنوم بهانه

  30کنـم خو  29میون چتر و چوگونتالالالالي گــــــــــل نــــــو                

  ــِزش نوینـــهتا دیتون داغ عزیــالالالال بکُـــــن تا ماه بیشینــه             
  که تا من بشَنوم صوت ســـرورتسحــــر پاشـو بکن الالي روزِت                

  بخوابون دمی الال کــــن اي روزچه طفلی گل گرفتـــه            » فایز«دل 

ا دوست ها همدیگر راصطالح دوري عاطفی زن و شوهر در این مقاله به معناي این نیست که آن البته بیان

عشق و دوست . ها ایجاد کرده استاي است که فرهنگ جامعه بین آن فاصله ةکنند اند بلکه بیشتر بیان نداشته

در دعاي  ،توان مالحظه کرد ها می که در بیان عاشقانه الالییتوسط زن را عالوه بر این شوهر داشتنِ

یی زیر و دعاي زن براي شوهر و یا ابراز به الال. گردد سالمتی زن براي شوهر نیز به طور مستتر مطرح می

  :خوشحالی وي براي بازگشت شوهرش از سفر توجه نمایید
  الیـــخ جاش که رفته بابات                الیـــــــق لــــگ الالالال

***    

  نـــروش  ام چش اومد بابات              نـــسوس لــــــــگ الالال

***    

  ازيــــسرب هـــب رفته باباتازي                  ـــــن لــــــگ الالالال
  وـب شـــــپناه و پشت علیو        ـــب شــــــراه همراه خدا

***    

  راشـــــهم خدا رفته، بابات   اشــخشخ لـــــگ الالالال

  :ها و آرزوهابیان خواسته -
باب نبوده  ها در جامعهاظهار عشق آنها از طرف زن نیز مانند  تهبیان مستقیم خواسرسد ر میبه نظ

ها و آرزوها نیز در قالب الالیی از  عالوه بر بیان غیرمستقیم عشق، بیان غیرمستقیم خواسته لذا. است

هاي زن براي  ها و آرزوها هم شامل آرزوها و خواسته این خواسته. است هاي زنانه بوده و تاکتیک ها سیاست

                                                        
 .کنایه از زلف: چتر چوگون . 29
  .خواب: خُو .  30
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مادر آرزوي رفتن به سفرهاي زیارتی را به  ،در الالیی زیربه عنوان نمونه، . و هم براي فرزندش است خودش
  :رساند شکل دعاي گنجانده شده در دل الالیی به اطالع شوهر می

  نـــک دوا دردم نـالمؤمنی امیر                             روزم الالالالي  

  روزم الالالالي              کن کربال از قسمتُم و نصیب       
  کن ادا داره مطلبی کس هر که             مدـــــمح زـسب گمز حق به 

  

خود را براي   نیافتههایی دست  ها و آرزو خصوص مادران کاستیهجا که بسیاري از والدین و باز آن

خودشان نیز شان، به آرزوهاي  اي فرزندانان برمادر هاي ل آرزوتوان از خال کنند، لذا می شان آرزو می فرزندان

کنند سوادآموزي  میبراي فرزندشان مطرح  آرزوهایی که مادران ترین ترین و فراوان یکی از عمومی. برد پی

ها براي سوادي مادران و آرزومندي آناست حکایت از بی شده بیان مختلفی تعابیر به که همواره آرزو این. است

  :پذیر نبوده استشان امکانط خاص جامعه برايتحصیل دارد که در شرای
  هوشـــم و عقل کلید بردي کجا            پوشــــــم ترمــــــه عزیز الالالال
  بو طال قلمدونـــت ، مال خودتبـــــو          بالی بــــ الالت که الالالال

***  

  اهللا کالم جزو بخوون          مال برو ، ریگدس قلم           اهللا زیعز الالالال

  :بیان اعتراض  -

جا که از آن. به شرایط موجود است زنان ۀها، بیان اعتراض منفعالن یکی دیگر از کارکردهاي الالیی

. برد ها به عمق اعتراض و اندیشه آنان پی مل در مضامین الالییأتوان با ت اند می ها زنان بوده سراینده الالیی

اند و در فضاي بسته حاکم بر جامعه، جایی براي اعتراض ندارند،  قدرت اجتماعی اي که فاقد در جامعهزنان 

ها  الالییرسد  به نظر میلذا . ها اظهار دارند ز الالییانگی  هاشان را به جاي فریاد، با آهنگ حزن مجبورند زخم

اي است که زنان در  منفعالنه هايیکی از شواهد این ادعا اعتراض. اند ان نیز بودهزن هايکنندة اعتراض قلمنت

ها کنند و آن نگرانی همیشگی آن هاي منطقه المرد فریاد می خصوص الالییههاي ایرانی و ب بیشتر الالیی

له بشدت رنج از این مسأ همراه آنان بوده وهمواره این نگرانی . شان است ازدواج مجدد شوهران لهاز مسأ
شوهر و مردي، به دلیل سفرهاي طوالنی در میان زنان الس طبیعی است که این نگرانی و تر. برند می

و احساس ناامنی و  بوده فارس بسیار بیشتر از سایر مناطق هاي حاشیه خلیجازدواج مجدد او در کشور احتمال
ی کامالً العمل اعتراض توجه به عکس. خورد ها به چشم میناتوانی در حفظ زندگی خانوادگی در میان آن
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ها در جامعه را قدرتی و ناتوانی آن مردن به خوبی شرایط بی  خوردن و از غصه یعنی غصه هامنفعالنه آن
  :هاي زیر توجه نمایید به الالیی.  تاباند میباز

  رهــــــگی ش آروم نمی ی گیره        ننهــــــباباش رفته زنــــل زیره        الالالال گ

*** 
 بلُم الي الي   بلُم الي الي ــــــبا        و دی بخواب اي دختر زیبا          میون مخمل

  میره        بلم الي الي  بلم الي الي ت داره غصه می بابات رفته زن بگیره           ننه

دختر خوانده  در این الالیی نکته ظریفی نهفته است و آن این است که الالیی فوق، خطاب به فرزند

رسد مادر، به دلیل تشابه جنسیت، احساس  اوالً به نظر می: شود برداشت میله دو نکته از این مسأ. شده است

داند که به  داند و ثانیاً؛ مادر می خوار و دلسوز خود می نزدیکی بیشتري با دخترش کرده و وي را بیشتر غم

با  دلیل تشابه مشکالت مرتبط با جنسیت، دخترش نیز در آینده مشکالتی مشابه را تجربه خواهد کرد لذا

. م با نگرانی استان یک زن، توأبیان مشکل خود به دخترش، به او می فهماند که آینده براي او نیز به عنو

  :استیکی دیگر از مضامین اعتراضی زنان اعتراض و شکایت از جامعه و شرایط زمانه و اطرافیان 
  روزم الالالالي          را ذاــــخ ايـــدنی دور بگرذُم               را عصا گیُرم دست  که شدم پیر

  روزم الالالالي          را نمک بی دس دو هر بشورم                وريـــــش آب بجورم تا بگرذُم

***  
  روزم الالالالي         نی من  شون از بندگی نشون         یـــن نــم شور از فلک که سازم چه

  روزم الالالالي        یـن ما نان از نمک دانُم یقین          بی ما خصم خورذ، ما نون کس هر که

***  
  روزم الالالالي                       نی قفس سزاوار مرغی ي همه            نی دادرس صدایم که سازم چه

  نی  یـــکس سختُم روز رفیق           ارِنـــــبسی  خواشُم روز رفیق

  

  :تخلیه و سازگاري روانی  -

کار جنسی موجود و عدم  دهد که به دلیل ساختار خاص خانواده و تقسم ها نشان می ین الالییمضام
حضور مرد در خانه، وظایف زنان دوچندان شده و مجبور بودند به تنهایی بار زندگی را به دوش کشند و 

کسی و بی ها مجالی بوده که در آن، تنهایی و الالیی بسیاري را متحمل شوند و لذا زمزمۀهاي  مشقت

  : نداشتن همراه و همراز در زندگی خود را، بارها و بارها فریاد کنند
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 من  حکایت از دل دیوونــــــــه              ن        ـي م عزیز خونهالالالال 
***  

  ن اي روزــنگاهی بر دلُم حاال ک             ن اي روز         ـــــــــالالالال ک

***  
  یـباش مـــــــهمدم شی بزرگ                         باشی مـــــــگُلُ الالالال

***  

  روزــــــدم امــدي پس دروازه پسنن                  ی روزمــــــدي لال ال ال لال الالی
  ال دي الالروزمــــــال ال ال لـدي ل                 م امروزــدي غریب و غربت و دلتنگ

  

هاي ایرانی است به نظر  کسی یکی از مضامین عام بیشتر الالیی ، تنهایی و بیجا که دلتنگیاز آن

کسی تنها به دوري جغرافیایی زن از شوهر مربوط نباشد بلکه اشاره به وضعیت  رسد که این تنهایی و بی می

دهاي لذا یکی از کارکر. زنان در جامعه و خانواده و دوري روانی و عاطفی زن از شوهر و اطرافیان دارد

... و »تنهایی«، »همدمی بی«، »کسیبی«استفاده از مفاهیم . است بوده ها براي زنان تخلیه روانی الالیی

جا که از آن. اند شده دهنده فشارهاي روانی زیادي است که زنان در خانواده و جامعه متحمل می نشان

د باعث تخلیه روانی ي آینده کودك دارریزي برا ها بیشتر شکل گله و شکایت و آرزو و برنامه مضامین الالیی

از  »زدن حرف«و  »خواندن« شناسان نیز معتقدند روان .ها داشته استبخشی بر آن ثیر آرامزنان شده و تأ

  .)1381عمرانی، ( دهد مسایل و مشکالت، انسان را تسکین می

  

  ها در روابط مادر و کودكکارکردهاي الالیی - 2

  اظهار عشق به فرزند   -

ها به اشکال  جاي الالیی ها، عشق مادر به فرزند است که در جاي ترین مضامین الالیی دهیکی از عم

هاي وي براي  هاي مادر، آرزوها و دعا ، قربان صدقهها کودك به انواع گلتشبیه . مختلف مطرح گردیده است

  : هاي زیر توجه نمایید به نمونه. فرزندش استعشق مادر به بیانگر  فرزندش، همه
  بیمار نشه هرگز گُلُم پیدا گُلُم                وابـــــخ در مــگُلُ الالالال

***  

  هــُکنُم تا ماه بیشینه                 که مادر داغ فرزندش نَوین الالیی می
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***  
  دمـــــــم داغ فرزنـــــنبینُ  ل زردم               ــــــــــالالالال گ

***  

  مو کنممی باالت و قد بر  نگا               مو نمکمی الالت که الالالال
  بی داــخ روزت و شب نگهدار                یـب بالبی الالت که الالالال

***  

الالالال گل /  الال گل زیباالال/  الالالال گل نعنا/  بادم الالالال گل / الالالال گل خشخاش/ الالال گل پونه
  ...و  الالالال گل قالی/  االالال گل زیره/  31الالالال گل اُوشُم/ الال گل ُکنجیالال/ الالالال گل فندق/ آلو

  

  :توجه به جنسیت -

کلمه . خواندند کردند و متناسب با آن الالیی می ها به جنسیت فرزندان نیز توجه می زنان در بیان الالیی

گویند و ظاهراً دختر یا  زند میهاي المردي است و در گویش محلی به فر از کلمات رایج در الالیی »روز«

معنایی دو پهلو ) فرزند( هرچند کلمه روز. پسر بودن آن مهم نبوده اما بیشتر در مفهوم فرزند پسر کاربرد دارد

تواند به ما بفهماند که این  هایی که در آن وجود دارد می ها و نشانه دارد اما توجه به مضامین موجود در الالیی

   :به الالیی زیر توجه کنید. فته شده است یا براي دخترانالالیی براي پسران گ

  داغ روزم 33خذا که من نَوینُم                32الالالالي روزم

  که عیبـــــی در قـــذت نیقـذت نازم                    34دي

  که گفتـار بــــــذت نــــیلبـــــــت نازم                 

ي هر دو ابــــروت میانــــهم                  چشـــــت ناز  

  که دنیــــوي عوضـــت نینمیــــــري روز                 
  خذا که مــن نوینُم داغ روزمالالالالي روزم                 

                                                        
 .آویشن، گیاه دارویی: اُوشُم . 31
هرچند که بیشتر در مفهوم . و دختر یا پسر بودن آن، زیاد مد نظر نیستگویند  روز یا رود در گویش المردي به فرزند می: روز  . 32

  .رود فرزند پسر بکار می
 .نبینم: نوینُم . 33
 .مادر: دي  . 34



 
 
 
 
  
 

   71 آور کودکانهاي زنانه یا ملودي خوابها، رسانهالالیی

   
 

ذکر شده که توصیفات با توجه به این. مضمون الالیی فوق توصیف چشم و ابرو و لب و قد فرزند است
در عوض، . رسد این الالیی براي دختران خوانده شده است رود به نظر میکار میبراي دختران به معموًال

  : الالیی زیر که به مراسم خواستگاري اشاره کرده است، خطاب به پسر خوانده می شود
  و میـــــره روزمگل ن 36به سر وختمـــــــیره روزم                     35الالالال بکـــن خـــو

  دلــــــدارت اومــذ 37دوشنبز کاصددي جان، شب شنبز خیال یـــارت اومـــذ            

  که چارشنبز گل ریحــــانت اومـــذسه شنبــز مـــن بشینُـــــم انتظــــارت                    

 
 شود مثل اطب آن، تشخیص داده میاند که به راحتی مخ ها، بعضی کلمات مطرح شده در برخی از الالیی

تواند  میها  پیدا کردن این نشانه. آورده شده است )براي پسر(و غالم ) براي دختر ( کنیز ۀکلمکه  الالیی زیر

هایی که براي پسران خوانده  هایی که براي دختران خوانده شده و الالیی الالیی  به ما در درك و مقایسه

. کنند از آرزوها را براي دختران و بعضی دیگر را براي پسران مطرح میمادران بعضی . شده یاري رساند

خوبی هشود ب هایی که به تفکیک براي پسران و دختران خوانده می مقایسه مضمون دو الالیی فوق و الالیی

این . گونه نیست ها دارد اما در مورد دخترش این هدهنده آن است که مادر براي آینده پسرش برنام نشان

البته . بینی بودن آینده پسران و مبهم بودن آینده دختران دارد حکایت از معلوم بودن و قابل پیش لهأمس

خدمت به . شود بعضی از آرزوهاي مادران هم براي فرزند دختر و هم براي فرزند پسر به طور مشابه تکرار می

  :ها از آن جمله استائمه و اهل بیت آن
  هــــِیه       علی شیر خدا فریادت آِیت آـــــالالالال بکن تا خواب

  یــکنم صد ساله باشی        کنیز حضرت معصومه باش الالیِت می

***  
  یـغالم حضرت معصومه باشــی         ُکنُم تا زنده باش الالیِت می

***  

  خودم جاروکش و روزم غالمتـــت        ون نامـعلی و فاطمه قرب
  

                                                        
35 . خواب: خو. 
 .وقت: وخت . 36
 .قاصد: کاصد . 37
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  کودك عاطفی با  ۀبرقراري  رابط  -

کودك و  طور که گفته شد به دلیل عدم حضور همیشگی مردان المردي در خانه، طبیعی است کههمان
هر، کودکش را همدم و سازند تا جایی که مادر در نبود شو دیگر برقرار میانس بیشتري با یک مادر متقابًال

  :  داند مونس خود می
        باشـــــی مونســـم و انیس                   باشــــی گلــــــم الالالال
   شهـــــزاده روي بشـــورین                  آفتــــــووه و تشــت بیارین

  خــــــداداده اسمـش همون                    خـــداداده شاهــــــزاده که

                                  ***  
  ؟ نالـــــم کســی بی از چرا          دارم        را تو ال ال اال

                                  ***  
  باشـــی دلــــــم درمون تو                  باشــــــی گلــــم الالالال

  شــــی  وا ســـرم از بخوابی                باشــــــی مونســـم بمونی

  

نوع نگرش به  ةدهند عمیق عاطفی مادر و کودك، نشان ۀبر وجود رابطها عالوه  گونه از الالیی این

هاي او و هم به  تنهایی ةکنند نگرش به کودك هم به عنوان انیس و مونس مادر و پر. کودك نیز هستند

. تنهایی مادر و نگرانی او از آینده است ةدهندري مطرح شده است و این همه، نشانعنوان عصاي روزگار پی

. و دوري از وي و تنهایی مضاعف هستند) به واسطه ازدواج( میشه نگران از دست دادن فرزندمادران ه

به عنوان تنها همدم و ( ي فرزند خوداي مطمئن و نگرانی از بر باد رفتن زحماتی که مادر برا نداشتن آینده

هاي  ه به دلیل غیبتمنطقشود و در این  ها دیده می کشد از مضامینی است که در الالیی می) مونس تنهایی

له در این مسأ. ید شده استکسی مادر تشد طوالنی پدر و نگرانی از ازدواج مجدد وي و احساس تنهایی و بی
  :    هاي زیر به خوبی مطرح گردیده است الالیی

  یا یـــادت نمــکنُم ی بزرگت می       یا              کنُم خوابت نمی مو الالت می

***  
  ونیــباغب من کنم می عشقت ز                     ونیـــــبم دهزن منی سرخ گل

  دیگرونی از شدي گل که همین                      نداري بویی ايغنچه تا که تو

***  
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  ريـبگی 39بشی دسم 38کنُم تا سنّ پیري                    که شاید ُگت الالیِت می
  

  تربیت دینی کودك -

: ها به چند نکته اشاره دارد وجود این الالیی. ن منطقه حاوي مضامین دینی استهاي ای بعضی از الالیی

هایی دینی  عبارتی زنان داراي اندیشه مادران و به :ثانیًا ود بافتی مذهبی بوده است؛بافت اجتماعی موج :اوًال
ش مادران به الگوهاي نگر. پرورش دینی فرزندان یکی از اهداف و آرزوهاي مادران بوده است :ثالثًا ؛اند بوده

توان یکی  لذا می .خود اختصاص داده استها را به  مهمی از مضامین الالیی دینی زندگی فرزندان، بخش

  :به الالیی هاي زیر توجه نمایید. ها براي مادران را پرورش دینی فرزندان دانست دیگر از کارکردهاي الالیی
  نـعلی و فاطمه همراه تو باشن         ـــکُنُم الالي تو خواش الالیِت می

         ***  
  ش کنــــرآن نصیبــخط قن                  ـــرِش کـــــدا تو پیـــــــخدون

  یـــی هم دمم باشـبزرگ شی                      ـــــــــــم باشــــــالالالال گُُل

  نـــــش کـــها نصیب زیارتن                ـــــــرِش کــــــکالم اهللا تو پی

        ***  
  مدـــمح چره گلۀ بیابـون مید                        ــــــوي محمـــــــــــــاَالالل

  المیننــــد نور رب العـمحمن                ـــا و دینــــــــــهمه سرور دنی

  المینِـــــور رب العـحمد نمن           ــــــاه دینـــامیر المؤمنین در ش

  

  گیري نتیجه
کارکرد  :در تم نخست: فتنددر دو تم اصلی مورد بررسی قرار گر ها تحلیل محتواي الالیی در این پژوهش

ها براي زنان به  به کارکرد الالیی :ت و در تم دومعنوان همسر مورد بررسی قرار گرف ها براي زنان به الالیی

ها و آرزوها، بیان عشق به شوهر و  بیان خواسته) کارکرد( ت هشت مفهومدر نهای و عنوان مادر پرداخته شد

عاطفی با کودك، بیان عشق به کودك،  ۀمعشوق، بیان اعتراض، تخلیه و سازگاري روانی، برقراري رابط

                                                        
 .بزرگ، گنده: گُت . 38
39. مخفف دست: دس. 
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یک اصلی آن، تحت  توجه به جوهرة همه این مفاهیم با. تربیت دینی، نگاه جنسیتی به فرزند مطرح شد
با توجه به شکل خانواده و تقسیم کار . گیرد اي زنانه جاي می رسانه ۀالالیی به مثاب هسته با نام ۀولمق

توان  ها می گیري الالیی ها و مطابقت آن با زمینه اجتماعی و فرهنگی شکل جنسیتی مطرح شده در الالیی

لذا . تجسم نمودردساالر در جامعه مشده و سنتی  هاي تفکیک یطی محدود و درگیر نقشزنان را در شرا
نیز کارکردهاي پنهانی  عالوه بر کارکرد آشکار خود که خوابانیدن کودك است، ها در چنین شرایطی الالیی

، زنان در )ري و جامعه سنتیمردساال( گذشته در شرایط حاکم بر جامعۀجا که از آن. شته استبراي زنان دا
اي براي ابراز وجود، اعتراض علنی و  داشته و لذا عرصهعمومی، قدرت و مشارکت اجتماعی پایینی   ۀعرص

اي بوده  و عرصه فضاها براي زنان  رسد اوالً، الالیی بنابراین به نظر می. اند هاي خود نداشته بیان خواسته

 که، گاه دردلیل آنها به  الالیی، ثانیًا .خود به مسایل موجود و شرایط زمانه بپردازند اعتراض است که به بیان

داده است تا به طور غیرمستقیم به بیان  شدند، به زنان این فرصت را می حضور دیگران خوانده می

ها کودك است اما در باطن،  بدین طریق، در حالی که ظاهرًا مخاطب الالیی. هاي خود بپردازند خواسته

ها این بوده است  الالییبنابراین دومین کارکرد . سازند هایی را به دیگران و مخصوصاً شوهر منتقل می حرف

سوم، . خته استسا عبارت بهتر تسهیل روابط، مهیا می ها و به شرایطی براي گفت و شنود و بیان خواستهکه 

فضایی براي تخلیه فشار به خود گرفته است لذا  »درد و دل«ها بیشتر شکل  جا که مضامین الالییاز آن

طور که مطرح شد الالیی مورد فرزندان نیز همان در. ه استآورد ساختاري و روانی موجود فراهم می

هاي مادر از  خواستهها و  مادر به کودك و گوشزد کردن دلواپسیاي براي بیان عشق و پیوند عاطفی  وسیله

  . ها بوده استبه آن) تربیت دینی( هاي مذهبی کننده پیام کودك و منتقل

دهنده یا پیام رساننده را  ي زنان، که بیشتر حکم انتقالبرا ها بنابراین با استناد به نوع کارکردهاي الالیی

 )اي زنانه رسانهالالیی به مثابه (را در یک مقوله هسته ) کارکردها( توان تمام مفاهیم مطرح شده دارند، می

آوري براي کودکان باشند، حکم  که ملودي خواباز آن ها بیش توان گفت که الالیی ا میو لذگنجاند 

اعتراضات، ( هاي اند که زنان در شرایط بسته حاکم بر جامعه مردساالر از طریق آن پیام اشتهاي را د رسانه

اجتماعی و امروزه با تغییر شرایط  اما. اند کرده خود را به سایرین منتقل می...) ها و ها، آرزوها، حرف خواسته

که امروزه هنوز هم با وجود آن. اند اندك از دست داده ها کارکرد خود را اندك ن، الالییفرهنگی زنان و مادرا
ها و از  سو، تغییر شرایط حاکم بر روابط درون خانواده حاکم است، اما  از یکمردساالري کم و بیش بر جامعه 

ها و به آن براي زنان ایجاد کرده هاي متفاوتی را سوي دیگر تغییر شرایط حاکم بر جامعه، امکانات و فرصت
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هاي ارتباطی و اطالعاتی مانند  ي مختلف را داده است و با گسترش تکنولوژيها امکان مشارکت در حوزه
اي اعتراض و تا ابزارها و راهبردهاي زنان بر ، موجب گردیده...، اینترنت و ها و مجالت تلویزیون، روزنامه

ي خود اقدام ها  واستهجدیدتري به بیان خ ها، عوض شده و به شیوة نتقال پیامطور کلی ا ها و به بیان خواسته

ها در میان زنان منجر شده و سایر  اقبالی الالیی رسد از بین رفتن این کارکرد مهم، به بی نظر می به. نمایند
الشعاع خود  نیز تحت ها داشته،از جمله کارکردهایی که براي کودکان و ارتباط مادران با آن راکارکردهاي آن

براي فرزندش الالیی  بندرت مادري ،سنتیاها و جوامع جز در بعضی روستلذا امروزه . قرار داده است
  . خواند می

ها نیز به عنوان بخشی از فرهنگ مردم  حال دگرگونی هستند، الالیی جایی که جوامع بشري دراز آن 

ها هم جزء ادبیات کودك و هم جزء ادبیات بزرگساالن یا به عبارت  الالیی .شوند دچار تغییر یا فراموشی می

بدین ترتیب، هم براي زنان و هم براي کودکان داراي کارکردهایی . شوند یات زنانه محسوب میبهتر ادب

گردد  اي از کارکرد خود را که به زنان برمی ها بخش عمده چه اتفاق افتاده، این است که الالییاما آن. اند بوده

فظ خود دارد اما به دلیل عدم ها با شکلی جدید سعی در ح اند، لذا کارکرد کودکانه الالیی از دست داده

 ها رنگهاي جدید و امروزي، در میان آن کارکردش براي زنان و جایگزینی کارکردهاي آن توسط شیوه

خواند و  هاي گویایی که براي کودکان قصه و الالیی می افزارها و تلفنها و نرم دي رواج سی. باخته است

دهنده تغییر در این  کودکانه است، همگی به خوبی نشانهاي عصر جدید که بیشتر  هاي الالیی درون مایه

 .  حوزه هستند
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