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Abstract  

      Understanding the ideologies and the world-views of the author is the goal of 

the critical analysis of the discourse in a text. This goal is achieved through the 

analysis of verbal levels beyond a sentence. Critical discourse analysis has various 

approaches, one of the most famous and practical of which is Fairclough's 

approach. In this research we have examined lullabies based on Fairclough's 

approach of critical discourse analysis. At the level of lullaby descriptions, 

discourse structures and linguistic applications with ideological meanings were 

studied. At the level of interpretation, we analyzed intertextuality and situational 

contexts including religious, geo-historical and sociocultural situations. At the 

level of lullaby explanations, an analysis was conducted of the relationship of 

power with the two genders and its unequal distribution. Also, we critically 

analyzed the effect of ideological hegemony on women's thoughts. The results of 

the research show that the dominant thinking in the society is misogynistic. 

Therefore, women regard the female gender with a masculine manner and do not 

consider an identity for themselves without the masculine identity. Yet, due to 

women's level of awareness and their social activities in the new era, no more of 

such ideologies exist in the discourse of new lullabies from new mothers. Women 

are also more aware of their rights, abilities, and social status than before. 
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 اساس نظریة فرکلاف  ها برتحلیل انتقادی گفتمان لالایی

  های یزد(لالایی)مورد مطالعه:  با نگاه جنسیتی
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 حسن ذوالفقاریدکتر 
 سات فارسی دانشگاه تربیت مدرّاستاد زبان و ادبیّ

 1طزرجانیمحمّداسماعیل دهقان

 سات فارسی دانشگاه تربیت مدرّارشد زبان و ادبیّی کارشناسآموختة دانش

 
 چکيده

های انتقادی گفتمان متون است که از تحليل و بررسی سازمانهای مؤلف، هدف تحليل بينیها و جهانشناخت ایدئولوژی

و  ترینشود. تحليل انتقادی گفتمان رویکردهای مختلفی دارد که یکی از معروفکلامی بالاتر از جمله، حاصل می

قادی نتهای مورد مطالعه را بر اساس رویکرد تحليل اترین آنها، رویکرد فرکلاف است. در این پژوهش، لالاییکاربردی

مدار و کاربردهای زبانی دارای بار ها، ساختارهای گفتمانایم. در سطح توصيف لالاییگفتمان فرکلاف، بررسی کرده

های مذهبی، ایدئولوژیک مورد مطالعه قرارگرفتند. در سطح تفسير، به تحليل بينامتنی و بافت موقعيت اعم از موقعيت

وابط قدرت ها دربرگيرندة تحليل رپرداختيم. در این پژوهش، سطح تبيين لالاییجغرافيایی و تاریخی و اجتماعی و فرهنگی 

دهد و دو جنس و توزیع نابرابر آن و تأثير هژمونی ایدئولوژیک در تفکّر زنان با نگاه انتقادی است. برآیند پژوهش نشان می

و هویتی  ری مردانه دارنده جنس مؤنث تفکّزنان نيز نسبت ب ،ستيزانه است و بنابراینری زنر غالب جامعه، تفکّ که تفکّ

شده های اجتماعی آنان در عصر جدید، باعثسطح آگاهی زنان و فعاليت ،البته ی هویت مرد برای خود قائل نيستند.سوا

ی نباشيم و زنان به حقوق، ر شاهد چنين ایدئولوژیتر امروزی، دیگاز زبان مادران جوان ،های جدیدتا در گفتمان لالایی

 .از پيش واقف هستند ها و منزلت اجتماعی خود بيشترواناییت

 

 .ادبيات عامه، لالایی، تحليل جنسيتی، تحليل انتقادی گفتمان، فرکلاف، یزدکليدی: های واژه

                                                           
  01/00/4110تاریخ پذیرش نهایي:                              01/10/0311مقاله: دریافت تاریخ 

 smaeeldehghan@gmail.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونيکي  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1401.23.53.6.3


 35 ة، شمار8048تابستان ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  871

 

 مهمقدّ -8

و آن  ستترایدمي ،كودكش با برایدانستتت كه مادر  هااولين چامه توان جزومي را هالالایي

در لغت به معني غلام، بنده و لَلِه شکل دیگر آن به معني مربي و  الال» آورد.زبان مي را بر

به معنای لالایي  ،در اصتتالا  اما آنچه اكنون(؛ 351: 0314)ذوالفقاری، « خدمتکار استتت

كردن او به دادن به كودک و خوابآرامش هدف مادر باآوازی استتت كه »شتتناستتي  مي

: 0314قنواتي، )جعفری« كندمزمه ميدار و مقفي برای وی زصتتتورت موزون و آهنت 

عااری معتقد استتت كه شتتاید دليل این مهستتان ية لالایي، تستتموجه در مورد(. 313

اند و خواندهگذاری آن باشد كه غالب این آوازها را غلامان و دایگان برای كودكان مينام

: 0330اند )عااری، هگرفتهایشان لالایي نامبوده، خوانده« للِه»چون برگرفته از واژه تركي 

ا رس  ارتباط بشود بيلالایي تکرار مي در اشتعاركه « لالالالا»(. شتاید همگوني لف  0011

خواندن اذان درگوش نوزاد، نباشتتد؛ چنانکه در باور مردم هرمزگان نيز این لف  برگرفته 

 . (1: 0311)سعيدی،  دانسته شده است« الااللهلااله»از ذكر 

ل است. در زبان انگليستي نيز قابل تممّ «lullaby» تجانس كلمة لالایي در فارستي با

و از درون عواطف  عامه جوشتتتيدهرو كه از دل فرهن انبد ها، لالایيصتتتورت هر در

(. 10: 0330لي، )حستتن شتتونديمادبيات عامه مربوط  اند، بههای مردم برخاستتتهتوده

هيچ مردی در ظاهراً، را مخصتتوز زنان دانستتت كه توان آن ژانری استتت كه مي لالایي

عوامل زباني، ستتتاختاری و فکری زنانه در آن نمود  ،درنتيجه وآفرینش آن دخيل نبوده 

 است.  یافته

های بيني و ایدئولوژیتوان به نوع جهانهای زیرین اشتتعار لالایي ميبا بررستتي لایه

دران قدی  و های اندیشتتگي در كلام مالات و دگرگونيحاك  بر جامعه و زنان و نيز تحوّ

ها حاوی اطلاعات زیادی از وضت  زندگي، شرای  اجتماعي و افکار برد. لالایيجدید پي

ها تن ،كردند و بنابراینگفتن زنان را فراه  ميها عرصتتتة ستتتخناند. لالایيو عقاید زنان

د كه زنان در لحظات شور و هيجان شاعرانه، عواطف نآیشتمار ميرستانة خاز زنان به
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به گوش فرزند خویش آن، و افکار خود را در قالب موزون و آهنگين  و احستتتاستتتات

 كنند.نجوا مي

 ها برتحليلي به بررسي انتقادی گفتمان لالایي-در این پژوهش، با روش توصيفي

 ،ای . البته به قول خود فركلافپرداخته (Fairclough) اساس چارچوب نظری فركلاف

 .د و انعااف نشان ندادنتوان از آن قدری عدول كرس نيست كه نظریة او وحي كتاب مقدّ

دانست كه بتوان ای منعاف مياش را تحليل متن در چارچوب نظریهاو هدف از نظریه

ه اگر بپذیری  ك .قرار دادتحليل انتقادی  ، در معرضاساس آن انواع مختلف متون را بر

گيرد، ای ميجگفتمان  حوزة تحليل شود درگفتار و نوشتار موبوط مي هرآنچه به زبان

ها را در چارچوب تحليل انتقادی گفتمان و تتوان ادبيات شفاهي و مکتوب ملّپس مي

 (. 03: 0331زاده، نقد زبانشناختي تحليل و تفسير نمود )آقاگل

ستتاختارهای و بررستتي  ستتاختي زباندر مرحلة توصتتيف متن به عوامل برون ،ما

رحلة پردازی . در مشناختي ميقالب توصيف زبان مدار حاوی بار ایدئولوژیک درگفتمان

ني  كه باعث كرند توجه ميگيری گفتمان در توليد متن مؤثّبه عواملي كه در شکل ،تفسير

ولي بخشي از واقعيت در حاشيه بماند. در  ،ای موضوعات بپردازداست متن به پارهشده 

عات اجتماعي و فرهنگي را این مرحلته، مفهوم موقعيت و مناستتتبات بينامتوني كه ارجا

ایر سنيز فضای فرهنگي و اجتماعي و همچنين، یابند؛ شتوند، موضتوعيت ميشتامل مي

گيرند. در مرحلة تبيين كه دهندة گفتمان موردنظرند مورد كاوش قرار ميمتون كته جهت

بيان نقش دو مرحلة توصتيف و تفستير در توليد و بازتوليد نابرابر قدرت است، از نتای  

رود. دیدگان سخن ميو ستت  العة انتقادی برای رهایي مستتممران)ااستتممارشتدگان(ما

متن مورد تحليل از  ،حالهرن مرحله نگاه جنستيتي خواهي  داشت؛ چراكه بهدر ای البته،

، ستتلاه و ایدئولوژی در راباه با زنان در استتت و قدرتن زنان تراوش كردهذهن و زبا

با موضتتعي شتتفاف و روشتتن به دنبال  نگارندگان استتت.مورد نظر بازتاب شتتدهمتن 
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د به تغيير در این راباه های قدرت و ایدئولوژی در راباه با زنان استتتت و متعهّنشتتتانه

 خواهد بود.

نها آ های استتان یزد است كه قبلاً نویسندة مسئول مقالة حاضرمورد ماالعة ما لالایي

 خودارشد نامة كارشناسيدر قالب بخشي از پایان ،0311طي پژوهش ميداني در ستال  را

 است.گردآوری كرده 

 

 ضرورت و پيشينة تحقيق -8-8

های تودة عوام آن نامه و شتتر  احوال و ستتيرتتي در حک  زندگيعامة هر ملّ فرهن »

ها و تصتتویر اصتتيل آداب و عادات آن قوم و ت و عامل اصتتلي و شتتاخل خصتتلتملّ

ل فکری و تکامل اجتماعي مردم عوام آن دهندة تحوّنشتتان روشتتنگر ستتوابر تاریخي و

مند عناصتتتر بررستتتي روش ،بنابراین ؛(01: 0370)انجوی و ظریفيان،  «كشتتتور استتتت

ل فکری و رفتاری آن قوم ت، باعث شتتتناخت آن قوم و عوامل تحوّفولکلوریتک هر ملّ

ي اارزشبقرار گيرد، نتای   ليوتحلهیتجزچراكه اگر لالایي از دیدگاه فرهنگي مورد  ؛است

: 0370عممان، طيب)گيرد قرار مي توجه مورد ،ندرتبهاما این واقعيت  .آیدبه دستتت مي

بيني و های شتتتناستتتایي و بررستتتي نوع جهانیکي از بهترین روش ،ستتتویي (؛ از14

های زیرین كلام، رویکرد تحليل انتقادی گفتمان فركلاف هتای نهفتته در لایهایتدئولوژی

 ها وبيني هر قوم و نيز نقد ایدهو نوع جهان . بنابراین برای حصتتتول ایدئولوژیاستتتت

رات برای رهایي مظلومان، روش تحليل انتقادی گفتمان متون عامه بستتيار كارساز و تفکّ

 بخش است.نتيجه

منظر تحليل گفتمان و تحليل انتقادی گفتمان  بين متون عتامه، ژانرهای اندكي از در

 هایالمملزن در ضتتترب»جمله مقالة  اند؛ ازتي مورد پژوهش قرار گرفتهبا نگاه جنستتتي

( كه با رویکردی 0314)ایماني و دیگران، « فتارستتتي: رویکرد تحليتل انتقتادی گفتمان

متيسن، به -تركيبي از نظریة تحليل انتقادی گفتمان فركلاف و نظریة كاركردگرای هليدی
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ارندگان كه نگاست؛ بنابراین تاجایيتههای فارستي پرداخالمملبررستي جنستيتي ضترب

ستتتي های فاركنون پژوهشتتتي دربارة تحليل انتقادی گفتمان لالایي اند، تابررستتتي كرده

 است.نگرفتهصورت

 

 چارچوب نظری -8-2

كند گرایش انتقادی در تحليل گفتمان رواب  بين زبان، قدرت و ایدئولوژی را بررسي مي

 انگفتم تحليل»دهد. جتامعه را مورد تبيين قرار مي و نحوة تکوین اعمتال گفتمتاني در

 تنم یتک بررستتتي با تا آوردمي فراه  را امکانرویکرد اجتماعي این  اساس بر انتقادی

 به تنسب ترعمير دیدگاهي به یکدیگر، كنار در و جداگانه شتکل به مختلف ستاو  در

توجه تحليل انتقادی گفتمان (. 073: 0315قمصتتری، )ملاابراهيمي و ابياری« رستتيد متن

های دارای بار فرضیندهای ایدئولوژیک و پيشآهتای زبتاني، بته فردر تحليتل پتدیتده

شتتود ستتلاه و قدرت نابرابر توليد و بازتوليد شتتوند. ایدئولوژیک استتت كه باعث مي

س ن در پهای پنهاها و قدرتبرداشتتتن از چهرة ایدئولوژیتحليل انتقادی گفتمان، پرده»

های گفتماني و توليد و تعبير متن و نقش ستتاختن راز صتتورتن و به طور كلّي برملامتو

 (.  011: 0314)ایماني و دیگران، « های اشخاز استها و قضاوتآنها در بينش

دادن راباة بين ایدئولوژی و تشتتتکيل گفتار و هدف تحليل انتقادی گفتمان، نشتتتان

یکرد راباة تعاملي بين گفتمان، قدرت، تمثيرات آن بر ستتتاختار استتتت. در نگاه این رو

معرفتت و حقيقت وجود دارد. تحليل انتقادی گفتمان روشتتتي برای بررستتتي تغييرات 

اجتماعي و فرهنگي است و خود مرجعي است كه در نزاع عليه سلاه مورد استفاده قرار 

ا ستتت تدنبال آن ا(. به بيان دیگر، رویکرد انتقادی بهFairchough, 2002: 70گيرد )مي

ماند آشتتتکار هتای اجتماعي گفتمان را كه از دید مردم جامعه پنهان ميتتمثيرات و تعين

: 0310)یورگنسون و فيليپس، « سازی افراد تحت استممار استهدف آنها رهایي»ستازد. 

 (.70: 0310؛ به نقل از محسني، 001-005
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 قرار دادند:محققان تحليل انتقادی گفتمان سه اصل مه  را مبنای كار خود 

 ؛بری  بيانگر دیدگاهي خاز نسبت به واقعيت استالف( زباني كه به كار مي

 ناپذیرند؛ ازهای گفتمان از عوامل اقتصتتتادی و اجتماعي جدایيع در گونتهب( تنوّ

 عهای اجتماعي ستتاختمندی استتت كه این تنوّكنندة تفاوتع زباني منعکستنوّ ،این رو

 ؛كندزباني را ایجاد مي

یند و ستازمان اجتماعي نيستت، بلکه بخشي از آكارگيری زبان فق  بازتاب فربهج( 

 (.0334یند اجتماعي است )سلااني، آفر

رد این رویک ةهای گوناگون است. دربارتحليل انتقادی گفتمان دارای انواع و دیدگاه

 افنظراني همچون فركلشتناسي و فلسفي غرب صاحببه گفتمان و متن در محافل زبان

 ,Goldmanن )، گلتتدم(Hodge & Kress, 1991) ( ، هتتاج و كرس0115و0110)

، (Roger Fowler, 1981;1991) فتتاولر ، راجر(Gradel, 1996) ، گترادل(1996

 کوک(، پني0111) ، كترس و تئون فتتان ليوون(Simpson, 1993) ستتتيتمستتتيتون

(Pennycook, 1994)مارتين همرستتلي ، (Martyn Hammersley, 1997)نيکلاس ، 

، وداک (Malmkjaer, 2000) ، متلمکير(Nicholas Copland, 1999) كتتاپتلتنتتد

(Vodak ) و ون دایک(Van Dijk )ه ر و نگرش باینگونه تفکّ ةاند كه ریشستخن گفته

توان به آرای فيلستوفان و دانشتمندان پستتاساختگرا همچون ميشل زبان و گفتمان را مي

 ، باختين(Edward Said) ادوارد ستتعيد، (Barths) ، بارت(Michel Foucault) فوكو

(Bakhtin) آلتوسر ،(Althusser )این ميان در(. 13: 0335زاده، و ... نسبت داد )آقاگل، 

 اند از: رویکرد روثتوان به سته رویکرد مه  در تحليل گفتمان اشاره كرد كه عبارتمي

از چارچوب  ،وداک، رویکرد تئون ون دایتک و رویکرد نورمن فركلاف. در این پژوهش

گيری  و دلتایتل انتختاب این چارچوب نظری در تحقير مينظری نورمن فركلتاف بهره 

 حاضر در ادامه ذكر خواهد شد. 
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های تحليل انتقادی گفتمان به حساب ترین چارچوبرویکرد فركلاف یکي از جام 

االعة گفتمان از یک ستتو م»(. طبر دیدگاه فركلاف 73: 0337آید )ستترایي و دیگران، مي

شناختي زبان است. بنابراین شتناختي نظام اجتماعي و از ستوی دیگر ماالعة جامعهزبان

يک ای دیالکتشتناختي و ایدئولوژیک و ساختارهای اجتماعي راباههای زبانميان ویژگي

(. فركلاف رویکرد تحليل انتقادی گفتمان Fairclough, 1989: 96 & 97وجود دارد )

داند كه در متن مفروضتتتاتي از پيش صتتتحيی و طبيعي ته مين درک این نکرا متضتتتمّ

ی و گيرواق  سرشت ایدئولوژیکي دارند كه باعث شکل شتده وجود دارد كه درانگاشتته

 شوند. های اجتماعي ميتمبيت هویت افراد به عنوان سوژه

با دو عنصتتر كليدی ستتروكار داری : بافت متن و در روش تحليل انتقادی گفتمان، 

(. منظور از بافت متن این است كه یک عنصر زباني 04: 0371قعيت )بهرامپور، بافت مو

استت و عناصر دیگر زباني ماقبل و مابعد آن چه تمثيری در شتاكلة چه متني به كار رفته

 در صورت، كاركرد و معنای آن دارد. 

 ةشود: الف( مقولای را شتامل ميواق  دو مقوله بافت موقعيت مورد نظر فركلاف در

هتای اجتماعي، تاریخي، ب( مقولتة متني. بتافتت موقعيتت فرامتني بته جنبته و فرامتني

ردازد پآفرین بودند ميگيری و بازتوليد كلام نقشسياسي و... خارج از متون كه در شکل

ا شتتتود، رواب  بين یک متن بیاد مي «بينامتنيت»عنوان پدیدة و مقولتة متني كته از آن به

 دهد. واكاوی قرار ميسایر متون را مورد 

یندی آتحليل انتقادی گفتمان، تلفيقي است از تحليل متن، تحليل فر ،از نظر فركلاف

یک  عنوانفرهنگي رخداد اجتماعي به-ی  و مصتترف متن و تحليل اجتماعيتوليد و توز

 كل. 

فركلاف در رویکرد خود برای بررستتي متن به معرفي ستته ستتای از روش تحليلي 

 ، سای تفسير و سای تبيين.توصيف پردازد: سایمي
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 سطح توصيف (الف

های شتتتود؛ این مرحله به ویژگيدر این ستتتای به نوع رواب  معنایي كلمات توجه مي

ظاهری متن ارتباط دارد. مقصود از سای توصيف، شناخت متن در چارچوب بافت متن 

ستتاب حفرض تفستتير و تبيين به و رب  مناقي بين واژگان و معناستتت. توصتتيف پيش

های متني ، دستتور و ساختگانهای صتوری متن مانند واژآید. این مرحله با ویژگيمي

ه های مربوط بستتتروكار دارد. تحليلگر در ارتباط با واژگان و دستتتتور باید به پرستتتش

: 0371های تجربي پاستتخ گوید )فركلاف، های بياني و ارزشای، ارزشهای راباهارزش

 (.  070و  071

 شناسي، نحو،شناختي اع  از آواشناسي، واجهای زبانبر اساس مؤلفه ،در این ستای

شناسي و تا حدودی كاربردشناسي مورد توصيف و تحليل واژه یا صرف و معنيستاخت

های هتایي ختاز از ميان گزینهعنوان انتختابتوانتد بتهگيرد. این مجموعته ميقرار مي

حليل، كند. این تها استفاده ميمتن از آنور موجود تلقي شوند كه مربوط به واژگان و دست

 (.017تحليل انتزاعي متن است )همان: 

 

 سطح تفسير (ب

 ر دارد كه از این دوران، متن به دوراني تاریخي تعلّاز دیتدگتاه تحليتل انتقتادی گفتمان

ب  . این تمثيرپذیری و تمثيرگذاری ميان متون مرتگذارد، تمثير ميپتذیرد و بر آنتتمثير مي

دهد. نظر ژانری، ستتتبکي، موضتتتوعي و ...( و در یتک دورة تاریخي خاز ر  مي)از 

یند توليد آعنوان محصول فرمرحلة تفسير به راباة بين متن و تعامل و به مشاهدة متن به

شتتتود. دلالت دارد. در این مرحله به بافت موقعيت و بينامتنيت و انواع گفتمان توجه مي

 . شودكين گفتمان و ه  تفسير متن را شامل ميیندهای مشارآمرحلة تفسير ه  فر

دنبال بيان این مالب استتت كه مفستترین چگونه بافت فركلاف در مرحلة تفستتير به

نماید. كنند و چگونه این تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخل ميموقعيتي را تفسير مي
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بافت موقعيت  نشده با در نظر گرفتتفسير متن بر مبنای آنچه كه در سای توصيف بيان»

و مفاهي  و راهبردهای كاربردشتناسي زبان و عوامل بينامتني، هدف این سای از تحليل 

 (.  001: 0335زاده، )آقاگل« باشدمي

 

 سطح تبيين (ج

چه انواعي از رواب  قدرت در »شتتود: هایي از این نوع مار  ميدر این مرحله پرستتش

رند؟ چه دادن به گفتمان مؤثّنهادی، اجتماعي و موقعيت در شتتتکل ستتتاو  گونتاگون

؟ آیا گفتمان مورد بحث در هستتتندعناصتتری در متن دارای خصتتوصتتيات ایدئولوژیک 

های خدمت رواب  قدرت موجود استتتت یا در جهت دگرگون ستتتاختن آن؟ و ستتتؤال

 (.  31: 0310)حدادی و دیگران، « دیگری از همين دست

یر جریانات اجتماعي ناپذجدایي وعنوان جزشگر باید متن را بهپژوه ،در این ستای

كنند تا تمثير قدرت در متن را بررستتتي مي ،در این ستتتای بنابراین، به حستتتاب آورد.

ممابة یک عملکرد اجتماعي پرداختت یک اثر را نمایش دهند. در این ستتتای، گفتمان به

یدئولوژی و قدرت در آن است. های ادنبال واكاوی نشانهشتود و پژوهشتگر بهتلقي مي

یندهای آاین مرحله به راباة بين تعامل و بستر اجتماعي و در واق  به تعيين اجتماعي فر»

ها مرتب  استتتت. در این مرحله استتتت كه عوامل يد، تفستتتير و تمثيرهای اجتماعي آنتول

نقل ؛ به Fairclough, 2001: 125شود )اجتماعي و ایدئولوژی مورد استفاده، سؤال مي

 .  (041: 0311دپور، از محمّ

 عنوان بخشتتتي از یکبه عبارت دیگر، هدف از مرحلة تبيين، توصتتتيف گفتمان به

دنبال بيان شتتتالودة اجتماعي و نظریات ینتد اجتمتاعي استتتت. فركلتاف در تبيين بهآفر

كه تفستتير چگونگي ند، درحاليها نقش دارگيری گفتماناجتماعي استتت كه در شتتکل

دهد. تبيين به ای در پردازش گفتمان را مورد توجه قرار ميجستتتتن از دانش زمينتهبهره

ای و البته بازتوليد آن در جریان كنش گفتماني شتتتالودة اجتماعي و تغييرات دانش زمينه
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دهد كه كند و نشتتان ميپردازد. تبيين گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصتيف ميمي

 بخشند. گفتمان را تعين مي چگونه ساختارهای اجتماعي،

بر  توانندها چه تمثيرات بازتوليدی ميدهتد كته گفتمتانهمچنين نشتتتان مي ،تبيين

ی تبيين شوند. در ساستاختارها بگذارند؛ تمثيراتي كه منجر به حف  یا تغيير ستاختار مي

يد لبه توضيی چرایي توليد چنين متني از ميان امکانات مجاز موجود در آن زبان برای تو

قدرت و شتتتنتاختي، تاریخي، گفتمان، ایدئولوژی و متن در ارتبتاط بتا عوامتل جتامعته

 (.001: 0335زاده، پردازی  )آقاگلاجتماعي مي-قراردادها و دانش فرهنگي

 

 بحث -2

 ها در سطح توصيفلالایی -2-8

گویان زبان ها و عواطف ستتخناندیشتته ری مناستتب برای بيانتواژگان و الفاظ زبان بستت

كاررفته در ساختمان یک اثر ادبي دارای بار ارزشي خاز بوده واژگان به روازاین ؛است

اسي )مقي هستند ثرو ابزاری برای تعبير مفاهي  و عقاید وانهاده شتده در چارچوب كلي ا

هتای مختلف به نتای  مفيدی تحقير دربتارة محتوای لتالتایي»(. 41: 0313و فراهتاني، 

های ر مردم از زندگي، در ترانهبيني و تصتتتوّي خانواده، جهانواقع تيموقع انجتامتد.مي

  تسلّ ةواسازنان قدی  به .(003: 0313)سيپک،  «شده است دهيكشفولکلور به تصتویر 

مل قدرت اثر عا ر براند كه این تفکّری مردانه نسبت به خود داشتهتفکّ ،فرهن  مردسالار

مردان كه به زنان »بود و همانند  شده نهینهاد نتيجه تداوم و تکرار آن در زنان مردان و در

در  آنان نيز خود را (،013: 0333)طاهری، « كردندمي ( توجتهدر ارتبتاط بتا خود )مرد

 .اندی مرد برای خود قائل نبودهسواشناختند و شخصيتي مي مرد با ارتباط

گواه بر این  ،تيهای ستنّلالایي در رن  مادربستامد بالای حضتور مرد و حضتور ك 

دیدند و ، نميمؤاخذه كرد بتوان كه در جایگاهي را زنان، مرد چونرو ازاین ؛مدعاستتت

های مشغوليها و دلنتيجه مستئول نگراني در ،دانستتنداو را ارزشتمند و قابل احترام مي
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 زنيدر برابر  را خود پنداشتتتتند و برای مقابله با آنكه خود زنان مي ،مرداننته خود را 

وجود  اصلاً« زن دیگر»كه در اكمر موارد این درحالي ،دادندمي قرار باشد «هوو» كه دیگر

 وساخت مي هوویيدر ذهن خود  ،نداشتت و زن كه بر وفای شتوهر خود مامئن نبود

 :واهد زندگي او را خراب و آرامش را از او سلب كندخكرد كه آن زن ميگمان مي

از  شهنن/      باباش رفته زني گيره/      گيرهآروم نمي مبچه/      لالا لالا گل زیره

 ميرهغصه مي

 یورارستتد، هدف اصتتلي مي به نظر؛ دارد بستتامد بالایيها در لالایي «رفتن بابا»این 

 رفته استگفتن از پدری استت كه ها برای كودک، ستخنمادر( از نوای برخي از لالایي)

در « درپ»تر، بيان روشن به است.و اكنون این رویداد، زمينة اصلي سخن وی قرار گرفته 

: 0311ضتتمير، پندری و پاکاستتت )جلالي ژرفای ذهن راوی بوده كه اكنون ظاهر شتتده

00.) 

لالالالا گل خشتتخاش   /   بابات رفته خدا همراش   /   لالالالا گل گشتتنيز  /  باباش 

/  لتالالالا گل گردو / بابات رفته توی اردو / لالالالا گل پستتتته /  رفتته دلش خش نيس 

 خونه از بابات رفته كمر بسته  /  لالالالا گل پونه  /  باباش رفته دور

ترسد زن مي ؛آسوده نيست خودسمت شدن شوهر و بازگشت او بهزن از دور اطرخ

طي ستتتاليان زندگي با  انچه را كه مادر فرزندهوو هركته مرد با زن دیگری بازگردد و 

جبي تعبنابراین ؛ بگيرد ،ترین آن فرزندانش هستتتندمه  كه ،شتتوهر خود به دستتت آورده

از بدسرشتي خوانند، ميبرای فرزندان خود هایي كه هها و قصتّ ندارد كه مادران در لالایي

و خااكار ااز نگاه  (كه مرد )شتتوهردرحالي ؛گویند( ستتخنبابا)زن یو ستتنگدلي نامادر

ا را هرات و نگرشاین تفکّ بازتاب .استتترا خوردهبدجنس  آن زن فریبنيستتت و تنها 

 :مشاهده كردكه دارای پيرن  داستاني است،  توان در لالایي زیر،مي

ا   كرده   /   زن بابآلتالالا كه دربستتتته   /   زن بابا درم بستتتته   /   توی آتيش پي»

درم كردی درم بستي /    /   /   آلالالای مروستي باشه /   نصيب دخترت  خوشتت باشته 
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من  رفت  به قبرستتون   /   سر قبر ننه سلاون   /   دوتا تركي منا دیدن   /   منا بردن به 

هندستون   /   بزرگ  كرد به صد نازی   /   عاروس  كرد به صد شاهي   /   جهازم كرد 

/   ابوالقاس  به قصابي   /   علي ممد به    به هفت صتندو    /   خدا داده سه تا فرزند

يارد /  بملایي   /   قاس  علي به بازاره   /   خان  سلاون به گهواره  /  برو دایه بيا دایه  

 مادادهروی شاهزاده  /  كه شاهزاده خداداده  /  اميرزاده به تشت و آفتابه  /  بيشورد

را زیر پا  جاهمهرای یافتن او فرزندش ب شتتتدنگ كه پس از  پدر دخترک قضتتتا از

گذاشتتته بود و مانند فقيران لباس او ژنده و كهنه شتتده بود پشتتت در خانه صتتدای او را 

در خانه را  پس برد كه صتتدا، ازآنِ دخترگمشتتدة اوستتت.ها پي ميشتتنود و از نشتتانهمي

ند دهاو ميكنند كه او گداست و ناني به كنند و گمان ميباز مي در را خدمتکاران زند.مي

طلبد؛ خدمتکاران ماجرا را برای خانه را ميزنتد و فق  صتتتاحبامتا او نتان را پس مي

 كنند:دخترک( تعریف ميخانه )صاحب

ستتتونه   /   همش مگه آلتالتالا گل پونه   /   گدا اومد درخونه   /  نونش دادم نمي

 خونهخونه صاحبصاحب

خواهد كه خود را معرفي ز مرد ميرود و اشتتتنود خود ميدخترک كته ماجرا را مي

 دهد:كند؛ مرد جواب مي

وردم پستتتة خندون   /   تو بشتتکن با /   درم واكن كه بابات    /   اُ  الالالا كه لالات  

 لب و دندون

كند و هر دو یکدیگر را در آغوش باز مي در رافهمد مرد، پدرش است، دختر كه مي

 «.گيرندمي

سامد ب ،خوردبه چش  مي هاشناختي لالایيتوصيف زباناز مواردی كه در دیگر یکي 

دهد كه زنان مي نشتتان هاپژوهشها و عبارات دیني و مذهبي استتت. بالای كاربرد واژه

در اشتتتعار لالایي واژگان و عباراتي از . (0311)ابراهيمي،  دارترندنستتتبت به مردان دین

ت بودن زنان نسبتردليل مذهبي دیشا برد زیادی دارد.... كار قرآن و (،)ع علي ،قبيل خدا
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ست ا نسبي عامل این ؛ البتهبودن مردان باشتدها و خارپذیربودن زنخارگریز ،به مردان

 ا، بصورت هر یک مرد به یک زن مشتخل متفاوت باشد اما در تواند نتيجه آن درو مي

تر زنان نسبت به مردان مذهبيست ا طبيعي نیبنابرا شود؛له تصدیر ميمنگاه كلي این مس

طور فراگير بيشتتتر از مردان مذهبي توان گفت زنان به همان دليل بهواق  مي د. درنباشتت

لا  اصاهستتند كه مردان به دليل خارپستندی در تمام جوام  بيشتتر از زنان كارهای به

 .زننديو دست به خشونت م دهنديانجام م «خلاف»

 :ولوژیک مذهبي استئیدازیر حاوی بسياری از واژگان و عبارات با بار  هایلالایي

 ...كه این بچه پدرداره   /   و قرآن زیر سر داره

ری ملا   /   تو شتتي ميشتتالالله   /   بزرگ ميشتتي ان/   بزرگ مي   الا اللهالالالای 

 اللهكلومموخوني

 م غلامتچهو ب جاروكشامام رضا بش  قربون نامت   /   خودم 

داری استتت؛ زیرا شتتامل كارهایي ، دربرگيرندة دینمادر بودناز طرفي دیگر، نقش 

چون آموزش ستجایای اخلاقي به كودكان و مراقبت از ستلامت جستتمي و روحي سایر 

وظيفه باعث شده تا ما شاهد حضور گفتمان ایدئولوژیک  نیا شتود.اعضتای خانواده مي

 باشي : ه بان مادران امروزی ی جدید از زهایيدر لالامذهبي 

خونه هي دعا مامان   /   لالالالا گل پيچک   /   بخواب خونه سورة قرآن   /   ميمي

مياد آقا   /   امام مهربون ما   /   لالالالا گل شبن    /    گنيمای كودک كوچک   /   همه 

 به یاد مکه و زمزم   /   لالالالا گل آلو   /   به یاد ضامن آهو   /   هميشه باشي با وضو

كند، دو قلمرو های گفتار مردانه و زنانه را در فارسي جدا ميي كه حوزهبخش خاصّ

های مردان متفاوت از زنان است. این دو حوزه نها و نفریدشتنام و نفرین استت. دشنام

ها و عواطف بستتتيار تفاوت دارد كه محل انعکاس قدرت، روحيات، نگرش جهتتازآن

گوینتد كته از قدرت كمتری رو بيشتتتتر نفرین ميختاز هر جنس استتتت. زنتان ازآن
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 برخوردارند و وجه كلامشتتان، تمنایي و دعایي استتت؛ اما مردان به جهت برخورداری از

 دهند.كنند و دشنام ميپایگاه اقتدار، صفات بد را به دیگری اطلا  مي

ها دعا و نفرین است كه حالت ماالبه و خواهش یکي از مضتامين پرتکرار در لالایي

( و نفرین برای دشمنان و عوامل سلب شوهر زنحر فرزند یا پدر ) دارد. دعا بيشتتر در

و سلامت برای كسي است. دعاها اغلب آستایش خانواده استت؛ دعا طلب خير و نيکي 

برخاستته از اعتقادات دیني مردم است. دعاهای هر گروه اجتماعي شکل خاز خود را 

 (.10: 0311دارد )ذوالفقاری، 

ختداوندا تو ستتتتاری   /   همه خوابند تو بيداری   /   به حر خواب و بيداری   /   

 عزیزم را نگه داری

بر تو نياد هرگز   /   نه بد بر تو نه بر بابات   /   نه بر آلتالالا گل نرگس   /   كه بد 

 دای بلند بالات

آلالالا گل  باشي الهي   /   هميشه دربرم باشي الهي   /   تو آروم دل  باشي الهي   /   

 بزرگ شي همدم  باشي الهي

 بلا باد   /   نگهدار شب و روزت خدا بادلالالالا كه لالات بي

/   علي باشتتته نگهدارت   /   نگهدارت خدا باشتتته   /   علي    ارتیخدا لتالالالا 

 گشات باشهمشکل

ها از نوع طلب طول عمر برای عزیزان استتت. نفرین واكنشتتي اغلب دعاها در لالایي

آلوده استت كه بيش از هر چيز از عجز و بيچارگي حکایت دارد. خش  سوزان و خشت 

تواند ما را به شناخت مي ی زنانه متراك  استتهانیدر نفرانگيزی كه نفرت ژرف و هول

ر داجتماعي و محي  نامساعد و ناامن حيات ایشان  زيآمخشتونتبيشتتر و بهتر اوضتاع 

 (.  07: 0335)ثابت،  سازدتاریخ نزدیک  طول
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شونده است: درخواست ها درخواستت چند چيز از خدا برای نفرینمضتمون نفرین

ها و درخواست عاقبت درخواست انواع بيماریمرگ، درخواست كاهش رز  و روزی، 

 گونه است:ها نيز، همينها در لالایي(. مضامين نفرین311و  331: 0314)ذوالفقاری، بد 

ا كن  /  لالالالا بخواب خاموش  /  كه دشتتمنات لالالالا تو لالا كن   /   دل ما را تستتلّ

 به درد گوش: درخواست بيماری.

 سر دشمن به زیر گل: درخواست مرگ.لالالالای جون دل   /   

زن بابا خوشتت باشه   /   نصيب دخترت باشه   /  آلالالای مروستي  /  درم كردی 

 درم بستي: درخواست عاقبت شر.

توان آن را مشتتهود استتت و مي ها كاملاًها در لالایيا و نفرینحضتتور پررن  دعاه

ا كني  كه نفرین و دع قبول اگرهای اصلي در كلام زنان دانست. عنوان یکي از شاخلبه

از موضت  ضعف و ناتواني و درماندگي است و دشنام و ناسزا از موض  قدرت و سلاه، 

: 0311 )فتوحي،  ينيبروشني ميبازتاب تفاوت موقعيت و قدرت را در زبان دو جنس به

 (.400و  400

دادن به شتخل یا نزدیکان وی است و اغلب با ، نستبت بددشتنام، ناستزا یا فحش

یي برخلاف ناستتزاگوزبان زنان،  در (.51: 0311ذوالفقاری، ) استتتكلمات ركيک همراه 

طلبد ادبي، پایگاه قدرتي ميبي علاوه بركردن ندارد؛ چراكه زبان به دشنام باز نفرین جایي

  اند.بهره بودهبيكه زنان از آن 

ها، تنها به موارد زیر برخورد كردی  كه طرز بيان نشتتتان از دربررستتتي لتالایي ،متا

 ای بود:خشونت داشت یا دارای واژة تابو یا بيان حالت ممنوعه

 م آروم خوابيدهس  كولي برو گ  شو   /   كه بچه

سه م ر..ده پش بلغ    /   لالالالا گل پسته   /   بچهم ر..ده همهبچه /لالالالا گل شلغ 

 پسه

 آلالالا كه لالات    /   كه شب ورخواب بابات 
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 ها در سطح تفسيرلالایی -2-2

 بافت بينامتنی -2-2-8

فركلتاف علاقة فوكو به رواب  قدرت را با آرای كریستتتتوا، كه به چيزی جز رواب  بين »

فتمان ها گخي ستتتازوكارهایي را كه از طریر آنرد، تركيب كرده تا بتواند برمتون نظر ندا

(. 015: 0310)ميلز، « دهدگذارد، توضتتيیهای اجتماعي تمثيرميممابة ستتوژهروی افراد به

نقاة تلاقي رواب  قدرت در آرای فوكو و رواب  متون  پدیدة بينامتنيت در نظریة فركلاف

يرد و آن را گاز كریستوا مي، فركلاف مفهوم بينامتنيت را  واق در آرای كریستوا است. در

 كند. پژوهي خود تشریی و بازتعریف ميبنابر اصول گفتمان

ون كه چگونه متمفهوم بينامتنيت اشتتتاره دارد به زایایي متون؛ این»از نگتاه فركلاف 

ها( ا، گفتمانكنند و به قراردادهای موجود )ژانرهتوانند متون پيش از خود را دگرگونمي

صتتورت ستتاختاری جدید بدهند تا قراردادهای جدید بستتازند. اما این زایایي در عمل به

انتها برای نوآوری و بازمتني در دستترس مردم نيست: به لحاظ اجتماعي یک فضتای بي

ی كه نحوة تمثيرگذاری اهیو نظرهاستتت و مشتتروط به رواب  قدرت محدود و پابند الزام

 (.015)همان: « دهد، تركيب شودها( را توضيی مياین ساختارها )رویهآن رواب  از 

ارد. این های نستتتبتاً بنيادیني دهای دیگر تفاوتبينتامتنيتت فركلتافي بتا بينتامتنيت

ن ها به رواب  بيكوشتتتد تا از خلال رواب  متنبينتامتنيتت، گفتگومنتدی استتتت كه مي

د فركلاف از متن فق  به خو»یند، بپردازد. هار به آنهتا و ژانرهتایي كه متون متعلّگفتمتان

دهد و جدای از آن فرض كنتد بلکته هر متني را در بافتار آن قرار ميمتن بستتتنتده نمي

گردند؛ ها تلقي ميگفتمان يتر تجلّطور درستها بخشتي از و بهرو متنكند. ازهميننمي

تمانيت را ره بيناگفنتيجه حضتور یک متن یعني حضور یک گفتمان و بينامتنيت هموا در

 نيز با خود به همراه دارد. 

گفتمان و متن نزد فركلاف پيچيده استتت؛ زیرا به این شکل نيست كه هر  راباة بين

گفتمتاني متن ختاز خود را دارد و یتا هر متن گفتمتان ختاز خود را؛ زیرا یک متن 
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)نامورمالر، « ددمند گرزمان بهرهطور ه تواند از دو یا حتي چندین گفتمان بهواحد مي

0315 :051.) 

هایي ها بستتيار حائز اهميت استتت. ما در متون لالایي با نمونهاما بينامتنيت در لالایي

  اشعار را مادران قدی شتوی  كه متن در اساس نسبتي به ژانر لالایي ندارد. اینروبرو مي

و موق  خواب  خود ستتاخته ها، متون را ازآناند و با اندک تغييری در ستتاختار آنشتتنيده

 اند.كردهها را نجوا ميفرزند آن

گفتارها از ژانرها و متون مختلف گيری پارهها دو ویژگي اصتتتلي باعث وامدر لالایي

است همبدأ و ژانر لالایي، نوع زبان آناستت. اولين ویژگي مشترک بين ژانر  دیگر گردیده

 م بالای برخي متون باعثدیگر، خصتوصيت انسجابيان فه  استت؛ به  كه ستاده و قابل

اند و از ژانرهای مختلف یابند. این اشتتعار اغلب عاشتتقانه شتتده تا به متون لالایي نيز راه

 اند:های عاشقانة عامه، به لالایي تبدیل شدهویژه دوبيتيادبيات عامه، به

 ک مرواریتتد دنتتدونگتتل كتوچتيکُتت

 اگتر گتيستتت  بتره زلتفت  گتروگون
 

 زنتتدونبرنتتد متتا را بتته بتته عشتتتقتتت مي 

 ذارم بتتختتوابتتي تتتوی زنتتدوننتتمتتي
 

 این شعر با اندک تغييری در ابتدا به لالایي تبدیل شده است:

 لتتالتتالتتالتتا گتتل متترواریتتد دنتتدون

 اگتتر گتتيستتت  بتتره زلتتف   گروگون
 

 برنتتد متتا را بتته زنتتدونبتته عشتتتقتتت مي 

 ذارم بتتختتوابتتي تتتوی زنتتدوننتتمتتي
 

اند، از ژانرهای دیگر به عاشتتقانههایي كه در وزن دوبيتي و در موضتتوع اكمر لالایي

 اند.این ژانر آمده

رسمي به ژانر لالایي ها اشعاری وجود دارند كه از ادبيات نيمهاین در لالایي علاوه بر

 از باباطاهر: تيدو بمانند این ؛ اندتبدیل شده

 عزیزا كتتاستتتتة چشتتتم  ستتترایتتت

 از آن ترستتت  كتته غتتافتتل پتتا نهي تو
 

 متيتون هتر دو چشتتتم  جتتای پتتایتتت 

 نشتتتتيتتنتتد ختتار متتژگتتانتت  بتته پتتایتتت
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 :اده استدكه ابتدا در بين افواه سائر شده و بعد با اندكي تغيير به لالایي تغيير ژانر 

 ستتترایتتت لتتالتتالتتا لتتالتتة چشتتتم 

 از آن ترستتت  كتته غتتافتتل پتتا نهي تو
 

 جتتای پتتایتتت هتتردو چشتتتمتت متتيتتون  

 نشتتتيتتنتتد ختتار متتژگتتونتت  بتته پتتایتتت
 

انستتجام بالای آن استتت كه قابليت این دوبيتي ستتادگي زبان و  ترین شتتاخصتتةمه 

 است.شدن را بدان دادهلالایي

 نیااما دومين ویژگي مشتتتترک بين ژانر مبدأ و ژانر لالایي، اجرای آهنگين متون در 

شوند، قابليت حركت در دیگر اشتعاری كه با آواز خوانده مي بيان ژانرهاستت؛ به قست 

شتتتوند را دارند. در همين چند ممال بالا صتتتورت آواز اجرا ميژانرهتای دیگری كته به

 كرد. بودن متن را در سير ژانری آن، مشاهدهتوان تمثير آهنگينمي

با موسيقي و آواز همراه بوده و  رستمي هموارهاجرای شتعر باباطاهر و اشتعار نيمه

طور اند. همينهنوز ه  هستتت و بنابراین بيشتتترین تبادل متني را با ژانر لالایي داشتتته

شوند بيشتر حضور دارند. صورت آواز اجرا ميهای لالایي نيز در ژانرهایي كه بهمتنپاره

و  ها را دارندع لالایيهای فراواني هستتند كه ساختار شروبرای ممال در ژانر ترانه، نمونه

 اند؛ مانند: ترانة لالایي از افشين مقدم با صدای علي زندوكيلي:گرفتهاز آن بهره

مهری دختر زیبای شتبن  لالا كن روی زانوی شقایر   /   بخواب تا رن  بي لالا كن

 نبيني تو بيداریه كه تلخه حقایر ...

 و یا ترانة عشر هميشگي با صدای امين حبيبي: 

م لبریز از بيا كه بدون تو دل خونه   /   بيا كه بدون تو تن خستتته لالالالالا گل پونهلا

 حس جنونه ...

پذیرش بافت بينامتني مستتتتلزم آن استتتت كه به »علتاوه براین بته عقيتدة فركلاف 

این نگاه تاریخي به «. انداز تاریخي نگریستتته شتتودهای متون از دریچة چشتت گفتمان

 گر به رواب  بينامؤلفي نيز توجه كند.شود تا پژوهشها باعث ميگفتمان
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، اشتعار لالایي مؤلف مشخصي ندارند و هر مادری كه اندک گفته شتدطور كه همان

هایي را ذو  شتعری داشته، توانسته بر غنای این نوع ادبي عاميانه بيفزاید. هر زني لالایي

ر كند؛ همين امبازتوليد مي ،گرفته، بنابر شتترای  و احوال خودكه از استتلاف خود یادمي

باعث شده تا یک لالایي با ساختار واحد، به چند صورت روایت شود؛ مملاً ساختار ثابِت 

 بخشي از یک لالایي به قرار زیر است:

خدا داده ستتته)دو( تا فرزند   /   ............. به .............   /   ............ به .............   / 

 ... به ..........................

چهار فرزند  اگر ه كنند؛ این جاهای خالي را مادران بنابر شتترای  خود پر مي ،حال

گوید ولي چهار فرزند خویش را در همين داشته باشد، برای رعایت وزن عدد سه را مي

آید؛ مانند در شتروع هرمصتراع نام فرزند و در پایان آن شغل او مي .بردستاختار نام مي

ها بيشتتتر در حوزة ستتاختار رواب  بينامؤلفي در لالایي درواق «. ملایي»به « اصتتغرعلي»

 كند.فرعي متفاوت است و هر مادر آن را بنابر شرای  و احوال خود بازتوليد مي

 

 بافت موقعيت -2-2-2

يز ت زباني و ادبي نگيرد و سنّتِ زباني و ادبي جای ميبيش از هر چيز در ستنّ  اثر ادبي

و  سياسي ،اجتماعي ،در اقلي  فرهن  عمومي است و با اوضاع دیني محاط خود ةنوب به

یگر در های بشری با یکدالبته تمام قلمرو فعاليت ؛تر استتاقتصتادی ارتباطش باواستاه

 توليد و ادبيات نوعي راباه برقرار كرد هتوان بين وجومي امر، نهتایتت ؛ درنتداارتبتاط

های زبان ابزاری مه  برای برقراری و حف  رواب  و دیدگاه(. 003: 0373)ولک و وارن، 

بافت  ،كندثر ميمای كه زبان را متلفهؤترین مين و مه نخستتت» .ستياستي استت-اجتماعي

   .فرهنگي جامعه است-اجتماعي

 ةونقدری گسترده است كه در گبه نامند،ميبافت غيرزباني  آن راكه  ،لفهؤثير این ممت

ران، )نيکوبخت و دیگ كندمي رمثّهای زبان را متو واژهشود ميكاربردی نظام معنایي ثبت 
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های زباني آثار ادبي فركلاف معتقد استتتت برای درک جنبه ،به همين دليل (.007: 0310

تماعي و اج ،های صتتتوری و واژگاني به عوامل گوناگون فرهنگيبتایتد افزون بر جنبته

 .از توصيف زباني فراتر رفت و نگاهي كاربردی به متون داشت د وكر سياسي توجه

 

  موقعيت مذهبی. 2-2-2-8

ن تمثير ای نيز هالالایي در ميان ایرانيان است، از بسياری مشترک دین اسلام ازآنجاكه دین

 د.انسروده مذهبي مضامين با فراواني هایلالایي مسلمان، مادران وضو  نمایان است.به

احوال باید  ةآموزند كه خداوند قدرت مالر است و در هممي فرزند به كودكي از هاآن

ها چون نماز در لالایيعمال اسلامي و عنایت او قرار گرفت. آنها به اَ  تیحما مورد

ی مه  قدر. دین برای مادران بهآشنا شود های دینيداررككنان تا كودک با این قبيل اشاره

و اشدن فرزند و آشنایي رزوهای اصلي مادر درحر فرزند ملاكه یکي از دعاها و آاست 

 است:الله با كلام

ری ملا   /   تو شي ميشتالالله   /   بزرگ ميشتي ان/   بزرگ مي   الا اللهلالالالای 

 اللهموخوني كلوم

 ری ملا و ملاشي/   هميشه همدم  باشي   /   ب لالالالا گل  باشي 

های گفتماني شتتيعي در ستتازه ،بودن مذهب شتتيعه در بين مردم ایرانبه دليل فراگير

 مهزمز بسيار را علي ذكر حضرت مادر درحين خواندن لالایي؛ استشدهها منعکسلالایي

طلبد كه او كند كه در زمان ستتتختي از ایشتتتان یاری مي گوشتتتزدكنتد و به فرزند مي

حضرت  ،گزاران حضترت رضاكند كه از خدمتميگشتاستت و به فرزندش القامشتکل

 :معصومه و حضرت زهرا باشد

لتالالالا خدا یارت   /   علي باشتتته نگهدارت   /   نگهدارت خدا باشتتته   /   علي 

 گشات باشهمشکل

 زهرا( باشيمعصومه )كن  تا زنده باشي   /   كنيز حضرت لالایيت مي
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 م غلامتامام رضا شوم قربان نامت   /   خودم جاروكش و بچه

ت شود كه حکایت از قدرت و شدّدید نيز مضامين مذهبي دیده ميج هایدر لالایي

 .شيعي در ذهن و زبان مردم دارد-حاكميت گفتمان اسلاميو 

 

  موقعيت جغرافيایی و تاریخی -2-2-2-2

کال شهستند كه در نواحي مختلف جغرافيایي با اَ  قات بوميای انواعي از تعلّدار هالالایي

رن  و بو و مختصتتات جغرافيایي و فرهن  مناطر  انندةشتتود و بازتابمختلف تکرار مي

املاً ك تركيمملاً حال و هوای یک لالایي  ؛بومي دارند ةهای ایران صتتتبغاند. لالایيمختلف

 تفاوت دارد.  ،ها بوده استان بر سر زبانزمبا حال و هوای یک لالایي یزدی كه ه 

 عادات ،و مراستت  رای  ، ستتننها را در بيان رواب  خانوادگياین تفاوت بومي لالایي

 ؛كني تواني  مشاهدهمي راحتي... به های لباس وویژگي ،پوشش گياهي و جانوری ،غذایي

ل  و جور قبيل ظ مضاميني از ةكنندبيان ...كرد و ،تركمن ،ها در ميان اقوام بلوچلالایيمملاً 

كوچ و  ،دشت ،شتجاعت و ستلحشتوری رزمندگان و پند و اندرزهای اجتماعي ،اربابان

 ،در مناطر سرسبز گيلان و مازندران مضاميني چون گل و گياه كهيدرصورت ،اسب است

 .هنرها و طبيعت و زندگي است ،پيوند قومي، مسائل عاطفي

در اینجا موضتتوع كوچ  .جغرافيایي در ادبيات شتتفاهي قدری وستتي  استتت ةحوز

بردگي و بسياری از عوامل دیگر  ،جن  ،ازدواج ،دليل سفریابد كه بهها اهميت ميلالایي

شده و در آنجا با توجه های گوناگون بردهمختلف به مکان لیها به دلالالایي. دهدر  مي

از . است هگرفت با اندكي تغيير مورد استتفاده قراربه خصتوصتيات جغرافيایي و فرهنگي 

توان به صتتحرا، پستتته، زیره، پلن ، كوه، های یزدی ميعناصتتر بومي موجود در لالایي

زرتشتتتتي( و... گور ) های مذهبي ممل گبر/یا گروه منتاطر نزدیک یزد همچون كرمان،

 كرد.اشاره
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اند. نمونة شتتتاخل بازتاب وقای  مه  وقتای  و اتفاقات تاریخي نيز در متون لالایي

هتا، لالایي محزون گيلکي استتتت كه رخداد قيام ميرزا كوچک خان تتاریخي در لتالتایي

 نمود یافته است. در آنجنگلي 

نگرانت /   دل    خستته نشتوی ای جان جانان    /   با تو هست  ميرزا كوچک خانَ 

 و...هست  

استتتت، اجرای قانون نظام ي كه در متون لالایي نمودیافتهترین رخداد تاریخياما مه 

برای اولين بار در  فهيوظنظامشمسي است. لایحة خدمت اجباری  0314اجباری در سال 

به  0314ي چهارم تقدی  شد و در سال توس  رضاشاه به مجلس شورای ملّ 0313ستال 

ن در زندگي مردم بسيار تمثيرگذار بود. از هر ده نفر فرد رسيد. اجرای این قانو بیتصتو

دور باشد و  و كاشانهاز خانه  دو سالبایستت به مدت ستال، یک نفر مي 00ذكور بالای 

 كه نیبر استتتالگي قاعدتاً علاوه  00 در ستتتنبه اجباری برود. یک مرد در آن زمان و 

 ازدواج كرده، صاحب چندین فرزند ه  شده است. 

آور اعضتتای خانواده است، مسئوليت شترای  غيبت دوستالة پدر كه تنها ناندر این 

دهد. مسئوليت زن در خانواده دوچندان فرسایي را بر دوش زن قرار ميستنگين و طاقت

بر ادارة خانه و تربيت و مواظبت از فرزندان، بار اقتصتتتادی  شتتتود و حتالا او افزونمي

زمان  در آنا مشتتتکل تنها این نيستتتت. مردان دوش بکشتتتد؛ امختانواده را نيز باید به 

كردن و كردن راه، عادترفتند به دلایل مختلف ازجمله گ كته به ستتتربازی ميهنگتامي

گشتند و در همانجا دختری را به كندن از شهر و دیار و ... دیگر به وطن خود بازنميدل

له بود مدرگير این مسكردند. خاطر زنان قدی  بيش از هرچيز گرفتند و زندگي ميزني مي

بایست كه با رفتن شتوهر به ستربازی احتمال بازنگشتتن او زیاد است و بنابراین زن مي

 هایي كه از دوری وكس بتا چند فرزند زندگي كند. این مه  در گفتمان لالایيتنهتا و بي

 :استرفتن پدر حکایت دارند، بازنمود یافته 



 811 با نگاه جنسيتی ... فرکلاف نظریة اساس بر هالالایی گفتمان انتقادی تحليل

 

 

 

ستتربازی   /   لالالالا گل غوره   /   بابات رفته ز لالالالا گل نازی   /   بابات رفته به 

 ما دوره

 

 موقعيت اجتماعی و فرهنگی -2-2-2-5

 در ،رو نیا . ازاستتت یافته راه مناطر آن یهاشتترای  اجتماعي مناطر مختلف در لالایي

 هايلالای. بازشتتناخت را فرهنگي و اجتماعي هایویژگي از برخي توانمي هالالایي آیينة

انواعي از ساختارهای اجتماعي و فرهنگي جوام  قومي و روستایي مختلف  ةدهندننشتا

ها در لالایي ودخانوادگي خ خویشتتاوندانمادران ایراني به  ينزدیک .هر مناقه هستتتند در

خاله و دایي بسيار بيشتر از »از همين رهگذر است كه  ؛بازتابيده شتده استت يروشتنبه

های شناسي خانوادهاند و این موضوع از دیدگاه جامعهشده ها تکرارعمو و عمه در لالایي

 .(73: 0330لي، )حسن« ایراني ه  اهميت دارد

 و فرهنگي هایزمينه ،ها نيز بازنمودیافته استتتتمادر كه در لالایي ةنقش فتداكتاران

 ظيفةو و فرزندان با بيشتتتر ارتباط و كودک دنياآوردن به دليل به مادران دارد. اجتماعي

 عامه،كنند. در تحليل این مقوله در فرهن  آنهتا خود را فدای فرزندان مي از نگهتداری

باید به شتتترای  فرهنگي و  ،فارغ از نقش و كاركرد اجتماعي زنان در نگهداری فرزندان

واق  در چارچوب چنين شتترایاي زنان یا مادران  اجتماعي جامعه نيز توجه داشتتت. در

   ویژگي را به فرزندان خود نيز انتقال دهند.باید فداكار باشند كه این 

دهد كه شتترای  مي جلوه عادی و طبيعي وضتتعيتي را موجود وضتتعيت ر،تفکّ این

بنابراین در وضتتعيت ستتختي كه زنان و مادران با آن  ،شتتودلاجتماعي ستتخت باید تحمّ

ه عادی ب كاملاً  ...شدن وقرباني ،ل دردتحمّ ،شتدنكاربرد واژگاني چون فدا ،روبرو بودند

وع ن دیگر اینبيانبه .رستتد؛ زیرا این واژگان محصتتول این شتترای  اجتماعي بودنظر مي

زنان در وضتتعيت اجتماعي  ةزیستتت ةناشتتي از تجرب ادبيات و بيان واژگان مربوط به آن،

 و عادی امری شتتدن برای فرزندانستتت. در چنين وضتتعيت دشتتواری قربانيستتخت ا
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در  .پستندیده است و تحسين اجتماعي را با خود به همراه داردرفي علحاظ به و معمول

بستتر چنين شترایاي هرگونه رفتار نکوهيده با فرزندان از ستتوی مادر وجدان جمعي را 

 ،رگیديعبارتبه .آورديبه همراه م ،را با خود يهای مختلفبرچستتتبو كند دار ميجریحه

ا معنا پيد و... تمحبّ  ،گذشت ،كاریفدا ،مفهوم مادری تنها در داشتتن احساسات عاطفي

 .شودمادر بودن از معنا تهي مي ،كند و بدون بيان و ابراز این احساساتمي

 ،همراه با مضتتتاميني چون فداكاری نيزمرانیبودن در فرهن  شتتتفاهي امفهوم مادر

ها از های مختلف ازجمله لالایير از راههاستتت. این تصتتوّل ستتختيایمار و تحمّ ،تمحبّ

ر از مادران است كه ادبيات شفاهي نقش و تصتوّ نهمي؛ یابدمادران به فرزندان انتقال مي

 دانند.ها ميها و فداكاریتمام گذشت ةمادر را نماد و نشان ،نيزمرانیفرهن  ا

ميزان آگاهي و سواد مادران  ،هالالایيبررسي در  مورد توجهاز دیگر عوامل فرهنگي 

حقو  و  ،ستتتوادی و ناآگاهيك  دليل به تيستتتنّ مادران .استتتت هو زنتان در هر دور

. آنان رو متوجه تجاوز به حقو  خود نبودندشتتتناختند و ازاینهای خود را نميتوانتایي

دانستند. به همين دليل گرفتند و آنها را فضيلت نميك  ميهای خود را نيز دستتتوانایي

 هاآن فق  و نيستتتت ه خودشتتتانها تفاخر و اظهار فضتتتل زنان متوجدر گفتمان لالایي

جدید از زبان  یهابرادر و یا فرزند خود استتت؛ اما در لالایي ،وجود شتتوهر واستتاةبه

 دیگر دليل برخورداری آنان از ستتواد در ستتاو  مختلف دانشتتگاهيمادران امروزی به

دانند از فضتتایلي برخوردارند كه مردان توانایي مي و دارند آگاهي خود، حقو  به مادران

 (ي از حضور پدر )شوهریما ردپا ،های جدیددر لالایي ،رو همين از ؛انجام آنها را ندارند

 این در .فردی كه بيشتتر حضور دارد خود مادر است ،برعکس ؛بيني در گفتمان آنها نمي

كند كه مي شتتزدبه فرزند خود گوو شتمارد ها مادر حضتور خود را محترم ميلالایي نوع

  :هست «من»دهد تو نشسته و به تو آرامش ميآن كسي كه به پای 

  دونه به /   دونه   خونهمي قصه  مونه   / مي /   پيشت   مامانت خوبه



 248 با نگاه جنسيتی ... فرکلاف نظریة اساس بر هالالایی گفتمان انتقادی تحليل

 

 

 

خونه مي/     قران  ةخونه ستتورمي/     ببين ماماني خوشتتحاله /     لالا لالا گل لاله 

 نا ماماعهي د

امعة ج اجتماعي استتت. ها تغيير بافت فرهنگي ولالایي مضتتمون تغيير عامل اصتتلي

و ی خانه به فضتتتاهای زنان در اجتماع، دیگر محدود دليل گستتتترش فعاليتامروز بته

بلکه بيشتر مضامين آنها فکری و غيرمحسوس هستند. زنان امروزی  ؛محستوسات نيست

های گذشته را ندارد كه مملاً شوهر خود وقتي از خانه بيرون رفت دیگر دغدغه و نگراني

از خيانت او باشند؛ چراكه دیگر چندهمسری در جامعة امروز نسبت رب نگران و مضتا

بيفتد،  این اتفا  اگر ه شود و نيز محسوب مي ناپسندبه گذشتته فراگير نيست و امری 

ه منفعلانو دهد ميالعمل نشانعکس ،داندي شوهر خود نميطفيلوابسته و  زن كه خود را

 .كندبا موضوع برخورد نمي
 

 تبيين در سطحهای لالایی -2-5

 های نهفته دربيانگر رواب  قدرت و ستتتلاه و ایدئولوژی ،خودیخودتفستتتير به ةمرحل

تماعي اج ةمبارزة صحن های گفتماني معمول را بهكنش تا های یادشتده نيستفرضپيش

گر يلتحل ،در این مرحله .تبيين ضتترورت دارد ةمرحل ،برای تحقر این هدف .تبدیل كند

اجتماعي در ظرف مناستتتبات قدرت  ةاز رونتد مبتارز يتحليتل متن بته عنوان جزئبته 

ایده ز فتوجه به این نکته خالي ا تبيين ةتفستتتير بته مرحل ةدرگتذر از مرحلت .پردازدمي

يری در های تفسعنوان شيوهای بهگوناگون دانش زمينه یهاگرفتن از جنبهنيست كه بهره

دانش یادشتتده خواهد انجاميد كه برای مشتتاركت این  توليد و تفستتير متون به بازتوليد

 فسيرت و توليد در ،واق  در امر این پيامدی جانبي ناخواستته و ناخودآگاه است.  گفتمان

كه را درحاليزی ؛مراحل گوناگون تفسير و تبيين است ةبازتوليد پيونددهند ؛كندميصتد 

ازش گفتمان مورد توجه قرار ای را در پردجستتتتن از دانش زمينهتفستتتير چگونگي بهره
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ای و بازتوليد آن در جریان اجتماعي و تغييرات دانش زمينه ةتبيين به شتتتالود، دهتدمي

 (.045و  005: 0371)فركلاف،  ردازدپمي كنش گفتماني

های یابي  كه چگونه نگاه مردستتالار و پدرستتالاری و ایدئولوژیدرمي ،ین بخشدر ا

دهد و كيفيت رواب  قدرت بين زن و مرد مرد قرارمي جنستتتيتي جایگاه زن را در مقابل

ها به وض  موجود به چه صورت در گفتمان لالایي چگونه استت و نارضایتي و اعتراض

 .حادث شده است

 ةستيزی نوعي پدیدای است. زنستتيزانهولوژی زنایدئ  ،ایدئولوژی حاك  بر جامعه

 اداعتمرقابليه یا غفتتر قرارگرمورد تبعيض و یتا تنفّ اجتمتاعي استتتت كته در آن زنتان

ا ستيزی رچنانکه زن ؛ستتيزی در پيوند با خشتونت عليه زنان استزن .دنشتوميدانستته

اند. شده و شکل عادی به خود گرفته عليه زنان تعریف كردهدشتمني و خشتونت نهادینه

 ؛یک كودک نسبت به مادر است ةستيزی در خش  اوليزن ةریشت كه كاوان معتقدندروان»

 (0330)هام و گمبل، « زنان گذاشتتته استتت ةپرورش كودک را تنها بر عهد ةجامعه وظيف

توجهي ندارند. ستنگيني مسئوليت پرورش فرزند و و مردان در این زمينه مشتاركت قابل

 .ها نيز منعکس شده استگله و شکایت زنان از این موضوع در گفتمان لالایي

آنها هویت و حضور خود را استت. تي جامعه به زنان نگاه ستنّ ةدهندنشتان هالالایي

ب حتي اگر این مرد قدرتمندانه به سركو ؛ندنداوابسته به حضور و پشتيباني یک مرد مي

ته تا رف توجه باشد تا خود زن شکایت از این كند كه:به احستاستات او بي و پردازدبزن 

 :زني گيرد

از  شگيره   /   باباش رفته زني گيره   /   ننهم آروم نميبچه لتالتالالا گل زیره   /  

 ميرهغصه مي

ها نوعي ابراز تستتلي  در برابر جبر روزگار استتت. از این محتوای بستتياری از لالایي

بار و لالایي داستان غ  .جویي زنان نيز هستت با زبان ویژه خود آناناتستلّ، لالایي ،زاویه

فرستتای جستتمي ناشتتي از كه گذشتتته از زحمات طاقت مادری استتت بيپرفرازونشتت
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كه  ستا ها و فشارهای رواني مردیپذیرای عقده ،... داری وخانه ،های اقتصادیفعاليت

و كردن كودک ای برای خوابشکند و او لالایي را وسيلهو ميا ها را ستركوزهكاسته ةهم

عنوان به شآلودكودک خوابها به گوش بيان غ و ها كردن درددلفرصتتتتي برای زمزمه

 ،سحرانگيز را دریابد یهامضمون این زمزمه كهآنيداند و كودک بستن  صبور خود مي

 (.  013سي: شود )مقدّمستي موسيقایي آن رها مي در

نان ایراني را با قدرت مردستتالارانه ز تيستتنّ و اجتماعي هایموقعيت خوبيب هالالایي

دهد و سراسر حاكي مينشان د،قدرتمندانه در اجتماع حاك  بودنكه به شتکلي نهادینه و 

 ،هاالایيل در گفتمان دادند. نيز به این گفتمان غالب تنتي سنّاز این هستند كه خود زنان 

دادن هویت و یا نگران از دست ،شدنجوی هویت خود با عروسزنان هميشته در جستت

 پيش ابراین هویت زنانه در چارچوبي ازبن ؛دادن شتتوهر یا پدر خود هستتتندبا از دستتت

 ز پيشا هویتِ . اینگرفته استشکل ،كردهمردسالار بر زنان تحميل ةشده كه جامعتعيين

و طریر درآميختگي معاني فرهنگي  آنها در جامعه وجود داشتتتته و ازشتتتدة انگاشتتتته 

آن  خود زنان ترتيب، بدین ؛استتتت شتتتده عملکرد خود آنها تمبيتنيز و  کيایدئولوژی

 .زنندمي دامن ، بدانپذیرفته ،كرده است ليهویت جنسيتي را كه جامعه بر آنان تحم

ولوژی ئقرار دارند و گفتمان غالب و اید جتماعيزنتان در قاب ضتتتعيف و فرود ا

و بلکه یگانه معنای  قشترین نمادری را مه و ر بته محي  ختانه زن را متعلّ ،هژمونيتک

شمار نيامدن ناآرام است. او  ؛ اما رو  زن نسبت به این سركوب و بهداندوجودی او مي

شتود و مستتحر این ظل  نيست؛ اما عرصة واكنشي برای داند كه مورد ظل  واق  ميمي

یابد تا با آن مقابله كند و بنابراین گله و شتتکایت او متوجه عوامل غيراصتتلي و خود نمي

اشته روی دست نگذ باشد و دست تلاشي كردهشود تا شاید رب  به موضوع ميگاهي بي

 .  است حالمدام پریشان و از وض  موجود ناراضي استباشد. او 

یابد كه در بررسي اوضاع و مي نحوة قضاوت زن اهميت و ایدئولوژی در این ميان،

 .رودنشانه مي يچه كس یستتوتوصتيف وضتعيت نابستامان خود نوک پيکان اتهام را به
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داند و گمانش مرد مي طفيلياو خود را  .از شوهر خود امری بدیهي استاو داری جانب

این ، عاقلانه نيست و بنابروابسته است دواین استت كه درافتادن با كستي كه وجودش ب

 بيند. ترین دليل ناآرامي خود مياهميت را اصليعوامل غيراصلي و بي

به این  ند.اهای تقابلمایهدرونسترشار از  عنوان عنصتری از فرهن  عامهها بهلالایي

ها از . لالایيكردندمي ایفا كار  يای نستبت به نوع راباه و تقسها نقش دوگانهلالایي معنا

زنان  عنوان زبان انتقادیكردند و از سوی دیگر بهمي كمک راباه این بازتوليد به سویک

رفتند. مي كار راباه بهبرای بيان احستاسات و آرزوها و اعتقادات خود درخصوز این 

 .  ای باشدپردهد زبان صریی و بينتواطبيعي است كه زبان انتقادی زنان نمي

های خاز فرهنگي هر قوم ویژگي از فارغ ایراني اقوام همة بين در موضتتوع این

و انتقاد در ستتتاو   عتراضصتتاد  استتتت و بين مناطر مختلف تفاوتي وجود ندارد. ا

 ریچندهمس پدیدة از انتقاد ترین آنمشاهده است كه مه  ها قابلمختلف مضامين لالایي

دهد و همواره عامل اصلي زیرین كلام نمایش ميرویين و های لایه در را خود كه استت

 .و سختي زنان ایراني در طول تاریخ بوده است عذاب

بدان معنا كه زن  ؛شودر ميری طبيعي و غریزی تصوّام احستاس مادری ،هادر لالایي

 با تقابل در رتفکّ این استتت. ناشتتدنيطور طبيعي خصتتلتي مادرانه دارد و خلاف آن  به

 است های مادری اكتسابيویژگي جدید رتفکّ در است. مادرانه غفلت دربارة جدید رتفکّ

بستتتيار چگونگي ایفای نقش مادری  پذیری زنان درجامعه ةو فرهنت  جتامعته و نحو

 .تمثيرگذار است

 

 گيرینتيجه -5

  فرهن  مردستتالار، واستتاة تستتلّدهد كه زنان قدی  بهها نشتتان ميمحتوای لالایي (الف

ن ر بر اثر تداوم و تکرار در زنااند كه این تفکّری مردانه نستتبت به جنس زن داشتتتهتفکّ

ز كه مرد ا هر بارنهادینه شتده بود و آنان شتخصتيتي سوای مرد برای خود قائل نبودند. 
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آمد كه زن مسبب این هایي به سراغ زن ميمشتغوليها و دلرفت، نگرانيخانه بيرون مي

ش خواهد زندگي را به كامدانستتتت كه ميها را نه مرد خود، بلکه زن دیگری مينگراني

ش ترند؛ از طرفي دیگر نقبودن نستتتبت به مردان مذهبيدليل خارگریزكنتد. زنان بهتلخ

كارهایي چون آموزش ستتتجایای  شتتتامل رایزداری استتتت؛ رگيرندة دیندرب بودنمادر

شود. این دو عامل ي اعضای خانواده و ... ميو جسماخلاقي، مراقبت از ستلامت روحي 

های قدی  و جدید باعث شتده تا ما شتاهد حضور گفتمان ایدئولوژیک مذهبي در لالایي

 باشي .

گيرد، بنابر شرای  و احوال خود كه از اسلاف خود یاد مي هایي را( هر زني لالایيب

بازتوليد كرده و با اندک ذو  شتتعری توانستتته برغنای این نوع ادبي بيفزاید. در تحليل 

قدری مه  است كه ها مشتخل شتد كه دین برای مادران قدی  بهموقعيت مذهبي لالایي

الله او با كلام و آشتتنایي شتتدنحر فرزند خویش، ملا یکي از آرزوهای اصتتلي مادر در

یابد. ها اهميت مياستت. در تحليل موقعيت جغرافيایي متون لالایي، موضوع كوچ لالایي

های مختلف برده شتتتده و در آنجا با توجه به به مکان هتا بته دلتایتل گوناگونلتالتایي

 ت. تحليلاسخصتوصتيات جغرافيایي و فرهنگي با اندكي تغيير مورد استتفاده قرارگرفته

موقعيت تاریخي متون لالایي نشتتان داد كه چگونه وقای  تاریخي در پرداخت یک لالایي 

ها، اجرای قانون نظام ترین رویداد تاریخي منعکس شتتتده در لالایيشتتوند. مه ر ميمؤثّ

مستتتقي  با این رخداد طورجران شتتوهر در متون لالایي بهاجباری استتت كه موضتتوع ه

 مرتب  است. 

های اجتماعي و فرهنگي را بازشناخت. توان برخي از ویژگيها ميایيدر آیينة لال (ج

قش است. نشده روشني بازتابيده ها بهها با خویشتاوندان خود در لالایينزدیکي خانواده

های فرهنگي و استتتت، دارای زمينه ها نيز بازنمود یافتهفتداكتارانتة متادر كته در لالایي

 ؛چنين شترایاي زنان یا مادران باید فداكار باشند واق  در چارچوب اجتماعي استت. در

بتا آن روبرو بودند، كاربرد واژگاني ممل  كته متادرانبنتابراین در وضتتتعيتت ستتتختي 
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رسد و تحسين اجتماعي را در پي دارد. ميزان آگاهي شتدن كاملاً عادی به نظر ميقرباني

ها استتت. گفتمان لالایير در نوع و ستتواد زنان در هر دوره، از دیگر عوامل فرهنگي مؤثّ

شتتناختند. های خود را نمينایيستتوادی و ناآگاهي حقو  و تواتي به دليل ك مادران ستتنّ

ها يگرفتند و بنابراین تفاخر زنان در گفتمان لالایك  ميهای خود را دستتتتها توانایيآن

 ودواستاة وجود شوهر، برادر، فرزند و یا پدر خها بهمتوجه خودشتان نيستت و فق  آن

دانند دليل برخورداری راویان از آگاهي، دیگر مادران ميهای جدید بهاما در لالایي؛ است

 رو فردی كه بيشتتترها را ندارند. ازایندارند كه مردان توانایي انجام آناز فضتتایلي برخور

خواندن هنوز ه  وظيفة كه لالایي ها حضتور دارد، خودِ مادر است؛ فارغ از ایندر لالایي

 ر است. ماد

ته س. زنان هویت خود را وابهستندتي جامعه به زنان دهندة نگاه سنّها نشانلالایي (د

ها از اقشتتار فرودستتت جامعه محستتوب ها برای ستتدهدانند. آنبه حضتتور یک مرد مي

زن لالایي را اجویي زنان با زبان ویژة خود آنان استتت. تستتلّ ، لالایيروشتتدند. ازاینمي

داند. های خود ميكردن درددلكردن كودک و فرصتي برای زمزمهبای برای خواوستيله

دهند و ستراسر حاكي از این است ي موقعيت فرودستت زنان را نشتان ميخوببها لالایي

ها هویت زنانه در چارچوبي اند. در لالایيدردادهكه خود زنان نيز به این گفتمان غالب تن

و  زن است. اما رگرفتهزنان تحميل كرده، شکل شده كه جامعة مردسالار برتعييناز پيش

داند كه مستتتحر این ظل  نيستتت اما عرصتتة نيامدن ناآرام استتت. او ميین به چشتت از ا

د. شتتویابد و بنابراین شتتکایت او متوجه عوامل غيراصتتلي ميواكنشتتي برای خود نمي

 ه با او راكه شکایت زن متوجه هيچ مردی نخواهد شد؛ چراكه قدرت مقابل استت يهیبد

 .رودسمت شوهر یا پدر خود نميگاه بهندارد و بنابراین نوک پيکان قضاوت او هيچ

ها از یک سو به بازتوليد راباة اند. لالایيهای تقابلمایهها سترشتار از درونلالایي (ه

عنوان زبان انتقادی زنان برای بيان كردند و از سوی دیگر بهقدرت با مرد و زن كمک مي

توانست صریی و تند باشد رفتند. اما این زبان نميكار ميسات و آرزوهای خود بهاحستا
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ها از پدیدة ترین انتقاد زنان در لالایيصتتتورت غيرمستتتتقي  استتتت. مه و بيشتتتتر بته

 دهد.ميچندهمسری مردان است كه خود را در ساو  پنهان كلام نشان 
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 .07، ش5فرهن  مردم، س

ی هایيدر لالاستتاختار روایت »(، 0311ضتتمير )پاک قهیو صتتدپندری، یدالله جلالي. 5

 .30ت  0، صل 0ش ، 0س ، مجلة ماالعات ادبيات كودک، «ایراني

كردار گفتماني و »(، 0310و مصتتتافي گرجي ) ممقدّحتدادی، الهام و فریده داوودی. 1

، سال ، نقد ادبي«یة الگوی تحليل گفتمان فركلافبرپااجتماعي در رمان مدار صفر درجه 

 .41ت  05، صل 03پنج ، ش 
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های مخملين، نگاهي به خاستتتتگاه و مضتتتامين لالایي»(، 0330لي، كاووس )حستتتن. 7

، ش 0 س، مجله زبان و ادبيات فارستي دانشگاه سيستان و بلوچستان، «های ایرانيلالایي

 .31ت  10پایيز و زمستان، صل 

، «های زباني در متون كلاستيک ادب عامه فارسيكليشته»(، 0311ذوالفقاری، حستن ). 3

 .73ت  53، صل 5، ش 3دورة جستارهای زباني، دوماهنامة 

روش كيفي در ماالعات »(، 0337ستترایي، حستتتن و ستتتروش فتحي و زهرا زارع ). 1

امة علوم ن، پژوهش«اجتمتاعي؛ تتمكيتد بر روش تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادی

 .015ت  33، صل 3، ش 0اجتماعي، س 

مایه و ، درونخصتتوصتتياتبررستتي »(. 0311مختار ذاكری )، ستتهراب و . ستتعيدی01

. صل 37اورمزد. شمارة فصلنامة «. استان هرمزگانرای  در شترقهای ی لالایيكاركردها

 .00ت  4

ن زبا فصلنامة ،«؟توه  ازنانه، واقعيت ی تارو نوشتزبان »(، 0333الله )طاهری، قدرت. 01

 .017ت  37صل ، 40بيات پارسي، ش اد و

سترپرستتي حسن نامة ادبي فارستي، به، فرهن «هالالایي»(، 0330عااری، مهستان ). 00

 انوشه، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسلامي.

، «جستاری در نظریه و روش تحليل گفتمان فركلاف»(، 0310دجواد )محسني، محمّ. 00

 .31ت  13، صل3، ش3سمعرفت فرهنگي واجتماعي، 

، فرهن  مردم «ترین زمزمة ستتحرانگيز مادرلالایي؛ كهن»تا(، ستتي، صتتاد  )بيمقدّ. 03

 .014ت  057، صل0ایران و جهان، ش

 07ای درخابة استتي لایهشتتنستتبک»(، 0313) يفراهانمقياستتي، حستتن و ستتميرا . 04

 .10ت  31، صل 7ش البلاغه، ، پژوهشنامة نه «البلاغهنه 

تحليل گفتمان انتقادی اشتتعار (. »0315ملاابراهيمي، عزت و محيا ابياری قمصتتری ). 05

 .031ت  015، صل 0، ش 3، زن در فرهن  و هنر، دورة «زینب حبش
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روند »(، 0310) بيگدلي و دیگراننيکوبخت، ناصتر و سيدعلي دس  و سعيد بزرگ . 01

، فصلنامة نقد «شناسي فمنيستيتکوین سبک زنانه درآثار زویاپيرزاد؛ تحليلي برپایة سبک

 .050ت  001، صل 03، ش 5ادبي، س 

 نامهج( پایان

 های یزدی بربندی و تحليل لالایي(، طبقه0311داستتتماعيل )طزرجتاني، محمّدهقتان. 0

اه تربيت ارشد دانشگنامة كارشناسيانتقادی فركلاف، پایان استاس رویکرد تحليل گفتمان
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