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  چكيده
در طول تاريخ شعر ايران شعرهاي بسياري را ميتوان يافت كه براي كودكـان سـروده نشـده    
است، اما به دليل سادگي، فراواني عاطفه، عاميانه بودن يا داشـتن وزن و آهنـگ خـاص بـه     

اهـا  هاي نوازش كودك يـا نازآو عرهاي عاميانه از جمله ترانهش. دنياي كودكان راه يافته است
ايـن  . ديدگاهها، نيازها و پيامهاي بزرگساالن است ةها بيان كنندو متل مانند الاليي، چيستان

  . نازآواها بازتاب افكار، احساسات و آرزوهاي مادران است
يـب كـه ابتـدا از    به اين ترت. استنتاجي انجام شده است -پژوهش حاضر با روش تحليلي

هـاي نوازشـي گـردآوري    بين سيزده شهر استان بوشهر تعداد صدو هفتاد و دو  نازآوا و ترانه
گرديد و سپس با استفاده از روش تحليل محتوا به بررسي ماهيت محتـوايي مشـترك بـين    

  . آنها پرداخته شد
مـادران ايـن    نازآواهاي استان بوشهر نشان داده شـده اسـت كـه     در اين مقاله با بررسي

هاي نوازشي افزون بر اين كه در تالش بـوده انـد تـا بـا ايـن      منطقه  باخواندن ناز آوا و ترانه
هـا و  دلبندشـان بنشـانند، افكـار، نگراني   ها شـادي و  خوشـي را در دل  كودكـان    مهرسروده

 نيـ كه ا داين واقعيت بو ةدهندنشان  هااين ترانه ييبازنمانتايج . آرزويشان را نيز بيان كنند
درك  همچنين .هم هستند يو فرهنگ يو اوضاع اجتماع يفرهنگ بوم ةاشعار منعكس كنند

  . منعكس شده استها سروده نيدر ا ،تشانياز موقعو مادران زنان 
  

  كليدي كلمات
  ادبيات عاميانه، ادبيات كودك، نازآوا، ديدگاه مادران 

  
                                                 

  .انشگاه خليج فارس انجام شده استباشد كه در دمي» بررسي مضمون نازآواهاي استان بوشهر«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان  1.
  poornemat_m@yahoo.com ديار دانشگاه خليج فارساستا.  2
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  مقدمه
است كه زيباييهاي عاطفه، خيال و انديشـه را   ادبيات مجموعه اي از هنرهاي كالمي و زباني

به «. آيدبيات به شمار ميهاي اديكي از گونه Folk Literature  ادبيات عامه. بيان ميكند
شود كـه بـه   ها، اساطير و ضرب المثلهاي رايج ميان يك قوم اطالق ميها، قصه ترانه ةمجموع

عات آن برگرفته از فرهنگ قـومي  شود و موضويطور شفاهي از نسلي به نسل ديگر منتقل م
  ) 22ص : فرهنگ اصطالحات ادبي، داد( ».است

، در بخشي از ادبيات عاميانه است كه سـينه بـه سـينه     Folk Song هاي عاميانه ترانه
كه در كتابها ضبط شوند، طي صدها سال به حيات خود ادامـه  آن بين مردم منتشر شده و بي

شفاهي مـردم را ادبيـات مخصـوص كودكـان تشـكيل داده      شاخة بزرگي از ادبيات . داده اند
هريك از گونه هاي ادبيات شفاهي كودكان به مقتضاي موضـوع و مضـمون ، زبـان و    «.است

بيان خاص خود و خصوصيت برانگيزاننده، سرگرم كننده يا آموزنده خود، كاربرد ويژه بـراي  
خشي آنها به هنگـام  و آرامش بمثالً الالييها مخصوص نوزادان . هاي سني مختلف دارندگروه

ها برانگيزانندة حـس كنجكـاوي كودكـان    ها گوشنواز كودكان نوپا؛ چيستانخواب است؛ متل
هـاي مـادي و معنـوي و روابـط اجتمـاعي و      بزرگتر در شناخت رخدادهاي واقعـي و پديـده  

-32صـص  : ستن، بلوكباشيهاي ديگران نگريدر فرهنگ خود زيستن و به فرهنگ(» هاي مردم استفرهنگي ميان گروه

54(  

جزو ادبيـات شـفاهي و عاميانـه محسـوب      هاي نوازشينازآواها و ترانهبا توجه به اين كه 
مردم شناسي بايد به شناخت بيشتر مردم مناطق مختلف دسـت يافـت،    ةدر حوزو  ميشوند

مردم  هنگفر هاي نوازشي مادران ميتواند  ما را در شناختنازآواها و ترانه تحليل محتوايي 
  .ياري كند و ديدگاه مادران و زنان از اوضاع اجتماعي و اقتصادي را فرا نمايد منطقه هر 

هايي است كه مادر براي ناز و نوازش كردن كودك خود ميخوانـد و قصـد او   نازآواها ترانه
ها را در هنگام بيداري كودك ميخوانـد  اباندن كودك نيست بلكه آنها خواز خواندن اين ترانه

موسـيقي  . از اين رو محتوا و مضمون ناز آواها اغلب شـاد اسـت   .  تا او را شاد و سرحال كند
هـا  برخالف الاليي .كنداست كه كودك را سرخوش و سرحال ميآن داراي  ريتمي تند و شاد 

  . كه ريتم آرامي دارند
ن عنـوا  يليمسـا  ،شـود يكودكـان خوانـده م   يبـرا  يعاطف يا وهيكه به ش هاترانهدر متن 

نشـات   شـتر يدارد و در واقـع ب  يارتبـاط كمـ   ايـ است  ارتباط يكودك ب يايكه با دن شود يم
 يعمدتا مسائل شود،يمطرح م نازآواها نيكه در ا يمسائل .مادران است يذهن يايگرفته از دن

تعـدد   و نگراني از هيگال. دارد ياقتصاد يو حت يفرهنگ ،ياز اوضاع اجتماع تياست كه حكا
و فقـر و   ياقتصـاد  يتوجه بـه نـابرابر   ،ياوضاع اجتماع ،يتيجنس يبه تفاوتهازوجات، توجه 
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 نيـ از ا يليو مسـا  يمهمتر نقـش مـادر   مهثروت، پر رنگ بودن نقش پدر در خانواده و از ه
از  هـاي نـوازش  ترانـه  هستند كه در قالب كالم و بـه شـكل   ييدست منعكس شده در آواها

كـودك خوانـده    يمه گرفته و به زبان شـعر بـرا  زن سرچش كيمادر به عنوان  يذهن يايدن
  .شوديم

ها چه كس يا كساني بوده اند اما ساختمان يا گويندگان اين ترانه مشخص نيست گوينده
ها نشان ميدهد كه عامة مردم  با دل و جان بدون پايبندي به ساده و آهنگ دالويز اين ترانه

احساس، : وده ها سرشار از جوهره هاي شعرياين دلسر. قواعد وزن و قافيه آنها را سروده اند
هاي كودكانه از الالييها گرفته تا نازآواهـا بـا روحيـه و زنـدگي     ترانه. عاطفه و تخيل هستند

الاليـي هـا بـا آهنـگ آرام و     . مادران پيوند خورده و با نيازهاي كودكان متناسب شده اسـت 
تند آن براي نـوازش و شـادي او    غمگينش براي خواباندن كودك و نازآواها با آهنگ و ريتم 

  .به كار گرفته شده است
الالييها بر مادران هم از جهت كاركرد موسيقايي آن بر آرامش روان و هـم  نازآواها مانند 

بر تأثير مثبت بهداشت رواني بـر   الوه ع. محتوايي آن تأثير ميگذارند -از نظر كاركرد كالمي
كودكان، موجب رشد تواناييهاي يادگيري آنان كودكان و نقش آن در فرايند اجتماعي شدن 

  . نيز ميشود
هـاي    سـبب گـردد كـه آرام آرام ترانـه    توجهي بـه ادبيـات عاميانـه     كمرود كه بيم آن مي

پـژوهش  رو ايـن  اينـ  از. به فراموشي بروندهاي نوازش كودك و نازآواها  عاميانه از جمله ترانه
بـه عنـوان يـك عنصـر فرهنـگ       -اي نوازشي راه ترانهويژه ضرورت توجه به ادبيات عاميانه ب

   .يادآور ميشود -ساز
به اين ترتيـب كـه ابتـدا از    . استنتاجي انجام شده است -پژوهش حاضر با روش تحليلي

هـاي نوازشـي گـردآوري    بين سيزده شهر استان بوشهر تعداد صدو هفتاد و دو  نازآوا و ترانه
به بررسي ماهيت محتـوايي مشـترك بـين    گرديد و سپس با استفاده از روش تحليل محتوا 

ترين مسايلي كـه مطـرح گرديـده و در خـور     در تحليل اين نازآواها  عمده. آنها پرداخته شد
  :توجه بوده است، عبارتند از

  
  توجه به جنسيت فرزند براساس نقش اجتماعي و اقتصادي آنان .1

هسـتند كـه بـه     برخي از جامعه شناسان معتقدند كه جنس و جنسيت هـر دو محصـوالتي  
هـاي گونـاگون شـكل داد و    صورت اجتماعي برساخته ميشوند و ميتـوان آنهـا را بـه شـيوه    

اجتماعي شدن جنسيتي به معناي يادگيري نقشهاي جنسيتي به كمـك  « .دگرگون ساخت
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درنگ ميرود كه اجتماعي شدن جنسـيتي بيـ   تصور. كارگزاراني مثل خانواده و رسانه هاست
آموزند و دروني ميسازد كـه  كودكان هنجارها و توقعاتي را مي. ز ميشودپس از تولد نوزاد آغا

بـدين ترتيـب، آنهـا نقشـهاي     . ي آنها مطابق و مناسب پنداشته ميشودسشنا با جنس زيست
 »متصل به آن را اخذ ميكننـد ) مردانگي و زنانگي(وابسته به جنس و هويتهاي مذكر و مؤنث

اين مـادر بـه عنـوان يـك كـارگزار اجتمـاعي نقـش مهمـي در         بنابر. )203ص: جامعه شناسي، گيدنز(  
مادران بوشهري نيز با خواندن الاليـي و نـاز آواهـا بـا     . اجتماعي شدن جنسيت كودك دارد

  . كودك خود ارتباط برقرار ميكنند و در اجتماعي شدن كودك مؤثر هستند
اين باور است كه  عمراني كه الالييهاي چند استان مختلف ايران را بررسي كرده است، بر

جنسيت طفل در بيشتر الالييها نامشخص اسـت و از او بـا عنـوان عزيـز مـن، طفـل مـن،        «
كودكم، گل من خطاب ميكند كه تشخيص جنسيت فرزند را مشكل مينمايد ولي در بعضي 
الالييها با توجه به نامي كه از فرزند برده ميشـود، لباسـهايي كـه بـه تـن او ميپوشـاند و در       

ز روي مشاغل و حرفي كه برايش آرزو ميكند، ميتوان حـدس زد كـه طفـل دختـر     مواردي ا
در الالييهاي استان بوشهر كمتر بـه جنسـيت كـودك     ).42ص: ،  عمرانيالاليي هاي ايران(»بوده يا پسر

مگر در الالييهايي بـا مضـمون مـذهبي كـه مـادر آزرومنـد اسـت كـودك         . اشاره شده است
  :غالم حضرت معصومه يا حضرت فاطمه باشد دخترش، كنيز و يا كودك پسرش،

) بردخـون ) (ديـر (حضـرت فاطمـه باشـي   ) كنيـز (غـالم / كنم تا زنده باشـي  مو الالت مي
  )دشتستان) (گناوه)(كنگان)(تنگستان(

هاي نوازشي است كه مادر فرزندش را با در نظر گرفتن و توجـه   تر در نازآواها و ترانهبيش
  .به جنسيتش ناز و نوازش ميكند

  
  تأكيد بر نقش جنس دختر  به عنوان  زن و مادر.   1-1

هايي كه براي مادر در ترانه. هاي كودكانه بيان ميكنندمادران آرزوهاي خود را در قالب ترانه
ـ   فرزند دختر ميخواند، بيشتر به زيبايي و ارزش دختـ  الي ر و شـوهركردن او ميپـردازد و الب

دگي مرفه و آسوده بـراي خـود و دختـرش را آرزو    هاي نوازش و نازآواها، داشتن يك زنترانه
  . ميكند

  )بردخون(هم بادوم و هم قندن/ دختر گل الوندن 
  )بوشهر(گنج گوهري داره/ هركي دختري داره / تاج بر سري داره / هر كي پسري داره 

اي دختــر /  شــاد وريســاده دختــرم/  دختريــه بعــض پســر/ شــاد وريســاده شــد ســحر 
  )جانبراز(فَرمونبِرُم

  )جزيره خارك(بالشت پره دختر/ شب زير سره دختر/ تاج بر سره دختر/ تر دختره دختردخ
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فرزند دختر براي مادر آنقدر از نظر اقتصادي ارزشمند است كه خواستگارش بايد  پول و 
از اين رو هركس پـول نـدارد بـه جهـنم     . مهريه بدهد تا راضي شود كه دخترش شوهر كند

  : برود
ــر دارم   ــتوندخت ــن/ گلس ــان(تم ــون  ) توم ــار و بس ــره و    / بي ــداره ب ــن ن ــه تم هرك

  ) گناوه(جهنمسون
  واهللا نميدم دخترم/   شيخ اومده تو كپرم  

  )دير( به مرد پيرش نميدم/   به راه دورش نميدم   
/ بـه حـرف زورش نميـدم    / بـه راه دورش نميـدم   / يه دختر دارم به كس نميدم دخترم

تـا بكنـد بـي بـي     / بـذارتش تـو پـنج دري    / لولـه زري   سـيش ببـرد  / ميدم سي آهنگـري  
  )بردخون(گري

شبيه اين گونه نازآوا كه مادر دختر گراميش را به هركسي شـوهر نميدهـد، در جاهـاي    
  :ديگر ايران نيز رواج دارد

شـاه بيـاد بـا    / بـه مـرد پيـرش نميـدم     / به راه دورش نميـدم  / به كس كسانش نميدم 
  لشكرش

  )181ص: ، هدايتفرهنگ عاميانه مردم ايران(! آيا بدم آيا ندم /براي پسر بزرگترش/ 
  :نقش خانه داري دختر

از ايـن  . در برخي از نازآواها مادر نميخواهد دخترش را  به علت كوچك بودن شوهر دهد
نازآواها ميتوان نگراني مادر را دريافت كه مبادا دخترش از عهدة وظايف شوهرداري و خانـه  

  : داري برنيايد
دسـتش كـوچكن نمـي    / پايش كوچكن نمره بالي بون / تر كوچيكن نميديمش شي دخ
  )بردخون( پزد نون

به مرد پيرش نميـدم، بيـوه   / به راه دورش نميدم، خسته ميشه / به كس كسونش نميدم
  )خورموج(تا بنشينه تو پنج دري / ميدمش سي زرگري / ميشه 

دتـر نيكنـه   / سردار تو مزن ريت / سردار اومده نه وقت شيشه / دتر گلكم گل من ريش 
دستش تكُل ني تره كنه نون قاليچه بنداز تا در ايوون تا / پايش كتله ني تره بره بون/ شيشه 

  ) گناوه(حكم كنه و كنيزو و غلومون/ بشينه ري نقش قالي
سـردار بـه خواسـتگاريش آمـده ولـي وقـت       / دخترم صورتش ماننـد گـل اسـت   : ترجمه

پـايش كوتـاه اسـت    / دختـر شـوهر نميكنـد   / ر تو خواهش مكـن سردا/ شوهركردنش نيست
قاليچه را پهن كن تـا  / دستش كوتاه است نميتواند نان درست كند/ نميتواند باالي بام برود 

  .و به كنيز و غالمان دستور دهد/ تا او روي نقش قالي بنشيند/ در ايوان
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يي ميكنـد كـه وظيفـه اش    مادر دربرخي ديگر از نازآوا ها نقش زن بودن دختر را بازنما
همانگونـه كـه خـودش همـين نقـش را      . شوهرداري، مهمانداري و كاركردن در خانه اسـت  

  : داشته است
كَر   / توِزِه رِون سـيش بكُـنُم   / گَرمي سيش كُنُم ة گرد/   شاد وِرِيسا گُفت منُم   لـوا شـح

ه    / سيش كُنُم تِى كُرٍّامشتَك /  آرد و روغَن سيش بكُنُم  / سيش بكُنُم  كُنـخـارِه، قَهـر باو ن  /
  )سعدآباد(مو چِه بكُنُم
من هم بـرايش غـذاهاي   . با شادي از خواب بيدار شد و گفت كه بيدار شده است: ترجمه

  محلي درست كردم و او قهر كرد و نخورد، حاال من چكار بايد بكنم؟
  )سعدآباد(اسبِشِ كُنُُم زين/ پََرٍّوجومشه كُنُم /     قُرونش بِرُم هر رو  

ميـره ات  /  كُن  ملٍّار خيگت / مشكت اُو دار كُن /  تَندارِت دار كُن /  دختَر وِرِي كار كُن 
  )سعدآباد)(آبپخش(بيدار كُن

ت را به دار بياويز، مشك را پرآب كـن،  و كار كن، قالي) بيدار شو(د شو دختر بلن: ترجمه
  .هرت را از خواب بيدار كنخيگ را به مالر بياويز و شو
/ اي دختر فَرمونبِرُم /  شاد وريساده دخترم/  دختريه بعض پسر/ شاد وريساده شد سحر 

 گوشوار بك/  تنگت  اوسار بك/ دختر وري كار بك تبرازجان.(پشات بسيار بك/  گوش(  
يـن دختـر   شاد از خواب بيدار شده، دختري است بهتر از پسر، شاد بلند شـده، ا : ترجمه

خودت را براي زندگي آينـده آمـاده كـن و راه و روش    ( بلند شو كار بكن! فرمانبردارم، دختر
دار و باحيا باش و افسارت را در دست خـودت نگهـدار، بـراي گوشـت      دخو) زندگي را بياموز

  .گوشواره بخر و كار كن و جهيزيه ات را آماده و زياد كن
  : رو مادر از هنر خياطي دخترش تعريف ميكند از اين . خياطي از هنرهاي زنانه است

ترِيـزِِ  /    چار چِپخ هـاش مونـده    / هف رو ميدوزِه پيرهني /   هي دخترُم چِه دخترِي  
  )سعدآباد(زيرِ چِلَك هاش مونده/  دو آستين هاش مونده / باالش مونده 

هنـوز  . ه يـك پيـراهن ميـدوزد   دخترم عجب دختر زرنگي است كه هر هفت روز: ترجمه
دوخت چهارترك پيراهنش مانده، دوخت روي شانه هايش مانـده، دو تـا آسـتين هـايش را     

  .ندوخته و دوخت زير بغلش مانده است
  

  ترجيح دادن فرزند دختر بر پسر 
هاي نوازشي و نازآواها  حتي داشتن فرزند دختر را بر مادران استان بوشهر در برخي از ترانه

ماننـد   .انـد  نشـانده  يبرتر گاهيها را در جان با نوازش كردن دختران خود آجيح داده و پسر تر
  :هاي زيرنمونه
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وقتي رو ميكـه   / وقتي بر ميكه قبا مشجر / وقتي سر ميكه چادر نيم زر/ دختر چه دختر
  )برازجان(بعض صد تا پسر/ دختر چه دختر / مثل كبوتر 

ننه دخترو ميشونتش / پسرو شلوار پاش ميفروشه  ننه/ ننه دخترو تومن تومن ميفروشه  
  )بوشهر(هردم سالمش ميكنن و ميگنش تو مادر صنوبري/ رو صندلي 

داللـش  / دختـر دختـره   / دومادي بگيرم كه كالهش پر زر / دختر دارم نميكشم ناز پسر
در با چـا / دختر گفته اينا نشستم پس در / باباي دختر گفت كه ندارم دختر / اومد پس دره 

  )جزيره خارك( و چكمه و با زنبيل زر
كه مادران پسـران خـود را كمتـر دوسـت      ستيامر آن ن نيا ليدل« چودرو معتقد است 

را نسـبت بـه پسـران تجربـه      يكـردن متفـاوت   ياست كه آنها مادر ليدل نيدارند؛ بلكه به ا
. رنـد يگيم يدر پـ  را نسبت به دختـران  يمتفاوت وهيرو در رفتار با پسران ش نياند و از ا كرده

جنس مذكر دارند بـا   كيپسر؛  كيكه از خود به عنوان  يحس تيتثب يبرا تواننديپسران نم
  )355ص : استونرمتفكران بزرگ جامعه شناسي، ( »انگاشته شوند كسانيمادر خود 

  : صادق هدايت در كتاب اوسانه، دو ترانه  شبيه به اين محتوا و مضمون را آورده است
/ سوار بشم بـر اسـتري   / چرا نزام يه دختري / خانوم دخترا ميزام / ا ميزام خانوم خانوم 

  )180ص : ، هدايتفرهنگ عاميانه مردم ايران(مار خانوم آمده/ پس بروين، پيش بروين / جلو بيفته نوكري 

مار خانوم عالمـت سـؤال گذاشـته     ةهدايت اين ترانه را جزو الاليي آورده و در كنار كلم
چنانكه در زبان گيلكـي هـم بـه مـادر، مـار      . ه ميتواند مخفف مادر خانوم باشداين واژ. است

  .  ميگويند
/ سوار بشم كـره خـري  / هي بكشم جور خري / تا بشينم پشت دري / چرا بزايم پسري  

، فرهنگ عاميانه مردم ايـران (مزوري، حيله گري، جادوگري: از در كه تو بيام، بگن/ جلو بيفته مهتري 

  )181ص : هدايت

ها نگراني خود را از آينده بيان ميكند كه نكنـد مـورد احتـرام     در واقع مادر در اين ترانه
  . واقع نشود

-با آنكه در بيشتر نازآواهاي اين منطقه دختر عزيز و گرامي است اما در بعضـي از ترانـه  

يـا  داشتن يك . هاي نوازشي استان بوشهر، از نظر مادر تعداد زياد فرزند دختر مصيبت است
  :هاي زيرمانند نمونه. دو دختر كافي است و بيشتر از آن، ماية دردسر براي مادر خواهد بود

سرِ چارمي مردك چِه / سرِ سومي تيرِخُونه اشكَس/   دختَركه يِكيش بس و دوتاش بس  
ورِي   دلٍّال سرِ شيشُمي / سرِ پنجمي واوِيلاي پاكه /   باكه  ـ /    واجـ فتُمـي جِهـاز بـار    سرِ ه
  )سعدآباد(واوِي
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دختـر  . يك دختر يا دو دختر كافي است و اگر سه تـا شـد، سـتون خانـه ميشـكند     : ترجمه
دختر پنجم كه به دنيا آمد، . چه اشكالي دارد: چهارم كه به دنيا آمد، زن به شوهرش ميگويد

بـال دالل بـود تـا بتـوان     دختر ششم كه به دنيا آمد بايد بـه دن . واويال: مرد به زنش ميگويد
دختر هفتم كه به دنيا آمد، بايد تجارت كرد تا بتـوان از پـس خـرج و    . دخترها را شوهر داد

  .مخارجشان برآمد
  توجه به جنس پسر به عنوان جانشين نقش پدر . 2-1

  : مانند. مادران در برخي از  نازآواها با آوردن نام كودك، جنسيت فرزند را مشخص ميكنند
نقـره  / مهمـونش بـي   ) هـا خـان (خانـل / مـرواري دنـدونش بـي   / ، نومش بي  قاسبحان آ
  )روستاي چاه خاني و عيسوند(نمكدونش بي
  )بندر ريگ... (خانَل مهمونش بيده / نومش بيده  علي رضا

مادران به جنس پسر به عنوان جانشين نقش پـدر در تـامين معيشـت و بهبـود اقتصـاد      
هايي كه براي ناز و نوازش فرزند پسر ميخوانند، بيشتر به  انهخانواده توجة ويژه دارند و در تر

موضوعاتي چون شكار، كار، سفر، ازدواج و اقتصاد خانواده ميپردازند و از اين راه دلنگرانـي و  
از ايـن رو مـادران، فرزنـد پسـر را بـا صـفات جنگـاوري،        . آرزوهاي خود را نيز بيان ميكنند
اي نمونه نـازآواي زيـر كـه  فرزنـد پسـر را بـراي بيـان        بر. دالوري و قدرت توصيف ميكنند

  : شجاعتش به شير نر تشبيه كرده است
  )گناوه(پسر كه شير نره  كرده هنر/ همت بگين ماشاء اهللا 

  : و نمونه هايي از نازآوا كه جنگاوري فرزند پسر  مورد توجة مادر است
  )جانبراز(پي ايلِ خاني جنگشِ/  هر دنگشِ هر دنگشِ 

  .آيد كه با يك ايل در حال جنگ استصداي گلوله ي تفنگش مي: ترجمه
  زينشِ زِده گُرده يِ نَر/  دي شاد وِرِيساد شُو سحر  
  خُوئيزِ كرد زير و زِور /  اَهرِمِ كرده تَخت يِه سر     
  )برازجان(ماشاهللا نوم خدا هنر/    ماشاهللا نوم خدا پسر        

اسبش را زين كرد و . گ و ميش سحر بود كه با خوشحالي از خواب بيدار شدگر: ترجمه
ماشاءاهللا به اين پسر، . اهرم را با خاك يكسان كرده و خوئيز را زير و رو كرده است. سوار شد

  .ماشاءاهللا به اين كار
چَم  وُ/  اُينه پُوشي چـار  زِرِى /  شمشـير  ه ي ه قَمدَس كِرد/    شـير  شيرُم شير، شيرُم 

  )سعدآباد(جُونيش رِسىتا عامو /  جُونيش رِسى تا خالو / ه اِسير اُردوِ كِرد/ سِرِزير واوي 
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شمشير به دست گرفته، لبـاس جنـگ پوشـيده و از كنـار     . پسرم مثل شير است: ترجمه
رودخانه پايين رفته و به تنهايي اردوي دشمن را اسير كـرده اسـت، قبـل از اينكـه دايـي و      

  .عمويش برسند
  )برازجان(پي ايلِ خاني جنگشِ/  هر دنگشِ هر دنگشِ 

  .آيد كه با يك ايل در حال جنگ استصداي گلوله ي تفنگش مي: ترجمه
 absentاصطالح پدر غايب. نظام اقتصادي و تأمين مالي خانواده به مرد نسبت داده ميشود

father  ي دوم پـدران بسـياري   در جريان جنگ جهان«. اصطالحي در جامعه شناسي است
در بسـياري از  . چـون در حـال خـدمت نظـامي بودنـد     . به ندرت فرزندان خـود را ميديدنـد  

پدر . ها زنان جزو نيروي شاغل نبودند و در خانه ميماندند تا از كودكان مراقبت كنندخانواده
 در نـازآواي زيـر مـادر ايـن موضـوع را     ) 270ص: جامعه شناسـي گيـدنز  .(»آور اصلي بودنان

 : گوشزد ميكند

توبره ش پر / اش چيش انتظارن نزنينش  ننه/ بواش سر كارن نزنينش / نزنينش نزنينش 
  )بوشهر(نارن نزنينش

اي از سي وشش الاليي استان بوشهر كه در بارة سفر رفتن پدر است، مادر از پدر چهـره 
  :ز گرددمادر دعا ميكند كه پدر از سفر تندرست با. مهربان و زحمتكش ترسيم ميكند

  )خورموج)(كنگان)(بندر ريگ)(دشتستان(بابات رفته خدا همراش/ الالالال گل خشخاش 
) جزيره خارك)(دشتستان)( دير(كه بابات سفر خيري بيايه / كنم الالي تو تا ماه در آيه 

  )تنگستان(
در . گاهي پدر براي جنگ با دشمن به سفر و اردو رفته و در سنگر سينه سپر كرده است

  :اليي هم به اسارت پدر و زنجيرهاي بسته به پايش اشاره ميشوديك ال
  )بندر ريگ)(تنگ ارم( بوات رفته سر اردو/  الالالال گل گردو  
چشـاش خوابـه دلـش    /  بابات داره به پاش زنجير چـو صـد خـروار   /  الالالال گل انجير  
  )دشتستان(بيدار
  

  نازآواها بيانگر حاالت روحي مادر .2
 يهـا  دغدغهان آن .ي نوازشي  استان بوشهر بيانگر حالتهاي روحي مادران استهابرخي ترانه

 ميدر تقس آنان. خواننديم يي و نازآوامانند الال يا زنانه يها در قالب سرودهرا شان  زنانه يايدن
 يها اما دغدغهدارند بر عهده  را از كودكان و نوزادان ي و مراقبتنگهدار ةفيكار وظ ياجتماع
و  يفرهنگ ميمفاه يكه دارا شانيها ها در سروده دغدغه نيبا آنها بوده است و ا ارههمو ،زنانه
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 زا يبخشـ  ةمادران خود انتقال دهنداز اين طريق . شده است يجار ،است ياريبس ياجتماع
نقـش   يعناصـر فرهنگـ   ديـ و بازتول ديو در تول هستند  گريبه نسل د يعناصر فرهنگ از نسل

  .اند رفتهيرا فعاالنه پذ نقش نيآنها ا .دارند
  
  
  هراس از مرگ و مير و آرزوي بزرگ شدن و سالمت كودك. 1-2

است، آرزوي تندرستي و سـالمت   در هول و هراس از دست دادن فرزند بودهكه همواره  مادر
براي فرزندش ميكند؛ گويا براين باور است كه سالمتي فرزنـد بـر موقعيـت اجتمـاعي او در     

او ميخواهد كودكش به سالمت بزرگ شـود تـا بـه موفقيتهـاي بيشـتر      . دآينده تأثير ميگذار
  .دست يابد و از همتايان خود عقب نماند

پژوهشهاي جامعـه شناسـي در مـورد شـالودة اجتمـاعي سـالمتي نشـان داده انـد كـه          
ايـن  . گروههاي معيني از مردم نسبت به سـايرين از سـالمتي بسـيار بيشـتري برخوردارنـد     

جامعـه شناسـان و   « . متي به الگوهاي اقتصادي و اجتماعي مربـوط ميشـود  نابرابريهاي سال
پردازند، سـعي داشـته انـد    ميدانشمنداني كه به مطالعة توزيع بيماريها و امراض در جمعيت 

كه پيوند ميان سالمتي و متغيرهايي مثل طبقه اجتماعي، جنسيت، نژاد، سـن و جغرافيـا را   
  )213ص : جامعه شناسي، گيدنز(».تبيين كنند

آرزوي سالمت جسمي و روحي فرزند از آرزوهاي مادران است كه در الاليي و نازآواهاي 
مادر موقع گرفتن آروغ بچه، نازآوا ميخواند و آرزوي خوش آب و . استان بوشهر ديده ميشود

  : رنگ  شدن او را دارد
/ له پلـه  گوشت اُمد پ/ هر چي خوردي خش و نوش / انگ و دنگ بادره/ هپله گوشت پله

ريـش  / همچو گو گـرده بگيـر   / همچو ميش دمبه بگير / ري بچم واتپنه / په اُمد چنه چنه 
  )18ص :هاي بوشهري، نديميالاليي(كينش وابي سپكي/ وابي خنكي 

  : اين ناز آوا با تفاوت اندكي در شهر دير نيز كاربرد دارد
همه فهم / و همه هوش   همه عقل/   همه نوش   /   هر چه اشخوردن  /  گوشت پله   

  )دير(همه په و همه گوشت/    استخون جاوازكو /   و همه گوشت 
  :در نازآواي ديگري مادر آرزوي بلند باال شدن كودك را ميكند

  )دير(كد كپر واوي/   حپل حپل واوي  
مـادر آرزو  . آرزوي سالمتي براي كودك در الاليي مادران اين منطقه هم شنيده ميشـود 

او آرزوي بزرگ شدن و بـه ثمـر رسـيدن كـودك را     . كه هيچگاه داغ فرزندش را نبيند دارد
  : فرزند بي بال و تندرست بماند و ساالر سر مادر شود. دارد
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ــينه    ــه بشـ ــا مـ ــنم تـ ــو الالت ايكـ ــه   / مـ ــدش نبينـ ــادر داغ فرزنـ ــيچ مـ ــي هـ الهـ
  )ديلم)(دشتستان)(گناوه(

  )جزيره خارك) (دشتستان(زت خدا بو  نگهدار شب و رو/ كنم تا بي بال بو الالت مي مو
  )گناوه(تو ساالر سرم باشي / نميري دربرم باشي/  الالالالگلم باشي 

  
  يرها شدن و تنها ماندن در سالمند   ترس از.  2-2

و به او بي توجه  فرزندش او را فراموش كند نكهياز ا نگراني مادر از دوران سالخوردگي است؛
گرچـه سـالخوردگي فراينـدي    « .هاي نوازشي نشان داده ميشودنهاين دلنگراني در ترا. باشد

است كه امكانها و فرصتهاي تازه اي عرضه ميكند، اما با مجموعه اي از چالشـهاي نامـأنوس   
مردم وقتي پا به سن ميگذارند با تركيبي از مسايل جسمي، عاطفي و مادي . نيز همراه است

ــوند  ــه رو ميش ــژاد تأثي . روب ــيت و ن ــه، جنس ــالخوردگي   طبق ــة س ــر تجرب ــي ب ــاي مهم ره
از ايـن رو مـادران در الالييهـا مسـتقيماً از كودكـان خـود        )241ص: جامعه شناسي، گيـدنز (».ميگذارد

اما در نازآواها، مادران . ميخواهند كه در دوران پيري آنها را از ياد نبرند و دستشان را بگيرند
  . آورندجدايي از فرزند و تبعات آنرا پيش چشم مي

  ) لميد(رود نارون  يا  قدرم بدون ويب/ از دل و از جون  كنميمو الالت االالال ال
  )آبپخش) (كنگان( يدر برم باش شهيهم/  يالالالال گلم باش

 يبـزرگ كـه شـد   /  هيـ ايكن تا خوابت ب الال/  بلبلِ من يا الال كن/ الال كن جانِ دلِ من
  ) كنگان( هيايب ادتي

او  جهت از دادن او است كه نكند با ازدواجـش  اج فرزند پسر،دلنگراني مادر در مورد ازدو
محبت زياد و وابسته بودن مادر به فرزند پسـرش دارد كـه    نشان از نازآواها. كند را فراموش

وقتـي زن گرفـت، از مـن دور    . مادر ميگويد تا پسرم ازدواج نكرده و زن نگرفته، پسرم است
لكه غريبه و مانند همسايه و ناپسري برايم خواهـد  آنوقت او ديگر پسرم نخواهد بود ب. ميشود

نازآواهايي از اين دست كه در شهرهاي مختلف استان وجود دارد،  وابسـتگي مـادر بـه    . شد
  . فرزند پسر را نشان ميدهد و اين كه مادر نگران كم شدن محبت فرزند نسبت به او است

  )بندر ريگ)(ديلم...(حونه نها پيزامه /مهزن كه اسه همسا/ تا زن نه سه كرمه/ كُرم كُرم كُرمه
ـ  . زن كه گرفت، همسـايه مـن اسـت   / پسرم تا زن نگرفته پسرم است : ترجمه  ةاگـر خان

  ...پسري من استكرد و از من جدا شد، آنوقت ، نا مستقل درست
ننه دخترو ميشونتش / ننه پسرو شلوار پاش ميفروشه / ننه دخترو تومن تومن ميفروشه 

  )بوشهر(هردم سالمش ميكنن و ميگنش تو مادر صنوبري /رو صندلي 
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  :بنابراين مادر همسري خوب و فرمانبر براي پسر و دخترش آرزو ميكند 
  زن پسه قربون مو بِت/   مو قربون پسه 

  )دير(وروز به فرمون مو بِت/  شو بغل خوس پسه 
  دختر فرمونبر مو/   دختر مو دختر مو 

  )دير(ش هم كاكي موبوا/  شيگرش  هم نوكر مو 
  و ازدواج فرزند نگراني از آينده . 3-2

او  نگران است . مادر در نازآواهاي زير نگراني خود را در مورد ازدواج فرزند دختر بيان ميكند
از ايـن رو  خواسـتگاران بـا    . كه دخترش را به چه كسي شـوهر بدهـد تـا خوشـبخت شـود     

  :تر را به كدامشان بدهدشغلهاي مختلف را نام ميبرد و نميداند كه دخ
تا جهـاز كنـه پـر    / ميخوام بدمش عبداهللا سكندر/ ندونم بدمش كي ميخوام بدمش شي 

ندونم بدمش كي ميخوام بدمش شي /  تا سيش بياره چادر نيم زر بزني سر / چوب و چندل
 /تا خونش كنه پر فرش و قـالي  / تا سيش بياره گليم و قالي / ميخوام بدمش عبداهللا ماللي/ 

تا سيش بيـاره حلـواي   / ميخوام بدمش عباس قناتي / ندونم بدمش كي ميخوام بدمش شي
  )بوشهر(نباتي

در خيـالش زنـدگي دختـر را در    . خوشبختي دختر از نظر او، داشتن زندگي مرفه اسـت 
  :آينده در رفاه كامل مجسم ميكند

  تا بكُنه بِيوِي گرِي/  ه تَخت زِرِي   تا بِزِن/ يِه راس رفته پنج درِي /   چادر زِرِي، چادر زِرِي  
رِي    / چمپا درارِه عمبِرِي / هي بكُنه و مشترِي  گَـپ تـ يـگد ه يِـه    / بِرِيزِه و ون اُومـ همـم

  )سعدآباد(لَشكرِي
دختري كه چادر زربافت به سر دارد، فوري به اتاق پنج دري رفته تا روي تختي : ترجمه

به كنيزش دستور بدهد تـا بـرنج چمپـا كـه بـوي      . بكند) خانمي(دبانويياز طال بنشيند و ك
  .خوشي چون عنبر دارد بپزد و داخل ديگ بزرگتري بريزد چون تعداد مهمانها زياد است

دهد، حاضر است به زرگر يـا گلـه دار بدهـد    ي كه دخترش را به هركسي شوهر نميمادر
  :ر رفاه كامل زندگي كندكه از نظر مالي وضع خوبي دارد و دختر ميتواند د

به مرد پيرش نميدم،  بيـوه  / شه به راه دورش نميدم، خسته مي/ يدمبه كس كسونش نم
  )خورموج(تا بنشينه تو پنجدري / ميدمش سي زرگري / ميشه 

مادر فرزند دخترش را برخوردار از رفاه اقتصادي توصيف ميكند كه قدرت خريـد بسـيار   
  : شده استدختر امتياز محسوب مي ة كامل برايدارد و داشتن جهيزي

اُورسينِ قـاوِي  /  طلاي تيزاوِي بسونه   / رفت بازار چِي بسونه /  دختَر گُلُُم نيسي خُونه  
ونه   / سفيداُو و سرخاو بسونه /   اُورسي و جوراو بسونه / بسونه  سـلفي بسيزِنِ تُو ز /  ه و كاسـ
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چِمدونه جادار /  چادرِ زردار بسونه / لواسِ تُوردار بسونه /  دسمالِ گُلدار بسونه/  دورِي بسونه
  )سعدآباد(بسونه

طاليي بخرد كه با تيزآب بـراق  . دخترم خونه نيست و به بازار رفته تا خريد كند: ترجمه
. اسه و بشقاب بخـرد براي موهايش سنجاق سر بخرد و ك. دار بخرد شده باشد و كفش پاشنه

چادر زربافت بخرد و يك چمدان بـزرگ تـا وسـايلش را    . روسري گلدار و لباس توردار بخرد
  .داخل آن بگذارد

  
  تعدد زوجات . 1-3-2

هاي نوازشي از مسايل اجتماعي كه در نازآواهاي استان بوشهر ميتوان به آن توجه كرد، ترانه
يكي از داليل . ايج در زمان قديم و حال استچند زني نوع ر«. با مضمون تعدد زوجات است

اين رسم بـويژه در  . رواج اين نوع ازدواج مقتضيات اقتصادي و فزوني عده زنان بر مردان بود
در . زيرا از وجود زنان در امور كشاورزي استفاده ميشـد . بين كشاورزان به شدت رواج داشت

ه بـر تمتـع از زنـان متعـدد هـدف      ويژه طبقات باالي جامعـه عـالو  هاي ديگر اجتماعي بگرو
  )191ص : مبادي و اصول جامعه شناسي، طبيبي.( »داشتن اوالد زياد و تحكيم پايگاه اجتماعي بود

تعداد دوازده  الاليي استان بوشهر در مورد  ازدواج دوبارة پدر اسـت كـه  در آنهـا مـادر      
پـدر را بـه خـاطر ايـن كـار،       او آرامش و قرار ندارد و. نگراني و مخالفت  خود را بيان ميكند

  : هاي زيرمانند نمونه ).88پورنعمت،الالئي در اُتان بوشهر ،(. نفرين ميكند
  )تنگستان(ميرهننه ت از غصه مي/ بابات رفته زني گيره / الالالال گل زيره  
  )كاكي(االهي كه خير نبينه /  بابات رفته زن بگيره /  الالالال گل زيره  

در نازآواهـا مـادر   . ز نگراني مادر در مورد  ازدواج مجدد پدر اثري نيسـت اما در نازآواها ا
در برخي از نـاز آواهـا مـادر حتـي     . آرزوي ازدواج فرزند پسر آن هم از نوع چند زني را دارد

براي پسرش هفت زن آرزو ميكند كـه از نژادهـاي مختلـف تـرك و عـرب، دختـري دالور،       
  :مانند نمونه هاي زير. باشد... و دختري اهل كار و تالش، دختري اشرافي
يكيش / يكيش عروس فرنگي / يكيش زنگي زنگي / شا اله رودم نميره تا هفتا زن بگيره 

/ يكـيش شـيرازي قـردار    / يكـيش كـازرني فهـم دار   / يكيش بوشهري پيلدار / رباب خالدار 
يكـيش دختـر   / يكيش ترك لچك پوش / يكيش عرب ري پوش / يكيش تهروني شكل دار 

  )بوشهر(كه جهازش بار فيلن/ يلن ه
يكـيش  / قربون برم قربوني هفتـا زن بسـوني  / دي دخترِ كي بسوني؟/ قربون برم قربوني 

يكـيش  / يكيش ترك لچيك پـوش / يكيش همزه گا دوش/ ترك تماشا يكيش دختر رضاشاه
  )چاه خاني و عيسوند(يكيش عرب ريپوش / يكيش چو ماه خاور/ دختر دالور
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خواهـد زن ديگـري   يت مالي و اقتصـادي خـوبي دارد، مي  ر چون فرزندش وضعاز ديدگاه ماد
  :بگيرد

چـه  / هونـداي شـكاري داره  / ماشين بـاري داره / خيال زن نو داره/ دي، رودم، رودم جو داره
رودم صــد و بيســت و پــنج / رودم ري او لــنج داره/ خيــال زن نــو داره/ وش كُــنُم جــو داره

  )چاه خاني و عيسوند(داره
  برون همسـري  .توان پي بردن نازآواها به اهميت برون همسري از ديدگاه مادر ميدر اي 

هـاي  يا ازدواج برون گروهي يا برون وصلتي، ازدواجي است كه زن و شوهر ميتوانند از گـروه 
هـيچ گونـه    ،يعني ؛اجتماعي و شغلي مختلف يا وابسته به مناطق جغرافيايي گوناگون باشند

اي،  اي، خـانوادگي، خانـداني، شـهري و روسـتايي، منطقـه      قبيلـه محدوديتي چه قومي چـه  
  .كشوري و نظاير آن براي همسر گزيني وجود نداشته باشد

 يا ازدواج درون گروهـي   درون همسريدر برخي از نازآواها مادر ازدواج  ،در مقابل آن 
Endogamy ـ   ويژه براي فرزند دختر خود ترجيح ميدهد را ب زام كه عبارتسـت از نـوعي ال

 ،در درون همسـري  .براي فرد به منظور گزينش همسر در درون گروه اجتماعي خودي است
مجبور است از درون قبيله، طايفه يا گـروه اجتمـاعي خـود همسـر     ) چه زن و چه مرد(فرد 

هـاي  لذا وي هيچ گونه آزادي عمل، براي همسر گزيني از گـروه . انتخاب كرده و ازدواج كند
در زمانهاي گذشته، درون همسـري بـه شـدت در بسـياري از اقـوام و       .اجتماعي ديگر ندارد

. طوايف و گروههاي اجتماعي رعايت ميشد و براي آن مقررات و قواعد سنتي اجرا ميكردنـد 
از محـدوديت درون همسـري    ،انـد  ها به سوي گستردگي و پيچيدگي رو كرده هر چه جامعه

درون . خـودي برداشـته شـده اسـت    كاسته شده و موانع گزينش همسـر از گروههـاي غيـر    
همسري غالباً ناشي از اشتراك فرهنگي و تعلقات گروهي و حفاظت از هويت اجتماعي گروه 

   .و براي مصالح و منافع اقتصادي صورت ميگرفته است
زيرا  به بركـت   . در نازآواهاي زير مادر آرزو دارد كه دخترش با برادر زاده اش ازدواج كند

و درون گروهي، هم داماد و هم پدر داماد كه برادرش است، در خدمت او  اين ازدواج فاميلي
  . خواهند بود

  )دير(بواش هم كاكي مو/  هم نوكر مو شيگرش / دختر فرمونبر مو / دختر مو دختر مو  
بچـة  /  و خـان علـي نميـدمش    / خان علي خاني سـيش مـي يـا    / دختر دارم چو كيميا

  .عاموش بِدش مي يا
خـان علـي   «يكنفر آدم مشهور و خـوبي مثـل   ) با ارزش(تر دارم چون كيميادخ: ترجمه

پسـر عمـوي   ) چون ميدانم اگر قبول كـنم (به خواستگاريش مي آيد، او را رد ميكنيم » خان
  .)اين نازآوا در گناوه هم با تفاوت اندكي در تلفظ فعل آن رايج است.( دخترم ناراحت ميشود
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  براي فرزند آرزوي وضعيت خوب اقتصادي. 4-2
چـه  . آرزوي وضع خوب اقتصادي براي فرزند در نازآواهاي استان بوشهر فراوان ديده ميشود

هاي نوازشي و نازآوا، آرزوي مرفه شدن كودكش را در خيـال خـود   بسا مادر با خواندن ترانه
: توصيف فرزند به صورت يك كودك در رفاه، نشان دهندة اين آرزوي مادر اسـت . ميپروراند

تن دو جامه كتان، نمكدان نقره،  ساعت طال ، رابطة تجاري با هند و گجرات كه پيراهن داش
  ...و لباس فرزند را از آنجا بياورند، داشتن نوكر پا برهنه و سواره بودن فرزند و

ــرِ ده كرمونشــايه / بــي درد و بــي باليــه / بچــم بچــي قاليــه  ســاعت ري دســتش / س
  )برازجان(طاليه

ادر به رابطة تجاري و اقتصادي منطقه با گجرات هند اشـاره كـرده كـه    در نازآواي زير م
  : پيراهن كودكش از گجرات آورده شده است

  ) بندرريگ(يكش هم پيش خياطه/ يكش كُجراته /يكش سبز دارايي / اي كُرِ چهار قُوايي
  : همچنين مادر وضع اقتصادي و پايگاه اجتماعي  كودك و خانواده  را بيان ميكند

عموي پهلوون داره / دايي شيرين زبون داره / دو جومة كتون داره / ين كُرُم دو نوم داره ا
  )بندر ريگ(باباي حاكم رون داره / 

  : مادر آرزو ميكند كه اعيان و خانها مهمان فرزندش بشود
  )بندر ريگ...(نقره نمكدونش بيده / خانَل مهمونش بيده / علي رضا نومش بيده 

چنين، نشان ميدهد كه در اين منطقه طبقات اجتماعي وجـود داشـته و   هايي اين نمونه
به نظر حميدي در جنوب كلمـة خـان   . خود مردم به خان و طبقه حاكم احترام ميگذاشتند

در جنوب خان موجودي دست نيافتني كه در قلعه . معادل با نوعي احترام توأم با ترس است
  )278ص: فرهنگ نامه بوشهر، حميدي(. يشده استبالش قدرت زده، تصور مو حصار خود تكيه به 

بيند ولـي وقتـي   ة اشرفي ميدر يك نازآوا مادر در خيال خود جيب بچه اش را پر از سك
  :دست ميكند تا آن را در آورد، جيب را خالي مييابد

چاه خـاني  (هر دو جيوش پتيه/ دس كردم، درآرم/ تو جيوش اشرفيه/ رودم رودم شفيعه 
  )و عيسوند
ي در خيال مادر، فرزند پسرش كه بـزرگ شـده و جهـت كـار و تجـارت رفتـه بـود،        گاه

مـادر كـه طاقـت دوريـش تمـام شـده، بـه او        . ج و شكر اسـت برگشته و بار خر و اسبش برن
  :مد ميگويدخوشا
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ـ / علي و بندر اُومه / مردم چِه خوِر اُومه / صداي دمِ در اُومه / هرِهرِ نر اُومه   ر  شكَر بـارِخ
ه   / ويِه ي دلش وِر اُومه /  ديش و خُونه در اُومه / چِي بارِ نر اُومه / اُومه  ر اُومـنـدب ش وودر /

  )سعدآباد(اُفتا جونش در اُومه
  :ترجمه

اي مردم چه خبر شده است؟ علي به . صداي در خانه آمد. صداي نزديك شدن اسب آمد
مـادرش از خانـه بيـرون    . االغ با بار شكر و اسب با بار چاي آمـده اسـت   بندر برگشته است،

  . پسرش به بندر آمده و او از شدت شادي غش كرده است. آمده، آرزوي دلش برآورده شده
  

  نتيجه
است كـه بـه دل و جـان فرزنـد دلبندشـان       يبرخاسته از دل مادران ييها سرودهمهر نازآواها

مادران اسـت كـه    يبازتاب افكار، احساسات و آرزوها كودك، هاي نوازشترانه نيا. ندينشيم
بـا اسـتفاده از    .دارد هـا اين ترانه ندگانيسرا ذهنيتبر  اجتماعفرهنگ  قيعم ريتاثنشان از 

روش تحليل محتوا به بررسي ماهيت محتوايي مشترك بين صد و هفتاد و دو نازآوا پرداخته 
  .شد

ه شـده اسـت كـه  مـادران ايـن      تان بوشهر نشان دادنازآواهاي اس در اين مقاله با بررسي
هاي نوازشي افزون بر اين كه در تالش بـوده انـد تـا بـا ايـن      خواندن ناز آوا و ترانه بامنطقه 

ها شـادي و  خوشـي را در دل  كودكـان دلبندشـان بنشـانند، افكـار، نگرانيهـا و        مهرسروده
 نيـ كه ا دهندة اين واقعيت بودنشان  هاانهاين تر ييبازنمانتايج . آرزويشان را نيز بيان كنند

 همچنـين  .هـم هسـتند   اقتصـادي و  يو اوضاع اجتمـاع  يفرهنگ بوم ةاشعار منعكس كنند
 يلياشـاره بـه مسـا    .منعكس شده استها سروده نيدر ا ،تشانياز موقعو مادران درك زنان 

تـوجهي و  تـرس از بي  و ازدواج فرزند، دلنگراني مادران در مورد آينده ازدواج مجدد، همچون
 نيـ ا. نكتـه اذعـان دارد   نيـ بـر ا  ،هـا  سروده نيدر اناديده گرفتن آنان و نگرانيهاي اقتصادي 

مـردم منطقـه نيـز     يو اقتصـاد  ياوضاع اجتماعميتواند بازگو كنندة ها  اشارهو اين  ها سروده
 دهيد نازآواها نيدر ا زيدر طول زمان ن ياز عناصر فرهنگ يمداوم برخ ديو بازتول ديتول .باشد

 نيـ در انتقـال ا  ينقـش مهمـ   ي،بـوم  ةسـرود  كيبه عنوان مادر با خواندن نازآوا . شده است
از اين رو در نازآواهاي استان بوشهر توجه به جنسيت كودك بيشـترين  . عناصر داشته است

  .نمود را  داشته است
ـ  ،دسـت آمـده  ه استان بوشهر ب نازآواهاي ليكه در تحل ياجتماع يميمفاه ا توجـه بـه   ب
در  رافرهنگ  وخانواده  يكاركردها باغل هاترانه نيا .استان در خور توجه است نيفرهنگ ا
داشـت كـه تـا چـه حـد       نيـ ها نشـان از ا  سروده نيا ياجتماع ييبازنما. دارند شيدرون خو
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بر نقش پدر در خانواده  ديتاك: مانند. داشته است ريها تاث سروده نيفرهنگ خاص منطقه بر ا
، توجه به جنس پسر به عنوان جانشين نقش پـدر در تـامين معيشـت و    پدر بتيغ در يحت

بهبود اقتصاد خانواده، توجه به جنس دختر  به عنوان نقش  زن و مـادر و تأكيـد بـر انجـام     
 .وظايف خانه داري، شوهر داري و هنر خياطي براي دختر

  
  منابع 

 1381، شروع :بوشهر عبداهللا،، رضايي، ادبيات عاميانه بوشهر. 1

، پورنعمت، منيژه، فصلنامه »هاي استان بوشهربررسي موضوعات تعليمي و غنايي الاليي«. 2
 1391، 11تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي، شماره 

 1387نشر ني، : جامعه شناسي، گيدنز، آنتوني، ترجمه حسن چاوشيان، تهران. 3

ي ديگران نگريسـتن، بلوكباشـي، علـي، ماهنامـه     هادر فرهنگ خود زيستن و به فرهنگ. 4
 1369، 7فرهنگي و هنري كلك، شماره 

 1378مرواريد، : فرهنگ اصطالحات ادبي، داد، سيما، تهران. 5

نشـر   :تهـران  گردآورنـده جهـانگير هـدايت،     هدايت، صادق، فرهنگ عاميانه مردم ايران،. 6
 1383، چشمه

 1369نشر پارسا، :  ، سيدعلي، تهران، ميرنيا)فولكلور ايران(فرهنگ مردم. 7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ سـازمان  : فرهنگ نامه بوشهر، حميدي، سيدجعفر، تهران. 8
 1380چاپ و انتشارات، 

فرهنگ و ادبيات عاميانه مردم دشتستان، انصاري، كوروش، پايان نامه كارشناسـي ارشـد   . 9
 1385دانشگاه آزاد بوشهر، 

 1383، انتشارات بوشهر : بوشهر زنده بودي، حسين، تنگسيري،فرهنگ و گويش . 10

 1382، روزنگار: حسين، تهران، گفتمان نقد، پاينده. 11

، پورنعمت، منيژه، فصلنامه پژوهشي، فرهنگي و هنـري آبـي   »الاليي در استان بوشهر«. 12
 1379ها، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر،  شماره دوم و سوم ، 

 1381، پيوند نو: سيد ابراهيم، ،تهران، عمراني، الاليي هاي ايران. 13

 1389هاي بوشهري، نديمي بوشهري، زهرا، ، ناشر مؤلف، الاليي. 14

، ) از مجموعه ترويج خواندن كتابك( ها و ترانه هاي نوازشي از تولد تا سه سالگيالاليي. 15
   1389وهشي تاريخ ادبيات كودك،موسسه فرهنگي هنري پژ: قزل اياغ، ثريا، تهران



                                                                              92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 110

                   

 

 ،حسـن لـي   ،»هـاي ايـران  هاي مخملين،نگاهي به خاستگاه و مضـامين الاليـي  الاليي«. 16
، مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان،سال اول،پاييز و زمستان كاووس،
1382 

كتابفروشـي   انتشـارات : مبادي و اصول جامعـه شناسـي، طبيبـي، حشـمت اهللا، تهـران     . 17
  1352اسالميه،

مركـز،  : متفكران بزرگ جامعه شناسي، استونز، راب، ترجمه  مهرداد ميردامادي، تهـران . 18
1379 
 

    
 
 
 
 
 

 


