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 چکیده
 به پرداختن حیث از که شوندمی محسوب عامه ادبیات یهاشاخه از یکی هاییالال

 قرار نیز کودک ادبیات یرمجموعهیز در خردسال، مخاطب و کودکانه موضوعات
 که گرفت نظر در کودکان مختص یهانغمه نخستین توانیم را هاییالال. دنریگیم

 و مذهبی فرهنگی، سیاسی، عوامل انعکاس. دارند بشر پیدایش یاندازهبه قدمتی
 توانیم را مطلب همین .بوده است مشهود هاییالال در متمادی قرون در اجتماعی

 با متناسب هاییالال محتوایی تغییرات. دانست هاییالال ماندگاری اساسی علل از
 زمان در غالب مسائل از آگاهی برای مناسب بستری پیدایش سبب دوره هر عوامل

 تجلی. نیست مستثنا نیز اجتماعی عوامل نمود که است شده زیرژانر این سرایش
 اند،شده هاییالال سرایش زمامدارِ شاعران که نوین هایالالیی در اجتماعی عوامل

 .اندداشته بر عهدهرا  هاآن سرایش مادران که است قدیمی هایالالیی از بیش
 هایالالیی در اجتماعی مشکالت و عوامل بازتاب بررسی ضرورت بر نکته همین
تغییر  بنا به نیهای نوالالیی که در دهدیمشده نشان پژوهش انجام. دیافزایم نوین

روز شده به ابعاد یهمه در هاییالال محتوای جامعه، بر حاکم ساختارهایباورها و 
 ایدئولوژی جمعیتی، عوامل یا صنعت یتوسعه چون بیرونی عوامل از جدا .است

که به  شودیممحسوب  جامعه اجتماعی در در جهت تغییردهنده شتاب عاملی
ی هافیموتو سبب تغییر محتوا و مضمون،  افتهشاعران معاصر نیز نفوذ ی هایالالیی
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 در پژوهش این در. معاصر شده است هایالالییو فضای حاکم بر  هاییالالرایج در 
 اجتماعی منظر از را حاضر عصر هایالالیی تحلیلیتوصیفی روش با که هستیم آن پی

 .بپردازیم هاییالال محتوای بر مسائل این تأثیرات به بررسی کرده،

 اجتماعی. وضعیت محتوا، الالیی، کودک، ادبیات :کلیدی یهاواژه

 

 . مقدمه1
 عنوانبه هاآن از توانیم که هستند آهنگینی و عامیانه ساده، یهاسروده هاییالال
 مذهب و فرهنگ تاریخ، گاهجلوه هاسروده این. کرد یاد کودکانه اشعار نیتریمیقد

 چون زندگی گوناگون عناصر با تاریخ، بستر در که هستند خویش سرایش عصر
 که گذشته در. اندشده آمیخته انسانی آرزوهای و آمال حتی یا طبیعت دین، اسطوره،

 و هاینگران ،هامحرومیت یدهندهانعکاس هاییالال ،اندبوده مادران هاییالال سرایندگان
 و هامحرومیت دلیلبه مادران ینشستهبرجان اندوه. بوده است مادرانه یهادغدغه

 سبب کرد،می اندوهناک و غمگین را آن که هاییالال آهنگ بر تأثیر از جدا هاتوجهیکم
 و هادغدغه از متقدم هایالالیی اغلب. شدیم نیز هاییالال محتوای بر تأثیر
 و آرزو نفرین، دعا، زیاد بسامد سبب که کندیم حکایت مادرانه یهاینگراندل

 احساسات بیان برای ابزاری گذشته، در الالیی گویی. است شده دستازاین موضوعاتی
 سرایش زمامدار شاعران نوین، هایالالیی در اما ؛بوده است مادران یشدهسرکوب

حقیقی  مخاطبعنوان به کودک به مادرانه، موضوعات از بیش شاعران. اندشده هاییالال
 یرو شیپ مشکالت به توجه و کودک نیازهای ارضای پی در و کنندتوجه می خویش

 هاییالال آهنگ بر تغییر سبب ،هاییالال محتوای بر تأثیر از جدا مطلب این. هستند او
 توجه درخور ینکته اما ؛کرده است ترنینشدل و شادتر را کودکانه هایالالیی و شده
سنتی در بین  هایالالییاز آن حیث که شده انجام یهاپژوهش در اغلب که است این

هستند،  نهیریدی سابقهی ادبیات شفاهی دارای حوزهو در  اندشده رتریگیجااذهان 
طی اعصار و از  هاییالال. چون اندکرده هاییالالاین دست  به معطوف توجه خویش را

اند؛ از طرفی شده ریگیجا هاذهناند در میان نسلی به نسل دیگر روایت شده
شده ها، سبب علت جدیدبودن آنبه هانسلنوین در بین افراد و  هایالالیینشدن روایت
ی نهیگنج، همچنان افراد از برندیمنوین بهره  هایالالییجز مادران جدیدی که از  است

 یهاالالییی از اپارهشوند؛ اما با گذشت زمان محتمل است  مندبهرهکهن  هایالالیی
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نو هستند، برای  هایالالییی که امروزه کودکان مخاطب اندهیآنوین را هم مادران 
ی بعدی تداوم پیدا کند. همین نکته سبب شد در این مقاله هانسلفرزندان بخوانند و در 

 هاآناند. گرچه مادران در سرایش نوینی بپردازیم که شاعران سروده هایالالییبه 
عصر  یی از مشکالت اجتماعی و فرهنگی رایج در جامعهاجلوهدخالتی ندارند، 
 تبع مشکالت اجتماعی زمانه، ضرورتبه هاییالالتغییر محتوای  خویش هستند.

 پاسخ زیر سؤاالت به آنیم پی در پژوهش این در. کندمی مشهود آن را به پرداختن
 :دهیم
 کند؟می بروز شکل چه به نوین هایالالیی در اجتماعی یهایدگرگون. 1

 چیست؟ اعصار طی در هاییالال اجتماعی محتوای تغییر . علت2

 :است یرز قرار از ،شودیم ایجاد ذهن در سؤاالت این تبعبه که ییهاهیفرض
 .دهستن خویش عصر اجتماعی مسائل گاهجلوه هاییالال رسدیم نظر . به1

... و صادیاقت فرهنگی، ابعاد دیگر همچون ،هاییالال اجتماعی محتوای احتماالً. 2
 .اندکرده روزبه را خود سرایش، عصر مسائل و جامعه نیاز با متناسب

 
 پژوهش یپیشینه. 2

 چندانی یسابقه عامه ادبیات یهابخش دیگر مانند هاییالال بررسی و گردآوری گرچه
 به توجه نخستین. اندبه آن توجه کرده محققان و نویسندگان اخیر یسده در ندارد،
 وی از پس(. 12: 1387 سوسفی، رک. جمالی) شد آغاز هدایت صادق از عامه ادبیات
 به ایرانی کودکان فولکلور جلدیپنج یمجموعه چاپ با شهانقی سفیدگر چون افرادی
 کودکان هایالالیی و هاهصق ،هاستانیچ ،هامتل کودکان، یهانوازش یدرباره تحقیق
 کتاب( هاییالال ،هاستانیچ ،هامثل ،هاکودکان )قصه شفاهی ادبیات. پرداخت ایران

 توجه نظری مبانی به شتریب آن در کرده و تدوین فرجامکین معصومه که است دیگری
 یدرباره نیز ایران کودکان ادبیات تاریخکتب  یمجموعه نخستین جلد در. است کرده

 ییهاکتاب توان ازمی. است شده مطرح مهمی نکات باستان تاریخ و شفاهی ادبیات
 ایران هایالالیی از برداشتی کتاب یا جاوید هوشنگ فیتأل انگیزروح آواهای چون
 زمینایران مردم فرهنگ یگستره در شانیهاسروده و زنان، عمرانی ابراهیم سید ینوشته

 به نگاهی مخملین هایالالیی» چون مقاالتی نیهمچن .از صادق همایونی نیز نام برد
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 یدرباره جستاری» یا یلحسن کاووس ینوشته «ایرانی هایالالیی مضامین و خاستگاه
ی مقالهاند. دو توجه کرده هاییالال اختصاصی به طوربه سرامی قدمعلی از «هاییالال

ضمیر یداهلل جاللی پندری و صدیقه پاکی نوشته« ایرانی هایالالییساختار روایت در »
از  حسین کیانی و « فارسی و عربی هایالالیی یمایهساختار و درونبررسی تطبیقی »و 

 یامقاله یا کتاب هیچ به میان این در اند.را بررسی کرده هاییالالسعیده حسن شاهی 
 یدرباره .بررسی کرده باشد را فارسی نوین هایالالیی ویژه، طوربه که برنخوردیم

 انجام نشده پژوهشی حاضر عصر هایالالیی در شدهمطرح مسائل یا ساختار محتوا،
 به درنهایت و برد بهره متأخر یشدهسروده الالیی هایکتاب از توانیم فقط ؛است

 به تکیه جدید، هایالالیی انتخاب در. پرداخت هاآن در اجتماعی مشکالت بررسی
ی انهیشیپعنوان زیر به هایکتاباز  توانیمدرنتیجه  .است شمسی نود یدهه هایالالیی

 برای پژوهش حاضر، بهره برد:
 یبرا ییالال 48ی جعفر ابراهیمی؛ سروده کن الال جان، عروسک الالیی نوینی چون

ه ک ودکانک الالیی سروده مریم پژومان؛ شبانه ییالال مریم اسالمی؛ یفصل سروده چهار
 ابر الالال،تایی؛ از روس (4) هاییالالاند؛ حسین طاهری و فریبا زمانی گردآوری کرده

 -چیکش چیک با بارون /خونه بوم پشت رو -نمنم باروناسداهلل شعبانی؛ ی سروده پاره
از مهرداد  رمیگیم یاد الالیی با کتابمجموعه ؛ اینقاسماز شکوه  خونهیم برام الال

 محمدپور.
 

 کودک ادبیات و اجتماعی مسائل ی. رابطه۳

 که صورت این به. شده است تشکیل «کودک» و «ادبیات» مفهوم دو از کودک ادبیات
 کودک ادبیات یزمره در کند، اقناع را کودک نیازهای محتوا و فرم منظر از ادبی متن اگر

 اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، گوناگون موضوعات متن این خواه. شودیم شمرده
 آن که است کودک و ادبی متن بین تعامل درواقع. برگیرد در را آموزشی یا یشناختروان

 طریق از که است مجالی کودک، برای ادبیات گویی. کندیم کودک ادبیات به تبدیل را
 یاوهیش به تا پرداخت آموزش و احساسات اندیشه، مفاهیم، ،هاامیپ انتقال به توانیم آن

 و روانی رشد تقویت به زیبایی عین در تخیل یقوه بر پرورش عالوه غیرمستقیم
 در کودک زیستن دیگر سوی از(. 16: 1392 رک. جاللی،) شود منجر وی عاطفی
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 دیگر سوی از و سازد آماده آینده در نقش پذیرش برای را وی باید یکسو از جامعه
 به جامعه در حاکم هنجارهای و هاارزش تا کند آشنا پیرامونش محیط با را کودک

 از اعم شیهاجلوه تمامی با کودک ادبیات. شود نهادینه وی در غیرمستقیم یاوهیش
 جاللی که ایگونهبه. کندمی فراهم مناسب شکل به را بستر این... و الالیی قصه، شعر،

 تمام برای را فلسفه و یشناسجامعه ی،شناسروان یهیاول یهاهیپا و اصول دانستن
 که آنجا تا و کندیم تلقی ضروری ،کنندیم فعالیت کودک ادبیات یحوزه در که کسانی
 .(102 ،همانرک. ) داندمی جایز نبرد، سؤال زیر را سروده یا متن ادبی رسالت

 از استفاده در تریشب عملِ آزادی و قافیه و وزن موسیقی ریتم، داشتن اقتضای به شعر
 کودک برای گونگونا مفاهیم القای منظوربه بهتری مجال معنوی، و لفظی یهاهیآرا

 نیز شودمی روروبه آن با کودک که ییهانغمه نخستین یمنزلهبه هاییالال. کندمی فراهم
 از چنان هاییالال دیگر سوی از. نیست مستثنا قاعده این از شعری یهاگونه دیگر چون
 .زدیانگیبرم را کودک توجه که برخوردارند توجهیدرخور  و موزون آهنگ و ریتم

 .اندردهب بهره عامیانه شعرهای یهاوزن از کودک امروز شعرهای است معتقد پوالدی
 استقبال سنگین و بلند یهاوزن از بیش تند ریتم با کوتاه یهاوزناغلب، کودکان از 

 با منطبق و هجایی یهاوزن از اغلب نیز دبستانیپیش کودکان شعرهای در. کنندمی
 از ،هانیا بر عالوه بیشتر سنین کودکان برای اما ؛شودیم استفاده عامیانه یهاترانه
 .(293: 1384پوالدی، رک. ) شودیم گرفته بهره نیز فارسی شعر عروضی یهاوزن

 
 اجتماعی . تغییر۴

 ایجاد و قدیمی الگوهای یافتنپایان یا تعدیل سمت به بلکه نیست ایستا هرگز فرهنگ
 آنچه اب متفاوت رسوم با جامعه اعضای روییروبه. است حرکت در جدید الگوهای
 کنند،ای این رسوم را رد میاینکه عده رغمیعل شودیم سبب اند،رفتهیپذ و اندآموخته
 هرگز افراد که است برانگیزتأمل نکته نای گرچه پذیرند؛ها را میاعضا آن از دیگر برخی

 کنار در موارهه فرهنگی تداوم درواقع. کنندینم رها را خویش سنتی رسوم کامل طوربه
رک. ) دهدیم رخ دائمی اما تدریج،به تغییری هرگونه و دارد وجود فرهنگی تغییر

 .(92-91: 1388 ویلیس، و درسلر
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 اجتماعی دگرگونی . عوامل۵
 مواجه عیاجتما دگرگونی با دهد، رخ تغییر سازمان یا جامعه بر حاکم ساختار در اگر

 :است قرارنیازا اجمالی طوربه که دارد مختلفی علل اجتماعی دگرگونی. هستیم
 عواملی زا باران کمبود یا طوفان از حاصل فقدان یا فراوانی: جغرافیایی عوامل. 1
 .شودمی هاانسان زندگی سبک تغییر سبب که است
 ،است هرخ داد بشری دانش پیشرفت علتبه که اختراعاتی: تکنولوژیک عوامل. 2
 .شودیم افراد اجتماعی زندگی دگرگونی سبب
 رب مکانی، و زمانی مختلف مقاطع در جمعیت افزایش و کاهش: جمعیتی عامل. ۳

 .است تأثیرگذار جامعه بر حاکم اجتماعی یهایدگرگون
 وضع در تغییر سبب جامعه، یهاارزش و باورها تغییر: ایدئولوژیک عوامل. ۴

 جامعه، یازهاین با ناسازگار یهاارزش و باورها درواقع. شودیم جامعه بر حاکم موجود
 فوق، یبندمیتقس بر وارد ایراد( 83: 1394 طاهرپور،رک. ) است دگرگونی محرک

در  رهنگیف تغییر برای علت تنها توانینم را خاص عاملی که باشد نکته این تواندیم
 فرهنگی تغییر به که است نهفته دیگری گوناگون علل علت، هر دل در بلکه ،گرفت نظر

 در ارآمدک صنعتی ابزار تولید سبب تکنولوژی یتوسعه مثال، طوربه ؛شودیم منجر
 نقش تکنولوژی از یریگبهره با توانیم یکسو از آن تبعبه ؛شودیم کشاورزی یحوزه
 عامل) ادد کاهشرا  کار نیروی به نیاز دیگر سویی از و کرد کم را جغرافیایی عوامل

 عنوانبه انفرزندانش از استفاده یدرباره گذشته باورهای در افراد بنابراین ؛(جمعیت
 (.ایدئولوژی باورکنند )یم تجدیدنظر کار نیروی

 
 نوین هایالالیی محتوای بر اجتماعی دگرگونی عوامل . بازتاب۶

 رشد شهرنشینی .1. ۶
 افراد تعداد یغلبه سبب کشاورزی، و پروریدام غالب اقتصاد گذشته، ادوار در

طبیعی  یهادهیپد با جامعه افراد مستقیم یرابطه. شدیم شهرنشین بر روستانشین
 این آن، تبعبه ؛کردیمرا فراهم  طبیعی یهادهیپد دقیق نام با افراد آشنایی ینهیزم

 این کودکان نکهیا به توجهبی مادران. بود یافته نفوذ نیز کهن هایالالیی در اصطالحات
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 هاگل و هادانه گیاهان، کهن هایالالیی اغلب در ،اندگانهیب آن با یا شناسندیم را مفاهیم
 .بردندیم کاربه... و( اسپند) یدشت دانه،سیاه زیره، خشخاش، چون جزئی طوربه را

 برگشتی تو رفتن همه  یـدشت گل ال ال الال
 میری کدام فرزند وـت خیری گل ال ال الال

 (41: 1381عمرانی، )        
 گیاهی که است اسپند همان دشتی گل و است بهارهمیشه گل، خیری گل

 آویخته هاهخان سردرِ به زخمچشم رفع برای عامهفرهنگ در گیاه این. خودروست
 رایج قدیم هایییالال در کلمات گونهاین کاربرد. سوزاندندیم آتش در را آن یا شدیم

 .است
 طبیعی، محیط با کودک عمیق یرابطه شدنقطع و شهرنشینی زندگی یغلبه علتبه

 امثال و تاندرخ گیاهان، ،هاگل دقیق نام آوردن جای به حاضر عصر هایالالیی در
 هایالییال در را کودک اطراف در موجود ملموس و شدنیمشاهده اجزای ،هانیا

 با هک هستند آن پی در نوین هایالالیی در درواقع. دهندمی قرار خطاب خویش
 با را ارتباط ترینبیش بتواند تا کنند فهمیدنی کودک برای را آن ،هاییالال کردنملموس

ی ناصر طبیعی عناصر شهرنشینی بر عغلبههمین نکته نیز سبب  .کند برقرار مفاهیم این
 .شده است هاییالالدر 

 الال خواب تویِ عکسِ  الال آب الال لیوان
 الال ونهــش اــب موهام  الال هـــخون الالال

 (5: 1392 شعبانی،)  
 
 تکنولوژی پیشرفت .2. ۶

 پسر فرزندان بود، کشاورزی و دامداری که بر اقتصاد حاکم سبک بر بنا گذشته در
 به نگاه درواقع. شدندیم تلقی هاخانوادهیی در اقتصاد جوصرفه برای کار نیروی

 کنندهمصرف یمنزلهبه دختران به نگاه بیشتر و تولید برای ابزاری مثابهبه پسر کودکان
 در نسیج تبعیض ایجاد درنهایت و پسر فرزند به افراد تمایل سبب وضعیت، این. بود

از تمامی  مندبهرهی راه پدر و دهندهادامهتا جایی که تنها پسران را . گشتیم جامعه
 .دانستندیمامتیازات پدر 
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 دلم میخواس پسر باشی   یــل باشــالالالال عس
 در باشیــو جادار پـــت        مجلس که بنشینی به هر               

 (75: 1383)مهاجری، 
 و داریدام سمت از اقتصاد تغییر آن تبعبه و اروپا در صنعتی انقالب پی در

 ندانیچ تفاوت دیگر اقتصادی وضعیت تغییر به بنا ایران، در صنعت سمت به کشاورزی
 در. شدند مندبهره برابری نسبتبه حقوق از دو هر و شدینم حس پسر و دختر بین

. دش شاخص دختران در... و مهربانی دلسوزی، چون ییهایژگیو حتی شرایطی چنین
 با سوهم بر جامعه حاکم ایدئولوژی در تغییر که دیآیبرم چنین شد ذکر از آنچه
 تکنولوژی یعهتوس اجمالی طوربه. گذاشته است تأثیر هاییالال بر تکنولوژی، پیشرفت

 :از دعبارتن که اندگذاشته تأثیر نوین هایالالیی بر چند شکل به
 (جنسیت برابریپسران ) کنار در دختران یافتن اهمیت .1

 الال دخترم الالیی  الال نیلوفرم لــگ
 الال سرم تاج الال  الال دلبرم ای الال

 (16: 1374محمدی، )  
بوده  ریدخت نیلوفر، گل از منظور که شودیم برداشت چنین اول بیت دوم مصراع از
 .کندیم معرفی سر تاج و دلبر را او و شودمی ستایش بعد در بیت که است
 

 یشناسروان ویژهبه علوم توسعه .2
 زیادی شرفتپی نیز گوناگون علوم تکنولوژی، پیشرفت یواسطهبه دیگر، سوی از

 شناسیروان اهمیت بر جسمانی نیازهای کنار در روانیروحی ابعاد به توجه کردند،
 و ودکک به شتریب توجه سبب یشناسروان یتوسعه نیز کودک یحوزه در. افزود

 به که گذاشت ریتأث هاییالال بر گوناگونی یهاجنبه از پیشرفت این. شد وی نیازهای
 :است زیر شرح

 کودک در نترسی و امنیت حس ایجاد .الف
 کردنآرام ای خواباندن برای گاه کهن مادر هایالالییاز ی بسیاری هانمونهدر 
 ونچ ماورایی موجوداتی او خواه از حیوانات وحشی و خواه به ترساندن به کودکش

 .شودیم لولو متوسل
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 ی؟خواهیمچه  بچهاز این   الال الال لولو چاهی
 (37 :1370جاوید، )                                                                               

 ولوچاهیلعبارت . شاید ترساندیمدر الالیی فوق مادر، کودکش را از لولوی چاهی 
ه ر چادبه این دلیل استفاده شده است که کودک به نزدیک چاه نرود و از افتادنش 

 پیشگیری شود.
 به توسل کودک، عاطفی و روحی ابعاد و کودک یافتن اهمیت در عصر حاضر با

 رنتیجهد ؛شده است نکوهش حتی ،دوشینم تلقی کارآمد کودک کردنمطیع برای ترس
 با کودک ات برآمدند کودک خاطر آرامش پی در کودکان خواباندن برای ساالنبزرگ

 برای ترس به توسل از و فرورود آسوده خوابی به و شود مواجه امنیت احساس
 چون اوراییم موجودات از خبری تنهانه جدید دوران در. جستند دوری وی ساختنآرام
 کودک طبیعی یهاترس تسکین پی در که هستند آن پی در سرایندگان بلکه نیست، لولو

 منظر از هاییالال بررسی برای را شرایطکه  برآیند نیز... و تنهایی تاریکی، از ترس چون
 .کندیم فراهم یشناختروان

 الال! لولو از ــــینترس  الال! آلبالو تِـدرخ
 غصــه نخور من، عزیز  قصه لولوی دروغه

 (1: 1388 محمدپور،)  
 آرامش به را کودک نخست «لولو از نترسی» یجمله آوردن با شاعر فوق الالیی در
 ییماورا ترسناک عناصر وجود «قصه لولوی دروغه» یجمله در سپس؛ کندیم دعوت

 .کندیم تکذیب یکلبه را رفتندیم کاربه کودک ترساندن برای اغلب که
 جاستنیمتو ه کنار مادر بخواب  اســی گل توری گل زنبق گل»
 تــاسفرد حــصب نور هـب ما امید       تمومه تاریکی که شب از نترس          

 (38: 1395 زمانی، و طاهری)                                                                    
 رامش خاطرآ وی به فرزندش کنار در حضور از اطمینان ایجاد با مادر باال الالیی در

 یاهمهو به که است آن پی در دیگر سویی از. شودیماو  خاطر تسلی سبب و بخشدیم
 .بخشد خاتمه تاریک و شب از فرزندش

 وـوونیا و مهتاب ببین  گلدونو یهاگل نــببی
 نزدیکی که آغوشم به  تاریکی داره ترسی چه
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 قربونت به من ای بخواب  بالینت به شیرم من که
 (4: 1391روستایی، )                                                                               

 با و دهند تسکین کودک در را تاریکی از ترس شودمی تالش باال الالیی در
 .شوند وی خاطر آرامش  ایجاد سبب کودک کنار در مادر وجود یادآورشدن

 ادبی یهالیتعل حسن ایجاد با خوابیدن به کودک تشویق .ب
، علت خستگی مادر از کارهای روزانه یا شرایط کلی زندگیبه گذشته هایالالیی در
 فضای الیی،ال در مادر مستقیم یهاهیگال و داشت قرار حاشیه در وی نیازهای و کودک

 صراحت از بیدارماندن فرزندش گالیه و ازمادر به .ساختیم غمگین را هاییالال کلی
 کرد.ابراز ناراحتی می شیهایقراریبو  هاهیگر

 هــباباش رفته به گلدست   هـالال، الال، گل پست                
 هـشدم از دست او خست             رهـگینمبچم آروم                 

 (92: 1388)همایونی، 
ی و از سوی آوردیممیان در الالیی فوق مادر از سویی از نبودن همسرش سخن به

 .کندیمخستگی  ی فرزندش اظهارهایناآرامو  هاهیگردیگر از 
 یهادهیپد به کودکانه نگاهی با خواب، به کودکان تشویق برای نوین، هایالالیی در
 را کودک پیرامون یهادهیپد تمام درواقع. افکنندیم نظر هاآن وقوع علت و طبیعی

حال درعین و کنند ترغیب آرمیدن به را او تا دنکنیم مرتبط کودک خوابیدن به نحویبه
 نشین برایش فراهم آورند.فضایی دل

 حاال و نهیبیم و روـت  باال اون از تابــمه الال
 الال؟ چرا پس نکرده  شیطون یبچه این گهمی

 (45: 1395زمانی،  و طاهری)  
 با ،وی ترساندن به توسل جای به خوابیدن به کودک تشویق برای فوق الالیی در
 .کند قانع خوابیدن برای را کودک که دارد آن در سعی زیرکانه تعلیلی حسن

 برّه رجــب هــنشست  هاونـآسم در الال
 دره توی هــچیپیم  او بع بع دایــص

 شهیم غم از پر بره  نخوابی هــگا الال
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 شهیم کم او صدای         رهیم ابرا ونـــمی
 (4: 1387اسالمی، )                                                                      

 نخوابیدن و شودمی یاد برّه برج از خواب، به کودک ترغیب برای فوق الالیی در
ا که مفهوم البته از آنج .شودمی معرفی بره سکوت و اندوه و غم برای دلیلی کودک

 برای کودک فهمیدنی نیست، بر این الالیی ایراد وارد است.« برج بره»
 کودک ازسوی اشیا جاندارپنداری و خودمحوری تفکر به توجه .ج

 ،ستنگرفته ا شکل هاآن در انتزاعی تفکر هنوز که کودکی دوران در کودکان
ی یا سالگی تفکر خودمرکزبینبه نظر ژان پیاژه، کودک تا شش بنا .هستند خودمرکزبین

 بینی دارد که به معنای خودخواهی کودک نیست، بلکه وی از درک دیدگاهخودمیان
کان (. از سوی دیگر نیز کود45: 1398جمهری،  دیگران ناتوان است )رک. احدی و

ی به اشیا ان این ویژگی را تنهاکه با گذشت زم پندارندیمرا جاندار  جانیباشیای 
اه که تمام اشیا خو پندارندیم گونهنیاو به موازات این مطلب،  دهندیممتحرک نسبت 

آسمان را  موقلمکسی با  مثالً ی دست انسان است. وپرداخته، ساختهجانیبیا  جاندار
 جوان،نو و کودک ادبیات حوزه شاعران و (. نویسندگان46رک. همان، زده است )رنگ 

 آثارشان رد را آن وی شناختی کودک توجه کرده هاوهیشگذشته به این  از شیبتعمداً 
 .کنند یشتریب کمک اثر، با کودک پنداریهمذات به تا کنندیم اعمال

 الال مـــنرم بالش   الال گرمم ویــپت
 الال مــخوابچراغ  الال مــآب یوانـــل

 الال بستم چشمای   الال خستم ایـپاه
 (5: 1394نیا،  قاسم)                                                

 اربودنجاند کودک وسایل از هریک برای کودک تفکر طرز با متناسب الالیی این در
 خود وجود از جدا موجودیتی خویش پای و چشم برای کودک حتی. است شده لحاظ
 یهادهیپد بقیه به اشینیمرکزب خود تفکر با متناسب را خوابیدن فعل و شده است قائل

 .دهدیم نسبت زین اطرافش
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 جمعیت کاهش .۳. ۶
 مسائلعلت در تغییر فرهنگی است. در گذشته به مؤثرکاهش جمعیت از عوامل 

 وهبتیمو فرزندآوری  بودهفرهنگی و اجتماعی نرخ زادوولد بیشتر از عصر از حاضر 
ی از اگوشهمثابه گذشته به هایاز الالیییی هانمونه. در شده استمیبزرگ محسوب 

 ن هستیم.یی از جمعیت زیاد خانواده و تعدد فرزنداهانمونهادبیات شفاهی، شاهد 
 یـــبست درو ردیــــک درم       نــنسری لــگ الال الال
 داستان صد به کردند عروس       هندوستان به دـبردن مرا
 یـمیغان سوزپیه دـــص هـــب          یــکرمان یـقال دـص به

 یـاُستای به مــجان نـــحسی       یــمّلای به مـجان حسن
 هـــصحرای هـــب اـت دوازده       گهواره به این از ریغ به
 (61: 1383 مهاجری،)                        

که  دهدیم در مثال فوق، مادر در جایگاه راوی الالیی از پانزده فرزند خود اطالع
نها منظور کمک در مخارج خانه به کار مشغول هستند و ت)سیزده نفر( به هاآنبیشتر 

 برای آموزش به مکتب رفته است. هاآنیکی از 
 مسائلساز تغییرهایی در در عصر حاضر زمینه جمعیت شدنکم و زادوولد کاهش

 تامکانا دینوال دان،فرزن کمترتناسب جمعیت . بهشده استفرهنگی و اجتماعی جامعه 
 و ریتم چون ییهایژگیو به توجه آن تبع. بهرندیگیم نظر در هاآن برای یشتریب

 و روحی یازهاین تا گرفت قوت هاییالال در کودک التذاذ حس ایجاد منظوربه موسیقی
 خانواده یدامنه در کمتر فرزند دیگر سوی از. شود نیتأم کودک در طلبیلذت حس
 مادی امکانات از جدا. شده است خویش فرزندان به خانواده اعضای شتریب توجه سبب

 نیز قدیم هایالالیی در گرچه. شودمی کودک متوجه نیز یشتریب احساسات ابراز ،شتریب
 را کودک وجود به این دلیل مادر گذشته در غالباً ،است خوردهیم چشم به موضوع این

 قیتل مشکالتش و هاییتنها برابر در خویش برای همدمی را وی که گفتیم سپاس
 وجودش نعمت و کودک آفرینش خاطربه خداوند از نوین هایالالیی در ؛ اماکردیم

 .شودمی قیتل پروردگار جانب از نعمتی کودک وجود و شودمی تشکر ،خودیخودبه
 من تــاردیبهش لـــگ  من بهشت الال الال                     

 من سرنوشت در را تو   آورده لطف با خدا
 (8: 1395 زمانی، و طاهری)
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 ایدئولوژیک تغییر .۴. ۶
 ؛شده است هاییالال محتوای در تغییر سبب اجتماعی، دگرگونی سازنهیزم عوامل تمامی

 جامعه، بر حاکم هنجارهای و باورها در تغییر علتبه ایدئولوژیک نقش میان این در اما
 باور در رتغیی ،ذکرشده عوامل تمام دل در گویی. خوردیم چشم به عوامل دیگر از بیش

 .بوده است موجود اجتماعی وضع تغییر برای محرک موتور گذشته یهاارزش و
 امکان گرچه. ابندییم انعکاس ما رفتار طریق از اما ندارند، عینی یتیها موجودارزش

 درون در هاارزش این ندارد، وجود جامعه در هانگرش و هاارزش کامل هماهنگی
 یدهیپسند یهاشیگرا و هاارزش که صورتی به ؛دارند شدنیکسان به میل ،هاگروه

 با( 75: 1388 ویلیس، و درسلررک. ) پذیرندمی نیز دیگر گروهیرا  جامعه از گروهی
 درواقع. شوندیم تغییر دستخوش نیز شدهرفتهیپذ هنجارهای جامعه، در هاارزش تغییر

 رفتار خاص، گروهی اعضای برای که رفتارهایی یدرباره هستند ییهاشهیاند هنجارها،»
 تمسیس در اشخاص رفتار هنجارها .(166: 1383 تریاندیس،)« شوندیم تلقی صحیح

 تغییر( 171، همانرک. ) کنندیم تعیین( خانواده در مادر یا پدر مثالً) را اجتماعی
نوین  هایالالیی در که شودمی جامعه همان در هانقش تغییر سبب جامعه در هنجارها

 .پردازیمها میکند که در ادامه به آنهای مختلفی بروز پیدا میشکل به

 مردان خواندن الالیی. 1. ۴. ۶
 یهاقشن است، جامعه در موجود هنجارهای تغییر حاصل که حاکم یهانقش تغییر با

 و مادری یشهیکل نقش از زن سوکی از. شده است دگرگون زیادی حد تا نیز مرد و زن
 از و کندیم پیدا منزل محیط از خارج در ینقش اجتماع و شودیم خارج یدارخانه

 به وظفم نیز مردها مادری، نقش کنار در پدری نقش یافتناهمیت با گرید سویی
 افتهی نفوذ نیز هاییالال در که اندشده فرزند از مراقبت چون ییهاتیمسئول پذیرش

 .است
 قرارم و رـصب همه و عمر تویی   دارم هــغنچ یک و کفاشم الال

 ارمـــبی زـقرم صندل یک برات   مغازه تا رمیم که فردا خوامیم
 دیره رهـــدی گمونم بازی واسه   رهــبگی خوابت و گمیم الالیی

 رهـــشی ثلـم مَرده، یه بابا آخه   یــببین آزاری هـــک ذارمیــنم
 (5: 1388گلیان، )
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 یراوی پ مذکر تیجنس به است، مردانه شغلی کفاشی ازآنجاکه فوق الالیی در
 را مفهوم این فرزندش، دلصن برای دانستن رنگ قرمزبا مناسب دیگر سوی از .میبریم

 و مردانگی یزن بعد ابیات در. دارد دختر فرزندی وی احتماالً که کندیم القا شنونده به
 وتق خویش کودک به تا کندیم بیان فرزندش دفاع برای یالهیوس را خویش قدرت

 .باشد دهیبخش قلب
 ماله یه دستم تو و بنا دمـــش  الله ایــزیب لــــگ الال الال
 خاله پیش ذارمیم فردا رو تو  زیاده کارم و رمیم روزی دو

 (9 :همان)
 است، دانهمر شغلی بنایی ازآنجاکه است. مشغول بنایی شغل به راوی باال الالیی در

 فرزندش از که است کودک پدر الالیی این گوینده که کرد برداشت گونهنیا توانیم
 زمان رد که است آن پی در پدر با توجه به اینکه دیگر سویی از. کندمی مراقبت
 که شودیم برداشت گونهنیا بگذارد، اشخاله نزد در نگهداری برای را کودک نبودش،

 خانه فضای در ،اشتغال یا اجتماعی نقش پذیرش چون دالیلی به بنا الالیی این در مادر
ونه از کهن حتی یک نم هایالالییاین در حالی است که در  .ندارد دائمی حضور

 الالیی خواندن مردان برای فرزندانشان یافت نشده است.
 زنان اشتغال. 2. ۴. ۶

ی و رداراشتغال زنان در گذشته تنها حول محور کار در خانه و وظایف مربوط به همس
 در نظر زمرهمراقبت از فرزندان بود. اگر هم برای زنان بتوان شغلی جدا از کارهای رو

وقت و فصلی یا ی پارههانقشگفت اشتغال زنان در گذشته تنها به  توانیمگرفت، 
 شد که اغلب بدون مزد و مواجب بود؛ حتیعطوف میبافی مکارهای خانگی چون قالی

نها ای که استفاده از آنان تگونهاز مردان بود. به کمتربسیار  کردندیماگر حقوقی دریافت 
 ار زنان در شرایطبود. درواقع ادوار گذشته برای ک هانهیهزیی در جوصرفهعلت به

 نبودند. قائلرسمیتی  گونهچیهیکسان اقتصادی 
 خراسانی ردـــپیرم وـــت     یــــــانـــآس الیال الال
 برسانی ارـــبسی ایـــدع     دیـــدی راــــم بابای اگر
 دیدم را رتـکفت انـــهم     دمـــدی را رتـــدخت بگو
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 جنباندیم وارهــــپا گه به     گرداندیم دستاس دست به
 داره اوـگ جفت پیشش به     داره آب گـــدی سرش به

 (53: 1383 مهاجری،)
م به انجا مشغول زمانهم طوربهاشاره دارد که مادر  متعددی کارهای این الالیی به

 پایش با که طورهمان و است دستی آسیاب چرخاندن حال در دستی با آن است.
یگر سوی د و از کندیم حمل سرش با را آبی دیگ ،دهدیم تکان را کودکش گهواره

نه، بخش . این الالیی برای نمواوست یبر عهده گاوها هم دوشیدن و تیمار یفهیوظ
 ه است.که زنانه و در محیط خان داندیماعظم اشتغال زنان را به کارهایی محدود 

 یریپذنقش و شغل پذیرش فرهنگی، شرایط تبعبه زنان زندگی شرایط تغییر با
 هایالالیی و شعر در درنتیجه ؛شد محسوب زنان مسلم حقوق از یکی اجتماعی
 .دارد نمود نیز کودکانه

 دــاوم در پشت تا روز کن نگا   اومد سر هم شب دیگه الال الال           
 اومد مادر دایـص چون درسته،    در این پشت عشقه بوی کن نگا 

 (41: 1389سنگری،  خاور)
 چنانچه. خواندیم الالیی فرزندش برای گذشته برخالف خانواده پدر مذکور الالیی در

 طلوع با و ستکرده ا سپری منزل، از خارج در را صبح تا شب مادر ،دیآیبرم الالیی این از
 .دهدیم را کار محل از مادرش بازگشت نوید وی به پدر روز، فرارسیدن و خورشید

 هـجون آروم نورانی، دستاش  هــمهربون طبیب یک مامانت
 هــبمون راضی خدا مهر تا که  اروـــنینی ا،ـــدنی توی میاره
 هــبمون سالم مادرت کن دعا  خونه مرد ای بخواب الال الال
 هـــآشیون نــای ماتم وایــه  هــش مهربون بازم و فردا بیاد

 (35 :همان)
 از و دارد اشاره اجتماعی یهانقش تغییر به است، روایتگر پدر که الالیی این در

ی واژهگرچه انتخاب  .پردازدیم وی ستایش به و کندیم یاد طبیب یمنزلهبه مادر
دلیل است ولی به ترمناسبپزشک به جای طبیب، چون برای کودک فهمیدنی است، 

 جامعه در زنان اشتغال از لفظ پیچیده به شعر انتقاد وارد است. در این شعر از استفاده
 اشتغال از کودک، از یدارنگه مسئولیت نقش پذیرش عین در مرد. شودمی یاد امروز
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 تقرب برای یالهیوس را وی اشتغال حتی و کندیم تجلیل اجتماعی محیط در همسرش
 طوالنی نقش از نیز الالیی این آخر بیت .کندیم تلقی او رضایت کسب و خداوند به

 از حاکی خود این که کندیم اعالم مادر بازگشت زمان را آینده روز و دارد حکایت زن
 .است خانه محیط از مادر غیبت زمان بودنطوالنی

 فرزند کنار در مرد مؤثر حضور. ۳. ۴. ۶
 سیاسی سائلم یا دامداری به اشتغال و کار کمبود چون اقتصادی مسائل به بنا گذشته در

 همسرش دوری از مادر که بودیم مواجه ییهاییالال با ،هانیا امثال و جنگ چون
ی از انمونهر تنها به ذک اینجادر . کردمی را همسرش بازگشت آرزوی یا کردیم شکایت

 .میکنیم دوری مرد از محیط خانه و خانواده است، اشاره گرنشانیی که هاییالال
 همراش خدا رفته بابات  اشــخشخ گل الال الال

 دارچینـی و قند ارهـــبی  چینی هل به رفته بابات
 (16: 1391 دوست، شجاع و تذهیبی)

 زا است؛ هندوستان خاص محصول دارچین و شدهانجام نمی ایران در هل کشت
 شدانجام می یاگسترده شکل به ایران به قند واردات بعد به پنجم قرن از دیگر سویی

 این سازهنیزم نکات این. بوده است کاال این اصلی صادرکنندگان از یکی هندوستان که
از  و ستا کرده مهاجرت هندوستان به اشتغال برای پدر احتماالً که است یریگجهینت

)رک.  ورده استآ ارمغان به اشخانواده برای سوغات، عنوانرا به کاالها این آنجا
 (.45: 1381 عمرانی،
 مردان ل،اشتغا و سیاسی زیستی، شرایط در تغییر اقتضای به بنای کنونی جامعهدر 

 دور هخانواد محیط از طوالنی مدت برای، جنگ و... معاش نیتأم برای ندرتبه
 است، انوادهخ بطن در وی. ندارد یاهیحاش نقش امروز هایالالیی در پدر. مانندیم

 پدر ضورح نوید مادر گاه. دارد تعامل اشخانواده و فرزند با و شودیم حس وجودش
 خانه به وی بازگشت زمان گاه شود، کودک در خاطر آرامش ایجاد سبب تا دهدیم را
 است ملموس نچنا کودک کنار در پدر حضور هاییالال از یاپاره در. داندیم نزدیک را
 سبب تهنک این. کند دعوت خواب به را او تا خواندیم الالیی فرزندش برای پدر که

 شویم مواجه هاییالال در مرد کارآمد و مؤثر حضور با چنان امروز هایالالیی در شده
 .دیآ فراهم فرزندانشان برای پدران گفتن ییالال برای ییهاکتاب حتی که
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 موطالیی یای من خورشید تو      الالیی زنبق گل نرگس، گل
 یـــبابای مهر یهیسا همیشه      وـــت سر رو هـبمون که الهی

 (4: 1392 پژومان،)
به  همواره که دیآیم میان به سخن خانواده پدر فعال حضور از گویی الالیی این در

 بقای برای یزن مادر. دارد فعال حضور خانواده با تعامل در و کندمی مهربانی فرزندش
 .کندیم دعا مرد

 نعنایی و ریحون گل     یـــالالی الال، الال، الال،
 ـیبابای تو پیش میاد    بیدار شبی وقتی بخواب،

 (3: 1391 خیامی،)
 تذکرم او به را فرزندش کنار در پدر حضور است، مادر که راوی الالیی این در

 .شودمی کودک خاطر آرامش سبب وسیله این به و شودیم
 

 یریگجهینت. ۷
 را عامل یک تنها توانینم که است ایگونهبه هاارزش در تغییر عوامل یدگیتندرهم
 موجود یهانقش و هنجارها باورها، در تغییر اما ؛کرد تلقی فرهنگ و باورها تغییر ساززمینه

 بیرونی عوامل از جدا گویی. دارند جامعه در هاارزش تغییر با همسو یارابطه جامعه در
 تغییر به دهندهشتاب عاملی ایدئولوژیک، عامل جمعیتی، عوامل یا صنعت یتوسعه چون

 عواملی تأثیر تحت بلکه نیست، ثابت همواره جامعه در فرهنگ. است جامعه در اجتماعی
 طوربه اجتماعی تغییرات. شودیم یاد اجتماعی تغییر عنوان با آن از که شودیم متحول
 ارتباطات به بنا گذشته در که است درخور توجه نکته این. شودانجام می پیوسته و مداوم

 بنا حاضر عصر در ولی ؛است شدهانجام می یکمتر سرعت با نیز فرهنگی تبادل محدودتر،
 با فرهنگی تبادل گوناگون، جوامع و افراد بین ترگسترده ارتباطات و تکنولوژی رشد به

 راه نیز نوین هایالالیی به فرهنگی تأثرات و تأثیر ؛ درنتیجهشودانجام می یشتریب سرعت
 پی در ادبیات .آوردیم پدید جامعه در را جدیدی نیازهای فرهنگ در تغییر زیرا ؛است افتهی

 مستثنی قاعده این از آن، از یاشاخه عنوانبه نیز هاییالال و دیآیبرم نیازها این ارضای
ی معاصر با اهمیت کودک و توجه به ادبیات منحصر به او، شاعران به دورهدر . نیست

ی منزلهاند و از آن بهی زندگی کودک توجه کردههاسالی اولین هاسرودهعنوان به هاییالال
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ی مردم را ین تودهدر ب هاییالالنشدن این اند. جایگیریقالبی برای سرایش اشعار بهره برده
 توجیه کرد: توانیم گونهنیا

تعلق  به ده سال اخیر هاآناکثر ). زمان چندانی از سرایش این اشعار نگذشته است 1
 . شاید در زمان کنونی اینشودیمدارند( و اصالت، در پی گذشت زمان حاصل 

زی جای دکان امروی نداشته باشد، اما در اذهان کوو اصالتنوین چندان شیوع  هایالالیی
ی حافظهی نهیگنجبسا کودکان امروز که والدین آینده خواهند شد از و چه ردیگیم

 وند.گونه شایع و رایج شرا برای فرزندانشان زمزمه کنند و این هاییالالخویش این 
 هایالالییبه  کندیمنوین اقتضا  هایالالییاجتماعی در مسائل  . بررسی بازتاب2

جه ند؛ چراکه توو شایع نباش ساختهمردم هاییالالعصر حاضر توجه شود، حتی اگر این 
 هایییالالاجتماعی این عصر است نه  مسائلعصر حاضر پل شناخت  هایالالییبه 

ی زیر ژانری از منزلهی از ادبیات عامه بلکه بهاشاخهنه عنوان  هاییالالکهن. اگر به 
 نیز خواهد شد.  شتریبیات کودک نظر افکنیم، اهمیت این مسئله ادب

 در را هاییالال توانیم که است نحوی به هاییالال در اجتماعی مسائل انعکاس
 هایالالیی. گرفت نظر در عصر هر اجتماعی مسائل از آگاهی منظوربه سندی حکم

ی و... بود که با تغییر شرایط اجتماعی و داربردهی ظهور تعدد زوجات، صحنهگذشته 
؛ اندافتهیننوین ظهور  هایالالییی جدید دیگر در شدن این شرایط، در دورهمنسوخ

مردان با اعضای خانواده، اشتغال زنان و... که در عصر حاضر  ترگستردههمچنین تعامل 
تغییر  با امروزه هایییالال درکند. نوین نیز بروز می هایالالییدر جامعه وجود دارد در 

 بعد .است شده روزبه ابعاد یهمه در هاییالال محتوای جامعه، بر حاکم ساختارهای
 با کودک ملموس و مستقیم یرابطه علتبه بلکه نیست، مستثنا تنهانه نیز اجتماعی

 تغییر علل. است کرده بروز هاییالال در ابعاد یهیبق از شتریب پیرامونش، اجتماعی محیط
 توانینم را فرهنگ در تغییر برای عامل یک تنها تعیین که اندتنیدهدرهم چنان اجتماعی
 محتوای تغییر بر عوامل یهیبق از تریشب ایدئولوژیک عامل میان این در اما ؛پذیرفت

 منجر جامعه بر حاکم هنجارهای و باورها در تغییر درواقع. بوده است اثرگذار هاییالال
 شده زنان اشتغال چون جدید یشهیاند جایگزینی و گذشته منسوخ تفکرات حذف به

 دیگر چون هاییالال گویی. است جهتهم جامعه در کنونی عصر باورهای با کهاست 
 را خود هاییالال گویی. هستند جامعه در حاکم تغییرات تجلی ینهییآ ادبیات، اقسام

 با کهنحویبه ؛اندساخته جهتهم سرایششان در عصر موجود عوامل با متناسب
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 از. برد پی جامعه در موجود... و باورها ،هاارزش نیازها، به توانیم هاییالال یمطالعه
 طوربه و شعر زبان با تا اندزده دست کار این به یتعمد شاعران گویی دیگر سویی

 در شدهرفتهیپذ اجتماعی مسائل و دهند آموزش کودکان به را یریپذجامعه غیرمستقیم
 مسائلبر اساس  هاییالال یمایهتطور درونطورکلی سیر به. یابد انتقال کودکان به جامعه

 :بوده استاجتماعی، از گذشته تا به امروز به شرح زیر 

 ایجاد آرامش  ترساندن کودک

 برابری جنسیت ت نابرابری جنسی

 کودک در مرکز ه کودک در حاشی

 مادر برای کاردوری  همراهی همیشه مادر 

 الالیی خواندن مردان  رالالیی توسط ماد 

 مسائل کودکانه سالمسائل بزرگ

 موتیف های شهری ی موتیف های طبیع

 محتوای شاد کودکانه حوادث و نگرانی 

 
 منابع

 شکوفه(. هایکتاب) امیرکبیر: تهران .کن الال جان، عروسک .(1392) .جعفر ابراهیمی،
قم:  سالی.ی رشد؛ نوجوانی، بزرگشناسروان .(1389) ی، فرهاد.جمهر و حسن احدی،

 آینده درخشان.
 .(بنفشه های)کتاب یانیقد: تهران فصل. 4 یبرا الالیی 48 .(1387) .میمر اسالمی،
 نوشیکا.: اصفهان .(دخترانهشبانه ) الالیی .(1392) .میمر پژومان،
 و ودکانک فکری پرورش کانون: تهران .کودک ادبیات بنیادهای .(1384) .کمال پوالدی،

 نوجوانان.
 پرورش انونک: تهران الله. گل الال الال .(1391) ، شهال.دوست شجاع سهیال و تذهیبی،

 نوجوان. و کودک فکری
 تی،ف نصرت ترجمه .اجتماعی رفتار و فرهنگ .(1383) .چاراالمبوس هری تریاندیس،
 .رسانش :تهران
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 حوزه: تهران .ایرانی هایالالیی مجموعه انگیز،روح آواهای .(1370) .هوشنگ جاوید،
 اسالمی. تبلیغات سازمان هنری

 به ون نگاهی: نوجوان و کودک ادبیات در اقتباس هایشاخص .(1392) .میمر جاللی،
 دبیاتا در شاهنامه از اقتباس صدساله فهرست انضمام به ،بازآفرینی و بازنویسی

 طراوت.: تهران .نوجوان و کودک
 وسیمایصدا: تهران .ایران مردم فرهنگ در الالیی .(1387) .میابراه سوسفی، جمالی

 تحقیقات. مرکز ،ایران اسالمی جمهوری
 یزدا.: تهران .مادرانه یهاعاشقانه پدرانه هایالالیی .(1389) .رضا سنگری، خاور

 اندیشه. عروج: مشهد .هاییالال .(1391) .الیل خیامی،
 ها.انسان عاملت بررسی شناسی،جامعه .(1388) ، ویلیام.سیلیو. ام و دیوید درسلر،

 اطالعات.: تهران هوشمند، مهرداد ترجمه
 هنر. و فرهنگ: تهران .(4ها )ییالال .(1391) ی.عل روستایی،
 بنفشه(. هایکتاب) امیرکبیر: تهران .پاره ابر الالال، .(1392) .اسداهلل شعبانی،

 . تهران: تمدن علمیشناسیکلید جامعه101(. 1394طاهرپور، نصرت السادات. )

 داریوش.: تهران کودکان. الالیی .(1395) زمانی، فریبا. ؛حسین طاهری،
 از یاجموعهم همراه به ایران هایالالیی از برداشتی(. 1381) .میابراهسید عمرانی،

 نو. وندپی: تهران .آذربایجان و مازندران فارس، خراسان، کرمان، هایالالیی
 الال -چیکش یکچ با بارون /خونه بوم پشت رو -نمنم بارون .(1394) .شکوه ،اینقاسم

 فرزندان. با: تهران .خونهیم برام
: تهران .هگذشت نیمه از شب کن الالیی ،4کودکان  برای الالیی .(1388) .اعظم گلیان،

 قاضی.
 تاتی. یایدن: تهران درختان.( 2) رمیگیم یاد الالیی با .(1388) .مهرداد محمدپور،
 چمن.: خرمشهر .مادر یهاشب .(1374) .اهللحشمت محمدی،
 رضوی. قدس آستان: مشهد .پسته گل الال الال .(1383) .زهرا مهاجری،
 زمین.انایر مردم فرهنگ گستره در شانیهاسروده و زنان .(1388) .صادق همایونی،
 .نیآذگل: تهران

 
 


