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 چكيده
و ماندگا هاي ايراني بخشي از ترانه الاليي و كهن ايرانـي اسـت كـه ريـشه در هاي عاميانه ر

و نيـز؛ ها بر ما معلوم نيست نخستين الالييي سراينده.هاي دور دارد گذشته اما سادگي زبان

هاي مختلف، يكي از رازهاي ماندگاري ايـن ابيـات ها در ميان مردم دوره كاربردي بودن آن 

 راهي براي،اند كودك بوده بخشي براي خواب كه نواي آرام ها افزون بر آن الاليي.زيبا است 

و رنج و ادبيـاتندا هاي مادران نيز بوده بيان دردها و اين خود پيوندي ميـان ادبيـات زنـان

هم،مادر.كودكان برقراركرده است و از نگفتـه كودك را او راز خود دانسته هـاي خـود بـا

در؛انداين سخنان شنيدني هرچند كه ساده بيان شده.سخن گفته است  خـود سـاختاري امـا

در پـژوهش حاضـر.شناسانه بررسـي شـده اسـت از ديدگاه روايت،دارند كه در اين مقاله 

و نخست به بيان شاعرانگي در الاليي  و سـاختار آن و سپس به توضيح چيستي روايت در ها

هـاي همچـون يـك الاليـي ايندر.ايمها پرداخته پايان به بررسي ساختار روايت در الاليي

رو بازگشت به گذشته، راوي، هايي چون زمان، مكان، ساختار روايت با بخش داستان،  كنش

و گره بحران يا گره به اوج، و فكني مي... گشايي .شودديده

.الاليي راوي، روايت،،ادبيات عاميانه: هاي كليدي واژه

 قدمهم.1

و رسوم، فرهنگ مجموعه و دانش اي از آداب د باورها، عقايد ر ميان مردم هايي است كه

و فرهنگ عاميانه تقـسيم فرهنگ به دو دسته.يك سرزمين جريان دارد ي فرهنگ رسمي

و ادبيات فار∗  jalali@yazduni.ac.irسي دانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسئول نويسنده(spakzamir@yahoo.com كارشناسي ارشد زبان

18/8/90:تاريخ پذيرش مقاله1/3/90: تاريخ دريافت مقاله
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، كه از آن به Folkloreاي است از واژه انگليسي اصطالح فرهنگ عامه ترجمه.شود مي

و فرهنگ مردم نيز و«در واقع فرهنگ عامه.اندتعبير كرده فرهنگ توده  حاصـل انديـشه

و يادگارهاي نسل است كه در سينهي گذشتگان تجربه هـاي ها به زندگي خود ادامه داده

.)14: 1381 عمراني،(»پيشين را به نسل حاضر رسانده است

و در واقـع در حافظـه گونه كه گفته شد فرهنگ عامه در سينه همان ي مـردم بـه هـا

مين اين گفته اشاره به بخش مهمـي از فرهنـگ يـك سـرز زندگي خود ادامه داده است،

و آن ادبيات شفاهي است كه بخشي از ادبيات عاميانه است  شروع ادبيات شفاهي«.دارد

مي»زبان«مانند  توان گفت از زماني است كه انسان اجتمـاعي زبـان مشخص نيست ولي

و قبيله باز گفت  و مسائل خود را براي جمع و متـل قـصه.)16همان،(»گشود و هـا  هـا

در،هاي فرهنگ عامـه ند كه مانند ديگر بخش هست يات شفاهي هايي از ادب بخش،هاترانه

و سينه و نوشتن، اندسينه نگاه داشته شدهبه آغاز در ميان مردم ي چهـرهو با پيدايش خط

ي توان گفت كه شعر رسمي هر ملتي، اختصاص به طبقـهمي«. اندمكتوب به خود گرفته

و ترانـه و محـروم از سـواد اسـت كـه ادبيـات مـردم هـاي عاميانـه، باسواد دارد عـادي

و حيات خود را در كنار شعر رسمي ادامه داده استبه سينه از.سينه حفظ شده بـسياري

و آيين هاي عاميانه بازمانده ترانه هـاي هايي است كه در جوامع اوليه به مناسبتي مراسم

و اين ترانه مختلف برپا مي  شـده انده مي ها در آن مراسم همراه با موسيقي خو شده است

.)59: 1371 فرازمند،(»است

و پيدايش ترانه درباره ايـن.هاي گوناگوني وجود دارد هاي ايراني ديدگاهي خاستگاه

و حتي شايد هنگام آمدن آريايي ها از گذشته ترانه ها به ايران به جا مانده هاي بسيار دور

المعجـم ترانـه دارد كتـابي پيدايش اي دربارهترين مĤخذي كه اشاره يكي از كهن.است
و مايـ»ترانه«آن را ...رودكي«: گويد است كه مي في معايير اشعارالعجم   فتنـهيه نام نهـاد

و همانا طالع ابداع اين وزن، برج ميزان بوده است (= كي ...بزرگ را سر به جهان در داد

و عام) كه و عامي مشعوف اين شعر گشته، مفتون اين نوع شده،خاص و عالم  زاهـد اند

و طـالح را بـدان رغبـت،و فاسق را در آن نصيب، طبعـاني كـه نظـم از نثـر كـژ صالح

و ضرب خبر ندارند  و از وزن و مرده»ترانه«يه به بهان،نشناسند كه در رقص آيند دالني

و از لـذت چنـگ بـه هـزار فرسـنگ  و نهيق حمار فرق نكنند ] دور[ميان لحن موسيقار

و به دوبيتي جان بده باشند، به ...ند و اشـعار مختـرعو حقيقت هيچ وزن از اوزان متبوع
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و در طبع آويزنده به دل نزديك احداث كرده،] خليل بن احمد[كي بعد از خليل تر از تر

.)107و 106: 1374شميسا،(» ...اين نيست

و ترانگ،«: گويدديدگاه ديگري در اين باره مي و رنـگ و ترنـگ كه بعـدها ترنگـه

و صاحبان فرهنگ بـراي صرف گويند،ه مي امروز تران  نظر از وجه تسميه كه شمس قيس

و هـاي نـام مادون قـسمتي چنين پيداست كه در درجه،اندآن گفته  بـرده قـرار داشـته

و متعلق به عموم بوده است  درو از دو تا چند بيت تجـاوز نمـي خاص همگان و كـرده

رهو شايد هاي قديم بوده است واقع شبيه به تصنيف   قافيه، بار اول درين بخش از شـعر

و پاي و نيز شايد همين قسم شعر با موسيقي خاص خود به اعراب آموخته شده يهيافته

و.)1382:1/127 بهـار،(» قديم عربي قرار گرفـتيهشعرهاي ساد  برخـي نيـز ريـشه

مي هاي اوستا مي هاي ايراني را به سروده اصالت ترانه و مانند آن بينـيم مـي«:نددانرسانند

و مانند همـين ترانـه كه آهنگ سروده  امـا ...هـاي عاميانـه اسـت هاي اوستا، بدون قافيه

و آهنـگيهاشكال هم   دانشمندان سر اين است كه اغلب اشعار اوسـتا داراي يـك وزن

 هـدايت،(» يعني آهنگ هر بيتي ممكن است با ديگري فـرق داشـته باشـد؛معين نيست

هـاي ايرانـي قـدمتي بـه كـه ترانـه توان گفـت در اين مطالب مي با درنگ.)299: 1383

و ها مي از مضمون اين ترانه.ي تاريخ اين سرزمين دارد اندازه توان به اوضـاع اجتمـاعي

و رسوم دوره  و آداب هاي ايرانـي بـسيار مضامين ترانه. هاي مختلف پي برد احوال مردم

شـ«.متنوع است  از قبيـل) انـواع ادبـي(امل انـواعي همچنان كه محتواي ادبيات رسمي

و نظــاير آن اســت، حماســه، و شــعر غنــايي هــاي عاميانــه نيــز ترانــهتــراژدي، كمــدي

هايي كه در مرگ شرح درگيري قهرمانان يا مرثيه:هايي مختلف را در خود دارند مضمون

 هايي كـه در كوهگيلويـه بـه نـام سوسـيوش از قبيل ترانه( پهلواني محبوب سروده شده 

وو گفت) هاي بختياريو يا گوگريوه معروف است)وگ سياوشس( گوهايي بين عاشـق

و هجو يا هزل كه براي تفريح خاطر خوانـده هايي با مضمون معشوق، ترانه  هاي شوخي

و شدهمي هـا مـضامين ديگـري نيـز افزون بر اين.)59: 1371فرازمند،(»...ها متل.است

و رقص«:ندابرشمردههاي عاميانه براي ترانه  و برداشت محصول، ترانه و كار هاي كشت

هـا هاي كودكان، متـل ترانه بازي، هاي عشقي، ترانه ...هاي خاص تشريفات مختلف، ترانه

.)30و29: 1381عمراني،(»هاخره الالييو باال
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و شاعرانگي الاليي.2  ها

و آرام  نـام گـذاري آن شايد دليـل ايـن«.بخش خواب كودك است الاليي نواي آهنگين

و دايگـان بـراي كودكـان مـي و چـون خوانـده باشد كه غالب اين آوازها را غالمان انـد

عطـاري،(»هايشان الاليي نـام گرفتـه اسـت بوده، خوانده»لـله«ي تركي برگرفته از واژه 

و رايـج ها از قديمي شايد بتوان گفت الاليي.)1206: 1381 هـاي تـرين نـوع ترانـه ترين

ه  و با تأثيرگـذارترين لحـن، ستندعاميانه و هـواي گوينـده يـا كه با نهايت ايجاز حـال

امـا ايـن، ها نامعلوم استي اولين الاليي كنند، گرچه سرايندهي خود را بيان مي سراينده

و كـودك:ي روح دو انسان است هاي مادرانه پيونددهنده سروده مـادر در الاليـي«. مادر

ب  و تشبيه او و زنـدگي، ضمن نوازش كودك از جـور دنيـاه زيبـاترين مظـاهر طبيعـت

و از همراهي زمانه شادي شكايت ها را به فرزنـد نـسبت زيباييي او همه.نمايدها مي ها

و همه خوبي مي حركـت ماليـم هـا، آهنـگ ايـن ترانـه.خواهـد مـي ها را بـراي او دهد

ميو رفت و حالت اندوه آمد گهواره را در ياد زنده در، كه در كنـار آن بار زني كند  سـعي

و گشايش بار دل دارد هـا كـه بخـشي از الاليـي.)31: 1381عمراني،(»خواباندن طفل

و جزء اولين سروده ترانه حـاوي نكـات در درون خـود، هاي انساني است، هاي عاميانه

 مـضاميني، هـاي الاليـي مايه با نگاهي ژرف به درون.هاي زنان است اي از دغدغه ارزنده

و هشدار،نمحبت مادر،« مانندرديگ و محـيط ترساندن، ها،آرزوها، گاليه گراني طبيعت

و جور اجتماعي، مذهب زندگي، و اقتصادي، اشتغال، مسائل زنان، ظلم مسائل اجتماعي

مي)33، همان(»و برخي اشارات تاريخي  ، هـاي بيـان در ايـن الاليـي شـيوه.شودديده

و ساده است ون رو بسياري از اين الاليي از همي«.عاميانه ها از نظر ادبي دچار اشـكالند

و قوانين شعري بيرون رفته  و راستي كـه همـين بـرون رفـت، از قواعد خـود نـشان اند

پركـاربردترين، شبيهتـ.)64: 1382لي، حسن(»هاستگونه سروده ديگري از اصالت اين 

در سـاده اين تشبيهات.بينيمها مي اي است كه در الاليي آرايه و اثـري از پيچيـدگي انـد

هـاي گـو نيـز تـشبيهات از پيچيـدگيو گونه كه در زبان گفت همان شود،ها ديده نمي آن

 امـا؛هـاي سـخن را ندارنـد ها بـسياري از آراسـتگي الاليي«.تشبيهات شاعرانه بركنارند 

و هنرورانـه در انـدر،هااند بدون آن آراستگي توانسته ون آدمـي آدمي را از خود بگيرنـد

و جادوكنند   هـا ديـده هاي اندكي از اسـتعاره نيـز در الاليـي نمونه.)65، همان(»افسون

ميهايي از تشبيهات به كار رفته در الاليينخست نمونه.شود مي :خوانيمها را
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:الاليي خراسان

)82: 1381عمراني،(» بخواب اي گل بخواب اي گل بخواب اي خرمن سنبل«

:دالاليي مشه

)67: 1370جاويد،(» زرد صحرايي1الال الالي الاليي چقوك«

:الاليي فارس

)107: 1381 عمراني،(»بستمها دل بر تو الال الال الال اي كبك مستم ميون كبك«

:الاليي خمين

منمني بخواب اي گوهر ناسفته« )1370:35جاويد،(» بخواب اي نور چشم روشن

:الاليي بيرجند

ِر« )56همان،(»بفروش2آالالال زر در گوش ببر بازار مو

:الاليي بابل

)98همان،(» الال الال بيد مجنون خواجه هستمه ممنون«

:الاليي كرمان

و مرجونهعاُ الالال عزيز دونه« )38: 1381 عمراني،(»زيزم لعل

ده« و به خدا عمري به طفلم )59همان،(»اُالالال انار

:الاليي خراسان

)84، همان(» به آب زير پل ماني الال الال به گل ماني«

آ؛ها به كار رفته است گفتيم كه استعاره نيز در الاليي انـدكن بسيار اما ميزان كاربرد

مي در زير دو نمونه از اين نوع الاليي.است :خوانيمها را

:الاليي فارس

ت« ا بيايـي دلي در راه دارم تا بياييـچشي بر راه دارم

»نشينم تا عروس عرش بخونه كه آيا تو بيايي يا نيايي

)110: 1381، عمراني(

ا مي»بخونه«ز واژه عروس عرش استعاره از خروس است كه .شود دريافت

:الاليي كرمان

)55، همان(»اُالالاليي الاليي بخواب اي كبك صحرايي«

.كبك صحرايي استعاره از كودك است
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و تشبيهاتي كه در الاليي  نـسترن، آويـشن،(ها به كار رفته، كودك به گل در استعاره

الل گل خشخاش، گل ناز، وه،گل خيري، قمـري بلبل، كبك،(و يا پرندگان...) گل زيره

زبـان.ماننـد شـده اسـت) مرجان فيروزه، در، ياقوت، زر،(بها يا جواهرات گرانو...)و

و احساس در الاليي  و جز مواردي از واژگان خاص گويش بيان انديشه ها ها ساده است

و آهنـگ.شـود ها ديده نمي تلفظ، دشواري خاصي در الاليييهو نحو  همـين سـادگي

هـا حفـظ كـرده شاعرانگي را در الاليـي ها پيوند دارد، موسيقي آن كه با عاميانه بودن آن 

و در طول زمان باعث دلبستگي مردم به الاليي .ها شده است است

 روايت تعريف.3

ها ساختار روايت در الاليي.3-1

و جريان زندگي هر انساني يك روايت اسـت روايـت در واقـع يـك.اتفاقات هر روزه

و هـر آن  و انـدرزها و پنـد چـه كـه در يـك داستان است كه در آن يك رشته رخدادها

و روايت،ترتيب اينبه.شودتواند بيايد، بيان مي داستان مي   زندگي هر انساني يك داستان

درسـت از زمـاني.ما از نخستين روزهاي حياتمان در معرض روايت قرار داريم«.است

هـا اين ترانه.كنندگويند يا اشعار كودكانه را بازخواني مي انمان برايمان الاليي مي كه مادر 

ماو اشعار ساده  چنـين هـستندو ...گيـريم، روايـت هـستند در خردسالي فرامـي،اي كه

و پري، داست قصه و نامـه هاي پرماجرا، زنـدگيناهاي جن .)16: 1380آسـابرگر،(»...هـا

هرهنگامي كه مي هـاي داسـتان از جملـه پـس ويژگـي؛ روايت يك داستان استگوييم

و شخصيت زمان روي  اين بـدان مفهـوم«.هاي داستان را نيز دارا استدادن حادثه، مكان

ايـن.گيرنـد صـورت مـيي زماني، در چارچوب يا طي نوعي دوره ها، است كه روايت 

ه، يا بسيار طوالني باشـد، كودكاني تواند بسيار كوتاه، همانند يك قصهي زماني مي دوره

كه آن رمي دربارهطور و حماسهنابرخي بايـد دانـست.)18 همان،(»ها مصداق دارد ها

ميي رخدادهايي كه در روايت از آن كه رشته   از نظر توالي زماني بـه هـم،رودها سخن

ا ها بخشي از نخستين آموختـه گفتيم كه الاليي.پيوند دارند و ز هـاي هـر انـساني اسـت

سـينه نقـل بـه هاي شـفاهي كـه سـينه روايت.روند هاي شفاهي به شمار مي جمله روايت

و پس از گذر از ساليان دراز به دست ما رسيده شده اي از هـا زنجيـره اين الاليـي.انداند

و انجـام اسـت،  رخـداد«.در خـود دارنـد رخدادها را كه به طـور منطقـي داراي آغـاز
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 رخداد.بيند حالتي به حالت ديگر را تدارك مي كه انتقال از اي درون داستان است حادثه

و چيزي است كه در متن اتفاق مي و منجر بـه صـورت گـرفتن امـر ديگـري شـده افتد

و از اين نظـر شـايد بتـوان گفـت)79،همان(»انجامدسرانجام به حل قطعي داستان مي 

.ها باشندهاي كوتاه ايراني همين الاليينانخستين داست

و مكـان در الاليـي،هار بررسي ساختار روايت در الالييد بـه«هـا نخست به زمـان

روايت نـه تنهـا بـراي اتفـاق« است گفتني.پردازيممي» عنوان يك متن روايي يا روايت 

.طلبـد زمـاني خاصـي مـيي بلكه براي پيش رفتن نيز محدوده؛افتادن به مكان نياز دارد 

و شناخت  زيـرا روايـت؛كننـد طرح زماني در روايت تأكيد مـي منتقدان جديد بر وجود

و تحقق تجربهي وسيله و انعكاس هاي مـا بـه عنـوان موجـوداتي اساسـاً زمـاني اسـت

و(» تجارب ما به صورت روايت اسـتي شناخت ما زاييده  .)96: 1384، ديگـران بيـاد

د.كنندهاي ايراني خود يك داستان را روايت مي الاليي و هرچند كه ايـن اسـتان هيجـان

آن؛ هاي امروزي را نداردناشگفتي داست .ها همچنان ماندگار است اما لطف سخن در

ها زمان در الاليي.3-2

زمـان را بـه خواننـده يـا گونه اسـت كـه تـوالي داسـتان، هاي ايراني اين زمان در الاليي

مييهشنوند و بـه الاليـي. فهماند الاليي اني گـشوده طـي زمـ«هـا طـوركلي روايـت هـا

و اختتاميـهآن:هاي داستاني پاياني دارند روايت.شوند مي اي دارنـد كـه ها افتتاحيه، ميانه

و تعارضاتي كه پيش آمده فكني ها گره طي آن  آسـابرگر،(»يابنـد اند، راه حل قطعي مي ها

 گـران سـاختار روايـت، اين نكته در بررسي زمان در روايت نزد پـژوهش.)174: 1380

آن شي از يك تقسيم خود بخ و  اين است كه در روايت زمـان،بندي به شمار آمده است

و بسامدكردتوان بررسي را از سه بعد مي . كه عبارت است از ترتيب، ديرش

 ترتيب.3-2-1

و ترتيـب ارائـه  خطـيي در مبحث ترتيب به بررسي روابط بين ترتيب وقايع در داستان

ميپها در متن آن و ترتيـب ارائـهدر.شود رداخته آن زير ترتيب زماني وقايع دري هـا را

ميالاليي .كنيمها بررسي

:خوانيممي»لرستان، هرو«در يك الاليي
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ب« برد ميارهــاليَِه اليه اليت  گويم تا به شهر بنشيني الاليت

و كُِرمَ ژن باره ميهنگامي كه پسرم زن بياورد من پيش ِوِژم پا بويي »...روماپيش

)129: 1370جاويد،(

تـا: گويـد الاليي اسـت مـيي شود، مادر كه خواننده الاليي براي كودك خوانده مي

و سپس بزرگ پسرم بزرگ شود برايش الاليي مي  مي خوانم كنـد كـه سالي وي را مجسم

و ازدواج مي بزرگ مي  از در اين الاليـي،.كندشود و ترتيـب بيـان وقـاي زمـان عتـوالي

مي) كودكي به بزرگسالي( و اين نشان مي براي شنونده روشن دهد كه ترتيـب روي شود

و ترتيب بيان آن .ها با هم هماهنگ است دادن رخدادها

:خوانيمدر يك الاليي از خراسان چنين مي

صح« شيـالال الال به  را شــي به پاي تخت زهرا

)83: 1381عمراني،(» غالم شاه رضا شــــي اگر زهــرا بفرمايــــــه

،دهـد در اين الاليي مانند آنچـه كـه در واقعيـت روي مـي بينيم كه توالي زماني، مي

و ترتيب بيان آن  بـه: جواني←ي الاليي كودك استشنونده:كودكي(روايت شده است

هماهنـگ) جـواني←كـودكي(نيز با ترتيب رخـدادها)شي رضا شاه شي، غالم صحرا

.است

:و نيز در يك الاليي از بلوچستان

را« و ــچ ــي بـ ــول، منـ ــولي لـ  لـ

و را  وش واب منــــــي لعــــــل

 لعــل منــي پــل گــدين ورنــا بــات

 انينــانچــري گــون همــسران گــر

ــاران  بنـــديت هـــر شـــشين هتيـ

 رهــــال ِو كوچــــك ِو كاتــــاراء

 آحــر ســوب منــي بــچ بئــه كُنــت

 الي الي فرزندم

 جواهر من خوب بخواب

 لباس شود جواهر من جواني خوش

و ساالن برومندش گردش كند با هم  سن

و هر شش سالح را به كمر ببندد

و خنجر و تفنگ  چون سپر

»...سرانجام پيروزي از آن فرزند من خواهد بود

)49و1370:48جاويد،(

و بوي فرهنگ بلوچستان بـه خـوبي در آن ديـده مـي  شـود، در اين الاليي كه رنگ

كه؛ ترتيب زماني رخدادها براي خواننده يا شنونده روشن است  در آغاز،به اين صورت

ني جـوا مـن جـواهر←) كودكي( خواندالاليي كه مادر الاليي را براي كودك خود مي
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آناز پيـروزي سرانجامو ...ببندد كمربه سالحشش←)آغاز جواني(لباس شود خوش

و دشـت ئـي«يهو نيز در يك الاليـي از منطقـ).جواني(بود خواهدمن فرزند در گـز

:گونه آمده است خراسان ترتيب زماني اين» تك

مي،در آغاز الاليي مادر براي كودك خود كه پسر است و در پايـ الاليي ان آن خواند

مي،الاليي :شود از خداوند خواهان يك فرزند دختر نيز

كنر قيز بيزه وير بدور ـــبي« )76: 1370جاويد،(»ولي دختري نيز به ما عطا

مي،و از اينجا مادر براي دختر خود كه هنوز زاده نشده است :خواند الاليي

 ...زيباي خفتهالي الي قيزيم يوخليوب الاليي دخترم«

مييالي الي ِدئيم  گويم تا به خواب ناز فرو بروياتونچـــه الاليي

و ماه مي  دوزمگوزلرم آي باتونچـــــه چشمانم را به آسمان

و ستاره ميسانه لرم اولدوز لــــري  شمرمها را

ح سن حاصله بتونچـــــه  اصل بنشيني تا تو به

مي الي الي بويوك اولرسـن  شوي الاليي تو بزرگ

و روزي شوهري پيدا خواهي كرد  بيرگون اره گيدرســــن

 اهللا خوشبخت ايله ســن خداوند تو را خوشبخت كند

شد بيرگون ننه اولرســـــن »روزي تو نيز مادر خواهي

)78و77 همان،(

:گونه است ترتيب زماني روايت در الاليي ياد شده اين

كن(آرزومندي مادر  در رؤيـاي آرزو پيوسـتن تحقـق بـه←)دختري نيز به ما عطا

←)بنـشيني حاصـل بـه تـو تـا(دختر شدن بزرگ←)خفته زيباي دخترم الاليي(مادر
 مـادر نيـزتويروز(دختر شدن مادر←)كرد خواهي پيدا شوهري روزي( دختر ازدواج

).شد خواهي

 در اين الاليي نيز سير واقعي يك رخداد كـه در زنـدگي انـساني روي،ترتيب اين به

و گذار از كودكي به بزرگ( دهدمي و گـذران مراحـل زنـدگي تولد  گفتـه شـده،)سالي

.است

و ترتيب بيـان سـير منطقـي رخـدادها، نمونه در هاي ديگري نيز از پيوستگي زماني

ال يـاد» نابهنگـامي«در مبحث ترتيب از عنصري به نـام.هاي ايراني وجود دارد الييميان
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و ترتيب ارائه.شود مي آني گفتيم كه روابط ميان ترتيب رويدادها در روايت هـا خطـي

مي در متن،  يعني ترتيـب وقـايعن اين دو،بيدر اين ميان تفاوت.شوددر ترتيب بررسي

مي»نگامينابه«هاآنيهو ترتيب ارائ  هـا عبـارت اسـت از ايـن نابهنگـامي«.شود ناميده

مي اي كه بايد پيشنگاه يا برانگيختن واقعه پس و پـيش تر از آن ياد نگـاه يـا افـشاي شـد

و حقايق آينده قبل از اينكه زمان وقوع آن  و(»ها فرا برسـد وقايع : 1384، ديگـران بيـاد

و در واقع يكي از بخش چشم مي ها به روشني به در الاليي» نابهنگامي«.)97 هاي خورد

مس؛ رودها به شمار مي محتوايي الاليي  هـا له آسيبي به يكدستي محتـواي الاليـيئاما اين

هـا زمـان زمان فعل به كار رفته در آغاز الاليـي هاي ايراني، تر الاليي در بيش.نزده است 

هم.است)امر مضارع،( حال و در واژگان تبديل بـه سپس با يك چرخش هم در محتوا

 سخن از خوابيدن كودك در زمـان حـال،براي نمونه در آغاز الاليي.شودزمان آينده مي 

:است)مضارع(

:الاليي خراسان

)82: 1381عمراني،(»بخواب اي گل بخواب اي گل بخواب اي خرمن سنبل«

:الاليي مازندران

بخ« و منزل خودتالال باخسه ته منزل  واب الال در جا

پره به دريا نرو كه آب زياد اس )137 همان،(»تـــدريو نشو كه او

:الاليي آذربايجان

ر بئشيكــــده بولبول اوخور ائشيگدهـــباالم ياتي«

:ن من دور موشام كشيكدههـسن يات يوخون آل گيل

ميكودكم در ميگهواره  خواندخوابد در بيرون بلبل

)186 همان،(»اممن به مواظبت ايستاده تو بخواب خوابت را بكــن

بـراي.آوردغرق در آرزوهاي خود از آينده سخن بـه ميـان مـي) راوي(سپس مادر

آ،نمونه :ربايجان چنين آمده استذ در يك الاليي از

مسني اوخشاسين ديليم« نـمدحت كند زبان

تبؤيوتسون ائليم سنــي راو بزرگت كند ايلم

مي دا آت اوينــادانــميدان  تازيوقتي در ميدان اسب

سنـبير ايگيد بيلي )190 همان،(»بينممي) مبارز(را جوانمرديوتيــم
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ازدر يك الال مي يي :خوانيمكرمانشاه، كنگاور چنين

 ـــــــــيــــي الال الال الاليـــــالال الال الاليــــــــ«

عـــمگر من مادر بدبخت  زت نبودمـي بودم مــگر من اليق

و خيري نديدم )123، همان(»...سر شب تا سحر الاليت گفتم بزرگت كردم

و بـرايش مهري فرزنـد در آينـده بـه ميـان مـي مادر سخن از بي در اين الاليي آورد

هـا ديـديم، زماني بر خالف آنچه كه در ديگر الاليي»نگاه پيش«در اين.خواند الاليي مي 

و مـادر  از در يـك تـصويرآفريني از آينـده،) راوي(كاربرد فعل در زمان گذشته اسـت

آن رخ ب دادن رويداد، پيش از .دهد، سخن گفته استكه واقعاً روي

الال« كه خود اصطالح گفتني است  مفهـوم، با نواي آهنگيني كه در خـود دارد»الال

مي»بخواب كودكم« و نمونه در اين الاليي.آورد را به ذهن  هاي ديگري از اين دست، ها

آن يعني همان؛ وجود دارد»نگاه پيش«با»نابهنگامي«يلهئمس ها سـخن گونه كه گفتيم در

آن كه زمان روي از رويدادهايي است كه در آينده رخ خواهد داد، پيش از آن  ها فـرا دادن

.برسد

آن»نگاهپس«نگاه يك بخش از مبحث نابهنگامي است، اما پيش  نيز كه بخش ديگـر

مي در الاليي،است پس.شودها ديده اي اسـت كـه بايـد برانگيختن واقعه«نگاه گفتيم كه

و نعمتي،(»شدميتر از آن ياد پيش توان گفت كـه در به يقين نمي البته؛)97: 1384بياد

آن»نگاهپس«ها از نظر زمانيي الاليي همه پس وجود دارد، از  هدف،نگاه در واقع جا كه

براي نمونه در يك الاليي از تهـران.كنداصلي راوي يا نويسنده را از سخنش روشن مي

:خوانيمچنين مي

گل« )15: 1370جاويد،(» بابات رفته چشام روشن3 آبشنالال الال

سـخن گفـتن از نواي الاليي براي كودك،) مادر( رسد هدف اصلي راوي به نظر مي

گ(از پدري است كه رفته است  يو اكنون ايـن رويـداد زمينـه)شتهذرويدادي در زمان

 ذهن راوي بوده است ژرفايدرتر پدر به بيان روشن.اصلي سخن وي قرار گرفته است

.كه اكنون ظاهر شده است

:و نيز در يك الاليي از آباده كه آغاز آن با نواي الاليي براي كودك است

)29: 1370جاويد،(» ...منياُال الال گل راجونه«

مي مادر سخن از گذشته،در ادامه .آوردي خود به ميان
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ز او رفت«  دادم به خو رفتمسبوم ــــسرچشمه

ز تركست  مرا بردن به هندستونونــدو تا تركي

)30، همان(» بزرگ كردن به صد نازي شوور دادن به صد جازي

و ايـن همـان»گذشـته«رسد هدف اصـلي از الاليـي بيـان همـين به نظر مي  اسـت

گ. زماني است»نگاهپس« اي واكاوي ذهـن راوي ونهتوجه به پس نگاه زماني كه در واقع

بازگـشت بـه«بلكـه بـا مبحـث؛ شـود محدود به بررسي طرح زماني روايت نمي،است

. نيز پيوند دارد كه در جاي خود بدان خواهيم پرداخت»گذشته

 ديرش.3-2-2

بـه مبحـث)ترتيـب، ديـرش، بـسامد(بندي زمـان در روايـتي بررسي تقسيم در ادامه

دي. پردازيممي»ديرش« رخي به بررسي گستره«رش در  زماني كه وقـايع داسـتاني در آن

و ميزان متن اختصاص داده شده بـه ارائـه و اصـلي.پـردازيم آن مـيي داده است بـودن

اي در ميزان متن اختصاص يافته به يك واقعـه كننده كنترل عنصر... بودن وقايعايحاشيه

و بر اساس اين عنصر ممكن است واقعه  شاست به طور خالصه ارائـه]يا[ود، اي حذف

 تعامل واقعي بيان شود يا اصالً متن به توصيف اختصاصي به صورت صحنه]يا[ شود،

و گسترش زماني در آن مشاهده نشود و(» داده شود در مبحث.)97: 1384، ديگرانبياد

شي( در يك الاليي از خراسان،مربوط به ترتيب  يـب خوانديم كه ترت) الال الال به صحرا

امـا يـك مرحلـه).گذر از كودكي به جواني( بيان واقعه با ترتيب رويداد هماهنگ است 

و آن نوجواني است  در الاليي ياد شده پـرش از كـودكي.در اين ميان حذف شده است

ازي نوجواني دهد كه دوره به جواني نشان مي  كه از مسير بيان وقايع حذف شده اسـت،

و به عنو  او زنـدگي.آمـده اسـت ان يك عنصر اصلي به شمار نمـي ديد راوي مهم نبوده

و اصلي تقسيم فرزند را به دو بخش حاشيه  وكراي از نظـر) مهم(بخش اصلي ده است

و سپس آينده  و وجود كودك است .اسـت) غالم شـاه رضـا شـي(ي وي وي ابتدا تولد

از نوجواني كودك براي راوي عنصري حاشيه،بنابراين و رواي بوده  سـير وقـايع، همين

.وار بيان شده است خالصه

4:در يك الاليي از يزد چنين آمده است

مخا بشه حاجي« بِچم  الاليي بگو آجي
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 ببره ننشو مكــه نگو تو گفام شـــكه

)52: 1383نصيب،(» ِدگه مادر مدينه قبر پيغمبر بريم با هم

ب و كوتـاه اين الاليي كه يانگر آرزوهاي يك مادر است، خود نوعي روايت كوچـك

و در آن با مبحث به شمار مي  در.رو هستيمه روب»ديرش«رود نخست ترتيـب زمـاني را

سالي بزرگ←)ي الاليي كودك است شنونده( كودكي: كنيمالاليي گفته شده بررسي مي 

از سير رويـدادها) يا جواني(انيي نوجو در اينجا نيز مرحله ...)و حاجي بشه مخا بچم(

و متني به دوره  در اين الاليـي دو مرحلـه.ي نوجواني اختصاص نيافته استحذف شده

و بزرگ از سير رخدادها، و آن كودكي .سالي است اصلي انگاشته شده است

در،هاي زير در الاليي و گـسترش زمـاني  متن به توصيف اختصاص داده شده است

.دشوآن مشاهده نمي

:الاليي از كرمان

چن« قنــاَالال گل دهــده لبت بوسم همش

اَ الال خدا دادست خدا گنجي به ما دادست

)57و56: 1381عمراني،(»انار نقره طال دادست

:در يك الاليي از سبزوار

گ« ســــالال الال رِ دارم به غم  ازمــل نازم تو

رِ دا )73: 1370جاويد،(» رم چي كم دارم هزارون شكر به جا آرمتو

 بسامد.3-2-3

بـسامد«. پـردازيممي»بسامد«ها به بخش سوم آن يعني در بررسي طرح زماني در الاليي

و تعداد دفعـات بازنمـايي آن ميانيهبه رابط   دفعات اتفاق افتادن يك واقعه در داستان

و(» در متن مي)97: 1384،ن ديگرابياد .شود گفته

:خوانيمدر يك الاليي از كرمان چنين مي

به«  براي بابا جونت نامه نوشتـمشتم الال الال گل باغ

و روز ترمه ريزهزهـمن عزي5نوشتم رود  دو چشموش شو

 ... شوم بابايت مـيايهنمازت ميايه الال الال كه الالي

گ  مون داييبيومد خونهـي ــــل مايــاُال الال
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گ  بابات رفته به كوه تنهاا ـــــل نعنـــــاُال الال

 مرا بردن سوي صحـرا از اين صحرا به اون صحرا

اليالالئي الئــي الئي الئـــي اليي اليي »يـيي

)125و 124: 1370جاويد،(

را به خـود مـشغول) راوي(بينيم كه رفتن پدر از خانه، ذهن مادر در اين الاليي مي

و همين محور سخن او شده است  بسامد سخن گفتن از غيبت پدر در اين الاليي.كرده

خواند، نبـودن كودك خود مي نواي الاليي را براي) راوي(هر بار كه مادر.سه بار است 

ميمي ياد پدر كودك خود را به  و از آن سخن و بدين آورد گونه بارها به بازنمايي گويد

.له در متن پرداخته استئاين مس

و خروسلو«در يك الاليي از كهمي»سرعين :خوانيم

 اهللا منه اوچ دنه ور خدايا به من سه فرزند بده«

و مي به آنانن المشله ره ده ور درد  سوزند هم بدهكه در حسرتش

ميگوون گدن قوشالرا ده ور به آن پرندگاني كه مي و  روندآيند

آنهوه گوتي سالمشالرا ده ور به به را كساني كه  خاطر داشتن فرزند ته هاون

 كنندسوراخ مي
 اندو به كساني كه پيش از ما به خواب رفته تمش الرا ده ور هاما قاباغندايا

 اندهايي كه در پشت در ايستادهبه درويش قاپي ده كي درويش لره ده ور

 فرزنداني بده

مي ... الال وام گون ده مـن  خوانممن هر روز الاليي

مي الي الي چاالم ياتار سان »...گويم تا هنگامي كه بخوابيالاليي

)115و114: 1370جاويد،(

هنگام خوابانـدن كـودك خـود بـا موسـيقي الاليـي،) راوي(در اين الاليي نيز مادر

مي،آرزوي خود را كه داشتن فرزندان ديگر است  را بيان و براي ديگران نيـز همـين كند

و بـسامد محـور،آرزوي داشتن فرزند.آرزومند است  اصـلي ايـن الاليـي قـرار گرفتـه

.پرداختن به آن باال است

:در يك الاليي ديگر، از مازندران اين گونه آمده است

)دختر هفت خاله دارد(الال الال گل الله دتر دارنه هفت تا خاله«
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اَ تا دايي )دختر يك دايي دارد(الال الال گل چايي دتر دارنه

)دختر دو عمه دارد(الال الال گل پمبه دتر دارنه دتا عمه

)دارد دختر سه عمو(الال الال گل ليمو دتر دارنه سه تا عمو

)132: 1381عمراني،(

ه راوي قـرار گرفتـه در اين الاليي نيز برشمردن تعداد افـراد فاميـل در كـانون توجـ

،هـا دارنـد چندان دور از ذهن نيست اگر بگوييم با توجه بـه قـدمتي كـه الاليـي.است

و خانوادگي مردم ايـران افتخار داشتن افراد زياد در خانواده يا طايفه به شرايط اجتماعي

هـايي كـه از به هر روي در مبحث بسامد، در نمونه.گردد هاي بسيار دور بازمي در دوره 

كه،ها آورديم الييال را بـه خـود) راوي(سـاز اي چنان ذهن كـانون گاهي واقعه« ديديم

و ديدگاه ساز آن را بارها با بيان كند كه كانون مشغول مي   ...كنـد هاي مختلف بيـان مـي ها

ميساز با استفاده از اين انگاره كانون و با توجـه بـه ها سير خطي گذر زمان را به هم زند

ميه نظر خود آن و(» بخشدا را از نو سامان .)97: 1384، ديگرانبياد

،نمايـد اي ديگر كه رخ مي نكته ها گفتيم،ي زمان در الاليي چه كه درباره افزون بر آن

و فرورفتن خورشيد(ها زمان به معني تقويمي آن اين است كه در برخي الاليي ) برآمدن

از.به كار رفته است : كردستانبراي نمونه در يك الاليي

كه« ميم واخورهه لوياني الي الي راي ده  گويم تا خورشيد برآيد الاليي برايت

و موري له كونا ده راني آن تامل به تا و مورچگان از النه  درآيند هنگام كه پرندگان

ميالي الي را ده كه آفم تاوه نيواره الاليي برايت »تابگويم تا به هنگام غروب

)122: 1370جاويد،(

و فرورفتن خورشيد و عمـر(در اين الاليي زمان به معناي برآمدن آمـده) گذر زمان

از الاليـي بـه عنـوان) راوي(مـادر.اي مهـم اسـت هـا نكتـه گذر عمر در الاليـي.است

غم وسيله و و احساسات ، ديگـر سـخن بـه.بـرد هاي خود بهره مي اي براي بيان آرزوها

ك و الاليي ودك خود درد دل مي مادر با و اين مهـم،كند تـرين برگي از خاطرات اوست

آن ديگر از الاليييهدر زير دو نمون.هاي ايراني است مضمون الاليي  هـا هايي را كـه در

:خوانيممي،شودزمان تقويمي ديده مي

:الاليي از كرمان

 ...باالي بون اومـــــدد كه ماهــاُالال الال شبــــون اوم«
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اُالال الال گل كشمـــــش كه خواب اومد به پشت چشم

»...كه خواب اومد خمارت كو كه شب اومــــد قرارت كو

)54: 1381عمراني،(

مي« »آد روز شنبــــــهالال الال گل پنبـــــــه بابات

)76: 1382لي،نحس(

هايي كه در الاليي: گفتن چند نكته بي فايده نيست،در پايان مبحث زماني در الاليي

اين نكته در بخش مربوط به راوي به طـور گـسترده(خوانديم راوي اول شخص است 

رود كـه شخـصيت تـر انتظـار مـي در روايات اول شـخص بـيش«). بررسي خواهد شد 

كه كانون هم امكاناتر بيشساز زمان با سير داستان بـهت زماني محدودي در اختيار دارد،

و ديدگاهي هم  سـاز البته در اين نوع روايـات اگـر كـانونو زماني داشته باشد پيش رود

و مرورگـر دارد خود را بازگويد، نگاهي واپسي بخواهد تجربه گذشته  و(»نگرانـه  بيـاد

و ديـدگاه راويهـ اما ديديم كه در الاليي؛)98: 1384، ديگران اي ايرانـي طـرح زمـاني

و به نظـر مـي اين باره، دراين در بعـضي«. ديگـري باشـديه از دسـت،رسـد گونه نيست

و يا يكي از افراد داسـتاني را مـورديه گذشت،ساز اول شخص كانون،روايات  دور خود

و از اين رو عالوه بر اينكه از گذشـت بازنگري قرار مي  از جملـه افـراد داسـتانييهدهد

و ديدگاهي همهآنيه به آيند، آگاه است،خود »كنـد زماني اختيار مـي ها نيز وقوف دارد

و( .)98: 1384، ديگرانبياد

ها در الالييمكان.3-3

در بررسـي عنـصر.فزون بر طرح زماني به مكان نيز نيازمند اسـتاگفتيم كه هر روايت

از،هامكان در الاليي  .اي به پردازش روايت پرداختـه اسـت چه زاويه بايد ديد كه راوي

و محدود در نوسان است« و نماي درشت و نامحدود و(» اين زاويه بين ديد پرنده  بيـاد

وقايع را از موضعي ايستا ارائـه«ر بايد ديد كه راويت به بيان روشن.)94: 1384، ديگران

و آيا ديـدي پرنـده  و متوالي و كلـي اختيـار كـرده كرده است يا از موضعي متحرك وار

جز است يا ديدي درشت  و در.)95، همان(»گرايانهيينما در زير به بررسي عنصر مكان

ميالاليي مي نخست نمونه.پردازيمها :خوانيمها را

:الاليي فسا
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و محله بيابون« )32: 1370جاويد،(»الال الال اليي اي ماه تابون كه كوچه خلوت

:اهرم الاليي بوشهر، تنگستان،

مي« زدي الال مو اللت )41، همان(» بيشه كنم هميشه پلنگ از كو بناله شير

:برازجان الاليي دشتستان، بصري،

)43، همان(» داخل واوي زمين سوخي موجي گالوي)ص(پسين گيني محمد«

كـه در آغـاز چنـانآن فضاي روايت، بينيم كه انتخاب مكان براي ها مي در اين الاليي

ونابلكه راوي با ديدي كلي به نام بـردن از مكـ؛ خاص نيست،گفتيم هـا بـسنده كـرده

 در الاليي فـسا،براي نمونه؛گونه به كوتاهي، هدف خود را از سخن بيان كرده است اين

و محله گويـا بـه كـودك بفهمانـد كـه هـمي خلوت براي آن است كـه توجه به كوچه

 عنصر مكان،هايي كه در زير آمده است اما در الاليي!هايت خوابند، تو هم بخوابزيبا

.اي ديگر شكل پذيرفته استبه گونه

وه«: قوچان بجنورد، الاليي شيروان، ز له ورد، الريكي الي تو له ي يي، ئه

)79: 1370جاويد،(»...جا، كودكم بخوابو من در اين)هاسرزمين( جاييتو در آن

:الاليي كرمان

گ«  مون داييل مايــــــي بيومد خونهــالال الال

اُالالال گل نعنـــــــــــا بابات رفته به كوه تنها

)125 همان،(» از اين صحرا به اون صحرا مرا بردن سوي صحرا

:و يك الاليي ديگر

ال« )219:تابي همايوني،(»ال گل نعنا بوات رفته به كوه تنهاالال

و نمونه رفتـه، جـا، ايـن جـا،آن«هايي از اين دست، واژگاني مانند در اين سه الاليي

و گزاره«»اون صحرا اين صحرا،  و جهـت وقـوع وقـايع و قيود مكاني است كه مكان ها

و(»دهداشيا را نشان مي .)96: 138، ديگرانبياد

:در يك الاليي از مازندران

 الال الال نخر غصه الال الال غصه نخور«

و درخت است و پر از دار  كه امه ده پر از داره كه روستاي ما سرسبز

و روستا و صرا، شر و روستا دشت و صحرا، شهر  دشت

و گياه و گياه است سبزهگل  زاره پر از گل
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»...مازرون او توم نونه آب در مازندران تمام شدني نيست

)134: 1381عمراني،(

موقعيتي«يعني راوي نخست؛ گرايانه استييرسد نگاه راوي جز در آغاز به نظر مي

راي كند تا محدوده باالتر را اتخاذ مي  ص نمايـد كـه روايـت در آن اتفـاق مـشخ مكاني

و(»افتد مي  زيرا راوي نخـست موقعيـت؛ اما اين گونه نيست؛)95: 1384، ديگران بياد

 موقعيـت بـه سـپسو است گرفته نظردررا) صحراو دشت←روستاي سرسبز(پايين

ي سخن از سـوي بودن شيوه به ساده امر اين.است رسيده) مازندران سرزمينكل(باالتر

و اينكه الاليي ها برمي سرايندگان الاليي و يـك داسـتان گردد ها بااينكه خود يك روايت

و بغرنجي داست؛روندشمارمي كوتاه به  و از ايـننا اما پيچيدگي هاي امـروزي را ندارنـد

مي رهگذر، .توان ديد سادگي دنياي ذهني راوي را نيز

:خوانيمدر يك الاليي از كرمان چنين مي

ال«  كه آب ور باغ شاه ميرهال به خواب ميرهاُال

)58: 1381عمراني،(» آلو كه آب ور باغ شفتالو عزيزم مست خواب

او نخـست موقعيـت.خـوردي راوي به چـشم مـي گرايانهييدر اين الاليي نگاه جز

تر)باغ شاه(باالتر  و سپس به موقعيت پايين شـ(را برگزيده و) فتالوباغ پرداختـه اسـت

ي مكاني فضاي روايت را براي خواننده يا شنونده روشن كرده است گونه محدوده بدين

.و ذهن وي را جهت بخشيده است

 انتقال مكاني.3-3-1

منظـور«.آيـد در بررسي وضعيت مكان در روايت، سخن از انتقال مكاني نيز به ميان مي

و يـك نـوع بـه يك حالت، ان،از انتقال در داستان، گذر از يك مك  يك مرحله از تحول

و نوعي ديگر است حالت، مكان، زمـان مكـان، ديد،ي از انتقال براي تغيير زاويه.تحول

آن در الاليي.)17: 1387،و ديگرانمدبري(»شودو لحن استفاده مي   هـا انتقـال مكـاني

ها رين انتقال مكاني در الاليي گيرت چشم.شودديده نمي زدايي كند، گونه كه بتواند آشنايي

آنيهزيرا گوينـد؛ مسافر آن است، پدر بيشترسفر است كه  و كـه الاليـي، مـادر اسـت

و غايب به شمار مي  در يك الاليي از كرمان سـخن. پدر كودك است،رود حضور ندارد

:از رفتن پدر است
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هم«  راشاُ الالال گل خشخاش كه بابات رف خدا

)54: 1381عمراني،(» خبر رفته كه بابايت سفر رفــته كه از ما بي

مييهاالالييجا بايد گفت در اين . فراوان است،گويندي كه از رفتن پدر سخن

:است) انتقال از درون خانه به بام خانه(اي ساده از انتقال يك الاليي از فارس نمونه

مي...« و بند قشنگيخوات دلم بي(6»... برم بون بلندي ببندم نني )225:تاهمايوني،

،در ايـن الاليـي.شـود در يك الاليي از مازندران انتقال مكاني به روشني ديـده مـي

و از اين رو است كه واژگاني در پيوند با انتقـال مكـاني كه سخن از كوچ خانواده است

آن،هستند الدر مقايسه در :ها فراوان استاليي با ديگر

م« تـآفتاب قهار ه الالي دور آفتاب تندتر خواهد شد من فداي تو شومــن

 اند من فداي تو شومقطار شده) قاطرها(هامال شونه قطار من ته الالي دور مال

ميزنگ دنه زنهار من ته الالي دور زنگ  دهند من فداي تو شومها از رفتن خبر

تق ه الالي دور قاطرها بار قالي دارند من فداي تو شومــاطر قالي بار من

ت ميــقلچي بند بال من  رسيم من فداي تو شومه الالي دور به ابتداي قلچي بند

م و دنبالهــچالشت دمال  آن من فداي تو شومين ته الالي دور بعد به چالشت

ال و مراتع شيخ موسي الر خـواهيم الي دور شيخ موسي الر من ته و بعد به الرها

)125و 124: 1381عمراني،(»...رسيد

مي،جا در اين ه انـدازه بـه چـ هـا تـا آيد كه انتقال مكاني در الاليي اين پرسش پيش

هايي كه در زيـر آمـده الالييبراي پاسخ به اين پرسش به انجامد؟ چرخش در محتوا مي

و ايـن هـستند هـاي گونـاگون از يـك موضـوع روايتها اين الاليي. پردازيممي،است

 آسيبي به اصل موضوع نـزده،هاي شفاهي استهاي روايت گوناگوني كه يكي از ويژگي

تـوان بـه جـاي بازرگـان هـاي شـفاهي، كـشيش را مـي در روايت«اي بنا به گفته.است

.)84: 1386االس،و(» چنداني ببينديه بي آنكه ساختار خدش،گذاشت

:الاليي از كرمان

گ« ال الال  گيرهل زيـــره چرا خوابت نميــاُ

ميككه بابات رف زني گيره رهـگينيزي بر تو

)57: 1381عمراني،(» ...كنيز تو سيا باشه

:الاليي خراسان
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گ« زيــالال الال  گيرهره چرا خوابت نميـــل

زنب ميــابات رفته )81، همان(» ميرهي گيره ننت از غصه

:الاليي يزدي

الال« اُال الال گل زيـــــرهاُال الال الال

 ميـرهبابات رفته زنـي گيره ننت از غصه مي

اُال الال گل تختـــــه زن بابات سقط رفــته

و هايت كي كنه اُرسي كي به پايت كنه  هاب

 ميره خدمت بابات كي كنـهزن بابــــات مي

)54: 1383نصيب،(»هـه نصيب دخترت باشـزن بابا خوشت باش

:الاليي بيرجند

مي« 7اد صداي كوش آقاش ميادــاُال الال الالش

گيآقاش رفته تمـ زن گيـره كنيز صد رهـــن

ت رِ دارم چرا از بي كسي نالمـــــالالال )56و55: 1370جاويد،(»و

در.پـذيرد پايـان مـي) راوي( هاي مادربينيم كه سخن از انتقال مكاني، به درد دل مي

و بيرجند كه همگي روايـت الاليي و يزد و خراسان هـاي گونـاگون از يـك هاي كرمان

و بيان ترساب،)كه گفتيم يك انتقال مكاني است(مضمون هستند، موضوع رفتن پدر  هـا

و شرايط نامطلوب خـانوادگي نگراني .، پايـان پذيرفتـه اسـت)چندهمـسري(هاي مادر

آن در اين چند الاليي يك آشنايي،درواقع و  ايـن اسـت،زدايي باورپذير صورت گرفتـه

 يا همچون در يك درام در يك مكان مستقرند يا بـه جاهـاي گونـاگونهاشخصيت«كه

و جاي شگفتي نيست دوم از نظر فني در روايت امكاني گزينه.كنندسفر مي پذير است

جداي از سفر يك شخـصيت از مكـاني بـه مكـان.اندكه نويسندگان از آن استفاده كرده 

اي باورپـذير داد تا از اين راه به گونـه توان هميشه در سفر نشان ديگر، چه افرادي را مي 

،(» رويدادهاي نامعمول مواجه شـوند رويدادي يا با درئايـن مـس.)30: 1386واالس له

يعني انتخاب پدر به عنـوان شخـصيتي كـه؛ چند الاليي كه در باال آمد، روي داده است 

يهآن روز جامعـ با توجـه بـه شـرايط) باورپذير(تواند از مكاني به مكان ديگر برود مي

و سپس رويدادي هم) ازدواج دوم( ايران  شـود نبوده است، بيان مي خوشايندكه چندان

و هـم،به اين وسيله).رويداد نامعمول(  هم چرايي سفر پـدر در روايـت روشـن شـده
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آن،زدايـي گـوييم آشـنايي هنگـامي كـه مـي.زدايي صورت گرفته است نوعي آشنايي  از

و به ميان آوردن ازدواج دوم پدر يـكآ،جهت است كه الاليي واي خواب كودك است

،ايـن چـرخش در موضـوع، پـس از انتقـال مكـاني.رود زدايي به شمار مـي نوع آشنايي 

مس.ها ديده شده است تر در الاليي بيش ها يـك كه الاليي به اين دليل باشد له شايدئاين

و فرصت كوتاه براي درد دل  و ترسـي هاي مادر ايراني بوده است و نگراني ،چه درد دل

 باشد؟ستتوان ناگوارتر از ازدواج مجدد پدر خانواده مي

 راوي.3-4

و در اينجا بايد افزود كه الاليي،ها گفتيمي الاليي چه كه درباره وراي آن ها يك گوينـده

رو.به بياني يك راوي نيز دارند  و ايت رشـته گفتيم كه اي از رخـدادها اسـت كـه آغـاز

مي دارد انجام هاي جهـان دربـاره يـك موضـوع، روايت«. گذراندو يك روند منطقي را

اي هاي روايت، هر متن روايـي نيـاز بـه واسـطه رغم گوناگوني شكل شمارند اما علي بي

و شيوه.دارد كه آن را روايت كند  و ديدگاه گـري او هاي روايـت اين واسطه راوي است

» شـود هـاي گونـاگون روايـت مـي تمايز شكل ترين عواملي است كه باعث يكي از مهم 

و حسيني سروري،( و شـيوه.)1: 1387مدبري ي بيـان اين بدان معناسـت كـه سـاختار

و سخن از سوي راوي، تفاوت روايت وي را با ديگر روايت ـ ديگـر هـا  روشـنانراوي

و اين تفاوت همان است كه در مباحث تحليل متن به آن مي .گـوييم مـي»سـبك«سازد

اي را بـه لفـظ توانـد واقعـه كـس نمـي هـيچ« نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اين

راوي نيـز. بدون اينكه خواسته يا ناخواسته آن را از يك ديدگاه معيار ارائه كند،درآورد

و بدين سبب وقـايع را بـه روش خـاص خـود مـي  و از اين قاعده مستثني نيست بينـد

و متعادل مي اتخاذ همين روش.كند گزارش مي  بيـاد(»كنـد خاص، روايت او را محدود

آن.)87: 1384و نعمتي،  كـه ديـدگاه پس در بررسي عنصر راوي در يك متن، افزون بر

بـه. اسـت بررسـييشايـسته گري او نيزي روايت راوي در توصيفات مهم است، شيوه 

و جايگاه راوي در يك روايت داستاني بايد«طور كلي   به سـه عامـل براي بررسي نقش

): روايـتيهشـيو( حالـت.2) اول شخص يا سوم شـخص( شخص.1: زير توجه كرد

از شخصيتيهچگونگي عرض  و اينكه راوي در بيـرون داسـتان اسـت يـا يكـي هاست

و عـدم حـضور او، نگـاه ): ديدگاه( بعد.3. هاستشخصيت يعني جايگاه راوي، حضور
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و فاصل و(» او از وقـايعيهدروني يا بيروني در بررسـي.)10: 1387، ديگـران مـدبري

هاي ايرانـي كيـست؟ نخست بايد به اين پرسش پاسخ داد كه راوي در الاليي،عامل اول 

ميندراي بمعموال شويم كه هر رويداد يا داستان باره يادآور يـان به يكي از اين سه روش

ـ روش دوم؛داناي كـل يا همان گزارشگرانه روايي نخست به روش: شود مي ت بـا رواي

و جديدترين روش، من راوي يا اول شخص و آخرين  بـاتروايـي شـيوه با من راوي

هاي ايراني راوي كه همان مـادر اسـت، اول در الاليي. است سوم شخص مفرد يا راوي

،بـراي نمونـه؛شـود ها ديده مـي تر الاليي در بيش»م/من«ضمير شخصي.شخص است 

:نيمخواچند الاليي را در زير مي

:الاليي فسا

گُت بشي دستم بگيريكنم در سن پيريميييتالال« 8»كه بلكه

)32: 1370، جاويد(

:الاليي خمين

ب« اُال الال تو بودي سرنوشـــتماغ بهشـــــــاُال الال گل  ـتم

و روونم بخواب اي بلبل شيرين بخواب اي )34، همان(» زبونم مونس روح

:يك الاليي ديگرو

مي« ميكنم خوابت نميالاليت آدكنم يادت نميآد بزرگت

)68: 1382لي، حسن(»ننويت را ببندم دار بيـــــدي كه بلكه تو شوي راه اميدي

)63، همان(» ـه بابات رفته دلــــــم خونهــالال الال گل پـــــونـــ«

 روايتيهشيو.3-5

هـا بـهي روايـت، چنـد نكتـه در الاليـي اما در بررسي عامل دوم يعني حالت يا شيوهو

و يـا از ها توصيف شـده هايي كه در الاليي نخست آنكه شمار شخصيت: دست آمد  انـد

زن: اندك است،ها سخن به ميان آمده آن در پدر، مادر، دايه، و خود كودك كه عموماً بابا

امــا؛)هــايي كــه در پــيش خوانــديمماننــد الاليــي(د هــا حــضور دارنــي الاليــيهمــه

ميهايي نيز در الاليي شخصيت و در ديگـر ها ديده شود كه منحصر به يك الاليي اسـت

مس؛ شودها ديده نمي الاليي و منظقهئالبته اين نيـز اي كه خاستگاه الاليي استله به اقليم

 از يك زن كرمانشاهي،كه در آن گواه اين سخن يك الاليي از لرستان است.گرددبازمي
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ايـن نكتـه را از ذهـن نبايـد.شودسخن رفته است كه در الاليي ديگر مناطق يافت نمي

.جوار است دور داشت كه سرزمين لرستان با كرمانشاه هم

ب« مي رد بـــــارهــاليه اليه اليت  گويمتا به شهر بنشيني الاليت

و تاريك ميبهـمچين كرمانشاه تنگ و تاريك استه كرمانشاه  روي راهش تنگ

و زن كرمانشاهي كمر باريك است »...خانوم كرمانشاه كمر باريـــكه

)129: 1370جاويد،(

 زيـرا اساسـاً؛ها حـضور دارد هايي است كه در تمام الاليي كودك يكي از شخصيت

هـاه كه در بخش مربوط به زبان الاليـي گون همان.اندها براي كودكان سروده شده الاليي

گل: ديديم، كودك به عناصر زيباي طبيعت  و زيبـا، حتـي ها، پرندگان خوش انواع خوان

)ياقوت، فيروزه، در، مرجان(بهاو گوهرهاي گران) سيب، زردآلو، آلوچه(ها برخي ميوه 

آن. ماه تابان مانند شده استو و عـشق مـادر بـه كه گوياي مهـر اين تشبيهات افزون بر

و انس وي با زيبايي .هاي طبيعت داردفرزند است، نشان از روح لطيف مادر ايراني

هـا در الاليـي،شـود ديـده مـي هاي داستاني در روايت كه گونهآن،پردازي شخصيت

و توصيفاتي كه از شخصيت.نيست و ها در الاليي تشبيهات ها آمده، عموماً سـاده اسـت

ش  رو خصيتنشاني از ساختار و اصولي درآن ديده نميشپردازي شود كه اين هم به مند

آني سروده شيوه و سرايندگان هـا را از اشـعار ديگـر چه الالييآن«.گرددمي ها باز شدن

و آن جدا مي  و شـيو،دهـد اي ديگر جاي مـي ها را در گونه كند  سـرايشيه سـرايندگان

و مادران مهربان در لحظـه؛ اندها را شاعران رسمي نسروده الاليي.هاست آن هـاي شـور

ها را كه به سادگي در دسترسـشان ها در اين هنگام آشناترين واژهآن ...اندشيدايي آفريده 

آنگرفتهبوده به كمك مي و در مي اند .)64: 1382لي، حسن(» انددميدهها آهنگ

ي حاضـر در هـا گاه خود يكـي از شخـصيت،هاي ايراني است مادر كه راوي الاليي

هـاي از اين الاليي روايت( گونه آمده است در يك الاليي از فارس اين.شودها مي الاليي

:.)ديگري نيز آمده است كه تفاوت تنها در جزئيات مثالً نام اشخاص است

ب« كلــــالال الال  ون بســــيـوآم هســـي درم كردي

 آجر پـــــــاره ورم داديب كردم به يك نونــيـطل

بـسب بـو دادي ه خو رفتــــمـه اُو رفتــــم سرچشمه

بـدوتا ترك ز تركستـــون مرا بردن ه هندســـــونـي
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 ازي شوور دادن به صد جــازيـبزرگ كردن به صد نـ

 د، ملك جمشـيدــدا داده ملك احمـدوتا اوالد خــــ

كتـــه ملك احمــملك جمشيد به خو رفت »و رفتهــد

)105: 1381عمراني،(

ن) راوي(بينـيم كـه مـادر در اين الاليـي مـي گـاهي بـه گذشـته، خـود يكـي از بـا

مي شخصيت به،در داستان«ي بازگشت به گذشته بايد گفت كه درباره.شودهاي روايت

از آن به عنوان مرور.ان عرضه شدن، رجعتي صورت گرفته است رخدادهاي پيش از زم

كنـد تـا بفهمنـد بازگشت به گذشته به خوانندگان كمـك مـي.شود بر گذشته نيز ياد مي 

و انگيـزه پيش هـا هـاي شخـصيت تر چه اتفاقي افتاده كه منجر به وضـعيت فعلـي شـده

مي.)80: 1380آسابرگر،(»چيست  خـود،كه راوي كه مادر است بينيم در اين الاليي نيز

يـك:گوينـد در اينجا اصـطالحاً مـي.هاي داستان شده است تبديل به يكي از شخصيت

يك: داردشخصيت داستاني دو نقش را بر عهده   روايـت-مـن(بـه عنـوان راوي سو از

گـر كـنش يـك ديگر همچـونز سوياوكردن را بر دوش دارد روايتي وظيفه،)كننده

بـا راوي يعنـي شخـصيت؛باشـد دار نقـش در داسـتان مـي عهـده،)شـده روايت-من(

و برابـر اسـت گـر كنششخصيت  الزم بـه توضـيح اسـت كـه منظـور از كـنش. يكـي

مي« .دهنـد ها انجام مـي افتند، يا آنچه كه شخصيت رخدادهايي است كه در روايت اتفاق

تيم كه عامل سـومگف.)79: 1380آسابرگر،(» ايجاد يا تجربه رخدادهاست، كردن،كنش

و جايگاه راوي،در بررسي  و عدم حـضور او، نگـاه«.است نقش جايگاه راوي، حضور

و فاصله او از وقايع است  در.)10: 1387 سروري حسيني،و مدبري(»دروني يا بيروني

در هنگـامي كـه مـادر بـا نگـاه بـه گذشـته،...)الال الال بوآم هستي(همان الاليي فارس

د جايگاه مي؛گويد استان زندگي خود را بازمي راوي گويـد كـه بـه يعني از زماني سخن

و راويشخـصيت ميـان در ايـن حالـت، گـر بـوده اسـت عنوان يك شخـصيت كـنش 

 بـاز در همـين حالـت.وجود دارد اصلهف رواني بعدو زماني بعددرگركنش شخصيت

مييهگذشتگري الاليي، هنگامي كه مادر روايت است كه خواننده يا شنونده شود، خود

و بيرونـي مـادر آگاهي  ديگـرازو كنـد مـي پيـدا راوي-هايي نسبت به وضعيت دروني

پـدر، دوتـا تـرك، شـوهر، ملـك احمـد، ملـك« يعنـي هـستند؛ الالييدركه اشخاصي

مي»جمشيد آن فقط نامي و از درون ي ديـد راوي در اينجـا زاويـه.ها آگاه نيـست شنود
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مي؛دروني است) ونينگاه دروني يا بير( دهـد، زيرا راوي اطالعاتي كه به مخاطب خود

و بيرون خود است تنها درباره  اي اسـت كـه شيوهيهدهند ديد نمايشي زاويه«.ي درون

و مواد داستاني خود را به خواننده ارائه مي  و در واقـع نويسنده به كمك آن مصالح كنـد

مييهرابط در همين ساختار.)156: 1377ميرصادقي،(»دده نويسنده را با داستان نشان

:توان الاليي زير را گنجانديادشده مي

 الاليي مازندران

 الال الال گل پونــــه گدا اومد در خــــــونه«

 يه نان دادم بدش اومد دو نان دادم خوشش اومد

و سگش اومد )139: 1381عمراني،(»خودش رفت

 بـه راوي نگـاهاز گذشـته، حكايـت زمـان بـه) آمـد(»اومد«در اين الاليي نيز فعل

 يـك بـه تبـديلرا راوي–، مادر)دادممن(»دادم« فعلدر»م« ضمير سپس.دارد گذشته

و روانـي ميـان گذشـتهلهفاصـ همان نيز اينجادر.كندميگركنش ي راوي بـهي زمـاني

ب عنوان يك شخصيت كنش و حال وي امـا اكنـون؛ه عنوان يك راوي برقـرار اسـت گر

 هـاي شخـصيتاز يكـييدربـاره مـادر–زيـرا راوي؛ي ديد ديگر دروني نيست زاويه

پس به جز خود، ديگري نيز.»اومد بدش«: دهدمي متفاوت اطالعاتي»گدا« يعني الاليي

و زاويـه  رايبـ.ي ديـد وي را بيرونـي كـرده اسـت در كانون ديد وي قرار گرفته است

اند كـه در سازي را نيز در نظر گرفته ديد، اصطالح ديگري به نام كانوني اصطالح زاويه 

و بيننـده،پاي راوي ها را، هم هركدام از شخصيت«آن  اي خـاص از داسـتان بـه مـدرك

 راوي بـه دنيـايي اي تقريبـاً هـم سـنگ دريچـه آورند كه ادراك او دريچـه حساب مي 

و قضاياي آن مي و(» ايدگشداستاني  ديـد، راويي اما در زاويـه؛)1: 1384، ديگران بياد

و بـيش حاضر در الاليي مانند هايي ديگر شخصيت درباره.مركز توجه است  پـدر كـم

دارد، قـرار هـا الاليي مادر–اما شخصيت ديگري كه در كانون ديد راوي؛ ايمسخن گفته

 يـك،بـاره دراين.ار كرده است است كه پدر خانواده اختي) شويهمزنيا هوو(دوم زن

(خوانيمالاليي از كرمان را مي الاليي مناطق ديگـر هاي ديگري از اين الاليي، در روايت:

)نيز آمده است

ا صدا كفش باباش مياــاُال الال الالش ميـ«

 گيرهباباش رفته زني گيره كنيزي ور تو مي



و زمستان2ي، شماره2سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله 26 1390، پاييز

)67: 1381عمراني،(» باشــه گلوبندش طال باشــهاــكنيز تو سي

 دوم ازدواجازرا خـود انزجـار چگونـه مـادر–بينـيم كـه راوي در اين الاليـي مـي

مي:كندمي بيان همسرش  كـاربردن بـه بـا سپسو»باباش رفته زني گيره«:گويدنخست

 بـه مـادر–راوي باآنكه.كندمي ابرازرا خود زن، ناراحتيآن براي»سياهو كنيز« واژگان

 منفـيو تحقيـر بـاركه واژگاني گزينشبا اما است؛ پرداخته»دومزن« ديگر، شخصيت

در همراهبه»دومزن« برايرا شمردن ونـي خـود را بيـان كـردهدر حـاالت واقع دارد،

روايـت امـا در ايـن؛در اينجا هرچند كه راوي بازگشتي به گذشته نداشته اسـت.است

و هرجا كه سخن از  را»زن دوم«حضور دارد  به ميان آورده، هم پـاي او حـضور خـود

مي.اعالم كرده است  امـا بـا؛ بيرونـي اسـت، ديـد راويي رسد كه زاويهدر آغاز به نظر

و زيـرا ايـن گفـت؛ ديـد درونـي اسـتي شـويم كـه زاويـه كمي دقت متوجه مي وگـو

در)مـادر–راويبراي(اي تلخ راندن از واقعه سخن و نـاراحتي ابـراز هـدف بـا واقـع،

 ديـدي زاويهو به همين دليل است شده انجام مسئله اينيدرباره) راوي(خودي عقيده

هـا افـزون بـر آنكـه بـراي ها در الاليي وگوي شخصيت گفت گفتني است.است دروني

مي مخاطب اطالع  .رودبه شمار مـيهاي پردازش در الاليي خود نوعي شيوه،كندرساني

و دلنـشيني كـه دارنـد، كه اين گفتجاآن از و با زبان شيرين وگوها هدفمند نيز هستند

و خستهي الاليي ماللبراي شنونده .كننده نيستند انگيز

 اوج روبهكنش.3-6

بهي بررسي ساختار روايت در الاليي در ادامه »اوج كـنش روبـه« يـا»چينـي مقدمـه«ها،

ها به روايت ديگري از الاليي كه در پـيش براي بررسي اين عنصر در الاليي.پردازيم مي

.پردازيمذكر كرديم مي

:الاليي يزدي

يـتو يادت هه كه نون بسـت) مهروستي(اُ الي الي الي مروستي«

يـكردم درم كردي، درم بســــت طلب) نان كوچك(يكي سورك

ب)كه-خوب(من خو ونـه قبرستون يه ترك اومد به قبرســترفتم

ن  ازيـمرا برده به تركســــــــــــــتون بزرگم كرد به صـــد

 جهيزم داد به صد صــندوق عروسم كرد به صد شـــــــــادي
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 زن بابا خوشت باشــــــــــــــه نصيب دخـــــــترت باشه

)تـهس(ــــــه تا فرزند خدا داده محمد نام به مالهه ســـــــ

هــواره حبيب ســــلطان مجنبانـحبيب اهللا به گـــــــــــــه

و آفتابههـبيا دايـــــــــــــــــه برو داي  بــــــــياور تشت

خزاده كه شاهـبشويــــــــــــم روي شاه  دا دادهـــــــزاده

ه نصيـــــــب دخترت باشهــزن بابا خوشــــــــــــت باش

اُ الي الي الي الاليـــــيـــــــاُ الي الي الي الاليــــ »ــي

)94و95: 1381عمراني،(

اآنيدربارهاطالعاتي«چيني در مقدمه ختيـار چه كه در حال اتفاق افتادن اسـت، در

و خوانندگان دركي از چگـونگي روابـط شخصيت: گيردخواننده قرار مي  ها معرفي شده

ب آن ميه ها و بعـد از آن جا كه بحراني پيش مـي خيزد تا آن كنش برمي.آورند دست آيـد

و راه حل قطعي داسـتان مهيـا مـي   در ايـن.)80: 1380آسـابرگر،(» شـود واپس نشسته

ب»تو«الاليي ضمير به كه در ؛ گردد در ابيات بعدي بازمي»بابازن«يت آغازين آمده است،

را)ضـمير تـو(اي كه نامي از وي ببرد، بـا اشـاره يعني راوي پيش از آن رفتارهـاي وي

و سپس هويت وي را كه همان بازمي در.كنـد بودن وي است، آشكار مـي»بابازن«گويد

و كـنش،شـود ده مـي زمـان كـه نـام اشـخاص بـر هر بيت از اين الاليي هم هـاي آنـان

و كارهـاي يعني شخـصيت؛خيزد نيز گفته شده استرخدادهايي كه پس از آن برمي  هـا

و به  و رخدادها را نمـي آنان و حـضور يكـي طوركلي اشخاص تـوان از هـم جـدا كـرد

 آغـاز كـشمكش يـا»طلب كردم) نان كوچك(يكي سورك«بيت.مستلزم ديگري است 

و خود بحرا اوج از آن يـاد شـد، همـان يني يا كـنش روبـهچن كه در مقدمه بحران است

اي نكتـه.اسـت) زن بابـا به دستبيرون كردن كودك از خانه(»بستي درم–كردي درم«

گنجاندن رويـارويي«فكني گره. فكني است گرهيلهئمس،نمايدديگر كه در اينجا رخ مي 

يـا زنـان(مردان خـوب«فكني در گره.است)78 همان،(» چينيو تعارض پس از مقدمه 

بد) خوب بد(مورد ضديت مردان از.)همـان(»شـوند واقع مـي) يا زنان  در ايـن الاليـي

يابيم كه كودكي كه از خانه بيـرون درمي» عروسم كرد به صد شادي«جا كه گفته شده آن

ضد»بابازن«دختر بوده است، كه اند كرده ت دختربچه شخـصي،به بيان ديگر. است با او

و اما بحراني كه در ايـن خوب الاليي است كه زن و جفا روا داشته است بابا بر وي ستم
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و خود گره ماجرا شد، پايدار باقي نمي و فروميالاليي از آن سخن رفت نـشيند كـه ماند

ال.گويندمي»گشايي گره«در اصطالح به آن  جـا اليي هنگامي كه سـخن بـه ايـن در اين

:رسد مي

ونـيه ترك اومد به قبرستونــبه قبرستمن خو رفتم«

 مرا برده به تركســــــتون بزرگم كرد به صــد نازي

»...عروسم كرد به صد شـادي جهيزم داد به صد صندوق

)95: 1381عمراني،(

 البته در بيت؛ شودگره بحران گشوده مي

»يه ترك اومد به قبرستونونـمن خو رفتم به قبرست«

 بحـران»...مرا برده به تركـستون«اما با خواندن بيت بعد؛ همچنان بحران وجود دارد

و در بيت  موقعيت كامالً آرام شده»...عروسم كرد به صد شادي«رو به فرو نشستن دارد

و در اين گره در اينجا گفتن اين نكته دور از لطـف.فكني گشايشي رخ داده است است

ي در مبحث مربوط به مكان، دربـاره. استهاي انتقال نيز صورت پذيرفت نيست كه گونه 

و نيز گفته شد كـه انتقـال  از حـالتي بـه حالـت ديگـر نيـز روي،انتقال سخن گفته شد

و ستم ديده در آغاز از طبقه) دختر بچه(در اين الاليي كودك.دهد مي ي جامعـهي فقير

از؛رودبه شمار مي و ازدواج) مرا برده به تركستون( انتقال مكاني اما پس

)جهيزم داد به صد صندوق عروسم كرد به صد شادي(

مي.ي ثروتمند جامعه منتقل شده است به طبقه هـاي نـشانه،گوييم ثروتمنـد اين كه

(ديگري نيز به جز بيت ياد شده در الاليي دارد كه از ايـن قـرار اسـت  محمـد نـام بـه:

ي ايـران بـه درس خوانـدن در دوران گذشـته در جامعـه)به نزد مال رفته است=ههمال

.ي ثروتمند اختصاص داشتطبقه

)بشويم روي شاهزاده كه شاهزاده خدا داده(

.ي شاهزاده گواه ديگري بر اين مدعاستخود واژه

 گيري نتيجه.4

و اندي مجموعه،فرهنگ و رسوم، باورها و دانششهاي از آداب هايي است كه در ميان ها

و فرهنگ عامـه فرهنگ را به دو دسته.مردم يك سرزمين جريان دارد  ي فرهنگ رسمي
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و رسـوم، انـواع، از جمله؛هاي گوناگوني دارد فرهنگ عامه بخش.اند تقسيم كرده آداب

و متل پوشش، خوراك، قصه  و الاليي ها، ترانه المثل ها، ضرب ها ها كـه خـود الاليي.هاها

ي شفاهي پس از گذر از ساليان دراز به دست مـا اند، به گونه هاي عاميانه بخشي از ترانه 

و در دوره رسيده از.انـد هاي جديد است كه مكتـوب شـده اند ادبيـات شـفاهي بخـشي

و ها كه ترانـه الاليي.گيردها را نيز در برمي ادبيات عاميانه است كه الاليي  هـايي عاميانـه

و آهنگي تأثيرگذار سروده شدههسرود در.اندهايي مادرانه هستند با نهايت ايجاز مـادران

و گل الاليي .انـد ها ماننـد كـرده ها كودك خود را به مظاهر زيباي طبيعت مانند پرندگان

و بي ها چهره الاليي ها فراوان به كار رفتـه اي كه در الاليي تنها آرايه.پيرايه دارند اي ساده

سادگي زبان سـخن.استعاره نيز در اندك مواردي كاربرد داشته است.تشبيه است است، 

 بلكـه خـود نـوعي زيبـايي در بيـان ايـن؛ها نكاسته اسـت ها از شاعرانگي آن در الاليي 

ازي سـخن در الاليـي هرچند كه شـيوه.رودها به شمار مي سروده و بـه دور هـا سـاده

آ؛پيچيدگي است  مي اما ساختار روايت در اي از رخدادهاست روايت رشته.شودن ديده

و انجامي دارد، مانند يك داستان  و ميانه مي.كه آغاز گوينـد زنـدگي از اين رو است كه

ميناي انسهر روزه   يعنـي؛اند گونه ها نيز اينالاليي.رودها نيز خود يك روايت به شمار

و انجـام يـا كننداي از رخدادها را، هر چند ساده، روايت مي رشته و ميانه  كه داراي آغاز

مي.نتيجه است و مكان كه عناصري از روايت به شمار هـا وجـود در الاليي،روندزمان

و همـاهنگي آن طرح زماني در الاليي.دارد ها داراي توالي زماني، ترتيب بيان رويـدادها

و تفاوت آن  و پـس پـيش(ها يعني نابهنگامي در روايـت با واقعيت ،)گـاه زمـانين نگـاه

و و بسامد يعني پيونـد ميـان دفعـات روي دادن يـك رخـداد ديرش يا گسترش زماني

زماني ها ديدگاهي همه طرح زماني در الاليي،درنتيجه.دفعات بازنمايي آن در متن است 

و قيدهاي مكاني، نگاه جز ها با گزاره مكان در الاليي.دارد ـ ها و نيـز گرايانـهيي ي راوي

انتقال مكاني در خود چـرخش در موضـوع را كـه گـاهي بـا.ي همراه است انتقال مكان

.شود نيز، به همراه داشته استهدف راوي از بيان موضوع يكي مي

هـاي روايـت راوي در الاليـيهشـيو.هاي ايراني راوي اول شخص است در الاليي

و شخصيت اين امـروزه پردازي روشمند ماننـد گونه است كه تعداد اشخاص زياد نيست

،ها كه يكي از ساختارهاي روايت اسـت اما تبديل شخصيت؛ شود ها ديده نمي الاليي در

براي نمونه مادر كه راوي الاليي است با نگـاهي بـه گذشـته،.شود ها ديده مي در الاليي
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گيري وضعيت كنـوني بازگشت به گذشته روند شكل.شودها مي خود يكي از شخصيت

مي.دكندر روايت را روشن مي  و: گيـرد مادر با يادآوري گذشته دو نقش به عهده راوي

و هم دروني، ديد راويي زاويه.گرشخصيت كنش  در. هم بيروني است گزينش واژگان

و به اين وسيله اسـت كـه ها در بحث بررسي زاويه الاليي ي ديد راوي بسيار مهم است

.توان به حاالت دروني راوي پي بردمي

و بحـران يـان داده در اين ميان بيا و خود رويـداد هايي كه در حال روي دادن است

هـاي گره يا مـشكلي بـراي يكـي از شخـصيت.شودها ديده مي كشمكش نيز در الاليي 

و فرو مي آيد، سپس اين كنش پايدار باقي نمي الاليي پيش مي  از؛نشيندماند  يعنـي گـره

هـا جا انتقال در وضعيت شخـصيت در اين) گشايي در روايت گره( شودبحران گشوده مي

وگوهـايي گفت.ي ثروتمند جامعهي فقير به طبقه انتقال از طبقه: نيز صورت گرفته است 

و ديگر شخصيت  در،دهـد هـاي الاليـي روي مـي كه ميان راوي  خـود نـوعي پـردازش

.رودروايت به شمار مي

 امـا؛رسـندر مـي ها در نگاه نخـست سـاده بـه نظـ در پايان بايد گفت با آنكه الاليي

و و ايـن خـود گـواهي بـر غنـاي فرهنـگ عامـه ساختار يك روايت را در خود دارنـد

و نيز دانش ذهني ايرانيان در دورههاي عاميانهسروده .هاي مختلف استي ايراني

ها يادداشت

.گنجشك: چقوك يا چغوك.1

ر.2 .ا من

و خاصـ گياهي كوهي كه بسيار خوش: آويشن.3 و زيباست و. يت دارويـي دارد بو دو نـوع گرمـسيري

و نوع سردسيري آن برگ سردسيري دارد كه گرمسيري آن برگ  و كوچك دارد و هايي پهن هايي باريك

.بو است اما هر دو نوع اين گياه بسيار خوش. بلند دارد

.ديگر، يكديگرهم: هم دگه.ها ها، حرفگپ: خواهد، گفاممي: مخا.4

 فرزند: رود.5

 ننو، گهواره: نني/ بوم، بام خانه:بون.6

 كفش: كوش.7

 بزرگ:گت.8
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