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 چکیده

اند که گذر از زندگی روستایی و سکونت در شهرها، بسیاری از  بسیاری از محققین به نتیجه رسیده

سمت فراموشی سوق داده است. در گذر  و رسوم واحدهای اجتماعی سنتی را از میان برده یا به  آداب

مات هایی هستند که لط های محلی همواره از جمله گونه ای، موسیقی از چنین تغییرات فرهنگی

شود، بلکه در  شده، فقط شامل ایران نمی های عنوان شود. یقیناً دگرگونی زیادی را متحمل می

پیگیری است. لذا، این مقاله تالش دارد تا با توجه به  های مختلف قابل  نقاط جهان، با شدت  اقصی

ور در این اهمیت موضوع و برای پردازش بیشتر، آن را از زوایای مختلف بررسی نماید. بدین منظ

پژوهش، بحث فوق از دو منظر مورد تدقیق قرار خواهد گرفت؛ بخش اوّل، با استفاده از نظریۀ آرجون 

شدن، مسئلۀ تغییرات در نظام فرهنگی و هنری با تمرکز بر  آپادورای، متفکر برجسته حوزۀ جهانی

ع، یک نمونه گیرد، و در بخش دوم، برای درک بهتر موضو موسیقی فولک مورد بررسی قرار می

شود که با تشریح عوامل دخیل  شناسانه تحلیل می خوانی از منطقۀ الموت از منظر قوم موسیقی الالیی

شود. در پایان،  های مختلف آن، مسائل و جزئیات این گونۀ فولکلوریک، به بوتۀ نقد گذاشته می در الیه

این تحوالت، دخالت دارند و نوعاً  های این پژوهش نشان خواهد داد که فاکتورهای گوناگونی در یافته

 .  شود محصوالت فرهنگی و هنری می« جایگشت»و در مواردی سبب « استحاله»برخی از آنها سبب 

سازی، نظریۀ آپادورای، مدل آلن  خوانی، تأثیرات فرهنگی جهانیالموت، الالیی واژگان کلیدی:

 مریام.

 

                                                           
ارشد رشته اتنوموزیکولوژی نامۀ نویسندۀ دوم در مقطع کارشناسیهایی از این مقاله، برگرفته از پایان بخش 1

 عنوان استاد راهنما بوده است. دانشگاه هنر با نظر و هدایت نویسندۀ اوّل به 

 ارشد موسیقی شناسی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. )نویسندۀ مسئول( کارشناس 2

Nourani.Cello@gmail.com 

 Azadehfar@art.ac.ir                                 استاد موسیقی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. 3



134 1399/ تابستان  59 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 مقدمه

و ضبط صدا نظیر فنوگراف یا رادیو بود؛  دستگاه ثبت شاید روزی که ادیسون در فکر اختراع 

هایش در سدۀ بیستم زندگی مردم جهان را در ابعاد فرهنگی  کرد که ساخته گمان نمی

های تصویری، صوت و در پی آن رسانهدستخوش تغییرات بنیادین قرار دهد. تولید رادیو، ضبط

وجود آورد.  ویژه در یکصد سال اخیر به ا بهتأملی را در شیوۀ زندگی مردمان دنی همگی تغییر قابل

واقع، امروزه، زندگی اجتماعی انسان بدون ابزارهای سمعی و بصری دیگر قابل تصور نیست.  به

دلیل فاصله با شهرها و بُعد مسافت، تا حد زیادی  های درون جامعۀ روستایی به زمانی سنت

جمعی و تلقی کردن  ترش ابزارهای ارتباطماند، اما در این روزگار، با گس نخورده باقی می دست

ای  دست فراموشی سپرده شده است؛ مسئله ها به ای جهانی، فرهنگ و سنت دنیا همچون دهکده

شود. اگر قرار باشد  اجتناب محسوب می که شاید بتوان گفت: جلوگیری از آن امری غیرقابل

شناسان را مورد  موسیقی توان در فضای موسیقی کار قوم مثالی در این خصوص ذکر شود؛ می

های فرهنگی نیست؛  مداقه قرار داد. کار این پژوهشگران نیز چیزی بیشتر از ثبت این داشته

 شود.  های آینده می عملی که حداقل باعث حفظ آنها برای نسل

از این رو، ما در این پروژه، از بُعد موسیقایی و تغییرات فرهنگی در این گونۀ هنری، 

دهیم. الالیی، اگرچه  های کهن بشری مورد توجه قرار می عنوان یکی از میراث ا بهخوانی ر الالیی

ای از  تواند آیینه های آن می تقریباً در نزد همۀ اقوام بشری وجود دارد، اما تمایزات و تفاوت

باورها و ساختار ذهنی هر فرهنگ و قوم و قبیله باشد. حال استحاله و جایگزینی این سنت در 

تواند بر این باورها و ساختار تغییر  های صوتی و تصویری تا چه حد می ش واسطهاثر گستر

عنوان یک دغدغه موضوع اصلی  ای است که نگارندگان این پژوهش آن را به حاصل کند مسئله

 اند.  این تحقیق قرار داده

 طرح مسئله

تی متناظر آن در خوانی و رسوم سن مسئلۀ اصلی این پژوهش، تحلیل استحاله و جایگشت الالیی

های صوتی و  های ضبط صدا و واسطه اثر گسترش با تحلیل و بررسی در خصوص دستگاه

های مؤثر و غیرمؤثر این مسئله  های سنتی است. مسلماً در این میان، ارتباط تصویری در فرهنگ

ن باید نقد و بررسی شود. بنابراین و از پی این اقدام، چند پرسش بنیادین، مبانی اصلی ای

شدن  شدن را در انقراض و یا کمرنگ توان عامل شهری ـ چگونه می1سازد:  پژوهش را ممکن می
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ـ ورود فنّاوری و ابزارهایی همچون ضبط2ِخوانی مرتبط دانست؟  ها نظیر الالیی برخی سنت

ـ 3های اجتماعی تا چه اندازه در این تغییرات دخیل هستند؟  صوت، رادیو و تلویزیون و شبکه

های صوتی و تصویری برای حفظ  هایی در کنار تهدیدهای حاصل از استیالی واسطه تچه فرص

 خوانی( وجود دارد؟ ها )نظیر الالیی های سنتی فرهنگ داشته

 روش تحقیق 

عنوان یک نمونۀ در حال   خوانی در منطقۀ الموت قزوین )به این پژوهش، با تمرکز بر روی الالیی

ای، منابع مکتوب موجود و  لی و به مدد مطالعات کتابخانهتحلیـ  فراموشی( به روش توصیفی

تر و  گرفته است. همچنین پژوهش حاضر، برای دستیابی به نتایج دقیق تحقیقات میدانی انجام

انسجام ساختاری بهتر از دو مدل بهره برده است. در بخش اوّل و مباحث تئوریک، از نظریۀ 

نوعی پاسخی به  تفاده شده است که نظریۀ او بهشدن فرهنگ توسط آرجون آپادورای اس جهانی

تواند به درک مشابه  باشد که خواننده محترم نیز با خوانش آن می شده می تمامی سؤاالت مطرح 

و مشترکی با نویسندگان دست یابد. در بخش دوم، برای تحلیل موسیقی از مدل آلن مریام 

 شود.  برداری می بهره

 پیشینۀ تحقیق

این پژوهش، مشتمل بر دو بخش اصلی است، پیشینۀ تحقیق نیز در دو بخش  توجه به اینکه 

صورت بنیادین به  گیرد. در بخش نخست، مرور مطالعاتی است که به مورد پردازش قرار می

های ضبط و پخش صدا و  ویژه دستگاه های صوتی و تصویر به موضوع پیدایش و گسترش واسطه

عنوان یکی  ها به ه معرفی برخی مطالعات مرتبط به الالییشود و در بخش دوم ب تصویر ارائه می

 شود.  از مظاهر فرهنگی در همۀ جوامع بشری پرداخته می

عنوان موضوعی الینفک در زندگی  شدن و فنّاوری به بخش اوّل: در این بخش، از شهری

موضوع  آید. عنوان دو موضوع مهم سخن به میان می ویژه صدا( به امروزه و صدا و تصویر )به

نگرانه ذهن  شیوۀ کُل چیرگی اصوات و تصاویر در جامعۀ امروزی هم در شکل جزءنگرانه و هم به

شناسی و  شناسی، روان شناسی، مردم های متنوعی نظیر جامعه پژوهشگران مختلفی از رشته

نیز  اند. در ایران غیره را مشغول کرده است و در این باب آثار زیادی را به رشتۀ تحریر درآورده

های ضبط صدا و موارد مرتبط با آن مقاالت و کتب  در بخش موسیقی از روند ورود دستگاه

اند از: تاریخ تحوّل ضبط موسیقی در  ترین آنها عبارت مختلفی به انتشار رسیده است که مهم
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مالحظاتی بر کتاب تاریخ تحوّل ضبط موسیقی در ایران، »(؛ 1377و  1366ایران )سپنتا 

(؛ 1384یر  نی )کی« تاریخچه ضبط موسیقی در ایران»(؛ 1382)منصور « سکوگرافیدرزمینۀ دی

 (. 1384)گرنف « شناختی موسیقی صنعت ضبط: یک رویکرد قوم»

ترین هنرهای موسیقایی و ارتباطی   ترین و ملموس در بخش دوم، در خصوص یکی از ابتدایی

ای با سابقۀ  شود. پدیده صحبت میخوانی  در اجتماعات کوچک انسانی یعنی الالیی و الالیی

تقریباً به طول زندگی اجتماعی انسانی که با رویکردهای تحقیقاتی گوناگون در پهنۀ وسیعی از 

نامه در  ویژه پایان نقاط جهان و همچنین مناطق مختلف ایران در قالب کتاب، مقاله و به اقصی

ن خصوص، با توجه به ابعاد وسیع مقاطع مختلف دانشگاهی مورد تحلیل قرار گرفته است. در ای

های اوّلیه نگارندگان، مشخص شد که اغلب این آثار یا با رویکردهای  این قبیل کارها و با بررسی

شده است. همچنین، از  منظور تحقیق و پژوهش در ادبیات فولکلور ایران انجام اجتماعی و یا به

نجام پذیرفته است که همگی با رویکرد ها ا دست فعالیت  منظر موسیقایی نیز تعداد کمی از این

ای شد تا  تحقیقاتی نگارندگان، در مواجه با این بحث، متفاوت بوده است و همین موضوع، بهانه

 نگارندگان به چنین تحقیقی اقدام نمایند. 

 بدنۀ تحقیق

 بخش اوّل

کرده است. های صنعتی برقرار  ای با پدیده امروزه زندگی در شهرها پیوند عمیق و ناگسستنی

اند؛ کرده شان را طی می ها با امکانات اوّلیه در روستاها یا شهرهای قدیم زندگی اگر روزی انسان

طور کلی تغییر کرد و این دگرگونی، تمام شئون زندگی آنها  با شهرنشینی جدید، این سازوکار به

گویی و  نی، قصهخوا را در بر گرفت. اگر روزی برای گذران وقت و تفریح و سرگرمی از روایت

ها واگذار شد. به طورحتم،  شد؛ در دنیای امروزی، این نقش به رسانه ادبیات فولک استفاده می

رغم تمام مزایای ابزارهای جدید، این چرخش ساختاری سبب بروز مشکالتی از جمله  علی

 شدن و تا حدودی از بین رفتن برخی از رسوم شفاهی وابسته به جوامع سنتی شد.  کمرنگ

فریب برای  های بیرونی، آشکارا و دل ای در آغاز فعالیت در الیه واقع، فنّاوری رسانه در 

نام  ای را به های شهری به خدمت گرفته شد، اما با گسترش در ابعاد وسیع پدیده معیشت انسان

ای که دیگر گریز از آن عمالً غیرممکن بود. رخدادی که جونز سازی رقم زد؛ پدیده جهانی

شدن عبارت است از ارتباط و پیوند روزافزون  جهانی»کند.  هم به آن اشاره می( 15 :1391)
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نوعی با صنعت ضبط به وقوع  سازی به در موسیقی، این جهانی«. های جامعه میان همۀ بخش

های ضبط اوّلیه توسط ادیسون تغییرات  میالدی، با اختراع دستگاه 1877پیوست. از سال 

وجود آمد و دستگاه فنوگراف سهم مهمی را در سرعت  دنیای شنیداری موسیقی به بنیادینی در

سازی ایفا کرد. این ابزار، در نگاه اوّل صرفاً جهت ضبط ساز و آواز  بخشیدن به روند جهانی

ای فراتر  طراحی شده بود، اما ادیسون با نگاه عمیق خود گسترۀ فعالیت اختراع خود را در مقاله

 کرد: از این عنوان

خوانی، اهداف آموزشی،  استفاده از آن ]فنوگراف[ در مصارفی همچون؛ کتاب و کتاب»... 

تواند  بازی )عروسکی که می های صوتی، جعبه موزیکال، اسباب های خانوادگی، کتاب ضبط

های تلگرافی...  صحبت کند و آواز بخواند(، ساعت، سخنرانی و گفتار دیگران و حتی سیستم

های کاری را  شود که این زمینه های فنوگراف در آینده نزدیک مشخص می افزایش ظرافت

 (. Edison, 1878: 533-535« )دهد سرعت گسترش می به

سازی معتقد پردازان بزرگ جهانی هم از نظریه 1جالب است در اینجا گفته شود که گیدنز

ار آورد که تقریباً در همۀ شم توان فرایند عمومی در پیوند با مدرنیته به شدن را می است: جهانی

خورد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخی از  چشم می ابعاد زندگی امروزی به

و  3، مارتین ولف2شدن نیز مانند تامس فریدمن نام در مطالعاتِ جهانی پردازان صاحب نظریه

که پس از جنگ  گیرند ای سیاسی ـ اقتصادی در نظر می شدن را پدیده جهانی 4نائومی کالین

(، اما با تمامی این تفاسیر، موضوع ضبط 16ـ  15: 1391جهانی دوم شکل گرفته است )جونز، 

های مرتبط با آن به عوامل مختلفی مرتبط شده است که ما در اینجا برای بسط و  صدا و فنّاوری

شدن  ی که مباحث جهانی ا خواهیم داشت؛ نظریه 5تفسیر این موضوع، مروری بر نظریۀ آپادورای

 کند: انداز ترسیم می را در پنج چشم

  6انداز قومیچشم -

  7انداز فنّاورانهچشم -

  8انداز اقتصادی/ مالیچشم -

                                                           
1 Anthony Giddens 

2 Thomas Friedman 

3 Martin Wolf 

4 Naomi Klien 

5 Arjun Appadurai 

6 Ethno Scape 

7 Techno scape 

8 Economic Scape 
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  1انداز عقیدتیچشم -

  2هاانداز رسانهچشم -

هستند.  انداز از مفاهیم بنیادین اقتصاد فرهنگی بر اساس نظریات آپادورای، این پنج چشم

اشاره به اشکال سیال و نامنظم رویکردهای اجتماعی بوده و در « انداز چشم»نوعی مفهوم  به

نظر  آنها روابط عینی نیستند که از هر زاویۀ دید یکسان به»تالش است تا مشخص نماید که 

مندی تاریخی،  وسیلۀ موقعیت شدت رویکردی هستند که به  های به برسند، بلکه سازه

 (. 248: 1391)جونز، « شوند ختی و سیاسی انواع بازیگران گوناگون دگرگون میشنا زبان

شده در نظریۀ آپادورای مورد بحث و برسی  گانه طرح اندازهای پنج در ادامۀ این بخش، چشم

 گیرد.  قرار می

 انداز قومی چشم

ای که  گونه با کوچ مردم از روستاها به شهرها، سازوکار گذران زندگی تغییرات اساسی یافت. به

مانند جوامع کوچک روستایی با روابط خانوادگی و کَدخُدامنشانه، قابل پیگیری  دیگر زندگی به 

م طلبید. از سویی، درون نظا نبود. بدین سبب، زندگی در فضای جدید اصول و قواعد خود را می

های صنعتی پدیدار شده بود که برای رفع  شهری و شهرنشینی )در سطح کالن دنیا( انقالب

های صنعتی بنا به  شد. از سوی دیگر، کارخانه نیازهای روزمرّه بایستی قوانین جدیدی وضع می

های ارباب رعیتی قرون گذشته با  نیاز بشر ساخته شدند که با احراز شرایط جدید نظام

د در ساختارهای کاپیتالیستی و بورژوازی در موقعیت قوانین جدید شهری مکانیسمی جدی

های مختلف  ها و اداره دوباره قد علم کردند. در این وضعیت، نیروهای کارگری که در کارخانه

گذراندند، در اوقات فراغت نیازمند استراحت و تفریح  ساعاتی را در روز به کار و فعالیت می

انی از دید تولیدکنندگان حوزۀ فرهنگ و هنر و فعاالن سیاسی دور نماند بودند که این نیاز انس

 و به رفع این نیازها و مسائل پیرامون آن پرداختند. 

گویی، خواندن، مرور  ها و تفریحاتی نظیر روایتگری، قصه رو، انسان شهری از سرگرمی  از این

کرد فاصله  فراغت خود را پر می ادبیات فولک و غیره که زمانی در نظام روستاها با آن اوقات

دید. در چنین شرایطی تولید  که همچنان خود را نیازمند چنین ملزوماتی می گرفت؛ درحالی

ترین آنها ساخت  ها در زندگی شهری بر اساس نیازهای بشر آغاز شد که مهم اوّلین رسانه

                                                           
1 Ideo scape 

2 Media scape 
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رین و بهترین هنر ت مولدهای صوتی بود؛ زیرا عنصر صدا و موسیقی از دیرباز همواره نزدیک

گونه  توان این آمد. از این رو، و در پی این تغییرات می شمار می ها به کننده برای انسان سرگرم

های فولک که بخش اعظمی از  سینه، نظیر فرهنگ به های شفاهی و سینه ابراز نمود که سنت

جتماعی قرار شد، در سایه تغییرات ا تاریخ فرهنگی و هنری هر اجتماع انسانی را شامل می

وجود آمده که بخش اعظمی از آن را  واقع، در زندگی شهری و روابط اجتماعی به گرفت. به

ها در زندگی مردم دانست؛ دیگر تجربه کمترین ارتباط عاطفی و  توان به ورود و نفوذ رسانه می

ن دوران ای )مانند ارتباط میان کالم و موسیقی( که هر انسان از بدو تولد تا گذرا مایه درون

خوانی بتوانیم بنامیم نیز از حیث اعتبار و اهمیت فاقد  کودکی در آنچه که الالیی و الالیی

معیارهای گذشتگان بوده که باید گفت این ارتباط فراموسیقایی هم نوعاً در برابر تغییرات 

 اندازهای قومی مورد استحاله قرار گرفت.  فرهنگی خم فرود آورده و در چشم

 نّاورانهانداز فچشم

، درگیری آنها را با فنّاوری و ابزارآالت  شهرنشینی روستاییان و تغییرات فرهنگی در زندگی

کرد،  ناپذیر کرد. اگر درگذشته شخصی اوقات فراغتش را صرف کتابخوانی می جدید اجتناب

دهد که ابزار جدید این امر را برای  های ضبط و پخش صدا ترجیح می اکنون با وجود دستگاه

دهی زمانی که امکان  چرا زحمت خواندن یک رمان را به خودت می»وی محقق نماید. 

خوانش آن برای تو وجود دارد؟ این سؤالی بود که خوانندگان ]کتاب[ پس از اختراع فنوگراف 

شدن اوّلین صدای ضبط شده در  توسط ادیسون با آن مواجه شدند. زمانی که امکان شنیده

ای دیگر برای یک مادر  گونه (. حتی این وضع بهRubery, 2012: 9« )تاریخ به وقوع پیوست

کردن و  روستایی که به شهر آمده بود هم مصداق عینی داشت. او که زمانی برای آرام

های جدید برای انجام این کار استفاده  خواند، اکنون از دستگاه خواباندن فرزند خود الالیی می

« رود نگ یا در خواندن همراه با فنوگراف به خواب فرو میکودک با اجرای اوّلین آه»نمود.  می

(Edison, 1878: 533 .) 

های قدیمی با  های کوتاه و مَتَل این روند مسیر را به سمتی رهنمون کرد که پخش داستان

ترین اجتماع انسانی  های دیجیتال مجالی را برای میان کوچک بازخوانی و ضبط آن در رسانه

تر آن همچون ارتباط مادر و کودک از بین برد و مادران برای  ر بخش کوچک)یعنی خانواده( و د
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های  خواباندن کودک خردسالشان، از مصالح از پیش ضبط شده استفاده کرده و این رسانه

 شنیداری جایگزین روابط دونفره کودک و مادر شدند. 

چندی از فعاالن  انداز در ابعادی گسترده برای البته باید خاطر نشان کرد که این چشم

عنوان مثال: پژوهشگرانی همچون  شمار آمد. به فرهنگی جذاب و ابزاری مناسب به

آوری ضبط صدا[ برای ثبت  ها در سفر به مناطق روستایی از آن ]فن اتنوموزیکولوژیست

در  1ها باید به کارهای فیوکس دست نمونه نمودند که از این  کارهایشان استفاده می

اره کرد. او در سفرهای خود به مناطق آمریکای شمالی، اوّلین آثار ضبط شده شناسی اش انسان

(. Picker, 2001: 781انجام داد ) 3و زونی پوبلو 2ارتباط را از قبایلی نظیر پاساماکودی در این 

ها و تهدیدهایی را با خود به  طور حتم فرصت اندازهای مرتبط با آن، به حال این فنّاوری و چشم

های در حال  جویی ظرفیت رد که اندیشمندان بخش فرهنگ همراه در حال رصد و پیهمراه دا

 گسترش آن در تمامی ابعاد بوده و هستند. 

 انداز اقتصادی/ مالیچشم

طرح مسائل کالن اقتصادی و فرایندهای مرتبط با آن، در بافت شهری و بدنۀ اجتماعات 

ست. بر اساس نظریات جونز در پدیدۀ اجرا و پیگیری ا  تر از فضای روستاها قابل مدرن

ها داشته و در مرکز  شدن، این موضوع، نقش مهمی در تغییر ساختار زندگی شهری انسان جهانی

: 1391ای است که باید بیشتر بررسی شود )جونز،  آن مباحث اقتصاد و اقتصاد فرهنگی مسئله

عنوان یک نظام  باید به اقتصاد فرهنگی در ابعاد جهانی آن»(. آپادورای معتقد است: 245

های مرکز  توان آن را برحسب مدل پیچیده، متداخل و گسستی در نظر گرفته شود که دیگر نمی

 )همان(. « درک کرد

که محور  شود. در موسیقی ـ در نظام اقتصادی، از فنّاوری در ابعاد مختلف آن استفاده می

پرداخت و دید که چگونه در این چرخۀ  از آن ـ، دوباره باید به فنوگراف و نسل پس  گفتگوهاست

 4های بعدی فنوگراف نظیر واکمن ارتباط، نسل اقتصادی به حیات خود ادامه داده است. در این 

توجهی از فروش محصوالت هنری و موسیقایی را به  زمانی که به بازار آمد، توانست سهم قابل 

                                                           
1 Jese Walter Fiuex 

2 Passamaquoddy.از اوّلین قبایل هند و امریکایی ساکن در مناطق شمالی امریکای شمالی : 

3 Zuni Pueblo ایاالت متحده.: اقوام ساکن اوّلیه نیومکزیکو 

4 Walkman 
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املی بود که در چرخۀ اقتصاد حمل بودن آن از عو  خود اختصاص دهد. ابعاد کوچک و قابل

تنها انتظارات مردم را در  واکمن وسیلۀ قابل حملی که نه»فرهنگی نقش مهمی را ایفا کرد. 

های صوتی با صدایی رسا در هر زمانی که بخواهند را بر آورده ساخت،  دادن به کتاب مورد گوش

در خانه، خواه در قطار و بلکه به آنها امکان گوش سپردن به هر چیزی که دوستش دارند، خواه 

 (. Rubery, 2012: 10« )با حتی در قلۀ کوه را نیز داده است

های فنّاورانه با مباحث اقتصادی درگیر باشد، در درون خود  قاعدتاً زمانی که جریان

و کار همواره با  گیرد؛ زیرا جریان کسب  ساختارها و ترازهای مالی مورد سنجش قرار می

همین منظور، در بحث فنوگراف و مباحث  ه حیات خود ادامه داده است. بهمحوریت درآمدزایی ب

مربوط نباید درآمدهای هنگفت مالی و سود سرشار از آن را نادیده گرفت. در مباحث قبل، 

های تجاری دیگری به لطف اختراع  مطرح شد که این چرخه با ادیسون آغاز شد و سپس شرکت

کنیم، دایرۀ این فعالیت،  گونه که امروزه مشاهده می مانادیسون در این عرصه وارد شدند و ه

توان حدود و ثغور آن را  راحتی نمی های اصلی و فرعی گسترده شده که به قدر با شرکت آن

مشخص نمود، اما نکتۀ حائز اهمیت در این بخش، تدقیق در سازوکار و روند رشد این 

مرتبط با آن است. برای مثال در پاراگراف داری و هژمونی  محصوالت در ارتباط با نظام سرمایه

تأملی برای خواننده  شود که درون آن حاوی نکات قابل زیر، به یکی از این موارد اشاره می

 باشد: محترم می

های[ مدرنی همچون جیمز جویس، ویرجینیا وُلف و تی. اس. الیوت از  که ]نویسنده درحالی

]تجلی هنر[ در « آئورا»ود را نسبت به فروپاشی های خ کردند، نگرانی گرامافون استفاده می

حوزۀ بازتولید مکانیکی )پژواکی از سرشت مقاله والتر بنیامین دربارۀ کار هنری در دورۀ 

ای برای بیان نگرانی آنها در ها وسیله کردند. فنوگراف برای ویکتوریایی مدرن( هم اعالم می

 ,Pickerاز حالت بومی خارج کرد )داری آنها را  خصوص مواردی بود که نظام سرمایه

2001: 770 .) 

های فنّاورانه آن در جهت  نظر پیکِر در سطر باال، فنوگراف و زیرمجموعه بنابراین و عطف به

های غیرقابل جبران خود را به پیکره  های هنگفت، اوّلین ضربه وری مالی و گردش سرمایه بهره

ها وارد آوردند و  زهای ساده محلی و الالییفرهنگ نحیف موسیقی شفاهی و روستایی نظیر آوا

با تمامی کاربردهای فراوان و غیرقابل انکارش موجب تزلزل آئورا یا همان تجلی هنری این 

 بخش موسیقایی گردید. 
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 انداز عقیدتیچشم

شود. این  انداز عقیدتی در جنبش سیاسی خالصه می( چشم2015به عقیده بُلی و لِشنر )

سمت تسخیر قدرت  که به ها ـها و حرکت ضددولتموارد، با ایدئولوژی دولتجنبش در اغلب 

(. Lechner and Boli ،2015 :98کند )ـ، ارتباط پیدا می آنها و یا بخشی از آن رهنمون است

ای از واژگان، انداز عقیدتی معتقد است: این بحث، شامل مجموعهآپادورای هم دربارۀ چشم

ت که برگرفته از آزادی، رفاه، قوانین، سلطه، بازنمایی و حق حاکمیت هایی استخیالت و ایده

سازی فرهنگ یا نمایش جهانی توسط هنر (. جهانی5ـ  Appadurai ،1990 :22مردم است )

توان پسند که در آن اهداف ایدئولوژیک وجود دارد را نمیپسند و خصوصاً موسیقی مردمعامه

صدا شاید نگاه هنری و تأمین نیازهای فرهنگی و  نادیده گرفت. در ابتدای نهضت ضبط

شد، اما پس از مدتی، سیاست کنندگان موسیقی محسوب می موسیقایی هدف سازندگان و تهیه

های گذاران بخش فرهنگی، به اهمیت این فنّاوری پی برده و توسط این ابزار جدید ایدئولوژی

 خود را گسترش دادند: 

این جهان پیچیده را بهتر درک کنیم، باید یک مسئله را اگر بخواهیم وضعیت خویش در »

درستی فهمیده  شدن فرهنگ تنها در صورتی به خوبی درک کنیم: پدیدۀ الکترونیکی به

ارتباطات و تولید و  دارانه به حوزۀفراگیر روابط سرمایه شود که آن را در بستر سلطه می

 (. 159: 1395)انگلیس و هاچسون، « توزیع فرهنگی تحلیل کنیم

سبب تسخیر روابط  انداز، به های موسیقایی فولک، این چشم درخصوص پدیدۀ ضبط فرهنگ

آوری و  ای فریبا اقدام به جمع ترین مناسبات اجتماعی، با چهره درون فرهنگی، حتی در کوچک

نوعی  شدن و به واقع، در پس این رویکرد، کمرنگ ی نمود، اما بهآرشیو این فرهنگ شفاه

شود. خواه این رویکرد در یک ژانر )گونه( بزرگ  ها همواره نمایان می فرهنگ اضمحالل خرده

 هنری رخ دهد، و خواه در قامت کوچک یک الالیی مادرانه. 

 هاانداز رسانهچشم 

ها با  شمار آورد. رسانه شدن به مؤثر در مباحث جهانی های فنوگراف را شاید بتوان از اوّلین رسانه

های صوتی و  کارکردهای مختلف در قرن بیستم پا به عرصۀ رقابت گذاردند. کارکرد رسانه

تصویری در ابتدا و در نگاه اوّل معقوالنه و در جهت نیل به سعادت و پیشرفت بشر وارد میدان 

ی زیرین این رخداد، ساختارهای سیاسی و ها اند، اما بعدها مشخص شد که در الیه شده

های الزم را  برداری ایدئولوژیک از این ارتباط دوسویه در جهت نیل به مقاصد و اهداف خود بهره
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توسعه و جهان سوم قابل  راحتی در کشورهای در حال دهند و نمود این موضوع به انجام می

 شود: ای اشاره می این رخداد به نمونهروئیت بوده است. باز هم در اینجا برای درک بهتر سرشت 

، گردشگران از ویژگی زبانی خاصِ «رؤیای فنّاوری ـ استعمارگرایانه»و مرج   در شرایط هرج»

گونه دردسری در تسخیر مرکز آفریقا استفاده کردند. فنوگراف  فنّاوری جدید بدون هیچ

عامل قدرتمند تسخیرکنندگی  نوعی آمد، اما به شمار نمی عنوان[ قدرت فیزیکی به تماماً ]به

 (. Picker, 2001: 780« )شد صدای حاکمان محسوب می

ها وجوه مشترکی قرار داشت  ها و فنّاوری این مهم را باید در نظر داشت که میان این رسانه

وجود  سختی بتوان گسیختگی کامل میان آنها به  و همواره این ارتباط محکم برقرار بوده و به

شدن  ( نکات جالبی در ارتباط با مبحث جهانی73: 1390صوص، فرهادی محلی )آورد. در این خ

های نوین ابراز  های مشترکی برای این فنّاوری کند و همچنین مشخصه و فرهنگ را عنوان می

طلبی  سازی، ایجاد ارتباط و استقالل سازی، فشرده سازی، شخصی دارد که شامل: کوچک می

پیشرفته دارد. او همچنین پیامد عمدۀ این فنّاوری نوین  داری است که ریشه در جوامع سرمایه

 اند از:  نماید که عبارت فرهنگ را در سه مرحله تقسیم می سازی برای جهانی

کننده و کاالهای مصرفی از مرکز به پیرامون  های سرگرم ـ صدور اخبار، اطالعات، برنامه1

 گیرد؛  صورت می سازی از شیوۀ زندگی غربی که توأم با آرمان

که  و زبان مشترک و عمومی که انگلیسی است درحالی ها به فرهنگ غربی ـ جذب ملت2

 اند؛  های محلی و داخلی محدود شده های دیگر به حوزه ها و زبان فرهنگ

های گروهی با تبدیل روابط انسانی به نمادها و  و گیدنز، رسانه 1لوهان عقیدۀ مک ـ به3

اند و در این میان،  نقاط جهان را به یکدیگر مرتبط کرده ها، مردم اقصی نشانه

ـ، نقش بسزایی را در این زمینه  هاست المللی ارتباط میان رایانه که شبکه بینـ  اینترنت

 کند.  ایفاء می

رغم  های صوتی علی ین واقعیت را نباید فراموش کرد که رسانهدر پایان سخنِ بخش اوّل، ا

های  در گونۀ موسیقی های کوچک که نمود بروز و ظهور آنها  کمک به حفظ و ثبت فرهنگ

شدن باید  محلی و نواحی قابل مشاهده است، اما پیامد نشر و گسترش آن را در مباحث جهانی

نگ موسیقایی مناطق بومی و کوچک مرتبط به تقلیل و تضعیف بخشی از اصالت و هویت فره

ای، در تالش برای حفظ میراث معنوی با نا آگاهی و یا آگاهی موجب  دانست. فرهنگ رسانه

                                                           
1 Marshal Mc Lohan 
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های  طور مثال سنت صورتی که به استحاله و جایگشت فرهنگ سنتی و شفاهی شده است؛ به

سازی قرار  یدۀ جهانیشدن و حتی پد الشعاع این بخش از جهانی سینه در موسیقی تحت به سینه

های کوچک انسانی به  اند و در سایۀ آن، معنویات و ارتباطات ثمربخش اجتماعی گروهگرفته

واسطۀ اجرای موسیقی، از منظر کالمی و سازی، سالیان مدیدی است که در مسیر نزول و 

 کند. هایی از آن با خطر انحطاط کامل دست و پنجه نرم می بخش

 بخش دوم

شود. این فرهنگ،  ها یافت می ای هستند که تقریباً در همۀ فرهنگ های عامیانه رانهها ت الالیی

صراحت گفت که این گونۀ موسیقایی در   توان به برخاسته از ادبیات فولکلور هر ملت بوده و می

 ها منحصر به زنان بوده و آنان نقش اصلی را در این زمینه بر عهده دارند.  اغلب فرهنگ

توان به کارکرد الالیی وقوف  ط، با جستجویی ساده در فرهنگ لغات هم میدر این ارتبا

خفتن به زبان »در تعریف واژۀ الال آمده است: « معین»یافت. برای مثال، در فرهنگ لغت 

)معین، « خواند آوازی که مادر در هنگام خواباندن طفل می»و الالیی « کودک )الالکردن(

ش مهمی از میراث فرهنگ شفاهی هر کشور است که زنان در ها بخ الالیی(. »... 1318: 1386

ها در طی قرون  دار هستند... . الالیی آفرینش و انتقال آن به نسل بعدی، نقش اصلی را عهده

های  نمای بسیاری از جنبه های ذهن و تودۀ مردم متأثر گردیده، لذا آینۀ تمام متمادی از الیه

(. کارکرد اصلی 58: 1390، حسینی و همکاران، )عنایت« واقعی زندگی اجتماعی هستند

کردن  دهد. الالیی در وهلۀ اوّل، برای آرام الالیی، در ارتباط دوسویه میان مادر و کودک رخ می

آمیز از سوی مادر برای خواب آرام کودک انجام  گونه و محبت کودک و ایجاد فضایی رؤیا

سط مادر برای کودک )به اقتضای سنش( شده تو بیان  گیرد؛ چراکه در اکثر موارد کالم می

کند، اما  ها و آواهای آن احساس لذت و آرامش میدرک نیست و کودک صرفاً با ملودی قابل

های زیرین دربردارندۀ مفاهیمی است که برای خود خواننده )یعنی مادر(، و  الالیی در الیه

 زمند واکاوی است. ای است که نیا شنونده )یعنی اطرافیان( دارای بار معنایی ویژه

ها در هر منطقه متناسب با فرهنگ و اقلیم همان  گونه که گفته شد مضامین الالیی همان

های هر منطقه، متناسب با فرهنگ همان  گیرد. در ایران هم مضامین الالیی منطقه شکل می

ه های مناطق مختلف ایران دید منطقه است. علی صادقی عناصر مشترکی که در مضامین الالیی

 کند: بندی می شکل زیر طبقه شود را به می
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آموخته شود، عروسی کند،  ها و آرزوهای مادر برای فرزند که بزرگ و دانش ـ بیان آرمان

 دار شود و...  بچه

 . با مثل گل الله، پونه، فندق و...ها و موجودات خوب و زی ـ ستایش کودک و تشبیه او به گل

 ـ دعا کردن به جان کودک و از خدا و پیامبر و ائمه تندرستی او را خواستار شدن. 

 وکار نداشتن و دوری از شوهر و...  های مادران، غریب بودن و کَس ـ بیان دردها و رنج

 (. 86: 1386ـ ترساندن کودک از موجودات خیالی همچون غول، لولو و... . )صادقی، 

ها گفته شد این را هم باید اضافه کرد که  تر در مورد الالیی هایی که پیش عالوه بر نقش

توان  ای برای بیان ظلم جنسیتی دارد و می  خوانی برای مادران، کارکرد ابزار رسانه الالیی

ها را از این منظر، هم به بوتۀ نقد گذارد. این نوع دیدگاه در درون خود دالیل مختلفی  الالیی

 گزارش عنایت و همکاران به شرح زیر است: دارد که سه دلیل عمده آن در

ای بوده است که به بیان اعتراض خود به مسائل  ها برای زنان فضا و عرصه اوالً الالیی»

دلیل آنکه گاه در حضور دیگران خوانده  ها به موجود و شرایط زمانه بپردازند. ثانیاً، الالیی

های خود  ر غیرمستقیم به بیان خواستهطو داده است تا به شدند، به زنان این فرصت را می می

و شنود و  بپردازند... بنابراین دومین کارکرد الالیی این بوده است که شرایطی را برای گفت 

ساخته است. سوم، از آنجا که  ها و به عبارت بهتر تسهیل روابط مهیا می بیان خواسته

ای تخلیۀ فشار به خود گرفته است لذا فضایی بر« درد و دل»مضامین بیشتر شکل 

 (. 74: 1390)عنایت، حسینی و همکاران، « آورده است ساختاری و روانی موجود فراهم می

پردازیم. این  در ادامه، برای مطالعه عینی موارد یادشده فوق، به بررسی یک نمونه موردی می

 گیرد.  نمونه، یک الالیی ضبط شده در منطقۀ الموت است که ذیالً مورد نقد و بررسی قرار می

 مطالعۀ میدانی

مطالعۀ میدانی پژوهش حاضر، در منطقه الموت انجام گرفته است. در این بخش، یکی از 

گیرد. این الالیی توسط یک  هایی که در محل ضبط شده است، مورد مطالعه قرار می الالیی

ضبط  1396شده و در اردیبهشت  اش بنام اصغر در روستای زرآباد خوانده  مادربزرگ برای نوه

عنوان نمونۀ موردی از دو منظر مختلف مورد مطالعه قرار  شده است که در ادامۀ این بخش، به

گیرد. در بخش اوّل، ساختار فرمال متشکل از کیفیت آواز، ساختمان کالم و موسیقی  می

های درونی حاوی رفتار اجتماعی و کارکردها  شود و در بخش دوم به مطالعه الیه بررسی می

 رداخت. خواهیم پ



146 1399/ تابستان  59 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 
 11396خوانی، اردیبهشت  ـ مادربزرگ اصغر از ساکنین الموت در حال الالیی 1تصویر 

 خوانی های بیرونی و ساختار فرمال الالیی تحلیل الیه

الالیی اجراشده توسط مادربزرگ دارای دو قسمت اصلی بوده که مختصات هر قسمت به شرح 

 زیر است: 

 مادربزرگ برای اصغر:شده توسط   خوانده شعر الالیی 

 اصغر جانُم الی الی گریه نکن جانُم

 الی  شیرت دهم مادر اصغر جانَم الی

 گریه نکن جانَم شیرت دهم مادر

 بلبل بستانم ای نور چشمانم 

 اصغر جانَم الی الی 

 گریه نکن جانَم شیرت دهم مادر

 اصغر جانَم الی الی 

 بلبل بستانم شمع شبستانم

 گریه نکن جانَم 

  شیرت دهم مادر اصغر جانَم الی الی

ساختار ریتمیک آواز اجرایی بسیار موجز و متشکل از تکرار ساده یک موتیف است. تصویر 

گذارد که مانند تمامی آوازهای  شمارۀ دو الگوی ریتمیک اجرایی الالیی اوّل را به نمایش می

 آید.  وجود می تم بهساده در این آواز نیز به اقتضای تکرارها تغییرات اندکی در ری

                                                           
 عکس: مرتضی قاسمی عکاس گروه تحقیقاتی 1
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 ـ ریتم الالیی اوّل )اصغر جانم الی الی... ( 2تصویر

 
 ـ آوانگاری الالیی اول 3تصویر 

 

صورت وزن آزاد به همراه  پس از خواندن این شعر، مادربزرگ اشعاری با همین مضمون را به

 شود: خواند که در ذیل به آن اشاره می تکان دادنِ گهواره برای نوۀ خود می

 خوابت بیایه 1گوئم )الالی(، الالیی می

 کنم یادت بیایه بزرگت می

  آخ، گلِ سرخِ سفیدُم ارغوانی

 توانی منُ یاد آ نُکن تا می

 گلُ چه باصفایی 2آخ، گُلُ بِینین 

 ام: گوید که این قسمت را برای عروسانم گفته در ادامۀ شعر، مادربزرگ می

 نَمایی 3گُلُ دادَم که تومارش

                                                           
 گویم می 1

 ببینید 2

 تیمار کردن 3
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 ز غصه بیمارش نَماییا 1نه گِه

 و در ادامۀ آن:

 الالی الی الی لِلــــای، الی الیـــــَت قــُــربان

 باال بلندت 2به قربان قَتِت

3قتت قربان لُباس کی بِدوتی 
 

 کُردِه مِثـــالِ لوطی 4دَسانُ جیفُ

 قَتِت باال بُلندِت خَم نَگِرده 

 تی سایه بر سر ما کَم نگِرده

 لِالــــای، الی الیـــــَت قــُــربانالالی الی الی 

 عزیز جانُم الالی الی الی لِالــــای الی

 تَرسُم شیهه کُنِه دشمن بِدانِه  اَسبُم جِوانِه 5آخ، پایه اَلبرزِ کـــــوه 

 الالی الی الی لِالــــای الی الی لِالــــای الی 

 قَتِت قربان قُواتو کی بدوتی  کی بدوتی 6آخ، به قربان قَتِت قربان قُواتو 

 الالی الی الی لِالــــای الی الی لِالــــای الی 

 
 ـ آوانگاری الالیی دوم 4تصویر 

                                                           
 که 1

 قَدِت 2

 دوختن 3

 های تو جیب کرده دست 4

 کوه البرز 5

 کُت تو را چه کسی دوخته است. 6
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وزن عروضی شعر اوّل و لحن موسیقایی شده آن به وزن اَتانین   ، نمایش1جدول شمارۀ 

توان آن را  ن نمیرغم وجود شعر اجرایی موزو باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که علی می

، ارکان ریتمیک شعر 2که، مطابق جدول شمارۀ  های معمول عروضی قرار داد. درحالی در قالب

ترین  توان در زمرۀ یکی از معمول دوم و سوم، هر دو مربوط به بحر هَزَج است که این بحر را می

 شمار آورد.  بحور شعر فارسی به

 ـ ساختار شعری بخش اوّل الالیی 1جدول 

 جانُم گریه نکن الی الی غر جانُماص

 فَعَ لُن مَفــا عِلُن لُن فَعَ  مَفــا عِلُن

 تَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَنَن

 (1ـ ساختار شعری بخش دوم الالیی ) 2جدول 

 بیایه کنم یادت بزرگت می بیایه گوئُم خوابت الالیی می

 مفاعیل مَفاعیلُنمَفــاعیلُن  مفاعیل مَفــاعیلُن مَفاعیلُن

 تَنَن تَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَن تَن

 (2ـ ساختار شعری بخش دوم الالیی ) 2ـ  1جدول 

 دِت ن بُلَـــ باال قَتِــت نِ با بقُر بان قُر یَت ال الی الالی الی الی الالی

 تَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَن تَنَن تَن تَن تَنَن تَن تَن تَنَن

 مفاعیل مَفــاعیلُن مَفــاعیلُن مفاعیل مَفــاعیلُن عیلُنمَفــا

ها، قصۀ درد و رنج مادران است، قالب اشعار در فضای  به دلیل اینکه مضمون اغلب الالیی

های آن در آواز دشتی توسط مادربزرگ خوانده شد و  باشد. نظیر شعر اوّل که ملودی مینور می

در دیگر اشعار نیز لحن و وزن خوانش آنها مشابهت زیادی به گوشۀ محزون آواز دشتی داشت، 

 ها تحلیل کرد.  بندی نباید آنها را در این دسته اما لزوماً

 خوانی های درونی الالیی تحلیل الیه

های پیشین اشاره شد که مدل تحقیق این گزارش بر اساس مدل آلن مریام است. در  در قسمت

گیرد. در بخش  مثابه صدا، بینش و رفتار مورد مطالعه قرار می مدل مریام یک رویداد موسیقی به
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تحلیل ساختار فرمال الالیی بخش موسیقی در کارکرد صدا مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین در 

 گیرد.  ادامه نمونۀ مورد مطالعه از منظر بینش و رفتار مورد ارزیابی قرار می

 
مادربزرگ، اردیبهشت   ـ اصغر، کودکی از ساکنین الموت در حال خواب با الالیی 5تصویر

13961 

 بینش

مثابه ابزاری برای  خوانی در کنار کارکردی که در جهت آرامش کودک دارد، قادر است به الالیی

مطالعه رویکردهای فرهنگی و اجتماعی ساکنان یک قوم مورد مطالعه قرار گیرد. عالوه بر این 

تواند عاملی برای انتقال بینشی خاص به همراه زبان مادری به نسل بعدی  مطالعه الالیی می

را مورد تأمل قرار داد.   اش خوانده توان به شعری که مادربزرگ برای نوه این رهگذر میباشد. از 

 هایی که قادرند حساسیت و درنگی را در ذهن کودک شکل دهند.  واژه

در شعر اوّل، نام بردن از اسم یا لقب کودک در تفهیم نامش، حمایت غذایی همچون 

تأمل است. در شعر دوم نیز چندین  د که قابلشیردادن از سوی مادر همگی شامل نکاتی هستن

واژه وجود دارد که ممکن است در کودک حس کنجکاوی را ایجاد کرده و او را وادار به تفکر 

در مصرع دوم بیت « یاد کردن»در مصرع دوم بیت اوّل و « بزرگ کردن»نماید. کلماتی نظیر: 

شدن است و شخصی او را  د و بزرگشود که او در حال رش دوم. این کلمات به کودک تفهیم می

رود وقتی بزرگ شد، از حامیان خود  در این بازۀ زمانی مورد حمایت قرار داده و از او انتظار می

توان به تَشَخُص  ذکر دیگر می های قابل ها باشد. از نمونه حرف شنوی داشته و قدردان این تالش

ت دوم که به دستان در جیب دادن به کودک در سنین جوانی در شعر دوم مصرع دوم بی

 ها اشاره کرد.  فروبردۀ کودک بُرنا مانند لوطی

                                                           
 عکس: مرتضی قاسمی عکاس گروه تحقیقاتی 1
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ها اثرگذار است. برخی از  ای بر محتوای الالیی های هر منطقه و رسوم و ارزش آداب »

های اجتماعی مانند  ـ ارزش 1ها از موارد ذیل تأثیر گرفته است:  مضامین موجود در الالیی

های اجتماعی و  ـ شرایط و موقعیت 2الری )ترانۀ پسر( نوازی، مردسا شجاعت، مهمان

 (. 61: 1386)صادقی، « اقتصادی

توان این موضوع را عنوان  های مختلفِ این اشعار وجود دارد، می از موارد دیگری که در الیه

سالی دارد. از جمله  سراید، توقعاتی از کودک در سنین بزرگ کرد: مادر که این الالیی را می

سالی از او )در مضمون شعر دوم( و انتظار از عروسان در مراقبت و  حمایت کودک در بزرگ

 ه پسرانش. خدمت ب

 رفتار

های رفتاری که نوعاً در موسیقی و  ها و واکنش در این نوع تحلیل موسیقایی، رویداد کنش

تر آن  صورت هنجار در خانواده و در مدل بزرگ های زیرین آن پنهان بوده است؛ اکنون به الیه

کرد که نسبت به  تحلیل است. در نگاه اوّل رفتار دلسوزانۀ مادر را باید اشاره در اجتماع قابل 

شود. از منظر دیگر، باید رفتارهایی نظیر: عشق زن به مرد خویش  کودک به وضوح دیده می

چشم  ها به شود را نام برد که در مضامین بیشتر الالیی صورت شخص غایب مطرح می که به

مدتِ شوهر برای جستجوی کسب روزی که از خانه و کاشانه دور  خورد. غیبت طوالنی می

 ه است. افتاد

شدن به مرد یا  دهی عنصر خیال در مورد رشد و نمو کودک و تبدیل موضوع دیگر، شکل

زنی کامل و تواناست؛ که البته این بحث، بیشتر برای پسرها وجود دارد. در این خصوص، سیپِک 

ها دربارۀ پسرهاست و  اکثر الالیی»گوید:  ( هم در کتاب ادبیات فولکلور ایران می123: 1393)

بیان اعتراض به شرایط زندگی مادر و تحمل «. شود تر دربارۀ دختران الالیی سروده میکم

سختی و مشکالت، توجه به جنسیت و رفتارهای زنانگی، همچون در بخش دوم شعر مادربزرگ، 

دار عروس و مادر شوهر اشاره کرد  توان به روابط پیچیده و گاهی حاشیه های آن می که در بخش

کردن. همه و همۀ  جستن به اشخاصی دیگر نظیر بزرگان دین برای صبر پیشه و نهایتاً تمسک

خوانی است که نویسندگان این پژوهش، با  این موارد بخش کوچکی از نگاه به الالیی و الالیی

های کوچک از  عنوان نمونه از منطقه الموت، یکی از بخش محور قرار دادن یکی از آنها به

زمین، در زندگی شهری امروزی با امکانات و تجهیزات صوتی فراوان  فرهنگ بزرگ و کالن ایران

های موسیقایی در مواجهۀ با  فرهنگ در تالش برای نمایشی از استحاله و جایشگت در خرده
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های جهان امروزی است که شاید گریزی باشد به تحقیقات  مناسبات زندگی شهری و فنّاوری

 مک به ثبت و احیای فرهنگ و موسیقی فولک ایران. دست در نقاط دیگر برای ک بیشتر از این 

 بحث نهایی و نتیجه 

افزایش ظرافت »دارد:  ( بعد از ساخت دستگاه ضبط صدا چنین اظهار می533 :1878ادیسون )

«. دهد سرعت گسترش می شود و این زمینۀ کاری را به فنوگراف در آینده نزدیک مشخص می

همراه الزامات اجتماعی آن موجب شده تا  شهر، به گونه که مشخص گردید، زندگی در همان

کلی از بین روند یا  های فاحشی شوند؛ یا برخی به  های قدیم دچار دگرگونی برخی از سنت

برخی از آنها که توانایی و امکان زیست برایشان فراهم بود، دارای استحاله در ساختار درونی و یا 

شدن از آن یاد شد، نه برای از بین  در مباحث جهانی هر روی این تغییرات که  بیرونی شوند. به

ایجاد شد، بلکه این رویکرد بر استقرار و گسترش  و سنتی های بومی ها و فرهنگ بردن ارزش

ای موسیقایی همچون  های مشترک انسانی اشاره داشته و دارد. کما اینکه با بررسی نمونه ارزش

اکنون با توجه  اجتماعی متوجه خواهیم شد که هم زمینۀ از منظر بینش و رفتار در پس الالیی 

جمعی، انسان امروزی همچنان  های پخش صدا و ابزار ارتباط به استیالی روزافزون دستگاه

نیازمند برخی الزامات برای کمک به تحوّل روحی و رشد معنوی خود است. حال چه این 

رانه و کودکانه بروز پیدا کند و صورت یک گفتگوی دوسویه ماد مانند گذشته، به  نیازمندی، به

سویه به کودک منتقل شود. هرچه که باشد،  صورت یک چه توسط ابزارهای پخش صدا به

های بهداشت سالمت و اجتماعی هم نشان از آن دارد که  های روانکاوانه در حوزه پژوهش

در بستر ها، اگر کودک امروزی  ها و مکان رغم دسترسی به امکانات صوتی در همه زمان علی

صورت ناب اوّلیه آن، از سوی مادر خود قرار گیرد؛ مسلماً از منظر روحی  ها، به آواها و الالیی

های امروزی نمایانگر  که خلقیات و نگرش انسان شرایط بهتری برای او رقم خواهد خورد. چنان

 رنگ شده دارد.  تأمل و تمرکز بر روی این ضرورت کم
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