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 مقدمه -1

نشیین  بیه معدیای نیوای د     ،)غالم، بد ه، خیادم( « لَله»یا « الال»های برگرفته از واژه «الالیی»

هیای شیعر رسیمی و    ای شیفاهی، سیاده، عامیانیه و دور از قاعی ه    ، سیروده اس  و در اصیطال  

و احساس، عاطفیه، عشی  و آرزوهیای     ،بخش اس آرام و نواز،اما آهدگین، گوش پردازیان یشه

ادبییات   ۀحیوز  و هیم در ادبییات عامیانیه    ۀحیوز هیم در   هاالالیی .دارددربر فرزن را برای مادر 

فضیای   ،میردم  ییۀ روح انی  و مظاهر هدیر ابتی ایی   هاالالیی.  انبررسیدرن  و  ۀشایستکودک 

   ساند .شدامیهر مدطقه را بازفرهدگی و ساختار اجتماعی 

در « هرِدگَی بَ» ۀذکیر نشی ه، امیا واژ   « الالیی» ۀی لغ  فارسی قبل از معین، واژهافرهد در     

بیرای  آواز، ترانیه ییا بیانگی     وعهر نتر اس ؛ امه نسب  به الالیی عرِدگَاس . بَمعدی الالیی آم ه

مادراش و گلیه از روزگیار، سیفر     رنجو  : بیاش دردن االالیی چد  دستهخوابان ش کودک. مضامین 

پ ر، تحمل دوری و انتظار، نامالیمات روزگار و سختی معیش  که بیشیتر حی ین نفی  میادر     

نییاز   و راز، ج کیردش او بزرگ ش ش و ازدوا، فرزن  تد رستیمادر، ی ستایش فرزن ، آرزوها ،اس 

 سیاخته دارن  و مضامین سیاسی و اجتماعی  ها. برخی الالییبا خ ا، پد  و ان رز و دعاهای مادر

هه ژار، شیاعر میهدیی کیرد    ماند   ،(33-62 :1311، جمالی) ان مشروطهپ  از  شاعراشۀ و پرداخت

 .(112: 1312 )پداهی،

 ساختهمحق  پرسشدامۀ و می انی روش با اطالعات کیفی دارد. -تحقی  حاضر چارچوب تحلیلی    

شهرستاش  تدظیم گردی ه اس .قاین  هایالالیی مضامین مرتبط با  رسشدامهپش .  آوریگرد

 قرار دارد. جدوبی استاش خراساشدر  به مرکزی  شهر قاین ،قایدات

جدسیی ،  تحقیی  )  متغیرهیای ؛ ش  های ترتیبی و اسمی استفادهاز مقیاس گیریبرای ان ازه     

 سیؤاالت و  ؛( مقییاس ترتیبیی  فرهدگی، موقعی  اجتماعی زناش و شرایط اقلیمیی  -مضامین دیدی

سیؤاالت  . نی  ا( مقییاس اسیمی  سن، تحصیالت، شغل، تع اد و جد  فرزنی اش ) یشداختی جمع

هیایی کیه   الالیی لطفاً»بود؛ سؤالی تشریحی و نیز فهم قابلای یدهچهارگز پرسش 62تخصصی 

از روش آلفیای   پرسشیدامه تعیین پایایی برای . «سرایی  را یادداش  بفرمایی ش میی فرزن تابرا

 .  ش  استفاده کرونباخ

 پرسشیدامه های پژوهش و کل مؤلفه ،ضریب همسانی درونی )آلفای کرونباخ(در ج و  زیر 

امکیاش   ع م، و یۀ آمارجامع عدواشزناش شهر قاین به انتخاببا توجه به اس . پذیرفتدی و  آم ه

گیییری احتمییالی قضییاوتی و نمونییهگیییری غیراز دو روش نمونییه، فهرسیی  افییراد جامعییه ۀتهییی
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براسیاس قضیاوت   ییا  که در دسترس پژوهشگرن  کسانی  ،. در این روشش  استفادهدسترس در

فرمیو   ی براساس زش قاید 25، ۀ پژوهشحجم نمون .شون انتخاب می ،رن او اطالعات مفی ی دا
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eاس . 12/5در این پژوهش، مساوی  ،دق  برآورد یا ح اکثر خطای ح ی ؛ 
 

 شداسی زباشقاین از مدظر جامعه یهابررسی الالیی ۀپایایی پرسشدام
 سطح مطلوبی  آلفای کرونباخ تع اد سؤاالت شماره سؤاالت متغیر

 خوب 12/5 62 62-1 کل پرسشدامه

 خوب 93/5 9 1-9 جدسی 

مضامین دیدی و 

 فرهدگی

 متوسط 21/5 2 12-15

 خوب 13/5 1 12-66 موقعی  اجتماعی زناش

 خوب 13/5 3 63-62 شرایط اقلیمی

 99، تیرین مسین و  61ترین عضو نمونیه،  جواشبود.  21 ح وداًآماری،  ۀمیانگین سن نمون 

 6و  ،پلمیی دفوق (% 1/3نفر ) 6؛ ( دیپلم% 1 /6نفر ) 3، پلمید ریز( %1/13نفر ) 31داش . سا  

فرهدگیی و   (%6نفر ) 1، کارگر (%6نفر ) 6، دار( خانه%25نفر ) 35لیسان  بودن .  (% 1/3)نفر 

 نفیر  1 ،( دارای دو فرزنی  %6/12نفیر )  1 ،فرزن تک( %1 /1نفر ) 3. ن ( بازنشسته بود%6نفر ) 1

( دارای پیدج  % 31نفیر )  66رزنی  و  ( دارای چهیار ف %9/63نفر ) 11 ،( دارای سه فرزن 6/12%)

نفیر   1 ،( دارای دو دختیر %3/33نفیر )  13 ،دختیر تیک ( %3/33نفیر )  13 فرزن  و بیشتر بودن .

( دارای پیدج دختیر   %1/1نفیر )  3( دارای چهار دختر و %1/2نفر ) 6 ،( دارای سه دختر2/65%)

 12 ،پسیر تیک ( %3/33)نفیر   12داشیتد .  فرزن  دختر  39 درمجموعآماری،  ۀبودن . گروه نمون

( چهار پسیر و بیشیتر   %3/13نفر )  2( دارای سه پسر و %9نفر ) 9 ،( دارای دو پسر%3/33نفر )

   .داشتد فرزن  پسر  32 درمجموع. گروه داشتد 

 با سپ . ش  یبد دسته مفهوم یک با ک  چد ین . ش ن ک گذاری و مطالعهبارها  هاییالال

 ادامیه  آنجیا  تا کار این. ش  یآورجمع دیگری هایالالیی ج داًم ،ش هاستخراج فاهیمتوجه به م

 هیای مضیموش  سیپ  شی ن .   تکیرار  هیا ییی الال و نش  استخراج ج ی ی مفهوم دیگر که یاف 

 .ش  تحلیلو  بد یدسته مقوله یک در مشترک
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 پژوهش پیشینة -2
 و (1393) مییر  ی نمونیه ، بران اش هبررسی  شداختیاز دی گاه جامعه تر،ی ایراش، پیشهاالالیی

افسیر  ماندی    ،ان پرداخته هاالالیی های محتواییتحلیل . برخی نیز به(1395)عدای  و همکاراش 

 هیای تحلیل الالیی ،(1392) قانع اکبری ؛ها باف  ق یم شهرستاش بیرجد تحلیل الالیی ،(1396)

)الالییی  «  اح ی »تحلییل سیاختاری و محتیوایی     ،(1392)طباطبیایی   ؛روداب و ششیتم   بخش

و  ؛شییراز  هیای الالییی مضیامین نهفتیه در    تحلیل، (1392)درویشی و اکبری  ؛سرکویر( ۀمدطق

 قلییم، اهیا بیا   مضامین الالییی بر رابطۀ این تحقیقات . های کرماش( الالیی1312)وسفی جمالی ی

 تحلییل  و ( موسییقی 1393)پیور  محمی  تأکیی  دارنی .   میردم   زنی گی  ۀشییو  و معیشی   نیوع 

ای بیا  در مقالهنیز  (6512) 1. تدرسیفیاس بررسی کردهرا  فارس استاش هایالالیی شداسیمردم

 در کلمیات  ٪15 تقریبیاً دریافی  کیه   « های ترکیهمفاهیم جغرافیایی مربوط به الالیی»عدواش 

 .  س مربوط به جغرافیا هاالالیی

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -3
 پیژوهش  سیؤاالت  بیه  استدباطی آمار با سپ  کردیم، خالصه را اطالعات توصیفی، آمار با ابت ا

 .یمداد پاسخ
 
 هاتوصیف متغیر جنسیت فرزندان در الالیی -1 -3
 

 هاتوصیف متغیر جدسی  در الالیی .1 ج و 
 انحراف معیار میانگین سؤاالت

 56/1 91/6 خوانم حاوی آرزوی بزرگ ش ش پسرم اس .هایی که میالالیی

 59/1 12/3 سپارم.خوانم پسرم را به مق سات میی که میهایدر الالیی

 92/5 13/3 کدم کودک پسرم به ثمر بدشید .خوانم آرزو میهایی که میدر الالیی

 52/1 55/3 خوانم حاوی آرزوی زش گرفتن و تشکیل خانواده اس .هایی که میالالیی

 16/1 53/3 د  پ رش اس .خوانم حاوی آرزوی قوی بودش پسرم مانهایی که میالالیی

 12/1 16/6 خوانم حاوی آرزوی بزرگ ش ش دخترم اس .هایی که میالالیی

                                                           
1. Taner Çifç 
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 12/1 11/6 بخ  رفتن دخترم اس . ۀخوانم حاوی آرزوی به خانهایی که میالالیی

 12/1 22/6 خوانم حاوی آرزوی پسردار ش ش دخترم اس .هایی که میالالیی

 65/1 21/6 س  که بخ  دخترم بلد  باش .رزوحاوی این آخوانم هایی که میالالیی

 
خیوانم  هیایی کیه میی   در الالییی »سؤا   را( 12/3)ده  بیشترین میانگین ج و  نشاش می

هیایی کیه   الالییی »سیؤا    را( 22/6و کمتیرین مییانگین )  .« سیپارم یمی پسرم را به مق سیات  

ده  گاه، زنیاش  نتایج ج و  نشاش می. دارد« دار ش ش دخترم اس .خوانم حاوی آرزوی پسرمی

کددی   آرزو میی ؛ ییا  ش ش پسرشیاش باشی   خواند  که حاوی آرزوی بزرگمی یهایقایدی، الالیی

، آرزوی پسیردار  د و بختش بلد  باش . همچدیین گیاه  بخ  برو ۀد و به خانودخترشاش بزرگ ش

  کیه پسرشیاش را بیه    خواندی هایی میدر ح  متوسط، الالیی ،معموالًکدد . ش ش دخترشاش می

کدد  کودک پسرشاش به ثمر بدشید  )موف  باشی ( و آرزوی زش  آرزو می یاسپرن ؛ مق سات می

 کدد .  گرفتن و تشکیل خانواده پسرشاش و آرزوی قوی بودش پسرشاش ماند  پ رش می

از مییانگین سیؤاالت حیاوی آرزوی     ،میانگین سؤاالت حاوی آرزوی مادراش برای فرزن  پسر

 اش برای فرزن  دختر بیشتر اس .  مادر

چه سن زنیاش قیایدی   هرمستقیمی وجود دارد؛  ۀها رابطبین سن و جد  فرزن اش در الالیی

گیذارد. بیین تحصییل و    بیشیتر تیأثیر میی    هاجدسی  فرزن اش بر مضامین الالییافزایش یاب ، 

 فیزایش یابی ، اثیر   زناش قیایدی ا  تحصیلچه هر؛ اس  معکوس ۀها رابطفرزن اش در الالیی جد 

بین شغل و تع اد فرزن اش بیا جید     نیزیاب . ها کاهش میجدسی  فرزن اش بر مضامین الالیی

 چه تع اد فرزن اش افیزایش یابی ، اثیر   هرشود؛ معکوسی مشاه ه میۀ ها رابطفرزن اش در الالیی

، باشید   دارنیه خاغیرچه زناش قایدی، ، و هریاب ها کاهش میجدسی  فرزن اش بر مضامین الالیی

 یاب .ها کاهش میجدسی  فرزن اش بر مضامین الالییاثر 
 

 هاتوصیف متغیر مضامین دینی در الالیی -3-2
 

 هاتوصیف متغیر مضامین دیدی در الالیی .6ج و  
 انحراف معیار میانگین سؤاالت

 16/5 16/1 های عروسی و دامادی اس .خوانم حاوی سد هایی که میالالیی

 52/1 11/3 خوانم حاوی مفاهیم مذهبی اس .یی که میهاییالال
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 59/1 33/6 خوانم حاوی مفاهیم تاریخی اس .هایی که میالالیی

 95/5 13/3 خوانم.گویش محلی را بیشتر می هایالالیی

 21/5 23/1 های سدتی مرداش و زناش اس .خوانم بیشتر حاوی مفاهیم لباسهایی که میالالیی

 59/1 12/1 های قومی و صلح اس .خوانم مربوط به جد هایی که میالالیی

 
خوانم حیاوی  یی که میهاییالال» به سؤا ِ ،(11/3بیشترین میانگین ) ده ج و  نشاش می

خیوانم بیشیتر   هایی که میالالیی» به سؤا ِ ،(22/6و کمترین میانگین )« مفاهیم مذهبی اس 

نی رت،  . زنیاش قیایدی، بیه   دارد اختصیا  « اش و زناش اس .های سدتی مردحاوی مفاهیم لباس

هیای  حیاوی مفیاهیم لبیاس   ییا   ،های عروسی و دامیادی خواند  که حاوی سد هایی میالالیی

در حی  متوسیط،    ،معمیوالً هیای قیومی و صیلح اسی .     مربوط به جد  یاسدتی مرداش و زناش 

هیایی بیا گیویش محلیی     الییی الییا   خواند  حیاوی مفیاهیم میذهبی اسی     هایی که میالالیی

 خواند  حاوی مفاهیم تاریخی اس .هایی که میگاه، الالیی خواند .می

قیمی وجیود  مست ۀها رابطده  بین سن و مضامین دیدی در الالیینتایج توصیفی نشاش می

گذارد. بین یشتر تأثیر میها بچه سن زناش قایدی افزایش یاب ، مضامین دیدی بر الالییدارد؛ هر

مضیامین  و شیود. بیین شیغل    خاصی مشاه ه نمیۀ ها رابطو مضامین دیدی در الالیی حصیلت

اثر مضیامین دیدیی افیزایش    بیرونی باش   چه شغلهرشود؛ مستقیمی مشاه ه میۀ دیدی رابط

 شود.خاصی مشاه ه نمی ۀیاب . بین تع اد فرزن اش و مضامین دیدی رابطمی
 

 هانان در الالییتوصیف متغیر موقعیت اجتماعی ز -3-3
 

 هاتوصیف متغیر موقعی  اجتماعی زناش در الالیی .3ج و  
 انحراف معیار میانگین سؤاالت

 51/1 35/6 گویم.های خودم میها و مح ودی خوانم برای کودکم از دغ غههایی که میدر الالیی

 99/5 16/6 گویم.م میسالم بودش فرزن انبه خاطر خوانم از نگرانی خودم هایی که میدر الالیی

 19/1 92/1 گویم.خوانم از نگرانی خودم از هوو میهایی که میدر الالیی

 53/1 33/6 گویم.سالم بودش همسرم می به خاطرخوانم از نگرانی خودم هایی که میدر الالیی

 52/1 16/6 گویم.تدها ش نم می به خاطرخوانم از نگرانی خودم هایی که میدر الالیی
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 91/5 52/3 کدم.ها، روزگار و زن گی گالیه میخوانم از غمهایی که میدر الالیی

 16/1 29/6 خوانم.ام میرفتههایم را برای غم فراق عزیزاش ازدس الالیی

 
هیایی کیه   در الالییی » سیؤا ِ میرتبط بیا    ،(52/3ده  بیشترین مییانگین ) ج و  نشاش می

 سیؤا ِ مرتبط با  ،(92/1) و کمترین میانگین« کدمی گالیه میها، روزگار و زن گخوانم از غممی

، زنیاش قیایدی، در   . گیاه اسی  « گیویم خوانم از نگرانی خودم از هوو میی هایی که میدر الالیی»

هیای خیود و  از نگرانیی    ها و محی ودی  خواند  برای کودک خود از دغ غههایی که میالالیی

سیالم بیودش همسیر و از     به خاطراز نگرانی خود یا  گوید سالم بودش فرزن اش می به خاطرخود 

هیایی را بیرای غیم فیراق عزییزاش      الالییی  ، ییا گویدی  تدهیا شی ش میی    بیه خیاطر   نگرانی خود

خواند  از نگرانیی خیود   هایی که مین رت، در الالییزناش قایدی، بهخواند . می شاشرفتهازدس 

 کدد .  ها، روزگار و زن گی گالیه میز غمدر ح  متوسط، ا ،معموالًگوید . از هوو می

چیه سین   هرمسیتقیمی وجیود دارد؛    ۀها رابطی بین سن و موقعی  اجتماعی زناش در الالیی

و موقعی  اجتمیاعی   گذارد. تحصیلیشتر تأثیر میها بافزایش یاب ، موقعی  اجتماعی بر الالیی

هیا بیر   یاب ، موقعی  اجتمیاعی آن افزایش  هرچه تحصیل؛ دارن  معکوس ۀها رابطزناش در الالیی

بین شغل و تع اد فرزنی اش بیا موقعیی  اجتمیاعی زنیاش در       نیزگذارد. ها کمتر تأثیر میالالیی

و تعی اد فرزنی اش افیزایش    بیرونی باش   چه شغلهرشود؛ معکوسی مشاه ه می ۀها رابطالالیی

 یاب .  ها کاهش مییاب ، اثر موقعی  اجتماعی بر الالیی
 

 هاوصیف متغیر شرایط اقلیمی و فرهنگی در الالییت -3-4
 

 هاتوصیف متغیر شرایط اقلیمی و فرهدگی در الالیی .3ج و  
 انحراف معیار میانگین سؤاالت

 16/1 33/6 .باراش اس  بارش برای آرزو شامل هایمالالیی

 63/1 35/6 اس . زراعیهای هایم شامل آرزو برای حاصلخیزی زمینالالیی

 11/5 23/1 هایم مربوط به مفاهیم شکار پرن گاش اس .ییالال

 
 بیرای  آرزو شیامل  هیایم الالییی » به سؤا ِ ،(33/6ده  بیشترین میانگین )ج و  نشاش می

هایم مربوط بیه مفیاهیم شیکار    الالیی» به سؤا ِ ،(22/6) و کمترین میانگین« بارش باراش اس 
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بیاراش و   بیارش  بیرای  آرزو هایشیاش، گیاه، الالییی  اختصا  یاف . زنیاش قیایدی،   « پرن گاش اس 

 ن رت، مربوط به مفاهیم شکار پرن گاش.هو ب اس  زراعیهای حاصلخیزی زمین

چیه سین   هرمستقیمی وجود دارد؛  ۀها رابطبین سن و شرایط اقلیمی و فرهدگی در الالیی

و  د. بیین تحصییل  گیذار یشیتر تیأثیر میی   هیا ب افزایش یاب ، شرایط اقلیمی و فرهدگی بر الالیی

. بین شغل و تع اد فرزن اش بیا شیرایط اقلیمیی و    نیس خاصی  ۀشرایط اقلیمی و فرهدگی رابط

و فرزن اش افزایش یابی ،  بیرونی باش   شغل چههر؛ هس مستقیمی  ۀها رابطفرهدگی در الالیی

 یاب .    افزایش میها اثر شرایط اقلیمی و فرهدگی بر الالیی

 
 آمار استنباطی -3-5
اسمیرنوف اجرا شی . نتیایج آزمیوش نرمیا  بیودش در      -ر بخش استدباطی، آزموش کولموگروفد

 اس .ج و  ذیل ارائه ش ه
 

 نتایج آزموش نرما  بودش متغیرهای پژوهش .2ج و  
 

 متغیرهای پژوهش آماری ةتعداد نمون zآماره سطح خطا آزمون ةنتیج

 جدسی  25 35/1 51/5 نرما  اس .

 مضامین دیدی 25 11/1 13/5 نرما  اس .

 نرما  اس .
95/5 21/5 25 

موقعی  اجتماعی 

 زناش

 نرما  اس .
13/5 12/1 25 

شرایط فرهدگی و 

 اقلیمی

 
های جدسی ، مضامین دیدیی، موقعیی    برای متغیر Z ۀآمار که شودمشاه ه می در ج و 

بیا   12/1و  21/5، 11/1، 35/1به ترتییب برابیر  بیا     ،اجتماعی زناش و شرایط فرهدگی و اقلیمی

به دس  آم  و ادعای نرما  بیودش ایین متغیرهیا     13/5و  95/5، 13/5، 51/5سطح معداداری 

 پذیرفته ش .
 

 هاجدسی  فرزن اش بر مضامین الالییطرفه جه  بررسی تأثیر یک tنتایج آزموش . 2ج و  

 اریدسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

جدسی  فرزن اش در 

 هامضامین الالیی
25 91/6 91/5 11/3 553/5 
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اسی . بیا    2/6بیشیتر از مییانگین    91/6 شی ه مشاه هده  میانگین نتایج ج و  نشاش می

اسی   هیا تیأثیر گذاشیته   ر مضامین الالییتواش گف  جدسی  فرزن اش بدرص  می 99اطمیداش 

تیواش  درص  میی  99با اطمیداش  ،دیگر عبارتبهس (. ا 52/5کمتر از  553/5داری )سطح معدی

بیه خوانی ش    مدی  عالقیه  ،در حی  متوسیط و حتیی بیشیتر مواقیع      ،معمیوالً  ،گف  زناش قیایدی 

 هایی بودن  که در آش تفکیک جدسی  مطر  بود.   الالیی
 

 اینهای رایج در قطرفه جه  بررسی حضور مضامین دیدی در الالیییک tنتایج آزموش  .1ج و  

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

 53/5 -69/6 21/5 31/6 25 مضامین دیدی

 
اسی . بیا    2/6کمتیر از مییانگین    31/6 شی ه مشیاه ه ده  میانگین نتایج ج و  نشاش می

بیه خوانی ش    مدی  عالقیه  ،گیاه ن رت و به ،معموالً ،تواش گف  زناش قایدیدرص  می 99اطمیداش 

 اس (. 52/5کمتر از  53/5داری )سطح معدی ن مضامین دیدی بود باهایی الالیی

 
 های قاینشرایط فرهدگی و اقلیمی بر الالییبررسی تأثیر  برایطرفه یک tنتایج آزموش  .1ج و  

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

هدگی و شرایط فر

 اقلیمی
25 52/6 93/5 32/3- 556/5 

 
اسی . بیا    2/6کمتیر از مییانگین    52/6 شی ه مشیاه ه ده  میانگین نتایج ج و  نشاش می

بیه خوانی ش    مدی  عالقه یگاهو  ،ن رتبه ،معموالًتواش گف  زناش قایدی درص  می 99اطمیداش 

 52/5کمتیر از   556/5داری معدی)سطح  ن شرایط فرهدگی و اقلیمی بودبا موضوع هایی الالیی

 اس (.
 ها و موقعی  اجتماعی زناش در قاینمحتوای الالیی ۀبررسی رابط برایطرفه یک tنتایج آزموش  .9ج و  

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار میانگین هاتعداد آزمودنی متغیرها

 21/5 36/5 12/5 23/6 25 موقعی  اجتماعی 

 
اسی . بیا    2/6بیشیتر از مییانگین    23/6شی ه  ده  میانگین مشاه همی نتایج ج و  نشاش

ها و موقعیی  اجتمیاعی زنیاش در قیاین     تواش گف  میاش محتوای الالییدرص  می 99اطمیداش 

 ،اسی (. بیه عبیارتی    52/5بیشیتر از   21/5داری داری وجود نی ارد )سیطح معدیی   معدی ۀرابط
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بیا طیر    هیایی  به خوان ش الالییی  مد عالقه ،  متوسطدر ح ،معموالً ،تواش گف  زناش قایدیمی

 درص  گف . 92تواش این را با اطمیداش ولی نمی ن موقعی  اجتماعی زناش بود
 

 بندی متغیرهای پژوهشاولویت -3-6
 

 بد ی متغیرهای پژوهشنتایج آزموش فری من جه  اولوی  .15 ج و 
 

 هامتغیرهای مؤثر بر مضامین الالیی
میانگین 

 بهرت

تع اد 

 نمونه
 مربع-کای هآمار

 ۀرجد

 آزادی

سطح 

 داریمعدی

 11/3 جدسی 

25 13/19 3 555/5 

 23/6 مضامین دیدی

 32/6 موقعی  اجتماعی زناش

 99/1 شرایط فرهدگی و اقلیمی

 
هیا  میانگین متغیرهای میؤثر بیر مضیامین الالییی     ۀنتایج آزموش فری من نشاش داد بین رتب

 ،اسی (. بیه ترتییب    52/5کمتیر از   555/5داری داری وجیود دارد )سیطح معدیی   عدیتفاوت م

بیشترین اولوی  به جدسی ، مضیامین دیین، موقعیی  اجتمیاعی زنیاش و شیرایط فرهدگیی و        

 اقلیمی اختصا  یاف .
 

 شناسی زبانهای قاین از منظر جامعهتحلیل کیفی الالیی -3-7
پیرامیوش هسیتد .    محییط  و طبیع  از متأثر اغلب و ساده مفاهیم دارای بیشتر قاین هایالالیی

 ایجاد در ییبسزانقش  توانسته که اس  زیاد یق ربه هاالالیی این در روانی و عاطفی هایجدبه

 کیارکرد  بیر ، عیالوه هیا ییی الالکد .  ایفا اجتماعی محیط و مادر با کودک میاش ارتباط استمرار و

   .زیمپردامی هاب اش بیشتر بخش این در که دارن  نیز پدهانی کارکردهای خود، آشکار
 

 های زناش قایدیتحلیل محتوای الالیی .11ج و 

 ک های اصلی ردیف
فراوانی ک های 

 اصلی
 ک های فرعی

فراوانی 

 ک های فرعی

درص  

 فراوانی

1 
شرایط فرهدگی و 

 اقلیمی
23 

 %3 3 شکار پرن گاش

های حاصلخیزی زمین

 زراعی
22 11% 



 131 9317تان بهار و تابس، ة اولدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...های گویش قاین از منظر تحلیل الالیی

 

 

 %1 2 رش باراشبا

6 
موقعی  اجتماعی 

 زناش
139 

 %33 25 یار )همسر( ۀنگرانی دربار

 %63 33 فرزن اش ۀنگرانی دربار

های نگرانی و دغ غه

 فردی زناش
22 33% 

 36 جدسی  3
 %12 2 پسر

 %13 61 دختر

 151 مضامین دیدی 3

 %31 26 یاد خ ا

 %13 13 جد  صلحی و قومی

 %6 6 تاریخیمفاهیم 

 %36 32 مفاهیم مذهبی

ی عروس و هاسد 

 دامادی
2 2% 

 
در جامعه اس . ایین عداصیر    ۀ اهمی  آشدهد ها، نشاشفراوانی و تکرار هر عدصر در الالیی

 ؛مضیامین دیدیی   ؛موقعیی  اجتمیاعی زنیاش   از:  ان به ترتیب فراوانی عبارتهای قاین در الالیی

 شون .فرعی همراه می یک ها با ک هایاین . هر یک از جدسی  ؛اقلیمی-شرایط فرهدگی

، 22های فردی زناش با فراوانیی  ، نگرانی و دغ غهاش زیرک های موقعی  اجتماعی زناشاز می

ن ارنی ،   اجتماعی ق رت که . زناشن رمقصودمقص  اما پ هایی بینامهها رنج. الالییاس بیشترین 

 الالییی  انگییز شحیز  آهد  با فریاد، جای به و  ن ارن  اعتراض یبرا جایی جامعه،ۀ بست فضای در

نشیاش   16ابییات جی و     .کدی  گو میی ومادر با الالیی با کودک گف گوید . رنج خویش را می

انفعیالی   واکیدش غصه دارن  ولی معموالً نسب  به غصه، دلی پ ر هازناش قایدی در الالیی ده می

مِ آب م بگذش ؛ فلَک از کوچیکی غَم را به مین داد؛ دلیی دار م پیر از    آب م مَ َهی موسِ»؛ ان داشته

همچدیین  «. پاشَه از هم؛ شی م بیمیار و غمخیواری نی ار م    و پر از غم / اگر شورَه  خورَه می درد

دلیی دار م  »بیود؛   زن گی در همراز و همراه ن اشتن، کسیبی ،تدهایی فریادبرای  مجالی هاالالیی

روانیی   ۀخوانی ش الالییی، باعین تخلیی    «. شیه ه، کسی هم ردِ من پی ا نمیی شکه از غم وا نمی

 کرد.  میآرام ش  و زناش را می
 هاهای فردی زناش قایدی در الالییو دغ غه هایی از نگرانینمونه .16ج و  

 

 مصرع دوم مصراع اول ردیف
 

نه در دنیا د  شادی نه امی  از  1

 وطن دار م

وش بختیی  از ا چرخ برگرددخ ایا 

  (1)که من دارم پسرجاش
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6 

 من از دس  فلک د  داغ دار م
هییای خییزاش در بییاغ  چییو بییرگ

  (2)مونُم

کیه   هبه د  دردی کیه دار م مَی   3

 دارَه؟

کیییه  هر خ زردی کیییه دار م مَییی 

  (3)داره؟

زرد م زرد م چییییو گدیییی مای   3

 سردش 
 (4)آب م مَ َهی موسِمِ آب م بگذش 

 

شیه، جمیع   ها کدی ه میی  علف 2

 شهنمی
 شهغم نمید  مسکین من بی

 

و  الالالال فلییک داد و فلییک داد 2

 فلک داد

 غَیم را بیه مین    از کوچیکیفلَک 

  داد

 ش م بیمار و غمخواری ن ار م کده جایی ن ار مسرُم درد می 1
 

 
یار )همسر( با فراوانیی   دربارۀنگرانی  ،زیرک های موقعی  اجتماعی زناش ، دردومین فراوانی

سی .  ازدواج مجی د آنها ، سیالم  ایشیاش و   همسیراش دربیارۀ  نگرانی  بیشترها . الالیی سا 25

 بلد  ص ای با هاالالییاس . افزودهبر نگرانی میو تجارت،  برای شکاررفتن همسراش و  هاجد 

داده  زنیاش  بیه  فرصیتی گونیه  یین و ا شی  می خوان ه دیگراش یا معشوق و شوهر، حضور در گاه و

عشی ،   .بپردازنی   معشیوق  ییا  بیه همسیر   عالقه و عش  ابراز به یرمستقیم و مستقیمغ تا ش می

هال ماه بلد  آسیمانی، میزش الفیی کیه بیا ییار م       »؛ شودهای قایدی دی ه میدر الالییوضو ، به

 «.نمانی
 

 های زناش قایدییار )همسر( در الالیی ۀهایی از نگرانی دربارنمونه .13ج و  
 ترجمه  ع دوممصر مصراع اول ردیف

 (2)مزش الفی که با یار م نمانی آسمانی بلد ِ هال ماهِ 1
 

 (2) خبر اوم  که یار م خورده شمشیر شیر ۀسر کوه بلن پدج پدج 6
 

 (1)خبر اوم  که یار م گشته بیهوش موش ۀسر کوه ب لن پدج پدج 3
 

3 

سییرایی راسیی  کُییدُم از سیییخِ  

 اسفد 
 دریچَر وا کُدُم از راه بیرجد 

هیا را  ای بسازم از چوب اسفد ، پدجرهخانه

 به سم  راه بیرجد  بازکدم.

 ، رنگُم ش ه زردکه یار م در سفر دریچر وا کدم قرآش بخونم
 

2 

 (1)نَاها  زنجفیله هجلوی مَ وَری را می رو م هیله به هیله
 .رومآرام میاز این راه آرام

 روبروی من نها  زنجبیلی هس 

 (9)غمای دلبر مرا دیوونه کرده ناها  زنجفیلم خو دونه کِرده
 اس ناها  زنجبیل من دانه کرده

 اس های دلبر مرا دیوانه کردهغم

2 
 کردمدر قلعه روستای نی  گریه می (15)نوشتُمقلم در دس  و نامَه می گرستُمنیگَک می ۀسر قلع

 (11)اوم  نِوشتم که هر چه بر سرم قلم افتاد و کاغذ باد برداش 
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فرزن اش با فراوانی  دربارۀنگرانی  ،ش زیرک های موقعی  اجتماعی زناشسومین فراوانی از میا

 آرزو بیرای فرزن انشیاش   را خیود  ۀنیافتدس  هایآرزو و هاکاستی مادراش، از . بسیاریس ا  33

 تیرین عمیومی  از .بیرد  یمادر پ ایآرزوه بهتواش می فرزن ، برای مادر هایآرزو از ، پ کدد می

 هیا آن آرزومدی ی  و مادراش سوادیبی از حکای که  سوادآموزی اس  فرزن  برای مادراش آرزوهای

هیای  کَجَک»های الالیی «.که قرآش دِ بَغَل گیری،  به مَتّب تو رَوونَک شی»؛ دارد برای تحصیل

مدی   ند  تو بمیره، که بیالهی شوی »یا « دانم به شوی سیاه ریخته به روی ، تو رَ الی  نمی

نییز  دهی  و  میادر را نشیاش میی    در زن گی ناامدی احساس ،غیرمستقیم ،«کِشُم دستام به روی 

هیای خیود را غیرمسیتقیم بیه     خواسی  ، در الالیی، مادر برای ازدواج فرزن . زناش قایدی نگرانی

 بییاش  بیا میادر  در ایدجیا  «. کتابی دِ بغل گیری، به پایِ تخی ِ حضیرت شیی   » گوید ؛شوهر می

 الال»؛ گل به کودک تشبیهگوی . خواس  خود را می ،درواقعزیارتی،  سفر بهفرزن   رفتن آرزوی

عزییزِ رودِ  »؛ میادر  هیای صی قه  قربیاش  ،«الال گیلِ پونیه   الال گل آلو، الال گل خشخاش، الال الال

داغ فرزنی م، عزییزم را   ، نبییدم  الال الال کَلونَک شی» برای فرزن  وی دعاهای و آرزوها، «دلبد َم

 میادر  عش  بیانگرو ... « ای خِشتی نمونَ  / که فرزن ای عزیزُم خوار گرددداری، سِرا و خونهنگه

 وجیه اس . ت های زناش قایدیترین تشبیهات الالییگل لطیف وفرزن  ی هماند  .اس  فرزن  به

ه، دی م، نیرگ ، نیار، پسیت    خشخاش، الله، آلیو، گالبیی، گ  ؛ های قاینگیاهی الالیی هایگونه به

   ده .های را نشاش میالالییو قاین اقلیمۀ رابط ،زعفراشو  بوشب ،قوسه، زیره، پونه، فد ق، نعدا
 

 های زناش قایدیفرزن اش در الالیی دربارۀهایی از نگرانی نمونه .13ج و  
 ترجمه  مصرع دوم مصراع اول ردیف

1 

هیا دواش  بیه کوچیه   ،الال  الال بزرگ شیوی                (16)شی به کوچَو دَوونَک الال الال کَلونَک شی

   .شوی

 

 

 .که قرآش را در بغل بگیری

 .به مکتب خانه دواش شوی

 (13)بازِی گر هوشمد  زرن  شی الال الال دَوونک شی

 (13)به پایِ تخ ِ حضرت شی کتابی دِ بغل گیری

 (12)شیبه مَتّب تو رَوونَک  که قرآش دِ بَغَل گیری

6 

  نبیدم داغ فرزن م گل زردم الال الال

  همه خوابن تو بی اری خ اون ا تو ستّاری

  داریعزیزم را نگه به ح ّ خواب و بی اری

3 

 (12)ای هموار گرددس را و خونه خ ایا هر کِه بیمار گَردد
اش ویراش نشود و به گرفتیاری دچیار   خانه

 نشود.

 (11)که فرزن ای عزیزُم خوار گردد ونَ ای خِشتی نمسِرا و خونه
کییه لییی را از مییا نگیری،گِ ۀخانییه و کاشییان

 فرزن اش عزیزم به مصیب  دچار شون .
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3 
  خواهیتو از بچّم چه می برو لولوی صحرایی

  قرآش روی سر داره که این بچّه پ ر داره

2 
  عزیزِ رودِ دلبد َم الال گلِ قد َم الال

  بد مبه قُد اقِ  نمی نکن گریه نکن زاری

 
یاد خ ا با فراوانیی   ،میاش زیرک های مضامین دیدی در اس .دیدی مضامین  ،دومین فراوانی

 :اس ، بیشترین 26
 

 های زناش قایدیهایی از یاد خ ا در الالیینمونه .12ج و  
 ترجمه  مصرع دوم مصراع اول ردیف

1 
 سپد  در کوه و نرگ  در بیابو

جیانُم در   ،دو چشم وَر خی ا 

 (11)ایمو

 و کیدم و جیاش  بر خ ا توکل میی 

 دلم نزد خ اون  اس 

 (19)د  در کرم  بسته خستهاهلل منِ د  6
 

 (65)همَ هخ ا نالم گل مَ همی نالُم  به درگاهی 3
 

 ش م بیمار و غمخوار م  خ ایَه 3
بیییه شُیییو و روز مییی دکارم 

 (61)خ ایه
 

  همراشبابات رفته خ ا  الالالال گل خشخاش 2

  بیاره قد  و دارچیدی بابات رفته به هل چیدی 

 بیابوش در بیابوش رمّه و میش 2
بییا   مایل کین حگَجَکمارور 

 پیش
 موهای خود را شانه بزش  

 مادر ز تو احوا  پرس  مگر 
خیی ار داد م بییه  فییی بگییو 

 درویش
 گ ا-پاداش  -اگر      

 
 چدی   بیه اسی . و   32با فراوانی  ،مذهبیمفاهیم  ،دومین فراوانی زیرک های مضامین دیدی

 فرزن  دیدی پرورش ؛دارن دیدی  هاییان یشه زناش ؛اس  مذهبی اجتماعی باف  :دارد اشاره نکته

 ؛اسی   زییاد  بسییار واژگیاش   بسیام  برخیی  مفیاهیم   در ایین  .اسی   مادراش آرزوهای و اه اف زا

 .ل سته، حضرت علی، امام رضاغمبر، گپی ا، حضرت، زیارت، ، قرآش، خاهللرسو ، اهللکالم
 

 های زناش قایدیهایی از مفاهیم مذهبی در الالیینمونه. 12ج و  
 مصرع دوم مصراع اول ردیف

1 

 ها بودمحمّ  ) ( سر زد از مکّه که او خورشی  د  م یده بود غوغا بود اسیر دیو و سرما بود

 ها خ یجه یار نیکو بودغم برای شادی و رو بودخ یجه همسر او بود زنی خد اش و خوش

 به نام فاطمه زهرا امی  مادر و بابا خ ا یک دختر زیبا به آش خورشی  بابا داد

 برای دختر خورشی  علی از هر گلی برتر علی داماد پیغمبر برای فاطمه همسر

 های اوتشده جاش دادن  تمام غدچهکدار نهر بودن  ولی لب گل پرپر حسیدش بود گل الال گل شب بو

 خوابیبرای  قصه هم گفتم چرا ای گل نمی خوابیشبی سرد اس  و مهتابی چرا ای گل نمی
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6 

 دانماز خ ا هم ج ا نمی دانممن علی را خ ا نمی

 دانمصاحب کارخانه می دانممن علی را یگانه می

 هس  هفتادودو گیتی شص  من از چه مِبَد ی دس ِ من

 گشاس مادرا این دس  من مشکل خ اس  مادرا این دس  من دس 

 دس ِ من از تن سَر از اَنتَر کَدَ  دس ِ من بای  دَر از خِیبر کَدَ 

 
 س :ا  13 های صلحی و قومی با فراوانیجد ازآشِ سومین فراوانی زیرک های مضامین دیدی 

 
 های زناش قایدیهای صلحی و قومی در الالییهایی از جد نمونه . 11 ج و 

 
 ترجمه بیت مصرع دوم مصراع اول

 

 زار اس زمین از خوش واعظ الله خبر آم  که در دشتِستاش بهار اس 

 که واعظ یِک تن و دشمن هزار اس  خ اون ا صبوری ده به واعظ 

 

 (66)خبر اوم  که دلبر خورده شمشیر شیر ۀسر کوه ب لن پدج پدج
 

 (63)بر قُلّه باالی شمشیربریزِی  پیالَه ر اُی کُدِی از آب انجیر
 پیاله را از آب انجیر پر کدی 

 بر روی غالف شمشیر بریزی 

 (63)ص ایِ زیدبی اوم  به گوشُم سر کوه ب لن تفد  به دوشُم
 

 

  هیایَص ا کفش پاس ارا می هیایَاز اوش باال ص ای پا می

 هیایَهمه می گن که پاس ارا از کجا می
هیا  ی،کیه از جبهیه  شما مردم نمی ونِی ب ونِ

 هیایَمی
 

 
  جَو نی کُشتِه اش بیس  و دو سَالِه سر کوه بلد ِ پ ر سِتَاره

  شود د  پَارِه پَارِهجگر خُو می کمر رَ وا کُنُ زَخما بیدی

 
های عروس و دامادی بیا فراوانیی   سد ازآشِ زیرک های مضامین دیدی در چهارمین فراوانی 

  :س ا 2

 
 های زناش قایدیهای عروس و دامادی در الالییایی از سد ه. نمونه11ج و  

 
 مصرع دوم مصراع اول

 

 

یه پیرهَن از اوش باال می

 فی یس
  سر آستین سفی  برگ بی ی      

  خ ا گردان  یکی نصیبی      گن که او خانم ن اردهمه می

 

  به دس  انگشتر داری بِه من چه؟

 کف دست  حدای تازه داره   

 

 د  ص  مشتری داری به من چه؟ به

 رای دیگری داری به  من چه؟
 

 
 اس : 6مفاهیم تاریخی با فراوانی ازآشِ زیرک های مضامین دیدی دجمین فراوانی در پ
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 های زناش قایدیهایی از مفاهیم تاریخی در الالیینمونه. 19ج و  

 
 مصرع دوم مصراع اول

 

 
  رف اسالم می ۀبرای جبه رف شب جمعه به توی خار می

  رف برای نابودی ص ام می شما مردم نمی ونِی ب ونِی

 
  هیایَص ای کفش ِ آقا می هیایَاز او باال ص ای پا می

  هیایَها میعباس از جبههکه آق سیّ  دونِی ب ونِیشما مردم نمی

 
یرکی های  ز در سی . شرایط فرهدگیی و اقلیمیی ا   ازآشِک های چهارگانه در سومین فراوانی 

 و بارش بیاراش، بیشیترین فراوانیی    ؛ شکار پرن گاش، حاصلخیزی زمینشرایط فرهدگی و اقلیمی

 درکشیاورزی   هیای واژهنییز  مشیاغل   به مربوط هایواژه اس . در حاصلخیزی زمینازآشِ ( 22)

 :تر اس شاخص قاین هایالالیی

بیاغِ میا درخی  زنجفیلَیه؛     روم هیله بیه هیلیه/ وسیط    درخ ، باغ و زنجبیل )از ای را می -

 ؛، مرا دیوونه کرده(  زنجفیلُم دونه کِرده/ غموش نوهدرخ

رو م هیله به هیله/ جلوی مَ نَاها  زنجفیله؛ ناهیا  زنجفییلم خیو دونیه     ناها  )وَری را می - 

 ؛  کِرده/ غمای دلبر مرا دیوونه کرده

 ؛ام در شهر مردم(تادهبیاباش و گد م یا قودَه )بیابو در بیابو برگ گد م/ غریب اف -

کده زلفا رَ شانه؛ هموش آبیی کیه از ز لفیاش    شتُبو ناها  هد وانه/ که دلبر میهد وانه )به پ  -

 ؛شوم مرغی، بچیدم دانه دانه( / چکّهمی

خیار و انار )گُلِ گد م رَ اَو ب ردِه /د ِ بّچیه ر َخیو ب یردَه؛ ایین سیرزمین انیاره/ او سیرزمین         -

 بیماره(؛ بی رقیهخیاره؛ بی

درو و جو )درو رف  و درو رف  و درو رف / به سبزه نازنین گفتم مَرو رف ؛ الهیی گَدی  ما    -

 ؛خوردش ن ارَه/ که دستای نازکِشِ تیخا  جو رف (

من )گلی دی  م به دنبالش دوی م/ به دیی  م خیار داره وارَمیی  م؛ اگیر بیا حرمی  دلبیر        چ -

 ؛(بری مبود/ چ مَد ِ گل به اَره مینمی

ی خرمیا  یِ خرما نشیدم؛ به پای کد هپای کُد هخرما و کُد ه )سَرِ کوه ب لن تدها نشیدُم/ به -

 ؛چد وش/ به مِدجی سیده دختَرَکا نشیدُم(نه

دسی  میادرم   ه ای از گل گالبی/ ببد م با پر مرغ هوایی؛ هال مرغاش بی گالبی )نویسم نامه -

 .و ...  (دِه/ بگو ص  دادوبی اد از ج ایی
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 های زناش قایدیدر الالیی ای از حاصلخیزی زمیننمونه. 65ج و  

 ترجمه  مصرع دوم مصراع اول

 (62)هزمین مرضیه ر مِد وی کُدُم مَ هسرِ کوه بلد  دودو کُدُم مَ

 .رومهای بلد  دواش دواش میسر کوه

کییدم و از آش زمییین مرضیییه را کشیی  و کییار مییی

 .گیرمروغدی به نام مد وی می

 (62)هاش خُوی کُدُم مَبر روی سیده ین مرضیَه مِد وی نمیشهزم
 .توانم کش  و کارکدمزمین مرضیه را نمی

 .خوابماش میبر روی سیده

 
 س :ا 2دومین فراوانی از زیرک های شرایط فرهدگی و اقلیمی بارش باراش با فراوانی 

 
 دیهای زناش قایهایی از بارش باراش در الالیینمونه .61ج و  

 
 هترجم                     مصرع دوم مصراع اول

 
 (61)دعا کن نزد خ ا باروش بیای  ی آ از تو خوش جناگر خواهی 

 مردم         

 

 ها و گوسفد اشحیواش      دار م خجال  گوزالپیش به خ اون ا ب ه باروش رحم  

 به تعجیلِ برو، حالُم خرابَه بیا بارو که بارَن َه سرابَه 

سیالی برطیرف شیود کیه     باراش ببار تا خشک ای

را سیراب فراگرفتیه، پروردگیارا هرچیه      جیا همه

 زودتر باراش بیای  که حا  خوشی ن ارم.

 
. سی  ا 3زیرک های شرایط اقلیمی و فرهدگی شکار پرن گاش بیا فراوانیی    درسومین فراوانی 

 ان  از:عبارت قاین هایالالیی در آم ه جانوری هایگونه
 (؛  الال / بخواب ای بلبلم الالال )الالالال گُلم بلبل  -
 ؛  اسب )اگر یک شب در این مدز  بمانی/ به اسب نعل، فیروزه بساز م( -
 ؛  مدز (بهنال  من از د  / بدالیم هر دو تا مدز شتر )شتر از خار می -
/ ای  ای ی ی زش بیوه سرم از راه بیرده  / س  )ای ی ی حسین س  چو  و سوداگَرُم مَ -

 ی ی همیشه در وفای دخترم مَ؛  
 و ... .؛ چغوک )الال الالی اِلّایی/ چغوکِّ زرد صحرایی( -

 .از آش نیس نامی  هاش  ولی در الالییاستفاده می.. حمل بار و برای االغ از باایدکه 
زیرکی های جدسیی  )دختیر و    در . سی  ک های چهارگانه جدسیی  ا چهارمین فراوانی در 

 بیشیتر  احساس نزدیکی این به دلیل رس می نظر . بهاس ، بیشترین 61با فراوانی پسر(، دختر 
 اس . مشکالت مرتبط با جدسی دانستن وی و نیز هم ردی در خوارغم و  دخترمادر با 

نۀ شیا . ایین ن انی  دانسیته  پیریروز  عصای و مون  را ی خود کودکهازناش قایدی در الالیی

/ دلُم تدی  اسی  چطیور تدهیا      الالال د ختَرِم شاخ نباتِ)؛ اس  آید ه از او نگرانی و مادر تدهایی
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کیه   روی زودی بییایی/ نشیدُم، بیا که بی تو من همش/ با غم و درد به سر برم، بیه حمّیوم میی   

 بیرای  میادر  زحمیات  رفتن باد بر از نگرانی و مطمئن ایآید ه (. ن اشتناَتِش در دِلُم عینِ تَدورِه

یم گل ناز مدیه/  )مراس ؛ ها نیز نام کودک آم هس . در برخی الالییهاالییال مضامین از فرزن 

 :های زناش قایدیهایی از توجه به جدسی  دختر در الالیینمونهغدچه د  باز مده(. 
 

 های زناش قایدیهایی از توجه به جدسی  دختر در الالیینمونه .66 ج و 

 
 س :ا 2انی جدسی  پسر با فراو دردومین فراوانی 

 
 های زناش قایدیهایی از توجه به جدسی  پسر در الالیینمونه .63ج و  

 بیت ةترجم مصرع دوم مصراع اول 

 (36)پ ر را هم عزیزی مثل پسر نی  به دنیا ثروتی مثل پ ر نی  
 

  الالالال پسرُم شاخ شمشادِ الالال د ختَرِم شاخ نباتِ 

 

 شهغم نمید  مسکین من بی شهشه، جمع نمیها کد ه میعلف

 شه  ، محکم نمیکه دَستَش دَرمَ ه پسر تبر تیشه که در دس  تو دلبر

 ۀکه در دس  تو پسرم اس ، دست ایش تیشهآ
 شودآش بیروش آم ه و سف  نمی

 

 
  د  خانم رَ خَو برده جو گد م رَ اَو برده

  جف  گوهر آورده خانم پسر آورده

 ز خودم بهتری مای  چه ساز م ی د  ما دلبر زشتی نَما 
خیواهم از  دلم یار خوبی می خواه ، حتی میی 

 لحاظ رفتار از خودم بهتر باش .

 بیت ةترجم مصرع دوم مصراع اول 

 الالالال پسرُم شاخ شمشادِ ختَرِم شاخ نباتِالالال د  
 

 (61)زباش مرغ و ماهی را تو داری هالیی را تو داری هاَل دختر 
 

 
 نَالی پر گل مَ مَ گلِ بی سر د  مَ مَ

 .ام به سرآم از دس  تو، حوصله
 از گل داری، رتشک پ 

 بخواب ای دختر ناز من  (69)دخوشو دخترِ مَ مَ

 (35)دِ ِ دختر مَ ر خُوی بردَه ی بردَهدرخ  سیب رَ اُ 
 .اس درخ  سیب را آب برده

 .اس دخترم به خواب رفته

 .کد خواب  و گریه مینمی (31)وانَمِستَهدختر ما  الالالال گل پسته 

 

 ف ای دو  چشمون  بره مادر به قربون  بره

 بیا تو نازی دخترم برم چرا تو دوری ز

 با غم و درد به سر برم بیا که بی تو من همش

 
  چرا دختر مِگِرستَه الالالال گل پسته

  نَدَ  آم  سر صد وق الالال گل فد ق

 
  به حَمّوم می روی راه تو دورِه هال دختر که موهای تو ب ورِه

  که اَتِش در دِلُم عینِ تَدورِه روی زودی بیاییبه حمّوم می
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 چه ساز م هد  ما پسری مای  مَ سپاهاش لدگر ان اخته من چه سازم
، د  ان ان ختهان  و بار خود را رسی هسپاهیاش 

 خواه  چه کدممن هم پسری می

 

 گیرینتیجه -4
هیایی  در الالییی » سیؤا ِ  را( 12/3)توصیفی متغیر جدسی  نشاش داد بیشترین مییانگین  نتایج 

 سییؤا ِ را( 22/6) و کمتییرین میییانگین« سییپارم.سییات میییخییوانم پسییرم را بییه مق کییه مییی

. مییانگین سیؤاالت   دارد« دار ش ش دخترم اسی . خوانم حاوی آرزوی پسرهایی که میالالیی»

از میانگین سؤاالت حاوی آرزوی مادراش برای دختر بیشتر بود.  ،سرحاوی آرزوی مادراش برای پ

و جدسیی  فرزنی اش در    ۀ مستقیم، بین تحصییل ها رابطبین سن و جدسی  فرزن اش در الالیی

معکیوس   ۀرابطی  ،معکوس، بین شیغل و تعی اد فرزنی اش بیا جدسیی  فرزنی اش       ۀها رابطالالیی

هیا نشیاش داد بیشیترین مییانگین     دی در الالییی مشاه ه ش . نتایج توصیفی متغیر مضامین دی

متیرین مییانگین   و ک« خوانم حاوی مفاهیم مذهبی اس .هایی که میییالال» را سؤا ِ( 11/3)

هیای سیدتی میرداش و    خوانم بیشتر حاوی مفیاهیم لبیاس  هایی که میالالیی» ( را سؤا 22/6ِ)

مسیتقیم و  بیین شیغل زنیاش و      رابطۀها بین سن و مضامین دیدی در الالیی دارد.« زناش اس .

مستقیم وجود داشی . بیین تحصییالت و مضیامین دیدیی و بیین تعی اد         رابطۀمضامین دیدی 

. نتایج توصیفی متغیر موقعیی  اجتمیاعی زنیاش در    نبودخاصی  رابطۀفرزن اش و مضامین دیدی 

هیا،  خیوانم از غیم  میهایی که در الالیی» را سؤا ِ( 52/3ها نشاش داد بیشترین میانگین )الالیی

هیایی کیه   در الالییی » را سیؤا ِ ( 92/1) و کمتیرین مییانگین  « کدم.یه میروزگار و زن گی گال

 رابطیۀ . بین سین و موقعیی  اجتمیاعی زنیاش     دارد« گویم.خوانم از نگرانی خودم از هوو میمی

 اد بیین شیغل زنیاش و تعی     معکیوس،  رابطیۀ مستقیم، بین تحصیالت و موقعی  اجتماعی زناش 

معکوس مشاه ه ش . نتیایج توصییفی متغییر شیرایط      رابطۀفرزن اش با موقعی  اجتماعی زناش 

 شامل هایمالالیی» را سؤا ِ( 33/6ها نشاش داد بیشترین میانگین )اقلیمی و فرهدگی در الالیی

هیایم مربیوط بیه    الالییی » سیؤا ِ  را( 22/6و کمترین مییانگین ) « .باراش اس  بارش برای آرزو

 رابطیۀ هیا  . بین سن و شرایط اقلیمی و فرهدگیی در الالییی  دارد« فاهیم شکار پرن گاش اس .م

 رابطیۀ ها مستقیم، بین شغل زناش قایدی و تع اد فرزن اش با شرایط اقلیمی و فرهدگی در الالیی

خاصیی   رابطیۀ هیا  مستقیم وجود داش . بین تحصیالت و شرایط اقلیمی و فرهدگی در الالییی 

میانگین متغیرهیای میؤثر بیر مضیامین      ۀ. نتایج آزموش فری من نشاش داد بین رتبمشاه ه نش 

اسی (. بیه    52/5کمتیر از   555/5داری داری وجیود دارد )سیطح معدیی   ها تفاوت معدیالالیی



 9317ستان پاییز و زم، دوم ةدور، سومسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش اله فاروقیصدیقه سادات مقداری، الهه طالبی و جلیل   132

 

جدسیی ، مضیامین دیین، موقعیی  اجتمیاعی زنیاش و شیرایط        ازآشِ ترتیب بیشترین اولویی   

 .اس فرهدگی و اقلیمی 

شداسیی زبیاش، نتیایج نشیاش داد     های قیاین از مدظیر جامعیه   ل کیفی الالییدر بخش تحلی

شیرایط   ،ضامین دیدی، مموقعی  اجتماعی زناشازآشِ های شهر قاین بیشترین فراوانی در الالیی

نگرانییی و ، زیرکیی های موقعییی  اجتمییاعی زنییاش  در. سیی جدسییی  ا، و فرهدگییی و اقلیمییی

ییار   دربیارۀ . دومیین فراوانیی بیه نگرانیی     اسی  بیشترین ، 22های فردی زناش با فراوانی دغ غه

اختصیا     33فرزنی اش بیا فراوانیی     دربیارۀ و سومین فراوانی به نگرانی  25)همسر( با فراوانی 

در زیرکی های مضیامین   . سی  مضامین دیدیی ا ازآشِ ک های چهارگانه  دریاف . دومین فراوانی 

، 32مفیاهیم میذهبی بیا فراوانیی      ،مین فراوانی. دواس ، بیشترین 26، یاد خ ا با فراوانی دیدی

هیای عیروس و دامیادی بیا     سید   ،، چهارمین13 ای صلحی و قومی با فراوانیهجد  ،سومین

کی های چهارگانیه    در. سومین فراوانی اس  6مفاهیم تاریخی با فراوانی  ،و پدجمین ،2فراوانی 

 ، بیشترین فراوانیهدگی و اقلیمیدر زیرک های شرایط فر س .شرایط فرهدگی و اقلیمی ا ازآشِ

، سیومین ، 2بارش بیاراش بیا فراوانیی    ، . دومین فراوانیس ا زراعیهای ( حاصلخیزی زمین22)

 در سی .  جدسی  ادر ک های چهارگانه  درچهارمین فراوانی اس .  3شکار پرن گاش با فراوانی 

   دارد. 2پسر فراوانی  و، 61زیرک های جدسی  )دختر و پسر(، دختر فراوانی 

 

 پیوست
1. næ dær donyâ dele šâdi næ ommid æz vætæn dârom   / хodâyâ čærх bærgærdæd æz oun bæхti ke 

mæn dârom pesær jân 

2. mæn æz dæste fælæk del dâq dârom   / čo bærghâye хæzân dær bâq mounom 

3. be del dærdi ke dârom mæ ke dâræ  /  roхe zærdi ke dârom mæ ke dâræ 

4. zærdom zærdom čo gændomâye sære dæšt /  âbom mædæhi mouseme âbom begozæšt 

5. hæla mâhe bolænde âsemâni / mæzæn lâfi ke bâ yârom næmâni 

6. sære kouhe bolæn pænj pænjeye šir / хæbær umæd ke yârom хorde šæmšir 

7. sære kouhe bolæn pænj pænjeye muš / хæbær umæd ke yârom gæšte bihuš 

8. væri râ mirævom hilæ be hilæ / jelowye mæ næhâle zænjæfilæ 

9. næhâle zænjæfilom хo dounæ kerdæ / qæmây delbær mærâ divounæ kerdæ 

10. sære qæleye neygæk migerestom / qælæm dær dæsto nâmæ mineveštom 

11. qælæm oftâdo kâqæz bâd bærdâšt / ke hær če bær særæm umæd neveštom 

21 . Lâ lâ Lâ lâ kælunæk ši / be kučaw davunæk ši 

13. Lâ lâ Lâ lâ vaz davunæk ši / bæzigære hošmænde zerang ši 

14. ketabi de baqæl giri / be paye tæхte hazræt ši 
15. ke qorân de baqæl giri / be mattæb to ravounæk ši 

16. хodâyâ hær ke bimâr gærdæd / Sorâo хunei hæmvâr gærdæd 

17. Sorâo хunei хešti næmunæd / ke færzændây æzizom хâr gærdæd 
18. sepænd dær kuho nærges dær biyâbo / do češm vær хodâ jânom dær imo 
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19. ællâh mæne del хæste / del dær kæræmæt bæste  
20. hæmi nâlom be dærgâhi / хodâ nâlom gole mæ mæ 

21. šodom bimâro qæmхârom хodâyæ / be šow o ruz mædædkârom хodâyæ 

22. sære kouhe bolæn pænj pænjeye šir / хæbær umæd ke delbær хorde šæmšir 

23. piyâlær ow koney æz âbe ænjir / berizey bær qolleye bâlâye šæmšir 

24. sære kouhe bolæn tofæng be dušom / sedâye zeynæbi umæd be gušom 

25. sære kuhe bolænd dow dow konom mæ / zæmine mærziyær mendow konom mæ 

26. zæmine mærziyæ mendow nemiše / bær ruye sinæš хow konom mæ 

27. Ægær хâhi jen æz to хošâyæd / doâ kon næzde хodâ bâroun biyâyæd 

28. hæla doхtær hælâyi râ to dâri / zæbâne morqo mâhi râ to dâri 
29. gole bi sær dele mæ mæ / næli por gole mæ mæ / Dæхow šo doхtære mæ mæ 

30. deræхte sib ræ ow bordæ / dele doхtær mær хow bordæ 

31. lâlâ lâlâ gole pestæ / doxtær mâ vânæmestæ 

32. be donyâ servæti mesle pedær nis / pedær râ hæm æzizi mesle pesær nis 
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