
 Quaderni di Meykhane                 IX (2019)              
Rivista di studi iranici.                        Collegata al  Centro di ricerca in “Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea” (FIMIM)                              

Università di Bologna                                                                           1398/1029  دفترهای میخانه                                                           ISSN 2283-3072                                                     

website: http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html                                              cod. ANCE (Miur-Cineca) E225625 

 

 

 

 

 

 حسن ذوالفقاری

 

 در ایران خوانیهای الالییها و گونهنام
 

  
 

ها با ساختار الالییخوانند. ها اشعار و آوازهایی است كه مادران براي خواب كردن کودکان میالالییهای شعر عامه الالیی است. ن گونهیتراز رایجیکی  :چکیده

ی آن در ایران تنوع و گستردگزنانه از منظرهای گوناگون قابلیت مطالعه و بررسی دارند. آنچه در مطالعات این حوزه کمتر بدان توجه شده  های مایه درونه و یژو

  معرفی کنیم. هاییها را با نمونهو این گونه اشارهدر مناطق مختلف ایران  یخوانهای اجرایی الالییو شیوه هاالالیی از گونهدوازده کوشیم به می است. در این مقاله

 

لاوخونی الوه،گردانی، هودی، الوه سری، هلونهشعر عامه، الالیی، گاره ها:کلیدواژه  االه، حدا، شوره. آیکه، ، لیلو،الیالر ،الا

 

Riassunto: La ninnananna, uno dei generi più frequentati della poesia popolare neopersiana, cantata solitamente dalle madri per 

far addormentare i bimbi, presenta una sua struttura particolare e tematiche tipicamente femminili, che sotto vari aspetti sono 

degne di studio e di indagine. Negli studi relativi alla letteratura folklorica persiana c’è stata sinora poca attenzione alle varietà e 

alla diffusione della ninnananna nei territori iranici. In questo articolo s’è cercato di presentare, con le dovute esemplificazioni, 

dodici tipologie di ninnananna e i vari modi performativi in uso nelle diverse zone etniche del mondo iranico. 

 

Parole chiave: Poesia popolare, ninnananna, gâre sari, halune gardâni, hudi, lâve lâve, lalow xoni, lâylâr, lilo, âike, alla, hadâ, 

shure 
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 قدمهم .1

 

ها و اشعار ناز و این اشعار در دو گروه عمدۀ الالیی های شعر عامه اشعار خواب و نوازش است.یکی از گونه

 :گیردنوازش جای می

 

 نوازشناز و های ترانه .1-1

 

ها کودک را به  . این ترانهخوانندیو نوازش فرزند خود م یرا اغلب مادر یا پدر ضمن باز اشعار ناز و نوازش 

ها با  این ترانه»ها ستایش فرزند، آرزوی شوهر خوب برای دختر است.  دارد و مضمون آنوجوش وامی جنب

ها به خالف ریتم این ترانهها برای بیداری؛ ها چند تفاوت دارند: الالیی برای خواب است اما این ترانهالالیی

در این نوع  (65: 9831، یونیهما) «دارد تا واکنش نشان دهد.وجوش وامی ها تند است و کودک را به جنبالالیی

 خوانده كودك خنداندن و نوازش یبرا شعرها نیا بلكه ست؛ین كودكان كردن هدف آرام ها ییالال ترانه، خالف

 این نمونه: مثل ؛شوند یم

 

 یزیكنه تو د  دست می          یچه ماه یچه دختر

 ذاره  نخوداشه جا می      داره     یگوشتاشو ور م

 یدر حموم نقاش      دخترخانم تو باشی       

 آب گالب بپاشی      كه سر تراشی       آنجا

 سر تا پاش همه سوزه     دختر به لو حوضه       

 سر تا پاش همه ُگلّه                 هدختر به لو پل

 به نازه و به غمزه      حمزه       دختری دارم

 ارزه به همه عالم می    لرزه      زیر زانواش می

 دو سوسک نقره پاشه      تان باالشه     یتان چیچ

 مخمل زرى کالشه        م قباشه     یک گزونی

ز حسن آقاشهیآم      ن       یآى مردمان بدان
 

 (9836نى، ی)رعنا حس

 

نازالما هم در آذربایجان نوازش است که در آذربایجان رواج دارد.  و ها از نوع ناز به معنای بازی« اویونالر»

 «اوخشاما»خوانند؛ این اشعار را گاهی  هایی هستند که مادران هنگام عزیز کردن و نوازش فرزندانشان می آهنگ

 گویند.  هم می

 

 الالیی. 2-1

 

دهنده است که مادران به هنگام خوابانیدن یا نوازش کودکان خود با لحنی خاص  آرامش شعریا  آهنگها ییالال

ها بیش از رخوار خوانند. الالیییخواب كردن طفل ش یگان برایکنند. آوازی كه مادران و دامیبرای آنان زمزمه 

توان به چند است؛ به عنوان نمونه می کیهای فولکلورن ترانهیرپاتریها از دییهمه ساده و تکراری هستند. الال

 عصر قاجار اشاره کرد:  الالیی

 

 ننه الالت کنم شبای زمستون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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 کنم چوبلبل در گلستونننه الالت 

  (993: 9831ژوکوفسکی،)(9335شیراز الال )الال، جانم  ننه الال، رودم

 

 گل سرخ و سفید و کم محبت

 مرا ول کردی و رفتی به غربت

 (991همان:)(9335نگفتی برسر رودم چه اومد )شیراز 

 

 بابات میاد روز شنبه ،الال الال، گل پنبه

 (918همان:)(9336الالالال، الالالال )اصفهان 

 

رِد طفل... چنانکه »غالم، بنده و هلل شکل دیگر آن به معنی مربی و خدمتکار است.  یالال در لغت به معن  مربی ما

الالکردن در زبان کودکان به معنی ( ذیل الال :9811دهخدا، ) «خدمتکار قدیم و پیر از کنیزکان را دادا گویند.

ها کار خواب گذارد. چون الالها و هللنیست. دهخدا بر این دو نکتۀ اخیر صحه میارتباط با این کلمه خوابیدن بی

. مادران سازندگان آن گویندگان خاص نداردها هاست. الالیی کردن کودکان را برعهده داشتند، الالیی منسوب به آن

ه کار رود؛ مثل اشعار ها بهستند. در برخی مناطق شهرت برخی شاعران محلی باعث شده اشعار آنان در الالیی

 (369 :9831احمدی ریشهری، . )محیا در بوشهر

 

تكرار خصیصه اصلی است.  «الال الال»آوای آغاز شدن آن با نام یفارس یهاییترین ویژگی ساختار الال مهم

 شوند: در آغاز هر الالیی، بندها نیز با مضامین و موضوعات تازه تکرار می« الال الال»هاست. جز تکرار الالیی

 

 کاکا رفته چشوم روشن     الالالال، گل آبشن      

 کاکا رفته خدا همراش   الالالال، گل خشخاش   

 گیره ام آروم نمی بچه       الالالال، گل زیره    

 بابات رفته کمر بسته      الالالال گل پسته      

 بابات رفته خدا همراش   الالالال گل خشخاش    

 بابات رفته شدم تنها...       الالالال گل نعنا       

 

 ها شکل دوبیتی پیوسته دارند اما قافیه هر بیت مثل مثنوی یکسان است: اغلب الالیی

 

 خدا بُچم نگهداره       الال الال به گهواره   

 خودُم گهواره ُجنبانُم       الال الال خودُم دانُم   

 درخت سیب و ِزردآلو        الال الال گل آلو      

 که زردآلو را آب برده    دل وِچم را خواب برده 

 

 الالیی شیرازی: ها کامالً شکل مثنوی دارد؛ مثل این برخی الالیی

 

 کنم من باغبونی ز عشقت می         گل سرخ منی شاله بمونی     

 دیگرونیتو که تا غنچه ایی بویی نداری       همین که وا شدی با 

 آد کنم یادت نمی بزرگت می      آد   گم و خوابت نمی الالیت می
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 به پای نازکش بنشینه خاری      عزیز کوچکم رفته به بازی     

 دستمال حریر رویش ببندید به     به منقاش طال خارش درآرید    

 

است تا بیشتر. گاه برخی قطعات سه پاره بیت و دوبیت   کند. از تکازنظر تعداد ابیات از قانون خاصی پیروی نمی

 است که شاید یک پارۀ آن ازیادرفته باشد: 

 

 تسلی دلم باشی     تو از گل بهترم باشی     الال الال گلم باشی 

 

 شوند؛ مثل این الالییها وزن عروضی دارند و در بحر هزج مربّع سالم )مفاعیلن مفاعیلن( سروده میالالیی

 : کاشمری

 

 بابات رفته به سربازی          الالال گل نازی   

 هات خسته  شدم از گریه             الالال گل پسته

 دّخو رو ای چشم حیزه            الالال گل زیره 

 تاب هات بیشدم از گریه           الالال گل عناب 

  دخو رو بچۀ پر رو          الالال گل جارو  

 

 : شیرازی مثل این الالییهایی نیز در بحر هزج مثمن )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل( هستند؛ الالیی

 

 ها دل بر تو بستم میون کبک      الالال عزیز کبک مستم   

 ها رفتن به بازی    من بیچاره پابست تو هستم تموم کبک

 

ها وزن هجایی ایران برخی الالییها عروضی نیست و به تأثیر از وزن هجایی اشعار محلی وزن همه الالیی

ها شوند. آهنگ الالییرامی و با سوز زمزمه میآها در مایه شور، دشتی و شوشتری و به نرمی و الالیی .دارند

شود؛ ها دیده میاشکال وزن و قافیه اغلب در الالیی( 331: 9831احمدی ریشهری، . )بیشتر به شروه گرایش دارد

دهند یا بر اثر ناآشنایی خوانند و تغییراتی میها را با نوع گرایش و عالقه خود میالالیی زیرا در هر منطقه مادران

 خوانند.با وزن و قافیه درست نمی

 

ها شکل در نقاط مختلف الیی دههای دیگر ادب عامه زیاد است. گاه از یک الها نیز مثل گونهتعداد روایات الالیی 

 فتی است. ان روایت شده که خود موجب شگایر

در ساختار هاست.  د. تشبیه عنصر اصلی الالیینویژه تشبیه را در خود دار ها تمام عناصر شاعرانه بهییالال

ها و موجودات دوست  . مادر در ستایش کودک او را به انواع گلكند یفا میا یا ل نقش عمدهیه و تخیها، تشب ییالال

ها مثل گل لیمو، گل نازی، گل زیره، گل خاش خاش، گل فندق، گل  کنند. مادر فرزند را به گل داشتنی مانند می

 : كند یه میتشبو...  ، گل كشمشیری، گل خیره، گل دشتیگل پنبه، گل زبادام، گل آلو، 

 

 اسفند(  الال الال گل دشتی )دانۀ، الال الال گل پسته 

 الال الال گل سوری  ، الال الال گل الله
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 داند: هایی مثل الالیی زیر اندک است که عروس عرش را به قرینۀ خواندن، استعاره از خروس مینمونه

 

 چشی بر راه دارم تا بیایی          دلی درراه دارم تا بیایی

 (991 :9839عمرانی، نیایی )که آیا تو بیایی یا   نشینم تا عروس عرش بخونه    

 

 كرمانی، کبک استعاره از کودک است:   ییدر این الال

 

 یكبك صحرای یبخواب ا           یالالی یاال الالی

 من یز حق بشنو صدا       من   یاال ال ال خدا

 (همانالالتم )اال ال ال كه 

 

 کند: ها داستانی را روایت میبرخی الالیی

 

 ن(یالالالال گل نسری )نسر

 منم رفتم به خاک بازی   م کـاردی درو بّسی       کوچه 

 مرا بردن به هندسون   دن            یدو تا هندو مرا د 

 به سد عشقی عروسم کرد   به سد نازی بزرگم کرد         

 دیدختر دارم ملک خورش     د        یپسر دارم ملک جمش 

 د به گهوارهیملک خورش     د به شکاره        یملک جمش 

 ش سه مرواری         کمربندی طال کاریبه گهواره 

 ن تشت و آفتابهیار ایب        ه            یه، برو دایا دایب 

 (همان) ن روی مهپاره             که مهپاره خدادادهیبشور ا 

 (98: 9831اوجی، )ی(ین الالیاضبط دیگر رای ب)

 

 هاست؛ مثل این الالیی دامغانی: ای هم برسر زبانهای داستانی، افسانهبرای برخی از الالیی 

 

 دانه یبه او دادم كم       گدا آمد در خانه                

 از خانه یگانه              مرا رد كردیخوخور دو مار ب 

 ی، دره بستیدرم كرد  دستی         دل به چوبتو كافر  

 بنا كردم به خاك پاشان     منم رفتم به قبرستان             

 مرا بردن به تركستان...   دو ترك آمد ز كردستان           

 

 كنند: یر را نقل میبرای این الالیی داستان ز 

 

 یقدارپدر م اب زنیدختر در غ یكرد. روزیم یبود كه در خانه پدرش با زن بابا زندگ یم دختریدر روزگار قد 

طرف قبرستان  رون كرد. دختر بهیزن بابا برگشت، دختر را كتك زد و از خانه ب یدهد. وقتبرنج )دانه( به گدا می

شوهر  یكرد. سوار ترك دختر را با خودشان به تركستان برده و به مرد ثروتمندیه میقبر مادرش گر یرفت و رو

-شود، زنش را طالق داده و به ترکستان میاز موضوع آگاه میآید و پدر دختر به خانه می یطرف وقت دادند. از آن

خواند. از مضمون یرا م ییفرزندش همین الال یبرا یشنود زنرود و میمی یاپشت در خانه ییعنوان گدا رود. به
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ر دختر گیرد. به اصرااندازد و در آغوش میار خود را به خانه مییاختید كه خواننده دختر اوست. بیفهممی ییالال

 (51 :9833ا، یطاهر.)كنندمی یزندگ یسال با خوش یها دختر سال هاتفاق زنش در خان به

 

 ت کودک یا خاص دختر است یا خاص پسر یا بدون ذکر جنسیت. یها ازنظر جنسییالال 

 

 خاص دختر:  یهاییالال

 

 الالالال قشنگ من             قشنگ و رنگارنگ من 

 د روز تنگ منیدختر خوبم        ام یبخواب ا 

 

 خاص پسر:  یهاییالال 

 

 تو یفروغ تابناك تو           یعشق پاك ییالال

 ییدست بابا یعصا         ییتو مرد خوب فردا 

 

 بدون ذکر جنسیت:  یهاییالال

 

 مخمل تازه الال الال الال الالت و نازه              بالش زیر سرت 

 بیایه گوساله گو كویی و شیر     الال الالئیت كنم تا مادر ایه        

م و شاخ بیدی              الال الالت كنم و یه امیدی  گواره ات باوا

 زنه سی قوم و خویشو )الالیی بروجردی(دلم پر می   ااشیر میشو        سماور جوش زنه

 

ن، آرامش دادن به كودك، رشد جسمی و یبخشی ارتباط فرزندان با والد عمقها، بچه یبرا ییترین کارکرد الال مهم

ت الالیی یاهم یرازیش یروحی كودكان، آشنا ساختن گوش كودك به زبان مادری و آهنگ و موسیقی است. انجو

 یر صافیرا در ضم یكلمات زبان مادر یات ادایفیو ك ییایقیداند كه کودک طرز تكلم، وزن موسرا در این می

قات یشود. امروزه تحقیكند و پرورده میز به همان صورت رشد میكند و حنجره و كام و زبان او نیخود ضبط م

رد. تأثیرات یگ  ش از تولد صورت میینوزادان و كودكان و حتی كودكان ب یبرا ییج خواندن الالینتا یرو یعیوس

، یدرمانی، بهداشت روان مانند موسیقی ییهان حوزهی، متخصصیریادگیدرمانی و تأثیر بر قدرت  روان یروان

اتفاق آنان بر تأثیر مثبت  ب بهیقات خود را ارائه و قریج تحقینتا یقیو رشد و آموزش موس یریادگیشناسی  روان

بر مادران از دو  ییدانند. تأثیر خواندن الالیم یكودكان را ضرور یبرا ییها تأکید نموده و خواندن الال ییالال

 - یكاركرد كالم یگریها و دییالال ییایقیكاركرد موس یكی :ردیتواند موردمطالعه قرار گیه میزاو

 (113: 9839عمرانی، .)ییمحتوا

 

ها است. الالیی یرامون، مسائل مربوط به زندگیط پیعت، محیپیرایه، حاوی طب ها ساده روشن و بیمضمون الالیی

جور   های مادر یا بیان کنندۀمادر برای خود و فرزندش و گالیهمضامین متعدد دارند که اغلب بر محور آرزوها 

ها موضوع دیگراست. چنانکه از مضامین  فرسا، مرگ بستگان و ده زمانه، بیداد شوهر، تنگی معیشت، کار طاقت

 صبور را داشته و گفتار ها تنها برای کودکان نبوده بلکه کودکان حکم سنگ ها پیداست، شعر این ترانه  الالیی
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توان ها بوده است. الالیی شاید تنها گونۀ زن سروده باشد که از خالل آن می ها حدیث نفس مادر و دایه الالیی

 اند از:  موقعیت و مسائل عاطفی و روانی زن ایرانی را تحلیل کرد. برخی از این موضوعات عبارت

 

و  شدن بزرگ و فرزند یتندرست و یتمادران، سالم آمال و آرزوها ۀدربردارند این دستهبیان آرزوها: الف. 

 انواع ریسا از شتریب ها ییالال از دسته نیا یفراوان كه است؛ لیقب نیا از ینیمضام و كردن او، دعا كردن ازدواج

 :است

 

 کنم مننگا بر قد و باالت می         کنم منالالالال که الالت می 

 (191 :9811هدایت، )خدا باد! روزت و نگهدار شب          بال باد  الالالال که الالت بی

 

، ییجدا و فراق از تیدردها، شكا و هاهیگال انیب این دستهها و مسائل زنان: ها، گالیهها، نگرانیواگویه غم ب. 

 :است مادران ث نفسیحد شتریب كه و... است شتیمع یسخت و روزگار ماتینامال

 

 رییرت بگیکه دّس مادر پ             رییکنم با دس پ ت میییالال

 (هماناد )ینمادت یکنم بزرگت می             ادیکنم خوابت نم ت میییالال

 

 آرامش دادن به کودک: پ.  

 کسی نالم؟ چرا از بی             اال ال ال تو را دارم

 ببر بازار مرا بفروش           اال الال زر در گوش 

 (11 :9831محمدی، ) ر گوش )گوشت(یک من آرد و سی سیبه  

 

 ترساندن بچه:  ت.

 خواهی؟تو از بچه چه می           ییبرو لولوی صحرا

 (116 :9813شاملو،داره )که خنجر بر کمر           ن بچه پدر دارهیکه ا 

 

  :اشاره به مسائل مذهبی ث.

 ی       یالال الالی الال  

 درآوردم سه تا ماهی          ییایشبی رفتم به در  

 غمبریکی داماد پی    کی اصغر یکی اکبر، ی  

 کرد علی ذکر خدا می  کرد    غمبر دعا مییکه پ  

 (911: 9831احمد پناهی سمنانی، اکبر )به حکم خالق       بر    یعلی کنده در خ 

 

 . اشاره به مسائل تجاری و روابط بازرگانی: ج

 که گهوارت چوب صندل        الال الال ملوس ململ

 ستونیکه بالشتت پار س      ت هندستونیلحافت چ

 نظر کن سوی هندستون        الال ای باد تابستون 

 برا رودم کتون )کتان( بستون          ز منیبگو بابا عز 
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علت وجود  ستان بهیستان به کرمان آمده و آن پر قوست. سیی که از سیجالبی دارد به کاال  ن ترانه، اشارۀیا»

ستان عالوه بر یها مردم س ی بود و سالیایگر دریهامون، مرکز تجمع قو و مرغابی و پرندگان د  اچۀیرمند و دریه

ستان و یان سیان بُر میق راه مین پر از طریکردند پر بود و ا ای را که صادر می ربافی از جگن، کاالی عمدهیحص

 (919همان، .)«شد ص )شهداد کنونی( حمل مییخب

 

 تأثیر ها ییالال در یعیطب طیمح است و یمحل رسوم و  آداب ها تبلورالالیی: ی، اجتماعیاسی. اشاره به مسائل سچ

 جامعه افراد یآرزوها و آمال از یاریبس كه هستند یاجتماع تحوالت از یاریبس ینما نۀ تمامییگذارد همچنین آیم

ای و ها به مسائل منطقهبرخی الالیی (مقدمه :9831، یجمال. )است كرده دایپ انعكاس ها آن در مادران و باالخص

 های ایلی اشاره دارد؛ مثل این نمونه کرمانی: جنگ

 

 كه بابات رفته كرمانه    ارم به گهواره    یبخواب 

 رهیكه ممدخان به زنج            ره   یاال ال ال گل ز

 رهیا قرار گیكه تا دن      ره  یم یچرا خصمش نم

 آد باال ید میكه تا خورش     اال ال ال گل نعنا           

 برند از راه یسرت را م    تنها    ین كوچه نریدر ا

 

 

 در ایران هاالالیی شناسیگونه .2

 

گردانی، نانوگردانی و سری، هلونهها در ایران تنوع بسیار دارند. در گیالن به گهواره گاره و به الالیی گارهالالیی

گویند. در ها به الالیی هودی می گویند. ترکمنگویند. در مازندران گهره سری یا گاره سری میخوسان میگاره 

شود. در گویش مردم خراسان جنوبی الا لاوخونی نامیده می و در لرستان الوه الوه و« اولّه»دزفول به الالیی 

ها به کار  ند که در آذربایجان برای الالییعناوینی هست« الی الالر»و « الی الیالر»، «الی الی»، «الیالر»

 برند.  می

ها و تنوع اقلیمی کمک مفاهیم و کارکرد آنها نیز متفاوت است. دانستن این گونهبلکه  ؛ن تنوع تنها در نام نیستیا

   یم.کنتأمل بیشتر های وسیع ها و نواحی این سرزمیندر گفتمان زنانه در اقلیمکند می

    

 âikeآئیکه آیکه/  .2-1

 

-( نمونه81، ص 1ج : 9833درویشی، )خوانند. آیکه یا آهوکه الالیی زنان سیستان است که برای کودکان خود می

زنان و مادران آوازهای آیکه را با  عنوان الالیی در بین مردم بلوچ با نام لیلو معروف است. های این آواز به

جای  ای از یک آیکه قدیمی بهخوانند. در نمونهصدای بلند می آهنگی موزون همراه با سوزوگدازی عاشقانه و با

ال »کند که شبیه تلفظ را تکرار می «ِهل ِهالّ ِهل ِهالّ »تکرار کلمۀ الالیی در اشعار، سراینده به زبان محلی عبارت 

 است.  «اله اال هللا

 

ه زینهمحمد می ر مدینه      روه رومحمد می                      منزل(       به  )منزل روه زینه وا  وا

ه سینه )دست                           روه قرآن بخوانه                     محمد می    سینه(  به  مالئک آمده دست ِ وا
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 ِهل ِهالّ ِهل ِهالّ                                               

  ذکر اال هلل گرفته به سینه                                          محمد در مدینه جا گرفته        

  هللا گرفته به هر دو دست، کالم                                           هللا ِبگردو      به قربان ِ رسول

 ِهالّ ِهل ِهالّ ِهل                                             

نه ) هللا صدا بزندبِزا
)

سه  ه دادش برا ساه        )به دادش برسد(، خدا وا   از حوض ِ علی، قطرۀ آبی برا

ساه             فرزند() ی، از قادمای ِ حسین   باّره جاناز حوض ِ عل   شاید که خدا به دادش برا

 ِهل ِهالّ ِهل ِهالّ                                              

ه                                       آهو به سار ِ کوه، ُکنه نالۀ زار    ه شکار حسن وا   اُس ِ )حسین(، اِمرو )امروز( نیامد وا

  باّره جان، مادر چه کنم که سوز، سوز ِ ِجگر ا                                      حسن ِشکر ا اُس ِ چو بادام ِ تره   

 ِهل ِهالّ ِهل ِهالّ                                             

 خرمای ِ سفید و مغز ِ بادام مخایی                         مخایی    اااّلیی )لفظ الالیی( از ما چه چیزا

  ن استخرمای ِ سیاه به کوچه سرگردا                      باّره جان، خرمای ِ سفید به کیسۀ شاهان است 

ِهل ِهالّ ِهل ِهالّ                                            
 

 (تاالر گفتمان سیستانیان، آیکه)

 

رسد و مادر در ابیات ها در انتهای خود با دعا و آرزوی سالمتی برای کودک به پایان میها همانند الالییآیکه

ها با ( آیکه191: 9811)هدایت، جوید. یهای مقدس برای کمک به کودک خود مدد مپایانی از شخصیت

با ترکیبی  مفاهیم و اصول اعتقادی و مذهبی به انتقال این مفاهیم از سوی مادر به کودکان پرداخته دربرداشتن

-ها و دردهای مادران میها و نمود موقعیت اقتصادی، به بازگویی رنجهوشمندانه، عالوه بر معرفی شخصیت

 پردازد. 

 

 (alla) اَله .2-2

 

های دیگر های تاجیکی مثل الالیی خوانند. اله یشود که در تاجیکستان مادران برای كودكان مهایی گفته میالالیی به

پیراسته هستند  یژگان عربویژه وا گانه بهیاز واژگان ب یكیتاج یها لیکن اله»د، نپیرایه دار مناطق بافتی ساده و بی

است و  های تاجیکی بیشتر در قالب رباعیات و دوبیتیاله (8: 9118رمحمداف، یش) «هاست بودن آن ناب ۀکه نشان

 شود که تحریر و عبارت افزوده بر شعر است: ختم می« یا اله »اغلب به عبارت ترجیعی 

 

 (6: 9118ان،یرمحمدیشیا )  ملهم جانم، اله                       یا                     آرام جانم، اله

 (91 همان،یا )  یا               مثال دخترم گل در چمن نیست، اله  دست من اندر یمن نیست، الهنگین 

 (96 همان،یا )  روز روشنم تویی تو، اله                        یا      باغ و چمنم تویی تو، اله

 (36 همان،یا ) ای بره جانم، اله                               گل حسرت نچیدم، یک 

 (98 همان،یا )  م، اله آهوبره                                 یا    مشک و عنبر، اله

 

پدرت از روسیه زودتر »هایی چون ها و آرزوهای امروز مادران تاجیک است و جملهها حاوی دغدغهاین الالیی

طور  شود، چون شوهران اکثر این زنان بهمیهای مختلف تکرار با بیان« ام ماشینچه زیبا بیاردبیاید، برای بچه

 ها مشهود است:کنند، دوری پدر و آرزوی بودن او در الالییموسمی در روسیه کار و زندگی می

 

 (33 همان،بابا )ۀ به روی سین           بخواب ای نور چشمانم           

 بایدر میفرزند عزیز، تو را پدباید           تو را کمر می ای کوه کالن،
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 گاه نیز موضوعی همگانی است:

 

 های در مکتب علم و فن روانت بینمه    ام بچمه، کی کالنت بینمه   های بچه

 

 زبان برخی کامالً کودکانه و کوتاه است:

 

 (83 همان،گنج شهوارم تو باشی               بخت بیدارم تو باشی )

 (39  همان،زبانند ) شیرینها  ها روانند                  آن تنها جوی

 (98 همان،تویی خوشبو، تویی زیبا ) الالیی ال، گل بابا                   

 گل زردآلو

 کاکلت چل انگشتی       )بازی(      شاه دختر ارغشتی

 آچه جانته کشتی       به ارغنشت رفتنکات           

 چشمانت مثل آلو       تویی گل زردآلو                

 به درد آچه دارو        یک خندۀ شیرینت             

 نور چشمان، الّه یا            جان، الّه یا             بچه

 کردم کالن الّه یا             کاهیده جان، الّه یا       

 تویی دادر الّه یا               گوم، الّه یا      الّه می

 خروار زر، الّه یا                ه یا    لخت جگر، الّ 

 گوم، الّه یاالّه می               دّر و گهر، الّه یا      

 همدم جان شو، الّه           زودتر کالن شو، الّه     

 صاحب قران شو، الّه            زیب زمان شو، الّه     

 الّه یا کفترکم،             گوم، الّه یا       الّه می

 ها آب آمد، الّه یا       در چشمه کاش خواب آمده، الّه یا در جویچه

 خوابش برد، الّه یا            الّه گویم، الّه یا          

 رستم جانه خواب بُردست، الّه یا   الّه یا  سیب سرخه خواب بُردست،

 خوابش برد، الّه یا                 الّه یا      الّه گویم، 

 الّه جانم، کفترکم، الّه یا.           غمبروار و دلبرکم، الّه یا

 خوابش برد، الّه یا                 الّه گویم، الّه یا     

 الّه یا.  )پیراهن( سفید زیبد به کیلینچک کرت  رستم جان زیب ارغنجک، الّه یا 

 اخوابش برد، الّه ی          الّه گویم، الّه یا            

 (919- 911: 9811، قبادیانیمسلمانیان یا )بلبل خوشخوانم، الّه       باغ و بستانم، الّه یا           

 

  hadâ َحدا  .2-3

 

عربی به معنای آواز گرفته شده باشد که در «ُحدا»گویا این کلمه از نام الالیی در سرکویر دامغان است.  «حدا»

  خواند. به هیجان آوردن حیوان میت شتر و رعسوزناکی که ساربان برای افزودن س

 نمونه اشعار:
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 باباش رفته کمر بسته         الال الال گلی پسته        

 میره از غصه ماِرش می    باباش رفته زن بگیره       

 گلُم در باغ و در بسته      الال الال گلی پسته          

 ُزبانی بدگویان بسته       دو چشمی دشِمنانت کور 

  مراشباباش رفته خدا هُ        الال الال گلی خاشخاش   

 (15 -39: 9816طباطبایی، )...علی پشت و ِپناهش باش    خدا همراهی راهش باش  

  

 )e)shur  شوره .2-4

 

انگیزی در  . آوازهای حزنگویندمی «شوره»در عزاداری زنانه استان بوشهر ها به آوازهای حزین و الالیی

شبیه « شوره»ماند، در مناطق مختلف استان بوشهر رایج است.  خوانی و الالیی می عزاداری زنانه که به شروه

ها باهم تفاوت دارد؛ کند: شکل و ساختار صدای آناست با این تفاوت که مضامین و اشعار آن فرق می «شروه»

ً مالیم و یکنواختی دارد ولی « شوره» گیرد تا شود و اوج میاز دودانگ صدا شروع می «شروه»ملودی نسبتا

ممکن است « شوره» شود؛رسد و با کششی مالیم تمام میدانگ صدا آخرش که باز به دو دانگ صدا می شش

در « شروه»ست و مخصوص خواب ا« شوره» فقط دوبیتی است؛ «شروه»بیتی باشد، اما دوبیتی، مثنوی و تک

های ها بیشتر آرزوهای مادر برای آیندۀ کودک، وصف زیباییشورهمضمون  شود.هر محفل و بزمی خوانده می

 :خانواده و مضامین مذهبی است   حال خود و اعضای او، شرح

 

 شالّلّا بمونی         بــه مکـتـب بـروی قـرآن بخـوانـی   کنمعزیزم، مو الالت می

 بــه مـوالیـی که تیغـش ذولفقـارن     شـمارن         قـرآنی که ختـمـش بیبــه   

 الالالال   عزیزم الالالال، رودم                                     

 

هنگام در مجالس  ها شبی است که زنیآرام و برگرفته از الال ا الی آرامیالیه  شوره همچنین آوازی معروف به الیه

نیز مشهور است. « الیه الیه»خوانی و شوند. شوره در مجالس عزا به بیتیخوانی گرد هم جمع مهیمرثا یروضه 

خوانان همراه با جنباندن گهواره، برای  نوحه شود.یاصغر خوانده مۀ دشتی و در وصف علییشتر در مایاین آواز ب

 :خواننداصغر، الالیی )الیه الیه( میعلی

 

 اصغـر الال، اصغـر الال     ای سکینه بنشین و یک دمـی، الالیش بکن        

 اصغـر الال، اصغـر الال     برگردنش کن، سیل باالیش بکن         دست خود

 اصغـر ال ال، اصغـر الال      نمیــرد اصغـــرم          یـک چـراغی نذر هللا تا

 اصغـر الال، اصغـر الال    رفت     بود   میل خلخال نو طال بود، پای اصغـر

 روزگـارم، اصغـر الال   بـرفت         فکر کافور و کـفن کن، اصغر از دنیا

 

-عزاداری ماه محرم کشیده شده است. در این گونه مراسم، نوحه  خواندن الالیی در اصل از مجالس ترحیم زنانه به

خاص    شروع به خواندن بعضی از اشعار الالیی با همان آهنگخواِن زن، چنانچه درگذشته جوان یا نوجوان باشد، 

 گویند.نماید که آن را الالیی وارونه می آن می
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خوانده در روز تاسوعا و عاشورا شود که در مراسم مختک بستن  سرود به اشعاری گفته میدر بوشهر نیز 

های  تویت و مختک را با پارچه ، هر دو به معنای گهواره است.«Tovitتویت »و « Maxtakمختک »شود.  می

 : پردازند می الالیینمایند و در کنار آن به خواندن  سبز و قرمز لوله شده پوشش و تزیین می

 

 الی الی طفلک ناخورده شیرم الی الی...            الی الی طفل معصوم صغیرم الی الی، 

 یک چراغی نذرهللا تا نمیرد اصغرم...  دهد شیر در پستان ندارم اصغرم جان می

 (393: 9831احمدی ریشهری، )

 

  (lalow xoni) اَل لَوخونی .2-5

 

رایج درگویش مردم خراسان جنوبی، معموالً  هایالالیی درگویش مردم خراسان جنوبی است. تعداد ابیات الالیی

ها، دو بار مفاعلین در هر مصرع و چهار بار  ندرت بیشتر از این هاست و وزن عروضی آن یک یا دو بیت و به

 (8شماره  :9831، زنگویی)باشد.  در یک بیت می

 

لو )= لااِل الال( ُخدا دااداه      Alalalow xoda dada                                              ااالالا

 Be az noqra tala dada    بِه از نقره، طال دااداه                                                  

ارید      اَللوییاازو خوشاِن )  morwarid xushane Azo                                ( ُمروا

                                               Hamy donar be ma dadaهمی دوناه ر به ما دااداه 

ی )  Beyaray tasht-o oftaba          ( تشت و اُفتااباه                             بیاوریدبِیاارا

داه                                                     Beshuyay ruye shazadaبِشویای روِی شاازا

داه ر ُخدا دااداه                                     Ke shazadar xoda dada                که شاازا

 Xodaye ba ata dada                      خدای با عطا دااداه                                             

 

 (lâylâr) الیالر  .2-6

 

هایی به  عناوینی هستند که مردم آذربایجان برای الالیی« الی ال الر»و « الی الیالر»، «الی الی»، «الیالر»

است، « بایاتی»در قالب « الیالر» (31 :9836سفیدگر شهانقی، ) .شوند خوانده می برند که به زبان محلی کار می

« الیالر»مثل بایاتی دوبیت و چهار مصراع دارد، وزنش هجایی است و هر مصراعش هفت هجا دارد؛ در واقع 

در در زبان  رو شود از این گر می یکی از مضامین قالب بایاتی است. تفکر در قالب بایاتی ساده و عاطفی جلوه

 های مادران آذربایجان را نیز بپذیرد. مردم آذربایجان جاری شده و عمومیت یافته تا جایی که توانسته است الالیی

و « من عاشیق»، «عزیزیم»با عباراتی نظیر « ها بایاتی»در مضمون است: « الیالر»با « بایاتی»تفاوت 

: 9851فرزانه هریس، ) .«الی الی دیدیم»و « الی الی»ت اغلب با عبارا« الیالر»شوند و  آغاز می« عاشیقیم»

55) 

 

 داغالردا الالم سنسن         آلینماز قاالم سنسن

 کیمیم یوخ کیمسنیم یوخ      بیر شیرین باالم سنسن

 گولوم الیالی آ الیالی   باالم الیالی آ الیالی      

 

 
     ا 

 

‘

   

https://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
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فقط تو را کس و کاری و هیچ یاری ندارم/  هیچ/ نیافتنی من تویی قلعه بلند و دست ام تویی/  ها الله : در کوهبرگردان

موسیقی نغمه و آهنگ( هاوای )  را همچنین جزو یکی از« الیالر»( 11:9833اشراقی، ) .دارم کودک شیرینم

 (81: 9831خانی،  عباس) .. آواها جملگی ریتمیک و دارای اندازۀ مشخص هستند هاوا است  811عاشیقی دارای 

 (همان.)اند ها شمرده شعر و موسیقی عاشیق

 

  (lâve lâve)الوه الوه .2-7

 گویند. ممکن است الوه برگرفته از البه )گریه( باشد. در لرستان به الالیی الوه الوه می

 

 الوه یک الوم بر بارو            انو طفل تر سنگ متاوانو الوه

 

 .کند تا به ثمر برسد/ گریۀ طفل نورسیده، سنگ را هم آب میخوانم  ام می  برای فرزند نورسیدهبرگردان: 

 

 بالش زیر سرت مخمل تازه             الال الال الال الالت و نازه     

 اش پر شیر شود(  گوساله گو کویی و شیر بیایه )گاو کوهی برای گوساله       الال الالئی ت کنم تا مادر ایه       

م و شاخ بیدگو  الال الالت کنم و یه امیدی            ی     اره ات باوا

 زنه سی قوم و خویشو دلم پر می           سماور جوش زنه ااشیر میشو   

 کنن جنگ سگون و بیرنون سرش می     دام دخترم، گیس ماسو هفت رنگ   

 ام و فراش  مه دخترمه نمیه    سگون و بیرنون بیان بوهورن ااش   

 

د و بیرانوند بر سر دختر من های سگون با موهای هفت رنگ خود/ بین ایل همین دختر است، : مادر من برگردان

 دهم.  است/ سگوند و بیرانوند آششان را بخورند/ من دخترم را به فراش نمیجنگ 

 

 (liloلیلو ) .2-8

 

خوانند. خواب نوزاد میبه هنگام شود که مادران به آوازهایی اطالق می به معنای الالیی در زبان بلوچی «لیلو»

این آوازها را  (98: 9835شه بخش، )مضمون آن آرزوهای مادرانه از درگاه خداوند برای دختر و یا پسرش است.

مفاهیم این اشعار  (991 :9833، شادمانی، 358: 9856بیهقی، )نامند.نیز می« لولی»و « دول»در زبان بلوچی 

ها و آرزوهای زنان بلوچی که با لحنی آهنگین و ت قوم بلوچ و دغدغهی زندگی و نوع معیشبازتابی است از شیوه

شوند. متن لیلو برای آغاز می« لولی لول»یا « لو لیلوُ لی»های بلوچی با ادای کلمات شود. الالییساده بازگو می

های این آوازها که مختص به زنان بلوچ است، به دسته (913 :9819بوستان،)نوزاد پسر و دختر متفاوت است.

شود: الالیی تولد؛ الالیی آرزو؛ الالیی پاگرفتن نوزاد؛ الالیی شیرخوردن بچه؛ الالیی مرگ و مختلفی تقسیم می

 فراق.

در آن این جهت که مادر از دنیایی که   انگیز، گیرنده و آهنگ انتظار دارد، ولی به  گرچه صدای خواندن لیلو غم

خواهد بر فرزندش اثرگذار و  افتد و حال نمی بیند و از اتفاق و مشکالتی که در آن می زندگی را به خود می

پیوندند و در این درگیری شادی و  ساز باشد برای همین در دل مادر سرور و هراس با هم در درگیری می مشکل

 ) 33 :9835شه بخش، ) .زدنوا سازند که مادری آن را با نوای لیلو می غم، رنگی نو می
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د که به آن شونهای مرگ و فراق آوازهایی هستند که به هنگام مرگ نوجوانان و جوانان ناکام خوانده میالالیی

کنند. گاه لیلوها از قالب مشخص و تعداد ابیات معینی پیروی نمی (919: 9835جاوید، ).گویندنیز می« موتک»

ی داستانی داشته و در ابیات بیشتری بیان شوند و گاه زمینهدر چهاربیت خوانده میهای متداول لیلوها مانند الالیی

 شود.می

گیرد، اما بعضی جاها ازلحاظ ردیف و قافیه  لیلو نوا و ساختار شعری خودش را دارد. به صورت دوبیتی شکل می

لو مانند زهیروک و نازینک که دو شود. نوای لی شود. لیلو مانند چهاربند و نظم داستان مانند سروده می آزاد می

کند و  بیت الالیی را دوباره تکرار می سبک شعر بلوچی است. در خواندن لیلو مادر بعد از هر دوبیت یا تک

دهد تا فرزند آرام بگیرد و بخوابد. لیلو نوایی در میان شادی و غم دارد. به صورت الهامی از  طور ادامه می همین

ای کهن کردارهای   تارهایش سرور و دلگیری دارد. در لیلوهای داستانی اسطورهته دل در صدا، آهنگ و گف

کند، احساس چنین شخصیتی در دل مادر  کند. مادر فرزندش را در نقش قهرمانان تصور می قهرمانان را ستایش می

 ای از لیلو بلوچی:نمونه (31: 9835شه بخش، )خیزد. برای فرزند برمی

 

 لولی لول دیان لعل ءا را 

Loli lol dian laal a ra 

  را ءا  سال کسان مراد لکّ 

Lakka murad kasan sal a ra 

  اب وا  شین تراو دیان لول لولی

Loli lol dian touraw shin wa ab 

  اب منی دراهین جان وشین و

Vashin wa ab maniy derahin jan 

  لولی لول دیان تراوشین واب

Loli lol dian touraw shin wa ab 

  لّک مراد کسان سالءا را

Lakka murad kasan sal a ra 

  دردپین شکر گال ءا را

Darda pin shokra gal a ra 

  لّک مراد کسان سالءا را

Lakka murad kasan sal a ra 

  وش بواین ز باد مالءا را

Vash bavain ze bad mal a ra 

  بّچ گون خدایی دادان

Bacha goon godayi dadan 

  من اچ خالقءا لولو کون

Man ach xalegh a lolo koon 

 

چون برای او صدها هزار آرزو دارم و او هنوز کودک  / دهمالالیی می : من فرزند همانند لعل خود رابرگردان

ای همۀ  خواب خوش ببینی و جان سالم من فدای تو باد! / تو را الالیی می دهم تا در خواب خوش فروروی / است

چون برای او صدها هزار آرزو دارم و او هنوز  / / تو را الالیی می دهم تا در خواب خوش فروروی وجودم

چون برای او صدها هزار آرزو دارم و او  / شکروار داردلعل من دهان دُر گونه دارد و سخنانی  / کودک است
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/ و من از خداوند تنها خواهان  خداوند استۀ دیفرزندم ه / دهد لعل من مثل زباد بوی خوش می / هنوز کودک است

های مادرانه()گشتی در الالیی او هستم ...
 

 

 

  (luriki)کی لوری .2-9

 

های کرمانجی خراسان است که مادران آن را با حالت آوازی به عنوان الالیی برای خواباندن کودکانشان از آهنگ 

 کنند. آن را اجرا میهای منطقه نیز ها و عاشقکنند. بخشی زمزمه می

 

 (lu lu)  لوه لوه .2-11

 

لوه لوه نوایی شبیه الالیی در لرستان است. مادر به هنگام خواباندن کودک با چرخاندن زبان در دهان، موسیقی 

امنی فضای بی شب، زوزه خوف انگیز گرگ و نا سازد که طفل با شنیدن آن، خستگی کوچ و ظلمت زیبایی می

 :برد از یاد میحصار سیاه چادر را 

 

 دنو طالیی کاکل اوریشم           لوه لوه کم وتونه موشم          

 وژم پابویی کرم ژن باری       لوه لوه کم لوه بر باری             

 ای چال تینی  خال چی نیم لیره          لوه لوه کم لوه هرسینی          

 ما جاتع بوژم ای سر دیوه خون        لوه لوه کم ای دل و ای گیون     

 تا گر ساکت بو دل پر خنه کم      بون و دمکم     له دمکت بوار، رو

 یک ژاره کردی ای نازاره وه    دم قن دنو قن، لوی باره وه           

 

یی برایت گویم/ با تو که دندانت طالیی و کاکلت ابریشمین است/ الال : الالی فرزندم الالی با تو سخن میبرگردان

کنم برایت،  کنم تا وقتی که بهره دهی/ و بزرگ شوی و خودم بروم خواستگاری و برایت زن بگیرم./ الالیی می می

الالیی هرسینی )نزد مردم لک زبان، مردم هرسین کرمانشاهان خوب روی و زیبایند و هرسین را نیز مکانی 

 (.دانند خوش آب و هوا می

 

 کنم ویرت نمایی بلنگت می         الال الالت کنم خویت نمایی 

 روز و بالینم شو و بغلم    لوه لوه کم سیتن دلم                

 گوشم دا و دنگ لوه لوه ته    چیمم چیمه را مال بوه ته         

 

 آید./ وقتی هم که بزرگ شدی، این الالیی را به یاد  خوانم، اما خوابت نمی : الالیی برایت میبرگردان

گیری/  آوری./ الالی فرزندم ای عزیز دلم/ ای فرزندی که روز روی دوشم هستی و شب در بغلم آرام می می

 راه خانۀ پدرت هستم/ و گوشم منتظر شنیدن صدای الالیی ات.  به چشم

  

  (halune gardâni )  دانیهلونه گرو  (gâre sari)گاره سری .2-11

 

به  «گاره»ای در موسیقی گیالن است. در فرهنگ واژگان گیلکی  های گیلکی و نام گوشه الالیی «گاره سری»

هایی است که مادران )یا  به معنای کنار است و گاره سری یا گهواره سرخوانی، ترانه «سری»معنای گهواره و 
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ابه ها کامالً مش خوانند. ویژگی این ترانه دایه و پرستار کودک( گیالنی برای خواباندن کودک بر سر گهوارۀ او می

 گهره سری در مازندران است. 

گاره سری موسیقی ساده، لطیف و محزونی دارد و در سراسر گیالن با موسیقی خاص خود که در مایۀ دشتی است 

ها با زندگی  زمینۀ پیدایش این الالیی (961:  9833؛ عباسی، 838 :9813اصالح عربانی، )شود. خوانده می

ها را  اجتماعی و مناسبات تولیدی پیوند دارد. شرایط سخت معیشتی و مناسبات ظالمانۀ اجتماعی این ترانه

ترین حرفه در گیالن کشاورزی است، پدر خانواده مجبور است برای حفظ محصوالت  اندوهگین ساخته است. مهم

ار به شب پایی بپردازد و همسر و فرزندارن را تنها بگذارد. همین امر درونمایه ها در کنار مزارع یا شالیز شب

 (961 همان،)ها است. بسیاری از گاره سری

ی کودک است و « ننو»به معنای   هالونهگاره سری و هلونه گردانی.  :شود های گیالن به دو بخش تقسیم می الالیی

خواند. هلونه گردانی ازنظر فرم و محتوا کامالً  سر ننوی کودک میگردانی اشعاری است که مادر گیالنی بر  هلونه

مشابه گاره سری است. با این تفاوت که ریتم تندتری نسبت به گاره سری دارد؛ زیرا مادر به دلیل ناتمام ماندن 

 (951همان،)کارهای روزانه سعی دارد کودک را هرچه زودتر بخواباند.

  ای از هلونه گردانی:  نمونه

 

 هاال الالی مام تقی جون

hǎlǎ lǎlǎy mǎm taqi jon                                    

 تی بلنده قته قربون                                 

ti bulend-e-qate qorbun 

 بار( 1بوخوس مامان بوخوس مامان )

buxus mǎmǎn buxus mǎmǎn                     

 تی سره گاهوار بومام 

ti sere gahvǎre bumǎm                             

 هادام  مار تره گوتای شیره

mǎr tare gutǎy shir hǎdǎm                           

  بار( 1بوخوس مامان بوخوس مامان )

buxus mǎmǎn buxus mǎmǎn                     

 تو چره گوتی نو خوسه نی 

tu čere guti nuxuseni                          

 می دیله غصه دوکونی 

mi dile qusse dukuni                                  

 هاالالالی مام تقی جون

hǎlǎ lǎlǎy mǎm taqi jon                              

  بار( 1بوخوس مامان بوخوس مامان )

buxus mǎmǎn buxus mǎmǎn                     

 

ها الالالی محمد تقی جان! قربان قد بلند تو! بخواب مادر بخواب مادر. بر سر گهوارۀ تو آمدم. مادر  : برگردان

  (951همان، ).هاالالالی محمد تقی جان. بخواب مادر بخواب مادر گوید شیرت دادم. بخواب مادر بخواب مادر.  می
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توجه به وزن هجایی و عروضی است. قالب اصلی  وزن اشعار گاره سری و هلونه گردانی هجایی و گاهی نیز بی

شود و گاهی فارغ از قید و  این اشعار دوبیتی و مثنوی است و قافیه در آن بستگی به ذوق سراینده گاهی رعایت می

تکرار « گول نازم»و « گول پسر»، «ا ال الی الیه»، «اال الی الی»ها ترجیع  بند است. اغلب در آغاز این ترانه

ترین عامل زیبایی و دلنشینی این اشعار موسیقی زیبای آن است. موسیقی این اشعار را حرکت گهواره  شود. مهم می

رود.  کند. مادر بی استفاده از ابزار موسیقی و با تغییر لحن خود کودک را به خواب عمیقی فرو می و ننو تعیین می

 یابد.  شود و پایان می گیرد و هنگامی که چشمان کودک بسته شده کم کم آرام می ادرگاهی اوج میلحن م

ها سرشار از گله و بیان مشقات، آرزوی مادر برای کودک، تشبیه کودک  مضامین گاره سری همچون دیگر الالیی

زار  وجود شغال در بیشه هابه عناصر طبیعت و ترساندن از موجودات غیبی است. یکی از مضامین گاره سری

های مختلفی را به  ترساند و دوبیتی گیالن است. مادر برای اینکه کودک را زودتر بخواباند او را از شغال می

 کند:  خواند و در البه الی آن این بیت را تکرار می مناسبت حال و روز خود می

 

                  buxus ki vaqt-e-xǎbe nǎz bedǎshteبوخوس کی وخته خوابه ناز بداشته 

                                  sagǎnǎ vaxte lǎbe nǎz bedǎshteسگانا وخته البه ناز بداشته 

 

 شود:  ای از گاره سری آورده می در زیر نمونه 

 

                                  shǎli shǎli terǎ dardǎy bagirǎyشالی شالی تورا دردی بگیرای

                                 mi jǎna shirinǎ xǎbay bagirǎyجان شیرینا خوابی بگیرای  می

                               shǎli shǎli terǎ margǎy bagirǎyشالی شالی ترا مرگای بگیرای

                 mi aziz jǎn kučikǎ xǎbay bagirǎyمی عزیز جان کوچیکا خوابی بگیرای 

 

                                        shǎli shǎli tu shǎlǎne Ɂamiriشالی شالی تو شاالن امیری

                                  dore xǎne moji morqǎnǎ giriدور خانه موجی مرغانا گیری 

                                     shǎli shǎli bušu Ɂǎvǎre bubuشالی شالی بوشو آواره بوبو

                 mi ‘aziz jǎn kučikǎ Ɂǎram bagirǎyمی عزیز جان کوچیکا آرام بگیرای. 

                  buxus ki vaqt-e-xǎbe nǎz bedǎshteبوخوس کی وخته خوابه ناز بداشته 

                                  sagǎnǎ vaxte lǎbe nǎz bedǎshteسگانا وخته البه ناز بداشته 

 

: شغال ای شغال! درد به جانت بیفتد تا آرام جان من بخوابد. شغال ای شغال! الهی تو بمیری، عزیز برگردان

گردی تا مرغها را شکار کنی.  کوچک من خوابش بگیرد. شغال ای شغال! تو امیر شغاالن هستی، دور خانه می

ن آرام بگیرد. بخواب که وقت خواب توست نازنین من! هنگام شغال ای شغال برو آواره شو تا عزیز کوچک م

 (959همان، )عوعو سگان است نازنین من!

 

 (hudi)   یهود.2-12

 

به ( 911 :9811ه، یمسعودگفتن ) ییالال یعنی «لمكیهود»شۀ یند. از ریگو یم یهود یدر زبان تركمن ییالال به

فعل امر از مصدر « ید»اشاره به خدا دارد « هو»باشد. « ید»و « هو»ن كلمه از دو جزء یرسد كه ا  ینظر م

است. در واقع مادران تركمن با « بگو هو» یبه معنا یدر زبان تركمن یب هودیگفتن است. پس ترك یعنیمك ید

 ( از911 :9815)قوچق، بخشند.  یم یمعنو ینانیها آرامش و اطم تكرار نام خدا در گوش فرزندانشان به آن
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تركمن است. یقوشغ یها گونه
 

 ین، كوتاه و موزونیریها سخنان نغز، ش یهود( 998:9831 ،یسمنان یاحمدپناه)

 یزنان تركمن یها  آرزوها و آرمان ینۀ تمام نماییها آ ات زنان و كودكان دانست. آنیتوان آن را جزء ادب یهستند و م

 ر است:یز یها از گونه یكی یمعموالً دارا یتركمن« یهود»ها  یین الالیاست. مصراع آغاز

 

به « هو»( كه ی)هو+د یبب از دو هجایترك یالب هودی، هو تكرار سی، هودی، هودیهود .9

 «خدا بگو» یعنی ؛است« بگو» یامر یبه معنا« ید»خدا و  یمعنا

 

ً  ز دانستهین یمعن یاست. البته آن را ب« ا هللای»ن كه مخفف ی، آلالی، آلالیآلال .1  یبرا اند كه صرفا

 اند.  الفاظ آورده یموزون

 

عسل من.  یعنیاست؛ « من» یبه معنا« م»و « نیعسل» یبه معنا« یبالل»؛ یالیم، بال یم، باللیبالل .8

  (881-883: 9833، ی)تقو

 

آن  یعت در آن شاعرانه است و وجه زبانیر طبیاند و تصاو مادرانه یدها و آرزوهایانگر امیجهت كه ب ازآن یهود

گذشته زنان  درها.  هام و استعارهیواژگان، ا ییبا همان هم آوا ؛دارند یهمانند یآذر« یها یاتیبا»است به  یقو

ر پختن یمانند شستن لباس، آماده كردن خم ؛دادند یرا انجام م یادیز یكارها ینمد یها قیر سقف آالچیتركمن ز

گرم  یشود؛ به آهنگ یخوانده م «ساالنچاق»ن كارها با جنباندن گهواره كه یدر كنار همه ا ها . آنینان و بافتن قال

اند و اغلب مصراع اول و دوم و  ییا به شكل چهار مصراع هفت هجایها « یهود»كردند.  یها را زمزمه م  ییالال

 یز مانند مثنویبندها ن یو مصراع چهارم آزاداست؛ البته در بعض یا سه مصراع اول مقفیاند و  هیچهارم هم قاف

صورت مردّف  ز سه مصراع اول و دوم و چهارم بهین یاند. گاه هیدوم و سوم با چهارم هم قافاول با  یها مصراع

ً تكرار مییع یا  آمده و كلمه با رکن دو  «فع لن، فع لن»ها، به وزن  ( هودی911-915 :9815 قوچق،)شود. نا

دارد که موقع خواندن هودی شوند و بیشتر هفت هجایی در برخی موارد، هجاهای کوتاه وجود  هجایی زمزمه می

ها و هجاها،  ها را به نوع آن سیالب شوند. زنان ترکمن، هودی با نغمه و آهنگ اشباع شده، به سجای بلند تبدیل می

خواند که از بُعد موسیقیایی نیز نوعی هماهنگی  است می با حرکت دادن و جنباندن گهواره که کودک در آن خوابیده

 (3-8: 9811چ، یامان قل)شود.  خاص با حرکات احساس می

 

 ریاپراق دیهرگونده ببر             ر ینگ باالم آپ آق دیمن

 ریسول گوزونده توپراق د             ن یمه یسو یشول باالم

 

كه كودك مرا دوست نداشته باشد، خاك  یاست. هركس ید است. هر روز چونان برگ گلید سفیفرزندم سف: برگردان

 بر چشمش باد. 

 

 االقیل یا یاونگ قولالن              االق  یآالالسام بال 

 االقیق ُگل یاشاجیر یب             مده یسو یاوز باالم

 

دارم،  یكودك خود را دوست م یل من است. وقتیبان فرزندم ایخوانم. پشت ین چونان عسل میریش یهود: برگردان

 (1همان، )او چونان گل شاداب است.
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 رییگجهینت

 

ها و این اشعار در دو گروه عمدۀ الالیی های شعر عامه اشعار خواب و نوازش است.ن گونهیتریکی از رایج .9

دهنده است که مادران به هنگام خوابانیدن یا نوازش  آرامش شعریا  آهنگها ییاشعار ناز و نوازش است. الال

آغاز شدن آن با  یفارس یهاییترین ویژگی ساختار الال کنند. مهمکودکان خود با لحنی خاص برای آنان زمزمه می

الال الال در آغاز هر الالیی، مضامین و موضوعات تکراری، قالب دوبیتی پیوسته با  آوای الال الال، تكرارنام

ها در مایه شور، دشتی و شوشتری و به نرمی و آرامی و با الالیی. در بحر هزج یا وزن هجایی استاغلب مثنوی 

 یبرا ییترین کارکرد الال همویژه تشبیه را در خود دارند. م ها تمام عناصر شاعرانه بهییشوند.الالسوز زمزمه می

ن، آرامش دادن به كودك، رشد جسمی و روحی كودكان، آشنا ساختن یبخشی ارتباط فرزندان با والد ها، عمقبچه

عت، یپیرایه، حاوی طب ها ساده روشن و بیگوش كودك به زبان مادری و آهنگ و موسیقی است. مضمون الالیی

ها مضامین متعدد دارند که اغلب بر محور آرزوها مادر ست. الالییا یرامون، مسائل مربوط به زندگیط پیمح

فرسا،  جور زمانه، بیداد شوهر، تنگی معیشت، کار طاقت  های مادر یا بیان کنندۀبرای خود و فرزندش و گالیه

 ها موضوع دیگراست.  مرگ بستگان و ده

 

آهنگی موزون همراه الالیی زنان سیستان است که با « آهوکه »یا  «آیکه» ها در ایران تنوع بسیار دارند.الالیی .1

نام  «اله»کنند. را تکرار می «ِهل ِهالّ ِهل ِهالّ »خوانند. در آیکه عبارت با سوزوگدازی عاشقانه و با صدای بلند می

نام  «حدا»شود. ختم می« یا اله »است و اغلب به عبارت ترجیعی  در تاجیکستان در قالب رباعی و دوبیتی الالیی

عربی به معنای آواز سوزناکی که  گرفته شده باشد که در «ُحدا»گویا این کلمه از الالیی در سرکویر دامغان است. 

ها در عزاداری خواند. به آوازهای حزین و الالییساربان برای افزودن سرعت شتر و به هیجان آوردن حیوان می

-است با این تفاوت که مضامین و اشعار آن فرق می «شروه»شوره شبیه گویند. می« شوره»زنانه استان بوشهر 

هنگام در  ها شبی است که زنیآرام و برگرفته از الال ا الی آرامیالیه  شوره همچنین آوازی معروف به الیهکند. 

لو» شوند.یخوانی گرد هم جمع مهیا مرثیمجالس روضه  الالیی درگویش مردم خراسان جنوبی است و  نام «الا

هایی به کار  عناوینی هستند که مردم آذربایجان برای الالیی« الی ال الر»و « الی الیالر»، «الی الی»، «الیالر»

 همراه «الی الی دیدیم»و « الی الی»یکی از مضامین قالب بایاتی است که اغلب با عبارات « الیالر»برند  می

در  «لیلو»)گریه( باشد.  «البه»گویند. ممکن است الوه برگرفته از می «الوه الوه» به الالیی است. در لرستان

لیلو مانند . نامندنیز می« لولی»و « دول»این آوازها را در زبان بلوچی  است. به معنای الالیی زبان بلوچی

های گیالن به دو  در لرستان است. الالیی نوایی شبیه الالیی «لوه لوه»شود.  چهاربند و نظم داستان مانند سروده می

گردانی  ی کودک است و هلونه« ننو»به معنای   . هالونه«هلونه گردانی»و  «گاره سری»شود:  بخش تقسیم می

خواند. هلونه گردانی ازنظر فرم و محتوا کامالً مشابه گاره  اشعاری است که مادر گیالنی بر سر ننوی کودک می

تفاوت که ریتم تندتری نسبت به گاره سری دارد؛ زیرا مادر به دلیل ناتمام ماندن کارهای روزانه سری است. با این 

 ند. یگو یم یهود یدر زبان تركمن ییبه الال سعی دارد کودک را هرچه زودتر بخواباند.
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