
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان / شامره 10 / پاییز و زمستان 94 6

نمود طبیعت در الالیی های هرمزگان
بهجت نجیبی فینی *

مژگان گلستانی**

الالیــی نجــوای مهرانگیــز والدیــن اســت بــرای آرامش بخشــیدن بــه کــودک در هنگامــه ی خواب؛ 
نجوایــی کــه مــادران در آن بیشــتر هنرنمایــی کــرده و هنرشــان مــورد قبــول مخاطب )کــودک( قرار 
گرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس، ایــن هنــر بــه نــام مــادران ثبــت می شــود و خــود از موضوعــی 
پــر اصالــت پــرده بــر مــی دارد؛ و آن اهمیــت نقــش مــادران در تربیــت کــودکان و تأثیــر گــذاری 

عاطفــی بــر آنهــا اســت.
ــي،  ــد الالی ــم، آرام و منظــم مانن ــه موســیقي و کلمــات مالی ــق نشــان مي دهــد ک  ســال ها تحقی
ــود.  ــن می ش ــواب رفت ــب خ ــازد و موج ــن را آرام می س ــز ذه ــا در مغ ــواج دلت ــک ام ــا تحری ب
الالیي هــا، جــزء اّولیــن و ابتدائي تریــن اشــكال شــعر غیــر رســمي  یــا افواهــي کــودکان محســوب 
مي شــود و قدمتــي برابــر بــا نخســتین اشــعار فارســي دارد و جــزء ادبیــاِت فولكلوریــک بــه شــمار 

مــي رود.
ــه و  ــان عامیان ــكل گیری گفتم ــه در ش ــت ک ــفاهی اس ــات ش ــای ادبی ــی از گونه ه ــی  یك  الالی
ــا نخستین پیمان آهنگین و شاعرانه ای است که میان  ــادی دارد. الالیي ه ــر زی ــع تأثی ــور جوام فولكل
مادر و کودک بسته می شــود و آرزوهای مــادر را بي تشویش و ساده بیان مي کنــد. الالیی هــا از 
گذشــته های دور، در ادبیـّـات شــفاهی هرمــزگان رایــج بــوده، ســینه بــه ســینه بازگــو شــده تــا بــه 
زمــان حــال رســیده اســت. هــدف از نــگارش ایــن مقالــه آشــنایی بــا الالیی هــای خّطــه ی جنــوب 

و بررســی نمودهــای طبیعــت در آنهــا اســت. 

کلیدواژهها: باورهای عامیانه، خرافه، باورهای زاینده، باورهای بازدارنده، هرمزگان.
behjatnajibi@yahoo.com* دکترای زبان شناسی و هیأت علمی دانشگاه پیام نور بندرعباس.             
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1ـمقدمه
شــعر فارســي گذشــته اي درخشــان دارد؛ امــا بــا وجــود ایــن در ادب گذشــته ي ایــران، هیــچ یک 
ــري  ــه و اث ــات کــودک نپرداخت ــه ادبیّ ــه اي اختصاصــي ب ــه گون ــان فارســي ب از سخن ســرایان زب

مختــص بــه کــودکان پدیــد نیــاورده اســت.
شــعر مكتــوب کــودک در ادبیّــات ایــران، از دوره ي بیــداري آرام آرام پدیــدار گشــت و از آغــاز 
ســده ي چهــارده هجــري کــم کــم نوشــته هایي دربــاره ي ادبیـّـات کــودک و نوجــوان نگاشته شــد.

الالیی   هــا از جملــه ادبیّــات شــفاهی هــر ســرزمینی هســتند؛ چــرا کــه هیــچ مــادری آنهــا را از 
روی نوشــته نمی   خوانــد و همــه   ی مــادران بــی آنكــه دریابنــد از کجــا و چگونــه، آنهــا را می   داننــد. 
ــده شــده  ــدارک دی ــرای روان زن ت ــژه   ی آن از روز نخســت ب ــی و لحــن وی ــگار دانســتن الالی ان

اســت )یغمایــی، 1387(.
ــاي  ــي از گونه ه ــودکان و ... یك ــه ک ــاي عامیان ــا، ترانه ه ــا، منظومه ه ــار متل ه ــا در کن الالیي ه
منظــوم ادبیـّـات کــودک اســت کــه از سرچشــمه ي عاطفه، احســاس و مهــر جوشــیده و در حوزه ي 
ادبیـّـات عامیانــه بررســی آنهــا امكانپذیــر اســت. الالیي هــا از قدیمي تریــن، دلپذیرتریــن و زیباترین 
نمونــه    ی ترانه هــاي عامیانــه هســتند کــه بــا آواز حزیــن بــراي خوابانــدن و گاهــي بــرای نــوازش 
کــردن کــودکان خوانــده مي شــود. الالیي   هــا ماننــد ســایر انــواع ادب عامــه، سرشــار از زندگــي و 

ــد.  ــاي آن مي باش واقعیت   ه
ــول  ــه دور از اص ــان گاه ب ــرار گرفتنش ــم ق ــار ه ــه در کن ــد ک ــاده دارن ــی س ــا واژه   های الالیی   ه
ــا نیســت بلكــه حســن  ــب الالیی   ه ــا عی ــه تنه ــن دوری ن ــه ای ــنّتی اســت ک ــد شــعر س و قواع
آنهاســت؛ چــرا کــه در آن توّجــه بــه ســادگی و احســاس مطــرح اســت، نــه طــرح اندیشــه   ها و 

ــعیدی، 1389( . ــری )س صنعتگ
ــه اجــرا در  ــان شــعر،  موســیقي و رقــص را ب ــد کــه همزم ــان اصلــي الالیي هــا کودکانن مخاطب
مي آورنــد. از آنجایــي کــه الالیی   هــا در بســتر ادبیـّـات عامیانــه و شــفاهي جریــان دارنــد،  متأســفانه 
ــدني  ــوش  ش ــیب پذیر و فرام ــیار آس ــن رو بس ــد؛ از همی ــمي در آمده ان ــت رس ــه کتاب ــر ب کمت

ــی، 1390: 62(. ــن ل ــد )حس مي نماین
در بیــان اهمیـّـت الالیی   هــا بایــد بدانیــم کــه ایــن گونــه   ی ادبــی از طریــق آهنــگ، میــان مــادر و 
کــودک ارتبــاط عاطفــی برقــرار می   کنــد و بــه او آرامــش می   بخشــد و گوشــش را بــرای پذیــرش 
آهنــگ و موســیقی مهیــا می   ســازد. در واقــع اّولیــن عامــل ارتبــاط کــودک همیــن موســیقی اســت؛ 
ــاظ را در  ــی الف ــه معان ــت ک ــود و بعدهاس ــی نمی   ش ــی الالی ــه معان ــدا متوج ــه او در ابت ــرا ک چ

ــوی، 1392: 40(.  ــد )دهن می   یاب

2ـالالیی
از زمــان باســتان، الالیــی نوعــی آهنــگ و آواز مالیــم اســت کــه مــادران بــرای بــه خــواب رفتــن 
کــودکان می   خواننــد و بخشــی از فرهنــگ سراســر جهــان بــه شــمار مــی   رود. موســیقی در تمامــی 
ــل  ــات آرام مث ــیقی و کلم ــه موس ــد ک ــان می ده ــق نش ــال ها تحقی ــود دارد و س ــا وج فرهنگ ه
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ــر  ــوزادان آرامــش می   بخشــد و راحت ت ــه ن ــد و ب ــای مغــز را تحریــک می   کن ــی، امــواج دلت الالی
ــد. ــه خــواب می   رون ب

ــه   ی  ــودک در هنگام ــه ک ــش بخشــیدن ب ــرای آرام ــن اســت ب ــز والدی ــی نجــوای مهرانگی الالی
خــواب؛ نجوایــی کــه مــادران در آن بیشــتر هنرنمایــی کــرده و هنرشــان مــورد قبــول مخاطــب 
)کــودک( قــرار گرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس ایــن هنــر بــه نــام مــادران ثبــت می   شــود و خــود 
از موضوعــی پراصالــت پــرده بــر مــی   دارد و آن اهمیــت نقــش مــادران در تربیــت کــودکان و تأثیــر 

گــذاری عاطفــی بــر آنهــا اســت.

2ـ1ـالالییهادرایران
ایــران ســرزمینی اســت پهنــاور کــه اقــوام، طایفه هــا و تبارهــای زیــادی در آن زندگــی می کننــد. 
کهــن تریــن الالیــی جهــان نیــز بــا قدمتــی چهــارده هزار ســاله بــه زبان کــردی باســتان )اوســتایی( 

ســروده شــده است.
 ایــن آوازهــاي مانــدگار کــه ســینه بــه ســینه نقــل شــده و از مــادران دیــروز بــه مــادران امــروز 
رســیده اســت؛ شــاید بدیــن دلیــل بــه ایــن نــام خوانــده می   شــود کــه از دیربــاز، غالمــان و دایــگان 

ــد. ــودکان مي   خوانده   ان ــراي ک ــا را ب ــن آوازه ــا( ای ــرک )ل له ه ت
ــات  ــاس نغم ــر اس ــه ب ــد؛ چنان ک ــل توجه   ان ــم و قاب ــز مه ــیقایی نی ــه لحــاظ موس ــا ب  الالیی   ه
ــن راز  ــون، شوشــتری و گاه دشــتی اجــرا می   شــود و از ای ــای همای ــا در نغمه   ه ــی، الالیی   ه ایران
پــرده بــر مــی   دارد کــه نغمــات موســیقی ایرانــی در ضمیــر مــادران ایــن ســرزمین آشــیانه دارد. این 
امــر اهمیـّـت و تأثیــر فرهنگــیـ  هنــری مــادران ایرانــی را نمایــان می   ســازد؛ و نشــان می   دهــد کــه 
آنهــا حتــی در شــكوفایی حــس زیبایــی شــناختی و درک هنــری کــودکان نیــز می   تواننــد مؤثــر 

. شند با
 در ارائــه   ی    الالیــی، طنیــن و موســیقي بــه خصــوص صــداي زیبــاي مادر بســیار مهم و ارزشــمند 
اســت؛ چــرا کــه نــوزاد از محتــوا، مضــون و درون مایــه   ی الالیــي چیــزي نمي فهمد و فقــط صداي 
مــادر و الالیــی اوســت کــه او را بــه آرامــش دعــوت مي کنــد. محتــوا و مضمــون الالیي هــا اغلــب 
ــادران در  ــه م ــد ک ــت می   کن ــاني حكای ــده   ی درخش ــا و آین ــا، دعاه ــادي   ها، آرزوه ــات از ش اوق

باورشــان بــراي کــودکان خــود متصــور مي شــوند.
 الالیــي بــا آهنــگ و طنیــن نــرم خوانــده مي شــود؛ یعنــي ملــودي الالیــي داراي حالتــي خشــن 
ماننــد کوفتــن طبــل در آهنگ   هــاي رزمي نیســت، بلكــه کامــاًل رمانتیــک و مشــابه درد دل کــردن 

 . ست ا

2ـ2ـالالیی،روشیبرایآموزشزبانورشدعقلی 
هنگامــی کــه مــادر بــرای کــودک خــود الالیــی می خوانــد، بــه طــور ناخــودآگاه او را بــا ریتــم و 
البتــه کالم آشــنا می   ســازد و در واقــع زبــان مــادری را بــه او آمــوزش می دهــد. الالیــی از صداهــای 
کشــیده   ی زیــادی تشــكیل می شــود. صحبــت کــردن نــوزادان نیــز همچــون آواز خوانــدن اســت و 
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تفــاوت زیــادی میــان آن دو وجــود نــدارد )همشــهری آنالین(.
ــه  ــا ب ــق کلمه ه ــرد. تطبی ــذت می ب ــدن ل ــد از آواز خوان ــودک رشــد می کن ــه ک ــور ک ــان ط هم
ــز  ــا را در مغ ــری آنه ــدت طوالنی ت ــد م ــودک می توان ــد و ک ــودک می انجام ــریع ک ــری س یادگی
ــت  ــه در دوران طفولی ــی را ک ــِن آهنگ های ــم مت ــوز ه ــل، هن ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــظ کن خــود حف

ــم. ــاد داری ــه ی ــنیده ایم، ب ش
 مادرانــی کــه بــرای کــودک خــود الالیــی می خواننــد، کــودک آنــان شــش مــاه زودتــر از ســایر 
ــرای انجــام  ــری می رســد و عملكــرد مغــز او ب ــی باالت ــه رشــد عقل ــد، ب کــودکان حــرف می زن
معماهــای هــوش ریاضــی، موســیقی و شــطرنج نیــز بیــش از ســایرین خواهــد بــود. همچنیــن 
ــیار پیشــرفت  ــان بس ــزی آن ــات مغ ــد، ارتباط ــوش می دهن ــیقی گ ــه موس ــاد ب ــه زی ــی ک کودکان

ــذارد. ــر می گ ــز تأثی ــان نی ــر آن ــر راه و روش تفك ــرفت ب ــن پیش ــد و ای می کن

2ـ3ـالالییدرآیینهیادبیات
ادبیــات، هــم حــوزه   ای اســت بــرای بررســی قالــب و هــم میــزان و معیــاری بــرای محتــوا. در 
ــه  ــخصه   های تران ــان مش ــا هم ــت ب ــرایی اس ــه س ــه   ای از تران ــا گون ــات، الالیی   ه ــرازوی ادبی ت
ســرایی )فولكلــور(، امــا عامیانــه تــر و بــه قولــی کودکانــه تــر؛ چــرا کــه در آن ســخن از مخاطــب 

ــد باشــد.  ــرای کــودک مفی ــد ب ــه   ای نمی   توان اســت و هــر تران

2ـ4ـمنشأالالییهادرهرمزگان 
 در مــورد منشــأ الالیي هــا، عامــه   ی مــردم هرمــزگان معتقدنــد؛ زمانــي کــه دیــن مبیــن اســالم بــه 
ســرزمین ایــران راه یافــت و ایرانیــان از صمیــم قلــب ایــن دیــن آســماني را پذیرفتنــد و مســلمان 
شــدند، از آن پــس هــرگاه صاحــب فرزنــدي مي شــدند، دایــه یــا پرســتار بچــه درگــوش راســت 
او اذان و در گــوش چپــش اقامــه مي   خوانــد و هنگامــي کــه بچــه بیــدار می   شــد و گریــه مي   کــرد، 
ــي و آرامــش  ــه اال اهلل« را ـ کــه یــک کالم روحان ــارت »ال ال ــش عب ــدن و آرام کردن ــراي خوابان ب
ــه اال اهلل«  ــن »الال ــت و همی ــه آرام مي گرف ــیله بچ ــن وس ــود. بدی ــه می   نم ــت ـ زمزم ــش اس بخ
بعدهــا در ادبیــات زنــان ـ کــه ســكانداران شایســته   ی گاهــواره   ی کــودکان بوده   انــد ـ بــه الالیــي 

تبدیــل شــده اســت.
مــادران در گذشــته چــون بســان امــروز، داروهــاي آرام بخــش در اختیــار نداشــتند و از طرفــي 
بچه هــا آنهــا را بســیار اذیــت مي کردنــد، پــس بــه کالم خداونــد متوســل می   شــدند و در ایــن کار 
موفــق می   گشــتند. هــرگاه بچــه   اي گریــه مي   کــرد بــه مــادرش توصیــه مي شــد کــه واژه   ی )الال( 
کــه صــورت مخفــف شــده   ی »ال الــه اال اهلل« اســت، بــه کار ببــرد و ایــن شــد کــه از واژه   ی )الال = 

خوابیــدن( الالیــي بــه وجــود آمــد؛ چنان کــه:
 le  lālālā konom  rudom  na - jili ل ال الال کنم رودم نه جیلي   

xodā  kāhem  bokont  čārbande  jili خدا کاهم بكنت چار بند جیلي  
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2ـ5ـجنسیتدرالالییهایهرمزگان
گاه جنســیت الالیی   هــای هرمــزگان نامشــخص اســت و معلــوم نیســت کــه روی ســخن بــا چــه 
کســی اســت، بــا دختــر اســت یــا پســر. معمــوالً ُحســن خطــاب کالم در الالیی   هــا بــا واژه   هایــی 
چــون رود، طفــل، عزیــز و... صــورت می   پذیــرد؛ اّمــا گاهــی هــم در البــه الی آنهــا از کلماتــی مانند 
غــالم و کنیــز اســتفاده می   شــود؛ در ایــن هنــگام اگــر نــوزاد دختــر باشــد، او را کنیــز حضــرت 
معصومــه )س( و اگــر پســر باشــد، غــالم حضــرت معصومــه )س( یــاد می   کننــد. روی هــم رفتــه 
الالیی   هــای هرمــزگان بــه صورتــی متعــادل دختــران و پســران را مــورد خطــاب قــرار داده و در آن 

بــه هــر دو جنســیت توجــه شــده اســت. 

3ـنمودطبیعتدرالالییهایهرمزگان
در الالیی   هــا عــالوه بــر پرداختــن بــه مســائل مختلــف نظیــر خانــه و زندگــی عمومــی خانــواده، 
دعاهــا، خواهش   هــا وآرزوهــای مادرانــه؛ اوصــاف طبیعــت مانند انــواع گل   هــا، پرندگان، خورشــید 

و مــاه و فصل   هــا نیــز بازگــو می   شــود. 

1-3-نمودگل 
le  lālālā  le  lālālā  lāie azizom ل الالال ل الالال الیي عزیزم   

  boxow tā  gol tuye  jiliet berizom بخو تا گل توی جیلیت بریزم  
 

sare  rāhet  nešinom  xasta  xasta سر راهت نشینم خسَت خسَت   
 gole reyhon  bečinom  dasta  dasta گل ریُحن بچینم دَسَت، دَسَت   

 
gole reyhon ke buie nadāre گل ریُحن که بویي نداره   

dele man tak a te duri nadāre دل من طاقت دوري نداره    
   

le lālālā  begam  tā ruz begardet ل الالال بگم تا روز بگردت   
gole zibāye  me  piruz begardet گل زیباي م پیروز بگردت    

 
boxow  ārom aziz  dorduney  me بخو آُرم عزیز دوردونه ي م    

boxow ey now gole  golxuney  me بخو اي نوگل گلخونه ي م   

2-3-نمودفصلها)گرماوسرما(
le lālālā  begam garmā  vo   zemestun ل الالال بگم گرما و زمستون  

ke čuke  me beryt  amsāl  dabestun که چوک م بریت امسال دبستون  
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le lālālā begam garmā  vo  sarmā ل ال الال بگم گرما و سرما   
  ke  čuke  nāzanine  me begent  pā که چوک نازنین مه بگنت پا   

 
le  lālālā  konom  lālā  lelestun ل الالال کنم الال للستون   

begam  bey  čuke  xo  garmā  zemestun بگم به ی چوک خو گرما زمستون  

xvošen  bāde sohyli  az  roy-e  how خوشن باد سهیلي از روي هو  
xvošen fasle bahār-o- gandom- o  jow   خوشن فصل بهار و گندم وجو

 

2-4-نمودشبوروز
le lālālā  begam  tā ruz begardet  ل الالال بگم تا روز بگردت  
gole zibāye  me  piruz begardet گل زیباي م پیروز بگردت   

 
le lālālā  begam har ruvz - o - har šow ل ال الال بگم هر روز و هر شو  

  vāle  tā čuke  nāzom  berit xow واِل تا چوک ناز م  بریت  خو  
 

  vāle  lālāt begam  ey barge bidome واِل الالت بگم اي برگ بیدم   
   ke   amšo   xow   berit  māy-e  omidom که امشو خو بریت مایه امیدم   

 
le lālālā xodāvandā xodāvandi kon emšo ل الالال خداوندا خداوندی کن امشو  

dele nārāziom  rāzi  kon  emšo دل ناراضی  اُم  راضی کن امشو  

2ـ5ـنموددریا،باد،بارانوکوه 
xvošen  lālāt  begam  bā  mowje  daryā خوشن الالت بگم با موج دیریا  

azizom   gap  bebi   bā  češme  binā عزیزم گپ ببي با چشم بینا    
 

xvošen  lālāt   begam   hamrāhe  ay  bād خوشن الالت بگم همراه اي باد   
rawi  har  jā  bokon  a  šahre   xod   yād روی هر جا بكن  ا  شهر خو یاد   

 
sare  kuhe  boland karbās  karbās سر کوه بلند کرباس کرباس   

hazrat  abbas  morāde  man  bede  yā مراد من بده یا حضرت عباس ع  
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bebār  bārun   ke   bāridan   sevāben ببار بارون که باریدن ثوابن   
bebār  bāron  ke  teflom  dar azāben ببار بارون که طفلم در عذابن             

 
bebār  bārun  sare kabre hoseynom ببار بارون سر کبر حسینم                

hoseynom  tešney-e   ye  katre  āben حسینم تشنه   ی  ی  کطره آبن  

xvošen  bāde sohyli  az  roy-e  how خوشن باد سهیلي از روي هو   
xvošen fasle bahār-o- gandom- o  jow    خوشن فصل بهار و گندم وجو

2-6-نمودحیواناتوپرندگان
maxon  hālā  to ey  mory sahar xon  مخن حاال تو اي مرغ سحر، خن  
makon  bešte  be mā  ekak to nālon مكن بشته به ما ای کک تو نالن  

ye vakte  šow  na vakte  xondene  ton یه وکت شو نه وکت خوندن تون  
na  vakte  kukoli  ku  goftene  ton نه وکت  کوکولي کو گفتن تون  

                                           
le lālālā  azizom  kabke  mastom ل الالال عزیزم ، کبک مستم   

myone har  če  bo  del  bar  to  bastom میون هرچه بو دل بر تو بستم  
 

le lālālā  konom  lālā  hamiša ل الالال کنم الال همیشه   
Polang  dar  kuh  o  āhu  dar  beriša پلنگ در کوه وآهو در بریشه  

le lālālā golom bāši ل الالال، گلم باشی،   
bexowi bolbolom bāši بخووی بلبلم باشی،   

tesalāye  delom   bāši تسالی دلم باشی    
           

تحلیلمحتواییالالییها
ــر  ــد و اگ ــواره   ای خــود گفتگــو می   کن ــودک گه ــا ک ــت ب ــی در حقیق ــدن الالی ــا خوان ــادر ب  م
ــش  ــد برای ــرا می   ده ــوش ف ــه گ ــدر ک ــن ق ــد؛ همی ــخنش را نمی   فهم ــه او س ــد ک ــه می   دان چ
کافــی اســت. شــعرهای الالیــی هــر چنــد بســیار ســاده اســت و گاه گاهــی هــم از وزن و قافیــه 
خــارج می   شــود؛ امــا از نظــر درون مایــه   ی احساســی، بســیار غنــی و همــواره ارتباطــی تنگاتنــگ 
بــا نمودهــای طبیعــت پیرامــون خــود، اقلیــم و موقعیــت جغرافیایــی حتــی حیوانــات و پرنــدگان 
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محیــط زندگــی مــادر و کــودک داشــته اســت. 

نتیجهگیری
 بســیاری از الالیی   هــای مــادران آیینــه   ی تمــام نمــای فرهنــگ، آداب و رســوم، طبیعــت، اقلیــم 
جغرافیایــی و حتــی روابــط بازرگانــی اقــوام اســت و می   توانــد بخــش عظیمــی از واقعیت   هــای 

زندگــی روزمــره   ی مــردم را بیــان کنــد.
ــی را از  ــی ـ تربیت ــرد فرهنگ ــن رویك ــای ای ــد زمینه   ه ــاعران خــوش ذوق می   توانن ــن ش  بنابرای
فرزنــدان خــود آغــاز نماینــد و شــرایط الزم بــرای خلــق الالیی   هــای منحصــر بــه فــرد را فراهــم 
کننــد. آنهــا همچنیــن می   تواننــد مفاهیــم ارزشــی خــود را در گــوش هــوش کــودک جــای دهنــد، 
هنــر و اخــالق را بــه او بیاموزنــد و در کنــار آن بــا الالیی   هــای خــود، خاطــره   ای مــوزون بــرای 

کودکانشــان بــه ارث بگذارنــد. 
بــاور داشــته باشــیم کــه ادبیــات مــا در ایــن حــوزه فقیــر مانــده اســت؛ حــال آنكــه مــا می   توانیــم 

در حفــظ و پاسداشــت ایــن بخــش ارزشــمند از فرهنــگ عامــه    و شــفاهی مردم کوشــاتر باشــیم .
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