تحلیلی بر الالییها و نغمههای ناز و نوازش مادران کرد
(گویش سورانی ـ مُکری)
نشمیل معروفپور
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چكيده 
الاليیها و نغمههای ناز و نوازش ،بخشی از ادبیات شفاهی محسوب میشوند کـه گرچـه مخاطبـان آن
کودکان هستند اما آن را در زمره ادبیات زنان میتوان تحلیل و بررسی نمود .هـدف از مطالعـه حاضـر،
تحلیل مضامین و محتوای بخشی از ترانههای مادران کرد (الاليـی و ترانـه نـاز و نـوازش) از ديـدگاه
مردمشناسی ،بررسی وضعیت زنـان در آنهـا و همچنـین کنـدوکاو پیرامـون کارکردهـای پنهـان ايـن
ترانههاست .اين بررسی به شیوه تحلیل محتوای کیفی انجام شده است .مدارک مورد بررسی ابتدا در سه
طبقه کدگذاری شده و هر طبقه شامل مقوالت مرتبط است .جامعه آماری کتاب ژان ژين (الاليـیهـای
مادران کرد) به کوشش هاشم سلیمی و ثريا کهريزی است که از مجموعه الاليیهای مناطق مختل بـا
گويشهای گوناگون ،به دلیل آشنايی بیشتر نگارنده با گويش سورانی ـ مکری 12 ،ترانه کردی بـا ايـن
گويش به صورت هدفمند (معیار محور) انتخاب شده است .نتاي مطالعه نشان میدهد که الاليـیهـا و
ترانههای ناز و نوازش به عنوان نوعی از ترانههای زنانه در ادبیات شفاهی کردهـا ،عـالوه بـر کـارکرد
آشکار خواباندن و نوازش کودک ،دارای کارکردهای پنهان نیز هستند .کارکرد بازتـاب شـرايط جامعـه
(شرايط سیاسی ـ اجتماعی ،اعتقادی ،اقلیمی و معیشتی) ،کارکرد رابطه مادر بـا کـودک (ابـراز عشـق،
آموزش درسهای زندگی ،انتظار وفاداری از کودک) و کارکرد ترانههـا بـرای مـادر (بیـان آورزهـای
دستنیافته و تخلیه روحی) از مهمترين يافتههای مترتب است بر کارکردهای اينگونـه از ادب شـفاهی
است .بهطوری که میتوان ادعا کرد همچون کانالی فردی ـ اجتماعی در رابطة میان مادر با کـودک يـا
مادر با جامعهاش عمل میکنند.
کلیدواژهها :تحلیل محتوا ،ترانه محلی ،گويش سورانی ـ مکری ،الاليی کُردی ،نغمههای ناز و
نوازش کردی.

 .1کارشناسیارشد مودمشناسی و پژوهش و واحد آموز

و پژوه

صداوسیتا موکز مهاباد.
رایانامهNa.marofpoor. gmail.com :
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داستانها افأانهها آوازها ضو الترلها معتاها لریفهها و انواع دانأتنیهـای شـفاهی
دی و در ادبیات عامیانه منبعی رنی و سوشار از اطالعات اسنادی بوای انواع تحلیـلهاسـ .
از ای اسناد بوای استنباط ویژگیهای روانی مودم یا به منظور تحلیل باورداش های مـذهبی
و نیز گاهی به عنوان دلیلی بو انتقال اطالعـات از یـک فوهنـ بـه فوهنـ دی ـو اسـتفاده
میشود .ادبیات فولکلور تنها به ارائه آثار گذشته محدود نتیشود بلکه آفوین دوبـاره آثـار
ادبی را نیز شامل میگودد .ادبیات فولکلور از گذشته تـاکنون بـهطـور مأـتتو و عجیـب بـا
تاریخ بشو هت ام بوده اس ؛ ای ادبیات آیینه زندگی واقعی انأـانهاسـ سـیپک :1384
 .)13یکی از تبلورهای ادبیات شفاهی در حوزه فوهن عامه توانـههـا هأـتند کـه متـکثو از
فضای فوهن ی و سااتارهای اهتتاعی زمانه اود بودهاند .عامه مودم در هویان توانـههـا بـه
بیان اواس ها نیازها و ارز های اود میپودازند.
توانههای محلی هدا از حوزه رستی شعو و اد در اعتـا ذهـ مـودم کوچـه و
بازار تولد یافته زندگی کوده و حفظ شدهاند احتد پناهی ستنانی  .)9 :1368الالییها
و هتچنی توانههای ناز و نواز کود از انواع توانههای عامیانه بهشتارمیرونـد کـه
ارلب از سوی زنان اوانده میشوند .در هوامع توسـعهیافتـه و در حـال توسـعه هتـه
ن اهها متوهه گیوندههای تلویزیون و شبکههای مـاهوارهای و سـیو در فضـای مجـازی
شده اس و سن ها آیی ها سوودها و نغتهها در بوابو تصاویو و رن هـای افأـون و
هعبههای هادو اند اند در حال رن باات هأتند .نه نقـاالن در محافـل عتـومی
قصه میاوانند و نه مادران بوای بچهها الالیی میسوایند و بوایشان توانه نـاز و نـواز
میاوانند .آنچه امووزه در هامعه ما دیده میشود ای اس که فوزندان امووز و مـادران
و پدران فودا در نوعی اودناباوری و بیهویتی فوهن ی رشد مـییابنـد و آنچـه از ایـ
رسانهها فوامی گیوند فوهنـ وارداتـی و متضـاد بـا هنجارهـای فوهن ـی و اهتتـاعی
آنهاس ـ ســلیتی و کهویــزی  .)12 :1387در چنــی شــوایری نــه تنهــا ارز هــا و
هنجارهای فوهن ی بلکه روابط انأانی نیز در معو آسیب قوار میگیونـد .در مقابـل
نا توی تجلی عواطف مادری در الالیی و توانه ناز و نواز نهفته اسـ  .در بأـیاری
از الالییها گواراتوی عاطفه انأانی موج میزند؛ در ای قالب شعوی با صـداق تـوی
و شفافتوی رن ی کتان رو آدمی ااصه زن روبه رو میشویم .ای الالییهـا آینـه
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مضامينترانههايمحلي 


توانههای محلی بخشی از ادبیـات شـفاهی هأـتند کـه عـالوه بـو کـارکود آشـکار
کارکودهای پنهانی نیز دارنـد کـه در مرالعـات پژوهشـی دارای اهتیـ قابـل تـوههی
هأتند .در ای هُأتار و در راستای ای اهتیـ بـه کارکودهـای پنهـان ایـ دسـته از
توانهها با تککید بو وضعی زنان پودااته شده اس  .به منظور بورسی ای مهم ابتدا سه
موضوع اصلی در نظو گوفته شد؛ اول کـارکود توانـههـای مادرانـه بـوای زن بـه عنـوان
عضوی از هامعه بازتا شوایط هامعه) دوم کارکود توانـههـای مادرانـه بـوای زن در
رابره با فوزند و نهایت ًا کارکود آنها بـوای اـود مـادر .بـوای هـو موضـوع کلـی نیـز
موضوعات هزئیتوی درنظو گوفته شده اس .
کارکرد؛بازتابشرايطجامعه 

در هویان تحلیل محتوای الالییهای مادرانه مشخص مـیشـود کـه آنهـا عـالوه بـو
کارکود آشکار اوابانیدن کود و ابواز محبـ و نـواز او کارکودهـای پنهـانی نیـز
دارند که در ادامه به ای کارکودها در قالب مقوالت و شااصهـایی در هـو تـم بحـث
اواهد شد .اما در کل کارکودهای فودی ـ اهتتاعی متنوعی را میتوان بوای ایـ قأـم
از ادبیات شفاهی در نظو گوف  .در کارکود توانههای مادرانه بوای زن به عنوان عضوی
از هامعه به روشنی دیده میشود که توانههای عامیانه انعکاسی از سـااتار اهتتـاعی ـ
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تتامنتای دردهای زن در هوامع پیچیده انأانی اس و بـا موشـکافی در محتویـات آن
میتوان عامل تحوالت اهتتاعی را به سادگی بورسی کود .صادقی )62 :1386
ای بورسی به شیوه تحلیل محتوای کیفی انجام شده اسـ  .مـدار مـورد بورسـی
ابتدا در سه طبقه کدگذاری شده و هو طبقه شامل مقوالت موتبط اسـ  .نتونـه آمـاری
 12توانه کودی با گوی سورانی ـ مکوی و رو نتونهگیوی نتونهگیوی هدفتنـد یـا
معیارمحور با معیار گوی سورانی اس که از میان الالییها و توانه ناز و نواز کتا
«ژانهژی » نوشته هاشم سلیتی و ثویا کهویزی الالییهای مـادران کـود) انتخـا شـده
اس .
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فوهن ی هامعه زمانه سوودن اـود هأـتند؛ بـه گونـهای کـه در اینجـا زن در البـهالی
عبارات اود از وضعی اهتتاعی فوهن ی و حتی مذهبی رالـب در هامعـها سـخ
میراند .هتی کارکود میتواند از چندی هنبه مرو شود:
 .1شرايط سیاسی ـ اجتماعی جامعه
اعظتی از نظام اهتتـاعی و اقتصـادی هامعـه مـا در گذشـته بـو اسـاس نظـام

بخ

فئودالی بوده اس ؛ نظامی که بو بهوهکشـی مـالکی از دهقانـان از راه تصـاحب محصـول
اضافی کار آنان مبتنـی اسـ  .در واقـع ماهیـ

تتـام اشـکال فئـودالی عبـارت اسـ

از؛

تصاحب محصول کار دهقان به وسیله فئودالها .گذشته از هنبههای اقتصـادی و معیشـتی
ای نوع از هامعه ویژگیهای فوهن ی و اهتتاعی ااصی نیز مرو اس ؛ در ایـ نظـام
بزرگ عشایو اان) نیوومندتوی فود منرقه اس
اانوادها

و بوای هته آرزوس

باشند و سووری کنند .نکته قابل توهه ای اس

که اان هو منرقه نأب
به زیودستان

به رعی ها روا داشته اس

در او وهود دارد؛ هتانطور که در بی

رهببی رؤلهم گهوره بی

که هتچـون او و

که در کنار رلم و تعدیهایی

نوعی اقتدار و بـزرگمنشـی نأـب
زیو دیده میشود:
rabi rolam gavra be

ادا! بچهام بزرگ بشود
له کی بوو له اؤ

اهتان

از چه کأانی! از او

اطها افواد اصل و نأبدار

دایکی ااتونی ایوهتان
مادر

dâyki xâtuni xevatân

دایها ) ااتون ایتهها

باوکی گهورهی عهشیوهتان
پدر

la ke bu la xošxatân

bâvki gavray aširatân

اان عشیوهها
در هامعه روستایی فئودالی بزرگ عشیوه با بزرگان و معتتدان نشأ

و بوااسـ

دارد و دارای اعتبار و های اه ااصی در میان مودم اس  .اما در کنار اینها گالیه از رلـم
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و تبعیض حاکم رالم نیز در الالیی بازتا

پیدا میکند .در ای زمینـه مـیتـوان بـه ایـ
rola giyân boči la šây buy yâqi

روله گیان بؤ چی له شای بووی یاری
فوزندم! چوا بو شاه یاری شدهای

راوهکهت ههل وت بؤ یاهی بالری

râvakat halgirt bo yâjibilâqi

شکارت را به یاهی بالغ بودی
یا اوال بتبینم ههر به له
الهی هته وق

سالم

yâxulâ bitbinim har ba lašsâqi

ساری
ببینت
********

گهر مل

gar milit deše ba pati zâlim

دیشی به پهتی زالم

اگو گودن

با طنا

رالم درد میکند

سهرکه سهررانم قهزات له مالم

sar ka sar rânim qazât la giyânim

سو ب ذار روی پایم دردت به هانم

********
یا سولتانی مال لهو قهد و بهرزه

yâ sultâni mâl, lav qad u barza

یا سلران !9پیو تنها و منزل در آن بلندی

کؤرپهکهم نهگوی قهت ته

و لهرزه

korpakam nagre qat ,tab u larza

فوزندم را دور ک از تب و لوز
الالیی

بؤ دهکهم به دل و به گیان

الاليي کنم با دل و با جان
اوا بتپاریزی له بهالی رهزااان
یار

دور

lâlâyit bo dakam, ba dil u ba giyân

xuvâ bitpâreze, la balây razâxân

دار از بالی رضااان

 .1سلران وقای که آرام اه

در ده کیلومتوی هاده مهاباد -بوکان و در باالی کوهی به هتی نام قـوار دارد و معتـوالً زنـان

نازا روزهای چهارشنبه با نذر و نیاز بو سو مزار او میروند و از ادا طلب فوزند میکنند.
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شواهد اشاره کود:
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تعدادی از الالییها رن
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حاکتان وق
و شکای

و بویی سیاسی دارند که بیشتو حاکی از تعـدّی و رلـم زیـاد

بوده اس  .مادر در البهالی الالیی اواندن اود از ای وضعی

ارهـار گلـه

میکند .قد علم کودن و مقابله با تبعیض و زورگویی حاکتـان هبـار در تـاریخ

کودستان شواهد مختلفی دارد و عصیان کودها در بوابو رلم و رـالم در تـاریخ بـه وفـور
دیده شده اس  .مادر در ای قأت
پی بینی میکند و ن وان اوس

از طوفی یـاریگـوی و عصـیان فوزنـد رشـید

را

و از طوفی دی و به او افتخار میکنـد و مـیاواهـد او را

بوای ایأتادن در بوابو رلم و قبول نکودن آن تعلیم دهد؛ احأاس مادر در اینجـا هتچـون
دو روی سکه اس ؛ یکی توس و ن وانی و ارهار شـکای
تعلیم مقاوم

و عصیان بو علیه رلم .در بند دوم شکوه مادر رنوکشیده به گو

که از رلم و ستم حاکتان زورگو به اود و اانوادها
آزردهااطو اس  .او آرو
دس

از رلـم و دی ـوی افتخـار و
بـه سـتوه آمـده اسـ

میرسد
و سـخ

و پاهای اـود را محـل امـ و آسـودهای بـوای فوزنـد

ای هته رلم و ستم میداند و به او آرام

از

و پناه میدهد .در بند سوم مادر از رلـم

و بیدادگوی رضااان پهلوی به سلران پناه میبود تا فوزند

در امان باشد.

 .2باورهای سنتی و اعتقادی جامعه
čand čâk u pirit bo daxulâmava

چهند چا و پیوت بؤ دهاوالمه وه
سوگودان کوی پیوان شدم
لهبهر سیبهرت نهحهسامهوه
شاید در کوی

labar sebarit nahasâmava

آرام گیوم که ن وفتم)
********

وهره الیی وهره الیی بؤ اهوت نهبانی
الال الال چوا اواب

vara lâyi, vara lâyi, bo xavit nabâni

نتیآید

یارهبی رؤله نهموی بؤ ااتوی رهوسی سانی
yârabi rola namri bo xatiry qavsi sâni
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الهی نتیوی عزیزم به ااطو روث ثانی

9

vara rola, lây lâyat bo dakamava ba nâdiri

فوزندم الی الی الیی
datbamava sar čâkân, sar pirân

دهتبهمهوه سهر چاکان سهر پیوان
تبوک

کنم از پیوان

ناوهلال سهر گومبهزی ده شیخ عهبدوالقادری
nâvalâ sar gombazi da šex abdulqâdiri

یا ببندم

به دایل شیخ عبدالقادر

گیالنی
********
ئهم الی الیی

الالیی بوای

بؤ دهکهم اهوی ایوت بی

amin lây lâyat bo dakam, xavi xerit be

بخوانم بخوابی شیوی

نووشتهی سهید محهمهد نوورانی له ژیو سهرت بی
nuštay sayid mihamad nurâni la žer sarit be

دعانوشته سید محتد نورانی 2باالی سوت باشد
********
ئهم الی الیی

بؤ دهکهم به ئهبدالی کؤ

amin lây lâyit bo dakam ba abdâli ko

 .1روث ثانی از القا شیخ عبدالقادر گیالنی  471 -161ه ) .ملقب به روث گیالنی پیو ثانی و  ...پایـهگـذار طویقـ قادریّـه اسـ .
وی صاحب آثاری در مواعظ و نصایح چون :الغنیهلرالب طوی الح الفتحالوبانی فتـو الغیـب حـز بشـائوالخیوات و  ...بـوده و بـه
سبب ایتان و صداق

بیمانند

احتوام و هاذبه فو العادهای داشته و نزد صوفیان هند توکیه و عوا صاحب کوامـات بـوده اسـ و

هم اکنون نیز در بی مودم کودستان و نزد مویدان طویق

قادریه قداس

و وهاه

ااصی دارد .سلیتی و کهویزی )37 :1387

 .2سید محتد نورانی معووف به شیخ زمبیل یـا سّـیدی زمبیـل 1313 -1278
روستاهای اطواف شهوستان بوکان اس  .هتان)37 :

) از مشـایخ مشـهور کودسـتان .زمبیـل از
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وهره روله الیالیهت بؤ دهکهمهوه به نادری
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الالیی بوای

بخوانم در ابدالکوه

9
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هی کهسیک نهگوی نهدامهتی تؤ

hič kasek nagire nadâmaty to

تا کأی پشیتان تو نباشد
در اعتقادات مذهبی بأیاری از مودم کودستان شخصی های مذهبی و آرام اه آنـان
های اه ااصی دارد و در زبان کودی منظور از «چا » هتان شخصی ها یا آرام اه آنان
اس که مودم دسته دسته به زیارتشان میروند و نذر و نیاز مـیکننـد .یکـی از آدا و
رسوم مودم کود در ای زمینه ای اس که چـون معتقدنـد ایـ افـواد شـیخهـا) سـیّد
هأتند پارچههای سبزی بو روی آرام اه و در کنار آن نصب میکنند و کأـانی کـه بـه
زیارت میروند تکهای از آن پارچه را میکنند و به عنـوان تبـو و شـفادهنده بـه مـ
دس اود یا بچهشان میبندند .بهطور کلی میتـوان گفـ از هتلـه عناصـو مهـم در
حوزه باورهای سنتی و مذهبی کود بویژه در گذشته) هتی «شیخها» هأتند کـه بـوای
شفاع

یا درمان انواع بیتاریهای روحی و هأتانی به آنها متوسل میشوند و چه بأا

چون تکثیو را قبول دارند از راه تلقی شفا مییابند .هتـانگونـه کـه در ایـ الالیـی
دیده میشود مادر رنو کشیده به سواغ شفاع ای گونه شخصی ها مـیرود تـا شـاید
به وق پیوی در سایه آنها فوزند بیاساید .او بو باالی سـو کـودک
مقدس آویخته اس تا از بال و مصیب بهدور باشد.

«دعانوشـته» ای

 .3شرايط اقلیمی و معیشتی جامعه
در ای رابره:

توانه ناز و نواز

šakra la šâristâne

شهکوه له شارستانی
شکو شهوستانی
گهزؤ له دار الوینی
 .1ابدالکوه اشارهای اس

gazo la dâr lâvene

به عده ای از عوفا و دراوی

کُود که در کوه ابداالن یا اوالن در گوی

سورانی) بـه اـا سـپوده

شدهاند .ابداالن هتع ابدال :عدهای معلوم از صلحا و ااصان ادا که گویند هی گاه زمی از آنان االی نباشد و ههان بدیشـان
بوپای اس

و آن اه که یکی از آنان بتیود ادای تعالی دی وی را به های او بوان یزد تا آن شتار که به قولی هف

هفتاد اس

هتواره کامل ماند .هتان)

و به قـولی
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گز درا

الوینی

9

شهکوی شاری حهلهبی
شکو شهو حلبی

2

له اودا دهکهم تهلهبی

la xudâ dakam talabe

از ادا کنم طلبی
رهببی رولهم گهوره بی

rabi rolam gavra be

ادا ! بچهام قد بکشد
*******
الالیی در ای رابره:
ئهم النکؤلهی اؤم ههلدهگومهوه
گهوارهات را به آرو

amin lânkolay xom haldagirmava

میکشم

دهیبهمهوه ب داری دهگویزی

daybamava bin dâri dagiveze

به کول میکشم به کوه به زیو سایه گودو
بهسهری ههلدهکیشتهوه چل نتوهی دهتهوریزی
basari haldakešmava čil nimray datavreze

بو روی

چهل نتوه تبویز 3میاندازم

ئهم النکؤلهی اؤم ههلدهگومهوه
گهوارهات را به آرو

amin lânkolay xom haldagirmava

میکشم

دهیبهمهوه ب داری اورمایه
به زیو سایه درا

daybamava bin dâri xurmâya

اوما میبوم

به سهری ههلدهکیشتهوه چل نتوهی ده بهردایه
 .1الوی  :نام درا

گز اس

که ارلب در هن لهای اطواف شهو سودش

میروید .هتان)43 :

 .2حلب :شهوی در کودستان سوریه .هتان)
 .3چهل نتوه درهه موروبیتی اس

که بوای ای نوع پارچه زیبا لحاظ شده اس

اعداد ویژه فوهن های قدیم و بیان و نوعی تککید بو کتال اس  .هتان)38 :

و بدی نام شهوت یافته اس  .عدد چهـل از
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šakri šâri halabe
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چل نتوه بغداد میاوم

گهوارهبندت را از چی

*******
ئهم النکیک

دهکهم له داری ده قهزوانی

بؤ دروس

amin lânkekit bo dirust dakam la dâri da qazvâne

گهوارهای از قزوان 9میسازم
الی الیهت بؤ دهکهم مهگهر اودا بزانی
lây lâyat bo dakam magar xudâ bizâne

الیه الیهای که هف
وهستایان

آستان را نوا گیود
vastâyanit bo denim la šinoya

بؤ دینم له شنؤیه

گهوارهای که نجار

از اشنویه اس

دهسوازهت بؤ دینم له کؤنه الهانی
بند قنداق

از کهنه الهان

dasrâzat bo denim la kona lâjâne

2

سهردهمهت بؤ دینم له گوشیالني
و پشهبند

sardamat bo denim la giršilâne

را از گوشیالن میآورم

ئهوه ههن هی بیووبانهمهرانه ههل

دهگومهوه به چارؤکی

ava jangay ber u bânamarâna, halitdagirmava ba čâroke

وق

آمدن بانوی اردیبهش

اس
datpečmava ba kolvâne

دهتپیچتهوه به کؤلوانی
دور چهارقدی میپیچیت
*********

 .1قزوان :نام دراتی وحشی اس
میوه را به سبب عرو و بوی او

که در کوهپایهها میروید .میوه قزوان ریز و همشکل و شتایل عدس اسـ  .معتـوالً ایـ
در دوغ و ماس

میریزند .هتان)12 :

 . 2کهنه الهان و گوشیالن که در سرو پایی تو آمده اس

از روستاهای اطواف پیوانشهو هأتند.

هاونغمههاينازونوازشمادرانکرد11


تحليليبرالاليي

یکی از کارکودهای پنهان الالییها به تصویو کشـیدن شـوایط اقلیتـی و هغوافیـایی
چیزهای او

و زیبا تشـبیه مـیکنـد و نااودآگـاه از شـوایط و اوضـاع دور و بـو

میگوید که در شناسایی مناط کودستان اصوصیات و ویژگیهای وضـعی
زندگی آنها دارای اهتی

بأزایی اس  .مادر کـودک

معـا

و

را بـه شِـکو و ریحـان اوشـبو

تشبیه میکند .ای دو مورد های اه ااصی در زنـدگی گذشـته کودهـا داشـتند .ریحـان
اوشبو را زنان کود هتچون میخک به اود مـیآویختنـد تـا اوشـبو شـوند؛ چـوا کـه
استفاده از مواد اوشبو و زیورآالت طبیعی از سوی زنان یکی از ویژگـیهـای فوهن ـی
اای کودها بوده و هأ  .دلیل تشـبیه کـودن کـود بـه شِـکو شارسـتانی از هانـب
مادر

اهتی

ای کاال و نایابی آن را در زندگی مودم نشـان مـیدهـد .مـودان اـانواده

هوگاه به شهو میرفتند در ازای محصوالت و تولیـدات اـود شـکو مـیآوردنـد کـه کـاالیی
مورو و اواستنی بوده اس .
مادر صحنهای را توصیف میکند که گهواره کودک
اوما به و ...میبود و ایـ
کشکولی» که نوعی نق

را به زیو سایه دراتـان گـودو

نـوع دراتـان ایـ منرقـه را نشـان مـیدهـد .او «هـاهیم
در هاهیم و هانتازهـای دسـتباف کودسـتان اسـ

چهل نتوه تبویزی و بغدادی را بوای گهواره فوزند

و پارچـه

آرزو میکند .ای الالیی میتوانـد

به زمانی تعل داشته باشد که شهوهای تبویز و بغداد به عنـوان دو قرـب تجـاری مهـم
منرقه مرو بودهاند سلیتی و کهویزی  .)38 :1387اشاره بـه اسـم روسـتاهای منرقـه
مرل کهنه الهان و گوشیالن از دی و ویژگیهای ای دسـته از الالیـیهاسـ  .در ادامـه
مادر از وضعی

اود

میگوید که هن ام کار زیاد شهویورماه بچه بـه کـول بـه دشـ

مزرعه میرود و هتپای مودان و دی و زنان روستا کار میکند.

و
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عصو سووده شدن آنهاس  .مـادر بـا احأاسـات عتیـ مادرانـه اـود کـودک

را بـه
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کارکردالالييدرارتباطمادرباکودک
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 .1ابراز عشق و عالقه به فرزند
کود

در ادامه یک نتونه توانه ناز و نواز

و یک نتونه از الالیـیهـا بـا موضـوع

فو آورده شده اس :
ئواهی ئواهی ئواهلی
اوای

اوای

oxay, oxay. oxale

اوایلی!

مههنوونه دؤستی لهیلی

majnuna dosti layle

مجنونه یار لیلی!
ریحانهی رووی دهرئاوی

rihânay ruy darâve

ریحون لب آبی
rihânay dasta čine

ریحانهی دهستهچنی
ریحون دس چینم

mivâni šora žine

میوانی شؤذهژنث
مهتان مههبینم زن او

هیکل و رعنا)

نی نی نی نی نی نهله

ni ni ni ni ninala

تاتی تاتی تاتیه
ههن وث و رؤن تیکهله

hangiven u ron tekala

کوه و عأل مخلوط اس
********
الیی الیی

بؤ دهکهم به دل و به گیان

الالیی بوای

بخوانم از دل و از هان

اهوت لی بکهوی ههتا بهر بهیان

lâyi lâyit bo dakam ba dil u ba giyân

xavit le bikave, hatâ bar bayân
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تا اووساوان اواب
الالیی بوای

بؤ دهکهم اهو بتباتهوه
بخوانم اواب

lâyi lâyit bo dakam, xav bitbâtava

ب یود
firištay xerân, xabar kâtava

فویشتهی ایوان اهبهر کاتهوه
تا که فوشته ایو بیدارت کند!
ابواز عش و عالقه از طوف مادر به کودک

در توانههای ناز و نواز

و الالیـیهـا

موج میزند .شاید بعد از کارکود آشکار و راهوی اواباندن کود در الالیی مهمتـوی
و بارزتوی کارکود پنهان آن هتی ابواز عش مادر به فوزند
ااصی به کود میدهد .مادر حاضو اس

اس

از شدت عالقه به بچها

کند و دیدن روی او را با هی چیز حتی تتام ثووت و مال دنیا عو
بأا تتام شب و تا صبح اووساوان باالی سو کودک
میدهد و الالیی میاواند تا اواب

النک

اـود را فـدای
نتیکنـد .او چـه

مینشیند و گهوارها

را تکان

ببود.

سهت دارم لیدهن داری میتووکی
اگو موا با صد چو

کـه اـود آرامـ

sat dârim ledan, dâyi mimuke

میتو  9ببندند

ههلدهگوم دهچته کهرکووکی

lânkit haldagrim dačma mekuke

گهوارهات را بومیدارم و به کوکو  2میروم
مالم بؤ چییه گهنجی به کؤ بی

mâlim bo čiya? Ganji ba ko be

مال دنیا را بو باد میدهم
گهدایی دهکهم چاوم له تؤ بی

gadâyi dakam, čâvim la to be

گدایی کنم چشتم به تو باشد
فداکاری و از هان گذشت ی مادر بوای فوزند
توانههای ناز و نواز
 .1میتو

مادران دیده میشود .به گونهای که مادر از هان اـود بـه اـاطو

یا بلک :گیاه شیوی بیان اس

 .2شهوی در کودستان عوا .

در قأت های مختلف الالییهـا و

که ساقه محکتی دارد .هتان)18 :
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الیی الیی

ب یود
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بچها

دس

می گذرد .حاضو اس

به گـدایی بزنـد و تنهـا در کنـار فوزنـد
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ثووت و مال دنیا را فدای او میکند و حاضو اس
بخود .نوعی از هاننراری نا

باشـد.

که تتـام درد و بـالی او را بـه هـان

که اای مادر در راه فوزند

اس

و قابـل مقایأـه بـا

هی از اودگذشت ی نیأ .
 .2آموزش درسهای مهم زندگی
ئهم تهمهننا دهکهم له اودای رؤله قهت له م نهموی
amin tamanây dakam la xudây, rola qat la min namri

م از ادا میاواهم فوزندم هی گاه موگ

را نبینم

وهره روله ری ات دووره و گهلیک ههورازه
vara rola regât dura v galek havrâza

بخوا

فوزندم که راه دور و دراز و سختی در پی

داری

********
الیی الیی اهلکی بهسهر زمانه

lâyi lâyi xalki basar zimâna

الالیی مودم سوزبانی و راهوی اس
الی الیی دایک

به دل و به گیانه

lâyi lâyi dâykit, ba dil u ba giyâna

الالیی مادرت از دل و از هان اس
********
روله گیان بؤ چی له شای بووی یاری

rola giyân boči la šây buy yâqi

فوزند عزیزم چوا بو شاه یاری شدهای
ذاوهکهت ههص وت بؤ یاهی بصاری

râvakat halgirt bo yâjibilâqi

شکارت را به یاهی بالغ بودی
یا اوصا بتبینم ههر به له
الهی هته وق

سالم

ببینت

ساری

yâxulâ bitbinim har ba lašsâqi
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مادر در الالیی میاواهد کودک

کود اوانده میشود

درسهای مهم زندگی در گو

تا هوشیار باشد و آگاه شود .مادران نخأتی آموزگاران انأان هأتند و الالیـی مـادران
زندگی و توصیههای باارز

اس  .در ایـ رابرـه

بیشتو اقوام ههان سوشار از تجار

دو نتونه از الالییها آورده شده اس ؛ در بند اول مادر به کودک

گوشزد مـیکنـد کـه

حوف او

و نواز

و باید موارب باشد که اـود را از اهـداف

دی وان راهوی اس

شوم دشتنان و بداواهان بوحذر دارد و به راهو و او زبانی آنهـا دل نبنـدد؛ امـا در
عو

الالیی مـادر

دربودارد .مادر کودک

از دل و از هـان

مـیآیـد و نـواز

را تشوی به استقام

و ایواـواهی واقعـی را

در بوابو رلم و زور مـیکنـد؛ اینکـه بایـد بـا

مودان ی و رشادت تعدی و تبعیض را قبول نکند و روحیه مقاومی داشته باشد.
 .3انتظار وفاداری کودک به مادر
čand čâk u piriy bo daxulâmava

چهند چا و پیوت بؤ دهاوالمه وه
سوگودان کوی پیوان شدم
لهبهر سیبهرت نهحهسامهوه
شاید در کوی

labar sebarit nahasâmava

آرام گیوم که ن وفتم)
********

رهببی روله عوموت ههزارسال بی و بؤ م ببیه وه بهردی بناری
Rabi rola omrit hazârsâl be v bom bibya bardi binâqe

الهی فوزندم! هزارساله شوی و بوایم سن

صبور تکیهگاه) باشی.

********
کورپهی شیوینم الی الی

korpay širinim lây lây

داتو شیوینم الی الیی
هیزی ئهژنؤم الی الی

hezi ažnom lây lây
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پش

ای هتالت ساده دلک

را با واقعی های زندگی و دنیای واقعی آشنا کند.
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پیوی هتدمم

توان زانوانم! به وق
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کورپهی هوانم الی الی

korpay jivânim lây lây

داتو زیبایم الی الیی
در هایهای الالییها مادر دردمند و رنوکشیده به وفا و دست یوی فوزند در وقـ
نیاز و پیوی دلخو
شکای

اس  .بوای آن آرزو و دعا میکنـد و در هاهـایی از بـیوفـایی او

میکند؛ البته کود هنوز بزرگ نشده اس

تا بیوفایا

را نشـان دهـد و بـه

احتتال زیاد منظور مادر گله از بیوفایی پدر کود باشد که به دلیل محدودی هایی که
وهود دارد آن را ریومأتقیم بووز میدهد.
کارکردترانهمحليبرايمادر

 .1بیان آرزوهای دست نیافته
نینای نینای نیناوی

ninây ninây ninâve

تاتی تاتی تاتیه
daynem la nâv kažâve

دهینیم له ناو کهژاوی
در کجاوهات میگذارم

bo kuri hâkimi rožâvâ

بؤ کوری حاکتی روژئا
بوای پأو اان بااتو
********
روله اهنه گلهبان

بی

rola xana gilabânit be

حنا گِل بام تو باشد
مهاتهر هلی تاژیان

بی

maxmar jili tâžiyânit be

مختل هامهدان تو باشد
دارسهندهی گؤچان

بی

dâr sandal gočânit be
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سابالغ ئرأتو اان

بی

9

sâblâq estir xânit be

سابالغ های اسب تو باشد
تاران هر ای ژیان

târân jegayâžiyânit be

بی

تهوان سوای زندگیات باشد
به قوربان

دایک

بی

dâykit ba qurbânit be

مادرت فداییات باشد
بوای مادر آرزوهای بوآورده نشده زیادی وهود دارد که هتیشه حأوت رسیدن بـه
آنها را با ا ود دارد و در الالیی با آرزو کودن آنچه که اود اواسته امـا بـه آن نوسـیده
اس

بوای فوزند

ای کتبود را تا حدی از لحاظ روحی هبوان مـیکنـد .ازدواج بـا

پأو اان یکی از آنهاس

که در بند اول مرو شده اس  .ای آرزو میتوانـد بـه طـور

کلیتو در مورد آرزوی زن در ازدواج با فود مورد عالقه و اواسـ

اـود

باشـد .در

صورتی که در هامعه مودساالر و سنتی گذشته ازدواجها ارلب بواالف میل داتوان و
با تصتیم دی وان صورت میگوفته اس .
در بند دوم داشت یک زندگی آسوده و با امکانات تا حدی اروا آمیز اسـ ؛ اینکـه
گِل پش

بام و دیوارها بههای اا

قدرت در دس

حنا باشد! هامه مختل بـو تـ داشـت و عصـای

داشت و . ...اما آرزوی بهتوی هـا بـوای فوزنـد در ایـ عبـارات مـوج

میزند که از طوفی از احأاسات مادرانه سوچشته میگیود و از طوف دی و حکایـ

از

اأت ی و نارضایتی مادر از زندگی اود و آرزوی داشت زندگی آسوده دارد.
 .2تخلیه روحی ـ روانی
اؤزگهم به مهالن ههرشهو له شاای

xozgam ba malân har šâv la šâxe

اوشا پونده که هی قیدی ندارد و هو شب بو شاای کوه) اس
نه به دهستهی اؤم ههر ئاخ و داای

 .1سابالغ ساوهبالغ مکوی) :نام قدیتی شهو مهاباد

nak ba dastay xom har âx u dâxe
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صندل چو ِ دس

تو باشد
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نه مرل آدم پو از آه سود در قید اا هأتیم
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به تانهی دؤس

و بپ انان اؤم

ba tânay dost u begânân xom

فوزندم از طعنه مودم به اود میپیچم
به وینهی مههنوون ویلی کیوان اؤم

ba venay majnun veli kevân xom

مانند مجنون ویالن کوه و سوگودان دش

هأتم

********
الیی الیی

بؤ دهکهم به رووی سوورهوه

با روی سوخ 9بوای

lâyi lâyit bo dakam ba ruy surava

الالیی میاوانم

اوا ههرگم نهدا به تهنوورهوه

xivâ jargim nadâ ba tanurava

ه وم در تنور سوخ 2نشود

********
هتانطور که در ای چند قأت

از الالییها دیده مـیشـود از کارکودهـای پنهـان

دی و آنها بو ای مادر تخلیه روحی او و درد دل با کودک

اس  .در بند اول او سودای

آزادی و رهایی از بیعدالتیها و تبعیضها را در سودارد و به حال پونده که به هـو هـا
دل

بخواهد میتواند بوود ربره میاورد و آرزو دارد مرـل او باشـد .مـادری کـه در

هامعه سنتی مودساالر به دلیل آوردن بچه داتو مورد طعنه و سـوزن

اطوافیـان اـود

اس  .در چنی شوایری مادر رنوکشیده تنها از طوی توانـه مـیتوانـد ابـواز شـکای

و

اعتوا کند و آنچه را که از درون آزار میدهد بووز دهد تا حداقل اود آرام گیود.
در بند دوم مادر از روی سوخ اود سخ میگوید .روی سوخ کنایه از زنـی اسـ
که به احتتال زیاد بیوهزن اس یا پدر بچه بـوای مـدت زیـادی نیأـ و زن تنهـا بـا
آبووداری و پایبندی به تعهد و اانواده بچه را بزرگ میکند .در ادامه او ارهار مـیدارد
 .1اصرال «رو سوخ» در فوهن

کود بوای زنانی به کار میرود که آبوو و ناموس اود و اانوادهشان را حفظ کـوده باشـند.

مرالً هن امی که میاواهند بوای داتو دمبختی دعای ایو کنند میگویند :الهی که رو سوخ شوی داتوم .هتـان «رو سـفیدی»
در فارسی که در بی کُودها بهندرت و بیشتو از «رو سوای» استفاده میشود.
 .2ه و دل) نأوات  :کنایه از داردار نشدن اس  .زنان کود هن امی که میاواهند بوای هتدی و دعای ایو کنند میگوینـد
الهی ه وت نأوزد به ای معنی که بچه بیشتو پأو) ات را از دس

ندهی.
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جمعبندي 


با بورسی تعدادی از الالییها و توانههای ناز و نواز کُودی مشخص میشود ایـ
قأم از ادبیات شفاهی که اود نوعی توانه اس عالوه بو کارکود آشکار اوابیدن بچه
کارکودهای پنهان بیشتاری نیز دارد که در ای نوشتار به تعـدادی از آنهـا اشـاره شـد.
شیوه تحلیل از نوع تحلیل محتوای موضوعی بوده اسـ ؛ بـه گونـهای کـه بعـد از تحلیـل و
تفأیو مدار و اسناد کدگذاری شدند.

باورهای سنتی
و اعتقادی

شرايط سیاسی ـ
اجتماعی جامعه

بیان آرزوهای
دستنیافته

بازتاب شرايط جامعه

ترانه محلی به مثابه کانالی
فردی ـ اجتماعی

برونفکنی مادر

تخلیه روحی ـ
روانی مادر

ارتبا مادر با کودک

انتظار وفاداری
کودک به مادر

شرايط اقلیمی و
معیشتی جامعه

ابراز عشق و عالقه
مادر به کودک

آموزش درسهای
مهم زندگی
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که با چنی شوایط سختی فوزند را بزرگ میکند و امیدوار اس
و بچها را از دس ندهد یا مشکل ااصی بوای او به وهود نیاید.

که ه و

نأـوزد
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هتانطور که در ای نتودار دیده میشود طب موضوعبندی محتـوایی طبقـهبنـدی
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موضوعی در دادهها صورت گوفته و آنها در سه طبقه اصلی تقأـیمبنـدی شـدهانـد .بـه
گونهای که بوای توانههای محلی سـه کـارکود پنهـان تشـخیص داده شـد :الالیـیهـا و
توانههای ناز و نواز

از یک سو بازتابی از شوایط هامعه و زمان و مکان سوودن اـود

هأتند و مادر نااودآگاه در ای سوودهها از آن سخ میراند .نوع معیش
منرقه نوع حکوم
اهتی

ویژگیهای

و اداره هامعه باورهـا و عقایـد مـودم هتـه در ایـ طبقـه حـائز

هأتند .لذا در ای طبقه مقوالت هزئی با توهه به مفهـوم و محتـوای توانـههـا

استخواج شدند که عبـارتانـد از :بازتـا
اعتقادی مودم شِکوه از ستم حکوم

شـوایط اقلیتـی هامعـه باورهـای سـنتی و

رالم و ویژگیهای نظـام فئـودالی .در الالیـیهـا

می توان از شوایط سیاسی اهتتاعی اقلیتی معیشتی اعتقادی و ...هامعه متعلـ بـه آن
آگاهی پیدا کود و ای از اصایص مهم ادبیات عامیانه اس  .بـوای مرـال هن ـامی کـه
مادر به مشایخ و پیوان پناه میبود تا بچها

از بالیا در امان باشد گوشهای از اعتقـادات

مودم کود در گذشته به تصویو کشیده میشود .کارکود پنهان دی و ایـ ژانـو از ادبیـات
شفاهی به رابره مادر و کودک

موبوط میشود .مادر کود در عبارات الالیی اوج عالقه

و عش اود را که از احأاسات مادرانها
و چنان فداکاری در راه کودک
را فدای
کودک

سوچشته میگیود به کودک

ابواز میدارد

از اود نشان میدهد که هان مال و تتام ثـووت دنیـا

میکند .در کنار ابـواز عشـ و عالقـه مادرانـه زن توانـهاـوان از بـیوفـایی
هن امی که بزرگ شد میتوسد و شاید از بیوفـایی پـدر بچـها

اود آن را به کودک

نأـب

بـه

هم تعتیم میدهد .شاید هم از بیوفایی فوزند بزرگتو اـود یـا

بیوفایی بچههای مادران دی و ای استنباط را کوده باشد .عالوه بو هنبه احأاسی مـادر
در الالیی میاواهد درسهایی از زندگی به کودک
نکات مهم در ذه و قلب کود

بدهد تا با آواز اـو

مـادر ایـ

بنشیند و بوای هتیشه با او باشد .بیاعتتادی به راهو

دی وان ایأتادگی در بوابو رلم و ستم رالتان وفـاداری بـه مـادر و هوشـیار بـودن در
مأیو پو پی و ام زندگی از مواردی اس

که در ایـ رابرـه و در الالیـیهـای مـورد

بورسی به آنها اشاره شده اس  .کارکود پنهان سوم ای دس

از ادبیات شـفاهی کـودی

بوای اود مادر مرو اس ؛ به گونهای که او از الالیی بهمرابه وسیلهای بوای بوونفکنی

هاونغمههاينازونوازشمادرانکرد11


تحليليبرالاليي

احأاسات و نیازهای اود بهوه میبود .مادر بأیاری از آرزوهای دسـ

میسُواید .او

رنو کشیده و اأته و دلآزرده از محدودی ها و فشارهای هامعه فئودالی ـ قبیلـهای و
اطوافیان

اس

که هته مانع رسیدن به اواستههای

شدهاند .شاید مادر کود با آگـاهی

از هامعه اود تا حدی تحق راستی ای آرزوها را بوای فوزند

نیز محال بدانـد امـا

بوای تخلیه روحی ـ روانی اود آنها را ابواز میدارد و در امیدواری به سو میبود.
در نتیجه کلی میتوان گف
بوای ناز و نواز

الالییها و نغتههای ناز و نـواز

مادرانـه نـه صـوفاً

یا اوابانیدن بچه به کار رفته و میروند بلکه هتچون کانالی پیچیـده

عتل میکنند که از هنبه فودی و اهتتاعی دارای کارکودهای پنهـان متعـددی هأـتند و
بأیاری از اصوصیات هامعه را بازنتایی میکنند به طوری که میتوانند در مرالعات و
بورسیهای فوهن ی و اهتتاعی کاربود ویژهای داشته باشند .هتـی نکتـه اهتیـ

ایـ

دسته از توانهها و به طور کلیتو ادبیات عامیانه را نشان میدهد؛ چواکـه معنـا و مفـاهیم
عتیقی در پس واژگان ساده و صویح آنها نهفته؛ رازی که منجو به ماندگاری آنهـا شـده
اس .
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در الالیی بوای کود دلبند

آرزو میکند و در توانه ناز و نواز

بوای

نیافتـه اـود را

