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چکیده
این مقاله میکوشد به ریخت شناسی تعداد قابل توجهی از الالییهای (هودیها) زنانه قوم ترکمن بپردازد.
قوم ترکمن یکی از اقوام ایرانی ساکن در ترکمن صحرا استان گلستان میباشد .الالییها (هودیها) برگرفته
از ادبیات شفاهی ترکمنها به هنگام گفتگوهای گوناگون مادر با نوزاد در هنگام خواباندن به کار میآید که تا
حدودی از ساختار و محتوای متفاوتی نسبت به سایر اقوام ایرانی از منظر بوم شناسی ،استفاده از عناصر
طبیعت ،دعاها ،آرزوها ،بزرگداشت پدر و قهرمانان بومی ،قبیلهای ،مذهبی و سایر عناصر پیرامون برخوردار
میباشد .قوم ترکمن برای تمام امور زندگی از تولد و ازدواج تا مرگ دارای ادبیات شفاهی قابل تاملی است
که الالییها (هودیها) از منظر انسان شناسی جامعتر و رنگارنگتر چیدمان شدهاند .یافتهها نشان میدهد
که تاکنون با رویکرد انسانشناسی نمادین پژوهش قابل توجهی در زمینه گردآوری ،دسته بندی ،تحلیل و
تفسیر الالییهای (هودی ها) قوم ترکمن صورت نگرفته است .این مقاله با تکیه بر روش مطالعات میدانی
(مشاهده ،مصاحبه و مشاهده مشارکتی) و با استفاده از نظریههای کارکردگرایی و تفسیرگرایی تنظیم گردیده
است.
کلمات کلیدی :قوم ترکمن ،الالیی ،هودی ،زن ،ادبیات شفاهی ،انسان شناسی ،نمادین
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 .1مقدمه

ادبیات ترکمن به دو گونه مکتوب و غیرمکتوب میباشد که گونه غیرمکتوب آن بسیار غنی و دارای ژانرهای قوی میباشد
که سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر به صورت شفاهی منتقل شده است و هودیها نیز جزء دسته غیرمکتوب میباشد.
هودیها توسط زنان ترکمن سروده شده است که همه اینها برگرفته از احساسات پاک و عواطف و آرزوهای درونی و عشق
به فرزندان و خانواده و عشق به زندگی زنان ترکمن میباشد که در قالب هودی در مدح و ستایش و خواباندن فرزند از آن
استفاده میکنند .در واقع هودی راهی برای پی بردن به زندگی پر رمز و راز ترکمنها است که طی سالیان دراز در ژانرهای
مختلف از جمله هودی بیان کرده و از این طریق به فرزند خود انتقال داده و آنها را از گذشته و حال پر درد و رنج یا عشق به
زندگی مطلع میکنند.

 .2ساختار هودیهای ترکمن

سادگی زبان و عامه فهم بودن از خصوصیات بارز هودی است که این زبان در طول اعصار توسط زنان ترکمن در نقاط
مختلف ترکمن صحرا صیقل خورده و همچنان پر معنا و مفهوم به یادگار مانده است.
« مصراع آغازین هودیهای ترکمن معموالً دارای یکی از گونههای زیر میباشد:
 – 1هودی ،هودی ،هودی ،هو ،تکرار سیالب از هودی از دو هجای "هو  +دی" که "هو" به معنای خدا و "دی" به معنای
فعل امری بگو است :یعنی خدا بگو.
 – 2آلالی آلالی آلالسی که مخفف "یا اهلل" است که واژهای ی معنی هم دانستهاند.
 – 3بالیم بالیم ،بال یالی" ،بالی" به معنای "عسلین" و "م" به معنای من است .یعنی عسل من» (شادمهر 1311 ،؛ )2
گاهی واژههایی در هودی به کار میروند که دارای معنی و مفهوم خاصی نیستند و معموالً جهت آهنگین کردن از آنها
استفاده میشوند و همه بر گرفته از پیشینهی تاریخی و غنی ترکمن است .زنان ترکمن وزن و آهنگ هودیهای خود را بر
اساس جنباندن و حرکت گهواره تنظیم میکنند .به گفته آقای قربان صحت بدخشان نویسنده ترکمن صحرا" :نحوه بیان
هودی نیز در بین خواهران ،مادران و مادربزرگان متفاوت است و هرکدام به نسبت سن خود از هودیهای گوناگون استفاده
میکنند و همچنین هودیها از لحاظ مضمون بر اساس دختر و پسر بودن کودک نیز متفاوت است که در فرزند دختر برای
سفید بخت شدن و هنرمند شدن و برای فرزند پسر جهت جوانمرد شدن و خانوادهدار شدن آرزو میشود".
مثال :هودیهای مادربزرگ
هودی بـــــــــاالم هودسی

کسگیر پالتاننگ چودسـی

باالم باغئینگ ایگــــده سی

ســوغـات گلسین اوزومه

معنی :ب گو هو دلبندم .تو مثل تبر تیز و برا هستی .تو همچون درخت سنجدی برای من سوغاتی بیاور.
تفسیر :چوده به معنای دسته تبر ،کسگیر پالناننگ چوده سی کنایه از سخاوت و قدرت است .در این بند عشق به کودک
نهفته است و او را به باغ سنجد که ترکمنها بسیار دوستش دارند تشبیه شد و اینکه به مادربزرگ سوغاتی بفرستد.
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مثال :هودی مادر
باالم سنه ســـــــویه یین

قیــــرمزی گوله بویــایین

قیرمز گولــــــنگ ایسندن

ایسغاب ایسغاب دویـــایین

معنی :فرزندم تو را میستایم .تو را گلباران میکنم .بوی خوش همچون گل تو را آنقدر ببویم که لذت ببرم و سیراب شوم.
تفسیر :اظهار عشق و محبت مادر به فرزند و تشبیه او به زیباترین گلهای سرخ ترکمن صحرا و بوئیدن مادرانه است.
مثال :هودی خواهر
هودی هودی هــو قوش الر

قوشــــــالر قایادن دوشلر

یارادانــــا یالــــوارســـام

بار دیلـــه گیم باغشــــالر

معنی :بگو خداوند پرندگان که از عمق درهای برخواستهاند اگر از خدا خواهش کنم تمام گناهان مرا میبخشد.
تفسیر :این بند با تصویری بسیار زیبا از کوه و کمر ترکمن صحرا که پرندگان در آن النه میکنند شروع میشود و با نگرانی
از زندگی آنها که در سطح دریا مستقر است ،گوینده به خدایش پناه میبرد که اگر درخواست بخشش کند بخشوده خواهد
شد.
به گفته آقای قربان صحت بدخشان نویسنده ترکمن صحرا هودیها از لحاظ بیانی به دو دسته تقسیم میشوند:
 – 1هودیهایی که کنار گهواره خوانده میشوند و صرفاً برای خواباندن فرزند میباشد.
مثال:
آلــــالی آلـــالی آلالیی

اهلل دیســم مــــن سانگا

آلالی باالم یاتـــیپ دیــر

داغــالر باریگ باغیپ دیر

معنی :الالیی الالیی الالیی من خدا را صدا میکنم خدایا فرزندم خوابیده است و کوهها به این سو خیره شده است.
تفسیر :فقط ابیاتی است که برای خوابانیدن فرزند در کنار گهواره استفاده میشده است.
 – 2هودی هایی که در مدح و ستایش فرزند و فقط جهت سرگرم کردن است نه برای خوابانیدن.
مثال:
إیـــمان ایـــچمان ایدیرم

شاهیــر قویمان سویه دریم

قیرمزی دوالر گیــــداردیم

آالالســــین کـــــعبه می

معنی :نخوردم و ننوشی دم تا تو بخوری فرزندم .از هر شاعری خواستم برایت شعر بسراید و برایت عباهای سرخ پوشاندم .خدا
تو را حفظ کند کعبه من.
تفسیر :عالقه مادر به فرزندش است که مادر حاضر است خود گرسنه بماند ولی فرزندش در رفاه کامل باشد.

 1 – 2تقسیم بندیهای هودی

هودیها بخاطر فراوانی مضامین و معانی از ابعاد گستردهای برخوردار هستند که هر کدام در زمینه مدح و تمجید
آرزوها و دعاها میباشند که مهمترین آنها به شرح زیر میباشند.
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 )1آرزوهای درونی مادر برای فرزند
 )2دعای مادر برای فرزند
 )3عشق مادر به فرزند
 )4تعالیم تربیتی مادر به فرزند
 )5تعالیم اسالمی و دینی مادر به فرزند
به دلیل اینکه هودی در گذشتهی بسیار دور و بر اساس زندگی روزمره آنان و عالقه مادران ،مادربزرگان و خواهران
به فرزندان و نوه های خود و تشبیه آنها به رویاهای دست نیافته شان که در طبیعت و موجودات و اجسام اطراف خویش
میدیدند ،گفته شده است .بنابراین امکان معنی دقیق آن به دلیل از بین رفتن معنی و مفهوم وجود ندارد و در این مقاله
کوشش شده است که بر اساس طبقه بندی انجام شده تعداد محدودی از هودیها را انتخاب و معنی متناسب نوشته و
تفسیری از آنها نیز داشته باشیم.
 – 1آرزوهای درونی مادر
در این بخش از هودیها ،مادر آرزوها و رویاهایی را که در سر داشته و به آنها دست نیافته است را برای فرزندش آرزو
میکند و بهترینها را برای کودک دلبندش میخواهد.
آلالی بــاالم اهلل یـــــار

یاغیپ دیـــر داغالره قار

داغنینگ قاری اریســین

مـــنینگ باالم یوریسـن

معنی :الالیی فرزندم خدا یارت باشد ،بر فراز کوه برف باریده است خدا کند وقتی برفهای کوه آب شد فرزندم به راه رفتن
کند.
معنی :تصویر بسیار زیبا از برف و کوه است به دلیل سردی هوا در آن زمانها و دیر آب شدن برفها ،بزرگ شدن و راه رفتن
فرزند خود را با آب شدن برفها همگام میکند و بیصبرانه در انتظار به کمال رسیدن دلبندشان هستند.
توی توتغون ایل یغنانسین

آتانگ سانگا قوانسین

غریب انه نــگ داشینگدان

یدی یوالب آیالنسین

معنی :عروسی بگیر تا ایل و تبار جمع شوند و پدرت به تو افتخار کند .مادرت هفت بار پروانهوار دورت بچرخد.
تفسیر :مادر که آرزوی طواف کعبه را دارد ،آرزوی دیدن جشن عروسی فرزند خود را نیز دارد و خود را برای عروسی آماده
میکند .هفت بار چرخیدن کنایه از طواف کعبه است.
 – 2دعای مادر در حق فرزند:
در این بخش مادر در حق فرزند جهت بهتر زیستن و عاقبت به خیری او دعا میکند و از خداوند متعال میخواهد که او را از
هر بالی بد حفظ کند.
مثال:
آالی باالم آربولــسیون

هر الینـــــگده ناربولسون

تاوسیب اویدن چیقنگدا

دوشمان گوزی کوربولسون

معنی :الالیی فرزند نازم ،الهی هرگز خسته نشوی ،در هر دستت انار باشد ،هرگاه جست و خیز کنان از خانه خارج شدی
چشم دشمنان کور شود.
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تفسیر :در مورد فرزند ذکور سروده شده است و از خداوند متعال خواهان غیور بودنش است تا بتواند خانواده را در برابر
دشمنان محافظت کند.
مثال:
آی قـــــیزیم آلـــما قیزیم

هیچ وقت اُلــــــمه قیزم

سن ســینگ انه نگ بأگولی

هیچ وقت سولـــما قیزم

معنی :ای دختر زیبایم ،دختر مانند سیبم ،هرگز نمیر دخترم ،تو گل سر سبد مادرت هستی هرگز پژمرده نشو دخترم.
تفسیر :در مورد فرزند مونث سروده شده و عشق مادرانه و آرزوی عمری جاودانه را از ایزد منان خواهان است و فرزندش را به
زیباترین گلها تشبیه میکند که همیشه شاداب باشد و هیچ گاه پژمرده نشود.
 – 3عشق مادر به فرزند:
در این بخش مادر عشق و احساسات و عواطف درونی و بیپایان خود را نسبت به فرزندش بیان کرده و او را مدح و ستایش
میکند.
مثال:
باالم ســــــنی یاتیردیم

قـــــیزیل گوله باتیردیم

اوقـــی دان قانسین دیپ

باش اوجـــینگدا اوتوردم

معنی :فرزندم تو را خواباندم و در میان گل گذاشتم و تا وقتی که از خواب بیدار شوی کنارت مینشینم فرزندم.
تفسیر :کنار گهواره و با صدای دلنشین مادر و حرکات موزون گهواره او را میخواباند و برایش مهم است که دلبندش خوابی
عمیق و راحت داشته باشد و برای سالمتی او حاضر است از شب تا صبح کنار فرزندش بیخوابی بکشد.
مثال:
آلـــالی آلـــالی آتــایین

سن ســـیز ناهیلی یاتایین

سن گول بولوپ آچیلسانگ

من سایانـــــگدا یــاتایین

معنی :الالیی فرزندم ،من بدون تو چگونه بخوابم ،وقتی فرزندم مانند شکوفه باز میشود من در سایهاش میخوابم.
تفسیر :عشق به کودک خود به اوج میرسد و وابستگی عاطفی بسیار باال است که دیگر حاضر نیست بدون او زندگی کند.
سراینده آرزو دارد کودک زودتر بزرگ شود تا بتواند او را سایه باال سر خود بداند.
 – 4تعالیم تربیتی مادر به فرزند:
در این بخش مادر جهت میهن پرستی و خدمت به جامعه فرزند ذکور خود را پند و اندرز میدهد و از او میخواهد که همواره
شجاعانه از خانواده و میهن و وطن و دین خود دفاع کند و از فرزند دختر خواستار یادگیری هنر خانهداری و خانواده دوستی
است که بدین صورت بتواند به اقتصاد خانواده کمک کند و پشت و پناه همسرش باشد.
مثال:
انه نگ پندین آل باالم

ایردن توروپ گِل باالم

گل واطــــانی قورایلی

بأش آتـــاری آل باالم

معنی :نصیحت مادر را بپذیر فرزندم هر روز سحرگاهان بیدار شو تفنگ را بگیر فرزندم تا میهن را بسازیم.
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تفسیر :در این بند ،پند مادربزرگ شروع شده است و مسئله عشق به وطن و اینکه در هر شرایطی انسان باید از سرزمین
مادریش در برابر دشمنان محافظت کند مطرح شده است.
مثال:
آلالی آلالی آل هــالی

آیدا دوقــــــار بیر هالی

هالی سی نینگ کناری

اون بارماقینینگ هوناری

معنی :الالیی ،فرزندم هر ماه یک قالی میبافد ،نقشهای روی قالی نشان دهنده هنر دستهای فرزندم است.
تفسیر :این بند برای فرزند دختر سرایده شده و آرزوی هنرمند شدن فرزند و زحمتکش شدن و در اقتصاد خانواده نقش داشتن
او را یادآوری میکند.
 - 5آموزش تعالیم دینی به فرزند:
در این بخش مادر فرزند خود را با احکام و تعالیم دینی آشنا میکند و از او همواره خواهان شکرگزاری به درگاه باری تعالی
بخاطر نعمتهای روز افزون است.
هـــویریال یا هویریال

شوکــــــور الحمداهلل

مـــکه نـــی آباد ادن

ابـــراهیـــم خلیل اهلل

معنی :او خداست .شکر الحمداهلل .آن کسی که مکه را آباد نموده ابراهیم خلیل اهلل است.
تفسیر :این ابیات با آموزههای دینی هم خوانی دارد و ضمن شکرگزاری به درگاه ایزد منان به فرزند یادآور میشود که خانه
خدا (قبله مسلمین) را حضرت ابراهیم خلیل اهلل بنا کرده است.
سالالنچاغینگی سالالیین

دأدنـــگ مکه یولالیین

دأدنـــگ مکه دن گلسه

آق مــانات الر پایالیین

آق مـانات الر یوق بولسا

آق هـونجی لر پایالیین

معنی :گهوارهات را تکان میدهم و پدرت را رهسپار مکه میکنم ،به هنگام آمدن پدر از مکه سکه بین مهمانان پخش
میکنم ،اگر سکه نداشته باشم منجوق سفید (تسبیح) در بین آنها پخش میکنم.
تفسیر :این هودی جزء آن دسته از هودیها است که شش مصراع دارد و با هدف آموزههای دینی سروده شده و مادر آرزو
دارد که پدر کودک به مکه برود تا او به هنگام بازگشت پدر از سفر مکه به عنوان تبرک هدایایی در بین مهمانان حاضر
توزیع کند .در زمان های دور رفتن به سفر مکه بسیار دشوار بوده است و به همین دلیل مادر در بین سرودههای خود سفر
مکه را برای همسر و فرزندانش آرزو دارد.

 .3نتیجه گیری

با توجه به مطالب اشاره شده در مورد انواع قالبهای هودی به این نتیجه میرسیم که هودی سرود آرام بخشی است که از
درون مادر تراوش میشود و نغمه دلنشینی است که فرزند را در درون گهواره به دنیای سکوت و آرامش سوق میدهد که در
طول تاریخ حیات ترکمن ها هر کودکی با شنیدن نوای دلنشین هودی شیون را فراموش کرده و به خواب و آرامش فرو
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میرود .هودی ها که در اعصار گذشته توسط زنان ترکمن خوانده شده ،عالوه بر زیبایی متون و صورت خاص بیان آن ،به
آرزوها و دعاهای درونی و عشق به زندگی و تعالیم دینی و وطن پرستی او پی میبریم که همواره بهترینها را برای فرزندش
خواسته است .هودیها وزن خاصی دارند که این وزن و ضرب آهنگ با حرکت گهواره همراه است .هنگامی که کودک
شیون آغاز میکند در ابتدا مادر با صدای بلند شروع به خواندن میکند و رفته رفته که از نالههای کودک کاسته میشود مادر
نیز صدای خود را قدری پایین میآورد تا جایی که پس از خفتن کودک به یک زمزمهی زیر لب تبدیل میشود.
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