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چکیده 
ترین ابزارهایی که اقوام مختلف براي حفظ و یکی از مهم

،انداز آن بهره جستههاي فرهنگی خود ارائۀ شاخص
گویش و فرهنگ عامۀ آن قوم است. فرهنگ عامه یا 
فولکلور، دانشی دربارة زندگی، آداب و رسوم، عادات و 

هاي زیستی انسان است و امروزه به عقاید، اخالق و منش
شناسان، ز عناصر فرهنگ مورد مطالعه جامعهعنوان یکی ا

. فرهنگ عامه شناسان و پژوهشگران قرار گرفته استانسان
ها، ترانهها و ها، تصنیفها، اسطورهها، افسانهشامل: قصه

هاي هایی است که از گذشتهامثال و حکم و آداب و آیین
بسیار دور، سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر در میان 

- بررسی سرودهاقوام منتقل شده است. پژوهش حاضر با

- و شاخصعامهگبه کاربرد فرهنبختیاريقومبومیهاي

پرداخته است و قوم در شعر شاعراناینفرهنگیهاي
آن، بازتاب عناصر فرهنگی در شعر شاعران هدف کلی

دست آمده از این پژوهش همعاصر بختیاري است. نتیجۀ ب
- شاعران معاصر بختیاري از تبعات هویتکه دهد نشان می

بخشی پذیري و آرامشبخشی، انطباقبخشی، وحدت
ر در آثارشان آگاه بوده و به همین دلیل در اکثر فولکلو

اشعارشان از عناصر فولکلور و آداب و رسوم رایج مردم 
کنند.بختیاري استفاده می

فولکلور، فرهنگ عامه، بختیاري، شاعران ها:کلیدواژه
.رسومومعاصر، آداب

. نورهاي خارجه، دانشگاه پیاماستادیار گروه ادبیات و زبان.1
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The Study of Folklore Elements in
Bakhtiari Poems
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Abstract
One of the important tools for preserving and

presenting cultural elements is folklore and

dialect. Folklore is the knowledge about

beliefs, opinion, creeds and ethical and today,

it is the study field of anthropologist and

sociologist. Folklore contains: tales, legends,

myths, compositions, songs and anecdotes of

past which conveys generations to generations.

As we know the poems are the best way for

conveying the folklore and culture of

people.Therefore in present research, some

Bakhtiari poems and poets are chosen and the

researcher is trying to investigate the usage of

folklore and cultural elements in poems of

Bakhtiari poets. The main points of this

research are studying the reflection of of

cultural elements and folklore in some poems

in Bakhtiari poets. The results show that

Bakhtiari poets have known that folklore gives

identity, unity, adaptability, relaxant so they

have used cultural elements and folklore in

their poems.

Key words: Folklore, Culture, Bakhtiari,

Current Poet, Ceremonies.
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مقدمه
وتعاملشاهدتاریخدر طولایرانکهنتاریخ

فرهنگ است.بودهنگوناگويهافرهنگهمزیستی
- میملتیرـهگـفرهنمهمهايهـشاخی ازـعامه یک

رفتاريواعمالها،دانستنیازايمجموعهوباشد
فوایدگرفتندر نظربدونعامهمردمبیندرکهاست
بهنسلبهنسلوسینهبهسینهآن،و منطقیعلمی

االمینی،روح(.استرسیدهارثبهتجربهصورت
افکاروعلومپیشرفتاثربرامروزه)266: 1382
دستازراخودارزشهمعامهکم فرهنگکمجدید

و محلی،ملیسنتی،فرهنگعناصرتمامودهدمی
پزشکیو کارافزارها،هاپیشهاعتقادات،رسوم،وآداب

به. استشدهسپردهفراموشیبهاینهاجزو سنتی و
و مطالعه در عامهفرهنگدربارهتحقیقسببهمین

ادبیات هر منطقه براي شناخت مردم آن منطقه امري 
ها و اشعار عامیانه ضروري است. در این زمینه، ترانه

نقش مهمی دارند. این اشعار سادگی مردم را به نمایش 
گذارند و با عواطف و هیجانات ساده سر و کار می

هاي طبیعت هستند و کننده جلوهدارند و وصف
ي از افکار بشري و بیانگر تاریخ، سرچشمه بسیار

هاي زنده و گویاي مردمی است که فرهنگ و اندیشه
. کننداحساسات خود را به صورت بدیهی مطرح  می

- تمیم؛147: 1388ذوالفقاري،؛47: 1387(محجوب،

)49: 1393داري،
هايبررسی سرودهباداردسعیحاضرتحقیق

عامهفرهنگرهدرباسؤاالت زیربهبختیاريقومبومی
:دهدپاسخقوماینفرهنگیهايشاخصو
چگونهبختیاريشاعرانشعردرعامهفرهنگ.1

است؟یافتهتجلی

شعردرعامهفرهنگازايبرجستهگونۀچه.2
شود؟میدیدهبختیاريمعاصرشاعران

شده از شاعران معاصرانتخابآماريهاينمونه
است:شعر در زیر آمدهاسمهمراهبه

اشعار): بختیاريمسعود(عالءدینبهمن-
خوشخون،َکوگِ نو،وارگهبرزگري،هیاري،بِهیگ،
.کَنونمالنازنین،کَوگِ 

عیدِبهار،َکنون،مالاَفَتو،نسل: سلیمانیروشن-
دل.دردریالی،لچک

اقبالکاغذي،گلدندال،: محمديقهرمان-
فرنگ. جاسوسکوهسار،

کوثر،َاوِ :)بختیاريقائد(خسروي عبدالعلی-
شیر.َبردِ گیس،چلُدَدرِ ُمو،وارِ داايِبمَهُنم،یابِرُم

روحبختیاري،روزگار: رئیسیداراب-
بهاریه.سرگردان،

صیاد،کهنهدل،شاهَاوِرلون،: ناصريمهرداد-
ُگرگ.ِملِ ُکهسار،کَوگِ 

شلیل.سالم،: سلیمانیقاسم-
خروسخون.: یلیجلمحمد-

تحقیقپیشینه
ایران رسوموآدابهاي متعددي دربارةپژوهش

ومورخانوسطیقروندرصورت گرفته است.
مسائلبهخودهايکتابدرجغرافیدانانوسیاحان
راتحقیقایناهمیتآنچه.داشتندتوجهعامهفرهنگ

تحقیقدر اینکه اوالً استاین،سازدمینمایانبیشتر
شودمیپرداختههاییو آیینرسوموآداببهبیشتر

اشارهآنهابهاشعارشاندربختیاريمعاصرشاعرانکه
بهمندانهعالقبرايتواندمیواندکرده
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اینثانیاً باشد.غنیبسیارمنبعیعامهفرهنگ
آثارواندنوشتهانقالبازقبلمعموالً نویسندگان

از . استمشکلآنهابهدسترسیوکمیابنیزایشان
توان به موارد زیر هاي انجام شده میجمله پژوهش

اشاره کرد:

خارجیهايپژوهش-
ترجمۀ،)میالدي1840(الیاردهنريسفرنامۀ.1

نویسندهکهاستايسفرنامه).1367(امیريمهراب
راآنمردم  بختیاريمیاندرحضورمدتطولدر

.استنوشته
- اماناسکندرترجمۀ،)1362(اولینسونرسفرنامۀ.2

بهسفرشدرنویسندهخاطراتاللهی بهاروند. شرح
.استلرقوممیاندرحضوروایران

بیشوب،ایزاالنوشتۀ،)1375(کوهزردتابیستوناز.3
آدابدربارةنویسندهامیري. خاطراتمهرابترجمۀ

.استایراندرکردولراقوامرسومو
نوشتۀ،)1375(بیاییدبختیاريسرزمینبهمنبا.4

سفرشرحامیري.مهرابترجمۀروز،مکبنالیزابت
توصیفوبختیاريقوممیاندرخاطراتشونویسنده

.است) بیبی(بختیاريبزرگزنان

داخلیهايپژوهش-
احمدنوشتۀ،)1372(بختیاريهايمثلوهاترانه.1

وبختیاريمحلیهايهترانشامل.موگوییعبداللهی
.استبختیاريزبانبههاالمثلضربوهامثل

ادبیاتوفرهنگ،)1372(بختیاريفرهنگوتاریخ.2
فرهنگجلوگاهدربختیاري،)1375(بختیاري

قائد(خسرويعبدالعلینوشتۀکتابهرسه،)1384(

- جداگانهموضوعکدامهرکهکتابسهاین). بختیاري

گویشیکلماتبختیاري،رسوموآداببهدارنداي
فولکلورومحلیاشعاربختیاري،قومپیشینۀبختیاري،
- میاشارهبختیاريهايجنگوهاحماسهوبختیاري

.کنند
نوشتۀ،)1376(بختیاريمردمیهايترانهواشعار.3

محلیهايترانهواشعارشاملکتاباین.حسینیبیژن
درگذشتهازکهباشدمیبختیاريقومفولکلوریک

.استبودهرایجمردممیان
نوشتۀ،)1377(بختیاريفرهنگوتاریخگلچین.4

قومگذشتۀبهاشاره.اوركاحمديامیرحسین
.داردقوماینرسوموفرهنگوبختیاري

علینوشتۀ،)1369(بختیاريواژگانفرهنگ.5
لغاتوواژگانفرهنگازکاملايمجموعه.صالحی
.استبختیاريگویش

مردمفولکلور،)1381(بختیاريحکموامثال.6
کتابسه هر ). 1393(سنگیشیر،)1391(بختیاري

بهکدامهرهاکتاباین. عدیويقنبريعباسنوشتۀ
مثالً . کنندمیاشارهبختیاريفرهنگازموضوعی

وهاالمثلضربتمامبختیاريحکموامثالکتاب
یاکندمیبیانرابختیاريدرقصاراتکلموحکایات

دربارةبختیارياعتقادچگونگیبهسنگیشیرکتاب
مرگشانازپسآنهابزرگداشتومشاهیروبزرگان

.پردازدمی
عوامفرهنگوحکموامثالدرسخنو یکهزار.7

بهمراجعهباامینی. امینیامیرقلیتألیفکتابدوهر
توانستبازاروکوچهمردمبانزازاستفادهومردم

تألیفراکتابدواینوتنظیمرافولکلوریکاصول
ایرانینویسندگانمیاندرامینیامیرقلی. نماید
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اصولفولکلورهاتنظیمدرکهبودکسینخستین
: 1382، پورآرین(. بستکاربهرامردمخودبهمراجعه

3/447(
بختیاريگچهارلنایلفرهنگورسوموآداب.8
و آداببهکتاباینسرلک.رضانوشتۀ، )1385(

خصوصبهولرستاندرساکنچهارلنگایلرسوم
. استپرداختهالیگودرزشهر

حسیننوشتۀ، )1386(بختیاريفرهنگدرنماد.9
قومدراساطیروالگوهاکهنونمادهابهبیشترمددي.

.دارداشارهبختیاري
داوديسریانوشتۀ،)1393(تیاريبخقومدانشنامۀ.10

حاضرحالکتابترینکاملوترینجامعحموله.
. باشدمیبختیاريقومفرهنگورسومآدابدربارة

.استپرداختهعامهفرهنگزوایايتمامبهکتاباین
بابختیاريقومدرسوگمفاهیمبررسی«مقالۀ.11

ۀنوشت،)1393(» گاگریوموسیقیتحلیلبرتأکید
دراستپژوهشیشیرمردي.پژمانومقصوديسودة
در) مویه(خوانیگاگریووعزاداريوسوگمورد
. بختیاريقوم
نوشتۀ،)1393(لريعامیانۀهايترانهنامۀپایان.12

وتحقیقشهرکرد.نورپیامدانشگاهشیخی،کمال
.استبختیاريولريقدیمیهايدربارة ترانهپژوهش

فرهنگیوادبیتحلیلوبررسیويگردآور.13
نوشتۀ،)1393(بختیاريعامیانۀهايسرودهسوگ

.شهرکردنورپیامدانشگاهزاده،حسینمسعود
درغمگیناشعاروهاسرودهسوگازايمجموعه
.دیدتواننامه میپایانایندرراماتموعزاخصوص

هايالمثلضربدرخانوادهوزنجایگاه«.14
عامیانۀهايقصهدرزنتصویر«،)1394(»تیاريبخ

اشعار عامیانۀبرجنسیتتأثیر«،)1392(»بختیاري

رضاییحمیدنوشتۀمقالههر سه،)1394(»بختیاري
بهبیشترمقالهسهاین.وندعبدهظاهريابراهیمو

وبختیاريهايالمثلضربوهاقصهدرزنانجایگاه
.پردازندمیبختیاريشاعراناشعاردرهمچنین

» نگاهی اجمالی به ادبیات عامه قوم بختیاري«.15
، نوشته ژیال خانجانی. در این مقاله به برخی )1395(

ها و اصطالحات مربوط به دعا و نفرین پرداخته از واژه
شده است.

منوچهرنوشتۀ،)1395(بختیاريعامهفرهنگ.16
بخشدودربکتااین. باباديداوريبهراموشفیعانی

هايپژوهشبهمربوطاولبخشکهشدهنوشته
بخشوبختیاريقومفولکلوردربارةشفیعانیمنوچهر

- میداوريبهراماشعاروهاپژوهشبهمربوطدوم

.باشد

مبانی نظري تحقیق
فرهنگ عامیانه / فولکلور.1

اي شامل معارف، معتقدات، فرهنگ مجموعه پیچیده
نون، اخالق، قوانین، سنن و باالخره هنرها، صنایع، ف

تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان 
گیرد و در برابر آن عضو جامعه، از جامعۀ خود فرا می

عهده دارد. به جامعه وظایف و تعهداتی را بر فرهنگ
آدمیاست کههاییعادتوهاتوانایی،دیگرعبارت

کالینبرگ،(. کندمیکسبجامعهعضوعنوانبه
هاارزشمجموعۀفرهنگ: گویدمیبیهقی)95: 1355

وسیلۀبهکهاستمعنويوماديدستاوردهايو
. استگرفتهشکلوشدهآفریدهتاریخطیدرهاانسان

تعاریف گوناگونی براي فولکلور )14: 1367بیهقی،(
ارائه شده است، این تعاریف گاه به هم بسیار نزدیکند 

اي نسبتاً بعید از هم دارند. فولکلور از دوصلهو گاه فا
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بهوعامهومردمتودهمعنايبه)folk(التین بخش
آمیز آن در تخفیفغیرمعنايدرکهعوامکلیطور

قرار دارد و)و فرهیختگاننخبگان(برابر خواص 
loreو معارفازايمجموعهوادبدانش،معنايبه

نخستین.استشدهتهگرفتخصصیغیريهادانستنی
مبسوطرشتهایناسمعنوانبهراکلمهاینکهکسی

آنچه«: نویسدمیاو.استمورتونآمبروز،کرداختیار
عامیانهادبیاتایعامیانهباستانیرسومانگلستاندرما

خوبترکیبکیبادقیقاً توانمیرانامیممی
انبیعامیانهدانشایلور-فولکعنیی؛ساکسونی

)17: 1387محجوب،(.»کرد
آنبودنشفاهیمردمفرهنگویژگیترینمهم

و آموختهو جامعهخانوادهحیطۀدردانشاین. است
- میثبتآنهاماندگارحافظۀدروشودمیآموزانده

ها،افسانهها،هـقصلـشامهـعامفرهنگ.شود
آدابوحکموامثالها،ترانهوهاتصنیفها،اسطوره

سینهدور،بسیارهاياز گذشتهکهاستهاییآیینو
منتقلاقواممیان دردیگرنسلبهنسلیازسینه،به

بدینوعامهمردمازبرخاستهعامهفرهنگ.استشده
. استآنانزندگیواقعیاتتجلینمايتمامآیینۀسبب

خصایصتمامتوانمیادبیاتوفرهنگنوعایندر
ها،اندیشهازاعممردمیو فرهنگاجتماعی

هايمنشورفتاراعتقادات،قومی،هايباورداشت
(قنبري عدیوي، . کردمشاهدهوضوحبهرااجتماعی

فولکلور،مطالعهموضوعکهآنجا) از74: 1393
توانمیاست،عامهزندگیمختلفهايجنبهبررسی

آنافرادکهداردوجودجوامعیدرفولکلورگفت
وکوچهمردم(عوامپرورشنوعدوايدارجامعه

مطالعۀبهباشند. فولکلور) نخبگان(خواصو)بازار

کهپردازدمیمتمدنکشورهايدرعوامتودةزندگی
طبقۀبهمربوطیکی: باشندمیپرورشدوداراي

هدایت،(. عوامطبقۀبهمربوطدیگريوکردهتحصیل
اعتقاداتبهمربوطعامهادبیاتهرچند)233: 1378

کمطبقاتوابتداییهايانسانرسوموآدابو
میاندرآنهاازبسیارياماشود،میجامعهفرهنگ

. استمرسومنیزباسوادافرادوپیشرفتهجوامعمردم
راعامهادبیاتشناساناز مردمبسیاريجهتایناز
. دانندها میملتفرهنگیهايارزشوتفکرشیوةینۀیآ
- ایندرشناسیروشلحاظبه)8: 1376،میرصادقی(

شدن،فرديشدن،ايحاشیهازبایدمطالعاتگونه
عناصرنبودنکارکرديونبودنشایعبودن،جعلی
وفناهلافرادفولکلورحوزةدر. جستدوري
وشاملواحمد،آلجاللهدایت،مثلمنديعالقه

برايايویژهروشکدامهرواندکردهفعالیتانجوي
)17: 1386ساروخانی،(. اندداشتهخودکار

کاربرد عناصر فولکلوریک .2
:شودمیتقسیمدستهچندبهفولکلورموضوعات

هايبازي،هازدزبانلغزها،ها،چیستانحکم،وامثال-
تشبیهاتمخفی،زبانزرگري،يهازبانزبانی،

،هاشتهنوماشینوها نوشتهدیوار،هاادگاريیعامیانه،
ها.جوابیحاضرونوازشیاشعار،هانفرین

يهاقصه،هااي، افسانهاسطورهحکایاتاساطیر،-
ها.لطیفهوواقعیحکایاتپهلوانی،

مردممیاندرکهمذهبیرسوموآدابازدستهآن-
اعیادزنی،قمهنذري،يهاسفرهانواع: مثل.داردرواج

اماکنآدابخوانی،ديمولوفطر،غدیر،قربان،مبعث،
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ونذرکردهو درختانها اولیا، چشمهقدمگاهمقدسه،
.قربانیانواع

برون،بلهخواستگاري،(عروسیو مراسمآداب-
الزامهم،برايو دخترپسربریدنناف) نامزدي
بریدنسوران،ختنهپسرعمو،عمو ودخترازدواج

وگذارينامبچه،گوشدراذانخواندنبچه،ناف
.ماماخاصيهاطبابت

چاووشیطلبیدن،حاللیتکردن،آشتیسفر،اعمال-
فیروز،حاجیونوروزسوري،چهارشنبهخواندن،

.بدرسیزدهگرفتن،ودادنعیديگشایی،بخت
سر برهنه: مثلسوگواريانواعجنازه،و تشییعمرگ-

جوانان،برايگرفتنحجلهکردن،پابرهنهوکردن
ومیتبرايخیراتپوشیدن،سیاهزنان،بریدنگیس

.و سالگردچهلمهفته،سوم،مراسم
محبت،جلبيهاشیوهفالگیري،جنبل،وجادو-
سوگندوخوابگزاريردن،ـکاروـجار،ـمرةـمه

.خوردن
تقسیمو برداشت،داشتکاشت،شیوةکشاورزي،-

آمدنو بندطلبآبیاري،خرمن،دعايمحصول،
.باران

استخدامها،دامچرايها،داماسامیامداري،د-
.اومزدوچوپان

- بازياشعاروبزرگساالنوکودکانيهابازيانواع-

)59-61: 1387محجوب،(. ها
سرزمین بختیاري.3

: نویسدمیهرودوتقولازخسرويعبدالعلی
هايهکوازکههستندایرانیقدیمنژادازهابختیاري
ايعده. کردندحرکتمغربسويبهقفقازوآرارات

اراضیچونورسیدند)بلخ(جیحونرودجنوببه
نهرکناردر،یافتندبالمنازعهووسیعخوب،راآنجا

بعدهاکهگزیدندمسکنشدمینامیدهدهازکهآبی
)54: 1375خسروي،(. نامیدند»آربخت«محل رااین

یشپسال700حدوددرگیرشمنرومنگفتهبه
و کنونی)سلیمانمسجد(پارسوماشدرمیالداز
جبالسلسلهفرعیهايدر کوهکنونیایذه)انشان(

سويدودرواقعناحیهشوشتر،مشرقدربختیاري
ازپیششط،اینبزرگانحناينزدیککارون،ساحل

وحضور. شدندمستقربرگردد،جنوبسويبهآنکه
وسازندهشتالودهههفتدرهابختیارينقش

مجلسکهشدباعثایرانمعاصرتاریخدرمؤثرشان
هايکوششاز. ق.ه1327یازدهمدرمردمنمایندگانو

صورتبهاسعدسردارخانقلیعلیحاجوآنها
)195: 1377علوي،دانشور(. نندکقدردانیرسمی

هنر،فرهنگ،. استآیینیکوهزارسرزمینبختیاري
درکهاستنیاکانیمیراثبانشزوباورسنت،آیین،
پیشاهنگسیاسیواجتماعیتاریخی،هايصحنهتمام
ماندهبرجابختیارياعتقاديهايآیینبیشتر. اندبوده

. دارندعرفی-سنتیرنگودهستنباستانعهداز
وداشتکاشت،ازدواج،مرگ،تولد،سنتیهايآیین

کانموحماسهکوبی،خرمنوچینیغلهبرداشت،
درریشهفرهنگیوتاریخیحوادثورویدادها

قومادبیاتودارند. شعراقتصادي-اجتماعیزندگی
ايویژهجایگاهایرانیاقوامدیگرمانندنیزبختیاري

بودهشفاهیایرانعشایروایالتسایرمانندوداشته
شدهنقلسینهبهسینهبلکه؛نگردیدهمدونگاههیچو

شاعرياگرچه؛استایلزندگیمایهجان،شعر. است
فعالحضوريشعراما،نیستشغلیوسمتایلدر
کلیطوربه. داردبختیاريزندگیدرچشمگیرو

وبودهارتباطشانوتعاملوسیلۀبختیاريقومادبیات
انتقالحاصل،داریمبختیاريدرعامهادبیاتازآنچه
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: 1384خسروي،(. استسینهبهسینهشکلبهدانش
352(

هاي قوم بختیاريها و سنتآیین.4
انساناقوامسایرچونبختیاريقومشعرمضامین

یامراحلدرآدمیباهمدلینوعیجهتدرومحور
و حماسهسوگ،عروسی،مثل.استمعینیهايزمان
اغلبشعر. داردپیوندوربطایلیزندگیبهآنچه

رسوموآدابها،اسطورهراويبختیاريشاعران
این. استبختیاريقومفرهنگیهنجارهايوایلیاتی
گذشتهدرکهاستهاییآیینوآدابازسرشاراشعار

ماندگاريوحیاتوکردهزندگیآنهابابختیاريقوم
ها،سنتبرخی آداب،بهادامهدراست.زدهرقمرااو

قوممیاندرکهاستشدهاشارهرسومیوهاآیین
دربارةزبانبختیاريشعرايوبودهجاريريبختیا
. 6اندپرداختهسرایشبهآنها

عروسی.1-4
ل بختیاري آداب و رسوم ـم ایـار مهـم بسیـاز مراس

ازدواج است. بعضی از آداب این مراسم شاید به ظاهر 
اما هرکدام ریشه در تاریخ این ،کم اهمیت به نظر آید

نماید. یشه ضروري میقوم دارد و رعایت آن براي هم
مربوط به ،شودمراسمی که در اینجا شرح داده می

زمانی است که هنوز پاي مردم به شهرها باز نشده بود 
و مراسم اصیل بومی و ایلیاتی هنوز رنگ شهري به 

بهبختیاريایل)33: 1385. (سرلک، خود نگرفته بود
و سردسیردرموقتحضوروزندگینوععلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. با توجه به تعداد زیاد اشعار، تنها به یک شعر زیر هر شاخص 6

فرهنگی اشاره شده است.

مراحلودادهوفقمنطقهشرایطباراخودگرمسیر،
ممکناگرچه؛دهندمیانجامسر همپشتراعروسی

درولی،باشدايفاصلهعروسیتانامزديبیناست
يهافعالیتعروسخانوادهموافقتازپسموارداکثر
: گیردمیانجامترتیببهزیر

.4؛ونـِاشکَندـقن.3؛بَرونبِلکِه.2؛بُرونبله.1
.8؛عروسی.7؛عقد.6؛ابندونـحن.5؛اِشکَنوناـپ

. (داوودي پاُگشون.10؛ ُگشونري.9؛سرانداز
)247: 1393حموله، 
يبرارادختريبخواهندايخانوادهاگر: برونبله
سنجیدنبرايراکسیلاونند،کخواستگاريپسرشان

کدخداي(ُدزهکَُخداآنبهکهفرستنددختر مینظر
امريعشایردرو دخترپسرارتباط. گویندمی) یدزدک
ازپس. استممکنغیرومذمومحالعیندروقبیح

برايو زنانمردانازگروهیدختر،خانوادهنظرجلب
. کنندمیپیداحضورخواستگاريرسمیعملانجام

ردختآن، پدرمیزبانکهاستمعمولیمهمانیامر،این
همراهو جوانسالمیانسفید،ریشنفرچند. است

راخواستگاريمراسموافتهیحضورزنانازتعدادي
موافقت،برايرـدختدرـپاهیـگ. دهندام میـانج

نقد،پولتفنگ،بودرسمگذشتهدر. خواهدمیهدیه
)گشودنزبان(ونـُگشزونبه عنوانرااحشامایاسب

. ستابُرونبلههماناینخستمرحلهاین. دادندمی
)242: 1393(قنبري عدیوي، 

همراهبهزنانازايعدهمرحلهایندر: بَرونبِلکِه
و هدیهلباس،دختربرايمردانازنفردوکیی

روسريکیشامل و هدایاالبسه. آورندمیپیشکش
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رنگی، لباسيهاپارچهسفید،رنگ، چادرهفتشاد
ئینات،تزبا) کفشوِقريشلوارَلچَک،پیراهن،(محلی
- هدیهکدامهرنیزدختراقوامبراي. استطالوگوهر

راديـاف.دـگوینمیَسرَرختیآنبهکهکنندمیتهیهاي
راییهاو سرودهاشعارآورند،میراعروسبِلکِههـک

و شادتندریتمدارايکهخوانندمیگروهیبه صورت
)248: 1393است. (داوودي حموله، 

بامرحلهاین: خورانرینیشیایِاشکنونقند
گیردمیانجامطرفدواقوامازبیشتريجمعحضور

ایندر.آیددرمیرسمیمجلسکیبه صورتو
توافقیمتنپاگیره،. شودمینوشتهپاگیرهمجلس
مهریه،چونمتعدديمواردآندرکهاستازدواج
)250: (همان. شودمیثبت..... وجهیزیهشیربها،

ج مطبخ یا باروزي به نسبت تعداد خر: باروزي
شود که شب حنابندان در منزل پدر مدعوینی تعیین می

خورند و عبارت است از: گوسفند عروس شام می
زنده، آرد، برنج، حبوبات، روغن، قند، چاي، تنباکو، 
سیگار و ... تهیۀ این وسایل و لوازم به عهدة پدر داماد

)36: 1385است. (سرلک، 
ازراعروسخواهندمیکهنگامیه: سرَانداز

و شکالتپولنقل،اوسربرببرند،بیرونپدرۀخان
زنهافرستند،میصلواتآنهاسالمتیبرايوریزندمی
. نوازندمیهما ـهالـتشمآنهاباهمزمانوزنندمیکِل

)244: 1393(قنبري عدیوي، 
دامادخانهبهورودازقبلعروس: گِرزَنون

پدرازو تا) زندمیِگراصطالحبه(کندمیتوقف
این.شودنمیخانهواردنگیردايهدیهاوخودایداماد
اسب،داماد،مالیتوانحسببرتواندمیهدیه

هدیه،دادنازپس.باشد.... وپولزمین،گوسفند،
درپاتاکنندمیقربانیآنهاپايپیشراگوسفندي

دادنپاداشزنون،گِر. دشونخانهواردوگذاشتهخون
(داوودي حموله، . استقدمحقهمانایعروسبه

1393 :254(
تادامادخانهبهعروسوروداز: ُگشونري

و کنندمیهلهلهوشاديو مردانزنانآفتاب،غروب
- میتقدیمو دامادعروسبهراخودهدایايپایاندر

زدهالبارااوروبندعروسنزدآمدنبابرخی. کنند
- میدعاو برایشگویندمیتبریکاوبه) ُگشونري(

خودباعروسکههدایاییازهمدامادمادر.کنند
جوراب،اغلبهدایااین. دهدمیها مهمانبهآورده

)255: (همانهستند. و شکالتدستمال
و عروسروزچندازپسعروسپدر: پاُگشون

پذیراییآنهاازو کندمیدعوتخودخانهبهراداماد
ازپیرويبه. دهدروشنی میچشمآنهاو بهکندمی
و عروسنیزها فامیلو سایرهمسایگانعروسپدر

. (قنبري عدیوي، کننددعوت میخودخانهبهراداماد
1393 :245(

وها منظومهشادترینازکی: یخوانیدُوااللی
.است) لیلی-داماد(ُدوااللیبختیاريایليهاترانه
جمعی، دستهبه صورتعروسیروزدرها ترانهاین

خاطره بگذشتهدر. شوندمیخواندههازنتوسط
.بودداماددُوااللیاشعارمخاطبمردهابرتريحس
صداییچنديهاملوديوجزو ابیاتاشعاراین

اشعاراین.داردمخصوصریتمشعرهرکههستند
درها بندترجیعوشوندمیآوا خواندهو همهماهنگ

و نژاداعتبار،وشوندمیهمسراییابیاتآخر
)133: (همان. کنندادآوري مییراها خانوادهارجمندي

نام شعر: لََچک ریالی
)عر: بهمن عالءدین (مسعود بختیاريشا

تنگ مُنار یادت ایا عروسی 
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ُدهَدر مرداس ُو ُکر خُروسی
وه منار آیا عروسی دختر مرداس و پسر دره ک

خروسی را یادت هست؟
زَنَگل ُو ُدهَدرون خمیر اِِششتن

نون لري به چاله ایبِِرشِتن
دادند و نان محلی دختران و زنان خمیر ورز می

پختند.می
به ساز و کرنا ُهف ایکرد میرشکال 
راو ِدلَک ِز صیدالَترکه ِز سُه

- بازي را میا آهنگ چوبـا ساز و کرنـده بـنوازن

- بازي مینواخت و مردان (سهراب و صیدال) چوب

کردند.
بازي ایِکردِن همه وا دل ُو جون 

زوِر خُنه به َیک ایدادن نشون 
کردند و با هم زور بازي میهمه مردان ایل چوب

.کردندآزمایی می
ُدرَگل ُو َزنَگل ، همه مِینا به سر 

همه ِز َدم َرخت لري سون به َور
هاي محلی بختیاري دختران و زنان همگی لباس

بتن داشتند.
پیاَیل ُو جاِهلون، دوون ُو باال  

به َسر ُکلَه ، به َور دَویت ُو چوقا
هاي بختیاري (کاله ل همه لباسمردان و جوانان ای

خسروي، دویت و چوقا) بتن داشتند.
پیاَیل ُو زَنَگل، همه دسمال به دست

هیشکی ِز شادي سَِر ِگل نینشست 
مردان و زنان همه در حال شادي و رقص بودند و 

نشست.هیچکس روي زمین نمی
ا اِکُفتن ـن ُو پـازستـه اِبـهم

نـوُدوا اِکُفتِـگ ُو نـَدوِر بِهی
- ان دور داماد و عروس گرد میـردان و زنـهمه م

کردند.آمدند و رقص و پایکوبی می
بِهیگمون سواِر مادیونی 

اِبُردنس به چاُدرا ُدوونی
عروسمان را بر مادیانی سوار کرده و به چادرهاي 

بردند. ینی میپای
اِبُردنس اِگوي به وارگه اَفتو

ِاگوي که مَه ِن داِن شی به اَفتو
بردند و انگار که گویی او را به خانه آفتاب می

عروسی ماه و خورشید است.
اَفتو ُو َمه بِهیگ ُو نو ُدواهن 

تنگ مُنار ایِل بگو بیاهن
خورشید و ماه، عروس و داماد هستند اي تنگ 

منار، ایل بختیاري را بگو جمع شوند.
کِل ِبزَِنن بخونن ُو ِبوازِن

تموِم ایِل مو به َنشم ُو نازِن
هلهله و شادي کنند و همراه هم ترانه بخوانند و 

برقصند و همگی ناز و کرشمه کنند.
هاي قوم به چند آیین از فرهنگدر اشعار باال 

بختیاري اشاره شده از جمله: آیین چوب بازي، آیین 
پوشیدن لباس محلی توسط مردان و زنان در مراسم 

.عروسی و ...
در شعر باال به آیین چوب بازي که یکی از 
رسوم قوم بختیاري است و بیشتر در مراسم عروسی 

، نیز اشاره شده است.کنندآن را اجرا می

بازيترکهوبازيچوب.2-4
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قدمتیچوبایران، رزمنشینزاگرساقوامدر بین
و شادييهاآییندراکنوندارد وو تاریخیدیرینه
بازي،و دستمالبازيچوب. شودمیبردهبه کارجشن

کههستندایراننشینزاگرسمناطقسنتیآییندو
سنتیآییناین.استبودهرزممیدانهر دوخاستگاه

است،کردهاشارهآنبهشاهنامهدرنیزفردوسیکه
تفاوتاینبا. شودمیاجرابختیاريایلبیندرهنوز

برخی.استشدهتبدیلبزمیآیینبهرزمیآیینازکه
را بازيچوبآیینقدمتشناسدیرینهنگارانقوم
نبردبهآن،تاریخکهايگونهبهدانند،میپیشهاقرن
. استشدهمنتسبمقدونیمهاجمانباانایرانی

) 475: 1393(داوودي حموله، 
بازي یا ترکه بازي بزمی بین جوانان و افراد چوب

گیرد و آهنگ و مراسم سال دو به دو انجام میمیان
خاصی دارد. یک فرد چوب نازك و دیگري چوب 

گیرد. کسی که چوب کلفت و ضخیم را در دست می
به پاهاي فرد دیگر ضربه وارد نازك را در دست دارد

کند و او نیز باید از خود دفاع کند. می
- ر دور میـان از همدیگـکنه رقصـد از زدن ضربـبع

ها را با هم عوض شوند و به هنگام برگشت چوب
کنند. این نمایش در واقع نوعی تمرین حمله و می

)38: 1385(سرلک، است.دفاع از خود 
شاعر: مهرداد ناصري

ُخم پاپا کُُنم جونی دیه نیای
ایخوم حرفی زَُنم زوونی دیه نی 

ِز بَس تَرکه تَِر چوباِز َخرُدم
ایُخم وا ِکل کُُنم زوونی دیه نی

خواهم خواهم راه بروم اما توان ندارم. میمی
حرف بزنم اما زبان ندارم. از بس که چوب مرد چوب 

توانم بلند شوم. م خورده نمیباز به زانوهای

گِردِواريایَکنونمال.3-4
وزنانجایگاهتاکنوندیربازازایرانپهنه گسترده

ختاریدانایانکهآنجاتا. استبودهنشینکوچمردان
سرزمیناینمردمان،دهندمیگواهیشناساندیرینهو

فرهنگیگاههیچاند،داشتهو خردمندانهغنیفرهنگی
- نداشتهدشمنیوي خرافیهااندیشهوپرستخرافه

و نامادیباوداشتهرويکتایییبهیشانهااندیشه. اند
گرميهاسرزمینازکوچدرهاسالکهاستبودهاو

يهاسرزمینازوتابستاندرسرديهابه  سرزمین
سفررنجزمستان،درگرميهاسرزمینبهسرد

)345: 1384(خسروي،. استبودههمواربرایشان
همنیزو زیبازشتداردکوچ

همنیزرؤیاوراهسنگالخ
بختیاريعشایرو دیرینتاریخیآیینکَنونمال

وباشدبختیاريایلقدمتبهبایدشقدمتکهاست
ازکَنون،مال. شودمیاطالقعشایرکوچآغاززمانبه
اموالواثاثیهاسباب،تمامیمعنايبه) مال(واژهدو
زندگیدرکهچیزيو هرگلهچادر،سیاه: قبیلاز

معنايبه) کَنون(و گیردمیقراراستفادهموردعشایري
کوچ،سحرگاهبختیاري،رداناست. مو برداشتنکندن

شروعبا. کنندمیآمادهکوچبرايراهمهبلندصدايبا
تاکندمیعبورو برندهتیزيهادرهدهانهازایلکوچ،

. برسد) وارگه(نظرموردمحلوارتفاعاتبلندترینبه
- عجیبازکییالعبور،صعبهايگذرگاهازگذشتن

آندر. باشدکوچ مراحلترینسختو شایدترین
و دستبهوبرندمیستورانازبارخودکههنگامه
يهاگذرگاهآنازگذرتوانراستورتابرندمیدوش

خانواروو بُنهرمهکهآنگاهایوباشدکوهستانسخت
روديهازابـخیازوار،ـاستدانـچننهِکلکیبررا
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و خداداديو توانشانگذرانند، امیدمیانـروشـخ
مملوبختیاري،زنانوردانـمسینه.شودمیوچنداند
درکوچ،هنگامدرکهاستسوزناکیهايترانهاز

حزنشکبدون. شودمیخواندهها،درهوهاجاده
مالآیینحزندرریشهبختیاريآوازهايدرموجود

بختیاريزنانومردانکوچیهیچدرزیرا؛داردکَنون
.بودخواهندوهستندروهروبیمصائبچهبادانندنمی

نام شعر: خروسخون
شاعر: محمد جلیلی

خروس خونون وا مَِه چارده ایُکنه ایُلم گرِدواري
َروون ایبو چی َاوه بارون هر کُُه دشُت هردیاري

مانند ،کوچ ایل در سحرگاه شبی که ماه کامل است
جاري شدن آب باران در دشت است.

رین، بیت مین سازِت هی بِبارتهبزن میشکال خسرو وشی
صدا سازِت وا ِدُلم ایگو راِز َکوگونه هم دووارته

-هده، آهنگ خسرو و شیرین را بزن که بـاي نوازن
جا و آهنگین است و راز صداي کبک را برایم تداعی 

کند.می
گاله به کرنا ، پیایَُل زَنگَل بیان وِ بازيبزن میشکال،

ره تا خروس خونون تَش بالزي نیم واَیک جوِر آستا
اي نوازنده، با کرنا ساز بزن تا همه برقصند و مانند 

ها، تا سحرگاه آتشمان روشن باشد و بیدار ستاره
بمانیم.

دلُم ایخو َکن َکن ماال سَرُکِه زرده وام دیار بو
ببینیم وا تابش اَفتو البال اَورا مال ِو بار بو

را باالي زردکوه ببینم. هنگامی آرزومندم کوچ ایل
- که آسمان نیمه ابري است و آفتاب از میان ابرها می

تابد.
مو مَندیُرم ُکرَگُل ُدرَگل ، سرُکِه َزرده هم وابا یَک

ِبوازن وابا مَُه َافتو زیر َاورا تَب تَب گُروَسک
آرزومندم باالي زرد کوه پسران و دختران زیر ابرها 

.بازي کنند (بازي محلی بختیاري)قایم باشک
بیا واَیک سی َگپون ایل زیر ِچل دارا جا وَنیم باز

بخونیم وا شُرُشِر بَرَفو بیت هفت لشگر وا فلکناز
تا با هم براي بزرگان زیر درختان بزرگ فرش بیا

پهن کنیم و همه باصداي آبشارها ابیات شاهنامه و 
به چند نمونه از (در این ابیات فلکناز را بخوانیم

کَنون، بازي (مالفولکلور بختیاري اشاره شده است
خسرو و .محلی تپ تپ ُگروَسک (قایم باشک)

خوانی، نوازنده محلیخوانی، شاهنامهشیرین
(میشکال)، اشاره به کبک که قوم بختیاري باورهاي 

زیادي دربارة آن دارند).  
خوانیشاهنامه.4-4

فردوسی شاهنامۀدیر باز کتاب در سرزمین بختیاري از 
اي پیدا مشهور بوده و کمتر خانوادههفت لشگربا نام 

شود که این کتاب را نداشته باشد. در هر طایفه می
را با سبکی خاص و شاهنامهافراد با ذوقی بودند که 

خواندند. از دورانی که قلم و کاغذ با آوازي خوش می
ا با نخستین کتابی همورد استفاده قرار گرفته، بختیاري

حکیم فرزانۀ طوس بوده شاهنامۀ،اندکه آشنا شده
ها مورد استفاده خانهاست که بیشتر در          مکتب

هاي خود خانه دانستنیگرفته و مالهاي مکتبقرار می
را در مورد این کتاب حماسی و ملی براي شاگردان 

دادند. در مجالس خوانین بختیاري خود شرح می
برنامۀ رسمی وجز» شهنومه یا هف لشگر«ن خواند

هاي بختیاري در جنگ)418: 1384. (خسروي، بود
- رسم بر این بود که قبل از آهنگ و عزم جنگ، داستان

هاي رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، رستم و 
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اشکبوس، هفت خوان و ... براي تهییج سواران جنگی 
نشناسد شد سوار سر از پاشد و باعث میخوانده می

ابوالقاسمحکیمشاهنامهو خود را به قلب دشمن بزند. 
و شناسنامهمامنظومه حماسیترینبزرگفردوسی،

ایرانو عشایراقوام. استزبانانفارسیوایرانیانملی
و سینهآموختهکنونتاپیشینهزارهازرااثرایننیز
روح.اندرساندهخودفرزندانبهراآنسینهبه

اینبهراآنهابختیاري،مردمو حماسیشوريسلح
استفاده. استداشتهنگهوفادارومندعالقهسترگ،اثر
وبختیاريمردمفرهنگدرشاهنامهایرانیيهاناماز

همچونمختلفرخدادهايدرآنابیاتخواندن
ایناز... و) شیرهابرد(قبرهاسنگایسوگواريمجال
شاهنامههـبهابختیاري.یدگوسخن میتاریخیپیوند

مردان. گویندمی» هـشهنوم«تلفظدرو» لشگرتـهف«
بزرگاثربیت از اینصدهاوهادهبختیاري،و زنان

پندهاشیرین،وتلخرخدادهايدرودانندمیبرازرا
را آنخاصصدايبا... وها بزموها رزماندرزها،و

و رستمسفندیار،و ارستمهايخوانند. داستانمی
وترینجذاباز... وسیاوشخوان،هفتسهراب،

برخی . ستهابین بختیاريدرهاروایتترینرایج
روحخوش،صدايازگیريبهرهباخوانان،شاهنامه
نگهزندهایلجواناندر بینرادالوريوحماسه
،شاهنامهبدیلبیفرهنگبهشیفتگیاین.اندداشته
و شاعرپژوهشگر» نیاخسرويادجو«تادشسبب

- داستانبازسراییبهابتکارياقدامکیدربختیاري،

رابختیاريشاهنامهوپرداختهباستاننامهبهینهاي
)72: 1393عدیوي،قنبري(.آوردپدید
خروسخون                                                         شعر:

شاعر: محمد جلیلی 
َیک سی َگپون ایل زیِر ِچل دارا جا وَنیم بازبیا وا

بخونیم وا ُشرُشر بَرَفو بیت هفت لشگر با فلک ناز
بیا با کمک همدیگر براي بزرگان زیر درختان 
بزرگ فرش پهن کنیم و با صداي آبشارها اشعار 

شاهنامه و فلک ناز را بخوانیم.

خوانیشیرینوخسرو.5-4
کییخوانیشاهنامهمانندزنیخوانیو شیرینخسرو

خسروست. آوازهابختیاريشفاهیادبيهاسنتاز
-لريمشهوريهاآوازازو خسرو،شیرینایو شیرین
حکیمازنام،همینبهايقصهازکهاستبختیاري

ماهوردستگاهدرواستشدهبرگرفتهايگنجهنظامی
دررامقاماینبختیاري،خوانندگان. شودمیاجرا

جوانانیبرايگاهی. خوانندمینیزمهمبسیارمجالس
کنندمیاستفادهمقاماینازنیزبسپارند،جانناکامکه
)219:(همان. استو دردناكجانسوزبسیارکه

خروسخون                                                :شعر
شاعر: محمد جلیلی 

مین سازت هی بِبارتهبزن میشکال خسرو وُ شیرین بیتِ 
صدا سازت وا دلم ایگو راز کَوگونه هم دووارته 
اي نوازنده مقام خسرو وشیرین را بزن زیرا که 
مناسب االن است وصداي آن صداي کبکان را برایم 

کند.تداعی می

و صیاديشکار.6-4
بودهاییسرگرمیجملهازبازدیرازصیاديوشکار

مراههبهراتیراندازيهنرویکوهپیمایوورزشکه
حرفهایندرخاصیافرادعشایريجامعهدر. داشت
. گرفتندمیقرارنیزمردمتوجهو موردبودندپیشتاز

رسیدهبه ماسینهبهسینهصیادي،زمینهدرکهاشعاري
اینبیانگر. استمعروف» سَرُکهیبیت«نامبهو
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عیاريارهايکزمرهدرراحرفهاینکهاستواقعیت
شعرآنبزرگداشتدروکردندمیقلمدادو پهلوانی

(قنبري . گفتندمی» صیاديبیت«آنبهسرودند کهمی
)85: 1393عدیوي، 

اريـبختیدرراانـارچیـشکنـتریدهـورزی
بختیاريدرايحرفهشکارچیان. گفتندمی» میرشکار«

شکارمیروقتی.اندواالیی بودهو منزلتمقامداراي
جابهراآیینیيهاسنتعزایش،وسوگدربمیرد،

آنو برگزینبهآرایند،میرااسبش. آورندمی
- میزینرويسیاهالـشد،ـآویزنمیارـشکابـاسب

بزشاخبندند،میاسبگردنبرسیاهکشند، دستمالی
نصرتطاقروينمادینشکلبهرا) پازن(کوهی

سوگچپی،سازباکارچیشفراقدردهند،میقرار
بهتبدیلگاهصیاديابیات. خوانندمیصیاديسرود
زیباترچیزي،هابختیاريبراي.شودمیخوانیسوگ

ابیات،این. نیستشکارصحنهتوصیفازتردلخواهو
و قومیيهاو پنداشتهها هنجارازگرفتهنشأت

زبانازکهباشدمیا و باورهها سنتآیینی،مضامین
ازشکار،فولکلور. شودمیگفتهشکارمیروشکار
باورها،رسوم،وآدابشاملاوبازگستتاصیادعزم

شود.میگفتهکهاستاشعاريوها ترانهابزار،
وها کامیابیشکار،خاطراتخصوصدراشعاري
: 1393داوودي حموله، (. شودمیسرودهیشهاناکامی

)845و 844
وي (قائد بختیاري)شاعر: عبدالعلی خسر

صیاد من! دانی که هنگام بهار است
گاه درنگ آمد، نه هنگام شکار است 

بار آورند اینجا ! غزاالن کمر کش
آن میش آبستن کنار چشمه سار است 

دانم شکار و صید کوهستان! بهنگام 
ن بختیار است از شیوه هاي سرزمی

آور! که آید فصل پاییز                      لختی درنگ
شمار استآنگه به چشمان تو صید بی

تیري که هرگز برخطا راهی ندارد
در باور من در کمان هفت و چار است                                                                   

شکال کنی بیو ریم به َزرده ار ایخوي 
بزنیم بَره کُهی که کار مرده

اگر به دنبال شکار هستی بیا به زرد کوه برویم و 
بره کوهی شکار کنیم که کار مردان است. 

اَر ایخوي شکال کنی َرو آسماري
میر صیاد وا خوت ِبَور سی یادگاري 

ار هستی به کوه آسماري برو. اگر به دنبال شک
میرصیاد را همراه خودت براي یادگاري ببر.

بیو بریم به  ُکهرنگ میش به گُداره
تفنگم خال ایزنه شاه چیس نداره

ها درگذرگاه به کوهرنگ برویم که گله میشبیا
زند و شاه چنین خورند. تفنگ من خال را میآب می

تفنگی ندارد.
اِل ُکهرنگ سر بست به دسمالمیر شک

پازنون شادي کُِنن ، دالون زنن زال 
شکارچی کوهرنگ بیمار شده وسرش را با 

کنند که او دیگر قادر شکارها شادي میدستمال بسته.
ها ناراحت از اینکه دیگر از به شکار نیست و عقاب

خورند.شکار او نمیةته ماند

دال نیگره لیزوا بُِرم  ِو اوچه که 
داغ ِز َدِس سه تیُر فشنگ ُگم تیز
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خواهم آنجایی بروم که کرکس هم آرامش می
ندارد. امان از دست نفنگ سه تیر و فشنگی که نوکش 

تیز است.
پازِن زردَچمَبري، َجست ُور سِر بَرد              

خوساخوس شادي کُنه صیاِد دال خَرد
رنگ شاخ بلند بر روي سنگ پرید؛ کوهی زرد بز

شادي کنان که صیاد را عقاب خورد.

پازِنه وري بِچَر که روز دراوِه
ُاصیاد که تونه زید سالس وراوه

اي بز کوهی بلند شو و بچر؛ آن صیاد که تو را 
زخمی کرد، یکسال از مرگش گذشته است.   

) همیاري(هیاري. 7-4
در بینهموارهدورهايزمانازو کمکهمیاري

و آالتماشینکهدورانیاست.بودهمرسومهاانسان
دستبه وسیلهکارهاو بیشتربودهکمکمکیابزار

انجامراکارهاهمدیگرکمکباشده و مردممیانجام
همدیگربهدر کمکنیزبختیاريایل.دادندمی

بیشترها ختیاريب.اندبودهقدمپیشهمیشه) هیاري(
جمعیدستهوگروهیبه صورتراسختکارهاي

کوبی،خرمنکردن،درومثلکارهایی.دهندانجام می
چادر،سیاهکردنبر پاکَنون،مالگندم،کردنآسیاب
و ایلیاتیبلندروح. این..ووارگهکردندرست

کمکهمبهداشتچشمبدونافرادکهاستعشایري
کشاورزي،دامداري،چونسائلیمدروکنندمی

اجتماعیواقتصاديو امورو عزا، بافندگیعروسی
عمرييهادورههمهدر.استنمایانبیشترخانوار،

- گونههايروشبههمیارياینمردان،وزنانبینو

)114: (همان. داردوجودگون
نام شعر: هیاري

شاعر: بهمن عالءدین (مسعود بختیاري)
ري به مال باالبیو ریم هیا

غله ها نچیده مَندِن َسِر پا
هاي مک به مال باالیی برویم زیرا غلهبیایید براي ک

اند.آنها هنوز چیده نشده
صوو تا َپسین درو کنیم پاك غله هانه

ُدرَگل ِبرِن پاك بُکُنن جا خرمِنانه
سپس، ها را درو کنیم.از صبح تا غروب همه غله

صورت ه ها را بدختران جاي خرمن را تمیز کنند تا غله
خرمن درآوریم.

کُر حیونونه بیارین بوَوندین 
نـه َزمَندیـدونم همـُوال ای

اي نیست. دانم همه شما خسته هستید. اما چارهمی
پس گاوها را براي خرمن کوبی (هوله) آماده کنید.

پاك َخرمِنانههوله کنیم تا دم صوو
ُکر تو وابا آستاره صوو بیار جِنِگرانه 

ها را بکوبیم (هوله از شب تا صبح همه خرمن
کنیم). اي پسر تو هنگام صبح جنگر را بیاور براي جدا 

کردن گندم از کاه به وسیله باد (آشیرداري).
هورانه بیارین وا یَک بِتینین

بیارین گندم بِپینین کِیله
اورید و آنها ـدم را بیـوص گنـهاي مخصیـگون

را تمیز کنید. سپس با پیمانه مخصوص آنها را پر 
کنید.

کُرَگل ِبرِن بار آسیووي َارکه ِگی آبو
ُدرَگل ایخون نون بَِپِزن ِز گندم نو

ها را به آسیاب ببرند و اگر نوبتشان پسران گندم
را آرد کنند. تا دختران از آرد تازه نان گرم شد. آنها 

(همیاري)، درو، بپزند( اشاره به آدابی همچون هیاري
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کوبی، آسیاب کردن گندم و آوري گندم، خرمنجمع
پخت نان از گندم).

ناشاديومرگ.8-4
خراشیصورتوگیسوبري):بريَپل(گیسوبري

بهعالقهاظهارخاطربهزنان.داردباستانیریشۀزنان
ازحاکیآییناین. بریدندمیراخودگیسوانمردان
نمادگیسوبريواستزرتشتیانباوريدیننظام

طیسوگواريدربختیارياست. زنانسوگواري
و بابریدندمیقیچیباراخودموينمادینمراسمی

بریدهچیدند و گیسوانمیمتوفیبر مزارخاصنظمی
. شدمینگهداريتمیزجاییدرمتوفیسالتاشده

وروستایینواحی) در776: 1393، (داوودي حموله
اهـکرمانشایالم،بختیاري،لرستان،قشقایی،عشایري

عزیزانمرگخبرهنگامهـبهـکتـاسومـمرس... و
ازبخشیخوانیپریشانی سوگینهوآشفتگیدرزنان

راخودصورتناخنیایابرندمیراخودگیسوان
)72: 1393عدیوي،قنبري(. خراشندمی

قوممیاندر): چادرسیاه(بُهونکندنآیین.1
ازکییمرگهنگامکهاستاینبررسمبختیاري
سیاهدیركخرابیخانهنشانۀبهبزرگانایعزیزان

چادرسیاهنگهدارندةيهاطنابایکندندمیراچادر
.بودکهنرسمیبه جا مانده ازآییناین. بریدندمیرا

اوباشکوهسرايمعموالً خانوادهبزرگمرگازبعد
.کردندمیویرانرا

دـمتولآوازوسازباها بختیاري: چپیسازآیین.2
. بندندمیدنیاازچشمهمو آوازسازباوشوندمی

- میانگیزحزنآهنگسوگواريمراسمدرنوازنده

ها عزاداريدرزند، گاهیمیُدُهلبرچوبنوازد،

نواختهرورو بهوهممقابلدودو بهسرناچهار
داودي (. داردعظیمیغمازحکایتکهشوندمی

)777: 1393حموله، 
ونشانهکَُتل: گردانیکَُتلوکَُتلنمایشیآیین.3

و ال. یاستسیاوشسوگازبرگرفتهونرینگینماد
قبیلزااوشخصیوسایلوچیدهرامتوفیاسبدم

تزئیناسبرويراو شمشیرتفنگکاله،اسب،زین
-ربهـعقجهتخالفهااسبسایرهمراهوکنندمی

- می) هـگهـماف(اهـجایگدورهـبتـساعيها

نوع.استسواربیاسبازنماديکَُتلاسب.چرخانند
و اسبچرخشیحرکاتابیات،خوانشموسیقی،
)781: (همان. کندمینمادینرامرگآیینتیراندازي

سوگیاسرودسرود: سوگسوگآیین.4
معنوي-آیینیو محتوايمضامیندارايهاچکامه
هايسنتوفرهنگیهايارزشدرریشهکههستند
سوگ آوازها و آنچه مردم ایل .دارندبختیاريآیینی

هاي فرد عمدتًا بر اساس ویژگی،گویندگاگریو می
زن یا مرد، یاس اینکه متوفمتفاوت است. بر اسیمتوف

پیر یا جوان بوده و اینکه از چه جایگاه و منزلتی در 
نوع مفاهیم به کار ،اش برخوردار استایل و طایفه

) 326: 1393(مقصودي، . رفته متفاوت است
نام شعر: شاه دل                                       

شاعر: مهرداد ناصري
و ُظلمه َقل َقل ایکنهاي که ُشمشیرت به دو لَ 

َچهره ایبو ُو سِر هردشمنه َکل ایکنه
هر محرم که ایا ُو ایِروه هی به صفر 

دام قیچی سی دو شیرت ُور ِمِن َپل ایکُنه 
اَر یکی گُد غیر خوت ِهد کس امام اولی 

سی تیا ُهو آرَشم جلدي کمون َخل ایکُنه
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هاش ظلم را ! اي که شمشیر تو با دو لبیا علی
کند و آنقدر برنده است که سر هر دشمنی تکه تکه می

برد. هرسال هنگام محرم و صفر مادرم گیسوانش را می
ُبرد. اگر کسی بگوید غیر از تو را براي پسرانت می

ه کسی دیگر امام اول است، حتی آرش کمانگیر هم ب
.گیردمیطرف او نشانه ه سرعت کمانش را ب

هاي مراسم در این ابیات به تمام آداب و آیین
سوگواري از جمله گسیو بري، بـر سـر زدن، عزا و

ساز چپی ُکَتل گردانی، بردشیر، گاگریو و... اشاره شده 
است.  

گیري نتیجهبحث و 
براي شناخت مردم و فرهنگ هر منطقه، مطالعه در 

ها ن زمینه، ترانهـامري ضروري است. در ای،ادبیات آن
اشعار عامیانه نقش مهمی دارند. در فرهنگ بختیاري و

که معموالً چنان؛اي داردنیز شعر و ترانه جایگاه ویژه
براي انجام هر کاري از بدو تولد تا مرگ شعر خوانده 

شود. محتواي این اشعار دربرگیرنده مسائل مختلف می
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي است که 

-هاي قوم را بازنمایی میها و باورها و ارزشنگرش

تواند نقش مهمی در ی آنها میـبررس،نـابرایـد. بنـکنن
ته باشد. باورها و ارزش هاي شناخت این فرهنگ داش

طبیعتمورددرنظرشاظهارتاداردآنبرسعیقومی
درخواستگاهولذتازسرشارگاهکهآنحوادثو
وطبیعتباوبنمایاندرااستاندوهازپرگاهوآناز

ارتباطیدر،نمایاندمیآنانبهراستاایندرآنچه
گاهونشستهسوگوسوردرخودتبارانهمباجمعی
شاديسرازگاهوبطلبدنیازيگاهوبکاهدرااندوه

فالتدرکهبختیاريقوممیاندر. داردپابرسوريو
میاندرومرکزيزاگرسسويدووایرانمرکزي

ازبخشیشاملوداردقرارمرتفعهايرشته کوه
واصفهانبختیاريچهارمحالخوزستانهاياستان

گونهاینازبسیاريهاينمونهتوانمیاست، لرستان
درمراسموآیین. کردوجوجسترامراسموآیین

شود ومیبرپاگوناگونیهايمناسبتبهبختیاري
محدودهدرراحاجاتگاهومرگتاتولدازتواندمی

.دهدقرارخود
گرایی هاي مهم این اشعار واقعیکی از ویژگی

امین آنها پیوند نزدیکی با اي که مضآنهاست، به گونه
مسائل زندگی دارد و مباحث اجتماعی، فرهنگی و 

با مطالعه ،کند. بنابراینسیاسی جامعه را منعکس می
هاي قوم توان نگرش، باورها و ارزشاین اشعار می

بختیاري را به تصویر کشید. اغلب شاعران بختیاري 
زبان معاصر در تمام اشعارشان از آداب، رسوم و 

اند. به عنوان مثال در اشعار هنگ عامه استفاده کردهفر
- مسعود بختیاري یا روشن سلیمانی این موضوع را می

هایی است توان دید. نکتۀ دیگر در مورد آداب و آیین
که در میان قوم بختیاري در حال کمرنگ شدن و از 

اما در اشعار بعضی شعراي بختیاري ،ندهستبین رفتن 
شوند و شاید این موضوع جهت میها دیده  این آیین

فرهنگبایادآوري براي نسل آینده و جوانانی است که
بیگانه هستند و این سرزمینشانکهنو رسومآدابو

آنباجامعهکهاستخطرهاییترینبزرگیکی از
. روستهروب

هانوشتپی
زیباي: اللبهترین،: بَدختر،: دِي: خوانیباللدي.1

قومبااليو بلندچشمزیبادختربالل.استوشالله
. استگرفتهقرارتغزلیابیاتمایۀدستکهباشدمی
در . استزمانهسختیودوريهجرانشرحباللدي
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بختیاريباللديایرانقومیهايترانهوآوازهامیان
.استترکمنخوانیاللههمتاي

نامیوباالبلندمعنايبهشُلَیل: خوانیشُلَیل
ازیکیخوانیباشد. ُشلَیلمیدخترانبراي

نامکررحدیثکهاستقومیهايترانهشورانگیزترین
وهجراندوري،غم،ابیات،اینمحتواي. استعشق

هاياز آیینبرگرفتهشلیلهاينغمه. استمشتاقی
نیهمراهبهکهاستاعتقاديهايباورداشتوسنتی
.شودمیخواندهبندهفت

وعبدالمحمدداستان: خوانیخدابسابیات
استایلیهايمنظومهترینعاشقانهازیکیخدابس

تبدیلعاشقانهايقصهبهبختیاريقوممیاندرکه
- میمعروفوزبانزدیکدیگربهدواینعشقوشده

اهلعبدالمحمدکهاستگونهاینحکایتاصل. باشد
این. بودندشوشتردر شمالکُُتکاهلخدابسولََلر
ازدواجباخدابسپدراما،هستندهمعاشقنفردو

. آوردمیدردیگريعقدبهرااوواستمخالفآنها
راخدابسعبدالمحمدقبلیقرارطبقعروسیشب
انـخايـهیـتفنگچ.دـکننمیرارـفکوهبهودزددمی
. بگیرندراآنهاتوانندنمیاـام،کنندمیتعقیبراآنها
رااوکهدهندمیپیغامعبدالمحمدبهمدتیازپس

. بدهدرااولدامادخسارتکهشرطیبهاندبخشیده
محضبهاما،گرددبر میخوشحالیباهمعبدالمحمد

اینشنیدنباخدابس. کنندمیزندانیرااورسیدن
عبدالمحمدوکندمیغرقرودخانهدرراخودخبر
کند، شعرايمیفرارزندانازسالچندازپسهم

اینبهاشعارشاندرگاهیبختیاريذوقخوش
داوودي(. اندداشتهاياشارهنافرجامعاشقانۀروایت
)861-1393:852حموله،

منابع 
تحلیل انواع ).1385آدام، ژان میشل و فرانسوا زروار (

زاده و کتایون شهپرراد. ترجمۀ آذین حسین.داستان
.تهران: قطره.2اپچ

وتاریخگلچین. )1377(امیرحسیناورك،احمدي
انتشارات ایل.. شهرکرد:بختیاريفرهنگ

. نوروزي دیوان اشعار). 1387افسر بختیاري، داراب (
غالمعباس (ویراستار). تهران: آنزان. 

و امثالدرسخنو یکهزار). 1299(امینی، امیرقلی
.تهران.حکم

ـ  . تهران: انتشارات عوامفرهنگ). 1393(ــــــــــــ
فردوس.

. تهران: از نیما تا روزگار ما). 1382آرین پور، یحیی (
زوار. 

کوه زردتابیستوناز). 1375بیشوب، ایزابال (
امیري. تهران: نشر آنزان. مهرابترجمۀ.بختیاري

فرهنگبررسیوپژوهش.)1367(علیحسینبیهقی،
.رضويقدستانآسموزةادارة: مشهد. ایرانعامۀ
وبررسیوگردآوري.)1393(زاده، مسعودحسین

عامیانۀهايسرودهسوگفرهنگیوادبیتحلیل
نامه کارشناسی ارشد. شهرکرد: . پایانبختیاري
نور. پیامدانشگاه

مردمیهايترانهواشعار.)1376(حسینی، بیژن
. اصفهان: شهسواري. 1لد . جبختیاري

نگاهی اجمالی به ادبیات ). «1395خانجانی. ژیال (
مجموعه مقاالت دومین کنگره ». عامه قوم بختیاري

. 436-427المللی ابعاد جدید علم زبان. صصبین
تاریخ و فرهنگ ). 1372خسروي، عبدالعلی (

سرا .. تهران: فرهنگ2اپ . چبختیاري
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. فرهنگ و ادبیات بختیاري). 1375(ــــــــــــــ
اصفهان: ایل. 

گاه بختیاري در جلوه). 1384روي. عبدالعلی (خس
. اصفهان: شهسواري. 5لد . ج2اپ . چفرهنگ

). 1377()السلطانمجاهد(نوراهللاعلوي،دانشور
تاریخ(بختیاريواصفهانپرستانوطنجنبش

.آنزان: تهران). ایرانمشروطه
. بختیاريقومدانشنامۀ. )1393(حموله، سریاداوودي

.اهواز: معتبر
). 1392وند، ابراهیم (رضایی، حمید و ظاهري عبده

زن در ». هاي عامیانۀ بختیاريتصویر زن در قصه«
–239صص ،2ماره ش،5وره د،فرهنگ و هنر

260 .
جایگاه زن و خانواده در «الف). 1394(ـــــــــــــ 

فرهنگ و دوفصلنامۀ ». هاي بختیاريالمثلضرب
. 42–20صص ،6ماره ش،3ال . سادبیات عامه
تأثیر جنسیت بر اشعار «ب). 1394(ـــــــــــــ 

نامۀ آواها و نواها و اشعار ویژه». عامۀ بختیاري
، 7ماره ش،3ال س،عامه در فرهنگ مردم ایران

. 70-44صص 
. شناسیمبانی انسان). 1374االمینی، محمود (روح

. تهران: عطار. 6اپ چ
. تهران: نگ بختیاريگلبا). 1370رئیسی، داراب (

عشایري.
فولکلور شناسی از روش تا ). «1386ساروخانی، باقر (

-9صص ،10ماره ش،فرهنگ مردم ایران». معنی
16  .

آداب و رسوم و فرهنگ عامۀ ). 1385سرلک، رضا (
. تهران: طهوري. ایل بختیاري چهارلنگ

(گذر از زهاب به خوزستان) راولینسونسفرنامۀ
اللهی بهاروند. تهران: اماناسکندرۀترجم).1362(

مؤسسه انتشارات آگاه.
- . قم: شهابها َافَتوُترنه). 1384(سلیمانی، روشن

الدین. 
. قم: ایده وارگه اَفَتوالف). 1387(ـــــــــــــ 

گستر. 
. قم: ایده گستر. َتنگ مُنارب). 1387(ـــــــــــــ 
ـ  . قم: ایده گستر.خداُطمِ ُدهونِ .)1389(ــــــــــــ

. )1395(بابادي، بهرامو داوريشفیعانی، منوچهر
هاي فولکلوریک). (پژوهشبختیاريعامهفرهنگ

.  نشر تمتی. 1لد ج
نامه . پایانلريعامیانۀهايترانه.)1393(شیخی، کمال

نور.پیامدانشگاهشهرکرد:کارشناسی ارشد.
. یاريبختواژگانفرهنگ). 1369صالحی، علی (
تهران: اطلس.

هايمثلوهاترانه.)1372(موگویی، احمدعبداللهی
. اصفهان: مؤسسه فردا. 1جلد . بختیاري

ادبیات عامۀ الف). 1393(قنبري عدیوي، عباس
. شهرکرد: نیوشه. بختیاري

. شهرکرد: نیوشه. شیر سنگیب). 1393(ــــــــــــ
. جتماعیشناسی اروان.)1395(وکالین برگ، ات

.نشر اندیشه. تهران:ترجمه علی محمد کاردان
. اسالمتاآغازازایران). 1374(رومنگیرشمن،

وعلمیانتشارات: تهران. معینمحمدمترجم
.فرهنگی

هنريسفرنامۀ). 1840الیارد، سر اوستن هنري (
مهرابترجمۀ.الیارد یا ماجراهاي اولیه در ایران

زان.تهران: آن).1367(امیري
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ادبیات عامیانۀ ایران). 1387(محجوب، محمدجعفر
(مجموعه مقاالت درباره افسانه او آداب و رسوم 

.  4لد مردم ایران). به کوشش حسن ذوالفقاري. ج
تهران: چشمه. 

. بختیاريفرهنگدرنماد. )1386(مددي، حسین
اهواز: مهزیار.
. )1393(شیرمردي، پژمانپژمانومقصودي، سوده

برتأکیدبابختیاريقومدرسوگمفاهیمررسیب«
شناسی هنر و جامعه». گاگریوموسیقیتحلیل
.329-309صص،2ماره ش،ادبیات

بختیاريسرزمینبهمنبا).1373روز، الیزابت (مکبن
انتشارات تهران: امیري. مهرابترجمۀ.بیایید
سهند.

:تهران.ادبیات داستانی).1376میرصادقی، جمال (
انتشارات علمی.

(گزیده شعر تش بی دي). 1392ناصري، مهرداد (
بختیاري شاعران شوشتر). قم: دارالکتاب. 

. تهران: جاوید.یرنگستان). ن1356هدایت، صادق (


