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   چكيده
ويه و بويراحمد سروده شده اشعاري كه در زمينة كار و شغل در فرهنگ شفاهي كهگيل
مردان و زنان اين استان . دهداست، بخش وسيعي از ادبيات اين مرز و بوم را تشكيل مي

نوا با كنندة كار دارند كه مضمون و موسيقي متناسب با آن  براي انجام هر كاري شعري هم
ها و  ، انگيزهاي از تفكرات اين اشعار مجموعه. را دارد و انگيزة خوبي براي انجام كارهاست

 .حاالت رواني هنگام كار است كه غناي ادبي آن نشان از قدمت ادبي مردم اين استان دارد

كوبي،  كوبي، بلوط در جامعة عشايري و روستايي كهگيلويه كارهايي ازقبيل برنج
ها، با خواندن اشعاري همراه بوده كه  چرا بردن بره زني، نشاكاري برنج و به دوشي، دوغ شير
سب با وضعيت و شرايط آن كار براي تسريع، سرگرمي و فرار از خستگي خوانده متنا
  . در اين پژوهش تالش شده است به بررسي و واكاوي اين اشعار پرداخته شود. شد مي
  .ادبيات عامه، شعر لري، شعر كار، كهگيلويه و بويراحمد :هاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  )نويسنده مسئول(نور  عضو هيئت علمي دانشگاه پيام ات فارسي،دكتري زبان وادبي. 1

  kamaladdini@pnu.ac.ir *  
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد. 2
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  مقدمه. 1 
 -هاي اساسي دارد اي معمول و غير ادبي تفاوتكه با نثره-نوشتن در حوزة نثر ادبي

حس و عاطفه و خيال ويژگي رايج . اي است كاري خاص و با قوانين و اصول ويژه
ها كاري دشوار  ساختار درآوردن آن هاي ادبي است كه در قالب كشيدن و به بيشتر نوشته

دست آيد و به  هاي ادبي از فرهنگ شفاهي و نانوشتة مردم به گمان اگر مؤلفه بي. است
هاي گوناگون بيان شود،  ها و شيوه ها، لحن زبان محاوره و گفتمان روزمره، و با لهجه
  . پرداختن به آن كار دشوارتري خواهد بود

مردم سرزمين ايران با قدمت و ديرينگي بسيار، براي پيشبرد زندگي و كنار آمدن با 
كاركردي عملي و ها فرهنگ و ادبياتي ژرف و جدي با  ها و دشواري سختي
سينه منتقل  به هاي بسياري سينه ها و ترانه در اين ميان اشعار، نغمه. اند شناسانه داشته روان

  .رياي روستاييان و عشاير جاري گرديده است شده و بر زبان ساده و بي
بردن  هاي محلي، پي هدف از خواندن و كشف روح ادبي و احساسي اشعار و ترانه

و   آمده كه مردم اين سرزمين چگونه با خيال، تصوير و رنگ كنار به اين واقعيت است 
پوش  سرما بي پاي ها با تفت گرما و سوز ها و دشت در پناه كوه. اند زندگي را باور داشته
  . اند به ياري يكديگر بركت را به سفرة خانواده آورده... كوبي و  در نشاكاري و برنج

ي ا احمد نام دارد، از نظر تاريخي و ادبي پيشينهاي كه اكنون كهگيلويه و بوير منطقه
هاي فارس  چندان دور، اين منطقه جزء يكي از بلوك اي نه هرچند در گذشته. كهن دارد

قسمت شمال شرقي كه سردسير و : شده است بوده كه خود شامل دو قسمت مي
ه بود و كو ناميدند و قسمت جنوبي و غربي كه نره كوه مي كوهستاني بود و آن را پشت

 .شد بهبهان ناميده مي

شد كه شامل كهگيلويه و  در دورة باستان، محدودة كهگيلويه انشان يا انزان ناميده مي
پژوهشگران بر اين باورند كه مردمان انزان خود بخشي از مردمان . ممسني بوده است

  .اند نژاد بوده پارس و با هخامنشيان هم
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 ةاما به انداز ،به داليل سياسي پديد آمد 1342استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 
آن اشاره  ةبه سابق شناسان دقيقاً اگرچه باستان. تاريخ ايران قدمت ديرينه دارد

هاي باستاني، قدمتي  دليل قرار گرفتن در شرق تمدن عيالمي تپه نداشته و ليكن به
  ).سايت استانداري( دهد سوم پيش از ميالد را نشان مي ةبرابر به هزار

در زمان اما ، استان اطالع دقيقي در دست نيست در ادبيات مكتوبتاريخ  آغاز زا
 :اند ها بوده اينشاعران كهگيلويه و بويراحمد نخستين قاجار از روزگار محمدعلي شاه 

خداكرم . 4. ميرزا ابوالخليل شوقي.3. ميرزا محمدابراهيم ماذون.2. ميرزا ابراهيم ملتجي.1
 اما تاريخ ادبيات شفاهي اين استان و هر قومي با). 28: 1392، پور هادي( بويراحمدي

گذر بوده،  از آنجا كه اين استان، كوهستاني و سخت. تاريخ آفرينش آن قوم مقارن است
كننده  بهره از خدمات دولت، خود توليد شد ومردم بي كمتر از سوي دولتيان حمايت مي

چشم مردم عشيره به آسمان بوده . دكردن بودند و اسباب ضروري زندگي را تأمين مي
و شيرش رونقي ) شد چاق مي(گرفت  اش گوشتي مي باريد، برّه اگر باران مي. است
رونق بود و چهرة كريه فقر، خود  كرد، كشاورزي بي خشكي مي اگرآسمان ناخن. داشت

قريحة خود استفاده  در اين وضعيت مردم از ذوق و. داد را با اخم فراوان نشان مي
كردند و براي رهايي از خستگي كار و ايجاد فضاي مفرح در انجام كارهايي ازجمله  مي

ها به سرودن و  زني وبه چرا بردن بره كوبي، شيردوشي، دوغ كوبي، بلوط نشاكاري، برنج
  .پرداختند در نهايت خواندن اشعار مي

  پيشينة تحقيق. 2
گرفته است كه به  صورت اندكي هاي در زمينة موضوع اين تحقيق تاكنون پژوهش

اي  نامة كارشناسي ارشد فريدون داوري اشاره در پايان. ندا شكل گذرا به آن پرداخته
كوهگيلويه و مردم هاي  در كتاب. گذرا به موسيقي كار شده، ولي تشريح نشده است

هاي آن در كوهگيلويه  مراسم عروسي و دگرگوني ، تأليف نورمحمد مجيدي وبويراحمد
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در اين دو كتاب . اند آوري شده كوبي جمع يف يعقوب غفاري اشعار برنجتأل بويراحمد و
  . اند كاست جمع آوري شده و كم از اشعار قديمي بي بسياري

از آنجا كه . اي استفاده شده است كتابخانه تحقيقات ميداني و دراين پژوهش از دو شيوة
ن كار كمي دشوار تاكنون كسي به شكل علمي به اين مقوله نپرداخته است، انجام اي

يم كه با انجام مصاحبه با افراد محلي و محققان اين ا بود، زيرا با كمبود منابع مواجه بوده
  . كمي جبران گرديد نقص

  انواع شعر كار در كهگيلويه و بويراحمد. 3
  .بلوط كوبي برنج كوبي، اشعار نشاكاري، اشعار اشعار: اشعار كشاورزي شامل

  . ها دوشي، اشعار دوغ زدن، اشعار به چرا بردن برّهشيرشعار ا: پروري شامل اشعار دام

  اشعار كشاورزي. 3- 1
  )كاري برنج(اشعار نشاكاري . 1-1-3

براي اينكه رقابتي بين گروه ايجاد شود  -اعم از زن و مرد –هنگام نشاي برنج، كارگران
طول . دندكر و نيز نوعي انرژي مثبت به افراد داده شود، مبادرت به خواندن شعر مي

نماندن از  مصراع اين اشعار كوتاه و ضربي بود و افراد را به تالش بيشتر براي عقب
شد و بيش از شكل و  اي اوقات رعايت نمي قافيه در پاره. كرد ديگران تهييج مي

علي  يا«يعني » يالي يوسه«كارگران مرتب . شد ساختمان شعر، محتوا در نظر گرفته مي
 :دنددا را سر مي» نشا كنيد

يالي يوسه، بگو يوسه، يالي سوسه -
  

  ي قربكهه ،دلم ايدكه ،كار تولك
  

Yāli yowsa bego yowsa, Yāli yowsa/ Kār tulake, delom idake, hay 

gorbake 
دلم نگران . صداي قورباغه بلند است. دلم نگران است. كار نشاءكاري است: برگردان

  .رسد آواي قورباغه به گوش مي. است
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 هي گويلم، نك بزنيد، چي مرگَلم  -

 Hay gouyalom, nek bezanid, či morgalom 
زند، تندتند بذرها را در  مانند مرغ كه تندتند به زمين نوك مي! اي برادرانم: برگردان 

  .زمين بكاريد
 هي قضات، وردا پات، سوز كن جات، هي بالت، بالت جونم -

Hay gazāta, vardā pāta suz kon Jāta hay balāta, balāta junom 
با كاشتن بذر برنج زير پايت را  .)زودتر كار كن(بردار  فدايت شوم پايت را: برگردان
  .فدايت شوم، باليت به جانم .سبز كن

 هي گَويلم، جاهل دارم، وقت كارم، نه بيكارم، غم نَدارم -

Hay gouyalom, jāhel dārom, vaqte kārom, na bikārom, qam nadārom 
  .من بيكار نيستم و غمي ندارم. وقت كار است. نيروي جوان دارم! اي برادرانم: برگردان

 تيم كَش ليشِِ، شُل زن ليشِِ، گُل وريشش، وا خش و خيشش، وا همريشش  -

)1393جاودان خرد، ( -  

tim kaš liše, šolzan liše, gol va rišeš, va xešo xišeš, va homrišeš 
. كند ضعيف است كسي كه درو مي. آورد، ضعيف است كسي كه نهال مي: دانبرگر

  .گالب به ريش او با پدرزنش و باجناقش
: گويند زنند و با زبان كنايه و طعن مي گاه كارگران در قالب شعر بر سر هم داد مي

  ... ! شنوم، خسته نباشيد  صداي دست شما را هنگام نشا نمي
  بي خَهسه، مو نيبينُم شرپي دهسه يوسةوسه، سوز قد بهسه، نَ -

yousa yousa, suze qad bahse, nabaiahsa{xahsa}, mo nibinom Šorapai 
dahsa 

خسته نباشيد، من . منظور تخم است كه زمين را به رنگ سبز درآورده است: برگردان
  ).81: 1390اصل،  جاودان(شنوم  صداي دست شما را نمي

  :سيم كهر ه اين نتيجه ميهاي اشعار ب با بررسي نمونه
از آن جا كه مردم اين استان صد درصد شيعه هستند، در تمام كارها از حضرت . 1

رفتن بياموزند،  خواهند به نوزاد راه كه مي طلبند؛ چنانچه هنگامي ياري مي )ع(علي
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» يا علي«مخفف » يالي«در نمونة نخست كلمة . است» علي، علي«كالمشان  تكيه
 .بودن اين مردم دارد ز علوياست كه حكايت ا

وقتي گروه را براي تالش بيشتر  ،احساس و عاطفه در ميان عشاير در حد اعالست. 2
هي قضات، وردا پات، سوز كن «: گويند ها فدايت شوم مي كنند به آن ترغيب مي

  .»جات، هي بالت، بالت جونم
تكرار . عرشان سراسر موسيقي بودهرچند سرايندة اين اشعار مردم اُمي بودند، اما ش. 3

  : »ل«و » ش«مصوت 

  » تيم كَش ليشِِ، شُل زن ليشِِ، گُل وريشش، وا خش و خيشش، وا همريشش«
  : »س«و تكرار مصوت 

»هسهي دهسه، نَبي خَهسه، مو نيبينُم شرپيوسةوسه، سوز قد ب«.  
گونه كه در  تر است، همان تتر و در رعايت معيارها باگذش هميشه هنر عاميانه ساده«. 4

» هاي بيشتري نسبت به شعر سنتي وجود دارد گيري هاي اشعار عاميانه آسان قافيه
در اشعار كار عشاير قواعد عروضي و قافيه رعايت ). 74: 1370وحيديان كامكار، (

نشده است؛ هرچه هست ذوق و قريحة شخصي است همراه با احساس دروني 
  ).بيشتر اشعار مقاله: نكـ(

  كوبي اشعار برنج. 2-1-3
در زمان قديم كه  .جالبي دارد اجراي آن حكايت شيوة كوبي و اشعار مربوط به برنج

پسران ايل،  سوران ختنه گاهي خبري از آسياب نبود، قبل از شروع مراسم عروسي و
 .بپردازندكوبي براي تهية غذاي عروسي  به برنجتا  شدند جمع ميزنان آبادي دور هم 

 1ها را در ظرفي به نام سركو يا سيركو اين عمل به اين صورت بود كه شلتوك انجام
كه  -سركو ةو با دست نشستند ميدو زن اطراف سركو . ريختند  مي )معادل فارسي هاون(

كه  هنگامي .ها از پوست جدا شوند كوبيدند تا برنج ها مي بر روي شلتوك -چوبي بود
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 ةدست -يش بودرو هروبكه  –ديگرزن  كوبيد مي دسته را به درون سركوها  يكي از زن
اين زن  ،آورد را باال مية سركو رويي دست هبرد و وقتي زن روب سركوي خود را باال مي

بادقت  اين عمل را زنان چنان منظم و. د و برعكسيكوب سركو ميدرون دسته را به 
ر را همة زنان گروه اين كا .كرد ها با هم برخورد نمي گاه دسته دادند كه هيچ انجام مي
  .دادند انجام مي

يكي از زنان  از سويكوبي  نكتة جالب هنگام اين عمل خواندن اشعار برنج
 »هاي بو يا هاي وو« با كلماتبقيه  خواند و آواز گروه است كه اشعار را مي خوش

  .دادند جواب مي
. شود يتقسيم م تر به چند تكة كوچك -شبيه به اشعار دوري -مصراع اين اشعار هر

دهندة  كوبي، نفَسِ انجام هنگام برنج به شكلي كهضربي بود  موسيقي اين اشعار روان و
بردند يك تكة مصراع و وقتي كه دسته  كه دسته را باال مي ؛ يعني هنگاميآمد نمي بندكار 

كوب را  برنجشتاب  اين خود هيجان و شد و آمد تكة ديگر مصراع خوانده مي پايين مي
كرد كه هيچ كس از ديگران عقب  حتي چنان حس رقابتي ايجاد مي و كرد بيشتر مي

  .ماند نمي
شويم كه سرايندة اين اشعار با  اين اشعار به خوبي متوجه مي با اندكي تأمل در

چنان تناسب عميقي بين موسيقي  استادي كامل، همة جوانب زيبايي سخن را سنجيده و
كند و افزون بر اين خستگي  ه هديه ميشادي را به گروكه  ايجاد كرده استمضمون  و

 .برد كاهد و انگيزة افراد را براي تالش بيشتر باال مي را مي

اين  .اين اشعار بر ما مجهول است انو مبدعگان نخستين سرايند زمان سرايش و
افراد فرزندان  بغلا-2سوران مراسم ختنه ها و سينه در عروسي به اشعار به صورت سينه

 صنعتينوع بعدها  هاي آبي و با ورود آسياب .است اي بعد منتقل شدهه به نسل -متمكن
 ؛اند رنگ شده يا كم سپردهبه روستاها و شهرها، اين اشعار رو به فراموشي  آن
 سفيدان ايل و به ريش هبا مراجع .بود سخت و مشكلها  آوري انواع آن جمع كه اي گونه به

در اما ، گرديداي جمع  شكستهوپا  هاي دست شعر ،محليو مطلعان نويسندگان 



 1394 بهار و تابستان، 5، شمـارة 3 سال   _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

36 

 اثر يعقوب غفاري هاي آن در كهگيلويه وبوير احمد مراسم عروسي و دگرگوني هاي كتاب
در  اشعار زيبا ونورمحمد مجيدي كرايي،  تأليف مردم و سرزمين كهگيلويه و بويراحمدو 

  : شود مي ها اشاره به برخي از آنكه در ادامه اند  آوري شده خور تحسيني جمع
  4و؛ سر چشمه ميشيب، هاي 3و؛ سر كُه دنابيم، هاي ا برَت -

هاي  يا و ،بومون، هاي  و؛ دل دوسيبخويشي و؛ يا قوم وب  
Tā bereim hāy bu, sare koh dena hāy bu, sare Češma miši 
yā vabu hāy bu, dele dusimun hāy bu, yā qoumo ishi 

مان، يا به بهانة  ميشي يا به بهانة دوستي ةكنار چشم ركوه د بااليبيا تا برويم  :رگردانب
   .مان قومي خويش و

  و؛ باش ايكنم بارببي، هاي  و؛ باركردهبگل، هاي  مالِ -
خدا، هاي  وبو؛ ره بووهاي ره ،دلِب و دار و؛ وگور  

māle gol hāy bu, bār kerda bi, hāy bu, bāš ikonom bār 
va xoda, hāy bu, rah bovare, hāy bu, va dele gurow dār 

خدا راه ببرد  اي. كنم مي با آن كوچ من كوچ كرده بود و )معشوق( آبادي گل :برگردان
  .دل سوخته را )نگاهي بكند(

-  م، هاي تا بريو؛ سركُه دنا، هاي برد احساسبن وو؛ م  
  گل برنجاس و؛ وبهاي و؛ و بو چويل، ببو بِنيم، هاي 

Tā bereim hāy bu, sare koh denā, hāy bu, mene vorde ehsas 
Bu benim, hāy bu, vabu čavil, hāy bu, va gole berenjas 

گل  و گل چويل و) جايگاه احساس( بيا تا برويم باالي كوه دنا در يورت: برگردان
  .را ببوييم )گل بومادران( برنجاس

- ب دنا، هاي صه، هاي  5و ؛ ظهر خوميبيو؛ شَبوچاسه خواره  
  ه خارهحلَو؛ دل تَب؛ مجنون غريب، هاي وبل غريب، هاي گُ

Sobe danā, hāy bu, zohre xomei ya, hāy bu, šow Čāsa xare 
Gole qarib, hāy bu, majnun garib, hāy bu, dele tahla xare 

يارغريب، مجنون . دخار هستن ر چاسهشب د كوه خامي و كوه دنا، ظهر حصب: برگردان
  .نگران است كام و دلم تلخ غريب و
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  دنيانَه بينيم و؛ب، هاي  6و ؛ سر كُة نيربيم، هاي تا برَ -
  خاري بچينيم و؛بهاي  و؛ و ابريشم،ببو بنيم، هاي 

Tā bereim, hāy bu, sare kohe nir, hāy bu, denyāna binim 
Bu benim, hāy bu, va abrišom, hāy bu, xāri bečinim 

هاي آويشن در آنجا گل از آن باال دنيا را ببينيم و كوه نير برويم و يباال تا) بيا: (برگردان
  .را بچينيم 7هاي معطر خاريرا بو كنيم و گل

  و مازه و؛ مازهبر بكني، هاي و؛ جب، هاي شهچه خَ -
   ازهت ر خينِو؛ زِببريشمي، هاي اَ و؛ب ايه ،ووابو پات 

)49-48: 1390غفاري،(  

Če xaše, hāy bu, jar bekoni hāy bu, māza va māza 
Pāt vābu, hāy bu, abrišomi, hāy bu, zere xine tāza 

همچون تو كه . آن تپه دعوا بكني قدر خوش است كه روي اين تپه وچه: برگردان
  .بشودپاهايت به خون آغشته لطيف و نرم هستي، ابريشم 

 ؛ سي رنگ زردت وب ؛ منَ بكُش هايوب هايو خدا،   -

  ؛ سي رف دردتوب؛ برَة بندي، هاي وب خُوم وابم، هاي
va xodā, hāy bu, mena bokoš, hāy bu, si range zardet 
Xom vābam, hāy bu, barei bandi, hāy bu, si ræfe dardet 

  .شوم رواري براي رفع دردت ميسبب رنگ زردت بكشد، من برة پ خدا مرا به: برگردان
 ، گل ري زميني وب ؛ با نمكي، هايوبسوزةي، هاي  -

  ، تا خُوت نَبيني وب ؛ باور مكن، هايوب و حرفُم، هاي
)588: 1384مجيدي كرايي، (  

Suoza yey, hāy bu, bā namaki, hāy bu, gole ri zamini 
Va harfom, hāy bu, bāvar makon, hāy bu, tā xot nabini 

تا خودت مشاهده نكني به حرفم . تو سبزة بانمك هستي وگل روي زميني: برگردان
  .باور نكن

  :بينيم كه با بررسي نمونه اشعار مي
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حاصل اين جواب دادن دو استنباط . است» بله باشد«، به معني »وبهاي «كلمة  .1
؛ وب سوزةي، هاي« :خواند خوان مي تأييد شعري است كه خانم تك) الف: دارد

اعالم حضور و ) ب ،)هستم: هاي بو(» ، گل ري زمينيوب با نمكي، هاي
و؛ سر كُة نير، هاي بيم، هاي تا برَ«: آمادگي است، براي ادامه و همراهي در كار

آماده هستم: هستم: هاي بو(» دنيانَه بينيم و؛ب.(  
تباط براي توليد موسيقي و آهنگ بيشتر و حتي برقراري ار» هاي بو«كلمة  .2

  .زنند مي» سركو«ها به درون  اي است كه خانم موسيقي شعر با ضربه
ها، گياهان و نفس  ها، دشت اين موسيقي از طبيعت و مظاهر طبيعي، كوه .3

گان گرفته شده و با وجود عاشقانگي به دور از ابتذال و رفتار غيرفرهنگي  پرند
  . است

متقابل در ميان  زندگي ايلي و عشايري متضمن روحية همكاري و ارتباط .4
نقش تعاون و همكاري ايلي در برپايي مراسم . تمامي اعضاي يك قبيله است

به  -كه بازگوكنندة يكي از مراسم مناطق عشايري است -شادي در اين اشعار
  .وضوح قابل مشاهده است

   كوبي اشعار بلوط. 3- 3-1
اند، با بلوط بزرگ  هزيست شايد بتوان گفت بلوط توتم عشاير است، زيرا آنان با بلوط مي

گرفتند و حتي با آن  اند، از آن روشنايي مي داشته اند، با بلوط خود را گرم نگه مي شده مي
 .نوشتند مي

  ما با بلوط ريشه در خاك آشناييم
  

  فرزند آريوبرزن از كوه دناييم  
  

  )63: 1380داوري،( 
وبوي  يز، رنگهاي كودكان ن چنان وارد زندگي ايل شده كه حتي الاليي بلوط آن
  :بلوط را دارد

  الالالال گل قالي      بوات رهته و جاش خالي 
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  الالالالگل سينه       مامان بايد بلي بچينه
 Lālālālā, gole gali// bovāt rafte vo jāš xāli 

 Lālālālā, gole sine// māmān bāyad bečine 

 
گل (الالالال گل سينه  .استالالالال گل قالي بابات رفته و جايش خالي : برگردان

  ).75: 1390دانشگاه آزاد واحد ياسوج،(مامان بايد بلوط بچيند ) بخش سينه زينت
بلوط . خوراك نخست نياكان ما بود  در زمان قديم كه خبري از آسياب نبود، اين نان

اي  زرد و با پوسته اي به رنگ نيمه شود، ميوه گفته مي» بلي«كه در گويش لري به آن 
نشينان و مردم  چندان دور، غذاي اصلي زاگرس اي نه كلفت است كه در گذشته

در حال حاضر بلوط ديگر در سبد غذايي همة افراد . كهگيلويه و بويراحمد بوده است
ارزش دارويي ) كَلگ(شود  گيرد، ولي چون غذايي كه از آن درست مي جامعه قرار نمي
مضاف بر آن از پوست آن براي . كنند فاده ميعنوان نوعي درمان است دارد، از آن به

  .شود رنگرزي و ساير موارد دارويي و صنعتي استفاده مي
گذاشتند و با دستة  شده را روي سنگي مي هاي چيده در گذشته زنان خانواده، بلوط

كوبي زن يا دختر جوان و  هنگام بلوط. كردند تا به آرد تبديل شود سنگ آن را خرد مي
سنگ مشتي (كرد و ديگران كه با دسته وسيل  خواني مي وع به شعرآوازي شر خوش

  :گفتند كوبيدند در جواب اشعارش مي بلوط مي) سرين و زيرين
هايه ،هايه ،هايه ،هايه  

Hāya, Hāya, Hāya, Hāya 
بارالال من بغلت سير بِكنم خَو  ارِسي پاشنه بلند جورويِ شبرو -

Ersiye pāšna boland, juroye šebrow/ bārelā mene bagalet sir 
bekonom xow 

در بغلت به ! ، خداوندا)نوعي جوراب بوده(بلند، جوراب شبرو كفش پاشنه: برگردان
 .اي بخوابم كه سير شوم اندازه

- و    اَراي خَي بوس بِكني بيو لَو رور وابي خُوت بيا شايد جبرنو نَه ب  
Ar ixei bus bokoni beio lower u/ bernow na bei xot biā šāyad jar vābu 
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تفنگ برنو را با خودت بياور، . خواهي مرا ببوسي بيا كنار رودخانه اگر مي: برگردان
 . شايد دعوا شود

بي وفاي تَي تونه، تَي مو نيايي  نيتَرُم بنگت كنم نَه خُوت ايايي -
Nitarom bonget konom, na xot eiāyi/bivafāyi tei tone, tei mo 
neiayæ 

وفايي از آنِ توست كه  آيي، پس بي توانم صدايت كنم و نه خودت مينمي: برگردان
 .آيي پيش من نمي

نَكني كار بدي و شَرمساري  شَو تا صب و من مال پيت اي وراري -
šow tā sob va mene māl pit ivarāri/ nakone kāre badi vo šarmsāri 

ر بدي بكني و چرخي، نكند كه كاعشوق از شب تا صبح كه در آبادي مياي م: برگردان
 .)504: 1381مجيدي كرايي،(ماية شرمساري بشوي 

  :بينيم كه با بررسي نمونه اشعار مي
از آنجا كه . اين اشعار با مضامين شاد و عاشقانه، وزني روان، ضربي و شاد دارند. 1

هنگام كوبيدن (شدن غذا  آمد، تا آماده مي دست هاي فراون به نان بلوط با رنج و سختي
توانستند شادي خود را پنهان كنند؛ لذا از اشعار شاد و عاشقانه استفاده  زنان نمي) بلوط
   :كردند مي

  ارِسي پاشنه بلند جورويِ شبرو
  

  بارالال من بغلت سير بِكنم خَو  
  

غذاي اصلي اين مردمان ) شايد از ابتدا(هاي خيلي دور با توجه به اينكه از زمان. 2
 .شدكوبي خوانده ميبود، اين اشعار نيز وجود داشته و در مراسم بلوط) كَلگ(بلوط 
در يك بافت ايلي به خاطر شرايط خاص و محدودي كه زنان دارند، اصوالً «. 3

تنها شعر  در اين بستر نه. ندرت پيدا شود شود و يا ممكن است به شاعر زن پيدا نمي
شده است، بلكه اگر موردي بوده، مورد تقبيح  توسط زنان سروده نمي اي عاشقانه

 ).164: 1385موسوي، (» گرفته است ديگران قرار مي

  : ها مرد است اند، ولي سرايندة آن خوريم كه كامالً زنانه در اينجا به اشعاري برمي
اَرايخَي بوس بِكني بيو لَو رو  

  

 برنو نَه بي خُوت بيا شايد جرآبو   
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در اين شعر كه سرايندة آن مرد است، كامالً مشخص است كه راوي فرضي زن 
شاعر . شود مي هايي از جنسيت مردانه در اين بيت ديده با وجود اين، رگه. است

دوست بويراحمدي حتي در خلوت حاالت عاشقانة زني فرضي  پرخاشگر و جنگ
جا  صورت در شعر به نتوانسته تفنگ خود را فراموش كند و رد پاي خود را بدين

  . گذاشته است
پاكي عشق و نگاه عاشقانه به معشوق و حتي پرهيز از ناپاكي و شرمساري حلقة . 4

 :اتصال و تعهد اخالقي بين آن دو است كه در اين اشعار بازگو شده است
  شَو تا صب و من مال پيت اي وراري

  

 نَكني كار بدي و شَرمساري   
  

  پروري اشعار دام. 3- 1- 4
  اشعار شيردوشي. 3- 1-4-1

چنانچه اشاره شد در زندگي ايلياتي براي انجام هر كاري از شعر و موسيقي متناسب با 
مردم ايل هنگام دوشيدن . اند دوشي از اين جمله اشعار شير. شدهمان كار استفاده مي

 اين اشعار از نظر. خواندند بدهد، شعري مخصوص مي گاو براي اينكه شير بيشتري
گرفت و از اينكه  گذاشت، زيرا با صاحبش اُنس مي رواني در روحية گاو اثر مي

برد و چند  كرد، لذت مي گفت و درد دل مي صاحبش در قالب شعر با وي سخن مي
 . داد برابر شير مي

گاي جونيم شاي اُومه  پي پي پي گام اُومه -
Pi pi pi gām uma/ gāye junim šay uma 

 .گاو عزيزم شاد آمد. ي پي پي گاوم آمدپ:  برگردان

كُه و كَمره برناده  گام برنَي كه بهارِه -
Gām barni ke bahāre/ koh vo kamara bornade 

گاوم فرياد زد كه بهار شده است و با فرياد خود كوه و كمر را از هم پاره : برگردان
  .كرد
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- دون ايايه جون   تا گام و پام و هس وايايِهد
Tā gām va dun eiāye/ dahs -o- pām va jun eiāye 

گردد دست و پاي من  اش برمي خوردن به طويله وقتي كه گاوم براي غذا: برگردان
 .گيرد جان مي

پي پي پي جونِ دلُم -
  

شاي اُمي سر منزلُم  
  

Pi pi pi june delom / šāy umei sare manzelom 
 .ان و دلم، به منزلم شاد آمديپي پي پي گاوِ ج: برگردان

- گَويي خُوش خوبه ماده
  

  به دونه كه ايايه
  

Māda gouyi xoš xube/ ke iyāye be dune  
 .گردد اش برمي اي خوب است كه خودش به طويله گاو ماده: برگردان

تا گام اُومه دونه گرُوه -
  

دهس و پام جونَ گرُوه  
  

Tā gām uma duna gerow/ dahs -o- pām juna gerow  
زمان دست و پاي من هم به جان  وقتي گاو آمد و غذايش را خورد، هم: برگردان

 .آمد

هركه بِزَنه گامه بي چو -
  

خدا گاش بميره تا نَخرِه دو  
  

Har ka bezane gāma bi ču/ xoda gāš bemire tā naxare du 
  .بميرد تا ديگر دوغ نخورد گاوش! هركس گاوم را باچوب بزند، الهي: برگردان

ظرف شير را بده تا گاو را : )tāsa bede bedušom(تاس بده بدوشم  -
  .بدوشم
  . كرة آن را بده تا بنوشم): karaša bede benušom(كَرَه ش بده بنوشم  -
دوغش را بده تا آن را براي ): duša bede bejušom(دوشَه بده بجوشم  -

  ).1393د، جاودان خر(تهية كشك بجوشانم 
  :بينيم كه اشعار مي هاي با بررسي نمونه
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با توجه به اينكه قوت غالب عشاير محصوالت دامي بود، ادامة حياتشان را  .1
حتي  -لذا از تمام توانشان. دانستندمنوط به داشتن دام و محصوالت آن مي

 :بردند براي توليد بيشتر دامشان بهره مي -توان هنري

دون ايايه تا گام و
  

دهس و پام وجون ايايِه  
  

هرگاه  8مادر عشايري. پستان گاو چهار لولة خروجي براي دوشيدن شير دارد .2
گفت و  مي» پي«كشيد،  ها را براي دوشيدن شير به پايين مي يكي از اين لوله

اين موسيقي و هماهنگي آن با . شد تكرار مي 9اين عمل به صورت االكلنگي
 :انجاميد شتر ميدست دوشنده به توليد شير بي

گاي جونيم شاي اُومه  پي پي پي گام اُومه
اي دارند،  بيني ساده اند، سرايندگان اين اشعار جهان پيرايه اين اشعار ساده و بي .3

هاي محلي با تودة مردم سروكار دارد و مردم عادي جز بيان سادة  زيرا ترانه
ار و پيچيده باشند، به ها دشو به هر حال اگر اين ترانه. مطلب غرضي ندارند

 ).149: 1388ذوالفقاري و ديگران، (شوند  ها محو مي سادگي از حافظه

خدا گاش بميره تا نَخرِه دو  هركه بِزَنه گامه بي چو
  زني  اشعار دوغ. 3- 2-4-1

براي . شود ها براي زدن دوغ بلند مي خوان با آواز گنجشك مادر ايلياتي هنگام خروس
ريزد و مشك را به  بديل به دوغ شود، ابتدا ماست را داخل مشك مياينكه ماست ت

برد تا كَره از  نام دارد، چنان به عقب و جلو مي 10»مالر«اي كه در زبان محلي  پايه سه
  : گويد كند و مي نوا مي ها هم او صداي مشك خود را با صداي گنجشك. دوغ جدا شود

 هي دو هي دو، بنگشتَكم سرِِ چو -

hei dowa, hei dowa, bengeštakom sare čuwa  
  .است  ها نشسته گنجشكم بلند شد و روي چوب! اي دوغ، اي دوغ: برگردان

 بنگ ايزنه سرِ چو -

bong izane sare ču  
  .كند ها صدا مي و بر روي چوب: برگردان
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 هي دو، هيِ دو، بنگشتكم سرِِ دار -

hei dowa, hei dowa, bengeštakom sare dār  
  .ستا  گنجشكم باالي درخت! اي دوغ، اي دوغ: برگردان

 بنگ ايزنه كَرة وار -

bong izane kareye vār  
  11.زند كرة مانده در يورد صدا مي: برگردان

 هي دو هي دو، بِنگشَتكم سر ِبرد -

 hei dowa, hei dowa, bengeštakom sare bard  
  .شسته استگنجشكم روي سنگ ن! اي دوغ اي دوغ: برگردان

 بنگ ايزنه ِكَرة زرد -

bong izane kareye zard  
  ). كرة گاو زردرنگ است(زند كرة زرد  صدا مي: برگردان

افزاتر براي جبران  شد، مادر ايلي با آهنگ تندتر و جنبش هرگاه كمي دير مي
  :زد ماندگي، خطاب به خودش، اما با كنايه به دوغ نهيب مي عقب
 هي دو چته وداري؟ -

hei dowa, čete va dāri  
  اي؟ اي دوغ چه مشكلي داري كه هنوز ماست هستي و به شير تبديل نشده: برگردان

 مه كَيبنو نَداري؟ -

mah keibenu nadāri  
  مگر كدبانو نداري؟: برگردان

 مه كَيبنو ته مار زه؟ -

mah keibenu ta mār zah  
  مگر كدبانويت را مار زده است؟: برگردان

- شرگ؟ سر بهالر زم 

sare borgaleš malār zah  
  مگر باالي ابرويش را مالر زده است؟: برگردان

   :بينيم كه با بررسي نمونه اشعار مي
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شود، ديگر خواب  دم مي بندد و سپيده مادر ايلي هنگامي كه سياهي شب رخت برمي. 1
سرايي  ماو و گنجشكان ه. شود كند و آمادة كار و فعاليت مي را بر خود حرام مي

مادر ايلي ترانة كار . كنند و رقابتي معنادار دارند، زيرا آنان از همه سحرخيزترند مي
  .خواند و گنجشك ترانة شكرگزاري به درگاه خداوند سبحان مي
شود كه براي مثال حرفي  به حالت تمسخر به كسي گفته مي: گنجشكك«: بنگشتَك. 2

، اما چون زن )37: 1383ري بويراحمدي، طاه(» زند  تر از هيكلش يا دهانش مي گُنده
صدا  داند و با او در سحرگاهان هم نوا و همراه گنجشك سحرخيز مي ايلي خود را هم

  .»هي دو هي دو، بنگشتَكم سرِِ چو«: دهد معني تحبيب مي» بنگشتَك«شود،  مي

  ها اشعار به چرا بردن برّه. 3- 3-4-1
ر مردم دامداري است و پرورش دام نقش از آنجا كه در مناطق عشايري شغل بيشت

ترين گوسفندان را  اي در معيشت آنان دارد، لذا براي اينكه بهترين و فربهكننده تعيين
زنان . كنندداشته باشند از ذوق و استعداد خودشان براي رسيدن به هدف استفاده مي

ظر رواني نوعي برند براي اينكه از ن هاي خود را به چرا مي عشايري هنگامي كه برّه
زنند،  هايشان حرف مي ها بدهند و نيز براي خود سرگرمي ايجاد كنند، با برّه تمركز به برّه
دهند كه  ها نويد مي كنند و به آن ها را به حركت و پويايي دعوت مي كنند، آن درد دل مي

 :كنند نياز است، و شروع به خواندن شعر مي» يا علي«علف فراوان است و تنها به 

- ري مال رهره وي به
  

كوگ و سرِِ چال ره  
  

Hay bara vari māl ra/ kowga va sare čāl ra 
 .اند ها همه از آشيانه رفته هاي برّه بلند شو كه ايل حركت كرده و كبك: برگردان

 - وايهري هي َبره وه  سر گُمبِ كَركَوايه
Hay bara vari havāya / sar gombe karkavāyah 

شكوفه زده و آمادة خوردن شده » كَركوا«هاي برّه بلند شو كه روز شد و گل : برگردان
 .است

دمبت پِرِ تَويزَه  هي بره بره، هويزَه -
Hay bara bara hawiza/ dombat pore taviza 
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 12.است» تويزه«ات پر تا پر ظرف  هاي برّه، هاي برّه هويزه دمبه: برگردان

دمبهش نَه زه چنده بهوِن  ه كه ره و بهبهونهي بر -
Hay bara ke ra va behbohun/ dombaša na za čanda behun 

چادر شده  اش به اندازة چند سيه هي بره كه رفته به بهبهان براي چرا، دمبه: برگردان
  .است

زنان ايلي كه سرايندگان آن  -بينيم كه در اين اشعار با نگاهي به مضمون اشعار مي
، »دولت«از آنجا كه عشاير دام خود را . وزن و فن شعر رعايت نشده است - هستند

زدند و درد دل  ها حرف مي دانستند، با آن شان مي يعني خوشبختي و تمام زندگي
 .داشتند و اين سخنان در قالب شعر بود مي ها را به تكاپو وا كردند و آن مي

  گيري نتيجه
اي بس غني به بلنداي تاريخ آن سرزمين  ه و بويراحمد پيشينهادبيات شفاهي كهگيلوي

از آنجا كه مردم اين استان قبل از ايجاد شهرها و زندگي شهري، مردمي دامدار و . دارد
آنان براي تمام فصول سال، كاري متناسب . اند كشاورز بودند، خود مولد و كارگر بوده

  .اي تعريف نشده است اژهدر زندگي عشايري بيكاري و. با آن فصل داشتند
دراين پژوهش نشان داده شد كه مردم روستايي و ايلياتي اين استان در پايان بهار 

دادند و پس از آن جو و گندمي را كه در فصل پاييز كاشته  نشاكاري برنج را انجام مي
غذاي اصلي عشاير، يعني . اوايل پاييز موقع برداشت بلوط بود. كردند بودند، درو مي

ها، زن عشايري بايد شير  ها و فصل در خالل همة ماه. شد از بلوط درست مي كلگ
زد، چنانچه زندگي عشايري  كرد و دوغ مي دوشيد و از آن محصول لبني درست مي مي

  .آميخته با كار بود
عشاير با ذوق و استعداد هنري، براي انجام هر كاري شعري مخصوص و متناسب با 

براي تسريع در  اي شان، هم رغبت و انگيزه سبب سرگرمي سرودند تا هم همان كار مي
سينه  به از آنجا كه عمر كتابت در اين استان زياد نيست، اين اشعار سينه. انجام كار شود
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ترين اين  در اين مقاله با اشاره به برخي از مهم. شدند از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
عشاير اين منطقه بررسي و واكاوي شود و  ها بر زندگي مردم اشعار سعي شد تا تأثير آن

  .اند سرانجام نشان داده شد كه اين اشعار با فلسفه و دليل متقن و روشن سروده شده

  ها نوشت پي
  .سيركو يا سركو معادل هاون فارسي است، ولي جنس آن از چوب است. 1
در اين منطقه به همين نامِ  ).»كنان ختنه«دهخدا، ذيل (كودكان  جشن بريدن سر غالف نره: كنان ختنه. 2

  .مشهور رايج است
 .كوه زاگرس كه در ياسوج واقع است كوه دنا بلندترين قلة رشته. 3

  .اي است با آب خنك و روان در فرودست قلة دنا چشمه ميشي چشمه. 4
  .نام دارد» خومي«كوه خامي در شهرستان گچساران واقع است و در لهجة لري. 5
  .شهرستان كهگيلويه واقع استيا نيز در  كوه نور. 6
  .كنند خاري يكي از گياهان معطر استان است كه آن را همراه ماست، دوغ و ديگر غذاها مصرف مي. 7
  . در ميان تمام عشاير رسم است كه دوشيدن شير بر عهدة زنان باشد. 8
كه از وسط بر  اي چوب يا آهن ضخيم و بلند، مانند الوار نوعي وسيلة بازي شامل قطعه: االكلنگ. 9

نشينند و با فشار دادن پا باال  ها بر دو سر آن مي بچه. كند گاهي قرار دارد و شكل اهرم پيدا مي تكيه
  ).524: 1381انوري، (روند  و پايين مي

ها را به هم  يك سر چوب. شود متري درست مي5/1پاية چوبي است كه از سه چوب بلند  مالر سه. 10
گذارند و مشك را با طنابي از  ها را به صورت مثلثي روي زمين مي بندند و سر ديگر چوب  مي

  ).131: 1388، بوير احمدي طاهري(كنند باالي آن وصل مي
كنند و تا هنگام كوچ در آن محل  پا مي رو است كه آنجا چادر به يورد محل اسكان عشاير كوچ. 11

  ).211: 1383، ير احمديبو طاهري(گويند  در گويش محلي آن را ورد مي. اقامت دارند
. كند تا دنبة آن لبريز ظرف تويزه گردد برّه را تهييج به چراي بيشتر مي. اين شعر انگيزشي است .12

شد كه براي  هاي نازك بيد بافته مي يا شاخه» جرگ«اي به نام  تويزه سبدي است كه از درختچه
  ).1393و بيناپور،  طاهرنژاد( نگهداري نان كاربرد داشت
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  ابعمن
  .سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1381(انوري، حسن  -
 .)ع(كتابخانة امام علي: ياسوج. مصاحبه با مؤلف). 10/11/1393(بيناپور، محمد  -

: ياسوج. جايگاه موسيقي سنتي در استان كهگيلويه و بويراحمد). 1390(جاودان، بهرام  -
  .هاي صدا و سيماي مركز ياسوج ادارة پژوهش

 .6/1/1393: ياسوج. مصاحبه با مؤلف .خرد، آفي جاودان -

 .دانشگاه يزد: يزد. نامة كارشناسي ارشد پايان .ايل احساس). 1376(جبارنژاد، عباس  -

بخشي از شعر و موسيقي و ادبيات شفاهي استان كهگيلويه و ). 1381(حسيني، ساعد  -
 .فاطميه: ياسوج. بويراحمد

. ل شعر و شاعري استان كهگيلويه و بويراحمدصد سا يك). 1382(داوري، فريدون  -
 .آباد دانشگاه آزاد واحد نجف. نامة كارشناسي ارشد پايان

. »هاي ايران گونه شناسي بومي سروده«). 1388(ذوالفقاري، حسن و ليال احمدي كمرپشتي  -
   .168-144صص . 8و7ش . ادب پژوهي

  www.ostan-kb.ir:سايت استانداري استان كهگيلويه و بوير احمد -

. قرن زندگي در كهگيلويه و بويراحمد كوچ تجربة نيم). 1388( طاهري بويراحمدي، عطا  -
 .سخن: تهران

. فرهنگ عاميانة مردم منطقة كهگيلويه و بويراحمد). 1383(طاهري بويراحمدي، سيمين  -
  .ساورز: تهران

 .)ع(كتابخانة امام علي: ياسوج. مصاحبه با مؤلف.). 10/11/1393(طاهر نژاد، عبدالرحيم  -

. هاي آن در كوهگيلويه و بويراحمد مراسم عروسي و دگرگوني). 1389( غفاري، يعقوب -
 .نقش مانا: اصفهان

: ياسوج). 1390( سرايان ايران زمين مجموعه مقاالت همايش ملي ادب محلي و محلي -
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج
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: تهران .هاي كوهگيلويه و بويراحمد مردم و سرزمين ).1381(مجيدي كرايي، نورمحمد  -
  .بازتاب انديشه

نامة زبان  كاوش. »پژوهشي اجتماعي در شعر لري«). 1385(موسويان، شاهرخ و عباس  -
 .178-149صص . 13ش  .فارسي

 .زيتون سبز: تهران. درآمدي بر تاريخ كوهگيلويه). 1392(پور، نصير هادي -



 


