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محمود رضایی دشت ارژنه

(تاریخ دریافت ،19/11/7 :تاریخ پذیرش)16/6/1 :

چكیده
شعر کار نسخۀ خوانای احساسـا سـرایدگاان و گوـونوم مطـکا کـار اسـت و اشـعار
خواندگاان در حکن انجام کار -که به طور انفرادی یا جمعم خوانگه ممشود -بکانور وضـ
معکشت ،دلتدومها ،رنجها ،آمال و آرزوها ،عشقها و نکایشهای آنهاست .ایناونه آواها،
فضای کار را از یکدواختم و خشکم نجا

ممدهگ و خستوم و رنج توانفرسـای کـار را

تسککن مم دهگ و رایطۀ تالش ،حرکت ،شوق و امکگ را در درون زنان و مردان هدوام کـار
تقویت ممکدگ .در این جستار ،نوارنگاان کوشکگهانگ به بررسم و معرفم انـوا ترانـههـای
برزیوران استان کهوکلویه و بویراحمگ بپردازنـگ .اشـعاری کـه در زمکدـۀ کـار و شـغل ،در
فرهدگ مطلم این مدطقه ،سروده شگه است ،بخـش وسـکعم از ادبکـا

ایـن مـرزوبـوم را

تشککل ممدهگ .مهمترین مضامکن ترانههای برزاری ،عشق به یار (همسر ،نـامدد) ،سـختم
کار ،شکوه از سختمهای این کار ،آرزو و امکگ و برانوکختن برزاران به تالش بکشتر است.
ترانههای کار در عکن سادام و بمپکرایوم ،بار عاطفم باالیم دارنگ و نکک بر دل ممنشکددگ.
واژههای کلیدی :برزاری ،ادبکا

عامه ،ترانۀ کار ،استان کهوکلویه و بویراحمگ.

 .1مگرس دانشواه فرهدوکان (نویسدگة مسئول)
jamaliyanzade@gmail.com
 .2دانشکار زبان و ادبکا

فارسم دانشواه شکراز.
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 .1مقدمه
حکایت ها ،متلها ،زبانددها و اشعار و ترانه های شفاهم ،از مداب غدم فرهدوم اقـوام و
ملتها هستدگ که ت صویری از زنگام اذشتوان و نکاکـان آن قـوم را در برابـر دیـگاان
نسل امروز قرار ممدهدگ .ادبکا

شفاهم یادااری است که هویت ملم و فرهدوـم هـر

جامعه را مشخص ممکدگ و دربردارنگة عقایگ ،افکار ،باورها ،نورش و نـو زنـگام آن
جامعه است.
در این پژوهش تالش شگه است بخشم از اشعار کار برزاری در استان کهوکلویه و
بویراحمگ جم آوری و سپس برخم از مضامکن آنها بررسم و تطلکل شود .این اشـعار
تا حگودی مدعکسکددگة وض زنگام ،فعالکت های شغلم و بکان دیگااههای مردم عامه
نسبت به زنگام و مسائل و مشکالتم است که با آن مواجه بودهانگ.
کارآواها دربردارنگة اشعار ،جمال

و صگاهای آهدوکدم است که بـه هدوـام انجـام

کار خوانگه مم شود .این آواها با وجود تأثکرپـذیری از جغرافکـا و فرهدـگ اـروههـای
مردمم مختلف ،ااه مضامکن نسبتاً مشابهم دارنگ .این مضـامکن در کدـار عوامـل متعـگد
دیور ،همواره بهعدوان عاملم مؤثر در حفظ هویت اقوام عمل کرده است.
مدظور از ترانههای برزاری در این پژوهش ،بخشم از ترانههای شفاهم است که بـا
کار به معدای فکدیکم و اقتصادی آن ارتباط نددیک دارد .این ترانهها در حکن کار و غالباً
به صور

فردی خوانگه مم شونگ ،مضمون آنها بکشتر با کار فکدیکـم در حـال انجـام،

مداسبت دارد و گدان این اشعار با کارهای سدتم همراه شگه اسـت کـه هـر کـار ترانـۀ
خاص خود را تگاعم ممکدگ و به یاد ممآورد.
ترانه های شفاهم و داستانهای عامه ،سادام ،ظرافت و بم پکرایوم خاصم دارنگ .با
توجه به نو شغل (دامگاری ،کشـاورزی ،قـالمبـافم و  )...در ایـن مدطقـه ،ترانـههـای
اونااون با درونمایههای متفاو بهوجود آمگه است .شماری از این ترانـههـا از زبـان
زنان و برخم از زبان مردان سروده شـگه اسـت .از آنجـایم کـه ایـن ترانـههـا صـفا و
صمکمکت ویژهای دارد و داستان زنگام را با همان صـفا و صـمکمکت بـازاو مـمکدـگ،
ممتوان ادعا کرد بکانور سکمای حقکقم مردم استان است.
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سرایدگاان اشعار و ترانهه ای شفاهم با کمترین آااهم از اصول ،قواعگ و قالبهای
شعری آنها را سروده و در حاال

و مداسبتهـای مختلـف زنـگام بـر زبـان جـاری

ساختهانگ .ترانههای شـفاهم کهوکلویـه و بویراحمـگ بکـانور وضـ تـاریخم ،سکاسـم،
اجتماعم و فرهدوم مردمم هستدگ که در شرایا مختلف زنگام آن را سرودهانگ.
با مطالعۀ دقکق در این ترانهها بهراحتم ممتـوان بـه باورهـا و عقایـگ و هدجارهـای
اجتماعم فرهدوم این قوم دست یافت .این ترانهها بهسان آیدۀ تمـامنمـایم هسـتدگ کـه
تصویری از وضعکت دیدم ،اعتقادی ،فرهدوم و زنگام مردمان این استان را از اذشـته
در برابر دیگاان ما قرار ممدهدگ و این حقکقت را برای ما بکان ممکددگ که نکاکان مـا بـه
پگیگههای پکرامون خود با گه ژرفانگیشم ممنوریستدگ و آنها را گه زیبا و عالمانه در
افتار و کالم موزون خود بهکار ممارفتدگ.
واژههایم که در اشعار و ترانههای عامه بهکار رفتـه ،برارفتـه از زنـگام روزمـره و
طبکعت پکرامون مردم است که ماهرانه و دقکق در آنها نمود پکگا کرده است .بهکاراکری
واژه هایم گون ارمسکر ،سردسـکر ،داس ،گویـل ،کبـک ،یـار ،دیـار و  ...همـه بکـانور
پگیگههای ملموس این ملت است.
ادب غدایم رایجترین اونۀ شعری در استان کهوکلویه و بویراحمگ است و مطتـوا و
درونمایۀ آن هماندگ مدظومههای عاشقانۀ ادب فارسم است .اشعار غدایم رایـج در ایـن
مدطقه بکان کددگة احساسا  ،عواطف ،تفکرا  ،آمال و آرزوهای مردم آن اسـت .بکشـتر
ترانه های لری در حکطۀ اشعار غدایم قرار مماکرنگ .مواردی همچون غم از دست دادن،
هجران از خانواده و یار ،فقر ،خکانت ،سختمهای کار ،دوری از مدـاطق شـهری ،کـوچ
ایل ،وصف طبکعت زیبا به بهانۀ یادی از یار کردن ،شکار و شکارگم بـودن ،اعتقـادا
مذهبم ،مشاغل کشاورزی ،دامگاری ،بافدگام و سختمهای آنها ،مکان زنگام ،آرزوها
و مواردی از این قبکل از عوامل اساسم پکگایش نو ادبم غدایم در اسـتان کهوکلویـه و
بویراحمگ است.
در این نوشتار پس از فصل کلکا  ،اوضا جغرافکایم ،تاریخم و فرهدوـم اسـتان و
شداخت ادب غدایم ایران و جهان ،معرفم اونههای مختلف ترانههـای غدـایم ،تطلکـل
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مضامکن و مطتوا و ظرایف ادبم ترانههای غدایم ،به ترانههـای برزاـری و کـار اسـتان
کهوکلویه و بویراحمگ پرداخته خواهگ شگ.
 .2پیشینۀ پژوهش
تاکدون به شکلم جام و متمرکد به نقگ و بررسم درونمایـههـای ترانـههـای برزاـری
استان کهوکلویه و بویراحمگ پرداخته نشگه است و ااه تدها به شکلم جسته و اریختـه،
در برخم آثار اشارههایم در این زمکده دیگه ممشود.
سکگ برزو جمالکانزاده و همکاران ( )1319در مقالـهای بـا عدـوان «ترانـههـای کـار
شهرستان کهوکلویه» ،به بررسم این اشعار پرداختهانگ.
جهانوکر صفری و ابراهکم ظاهری ( )1311در مقالهای با عدوان «بررسـم ترانـههـای
کار در عشایر بختکاری» ،به ترانههای برزاری پرداختهانگ کـه مهـمتـرین مضـامکن ایـن
ترانهها ،عشق ،کوچ ،مسائل برزاری ،درد و غم ها و مادر است که بـرای هـر مضـمون،
ابکاتم را بهعدوان نمونه آوردهانگ.
عباس قدبری عگیوی ( )1311در مقالۀ «اونۀ ترانه در ادبکا

عامۀ بختکاری» ،ضـمن

بررسم مفصل انوا ترانههای بختکاری ،بخشم را به مبطث اشعار بـاوهرو ( )bâveruیـا
برزاری اختصاص داده است .نویسدگه با ذکر ابکاتم برای نمونه ،به مضـامکن هجـران و
دوری از یار و سختمهای کار برزاری پرداخته است.
لذا گدانکه مشاهگه شگ در زمکدۀ ترانههای برزاری اسـتان کهوکلویـه و بویراحمـگ
هدوز پژوهش جامعم انجام نشگه است.
 .3روش پژوهش
این پژوهش بر اساس تطقکقا

مکگانم و با روش تطلکـل مطتـوا و رویکـرد تطلکلـم-

توصکفم انجام شگه و اشعاری که برای نمونه آورده شگه است ،با استفاده از تطقکقـا
مکگانم انتخاب شگهانگ .همچدکن سعم شگه است که شکوة تلفظ واژهها ،دقکقاً با اـویش
مردم مدطقه متداسب باشگ .اارگه این اشعار و ترانه ها ،در مداطقم از اسـتان هدـوز هـم
رواج دارد؛ اما زنگام شهرنشکدم ،تطول و داراـونم سـری فرهدوـم ،اجتمـاعم و ...
66

درونمایة ترانههای برزگری  _______________________________ ...سید برزو جمالیانزاده و همکار

رونق اذشته را از آن ارفته است .لذا جم آوری و ثبت اشعار و ترانـههـای مطلـم در
عصر ماهواره ،ایدترنت و با توجه به تطول و داراونم سری فرهدوـم ،تغککـر اـویش،
زبان و شکوة زنگام ،کاری بسکار بهجا و شایسته است.
 .4نقد و بررسی
کشاورزان برای انجام هر کاری شعری مخصوص و متداسب همان کار را داشـتدگ .ایـن
اشعار هم سبب سرارمم آنها و هم سبب ممشگ ،سختم کار را تا حـگودی فرامـوش
کددگ ،همچدکن نوعم رقابت را ایجاد ممکرد که کار آنها زودتـر پـکش مـمرفـت .ایـن
ترانه ها بکشتر هدوام انجامدادن کارهای سخت و طاقتفرسا خوانگه ممشونگ و بسته بـه
نو کاری که انجام ممشود ،ریتم آهدگها هم با آن هماهدوم دارد.
این ترانهها از قگیمترین ترانههای شفاهم هستدگ که بـه وسـکلۀ آنهـا مـمتـوان بـه
باورها ،ارزشها ،فدون ،مطکا ،شکوة معکشت و عداصر فرهدوم هر ملتم پم برد .اشـعار
کار جمال و صگاهای آهدوکدم است که هدوام کار خوانگه مـم شـود .ایـن ترانـههـا،
مدعکسکددگة کار جمعم کشاورزان در مدار است و بکشتر دستهجمعم خوانگه ممشود
یا یکم از افراد ترانهها را با آواز ممخوانگ و دیوران او را همراهم مـمکددـگ .موسـکقم
کالم این ترانهها ،صگای داس ،تکشه و ابدارهای کشاورزی و با حرکا
همراه است (ذوالفقاری و احمگی.)161:1311 ،
در ادبکا

بگنم کشاورزان

بومم کهوکلویه و بویراحمگ ،شعری که در فضای مدرعه و خـرمن و درو

سروده شگه باشگ ،شعر بازیاری نام دارد و به کسانم که هدوام کوچ مردم از ارمسکر به
سردسکر ،دور از خانه و در قشالق (فصلها ی خرداد و تکر) کارهای برداشـت ادـگم و
جو را انجام ممدادنگ ،برزار افته ممشگ .شعر بازیاری به معدای شعری است که مطور
آن بازیار (دروار) باشگ .بازیار در فرهدگ کهوکلویه و بویراحمگ به کسم افته ممشـود
که ادگم و جو درو ممکدگ .ادبکا بازیاری در قالب متکل (قصه) و شعر نمود پکگا کرده
است .بدابر کهنالوویم دیدم ،وقتم کافران دنبال دستوکری پکامبر اسـالم بودنـگ ،بازیـار
ازجمله کسانم بود که مخفکواه او را به آنان نشان داد .مردم کهوکلویه و بویراحمـگ بـر
این باورنگ که دشواری شغل بازیاری به همکن دلکل است؛ زیرا خگاونگ بازیار را بهسبب
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این خکانت بدرگ در حقّ پکامبر نفرین کرد .در همکن متکل آمگه است که کبـک بـا آواز

«قَبَقَککُم زر کَم کُم» آدرس مخفکواه پکامبر را زیر درخت «کَم کُم( »1درختم کوهسـتانم
و بمثمر) ،به کافران نشان ممدهگ و پس از اسار

پکامبر و زخممشگن پککرش به نکده

و شمشکر دشمدان ،کبک پدجههایش را مستانه در خون پکامبر ،رنوکن مـمکدـگ و اکدـون
قرمدی پای کبک عالمت تأیکگ این ماجراست .زیبایم ساختارشکدانۀ این متکل آنجاست
که دال و مار (دو موجود مدفور در فرهدگ ایرانم) بـه همـراه گوپـان در ایـن روایـت
هوادار پکامبرنگ؛ گدانکه مار در مخفکواه گدبره ممزنگ و زیر سر پکامبر ،بالش مـمشـود.
در فرهدگ بومم این خطه ،مار موجودی بمآزار است که برای انسـانهـا رزق و روزی
ممآورد و نبایگ بم دلکل کشته شود .مردم کهوکلویه و بویراحمگ بر این باورنگ که تدو و
راحتم کار گوپانم و عمر طوالنم مار و دال ،به دلکل دوستم و همگردی آنان بـا پکـامبر
است :تشده نشود گُودار /بمزخم نمکرد مار /صگ سال بمانَگ دال /خسـته بشـود بازیـار
(مصاحبه با حسن بهرامم.)1313،

برزاری یکم از کارهای پرزحمت و پردردسر استان کهوکلویه و بویراحمـگ اسـت.
در اذشته ،شخم زدن زمکن با دست و استفاده از گهارپایـانم ماندـگ اـاو ،قـاطر و االغ
انجام ممشگ؛ اما امروزه با وجود ماشکنآال کشاورزی فقـا در بعضـم از مدـاطق کـه
امکان استفاده از ابدار جگیگ کشاورزی وجود نگارد ،کار برزاری با روش سدتم انجـام
ممشود .مردم استان کهوکلویه و بویراحمگ آناونه که در بسکاری از کارها بـا همـگیور
تعاون دارنگ ،در انجام این کار نکد با هم همراهدگ .هدوام درو ،گدگ خانواده بـا هـم بـه
برداشت مطصول ممپردازنگ .در این استان رسم است هدوام کارهـای کشـاورزی ااـر
خانوادهای فرزنگ پسر نگارد یا مرد آن خانواده فو کرده باشگ و یا خانواده داغدار یکم
از اعضایش باشگ ،مردان فامکل و همسایوان بگون دریافت وجه به یاری آنها ممشتابدگ
تا کار کشاورزی این خانواده عقب نمانگ.
تعاون هدوام کار برزاری و شور و اشتکاقم که از ایـن تعـاون حاصـل مـمشـود و
همچدکن همگلم و شادی که با خوانگن ترانه هدوام کار ایجاد ممشود ،سبب ممشود هم
سختم کار احساس نشود و هم کار برداشت زودتر به پایان برسگ .کشـاورزان بـا تـرنم
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ترانه ،زمانم هرگدگ کوتاه سختم کار را فراموش ممکددگ و سرعت کار را باال ممبرنـگ.
همچدکن با خوانگن ترانه ،افراد با هم هماهدوم بکشتری پکگا ممکددگ.
برزاران هدوام کار درو ترانههایم ممخوانگنگ کـه بـه آنهـا «برزاـری» یـا «بکـگاد»
ممافتدگ .این ترانهها را بکشتر برزارانم ممخوانگنگ که در ارمسکر به کار درو مشـغول
بودهانگ و خانوادههایشان به مدطقۀ یکالق کوچ کرده بودنگ .ایـن ویژاـم از خـالل ایـن
ترانه ها کامالً مشخص است .همایونم دربارة تداسـب فولکلـور هـر مدطقـه بـا شـرایا
جغرافکایم آن افته است« :هر مدطقه متداسب با اوضـا و احـوال جغرافکـای خـویش،
دارای فولکلور خاصم است که آدمم بوی ال و اکاه را از خالل فولکلورش استشـمام
ممکدگ و صگای جانورش را ممشدود» (.)12:1371

مهمترین مضامکن ترانههای برزاری در این مدطقه ،عشق به یار ،سختمهای کار
برزاری ،تشویق برزاران به کار ،شکوه از یار ،دوری از دیار ،دوری از خانواده ،آرزو و
امکگ است که به آنها پرداخته ممشود.
با توجه به ایدکه اویش مردم استان کهوکلویه و بویراحمگ با اویش مداطقم از
استان گهارمطال و بختکاری (لرداان و  )...مشترک است و آداب و رسومم (عروسم،
عداداری و  ) ...شبکه هم دارنگ ،مضامکن اشعار و ترانههای آنها بسکار به هم نددیک
است .در مقاالتم که در پکشکدۀ تطقکق به آنها اشاره شگ ،متداسب با مضامکن اشعار
برزاری ،اشعاری از این مقاال

آورده ممشود تا روشن شود که اشعار و ترانههای این
(عشق ،کوچ ،مسائل برزاری ،درد و غمها

دو مدطقه در پارهای از مفاهکم و موضوعا

و مادر ،هجران و دوری از یار و سختمهای کار برزاری) کامالً به هم شبکه است.
 .4-1عشق به یار

اصلمترین مضامکن ترانههای برزاری ،عشق به یار اسـت .عاشـق (برزاـر) و معشـوق
(همسر ،نامدد) در این ترانهها مشخص هستدگ؛ بدابراین عشق مطرحشگه در این ترانهها،
کامالً زمکدم است ،نه آسمانم .یکم از مهمترین ویژامهای ترانـههـای برزاـری ،ایـن
است که در بکشتر موارد یک بکت آن از زبان مرد و یک بکت از زبان زن بکان ممشـود،
اارگه همۀ این ترانهها را مردان با لطن غمداکم ممخواندگ:
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زن که در سردسکر به سر ممبرد ،به شوهرش مماویگ:
یار مو و ارمسـکر ،نشـتا ایکَشـه داس
زهرمـــارم بـــو ،نـــون ادـــگمُ مـــاس
(ربانم)1313،

za:rə mârom bu, nunə gandeme mâs/ yâr mo va garmasir, noštâ
ikâše dâs.

براردان :نان ادگم و ماست ،زهرمار من بشود ،درحالمکه یارم در ارمای ارمسکر با
داس مشغول درو است.
مرد د ر جواب همسرش که از او دور است و به خاطر این هجران از یـار ،غموـکن
است ،مماویگ:
یار مو و سرحم ،ناشـتا ایزَنـه دو
زهرمارم بو ،نون ادـگمُ نـو
(علوی)1313 ،

za:rə mârom bu, nunə gandeme nu / yâr mo va sarhaye, nâštâ ikaše
du.

براردان :درحالمکه یارم در سردسکر به ناشتا دوغ درست ممکدگ ،نان ادگم نو زهـر
من بشود.
زهرم بـا نـون ادـگم و مـاس

یــارم و ارمســکر ارمــا ایکشــه داس

Zahrom ba nune gandome o mâs/yârom va garmesir,garma lkaše
dâs.

براردان :نان ادگم و ماست زهر مارم بشود که یار من در ارمسکر و در هوای اـرم
داس ممکشگ و درو ممکدگ( .صفری و جهانوکر.)171:1311 ،

گدان که مشهود است عاشق در ارمسـکر مشـغول بازیـاری اسـت و در غـم دوری
معشوق سردسکرنشکن که در سرما دوغ مم زنگ ،نان ادگم نو را بر خود حرام کرده است.
در اذشته که ارتباط ها بسکار کم و سخت بود ،پس از کوچ عشـایر از ارمسـکر بـه
سوی سردسکر ،اروهم از جوانان و مردان تدها مم مانگنگ تا با زحمت و سختم فـراوان
غله را درو کددگ .دوری زن و شوهر ،یا دو عاشق یا دو نامدد و دو نفری که به هم عشق
مم ورزنگ و به هم بستوم دارنگ ،سبب پکگایش ایناونه از اشعار عاشقانه شگ.
ایناونه از ترانهها (برزاری) را درحقکقت مـمتـوان یکـم از عـالمتـرین مصـادیق
عاشقانه ها در فرهدگ ایرانم نامکگ .تخکل ،موسکقم شاد و جدبشافدا ،تصویرسـازیهـای
شاعرانه ،نبوغ و خالقکت این اشعار در اوج زیبایم و هدرمدگی اسـت؛ زیـرا هجـران و
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فراق عدصر اصلم سرایش این اشعار است .غم دوری از ایل ،تبار ،خانواده و کسانم که
انسان به آنها عشق مم ورزد و دوستشان دارد سبب خلق این سرودهها ممشود.
اَوُم ز خَــل مکلِــوک ،بوسُــم ز لَــو یــار
خونگِنـه ز کـوگ اِـرُم پکچکگنـه ز مــار

Xondene ze kavg gerom pičidene ze mâr/avom ze xale milevek,
busome ze lave yâr.

براردان :خوانگن را از کبک و پکچکگن را از مار ممآموزم؛ آب را از گشمۀ مکلـوک
(اسم خاص) و بوسم را از لب یار مماکرم (قدبری عگیوی.)167:1311 ،

در ابکا ذکرشگه ،عشق به یار و مطبوب موج ممزنگ.
یارکم و ارمسکر و ارمـا ایکشـه داس
زهرمـــارم بـــو ارامـــک و مـــاس
(بشر)1313 ،

Za:rə mârom bu gere gombak o mâs/yârakom va garmasir,va garmâ
ikaše dâs.

براردان :سبدیهای سردسکر و ماست ،زهرمار من بشود ،درحالمکه یارم در ارمای
ارمسکر با داس مشغول درو است.
در تمامم این ابکا  ،معشوق (زن) از ایدکه عاشق (مرد) در قشـالق بـرای کارهـای
برزاری بهسر ممبرد و از طبکعت زیبای مداطق سردسـکری مطـروم اسـت ،ناراحـت و
غموکن است.
زهرمـــارم وابـــو اـــردة ادـــگم نـــو

یــارکم و ســرحگه ،نشــتا ایزنــه دو
(نورالگیدم)1319 ،

Za:rməârom vâbu gerdey gandeme nu/yârakom va sarhaye, noštâ
izane du.

براردان :درحالمکه یارم در سردسکر به ناشتا دوغ درست ممکدگ ،نان ادگم نو زهـر
من بشود.
« در ترانه های روستایم ،عواطف عاشقانه با کدش و واکدش ناشم از کار اره خورده
است» (احمگپداهم سمدانم.)391:1313 ،

کر جاهل دیگ اانه بهس و تولک و شل

اخباری اومه رسم اَ سرحم و تـم اـل

(رزمجو)1313 ،

Exbâri uma rasi a sarhaδ va tey gol/koř jâhel dig gâna ba:s va tulak
o šol.
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براردان :به ال (معشوق) در سردسکر خبر دادنگ که پسر جوان دیـروز کـار نشـا را
شرو کرد.
مشــتلق ،هــم مشــتلق ،کلکــم رســکگه

اــل اَ عشــق یــارکش ،زلتــرک دویــگه
(حمایتم)1313 ،

Mošteloq, hey mošteloq, kalaki rasiδe/gol a ešqe yârakeš, zeltarak
daviδe.

براردان :به من مژداانم بگهکگ که برزاران آمگنگ .اـل بـهسـبب عشـق بـه یـارش
زودتر دویگ.
معشوق برای سرایدگه عدید و مطبوب است؛ این معشوق خواستدم است .فقر سبب
شگه است که عاشق (شاعر) به کمترین گکدها (نان بلوط) راضـم باشـگ و بـه قداعـت
کشانگه شود .شعر این مدطقه ،شعر مردمم سادهزیست و پرتالش است؛ به همکن دلکـل
با زنگام واقعم ارتباطم تدواتدگ دارد و کمتر به خکالپردازی توجـه دارد .ایـن اشـعار
متداسب با روحکۀ کار و تالش مردم است.
زهرمـــارم بشـــوه اـــردة ای نـــون

یار خوم بچه زنـه ،دل نشـتا ایزنـه دو
(بشر)1313،

Za:rəmârom bešave gerdaye I nun/yârə xom bača zane, del noštâ izane
du.

براردان :درحالمکه یار من با سن کم (تازهعروس) صبح زود و ناشتا کار دوغزنـم
را انجام ممدهگ ،نانم که از این ادگم بهدست ممآیگ ،زهرمار من بشود.
یار خوم و ارمسکر ،نشتا ایکشه داسـه
زهرمــارم بشــوه مــاس و مــن کاســه
(مختار ربانم)1313 ،

Za:rəmârom bešave, mâs va menə kâsa/yârə xom va garmasir, noštâ
ikaše dâsa.

براردان :درحالمکه یارم در مدطقۀ ارمسکری ،ناشتا کار درو را انجام ممدهگ ،ماستم
که من ممخورم به کامم تلخ باد.
یارکش و سوزمکر ،شـو ایخوسـه تهدـا
رسکگه وخت کلک ،کـره نـم اـره جـا
(علوی)1313 ،

Rasiδe vaxte kalak,keřa nigere jâ/yârakeš va sowzemir,šow ixowse
te:nâ.
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براردان :موسم نشاکاری رسکگ و پسر آرام و قرار نگارد؛ به این دلکل کـه یـارش در
مدطقۀ سردسکری سبدمکر (مدطقهای در کهوکلویه) تدها ممخوابگ.

مردم این مدطقه زمانم که در ارمسکر (قشالق) به سر ممبرنگ ،اقگام به کشـت (بـه-

ویژه ادگم و جو) ممکددگ .حگود فروردینماه که ایل به سوی سردسـکر (یـکالق) کـوچ
ممکدگ  ،مردانم از ایل که توانایم کار را داشته باشدگ ،در قشالق ممماندگ تا کـار درو را
به انجام برساندگ .آنها هماهدگ با کار دروی مطصول ترانههایم را زمدمه ممکددـگ کـه
مضمون این ترانهها عشق است.
 .4-2سختی کار
بعگ از عشق که مهمترین موضو ترانههای برزاری است ،سـختمهـای کـار برزاـری
( ارمای هوا ،درد و رنج حاصل از کار ،کمبود امکانا  ،مشـکال مطـکا کـار و ، )...
ازجمله مسائل برزاران است که در این ترانهها به خوبم به تصویر کشکگه شـگه اسـت.
یکم از انوا موسکقم و ترانههای لری ،موسکقم و ترانههای کـار اسـت کـه بـه مدظـور
سهولت و تسری در کار مردان و زنان ایلکاتم ،ترانهها به صور فردی یا دستهجمعـم
خوانگه ممشود ،ماندگ ترانههای برزاری ،خرمنکوبم ،مشکزنم ،شکردوشم و گوپـانم
(تمکمداری.)169-163:1311 ،
در فرهدگ عامۀ لُر همکشه بازیار خسته و رنجور است و در ارمسـکر تشـده و تدهـا
درو ممکدگ و از یار و دیار دور افتاده است:
کِرَکِــر کمــوتَره جدــگَجدوــه داسِــه

ســرحگَه خَــور کِدــکن بازیــار خالصِــه
(علوی)1313 ،

gera gere kamutare,jeηga jeηge dâse/sarhaδa xavar kenin, bâzeyâr
xalâse.

براردان :درحالمکـه صـگای خوانـگن کبـوتر و جریدـگجریدـگ داس ،بـه اـوش
ممرسگ ،سردسکری ها را خبر کدکگ که بازیار خالص شگه است (درو را تمام کرده است
یا از خستوم و رنج دوری یار دارد مممکرد).
در این ترانهها فضای مالل آور ارمسکر به زبانم ساده ترسکم شگه است .سـرایدگاان
عشق و عالقۀ افراطم ساکدان زاارس را به سردسکر ،هدرمدگانه بهتصویر کشکگهانگ:
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وَ قکومــت بَتــره نِشــتِ پَهشَــه کُــورَه

ارمسکر ارما مَلکـل ،وَنـگَ وَنوِـه تُـورَه

(بشر)1313 ،

Garmasir garmâ malil, vaηga vaηge tura/va qeyumat batare, neštə
pa:šakura.

براردان :درحالمکه هوای ارمسکر ارم است و تورَه (نوعم حکوان از خانوادة سگ)
سروصگا ممکدگ ،با این همه سختم ،نکش پشۀکوره از قکامت عذابدهدگهتر است.
عدیـــدم بـــه ارمســـکر ،پکـــت اِوراره
ارمســـکر ارمـــه وُ بـــادِ اـــرم اِیـــاره
Garmesir garme vo bade garm eyâre/azizom be garmeseir peite
evorâre.

براردان :دوست من در ارمسکر در هوای ارم تدها مانگ .ارمسکر ارم اسـت و بـاد
ارم ممآورد ،عدید من در ارما به خود ممپکچگ (قدبری عگیوی.)161:1311 ،

بــو نهامَـه بَدوَـرُو ،خُــوم اُهـتُم گَویلِــه

بــاد صُــب ارمســکر ،گــه قَ ـذَر مَلکلِــه

(حقوو)1319 ،

Bâδe sobə garmasir, če qazar malile/bu nahâma bangaru, go:tom
čavile.

براردان :باد صبح مداطق ارمسکری گقگر ارم و سوزان است .در این هوای اـرم،
درخت بدورو 2را بو کردم ،به امکگ آنکه گویل 3است.
شاعر لر تدها دلبستۀ زادااه مطبوب خویش ،یعدم مدطقۀ سردسکری است .هدواممکه
از این مدطقه بکرون ممرفت ،اشـعار سـوزناکم در هجـران ایـن مدطقـه مـمسـرود ،بـا
وجودیکه حگود گهار ماه از سال را در مدطقۀ یکالقم و باقممانـگة سـال را در مدطقـۀ
قشالقم سپری ممکدگ.
بُدگ زه کـافر دلـم ،اومـه اـای تولَـک
کَدکه زیـم و سـر ،زونـکم ایخـره دَک
(جمالکانزاده)1313 ،

Kanaka zaδom va sar, zunim ixare dak/boηg za: kâfar deli, uma gâye
tulak.

براردان :درحالمکه جوال تخم برنج را به سر انگاختم ،زانـوانم مـملـرزد .شـخص
کافردلم بانگ زد که ااو نشا آماده است.
به شخصم که شرو کار نشا را اعالم ممکرد ،کافردل (بمرحم) مماویگ .گون کار
نشا سخت است و به همکن دلکل از اویدگة خبر شرو کار ناراحت ممشود.
بدــگ زی کــافردلم ،برزاــر خالصــه
اراـــره کمـــوتره ،جکرجکـــره داســـه
(خوشآیکن)1311 ،
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Boηg zey kâfardeli, barzegar xalâse/ geřa gere kamutare, jiřa jiře dâse.

براردان :درحالمکه نغمۀ کبوتر و صگای داس به اوش ممرسگ ،شخص سدگدلـم
مماویگ :کار نشا به پایان رسکگه است.
ول کـــدم تـــولکمنـــه بـــرم و دیـــارم
ارمای اـرم گـروم ،تـش بسـه و الرم
(ربانم)1313 ،

Garmâye garme čerum, taš be:se va lârom/vel kenom tulakina, beram
va deyârom.

براردان :درحالمکه ارمای سوزان مدطقۀ گرام (یکم از شهرستانهای استان) بـگنم
را سوزانگه است ،کار نشاکاری را رها کدم و به دیارم براردم.
نه ای خوم برنجشه ،نه ای ناز و نعمت
کلکــم ارمســکر ،همــه درد و زحمــت
(رزمجو)1313 ،

Kalaki garmasir, hama dard o za:mat/na ixom berenješa, na I nâzo o
nemat.

براردان :کار برنج کاری در ارمسکر ،سخت و پردردسر است .به همکن خـاطر ایـن
برنج و این نعمت را نممخواهم.
در بکت بعگی ماندگ ابکا مدطقۀ کهوکلویه و بویراحمگ ،برزار از سـختمهـای کـار
برزاری ،ناله سر ممدهگ و به توصکف خود در مکان ادگمدار ممپردازد.
افتو مُل و کمر سهگِ پر و بالم
ار دوستکم دونستس بو که اَمرو گه حالُم

Ar dustakom dunestas bu amru če hâlom/aftawe mol ve kamar sogδe
par o bâlom.

براردان :اار دوست من مم خواهگ که بگانگ من گه حـالم دارم ،بگانـگ کـه آفتـاب
صبطواهم ،پر و بالم را سوخته است (صفری و جهانوکر.)173:1311 ،
همــه یــاال یاالیــه ،عجلــه و شــتابه
کلکــم گــدش خشــه ،پــردرد و عذابــه
(حقوو)1319 ،

Kalaki čeneš xaše, por dard o azâbe/hama yâlâ yâla ya, ajal vo
šetâbe.

براردان :کار نشاکاری ،جد سختم و زحمت ،خوبم نگارد .کار نشاکاری فقا یـااهلل
یااهلل افتن و شتاب است.
هدوام کار ،یااهلل یااهلل مم اویدگ تا هم زودتر کار کددگ و هم خستوم کار را احساس
نکددگ.
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این ابکا

که هر کگام به صور

تکبکت سروده شگهانگ ،از زبان برزارانم است که

با سختم کار برزاری در ارمای تابستان دستوپدجه نرم ممکددگ.
دق کرده من دلـم ،دنولمـه ای فروشـم
پشــهکــورة نبتــم نکــدی مــن اوشــم
(همان)

Pasakurey nebati, nizey mene gušom/deq kerde mene delom,
doηgalema iferušom.

براردان :نهتدها هوای ارم مدطقۀ قشالق ،بلکـه پشـههـای آن هـم اذیـتم مـمکددـگ،
بدابراین بهسبب این همه سختم و عذاب ،مجبورم که ادگمهایم را بفروشم تا دیور کار
نکدم.
لدگ دراز لدوه کشم و گفتـو او اـرتُم
اَ ور پشــهکــورة نبتــم و شــو اــروتم
(بشر)1313 ،

A vare pašakurey nebati va šow gerotom/leηg derâz, leηga kaši, va
čeftow ow gerotom.

براردان :بهسبب پشههای مداحم مدطقۀ ارمسکری ،شبانه پـا بـه فـرار اذاشـتم و از
مدطقۀ «گفتو» (از تواب مدطقۀ لوداب و بکن سردسکر و ارمسکر) آب نوشکگم.
عــرق وم تــک ایکدــه و ارمــا ذلــکلم
وردارم داس کلــــم ،ادــــگم بچکــــدم
(جمالکانزاده)1313 ،

vardârom dâsə keli gandom, bečinom/araq vam tek ikene, va garmâ
zalilom.

براردان :درحالمکه ارمای طاقتفرسای ارمسکر من را خوار کرده و عرق از بـگنم
سرازیر شگه است ،بایگ داس کوتاه و بمککفکت را برای بریگن ادگم آماده کدم.
 .4-3شكوه

داس کــل ،غلــۀ کوتــاه ،او ارمســکری

بــگبختم زورم اــرو ،بکشــتر ا َفقکــری

(رزمجو)1313 ،

baδbaxti zuram geru, bištar a faqiri/dâsə kol, γaley kutâ:, ow
garmasiri.

براردان :بگبختم بهویژه فقر وجودم را فراارفته است .با این روزاار خراب ،داسـم
کُدگ ،ساقههای غلّه کوتاه و زمکن مطصول هم مساعگ نکست.
برزار از فقر ممنالگ و بهدلکل وضعکت نامساعگ زنگام شکوه سر ممدهگ.
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بخــرم غــم و غصــه اَ حونــهی دیــرم

یار خوم و سـرحگه ،خـوم و ارمسـکرم

(حقوو)1319 ،

yare xom va sarhaδe, xom va garmasirom/bexarom γam o γesa, a
honaye dirom.

براردان :درحالمکه خودم در ارمسکر و یارم در سردسکر بـه سـر مـمبـرد ،از ایـن
هجران و دوری از خانواده ،خوراکم جد غم نگارم.
ورکشم تکر خگنگ زیـگِس بـه دشـونم
دوستِ خوم دوستم اِرهگ ز دشـمدونم
(صفری و جهانوکر)173:1311 ،

Duste xom dusti gere ze dešmenunom/varkeši tire xadaηg zaydes be
dešunom.

براردان :دوستم با دشمدم از دشمدانم دوست شگه است و تکر خگنوم درآورد و آن
را به شانهام زد.
دوری از زن و فرزنگ ،بار غم و فشار زنگام آنقگر عرصه را بر عاشق تدگ ممسازد
که زبان به شکوه و نفرین مماشایگ.
در ابکا

برزاری استان کهوکلویه و بویراحمـگ ،برزاـر از نبـود امکانـا

زنـگام،

ارمای طاقتفرسای هوای قشالق و هجران از یار ،شکوه مـمکدـگ؛ امـا برزاـر مدطقـۀ
گهارمطال و بختکاری ،از ایدکه یارش در نبود او با دشمدش دوست شگه است ،بهشگ
شکوه ممکدگ و ناله سر ممدهگ و این عمل مطبوبش را درحقکقت مرگ خود مـمدانـگ.
دوستم یارش را با دشمدش ،به تکر خگنوم هماندگ ممکدگ که او را نشانه ارفته است و
سرانجام او را از پای درخواهگ آورد.
در اذشته که هکچ امکاناتم (تلفن ،ماشکن و  )...وجود نگاشت و فاصلۀ مکان مداطق
سردسکری و ارمسکری بسکار زیاد بود ،همکن دوری راه و جـگایم از خـانواده ،ارمـای
زیاد ،سختم کار و نبود امکانا زنگام سبب ممشگ ،برزار نالـه سـر دهـگ و بـا ایـن
ترانهها سرارم شود و از نورانمهای خود بکاهگ.
تــش بوــره عاشــقم ،بکشــتر فقکــری
داس کــل ،غلــۀ کوتــاه ،مــن ســرزیری
(رزمجو)1313 ،

Dâsə kol, γaley kutâ: men saraziri/taš begere âšeqi, bištar faqiri.
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براردان :درحالمکه داس کُدگ و ساقههای ادگم کوتاه است ،زمکن هم هموار نکست
و دروی مطصول را دشوار کرده است .با وجود این مشکال

و فقکری ،عشق هـم بـر

سختمها افدوده است.
ریشۀ فقر در این مدطقه ،بسکار کهن و ارتباطم کامل با زنگام ایلم و عشایری ایـن
مردم داشته است .این مردم بهسبب مطرومبودن از هراونه دادوستگ و عـگم ارتبـاط بـا
شهرها بایگ همۀ نکازهای زنگام را تهکه ممکردنگ؛ بدابراین مجبور بودنگ سختمهای کار
را تطمل کددگ تا روزاار را بوذراندگ و شرمدگة اهل و عکال خود نباشدگ.
کُــر خراکــم نککدــه ،غکــر دی قکلــون
قاصگی که ایری بری ،تم ال و دالون
(حمایتم)1313 ،

Qâseδi ke irey berey,tey gol va dâlun/kor xarâki nikene, γeyra di
qeylun.

براردان :برزار عاشق به پککم که روانۀ سردسکر است ،مماویگ :به معشوقم کـه در
مدطقۀ سرسبد و خرّم دالون (جای سکونت ایل دشمنزیاری کهوکلویه) به سر مـمبـرد،
بوو که من خوراکم جد غم و غصه نگارم.
جگایم از خانواده ،سـختمهـای کـار درو و مجسـمکـردن مدـاطق خـوش و خـرم
سردسکری در ذهن سبب شگه است که برزار روزاار سختم را بوذرانگ و قو

او دود

غم باشگ؛ یعدم جد غم یار ،به هکچ گکد نممانگیشگ.
ارمســکر کــردم ذلکــل ،ســرم نکــگراری
تو ال سرحگ روی ،رنگ کواه داری
(ربانم)1313 ،

Te gele sarhaδ ravi, raηgə kowga dâri/garmasir kerdom zalil, saram
nidarâri.

براردان :برزار به یارش مم اویگ :ای معشوق! تو هماندگ اـل سردسـکری ،بـهسـان
کبک هستم؛ اما من در قشالق ذلکل شگم و با این همه سختم و عـذاب ،بـه فکـر مـن
نکستم و به دیگارم نممآیم.
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 .4-4آرزو

یکم دیور از مضامکن ترانه های برزاری ،آرزوست .آرزوی رسکگن به مطبوب  ،در کدار
خانواده بودن ،از طبکعت مداطق سردسکری بهره بردن ،به پایان رسکگن کارهای برزاـری
و. ...
ارمسکر ارم تشون ،ارماش گه ملکله

بــو نهــام و بدوــرو ،مــردونم گویلــه
(نورالگیدم)1319 ،

Garmasir garmə tašun, garmâš če malile/bu nahâm va baηgaru,
mardunom čavile.

براردان :درحالمکه ارمای ارمسکر سخت و طاقتفرساست ،از روی ناگاری
درخت بدورو را بو کردم ،به امکگ آنکه اکاه خوشبوی گویل است.
مــن دالــون اشــت بدنــم ایــل زیرنانــه
گـه خشــه یــاد بکدــکن گشــمۀ مدرانــه
(همان)

Menə dâlun gašt bezani, ilə ziranâna/ če xaše yâδ bekenin, češmey
mazerâna.

براردان :گه زیباست که یـادی از گشـمۀ مـدرا (گشـمهای در مدطقـۀ سردسـکری
سبدمکر کهوکلویـه) بکدـم و در مدطقـۀ دالـون (مدطقـۀ سردسـکری ایـل دشـمنزیـاری
کهوکلویه) بکن ایل دشمنزیاری تفرج کدم.
خاصگی خواستم که گم اَور و باد بـو

ناشتاس و گلو ،ظهرس و گارمطال بو
(صفری وجهانوکر)175:1311 ،

Xâsedi xâstom ke či awr o baδ bu/nâštâs ve čelaw, zohres ve čârmohâl
bu.

براردان :قاصگی ممخواستم که ماندگ ابر و باد باشگ .صبطانهاش را در مدطقۀ گلو و
ناهارش را در گهارمطال بخورد.
گه خشه ادگو برون ،خو بـم یـار

ما

سدوکن واری ،ماس و دو نهـار
(نورالگیدم)1319 ،

Če xaše gandom berun, xot bey yâret/mât sangin vageri, mâs o du
nahâret.

براردان :برزار در هوای ارم ارمسکر ،آرزو ممکدگ که بـا یـارش هموـام باشـگ و
درحالمکه با هم کارها را انجام دهدگ و قسمت زیادی از ادگم و جو را درو کددگ ،ناهار
آنها دوغ و ماست باشگ.
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سختمهای کار ،برزاران را کالفه ممکدگ؛ اما آنها با این ترانهها و آرزوهایم که در
ذهن خود مجسم ممکددگ ،تا حگودی از این مشکال

ممکاهدگ.

 .4-7برانگیختن برزگران

برزاـــر راس بکدـــکن ،ادـــگم بچکدـــه

مـوقم ادـگم بـرون روی سـور رســکگه

(حمایتم)1313 ،

Moqayə gandom berunə ruy sur rasiδe/barzegar râs bekenin, gandema
bečine.

براــردان :موســم دروکــردن ادــگمهــای رودشــور (روس ـتای رودشــور از توابــ
دشمن زیاری) فرا رسکگه است .برزاران را آماده کدکگ تا ادگمها را درو کددگ.
ســـکدۀ مـــا ِ زیـــگم نـــری ز زونـــم
مکرمــا بدــگ ایکدــه ای پــر کلــوری
(قدبری عگیوی165:1311 ،؛ صفری و جهانوکر)173:1311 ،

Mire mât boηg ikone ay par keluri/ sineye mate zayδom nari ze zuni.

براردان :سردستۀ برزاران صگا ممزنگ :ای برزاری که در آخر درو ممکدـم ،سـکدۀ
ما

(قسمتم از جو یا ادگم که برزاران انتخاب ممکددگ) را درو کردم ،از زانـو نـرو و

توانت را حفظ کن.
این اشعار ساده و اثراذار (در هر دو مدطقه) ،سـبب تطریـک و تشـویق برزارانـم
مم شگ که غم غربت و دوری از خانواده آنها را بمتاب ممکرد .ایـن ترانـههـا جوانـان
عاشق را گدان تهککج مم کرد که نهتدها سبب فراموشکردن سختمهای کار ،بلکه سـبب
تسری در رونگ کار ممشگ تا هرگه سری تر به مطبوب خود که در سردسکر برای آمگن
آنها لطظهشماری ممکدگ ،بپکونگنگ.
قــره قــره کمــوتره ،رنــگ رنــگ داســه

ککایل جم وابکتون که ادـگم خالصـه
(خوشآیکن)1311 ،

Qerq qere kamutare, reηga reηge dâse/ kakâyal jam: vâbeytun, ke
gandom xalâse.

براردان :نغمههای کبوتر و صگای داس برزاران به اوش ممرسگ .ای برادران! برای
دروکردن (ا دگم و جو) هماهدگ شویگ که کار به پایان رسکگه است.
کــم و شــایم خــگا و تولــک بکــایم
جونــه گکــکم ،پکــت خــردم و ادــگم
(همان)
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Jona čiδom, pit xardom va gandom/key va šaδi xoδâ va tulak
beyâyom.

براردان :جوها را درو کردم و اکدون مشغول دروکردن ادگمها هستم .انشاءاهلل زمان
کار نشاکاری هم فرا خواهگ رسکگ.
برزاران همگیور را برای کارکردن تشویق و تطریک ممکددگ و به هم امکگ ممدهدـگ
که کار به اتمام رسکگه است.یااهلل یااهلل کردن با هم ،نهتدها باعث ممشود که زودتر کار به
پایان برسگ ،بلکه سبب فراموششگن سختم کار ممشود.
بدــگ زی کــافردلم ،برزاــر خالصــه
ااکه ااکه کوگ نره ،رنگ رنوـه داسـه
(علوی)1313 ،

Gâka gâkə kowgə nare, reηga reηge dâse/boηg zey kâfardeli, barzegar
xalâse.

براردان :درحالمکه صگای زیبای کبک و آوای داس درو به اوش ممرسگ ،شخصم
سدگدل فریاد ممزنگ که دیور کار د رو به پایان رسکگه و برزار راحت شگه است.
ترانههای زیر از زبان مردمانم که به کار برزاری اشتغال دارنگ ،ضبا شگه است.
نه سوار وَش ایرسه ،نه باهدـگهی بـال
وَرَهســهِ برزاَــرون ری کــرده و مــال
(همان)

va:rahse barzəgarun, rikerde va mâl / na sevâr vaš irase, na bâhendey
bâl.

براردان :برزار کارش را تمام کرده است و به سمت آبادی حرکت ممکدگ .نه
سوارکار به او ممرسگ و نه پرنگهای که پرواز ممکدگ.
این ترانه ها توان کار برزاران را مضاعف و نوعم انرژی در آنها ایجاد مـمکدـگ تـا
هرگه زودتر ،کار مطصول را به پایان برساندگ و به اهل و عکال خود که هجران از آنها
سختمهای کار درو را دوگدگان ممکرد ،بپکونگنگ.
 .4-6کوچ ایل

عشایر استان کهوکلویه و بویراحمگ ،پایکد و زمستان را در مداطق ارمسکری (دهگشـت،
بهبهان ،اچساران و حومه) و بهار و تابستان را در مداطق سردسـکری (جوکـار ،دالـون،
ماراون ،سبدمکر ،زنووا ،دیلوون ،سقاوه ،سرگدار و  )...مماذراندـگ؛ بدـابراین برزاـران
مجبورنگ برای کار درو ،خانه را ترک کددگ و موسم بهار و تابستان -که مدـاطق یکالقـم،
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آبوهــوایم خدــک دارد -در مدــاطق قشــالقم بماندــگ و بــه کــار درو در زیــر ارمــای
طاقت فرسا بپردازنگ .هدوام کوچ ایل ،برزار روزاار خوشم نگارد و تدهامانگن در هوای
ارم قشالق و دوری از اهل و عکال برای او بسکار ماللآور است.
برزار در این دوران سخت و تلخ (کوچ ایل) ابکاتم بر زبان ممآورد و با این ترانهها
زنگام ممکدگ:

یارکۀ خَو رَهتمَه ،خُم کدم خَوَردار

ماللَم بار مکدکن ،بهلکت صُب کدکم بار

(حمایتم)1313 ،

Mâlaley bâr nakenin, be:lit sob kenim bâr/ yârakey xow ra:tama, xom
kenom xavardâr.

براردان :ای آبادیها زود کوچ نکدکگ ،بوذاریـگ فـردا کـوچ کدـکم؛ تـا آنوـاه دلـگار
درخوابرفته را بکگار کدم .اجازه دهکگ مطبوبم با آرامش بخوابگ.
این بکت از زبان مردی که برای برداشت در ارمسکر مانگه ،افته شگه اسـت .وی از
ایدکه ایل به سردسکر رفته ،ناراحت است و مانگن خود را در ارمسکر ،فقا مانگن جسم
ممدانگ و مماویگ  :دلم همراه ایل و دلگار به سردسکر رفته است.
گون ایل معشوق کوچ ممکدگ ،دل عاشق نکد با این کوچ ،رخت بـه کـوی معشـوق
ممنهگ و به دیار یار ممرود .عاشق که تدها ممشود ،بر آثار و اطالل مطبوب ممایستگ و
بگیناونه ناله سر ممدهگ :ایل کوچ کرده است و این مرد بهدلکل دروی ادگم ،جو و ...
در قشالق مانگه و از ایدکه جای ایل خالم است ،بسکار انـگوهوکن اسـت و مـماویـگ:
هرگدگ جسمم همراه ایل کوچ نکرده ،ولم دلم همراه آنها سفر کرده است.

اَر خکالــت بوــرُم ،ســکت بوریــوُم

دَسمال دستَ بکـهِ ،سـم مِـن جکـوُم

(جمالکانزاده)1313 ،

Dasmâlə da:sta beye, si menə jivom/ ar xeyâlet begerom, sit
begerivom.

براردان :برزار به مطبوبش مماویگ :دستمال دستت را به من بگه تا بهعدوان
یادااری درون جکبم بوذارم تا اار به فکر تو افتادم ،برایت اریه کدم.
دوباره قصۀ دوری دو دلگاده از هم در این بکت تکرار شگه است .علت این جگایم،
کار برزاری است .برزار از مطبوب خود نشانهای ممخواهگ تا در فراقش بـوی وی را
از آن استشمام کدگ .هدواممکه ایل آمادة حرکت است ،برزار غموکن و اریـهکدـان بـه
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یارش مماویگ :دستمالت را به عدوان یادااری به من بـگه تـا از طریـق آن بـوی تـو را
استشمام کدم و هر لطظه به فکر تو باشم.

دِلُـــم و بـــازی کـــوام و غمونـــه

کَـــن کَـــن مـــاال گـــه وم ارونـــه

(صفری و جهانوکر)175:1311 ،

Kan kane mâlâ če vam gerune/delom ve bâzi kawgom ve γamune.

براردان :در هدوام کوچ ایل گه گکد برای من ناراحتکددگه است؛ تدها دل من برای
بازی کبکم (یار) به غم است.
یـــارَکِ خَورهتمـــه ،بکـــدم خَـــوَردار
مــالَلَم وَرَی خــگا ،بهلــکن مَکِدــکن بــار
(بشر)1313 ،

Mâlaley varey xoδâ, be:lin makenin bâr/yârake xow ra:tama, bekenom
xavardâr.

براردان :ای مالها (گدگ خانوادة عشایری) شما را به خگا قسم مـمدهـم کـه صـبر
کدکگ و زود کوچ نکدکگ تا یار زیباروی بهخوابرفتهام را باخبر کدم.
تعلق خاطر عاشق به دیار و یار خود ،او را واممدارد تا در فراق و دوری ،بهسان نم
شکوه آغاز کدگ و از سر سوز درون ناله سر دهگ .در این بکت نکد عاشق بهاجبار از کوچ
بازمانگه است .وی در جستوجو و تالش برای رفتن همراه ایل نکسـت ،بلکـه از ایـن
ناراحت است که معشوقش خـواب خـود را تمـام نکـرده اسـت .وی فرصـتم از ایـل
ممخواهگ تا یار کمسنوسال خود را خبر کدـگ تـا همـراه آن هـا بـه کـوچ رود .رابطـۀ
صمکمم و دلسوزانۀ این عاشق با معشوق خودمطوریترین موضو این بکت است.
در ابکا مربوط به کوچ ایل در هر دو مدطقه ،بر جگایم از یار و سـختمهـای ایـن
هجران ،تأککگ شگه است.
 .7نتیجهگیری
استان کهوکلویه و بویراحمگ ،ادبکاتم مطلم غدمای دارد .مردم دامگار و کشاورز اسـتان
قبل از ایجاد شهرها و زنگام شهری ،خود مولّگ و کارار بودنگ .آنان برای تمام فصـول
سال ،کاری متداسب با آن فصل داشتدگ .آواهای کار نکد که بهعدـوان جدئـم از اشـعار و
ترانههای شفاهم است ،با توجه به شکوة زنگام سـدتم مـردم ایـن دیـار -کـه بـر پایـۀ
دامگاری ،کشاورزی و بافدگام استوار بود -سروده شگه و شـامل اشـعار و ترانـههـای
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کشاورزی ،دامگاری و بافدگام است  .عشـایر بـاذوق ،بـرای انجـام هـر کـاری شـعری
مخصوص و متداسب همان کار داشتدگ تا هم سـبب سرارمکشـان و هـم باعـث ایجـاد
رغبت و انوکده برای تسری در انجام کار شود .از آنجا که عمر کتابت در این استان زیاد
نکست ،این اشعار سکدهبهسکده از نسلم به نسل دیور مدتقل ممشـگنگ .در ایـن پـژوهش
سعم شگ تأثکر این اشعار در زنگام مردم عشایر این مدطقه بررسم و واکـاوی شـود و
نشان داده شگ که این اشعار با فلسفه و دلکل متقن و روشن سروده شگهانگ .مـردم ایـن
مدطقه در کدار شغل دامگاری و بافدگام ،به کار کشـاورزی کـه برزاـری بخشـم از آن
است ،ممپردازنگ .مردم کهوکلویه و بویراحمگ در هدوام کار درو ،ترانههایم ممخواندـگ
که به آنها برزاری مماویدگ .مهمترین مضـامکن ترانـههـای برزاـری ،عشـق بـه یـار
(همسر ،نامدد) ،سختم کار ،شـکوه از سـختمهـای ایـن کـار ،آرزو و امکـگ و تطریـک
برزاران به کار است .عشق و دلگاام ،مطبت وارستۀ مردان و زنان این مدطقۀ مطروم-
که روزااری بهسبب نگاشتن امکانا

زنگام مجبور بودنگ سختمهای کار درو ،رنـج و

انگوه ناشم از هجران یار و خانواده را تطمل کددگ -موجب تولکگ اشـعار و ترانـههـای
عاشقانهای شگ که در نو خود بمنظکرنگ.
پینوشتها
1. keykom
 .2درختم در مداطق ارمسکری که از گوب آن استفاده ممشود و ثمری نگارد.
 .3اکاه خوشبوی سردسکری.
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