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Research Background 

So far, various research studies have been conducted on Barzegari's 

poems in Bakhtiari culture. In some of these research studies, only 

Barzegari's poems have been collected along with other types of 

Bakhtiari folk poetry like the books entitled Bakhtiari's Songs and 

Proverbs (Tarānehā va masalhā-ye Baxtiārī) by Abdolahi Mogouie 

(1993), Bakhtiari's Music and Songs (Mousīqī va tarānehā-ye 

Baxtiārī) by Poureh (2002), and Bakhtiari's Folk Songs and Poems 

(Ašā'r va tarānehā-ye ā'mīyāneh-ye Baxtiārī) by Hosseini (2007). In 

some works, besides gathering the couplets, researchers have also 

analyzed the content of Barzegari's poems. In the book entitled 

Barzegari's Poems and Migration in Bakhtiari Culture (Aša'r-e 

Barzegarī va kooČ dar farhang-e Baxtīarī), the author not only has 

collected Barzegari's poems in Bkakhtiari culture, but also classified 

their themes (Karimi Kiarasi, 2019, p. 31). In an article entitled "An 

investigation into work songs in Bakhtiari nomads" (Barrasī-e 

tarānehā-ye kār dar a'shāyer-e Baxtīarī), love, migration, farming 

problems, and pain and sorrow have been considered the most 

important topics for Barzegari's poems (Safari and Zaheri, 2009, p. 

172). Therefore, the review of the previous research shows that so far 
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no research study has been conducted using this approach towards 

Barzagari's poems in Bakhtiari culture. 

Research objectives, hypotheses, and questions 

Attempts were made in this research to investigate the type of attitude 

towards nature in Barzagari's poems in Bakhtiari culture and the 

linguistic and rhetorical devices used to induce these attitudes. The 

present research seeks to answer the following questions: What type 

of attitude towards nature has been reflected in Barzagarti's poems in 

Bakhtiari culture? What linguistic and rhetorical devices has been 

utilized in this regard? and what are the consequences that can ensue? 

Depending on the type of living in Bakhtiari culture, the type of 

attitude towards Yeilaq and Qeshlaq seems to be different, which is 

reflected in the linguistic and rhetorical layers of poems. 

Discussion 

The picture of nature shown by the farmer in the Barzegari's poems is 

an ugly and black image, which emphasizes on violence. This nature 

is a reminiscent of boredom and disgust, and demonstrates destruction 

and death, while the nature of Yeilaq is a beautiful bright nature that 

induces passion, ebullition, and life. The attitude towards this nature is 

a grand attitude and its sceneries are described to be paradise-like with 

springs, lush trees, good weather, and the melody of Dari partridges. 

The farmer nomads consider themselves as a part of this nature, 

consider nature to be their own homeland, and enjoy being and living 

there. The investigation of lexical antonym in Barzegari's poems 

reveals the positive attitude of farmer nomads towards the nature of 

Yeilaq, and the negative attitude towards the nature of Qeshlaq has 

caused farmer nomads to run away from this region and also evoked a 

feeling of stampede in the audience. In Barzegari's poems, the 

subjunctive mood of verb, adjectives, and the marked lexicons have 
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been used to express the attitude of poet towards nature, and the places 

have been named in an implicit way. In these poems, the elements 

related to the nature of Qeshlaq have always been uglified in an 

exaggerated way through imagery techniques, such as simile, 

metaphor, and irony. 

Conclusion     

A dual attitude is observed towards nature's elements in Barzegari 

poems such that the image of Qeshlaq nature is violence, burning and 

black, and in contrast, the nature of Yeilaq is replete with passion, 

motion, and life. The main job in this culture is animal husbandry, but 

people have inevitably turned to agriculture to supply their own food 

and feed their livestock. Due to a lack of attachment to this way of 

livelihood, a negative image of it has been represented in Barzegari's 

poems. Using different linguistic and rhetorical devices, such as the 

use of lexical antonym, a dual attitude towards nature has been 

highlighted in these poems. In this method, using complementary, 

negated, and especially comparative antonym, the nature of Yeilaq has 

been shown superior to the nature of Qeshlaq. Moreover, via the 

subjunctive mood of the verb, the unfavorable status of Qeshlaq and 

the favorable status of Yeilaq for living have been shown with 

certainty. The interrogative mood of the verb indicates the farmer 

nomads' stampede of Qeshlaq region and their passion to go to Yeilaq. 

Using valued adjectives, the superiority of the elements of Yeilaq 

nature over Qeshlaq has been highlighted. The naming shows the 

attitude in that the farmer nomads consider the nature of Qeshlaq to 

belong to others and the nature of Yeilaq to be their own region. The 

elements related to the nature of Qeshlaq have been shown worthless 

by resembling to different images, while the Yeilaq nature-related 

similes have been accompanied by goodification. Unlike the 

metaphors for the nature of Yeilaq that create empathy between man 
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and nature, Qeshlaq nature-specific metaphors reveal the violent 

nature of Qeshlaq. Moreover, in addition to expressing their feeling 

about these two natures using irony, the poets have also sought to 

evoke such feelings in the audience. Such an attitude towards nature in 

the linguistic and rhetorical layers of Barzegari poems results in the 

audience's stampede of the nature of Qeshlaq, attachment to Yeilaq 

nature, and superiority of the animal husbandry lifestyle over the 

agricultural lifestyle.   
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 چکیده

یافته در اشعار های مهم بازتابنگرش دوگانه به طبیعتِ ییالق و قشالق از موضوع

برزگری در فرهنگ بختیاری است. اهمیت بررسی این موضوع در این است که این 

توانند آثار مثبت یا دهند و میها شیوة برخورد افراد را با طبیعت شکل مینگرش

ینه درپی داشته باشند. بر این اساس، هدف در این پژوهش بررسی ای در این زممنفی

های زبانی و بالغی اشعار برزگری با بازنمایی نگرش به طبیعت ییالق و قشالق در الیه

دهد نگاهی دوگانه به طبیعت ییالق و روش اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می

صیف طبیعت ییالق، مثبت، ای که توگونهقشالق در اشعار برزگری وجود دارد؛ به

است، اما تصویر طبیعت قشالق، آیین و القاکنندة شور، جوشش و زندگی بهشت
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گونه است که بر خشونت داللت دارد. در این تصویری منفی، زشت، سیاه و جهنم

گزینی دار، نامهای نشاناشعار بیشتر از تقابل واژگانی تفضیلی، کمکی و منفی، واژه

انگاری، قافیه و تکرار، وجه فعل و صفت، استعارة مصرحه و انسان ها، موسیقیمکان

 تشبیه و کنایه، برای بازتاب این نگرش دوگانه به طبیعت استفاده شده است. 

های اشعار برزگری، طبیعت، نگرش دوگانه، الیه فرهنگ بختیاری، های کلیدی:واژه

 زبانی و بالغی.

 .مقدمه 1

نوع معیشت در ایل »بر دامداری بوده است. ی مبتنیساختار اقتصادی عشایر بختیار

دلیل های انسانی بههای سال است که این گروهبختیاری برمبنای دامداری استوار و سال

دهند و ییالق و های مختلف تغییر مکان میها، در فصلداشتن دام و برای تعلیف آن

رکن اقتصادی و ترین (. دامداری مهم00، ص.0500)کریمی، « کنندقشالق می

ترین منبع تنها مهمدهد، زیرا دام نهترین فعالیت عشایر بختیاری را تشکیل میاصلی

غذایی آنان است، بلکه بخش اعظم وسایل و پوشاک موردنیاز از دام تهیه و درضمن، 

شود. درواقع گوسفندان و محصوالت لبنی و نقل نیز محسوب میودام وسیلۀ حمل

؛ گالت و 20، ص. 0514محمدی، دهد )بیکان را تشکیل میگوشتی ثروت عمدة آن

(. باوجوداین، برخی از عشایر بختیاری به دالیلی همچون 05، ص.0599همکاران، 

هایشان به کار کشاورزی در گرمسیر تأمین مواد غذایی برای خود و علوفه برای دام

های ی کاهش آسیبها از دیرباز برادهد بختیاریشدند. این امر نشان میمجبور می

اند )زاگارل، کردههای تولید دامداری و کشاورزی استفاده میاقتصادی از ترکیب شیوه

شد تا برزگر برای کار درو در (. این شیوة زیست ترکیبی موجب می000، ص.0511
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قشالق )خوزستان( بماند یا به این منطقه بازگردد و دیگر اعضای خانواده به همراه 

 کنند. وبختیاری( کوچق ییالقی )چهارمحالها به مناطدام

های کار کشاورزی موجب ها و سختیاین جدایی مکانی بین اعضای خانواده

شد؛ احساساتی که این گروه را به سرایش شعر برزگران می برانگیخته شدن احساسات

گونۀ برزگری واداشت و در برخی از موارد نیز از زبان آنان، افرادی به سرایش این

شعری پرداختند؛ بنابراین عامل اجتماعی مهم در آفرینش اشعار برزگری را باید در 

 های کار برزگری دانست.اش و سختیجدایی مکانی بین برزگر و خانواده

ویژه اشعار کار کارکردهای مختلفی دارند؛ مانند رفع خستگی و ایجاد نظم در کار، به

براین، از طریق اشعار برزگری، (. عالوه505، ص.0592در کارهای گروهی )ذوالفقاری، 

دهند؛ کنند و به دردهای روحی خود تسکین میبرزگران عواطف خود را تلطیف می

روان ها و باورهای کوچتوان گفت در این گونۀ شعری، احساسات، نگرشبنابراین می

نی و نشیهای عاطفی آنان دربارة زندگی کوچبرزگر بازتاب یافته و درواقع، ارزیابی

هایی که بر باورهای های اصلی این گونۀ شعری است؛ ارزیابیکشاورزی از موضوع

 دادهبوم شکل آنان را از زندگی، در این دو زیست برزگران تأثیر گذاشته و تفسیرهای

 است. 

هایی که موردارزیابی عاطفی در این اشعار قرار گرفته، طبیعت دو ازجمله موضوع

نشینی در است. تفاوت نگرش به زندگی کشاورزی و کوچ منطقۀ قشالق و ییالق

فرهنگ بختیاری بر عناصر مربوط به این دو شیوة معیشت، ازجمله بر طبیعت تأثیر 

گذاشته و سبب شده است نگرش به عناصر طبیعتِ قشالق و ییالق نیز مختلف باشد 

اده شده است و های زبانی و بالغی اشعار برزگری بازتاب دها، در الیهکه این نگرش

های واژگانی، وجه فعل، صورت غیرمستقیم از طریق تقابلسرایندگان، تلقی خود را به
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اند و بدین صورت، ذهنیت خاصی در وجه صفت، تشبیه، استعاره و کنایه نشان داده

اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش، با روش کردهمخاطبان ایجاد می

های زبانی و بالغی یافته دربارة طبیعت در الیههای بازتابنگرشاسنادی به بررسی 

 شود.  اشعار برزگری در فرهنگ بختیاری پرداخته می

 های پژوهش. اهداف و پرسش1ـ1

شود تا نوع نگرش به طبیعت در اشعار برزگری در فرهنگ در این پژوهش کوشیده می

اند، بررسی ها بودهاین نگرشبختیاری و شگردهای زبانی و بالغی که محمل القای 

اند از: چه نوع نگرشی به طبیعت در اشعار های پژوهش نیز عبارتشود. پرسش

ای در برزگری در فرهنگ بختیاری بازتاب یافته است؟ از چه شگردهای زبانی و بالغی

 دنبال داشته باشند؟توانند بهها چه پیامدهایی میباره استفاده شده است؟ این نگرشاین

 . روش و جامعۀ پژوهش2ـ1

در این پژوهش که با روش اسنادی و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی انجام خواهد شد، 

ها بازنمایی شده باشد؛ یعنی شوند که نگرش دوگانه به طبیعت در آنابیاتی بررسی می

که  است و ابیاتی انتخاب شدهمند بوده صورت هدفروش انتخاب نمونۀ ابیات، به

صورت و محتوای  بین رابطۀاند تا بتوان موردنظر را از نظر محتوایی و فرم داشته ویژگی

. گفتنی است هدف در این کرد تبیین هازبانی در آن و بالغی عناصر شعر را براساس بررسی

های مند و آماری ویژگیشناسانه نیست که نیاز به بررسی نظامپژوهش، بررسی سبک

دنبال نشان دادن رابطۀ معنادار بین عناصر زبانی و چون بهبلکه  زبانی، بالغی و فکری باشد،

 دستۀ دو در ، اشعار برزگری راایماین گونۀ شعری بوده بالغی با نگرش دوگانۀ به طبیعت در

از آنجا  ایم.تحلیل کرده نمونه ذکر با هر مورد را هایزیرشاخه و بندی تقسیم بالغی و زبانی



 وندابراهیم ظاهری عبدوه ______________________ ...های زبانی وازنمایی نگرش دوگانه به طبیعت در الیهب

177 

 

، نویسنده بسیاری از ابیات ی و کوچ در فرهنگ بختیاریاشعار برزگرکه در کتاب 

ای را که آوری کرده و همچنین اشعار برزگریبرزگری در فرهنگ بختیاری را جمع

بودند، در این کتاب آورده آوری کرده پژوهشگرانی مانند ژوکوفسکی و لوریمر جمع

 .بود خواهد پژوهش این آماری جامعۀ منزلۀبهاست، این اثر 

 پیشینۀ پژوهش .3ـ1

های مختلفی انجام شده است دربارة اشعار برزگری در فرهنگ بختیاری تاکنون پژوهش

های شعر عامۀ ها تنها اشعار برزگری درکنار دیگر گونهکه در برخی از این پژوهش

از عبدالهی  های بختیاریها و مثلترانههای اند؛ مانند کتابآوری شدهبختیاری جمع

های اشعار و ترانه(، 0510از پوره ) های بختیاریموسیقی و ترانه ،(0510موگویی )

( و 0595از داوودی حموله ) بختیاری قوم ۀدانشنام(، 0512از حسینی ) عامیانۀ بختیاری

(. در برخی از آثار، 0592از شفقی و دادرس ) بختیاری گویش لعۀموادی برای مطا

اند محتوایی اشعار برزگری نیز پرداختهآوری ابیات به بررسی پژوهشگران در کنار جمع

آوری نویسنده، ضمن جمع اشعار برزگری و کوچ در فرهنگ بختیاریکه در کتاب 

ها پرداخته است. بندی مضامین آناشعار برزگری در فرهنگ بختیاری، به طبقه

موضوعات مختلفی چون غم، شادی، کوچ، سختی کار و عشق، در این گونۀ شعری »

نیز  فولکلور مردم بختیاری(. در کتاب 50، ص.0591)کریمی کیارسی، « شوددیده می

 نویسنده بر این باور است که: 

های شغلی و میهنی است و مایۀ ترانهشعر برزگری از اقسام سخن عاشقانه با درون

اند آوری محصول بهاره در قشالق ماندهکارانی است که برای جمعزبان حال کشت

امزد یا معشوق آنان به ییالق کوچ کرده است. شب هجران و و خانواده، همسر، ن
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فرقت یار موجب پیوند او با عناصری چون جو، گندم، داس، خرمن، گرما، تشنگی، 

 (. 25، ص.0590شود )قنبری عدیوی، عطش و ... می

، عشق، کوچ، مسائل برزگری، «های کار در عشایر بختیاریبررسی ترانه»در مقالۀ 

ترین موضوع اشعار برزگری دانسته شده است )صفری و ظاهری، ، مهمدرد و غم

نویسنده « های کار درو در جامعۀ بختیاریها، ترانهبرزگری»(. در مقالۀ 010، ص.0511

، 0594تقریباً تمام مطالب مقالۀ پیشین را با افزودن ابیاتی تکرار کرده است )جمشیدیان، 

های شعر عامۀ رزگری؛ یکی از گونهنوستالوژی در شعر ب»(. در مقالۀ 90ـ01صص.

، نویسندگان ضمن بررسی انواع نوستالوژی در این گونۀ شعری، به این نتیجه «بختیاری

 اند کهرسیده

ترین کارکرد نوستالژی در شعر برزگری، ایجاد آرامش روحی و روانی، رفع مهم

واندن خستگی و تجدید نیرو برای برزگر دورمانده از یار و دیار است که با خ

اشعار و ذکر خاطرات و یادآوری ایام وصال، دوران سخت درو و هجران را به 

 (.541، ص.0599)کریمی و همکاران،  پایان میرساند

دهد تاکنون پژوهشی با این رویکرد دربارة بنابراین بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می 

 اشعار برزگری در فرهنگ بختیاری نوشته نشده است.

 زگری. گونۀ شعر بر2

های مختلفی مانند بیداد و دُندال شناخته اشعار برزگری در فرهنگ بختیاری با عنوان

گشتند، در مسیر شود. وقتی برزگران از منطقۀ ییالق به قشالق برای کار درو بازمیمی

خواندند تا راه بازگشت را که معموالً انگیز و آهسته میبازگشت، اشعاری را با لحن غم

های برزگری ها کوتاه کنند، به این اشعار دندالردند، با خواندن آنکپیاده طی می

ای که با صدای بلند و برای به شوق آوردن برزگر در گفتند، اما به اشعار برزگریمی
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های مختلفی گفتند. در این اشعار، از موضوعشد، بیداد میچینی خوانده میحین کار غله

های های کار کشاورزی، ابزارالق، سختیمانند عشق، توصیف طبیعت ییالق و قش

 های کار آنان سخن گفته شده است. کشاورزان و شیوه

ترین مصادیق توان یکی از عالیواقع میهای بختیاری را بهاین گونه از ترانه

-تصویرسازیافزا، ها در فرهنگ ایرانی نامید. تخیل، موسیقی شاد و جنبشعاشقانه

یت این اشعار در اوج زیبایی و هنرمندی است )قنبری، شاعرانه، نبوغ و خالق های

 (. 020، ص.0594

جا که در این اشعار، بیشتر عاطفه و احساس مهم است، دیگر عناصر شعری از آن

شوند. از میان صور خیال، تشبیه و استعاره، بیشترین می کار گرفتهبرای انتقال آن به

ویژه تشبیهات و کار او داشته؛ بهکاربرد را برای توصیف وضعیت برزگر، معشوق 

ها برگرفته از به و مستعارله آنهای زودیاب که مشبهمحسوس به محسوس و استعاره

عناصر طبیعت است. همچنین در این اشعار موسیقی کناری )قافیه( و میانی مانند انواع 

بیت و صورت تکتکرار، برجستگی خاصی یافته است. از نظر ساختار نیز این اشعار، به

 اند.، بیشتر از زبان مرد و زن سروده شدهدوبیتی و اشعار عاشقانه

 . نگرش دوگانه به طبیعت قشالق و ییالق در اشعار برزگری3

های عاطفی از زندگی کشاورزی و دامداری در اشعار برزگری در فرهنگ در ارزیابی

زندگی دامداری و  ای که نگاه بهگونهشود؛ بهبختیاری، نوعی نگرش دوگانه دیده می

عناصر مربوط به آن، مثبت و بازنمایی کار کشاورزی با بدنمایی همراه است. در این 

-اشعار، با اولویت دادن به زندگی دامداری، مهم شمردن و بیشتر سخن گفتن از ویژگی

منزلۀ زندگی حقیقی، درست، عادی های مثبت آن، این نوع زندگی برجسته و از آن، به

بر های منفی، زندگی مبتنیخن گفته شده، درحالی که با دادن صفتبخش سو لذت
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منزلۀ زندگی غیرطبیعی توصیف شده است. علت پدید آمدن این نوع کشاورزی به

نشینی و جایگاه روان برزگر به زندگی کوچنگرش دوگانه را باید در دلبستگی کوچ

رد. در فرهنگ وجو کاقتصادی این شیوة زیست در میان عشایر بختیاری جست

نشینی و حرکت است، بر کوچبختیاری، برای برزگر که شغل اصلی او دامداری مبتنی

بر کار کشاورزی این حرکت و مالزمات آن، نماد زندگی است و برعکس، زندگی مبتنی

دهندة مرگ است. درواقع زندگی کشاورزی گیرد، نشانکه براساس سکون شکل می

-تر از زندگی کشاورزی بهامداری نیز خطرهایی کمبسیار سخت است، اما زندگی د

همراه ندارد، اما چون برزگر از روی اضطرار به کار کشاورزی پرداخته و دلبستۀ زندگی 

  .دهدنشینی ارائه مینشینی است، تصویری زیبا از زندگی کوچکوچ

در اشعار برزگری، تصویری که برزگر از طبیعت قشالق نشان داده، تصویری زشت 

کنندة ماللت، تنفر و سیاه است که بر خشونت آن تأکید شده است. این طبیعت تداعی و

شود، طبیعت گرمسیر که در ابیات زیر دیده میدهندة تباهی و مرگ است؛ چناننشان

 های موذی:گونه است؛ آتش سوزان، آب گرم و نیش گزندگان و حشرهجهنم

 گَرمِسیر گَرمِه، صَحراس اِیزَنِه جُوش

 مِسیر گَرمِه وُ بادِ گَرم اِیارِهگَر

 کُورِ لِنگ بُلنُد، لِنگا مَالرِیپَشِه
 

 بو فِرامُوشعَزیزِ کَم طاخَتُم، نی 

 چِه کُنُم سِی عزیزُم طاخَتی نِدارِه؟

 مِلثِ گادیم نِشت زَنِه، زِ خینِ زاری
   

 

 

 

(050، 001، ص.0591کیارسی، )کریمی   

Garmesir garme sahrâs izane jūŠ / azize kam tâxatom nibū farâmūŠ// 

Garmesir garme vo bâde garm iyâre/ če konom si azizom tâxati nedâre// 

paŠe kūre leng bolond lengâ malâri/melse gâdim neŠt zane ze xine zâri. 

صبر من فراموش جوشد/ محبوب کمبرگردان: گرمسیر گرم است، صحرایش از گرما می

وزد/ برای عزیزم که صبری ندارد، چه کاری گرمسیر گرم است و باد گرم می//شودنمی
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گانه های سهپشۀ کور پادراز دارای پاهایی مانند مالر )چوب توانم انجام بدهم؟//می

                                                                 زند.                                                               زنی(/ مانند عقرب گاو دوم نیش میبرای دوغ

کنندة شور، جوشش و که طبیعت ییالق طبیعتی است زیبا، روشن و القادرحالی

آیین است؛ زندگی. نگرش به این طبیعت، نگرشی واالست و توصیف مناظر آن بهشت

روِ برزگر خود را . کوچسارها، درختان سرسبز، هوای خوب و نغمۀ کبکان دریچشمه

 برد:  لذت می داند و در بودن و زیستن در آنجزئی از این طبیعت، آن را وطن خود می

 هارکَلِه سَوز وُ خُرَم چِی زَهلِه گا

 مُوزِ اُو کَسی بازُفت وَطَنِس بِی

 مَمِیرُ مَمِیر، رَو وِ وَطَنِت مِیر
 

 جاگِرِه هِیشکِی نَمَندِه، سِی وَطَن دِلُم نِی 

 مِیُونِ اَوِ شِرِین سا وِ سَرِس بِی

 مِیونِ بَرفُ وُ چَوِیل وُ کَرسُمِ پِیر
 

(14)همان، ص.  ص.  

Hârkale sawzo xoram či zahle gâ/ hiŠki namande, si vatan delom nigere 

jâ// mūze ū kasi bâzoft vatanes bi/ meyūne awe Šerin sâ ve sares bi// mamiro 

mamir, raw ve vatanet mir/ meyūne barfo čavil vo karsome pir. 

کس در برگردان: منطقۀ هارکله )در ییالق( مانند صفرای گاو سبز و خرم است/ هیچ

گرمسیر نمانده، برای وطنم، دلم قرار ندارد// خوشا به حال کسی که بازفت وطنش/ 

ر و نمیر، برو و در میان آب شیرین و سایه )درختان( بر سرش است// )در گرمسیر( نمی

 وطنت )بازفت( بمیر/ میان برف و گیاهان چویل و کرسم پیر.

 های زبانی و بالغی اشعار برزگری. نمود نگرش دوگانه به طبیعت در الیه3

 .نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق تقابل 1ـ3

استفاده  های مهم برای القای نگرش دوگانه به عناصر طبیعت در اشعار برزگری،از شیوه

پایه ها انواع گوناگونی دارند؛ مانند تقابل هماز تقابل است. براساس دیدگاه جونز، تقابل

-شود. تقابل تفضیلی، یک عضو از جفتکه در آن تمایز میان دو عنصر متقابل خنثی می
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شود. در تقابل کمکی، یک جفت واژة متقابل به واژة متقابل با عضو دیگر مقایسه می

کند و تقابل منفی که در آن، یکی از عنصرهای بل دیگر در جمله کمک میمعرفی تقا

ساز همراه است تا عنصر دیگر تقویت شود )کالهدوز محمدی و تقابل با عنصر منفی

(. در اشعار موردبررسی، تقابل پایه درمورد عناصر 040ـ045،صص.0591همکاران، 

ندة این نگرشِ سرایندگان است دهطبیعت قشالق و ییالق یافت نشد که این امر نشان

که نگاهی خنثی، برابر و رویکردی یکسان به عناصر طبیعت در این دو منطقه ندارند. 

ها از نوع تقابل کمکی، منفی و تفضیلی هستند؛ برای مثال در در این اشعار، اکثر تقابل

ین دو اند. اکار رفتهنشین برای زردکوه بهبیت زیر دو صفت گرم برای گرمسیر و دل

اند و از نوع تقابل کمکی صفت از نظر مثبت و منفی بودن، در تقابل با هم قرار گرفته

های مثبت هستند. استفاده از این شیوه، سبب شده است تا سراینده با انکار ویژگی

های مثبت طبیعت طبیعت قشالق، برجسته کردن نقاط منفی آن و تأکید بر ویژگی

یر بگذارد. درواقع از طریق این تقابل، هم نگرش گوینده به ییالق، بر نگرش خواننده تأث

نشین: زندگی راحت هوای قشالق و ییالق )گرما: زندگی سخت در قشالق و دلوآب

در ییالق( نشان داده و هم از طریق ایجاد دو قطب مثبت و منفی، ذهنیت خاصی به 

 خواننده القا شده است:

  شِینِهنِدِلزَردِه  گَرمِهاَر گَرمِسِیر 
                

 گُمِ جاز بُو بُکُن بِگو چَویِلهِ 
     

(10، ص.0591)کریمی کیارسی،   

   Ar Garmesir garme zarde delneŠine/gome jâz bū bokon bego čavile. 

نشین است/ شکوفۀ جاز را بو کن، بگو برگردان: اگر گرمسیر گرم، کوه زرده دل

 چویل است.

کار رفته، های منفی گرم و گران )سنگین( بهگرمسیر با صفتدر بیت زیر، اسم 

هاست. درواقع سراینده با استفاده از تقابل درحالی که اسم بازفت بدون این صفت



 وندابراهیم ظاهری عبدوه ______________________ ...های زبانی وازنمایی نگرش دوگانه به طبیعت در الیهب

113 

 

های های مثبت طبیعت قشالق و برجسته کردن ویژگیحاشیه راندن ویژگیمنفی، با به

 منطقه تأکید کرده است:منفی آن بر نگرش منفی به این 

                   گِرُونِهمَندَنِس  گَرمِهرمِسیِر گَ
                

 بِیَو بِریِم بازُفت مِلکِس زِ خُمُونِه 
                       

(040)همان، ص.  ص.  

Garmesir garme mandanes gerūne/ beyaw berim bâzoft melkes ze xomūne. 

ت است/ بیا به بازفت برویم، ملکش از برگردان: گرمسیر گرم، ماندن در آنجا سخ

 خودمان است.

تقابل تفضیلی نقش بیشتری در برجسته کردن تقابل بین عناصر طبیعت قشالق و 

تر و »های دستوری ییالق در اشعار برزگری داشته است. این تقابل یا از طریق نشانه

توای کالم شود. در اشعار برزگری، بافت و محیا بافت کالم نشان داده می« ترین

که در بیت زیر از طریق دهندة تقابل تفضیلی هستند؛ چنانبسیاری از این اشعار نشان

 بافت کالم سراینده چویل زردکوه را بر چویل گرمسیری برتری داده است: 

 بُو نِدارِه چَوِیلِ گَرمِسِیری

                

 سِیم بِیاره زَردِه، چَویلبِفرِشنِین  

 (040)همان، ص.                  

čavile garmesiri bū nedâre/ befereŠnin zarde čavil sim biyâre. 

 برگردان: گیاه چویل گرمسیری، بو ندارد/ بفرستید زردکوه، چویل برایم بیاورند.

روِ برزگر بر آن است درختچۀ جاز را به گیاه چویل و گچ را به یا در شعر زیر کوچ

بدیل، عناصر طبیعت ییالق را بر عناصر طبیعت قشالق، برفاب تبدیل کند که در این ت

 برتری داده است:

   گَچِ وِ بَرفَوکُنُم،  جازِ وِ چَویل

                

 هَر کِه تِشنِه اَوی، بِیا بُخُورِه اَو 

 (10)همان، ص.                       

Jâze ve čavil konom gače ve barfaw/har ke teŠne avi biyâ boxore aw. 
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کنم و گچ را به برفاب/ هر کس تشنه برگردان: درختچۀ جاز را به چویل تبدیل می

 است، بیاید و آب بخورد.

واژگانی در اشعار برزگری، نشان از نگرش مثبت های بنابراین بررسی تقابل

روانِ برزگر به طبیعت ییالق دارد و نگرش منفی به طبیعت قشالق نیز سبب شده کوچ

 نان از این منطقه رمنده باشند و چنین احساسی را نیز در مخاطبان برانگیزند. است تا آ

 . نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق وجه فعل و صفت 2ـ3

، 0591)وردانک،  دهدنشان میگفتار و مخاطبش  دربارةموقعیت اول شخص را  توجهی

 ۀ درباراست ا دیدگاه گوینده مربوط به بینش یشود که گفته میمعنایی  به اطالعات و (10ص.

فعل، صفت و قید، نقش (. 11، ص.0590؛ قائمی و ذوالفقاری، 041، گوید )پالمرمی آنچه

با بررسی این »های مختلف دارد. مهمی در نشان دادن دیدگاه پنهان گوینده به پدیده

« شن کردبینی وی روتوان پیوند زبان نویسنده را با دیدگاه و جهانمتغیرهای نحوی، می

(. در اشعار برزگری، بیشتر از وجه فعل و صفت برای بیان 010، ص.0590)فتوحی، 

که در مصراع اول  بیت زیر، از نگرش سراینده به طبیعت استفاده شده است؛ چنان

طریق وجه خبری، قطعیت گرم بودن هوا در خوزستان نشان داده و درادامه از طریق 

رفتن به ییالق و فرار از گرمای قشالق مجسم شده  وجه تمنایی، آرزوی سراینده برای

 است:

 بادِ گَرم اِیارهوُ  گُرمِسیِر گَرمِه

                                 

 کاشکِی مال بارکُنِه بِرِیم اَیالق دُو وارِه 

 (20، ص.0591)کریمی کیارسی،      

Garmesir garme vo bâde garm eyâre/ kâŠki mâl bâr kone berim aylâq 

dovâre. 
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وزد/ کاشکی خانوارها کوچ کنند، برویم برگردان: گرمسیر گرم است و باد گرم می

 به ییالق دوباره.

 وجه فعل در جملۀ اول و سوم بیت:

 ؟رِوِه اِی ماتِ گَندُمکَی وِسَر اِی

                                 

 ؟مُو سِی چِه مَندُموارَستِن بَرزِیَرُون  

 (012)همان، ص.                    

Kay ve sar ireve I mâte gandom?/vârasten barzeyarūn mo si če mandom. 

رسد این مات گندم؟/ کار برزگران به پایان رسید، من برای برگردان: کی به پایان می

 ام؟چه مانده

ری زاتابی و بیاز نوع پرسشی که سراینده از طریق این وجه فعل، خستگی، بی

روِ برزگر را از کار در منطقۀ قشالق و اشتیاق وی را برای رفتن به منطقۀ ییالق کوچ

 نشان داده است. در مصراع اول ابیات زیر:

 بازُفت چِه حاله؟پُرس کُنِین کَوگُ وُ کُلُنگ 

  خَوَری چِه دارِی؟   زِ رَهگُذَر پُرسِیم 

                       

  و هُوفَهِ بادِشَو وُ رُوز وُ رُوزُ و شَ 

 زِ اَیالق سِی مُو بُگُو وا چَشمِه سارِی

 (099، 090)همان، ص.                 

Pors konin kawgo kolong bâzoft če hâle?/ Šaw vo rūz vo rūzo Šaw hūfae 

bâde//ze rahgozar porsim xavari če dâri?/ ze aylâq si mo bogo vâ čaŠme sâri. 

د از پرندگان کبک و کلنگ، بازفت چگونه است؟ شب و روز و برگردان:  بپرسی

روز و شب، صدای وزش باد است// از رهگذر پرسیدم خبر چه داری؟ از ییالق برای 

 ساران.  من بگو و چشمه

نیز وجه فعل از نوع پرسشی و با استفاده از این وجه، راوی اشتیاق خود را به 

های  بختیاری( و رفتن به آنجا برجسته کرده دانستن وضعیت ییالق و بازفت )از مکان

و درضمن در مصراع دوم با استفاده از وجه خبری، وضعیت این منطقه، توصیف و 

 مطلوب بودن آن با حتمیت و قطعیت نشان داده شده است.
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گیری نویسنده، مانند درخواست، توصیه، اجبار و فرمان او وجه التزامی فعل جهت

بر فرمان و توصیه بوده بیشتر مبتنی عار برزگری، وجه التزامیدهد. در اشرا نشان می

خواهد دست به کنشی بزند دهد سراینده از مخاطب میاست که این موضوع نشان می

کند کنشی یا حالتی را رها کند؛ برای مثال در بیت زیر روای از برزگر یا به او توصیه می

ه کردن این موضوع، وجه التزامی را در خواهد از قشالق برود. برای برجستبا تحکم می

آغاز کالم قرار داده و درضمن با ایجاد ارتباط علی بین این وجه با وجه خبری در 

خواهد مخاطب را قانع و کنندة وضعیت نامطلوب برزگر است، میمصراع دوم که بیان

 او را با خواست خود و انجام آن همراه کند:

 دارِتتَرسُم تَو بِ مَمَهن وِ گَرما،

                         

 زَهفِرُون اِوِی رَنگِ گُل اِنارِت 

 (050)همان، ص.                     

Mamahn ve garmâ tarsom taw bedâret/zahferūn evay range gole enâret. 

 دار شوی/ زعفران شد رنگ گل انار مانندت.ترسم تببرگردان: در گرما نمان، می

 ر:اما در بیت زی

   وَنِن پَرمُرغُو اِی، گُرمِسیِر گَرمِه

                

 بار بُکُن وا با خُومُو بِریم وِ سَرحَد 

 (054)همان، ص.                 

Garmesir garme morqū I vanen par/ bâr bokon vâ bâ xomū berim ve sarhad. 

ار کن با خودمان و برویم ریزند/ بها پرهایشان میبرگردان: گرمسیر گرم است، مرغ

 به سرحد.

های آن با یقین بیان شده است و ابتدا با استفاده از وجه خبری، وقوع گرما و آسیب

سپس وجه التزامی فعل در مصرع دوم، داللت بر این دارد که ییالق مکان زندگی است. 

کرده است که ( شنونده را ملزم کارگیری وجه التزامی )امری و نهیدرواقع سراینده با به

موضوع، است که این « رفتن»کنش مربوط به طبیعت قشالق  دست به کنشی بزند.
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که از این طریق، « ماندن»دهد و کنش مربوط به ییالق نگرش منفی گوینده را نشان می

 مطلوب بودن این منطقه برجسته شده است.

یتی به اسم دهد و با آن، خصوصاز آنجا که توضیحی دربارة اسم می همچنین صفت

(، نقش مهمی در نشان دادن 1، ص.0510شود )انوری و احمدی گیوی، نسبت داده می

 قضاوت گوینده درمورد موصوف دارد؛ برای نمونه در بیت:

 مُوزِ اُو کَسی بازُفت وَطَنِس بِی

 

 مِیُونِ اَوِ شِرِین سا وِ سَرِس بِی 

 (  14)همان، ص.                           

Mūze ū kasi bâzoft vatanes bi/ meyūne awe Šerin sâ ve sares bi. 

برگردان: خوشا به حال کسی که بازفت وطنش/ میان آب شیرین و سایه )درختان( 

 بر سرش است.

-های تمجیدآمیز شیرین و سایه استفاده شده است که استفاده از چنین واژهاز صفت

کنند، اما استفاده از سنده را آشکار میبرانگیز هستند و هم انگیزة نویهایی هم احساس

صفت گرم برای آب در منطقۀ قشالق و ایجاد حالت بد از نوشیدن آن )اشیوه: دچار 

 هواست:ودهندة  نگرش منفی سراینده به این نوع آبتهوع شدن( در بیت زیر، نشان

   دِلُم اِشیِوِهخُورُم نِی اَوِ گَرمِه

                 

 وتَرُو مُونِه کِردِه لِیوِهکُرکُرِ کَمُ 

 (055، ص.0591)کریمی کیارسی،   

Awe garme ni xorom delom iŠive/ korkore kamtarū mone kerde live. 

شوم/ صدای کرکر کبوترها مرا خورم، دچار تهوع میبرگردان: آب گرم است، نمی

 است.دیوانه کرده 

نگی و حالت است )فرشیدورد، بیانی، بیان چگو های صفتازجمله معانی و نوع

های بیانی چگونگی و حالتِ از نوع رنگ: (. در نمونۀ زیر نیز صفت005، ص.0510

کنندة سالمتی اند. رنگ سرخ تداعیرنگ سرخ، سیاه و سوخته، در مقابل هم قرار گرفته
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دهندة زندگی و آرامش حاصل از زندگی در ییالق است و رنگ سیاه و سوخته نشان

فرسا در زیر نور خورشید گرمسیر. بدین ترتیب گوینده با استفاده از این تسخت و طاق

دنبال القای نگرش منفی به زندگی در قشالق و شغل برزگری شمول، بههای همصفت

 به خواننده است:

 مَمَهن وِ گَرما، اَی گَرما نَدِیدِه

 

 شَه وُ تِردِنِیدِهدِیدُمِه  سُهرِترَنگِ  

 (045، ص.0591)کریمی کیارسی،  

Mamahn veg armâ ay garmâ nadide/ range sohrt didome Šah vo terdenide. 

برگردان: نمان در گرما، ای گرماندیده/ رنگ سرخت، دیدم سیاه و سوخته شده  

 است.

برای توصیف « نِرنِر»و « کُرکُر»شدة گذاریهای ارزشهمچنین با استفاده از صفت

خراش بودن این گان و حیوانات منطقۀ گرمسیر ــ گوشصدای کبوتر و گراز ــ پرند

 شود:صداها به مخاطب اشعار القا می

 گُرازُو  نِرنِرِکَمُوتَرُو  کُرکُرِ

                  

 پَشِه لِنگ دِرازُونِیلِنُم شُولِیز کُنُم  

 (02)همان، ص.                

Korkore kamūtarū nerner gorâzū/ niyelenom Šawliz konom paŠe leng 

derâzū.  

گذارند شب بخوابم و برگردان: صدای کرکر کبوترها و صدای نرنر گرازها/ نمی

 های پادراز.صدای پشه

استفاده از صفت پای دراز و پر خمیده برای پشه در شعر زیر، آن را به اسم خاص 

کل و شود، اطالعات بیشتری دربارة شتر میهرچه واژه خاص»تبدیل کرده است. 

اندازد و دهد و به ادراک تصویری چنگ میها به ما میاندازه، مزه و رنگ پدیده

(. این صفت با نشان دادن 000، ص.0590)فتوحی، « کندتری ارائه میتصویری زنده

شکل خاص پشه، درپی ارائۀ مشخصات محسوس آن و درنتیجه القای وحشت به 
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طنزآمیز عمل نواختن ساز و نقاره به مخاطب است.  همچنین سراینده با نسبت دادن 

 خراش این حشره را برجسته کرده است:خرمگس، صدای بلند و گوش

 وَزِیرِه   پَشِه لِنگ دِراز پَرچَفتِی

                 

 چِینِه                                     خَرمَیَس تُشمال وُ نِقارِه 

 (002)همان، ص.                      

PaŠe leng derâze parčafti vazire/ xarmayas toŠmâl vo neqârečine. 

 چین است.برگردان: پشۀ پادراز پرخمیده وزیر است/ خرمگس تشمال و نقاره

های مثبت به عناصر طبیعت ییالق، برای نمونه صفت درمقابل با نسبت دادن صفت

 ه شده است:برای توصیف صدای کبک، نگرش مثبت گوینده نشان داد« قهقه»

 چَک چَکِ چَکِ چَویل، شُرُنگِی بَرفَو

 

 دَری نِیلِه کُنُم خَو  قَهقَهِ کَوگِ 

 (                                             02)همان، ص.                          

čak čake čake čavil Šorongiye barfaw/ qahqahe kawge dari nile konom xaw. 

 گذارد بخوابم.ی گیاه چویل، صدای برفاب/ صدای قهقۀ کبک دری نمیبرگردان: بو

 ها داری واژه. نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق نشان3ـ3

دار های نشاندار است. واژههای نشانهای بیان ذهنیت افراد، استفاده از واژهاز دیگر راه

بر داللت بر یک مفهوم خاص، دربردارندة معانی ضمنی و مفاهیم ارزشی نیز عالوه»

(. 020، ص.0590)فتوحی، « هستند که طرز نگرش نویسنده و گوینده را در خود دارند

دار برای توصیف طبیعت قشالق و ییالق های نشاندر اشعار برزگری نیز بسیار از واژه

ه در بیت زیر، به جای استفاده از واژة گندم یا جو کوتاه، استفاده شده است؛ برای نمون

معنای هر چیز استفاده شده است. واژة گره در فرهنگ بختیاری، به« گَرِه»از واژة 

روِ برزگر را زاری کوچارزش است؛ بنابراین استفاده از این واژه، بیکوچک، الغر و بی

 دهد:ارزشی آن را نشان میاز این شغل و بی
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 کُنِه دَرد، کَدُم اِیرِه وُ گَرماگَ

 

 مَندُم وِ گَرمِسِیر رَنگُم اِوَی زَرد 

 (10، ص.0591)کریمی کیارسی،    

Gare vo garmâ, kadome ikone dard/ mandom ve garmesir, rangom evay 

zard. 

کند/ ماندم در گرمسیر، رنگم زرد برگردان: گندم و جو کوتاه و گرما، کمرم درد می

 .شد

استفاده شده که این فعل « گروسستن»جای فعل خنثای رفتن، از فعل در بیت زیر به

کار بردن آن در فرهنگ بختیاری به معنی پنهانی از جایی فرار کردن است؛ بنابراین به

 زار بودن برزگر از منطقۀ قشالق است:دهندة بینشان

     گَرمِسِیر گَرمِه بِیَو بِگُرُوسِیم

            

 سُوسِیمخُورِه، خُومُو اِیچاربُونِ پَشِه اِی 

 (050)همان، ص.                     

Garmesir garme beyaw begorūsim/ čârbūne paŠe ixore xomūn isūsim. 

خورد، خودمان برگردان: گرمسیر گرم است بیا فرار کنیم/ چهارپایان را پشه می

 سوزیم.می

جای واژة برای هوای ییالق، به« دلنشین»ی مانند هایدر مقابل استفاده از صفت

 کنندة معنای مثبت است:خوب، تداعی

 هَوات دِلنِشِینِهکَینُو اَی کَینُو، 

 

 یار مُو وِ گَرمِسِیر غَلِه اِچِینِه  

 (010)همان، ص.                   

Kaynū ay kaynū havât delneŠine/ yâre mo ve garmesir qale ečine. 

نشین است/ یار من در گرمسیر غله درو ردان: کوه کینو، ای کوه کینو، هوایت دلبرگ

 کند.می
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 ها گذاری مکان. نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق نام1ـ3

هرگاه گویشوران زبان با نام بردن از چیزی سخن بگویند، بخشی از رابطۀ اجتماعی یا 

، 0595زاده و دهقان، کنند )آقاگلاحساسات شخصی خود را به آن چیز بیان می

گذاری نقش مهمی در نشان دادن نوع نگرش (. در بسیاری از اشعار برزگری، نام04ص.

سرایندگان به دو منطقۀ  قشالق و ییالق دارد؛ برای مثال در این اشعار، برای نام بردن از 

اژة کوهستان منطقۀ قشالق، از واژة عربستان و برای یاد کردن از منطقۀ ییالق، از و

مند است. واژة عربستان داللت بر سرزمین گذاری داللتاستفاده شده که این شیوة نام

ها کند که این منطقه متعلق به بختیاریعلف دارد و این دیدگاه را القا میوآبگرم و بی

نیست و برزگر در منطقۀ غریب، گرفتار شده است. در مقابل منطقۀ ییالق با واژة 

هوای خوب و بوی خوش وهای آبگذاری شده است که این نام، فراپیامامکوهستان ن

 کند:را به ذهن القا می

 چَویل کُهِستُوکُه بِیدُم  کَوگُ

 

 صَحرا عَرَوِستُومُوندِگار اَوِیم  

 (21)همان، ص.                  

 Kawge koh bidom čavile kohestū/ mondegâr avim sahrâ aravestū. 

 ان: کبک کوه بودم گیاه چویل کوهستان/ ماندگار شدم صحرای عربستان.               برگرد

مال در فرهنگ بختیاری به جایی اشاره دارد که خانوادة فرد در آنجاست که در بیت 

روِ برزگر به اند و بدین طریق تعلق خاطر کوچکار بردهزیر، آن را برای منطقۀ ییالق به

شده، اما درمقابل واژة غریو )غریب( برای نامیدن مناطق قشالقی این منطقه نشان داده 

 کار رفته که بدین ترتیب، احساس منفی به این منطقه، برجسته شده است:             به

 خُربُونِ پار بام گِردُو شامِسیِرِی

 

 پار وِ مال بِیدُم اَمسال وِ غَرِیوِی 

 (24)همان، ص.                    

 Xorbūne pâr bâm gerdū Šâmesiri/pâr ve mâl bim amsâl ve qarivi. 
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برگردان: فدای پارسال بشوم، گردو شامسیری )بودم(/ پارسال پیش خانواده بودم، 

 امسال در منطقۀ غریبی هستم.

 . نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق عوامل موسیقایی 1ـ3

ردن نگرش دوگانه به طبیعت ازجمله عوامل موسیقایی که نقش مهمی در برجسته ک

اگر شاعر بخواهد در شعر، »قشالق و ییالق در اشعار برزگری دارد، قافیه است. درواقع 

روی کلمۀ خاصی تکیه کند، اگر آن کلمه را در قافیه قرار دهد، این تشخص و 

(. در بیت 10، ص.0590 )شفیعی کدکنی،« برجستگی در حد اعالی خود خواهد بود

کنندة گوارا بودن آب نمایانهندة گرمای قشالق و نوش دة جوش نشانزیر نیز دو واژ

ای که اند. درواقع دو واژهمنزلۀ قافیه )قافیۀ بدیعی( در شعر استفاده شدهمنطقۀ ییالق، به

اند و بدین در شعر اهمیت بیشتری دارند، با قرار گرفتن در جایگاه قافیه، تشخص یافته

وهوای کنند؛ اینکه آبی خاصی را به خواننده القا میو معناعاطفه ترتیب این دو واژه، 

 ییالق )نوش( بر قشالق )جوش( برتری دارد:

 نُوش گُهِی اِیخُورِی بَرفَو خُوت اِی  جُوش گَرمِسِیر گَرماس چِی دِیگ اِیخُورِه

 (00، ص.0591)کریمی کیارسی،       
Garmesir garmâs či dig ixore jūŠ/ ixori barfaw xot igohi nūŠ. 

-خوری برفاب، خودت میزند/ میبرگردان: گرمسیر گرمایش مانند دیگ جوش می

 گویی گوارا )باد(.             

روِ برزگر بر آن است تا  حالت خود را هنگام کار در منطقۀ در شعر زیر کوچ

دة دهنهای نشانگرمسیر توصیف کند؛ بنابراین برای برجسته کردن این وضعیت، واژه

 آن را در قسمت قافیۀ شعر آورده است:

 هُشکگَرِه وُ گَرما، کَدُم چِی دُوال 

 

 کُشتمَندُم وِ گَرمِسِیر، گَرما مُونِه  

 (001)همان، ص.                
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Gare vo garmâ kadom či dovâle hoŠk/ mandom ve garmesir garmâ mone 

koŠt. 

م مانند کمربند خشک است/ ماندم به برگردان، جو و گندم کوتاه و گرما، کمر

 گرمسیر، گرما مرا کشت.

از دیگر عناصر موسیقایی که نقش بارزی در برجسته کردن نگرش به طبیعت در 

ها و واژهها، تکهای تکرار واژهاشعار برزگری دارد، انواع تکرار است. ازجمله ویژگی

از  که ایوسیله بهترین ها، افزایش توجه مخاطب به موضوعی خاص است و تکرار،واج

(. در ابیات زیر نیز 19، ص.0511پور، )علی درک القا کسی به را فکری توانطریق آن می

های مهم شعر را برجسته و نگرش موردنظر را به سراینده با استفاده از تکرار، واژه

 واژة گرم، توجه مخاطب را به نامطلوب بودنمخاطب القا کرده است. تکرار واژه و تک

بر گرم بودن هوا در قشالق « گ، ر، م»های هوای گرمسیر جلب و با تکرار صامت

 تأکید شده است:

 بادِ گَرم اِیارِهوُ  گَرمِسِیر گَرمِه

 گُره وُ دِل اِیزَنِه گَرمِسِیر گَرمِ

 

 کاشکِی مال بارکُنِه بِریم اَیالق دُووارِه 

 مَندِه سَرِ غَلِه، غَمگِینُ وُ مِنگ چُر

 (054،  20، ص.0591ارسی، )کریمی کی 
Garmesir garme vo bâde garm iyâre/kâŠki mâl bâr kone berim aylâq 

dovâre// Garmesir garme vo del izane gor/ mande sare qale qamgino 

menge čor.  

وزد/ کاشکی خانوارها بار کنند و برویم برگردان: گرمسیر گرم است و باد گرم می

کشد/ مانده است سر غله، ه//گرمسیر گرم است، گرمایش به دل زبانه میبه ییالق دوبار

 غمگین و ناراحت.

های برزگر از سختی کار در کنندة نالهبرجسته« نال»واژة در بیت زیر نیز تکرار تک

 منطقۀ گرمسیر است:

 بَرزِگَر گَرما گِرِه، وِ گَرمِسِیر مَند

 

 دوَن، تَش وِ دِل اِیهاسنال نالِ نالِه 

 (050)همان، ص.                    

Barzegar garmâ gere ve garmsir mand/ nâlnâle nâlehâs taŠ ve del ivand. 
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هایش آتش به دل برگردان: برزگر را گرما گرفت و گرمسیر ماند/ نال نال ناله

 زند.می

 . نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق تشبیه 1ـ3

تشبیه بیان »شود. آمیز ادعای همانندی میشکل اغراقچیز به در تشبیه، بین دو یا چند

، 0514)شمیسا،« مخیل حال مشبه و این بیان حال، همواره با اغراق همراه است

آمیز، اغراضی وجود دارد؛ مانند مدح، تحقیر و بیان ( که در این همانندی اغراق002ص.

واطف خاصی به وی انتقال داده مقدار و بدین ترتیب، معنایی ضمنی به خوانده القا و ع

(. در اشعار برزگری، عناصر مربوط به طبیعت قشالق 19، ص.0512شود )فتوحی، می

نمایی صورت خوبنمایی، اما عناصر مربوط به طبیعت ییالق بههمواره با اغراق زشت

دهند، از هایی که عاطفۀ مثبتی را انتقال میاند یا برای توصیف مشبهنشان داده شده

گرفته به شود که نگرش شکلاست. این امر سبب میناصر طبیعت ییالق استفاده شده ع

شده در خواننده آمیخته با عناصر طبیعت قشالق منفی و بر این اساس عاطفۀ برانگیخته

 که در بیت:تنفر باشد؛ چنان

 جُوش گَرمِسِیر گَرماس چِی دِیگ اِی خُورِه
    

 هی نُوش خُورِی بَرفَو خُوت اِی گُاِی 
  

(00، ص.0591)کریمی کیارسی،   

Garmesir garmâs či dig ixore jūŠ/ ixori barfaw xot igohi nūŠ. 

-خوری برفاب، خودت میزند/ میبرگردان: گرمسیر گرمایش مانند دیگ جوش می

 گویی نوش و گوارا باد.

گونه گرمای گرمسیر به دیگ در حال جوش تشبیه که از این طریق، تصویری جهنم

از قشالق، ترسیم شده است. همچنین در این تشبیه، هر چهار رکن تشبیه آمده و 
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سراینده، نظر خود را از طریق تصویری ملموس و با قطعیت کامل ارائه داده است. 

 شود که گرمای گرمسیر قابل تحمل نیست.بدین ترتیب مخاطب، اقناع می

دادن نگرش گوینده دارد:  به نقش مهمی در نشاناز بین ارکان تشبیه، مشبه

توان به کند و از آن میبینی، شخصیت و محیط هنرمند را برای ما ترسیم میجهان»

(. سرایندگان 20، ص.0510)شمیسا، « دنیای درون و روحی نویسنده و شاعر راه یافت

خواهند این نگرش مثبت را به این اشعار نیز هرگاه دربارة مشبه نگاه مثبتی دارند و می

کنند که انتخاب به استفاده میمنزلۀ مشبهاننده انتقال دهند، از عناصر طبیعت ییالق بهخو

دهندة نوع نگرش آنان به این عناصر است؛ به از عناصر طبیعت ییالق، نشانمشبه

 که در بیت:چنان

 چِی کَوگِی فِر بِزَنُم بازُفت نِشِینُم
    

 دار وِ دار بِگَردُومِس تا تُونِه بِینُم 
 

(010،ص. 0591)کریمی کیارسی،   

 Či kawgi fer bezenom bâzoft neŠinom/ dâr ve dâr begardomes tâ tone 

binom. 

را تا تو  برگردان: مانند کبکی پرواز کنم، بازفت بنشینم/ درخت به درخت بگردم آن

 را ببینم.

به این منطقه سراینده خود را به کبک منطقۀ بازفت تشبیه کرده و نگاه مثبت خود را 

نشان داده است. در بیت زیر سراینده برای اینکه تعلق مکانی خود را به منطقۀ ییالق 

 نشان دهد، خود را به پرنده و گیاه این منطقه تشبیه کرده است:

 کَوگِ کُه بِیدُم، چَویلِ کُهِ تَر

    

 مُوندِگار اَویم، صَحرا عَرَوِ بَر 

 (29)همان، ص.                       

Kawge koh bidom čavile kohe tar/ mondegâr avim sahrâ arave bar.  

 برگردان: کبک کوه بودم، چویل تازه کوه/ ماندگار شدم صحرای عربستان.               
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ارزش نشان داده در مقابل عناصر مربوط به طبیعت قشالق ازطریق تشبیه، بی

خرمگس به شاه، پشه به وزیر و پشه کوره به اند؛ چنان که در نمونۀ زیر با تشبیه شده

ساززن، به صورت طنزآلود، به توصیف فضای منطقۀ گرمسیر هنگام درو پرداخته شده 

 است:

 خَرمَیَس شاهِه، پَشهِ چال وَزِیرِه

 

 زَنِ خَطِیرِه کُور بال نَفتِی، ساز 

 (002)همان، ص.              

Xarmayas Šâhe paŠe čâl vazire/ kūre bâl nafti sâzzane xatire. 

بال نفتی ساززن سفید وزیر/ پشه کورهبرگردان: خرمگس شاه است، پشه پیشانی

 است.

رو برزگر گاهی برای نشان دادن نفرت خود از کار درو، گندم و جو منطقۀ کوچ

که در نمونۀ کنند که برای انسان آسیب زیاد دارند؛ چنانگرمسیر را به چیزی تشبیه می

 الموت تشبیه شده است:به، یعنی جو و گندم به ملکشبهزیر م

 گَرِه وُ گَرما کَدُم چِی کِلِیتِه

    

 اِسمِ گَرَنِه مَیار، گَرِه مَلکِمِیتیه 

 (001)همان، ص.             

Gare vo garmâ kadom či kelite/ esme garane mayâr gare malkemite. 

مرم مانند کلید شده است/ اسم گندم و جو برگردان: گندم و جو کوتاه و گرما، ک

 الموت است.کوتاه را نبرید که مانند ملک

 . نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق استعاره 7ـ3

هایی که در اشعار برزگری با کمک آن کوشیده شده است بر استعاره از دیگر شیوه

ها با این استعاره نگرش افراد درمورد طبیعت قشالق و ییالق تأثیر گذاشته شود. در

سازی یا پنهان کردن رنگهای منفی طبیعت قشالق و کمبرجسته کردن ویژگی

های مثبت آن، تصویری خاص از طبیعت آنجا ارائه شده است؛ برای نمونه در ویژگی
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بیت زیر، با استفاده از استعارة مصرحۀ آتش )استعاره از هوای گرم(، نگرش منفی 

 ز هوای گرم قشالق برجسته شده است: سراینده و نارضایتی وی ا

 مُو گُدُم سِیم بِفِرِشن چَویل وُ رِیواس

    

 کَشُم داسمُو اِی زِمینِ داغ تَش سُهر، 

 (042، ص.0591)کریمی کیارسی،   

Mo godom sim befereŠn čavilo rivâs/ taŠe sohr zemine dâq mo ikeŠom dâs. 

چویل و ریواس/ آتش سرخ، زمین داغ، من  برگردان: من گفتم برایم بفرستید گیاه

 کشم داس.می

در نمونۀ زیر نیز زندان، استعارة مصرحه از گرمسیر و بدین گونه اجبار در ماندن در 

 های آن برای مخاطب، تبیین شده است:طبیعت قشالق و سختی

 چِه وِ داس وُ چِه وِ دَست وُ چِه وِ دِندو

    

 زِندُو خُودتِه مُرخَص بُکُن زِ کُنجِ 

 (00)همان، ص.                             

če ve dâso če ve dasto če ve dendū/ xote morxas bokon ze kongje zendū. 

برگردان: چه با داس و چه با دست و چه با دندان/ خودت را رهایی بده از کنج 

 زندان.

داران منطقۀ ییالق انگاری و تشخیص بیشتر برای توصیف پرندگان و جاناز انسان  

تنها نوع نگاه و اندیشۀ ها، در این است که نهاستفاده شده است. اهمیت این نوع استعاره

کنند )لیکاف افراد، بلکه چگونگی عملکرد آنان را به موضوع موردنظر نیز مشخص می

(؛ برای مثال در بیت زیر گوسفند برزگر در منطقۀ 20ـ20، صص.0590و جانسون، 

دهد انگاری شده است که این استعاره، این نگرش سراینده را نشان میانییالق، انس

گوسفند نیز مانند انسان، صاحب احساس؛ بنابراین نتیجۀ این نگرش احساس همدلی 

 بین انسان با گوسفند است:
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 اَمرُو مالِ باال مِیشِ کال لِرنی،

    

 صاحاوِ بَرفَو خُورُم مَندِ وِ گَرما 

 (                                   021، ص.0591)کریمی کیارسی، 

MiŠe kâl lerni amrū mâl bâlâ/ sâhâve barfaw xorom mande veg garmâ. 

رنگ لِرنِید )صدای میش در فرهنگ بختیاری( در مال باال/ برگردان: میش سیاه

 صاحب برفاب خُورم ماند به گرما.                

 اما در بیت:

 وتَرُو گَندُم وِ داسهکُرکُرِ کَمُ

 

  

 کُنِن، بَرزِگَر خِالصِهکُرکُر وِ یَک اِی

 (015)همان، ص.                         

Korkore kamtarū gandom ve dâse/ korkor ve yak ikonen barzegar xelâse. 

کنند، برزگر مردنی وگو با هم میبرگردان: صدای کرکر کبوترها، گندم با داسه/ گفت

 ت.                   اس

وگوی کند، گفتروِ برزگر دلسوزی میانگاری گوسفند که برای کوچبرخالف انسان

دهند که احساس منزلۀ عنصری از طبیعت قشالق، خبر از مرگ برزگر میکبوتران به

مثابۀ خبررسان درنظر گرفته شده شود. یا در بیت زیر کبک بهها برانگیخته میمنفی به آن

پرسد و بدین گونه با کبک رابطۀ انسانی ه سراینده خبر منطقۀ ییالق را از آن میاست ک

 شود:برقرار و عاطفۀ نویسنده به این پرنده نشان داده می

 ، بازُفت چِه خَوَر بِی               پُرسِم زِ کَوگِ دَراِی

    

 گِینَس پُوشِیدِه بِی وُ شِنِس سَر وِدَر بِی 

 (02)همان، ص.                          

Iporsom ze kawge dar bâzoft če xavar bi/ ginas pūŠide bi vo Šenes sar vedar 

bi. 

هایش پوشیده از برف و پرسم از کبک دری، بازفت چه خبر بود/ گونبرگردان: می

 سر درخت شن بیرون زده بود.
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رمسیری، استفاده از منزلۀ یک درخت گوگوی با کنار، بهاما در بیت زیر، در گفت

 خوشی از این درخت ندارد: دهد که سراینده چندان دل، نشان میافعال منفی و نهی

 بِل بِشِینُم سات اَی کُنار تُو پَر مَرِیز

    

 لَوِ هُشک وُ دِلِ تَنگ، اُوَیم زِ پا مات 

 (10)همان، ص.                        

Ay konâr to par mariz bel beneŠinom sât/ lave hoŠk vo dele tang ovaym ze 

pâ mât. 

ات/ لب خشک و دل برگردان: ای درخت کنار تو پر نریز، بگذار بنشینم به سایه

 ام.غمگین از درو آمده

 . نمود نگرش دوگانه به طبیعت از طریق کنایه 1ـ3

های یشههای بیان است که گویندگان با استفاده از آن مقاصد و اندکنایه ازجمله شیوه

بیان است که در گفتار عامۀ مردم  هایراه ترینطبیعی از کنایهکنند. خود را بیان می

های رایج در زبان مردم، این موضوع ها و نکتهوجو در مثلفراوان کاربرد دارد که جست

(. در اشعار عامه نیز به دالیل 001، ص.0514کند )شفیعی کدکنی، خوبی روشن میرا به

نمایی اغراق و بزرگشود. از جملۀ این کارکردهای کنایه، نایه استفاده میمختلف از ک

( که در اشعار برزگری برمبنای این کارکرد، 020، ص.0590است )آقاحسینی و همتیان، 

زیبایی طبیعت ییالق برجسته شده است و سرایندگان با برانگیختن احساس اشتیاق، 

جا »اند؛ برای مثال در ابیات زیر، غیب کردهمخاطب را به رفتن به یا بودن در آنجا تر

، کنایه از نهایت اشتیاق است که مخاطب را برای رفتن «دل درد کردن»و « نگرفتن دل

 کند:به مناطق ییالق ترغیب می

 گِره جاجا هِیج نِیدِلُم وِ سِی سِهمُو 

 کُنِه دَرددِلُم وِ سِی سِه چِی هَی اِیمُو 

 ر چالِ باواچاربَردون و صلواتی بیشت 

 گَلِه سَیل، بُهونِ شَه، وارگَه گُلِ زَرد  

 ( 24، ص.0591)کریمی کیارسی،     
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Mo delom ve si se jâ hij nigere jâ/ čârbardūno salavâti biŠtar čâle bâvâ// 

Mo delom ve si se či hay ikone dard/ gale sayl, bohūn Šah vârge gole zard. 

قرار شده است:/ چاربردون، صلواتی و بیشتر ای سه منطقه بیبرگردان: من دلم بر

چادر سیاه، وارگۀ کند/ گلۀ تماشایی، سیاهچال باوا// من دلم برای سه چیز درد می

 گاه( گل زرد.                 )منزل

های کار کشاورزی، طبیعت قشالق، با در مقابل با اغراق در ترسیم سختی 

« آتش گرفتن دل»و « پر ریختن مرغ»که در ابیات زیر ناننمایی همراه است؛ چزشت

کنایه است از نشان دادن نهایت گرمای گرمسیر و بدین ترتیب از طبیعت قشالق، ایجاد 

 شود:ترس می

                مُرغُو اِی وَنِن پَرگَرمِسِیر گَرمِه، 

    

 بار بُکُن وا با خُومُو بِریم وِ سَرحَد 

 (054)همان، ص.                     

Garmesir garme morqū ivanen par/ bâr bokon vâ bâ xomū berim ve sarhad. 

ریزند/ بار کن با خودمان، برویم به برگردان: گرمسیر گرم است، پرندگان پر می

 سرحد

 لووردگم جاز، گم چویل، گم چوی
 

 بروین داکم بگین دلم دی ورورد 
 

(59ص.، 0990)وهمن و آساتوریان،   

Gom jaz gom avil gom čevilavord/ berevin dâkom begin delom di voravord. 

های گیاه جاز، چویل و چلچلورد/ بروید به مادرم بگویید دلم آتش برگردان: شکوفه

 گرفته است.

 در بیت:

 بَرزِیَرِ اَوَلِی پُرسُم حُوالِت

    

 رِهدِه پِرکُ وُ بالِتبادِ گَرمِ گَرمِسِیر،  

 (040، ص.0591کیارسی، ریمی)ک

Barzeyare avali porsom hovâlet/ bâde garme garmesir rehde perko bâlet. 
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پرسم دربارة وضعیت تو/ باد گرم گرمسیر تو را الغر برگردان: از برزگر اولی می

 کرده است. 

 کنایه از الغر شدن که از طریق این کنایه، وضعیت برزگر« پَر و بال کسی ریختن»

در گرمسیر بازتاب داده شده است؛ اینکه او وضعیت خوبی ندارد و باید از گرمسیر 

 برود. 

 . نتیجه 1

شود؛ ای به عناصر طبیعت قشالق و ییالق دیده میدر اشعار برزگری، نگرش دوگانه

که تصویر طبیعت قشالق، خشن، سوزنده و سیاه و در مقابل طبیعت ییالق، چنان

زندگی است. ریشۀ این نگرش دوگانه را باید در شیوة  سرشار از شور، حرکت و

جو کرد. در این فرهنگ، شغل اصلی، دامداری وزیست در فرهنگ بختیاری جست

هایشان به شغل است، اما افراد به ضرورت، برای تأمین مواد غذایی خود و آذوقۀ دام

شت، تصویری سبب دلستگی نداشتن به این شیوة معیاند که بهپرداختهکشاورزی می

 اند. منفی از آن در اشعار برزگری ارائه داده

در این اشعار، از طریق شگردهای زبانی و بالغی مختلفی، نگرش دوگانه به طبیعت 

های واژگانی که در این شیوه، با استفاده از برجسته شده است؛ مانند استفاده از تقابل

بر قشالق برتری و از طریق وجه ویژه تفضیلی، طبیعت ییالق تقابل کمکی، منفی و به

اخباری فعل، با قطعیت، وضعیت نامطلوب طبیعت قشالق و مطلوب ییالق برای 

زندگی نشان داده شده است. وجه التزامی فعل داللت بر این دارد که هرچه زودتر باید 

روِ برزگر از دهندة رمندگی کوچطبیعت قشالق را ترک کرد. وجه پرسشی فعل نشان

های کاربردن صفتق و اشتیاق او برای رفتن به ییالق دارد. از طریق بهمنطقۀ قشال
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گذاری شده، برتری عناصر طبیعت ییالق بر قشالق برجسته شده است. ارزش

روِ برزگر طبیعت قشالق را متعلق به دهندة این نگرش است که کوچها نشانگذارینام

های طبیعت ن با قرار دادن ویژگیداند. سرایندگادیگری و  طبیعت ییالق را خودی می

قشالق و ییالق در جایگاه قافیه یا با استفاده از انواع تکرار، درپی القای نگرش خاص 

اند. عناصر مربوط به طبیعت قشالق با تشبیه به خود به مخاطبان این اشعار بوده

ربوط به ، حال آنکه تشبیهات مارزش نشان داده شدههای گوناگون، تحقیر و بیبهمشبه

های مختص به طبیعت اند. استعارهنمایی همراه بودهعناصر طبیعت ییالق، با خوب

کنند، قشالق، برخالف استعارة طبیعت ییالق که بین انسان و طبیعت ایجاد همدلی می

ها، دهندة طبیعت خشن قشالق هستند. همچنین سرایندگان با استفاده از کنایهنشان

دنبال برانگیختن چنین د دربارة این دو طبیعت، بهدادن احساس خوضمن نشان 

های زبانی اند. نتیجۀ چنین نگرشی به طبیعت در الیههایی در مخاطبان نیز بودهاحساس

و بالغی اشعار برزگری، ایجاد رمندگی مخاطب از طبیعت قشالق و دلبستگی به 

 طبیعت ییالق و برتری شیوة زیست دامداری بر زندگی کشاورزی است.

 منابع

 . تهران: سمت.نگاهی تحلیلی به علم بیان(. 0590آقاحسینی، ح.، و همتیان، م. )

های بازنمایی گزینش خبر برمبنای رویکرد (. تحلیل شیوه0595زاده، ف.، و دهقان، م. )آقاگل

 .02ـ0، 0، جستارهای زبانیتحلیل گفتمان انتقادی. 

 . تهران: مؤسسۀ فرهنگی فاطمی.0ن فارسیدستور زبا(. 0510انوری، ح.، و احمدی گیوی، ح. )

مورد طوایف موری و »(. ساختار اقتصادی و معیشتی ایل بختیاری 0514محمدی، ح. )بیک

 .20ـ09، 51، اطالعات جغرافیایی سپهر«. قندعلی
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های ادبیات و زبانهای کار درو در جامعۀ بختیاری. ها، ترانه(. برزگری0594جمشیدیان، م. )

 .90ـ01 ،0، مینمحلی ایران ز

 . تهران: سمت.زبان و ادبیات عامۀ ایران(. 0592ذوالفقاری، ح. )

شناسی پیش از تاریخ منطقۀ بختیاری: ظهور شیوة زندگی در باستان(. 0511زاگارل، ا. )

 . تهران: سازمان میراث فرهنگی.ارتفاعات

شش م. شفقی و کو. بهموادی برای مطالعۀ گویش بختیاری(. 0900ژوکوفسکی، و. آ. ی. )

 .(. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی0592س.م. دادرس )

 . تهران: آگاه.موسیقی شعر(. 0590شفیعی کدکنی، م. )

 . تهران: فردوس.بیان و معانی(. 0510شمیسا، س. )

 . تهران: مجید.بیان(. 0514شمیسا، س.)

، 09، فرهنگ مردمعشایر بختیاری. های کار در (. بررسی ترانه0511صفری، ج.، و ظاهری، ا. )

 .010ـ029

 . تهران: فردوس.ساختار زبان شعر امروز(. 0511پور، م. )علی

 . تهران: سخن.بالغت تصویر(. 0512فتوحی، م. )

 . تهران: سخن.هاها، رویکردها و روششناسی: نظریهسبک(. 0590فتوحی، م. )

 سخن.. تهران: دستور مفصل امروز(. 0510فرشیدورد، خ. )

البالغه. نهج 05(. نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ 0590قائمی، م.، و ذوالفقاری، ا. )

 .042-10، 00، شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش

 .انوشه: . شهرکردبختیاری مردم فولکلور .(0590) قنبری عدیوی ،ع.

های محلی بانادبیات و ز(. گونۀ ترانه در ادبیات عامۀ بختیاری. 0594قنبری عدیوی ،ع. )

 .010-009، 0، زمینایران

 .22ـ00، 054و  009،  هنر و مردم(. دامداری در ایل بختیاری. 0500کریمی، ا. )

 . شهرکرد: فرایاد.اشعار برزگری و کوچ در فرهنگ بختیاری(. 0591کریمی کیارسی، ر. )
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؛ یکی از (. نوستالوژی در شعر برزگری0599کریمی، ر.، رضایی، ح. و درودگریان، ف. )

 .500ـ011، 52، فرهنگ و ادبیات عامههای شعر عامۀ بختیاری. گونه

(. چارچوب نحوی و 0591زاده، ف و افراشی، آ.)کالهدوزمحمدی، م.، قلی فامیان، ع. آقاگل

 .09ـ0، 00پژوهشی، زبانکارکردهای کالمی تقابل واژگانی در زبان فارسی. 

. ترجمه و کوشش ب.کاوه  و ط. محمود. تهران: یایل بختیار(. 0599گالت، چ.ا و دیگران )

 شیرازة کتاب ما. 

. ترجمۀ ه. آقاابراهیمی کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهلیکاف، ج.، و جانسون، م. )(. 

 (. تهران: نشر علم.0590)

 (. تهران: نشر نی.0591. ترجمۀ م. غفاری )شناسیمبانی سبکوردانک، پ. )(. 
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