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Objectives, questions, and hypotheses  

The aim of this study is to study and analyze the image of Boyer-Ahmad's 

ethnic heroes based on Boyer-Ahmad's epic hymns. The importance of such 

researches is that through them, one can understand many traditions, beliefs, 

values and the do's and don'ts of the owners of these poems. Epics as well as 

epic poems are very important and valuable in various aspects such as 

literature, preservation of national identity, transmission of values and 

patriotic themes to other generations, and addressing them in the field of 

literary research is also essential. It is based on this approach that this issue 

has been investigated in this research. 

 Result and discussion 

One of the themes and manifestations of epic poems is the praise of national 

heroes who are accepted by all people by doing extraordinary deeds and 

capable warrior. In Shahnameh, Rostam is an example of an Iranian national 

hero and has always been respected. According to this tradition, the people 

of Boyer-Ahmad also praise the heroes in folk epic poems, who have led and 
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guided them in various events, including wars. The heroes of these people 

were mostly capable warriors who showed their bravery in battles. 

Among Boyer Ahmad ethnic heroes, we can mention Ki Lohrasb Batoli, 

Mir Gholam, Bibi Khan Qazi, Mullah Gholam Hossein Siahpour, Abdullah 

Khan Zarghampour and Naser Khan Taheri (Akbari, 1991). The most 

famous one is Ki Lohrasb and the most famous female warrior is Bibi Khan 

Qazi (Bibi Maryam plays the same role in Bakhtiari tribe). These heroes in 

folk poems and Boyer-Ahmad mourning odes, by unknown poets, have also 

been introduced and described (Shahbazi, 2019; Siahpour, 2005) and have a 

special place among the people of Boyer-Ahmad. Boyer-Ahmad's women 

usually choose the names of these ethnic heroes for their children, in order to 

preserve the memory and bravery of these heroes and transfer them to other 

generations (codes 9, 5, 3). A point that Bahman Beigi (1989) has also 

emphasized.  

Before the battle, all Boyer-Ahmad's ethnic heroes boasted about 

breaking the spirit of the other side and put a lot of emphasis on their race. 

All of them fight against the Pahlavi regime (Reza Shah) and do not accept 

his policies towards tribes (Hosseini, 2002). Usually in folk epic poems and 

especially the mourning of Boyer-Ahmad's odes, Boyer-Ahmad's heroes are 

compared to lions. The reason for these similes is the transfer of the 

predatory spirit and the victory of this animal to the warriors. On the other 

hand, the main cause of such similes is the existence of mountain 

environments that make them hardworking, tolerant and strong people. Their 

most important weapons are mace, bow, mace with six prongs and shotguns. 

Conclusion 

After studying the subject of Boyer-Ahmad's ethnic heroes in their folk epic 

poems, many of the epic manifestations of the past can be seen in praising 

ethnic heroes, their weapons, including bows, maces and mace with six 

prongs, provocation of warriors and exaggerate in their description and the 

battles. One of the most important ethnic heroes of Boyer-Ahmad is Ki 

Lohrasb, the description of whom many folk epic poems have written 

included Mullah Gholam Hossein Siahpour, Abdullah Khan Zarghampour, 

Mir Gholam Shah Ghasemi, Vali Khan, Ali Khan and his wife Bibi Khan 
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Ghazi and Nasser Khan Taheri are other ethnic heroes of Boyer Ahmad who 

all participated in various battles, they have played a significant role against 

Reza Shah's policies against the Boyer-Ahmad tribes. They have both fought 

and led the people. Most of these heroes, in order to provoke the people and 

their legitimacy and acceptance, boast before and during the battle and 

mention to their race, tribe and lineage. For this reason, Lohrasb, Ali Khan 

and Vali Khan have the title of Ki, a title that is specific to the Iranian Kiani 

kings. Their most important weapons are maces, bows and mace with six 

prongs, which show that they were the first weapons of their ancient to fight, 

and their background can be seen in Avesta and Shahnameh. The use of the 

shouting war song as well as the Shahnameh reading ceremony was the most 

important factor in inciting the warriors to war, and in addition to field data, 

this has been confirmed based on library reports; as we see in the time of 

Reza Shah and the Boyer Ahmad tribes. 
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 بویراحمدیهای حماسی سیمای قهرمانان ایل بویراحمدی در سروده

 3محمدحسین نیکدار اصل ،2*، مرتضی هاشمی باباحیدری1محمدصادق صابری

 (92/19/0410پذیرش:  92/00/0411)دریافت: 

 چکیده

عالوه بر ستایش قهرمانان قومی، الگوهای قهرمانی به ابزارهای بویراحمدی، های حماسی در سروده

در این پژوهش، به بررسی است.  شده اشارهجنگی آنان، رجزخوانی قهرمان و... به شیوة حماسی 

پردازیم. می حماسی بویراحمدیهای سرودهسیمای قهرمانان قومی بویراحمدی در  و تحلیل

ها را نیز تحلیل های اساطیری آنهای حماسی و جنبهمایهنۀ برخی از بنیتا پیش میبرآنهمچنین 

روش ای ـ میدانی و بهیۀ مطالعات کتابخانهپاشکل بنیادی، برو بررسی کنیم. این پژوهش به

بویراحمدی های حماسی ودهسرپس از بررسی و تحلیل  شده است.تحلیل محتوای کیفی انجام 

مردم بویراحمدی برای حفظ روحیۀ جنگاوری و قهرمانی، به ستایش قهرمانان  توان گفتمی

قزی و... پور، خانخان ضرغامشاه قاسمی، عبداهلللهراسب، میرغالمقومی خود ازجمله کی
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یشتر به رجزخوانی، ب عامیانهاند. در اشعار ها نشان دادهکه در نبردها از خود رشادت پرداخته

های بویراحمدی به توصیف نبردها، چکامههای قهرمان و الگوهای قهرمانی و در سوگسالح

 شاهنامههای مشابهی با است که نمونه شده پرداختهشخصیت آنان و سوگواری برای آنان 

 دارند.   

حمدی، های بویراچکامهاشعار حماسی، سوگ بویراحمد، عامهفرهنگ: ی کلیدیهاواژه

 قهرمانان قومی.

 . مقدمه1

های فکری و پشتوانهعامه، های کهن و... در ادب و فرهنگاشعار عامیانه، قصه معموالً

 ایجاد در حفظ فرهنگ و هویت دینی ـ ملی ایرانیان در طول تاریخمعنوی نیرومندی 

این موضوع اهمیت فرهنگ و ادب عامه را  (.41ـ92ص.ص، 2303 )صفا، کرده است

های سروده برهیتکبا  در این پژوهشسازد. بر همین مبنا برای ما روشن می شیازپشیب

تا ببینیم پردازیم میتحلیل سیمای قهرمانان قومی بویراحمدی بویراحمدی، به  حماسی

؟ و دیگر آنکه چه نمودهای حماسی اندشدهشیستاها، قهرمانان چگونه در این سروده

این  ۀانان قومی بویراحمدی وجود دارد؟ و پیشیندیگری در رابطه با ستایش قهرم

انجام زمینه برای  ةایجادکنند هاییرسند؟ انجام چنین پژوهشنمودها به چه دورانی می

توان گفت که های بیشتر در حوزة فرهنگ و ادب عامه است. از سوی دیگر میپژوهش

حفظ هویت  ،یاتادبمانند های گوناگونی از جنبهو همچنین اشعار حماسی ها حماسه

 باارزشبسیار مهم و  های دیگربه نسل های وطنیمایهها و جانانتقال ارزش ،ملی

براساس  ضروری است.امری  نیز های ادبیپژوهش ۀنیزم ها درهستند و پرداختن به آن

 است. شده پرداختهپژوهش همین رویکرد است که در این پژوهش به موضوع 
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نمودهای حماسی مربوط به توصیف قهرمانان قومی  است که بسیاری از توجهقابل

نیز مصداق دارند. به همین  شاهنامهدر  های حماسی بویراحمدیسرودهبویراحمدی در 

اشعار . کنیمرا ذکر و تحلیل می شاهنامههای مشابه در دلیل در این پژوهش نمونه

های ت مصاحبهصورای و برخی دیگر بههای این پژوهش به شیوة کتابخانهچکامهسوگ

 است.  شدهی آورجمعبیت(  91میدانی )

 . روش پژوهش2

 مطالعات یۀپابر ها،ی و از حیث گردآوری دادهادیبن هدف، نظر ازحاضر  پژوهش روش

 انجام های ساختاریافتهو مصاحبهتحلیل محتوای کیفی  روشبهو  یدانیـ م یاکتابخانه

ها دهد اصالت و حقیقت دادهاجازه می پژوهشگرانتحلیل محتوای کیفی به . شده است

 . (029، ص.0322)ایمان،  ولی با روش علمی تفسیر کنند ،ذهنی ۀرا به گون

های وسیلۀ پژوهشگر از یازده روستای کوهستانی از شهرستانهای میدانی بهداده

شاه قاسمی لهراسب، میرغالمکیکهگیلویه، بویراحمد و رستم پیرامون حوادث زندگی 

دقیقه ضبط و سپس  95تا  91ها با زمان تقریبی شده است. مصاحبهآوری جمعو... 

 کدگذاری و از گویش لری به فارسی برگردانده شده است. جامعۀ آماری پژوهش،

. این افراد اغلب خود است ، کهگیلویه و رستممردم بویراحمد هایقدیمیتن از  هفت

انان قومی بویراحمدی و های حماسی مربوط به نبردهای قهرمراوی داستان

  سال سن دارند. 01و باالی  اندبودهخوان شاهنامه

 ۀ پژوهشنیشیپ. 3

سیمای قهرمانان قومی بویراحمدی در  درمورد تاکنون، شدهانجامهای با توجه به بررسی

های ، پژوهش مستقلی انجام نگرفته است، اما برخی از پژوهشهای حماسی آنانسروده
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های چکامهد تاریخ نبردها و نقش قهرمانان قومی و همچنین سوگدرمور شدهانجام

 شود:ها اشاره میبویراحمدی با موضوع پژوهش حاضر مرتبط هستند که به آن

فرهنگ از اصغر شهبازی، نشریۀ « های حماسی بویراحمدیچکامهبیت یا سوگ. »0

گیرد یجه می. وی نت051ـ095، صص31، ش.2، س.0322، بهمن واسفند و ادبیات عامه

های بویراحمدی سراینده مشخصی ندارند و معموالً پس از چکامهکه سرایندگان سوگ

اند. وی تعداد کشته شدن قهرمانان در جنگ با حکومت پهلوی سروده شده

داند که بیشتر دارای طرحی ساده، چکامه میسوگ05های بویراحمدی را چکامهسوگ

های ادبی تشبیه، کنایه و استعاره در این آرایه روایی و بدون اوج و فرود هستند. از

 است. شده استفادهها چکامهسوگ

از « های بومی بویراحمدبازتاب سیاسی عشایری رضاشاه در اشعار و سروده. »9

، پاییز 05، ش .های تاریخی ایران و اسالمپژوهشپور و کشواد سیاهپور، حمید حاجیان

بر بازتاب سیاست رضاشاه ازجمله دگان عالوه. نویسن040ـ090، صص0323و زمستان 

چادرها، مسئلۀ خدمت و اسکان اجباری در برابر عشایر تغییر لباس، سوزاندن سیاه

کنند حکومتی اشاره می مأمورانبویراحمدی، به نقش خوانین بویراحمد و مقابلۀ آنان با 

 انجامد. که درنهایت به شکست خوانین می

از محمدعلی (« 0340ـ0343های محلی )اشعار و سرودهقیام عشایر جنوب در . »3

. نویسندگان 29ـ53، صص0323، بهار 5/23، ش.تاریخ ایرانرنجبر و کشواد سیاهپور. 

به بازتاب نبردهای محلی خوانین بویراحمدی درمقابل نیروهای حکومتی در اشعار و 

های حماسی سرودهگیرند که اند. آنان نتیجه میهای محلی بویراحمدی پرداختهسروده

 اند.است که به گویش بویراحمدی سروده شده شاهنامهبویراحمدی به تأثیر از سبک 
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، 0324، تابستان 2، ش مطالعات تاریخیاز کشواد سیاهپور، فصلنامۀ « نبرد نابرابر. »4

ها و . نویسنده ضمن اشاره به ارزش و اهمیت پایداری بویراحمدی912ـ020صص

به توصیف نبردهای آنان درمقابل مأموران حکومت پهلوی اشاره  های ایلی،خلق حماسه

کند، زیرا ترین نبرد بویراحمدی معرفی میکند و دو جنگ گجستان و تامرادی را مهممی

 اند.   در این دو نبرد مأموران حکومتی تلفات زیادی را متحمل شده

رمانان قومی سیمای قه تاکنون درمورد دهد کهنشان می شدهانجامهای بررسی

پژوهش مستقلی انجام نگرفته است و  ،بویراحمدی های حماسیسرودهبویراحمدی در 

تواند همچنین انجام این پژوهش میدر این پژوهش قصد انجام چنین کاری را داریم. 

های حماسی و اساطیر ایرانی و موضوعات راهگشای مطالعات مربوط به شناخت جنبه

 فرهنگ ایرانی در این زمینه باشد.  پیرامون آن در حفظ و ترویج

 بویراحمدی سیمای قهرمانان قومی بویراحمدی در اشعار حماسی عامیانۀ تحلیل. 4

های و نمودهای اشعار حماسی، ستایش قهرمانان ملی است که با انجام مایهیکی از بن

ستم ، رشاهنامههمۀ مردم هستند. در  موردقبولالعاده و جنگجویی قابل، کارهای خارق

بوده و هست. براساس همین  مورداحترامنمودگار قهرمان ملی ایرانیان است و همواره 

پردازند که سنت، مردم بویراحمدی نیز در اشعار حماسی عامیانه به ستایش قهرمانانی می

اند. قهرمانان این مردم ها رهبری و هدایت کردهآنان را در حوادث گوناگون ازجمله جنگ

اند. ازجملۀ این ها نشان دادهاند که در نبردها از خود رشادتقابلی بودهبیشتر جنگجویان 

خان قزی، مالغالمحسین سیاهپور، عبداهللخانلهراسب، میرغالم، بیتوان به کیقهرمانان می

لهراسب و مشهورترین زن ، کیهاآنپور و ناصرخان طاهری اشاره کرد. مشهورترین ضرغام

کند(. این مریم همین نقش را ایفا میبی)در ایل بختیاری نیز بیقزی است جنگجو نیز خان

های بویراحمدی که سرایندگانی ناشناس چکامهقهرمانان در اشعار عامیانه و نیز سوگ
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( و 022، ص. 0324؛ سیاهپور، 045، ص. 0322)شهبازی،  اندشدهفیتوصدارند، معرفی و 

د. معموالً زنان بویراحمدی نام این قهرمانان ای در بین مردم بویراحمدی دارنجایگاه ویژه

های این کنند تا بدین طریق یاد، خاطره و رشادتقومی را برای فرزندان خود انتخاب می

ای که (. نکته2، 5، 3ها نیز انتقال دهند )کدهای قهرمانان را حفظ کنند و هم به دیگر نسل

 . ( نیز بر آن تأکید کرده است995، ص.0302بیگی )بهمن

 لهراسب باتولی. کی1ـ4

بویراحمد گرمسیری است. وی در « دشت موری»وی از طایفۀ باتولی یکی از شش تیرة 

ها داخلی و خارجی شرکت نظیری داشت. وی در جنگامور مختلف رزمی استعداد بی

عنوان ماهرترین جنگجوی بویراحمدی شهرت یافت. اوج نبردهای داشت و خیلی زود به

های چکامهاشاه و در نبردهای دورگ مدین و تامرادی است. در سوگوی در دورة رض

بویراحمدی، اشعاری حماسی به لهجۀ بویراحمدی دربارة جنگ تامرادی و شخصیت 

(. نخست به نژاد 092، ص.0323پور و سیاهپور، لهراسب سروده شده است )حاجیانکی

  شود که از مردم دلیر بویراحمدی است:لهراسب اشاره میکی

 الیاسُم   کِرِ      باتُولیَم     لُهراسُم 

 

 وَ حکومَت غیر از مَردونگی هیچی نَخواسُم 

 

Lórasbatôliŷom     kore       elyasom vā hekûmat ghire mardonagi hichi 

naϰasom  

برگردان: من لهراسب باتولی، پسر الیاسم هستم. از حکومت غیر از مردانگی، چیز دیگری 

 هم. خوانمی

است که از سوی مردم بویراحمدی « کی»تأمل درمورد این شخصیت، لقب نکتۀ قابل

پس از جنگ تامرادی بود »شده است.  های این جنگجو به وی دادهو براساس رشادت

« لهراسب بود. رستم دستان بودآور تامرادی، دیگر لهراسب نبود، کیکه فاتح نام

برای شاهان کیانی « کی»دانیم که لقب می خوبی(. به330، ص.0302بیگی، )بهمن
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لهراسب بوده است و دلیل چرایی این نام قباد، کیکاووس، کیخسرو و کیازجمله کی

بنابر  فردوسی باشد. شاهنامۀی از ریرپذیتأثتواند به برای لهراسب بویراحمدی، می

(، در زمان نبرد میان رژیم پهلوی و عشایر 005 ، ص.0322روایت سیاهپور )

 متأثرپرداختند و روزها خوانی میها به شاهنامهبویراحمدی، جنگجویان این منطقه شب

 هرکدامجنگیدند و ها میگرفتند و علیه دولتیخوانی، اسلحه به دست میاز شاهنامه

کشی و یا ی باشد. همچنین مردم بویراحمد در موقع قشونرستم خودبرای  خواستیم

(. چنین 040، ص.0321خواندند )گرمرودی، تم را میهای رسدر هنگام جنگ، داستان

عاملی است تا مردم بویراحمد بدون درنظر گرفتن نسب  شاهنامهی از ریرپذیتأث

 خانوادگی لهراسب، به وی لقب کی بدهند. 

بحث در بیت ذکرشده، اشارة قهرمان به نژاد خویش به شیوة از دیگر نکات قابل

های حماسی در نبردها، استفادة مایهبنیکی از رجزخوانی برای دشمن است. 

شود. جنگجویان از رجزخوانی است که سبب درهم شکستن روحیۀ دشمن می

ی شناختروانرجزخوانی اگرچه در ظاهر بیانگر غرور گوینده است، اما از دیدگاه 

کند تا با فریاد تواند بیانگر دلهره و ترس پنهانی گوینده نیز باشد، زیرا وی سعی میمی

تواند بر نوعی به خود اطمینان دهد که میشیدن ترس درونی خود را پنهان کند و بهک

توان در فرهنگ و رجزخوانی را می ۀ(. پیشین009، ص.0325 )فالح،دشمن غلبه کند 

 اوستا( و همچنین متن خود 90، ص.3203 مانده از ایران باستان )صفا،متون برجای

 جو کرد. وجست( بین اهریمن و زرتشت بخش یکم از فرگرد نوزدهم وندیداد،)

گیری از رجزخوانی های قهرمانان قبل از نبرد، بهرهنیز یکی از تاکتیک شاهنامهدر    

توان آن را در خویشکاری ارجاسب شکستن روحیه طرف مقابل است که میبرای درهم
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بیژن  و کاموس کشانی و رستم در برابر اشکبوس تورانی در برابر گشتاسب و بالعکس،

 مشاهده کرد.  با هومان تورانی

ای مردم بویراحمدی شاهد این موضوع های محلی و همچنین غیرمنطقهدر جنگ

چکامه بویراحمدی. در دیگر اشعار حماسی عامیانه هستیم. مانند شعر ذکرشده از سوگ

دهد بیشتر رجزخوانی آنان در نبردها نیز به این موضوع توجه شده است که نشان می

لهراسب خود است. اشعاری که در وصف کی های خانداندالوریره به نژاد، تبار و اشا

 سروده شده است:

 وتبارممُو نِژاد بُزُرگَلُم سِی ایل

 مُو کُرِ باتولِیُم نَسلِ بِزُرگُون

  

 اَر بِخوام بِزرگِتَ دَس بَسَه اِیارُم 

 تَش اِینُم وَ مالِتُون تا کُهِ وِردُون

 (.9و  5کدهای )                           

Mô nezhad bozorgalom sē ielotabarom       ar beϰam bezorgeta das 

basa ēyarom 

Mô kore   batoliyom    nasle    bzorgoon   taṧ ēnom vā maleton ta 

kohe verdoon 

زرگت توانم بوتبارم نگاه کن. اگر بخواهم میو به ایل بزرگانمبرگردان: من از نژاد 

زنم و تا هایتان آتش میبیاورم. من پسر باتولی و از نسل بزرگانم. به خانه بستهدسترا 

 دهم. تان میکوه وردان فراری

بر اهمیت دهندة تأکید بسیار نبردها نشاندر کنیم رجزخوانی چنانکه مشاهده می

کلمات با  همین دلیلبهاست؛ پایگاه اجتماعی خاندان و نژاد و درنتیجه قدرت آنان 

از موقعیت و  مهمی بخشی شوند. همچنینلحنی تند که القاکنندة غرور هستند، بیان می

بنابراین  ود.رشمار میتبار و موقعیت اجتماعی خاندان او بهنژاد، قدرت فرد ناشی از 

اشاره به نژاد خود سبب ایجاد مقبولیت و شهرت جنگجو و قهرمان در بین مردم 
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با حریف رجزخوانی در برابر  در نبردهای مردم بویراحمدی،ل به همین دلی شود؛می

 شود. میوی شروع برتری دانستن خود و نژاد 

ی و لر بودن و ویراحمدای بیشتر رجزخوانی به نژاد بهای غیرمنطقهدر جنگ   

ایلی و قومی و همچنین ذکر نام پهلوانان و  ۀتأکید بر عظمت و افتخارات گذشت

در برخی از اشعار عامیانۀ بویراحمدی، برخی از  ی آنان اشاره دارد.قهرمانان قومی و مل

طوایف در رجزخوانی اصل و نژاد خود را به شاهان اساطیری و حماسی ایران و 

گیوی قاید ۀروم بیشتر از طایفرسانند. ساکنان دشتمی شاهنامهپهلوانان بزرگ همچنین 

ها خود را گودرزی و نیز دانندایران، میهستند که خود را بازماندگان گیو، پهلوان نامی 

 :دانندها خود را از نسل بیژن میها خود را از نسل گیو و بیژنیگیویاز نسل گودرز، کی

 ی تبارُممُو نژاد گودرز یَلُم نُومِ

 

 یبارُمروز جَر بَی گَویَلُم چِی تیر اِ 

 

 .(0)کد  

Mô nezahd goodarz yalom nómi tabarom roze jar bē gôŷalóm çi tir 

ēbarom 
برادرانم مانند  بابرگردان: من از نژاد گودرز پهلوان نامدار و از تبار بزرگانم. در روز جنگ 

 بارم.تیر می

 گودرز خمِتُ م وَمدُاحَیرَمُو کُرِ بِ

 

 (.4)کد رزایزنُم شیرَ ایگِرِه لَ که لُرکَنَه 

 Mô kore bārahmadom vā toϰme goodarz  lorkana ke ēzanom shir 

ēgere larz 
برگردان: من فرزند ایل بویراحمد و از نژاد گودرزم. فریاد من در میدان نبرد شیر را به لرزه 

 آورد.درمی

 یر مازَش دراز رِیش وَ لُوا بِیَکوه نِ

 

 (.0د)ک یوَ نا بِ نوشوربخت اوالدِ گیو شالشُ 

 Koh néŷâr mazaṧ deraz riṧ vā lava bé ṧoorbaϰt ôwlade giv ṧalṧón vā na bé 
اش درمقابل لوداب قرار گرفته و شوربختی نصیب طوالنی ۀبرگردان: کوه نور با فراز و پشت

دارند  عزاست( عزا ۀ)شال سیاه آویزان نشان های آویخته به گردنفرزندان گیو است که با شال

 گیوی(. کی ۀقباد کدخدای طایف)به مناسبت کشته شدن کی
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دهندة خطر کردن مردم بویراحمد و قهرمانان ینیم اشعار ذکرشده نشانبچنانکه می  

خطر  خویشکاری مرد حماسی در دهد کهآنان برای نبرد است و این موضوع نشان می

. به همین دلیل قهرمان قومی بویراحمدی مدام از جنگ و نبرد سخن کردن است

 گوید.می

لهراسب را اد مرادی(، کیعلیمرهای بویراحمدی، شاعر )شیخ چکامهدر سوگ

 کند که در نبرد معموالً همتایی ندارد:جنگجویی ماهر و فرمانده جنگ معرفی می

 کِلِ کَلَه قَندی، دُورَگِ مَدین، جَر گِهرِس
 

 مِث لُهراس نکرِده جَنگی کســــیهــــی  

 

 )حاجیانپور و سیاهپور، 0323، ص.092(.

Jar gehres dôrag madēn kelkela ghandi hich kasi mese lóras nakerde jangé 
کسی مانند لهراسب جنگ ی افتاده و هی قندکلهجنگ در دورگ مدین و کوه برگردان: 

 نکرده است. 

لهراسب در جنگی است که در این های کیبیانگر رشادت« دورگ مدین»ترکیب    

مکان صورت گرفته است و سبب شهرت وی شده است. از دیگر نبردهایی که سبب 

توان به نبرد تامرادی، شبیخون اردکان و نبرد هرت این قهرمان قومی شده است میش

لهراسب را نشان نوعی قدرت جنگجویی و فرماندهی کیمنگ اشاره کرد که بهسنگ

(. شاعر همچنین وی را از نظر قدرت رزمی و 24، ص.0325پوالد، دهد )جانمی

 کند:شهامت جنگی به شیر تشبیه می

 چِقَه سَفید اُومَه دَمِه پیرکی لُهراس 

 

 اِی کِنه بَی تُوپ شَص تیر رجَ همچه شیر 

 

 (.092، ص.0323پور و سیاهپور، )حاجیان

Kēlóras çeghah safid ôwma dame pir hamçe shir jar ēkone bé tope shas tir 

تیر سفید جلوی زیارتگاه آمد و همچون شیری با توپ شصت لباس بالهراسب کیبرگردان: 

 . کندیمدشمن جنگ 
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( معموالً در اشعار 041، ص.0322و نیز طبق پژوهش شهبازی ) نیشیپدر اشعار    

های بویراحمدی، قهرمانان بویراحمدی به شیر چکامهویژه سوگحماسی عامیانه و به

جو کرد. وتوان در نمادشناسی شیر جستاند. دلیل وجود این تشبیهات را میتشبیه شده

( و 03، ص.0321غایت درخشان و سلطان حیوانات است )هال، غرور، بهشیر نماد 

خویی و پیروزی این حیوان به تشبیه جنگجویان به آن، بیانگر انتقال روح درنده

های جنگجویان است. از سوی دیگر، عامل اصلی چنین تشبیهاتی، وجود محیط

سازد )فریدل، د میکوش، بردبار و نیرومنکوهستانی است که از آنان مردمانی سخت

 (. 032، ص.0350

سراید که در زمان هر نوع لهراسب چنین میای ناشناس از زبان کیدر ادامه سراینده

 جنگی نام مرا یاد کنید:

 نگِهفرَ  کار    کی لهراس   تِفَنگِ 

 

 بَیراَحمد یایُم کنیت هر جا که جَنگه 

 

 بَیراَحمد یایُم کنیت بیشتَر سَرِ تَنگ

 

 ه بَچه لِری بی شاه کِنه جنگکی دیدِ 

 

 (.030، ص.0323پور و سیاهپور، )حاجیان

Tofange      Kēlóras       kare     farange     

bāerahmad yayom kenit harja ke jange 

bāerahmad yayom kenit biṧtar sare tang  

kē dede bacha lori bē shah  kone  jang 
ها یادم کنید هرجا که جنگ است. ار فرنگ است. بویراحمدیلهراسب کبرگردان: تفنگ کی

 ها بیشتر بر سر دره یادم کنید، چه کسی دیده است که پسر لری با شاه جنگ بکند. بویراحمدی

 برده نامهای این قهرمان قومی بر اشعار ذکرشده، در دیگر اشعار نیز از رشادتعالوه   

 شده برقرارای ایرانی پیوندی ن حماسی و اسطورهنوعی میان او و قهرماناشده است و به

 است: 

 بِیَو تا کِه دُشمِن بِه دَر اِیکُنِی  تُونِی رُستمِ زال، اَزجا وَرَی
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 تو گرشاسب مِیدُونِ گَویَل، خُوتِی

 

 وَرِی چُو وَ دَس و وَرِی اِیتَرِی

   (.0،3،0کدهای )                        

Tonĭ       rostame      zal     azja     vāré bĭŷó  ta  ke  doshman  be  dar   ēkoni 

To  garshasbe    mâdûn   gôŷal   ϰóti  vārĭ   çô  vā   daso    vārĭ    étarĭ  

توانی دشمن را بیرون کنی. تو برگردان: تو رستم زال هستی و از زمین بلند شو، بیا که می

ران هستی، بلند شو و چوب به دست بگیر، زیرا تو همانند گرشاسب در میدان در کنار براد

 توانی.می

بینیم در اشعار حماسی عامیانۀ بویراحمدی، برای تحریک جوانان و چنانکه می

کارگیری کنند. بهای تشبیه میحضور در میدان نبرد، آنان را به قهرمانان ملی و اسطوره

کنند تا بدین طریق انی ایجاد میآرایۀ تشبیه، نوعی همانندی میان جنگجو و الگوی قهرم

پذیری، باورمندی به جنگیدن را در افراد ایجاد کنند. چنانکه ضمن ایجاد روحیۀ تحریک

لهراسب را از لحاظ جنگیدن، تیر انداختن و شکست دادن دشمن به مشاهده کردیم، کی

رای باال های مبارزه، فرماندهان بدر میداناند. رستم، آرش، گرشاسب و... تشبیه کرده

پذیری سربازان و در راستای تعهد خود، نگاه مخاطب خویش را به تحریک ۀبردن روحی

. شان سرمشق بگیرنددر زندگیقهرمانان مردمی دهند که باید از این مهم جهت می

های جنگیدن و تحریک جوانان به جنگ نزد مردم ترین شیوهیکی از مهمبنابراین 

ی جنگیدن و قهرمانان ملی و اساطیری است. تشبیه بویراحمدی، مطرح کردن الگوها

نیز نمود دارد و در جنگ میان گشتاسب و  شاهنامهجنگجویان به قهرمانان اساطیری در 

/ 9.،ج0323 )فردوسی، شودتشبیه میسام و آرش  به زریر در جنگاوری،ارجاسب، 

 (.09ص.

 شاه قاسمی. میرغالم2ـ4
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ترین نبردهای شاه قاسمی است. از مهمی، میرغالمیکی دیگر از قهرمانان قومی بویراحمد

توان به کشتن یاور اکرم و حاجی خان اشاره کرد. وی از خاندان سادات شاهزاده وی می

سبب کشتن یاور (. شهرت میرغالم به030، ص.0320قاسم بویراحمدی است )حسینی، 

ه بویراحمد رفته و برای پیگیری شکایت یک شاکی ب 0313اکرم است. یاور اکرم در سال 

ها با توجه به جایگاه نظامی خویش، به نوازی بویراحمدیبود. وی با سوءاستفاده از مهمان

ی به اندازدسترسد که قصد یی میجابههای وی گوید. گستاخیمردم بویراحمد زور می

ناموس یکی از اهالی بویراحمد دارد. در همین موقع است که میرغالم با تفنگ وی را 

شود تا گروهی با وی همراه شوند و شود. همین موضوع سبب میشد و یاغی میکمی

لهراسب نیز در مدتی نیز . کیدهندیمهای منسجم بویراحمد را تشکیل نخستین گروه یاغی

، 0321دلیل برزو اختالفاتی از این گروه جدا شد )اکبری، عضو همین گروه بود و بعدها به

خان ــ که به فساد اخالقی مشهور ای به نام حاجیرم، نظامی(. پس از کشتن یاور اک09ص.

اصابت تیری به  براثرشود و در اولین نبرد می کاربهدستبود ــ برای دستگیری میرغالم 

کشد و شهرت او در بین شود. در نبرد دوم است که میرغالم وی را میگردنش، زخمی می

(. همین نبردها برای حفظ 900، ص.2032شود )غفاری، مردم بویراحمد دوچندان می

شود و به همین سبب اشعاری حماسی در ناموس، سبب شهرت و قهرمانی میرغالم می

 شود که بیشتر به نبردهای او با دشمنانش اشاره دارد:وصف او سروده می

 بایَــهمیرغلــوم بُنــگ اِیزَنــه هــی بایَــه    

 

 خـــانَ کُشـــتِمِه زیـــر دار نَهایَـــه حـــاجی 

 

 )غفاری، 0309، ص.99(. 

Mirghogom bông ēzane hây bāya bāya hajikhana kôshteme zir dar nahaya 

ام و خان را کشتهگوید حاجیخواند و میمی« بایهبایه»زند و سرود برگردان: میرغالم فریاد می

 زیر درخت گذاشتم. 
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د که کنخان اشاره میدر شعر دیگری، شاعر به درگیری نخست میرغالم با حاجی   

گوید برد و میرغالم خطاب به او میدر میخان، جان سالم بهرغم تیر خوردن حاجیعلی

 کشد: که امسال میرغالم تو را می

 خـــان مَیومَیـــو نَـــه ســـالِ پـــارِحـــاجی

 

ــدِرارِه     ــته اِی ــب، سِس ــر غری ــر می ــومِ کُ  غُل

 

 )اکبری، 0320، ص.042( 

Hajikhan māyu māyu na salr pare  ghogome kor mirgharib sesta ēderare 
 آورد. ات را درمیخان نیا نیا نه پارسال است. غالم پسر میرغریب ریهبرگردان: حاجی

جنگجویی این قهرمان قومی، به  شیبر ستادر اشعار حماسی بویراحمدی، عالوه   

 است. در نمونۀ زیر ضمن اشاره به سالح جنگی میرغالم؛ شده اشارهابزارهای نبرد نیز 

 شده است:یعنی سالح کیوار، به جنس آن نیز اشاره 

 کِیوارِ گَئُو غُلُوم چَرمِ شِکالِه

 

  هَر کِسَ کِه اِیزَنِه یَه عُمر اِینالِه  

 (3)کد                                    

Kivare gaóû gholôm çarmeṧ ṧekâle har kasa ke kiezane ya omr ēnale 
زند، یک عمر غالم از چرم پوست شکار است و هر کسی را که می برگردان: کیوار برادر

 نالد.می

ها و که کاربرد بسیار در جنگ یهای ابتدایی نزد مردم بویراحمدیکی از سالح   

)مهریشت،  اوستاسالح جنگی که در  .است)فالخن( ، سالح کیوار و داردشکارها داشته 

)تاج« خشنافراد»از آن با عنوان ( 01و  2های ، پاره02، وندیداد، فرگرد 32، بند 2کردة 

شده است. نام بردن از  برده نامعنوان ششمین سالح جنگی و به( 925، ص.0320، بخش

دهندة کهن بودن و ابتدایی آن در نبردها، نشان بر ژهیوو تأکید  اوستااین سالح جنگی در 

عنوان یک سالح و به گذشته دربودن این سالح جنگی است. همچنین استفاده از آن، چه 

دهندة پیشینۀ فرهنگ اساطیری و حماسی نیز نشان یمردم بویراحمدمهم و چه امروزه نزد 

  کهن این مردم است.
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شود. در انتهای این سالح قسمتی های بلند بافته میاز پارچه و چرم با دستهکیوار   

 اوستاچنانکه در  .شود که محل بارگذاری و نگهداری سنگ استچرم استفاده می

نه نیزه »( نیز در کنار سالح فالخن، واژة سنگ آمده است: 32، بند 2)مهریشت، کردة 

)اوستا، « با نیروی بازوان انداخته، بدو رسد های فالخنسنگو نه  شده پرتابخوب 

 یکاربرد این ابزار برای درگیری و زدوخوردهاذکر است که قابل (.491، ص.0329

در اشعار حماسی عامیانۀ زیر به اهمیت (. 54، ص.2903 )پورداوود، ه استنزدیک بود

 این سالح حماسی و جنس آن توجه شده است:

 دَسَش شاِللِهکامیرغُلُوم  کِیوارِ

 

  ی چَرمِش شِکالِهبِیراَحَمیِبافَندَش          

 (   0)کد                               

Kivāre kâmirgholôm dasaṧ ṧelâle bāfandaṧ bāerahmaei çarmeṧ çekale 
ی و چرم آن از پوست ویراحمدآن ب ةبافند ،اش دراز استدسته میرغالمبرگردان: کیوار 

 شکار است.

استفاده و اهمیت آن را نزد مردم  ةپردازیم که نحومی دیگری اینک به نمونه اشعار   

 :دهدنشان می ی و در وصف قهرمانی میرغالمبویراحمد

 جُونُم وا مِن کِیوارِش لَشکَرَ دِرنا   زِیدِه وَ پَهنا میرغُلُوم کاشیر نر 

 (9د)ک

Ṧire nār kâmirgholôm zéde vā pahna jônôm va men kivaresh lashkara derna 

رود، بنازم به کیوارش که راه میسرباالیی شیر نری در  چون برادر میرغالمبرگردان: 

  درید و پاره کرد. لشکر را 

دهد که سالح کیوار در فرهنگ این مردم و نشان می یمردم بویراحمدر دیگر از اشعا   

ترین ابزارهای جنگی بوده ها تا قبل از سالح جنگی برنو، یکی از مهمهمچنین بختیاری

 است:
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تاکَیِ کیفارِ غُلُو، مَی تاکَه بِرنَو خَشِه 

  

 بَندُون، مِن کَلَی بُوونُو خَشِهکِل سِرو و حِجلَه 

 (2)کد                                           

Tâkie kifâr gholô mé tâkaŷe bernó ϰāṧe  

kel serû vā hejlābandûn men kālāŷ bônô ϰāṧe 
صدای کیوار میرغالم همانند صدای تفنگ برنو خوش است. فریاد زنانه و  برگردان:

  بخش است.بندان در نوک کوه بونو لذتسرود آنان با حجله

صدای سالح دستی کیوار به صدای تفنگ برنو تشبیه شده است و در شعر ذکرشده،    

ای که در نکتهبریم. با همین تشبیه، به اهمیت استفاده از سالح کیوار نزد این مردم پی می

بینیم است، مسئلۀ بافندة آن است. چنانکه می شده مطرحشعر زیر دربارة این سالح 

کند که خوبی بیان میکند. این موضوع بهمادرش )دا( طلب می جنگجو این سالح را از

زنان بویراحمدی )و همچنین بختیاری( سازندة )بافنده( سالح جنگی کیوار هستند و 

 دهد:نوعی نقش آنان را در نبردها نیز نشان میبه

ــی  ــارَ اِهسِـــ ــوم وَ دَسِ دا کِیفـــ  آغُلُـــ

 

 فَرسَـــخِی اُووَرتَـــرِی دُشـــمَنَ بِسِـــی     

 

 (5)کد

âgholôm vā dase dâ kifara ehsae  fārsaϰi onvārtāri doṧmānā besae  
 تر دشمن را انداخت.برگردان: آغالم از دست مادرش کیوار را گرفت. فرسخی آن طرف

های وی در ها، اشاره به فریادهای شخصیت میرغالم نزد بویراحمدیازجمله توصیف  

دهندة موضوع شود که نشانیاد می (gâlāhلَه )عنوان گاهنگام جنگیدن است که از آن به

 کشی است: جنگ و قشون

 جُونُم با کا میرغُلُوم دَس زِی وَ گالَه

 یَه قالِی مِن مال اِیا نُونُم چِشُونِه

 سَرِ تَنگ تا پَیِ تَنگ صِدا غِرُوسِه

  

 بِرَوِین خَوَر کِنِین بَچِیَلِ مالَه 

 کَشُونِهبِه هَوایِ گالَشُون قَشُن

 یرغُلُوم بُنگ اِیکُنِه نَل نَگِرُوسِهم

 (.5و  0کدهای )                           
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Jonom ba kâmirgholôm dās zae vā gâláh berāvin  ϰāvār  konin baçĭŷâle  mâlā 

Yā ghâli men  mâl  ēyâ  nónom  çeṧûneh be hevâŷe  gâláhṧûn  ghoṧûnkaṧûneh 

Sāre tāng  tâ  pâŷe   tāng   sedâ   gherûse mirgholôm bong ēkone nāl nāgorûse 
های روستا برای نام میرغالم که فریاد زد و گفت بروید و بچهی بهمردبرگردان: بنازم به 

دانم چه خبر است، اما از فریادشان متوجه آید، نمییی در روستایمان میصداکخبر کنید. ی

مانند  میرغالمین دره فریاد بلند شده است و شویم که لشکرکشی است. از باال تا پایمی

 زند که نگذارید فرار کند.خروس فریاد می

های تحریک افراد به جنگیدن و نیز خبررسانی در هنگام نبرد و ترین شیوهاز مهم   

« گالَه»گیری از فریاد همچنین تضعیف روحیۀ طرف مقابل در فرهنگ بویراحمدی، بهره

معنای فریاد ها، در میان مردم بویراحمدی بهاست. برخالف معنای موجود در فرهنگ لغت

ها بیشتر باشد، نشان پیروزی و برتری بلند است. در نبردهای محلی هرچه صدای گاله

 (. 5طرفی است که از جوانان جنگجو با صدای کلفت برخوردار است )کد 

دربارة شخصیت قهرمانی میرغلوم،  شدهفیتوصهای خاص ژگییکی دیگر از وی  

پر است؛ سالح ابتدایی با دستۀ چوبی و سر آهنین که استفاده وی از سالح جنگی شَش

ها، در شکار و نبرد با حیوانات بر جنگنوک آن همانند تبر، تیز است. از این سالح عالوه

جنس این سالح از چوب درخت بلوط (. اشعار زیر بیانگر 2شود )کد وحشی استفاده می

دانند. داشتن این سالح به فرد جنگجو، است و معموالً دارندة آن را جنگجویی باتجربه می

گذارند و در کند و به همین دلیل معموالً آن را بر سر شانه میقدرت خاصی را القا می

تر است و مردم به گرز سختدهند. جنگیدن با این سالح نسبتروستا به دیگران نشان می

ویژه جوانان برای دارندة این نوع سالح احترام خاصی قائل هستند؛ به همین دلیل آن را و به

 بینیم:در دست قهرمانان قومی بویراحمدی می

 پَرِ هالُو غُلُوم وَ سَرِ شُونِششَش

 

 مِنِ مال دِر اِیخَرِه اِیدِه نِشُونِش  

 (2کد )                                       
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ṧāṧpāre hâlû gholôm vā sare ṧûneṧ mene mâl der ēϰāre éde neṧûneṧ 
خورد و آن را نشان اش است. در روستا تاب میپر دایی غالم بر سر شانهبرگردان: شَش

 دهد.می

 . مال غالمحسین سیاهپور3ـ4

ة بسیار لهراسب، نام و آوازوی ازجمله قهرمانان قومی بویراحمدی است که پس از کی

های مردم بویراحمد با مأموران دارد. این قهرمان قومی نقشی برجسته در جنگ

(. با شروع جنگ گجستان، بعد از 999.، ص0322حکومت پهلوی دارد )رزمجویی، 

وسیله مأموران حکومتی و تعرض با نوامیس بویراحمدی، ایجاد رعب و وحشت به

دن به جنگجویان و تحریک و تشویق ای ضمن روحیه داسیاهپور با سخنرانی کوبنده

سمت ایستد و با شلیک نخستین تیر بهجنگجوی ماهر درمقابل نظامیان می ازدهآنان، با ی

کند. همین موضوع سبب روحیه گرفتن فرمانده نظامیان، او را زخمی می

شوند. از سوی دیگر تر میشود و آنان برای جنگ مصممهای جنگجو میبویراحمدی

روحیۀ نظامیان و چنین اقدامی سبب شهرت سیاهپور در بین سبب تضعیف 

مرادی، نام وی  ۀچکام(. در سوگ424، ص.0322مقدم، شود )تقویها میبویراحمدی

و تقریباً اوست که در  شده ذکرعنوان فرمانده عشایر در جنگ گجستان، یازده بار به

دهندة فرمانده بودن نشانخوبی . همین فریاد زدن بهآوردیبرممواقع گوناگون فریاد 

 سیاهپور در جنگ گجستان است:

ــه  ــارَل بِرِهنَـ ــه مـ ــگ اِیزَنِـ ــیاپور بُنـ  سـ

 

ــنَه     ــرگِ گُس ــی گُ ــتُون چِ ــن سِ ــه مِ  اُفتِینِ

 

 (02، ص.0323)رنجبر و سیاهپور، 

Siyapoor bong ēzane marâl berehneh ôfténe mene seton chi gorge gosneh 

اید در ستون ]نظامی[ مانند گرگ زند ای مارهای برهنه، افتادهبرگردان: سیاهپور فریاد می

 گرسنه. 
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بانگ زدن سیاهپور بیانگر نقش فرماندهی وی است که به مارهای برهنه فرمان    

دهد. مارهای برهنه استعاره از جنگجویان بویراحمدی است که در مصراع دوم نیز می

توان تشبیه جنگجویان به گرگ را میآنان را به گرگ گرسنه تشبیه کرده است. چرایی 

جو کرد. گرگ در فرهنگ مردم بویراحمد جایگاهی ویژه ودر اندیشۀ اساطیری جست

ها و همچنین دعاهایی وجود موی گرگ در سردر خانهتوان در دارد و این موضوع را می

(. 2و 0های کودکان و نیز شاخ حیوانات وجود دارد )کدهای دید که بر بازوی جوانان، شانه

در ایران . (30، ص.0322 پور،)حاجتموضوعی که البته در قوم بختیاری نیز نمود دارد 

اند ــ خود را به ای از جنگجویان بودهباستان نیز انجمن مردان مهری ــ که دسته

مند شوند و بدین طریق به آورند تا بتوانند از سرشت گرگ بهرهسیمای گرگ درمی

. هدف شاعر از این (019ـ010، صص.0323 گرن،)ویدند جنگجویی قابل تبدیل شون

کردن  برای پارهجنگجویان بویراحمدی تابی سوزان باکی و بیخشم، بیتشبیه، بیان 

را که از  خوییزورمندی، چابکی و درندهاست تا بدین طریق دشمن نیروهای 

 های گرگ است به جنگجویان انتقال دهد.ویژگی

ــ  ــی سِ ــن بَهمَن ــه مِ ــگ اومَ ــوجن  ینه بَراَفت

 

 ســیاهپور گُهــت انصــاری مَــل نَخَــرِن اَو  

 

 (02، ص.0323)رنجبر و سیاهپور، 

Jāng ômah men bahmani sēnébārāftô   Siyapoor goht Ansari māl naϰāren ôw 

برگردان: جنگ در قسمت برآفتاب بهمنی رسیده است و سیاهپور به انصاری گفت که 

 نگذار آب بخورند.

استفاده از کنایه )مَل نَخَرِن اَو؛ یعنی به آنان فرصت ندهید( کیفیت  شاعر با   

جنگجویی و آماده بودن نیروهای بویراحمدی را درمقابل مأموران حکومتی نشان 

 دهد. دهد. گفتن و دستور دادن سیاهپور نیز نقش فرماندهی او را نشان میمی
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ــم قَــ    ــردِه قَسَ ــیاپور خَ ــنُم وازس  د نِیکُ

 

 نــگ بِــزَنیم وَ خــونِ ســرباز    وَسَــطَ ر 

 

 )همان، ص.02(

Siyapoor ϰarde ghasam ghad nikonom baz 

vasata rang bezanim vā ϰone sarbaz 

کنم و میانۀ تفگ برنو را به خون برگردان: سیاهپور سوگند خورده که کمربند باز نمی

 سرباز رنگ بزنیم.

سربازان حکومتی برای باز کردن در این شعر، شاعر با استفاده از مبالغۀ کشتن    

دهد و منظور از سرباز، جوی خون، هنر جنگیدن و فرمانده بودن سیاهپور را نشان می

 همان معنای مطلق نظامی و در اینجا مأموران حکومتی است. 

های سیاهپور، بر وصف قهرمانیدر بسیاری از اشعار عامیانۀ بویراحمدی، عالوه   

ترین عنوان قدیمگرز اشاراتی شده است. استفاده از گرز بهبه سالح جنگی وی، یعنی 

گرز و گرز . شده است برده نام( 20 بند ،94ة کرد)مهریشت،  اوستاسالح جنگی در 

ابزار و عنوان زینتر بهپرور بوده است که سپسکشاورز و دام ۀطبق ةگاوپیکر سالح ویژ

از مهر  اوستا( و در توصیف 22.، ص0323 گرن،)ویدن شده است سالح نظامی استفاده

لخت یکی گرز دارد چو یک» :نبرد فریدون و ضحاک ،(20 ، بند94ة در مهریشت )کرد

و  (50، 44ـ49/ صص.0.ج ،0323 )فردوسی، «سرش را بدین گرزه گاوچهر»یا « کوه

در فرهنگ  بینیم.آن را می (923، ص.0323 طوسی،)اسدی نامهگرشاسبهمچنین در 

دلیل کشاورز و دامدار بودن آنان، این سالح جنگی ها(، بهدی )و نیز بختیاریمردم بویراحم

ترین ابزار در نبردها کاربرد بسیار داشته و دارد و استفاده از آن تا قبل از تولید تفنگ، مهم

توان هم در دعواهای محلی و غیر آن و هم در نبرد با بوده است. این موضوع را می

در بین این مردم، بیشتر از  شدههیته(. گرز 2مشاهده کرد )کد وضوحبهحیوانات وحشی 

 ندرتبهجنس چوب درخت بلوط و ارزن است، زیرا چوب این دو بسیار محکم است و 
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پردازیم که ضمن ستایش (. اینک به تحلیل نمونه اشعاری می4شود )کد شکسته می

 دهد:دم بویراحمدی نشان میهای سیاهپور، نحوة استفاده و اهمیت گرز را نزد مرقهرمانی

 شاخ گُرزِش گاوِیِه کَلَش گَپُویِه

 یَه گُرزِی سِیم بِتراش وَ رَسمِ پیرَل

 یَه گُرزِی وَ دَسِشِه مِی گُرزِ رستم

  

 کُنِه مِی رُستَمویِهسیاپور جَر کِی 

 بِرَیُم جَر بِکُنُم مثالِ شِیرَل

 بَنگ اِیکُنِه گَویَل کُنِه جَم سیاپور

 (. 4و 9کدهای )                   

Shaϰe gorzesh gaviŷe  kalaṧ    gapóye siyapoor  jar  ēkone  mé   rostamóye 

Ya girzi sĭm  beterash  va  rame   piral beraŷom jar bekonom mesale  shiral 

Ya gorzi va daseshe mé gorze roastam siyapoorbong ēkone góŷal kone jâm 

کند گویا رستم است. یک رزش گاوسر و بزرگ است. سیاهپور جنگ که میبرگردان: گ

پیران برایم درست بکن تا بروم و مانند شیران جنگ بکنم. یک گرزی به  رسمبهگرزی 

زند؛ برداران جنگجو را به دست دارد همانند گرز رستم است. سیاهپور برای جنگ فریاد می

 کند.   دور خود جمع می

د مردم بویراحمدی جایگاه خاصی دارد. در بیت نخست به گرز گاوسر این سالح نز   

توان در اساطیر باستان پیگیری کرد. گرز گاوسر شود. پیشینۀ این موضوع را میاشاره می

، گرشاسب است؛ یعنی گرز هاآننمادی از مردان انجمن مهری است که پهلوان نمونۀ 

 اوستاو در  (012، ص.0323 ن،گر)ویدن گاوسر سالح مخصوص گرشاسب بوده است

، 0323 )سرکاراتی،است  شده یگرزبُردار معرف( نیز 00بند ،02ةکرد یشت،فروردین)

رسد. چنانکه در این سالح به فریدون و سپس رستم می شاهنامه. بعدها در (909ص.

شود. همچنین ضمن تشبیه سیاهپور به رستم، اهمیت بیت سوم به این موضوع اشاره می

دانیم شمارد. میچنان مهم قلمداد شده است که نوع نبرد را همانند نبرد رستم میح این سال

، گرز اوست و در این بیت نیز شاهنامههای ترین ابزار رستم در نبردها طبق گزارشکه مهم

 است.  شده اشارهبه همین موضوع مهم 
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 پورخان ضرغام. عبداهلل4ـ4

پور است. وی نخست با خان ضرغامی، عبداهللیکی دیگر از قهرمانان حماسی بویراحمد

کند، اما خیلی زود به بویراحمد اجبار حکومت پهلوی، مدتی را در تهران سپری می

آورد که سبب حملۀ وجود میو تشکیالتی را با حمایت بزرگان بویراحمد به گرددیبازم

معروف  (. وی در جنگ420، ص.0322مقدم، شود )تقویمی هاآنحکومت مرکزی به 

، 0302بیگی، کند ــ )بهمنبیگی از آن به حماسه تامرادی یاد میتنگ تامرادی ــ که بهمن

دهد و به همین دلیل نام وی بر سر زبان مردم ها نشان می( از خود رشادت331ص.

عنوان قهرمان شود و از او بهجنگ است که وی مشهور می نیا از پسافتد. بویراحمد می

پیمانانش( با عوامل حکومتی، پناهی )از هم ود. وی درنهایت با توطئۀ مالولیشقومی یاد می

 ( و همین موضوع در اشعار مرادی بازتاب داده24، ص.0323کشته شد )رنجبر و سیاهپور، 

 شده است:

ــه   ــم کِـ ــاطِر جَمُـ ــی خـ ــلِ ماُلولـ  قرآنـ

 

 کَــس زَنُــم کِــه علــی بِــیکــور غُلــومعلــی 

 

 )همان، ص.24(

Ghoranāl molavali ϰaterjamôm ke alikûr gholômali bikas zanom ke 

کور پسر غالمعلی به نامردی خان خاطرجمعم کرد، علیبرگردان: سوگندهای )به قرآن( مالولی

 مرا کشت.

پناهی و سوگندهای میان  خان و مالولیدر این شعر، شاعر به مسئلۀ دوستی عبداهلل   

با نامردی و  درنهایت مالولی هرچندی اشاره دارد. این دو برای مبارزه با حکومت پهلو

خان و نحوة کشتن وی سبب شهرت رساند. خیانت ولیخان را به قتل میخیانت عبداهلل

ها شد. مرگی که او را به قهرمانان ملی که براساس توطئه و خاص او در میان بویراحمدی

خان در اشعار حماسی کند. درواقع بیشتر مرگ عبداهلل، نزدیک میاندمردهخیانت 

 شده است: های بویراحمدی بازتاب دادهچکامهسوگ
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 وکُـه هِیشـکَس نَکُشــتُم  هرچـه گشـتُم کُـه   

 

ــتُم     ــه وَپُش ــپُو، تیرخَ ــگ سَ ــر تَن ــه سَ  اُومَمِ

 

 )همان، ص.25(

Harche gaṧtom kohvākoh hiṧkas nakoṧtom    

ówmaŷôm sar tang gapû tirϰâ vāpoṧtom 

کوه به کوه گشتم، کسی نتوانست مرا بکشد، آمدم سر دره سَپُو )شاپور( تیر به  برگردان: هرچه

 پشتم خورد. 

دانیم خیانت معادل خنجر از پشت زدن است؛ درست جایی که انسان بر خوبی میبه   

کند. شاعر در بیت ذکرشده آن دید ندارد و زمینه را برای شکست دادن از رقیب فراهم می

، «کوه به کوه گشتن»کار بردن کنایۀ اره دارد و از زبان عبداهلل خان با بهبه همین موضوع اش

ام و کسی نتوانست من را شکست های بسیاری کردهگوید که جنگبه مردم بویراحمد می

ترین دوستش، یعنی مالولی پناهی کشته شدم. نزدیک انتیخ بادهد، اما در درة شاپور و 

ازجمله ایرج، سیاوش و رستم بسیار نزدیک  شاهنامهنان مرگی که به مرگ بسیاری از قهرما

رسانی مرگ خان از زبان شاعر در چگونگی اطالعانگیز بودن مرگ عبداهللاست. اوج غم

هایش، مردم بویراحمد را به شیون و زاری قهرمان وی از زبان اسبش است که با شیهه

 خواند:قومی خود فرامی

ــه ــ سِ ــه بِینگَ ــهنیِی زَنِ ــم شِ ــیپَلُ ــه وابِ  ر چِ

 

ــی      ــتَه وابِ ــان کُش ــی خ ــیوَن کُن ــد شِ  بِیرَمَ

 

 (25، ص.0323)رنجبر و سیاهپور، 

Sehpalom ṧāhnee zane bēngar çevābi bāerahmad ṧĭvan koni khan 

koṧtavóbi 
زند، بنگرید چه شده است، مردم بویراحمد شیون کنید که خان برگردان: اسب سیاهم شیهه می

 کشته شده است. 

خان، نظام خانی ازبین رفت و کند که پس از کشتن عبداهللدر ادامه شاعر مطرح می   

 این سخن از زبان شاعر بر اهمیت وجود این قهرمان قومی اشاره دارد:
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 زیــن طَــال، مِــن زیــن طــال رِکــاب کوتــاه

 

ــرغام   ــتَنِ ضَ ــهِ کُش ــا  بِی ــانی وَرُفت ــور خ  پ

 

 (20، ص.)همان

Zin tala men zin tala rekabe kûtah/baŷe      koṧtan zarghampour ϰani vārôfta 

 پور خانی برافتاد. برگردان: زین طال، درون زین طال با رکاب کوتاه، بعد از کشتن ضرغام

 خانقزیبی خان وولیخان، کیعلی. کی8ـ4

ها به ای از بویراحمدیهای سرهنگ جهانبانی، عدهگیریلهراسب و سختپس از مرگ کی

هی دو تن از خاندان قائدگیوی ــ که لقب کی داشتند ــ گروه یاغیان بویراحمد را فرماند

پور و )حاجیانپردازند دهند و علیه مأموران حکومتی رضاشاه به نبرد میتشکیل می

های وجود لقب کی و نژاد اصیل آنان در کنار ستمگری (.035، ص.0323سیاهپور، 

ی زود گرد آنان جمع شوند و علیه مأموران مأموران حکومتی، سبب شد تا مردم خیل

ستمگر حکومتی بجنگند. در وصف این دو قهرمان قومی نیز اشعاری سروده شده است که 

 دهندة هنر جنگجویی آنان است:بازتاب

ــی ــیعل ــان و ول ــایِن خ ــر دُو کَک ــان هَ  خ

 

 مِــن جَــر بِــی امنِیَیَــل هَــر دُو نَهــایِن       

 

 (025، ص.0320)مجیدی، 

Aliϰano valiϰan har do kakaŷēn      mene jar bé amnēŷāŷāl har go nahŷēn 

 ها هر دو جلودار هستند.خان هر دو برادر و در جنگ با امنیهولیخان و کیعلیبرگردان: کی

 یِه کَکَی مِن فَـوُج زَنُـم یِـه هَـم سِـه تِیـرُم      

 

ــرُم     ــرَ اَز بِمِیـ ــنُم غَیـ ــا نِیکُـ ــذمَتَی شـ  خِـ

 

 (19، ص.0309)غفاری، 

 ŷa kâkâé men fôjzanom ye ham setirom 

ϰezmati sha nēkonom ghéraz bemĭrôm 
 کنم، غیر اینکه بمیرم.برگردان: این برادر تیرانداز و این هم تفنگم، نوکری شاه را نمی

خوبی بیانگر تصمیم این قهرمان خان روایت شده است و بهولیاین شعر از زبان کی   

 های رضاشاهی درمورد عشایر است. قومی در مقابل سیاست



 انو همکار محمدصادق صابری ___________بویراحمدیهای حماسی سیمای قهرمانان ایل بویراحمدی در سروده

77 

 

بر مردان جنگجو در بویراحمد، زنان جنگجو و قهرمانی نیز هستند که در عالوه   

نیز هستند. از جملۀ این  هاآنو حتی بسی برتر از  جنگندیمنبردها دوشادوش مردان 

گر خان( اشاره کرد که دوشادوش شوهرش و دیخانغزی )زن علیتوان به بیقهرمانان می

)مجیدی،  کندیمرا در نبردها راهنمایی  هاآنجنگد و حتی مردان بویراحمدی در کوه می

(. همین نقش فعال وی سبب شده است تا در اشعار حماسی عامیانۀ 020، ص.0320

 بویراحمدی شاهد حضور او باشیم:

ــی ــیعل ــان و ول ــی خ ــیر ناش ــان دو ش  خ

 

 خــانغِزِی زِ مِــی ماشــی   الشِسُــون بِــی  

 

 )غفاری، 0309، ص.90(

Aliϰano   valiϰan   dô   ṧire    nâṧi      laṧesoon biϰânghezi ze mĭe mâṧi 
خانغزی در بیخان دو شیر جنگجو نابلد و جسدشان را بیولیخان و کیعلیبرگردان: کی

 ماشین انداخت. 

 بِــزَن دَهسِــت نَلَــرزِه  خــان بِــزَن علــی

 

 ه بَهسِــه خــانغِزِی کِهلَلَــ شِــیرِ زَرد، بِــی  

 

 (99، ص.)همان

Aliϰân bezān bezān dāhset nālarze     shire zārd biϰânghezi kehlālāh bāse 
 ها را بسته است. خانغزی کوهای بیخان بزن و دستت نلرزد، شیر زردی مادهعلیبرگردان: کی

اند، کرده قبالً اشاره کردیم که مردان بویراحمدی را از نظر جنگجویی به شیر نر تشبیه 

خانغزی ازلحاظ جنگجویی به شیر ماده تشبیه شده است. در بیت زیر نیز در این بیت نیز بی

 شده است که نقش یاریگر دارد:  همراهی و جنگجویی بانوی بویراحمدی نشان داده

ــی     ــالونِ جَنگ ــه ب ــت اِیکُنِ ــرُم پِی ــن سَ  مِ

 

 خـــانغِزِی وَم بِرَسُـــون تُـــوربِی فِشَـــنگِی  

 

 )همان(

Men sārom pĭt ēkone baloone jāngi      ϰânghezi vām berāsoon tûrbé feshāngi 
 خانغزی توبره فشنگی را به من برسان. چرخد، بیبرگردان: باالی سرم بالون نظامی می

 . ناصرخان طاهری8ـ4
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های بابکانی، شهرت وی از خوانین بویراحمد علیاست و با حمایت طوایف جلیل و آقایی

ها با مأموران حکومت پهلوی، مشارکت کند. در نبردهای بویراحمدیپیدا میبسیاری 

نده و نیز گجستان، از عفو محروم ضمنی داشت و پس از حوادث خونین در روستای توت

(. پس از دوران بازداشت در تهران 492، ص.0322مقدم، تسلیم گشت )تقوی ناچاربهشد و 

ی در راحمدیبوپور، فرمانده نیروهای ز مرگ ضرغامو شیراز، سرانجام اعدام شد. وی پس ا

های دولتی، کوه مهر ــ حدفاصل اردکان و یاسوج ــ بود که درنهایت با حملۀ چریک

دلیل داشتن هنر جنگیدن، با چابکی و جسارت جان متالشی شدند. ناصرخان به شیروهاین

قهرمان قومی، اگرچه ، اما درنهایت مجبور به تسلیم شد. در وصف این برد درسالم به

خوبی بیانگر وصف این قهرمان اشعاری بسیاری سروده نشده، اما همین اشعار موجود به

 کنیم.اشاره می هاآنقومی بویراحمدی و هنر جنگجویی وی است که به 

ــن ــیمزری ــن ن ــاج مِ ــهت ــر اِیکِ ــا تَ  دَرِی حَن

 

 خَلَج چو شیر جَـر اِیکِـه   ناصرخان مِن چَم 

 

 )رنجبر و سیاهپور، 0323، ص.22(

Zārintâj men nimdāri hānâ tār ēke/nasekhan men çamϰālāj çó shir jâr ēke 

 جنگید.خلج چون شیر میکرد، ناصرخان در چمتاج درون پنجره حنا خیس میبرگردان: زرین

تاج، همسر ناصرخان و خواهر مالغالمحسین سیاهپور در شعر ذکرشده، همراهی زرین 

و چرایی سخن گفتن شاعر از این بانوی بویراحمدی، به نقش وی در جنگیدن و بینیم را می

خانغزی بارز نیست. مصراع دوم همراه بودن شوهرش اشاره دارد؛ هرچند نقش وی مانند بی

خَلَج( اشاره )یا همان چَم« جو خله»ها در به موضوع درگیری ناصرخان و یارانش با چریکی

شیر تشبیه کرده است. در اشعار دیگری نیز به توصیف  دارد که وی را در جنگیدن به

دهندة شجاعت وی در مقابله با است که نشان شده پرداختهظاهری و هنر جنگیدن وی 

 نظامیان حکومتی است:

ــون  ــارِه قِیطـ ــرزری، زِنـ ــرخان کَمَـ  ناصـ

 

ــون     ــربَندِ زیت ــا س ــکَس ت ــه شِ ــتونَ دایِ  س
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 )همان، ص.22(

Nasekhan kāmarzāri zenâre ghētûn        setonâ dāŷe ṧekâs ta sārbande zētoon 

 برگردان: ناصرخان به کمر زری و زُنار قیطان، ستون دشمن را تا سربند زیدون شکست داده ست. 

 نتیجه

پس از مطالعۀ موضوع سیمای قهرمانان قومی بویراحمدی در اشعار حماسی عامیانۀ 

ذشته را در ستایش قهرمانان قومی، توان بسیاری از نمودهای حماسی گ، میهاآن

پر، تحریک جنگجویان و مبالغه در ابزارهای جنگی آنان ازجمله کیوار، گرز و شش

ترین قهرمانان قومی توصیف آنان و توصیف نبردهای آنان مشاهده کرد. از مهم

لهراسب است که در وصف او اشعار حماسی عامیانۀ بسیاری سروده شده بویراحمد کی

خان، شاه قاسمی، ولیپور، میرغالمخان ضرغامغالمحسین سیاهپور، عبداهللاست. مال

خانغزی و ناصرخان طاهری از دیگر قهرمانان قومی بیخان و همسرش بیعلی

های رضاشاه در بویراحمدی هستند که جملگی در نبردهای گوناگون علیه سیاست

اند و هم مردم را جنگیده اند. همی داشتهتوجهقابلبرابر عشایری بویراحمدی نقش 

اند. اغلب این قهرمانان برای تحریک مردم و مشروعیت و مقبولیت خود رهبری کرده

کنند؛ به به رجزخوانی قبل و هنگام نبرد پرداخته و به نژاد، ایل، تبار خود اشاره می

خان دارای لقب کی هستند، لقبی که خاص شاهان خان و ولیهمین دلیل لهراسب، علی

پَر است که های جنگی آنان گرز، کیوار و شَشترین سالحنی ایرانی است. مهمکیا

های ابتدایی پیشینیان برای جنگیدن بوده است و پیشینۀ استفاده از رساند همان سالحمی

است. استفاده از فریاد گالَه و همچنین مراسم  مشاهدهقابل شاهنامهو  اوستاآنان در 

ی هادادهبر مل تحریک جنگجویان به جنگ بوده و عالوهترین عاخوانی مهمشاهنامه
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ای که گونهای نیز این موضوع تأیید شده است؛ بههای کتابخانهمیدانی، براساس گزارش

 بینیم.   در زمان رضاشاه و عشایر بویراحمدی این موضوع را می

 منابع

 ایالف( کتابخانه

 ان: مروارید. دوستخواه. تهر ج.(. گزارش و پژوهش 0329) اوستا

 . تهران: دنیای کتاب.نامهگرشاسب(. 0323) ا.طوسی، اسدی

 . یاسوج: فاطمیه.رجال بویراحمد(. 0320اکبری، ح. )

 . شیراز: چاپخانه مصطفوی. بویراحمد در گذرگاه تاریخ(. 0321اکبری، قدرتق.اهلل )

: قم .علوم انسانیهای تحقیق کمی و کیفی در مبانی پارادایمی روش (.1377م.ت. )ایمان، 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 . تهران: آگاه. بخارای من، ایل من(. 0302بیگی، م. )بهمن

 . تهران: اساطیر.ابزارهای باستانی ایران(زین ابزار )جنگ(. 0329پورداوود، ا. )

 . تهران: یادوارة کتاب.تاریخ تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسالم(. 0320بخش، ا. )تاج

 . تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر.تاریخ سیاسی کهگیلویه(. 0322مقدم، م. )یتقو

 . تهران: پردیس دانش و شیرازه. سرگذشت یک افسر ایرانی(. 0325پوالد، س.ا. )جان

 .سندهینو: اراک .یاریبخت در شاهنامه یهاهیسا .(0320) م. ،یرگانیبپورحاجت

(. بازتاب سیاسی عشایری رضاشاه در اشعار و 0323پور، ح.، و سیاهپور، ک. )حاجیان

 . 040ـ090، 05، های تاریخی ایران و اسالمپژوهش های بومی بویراحمد.سروده

 . یاسوج: فاطمیه. بویراحمدوشعر، موسیقی و ادبیات کهگیلویه(. 0320حسینی، س. )

 . تهران: کارنگ.نبرد گجستان(. 0322رزمجویی، م.ک. )

های محلی (. قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده0323هپور، ک. )رنجبر، م.، و سیا

 .29ـ53(، 23)5، تاریخ ایران(. 0340ـ0343)
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 . تهران: طهوری.های شکارشدهسایه(. 0323) ب.سرکاراتی، 

 . 912ـ020، 2، مطالعات تاریخی(. نبرد نابرابر. 0324سیاهپور، ک. )

 های سیاسی. ن: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش. تهراقیام عشایر جنوب(. 0322سیاهپور، ک. )

،  3، فرهنگ و ادبیات عامههای حماسی بویراحمدی. چکامه(. بیت یا سوگ0322شهبازی، ا. )

 . 042ـ095

 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(. 0323) ذ.صفا، 

 خانۀ امیر. یاسوج: چاپوبویراحمد. ای از اشعار مردم کهگیلویهنمونه(. 0309غفاری، ی. )

 . اصفهان: گلها.وبویراحمدتاریخ اجتماعی کهگیلویه(. 0322غفاری، ی. )

 مطلق. تهران: سخن.خالقی ج.. پیراش 9ـ0 ج. شاهنامه(. 0323) .فردوسی، ا

شناسی مردمباشی. های بویراحمدی. ترجمۀ ع. بلوک(. تحلیل فرهنگی از ترانه0350فریدل، ا. )

 .041ـ034،  3، و فرهنگ عامۀ ایران

 ،55ـ54 ،یانسان علوم و اتیادب ةدانشکد ۀمجل(. رجزخوانی در شاهنامه. 0325) .فالح، غ

 .035ـ000

 ف. فتاحی. تهران: مستوفی.. به کوشش فتحسفرنامۀممسنی(. 0321گرمرودی، م. )

 . تهران: بازتاب اندیشه. وبویراحمدهای کهگیلویهمردم و سرزمین(. 0320مجیدی، ن. )

. ترجمۀ ر. بهزادی. تهران: ها در هنر شرق و غربای نمادفرهنگ نگاره(. 0321)هال، ج. 

 فرهنگ معاصر.

 ب.. ترجمه و تحقیق: درویشان و دلق صوفیان ۀپژوهشی در خرق(. 0323) گ.گرن، ویدن

 مختاریان. تهران: آگه.

 شوندگان(ب( منابع میدانی )مصاحبه

 . 0نده. کشاورز. کد دنا. روستای توت وبویراحمد.کهگیلویهساله.  02آراسته، گ. 

 .4سخت. معلم. کد سی وبویراحمد.کهگیلویهساله.  00راد، م.ر. شریعتی
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 .9کد  کشاورز. وبویراحمد. چَرام. روستای شیرازی.ساله. کهگیلویه 21پردل، ا.. 

 .3کد وبویراحمد. بویراحمد. روستای باغچه جلیل. دامدار. ساله. کهگیلویه 21جانیپور، ک. 

 .5کد دنا. روستای بیاره. کشاورز.  وبویراحمد.کهگیلویه ساله. 03شکیبایی، م. 

 .2رستم. روستای پهون. معلم. کد فارس.  ساله. 20صابری، ن. 

 . 0کد کشاورز. وبویراحمد. بویراحمد. روستای گرکوشک. کهگیلویهساله.  23پور، ز. علی
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village. Farmer. Code 6. 
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