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چکیده
ادبیات بومی ،گنجینۀ شایستهای است که از گذشتگان برای ما به ارث مانده است .این نوع ادبیات به
معنای خاص خود به ادبیاتی گفته میشود که در منطقهای خاص به وجود آمده باشد .ادبیات بومی
لرستان یکی از بخشهای ارزشمند ادبیات بومی اقوام ایرانی است .در این مقاله به بررسی بخشی از
فرهنگ عامۀ مردم لرستان با عنوان «بومیسرودهها» میپردازیم و ضمن معرفی تاریخچۀ این
سرودههای بومی ،جایگاه آنها را در بین مردم لرستان بررسی میکنیم .همچنین ضمن معرفی انواع
ادب محلی مردم لرستان ،به معرفی چهلسرو(چهل سرود) ،مور ،الوه الوه(الالیی) ،کارآواها ،بیت
مشگه ،دایم بوی و عاشقانهها به عنوان مهمترین انواع بومیسرودههای لرستان خواهیم پرداخت .با
بررسی و معرفی بومیسرودههای این مردم ،این نتیجه حاصل شد که شعر و موسیقی ،بخش
جداییناپذیر زندگی مردم لرستان است و اگر بگوییم جانمایۀ فرهنگ عامۀ لرستان است سخنی گزاف
ّ
ُ
نخواهد بود .مردم لرزبان برای همه جوانب زندگی خود از هنگام تولد تا لحظۀ مرگ ،اشعار و
موسیقیهایی دارند که در شرایط مختلف ،کارکردهای متفاوتی دارند و با بهرهگیری از این سرودهها،
ّ
بخشهای مختلف زندگی خود را لذتبخش و خاطرهانگیز میکنند.
کلمات کلیدی :لرستان ،بومیسروده ،چهلسرو ،الوه الوه

 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران.
 . 2استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران.

Email: amiri879 @gmail.com
Email:bazvanda@yahoo.com

  52فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،3پیاپی  ،29پاییز 1399

.1مقدمه
از آنجا که ادبیات هر جامعهای ّ
مبین زمینههای مختلف و از آن جمله زمینههای هویتی آن جامعهاست،
بررسی ادبیات بومی و محلی به منظور پیبردن به ساختار شخصیتی آن جامعه ّ
اهمیت فراوان دارد .از
گونههای مختلف شعر و نثر در میان آثار ادبی ،ارزشها ،پسندها و ناپسندها ،شیوۀ زندگی و جهانبینی
صاحبان آثار را در خود منعکس مینمایند .دامنۀ شمول این آثار نیز تابع شمول زبانی است؛ به بیان
دیگر ،ادبیات هرجامعه ،دربرگیرندۀ مسائل مختلف حوزۀ نفوذ آن زبان است که گاه به یک قوم ،محدود
میشود .از این رو این مردم با بهرهبردن از کلمات و عبارات محلیّ ،نیات ،اهداف و خواستهای خود
را در ادبیات خود منعکس مینمایند .باید در نظر داشت که جوامع محلی ضمن پیوند با ّ
هویت و
ادبیات ملی خود ،ادبیات خاص خود نیز دارند .این ادبیات (ادبیات محلی) در حقیقت نتیجۀ تجربیات
و ارتباطات بین مردم آن قوم با یکدیگر ،با اقوام و مناطق دیگر ،با طبیعت و محیط زندگی آنهاست .با
بررسی این ادبیات ،میتوان دریافت این مردم از ابتدای حیات خود تا امروز چه چالشهایی را از سر
گذراندهاند و در هر برههای از تاریخ خود چه جایگاهی داشتهاند .در حقیقت با کمک ادبیات هر قوم،
میتوان مسیر حرکتی آن مردم را در طول حیاتشان دریافت .همچنین بررسی و شناخت ادبیات محلی
میتواند ارزشهای فرهنگی و اجتماعی آن مردم را برای ما نمایان سازد و این گونه به ساختار فرهنگی
آنان نیز دستیافت.
به مجموعهای از اشعار ،داستانها ،متلها ،چیستانها ،ترانهها ،آداب و عادات اجتماعی مردمی
که در منطقهای خاص زندگی میکنند ،ادبیات بومی آن منطقه گفته میشود .ادبیات بومی به طور کلی
ویژگیهایی دارد که مهم ترین این ویژگیها عبارتند از « :اشتراک اقلیمی ،مشابه بودن اوضاع زراعی
و معیشتی ،وحدت گویش محلی و داشتن ترانهها و اصطالحات مشترک ،وحدت تاریخ و زبان،
همسانی ویژگیهای انسانی»(دستغیب .)15 : 1380 ،ادبیات بومی هر منطقه از همۀ این ویژگیها برخوردار
است و به نوعی میتوان گفت آینۀ تمامنمای زندگی مردم خود است .به دلیل حضور ّفعال لغات و
اصطالحات بومی ،مکانهای جغرایایی مربوط به آن اقلیم ،آداب و عادات هر قوم در ادبیات خود،
درک کامل نمودهای مختلف این ادبیات ،برای افرادی دیگر دشوار است؛ از این رو درک و بهره بردن
از این ادبیات ،مستلزم آشنایی با زمینههای فرهنگی هر گویش و همچنین واحدهای مختلف
زبرزنجیری گفتار است.
از آغازین روزهای زندگی بشر ،اشعار و عبارات آهنگینی که گاه زیر لب زمزمه شده است ،با
زندگی انسان همراه شده است .هرچه بر عمر انسان افزوده شده است ،شرایط ،نوع و کیفیت این اشعار
و عبارات آهنگین تغییر کرده است .این اشعار که بیانکنندۀ عشق ،غم  ،اندوه و به طور کلی
احساسات این افراد بوده ،در سراسر زندگی جای خود را باز کرده است .عالوه بر احساسات و
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عواطف ،میتوان بسیاری از افکار ،اندیشهها ،آداب و رسوم صاحبان این سرودهها را در خالل آنها
یافت و به الیههای پنهان زندگی جوامع مختلف دست یافت؛ از این جهت است که بررسی ،پژوهش و
یافتن گونههای مختلف این بومیسرودهها ضروری است و با کاوشهای علمی در جنبههای مختلف
این سرودههاست که میتوان به زندگی صاحبان آنها دریچهای گشود و از رمز و راز بسیاری از آنها
آ گاه شد .گستردگی بومیسرودهها و انواع مختلف آن و همچنین نبود منبع ّ
مدون برای این سرودهها،
پرداختن به همۀ آنها را دشوار میسازد ،از این روی ما در این مقاله میکوشیم تا آنجا که مقدور است و
در حوصلۀ یک مقاله میگنجد ،بخشی از این سرودهها را که در بین مردم لرستان رایج است بررسی
کنیم.
بومیسرودههای لرستان همانند دیگر سرودههای بومی مردم ایران بیش از هر چیزی تصویرگر
زندگی ،محیط و مردم آن دیار است؛ همین موضوع ،یکی از مهمترین دالیل ماندگاری و انتقال آن از
نسلی به نسل دیگر شده است« .شعر بومی شعری نیست که رویکردی جدید در آن صورت گرفته
باشدچون زبان عامیانه و محلی مبنای پرداخت آن است ،به سادگی اتفاق نمیافتد چراکه این ترانهها
چون آبی زالل ،در بستر زمان جاریاند و ترانۀ محلی بر ارکانی استوار است که یکباره ساخته نمیشود
و تغییر موضع فرهنگی جامعه به آسانی در آن موثر نمیافتد»(همایونی .)42 : 1376 ،در این سرودهها
احساسات وعواطف لطیف و شیرینی جاری است که در عمق زندگی مردم جاری است .عناصر
اقلیمی ،حوادث تاریخی و قهرمانان ،آداب و اعتقادات و آالت و اسباب کار و زندگی از ّفعالترین
عناصر موجود در سرودههای بومیاست .بنابر آنچه در مورد سرودههای بومی گفته شد ،میتوان به
روشنی این ادعا را مطرح کرد که این سرودههای منبعی شایسته ،مورد اعتماد و پر بها برای محققان
مردمشناسی است.
این سرودهها از درازنای تاریخ باقی ماندهاند و زندگی سالیان دور این مردم را حکایت میکنند؛ بر
اساس این ،ناشناسبودن سرایندۀ این اشعار ،یکی از ویژگیهای عمومی آنهاست .این اشعار همچنین
به صورت شفاهی از قرن ها پیش تا امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل و حفظ شدهاند؛
سرایندگان این سرودهها بخشی از تودۀ مردم بودهاند که بدون کمترین اطالع از اصول و قواعد و
قالبهای شعری این اشعار را سرودهاند .از آنجا که بخش قابل توجهی از این سرودهها ثبت نشده
است ،امکان تغییر ،تحریف و یا از میان رفتن آنها فراوان است ،از این رو ثبت و ضبط این سرودهها
به عنوان بخشی از ادبیات شفاهی مردم لرستان امری ضروری است.
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.2پیشینۀ تحقیق

ً
با آنکه ادبیات عامۀ مردم لرستان ّ
مملو از نکات و موضوعات شایستۀ تحقیق است ،اما تقریبا تحقیق
علمی چشمگیری در ادبیات عامۀ لرستان انجام نشده است .بخشی از کارهایی که در مورد ادبیات
عامۀ لرستان انجام شده است عبارتند از :ادبیات شفاهی قوم لر نوشتۀ علیمردان عسگری
عالم( ،)1388سوگسرایی و سوگخوانی در لرستان نوشتۀ سید سیامک موسوی( ،)1380فرهنگ
مردم لرستان نوشتۀ سعید شادابی( ،)1377فرهنگ قوم لر نوشتۀ عزت الله چنگایی( ،)1374فرهنگ
عامۀ لرستان نوشتۀ علی مردان عسگری عالم( ،)1386فهلویات یا تکبیتهای کهن سور و سوگ به
زبان لکی نوشتۀ علیمردان عسگری عالم( ،)1382سرودههای ماندگار نوشتۀ جهانشاه
آزادبخت( ،)1387مردم شناسی ادبیات لکی نوشتۀ کرم دوستی( .)1392همچنین مقاالت زیر نیز در
حوزۀ ادبیات عامه لرستان منتشر شده است:
« جایگاه پوشش ّ
سنتی لکزبانان لرستان در تکبیتهای آنان» از محمد حسینخان محمدی و
اکرم دولتی آسیاب ،مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه(.)1395
« تداوم ّ
سنتی کهن در میان اقوام ایرانی» نوشتۀ زهره حقشناس ،مجلۀ فرهنگ(.)1383
« چهل سرو ،سرود نوشت» نوشته علی زیودار ،مجلۀ شعر(.)1376

« تحلیل زیبایی شناختی چل سروها» نوشتۀ معصومۀ ارشد و همکاران ،دو ماهنامۀ فرهنگ و
ادبیات عامه(.)1398
 .3قوم لر و جایگاه جغرافیایی آن
یکی از اقوام کهن ایرانی قوم لر است .این قوم در کشاکش تاریخ و به دالیلی به دو گروه لر بزرگ و لر
کوچک تقسیم شدهاست« .سکونتگاهشان از هزاران سال قبل مسکون بوده و ورود ایرانیان به این
مناطق را  800-700سال قبل از میالد مسیح میدانند .از سوی دیگر مطابق نظریه کارشناسان  ،گویش
لری نیز مشتق از زبان پارسی باستان است و قرابت بسیاری با زبان فارسی دارد.واژۀ «لر» نامی است
که برای اولین بار در قرن چهارم هجری بر ساکنان زاکرس میانی گذاشتهشدهاست .بر این اساس پی
می بریم که از قرن چهارم به این سو مردمی به صورت یک قوم به نام لر با هویتی تازه بر اساس دو
عنصر زبان و نامشان در این منطقه ظاهر شدهاند»(یوسفی .)46 : 1389
لرها مناطق وسیعی از ایران را در بر گرفتهاند .اینان در جنوب غرب و جنوب ایران در استانهای
لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهکیلویه و بویراحمد ،همدان ،کرمانشاه ،ایالم ،بوشهر،
فارس ،اصفهان زندگی میکنند .هرچند در مناطق دیگری از ایران نیز گروههایی از لرها زندگی میکنند
اما مهمترین زیستگاه این قوم ،استانهای مذکور است.
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همان گونه که میدانیم ،مردم لرستان و لرهای استانهای نزدیک استان لرستان همچون ایالم ،کرمانشاه
و همدان جزء گروه لر کوچک هستند و لرهای بختیاری و دیگر گروههای نزدیک به آنان را لر بزرگ
ُ
میخوانند .این مقاله به بررسی سرودههای بومی مردم لر کوچک اختصاص دارد.

.4بومیسروده
بومیسرودهها اشعاری هستند که آنها را شاعران محلی به گویشهای مناطق مختلف سرودهاند و در
بین مردم آن سامان مشهور شده و اغلب در مناطق مربوط به خود همهگیر میشوند .از آنجا که این
اشعار را مردم عادی و کمسواد و تنها با تکیه بر ذوق خدادادی میسرایند ،اغلب اصول علمی شعر در
آنها رعایت نشدهاست  .آنچه موجب پذیرش و استفادۀ مردم مناطق مختلف از آنها شده است،
نزدیکی به فرهنگ و آداب و رسوم و به طور کلی زندگی آنهاست؛ از این روی میتوان گفت مخاطب
اصلی این سروده ها مناطقی محدود به همان گویش است و شاعران نیز با وارد کردن بخشهایی از
فرهنگ عامیانۀ این مردم ،سعی در نزدیکی هرچه بیشتر به همان مردم روستایی و عشایری دارند که
شعر خود را برای آنها میسرایند .قالب این سرودهها اغلب دوبیتی و رباعی است اما در قالبهایی
چون غزل و در مواردی مثنوی نیز سروده شدهاند.
با آن که اشعار بومی هر منطقه (به دالیل شرایط محیطی و فرهنگی خاص آن منطقه) ویژگیهایی
خاص خود را دارد که آن را از اشعار بومی دیگر مناطق متمایز میکند ،اما با بررسی و دقت در آنها
میتوان خصائصی مشترک برای آنها برشمرد که تا حدودی در بین بومیسرودهای مناطق مختلف
مشترک هستند .از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 حضور احساسی صمیمی و دوستانه که برخاسته از روح ساده و بی آالیش آفرینندگان و مخاطبان این
نوع از شعر است.
 سادگی زبان و عدم استفاده از واژههای دشوار و آرایههای پیچیده که این نیز به دلیل پایین بودن سطح
سواد آفرینندگان و بهویژه مخاطبان آن است.
ً
 لغزشهای وزنی که تقریبا در اغلب بومیسرودهها مشهود است .گاه شاعران این اشعار ،برای ترمیم
وزن شعر ،مرتکب لغزشهای زبانی نیز شدهاند و برخی واژهها را بنا به خواست و نیاز خود تغییر
دادهاند.

 از آنجا که اغلب کارها و امور زندگی مردم روستایی با همیاری صورت میگیرد ،حضور روح جمعی و
همیاری در این نوع سرودهها مشهود است.

 روح تحرک ،پویایی ،کار ،جنبش و روحیۀ غلبه بر دشواریها در این سرودهها به روشنی قابل درک و
دریافت است.
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 سرایندگان اغلب بومیسرودهها نامشخص و گمنام هستند.
 آموزش بومیسرودهها از نسلی به نسل دیگر به صورت ناخودآ گاه است؛ یعنی افراد با قرار گرفتن
در موقعیتی که این اشعار استفاده میشوند ،به مرور آنها را به خاطر میسپارند.
 حضور در جنبههای مختلف زندگی مردم؛ تا جایی که شاید نتوان بخشی از زندگی این مردم را یافت
که این سرودهها به نوعی در آن حضور نداشتهباشند.

.4-1تاریخچۀ بومیسرودهها
روشن است که برای بومیسرودهها نمیتوان تاریخ روشن و ّ
مدونی برشمرد و نمیتوان گفت که
ّ
ً
بومیسرودهها دقیقا از چه زمانی حیات خود را به عنوان بخشی از زندگی مردم آغاز کردهاندّ .اما مسلم
است که تاریخ بشر و تاریخ شعر همیشه همراه هم بوده و هیچگاه این دو از هم جدا نبودهاند .از زمانی
که انسانها به صورت جمعی زندگی میکردند و میکوشیدند بر مشکالت و دشواریهای زندگی خود
غلبه کنند« ،با الهام گرفتن از صداهای طبیعی چون صدای پرندگان ،صدای آب ،فروغلتیدن سنگ از
ارتفاع و ...کلماتی را زیر لب زمزمه کردهاند و به تدریج آهنگ و موسیقی بهتری یافته و مورد پسند
دیگران قرار گرفته است»(ذوالفقاری و احمدی .)147 : 1388 ،این گونه است که آغازی برای بومیسرودهها
میتوان در نظر گرفت .سرودن این اشعار تنها برای آسان کردن لحظات دشوار زندگی و یا لذت بیشتر از
لحظات شاد توسط سراینده ،موجب شده تا دیگران نیز از این سروده که شاعر برای خود سروده
است،در توصیف حاالت روحی خود استفاده کنند و به این طریق موجب گسترش آن در بین جامعۀ
محدود خود شده ،ادامۀ حیات آن سرودهها را ّ
میسر کردهاند.
با بررسی واژههای استفاده شده و برخی جنبههای مختلف موجود در آنها ،میتوان حدس زد که
تاریخچۀ انواع مختلف بومیسروده با هم تفاوت دارد و هرکدام از انواع این نوع سرودهها در زمانی
مختلف خلق شدهاند .روشن است که تاریخ حیات نوعی از این بومیسرودهها همچون چیستانها و
مثلها با اشعار دیگر تفاوت دارد و انواعی همچون مثلها و چیستانها بیگمان جوانتر از انواع دیگر
هستند .خالصۀ سخن آن که برای حیات این اشعار نمیتوان تاریخ روشن و دقیقی ترسیم کرد اما
میتوان گفت که انواعی از بومیسرودهها که حاصل تالش ذهنی و کوششهایی فکری به همراه ذوق
پختهتر و واژههای صیقل خوردهتر هستند ،محصول روزهای آغازین حیات این نوع ادبی نیستند؛ بلکه
اندکاندک و پس از کسب توانایی های مختلف و یافتن تجربیات و آشنایی با جوامع دیگر است که
انواع جدیدی به بومیسرودهها افزوده شده است.
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 .4-2جایگاه بومیسرودهها

ّ
بومیسرودهها تجلیگاه جنبههای مختلف زندگی آفرینندگان آنها هستند .در واقع میتوان گفت
سرایندگان این نوع از شعر ،دلیلی برای سرودن آن داشتهاند و این اشعار را جهت حل مشکالت زندگی
ّ
و یا کسب لذات بیشتر در لحظات شاد سرودهاند .به دلیل تسلط سرایندگان به فرهنگ و آداب و
عادات مردم منطقۀ خود ،این اشعار جلوهگاه بسیاری از آداب و عادات مردم شده است از این روی
میتوان گفت که بومیسرودهها منبع شایستهای از شیوههای زندگی مردم در زمانهای مختلفاند؛ به
زبان دیگر میتوان با بهرهبردن از بومیسرودههای مردم یک منطقه و کند و کاو آنها ،به بسیاری از
زوایای پنهان زندگی آنها دست یافت و این خود بر ارزش و اعتبار بومیسرودهها افزوده است.
نکتۀ جالب توجه دیگر در مورد ارزش و جایگاه بومیسرودهها این است که بسیاری از این آثار
ساده و ّ
مملو از صفا و صمیمتاند ،هرچند نمیتوان برای آنها ارزش ادبی و هنری چندی برشمرد ،اما
برخی محققان این حوزه مدعی هستند بسیاری از هنرمندان و آفرینندگان بزرگ آثار ادبی و هنری از
همین آثار ساده و بی آالیش الهام گرفته و آثار هنری ارزشمندی را خلق کردهاند«.بسیاری از نقاشان،
هنرمندان و نویسندگان و حتی بیشتر فالسفه تحت تأثیر مستقیم اینها قرار گرفتهاند .شعری پرسوز و
گیراست که از این ترانهها نیرو و توان یافته باشد و داستانی دلانگیز است که با روح این ترانهها درهم
آمیخته باشد»(همایونی) 33 : 1379 ،؛ این در حالی است که شاهدی بر این مدعا ذکر نکردهاند.

 .5بومیسرودهها در لرستان
در لرستان و مناطقی از استانهای همجوار همچون خوزستان ،ایالم ،همدان و کرمانشاه مردمانی
زندگی میکنند که به گویشهای لری و لکی سخن میگویند؛ صرف نظر از تفاوتهای اندکی که در
ً
گویش لری مناطق مختلف وجود دارد ،فرهنگ و آداب ،رسوم و عادات این مردم تقریبا یکسان است؛
ً
از این روی بومیسرودهها به عنوان بخشی از فرهنگ آنان تقریبا به صورت همانند در این مناطق
استفاده میشوند.
مردم این مناطق نیز همانند دیگر مردمان ایران ،برای بخشهای مختلف زندگی خود اشعاری
سرودهاند و در شرایط مناسب از آنها بهره میبرند .احساسات و عواطف خود را در قالب الفاظی ساده
و صمیمی ریخته ،بخشی از ضمیر ناخودآ گاه خود را آشکار کردهاند .احساساتی که نمایندۀ روح
لطیف ،صمیمی و دوستداشتنی آنهاست .تنها احساسات و عواطف مختلف نیستند که در
بومیسرودههای لری ّفعالاند؛ بسیاری از این سرودهها هنگامی سروده شدهاند یا برای هنگامی سروده
شدهاند که این مردم در حال کار و تالش روزانه خود هستند و جهت آساننمودن کار برای خود و همراه
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کردن دیگران در کار و یا هماهنگکردن آنها (و یا دیگر اهدافی که در جای خود در آن خصوص سخن
خواهیم گفت) ،سروده شدهاند؛ بر همین اساس است که برای بومیسرودههای لرستان میتوان انواعی
را برشمرد که زمینۀ استفاده و کاربرد آنها با هم تفاوت دارد.
به طور کلی ،در اشعار محلی و شفاهی مردم لرستان همچون دیگر بومیسرودهها ،عالوه بر سادگی
صمیمیت ،واقعیت و ّ
ّ
تخیل نیز حضوری پر رنگ دارد و با گرهخوردن این دو با هم ،سرودههایی خلق
و
شدهاست که برای قرنها ورد زبان مردم شدهاست .این نشان از جایگاه بلند این نوع از سرودهها در بین
مردم بومی مناطق مختلف دارد و اگر این ویژگیها و جایگاه بلند نبود شاید حضور این سرودهها به
درازی عمر یک نسل بیشتر نبود و در بین نسلهای بعد نشانی از آن باقی نمیماند.
مردم لرستان از گذشتههای دور ،به شعر و سرودههای آهنگین و ادبیات عالقهمند بودهاند و با
استفاده از محیط زیبای زندگی خود ،اشعاری سرودهاند که از جهات مختلف ،شایان توجه و تحسین
ً
هستند .از آنجا که بومیسرودههای لرستان تقریبا در همۀ زمینههای زندگی این مردم حضوری ّفعال
دارند ،بررسی همۀ سرودههای بومی مردم لرستان در فرصت محدود یک مقاله مقدور نیست؛ اما
میکوشیم تا آنجا که ممکن است بخشهای گسترده تری از این سرودهها را معرفی کنیم.

.5-1چهلسرو (چهلسرود)

ّ
یکی از انواع بومیسرودههای مردم لرستان «چهل سرو» است .چهل سرو(چهل سرود) ،مرکب از
تکبیتها و گاه دوبیتیهایی است که هر کدام موضوعی خاص را در بر میگیرند و در یک دستهبندی
کلی ،آنها را به دو نوع خوب و بد (از جهت محتوا) تقسیم میکنند .این سرودهها همان گونه که از
نامشان بر میآید ،چهل سرود یا چهل بیت هستند که اغلب در شبهای زمستان و هنگامی که مردم
در شبنشینیها دور هم جمع میشدند توسط افراد حاضر و به نوبت گفته میشدند .افراد حاضر در
این شبنشینیها شامل افراد خانواده ،اقوام ،نزدیکان و همسایگان هستند .این شبنشینیها و
خواندن این ابیات ،موجب تقویت دوستیها ،روابط خانوادگی و دیگر روابط اجتماعی مردم میشده
است .این اشعار در واقع نوعی تفأل است که به درخواست یکی از حاضران و به منظوری خاص گفته
میشدند .افراد به صورت دایره در کنار هم مینشستند و چهل دانۀ تسبیح میشمردند و به یک نفر از
حضار میدادند ،آن فرد به صورت پنهانی و دور از چشم دیگران با هر بیتی که حاضران میگفتند یکی
از مهرههای تسبیح را جدا میکرد و هنگامی که چهلمین مهره جدا میشد ،با توجه به بیتی که برای آن
مهره گفته شده بود ،نتیجۀ کار را پیش بینی میکرد .در مورد این سرودهها ذکر چند نکته خالی از فایده
نیست؛ نکتۀ قابل توجه این که این سرودهها مانند دیگر انواع بومیسرودهها لغزشهای وزنی دارند.
هرچند نمیتوان وزنی دقیق و روشن برای این اشعار معرفی کرد ،اما «وزن ابیات را با گوش میتوان
فعلن فعولن فعلن فعولن به حساب آورد .هرچند در این وزن(هجایی) اگر حرفی یا حروفی در ارکان
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اضافه بیاید اشکال ندارد .با توجه به مضمون ابیات ریتمی مالیم سنگین و گاه تند و خشن دارند»(ارشد

و همکاران  .)152 : 1398همچنین این سرودهها به گویش لکی هستند و کمتر میتوان سرودهای از چهل
سرود به گویش لری یافت؛ همچنین الزم است اشاره شود مضمون اغلب این سرودهها عشق و عاشقی
و محبوب و روابط بین عاشق و معشوق ،دشواریهای عشق ،عصیان و سرکشیهای این دو است.
نکتهای که ضروری است در اینجا به آن اشاره شود این است که تعداد ابیات مربوط به چهل سرود
بسیار بیشتر از چهل بیت است اما از این جهت آن را چهل سرود نامیدهاند که در هر مجلس و در
جهت تفأل برای کاری تنها چهل بیت آنها به کار میآید.
چند نمونۀ چهل سرو:
اول اســـب و زیـــن دوم ژن و مـــال
خـــدات و بـــین د دو گـــل ژ وهـــار
xodāt va bin de do gol Ʒa vehār // aval asb o zin doem Ʒano mal.

برگردان( :چه خوش است که) خداوند دو گل از بهار را به تو ببخشد؛ یکی از این گلها اسب همراه با
زین است و دیگری زن همراه با دارایی و ثروت و خانه.
اگــــر میلکــــت فراموشــــم بــــو

ســـفیدی کفـــن بـــاال پوشـــم بـــو

agar meilakat ferāmoŝem bo // sefidi kafan bālā poŝem bo.

برگردان :اگر عشق تو را فراموش کنم و میل و عالقۀ نسبت به تو را فراموش کنم امید است که لباسم
پارچۀ سفید کفن باشد.
امـــروز چـــن روزه دویـــر ز یـــارانم

چـــوین زمـــین شـــور تشـــنه وارانـــم

emroz čan roza doir Ʒa yaranem // čoein zemin šor tešne vārānem.

برگردان :مدتی است که از دوستان و یاران خود دور هستم و همانند زمین شوره زاری که تشنۀ باران
است ،تشنۀ دیدار یارانم هستم.

.5-2مور
مور یکی از پرکاربردترین اشعار محلی در لرستان است که هنوز هم کاربرد گستردهای در سطح مناطق
مختلف لرستان دارد .این اشعار که همراه با آوازی حزنانگیز و با نواهای منحصر به خود در مراسم
عزاداری خوانده میشوند ،دارای مضامینی در ستایش فرد درگذشته و ذکر افتخارات اوست که اغلب با
اغراقهای فراوان سروده میشوند؛ این اشعاردر مراسمهای عزاداری (اغلب زنانه) به وسیلۀ یک یا دو
و یا چند نفر از حاضران که هم تسلط بیشتری بر آنها دارند و هم صدای حزن انگیزتری دارند خوانده
میشوند و دیگران در بخشهای پایانی با همان آهنگ او را همراهی میکنند و بدون آمادگی و تمرین،
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به صورت گروهی با هماهنگی جالبی این اشعار را میخوانند .در این اشعار ضمن حضور ّفعال حزن و
اندوه ،زمینههای حماسی پر رنگی نیز وجود دارد .در حقیقت ،این اشعار حکایتکنندۀ همه غصهها
اندوهها ،حرمانها و آرزوهای دست نیافتۀ این قوم است که در مراسم سوگواری برای عزیزان مجالی
برای بروز مییابد.
هرچند مور ،مخصوص مراسم عزاداری و نوعی مرثیه برای مردگان است ،اما به دلیل احساس
حزنانگیزی که به خواننده و شنوندۀ آن دست میدهد ،در بسیاری از موارد به هنگام تنهایی و دلتنگی
نیز خوانده میشود .با آن که در همۀ مناطق لرستان نوعی از این مراثی در سوگ مردگان خوانده میشود
ً
ً
که مضامین تقریبا مشابهی دارند ،اما مور اختصاصا به مرثیههایی گفته میشود که به گویش لکی
سروده و خوانده میشوند.
مور از هجران و فراق انسانها حکایت میکند و انسان با شنیدن و خواندن آن دچار غم و اندوهی
همراه با سرکشی و طغیان میشود .تأثیرات تحریک آمیز این سرود باستانی و نوای موسیقایی آن تا
آنجا بوده که برای جلوگیری از تحریک و طغیان جوانان ،خواندن آن بارها از سوی والیان طوایف
محلی ممنوع شده است .روشن است که این نوع شعر در گویشهای لری نوا و آهنگی غمانگیز دارد و
وزن آن هجایی است .با آن که ّ
کلیت و چهارچوب این اشعار از پیش تعیین شده و سروده شدهاند،
برخی بخشهای آن به تناسب فرد درگذشته تغییر میکند .این تغییرات وابسته به موقعیت اجتماعی،
شخصیت،جایگاه ،مقام ،توان مالی ،شغل و بسیاری ویژگیهای فردی هر کسی متفاوت است .در این
بخش متن چند بیت مور را برای آشنایی ذکر میکنم.
هــر وایـــی میـــو مــن مکـــی تـــاالن
یــه چویــت بــیم وه بیــل ســوتی ورمــاالن
ya čoyet bim va bil soti varmālan // har vāei mayo men makei tālān .

برگردان :چرا چنین شدهام چون خاکستری جلوی خانهها ،هر بادی میوزد مرا غارت کرده و با خود
میبرد.
بونـــگ زنیـــت ِدبـــون دل ســـی ِی بـــرارم
دو واریانــــــه ورزینــــــت َ
رت بهــــــارم
do vāriana varzinet rata beharem // bong zenit de bon del si ye berārem .

برگردان :سیاهچادرها را جمع کنید ،بهارم رفت از ته دل برای تنها برادرم ناله برآورید.
اســبی کــو میالونــه چــی َ
نــوودارو

اســر چشــم َر گریــت چــی ِآو بــارو

asbi ko meilāvena či noa dāro // aser čašem ra geret či āoe bāro .

برگردان :سفیدکوه چون عزاداران ،ناله سرداده است .اشک چشمانم همچون سیالب باران جاری شده
است.

نگاهی به بومیسرودههای لرستان(ص -------------------)71-51آرش امرایی و همکار 61 

.5-3الالیی(الوه الوه)
الالییها نیز یکی از بخشهای پرکاربرد از بومیسرودههایی است که از گذشتههایی دور در لرستان
استفاده شدهاست.کارکرد الالییها در لرستان همانند دیگر مناطقی است که از این نوع سرودهها
استفاده میکنند .از روزهای ابتدایی تولد کودک است که مادر در جهت تبیین عشق خود به فرزندش و
همچنین لذت و خوشحالی از همراهی با وی میخواند؛ در آهنگ و احساس الالییها میتوان به
روشنی این عشق را دریافت .مضمون اغلب الالییها ضمن بیان عاطفۀ مادری ،تعریف و تمجید از
کودک و آرزوی روزگار خوش برای اوست .بخش اعظمی از مضامین الالییهای لری ،تأثیرگرفته از
عوامل محیطی و همچنین آداب و عادات قوم لر است .قومی که ادامۀ حیاتش در گرو جنگیدن با
عوامل بیشماری است که باید هرکدام را به نوعی از سر راه برداشت؛ در بین این قوم کار و تالش ،جنگ
و آزادمردی ،شجاعت و دالوری و بسیاری صفات پسندیده از اصلیترین مفاهیمی هستند که زندگی
بر مدار آنها میچرخد؛ لذا مادر در الالییهایی که برای فرزندش میخواند ،او را در قالب قهرمانی
میبیند که پشت مشکالت زندگی و دشمنان خود را بر خاک میمالد؛ به همین خاطر است که مضامین
بسیاری از الالییهای لری آرزوهای شایستهای است که مادر برای فرزند خود دارد .در کنار مضامین
ذکر شده ،در بسیاری از الالییهای لری عشق به ائمۀ اطهار و بزرگان دین به خوبی متجلی است.
نمونۀ چند الالیی :
َ
ِچـــــش حســـــید پوقـــــه بلـــــی
شـــــکر خـــــدا ،شـــــکر علـــــی
šoker xodā šoker ali // čaša hasid poqe bali .

برگردان :خدا را شکر میکنم و (به خاطر تولد تو ای فرزند!) شکرگزار علی (ع) هستم .فرزندم چشم
حسود بترکد همچنان که بلوط بر آتش میترکد.
الال الالت کــــنم خویــــت نمــــایی

بلنگـــت مـــي کـــنم ویـــرت نمـــایی

lālā lālāt kenem xoet nemāei // belenget mekenem viret nemāei

لــــوه لــــوه کــــم ســــتین دلــــم

روز و بــــــالینم شــــــو و بغلــــــم

lova lova kam setine delem // roz ve bālinem šo ve baɣalem

چـــیمم چیمـــه را مـــال بـــوه تـــه

گوشـــم دا و دنـــگ لـــوه لـــوه تـــه

čimem čimara māle boata // gošem da va dang lova lovata
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برگردان(سه بیت) :الالیي برایت میخوانم ،اما خوابت نمیآید؛ وقتي هم که بزرگ شدی ،این الالیی را
به یاد نمي آوری؛ الالي فرزندم ای عزیز دلم؛ (اي فرزندی که روز روي دوشم هستی و شب در بغلم
آرام مي گیری؛ چشم به راه خانۀ پدرت هستم؛ و گوشم منتظر شنیدن صدای الالییات.
مـــــــال ار رانــــــــت جیــــــــاکم
بـــــــــرا بـــــــــرا بـــــــــراکم
berā berā berākam // māl arānet jia kām

ژن ار رانــــــــــــت نکــــــــــــاکم

مــــــــال ار رانــــــــت کــــــــراکم
arānet nekā kam // māl arānet kerā kam

Ʒan

برگردان(دو بیت) :برادرم برادرم برادر کوچولویم؛ خانهای برایت جدا میکنم؛ برایت همسری انتخاب
کرده ،به عقدت در میآورم؛ خانهای برایت کرایه میکنم.

.5-4کارآواها یا کارسرودهها
در جوامع عشایری و روستایی ،کار یعنی همۀ زندگی .همۀ دقایق عمر این مردم صرف تالش و کارهای
دشواری میشود که زندگی خود را بر پایۀ آن بنا مینهند .همۀ اعضای خانواده اعم از مرد و زن و بچه و
بزرگسال و جوان و میانسال هرکدام بخشی از کارهای روزانه را برعهده میگیرند .این مردم هنگام کار و
به دالیل مختلف ،اشعاری را به تنهایی و یا به صورت دستهجمعی میخوانند و ضمن شادابکردن
محیط کار ،به نوعی غلبه و برتری خود را بر کار بیان میکنند؛ به زبان دیگر با خواندن اشعار ،روحیۀ
خود را تقویت میکنند تا دشواری و فراوانی کار موجب آزار و شکست روحیۀ آنها نشود .بنابراین،
کارآواها یا کارسرودهها یا ترانههای کار ،ترانهها و نواهایی هستند که قشرهای مختلف مردم در هنگام
کار و تالش روزانه خود زمزمه میکنند و یا گاه با صدایی بلند میخوانند؛ آهنگ و ریتم این سرودهها
اغلب متناسب با حرکاتی است که در هنگام کار انجام میشود«.کارآواها یا ترانههای کار ،بخشی از
داستان شفاهی زندگی مردم است که قدمتی به درازنای تاریخ دارد .این ترانهها برای مشاغل و کارهای
مختلف خوانده میشوند .آنها بازتاب مسائل و دغدغههای اجتماعی و روانی انسانها در زمینه
اجتماعی خویش هستند .این ترانه ها در در چارچوب دانش عامیانۀا فولکلور قابل تعریف هستند .با
به کارگیری فناوری و تسریع ارتباطات همه یا بخشی از ترانههای کار در معرض تغییر و دگرگونی
اساسی است»(کمال الدینی و جاویدان خرد.)30 : 1394 ،
دالیل فراوانی برای سرودن و زمزمهکردن کارسرودهها وجود دارد؛ از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 شکست خستگی و گرفتن نیروی جدید و تقویت روحیه.
ّ
 هماهنگی و افزایش دقت در انجام کار.
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 بیان ارزشهایی که در آن کار وجود دارد.
 بیان عقدههای دل با گشودن سفرۀ دل و ذکر برخی دغدغههای درونی در قالب این سرودهها.
 شکرگزاری و تشکر از خداوند به خاطر بخشش محصولی که در حال جمع آوری آن هستند.

 دلانگیز کردن محیط کار با بیان اشعاری موزون.
مضامین ،قالب و اهداف این اشعار با توجه به نوع کار و شیوۀ انجام آن متفاوت است .برخی از این
کارسرودهها عبارتند از :
 اشعاری که در هنگام امور مرتبط با کشاورزی زمزمه میشوند.

 اشعاری که هنگام انجام کارهای مربوط به دام ذکر میشوند.
از آنجا که در گذشته شغل غالب مردم لرستان کشاورزی و دامداری بوده است ،لذا اغلب کار آواهای
این مردم نیز در این حوزه سروده شده است .در اینجا نمونههایی از کارآواهای مرتبط با دامداری و
کشاورزی تبیین میشود.
 .5-4-1سرودهای مربوط به امور دامداری(بیت مشگه)
بخش اعظمی از امور دامداری را زنان انجام میدهند؛ شیردوشی ،مشک زنی و دیگر مسائل مربوط به
این حوزه ،از دشوارترین کارهای دامداران و بر عهدۀ زنان است .زنانی که مشغول این کارها هستند
اشعاری را زمزمه میکنند .یکی از این کارهای طاقتفرسا مشکزنی است .این کار که زمانی طوالنی
را در بر میگیرد با تکاندادن مشک و خواندن اشعاری همنوا با ضربآهنگ حاصل از جابهجا شدن
محتویات مشک ادامه مییابد .مضامین این اشعار اغلب توصیف ،تعریف و تمجید از مشک و دیگر
متعلقات آن است .عالوه بر این ،همواره دعا و نیایش و سپاس و ستایش خداوند به خاطر این نعمتی
که به آنها ارزانی داشته است ،بخشی از مضامین این اشعار است .نکتۀ دیگری که میتوان آن را از
بسامدهای مضمونی این نوع سرودهها دانست ،نفرین به حسودی است که چشم دیدن مشکی پربار
برای سراینده و خوانندۀ اشعار را ندارد.
این عبارات آهنگین که یکی از کارسرودهها به شمار میرود ،ضمن کمک به رفع خستگی و ایجاد
انگیزه برای ادامۀ کار طوالنی مشکزدن ،بیانگر رابطهای عاطفی بین زنان دامدار و مشکی است که
بخش قابل توجهی از قوت روزانۀ خود را از آن به دست میآورند؛ از این رو گوینده با این سرودهها
میکوشد به نوعی مشک را به دادن محصول بیشتر تحریض نماید .در این راه با بهرهگیری از کلمات و
عبارات اغراقآمیز و به زبان دیگر ،ستایش مشک همچون انسانی که به خوبی کلمات را درک میکند،
به اهداف مادی خود که همان گرفتن محصولی ارزشمند است وادار نماید .در اینجا بخشی از یک
بیت مشگه را ذکر میکنیم:
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ـــگه دالکـ َ
هــــهها،ها ،مشـ َ
ـــه ،مشــــگه

صـــد منـــت رغـــو چـــل منـــت کشـــکه

heihā heihā mašga dāleka mašga // sad manet reɣo Ĉel manet kaška

برگردان :آیهای ،های ،ای مشک ،ای گرامی مهربان مادرم ،ای مشک .بخش اعظم و بیشتر وجود
تو روغن است و تنها بخش کمی از تو کشک است.
مهــــره مــــار مئهــــا تــــا بفرئوئــــه
مشــگه کــم چشــه هــه مــئ گرئــوه
mašgakam če ša hei migeriva // more mār mihā tā baferiva

برگردان :آن مشک عزیز و دوست داشتنیام را چه شده که پیوسته گریه میکند و از چشمانش اشک
میبارد؟ بهانۀ مهرۀ مار را گرفته و مهرۀ مار را میخواهد (.مهر و محبت میخواهد) تا با استفاده از آن
آرام گیرد.
ماســــه نــــو مئهــــا تــــا بفرئوئــــه
مشــگه کــم چشــه هــه مــئ گرئــوه
mašgakam če ša hei migeriva? // māse no mihā tā baferiva

برگردان :آن مهربان مشک عزیزم را چه شده که پیوسته و بدون توقف اشک میبارد؟ بهانۀ ماست
نورسیده را گرفته است تا به آن آرام گیرد.
َ
مشــگه جونــه کــم ،مشــگه
هــهها،ها،

یـــه بـــرت َ
دوه یـــه بـــرت کشـــکه

hei hā Mašgaka jonen mašgaka // ye baret doa ye baret kaška

برگردان :آیهای،های ،ای مشک ،ای گرامی جان من ،ای مشک ،بخشی از تو(محتویات) دوغ و
بخش دیگرت کشک است.
کـ َ
ــرش ،جـــم بکـــم بـــؤرم وه ُحنـــه
چشــه گنــه مشــگه ،کــم درا ده لونــه
čaše gane mašgaka kam derā de lona // keraš jam bakem borem ve hona

برگردان :امید است چشمان حسود و بداندیش مشک من از کاسۀ چشمانش بیرون بیاید تا کرۀ مشک
را جمع کرده با خود به خانه ببرم.
مشگه َ
َ
دالکه ،مشگه. ...
ههها،ها،
heihā heihā mašga dāleka mašga… .

. 5-4-2سرودههای برزگری
از دیرباز،شغل اکثر مردم لرستان کشاورزی و دامداری بوده است .به نوعی میتوان گفت کشاورزی و
ً
دامپروری تقریبا همۀ زندگی مردم لرستان بوده است .ایشان در هنگام کارهای کشاورزی همچون
شخم ،کاشت ،درو ،خرمنکوبی و ...اشعاری را زمزمه میکردند که میتوان بر آنها نام سرودههای
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برزگری نهاد .هدف غایی زمزمۀ این اشعار و ترانهها نیز همان است که پیشتر ذکر شد.در اینجا چند
کارآوای برزگری به عنوان نمونه ذکر میشود.
در کشاورزی ّ
سنتی ،یکی از کارهایی که همواره انجام میشدهاست ،کوبیدن خوشهها و ساق و
ّ
برگهای غالت برای جدا کردن دانه از کاه بودهاست .این کار که امروزه از آن با عنوان خرمنکوب یاد
میشود را هوله( )hulaمینامند .در گذشته برای این کار چند حیوان اعم از گاو ،االغ ،اسب را به هم
میبستند و با گرداندن آنها بر روی خرمن به صورت دایرهای خرمن را میکوفتند؛ برای این کار
شخصی با خواندن اشعاری حیوانات را به حرکت وا می داشت  .در این جا چند بیت از این اشعار ذکر
می شود.
زیلــــت نچــــو هولــــه هــــو
دوره هــــــو هولــــــه هــــــو
dura hu hula hu // zilat naču hula hu

برگردان :بچرخید و بر سر خرمن راه بروید و خرمن را بکوبید و از این خرمن نترسید؛ چراکه به زودی
آن را میکوبیم.
هـــه دوره هـــو هـــه دوره هـــو

هولـــــه کتـــــی بچـــــره آووه
hei dwra he dwra hu // hula kati bečerua

برگردان :دور بزنید و دور بزنید ،خرمن را بکوبید و پس از آن بروید آب بخورید.
هـــــــــــــــه دوره دوره دوره
هــــــــه دوره هــــــــه دوره
hei dwra hei dwra // hei dwra dwra dwra

برگردان :وقت آن است که بچرخید و بچرخید ،هی بچرخید و بچرخید و بچرخید.
بیـــــنم دونـــــش چطـــــوره؟
هــــــــه دوره هــــــــه دوره
?hei dwra hei dwra // binem doneš četwra

برگردان :اکنون زمان چرخیدن است بچرخید تا من نگاهی بیندازم ببینم دانۀ محصول ما چه طور است؟
هیـــــردش کـــــو کـــــه زوره
هــــــــه دوره هــــــــه دوره
hei dwra hei dwra // hirdeš ko ke zora

ً
برگردان :بچرخید و بچرخید ،بیشتر آن را ُخرد کنید که هنوز درشت است و کامال کوبیده نشده است.
هیـــــردش کـــــو رو و مـــــال
جــــون منــــی کــــره کــــال

jone meni kera kāl // hirdeš ko ro ve māl

برگردان :ای گاو سرسفید ،تو جان منی ،خرمن را بکوب تا به خانه بروی.
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.5-5سرودههایی برای عروسی (دایم بوی)
یکی از جشنهایی که بهانهای فراهم میآورده تا مردم تالشگر و زحمتکش لرستان اندکی از کار دست
بکشند مراسمهای مرتبط با ازدواج بوده است .در این مراسمها از روزهای آغازین تا پایان عروسی به
تناسب شرایط و موقعیت ،اشعاری خوانده میشود که دارای مضامین عاشقانه همراه با امید و توکل به
خداوند برای آغاز یک زندگی شایسته است .این اشعار اغلب به صورت گروهی و همچون گروههای
ُ
کر خوانده میشوند؛ استفادههای مداوم از این اشعار در عروسیها موجب هماهنگی جالبی بین افرادی
شده است که با صدایی خوش و آهنگی مهیج این سرودهها را همراه با کف زدنهای پیوسته میخوانند.
جالب است اشاره شود این افراد پیش از خواندن این سرودهها ،هیچ تمرین و همراهی با هم نداشته،
تنها با حفظکردن اشعار و پیروی از آهنگی که از پیش در ذهن خود دارند ،میتوانند یکی از خوانندگان
ً
این اشعار باشند .تقریبا همۀ زنان و دختران ،یکی از اعضای گروه هستند که اشعار را میخوانند.
در این جا بخشی از یک شعر بومی که در مراسم عروسی خوانده میشود را ذکر میکنیم.
ســـیت بیارم،ســـیت بیارم،چـــارکی گوشـــت بـــره

بونیتــو و شــونه دومــا تفنــگ پــس نقــره

sit biārem sit biārem čaraki gošte bera // bonito ve šone domā tofange pas noɣera

برگردان :برایت یک چارک گوشت بره بیاورم و تفنگ دسته نقره را به دوش داماد بیندازید.
ســیت بیــارم ســیت بیارم،بــاری گــل بــاری حنــا

حنایــا ســی دس و پاتــه ،گلیــا ســی ســر جــات

sit biārem sit biārem bāri gol bāri hanā // hanāya si daso pāta goliā si sare jat

برگردان :برایت یک بار گل و یک بار حنا بیاورم .حنا برای دست و پایت و گل برای روی
رختخوابت.
ای انــارون نشــگنی تــو ،مــر ایمــا انــار حــریم

اســبیان زیــن کنیتــو ،ایمــا نــیش عــروس بــریم

ei anārone našgenito mar imā anār harim // asbiāne zin kenito imāniš aros barim

برگردان :این انارها را نشکنید و مشغول انارخوردن نشوید؛ چراکه ما برای خوردن انار نیامدهایم،
اسبها را زین کنید که برای بردن عروس آمدهایم.
ای بـــرارو،ای خـــوورو ،ســـر ِم قربونـــه تـــون

ای قــدر خــدا نکوشــم ،ســی حنــا ونونــه تــون

ei berāro ei xoaro sare me qorboneto // eiqadar xoda nakošam si henāvanoneto

برگردان :ای برادران و ای خواهران ،سرم فدای شما شود .آرزو دارم ان قدر زنده باشم که در حنابندان
شما هم شرکت کنم.
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چـــی کنـــیم؟ چـــی نکنیمـــو؟ دس خوورمونهـــا بـــرن

دور خیمــه ش گــل بکــاریم جــای دیــری نبــرن

či kenim či nakenim das xoarmo hā beran // dore xemaš gol bakarim jaie diri
naberan.

برگردان :چه کار کنیم و چه کار نکنیم که دوستمان(عروس) را دارند میبرند؟ دورخیمهاش را گل
بکارید تا او را جای دوری نبرند.
عــروس نگریــو عــروس نگریــو ایچــه ده اوچــه بیتــره

ای هوسیره که تو داری ،د شکر شیرین تره

aros ngriv aros nagriv ieče de oče bitera // ei hosira ke to dāri de šekar širintera

برگردان :ای عروس ،گریه نکن که خانهای که خواهی رفت از خانۀ خودتان بهتر است و مادر شوهرت
برای تو شیرینتر از شکر است.
شادوما تفنگ و شـونش سـوار بیـه سـی شـکار

عروســش د مــین پــرده منــه و چــش انتظــار

šā domā tofang ve šoneš sevar bi a si šekār // aroseš de min parda mana ve čaš
entezar .

برگردان :شاداماد تفنگ به دوش برای شکار سوار شده ،عروسش در میان حجله چشم انتظار مانده
است.
ســیت بیــارم ســیت بیــارم گوشــت آهــو یــا شــکار

شــادوما قطــار بســته میــره و شــیش مخــار

sit biārem sit biārem gošte ahoy a Šekar // Šadomā qatār basta mira ve šiše maɣār.

برگردان :برایت گوشت آهو بیاورم یا شکار گوزن؟ شاداماد قطار را به تیغۀ بلند کوه بسته و غارها رفته
است.
سیت بیارم سیت بیـارم یـه هـزاری گـرده کـو

تــو بفرمــا مــه بیــارم زن خــو د لرســو

Sit biārem sit biārem ye hezari gerdeko // to befarmā me biarem zane xo de loreso.

برگردان :برایت بیاورم ،برایت بیاورم هزار تا گردو ،تو دستور بده تا من زن خوب از لرستان بیاورم.
دا دومــا خــوور دومــا کــم بگردیــد ویــی حونیــا

آو بیــار جــارو بکیتــو عروســتو و نــاز میــا

dā domā xoare domā bagardit ve ei honiā // ov biār jaro bakito arosto ve nāz miā .

برگردان :مادر داماد و خواهر داماد ،کم در این خانهها بگردید .آب بیاورید ،جارو کنید که عروستان با
ناز میآید.
چیــت جــاش واکنیتــو کــه عــروس داره میــا

ســر جاشــه گــل بریزیــد شــادوما د در اومــا

čite jaše vākenito ke aros dāra miā // sare jaše gol barizid šadomāde dar deromā
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برگردان :حجلهاش را باز کنید که عروس دارد میآید .سر جایش گل بریزید که شاداماد از در آمد.
هــر چــی حواســتیم خــدا دش وه ایمــا

تــا تزاکــه خــوم بهتــره د غریــو بــی وفــا

harči hastem xoda daš ve eimā // tātezaka xom bitera de ɣarive bivafā

برگردان :هرچه خواستیم پروردگار به ما ارزانی داشت .عموزادۀ خودم بهتر از غریبههای بیوفاست.

.5-6عاشقانهها
عشق واقعیتی است که از دور ترین ایام در زندگی همۀ اقوام حضور داشته است .در بین مردم لرستان
نیز اشعار عاشقانۀ فراوانی وجود دارد .کاربرد و کارکرد این اشعار در بین مردم لرستان چندان تفاوتی با
دیگر اقوام ندارد؛ این اشعار را ّ
عشاق برای معشوقان میخواندهاند گرچه این اشعار همدم تنهاییهای
غالب مردم است .جوانانی که در اوج روزهای عشق و عاشقی خود هستند و پیران و میانسالهایی که
در غم از میان رفتن آن روزگار و به قصد مرور خاطرات ،اشعار را زمزمه میکنند.
ً
قالب این اشعار ،متنوع و متفاوت است و تقریبا در اکثر قالبهای معمول و متداول میتوان اشعار
عاشقانهای یافت .مضمون این اشعار نیز بیان زیباییهای معشوق ،گله از پیمان شکنی و عدم توجه به
عاشق ،توصیف حاالت معشوق ،پایبندی به عهد و پیمان و همچنین دعا برای دور بودن معشوق از بال
و خطراتی است که ممکن است وجود او را آزار دهد.
یک شعر عاشقانۀ لری در قالب مثنوی :
بـــــــزران بـــــــزران بزرانمـــــــه

مـــال دوس بـــار کـــرد پـــا برانمـــه

bezeran bezeran bezeranma // māle dus bār kerd pā beranema

برگردان :من که کوس رسوائیام زده شده است و همه از عشقم به تو آ گاهند ،بگذار از عشق تو نیز آ گاه
شوند؛ خانۀ دوست بار کرد و پای من از رفتن به منزل او بریده شد.
دتــه جــون بــرات گــوش بــه و دنگــم

بیچـــــاره تـــــونم زریایـــــه زنگـــــم

dete June berāt guš bei va dangem // bičāra tonem zeryaya zangem

برگردان :دختر ،جان برادرت به بانگ صدایم گوش کن ،بیچارۀ تو هستم ،کوس رسوائی عشقم زده شده
است.
ّ
ســرمه عطــاری پــر چمیلــت کــم
دمکـــت بـــار بنـــه دم دمانـــت کـــم
damakat bār bene damemdam damānet kam // sorme atari per čamanet kam

ّ
برگردان :دهانت را بر دهان من بگذار تا لبانت را ببوسم و چشمانت را پر از سرمۀ عطاری کنم.
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اگــــر میلکــــت فراموشــــم بــــو

ســــفیدی کفــــن باالپوشــــم بــــو

agar milakat ferāmošem bu // sefidi kafan bālapušem bu

برگردان :اگر میل و عشق به تو را فراموش کنم ،الهی که تنپوش من کفن سفید باد.
بـــــــزران بـــــــزران بزرانمـــــــه

یـــــه دمـــــا دوســـــه گرگرانمـــــه

bezerān bezerān bezerānema // ya demā dus ger gerānema

برگردان :زنگ را به صدا در بیاور ،زنگ من به صدا در آمده است .بعد از رفتن دوست ،آتشی در درون
من زبانه میکشد و همۀ وجودم در غم دوری از معشوق آتش گرفته است.
ایــــواره دیمــــت و طــــرازه مــــای

ذهــنم کــور نکــه شــیوه نــازه مــای

ivāra dimet va terāza māi // zehnem kurnaka šive nāza māi

برگردان :غروب دیدمت ،راست و با ابهت میآمدی .ذهنم را کور مکن ،تو به شیوهای نازنین میآمدی.
بـــزران بـــزران یکـــه تیـــره مهیـــه

قاصــــــد کــــــه دوس دیرنمــــــه

bezerān bezerān yaka tira mahya // qāsede dus dirinema

برگردان :زنگ را به صدا در بیاور ،آن تنها تیر و نشان من است .او قاصد دوست دیرین من است.
ایـــواره دیمـــت بـــر ومـــال نکـــی

یــه آبــادی چــول وکــور جهــال نکــی

ivāra dimet ber va māl nakei // ye ābādi čul va koer jehāl nakei

برگردان :غروب دیدمت ،به منزل نخواهی رسید .یک آبادی را از پسران جوان خالی مکن.
بـــــزران بـــــزران تـــــو عزیـــــزکم

میــوه رنــگ وارنــگ ســر پــائیزکم

bezerān Bezerān to azizakam // mive rang vā rang sar pāeizakam

برگردان :زنگ را به صدا در بیاور ،ای تو عزیزترین من ،ای میوۀ رنگارنگ من در آغاز پائیز.
بـــزران بـــزران زنگـــت زریایـــه

ارا دوســـــــکت آزت بریایـــــــه

ج

bezerān Bezerān zanget zeryaya // arā dusakat āzet beryaya

برگردان :کوس رسوایی مرا به صدا درآور؛ چراکه برای دیدن دوستم نیرویی در وجودم نمانده است و
طاقتم طاق شده است.

  70فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،3پیاپی  ،29پاییز 1399

.6نتیجهگیری
ادبیات شفاهی مردم لرستان پیشینهای به درازای تاریخ حیات این مردم دارد .وابستگی این مردم به شعر
و موسیقی موجب شده است تا شعر ،کارکردهای گسترده و انکارناپذیری در جامعۀ محلی مردم لرستان
داشته باشد .بررسی سرودههای محلی لرستان نشاندهندۀ این واقعیت است که این سرودهها زوایای
مختلف زندگی مردم را در بر میگیرند .این مردم در جهت آساننمودن بسیاری از دشواریهای زندگی،
برای خود اشعاری سرودهاند که هرکدام در جایگاه خاص خود ،حضوری پررنگ در زندگی آنان دارند.
همچنین بررسی این بومیسرودهها میتواند در شناخت آداب ،عادات و فرهنگ و رسوم این مردم،
کمک شایانی بکند؛ چراکه سرایندگان این اشعار که از تودۀ مردم بودهاند ،پسندها و ناپسندهای آنها را
به گونهای هنرمندانه در این اشعار گنجاندهاند .با بررسی سرودههای بومی مردم لرستان ،این نتیجه
حاصل شد که مضمون غالب این سرودهها ،صرف نظر از نوع و کارکرد خاص آنها ،شجاعت و
دالوری و جانفشانی در برابر دشمن ،دست ودلبازی و مهماننوازی ،دینداری و پیروی از بزرگان
دین ،نیکروزی و نیکسرانجامی و بهرهمندی بیشتر از مواهب طبیعی و عشق به زن و فرزند و خویش
و پیوند و نفرین بر حسود و ستایش خداوند است؛ از آنجا که این سرودهها در بین توده مردم رواج
داشته و مربوط به گروه و طبقۀ خاصی نیست ،می توان گفت که سادگی و بی پیراگی و خیالانگیزی
این سرودهها ،نشان از سادگی و صمیمیت این مردم دارد.
منابع
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A look at native poems of Lorestan
Arash Amraee 1*
Ali Bazoovand 2

Abstract
Native literature is a worthy treasure inherited from our ancestors.
This kind of literature in its special sense refers to a literature that has
been created in a particular region. The native literature of Lorestan is
one of the precious parts of Iranian folk’s native literature. In this
paper, we will investigate a part of the popular culture of people of
Lorestan, the native poems and their place in the community of
Lorestan, while introducing their history. We will also introduce the
Chell Sero (forty songs), Mur, Laue Laue (Lullaby), work songs,
couplets Mashga, Dayam Buye and romances as the most important
types of native poems of Lorestan .Poetry and music are inseparable
parts of the Lorestan people, and if we say that they are the cause of
popular culture, we have not exaggerated. These people have some
poems and music for all aspects of their life from birth to death, which
have various functions in different situations.
Keywords: Lorestan, Native poems, chehel Soro, Lave Lave
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