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پژوهشی اجتماعی در شعر لری
*
  

  
  شاهرخ موسويان
  كارشناس ارشد ادبيات فارسي

  عباس خائفيدكتر 
  استاديار دانشگاه گيالن

  
  

  چكيده

و سرزميني، دوش به دوش ادبيـات رسـمي وجـود داشـته       ادبيات عامه، در هر جامعه

تعـارف و  چنين ابياتي از آنجا كه بر پايـة واقعيـات زنـدگي و عـاري از هرگونـه      . است

عـالوه بـر آن   . اي است آينة تمام نماي بخشي از حقايق تاريخي ـ اجتماعي است  مالحظه

اي حاضـر   ها و باورهـاي منطقـه   گوياترين تصوير زندگي مردمان كه آداب و رسوم، سنت

  . است

شـناخت چنـين   . اي كهن تصويرگر زندگي سنتي و ايلـي اسـت   ادبيات لري با پيشينه

  . هاي مردم شناختي و جامعه شناسي آن ناحيه است ت ويژگيادبياتي مددرسان شناخ

اي و ايالتي جامعه لر با تأكيـد بـر شهرسـتان بـوير      اين نوشتار به بررسي بافت عشيره

محدودة زمانمي اين بررسي دهه هزار و سيصد و پنجاه و قبـل از آن  . احمد پرداخته است

ـ ات رسـمي د ـيزش با ادبيپيرايگي رسوم لري را ـ قبل از آم  است و سادگي و بي هـاي   هه

  . كند اخير ـ بيان مي

                                                           
  20/11/85: تاريخ پذيرش نهايي        11/6/85: تاريخ دريافت مقاله *
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   .ادبيات اقليمي، شعر گويشي، فرهنگ مردم بويراحمد: كليد واژه

  

  مقدمه 

انگليسـي بـه معنـي دانـش     » Lore«آلماني بـه معنـي تـوده و    » Folk«فولكلور از كلمه «
» رهنـگ عاميانـه   ف«و » فرهنگ عامه«و » دانش توده اي«تركيب شده است و در زبان فارسي 

سـتوده،  (» .ترجمه شده است كه رسايي الزم را در بيـان مقصـود نـدارد   » ادبيات نانوشته « و 
  )58،ص1378

مقامي  ادبيات هاي رسمي  در تاريخ) فولكلور(شعر عوام مانند ساير شئون فرهنگ عوام 
ه از اعمـاق  گويي سيم خاردار و خط قرمزي ك. آيد ندارد و به ندرت نامي از آن به ميان مي

شعر نيز كامالً كارا و كاربردي بوده  ةدر حوز ،تاريخ ميان خواص و عوام كشيده شده است
دهد كـه شـعر فولكلـور دوش بـه دوش      مطالعه سويداي دل ادب هر مملكت نشان مي. است

  . هايي آهسته شعر رسمي وجود داشته است؛ البته با گام
دگي و عـاري بـودن از رودربايسـتي و    شعر و ادبيـات عـوام چـون بـر پايـه واقعيـات زنـ       

   .تخيالت است، مي تواند منبع خوبي براي كشف بعضي حقايق تاريخي و اجتماعي باشد
هاي شعر لري اختصـاص دارد سـعي شـده     مايه در نگارش اين مقاله كه به بررسي درون 

  . داوري باشد ها به دور از تعصب و پيش كه بررسي
ابت موضوع هاي ادبي در ميان ايـالت، منـابع و مراجـع    به خاطر فقر فرهنگي و عدم كت 

اي نشـده اسـت، زيـرا     همچنين به اشـعار جديـد لـري اشـاره    . رس نبوده است كافي در دست
لور عاري هسـتند و ماننـد شـعر    كشعرهاي جديد با همه زيبايي، از داشتن ويژگيهاي شعر فول

. رسمي و فارسي را دارنـد هاي يك شعر  شعرهاي جديد پيچيدگي. فولكلور سادگي ندارند
لور، آينه بـودن آن اسـت؛ يعنـي مـي تـوان نـوع زنـدگي و         هاي شعر فولك از ديگر ويژگي
اما اشعار جديد . گونه ريايي در آن اشعار ديد ها و رسوم مردم را بدون هيچ عقايد و فرهنگ
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لـي  اند كه عمدتاً منفك از واقعيات و فضاي يـك بافـت سـنتي و اي    توسط نسلي سروده شده
  . به همين خاطراشعار آنها نمي تواند بازگو كنندة سنتها و ريشه هايشان باشد. هستند
واقعيتهايي جامعه شناسانه در چند دهه اخير؛ بويژه بعد از انقـالب اسـالمي و نيـز بعـد از      

باز شدن مرزهاي فرهنگي و رسانه اي در چند سال اخير، به شدت دسـتخوش تغييـر يـا كـم     
بنابراين در مطالعة اين مقاله، بهتر است تصاوير و برداشتهاي ذهن خـود را بـا    .اند رنگي شده

دهة هزار و سيصد و پنجاه و ما قبل آن منطبق سازيم، تا در تقابل با واقعيـات امـروز جوامـع    
البته پر واضح است كه شالوده هاي مطالب مطرح شده، هنـوز هـم   . لر، دچار تعارض نشويم
عشيره اي و ايلياتي رسوب و رسوخ دارد و طبيعتـاً انفكـاك از يـك    در جوامع لري با بافت 

  . فرهنگ نهادينه شده، در كوتاه مدت ناممكن خواهد بود
اگر چه محدودة تحقيق ما، شهرستان بويراحمـد اسـت؛ امـا ويژگيهـا و مطـالبي كـه در        

  . تحليل اشعار طرح مي شود، دست كم در هشتاد درصد جوامع لري مشترك است
از شـمال بـا اسـتان چهارمحـال و بختيـاري، از جنـوب بـا         كهگيلويه و بويراحمـد  ناستا 
هـاي اصـفهان و فـارس، و از غـرب بـا اسـتان        هاي فارس و بوشـهر، از شـرق بـا اسـتان     استان

بويراحمـد بـه مركزيـت ياسـوج،     : هـاي اسـتان عبارتنـد از    شهرستان. خوزستان همسايه است
بـه مركزيــت دوگنبــدان و شهرســتان دنــا بــه   كهگيلويـه بــه مركزيــت دهدشــت، گچســاران 

. رسـد  متر مي 4409كه ارتفاع آن به ست »دنا«قلة  ،بلندترين نقطه استان. سخت مركزيت سي
ــ   ــه دو ناحي ــايي ب ــتان از نظــر جغرافي ــن اس و گرمســيري ) بويراحمــد(وســيع سردســيري  ةاي

خـش زاگـرس   تـرين ب  جنـوبي  ،در واقع ،بخش سردسيري استان. شود تقسيم مي) كهگيلويه(
هـاي فـراوان و منشـاء     هـاي وسـيع، سرچشـمه    مرطوب است كه داراي بارش فراوان، جنگـل 

 ةياسـوج مركـز اسـتان، در ايـن ناحيـ     . رودهاي بزرگ و پر آبي چون كارون و مارون است
  . سردسيري قرار دارد

لـري مـورد   . است ادامة زبان پهلوي فارسي همانندگويش مردم اين استان لري است كه 
مال در اين استان با لري چهارمحال بختياري، بخش هايي از استان بوشهر، بخـش هـايي   استع

از استان خوزستان و قسمت زيادي از استان فارس شباهت و نزديكي فراوانـي دارد؛ ولـي بـا    
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استان لرستان اندكي تفاوت دارد كه اين تفاوت بيشتر معلول لهجه و طرز  ةلري مورد استفاد
  . آنها ةه ريشاست ن واژگان تلفظ

ــ ايـل   1: بافت اين استان عشايري است و شش ايل بزرگ را در خـود جـاي داده اسـت   
ــ ايـل   6ــ ايـل دشـمن زيـاري     5ـ ايل طيبـي  4ـ ايل باشت و باوي 3ـ ايل بهمئي 2بويراحمد 

  .چرام
ــل بويراحمــد، در ســال   ،1342و  1341هــاي  بعــد از شــورش ســال « ــق  1342اي ش، طب

كهگيلويه و بويراحمد به فرمانداري كل و بـه مركزيـت   به  ،يي مّلمجلس شورا ةنام تصويب
ياسوج تغيير يافـت و از نظـر تقسـيمات كشـوري داراي دو شهرسـتان، يكـي كهگيلويـه بـه         

ياسـوج هـم مركـز    . مركزيت دهدشت و ديگـري بويراحمـد بـه مركزيـت ياسـوج گرديـد      
در آن موقـع بخشـي از    شهرستان بويراحمد و هم مركز فرمانداري كل بود و گچساران كـه 

شهرسـتان مسـتقلي بـه مركزيـت      عنـوان  ،خورشيدي 1353در سال . شهرستان كهگيلويه بود
كهگيلويـه و بويراحمـد منحصـر بـه      ةبا تشـكيل فرمانـداري كـل، محـدود    . يافتدوگنبدان 

سرزمين ايالت ششگانه كهگيلويـه و بويراحمـد شـد و سـپس بـا همـان محـدوده بـه اسـتان          
  ) 25،ص 1378غفاري،(» .احمد تغيير نام يافتكهگيلويه و بوير

  

  درآمدي بر شعر لري بوير احمدي 

اي  ابيات محـدود و پراكنـده   شود، مي اطالق آن بر ،شعر فولكلور بويراحمدي ،آنچه كه
   :شوند ميم است كه به دو بخش تقسي

بخش اول اشعاري است كه به مناسبتي خاص سروده شده و با اين حال به خاطر 
هاي توده مردم در آن شعرها،  آمال و خواسته دادن  روح مشترك جمعي و جلوه حاكميت

كه » امراديت«ق به جنگ اند؛ مانند اشعار متعّل به صورت اشعار فولكلور و عمومي درآمده
  . به وقوع پيوسته است 1309اين جنگ ميان نيروهاي مردمي و دولت رضاخان در سال 

خــاص نبــوده، بلكــه حــاوي  يا بــه مناســبتبخــش دوم اشــعاري اســت كــه ســرايش آنهــ
ها، طبيعت و مسائلي از اين قبيل است كه همـواره محـور اشـتغال     ها، حماسه ها، عشق دغدغه

  . بوده استاذهان عموم مردم 
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اند و  اشعاري كه رسماً به عنوان اشعار لري در بويراحمد وجود دارد و مقبوليت عام يافته
كـه معمـوالً    هايي است اين ابيات همان. محدود استشود،  ر از آنها ياد ميوبه عنوان فولكل

  .خوانده مي شوند و به گوش همه آشنايند) ها مرثيه(ها  در آوازها و سرودها و شروه
   

  قالب و وزن شعر ُلري  

تعداد بسيار اندكي اشعار غيرمشهور، همگي در قالب  به غير از ،اشعار ُلري بويراحمدي
، زيرا يك زندگي بسيار كه معاني مستقلي دارنداند  سروده شده گونه ـ مثنوي هاي تك بيت

. تابد كه ساده و به دور از پيچيدگي باشد؛ يعني مثنوي شعر را برميساده و بدوي، قالبي از 
خامت مثل فتواند داراي قالب شعريِ پر ساده نمي ة، يك جامعاجتماعياز لحاظ روانشناسي 

تواند گردن در چنبر  ح صحرايي و سركش نميشاعر آزاد ُلر با آن رو. قصيده باشد
او به طور ناخودآگاه و غريزي قالبي مثل مثنوي . ها و مضايق قالب غزل بگذارد محدوديت

  . ند كه مثل روح او كمترين قيد و بندها را داشته باشدزيگ را برمي
يـت  هر مثنوي تنها يك ب. ها بيش از يك بيت باشد آيد كه اين مثنوي به ندرت پيش مي 

اگر بيتي ديگـر  . كند ريزد و تمام مي حرفهايش را در همان يك بيت مي ةاست كه شاعر هم
دي ندارد كه كوچكترين مناسبتي با بيت قبلي داشـته باشـد؛ مـثالً ممكـن     سرايد، هيچ تقي مي

  . است يك بيت در موضوع عشق و بيت ديگر در موضوع چريدن يك گله بز كوهي باشد
در ايـن  . اسـت شود كه بحر رمـل   محدود به يك وزن ميبيشتر ،دهاي فر وزن اين مثنوي

. آيـد  ميفعالتن وزن از سه بار فاعالتن استفاده شده است كه فاعالتن دوم گاهي به صورت 
  . سالممسدس رمل : شعر ُلري چنين استبحر غالب بنابراين 

  : كنيم براي نمونه در اينجا يك بيت را ذكر مي
  

   ر بخــــتم وخــــو جيگرمــــه خــــينِذايقــــ
  

  
ــافر ن  ــنفه كـ ــلمون نشـ ــه مسـ ــينكـ   ِبـ

  

iqadar baxtom va xow jegarma xine    
Ke mesalmun našnefe kāfar nabine 

  . نبيندكافر و مسلمان نشنود : به قدري بختم در خواب و جگرم خون است كه
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 يكي از داليل عدم تنـو     ع سـاليق و ثبـات نـوع    ع در اوزان شـعري ايـن مـردم، عـدم تنـو
اتي كـه زنـدگي در طـي    يـ در يك بافـت محـدود و ايل  . احساسات آنها بوده استزندگي و 

صورت و رنـگ جريـان داشـته، طبيعـي اسـت كـه       يك صدها و شايد هزاران سال تقريباً به 
. گيـرد  شـود و مـورد اقبـال قـرار نمـي      ع در هر چيز واپس زده ميجديد و تنو ةهرگونه پديد

ـ      سادگ ،ساده و قانع مرد ُلر ةروح و ذائق ري داده و طـي  ي و قناعـت خـود را بـه شـعر نيـز تس
صدها سال، به يك وزن قناعت كرده و اندك اندك با آن عجين شـده و ميـان خـود و آن    

  . نمك عميق و شديدي را حس نموده است وزن، همزادي و حقّ
ع حجم اين مردم براي ثبت و ضبط فرهنگ بومي و ادبيات فولكلور طاقـت تنـو   كم ةسين

در حقيقـت آنهـا نـه بـام بـيش را      . هاي اشعار را نداشته است كاري چيدگي و ريزهاوزان و پي
  . اند و نه برف بيش را خواسته مي
   

  امتزاج شعر و موسيقي 

عان كرد كه شعر ُلري به همان اندازه كه حيات يك انسان به هوا ذتوان ا به جرأت مي
ري كه امروزه به عنوان شعر به واقع اشعا. محتاج است، به موسيقي وابسته و مديون است

اند و خود را از عمق  شناسيم، همگي بر سمند موسيقي نشسته فولكلور بويراحمدي مي
توان يافت كه  در ميان اشعار ُلري تقريباً شعري را نمي. اند هاي گذشته به ما رسانده سال

  . م نكرده باشداي آن را ترّن خواننده
در هـيچ روسـتا و ايـل و    . ردم جاري بـوده اسـت  عالقه به موسيقي و آواز در خون اين م

. گـوش را ننـوازد   ،بـك چوپـاني  لكوهستاني نبوده است كه دم به دم صداي آوازي و يا ني 
خـود   و آنها را از خـود بـي   داشته به خلجان وا نمياين مردم را  ةهيچ چيز مثل موسيقي عاطف

  . ندا هآنها حتي در عزاداريهاشان موسيقي مي نواخت .نموده است نمي
و در چند دهه اخير كمانچه ني، پيشه، سرنا  هايبويراحمد منحصر به ساز ةسازهاي منطق

  . است بودهو ويالون 
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بـه نـدرت بـه صـورت تصـنيف و ريتميـك خوانـده         و اشعار ُلري اكثراً به صورت آواز
امـا همـواره بـه طـرز بسـيار       ،عليرغم شور و حركتي كه داشته ،روح اين مردم. شده است مي
هـاي موسـيقي    هـاي ايـن امـر دسـتگاه     يكي از نشانه. بوده است همراهجيبي با سوز و اندوه ع

تقريبــاً تمــام شــعرهاي ُلُــري . بــراي ايــن شــعرها انتخــاب شــده اســتناخودآگــاه  كــه اســت
خوانـده   ه همـايون و مايـه دشـتي و نيـز مقـداري در دسـتگا      دشـتي بويراحمدي در دسـتگاه  

  . شده است مي
آلـود آواز   و حـزن  انگيـز  غـم به خاطر هماهنگ كردن اشعار با فضـاي   خوانندگان غالباً 

. شـكنند  ميآن را » فاعالتن«ندازند و ريتم ا ميخود، اشعار ُلري را مقداري از بحر سالم خود 
  : اي از اين هنجارشكني است شعر زير نمونه

  اَوك مــــال لن دزروغنــــگ و غــــول دو
  

  
  ن بـــج پـــاريوكزروخــرس تيـــه دو 

  

qong – o – qul – e – dosarun duš māla bidār kerd 
Xars – e – teyahye doyarun baja pāryow kerd 

اشك چشم آنها زمين ديم را به شاليزار . ديشب آبادي را بيدار كرد ،نجواي دختران
  .تبديل نمود

در اين بيت هجاي آخر كه يك هجـاي كشـيده اسـت، كـامالً اضـافه بـر وزن و مختـل        
ي كشيده و اضـافي هنگـام قـرار گـرفتن در يـك دسـتگاه آوازي، كـامالً        اين هجا. باشد مي

اي بر سر عيـب نهـان شـعر     پرده كشش آواز شد و بدين ترتيب چفت و هماهنگ با آواز مي
  . كشيد مي

  

   هاسطور نوعي» برنو«

شود و  هاي ادبيات فارسي رسمي با شمشير و كمان و گرز و كمند متبلور مي اگر حماسه
اينـك  . يابد مصداق مي» برنو«هاي بويراحمدي اين تبلور با تفنگ  بد، در حماسهيا ت ميعيني
  .آن بپردازيم ةاشعار و زيباشناختي صور خيال و ايماژهاي شاعران به
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مردم ايـن منطقـه هـر چيـز      ،برنو آنقدر عزيز بود كه در بسياري از محاورات و تشبيهات
اين بز «: گفتند مي» !چه بز خوبي«تند بگويند خواس اگر مي. كردند عزيزي را تشبيه به برنو مي

پسـر برنـويي   «: گفتند پسر خوبي دارد، مي يخواستند بگويند فالن اگر مي .»ارزد يك برنو مي
ديـدن برنـو را بـه دنيـا     خواب هميشه  ،ران نيز در علم تعبير خوابجالب است كه معب .»است

  .كردند معلوم است ه دختر تعبير نميو البته اينكه چرا ب تعبير مي كردندآمدن فرزند پسر 
هايي كه ميـان قبايـل و ايـالت بـا خودشـان و يـا        جالب است بدانيم كه بسياري از جنگ

 همـين بـراي تصـرف و بـه دسـت آوردن     ، گرفت و صورت مينبر ةشهرهاي اطراف به وسيل
  . جنگيدند تا برنو به دست آوردند ، با برنو ميبه بيان ديگر. برنو بود

  

  ــارت ــروم غـ ــه ايـ ــفر كـ ــميرم اي سـ   سـ
  

  
ــارم ب ــد ايــ ــو بلنــ ــرمرنــ ــر بميــ   اگــ

  

Isafar ke irvom qārat semirom  
iyārom bernow beland agar bemirom 

روم، با خودم برنو به غنيمـت خـواهم آورد حتـي     اين سفر كه دارم به غارت سميرم مي: 
  .اگر كشته شوم

ي هـم  تي وقتـي دچـار نقـص فّنـ    اين برنو در نظر مرد بويراحمدي آنقدر عزيز بوده كه ح
رفته، حاضر نبوده كه از اين عزيـز گلـه و شـكايت كنـد و گنـاه       شده و تيرش به خطا مي مي

   :گرفته استمي برنو را اينچنين به گردن 

  

ــ  ــو بلنــــد درجــ ــيش هتفنــــگ برنــ   ِو پــ
  

  
ــه ت ــيش  خن ــه چ ــيم ي ــه ت ــير برنويل   ِص

  

Tefange bernow beland daraja va piše 
Na taxsire bernowyale teyam ya čiše 

شايد چشمانم عيبي ] اگر تير به هدف نخورد. [برنو بلند در جلو قرار گرفته است ةدرج: 
   .دارد؛ برنو تقصيري ندارد

ــا ــده ت كتفنگــل پ ــرن مــال مــو ي ــه تي     رهي
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  و مـــو نـــدان گفـــتن فقيـــره يـــذردو  
  

tefangal pāk dahtiren māl mo yatire 
duvara va mo nadān goften faqire 

هنگام خواستگاري به من دختـر ندادنـد؛   . رير دارند و من تفنگ يك تيهمه تفنگ ده ت: 
  . فقير است: گفتند

نان نداشتن نه ، يك تفنگ ده تير است نداشتن م كه فقر براي مرد لريبين در بيت فوق مي

ت وصـل  ةدختر نيز چنين مـردي را فقيـر شـمرده و شايسـت     ةخانواد. يا ديگر مايحتاج زندگي

  .اند دانسته نمي

آوري همـين   به يقـين يكـي از داليـل قيـام عشـاير بويراحمـد در دوران رضـاخان جمـع        

گـرفتن   ةگـرفتن برنـو از دسـت ايـن مـردم بـه مثابـ       . هاي برنو توسط دولت بوده است تفنگ

تـوان   در بيـت زيـر مـي   . ناموس آنها بود و اين يعني افكندن آتش در ميان انبـاري از بـاروت  

بـه   هـا  ف لر بويراحمدي را از اين موضوع و خلع سالح خـود توسـط امنيـه   سأر و تثيأميزان ت

   :وضوح دهيد

  مور دولـــتأمـــن بيراحمـــد مـــ   ذاومـــ
  

  
ــت   ــا قيومــ ــه آخ تــ ــه برنويلــ   بردنــ

  

umase men beirahmad mamure dowlat 
bordene bernowyala āx tā qeyumat 

آه خـواهم كشـيد كـه برنوهـا را     تـا روز قيامـت    .مور دولت به بويراحمد آمده استأم: 
  . اند جمع كرده

  :خواهد كند و از خدا مي و يا در اين بيت تمام آرزوهاي خود را در سه چيز خالصه مي
 اللــيو خــدا خــواس كردمــه ســه چــي ح  

  
  جج

  
  اسب خوب برنو بلند گل قـد شـاللي  

  

va xodā xās kerdeme seči helāli 
asbe xub bernow beland gel qad šelāli 

  .اسبي خوب، برنويي بلند و معشوقي بلند قامت: ام از خدا سه چيز حالل خواسته: 
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در فرهنگ اين مردم و رسـوخ آن حتـي بـه مبـاني      را انگيز جايگاه برنو بيت شگفت اين
  .)بوده استبلند، متوسط و كوتاه  ةانداز وتفنگ برنو در سه نوع  ( .نشان مي دهدي تعقيد

ــه   ــط خدايـ ــمه وسـ ــا قاسـ ــل شـ ــو كـ   برنـ
  

  
  كرباليــهمـن دو گـوش برنــو بلنـد ره    

  

    bernow kol šā qāseme vasat xodāya  
men de guš bernow beland rah karbelāya  

خداسـت و راه كـربال از ميـان     ،اسـت و برنـوي متوسـط    1شاهزاده قاسـم  ،برنوي كوتاه: 
  .گذرد برنوي بلند مي ةشكاف درج

  

  شعر عامه و فقر

بسيار كهن و ارتباط كامل با زندگي ايلي و عشـايري ايـن مـردم     ةفقر در اين منطق ةريش
 بودنـد  اين مردم از هر گونه داد و ستد و ارتباط با شهرها و مناطق ديگر محروم. داشته است

. چشم مردم عشيره به آسمان بوده اسـت . كردند ميتهيه  شخصاًمايحتاج خود را  ةيكّل ايدو ب
اندك گندمي هـم كـه در   . گرفت و شيرش رونقي داشت اش گوشتي مي اگر باران بود، بره

كـرد و يـا اگـر     خشـكي مـي   اگر آسمان ناخن. كرد ييالق كاشته بود، نان سالش را تأمين مي
كريـه فقـر و    ةمرد عشيره مزدور يك مالك بود و خود صاحب گاو و گوسفندي نبود، چهر

  . داد روزي خود را با اخم فراوان نشان مي تيره
گـذارد،   شود و پا به عرصه شـعر و هنـر مـي    زندگي واقعي خارج مي ةحوزفقر، وقتي از 

فـروش آنقـدر    در واقعيـت زنـدگي، دختـر كبريـت    . شـود  بسيار رمانتيـك و حتـي زيبـا مـي    
داشـتني   در واقعيت زنـدگي، اشـك يتـيم آنقـدر دوسـت     . خواستني نيست كه در داستان آن

ر سـياه اسـت؛ امـا در كارخانـه     در واقعيـت زنـدگي فقـ   . نيست كه در شعر پـروين اعتصـامي  
به راستي كه شعر ما به شدت مديون . بازيافت هنر و شعر، اتفاقاً بسيار روشن و مطلوب است

   .ستسوژه فقر و سرگذشت و زندگي فقرا
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مخاطب اگـر ُلـر باشـد،    . كند فقر خودنمايي مي ةدر شعر ُلري نيز به وضوح رنگ و سوژ
ي كه از زنـدگي فقيرانه داشته اسـت، بـه شـدت    به جهت خاطرات نـوستالژي و حس ملموس

  . برد ت مياز اشعاري با موضوعيت فقر لذّ
هـاي   هاي معشوق ت و آويزهآالها و زيور معشوق شعر ُلري گاهي فقير است و از خلخال

  : ديگر اقوام عاري است؛ اما در نظر شاعر، وجود معشوق خود ثروتي است خداداده
  

  ســــر علـــي وري خــــدا مگيـــت فقيــــره
  

  
ــام ح  ــه پــس پ ــوم مــث پنبي ــرهدم ل   ري

         

sar ali vari xodā megit faqirē 
damē lowm mes panbaya pas pām harirē 

هـايي   هايي چون پنبه دارم و ساق لب. شما را به سر علي و به خدا، نگوييد كه من فقيرم: 
  .چون حرير

او دوسـت   وارزومـات فقيـر  مل ةاين نكته بسيار جالب است كه شاعر ُلر، معشوق را با هم
. شـوند  نمـي  پيـدا هاي رمانتيك و شسته رفته و پاكيزه  در يك محيط فقر هرگز معشوق. دارد

هـاي   صورت معشوق اگر هم ماه باشد، لكه. هاي تميزي ندارد ر، معشوق دستيدر محيط فق
وابـد  خ پر قو نميبستري از معشوق در . اند سياه خاك و چرك آن را مثل ابري تيره پوشانده

اما دامـن  . هاي بلند است دامن كشاندن متعلق به طبقة مرفّه و دامن. رود كشان راه نمي و دامن
ايـن   ،بـا ايـن همـه   . پوشـاندن پاهـاي پرچـروك اوسـت     ةهميشـه شـرمند   معشوق فقيركوتاه 
اگر معشوق عزيز است، چـرك و چـروك پاهـايش    . براي شاعر ُلر خواستني است ،معشوق

شـاعر   معشـوق  هاي لب هاي دست معشوق شايد برايش حكم همان خال پينه. هم عزيز است
  :فارسي را داشته باشد

   

ــ ــ ذدي ــگ پس ــركو يمت دي ــن س   ن زي م
  

  
  چــــركو دهسلــــت رگ رگينــــه پايـــلِ

  

diδamet dige pasin zi men serku 
dahsalet rag raginē pāyelčerku 
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چـروك و پاهايـت   هايـت پر  دسـت . ديروز عصر تو را در حال كوبيدن هاونـگ ديـدم  : 
  . پرچرك بود

هـاي بـدوي و   زوبعضي از شـعرهاي ُلـري كـامالً ميـزان فقـر مـردم و قناعـت آنـان و آر        
  : دهد كوچك آنان را نشان مي

  

ــرّ   ــره و كــ ـــطم بگــ ـــه 2لمپشابليــ   بزايــ
  

  
ــه    كلـــگ و ماســـي بخـــرم وايـــم ورايـ

  

Šābalitom begerē korpalom bezāyē 
Kalg-o-māsi bexarom vāyom varāyē 

آنگـاه نـان بلـوطي بخـورم و     . دوست دارم شاه بلوطم ثمر دهد و برّه هـايم زاده شـوند  : 
   .همين آرزو مرا بس است. ماستي

فقـر، طبـع او را بـه قناعـت     . را نخواسـته اسـت   نعمـت زيـادي  شاعر در اين شعر از خـدا  
  . ماست، راضي و خرسند نموده است ظرفيكشانده و به نان بلوطي و 

بسـيار سـاده و    يآميـزد و عشـق   مـي در هـم  آرزوهاي عاشقانه شـاعر   اين قناعت گاهي با
  :سازد فقيرانه را پديدار مي

   

ـــرِ    ـــم خ ــر كن ـــار خ ـــرف و ب ـــم ب   بـرون
  

  
  شونه نصفه كنم و خمه و گل برسونم

        

barf va bārē xar konom xara berunom 
Šowna nesfa konom-o-xema va gol berasunom 

  . ار كنم و شبانگاهان خود را به خانه دلدارم برسانمرا روي االغم ببرف  :
بردن برف براي معشوق، آن هم روي يك االغ و نه روي سمندي مطّلا لگام، حاكي از  

بايد يادآوري كرد كه اين شعر به حمل برف هاي دنـا در  . فضايي فقيرانه و بسيار ساده است
  .تابستان به وسيله االغ اشاره مي كند

آرزوهـاي آنهـا قابـل    . دهـد  ميزان قناعت و سادگي اين مردم را نشـان مـي   اشعار زير نيز
  : هستنددسترس و در عين حال بسيار كوچك 
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  ســه چــي حاللــي وو خــدا خــواس كــردمِ
  

  
  يــه تـيــه كـالــي    ،عـمارتـي ،رعيـتي

      

vow xodā xās kerdemē se či halāli 
rayati emārati ya tiya kāli  

  . كشاورزي، يك خانه و يك معشوق چشم كال: ام ل خواستهاز خدا سه چيز حال: 
وقتـي   ،انـد معشـوق ُلـر    اكثر شعراي فولكلور در شعر ُلري از طبقات پـايين و فقيـر بـوده    

  . متفاوت است كامالً با معشوق يك عاشق فقير ،متعّلق به عاشق طبقه باال باشد
ــ   ـــار و س ـــر چن ــل  س ــي  بلب ـــن چهچ   ـر چم

  
  

  نـازنيـن ونـشــم ايــا دامــن پــر از گــل     
      

Sarčenār-o-sarčaman čahčey bolbol 
nāzanin va našm iyā dāmaneš poraz gol 

معشوقم شادمانه و با دامني پـر از گـل   . خواند بلبل مي» سرچمن«و » سرچنار«در مناطق : 
  .آيد مي

همسـرش   خان است كه براي اين بيت متعّلق به يكي از خوانين بويراحمد به نام خدا كرم
دهـد كـه شـعر     بافت كلمات و ايماژ اين بيـت كـامالً نشـان مـي    . سروده است» بي شاهي بي«

بانشـاط و خرامـان اسـت و در كنـار     . دامن معشوق پر از گل است. مرفه است ةمتعّلق به طبق
دامن دختركان فقير معموالً پر از علف گوسفندان و گياهان دارويـي  . اي ييالقي است چشمه

  . هاي نان ذرت و بلوط بوده است ب خشك براي آتشهيزم و چو و
  

  بويراحمددر فرهنگ وطن  

پرداخته نشده » ايران«در اشعار لري به هيچ وجه به موضوع وطن به معني كالن آن يعني 
  . است

بـه سـرزمين خـويش    ي تعصـب و دلبسـتگي شـديد    ،اي مرد لر به اقتضاي زندگي عشيره

گاه براي دفـاع از  . اند هاي سال دو قبيله با هم جنگيده الگاه براي تكه زميني، س. داشته است

نيـز نـام ايـران     ي خاصردااند، اما با اين حال در مو از نام خود و از جان خود گذشته» وطن«

سردسـير   ةعلت اين است كه لر وطن را فقـط منطقـ  . يابيم را در شعري لري بويراحمدي نمي
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وطـن  ، گيلويه را كه قشالق زمستاني او بودهحتي منطقه گرمسيري كه. دانست بويراحمد مي

شـاعر لـر فقـط و فقـط دلبسـته زادگـاه خـويش يعنـي منطقـه سردسـير           . آورد به حساب نمي

شـد و اشـعار    ، دچـار فـراق مـام وطـن مـي     رفـت  بويراحمد بوده و از بويراحمد كه بيرون مي

  .سرود سوزناكي در هجران اين مام مي
  

  تو گـل سرحـد رويي رنگ كـوگ داري 
  

  
  يرگرمسيـر كردم ذليـل سـرنــي ورا 

        

to gole sarhad ruyi rang kowga dāri 
garmasir kerdom zalil sar nivarāri 

هواي گرمسير مـرا نـزار   . رنگ كبك داري. هستي اي يار) بويراحمد(تو گل سردسير : 

  . پرسي ساخته و تو احوالي از من نمي

زادگـاه   درشده بـود كـه مـرد لـر ايـران را       نظام محدود ايل و زندگي بسته آنان موجب

مـرد لـر آخـر دنيـا را     . هـا راههـاي ارتبـاطي نبـود     آن وقـت  .خالصه كندخويش، بويراحمد 

اي و  تهـران را در ذهـنش سـرزميني افسـانه    . دانسـت  سرحدات ييالق و قشـالق خـودش مـي   

  .پنداشت ماورايي مي
  

ـــر بـيـرا ـــو ل ـــم ـــرون چكـــارم ،مذحم   ته
  

  
  گـدارم  4تنگ شيو 3نشينم تنگ كناره

  

mo lorē beyrahmaδom tehrun čekārom 
nešinom tangkenāra tangši goδārom 

و گذار ايل من » تنگ كناره«نشيمن من . من لر بويراحمد هستم و با تهران كاري ندارم: 
  . است» تنگ شيو«

  

مـو و غريبـي نيـروم و تنـگـم چـيـش ود  
  

  
  مرده شوش نامحرم و خاكش مـال مـردم  

  
        

mo va qaribi niravom va de čiš va tangom 
mordašuš nāmahremo xākeš mālē mardom 
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غسـالش ناآشناسـت و خـاكش مـال     : گيرد دلم از دو چيز غريبي مي. روم به غربت نمي: 
  .مردم

شاعر لـر  . اختصاص به بوم خاصي ندارد ،انسان به وطن مألوف، حتي بعد از مرگ ةعالق
قبر خـود را نيـز دچـار    . دارد دوست نمي ،چون هم وطن او نيست ،ل جنازه خود راحتي غسا
  .نمايد تابي مي بيند و از اين بابت بي غربت مي

  

  دال ايـــــا دال ايـــــروه نـــــه دال دنايـــــه
  

  
ــل پاچــه ســفيد مــال بيــره زايــه        دال

  

dāl eyā dāl iravē na dālē denāya 
dālalē pāča safid māl birzāya 

هـاي پـا    آنهـا كـركس  . دنـا نيسـتند   ههاي كو روند، اما كركس آيند و مي ها مي كركس: 
هستند 1)زا بيره( سفيد .  

يعنـي   ،هـا متعلـق بـه كهگيلويـه هسـتند و از وطـن او       فوق شاعر از اينكه كركس تدر بي
دهد كه تلقّي مرد بويراحمـد   اين بيت نشان مي. نمايد اند، اظهار دلتنگي مي نيامده ،بويراحمد

استان اوست و حتّي بخش گرمسيري استان خود را كه زادگاه سردسيري ن، تنها اقليم از وط
  .داند او نيست، وطن نمي

  كـــنم جـــم خـــان بكـــن مرخصـــم ايـــلَ
  

  
  گرهــت ســرچنار شونـــم رزيربنــد غــ

  

xān bekon meraxasom ila kenom jam 
Zirebanda qar gerohte sarčenāra šownam 

را گـرد و خـاك   » زيربنـد «ا را براي كوچ جمع كنم، زيرا ه رخصتم ده تا ايل! اي خان: 
  . پر از شبنم است» سرچنار«فرا گرفته اما 

شـود كـه در واقـع بخـش      جنوبي ناحية دهدشت گفته مي منطقةبه » زيربند«فوق  بيتدر 
شـاعر در  . مركز كالنترنشـين بويراحمـد در يـيالق اسـت    » سرچنار«گرمسيري استان است و 

سرايد كه در زادگاه خود نيست و اين نبـودن در زادگـاه، او را واداشـته تـا      حالي شعر را مي
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» ري«اين بيت، انسان را به ياد قصـيدة  . آب و هواي غربت را نيز به باد گله و شكايت بگيرد
  :اندازد با اين مطلع از خاقاني مي

  

  بــر ســر آب و هــواي ري   ســياه خــاك
  
  

     گــل ســـرخ محمــدي بلــي ســايه ونــد  
  

  
  دور از مجــاوران مكــارم نمــاي ري  

  

  

  ) ٨٩، ص١٣٥٧خاقاني،(
  

  ِل پهشـه خـرد  وركنيت بنـد بهـون گـ   
        

gêlesorx mohamadi bali sāye vandeš 
varkanit bandē behun gol pahša xardeš 

  

بند چادرها را براي كوچ بركنيد؛ زيرا . گل سرخ محمدي زير ساية درخت بلوط است: 

  .گزد پشه دارد معشوق را مي

هــايش معشــوق او را  قــراري شــاعر را از هــواي غريــب گرمســير كــه پشــه يــت بــيايــن ب

جويد كه به زادگاه خود سردسير بويراحمـد   اي مي شاعر شايد بهانه. كند آزارند، بيان مي مي

  . انگيزي، دستاويز و بهانه شاعر شده است چه بسا معشوق در اينجا براي رّقت. برگردد
  

  و بـــو تـــو ســـيرم ذل تـــو بـــو مـــيـــد چو
  

  
ـــو دا ـــة بـ ـــذوهلـ ـــرم تنـ   و گرمسيـ

  

da čavil to bu maδe va bu to sirom 
vahlaye bu dādanet va garmasirom 

هنگام عطرافشاني تو در سردسـير، مـن   . ديگر عطرافشاني مكن كه غمگينم! 5لياي چو: 

  .برم در گرمسير به سر مي

ايران به راستي . چين نيستچنانكه ديديم غربت شاعر در سفر قندهار و يا سفر چين و ما

هر جايي بوده اسـت غيـر از    ،براي مرد بويراحمدي تنها بويراحمد بوده است و خاك بيگانه

  .بويراحمد
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  زن در شعر لري

تمام شعرهاي تاريخ و نيز تمام جغرافياي  از محوري ترين موضوعاتشايد،  ،»زن«
اّلا اين كه روح شاعر پر از  ،است سروده نشدهدر هيچ كجاي دنيا شعري . انساني بوده است

  . يا پر از رسوب عشق بوده است» زن«انديشة 
   :موضوع زن در شعر لري به محورهاي زير وابسته است 
  ـ شعر زنانه از زبان مردان 1
  هاي متأهل  ـ رقيب2
  سوداي جاودان مرد ُلرـ 3
  
  شعر زنانه از زبان مردان  

انـد، زبـان شعرشـان     زناني كـه شـاعر بـوده    به راستي در طول تاريخ ادبيات رسمي ما،ـ 1
كــامالً مردانــه بــوده و در صــورت عــدم آشــنايي مخاطــب بــا گوينــدة آن شــعرها، تمــايز و 

       .و يا مرد بسي دشوار استزن بوده  ،تشخيص اين كه شاعر آن شعرها
در يك بافت ايلي به خاطر شرايط خاص و محدودي كه زنان دارند، اصوالً شاعر زن 

ها نه تنها شعر  در اين بافت. شود و يا ممكن است بسيار به ندرت پيدا شود يپيدا نم
شود، بلكه حتي اگر زني استعداد شعر گفتن داشته باشد،  اي توسط زنان سروده نمي عاشقانه

  . سرايد عمالً و به خاطر تقبيح ديگران هيچ گونه شعري نمي
در ايل چنين رغبت و . موس استهاي مل بستر ايجاد هر هنري، رغبت و تشويق و انگيزه

زن بايد اقتصاد خانه و . تشويقي براي انگيزش ذوق شاعرانه زنان و دختران وجود ندارد
امور خانه و پرورشگاه خانه را بچرخاند و هنر يا جنگ يا كسب افتخارات و غيره بر عهده 

  .است مردمرد و متعلق به 
اي كه وجود دارد،  ترين نكته ا جالبام .وجود نداردبويراحمد نيز شاعر زن  ةدر منطق

  .هستندسراينده آنها مردها  ولياند  خوريم كه كامالً زنانه اين است كه ما به شعرهايي برمي

Archive of SID

www.SID.ir



        

  

  نامه كاوش
  

  پژوهشي اجتماعي در شعر لري 

  

  

166  

   .شود اي از اين اشعار اشاره مي در اينجا به پاره 
  ار ايخــــي بوســــم كنــــي بيــــو ســــر رو

  
  

ــو   ــايد جرابـ ــا شـ ــاخوت بيـ ــوت بـ   برنـ
  

ar ixay busom koni beyow Sarē ru 
bernowta bā xot beyā šayad jarābu 

  بيا، تفنگ برنويت را با خودت بياور، شايد  رودخانهخواهي مرا ببوسي كنار  اگر مي: 
  . جنگ شود

مرد سروده شده، كامالً مشخص است كه راوي فرضي يك يك  در اين شعر كه توسط
شاعر پرخاشگر . آيد يهايي از جنسيت مرد در اين بيت به چشم م با اين حال رگه. زن است
ترين حاالت عاشقانه يك زن فرضي،  دوست بويراحمدي نتوانسته حتي در خلوت و جنگ

  .گذارد تفنگ خود را فراموش كند و رد پاي خود را بدين صورت در شعرش به جا مي
  

ــ ــتم ُكـ ــيچش نگهـ ــو هـ ــه وحونمـ   ـر اومـ
  

  
  ريم سه دلشم ايخاس خـوش گـرهتم  

  

kor uma va hunamu hičāš nagohtom 
rim seh delšam ixās xowša gerohtom 

واي بر من كه او . ولي من با او صحبتي نكردم ،مان آمد به خانه) خواستگار(پسر جوان : 
  .خوابي او شدم داشت، اما من باعث بي مرا دوست مي

در آن زمان از . گردد شمسي برمي 1350قبل از سال  ةتاريخ سرايش بيت فوق به ده
  .كردند به شدت جلوگيري مي ،قبل از ازدواج ،ري كه نامزد بودندديدار دختر و پس

هايي از خصايص مردانه را  در اين بيت نيز كه توسط شاعر مرد سروده شده است، رگه
شاعر مرد كه احتماالً خود حسرت ديدن نامزدش را در زمان . بينيم به طرز لطيفي مي

لي و از زبان يك دختر فرضي و تخيخواستگاري كامالً چشيده است، به طور غيرمستقيم 
  . انگيزد ترحم خود را برمي كند و حس براي خود دلسوزي مي

  

  هاي متأهل رقيب
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نظير و جالب توجه ديگر در اشعار ُلري بويراحمد، وجود  يكي از خصايص كم
  .هاي عشقي متأهل است رقيب

ت رسمي اگر در ادبيا. استشاعر، يك جوان مجرد » رقيب« در بيشتر شعرهاي لري،
و يا موضوع آيد  شعرها اين برنمي و هواي باشد، اما از بافت و حال متأهلهم رقيب به واقع 

شود كه بدانيم معشوق  تر مي موضوع وقتي جالب. است اهميت بيدست كم براي مخاطب 
در بادي امر، اين موضوع غيرمعمول و مشمئزكننده به نظر . شاعر ُلر، زن همين رقيب است

د، اما با آگاهي از محيط اجتماعي و اخالقي مردمان ايل، مخصوصاً مردم بويراحمد، رس مي
ب از واقعيات زندگي آنها و تضاد اين واقعيات با آنچه كه در اين شعرهاست دچار تعج

  .شويم مي
بعيد . پرستي آنان بوده است عّفت دوستي و ناموس ،قابل ستايش افراد ايالت ةخصيص

اند،  ور شد كه شعرهايي كه بعضي شعرا براي معشوق شوهردار سرودهنمايد بتوان متص مي
  . پرست داشته باشد بندوباري در ميان اين مردم پاك و ناموس زيرساخت هرزگي و بي

  

  لونــــهآسمــــون مــــوج ايزنــــه دريــــا َك
  

  
  ــم ــار ظل ــره ادب ــوب مي ــه زن خ   گرون

  

āsamun mowj izanē daryā kalunē 
zanē xub miray edbār zolmē gerunē 

چه ظلم بزرگي است اگر زن خوبي يك . زند، دريا آبي رنگ است آسمان موج مي: 
  . شوهر به دردنخور داشته باشد

زيرساخت انديشة شاعر، نوعي دلسوزي براي زنان پاك و هنرمند است، نه آزادي 
  . برقراري رابطه با او

و حسادت نشان  در هيچ يك از شعرهايي كه شاعر نسبت به رقيب متأهل حساسيت
هاي پير،  غالباً اين رقبا آدم. دهد، ديده نشده است كه اين رقيب داراي محسناتي باشد مي
حسادت شاعر به اين خاطر است كه چرا معشوق او در . هستندعرضه، زشت و فقير  بي

در واقع تأثر و تحسر خود را از . رو و كهنسال گرفتار آمده است چنگ پيري زشت
  . كند زوجين بيان مي ناهماهنگي بين
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  گــــل پــــاپلپلي دار ســــحته پيــــره ميــــرِ
  

  
خــــدا وه نيگـــره گــــل بگـــه ميـــره  و  

  

        

mirey gol pāpelpeli dār sohta pira 
vah xodā vah nigerē gol bego mira 

خدا راضي نيست . پاي چروك دارد و مانند درخت پير سوخته است ،شوهر آن گل: 
  .اب كنداو را شوهر خط) معشوق(كه گل 

شد كه پيرمردهاي هفتاد ساله  هاي فقر و علل فرهنگي، گاهي مي به خاطر زيرساخت 

فقر . كردند با وجود داشتن همسر يا همسران با يك دختر حتي دوازده ساله ازدواج مي

هاي فقيري كه چندين دختر داشتند، راضي به ازدواج  شد خانواده عاملي بود كه باعث مي

ها  پيرمردها از آنجايي كه داراي تمكن مالي بيشتري از جوان. ندسريع دختران خود شو

همين مسأله . ميدان بودند ةبودند، در رقابت با جوانان بر سر اين دخترهاي زيبا معموالً برند

از  برترمسائل مادي، از هر نظر  خارج ازشد كه خود را  باعث حسادت شديد جواني مي

از  ،هاي شوهردار سروده شده يي كه براي معشوقدر واقع شعرها. دانست رقباي پير مي

  . گيرد همين جا ريشه مي

موضوعيت اين محور، يعني رقباي متأهل، در بعضـي از اشـعار ُلـري     ةآيد ريش به نظر مي

از اين قبيل داشته باشد، بـه   مسائليعفتي و  ساخت جنسي يا بي بويراحمد، قبل از اينكه ژرف

هـاي   يز ازدواج دختران در سنين بسيار پـايين و فقـر خـانواده   تعدد زوجات و ن ةرسم جا افتاد

خـود را سـر و   عشاق جوان و فقير كه هنوز فرصـت نكـرده بودنـد زنـدگي     . گردد آنها برمي

شـاهد  زدنـد،   و هزينه سنگين ازدواج و باشلوق را تهيه كنند، تا چشم به هـم مـي   سامان دهند

  .ازدواج پيرمردان با دختران جوان بودند

از  واسـت   ي رفتـه است كه اين عشـق بـه سـادگي از دل عاشـق جـوان بيـرون نمـ        معلوم

آنجايي كه چشم به ناموس ديگري داشتن و اظهار عشق به يك زن شـوهردار بـه شـدت در    

شده است، ايـن داغ و حسـرت بـه صـورت دملـي       فضاي عقيدتي مرد ايل تقبيح و تشنيع مي
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كرده اسـت و چنـان كـه     ر، سر باز مييعني شع ،ترين قسمت پوست جامعه چركين در لطيف

نفسه قـدرت ايـن را دارد كـه مگـوترين و تـابوترين موضـوعات انسـاني را         دانيم شعر في مي

  .ترين موضوعات آنها كند تبديل به زيباترين و خواستني

  

  سوداي جاودان مرد لر

 خوريم، بحث تعدد زوجات و هايي كه در برخي اشعار بويراحمدي به آن برمي از سوژه
اكثر مردان ايل هزار دل داشتند و يك سودا؛ آن هم . اظهار تمايل مرد ُلر به اين مقوله است

  :سوداي زني ديگر
  

ـــاشه داره   ـــي دوتـ ـــال او كسـ ــش حـ   خـ
  

  
ــره يــك دش داره    ار يكــيش هــم بمي

  

xaša halē ukasi dotāša dārē 
ar yakiš ham bemirē yak daša dārē 

  

  .اگر يكي از آنها بميرد، ديگري را دارد. دارد خوشا به حال كسي كه دو تا زن: 
در ايالت عموماً و ايل بويراحمد خصوصاً، چند همسري و تعدد زوجات به طرز بـارزي  
وجود داشته و امري كامالً مقبول، معروف و مورد پذيرش همگان و حتي خـود زنـان بـوده    

يـك پيرمـرد، زن پنجـاه    شد در ميـان زنـان    حد رايج بوده كه گاهي ميآن اين امر تا . است
اين هووها اكثراً در يك خانه و در كنـار هـم   . ساله را در كنار زني دوازده ـ سيزده ساله ديد 

  .همكاري مي كردندكردند و كامالً در امور زندگي  تا آخر عمر زندگي مي

  
  ياقتصادـ عامل 1

اقتصاد  كه اي به گونه تأثير اقتصادي در تمام شئون زندگي آنقدر زياد و پررنگ است 
   .دخالت داردتمام تحوالت اجتماعي  در

روابط توليدي، ساخت اقتصادي جامعه را تشكيل مي دهد و روساخت هاي حقـوقي و  «
سياسي از اين زيرساخت واقعي ناشـي مـي شـوند و شـكل هـاي معينـي از شـعور و آگـاهي         
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ويژگـي   ةكننـد  توليد زنـدگي مـادي، تعيـين    ةشيو. اجتماعي با اين زيرساخت مطابقت دارد
  ) 16،ص1367باتومور،  (» .كلّي روندهاي زندگي اجتماعي، سياسي و معنوي است

بوده و به شـيوه سـنتي    شده و وقت گير و پر زحمت با دست انجام مي ي ايلكارها چون
تواند به طرز بسيار  همكاري افراد يك خانواده و نيز كثرت آنها مي، گرفته است صورت مي

كنـد بـه طـرق     در اينجاست كه هر كس سـعي مـي  . نج اين كارها بكاهدبارزي از سختي و ر
يكـي از مهمتـرين داليـل كثـرت     . نمايـد  افـزون دهد و  هخود را توسع ةمختلف افراد خانواد

  . و عالقه و مباهات به اين امر، همين موضوع است) مخصوصاً پسر(فرزندان 

   
  يفرهنگـ عامل 2

 مرزك اجتماع انساني مثل اقتصاد و يا فرهنگ، توان ميان مفاهيم مختلف ي هيچگاه نمي
  .ارتباط دارد ديگر عواملهمه چيز يك جامعه به . فرض كردروشن و مشّخصي 

، زيرسـاخت اقتصـادي   )و نيز ايالت ديگر(اگرچه تعدد زوجات در نظام ايلي بويراحمد 
تـرين   ونييافته و در در نفوذفرهنگ  ةبارزي داشته؛ اما اين زيرساخت اندك اندك در حوز

  . هاي فرهنگي و اعتقادي اين مردم رسوخ و رسوب نموده است اليه
كثرت افراد خانواده براي همياري اقتصادي، خود به مرور زمان به صورت يـك نمـاد و   

قدرت و برتري روانـي   ةتوانند نشان كميت خانواده، تيره، طايفه و ايل مي. بل درآمده بودمس
، تمكن و »خان«كثرت يك ايل به فرمانرواي ايل يعني  .ا باشنده ها و عشيره بر ديگر خانواده

كثرت يك خانواده نيز به فرمانرواي خانواده يعني پدر، . داده است قدرت رواني بيشتري مي
كثرت خانواده و ايـل يـك عامـل بازدارنـده در مقابـل      . كرده است اين احساس را تلقين مي

تـوان از طريـق    ت و اعتبـار ايـن امـر را مـي    ياهم. ها و ايالت ديگر بوده است تعرض خانواده
در نظـام  . النسل قائل بودند، كـامالً فهميـد   فرزند و مقطوع مالمت و قباحتي كه براي افراد بي

اي از  اجاق كه شايد نماد و رگه. دانستند ، اجاق چنين فردي را كور ميو باورهاي عامه ايلي
اجـاق  . مهم و مقدسي نزد اين قوم داشـته اسـت  پرستي ايرانيان باستان بوده است، معني  آتش

البته پرواضـح اسـت كـه در    . نماد روشني زندگي و جاودانگي و تأبيد حيات فرد بوده است
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روشـني بخـش   بويراحمد،  ةتي و كالسيك ايراني و مخصوصاً ايالتي و به ويژه منطقنظام سّن
ا فرزند ذكـوري نداشـت از   كسي كه اجاق كوري داشت و ي. اند لزوماً پسران بوده اين اجاق

شـانس   كور زماني خوش موهبت جاودانگي و جاري شدن در تاريخ محروم بود و مرد اجاق
آنگاه به آسـاني ايـن مشـكل    . كوري در زن بود اي نداشت و علت اجاق بود كه عيب مردانه

  . زن ديگر و تجديدفراش: قابل حل بود
آورد كـه نظـام    ع را فـراهم مـي  ايـن موضـو   ة طـرح كه برشـمرديم، زمينـ   ي راعوامل ةهم

  . خانوادگي به سوي تعدد زوجات پيش برود
ــ  ــت ايخــ ــه  وزن دارم دلمــ ــم كبابــ   دلــ

  
  

  گردنــت ليــوان بلــور پــرش شــرابه    
     

zan dārom delmat ixo delom kabābe 
gardanet livān belur pereš sharābe  

گردنت مانند ليـوان  . با اينكه زن دارم، دوستت دارم و دلم از عشق تو كباب شده است: 
   .بلوري است كه پر از شراب باشد

   
  هاي بيوه معشوق

ــه   ــمون تيـ ــن آسـ ــوه زن مـ ــا  بيـ ــه زرنـ   نـ
  

  
  وش بســـونيت كمرمــه برنـــا  ِم خــون 

  

biva zan men āsamun tiyana zornā 
Xunema vaš besunit kamarma bornā 

  بگيريـد؛ او مـرا بـه     بهـاي مـرا از او   خـون . چشم نگاهي به من انداخت ةبيوه زن با گوش: 
  .زانو درآورد
ترين خصايص شعر ُلري برجستگي شعرهاي عاشقانه با محوريت معشـوق بيـوه    از جالب

  . است

   

  فقر
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زيرا .مندي شاعر ُلر و مرد ُلر را به بيوگان عامل فقر دانست توان يكي از عوامل عالقه مي 
 و نفقـه  خرج عروسي وهيزيه ج. تر از شوهر كردن است زن گرفتن بسيار مشكل در جامعة لر
  . با مرد است

  

  كـاغـــذي بـــاال اوميـــه بـيـــوه ارزونـــه    
  

  
  باشلغش يه جيجه مرغ دو دهسه نونـه 

  

kaqazi bālā umayē bive arzunē 
bašloqeš ya jijamorq do dahsa nunē 

زن يك جوجـه   شيربهاي بيوه. كاغذي از باال آمده است و خبر از ارزان شدن بيوه دارد: 
  .نان است )چند عدد(يك دسته  و

. كـرد  زن خرسـند مـي   عامل فقر، طبع مرد فقير روستايي و عشايري را بـه ازدواج بـا بيـوه   
 ةداشـت، خـود انگيـز    اي كه از شوهر قبلي مختصر كاال و اندك مالي مي عالوه بر اينها، بيوه

تـوان   شعار مياز محتواي بعضي از ا. كرده است براي جلب توجه شاعر فقير ايجاد مي خوبي
  :به اين دقيقه پي برد

  اريذزن گـــولم مـــزن تـــو پيـــل نـــ بيـــوه
  

  
ــ  ـــي مردمــي صــفت ن   اريذلچــه كهن

  

      
biva zan gulom mazan to pil naδāri 
Lača kohnei mardomi safat naδāri 

  .مردم هستي، تو وفا نداري ةتو كفش كهن. زن مرا فريب نده؛ تو پولي نداري اي بيوه: 
زن بـه خـاطر اينكـه از شـوهر      از بيوه گويندهناخرسندي  بهتوان  ه خوبي ميدر اين شعر ب

  .قبلي پولي در كيسه ندارد، پي برد
  :و يا در اين شعر

  ش و گنـدم ذزن يـه گـي ده داشـت دا    بيوه
  

  
  كــر مــردم   كردش گـرده روغـن ســي

  

biva zan ya gay da dašt dāδeš va gandom 
kerdeš gerda ruqan si korē mardom 
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سپس گندم را تبديل به نان روغني كرد تا بـه  . زن گاوي داشت، آن را به گندم داد بيوه: 
  .پسر مردم بدهد

زن زيـرك، از مـال خـود بـراي جلـب توجـه عاشـق فقيـر اسـتفاده           معلوم است كه بيـوه 
توانسـته دل و   عاشق آنقدر آه در بساط نداشته كه حتي نـان روغنـي هـم مـي    . كرده است مي

  . دستش ببرددين از 
اين نياز نيز مثل نياز مرد غالباً جنبـه مـادي داشـته    . زن بيوه نيز به شدت نيازمند سرپناه بود

غارت و ناامني، داشتن يك سرپناه امن از ديگر عوامل تالش زنـان بيـوه    هنگامدر آن . است
  . براي ازدواج بوده است

تماعي در آنها قابـل مشـاهده   در بررسي عشق به بيوه زنان در شعر لري نوعي طنز تلخ اج
  . است، ريشة اين تلخي و گزندگي در عوامل اقتصادي و فرهنگي است

  

  : عشق حماسي

ــر از تفــنگم     ــت غي ـــي دارم قربون ــر چ   ه
  

  
  يــه امشـــو مهمونتـــم سحـــر و جــنگم

  

 har či darom qorbunet qeyraz tofangom 
ya emšow mehmunetom sahar va jangom 

يـك امشـبي مهمـان تـوام؛ فـردا بـه       . كنم مگـر تفـنگم را   م فداي تو ميهر آنچه را دار: 
  .جنگ خواهم رفت

در ادبيات تمام كشورها و نيز در شعر فولكلور همه مناطق دنيـا، عاشـق را رسـم بـر ايـن      
است كه هر آنچه دارد به پاي معشوق بريزد و بـا ايـن حـال از بضـاعات مزجـات خـود نـزد        

  .معشوق احساس شرمساري نمايد
اي وجود دارد كـه شـايد در نـوع خـود      در اين شعر فولكلور ُلري بويراحمدي، خصيصه
ُلـر  . آيـد  و پررنگـي بـه چشـم نمـي     شدتكامالً منحصر به فرد است و در هيچ ادبياتي بدين 

  . كند جز تفنگش را همه چيزش را قربان معشوق مي ،عاشق
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ي سلسله جبـال زاگـرس،   نشين و جنگجو هاي بويراحمدي، مثل مردم كوهستان عاشقانه 
شـاعر بويراحمـدي اگـر بـه     . گرانه است به روحي كامالً حماسي و تصاحب آميختهخشن و 

بيند كه بايد دختر را به هر صـورت   رود، خود را در موضعي مي خواستگاري دختري هم مي
  : به جنگ از صاحب دختر اخذ كند با توسل ممكن ولو

  

ـــم ك ــوتر  خ ـــوم كل ـــو برن ـــم كل ـــو اسب   ل
  

  
  رذچه خشه جنگ بكني بري سـي دو 

  

xom kalu asbom kalu bernowm kalutar 
Če xašē jang bekeni berei si doδar 

  

تـر و   ام، اسبم هم عاشق و ديوانه است، تفنگ برنويم از مـا عاشـق   خودم عاشق و ديوانه: 
  . چه لذتي دارد كه براي خواستگاري دختر بجنگي. تر است ديوانه

  : له اي، جنگ و شمشير حتّي بر علم و قلم فرمان رانده انددر نظام هاي قبي
ــحائف فــي     ّــود الص ح الســفائ ــيض الص   ِب

  
  

ـــهنَّ جـــالء الّشـــك و الـرّيـــبِ   متـون
  

تـاريخ  ( سفيدي شمشيرهاست كه شك و ريب را از بين مي برد نه سياهي اوراق: ترجمه
  )108جهانگشا، ص 

مقدار زيادي از اين هويت را در چالش بـا  . دارد يك ايل براي بقاي خود نياز به هويت 
روح مرد ايالتـي پارادوكسـي عجيـب از محبـت و سـلم در      . آورد ديگر ايالت به دست مي

گيـري،   نـوازي و دسـت   هنگام مهمـان . نهايت آن، و خشم و تعصب در غايت آن بوده است
كـرده   شرمسـار مـي  ا داده و هنگـام خشـم و تعصـب، طوفـان ر     حاتم طايي را به باد نسيان مي

شـد، حتمـاً هـر دو جنبـه      المعجـون وقتـي عاشـق مـي     معلوم است كه اين روح غريـب . است
وجودي اين مرد ايالتي يعنـي محبـت غلـيظ و صـالبت و خشـونت غلـيظ را توأمـان داشـته         

  .است
ـــزم   ـــش بـوي ـــم خـاك ـــه بشكن ـــه دنـان   ك

  
  
  زلف عزيزم ش كنم سيربمع و مشك
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koh denāna beškanom xākša bevizom 
mešk-o-ambareš konom si zolfē azizom 

كنم تا با آن براي زلف يارم مشـك و عنبـر    شكنم و خاكش را غربال مي كوه دنا را مي: 
  .بسازم

نمايد كه هر گاه عاشق قصد سـاختن غاليـه و رايحـه را     در بيت فوق اين نكته ظريف مي
ضـايي از اسـتحكام و خشـونت صـورت     نيز بـراي زلـف يـار دارد، ايـن كـار را در هالـه و ف      

كامالً بـار ايـن معنـاي مزبـور را در     » كوه دنا«و خود » شكستن«در اين بيت كلمات . دهد مي
  .بر دارد

ـــه   ـــوم توپخون ــت برن ـــه ال دو پي   قطــارم ي
  

  
  زلف خت بوت ايكشم نيخم اي جونه

     

qatārom ya lā depit bernowm tupxuna 
zolfē xot bowta ikešom nixom ijuna 

به زلـف و گيسـوي   . چون توپخانه است تفنگ برنوي من. قطاري پيچيده بر كمر دارم: 
  .ام  من از جانم گذشته. كشم تو قسم كه پدرت را مي

او  ،گويد كه در صورت ممانعـت پـدرت بـراي ازدواج    در اين بيت شاعر به معشوق مي 
نـگ و حماسـه اگـر مـديريت     دهد كه تا چه حـد خـوي ج   اين ديدگاه نشان مي. كشم را مي

چگونـه عاشـق   . تواند فضاي يك شعر را به نحو عجيبي غيرقابل باور و ناآشنا كند نشود، مي
را از سر راه بـردارد؟   ،يعني پدر او ،ي عزيزترين كس اوحاضر است براي وصال معشوق حّت

ست، حتـي  پدر ليلي ا ،در داستان ليلي و مجنون نظامي كه مانع اصلي رسيدن مجنون به ليلي
خوريم كـه مجنـون تصـميم گرفتـه باشـد پـدر ليلـي را از سـر راه          يك بار به اين نكته برنمي

  . بردارد
سرايندگان بسياري از شعرهاي لري مشخص نيستند، زيرا شعرهاي بي رنگ و بي طرف 

  .بيشتر مورد استقبال همگان  است
است، زيـرا شـعرهاي    سادگي و رواني شعر لري بيشتر به خاطر جنبه هاي شفاهي بودن -

  .پيچيده و دشوار به خوبي از  سينه به سينه اي انتقال نمي يابد
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سادگي و رواني شعر لري با ساده زيستي و عمل گرايي مردمـي در ارتبـاط اسـت كـه      -
در حقيقت شعر لـري وسـيله اي در خـدمت    . پيوسته با توليد و زندگي سخت سروكار دارند

اي براي مبـارزه بـا طبيعـت و تخفيـف      بار كار و وسيلهعمل است و تالشي در جهت كاستن 
  .فشار زندگي اجتماعي است

شعر لري، شعر مردمي ساده زيست و پرتالش است، به همين دليل در ارتباط نزديـك   -
  .با زندگي واقعي و حيات عملي است و كمتر به خيال پردازي و باريك انديشي توجه دارد

از نظـر  . ابق روحية كاري و تالش گر مـردم اسـت  شعر لري، خوش بينانه است كه مط -
  .شاعر ُلر ابر و باد و مه و خورشيد در كار هستند، تا نان ساده و بي پيراية او به دست آيد

شعر لري، سرشار از خواسته ها و آرزوهايي است كه از مرحلـة بـالقوه تـا بالفعـل راهـي      
  .ندارد

  .نگر روحية جمعي و مردمي استشعر لري، جنبه هاي شخصي كمي دارد و بيشتر بيا
  .....در شعر لري نگاه به گذشته و حسرت آن با حسي از نوستالژي همراه است

  ة بحثنتيج

اگر زير ساخت بودن اقتصاد و روابـط اقتصـادي و نيـز روسـاخت بـودن فرهنـگ را در       
 جوامع بزرگ به خاطر مناقشاتي كه در رد يا قبول آن صورت مي گيرد،به سـختي بپـذيريم،  
زيرساخت بودن اقتصاد و روابط توليد را در محـيط ايليـاتي و قبيلـه اي را نمـي تـوان انكـار       

ميـان زنـدگي عملـي و انضـمامي مـردم و نيازهـاي اصـلي و اوليـة اقتصـادي آنـان در           . كرد
به بيان ديگر فرهنگ عاميانـه، شـعر و فولـك لـور هـر      . فرهنگ عامه، خود را نشان مي دهد

  .عملي آن جامعه است جامعه بازتاب زندگي
مهم ترين عناصر شعري جامعة ايالتي جنگ،عشق و فقر است و اين موردهاي سه گانـه  

، زن )برنـو (موضوع هايي چون اسـلحه  : ترين موتيف هاي زندگي ابتدايي است داراي عادي
بيوه، آب، گله و ديگر موضوع هاي اطراف بدان اندازه چشمگير اسـت كـه موضـوع هـايي     

مرد قبيله اي بيشتر به فكر نيازهاي ضـروري  .اي دوردست و انتزاعي مي يابد چون وطن جنبه
خود است، به همين دليل شعرهايش داراي وزن هـاي سـاده و تكـراري و بـدون پيچيـدگي      

از طرفــي روح مقــاوم و ســنّتي ايالتــي از هــر نــوع تحــول و تنــوع و  .هــاي مضــموني اســت
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نزديكـي بـين زنـدگي سـادة ايالتـي و      رابطـة  . پيچيدگي هاي رو به تجـدد خوشـنود نيسـت   
مردم عامي به موسيقي هـاي  . وجود دارد) چون چوپاني و موسيقي (سرگرميهاي عامه پسند 

تر است و كمتر فكر  سنتي به ويژه دشتي كه نسبت به شعر و دكلمة آن به اصل لذّت نزديك
  .اشخاص را با خود درگير مي سازد، توجه مي كنند
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