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 بازتاب آيين پل برون (گيسوبران) در ادبيات مردم لُر

 پژوهشگر فرهنگ و ادبيات مردم لر -حسين حسن زاده رهدار

Rahdar123@yahoo.com 

 

در زبان لُري به موي بلندي گفته مي شود كه بيشتر  "پل": چكيده
در پشت سر قرار گرفته و تا كمر آويزان شده باشد. اين نوشتار به معرفي آيين 

ل برون و بازتاب آن در ادبيات شفاهي و همچنين شعر معاصر لري مي پردازد. پ
ميداني و همچنين كتابخانه اي گردآوري شده اند. پل برون  روشداده ها به 

يكي از رفتار هاي آييني مرتبط با مو در هنگام سوگواري است كه در ايران 
وجود داشته است.  باستان، بسياري از اقوام جهان و همچنين فرهنگ مردم لر

رود در حالتي كه رفتار يك  گاهي جاي نفرين هم بكار مي "پل بريدن"اصطالح 
دختر جنبه ضد هنجار و عرف داشته باشد و در مواردي حتي براي به سخره 

اي به عقوبت اجتماعي اين رفتار دارد.  شود كه اشاره گرفتن يك مرد خطاب مي
، هم بر "نفرين"و  "عزا"ا دو معناي اين بررسي نشان مي دهد اين آيين، ب

اشعار كهن، ضرب المثل ها و ادبيات شفاهي مردم لر و هم بر شعر معاصر لري 
 تاثير داشته است.

 كلمات كليدي: مو و گيسو، عزاداري، نفرين، لرستان، بختياري، لُري، لكي،

 

 مقدمه .1

ز گزارش هاي انسان شناسان و مردم نگاران و در اين نوشتار ابتدا از آيين پل برون سخن مي رود و با استفاده ا
همچنين مشاهده ها و مصاحبه هاي ميداني نگارنده، اين آيين و ريشه ها اسطوره اي و باستاني آن معرفي شود. از 
اين آيين عالوه بر سرزمين هاي لرنشين و ايران باستان در ميان بسياري از مردمان مناطق ديگر جهان نيز نمونه 

 ي شود.هايي يافت م

سپس با اشاره به نمونه هايي از ادبيات شفاهي و نيز ادبيات معاصر لرستان، بازتاب اين آيين در شعر لُر به بحث 
 گذاشته مي شود.

ها و  در فارسي ترجمه كرد از دير باز ريشه در آيين "گيسو بران"كه مي توان آن را به  "پل برون "آيين 
 ها خود بازتاب ها را به دين گونه بايد بازگو كرد كه اسطوره اسطوره "چيستيِ . هاي كُهن مردمان لُر دارد اسطوره

نمايند. عاله بر اين، اسطوره ها جمعي و اشتراكي  هاي غريزي ما را باز مي اند و به صورتي نمادين دريافت واقعيتي ژرف
 .)50: 1387اريان(مخت "اند و از اين طريق به زندگي اجتماعي حس كامل بودن و باهم بودن مي دهند
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 ز بنگ بوي تو گُل بي زبونت 

 وه بوروت رشته بيدي پنجهونت

 به اُزنن زنگَل مال دور درغُون

 به فصل سردسير پل برونت

هايت را به هنگام دامادي با باروت آراستي/ زنان اين  از بانگ گُلبوي تو الل و بي زبان است اين گُل/ اي كه پنجه
 :1382رهدار( بندند . ير گيسو بران مرگت/ گيسوان بريده شان را به دور حجله گاهت آذين ميقوم در فصل سردس

24 ( 

 آيين پل برون .2

در زبان لُري به موي بلندي  "پل"يكي از رفتار هاي آييني مرتبط با مو در هنگام سوگواري است.  "پل برون
 زان شده باشد.گفته مي شود كه بيشتر در پشت سر قرار گرفته و تا كمر آوي

هاي انسان شناسي، باستان  براي يافتن معناي بريدن موي در سوگواري نياز به يافته"
شناختي است كه   ها و تحليل آن ها از طريق رويكردهاي علمي اسطوره شناسي و اسطوره

هاي  سنگي به اين سو، از باور به ايزدبانوي بزرگ در فرهنگ جوامع نشانه از دوران پارينه
ها، نقش مو در مراسم خاك سپاري و سوگواري و  شود. در همين فرهنگ ر ديده ميبسيا

ها و  توان سراغ گرفت. آيين نسبت آن با ايزدبانوي مادر را به انحاء گوناگون مي
هاي باستان نيز شواهد باستان شناسي در رابطه تصوير اين ايزدبانو با آيين  اسطوره

دهند. اين ايزدبانو، كه حامي مردگان تصور  شان ميسوگواري و پيوند با جهان ديگر را ن
گردد. زنان در مراسم سوگواري موي خويش  شد، سرچشمه مرگ و زندگي تلقي مي مي

مو در  ُبريدند و از همين جاست كه آيين بريدن را، كه آن نيز نمادي از باران بود، مي
 )50: 1387مختاريان( "سوگواري مرسوم شده است.

 رايج بوده است كه بازتاب آن در اثر سترگ حكيم توس چنين نمودار است:هم يران باستان اين آيين در ا

 همه بندگان موي كردند باز

 فرنگيس مشكين كمند دراز

 بريد و ميان را به گيسو ببست

 به فندق گل و ارغوان را بخست

 )2298-2299:  1369فردوسي (
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است طي  "رِي كَندن و مي كَندن "ي وكَندن موي كه در فرهنگ لُري پل برون كه همراه با خستن رو
بريدند سپس  است مي "پل"با قيچي و برمزار متوفي گيسوان را كه همان   شد براي راحتي  مراسم خاصي برگزار مي

شد و طي مراسمي توسط چند زن و دختر جوان  تر اين گيسوها از مزار برچيده مي توسط يكي از زنان سرديار و مسن
 شد كه همان نشانه گذاري يا عالمتگذاري است. مي"نشون بِِهسن  "يا  " نشونه و نون "اهد بوده اند كه ش

تر  يا نشان اندازي را آسان "نشونه بِهسن"گاه رنگ و گونه و جنس مو نشان از صاحب گيسو داشت كه كار
ها  شد برخي آن را تا سال ب گيسو مييا صاح "پل بريده "ها سپس در نزديكترين فرصت تحويل  " پل "كرد اين  مي

كردند، به گونه اي كه گاه برخي در زمان فوت، موهاي  به نشان از وفاداري نسبت به عزيز از دست رفته نگاهداري مي
 كردند. ها را سربه نيست مي بردند. برخي نيز پيش از يك شاديانه نزديكان اين پل بريده شان را با خود به گور مي

هايي اند كه بيشتر همسران مردان متوقي بودند كه از اين رهگذر،  ن تراژدي ، همان پل بريدهقهرمانان اي
شد كه بايد رنج عزلت و تنهايي را متحمل شود كه  گر مي گويي تمامي آيين سوگواري در سيماي بيوه متوفي جلوه

اش گسسته و پايان  شاوندان شوهر مردهدر واقع نوعي مرگ اجتماعي است. در پايان اين دوره عزلت، پيوند او با خوي
آن پس، مجاز به ازدواج مجدد  دهد و از گردد، مويش را رشد مي شود و او به جهان زندگان باز مي يافته تلقي مي

 .است

بدين سان نمادگرايي اين آيين خصلتي اجتماعي مي يابد دارد. شواهدي كه "
ا باور ايزدبانوي بزرگ پيوند دهد كه اين رسم از سويي ب در باال ياد شد نشان مي

اي نيز اين رسم را هنگام از دست دادن  داشته و از سويي قهرمانان اسطوره
اند كه همگي همان رابطه منطقي عزلت اجتماعي يا نفي  عزيزي به كار برده

رابطه جنسي به عبارتي عقيم شدن را نمايش مي دهند كه پس از گذراندن اين 
 گي عادي خود بازگردد.دوران فرد مي تواند به زند

هاي انسان شناختي درباره مو و نقش آن در مراسم سوگواري  پيشينه پژوهش
اي در اين باره  مقاله 1886نسبتا طوالني است. براي مثال ويلكن در سال 

نوشته و به اين نتيجه رسيده است كه در اين مراسم و مناسك، دو جنبه آييني 
برند؛ ريش بلند و موي پريشان  مو را مي توان تمييز داد: در برخي مراسم مي

گيرد. ويلكن، كه در اين مقاله  جاي آرايش موي معمول در زندگي عادي را مي
ياد كرده، آن را  "قرباني كردن مو"از بريدن مو در مراسم سوگواري با اصطالح 

انگارد. به عقيده او، بريدن آييني  مي "عام"بلكه نمادي  "جنسي"نه نمادي 
، جانشين قرباني كردن انسان است "جزء به جاي كل"بنابر اصل موي سر، 

 دانستند. چون سر، يعني محل رويش مو، را جايگاه روح مي
اي از انسان شناسان رابطه آييني بريدن مو و نحوه آرايش آن را با  هر چند عده

انگاشتند، اما بيشتر آنان بر اين باورند كه مو و مراسم و  مسئله جنسي مسلم مي
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ناسك آييني آن نماد نوعي مفاهيم تجريدي فراطبيعي مانند باروري، جوهر و م
 )50 :1387(مختاريان  "نيروي جان و تن است.

ي مردم را ويژگي اصلي عزادار "تراشيدن كامل موي سر"مالينوفسكي در گزارش هاي مردمنگارانه خود 
 :جزاير تروبرياند مي داند

اي منطقي اما ناخودآگاه همسويي  معادله اين كار به نظر او ]مالينوفسكي[با"
دارد: عزيزي را از دست دادن مساوي عقيم شدن، مساوي ستردن موي سر. 
مرگ عزيز يا خويشاوند براي ذهن ناخودآگاه معادل عقيم شدن است و چنين 
باوري در رسم جزيره نشينان تروبرياند از طريق تراشيدن موي شخص داغ ديده 

ز نظر او به رغم واكنش عاطفي سوگواران در اجراي اين شود. ا نمايش داده مي
رسم، الگوي رفتاري در اين آيين سوگواري برخاسته از عواطف و احساسات 

 مختاريان( ". عزاداران نيست بلكه پيروي آنان از عرف و آييني جمعي است
1387 :50( 

 :گويد مي"هاي سوگواري در شاهنامه  آيين"فرزين، پژوهشگر شاهنامه، در 

،  ، خستن روي سوگواران و داغديدگان به جز رفتارهايي همچون گريستن"
اي مثل بريدن بانوان موي سر خود را و بستن ميان با موي  هاي ويژه آيين

 ).1389(دلپذير  "مرسوم بوده است

گذارند.  مي "برد ِشير"بر مزار عزيزان و مردان شجاع و بزرگان هر كُربو  به ويژه لرهاي بختياري :برد شير و پل برون
هاي بافته شده و برخي نيز باز  كه اين پل كرده  گويند بنا  اي نيز با برافراشتن ساختماني چهارطاقي كه كوشك مي عده

 نگيز است.آويختند كه تصورش بسيار غم ا شده برگُرده ي (كمر) بردشير و گاه بر سقف كوشك مي

مجمسه نمادين سنگي از شير خفته اي (متوفي) است كه به خاك سپرده شده است كه  "برد شير "
جا افتاده است  "شير سنگي  "متاسفانه به معني غلط و غير واقعي آن در ادبيات فارسي ودههاي اخير لُري به نام 

واژه برد شير معني سنگ  ،كه بسيار نادرست است مثل اين مي ماند كه بگوئيم شير پالستيكي يا برنزي وسفالي و...
صالح است با همين واژه لُري اش بكار آيد تا به  مزارِ شير خفته است. واژه اي آييني ويژه لُرهاي بختياري است و

معني آن صدمه اي وارد نشود چرا كه شير در اسطورهاي قومي لُر، نازنام رئيس، بزرگ و نگهبان دودمان و خاندان 
در تقسيمات قومي بختياري شاخه  "تش "نيز در آيين هاي كُهن ايراني شير نمادي از نگهبان آتش همچنانكه  است

 هاي زيرين يك طايفه را گويند . 

از اين رو در سوگسروده هاي فولك ِ لُري بختياري بدون اينكه اسم متوفي برده شود از نازنام شير سخن به 
 سروده ها اكتفا مي كنيم : ظر است در اينجا به اندكي از اين سوگميان مي آيد كه مراد فرد مورد ن

 شيرُم هاي ! پل سيت برام به دره ي زير
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 ئي هئوالِ كي بره وه شهر ِ دسبيل ؟

 شيرُم هاي ! شير اشكناد سيش بورين پل

 پل برون سا بردشير زير بند شوشتر

 شيرمه شير ايشكناد به كُولِ باال

 رسس وه ماال  ندونم كَي ئي هئوال

(آهاي اي شير من(متوفي را ندايي فراخواندن) در دره هاي زيرين گيسو برايت ببرم تا كدامين كَس اين 
اخبار مرگ و گيسوبران مرا به شهر دزفول برساند . اي شير ِ من ! اي كه شيري را شكستي پس برايش گيسو ببريد و 

ن دست بند رودخانه ي شوشتر انجام دهيد . شير من شيري را بردشيري در پايي "اين آيين را در سايه اي از 
 شكست داد در سرزمين هاي باال دست و در شگفتم كه چگونه بسرعت اخبار به آباديها و منزلگاهها رسيد .)

 :زبان هاي لري پل برون در آيين بازتاب .3

اني (مينجايي)، ثالثي و ... مي مجموعه زبان هاي قوم لر شامل طيف متنوعي از زبان هاي لكي، بختياري، لرست
بخش شود كه در گستره وسيعي از غرب و جنوب غربي ايران، شامل چند استان كنوني ايران مي گردد، اين مردم در 

وسيعي از تجارب فرهنگي، زباني، تاريخي، نژادي و ... مي شود. آيين پل برون و سرايش پيرامون اين آيين يكي از 
 تفاوت هاي جزيي در زبان ها و گويش هاي مختلف به چشم مي خورد.اين اشتراكات است كه با 

يكي از رفتار هاي آييني مرتبط با مو در در اصل پل برون چنان كه گفته شد، : اصطالحات و ضرب المثل ها
اصطالح اما گذري به ادبيات لُري نشان مي دهد  فرهنگ مردم لر وجود داشته است. كه در هنگام سوگواري است

در  "پِل بِررو، و پل بِرريا "پل بريده !(شاخه لري بختياري) "رود چون  گاهي جاي نفرين هم بكار مي "بريدنپل "
) پل پوت بهرا (مراد بريدن مو ريز و درشت)،  پهل دات سيت بوئره(شاخه لُري لُرستاني يا مينجايي"هاي لكي و  شاخه
رفتار يك دختر جنبه ضد هنجار و عرف داشته باشد و در  در حالتي كه مخصوصِ حالتي است نفرين كردناين 

پل  "اي به عقوبت اجتماعي اين رفتار دارد و يا  شود كه اشاره مواردي حتي براي به سخره گرفتن يك مرد خطاب مي
 (لُري شاخه جنوبي) خطاب به مرد و زن است. "پل ديت بهرا  " "دات بهرا 

تازه پلته سي فالني " به زن يا دختر كه اصطالحي تهديدآميز است آمده:لُرهاي كُهگيلويه خطاب  همچنين در
يعني فالني را معدوم مي كنم تا تو برايش گيس ببري. كه مراد بيش از حد جانبداري كردن يك زن يا دختر از  "ابرُم

 .مي باشد شخصي كه مورد غضب قرار گرفته

كه: رايج است اطق جنوبي ترل نيز ار لُرهاي آن ديار و منثَاين اصطالح و م "  ردهه كهرسه ري سل بپ" 
پل بي اَو "ميان برخي شاخه هاي لُر بيشتر ديده شده مثل  مثل ديگر كه در .گيسوي بريده و روي سياه كرده)(

، است معادل ريش بدون آب تراشيدن براي مردان كه در اصطالح پيش بيني و شرط يقين به كار مي رود "بريدن
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اما پل بي اب بريدن بيشتر براي بانواني است  "اگر فالني اين كار را انجام نداد من ريشم را بدون آب مي تراشم" مثال
 كه چشم بسته جانفشاني براي كسي كه لياقت ش را ندارد انجام مي دهد  بكار مي رود.

سي غير قانوني و غير (مصاحب به معني شريك جناست  "پل سي مصاحب بريدن"هاي متداول ديگر  از مثل 
وقتي كه يك زن شوهرش را عزت ندارد و توجه و دلسوزي بيش از حد به مرد يا زن ديگري غير از خانواده مشروع) 

وآنچه خود داشت و ز  "اين تعبير حافظانه شبيهروا دارد به كار مي رود. خودي را رها كردن و به بيگانه چسبيدن 
 ".چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است"نزديك به اين مثل فارسي: و با كاربردي  "بيگانه تمنا مي كرد

دستمايه ادبي  با معاني متعددش "پل برون" ، آيينلرستانشفاهي و قديمي در ادبيات : ادبيات شفاهي و كهن لري
 ن مي گويند:مهمي فراهم آورده كه در ذيل به بخشي از آن ها اشاره مي كنيم . شاعران لر به پيروي از اين آيي

 قافله ها ميئا ..... (اسم درگذشته) ني ده باشو

 دخترو گيس بوئريت ريت وا نهاشو

 )ادبيات شفايي مردم لُر(

*** 
 گويد :: ميرنوروز، شاعرلُر عهد صفوي هم مي

 اَر كه مه روزي ده تو بهام جدايي

 گيس برسه وه سر قورم بيايي

 )1365(غضنفري 

*** 

 ه بران پهلدات برا دديت برا هم

 )رد ايبرِن زينه ت وه خنجل (خنجرهمه به كا

 دات برا ددوت برا همه بران مي

 همه به كارد ايبرن زينه ت وه قيچي

 (ادبيات شفايي مردم لُر )

*** 
: ادبيات وهنر بومي معاصر قوم لر، از شعر و موسيقي گرفته تا حتي فيلم هاي معاصرو هنر نمونه هايي از ادبيات 
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نمايي همواره نگاهي نوستالوژيك به گنجينه ميراث فرهنگي قوم، مخصوصا آيين ها و مراسم سنتي مختلف داشته سي
 همچنين در سروده هاي ادبيات معاصر لر نيز به چشم مي خورد:پل برون بازتاب آيين است. 

 قديمل مردنِ هر مرد خوبي

 بهونه ي پل برونِ زنگَل ايبي

 ايبريدنچِنو سي مردش پل 

 كه المردون فرش پلل ايبي

 ) منتشرنشده شعر دفتر - كهگيلويه –شهرستان بهمئي  -(رسول سنايي

*** 
 گيس برون خاطريامه ري و درگاه سرنوشتم

 وا تش هميه خيالت ايقه سوختم تا بِرشتم

 ورخالصس وا تش باد كپر كل چي رنينم

 و زاللي سر خم درد دلمه سيت نوشتم

 )  1390 فروردين دوم - وار بنه لُري شعر جشنواره چهارمين ،لري خرم ابادي ،جلداني (خاطره خاتون

 پل بريدن دارل از بس رهته پوئيدن بيو

 وا بالزه ي ليكه ي برنو گريوهسم و جات

 هر پسين وا سيل اَفتو خال برگت ايتَكه

 آسمون ايرُمنه سي تَپ تَپ گُروسك واتيات

 )برون پل نشده منتشر شعر مجموعه – غملكبا – "دل"(محمد حميدي 

اثر اين شعر و آهنگ ، شناخته شده در موسيقي لرستان استآهنگ در زمينه موسيقي معروف ترين مثال يك 
كه به مشكل اجتماعي بي حجابي مي پردازد و به  است 1357در پيش از انقالب اسالمي  "عليرضا نادري"جناب 

 برون اشاره دارد: گونه اي طعنه زنان به آيين پل

 دته پلت بوري، يه چه پله شري كه

 گلوني اه سر نيه هر مانه بز گري كه
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 (اي دختر گيسوانت بريده باد! اين چه رفتار نادرستي است، سربند نمي پوشد، مانند يك بز گر است)... 

 است. داشت اشاره )توليد 1369(آيين پل برون در فيلم هاي خون بس هممي توان به در زمينه سينما، 

 

   منابع: 

 روزنامه در: .آيين هاي سوگ در شاهنامه گفتگو با استاد محمد رضا فرزين ).1389، زهرا (دلپذير •

 . تهرانبهمن 9 شنبه قدس

 خالدين . اهواز:كهبنگ). 1382رهدار، حسين حسن زاده ( •
 دوم دفتر ،مطلق  خالقيجالل   چاپتهران:  .شاهنامه)1369فردوسي، ابوالقاسم ( •
 رشنو انتشارات . خرم آباد:ميرنوروز ديوان كليات ).1365امرايي، اسفنديار ( غضنفري •
 40پياپي  4شماره  ،فصلنامه نامه ي فرهنگستان در: .ريدن در سوگواريب موي). 1387( ، بهارمختاريان •

 

 مشخصات نويسنده:

 حسين حسن زاده رهدار

 واحد يك 104د پ زيتون كارمندي خ عباسي بين زمزم وزمر–اهواز آدرس : 

 09166154083 تماس :

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

