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 »لكي ادبيات منظوم  آن در هايو مترادف گيسو«
 

0درضا حسني جليليانمحمF

1 
1Fعلي حيدري

2 
2Fصادقيان محمديونس

3 

 
 چكيده 

در ادبيات منظوم لكي معشوق حضوري چشمگير دارد. در اين ميان توصيف اعضاي معشوق 
مربوط به گيسو  هايتوصيفبرخي تنها به  ،ي شايع است. در اين نوشتهمضموندر كالم شاعران لك 

از ادبيات ملي ايران ودي در ادبيات لكي تا حد اين مضمونهاي آن پرداخته شده است. و مترادف
در ادب منظوم  خاص و بيان مضامين نو هايويژگيبرخي بر د شاعران لك كيأتاما  .است متأثر
ز توانش گويش لكي ساليق زيبايي شناسانه مردان اين قوم است، ا ةكه نشان دهندنآعالوه بر  ،لكي

 دهد. براي يك واژه خبر ميو مناسب متعدد هاي مترادف ةبراي عرض
 .، گيسولكي، معشوقمنظوم ادبيات  :ي كليديهاواژه

 

 مقدمه 
هاي ادبي است كه شاعران در آن به بيان احساسات و عواطف غنايي يكي از گونه شعر

لكي نيز از  ادبتوصيف معشوق است.  ،يپردازند. يكي از محورهاي اين نوع ادبدروني خود مي
ادبيات منظوم لكي به توصيف معشوق از  قابل توجهيبخش ين نوع ادبي برخوردار است. ا

                                                            
عضو هيات علمی دانشگاه لرستان    1 hasanijalilian@yahoo.com 

 دانشيار دانشگاه لرستان 2

 کارشناس ارشد زبان وادبيات فارسی 3
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اختصاص دارد. معشوقي كه معموالً همچون معشوق سبك خراساني، زميني و دست يافتني است. از 
 . نيز هست دم اين خطهمرساليق و خوشامدهاي  نشان دهندة ،لكآثار شاعران  ةاين رو مطالع

يف صتو ،اخالقي و منش توصيف رفتار  سه شكلِتوصيف معشوق در شعر لكي معموالً در 
به داليل كامالً در شعر لكي البته . تجلي يافته استمعشوق توصيف اجزاء بدن كلي و  شمايل
، »دوس«هايي همچون واژه ، بلكه باشودبرده نمي معشوقاز نامي هرگز (فرهنگ منطقه)  ،روشن

توصيف معشوق چه از سر تفنن و نشان دادن قدرت طبع  .دگردو مانند آن معرفي مي »ليل«، »يار«
 . دهدخاص مردان اين قوم را نشان ميساليق باشد و چه به واقع بيان احساس شاعر، 

 موي معشوق مطلوب ترين مضمون در توصيف شعر لكي
د (باال)، چشم (چم)، ابرو(برو)، دهان ق جمله:اجزاي بدن معشوق از در شعر شاعران لك 

ي كه و مضامين اما بسامد واژگان ،ه استتوصيف شدو مانند آن  باريك (قي) م)، گردن (مل)، كمرِ(د
  از همه بيشتر است. اندبودهموي معشوق توصيف 

اي بوده است كه تا به گونهلك نشين طق اپوشش و معيار حجاب در نزد ساكنان من ةشيو
ديك و حتي گاه در برخي روستاها هم اكنون نيز، پيدا بودن بخشي از موي سر زنان عيب روزگار نز

و استفاده از معشوق توصيف موي همين موضوع سبب شده است كه شده است. شايد شمرده نمي
 در شعر لكي بيش از ديگر اجزاي معشوق باشد. گيسو هاي متعدد براي مترادف

معشوق درادبيات لكي زيبايي  يهار كاربردترين توصيفهاي آن از جمله پمترادف گيسو و
 شاعران با به تصوير كشيدن گيسو از طرق مختلف مانند تشبيه و استعاره و يا توصيف، .است
اند. پركاربردترين تشبيه گيسو در ادبيات لكي تشبيه گيسو هاي خاصي را از معشوق بيان كردهزيباي

 .ستبه مار و اژدها
 ور سيمين عـذاران تيپ تيپ غنج نه د

 

 مشــكين  كالفــه چــي افعــي  مــاران 
 

 )241: 1378(غضنفري،  
 ».به مار تشبيه شده استدور چهرة سيمين زيبارويان منظم شده است  هكه ب يگيسوان«

 ماران   پرده   پوش  و  حرير  پوشان
 

 مجنــون  فريفتــه نــه  خــال روشــان  
 

 )241: 1378(همان، 
 كشدو رشــته زلفــان حــي تــاري ســر

 

 چين چين عنبر بيز بيم ديز بو خوش 
 

 )3779: 1378(همان،  
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باشند كه داراي چين و شكن است كه سياه و دو رشته گسيوان يار مانند اژدهاي سركش مي
 خوشبو است.

 هاي گيسومترادف
 ،، پرچزلفبه توان مي رود،ميلكي براي توصيف مو به كار  گويشواژگاني كه در  مياناز  
ها به از همة اين واژهلكي منظوم در ادبيات  .اشاره كرد وگژ يا قژ اكريت ،پوپ چتر، ،قاو ،يمو يا مو
 .استفاده شده استجز گژ 

 توان، مياندبه كار رفتهبراي توصيف موي معشوق لكي منظوم  كه در ادبياترا ي هايواژه
 دسته تقسيم كرد:به دو 

 د.داللت دارن ي سركه بر كليت مو واژگاني:  اول
 موي سر داللت دارند.بخشي از ي كه بر نوعي مو و يا بر واژگان: دوم 

 
 )زلف، اكريج گيس، موي،( كنند.سر داللت مي يكه بر كليت مو واژگاني  :اول

 زلف -1
در  ت موي معشوق است.منظور از آن كلي الًزلف پر كاربردترين واژه از اين گروه و معمو 

رنگ  شود.نيز توصيف ميرنگ يا نوع مو  ، معموالًآيديان ميبه مسخن زلف  ازهر گاه شعر لكي 
بنابراين  .ف با رنگ سياه توصيف شودزل ديده شده كهكمتر و  است »هويل«معموالً زلف مطلوب 

. چند وجود دارد دائمنشيني تناسب و همميان رنگ هويل و زلف در ابيات لكي توان گفت ميان مي
 :اي از بسيار استزير نمونهبيت 

 چني خوشمه ماي خوشمه پيـل مـاي  
 

 خوشمه رنگ هور زلفـل هويـل مـاي    
 

 )162: 1382،عالمعسگري( 
ــه   ــرّي دام ــور  ب ــت ج ــف هويلك  زل

 

 خر  محـواردن  و دور جفتـي شـمامه    
 

 )203: 1387(همان،  
 :هايي از ديگر توصيفات زلفنمونه

 له مال كـرد  و  در  نيشـت و دريانـه   
 

 مكـي شـانه    آيينه گرد و روي،  زلف 
 

 )199: 1387(آزاد بخت،  
 زلفــل   ليلــي   پــا   پــيچ   بيــه   پــام

 

 تا    روژ   قيامت   يه   بيسـه   جـام   
 

 )187: 1387(همان،  
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 زلف  تو  زنجيره ، كـه  هـار پـا دلـم    
 

 وختي   گه   آشفته  ماوه   وا  شـمال  
 

 )43: 1387(مهدوي،  
 خياته زلفي نرم  بـي هـر چـوي مـوم    

 

 بيت  دتيل  بي اژ  ايران  تـا  روم  شاه 
 

 
 ســرداريت   مخمــل، كلنجــه   تيرمــه

 

 دم تنگ  زلف  شـور، عاشـقت  بيمـه    
 

 )2: 1388(ابراهيمي، 
 خدا   من   بكـي  و  جـاي   اَ  طلفـه   

 

ــه    ــا   اَ  زلف ــتام   و   س ــري   بنيش  گ
 

 )171: 1382، عسگري عالم( 
هاي زلف عبارتند از بلندي، ويژگي ،به رنگ خاصمندي شود عالوه بر عالقهمالحضه مي

 .نيز در شعر مطرح است نرمي، سلسه وار بودن
 گيس -2

ر مربوط به توصيف عزاداري گيس يا گيسو نسبت به بقية مترادفات خود اشعامعموالً در 
مانند زلف  ات خودمترادف نسبت به برخي ولي در توصيف معشوق كاربرد آن ،رودبيشتر به كار مي
نكته مهم  با اين حال در توصيف موي معشوق از واژة گيسو استفاده شده است. ؛و ... كمتر است

 است گيسو استفاده شود رنگ توصيف شده سياه ةبرعكس زلف هر گاه از واژ اين كه در شعر لكي
 از تركيب گيسوي هويل استفاده شده باشد.است كه ديده شده كمتر لكي  شعرو در 

ــ  ــي  گيسـ ــو  كالغـ ــيگيسـ  و كالغـ
 

 ســوزه چــاو   ســياه  گيســو  كالغــي 
 

 )84: 1387(غضنفري،  
ــن  ــه گــيس و كــول، اي طــور كَم  باف

 

 شـوخي هــوم كريـل قيقــه خنـه خــن    
 

 )67: 1384(بازوند، 
ــيچم  و دس  ــت بپـ ــه  كرخكـ  گيسـ

 

 بومــه باخــاوان دو ليمــو نـــيم رس    
 

 (شفاهي)                  
ــم   ــال بكيش ــال ت ــت ت ــه كرخك  گيس

 

ــ  ــم  و كـ ــمبكـ ــاي بنيشـ  والي و سـ
 

 ي)(شفاه       
 در اين بخش سياهي ، انبوهي و صاف بودن مو مطلوب شاعران واقع شده است.
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 يمو -3
 .هاي هم معناي زلف است كه در توصيفات بسيار به كار رفته استمو يا موي از جمله واژه

 شود.از آن استفاده مي كند و معموالً براي توصيف فرم و رنگ مواين واژه كليت مو را بيان مي
 رنگ گوناي  بگر  جور گله مـژ بـي  

 

 بي مويل  هويل سري تال تال بي كرژ 
 

 )1: 1388(ابراهيمي، 
نگ هويل و ديگري كرژ يا يكي ر .وي معشوق ذكر شده استمدر بيت باال دو ويژگي براي 

 .ات فارسيدر ادبي معادل سلسله مو حلقه در حلقه اصطالحي است براي مويكه بودن  كژ
 كتي اي شط خم قويلم برس آواره بيمارم  بيمارم آوارههاواراي دسِ مي هويلم برس

 

 )45: 1387(مهدوي،  
 اكريج -4

و در  است. رايجاي از گويش هورامي باشد كه در  غرب كشور واژهاكريج رسد به نظر مي
  موي است. هاييكي از مترادف گويش لكي

 ار كـرده پيشاني چي كوه  بـرف مخـ  
 

 ردهكــاكريجــه مشــكين لــيش حصــار  
 

 )241: 1378(غضنفري،  
پيشاني چون ديواره كوه كه برف بر آن نشسته است و گيسوان مشكين را گرد آن حصار «

 ».كرده است
 اكريجش داوي تيپ تيپ و مقـراض 

 

 صف صف چوين نظام صـف آراي سـرباز   
 

 )168: 1381(مال منوچهر،       
 

 .)پوپ چتر، قاو ، پرچ ، ( .كندداللت مي سرموي بخشي از بر كه  واژگاني )دوم

 قاو: اين واژه تقريباً هم معناي پرچ است با اين تفاوت كه هم معناي منفي دارد و هم مثبت.
 گردد و تقريباً هم معناي طُره در فارسي است.چتر: اين واژه به موي جلوي سر اطالق مي

چتر بيشتر براي زنان  و اناين تفاوت كه پوپ بيشتر براي مرد پوپ: اين واژه هم معناي چتر است با
 .رودبه كار مي

 پرچ -1
 است.بوده د نظر وربيشتر معناي منفي آن مدر شعر لكي از جمله واژگاني است كه پرچ 

همان رسد، ميگويش لكي  به ذهن آشنايان به» پرچ« ةنخستين چيزي كه پس از شنيدن واژشايد 
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همين اصطالح نيز با دو مقصود متفاوت در زبان لكي باشد. (گيس بريده) » ياپرچ بر«سخن معروف 
كاربرد دارد. گاهي نوعي نفرين است. يعني گيسويت بريده باد. (عزادار شوي.) به رسم بريدن 

رسم بريدن گيسوي زنان در صورت اتهام به عمل گيسوان در عزاي عزيزان اشاره دارد. گاهي به 
براي  »پرچ« ةشود كه واژهايي هم ديده ميدر شعر لكي نمونهبا اين حال منافي عفت اشاره دارد. 

وقتي » لكي«مانند نمونة زير كه در داستان شيرين و فرهاد توصيف زيبايي معشوق به كار رفته باشد. 
گوييد كه فرهاد گرفتار پرچ ه فرهاد عاشق تو است به او ميخواهد به شيرين بگويد ككه شاپور مي

 تو شده است .
ــاره    ــر  گرفت ــو  ه ــل  ت ــرچ  زلف  و  پ

 

ــاره    ــين  و  خ ــو  خم ــري  ت  ارا  دوي
 

 )34: 1382(ابراهيمي،    
، ريشه در تاريخ سرزمين كهن ايران دارد رايج در منطقه كه ومرسيك از  چنان كه گفته شد

را  بر مچ دست  و گاه آنبريدند معموالً زنان گيسوان خود را مياست. ري در عزادا بريدن گيسو
 .ستبرجاانداختند. اين رسم در بين مردمان لك هنوز پاند و يا آن را بر روي تابوت مرده ميستبمي

 است. يكي از مضامين شعر لكي بيان همين رسم
 يه   دسه   مشغول   و   گيس   بـرينن 

 

 چــرينن  مــوه  جمــي تــر   ســرگرم   
 

 )134: 1387(مهدوي،  
 گيســم     بــورن   اَر     قــاو    گــردن

 

 ژَ   وير   نمچـو   تـا    روژ    مـردن    
 

 )20: 1382(عسگري عالم،  
هــر   دو    الو    هســرم     بتيشــن  و 

 

 و    روي    دنيــاوه    نَمنيــه كســم    
 

 )38: 1382، همان( 
ــا  ــل،   س ــري     ژِن ــژَننچم  زل       بِ

 

 وژ    بكـنن   لـك  قـاو    ژِنل   شيره  
 

 منيش  پرچ  بورم  بايژمه  بـان   لَشـت  
          

 شو ديز رش پوش كم بنمه شان لَشت 
 

 )70: 1388(ابراهيمي،  
 پوپ - 2

ها هم همه به عنوان معادل گيسوي خانمبا اين  ،روداين واژه بيشتر براي مردان به كار مي
به ، چتر بيشتر براي زنان پوپ بيشتر براي مردانقرابت معنايي دارد. چتر اين واژه با دارد. كاربرد 

شود كه در آن پوپ را نه در معناي بخشي از موي جلوي هايي هم ديده ميرفته است. اما نمونه كار
 اند از جمله بيت زير:سر بلكه معادل گيسوي بلند دانسته
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ــي   ــر   و   خن ــت  بگ ــه   هويلك  پوپ
 

 تابش   به  و بان   تنه  و  نـيم  تنـي   
 

 )1: 1387 (آزاد بخت، 
 چتر -3

در گويش  شود، كه در ادبيات فارسي به آن طُره گفته مي استاز موي پيشاني  ر قسمتيچت
و ظاهراً يكي از داليل فريبايي معشوق قلمداد شده  وصيفتاين واژه زنان بيشتر با موي پيشاني لكي 

 :آورده شده است ردر زيهايي از ابياتي كه در آن از چتر استفاده شده هنمون شده است.مي
 چتر  و  چليپا  هنـدوي   نـيم   طـاق   

 

 موزون  دو   حبة  نـيم  بـدر  آفـاق    
 

 )140: 1378(غضنفري،  
 چتركت   بگـر   قُـوت     جيـا   كـه    

 

 مال و مال بگيـرد  دوسـت پيـا  كـه     
 

 )80: 1387(آزاد بخت،  
    ديـه    ار     پـت    كُـوني   سوزمه 

 

3Fچتر  چوين  چـوير  

4Fبفـرا  1

 رمـوني   2
 

 )149: 1387(همان،        
 چتركت قـاو قـاو ، هـر قـاوي رنگـي     

 

 مـه تيـارتم كـرد تـو كـردت جنگــي      
 

 )118: 1387(همان،         
ــه  ــر    هويل ــرز   اَ   چت ــاال    ب  اَ     ب

 

 يســه   مســافر    شــهر       دزفيلــه 
 

 )122: 1387ان، (هم       
 نكته قابل توجه توجه شاعران به رنگ هويل چتر و خوشبويي آن است. 

 قاو -4
صورت  سويشود كه در دو به آن قسمت موي گفته ميقاو معادل گيسو در فارسي است و 

اند اين گيسوان بيرون از پوشش بوده است و با نوع پوششي كه زنان لك داشته آويخته است.
 معشوق وهم در اند. اين واژه هم در توصيف زيباييتماية خلق مضامين خود كردهن را دسآشاعران 

توصيف مراسم و آداب و رسوم عزاداري در شعر شاعران و به طور كلي در فرهنگ قوم لك 
 .شودمشاهده مي

ردن  ته ماي   قاو  جيا  كـخوش مه چ 
 

 مال و  مال گيردين  دوس پيا  كردن 
 

                                                            
 نوعی گياه خودرو کوهی - 1

 نوعی گياه خودرو  در کوهستان های مناطق لک نشين به فراوانی يافت می شود.  - 2
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 نمشـا    وم سـاكه س ه ده  رو وه   خدا
 

 گيانم  صاصق  وه  كرديه قنجقاو وژ  
 

 (شفاهي)

 كَت و سر آو، زلفان چـين چـين   قاو،
 

 بان آو طوق داي هرجور تويل زرين 
 

 )11: 1388(ابراهيمي،       
 قاول   كـرژ   زلفـاني   چـين   چـين    

 

 هر جور بال بور چـين  دايم  مدروسي 
 

 )16: 1388(همان،  
  مويرنگ 

 سياهالف ) 

سياهي رنگ مطلوب موي معشوق است. موي معشوق در ادبيات لكي مانند ادبيات پارسي 
تشبيه  مانند آن. گيسو در سياه بودن به كالغ و توصيف شده استيا ديز سياه و مشكين اغلب به 
                                                        .شده است

ـ     گ  سـياه اكريجه    سـياه    پـا    بژن
 

 ليف   پا   دستمال   سـرمه دان  سـياه   
 

 )83: 1378(همان،  
 هويلب) 

توصيف مو به سياهي در ادبيات لكي امر شايعي است، اما ظاهراً با توجه به ويژگي هاي نژادي       

كسي كه از موي به  تمايلمند باشند در اين منطقه بسيار نادرند. لذا افرادي كه از موي بلوند بهره

اين رنگ دستماية خلق مضامين زيبا و بي نظير بهره مند بوده باشد بسيار بيشتر بوده است. » هويل«

 در ادبيات لكي شده است.

ــه   ــت  آو  خوريمانـ ــه    قوتيكـ  دمـ
 

ــه   ــف  هويلگ ــريمانه زل ــر  س  ت   ژي
 

 )132: 1387(آزاد بخت،  
 حالت و شكل مو

توصيف . يي داردر لكي بسامد باالدر اشعانيز مو و حالت توصيف شكل  ،الوه بر رنگع
و چين و نيز اشاره به » كرخ« يا» كرژ«يا صاف بودن لطافت ، )شور(ي، بلندي نرم، گيآشفتبه زلف 

 هاي مورد عالقه شاعران لك است.توصيفشكن آن از 
 رنگ   گوناي   بگـر  جـور  گلـه م  بـي    

 

 مويل  هويل  سري  تال تال  بي  كرژ بـي  
 

 )1:1388(ابراهيمي،
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 نتيجه گيري

شعر لكي غالباً مبتني بر مشاهدات عيني هنرمندان اين ديار است. در شعر توصيفي لكي، 

معشوق در اين شعر اند. شاعران عموماً از وضعيت زيستي منطقه و آداب و رسوم جاري متأثر بوده

ر شعر هاي روحي و جسمي او را دتوان ويژگيموجودي اثيري و دور از دسترس نيست. بلكه مي

عالوه بر اين كه ساليق  ،شعر لكيتوصيف معشوق در ضمن  از اين رومشاهده كرد.  شاعر اين ديار

 .شودگردد، برخي آداب و رسوم نيز مطرح ميپديدار مي قومو خوشايندهاي مردان اين 

كند. شاعران در حقايق پيش گفته را اثبات مي ، برخي ازتوصيف معشوق در شعر لكيبررسي 

از ميان اند. نظر داشته درهاي وي را و اندامكلي  شمايلعشوق سه ويژگي: منش و خوي، توصيف م

موي معشوق بيش از همه مورد توجه و توصيف قرار گرفته است. شايد اين  ،هاي مختلفاندام

در عرضه و موضوع از هنجارهاي حجاب در منطقه ناشي باشد. به هر روي توانايي گويش لكي 

 است. و توانايي اين گويش غناي اين فرهنگ  ةنشان دهند ،تعدد براي موكاربرد واژگان م

ابتدا واژگاني  .اند در دو بخش قابل بررسي هستندواژگاني كه براي توصيف مو به كار رفته

واژگاني كه بر  ،دوم .اكريج و زلف گيس، موي، :مانند .كه بر كليت موي معشوق داللت دارند

اي كه در گويش لكي رايج هتنها واژ. پوپ و ، چتر، قاوپرچ :همچون كنندبخشي از موي داللت مي

شايد از آن رو كه اين واژه به . است »قژ«يا  »گژ«واژة  ،استفاده نشدهاز آن ادبيات منظوم است و در 

پيوندي شايسته ها و مالئمات آن هشاعر لك در استفاده از واژشود. موي آشفته و نامرتب اطالق مي

زلف مشكي و يا چتر سياه و پوپ سياه  ،اهه در هيچ بيتي تركيب زلف سيكرده است چنانبرقرار ك

و در مقابل اكريج و گيسو نيز  اندهشدنشين معموالً اين سه واژه با رنگ هويل هم .ديده نشده است

عالوه بر توصيف رنگ  اند.نشين نشدهگاه با واژة هويل همهيچتقريباً  و به سياهي توصيف شده

  .شوداز حالت موهاي معشوق در ابيات لكي ديده مي ييزيبا هايتوصيف

گيسو و مترادفات آن در بحث سوگواري در ادبيات لكي نمودي جدا از بحث توصيف 

كندند و گاه در مراسم گيسوي خويش را ميشدت ناراحتي  گاه زنان ازدر سوگواري  .معشوق دارند

 باشد. مصيبتتا نشان دهندة شدت  بريدندخود را مي زيباي  انگيسوخاص عزاداري 
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