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Abstract  

The present article is a comparative study between folk Bakhtiari 
poetry and classical Persian literature which attempts to trace a 
number of Bakhtiari poetical items to classical Persian poetry by 
adopting a historical approach. These common items can be divided as 
follows: images and depictions, literary collocations, historio-literary 
allusions, and customs used to create imagery. Although in some cases 
these are mere accidental similarities, they seem to originate in the 
shared past of these people, especially due to the isolation of the Lurs 
from the written tradition of Persian literature that questions the 
possibility of direct borrowing. However, a number of elements of 
Luri poetry are undoubtedly taken from Persian literature. The 
influence of Persian literature is seen more clearly in Bakhtiari 
allusions to Iranian legends, particularly those of the Shahnameh of 
Ferdowsi. Finally, considering the deep and old relationship of Persian 
and Arabic literature, a comparison has been carried out between 
Bakhtiari poetry and the Muʻallaqāt - as an example of the earliest 
Arabic poems. 
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Introduction 
Research Background 
V. A. Zhukovsky (1922, translated into Farsi by Shafaghi and Dadras, 
2017) was the first scholar to prepare the collection of Bakhtiari folk 
poems. At the same time, Zhukovsky has refrained from deliberation 
on the literary value of these materials. 

Lorimer (1954) marked the major literary devices of Bakhtiari 
poetry in an article and criticized its literariness, but did not address 
the relevance between the Bakhtiari and Persian poetic contents. 

Among Iranian scholars, the late Hossein Pejman Bakhtiari has 
referred to the meter of Bakhtiari poetry (see Davari, 1965, p. 28). 

Dadras and Shafaghi (see Zhukovsky, 1922, translated into Farsi by 
Shafaghi and Dadras, 2017, pp. 179-213) have provided the Persian 
origins for the poetic expressions and contents seen in the Bakhtiari 
poems within the “Elaboration on Verses” section. 

“The Images and Description of Beloved in Bakhtiariʼs Folk 
Poems” (Zaheri Abdeh Vand & Karimi Nouraldin Vand, 2019) is a 
remarkable paper among the recent studies, as it renders a comparative 
study of Persian poetry and Bakhtiari in a distinct subject of interest. 

Goals, questions, and assumptions 
Conversance with Bakhtiari literature may serve in the study of 
Persian literature by the virtue of two features. First, the Bakhtiari 
dialect is deemed one of the closest relatives of the Persian language. 
Given its geographical proximity to southwestern Iran as the lands of 
origins for Middle Persian, the historical study of the Bakhtiari dialect 
is crucial in unearthing the roots of New Persian (Dari) and its 
literature. Secondly, the nomadic life of these natives, their isolation 
from the urban societies, and the prevailing illiteracy among the 
earlier generations all have highlighted the relevance of conversance 
with the dialect. In essence, if a common literary element, for instance, 
is simultaneously observed in Lori and Persian literature in that case, 
the element could both serve as a testament to its long history, 
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denoting the element's inheritance from a sole origin in these two 
languages. Conversely, the presence of element in both languages 
could be regarded as evidence of the Dari literature's hold on the 
remotest and most formidable lands of the nation. 

Discussion 
The common elements between the Bakhtiari and Persian poetries 
could be classified into the following categories. 

1. Images and Depictions 
The images and depictions imply imagery techniques that include 
similes, metaphors, metonymies, allusions, among others. For 
example, “likening a horse's ear to a dagger”, “bloody beard”, 
“partridge and hawk”, “caravan of sorrow”, “spear of sun”, “likening 
snow to a warrior”, “leopard's coloration”, “green dagger”, and so 
forth. 

2. Collocations 
The term “collocation” is regarded beyond its linguistic and literary 
meanings (see Shafiei Kadkani, 1998, "The Magic of Proximity"), 
within this study’s context. Accordingly, the term is used to signify 
the mere affiliation or synchronicity of particular words that have 
gained idiomatic status, the recurrences of which deemed striking in 
both Persian and Bakhtiari literature. One could argue that the 
following cases, except for one case (Baghdad and Tabriz), have been 
introduced into the Persian and Bakhtiari poetries from common 
origins, and Persian poetry acting as the origin of its Bakhtiari 
counterpart is far-fetched: čārpāy-i kōsa “thin-bearded beast of 
burden,” rastigārī az dard “salvation from pain,” gōr-i tang u tār 
“narrow and dark grave,” “Baghdad and Tabriz,” and tīr u taqdīr 
“arrow and destiny.” 
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3. Historical and literary references and allusions 
These few cases designate that Iranian myths, particularly Ferdowsiʼs 
Shahnameh, have gained the most widespread recognition among the 
Iranian nationals and ethnic groups. In contrast, official and court 
literature were not much favored or familiar to this class. Among these 
allusions are “Rostam”, “Shirin and Farhad”, “Khosrow and Shirin”, 
“Bijan and Manijeh”, and “the Qizilbash.” 

4. Customs 
Inherently, cultural and indigenous customs and traditions cannot be 
contained within poetic contents, but here three ancient customs are 
referred to by anonymous Bakhtiari poets in the conception, listed as 
“hauling provisions for an army with a buffalo”, “beaver pelts”, and 
“lock of hair as a token”. 

There is an extensive historical association between Persian and 
Arab literature and some Arabic elements pervade in Bakhtiari 
literature through Persian. The final part of the paper is devoted to 
themes common in Arabic and Bakhtiari literature. The Arabic 
evidence of this section is all taken from the Muʽallaqat (2011), the 
oldest selection of Arabic poetry. 

Conclusion 
These similarities between Persian literature and Bakhtiari poetry, 
despite mere coincidence at times, appear to be often rooted in the 
shared past of these nations. Given the isolation and remoteness of the 
Lur tribes, borrowing and adapting from Persian written literature are 
not much common in Bakhtiari literature. Nevertheless, some themes 
in Lori poetry are indeed taken from Persian literature. The impact of 
Persian literature is more evident in the allusions of Bakhtiari poems 
to Iranian myths, particularly Ferdowsi's Shahnameh, all of which 
presumably arising from oral origins. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 

 
 ای مضامین در اشعار عامۀ بختیاریهای فارسی و تازیِ پارهسرچشمه

 
 1سید مهدی دادرس

 
 (17/00/0399پذیرش: 00/10/0399)دریافت: 

 

 چکیده
ات کالسیک فارسی است که با ای تطبیقی میان شعر عامۀ بختیاری و ادبیمقالۀ حاضر مطالعه

ای از مضامین شعریِ بختیاری را در های پارهها و ریشهکوشد سرچشمهرویکردی تاریخی می
گیرند: تصاویر )صور شعر کهنِ فارسی شناسایی کند. این مضامین در چند دستۀ اصلی قرار می

آفرینی دستمایۀ مضمونادبی، و رسومی که ـ  ها، تلمیحات تاریخیخیال( و توصیفات، باهمایی
 اند. وجود این مضامین مشترک، گرچه گاه چیزی جز تصادف و توارُد نیست، اما قرار گرفته

دلیل انزوا و رسد اغلب در گذشتۀ مشترک این اقوام ریشه داشته باشد، زیرا بهنظر میبه
از این ادبیات  دورافتادگیِ اقوام لُر از جریان ادبیات مکتوبِ فارسی، اقتباس و اخذ مستقیم

شک برخی مضامین شعر لُری برگرفته از ادب فارسی است. چندان گسترده نیست؛ هرچند بی
های ایرانی، توان در تلمیحاتِ اشعار بختیاری به افسانهوضوح میتأثیر ادبیات فارسی را به

تازی،  فردوسی، دید. در پایان، با نظر به پیوند عمیق و دیرینۀ ادب پارسی و شاهنامۀخاصه 
ای از منزلۀ نمونهبه ــ معلّقات سبع ای نیز میان مضامین مشترک در اشعار بختیاری ومقایسه

 صورت گرفته است. ــشعر کهن تازی 
، ، فیلولوژیادبیات تطبیقی، شعر عامۀ بختیاری، شعر کالسیک فارسی های کلیدی:واژه

 .معلقات سبع

                                                                                                              
 اه ارومیه، ارومیه، ایران.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگ .0

*sm.dadras@urmia.ac.ir 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 فروردین و اردیبهشت ،73، شمـارة 9 سال  

141 

 

 . مقدمه1
غربی این انی نو و متعلق به شاخۀ جنوب های ایرگویش بختیاری ازجمله گویش
(، و گویشورانِ آن عمدتاً در 011، ص. 0311بیدی، خانوادة زبانی است )رضائی باغ

های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و لرستان سکونت دارند. پیشینۀ استان
حوزه شناسان غربی در این گردد و ایرانمطالعات این گویش به عصر ناصری بازمی

پیشتاز هستند که در بخش بعدیِ مقاله از شماری از آنان یاد خواهد شد. مطالعات به 
های ایران و توجه شناسی در دانشگاهزبان فارسی نیز خاصه پس از تأسیس رشتۀ زبان

ها، شتاب گرفت که به تبعیت از پیشینه و سنتِ غربی، ها و گویشفرهنگبیشتر به خرده
نویسی صورت گرفته نامهشناختی، ثبت مواد گویشی و واژهانعمدتاً حول توصیف زب

نماید اگر بررسی ادبیات بختیاری ــ همچنان است. به این ترتیب، تا حدودی طبیعی می
که نگارنده باور دارد ــ تا حدودی مغفول مانده باشد. خوشبختانه تا به امروز آثار 

ری، و نیز معرفی موضوعات و ارزشمند فراوانی در زمینۀ ضبط اشعار محلی بختیا
تألیف شده، اما مطالعۀ تاریخی و مأخذیابیِ شعر بختیاری تاکنون مضامین این اشعار 

پژوهش حاضر گامی نخست در این راستا و درحقیقت  0چندان بررسی نشده است.
نوعی مطالعۀ تطبیقی میان شعر عامۀ بختیاری و شعر کهن فارسی است که با رویکردی 

ای از عناصر شعری بختیاری را در های پارهها و ریشهکوشد سرچشمهمی 2فیلولوژیک
 ادب فارسی شناسایی کند.

تواند در مطالعات ادبیات فارسی سودمند و شناخت ادبیات بختیاری از دو جنبه می
های لُری صورت کلی گویشروشنگر باشد. نخست، از این رو که گویش بختیاری و به

روند، و نظر به موقعیت جغرافیایی شمار میدان زبان فارسی بهترین خویشاوناز نزدیک
و منطقۀ پیدایش فارسی میانه )زبان پهلوی(  غربی ایران که خاستگاه ها، یعنی جنوبآن

در کشف  ــچه از منظر زبانی و چه ادبی  ــها بوده است، بررسی تاریخی این گویش
ای که در رت دارد. دومین مسئلههای فارسی نو )دری( و ادبیاتِ آن، ضروسرچشمه

ها اثرگذار است، بررسی تطبیقی ادبیات لری و فارسی بسیار معنادار و بر تفسیر یافته
زندگی ایلیاتی این قوم، و درنتیجه، دورافتادگی آن از جامعۀ شهری و عدم رواج 

ین ها، در اعصار پیش( در میان آن0و کتابت )چه به فارسی و چه به لُری 3سوادآموزی
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است؛ به این معنا که اگر برای مثال عنصر ادبی مشترکی در ادبیات لری و فارسی یافت 
شود، در عین حال، هم گواهی از پیشینۀ دیرینۀ آن تواند بود که از سرچشمۀ واحدی به 

تواند شاهدی از نفوذ ادبیات این دو گونۀ زبانی به ارث رسیده است؛ و برعکس، می
العبورترین نقاط این سرزمین تلقی شود که البته رین و صعبتدری حتی به دورافتاده

آزماییِ تفسیر دوم منوط به قراین و شواهد تاریخیِ موردی است. آنچه محملی راستی
سو، تأثیرپذیری ادبیات لری و متقابل فراهم کرده، از یک فرضِپیش برای این دو

رخی اوزان عروضی گیری ببرای نمونه، وام بختیاری از ادبیات فارسی است؛
(؛ و از سوی دیگر، 31ـ29، صص. 0391ترجمۀ شفقی و دادرس، ، 0922 )ژوکوفسکی،

اشعار لری « هجایی»استقالل نسبی آن از ادبیات فارسی است که نمونۀ اعالی آن وزن 
به هر حال، تا زمانی که وجود سرچشمۀ واحد  0 است که در شعر پهلوی ریشه دارد.

ت نشود، باید فرض را بر تأثیر ادب فارسی بر شعر لُری برای عنصری مشخص، اثبا
 گذاشت.

در این مقاله، نگارنده شواهدی از مضامین و تعبیرات کهن شعر دری را در اشعار 
بختیاری گردآوری و مأخذیابی کرده که ماحصل انس وی با اشعار محلی بختیاری و 

های او در خالصۀ یادداشتقیاس ذهنی مداوم و ناگزیرِ آن با متون کالسیک فارسی، و 
 سالیان دراز است. 

 6. پیشینۀ پژوهش2
شکل ( نخستین محققی است که به0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922ژوکوفسکی )

جدی گردآوری اشعار عامۀ بختیاری را آغاز کرد؛ با وجود این، وی در زمینۀ ارزش 
شناس روس ام ویژة این ایرانرسد اهتمنظر میادبیِ این مواد اظهارنظری نکرده است. به

 به ثبت شعر بختیاری سبب اظهاراتی ازقبیل نمونۀ زیر، در دیگر منابع روسی شده باشد:
های ایشان فراوان خصوص ترانهقبایل لر و بختیاری دارای فرهنگ عامه هستند و به

اند. ها کوشش فراوان کردهباشد که دانشمندان روسی برای بررسی آنو غنی می
های ما را پایان نیست. اگر ما دریایی خروشانیم و ترانه»گویند: اریان چنین میبختی

آنچه را در دست است و از نیاکان به ما رسیده و آنچه را اکنون از میان دو لبان 
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آید گرد آوریم، بیش از یک و دو شاهنامۀ فردوسی افراد خلق از نو پدید می
 (.302ز، ص. ، ترجمۀ کشاور0911)ارانسکی، « خواهد شد

ترین شگردهای زبانی شعر بختیاری را ای مهمدر مقاله (Lorimer, 1954)لُریمر 
برشمرده و به نقد ادبیتِ آن پرداخته، اما از پیوند مضامین شعری بختیاری با شعر 

 فارسی سخن نگفته است. 
 هاییدر میان پژوهشگران ایرانی حسین پژمان بختیاری به وزن شعر بختیاری اشاره

در « درد کسی را چیدن»(. همو در توضیح اصطالح 21، ص. 0303کرده است )داوری، 
حافظ همین ترکیب »شعر خود به گویش بختیاری، به بیتی از حافظ اشاره کرده است: 

را که به معنی درد کسی را به جان خریدن است در مطلع غزلی آورده فرماید: بمژگان 
)همان، « کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم سیه کردی هزاران رخنه در دینم/ بیا

 (.00ـ00صص. 
-079 ، صص.0391ترجمۀ شفقی و دادرس، ، 0922 ژوکوفسکی،دادرس و شفقی )

ــ که درواقع تعلیقاتی است که بر اثر ژوکوفسکی « توضیحات ابیات»( در بخش 203
تیاری را متذکر اند ــ در موارد متعددی، اصل فارسیِ تعابیر و مضامین شعریِ بخنگاشته

اند. در اینجا برای رعایت اختصار، تنها به ذکر شمارة صفحات این موارد بسنده شده
 تشبیه به»(، 010)ص. « تشبیه به چشمِ گاو»(، 079)ص. « دل باختن و بازار»شود: می

)ص. « ستاره در آسمان، ماهی در دریا»(، 013)ص. « موش و انبار»(، 010)ص. « مفتول
شمشیر » (،011)ص.  «چیزیدستی و بیچوب»(، 010)ص. « کج نهادن کاله»(، 013

بریدنِ دُم »(، 099)ص. « ترنج زر»(، 017)ص. « هندوی ناپاک» (،017)ص. « زیر رکاب
زاری بر »(، 210)ص. « دست افشاندن»(، 210)ص. « روم و عرب»(، 099)ص.  «اسب

 (.217)ص. « آواز کبک دَری»( و 210)ص. « اطالل و دمن
های پیکر معشوق در اشعار تصاویر و توصیفهای متأخر، مقالۀ ز میان پژوهشا

( درخور ذکر است که 0391وند )وند و کریمی نورالدیناز ظاهری عبده عامۀ بختیاری
اند. در موضوعی جزئی و مشخص، به مقایسۀ تطبیقیِ شعر فارسی و بختیاری پرداخته

ای ، در دو مقاله پارهشاهنامهی بختیاری با های سوگوارهمچنین در زمینۀ شباهت آیین
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؛ گیالنی و 0390شواهد شعری گردآوری شده است )نک: فاضلی و پوربختیار، 
 (.0391همکاران، 

 . مقایسۀ تطبیقی مضامین کهن شعری1
های ایرانی، وجود مضامین، دلیل پیوند تاریخی زبان و ادبیات فارسی با دیگر گویشبه

ی مشترک میان ادبیات رسمی و گویشی، امری بسیار طبیعی و تصاویر و تعبیرات شعر
توان حدس زد که درصد بزرگی از مضامین شعر پذیر است؛ از همین رو، میبینیپیش

بختیاری نیز با فارسی، مشترک یا اساساً مأخوذ از ادبیات فارسی باشد. در این گفتار آن 
کم برای خوانندة ادبیاتِ ه، یا دستدسته از مشترکاتی که به ادبیات فارسیِ امروز رسید

یا کهنه، که  7معاصر آشناست، کنار گذاشته شده است، و درعوض، عناصر آرکائیک
اشتراکشان هم بسیار شگفت است و هم بر پیشینۀ کهنِ مشترک داللت دارند، مورد 

اند. این عناصر شامل تصاویر )ایماژهای( شعری و توصیفات، توجه قرار گرفته
ادبی است. گرچه نگارنده استثنائاً آداب و ـ  ای لفظی و تلمیحات تاریخیهباهمایی

اند، به این فهرست افزوده است. آفرینی قرار گرفتهرسومی را نیز که دستمایۀ مضمون
شناس، و نیز منظور تسهیل خوانش برای خوانندگان غیرزبانگفتنی است که نگارنده به

منزلۀ تالشی برای ری و فارسیِ دری، و همچنین بهتأکید بر پیوند تاریخی گویش بختیا
، بیت یا ابیات بختیاریِ شاهد را 1الخطی معیار برای گویش بختیاریارائه و پیشنهادِ رسم

ــ  9نویسیِ منبعِ مورداستفاده، به امالی فارسی ــ البته با اندکی تصرفاتاز واج
 برگردانده است.

 . تصاویر و توصیفات1ـ1
شامل تشبیه، استعاره، مَجاز، کنایه و جز آن ــ صاویر ادبی )صوَر خیال( این بخش، به ت

« بیان»ها نیز که لزوماً با دانش اختصاص دارد. توصیفات یا اوصافِ برخی پدیده ــ
اند. برای اند، به این بخش افزوده شدهارتباطی ندارند، اما زاییدة نگاه یا توجه شاعرانه

 شود:ها در ادب دری بسنده میهد بختیاری و معادل آنپرهیز از اطاله، به نقل شوا
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 :تشبیه گوشِ اسب به خنجرـ 
 دونَهخَنجَری، یال دونَههُلَیوَه گوش

 

 زِ اَواِسپی گَرده زَنُم تا وُر سِکونَه 
 

 (90، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
زنم تا به اِسپید گردن میدانه، از آبخنجری، یال دانههلیوه، گوش»برگردان: 

 «.سکونه
 بسنجید با: 

 دو گوشش چو دو خنجر آبدار
 

 بر و یال فربه میانش نزار 
     

 (03/ ص. 2، ج. 0370)فردوسی، 
 :تشبیه بارِ غم عشق به کوهی خاصـ 

 غَمُمه سَنجیذُم، پُر اَندِکائه
 

 نیم مَنِس تاراز، پارسَنگِس داِلئه 
 ج

 (000، ص. 0391ۀ شفقی و دادرس، ، ترجم0922)ژوکوفسکی، 
غمم را سنجیدم، اندیکا را فرا گرفته و پُر کرده است. نیم منش به اندازة »برگردان: 

 «.سنگش به اندازة کوهِ داِلستکوهِ تاراز است و پاره
 هاست:به، نام خاص یکی از کوهبسنجید با بیت زیر که در آن مشبه 

 فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست
 

 بیا و بر دل من بین که کوه الوند است 
   

 (007، ص. 0310)سعدی، 

 رسد:، به نخستین متون ادبیات دری می«کوه»به « بار غم عشق»سابقۀ تشبیه 
 دلِ من ارزنی، عشقِ تو کوهی

 
 چه سایی زیرِ کوهی ارزنی را؟! 

 (02، ص. 0312)رودکی،            
 :بادِ بَرین و بادِ فُرودینـ 

 یاذون اَی، اَمروز داذخواستهاَی صِ
 

 صُحوِ زی باذِ چَپ، پَسین باذِ راسته 
 

 (11، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

ای صیادان، امروز روزِ دادخواست است. صبحِ زود نوبتِ بادِ چپ است، »برگردان: 
 «. پَسین نوبتِ بادِ راست است
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گهی پشت بر "ادِ چپ ظاهراً برای افادة مفهوم اشاره به بادِ راست و ب»در بیت فوق 
گوید که امروز باألخره اقبال به ما کار رفته است. شاعر میبه "زین، گهی زین به پشت

 (. این مضمون را بسنجید با بیت زیر:010، ص. )همان« رو خواهد کرد
 گیتیت چنین آید، گردنده بدین سان هم

 

 هم بادِ برین آید و هم بادِ فُرودین 
 

 (92، ص. 0312)رودکی، 

 :این سر و آن سرـ 
 زو سِرون و زی خَیلون ایکُنُم چاق

 

 چَشمُم چی چَرخَو کُهانه ایکُنه پاک 
 

 (12، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
کُند ها را میکنم چاق. چشمم چون سیالب کوهصبح و شام قلیان می»برگردان: 

« صبح و شام»به معنای « زو سَرون و زی سَرون»اصطالح  در گویش بختیاری«. پاک
)این دنیا « آن سر»و « این سر»اللفظ: از آن سَران و از این سَران(، یادآور )برگردان تحت

 و آن دنیا( در بیت زیر است:
 بدین سر زین بزرگی نام جوییم

 ج

 بدان سر نیکوی فرجام جوییم 
 ج

 (32، ص. 0310)فخرالدین اسعد گرگانی، 

 :ریشِ خونینـ 
 اَلون دالی نِشینهوُر سَرِ زَرده

 

 ریشِ شَه اَموناُل تال تال به خینه 
 ج

 (17، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

اهلل تار تار نشیند. ریشِ سیاهِ اماناَلون دالی )= کرکسی( میبر سرِ کوهِ زرده»برگردان: 
 «. به خون آغشته است

 بیت:بسنجید با 
 تان نیفزاید همی کینز قارن

 

 که ریشِ پیر او گشتست خونین 
 

 (10، ص. 0310)فخرالدین اسعد گرگانی، 

 :کبک و شاهینـ 
 آ حَویو زِ گَرمِسیر پَس کَی اِیاهی؟

 

 نآ نُمداره خان گِرِه، چی کَوگِ شاهی 
 ج

 (92، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
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آیی؟. آ نامدار را خان گرفت، چون حبیب، از گرمسیر پس کی می ای آ»برگردان: 
 «. کبک و شاهین

 بسنجید با بیت زیر:
 چنان چون بود مهرافزای رامین

 

 دل در چنگِ شاهینچو کبگِ خسته 
 

 (10، ص. 0310)فخرالدین اسعد گرگانی، 

 :کاروانِ اندوهـ 
 چُ کنم؟ کارونِ غَم به راه اِیاهه

 ج

 ختِ شاذیم نَدِراههیا عَلی، به تَ 
 

 (001، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

ام آید. یا علی، کاری کن که به تختِ شادیچه کنم؟! کاروانِ غم به راه می»برگردان: 
 «.درنیاید

 بسنجید با بیت زیر: 
 تو گفتی دررسیدی هر زمانی

 
 از انده جان او را کاروانی 

 (10، ص. 0310ی، )فخرالدین اسعد گرگان

 :بستهعیّارِ دستـ 
 چُ کُنُم؟ باریک وَلی اَمشَو دودَسته

 

 دِر ایخوره، جاس گُرده اَسپه نچی شاهی 
 

 (71، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

زند، بسته است. چون شاهین چرخ میچه کنم؟ باریک ولی امشب دست»برگردان: 
 «.جایش گُردة اسب است

است که در منطقۀ بختیاری همه از « باریک ولی»یت فوق در وصف راهزنی به نام ب 
هراسیدند. در این بیت اسارت او توصیف شده است که درنهایت به فرار او نام او می
 یادآورِ ابیات زیر است:« بستهراهزنِ دست»شود. تصویر ختم می

 بند شدی بار غم ببرسعدی چو پای
 

 نرود دل دیده نگه داشتیم تا
 

 بسته نباشد مگر حمولعیّار دست 
 (102، ص. 0310)سعدی،             

 با همه عیّاری از کمند نجستیم
 (119، ص. همان)                       

 :خیمه زدنـ 
 کَیسی )؟( که بَووم خیمه زَی به مَورون

 

 رَه وِ خیمِس نیذ زِ وَرِ سُوارون 
 ج

 (72، ص. 0391ی و دادرس، ، ترجمۀ شفق0922)ژوکوفسکی، 
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سببِ اش نیست، به، راه به خیمهآن دنیا از وقتی که پدرم خیمه زد به»برگردان: 
 «.کثرتِ سواران

گوید: وقتی که پدرم درگذشت، سوارانِ بسیاری برای سوگواری و ادای شاعر می 
« کردن اقامت گزیدن؛ مُقام»در معنای « خیمه زدن»اش را احاطه کردند. احترام، خیمه

 )در بیت بختیاری، خیمه به آن دنیا زدن( در متون کهن فارسی شاهد دارد:
 من که در هیچ مقامی نزدم خیمۀ انس

 
 پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم 

 (121، ص. 0310)سعدی،                  

 کار رفته که یادآور بیت، در کنار یکدیگر به«روز قیامت»و « خیمه زدن»در بیت زیر 
 بختیاری فوق است:

 گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل
 

 روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست 
 (002، ص. 0310)سعدی،                   

 :به چشم )در(آمدنـ 

 خُت باریک، چوخات هِلِه، نِیای به چَشمُم
 

 زِ مِنِ سیصَذ نِفَر رَفدِته یَشنُم 
 

 (71، ص. 0391، ، ترجمۀ شفقی و دادرس0922)ژوکوفسکی، 

آیی به چشمم .از میانِ سیصد تو باریک هستی، چوخایت سپید است، نمی»برگردان: 
 «.شناسمنفر طرزِ راه رفتنت را می

های است، اما در بیت« چشمگیر بودن»به معنای « به چشم آمدن»در فارسی امروز، 
 است:« شدنمورد توجه واقع »و « دیده شدن»ترتیب، متضمن معنای فوق و زیر، به

 گُلم نباید و سروم به چشم درناید
 

 بوییمرا وصال تو باید که سرو گل 
 (110، ص. 0310)سعدی،                    

 :داغِ خاکسترِ قافلهـ 
 سونکَنِ ماال دِلُم رَه وِ دینکَن

 ج

 سونبِیَو ریم زال بِزَنیم جا تَش و دی 
 جج

 (031، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
ها دلم رفت به دنبالشان. بیا برویم زار بزنیم بر جایِ آتش هنگامۀ کوچِ ایل»برگردان: 

 «.و دودشان
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( از یک مقوله است، اما 2)نک: بخش « زاری بر اطالل و دمن»مضمون فوق با  
 بسنجید با: اشاره دارد.« خاکستر»نگارنده به خصوص به 

 اندرفتیم و داغ ما به دل روزگار م
 

 خاکستری ز قافلۀ اعتبار ماند 
 

 (071، ص. 0310)بیدل دهلوی، شفیعی کدکنی، 

 :چنبر کردنِ خود بر دیگریـ 
 مو چَویله نیخُهُم، تِکی زَی به گینَه

 ج

 زُلفِ یارُم ایخُهُم، چَمبَر زَی به سینَه 
 

 (07، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

-خواهم که تکیه زد به گَوَن. زلفِ یارم را میرا نمی« چَویل»من گیاهِ »برگردان: 

 «. خواهم که چنبر زد به سینه
 بسنجید با:

 در گردن جهان فریبنده
 

 کرده دو دست و بازوی خود چنبر 
 (01، ص. 0311)ناصر خسرو،                   

 :چهار و هفتـ 
 دِشمِنون زِ بَهذِ مو چاره نَذارِن

 
 وار به هَفت و چارِنسُگَویَلِ نیله 

 (73، ص. 0311)حسینی،                     

 «.سوار به هفت و چهارنددشمنان بعد از من چاره ندارند. برادرانِ نیله»برگردان: 
مجازاً در معنای « چهار»و « هفت»در بیت فوق،  سوار: سوارِ اسبِ نیله؛توضیح: نیله 

البته در اشاره  ــته است. مشابه این کاربرد را کار رفبه« چهارلنگ»و « لنگهفت»ایالت 
 توان دید:به امهات اربعه و آباء علوی ــ در رباعی زیر از خیام می

 ای آنکه نتیجۀ چهار و هفتی
 

 وز هفت و چهار دائم اندر تفتی 
 (01، ص. 0310)خیام،                 

 :نیزۀ آفتابــ 
 شُمشیرِ شاه اَسَذُم چی نِیزه اَفتَو

 
 هَمسُ که زَنِس به گِل دِشمِن کُنه تَو 

 (29، ص. 0311)حسینی،                        

زندش بر شمشیرِ شاه اسدِ من چون نیزة آفتاب است. آن زمان که می»برگردان: 
 «.کُنَد تبخاک، دشمن می
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 بسنجید با: 
 کَش چو آفتابرنگ، سِناندیوانِ میغ

 
 زیان کشیدشان، سرِ کیوان کز نوکِ نیزه 

 (0010/ص. 2، ج. 0317)خاقانی،             

 :تشبیه برف به جنگاورـ 
 شیرُم با شا اَسَذُم، خُس و سُوارون

 
 چَپ و راست جَنگ ایکُنِن چی بَرف و بارون 

 (29، ص. 0311)حسینی،                        

کنند، نگ میشیرَم باد شاه اسدِ من! خودش و سواران. چپ و راست ج»برگردان: 
نازم و افتخار یعنی: من به فالنی می« شیرم باد فالنی»توضیح: «. چون برف و باران

 کنم، زیرا همچون شیر دالور است. می
 بسنجید با:

 ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار
 

 از چه؟ ز بیم تاختن ناگهان برف 
 (011، ص. 0301الدین اسماعیل، )کمال      

 :کر به سیلِ کوهتشبیه تازشِ لشـ 
 عَلیداذِ مَمدِلی، سَرِ سُوارون

 
 تاخت اَوُرد زِ کُه به لَم چی سَیلِ بارون 

 (00، ص. 0311)حسینی،                        

علیدادِ محمدعلی، سرِ سواران!. تاخت آورد از کوه به پایین، چون سیلِ »برگردان: 
 «.باران
 بسنجید با: 

 سیلراند لشکر چُن از کوه همی
 

 بدآمل گذشت از رهِ اردویل 
 (002/ص. 2، ج. 0393)فردوسی،           

 :شادی حیوانات بر مرگ یکدیگرـ 
 پِلَنگِ کولِ کُذی وابیذه بیمار

 ج

 پازِنون شاذی کُنِن، دالون زَنِن زال 
 

 (00، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
زنند ها میکنند، دالها شادی میبیمار. پازنپلنگِ تنگۀ کُدی شده است »برگردان: 

 «.زار
 بسنجید با: 
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 مر سگان را عید باشد مرگِ اسب
 

 روزیِ وافر بود، بی جهد و کسب 
 (01، ص. 0370)مولوی،                     

 :پیسگیِ پلنگـ 
 اَی پِلَنگ، پیسه پِلَنگ، پِلَنگِ جیال

 
 دَست جِستی به سیالبهزِ وَرِ وَلی 

              (Lorimer, 1954, p. 555) 

دست جَستی به بهای پلنگ! ای پیسه پلنگ! ای پلنگِ جیال! از ترسِ وَلی»برگردان: 
به صاحب این « دستبهولی»نام خاص تفنگی بوده است، و « ولی»توضیح: «. سوراخ

 تفنگ اشاره دارد.
 بسنجید با:

 هر پیسه گمان مبر نهالی
 

 باشد باشد که پلنگ خفته 
 (239، ص. 0310)سعدی،           

 :خنجر سبزـ 
 اَصالن خون زِ پُشت گِرِهذ بالِ قَوامه

 
 هامهقَمه سَوز آقا ایمُم رِهذ پَنجه 

 (11، ص. 0390)اوژن بختیاری،             

اصالن خان از پشت گرفت آستینِ قبایم را. قمۀ سبزِ آقا امام ریخت »برگردان: 
 «.هایم راپنجه

 نجید با:بس
 خنجرِ سبزش چو سرخ آید به خون

 
 حِصرِم و می را نشان بینی بهم 

 (139/ص. 0، ج. 0317)خاقانی،            

 . باهمایی2ـ1
جادوی )»و ادبیِ آن  0ختیشنادر اینجا، فراتر از معنای زبان« باهمایی»اصطالح 
زمانیِ مراهی یا همکار رفته، و مراد از آن، ه( به0377؛ نک: شفیعی کدکنی، «مجاورت

اند و تکرارشان در هر دو ادبیات صِرفِ شماری واژه است که جنبۀ اصطالحی یافته
برانگیز است. مواردی که ذیالً نقل شده، جز مورد آخر )بغداد )فارسی و بختیاری( تأمل
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های مشترک به شعر فارسی و بختیاری یقین از سرچشمهبهو تبریز(، به احتمال قریب
 ته، و بعید است که شعر فارسی، مأخذِ شاهد بختیاری بوده باشد:راه یاف
 :چارپای کوسهـ 

 وُرهَوا وَی رَه وِ سوسهاِبراهیم گیل
 

 صِحاوِ صَذ میشِ الس، نَرمیشِ کوسه 
، ترجمۀ شفقی و 0922)ژوکوفسکی، 

 (000، ص. 0391دادرس، 

صد میشِ ماده است درهوا، آمد رفت به سوسن. او صاحبِ ابراهیمِ جامه»برگردان: 
 «.و نرمیشِ کوسه

 است:« اسب»بسنجید با بیت زیر که در وصف  
 بوَد اعور و کوسَج و لنگ و پس من

 
 نشسته بَرو چون کالغو بر اعور 

 (10، ص. 0312)رودکی،         

 :رستگاری از دردـ 
 شاهزاذه زِ بَوِکی وَیذه دِیاری

 
 نَه خُذا مَرگ ایدِهه نَه رَستِگاری 

، ترجمۀ شفقی و 0922وفسکی، )ژوک
 (027، ص. 0391دادرس، 

 «. دهد نه رستگاریپدیدار آمده است. خدا نه مرگ می بوکیشاهزاده از »برگردان: 
 قیاس است:الحال شخص بیماری است، با بیت زیر قابلاین بیت که وصف

 ز درد عشق تو امید رستگاری نیست
 

 داغگریختن نتوانند بندگان به 
 (117، ص. 0310)سعدی،                  

 :گورِ تنگ و تارـ 
 نَه اَمیره نَنِهین وِ گورِ تَنگی
 نَه اَمیره نَنِهین وِ گورِ تاری

 

 جاکِ دَست، نَه جاکِ پا، نَه جا تُفَنگی 
 جاکِ پا، نه جاکِ دست، نه جاکِ الری

 

 (09، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

را ننهید در گورِ تنگی که نه جایِ دست دارد، نه جایِ پا، نه جایِ  امیر»برگردان: 
تفنگی؛ امیر را ننهید در گورِ تاری که نه جایِ پا دارد، نه جایِ دست، نه جایِ تفنگِ 
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« تنگی»و یایِ آن، نکره است که با تکیۀ « تا»روی هجای « تاری»توضیح: تکیۀ «. الری
 گویند. می« و تاریک تنگ»کند؛ در فارسی امروز تطبیق می

 بسنجید با:
 اندنبیند آن سفیهانی که ترکی کردهمی
 

 همچو چشم تنگ ترکان گور ایشان تنگ و تار 
 (013، ص. 0312)سنایی،                      

 :بغداد و تبریزـ 
 پَسِ پا پَنیر پَنیر، سینه قَلَمریز

 ت قَلَمکارپسِ پات پنیر پنیر، سینَه
 

 وضِ کَوثَر، مُلکِ تبریزچالِ نافِت حَ 
 ت مِلکِ بَغدارچالِ نافِت حَوضِ کَوثَر، سینَه

                      (Lorimer, 1995, p. 35) 

 بغدار: بغداد. 
 بسنجید با:

 عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
 

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است 
 (07، ص. 0317)حافظ،                         

 :تیر و تقدیرـ 
 بَک جار اِزَنه: گَو مَندِنی شیر!صَیذال

 
 جَنگه به جُریَت بُکُن، تیر وَست به تَقدیر 

             (Lorimer, 1955, p. 93) 

زند: ای برادر ماندنیِ شیر )= دلیر(! جنگ را به جرئت بک جار میصیدال»برگردان: 
 «. تاد به تقدیر )= اصابت تیرِ تفنگ به دست تقدیر است(بکن، زیرا تیر اف
 بسنجید با:

 هشت چیزش را برابر یافتم با هشت چیز
 تیغ او را با قضا و تیر او را با قدر

 

 هر یکی زان هشت سوی فضل او دارد مآب 
 دست او را با سپهر و خشت او را با شهاب

 (1، ص. 0311)فرخی سیستانی،              

 ادبیـ  اشارات و تلمیحات تاریخی. 1ـ1
همچنان که از عنوان پیداست، شواهد این بخش به اشاراتی تاریخی اختصاص دارد که 

شوند. این تلمیحات ــ به گمان راقم این نامیده می« تلمیح»جنبۀ ادبی دارند و اصطالحاً 
اند. تیاریسطور ــ بهترین مالک برای سنجش تأثیر مستقیم ادبیات کالسیک بر شعر بخ
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فردوسی،  شاهنامۀهای ایرانی، خاصه شود که افسانهاز همین موارد معدود دریافته می
و درمقابل، ادبیات رسمی و  01اندبیشترین قبول عام را در تودة مردم و اقوام ایرانی یافته
 درباری، برای این طبقه از مردم چندان آشنا نبوده است:

 :رستمـ 
 به خاطِرِ جَم زِ اَردَل سُوار اِوَیم

 

 م کَچ بَسته بیذُم به طَحرِ رُستَمقَدارُه 
ج  ج

 (000، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
 ام را کج بسته بودم به طرحِ از اردل سوار آمدم با خاطرِ جمع. قداره»برگردان: 

 «.)= مانندِ( رستم
 :شیرین و فرهادـ 

 تو شَمالِ سَرحَذی، مو لیلۀ باذ
 

 بِیَو که یَک بینیم چی شیرین و فَرهاذ 
 (01)همان، ص.                                 

تو بادِ شمالِ سَرحَدی، من گَرد و خاکِ باد، بیا که یکدیگر را ببینیم چون »برگردان: 
نیز در اشعار فارسی « باد شمال»عالوه بر تلمیح داستانی، مضمون «. شیرین و فرهاد

 وان دارد:های فرانمونه
 ای از دعای خیرهر صبح و شام قافله

 
 فرستمتدر صحبت شمال و صبا می 

 (002، ص. 0317)حافظ،                         

 :خسرو و شیرینـ 
 تو شُمالِ سَرحَدی، مو گَرمسیری

 
 نبِیَو که یَک بینیم، چی خُسرَو و شیری 

                   (Lorimer, 1963, p. 59) 

ام. بیا که یکدیگر را ببینیم، چون تو بادِ شمالِ سرحد هستی؛ من گرمسیری»دان: برگر
به آشنایی ( Layard, 1894, p. 212)شود که هنری الیارد یادآور می«. خسرو و شیرین

 بختیاریان با این داستان اشاره کرده است.

 :بیژن و منیژهـ 
 بیجِن کُرِ گیو اِز پَیِ دِل رَهذ به چَه وَست

 چین که سُخَن گُذ به فَرَنگیزاصل کِلَکبَذ
 

 جونِس به مَنیجَه بیذ، جومِ شَه خُسرَو 
 دِل وَر مو بِذِه تا بَرُم خُسرَوِت اِز اَو

              (Lorimer, 1995, p. 43) 
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بیژن، پسر گیو، از پیِ دل رفت، به چاه افتاد. جانش )= امیدش( به منیژه » برگردان: 
چی که سخن گفت به فرنگیس: دل به من بده تا ه خسرو. بداصل کلکبود، و به جامِ شا

 «.ببَرم خسروت را از آب
 :قزلباشانـ 

 دو جَوون به رَه اِیا زِ رَهِ دیناش
 

 تُراو و آقا اَمیر، طَحرِ قِزِلباش 
 ج

 (09، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
اهِ دیناش: تُراب و آقا امیر به طرحِ )= مانندِ( آیند، از ردو جوان به راه می»برگردان: 

شواهد شعری فراوانی در « قزلباش»در حدود استقصای نگارنده، ظاهراً لغت «. قزلباش
 شود:فارسی ندارد. برای نمونه، بیت زیر نقل می

 سر و سرخیل قزلباش که بر خاک درش
 ج

 پوش فلک پیشانینهد ترک قزلمی 
 

 (017ق: برگ 0111کاشانی، مورخ )دستنویس دیوان محتشم 

 . رسوم4ـ1
گنجند، اما در اینجا رسوم و آداب فرهنگی و بومی، طبعاً در مقولۀ مضامین شاعرانه نمی

آفرینی از آن بهره استثنائاً به سه رسم کهن که سرایندگانِ گمنامِ بختیاری در مضمون
 شود:اند، اشاره میبرده
 :با گاومیش برای سپاه توشه بردن ـ

 گامیشونه بار کُنین بِرِنج و گِندی
 

 بِوَرین شیمبار خَرَو سی خَرجِ اُردی 
 

 (00، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
ها را بار کنید، برنج و عدس. ببَردید به شیمبارِ خراب برای خرجِ گاومیش»برگردان: 

گی خاص در قدیم مرتبط با همایی واژگان فوق که با فرهن«. اردو )= اردوی جنگی(
 است، در بیت زیر انعکاس دارد:

 کَش و گاومیشبه پیالنِ گردون
 

 سپه را همی توشه بردند پیش 
 (01/ص. 0، ج. 0393)فردوسی،          

 :جامۀ سموریـ 
 کُلُجه پوستِ سَمور وُ شالِ گُلدار

 ج

 دَردُم وُر جونِت زِنا، هِندی نِمِدمال 
 

 (77، ص. 0391ۀ شفقی و دادرس، ، ترجم0922)ژوکوفسکی، 
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کلیجه از پوستِ سمور، و شالِ گُلدار. دردم به جانت زَناد، ای هِندیِ »برگردان: 
 «. نمدمال

 بسنجید با:
 روی هر یک چون دوهفته گِرد ماه

 
 شان غُفّه، سَموریشان کالهجامه 

 (90، ص. 0312)رودکی،                 

 :تار موی به یادگارـ 
 لِ باذ، رَو به زیرِ گیلِساَی شَما

 

 یَه نِشونی سیم بیار، نیتی زِ سِویلِس 
 

 (07، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 
اش. یک نشانی برایم بیاور: تاری از ای بادِ شمال، برو به زیرِ گوشۀ جامه»برگردان: 

 «.سبیلش
 بسنجید با: 

 یک موی بدزدیدم از دو زلفت
 

 ای صنم به شانه چون زلف زدی 
 ج

 (011، ص. 0312، ترجمۀ شمیسا، 0930)دود پوتا، 
 (:019گویا بیت فوق سرمشق شاعران عرب شده است )همان، ص. 

 شَعرۀًسَرَقتُ مِن طُرَّتِه 
 ج

 حینَ غَدا یَمشِطُها بِالمَشاط 
 ج

 . مضامین مشترک با شعر تازی4
ای عناصر و احتمال ورود پاره نظر به پیوند تاریخی عمیق میان ادب پارسی و تازی،

ای بر این مطالعۀ عربی به ادبیات بختیاری به واسطۀ فارسی، و همچنین به عنوان تکمله
تطبیقی، بخش پایانی مقاله به مضامین مشترک در ادب تازی و بختیاری اختصاص یافته 

های نمونه ترین، یعنی کهنمعلقات سبعاز است. شواهد عربیِ این بخش، همه منقول 
، ترجمۀ شفقی 0922شعر عرب، است. گفتنی است که دادرس و شفقی )ژوکوفسکی، 

 عرب، « صعالیکِ»و اشعار « طردیّات»( به شباهت 32ـ30، صص. 0391و دادرس، 
در  00 ند.او اشعار مختص راهزنانِ بختیاری، اشاره کرده« صیادی»ترتیب، با اشعار به

ها، ه است، بدون نقل اصل بختیاری و عربیِ آنادامه، ترجمۀ شواهدی که نگارنده یافت
 شود:نقل می
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حنا! بهای نازی! ای دست: »وصیت به دختران و زنان، به سوگواری شایستهـ 
« ام، گیسوی خودت را برایم ببُر، و دُمِ مادیانم راام باشد. حاال که مردهدستت به شانه
 (. 000، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، 

چنان که شایستۀ ای دخترِ مَعبَد، اگر رخت از جهان بستم، مردم را آن»بسنجید با: 
گری، میان من و آن من است از مرگم آگاه کن و گریبانت را چاک بزن. و در مویه

« اند نه رزم و رجز مرا، فرق بگذارمردان که در زندگی نه همت واالی مرا داشته
 (.31ـ37، صص. 0391، معلقات سبع)

ای کاکایم! به کوه مرو که جایم )گورم( را ببینی. هر : »هاکوه، رازدارِ سرگذشتـ 
، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، « دو دست بر سر بزنی، بیایی بنشینی

 (. 020، ص. همان« )ای کوهِ تاراز! که بر تو گذشته است؟»(؛ 010، ص. 0391
ها بود؛ روزی مقامِ دوست اهد چه سرگذشتراستی که این کوه قَنان ش»بسنجید با: 

 (.00، ص. 0391، معلقات سبع« )بود و روزی دیگر کمینگاه دشمنان
دانم گَردِ گَلّه است یا دودِ بر سرِ کوهِ قلندران مِه پدیدار است. نمی»: دودِ سوارـ 

 (. 12، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، « سوار است
-ن به سوی آبشخور تاخت آرند، گَردی که به دنبالشان کشیده میچو»بسنجید با: 

، ص. 0391، معلقات سبع« )شود مانند دودی است که از مشعلی فروزان بر جای ماند
17.) 

ای شَرّا! جانِ دلم! جانم بسته است : »ریزی یا کفِ دهانِ اسب هنگام تاختنعرقـ 
، ترجمۀ شفقی و 0922کوفسکی، )ژو« کند کفِ دهانتبند را تر میبه جانت! سینه

 (.029، ص. 0391دادرس، 
هایم لغزید و پوستی که به جای زین بر پشتش بسته بودم در زیر ران»بسنجید با:  
 (.71، ص. 0391، معلقات سبع« )اش عرق برآورد و تنگ چرمینش از عرق تر شدسینه

ت را آرام بورَ: »سخنیدرخواست از معشوقۀ سوار بر مَرکب، به توقف و همـ 
، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922)ژوکوفسکی، « بران تا تعریف کنم برایت

09.) 



 سید مهدی دادرس ________________ ای مضامین در اشعار عامة بختیاریهای فارسی و تازیِ پارهسرچشمه

111 

 

ای درنگ کن تا بگویم که در مدت نشین من! لحظهسفرکردة محمل»بسنجید با:  
، ص. 0391، معلقات سبع« )ایام و بگویی از دوری من چه دیدههجر تو چه کشیده

10.) 
)ژوکوفسکی، « دنِ حاجی کاظم، ایل به غارت رفتپس از مر: »عادتِ غارتـ 
 (.97، ص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922
ما بر اشتران راهوار خود سوار شدیم و برای غارت، از نخلستان بحرین »بسنجید با:  

 (.020، ص. 0391، معلقات سبع« )تا حساء را زیر پی نوردیدیم
! دلم کباب است!  دلم برشته شد! دلم سوخت: »به اسیری بردن زنان و دخترانـ 

 (.02، ص. 0311)حسینی، « ها را بُرد؛ شامشان شراب استخان قُلی زن
های حرام فرا ور شدیم. ماهسپس از آنجا گذشتیم و بر تَمیم حمله»بسنجید با:  

رسید و ما دست از جنگ بازکشیدیم، در حالی که دختران اسیرِ قبایل مغلوب در 
 (.020، ص 0391، علقات سبعم« )خدمت ما بودند

هرکه رفیقش دال )= کرکس( است خوراکش گوشتِ مردار : »دلیلیِ دال و غرابـ 
، «رفیق»( به جای 030، ص. 0313)مثَل بختیاری؛ یادداشت نگارنده(. فروتن )« است!

 ضبط کرده است. « نشینهم»
 بسنجید با:

 و مَن یَکُنِ الغُرابُ لَهُ دَلیالً
 

 عَلَی جِیَفِ الکاِلبِیَمُرُّ بِهِم  
 (070، ص. 0370)دامادی،             

ترین اشعار دَری نیز به چشم مضمون فوق، دربارة زاغ و زغن و کفتار، در کهن
 خورد. برای نمونه:می

 هر کرا راهبر زغن باشد
 

 گذر او بمرغزن باشد 
 (013، ص. 0312)رودکی،   

 شکهرکه او بر ره کفتار رود، بی
 ج

 مردار نماید رَهْ کفتارشسوی  
  

 (020/ص. 0، ج. 0307)ناصر خسرو، 
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 . نتیجه1
در این مقاله، نخست به خویشاوندی تباری گویشِ بختیاری و زبان فارسی، و منطقۀ 

ها اشاره، و نیز بر ضروت مطالعۀ تطبیقی ادبیات بختیاری و فارسی پیدایش مشترک آن
ۀ بختیاری از شعر کالسیک فارسی، و در عین دلیل تأثر شعر عامویژ بهتأکید شد، به

ها توان در ماهیت هجاییِ این سرودهحال، استقالل نسبی از آن که بهترین نمودش را می
ای از مضامین شعری مشترک در این دو سراغ گرفت. سپس با رویکردی تطبیقی، پاره

د دستۀ اصلی قرار تفصیل نقل شد. این مضامین در چنادبیات، که نگارنده یافته است، به
ادبی، و ـ  ها، تلمیحات تاریخیگیرند: تصاویر )صور خیال( و توصیفات، باهماییمی

اند. وجود این تشابهات، گرچه گاه چیزی آفرینی قرار گرفتهرسومی که دستمایۀ مضمون
رسد اغلب در گذشتۀ مشترک این اقوام ریشه نظر میجز تصادف و تبادر نیست، به

دلیل انزوا و دورافتادگی اقوام لُر از جریان ادبیات مکتوب فارسی، زیرا به داشته باشد،
شک برخی مضامین شعر اقتباس و اخذ از این ادبیات چندان گسترده نیست؛ هرچند بی

توان در تلمیحاتِ لُری برگرفته از ادب فارسی است. تأثیر ادبیات فارسی را بیشتر می
فردوسی، دید که احتماالً منشأ  شاهنامۀانی، خاصه های ایراشعار بختیاری به افسانه

ای نیز شفاهی دارد. در پایان، با نظر به پیوند عمیق و دیرینۀ ادب پارسی و تازی، مقایسه
ای از شعر کهن منزلۀ نمونهــ به معلقات سبع میان مضامین مشترک در اشعار بختیاری و

 صورت گرفت. ــتازی 

 هانوشتپی
؛ ژوکوفسکی، Lorimer, 1954ز مضامین، موضوعات و ساختار شعر بختیاری، نک: برای آگاهی ا. 0

 . 020ـ17، صص. 0311؛ آسمند جونقانی، 39ـ23، صص. 0391، ترجمۀ شفقی و دادرس، 0922
2. philological 

 .01ـ07، صص. 0317برای آگاهی از سطح سواد در عشایر بختیاری، نک: امیراحمدیان، . 3
رسد )نک: صادقی، هجری می 00جامانده از گویش لُری به قرن ترین متنِ بههن. ظاهراً قدمت ک0

0370.) 
 .019ـ011، صص. 0391. برای آگاهی بیشتر از وزن شعر فارسی در دورة میانه، نک: جاللی، 0
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هایی که با موضوع مقاله ــ یعنی پیوند در این بخش، برای کاستن از حجم کار، فقط به پژوهش. 1
 ارتباط مستقیم دارند، اشاره، و از ذکر پیشینۀ مطالعات  ــعریِ دَری و بختیاری مضامین ش

های شعرِ بختیاری، پرهیز شده شناختی و تاریخی بختیاری، و نیز مطالعات ادبیِ دیگر جنبهزبان
 است.

7. archaic 
 .Anonby & Asadi, 2018های پیشنهادی برای گویش بختیاری، نک: الخط. برای آگاهی از رسم1
مابعد مصوت( که در بختیاری نیز وجود دارد، به سنت نسَخِ « د»گونۀ . برای نمونه، ذال معجمه )واج9

 متمایز شده است. نخطیِ کهن، با ذ نشان داده شده است. ن غُنّه )خیشومی( نیز به صورت 
 .Layard, 1894, pp. 212-213ها، نک: خوانی در میان بختیاری. برای آگاهی از سنت شاهنامه01
 .0313. برای آگاهی بیشتر از اشعار صعالیک، نک: هاشملو، 00

 منابع
 . اصفهان: شهسواری.تاریخ ادبیات در قوم بختیاری(. 0311آسمند جونقانی، ع. )

 (. تهران: پیام.0379. ترجمۀ ک. کشاورز )اللغۀ ایرانیمقدمۀ فقه (.0911) م. ارانسکی، ی.
 . تهران: آگاه.ژوهشی دربارة ایل بختیاریپ(. 0317امیراحمدیان، ب. )
 . تصحیح م. حیدری. تهران: تمتی.تاریخ بختیاری(. 0390اوژن بختیاری، ا. )

. تهران: نشر ـ تحلیلی به عروض و قافیۀ شعر پارسی نگاهی توصیفی(. 0391جاللی، م. )
 علمی.

ن س. نیساری. . تدویهای خطی سدة نهمدیوان حافظ، بر اساس نسخه(. 0317حافظ، ش. )
 تهران: سخن.

 . اصفهان: شهسواری.های مردمی بختیاریاشعار و ترانه(. 0311حسینی، ب. )
 ج. تهران: نشر مرکز. 2. ویراستۀ م. کزازی. دیوان خاقانی(. 0317خاقانی، ب. )

[. گزینش اشعار و برگردان Cent Un Quatrains] صد و یک رباعی (.0310خیام، ع. )
 . تهران: هرمس.فرانسه: ژ. الزار

 . تهران: دانشگاه تهران.مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی(. 0370دامادی، م. )
. با مقدمۀ ح. پ. بختیاری. تهران: کتابخانۀ های بختیاریالمثلضرب(. 0303داوری، ب. )

 طهوری.
(. 0312. ترجمۀ س. شمیسا )تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی(. 0930) دود پوتا، ع. م.

 تهران: صدای معاصر.
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. مورخ 11030. نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای ملی. به شمارة دیوان محتشم کاشانی
 هـ ق. 0111

 المعارف بزرگ اسالمی.ۀ. تهران: مرکز دائرهای ایرانیتاریخ زبان(. 0311بیدی، ح. )رضائی باغ
 ر. تهران: قطره.. تصحیح و شرح ج. شعادیوان شعر رودکی(. 0312رودکی، ج. )

. ترجمه و اضافات: م. شفقی و موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری (.0922ژوکوفسکی، و. آ. )
 (. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.0391س. م. دادرس )

 . تصحیح غ. یوسفی. تهران: خوارزمی.گلستان سعدی(. 0310سعدی، م. )
 م. مصفا. تهران: روزنه. . به کوششکلیات سعدی(. 0310سعدی، م. )
. به سعی و اهتمام م. دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی(. 0312سنایی، م. )

 مدرس رضوی. تهران: کتابخانۀ سنایی.
 .21-01، 2، بخارا(. جادوی مجاورت. 0377شفیعی کدکنی، م. )
 . تهران: آگاه.یدلها: بررسی سبک هندی و شعر بشاعر آینه(. 0310شفیعی کدکنی، م. )

و  0) 03، سیشنازبان(. متن کوتاهی به گویش لری از قرن یازدهم هجری. 0370صادقی، ع. )
 .00ـ9، (2

های پیکر معشوق (. تصاویر و توصیف0391وند، ر. )وند، ا.، و کریمی نورالدینظاهری عبده
 .021ـ010 (،21) 7 ،فرهنگ و ادبیات عامهدر اشعار عامۀ بختیاری. 

(. بررسی آداب و رسوم سوگواری در شاهنامۀ فردوسی و 0390لی، م.، و پوربختیار، غ. )فاض
(، 30)  01، علوم اجتماعیمقایسۀ آن با آداب مذکور در بین اقوام لر بختیاری و لر کوچک. 

 .000ـ020
 . تصحیح م. روشن. تهران: صدای معاصر.ویس و رامین(. 0310فخرالدین اسعد گرگانی )

. به کوشش م. دبیرسیاقی. تهران: دیوان حکیم فرخی سیستانی(. 0311نی، ع. )فرخی سیستا
 زوار.

. به کوشش س. شاهنامۀ فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو(. 0370فردوسی، ا. )
 مجلد(. تهران: قطره. 0ج )در  9حمیدیان. 
 ج. تهران: سخن. 2. پیرایش: ج. خالقی مطلق. شاهنامه(. 0393فردوسی، ا. )
 . با مقدمۀ م. بختیار. اهواز: صمد.های بختیاریگنجینۀ مثل(. 0313فروتن، ف. )

. به اهتمام الدین اسماعیل اصفهانیالمعانی کمالدیوان خلّاق(. 0301الدین اسماعیل، ا. )کمال
 ح. بحرالعلومی. تهران: کتابفروشی دهخدا.
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های لُری و آیینی و تطبیقی سوگ(. بررسی تحلیل0391گیالنی، ن.، اکبری، م.، و یاری، س. )
 .210ـ013(، 07) 9، ادبیات تطبیقیکُردی با سنت سوگواری در شاهنامه. 

 (. ترجمۀ ع. آیتی. تهران: سروش.0391) معلّقات سبع
. به اهتمام م. مینوی و م. 0. ج. دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی(. 0307ناصر خسرو )

 تهران. با همکاری دانشگاه گیل،مک دانشگاه اسالمی، مطالعات محقق. تهران: مؤسسۀ
. تصحیح م. مینوی و م. محقق. تهران: دانشگاه دیوان اشعار ناصر خسرو(. 0311ناصر خسرو )

 تهران.
 . تهران: اهورا.محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی(. 0312نفیسی، س. )
 نشگاه گیالن.. رشت: دابررسی و نقد اشعار صعالیک(. 0313هاشملو، م. )
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