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   چكيده

هاي بومي و محلي است كه  اهي ايران، نواها و سرودههاي ادبيات شف يكي از زيباترين جنبه
هاي خاص  اقوام و گويشوران مناطق گوناگون، در حين كار و يا در مراسم و مناسبت

ها در طول تاريخ همواره گرمابخش محافل و نقل رايج مراسم و  اين سروده. كنند زمزمه مي
هاي  كه ريشه در گذشته–نواها برخي از اين . هاي اقوام اين سرزمين بوده است گردهمايي

ماندن از  بنا به داليل متعدد، ازجمله دور -بسيار دور و فرهنگ كهن ايران باستان دارد
جوامع بزرگ و عدم ارتباط گستردة گويشوران آن با مناطق شهري، حتي تا زمان حاضر 

ميانة عارور در فرهنگ هاي سوگ و سمرتبط با آيين اشعار. مغفول و پنهان مانده است
واقع در مرز جنوبي استان سمنان و در مجاورت حاشية شمالي دشت (منطقة سركوير 

هاي  از گذشتهكه  است هايي كهنمبتني بر سنت هاسرودهاين . از اين گونه است، )كوير
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قوت و  و تا زمان حاضر نيز، همراه هميشگي مراسم عزا و عروسي مردم بوده بسيار دور
  . استقدرت خود را حفظ كرده 

عنوان دو نواي مخصوص  هب »اُنگاره«و  »سرو«ي در كنار معرفدر اين نوشتار بر آنيم تا 
هاي ادبي و ها، انواع و مشخصات آن، به تشريح جنبه و بيان ويژگي مراسم عروسي و عزا

هاي حاكم بر فرهنگ  و از خالل آن برخي ويژگيشناسي اين سنت عامه بپردازيم  مردم
  . ا تبيين و تحليل نماييمعامة گويشوران ر

  . فرهنگ عامه انگاره، سركوير، نواهاي محلي، سرو، :هاي كليدي واژه

  مقدمه . 1
. هاي پيشروِ به جامانده از گذشتگان است زمين يكي از تمدن فرهنگ و تمدن كهن ايران
وام گيرد كه د بر مي هاي بومي و محلي را در ها و آيين فرهنگ اين تمدن انبوهي از خرده

ترديد پيشينيان ما بيش  بي. هاي محلي و آداب و رسوم بومي است خود را مرهون آيين
تبع آن از موسيقي و سرود بهره  از ما در زندگي روزمرة خود از جشن و سرور، و به

 1 .گاه جنبة مذهبي و گاه ريشة طبيعي و اقليمي داشته است ها اين جشن. اندجسته مي
اگر با اين . دارند ايبرجستهايران نقش شفاهي در فرهنگ ي هاي بوم آواها و سروده

شعر نوعي موسيقي است كه در آن خيال مبدل به «عقيده باشيم كه  كالم سوارس هم
هاي  ، ناگزير اقرار خواهيم كرد كه يكي از بارزترين مظاهر و نمونه»شود احساس مي

منتقل و سينه  به ها سينه كه قرناي است  آميز، اشعار بومي و عاميانهتجلي احساسات تخيل
ها و  بررسي علمي ترانه .تر تحقيق و بررسي علمي شده استها كم دربارة برخي از آن

. هاي حوزة فولكلور بوده است نواهاي ادب عامه همواره يكي از دشوارترين قسمت
ر كا«: كند هاي مطرح موسيقي محلي اروپا نظر ما را تأييد مي سخن مشهور يكي از چهره

  توانم ادعا كنم كه حداقل به مي. باشد ترين تكاليف مي هاي محلي يكي از مشكل با ترانه
  . )62: 1377بارتوك، (» ]است[خلق يك اثر بزرگ موسيقي  سختيِ
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 ها در ايران مهجورهاي زباني و لهجه  توجه به ادبيات عامه و بررسي علمي گونه
كه هجوم –هاي ميداني در شرايط كنوني  گونه پژوهش  و اگر نيك بنگريم، اين مانده
سازي جوامع كوچك و بزرگ و از  دست هاي گوناگون سعي در يكامان رسانه  بي
ارزش و اهميت بسزايي  –نواز زباني و فرهنگي دارند چشم  ها و رنگارنگي بردن تنوع بين
از  ها اندك و اغلب دور گويان اين لهجه خاصه اينكه گويشوران و سخن. يابد مي

بنابراين، ما به اندازة يك . شود ها كاسته مي اند و هر روز نيز از شمار اندك آن دسترس
هاي اصيل و  فرهنگ نسلِ رو به فراموشي و خاموشي فرصت داريم تا انبوهي از خرده

غني را از خطر انقراض و نابودي نجات دهيم و در بازسازي شيوة معاش پيشينيان از 
  . ها بهره جوييم آن

هاي  كافي است تا بپذيريم كه آغازين انگيزههاي عاميانه سرودهاندك آشنايي با 
هاي هنر فولكلوريك تا حد زيادي در  و ديگر پژوهش محليكاوش دربارة نواهاي 

جز ارزش ادبي و  ها به لذا اين گونه پژوهش. بيداري احساسات ملي و ميهني نهفته است
شناسي و حتي  شناسي، تاريخ، اسطوره ي، جامعهشناس هنري، از نظر مطالعات انسان

ها پيش از ما، اريك فروم  گرچه مدت. تواند مفيد باشد بررسي اديان و مذاهب مي
ياد كرده است، اما  »2زبان از ياد رفته«مظلوميت فرهنگ عامه را دريافته و از آن با عنوان 

دردناك اعتراف كنيم و از مناسبت نخواهد بود اگر ما نيز باري ديگر به اين حقيقت  بي
  . ، ياد كنيم3»داريم مادري كه حرمتش را پاس نمي«ادبيات شفاهي با عنوان 
هاي اين پژوهش بر مبناي مطالعات ميداني، مصاحبة حضوري  روش گردآوري داده

بندي و  جمع 1392 زمستانو ارتباط روياروي با گويشوران متعدد و موثق است كه در 
هاي علمي تا حد كافي  روش و اُنگاره در گردآوري متن سرو. تنظيم نهايي شده است

ها معموالً  خانم«نظر بوده است كه  كار گرفته شد و حتي اين نكتة مهم نيز مد به
بارتوك، (» تر است تا مردها ها نيز قابل اطمينان دانند و خواندن آن هاي بيشتري را مي  ترانه

هايي كه از زنان مسن ضبط شده  مطابق شنيده هادهسروبر همين اساس، متن ). 34: 1377
همچنين در انتخاب گويشوران نيز دقت و وسواس علمي فراوان . بود، تنظيم گرديد
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تر با سواد باشند و كم انتخاب شوند كه بي) ترجيحاً بانواني(شد تا كساني  كار گرفته به
اسان معتقدند كه فولكلورشن. كار داشته باشند و جوامع شهري و فارسي معيار سر

گويشور اوالً بايد در محل گويش متولد شده باشد و تمام عمر خود را در محل گويش «
مايد، يعني الكن گويش را درست تكلم ن. سواد باشد االمكان بي گذرانده باشد و حتي

كه در مصاحبة  افرادي). 1 :1379زمرديان، (» رين لكنتي نداشته باشدنباشد و حتي كمت
پري  ماه ،ساله 73فاطمه اكبري : اند بدين شرح ،اند ياري رسانده گاننگارندحضوري به 

بردگان همگي ساكن  نام. ساله63خيرالنسا ميرزايي  ،ساله 74ليال طباطبايي  ،ساله 76آقايان 
  . روستاي سطوه و فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند

  پيشينة پـژوهش. 2
پايي از ، ردها آنميراث  زيادي ازبخش  استنكفروهاي بشري، با وجود ترين تمدن كهن
شناس  ايران، بنونيست. اندخود را تا زمان ما حفظ كرده شادي و سوگهاي آيين

معتقد است و ي ساساني دانسته يشعر هجا ةبازماند راايراني ة ي عاميانها ترانه ،معروف
: نقل از به(رد ب پيه آن دورمشخصات شعر ه ب  توان مي ها هكه با دقت و بررسي در اين تران

هاي اصيل ايراني از گذشته تاكنون  در زمينة موسيقي و نيز ترانه ).49: 1332اديب طوسي، 
 الحان و مقاماتبرخي به بررسي  األغانيابوالفرج اصفهاني در . آثاري تأليف شده است

 هفتصد ترانه در سدة اخير كوهي كرماني در كتاب. است موسيقايي زمان خود پرداخته
ر ميان د. ها و نواهاي محلي ايراني پرداخته است به تدوين و گردآوري دوبيتي

هاوانك بريكتو،  هايي همچون پتي دالكروا، ژوكوفسكي، اسكارمانمستشرقان چهره
ترين پيشگامان تدوين  ترين و برجسته توان از مهم هانري ماسه را مي كميساروف و 
هاي در زمينه بررسي آيين .بومي ايران برشمرد هاي عاميانه و ويژه ترانه فولكلور و به

  : ترين آن استمهمنابع مكتوب زير كه م ي صورت گرفتهيهاپژوهشنيز  يرانيسوگ ا
  ؛علي حصوري ،سياوشان .1
  ؛طاوسي نعمتمريم  ،»هاي سياوشي بازجست اجزاي آيين« .2
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هاي مذهبي در  عروسي، تعزيه و سوگواري اي در عزا، نمادهاي اسطوره« .3
   ؛صادق همايوني ،»فارس

الدين گيالني  نجم ،»هاي محليسوگ سياوش و شباهت آن به سوگ آيين« .4
  . و آذرنوش گيالني

هاي متنوع  ها و گويش توجه به لهجهشايد كمي ناخوشايند باشد، اما بايد دانست كه 
مستشرق آلماني، خيلي  ،براي نمونه ويلهلم گايگر ،زبان ايراني امري وارداتي است

به  ايراني اللغة اساس فقهنظران ايراني كتابي به زبان آلماني با عنوان  ز صاحبتر ا پيش
زبان فارسي «: گويد هاي ايراني چنين مي  وي دربارة اهميت لهجه. چاپ رسانده است

هاي محلي خود مدد بگيرد، اصالح و تحول مهمي  اگر بخواهد از گنجينة ثروتمند لهجه
خود  نظر عالمانه، اين اظهار). 11/57: 1385افشار، : از نقل به(» در آن راه خواهد يافت

هاي محلي ايران  ها پيش با لهجه تنهايي گوياي آن است كه گويندة اين سخن از مدت به
منطقة سركوير تاكنون سوگ و سرور در دربارة نواهاي  .تماس و آشنايي داشته است
 ،مكتوب در دست نيستشناختي صورت نگرفته و سندي  پژوهش جامع علمي و مردم

انگيز نخواهد  شك كنكاش در اين قبيل موارد خالي از دستاوردهاي تازه و شگفت اما بي
 . بود

  در منطقة سركوير هاي سوگ و سرورآيين. 3
  معرفي منطقة سـركوير . 1-3

افكنة بزرگي با  مخروط«در حاشية جنوبي استان سمنان و در مجاورت استان اصفهان 
در هشتاد ...  متر2304 به ارتفاع» شيرين چاه«كيلومتر از كوه  100عرض حدود 

] روستاي[در شمال ...  متر 2319به ارتفاع » دارستان«كيلومتري جنوب سمنان تا كوه 
مربع  كيلومتر 3000 مساحت تقريبيبه نام منطقة سركوير با ) 67: 1357رجبي، (» بيدستان

بياباني و از ديگر سو پاي  هاي نيمه وهپايهسو سر در ارتفاعات و ك قرار دارد كه از يك
بياباني  هواي گرم و نيمه و اين منطقه داراي آب. در دامان پر مهر كوير نمك نهاده است
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هاي سرد، ويژگي اصلي اقليم اين منطقه  باران و زمستان هاي سوزان و كم تابستان. است
  .دهد را شكل مي

هاي  سبب دوري از محيط ن را داشته كه بهشناسي، اين منطقه امكان آ از نظر گويش
با وجود گذشت  -بزرگ و جوامع شهري، بخش زيادي از واژگان اصيل و كهن خود را

همچنان حفظ  -فراگيري كه زبان پارسي بدان دچار شده چندين قرن و تحوالت زبانيِ
از نظر لهجة رايج در اين منطقه . كار گيرد صورت زنده در محاورات روزمره به كند و به

است كه البته  4يقين بازماندة زبان فارسي خراسان قديم به شناسي، به گمان قريب گونه
ماندن از زادگاه و خاستگاه نخستين خود، تطورات و تحوالت ديگري نيز  دليل دور به

غلبه و نفوذ كلمات . هاي اختصاصي هم براي آن حاصل شده است يافته و گاه ويژگي
  5.روستاهاي منطقه، به شكل معناداري قابل توجه استپهلوي در گونة زباني 

  واهاي سركويرنبوم. 2-3
 هاي وسيع و بيابان. سرشت و سرنوشت مردمان كوير با ترانه و ترنم عجين شده است

پرور ساكنان اين جهنم خاموش را به گنجينة  هاي گستردة حاشية كوير، ذهن خيال دشت
هاي محلي سركوير هريك نام و نيز مقام و  سروده. شعر و ترانه بدل ساخته است

هاي گهوارة فرزند دلبند،  كه با تكان -مادر 6آهنگ دلنشين حداي. جايگاه خاصي دارد
رفته  سفر مخاطرات همسرِ به نيزهارموني زيبايي يافته و اشعاري با مضمون غم فراق و  

جوانان . نوازديمكوير را  زادگان گوشِاولين نوايي است كه  –به مالحت آن افزوده
زنان ي »سرو«باز هم نواي . زنند مي  دلدادگي دم شوند و در هواي پاك ر برومند ميكوي
جوانان است كه بهترين زينت جشن عروسي و يادگار » 8كلِّگي«مردان و » 7اُلّاه«و 

سان ميهماني ناخوانده از راه  گردد، و سرانجام مرگ به ترين لحظات عمرشان مي شيرين
است كه » اُنگاره«اين بار هم نواي . برد اي ديگر مي د و ساكنان سركوير را به خانهرس مي

  .فشاند كند و سرشك بر ديدگان دوستان ميسراي خاكي را بدرقه مي اين ميهمان كاروان
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به چيزي دو نواي بومي مربوط به آيين عروسي و عزا، ناگفته پيداست كه با نقل 
كه  –) 91: 1382(و حتي نقض ادعاي عجيب ژوكوفسكي  هسرودبوم دوفراتر از يادكرد 

ها  دانم چرا فقط در جنوب ايران، عروسي در ترانه نمي: در جايي مدعي شده بود
بلكه هدف اصلي آن بوده تا با نگاهي ادبي و ايم،  نظر داشته - ؟شود منعكس مي

آن، به  هاي ظاهري و متني محلي، ضمن استخراج زيبايي هايآيينشناختي به  مردم
اي داشته  ارتباط ناگسستني آن با آبشخور غني فرهنگ كهن ايران پيش از اسالم اشاره

باشيم و از اين رهگذر نشان دهيم فرهنگ شفاهي اقوام ايراني تا چه اندازه در خور 
  . توجه و بررسي علمي است

  سرو در سركوير. 3-3
شكل  ان است كه در لغت اوستا بههاي ايران باست اي كهن و يادگار زبانواژه» سرو«لفظ 
sru اما در اصطالح  ،)1647: 1383بارتلمه، (معناي آواز خواندن و سرودن آمده است  و به

خاص گويشوران منطقة سركوير، عبارت است از اشعاري موزون و مقفّا كه زنان در 
يران در ديگر مناطق ا. خوانند آوايي دف ميجمعي با هم صورت دسته مراسم عروسي به

ها، همين سنت با  و ازجمله در برخي مناطق كرمان، سيستان و نيز در ميان بختياري
در  راگزارشي مجمل از آن هوشنگ جاويد  وتفاوت در جزئيات، وجود داشته و دارد 

اين واژه در چهارمحال و بختياري با . استمنتشر كرده  عروس هنرمجلة  27شمارة 
البته . كاربرد دارد soruلويه و بويراحمد به شكل و در ميان اقوام كهگي seruتلفظ 

  .استكاركرد و همين طور متن اشعار در آنجا متفاوت 
اي باشد كه  هاي عاميانه سروده ممكن است سرو از جنس بومي گانگمان نگارند به
در متون . ها پيش از اسالم در ايران مرسوم بوده و با نام چكامه رواج داشته است مدت

] چامه[» چكامك«ادبي مربوط به ساسانيان و ماقبل آن فراوان به واژة  تاريخي و
هجايي و شايد نوعي شعر  خوريم كه نوعي از اشعار دوران ساساني دوازده مي بر

 : گويد چنين مي شاهنامهدر ) 956: 1389(فردوسي . روستايي و عشقي و وصفي بوده است
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 همي چامة رزم خسرو زدند 
  

  ن نو زدندوزان جايگه هر زما  
  

انگيز كه  اما در اصطالح اهالي منطقة سركوير، سرو عبارت است از اشعاري طرب
مناطق در ديگر . كنند نوايي مي صورت دو گروه چندنفري، در مراسم عروسي هم زنان به

» 9روايي«ويژة عروس را  در دامغان اشعار. خورد چشم مي نيز مشابه اين اشعار به
. 2. مراسم حنابندان. 1: ي شاد در چهار موضع عروسي كاربرد دارداين نواها .نامند مي

  11.بران زن. 4. عروس سادكني. 3 10.داماد سادكُني

شوند كه ما براي سهولت در اين پژوهش، اين  خوان به دو دسته تقسيم مي زنان سرو
  . آوريم كنيم و اشعار مربوط به هر كدام را مي معرفي مي Bو  Aهاي  دو گروه را با نام

  معرفي انواع سـرو . 1-3-3
  سروي حنابند . 3- 1-1-3

از حنايي كه در منزل . شود حنابندان آغازين مراسم عروسي است كه در شب انجام مي
سازند و سپس از باقيماندة همان  هاي داماد را رنگين مي اند، ابتدا دستعروس مهيا كرده

زنان در هر دو مراسم حضور دارند و  .كنند هاي عروس را به حنا آغشته مي حنا دست
سروي مربوط به مراسم حنابندان عروس و . گردد مراسم ميترنم اشعارشان چاشني 

شدن دور عروس يا داماد، با  سال پس از جمع زنان ميان. داماد مشترك و يكسان است
  : گويند دار و سنگين چنين مي ريتمي كش

   ]hanā če xošnomāye[ حنا چه خوش نُمايه        ] hanā hanā hanāye[حنا حنا حنايه 
  ]hanā hamir o meške[و مشكه  12حميرحنا ]      hanā ke ez behešte[حنا كه از بهشته 

اي است كه با شروع آن حنا را  درآمد سمفوني دو بيت باال در حقيقت مقدمه و پيش
  : گونه است نهند و متن آن اين بر دست داماد يا عروس مي

A: حني13حنا وِر ص  و ندپل سشمگُل م]hanā ver sehni gol mašmal sepando wo[  
B : و ندكه تا باباش نيا حنا نب]ke tā bābāš niyā hanā nabando wo[  
A:  و ندپل سشمحني گُل محنا وِر ص]hanā ver sehni gol mašmal sepando wo[   
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B : ندكه تا مارِش نيا حنا نب و]ke tā māreš niyā hanā nabando wo[   
A:  حني گلحنا وِر ص ...  

ابيات را  Bكنند، اما گروه  خود را عيناً تكرار مي مصراع Aبه همين ترتيب گروه 
ترتيب اقوام نسبي درجة يك و دو داماد يا عروس، شامل برادر،  دهند و به تغيير مي

  . برندنام مييك  به خواهر، عمو، دايي، عمه و خاله را يك

  سروي داماد سادكني . 3- 2-1-3
در اين مراسم داماد بر تخت . گردد در روز دوم عروسي مراسم داماد سادكني برگزار مي

در حين برگزاري اين مراسم زنان . پوشد نشيند و لباس نو مي مي) اند تشكي كه گسترده(
در اين . شود مي يراهمعموالً با دف همخوانند كه  به شكل همخواني اشعاري را مي

رخصتي از مجلس بگير كه شاهي داماد سر «مراسم يكي از زنان مسن با عبارت 
  : دهند سپس چنين ادامه مي. كند ، از مردان حاضر در مراسم كسب اجازه مي»تراشه مي

A:  نَوروزه و نوروزه]nawruze wo nawruze[  
  ]golhā hame firuze[ها همه فيروزه  گل

B :گويه  ي داماد ميباباي]bābāyi dāmād miguye [  
  ]ke ruzi man amruze[كه روزي من اَمروزه 

A:  نَوروزه و نوروزه]nawruze wo nawruze[  
  ]golhā hame firuze[ها همه فيروزه  گل

B :گويه  بِراري داماد مي]berāri dāmād miguye [  
  ]ke ruzi man amruze[كه روزي من امروزه 

A: وروزهنوروزه و ن  ...  
و به همين ترتيب اقوام نسبي و بستگان نزديك شامل مادر، خواهر، عمو، دايي، عمه 

  . كنند و خاله را يكايك ياد مي
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  سروي عروس سادكني . 3- 3-1-3
روند و كار آراستن عروس را  عروس مي ةپس از اتمام مراسم داماد سادكني زنان به خان

  : خوانند و براي مقدمه اين اشعار را مي در ابتداي كارها  آن .كنند آغاز مي
A:  و پوش فَصلي باهارعروس رختي ب]arus raxti bopuš fasli bāhāro wo[  

  ]ke fasli goli sorxi lālezāro wo[زار و  كه فصلي گلي سرخي الله
B : و م نباشچطَو پوشُم كه باباي]četaw pušom ke bābāyom nobāšo wo [ 

ز بابايمنه ا و م ميايم شرم]mane ez bābāyom šarmom miyāyo wo[  
A:  ...  
B : و م نباشچطَو پوشُم كه بِرار]četaw pušom ke berārom nobāšo wo [  

 و م ميايم شرمز بِرارمنه ا]mane ez berārom šarmom miyāyo wo [  
ه، عمو و دايي تكرار دربارة مادر، خواهر، خاله، عم Bو باز هم همين ابيات را گروه 

شود كه سروي آن بدين  زدن مويش آغاز مي سپس كار آراستن عروس با شانه. كنند مي
  : است ترتيب
A: اي شانه شانه شانه، هر دو سرش دندانه  

 ]ey šāne šāne šāne , har do sareš dendāne[  
B :زر مانه 14كلّه اي خانم عروس به گُمبذي  

 ]kalleyi xānom arus , be gombazi zar māne [  
A: ...    
B :مبيمانه  مار مي 15ابرويي خانم عروس، به د  

]abruyi xānom arus , be dombi mār mimāne[  
A :...    
B :اطه مي لبيمانه هايي خانم عروس، به خ  

 ]labhāyi xānom arus , be xeyyāte mimāne[  
A: ....  
B :مانه صورتي خانم عروس، به قرصي ماه مي  

 ]surati xānom arus , be qorsi māh mimāne[  
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A: ...    
B :مانه چشمايي خانم عروس، به چشمي باز مي  

 ]češmāyi xānom arus , be češmi bāz mimāne[  
  . ستايندو به همين ترتيب اعضاي بدن عروس را مي

رسد كه شعر آن با اتمام آرايش سر و مو، نوبت به آرايش صورت عروس مي
  : تگونه اس بدين

A:  اي مويي گل، اي رويي گل]ey muyi gol ey ruyi gol [  
   ]gol sabadi ruyi arus[گل سبدي رويي عروس 

B : شّاطه بنازماي دستي م]ey dasti meššāte benāzom [  
  ]sorxe bar ruyi arus[بر رويي عروس   16سرخِ

A :...  
B : مشّاطه بنازاي دستي م]ey dasti meššāte benāzom [  

  ]sorme bar češmi arus[سرمه بر چشمي عروس 
رسد و شعر  با اتمام كار آرايش صورت عروس، نوبت به پوشيدن لباس عروس مي

  : يابد بدين ترتيب تغيير مي
A:  اي دايه دايه دايه]ey dāye dāye dāye [  

  ]sedāyi ney miāye[صدايي ني ميايه 
B : چادري خانم عروس]čāderi xānom arus[  

  ] hālā ze yaz miāye[ز يزد ميايه  حاال
A : ... 

B : دسمالي خانم عروس]dasmāli xānom arus[  
  ] hālā ze yaz miāye[حاال ز يزد ميايه 

A: ... 

B : چارقدي خانم عروس]čārqadi xānom arus[  
  ]hālā ze yaz miāye[ حاال ز يزد ميايه

 : خوانند اس اين اشعار را ميبراي پوشيدن لب) سازي عروس(پس از اتمام عروس سادكني 
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A:  وقتي نمازي شينه]vaqti nomāzi šine [  
  ] arus be ziri zine[عروس به زيري زينه 

B :گويه  بابايي عروس مي]bābāy arus miguye[  
  ]golom ke rafte niye[گلم كه رفته نيه 

ت را كنند و در خاتمه اين ابيا اين بيت را تمامي زنان چندين بار تكرار مي
  : خوانند مي

A: اَمسال سالي سپنده ]amsāl sāli sepande[   
  ]farad zehi guspande[گوسپنده  17فردا زِهي

B : ري خانم عروسچاد]čāderi xānom arus[  
  ]ez dawlati guspande[از دولتي گوسپنده 

A: ...  
B:  دسمالي خانم عروس]dasmāli xānom arus[  

 ]ez dawlati guspande[از دولتي گوسپنده 

A : ... 

B:  پيرهني خانم عروس]pirhani xānom arus[  
 ]ez dawlati guspande[از دولتي گوسپنده 

A:  ... 

B:  چارقدي خانم عروس]čārqadi xānom arus [  
 ]ez dawlati guspande[از دولتي گوسپنده 

A : ... 

B:  قُبايي شاهي داماد]qobāyi šāhi dāmād[  
 ]ez dawlati guspande[نده از دولتي گوسپ

A : ...  
B:  كالهي شاهي داماد]kolāhi šāhi dāmād[  

 ]ez dawlati guspande[از دولتي گوسپنده 

A:  ...  
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B:  دسمالي شاهي داماد]dasmāli šāhi dāmād [  
 ]ez dawlati guspande[از دولتي گوسپنده       

  ران ب سروي زن. 3- 4-1-3
كنندة  ال عروس از منزل پدري به منزل داماد، ابياتي ديگر بدرقهدر همان شب هنگام انتق

ابتدا چند بار اين بيت را تكرار . بانوي جوان خواهد بود كه متن ابيات به گونة زير است
  : كنند مي

تا گل ب پاشيم راه]tā gol bopāšim rāhe [  
 رانيم ماهتا بگذ]tā bogzerānim māhe[  

  ]ham māhe wo ham šāhe[ و هم شاهه ههم ماه
 عروسي خاطر خواه]arusi xāterxāhe[  

  : دهند سپس اين چنين ادامه مي
A:  اي ماهي من، مهتابي من]ey māhi man mahtābi man[  

  ]arusi xāterxāhi man[عروسي خاطرخواهي من 
B : بابايي داماد فرموده و]bābāyi dāmād farmudo wo[  

  ]amšow arus mohmāni man[عروس مهماني من  18اَمشُو
A:  اي ماهي من، مهتابي من]ey māhi man mahtābi man[  

  ]dāmādi xāterxāhi man[دامادي خاطرخواهي من 
B : بابايي عروس فرموده و]bābāyi arus farmudo wo[  

  ]amšow dāmād mohmāni man[اَمشو داماد مهماني من 

  روهاي اشعار س ويژگي. 3- 4
  : بندي كرد توان نكات زير را استخراج و جمع ر سرو ميبا بررسي متن اشعا
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 آميختگي نوروز با ازدواج . 1-4-3

نوروز در سركوير تنها جشن . ازدواج و نوروز در سركوير با يكديگر پيوند خورده است
بلكه آغاز شيرين فصلي است كه در آن مردمان، تقدير و  ،نوزايي طبيعت نيست

هاي دور تاكنون، نوروز با  در نگاه ايرانيان، از گذشته. سازند خود را مي سرنوشت
گويد ايرانيان  مي) 159: 1914(گونه كه جاحظ  آن. عروسي پيوندي ناگسستني داشته است

اند و نوروز را براي سنت ازدواج خويش  پيش از اسالم نيز چنين سنتي داشته
 ،»شاه«، »تخت«ژگان وجوي نسبتي منطقي ميان وا در تالش براي جست. گزيدند مي بر
افتيم، از آن   هاي ايران باستان در نوروز مي ناخودآگاه به ياد جشن» جشن«و » نوروز«

جمله بر تخت نشستن شاهان ايراني در نوروز و فرمان بار عام است كه تا زمان يزدگرد 
همچنين پيوند ميان نوروز و  ).1/488: 1377سن،  كريستن(دوم ساساني مرسوم بوده است 

تواند نمايشي باشد از ازدواج ايزدبانوي زايندگي و باروري با همتاي  زدواج ميا
اين ازدواج در . هاي هندوايراني بر آن استوار است اش كه بنياد بسياري از اسطوره نرينه

  19.گردد شدن دوبارة طبيعت مي زنده سببشود و  آغاز فصل بهار انجام مي

 وزن اشعار . 2-4-3

هاي كالسيك شعر عروضي جاي  رد استفاده در سرو، به زيبايي در قالبتمامي ابيات مو
هزج مسدس (» مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«براي نمونه سروي حنابندان بر وزن  ،گيرد مي

مضارع (» مفعول فاعالتن«و سروي داماد سادكني و عروس سادكني بر وزن ) محذوف
  . است) رجز مثمن سالم(» علنمستفعلن مستف«بران بر وزن  است و سروي زن) اخرب

  نقش محوري زنان. 3-4-3
انحصار  .هستي استة داير  مركزية نقط زن، زمين  حكماي مشرقدر انديشة فالسفه و  

فروغ از پريستاران معابد  تواند انعكاسي كم سرايي اين اشعار به جنس زنان مي هم
ر باورهاي عاميانه، پريان بناب. اند باشد كه همگي زن بوده) آناهيتا(ايزدبانوي بزرگ 
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پردازند  كوبي مي كنند و به آوازخواني و پاي عروس و داماد را تا حجله همراهي مي
اند كه خويشكاري  پريان همان خدايان مادينة باروري بوده اين). 136: 1355سن،  كريستن(

شايد بتوان . گيري براي ازدياد نسل بوده است سوي كام دادن زن و مرد به ها سوق آن
رنگ از آن خويشكاري و سنت  حضور مؤثر و پررنگ زنان در اين مراسم را نقشي كم

ية خشنودي ايزدبانوي مادر بسيار كهن برشمرد كه ابراز شادماني از ازدواج دو فرد ما
  . شده است دانسته مي

 تشبيهات ادبي . 4-4-3

شايد تشبيه چشم معشوق به . در سروي عروس شاهد تشبيهات ظريف ادبي هستيم
اما كشف  ،اي و مرسوم باشدچشم باز يا صورت يار به قرص ماه در ادب پارسي كليشه

مچنين ميان ابروي عروس و دم انگيز ميان سر عروس و گنبد زر و ه اي خيال شبه وجه
كه بسيار غريب  تا جايي. بالغت را به خود جلب نكرده است بحرمار، نظر غواصان 

هاي  لبنازكي  .گونه اشعار را در قالب شعر عاميانه جاي داد نمايد كه بتوان اين مي
ني كه معناي ز به ،»مشاطه«از همين گونه است لفظ . اند  مانند كرده» خياطه«ه عروس را ب

اي ادبي است و ذكر آن در  كه واژه) معين، ذيل واژه(كردن زنان است  شغلش آرايش
  . نمايد شعر محلي شگفت مي

 »سپند«سال . 5-4-3

زخم  تخمي باشد كه براي چشم» سپند«رسد منظور از  نظر مي بهدر نگاه نخست 
سو و نيز  وروز از يك، اما تقارن جشن عروسي با ايام ن)1090: 1342تبريزي، (سوزانند  مي

شود تا با دقت بيشتري بدان  اوستايي سبب مي] spenta[» سپنته«همانندي اين واژه با 
 ).917: 1383بارتلمه، (معني پاك و مقدس آمده است  به وستااسپنته و سپنتا در . بنگريم

سخن ايراني از جشني  )527: 1363 گرديزي،: ك.؛ نيز ر355: 1386(ابوريحان بيروني 
  .شده است برگزار مي) پنجم اسفند(گويد كه در روز اسپندارمذ از همين ماه  مي
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 دولت گوسپند. 6-4-3

ويژه گوسفند است و چندان  اقليم سركوير بيش از هر چيز ديگر مستعد پرورش دام، به
دور از انتظار نيست كه تقارن فصل بهار، يعني آغاز فصل زايش دام و تقويت توان 

ي خانواده با آغاز زندگي جديد به فال نيك گرفته شود و تمام اقتصادي و اجتماع
ترين  هنوز هم نيكوترين و رايج. ها از دولت گوسفند دانسته شود ها و خوبي  نيكي
 .كند، گوسفند است اي كه پدر داماد به نوعروس خود در شب ازدواج پيشكش مي هديه
تلفظ ] guspand[ين صورت در زبان پهلوي نيز به هم» گوسپند«واژة دانيم كه مي
سبب اينكه جان  و مطابق معتقدات آيين زرتشت، گوسفند به) 79: 1390مكنزي، ( شود مي

. ، ارزش و تا حدي قداست دارددر طفوليت از خطر مرگ نجات داده است زرتشت را
  20.است» حيوان مقدس«معناي  پند و بهس+ در زبان اوستايي نيز اين واژه مركب از گئو 

 حناي بهشتي  .7-4-3

شمار  بودن گياه حنا در اعتقادات عاميانة مردم ايران سنتي ديرپا به اعتقاد به بهشتي
بر اين خصلت گياه حنا تأكيد شده است  يا عقايدالنساء كلثوم ننهدر كتاب . آيد مي

در . كنند همچنين روايات اسالمي نيز اين مطلب را تأييد مي). 69: 1355خوانساري، (
اگر كسي خود را با حنا خضاب كند : اند نقل است كه فرموده )ص(يامبر اسالمحديثي از پ

: 1403مجلسي، (دارد  خداوند او را از سه بيماري جذام و پيسي و خوره در امان مي
73/92.(  

  سوگواري آيين آن در جايگاه اُنگاره و  .3- 5
گويا . اه بوده استآيين سوگواري در ميان اقوام ايراني همواره با نوعي رازوارگي همر

ركن اصلي مراسم . ترين آن باشد بسا مهيب ي بشر و چهترين فصل زندگ مرگ پنهان
كسي كه  معناي هآن را ب) 459: 1319(اسدي طوسي . است عزاداري در سركوير، اُنگاره
: عبارت است ازاين اصطالح سركوير  ةمنطقاما در  ،چيزها برگويد، آورده است
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جمعي و با لحن صورت دستهن در رثاي مردگان خويش بهاشعاري موزون كه زنا«
بالغت و زيبايي ادبي و نيز  آن خوانيجمعانحصار آن به زنان،  .»خوانندسوزناك مي
  .   اندازدمي اشعار، ناخودآگاه ما را به ياد سرو نهفته در متن

] مسناغلب [روش برگزاري اين آيين سوگ بدين صورت است كه ابتدا يك زن 
كند و با در نظر گرفتن جنسيت، سن و سال، شرايط خانوادگي و گاره را آغاز مياُن

. كند، بيتي را آغاز ميو وضعيت بازماندگان فرد متوفا شمارمرگ،  ةاجتماعي، شيو
كند و بيت ديگري را از تمام رها مي رسد، شعر را نيمهوقتي به مصراع سوم مي معموالً
گاره را به ديگري واگذار كند و شعر را به اتمام برساند، اما اگر بخواهد ان. گيردسر مي

را به پايان  خوان مصراع اول شخص انگارههنگامي كه . خواندمصراع چهارم را نيز مي
جمعي خاصي پديد  سوز و شيون دسته نواي جان كهكنند نوايي مي زنان با او هم برد، مي
  . آورندمي

از در بين لرها چه  21چمرآيين . شودديده مي ايران مناطقدر ديگر مشابه اين مراسم 
ساكنان . ، شباهت زيادي با اُنگاره داردمحتوا و كاركرد از نظرشكل و فرم، چه  نظر

لرستان هاي آباد به آن سرمويه، بختياري پو، اهالي خرموبروجرد به اشعار عزا پرس
يلويه در زنان كهگ. )83-81: 1390 باقري،( گويندمي) hura(ها هوره  زبان دنگدال و لك
خوانند مي] sarsuiuš[هايي موسوم به سرسيوش سپاري، سروده مراسم خاك

از وجود چنين سنتي در  سووشونسيمين دانشور نيز در  .)190: 1386 طاوسي، نعمت(
  .در دامغان نيز اين آيين با نام انگاره وجود دارد. دهدميان مردم شيراز خبر مي

  انگارهمتن چند  .1-5-3
شناسي ساكنان اين ناحيه هاي مردمشناخت جنبه با هدفابيات انگاره  ةمطالع

هايي چند بسنده كرده و گردآوري در اينجا تنها به ذكر نمونه. دستاوردهاي پربار دارد
براي سهولت در تحليل متن اشعار، تك . نهيممي كامل اين اشعار را به مجالي ديگر وا

  : كنيممشخص ميتك ابيات را با شماره 
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  اي اي بادي صبا تو از كجا خاسته. 1
  

  اي آتش به مياني ما ور انداخته  
  

  از خورد و كالني ما هيچ كس كه نُماند
  

  اي بنيادي قبيلة ور انداخته  
  

******_******  
  ها كردياي چرخ و فلك به ما ستم. 2

  

  ها كردي مايِ به جاهان نصيبي غم  
  

  چه كرديم به درگاهي خدايا رب كه 
  

  اين اشك به رويي ما مهيا كردي  
  

******_******  
  آيي تا سري راهت بگيرُمكَي مي. 3

  

  بر كنارِت بگيرُم(!!)چون ميخي بنفشه  
  

  به مشك و عنبر بگيرُم سر تا قدمت
  

  ...........................................................22  
  

******_******  
  يتصد آه كشُم به حسرتي باال. 4

  

  دستُم نرِسه به گردني رعنايِت  
  

  اي زيبايت بر روي خوب و به چهره
  

  صد حيف كه ريخته خاك در بااليت  
  

******_******  
  شَب نيست منه قراري شب نيست منه. 5

  

  اُنگشتي بريدة نمك نيست منه  
  

  پاشينانگشتي بريدة نمك مي
  

  اال غمي تو غمي دگر نيست منه  
  

******_******  
  آيياي دل ز باغي جان مييا ميوه    آيياي سروي بلُند ز بوستان مي. 6

  آيياي از آسمان ميكفتر شده    خون شد جگرُم ز بهري دير آمدنت
******_******  

  بر رويي زمين هيچي به از مادر نيس    نيس 23بر روي هوا مرغي به از كفتر. 7
  دستي منه به گردني مادر كن تو    اي خدا بيا بالي منه كفتر كن

******_******  
  گر جمع شُوين به خاطرم نگذارين    قَومان به سري شما كه يادم دارين. 8

 ............................................................    24شكفم هر سالهمن سرخه گلم و مي
******_******  
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  است برار و دل و جان 25جان است بِرار. 9
  

  روشنايِ دو چشم خواهران است برار  
  

  خواهر بميره جنازه بر دوشي برار
  

  ...........................................................  
  

******_******  
  پر باشه بر رويي هوا چو مرغي بي    برادر باشه بيچاره خواهر كه بي. 10

  برادر باشه زره چه كُنه كه بي    خانه برُوه خانه پري زر باشه
******_******  

  يي من اين تازه جوآني بيست و پنج ساله    يي من رفته به سفر اون گلَكي الله. 11
  يي من تا گيره قرار اين دلي ديوانه    مثالي ني ناله كنُم 26من بر رقبِش

******_******  
  اي خاميا اطلسي نَو بريده يا نقره    نامت به تُمام و نامي خوبت به تُمام. 12

  گل غنچه گيره بنفشه گيره در و بام    هر وقت كه دري خانَم درآيي به سالم
******_******  

  يي تو زِنگار گرُفت نگيني عنبرچه    يي تو بر طاق بمان هيكل و هيكلچه. 13
 ...............................................................    يي تو 27مارِت چه كنه اين همه وامانده

******_******  
  از كنجي لحد يادي وطن خواهم كرد    بر صيد آباد سيلي چمن خواهم كرد. 14

  يم كفن خواهم كرد شالي كه خريده    يم كه داماد شُوم من شال خريده
******_******  

  گلي سرخ كه در چمن نيست منهسيصد     افسوس كه روح در بدن نيست منه. 15
  كردم سفري كه آمدن نيست منه    ياران و برادران وداعي كردند

******_******  
  طبيبي بر سري دردم بيارين    گيره قراريدلي دردم نَمي. 16

  كه تا سوزي دلم گيره قراري    طبيبي بر سرُم با چشمي گريان
******_******  
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  تو بودي بر جهان باغي اميدم    ديل سفيدمجوآني نازنين من. 17
 ...............................................................    من از باغي اميدم گل نچيدم

******_******  
  به بالينم بيا در وقتي مردن    بيا و تو بتُم يك آبي خوردن. 18

 ................................................................    به بالينم بيا و شربتم ده
******_******  

  فلك از سلسل و سامانُم انداخت    فلك از گردشي دورانم انداخت. 19
  كه يك لحظه به هندوستانم انداخت    فلك كه از خدا شرمش نيامد

******_******  

  بررسي و تحليل انگاره . 2-5-3
  ي زناننقش محور .3- 1-2-5

) گوييانگاره(خواني انگاره اصوالً. نياز از توضيح استزنان در انگاره بي مهمنقش 
هاي تبعي و گويا مردان در آيين سوگواري تنها نقش. است] مسن بيشتر[مختص زنان 

اين زنان هستند كه با تحريك و تهييج احساسات عمومي، مرد . انفعالي را بر عهده دارند
  . دارندمي ر واثأرا به گريه و ت

  انتخاب اُنگاره  .3- 2-2-5
اين اشعار با . شناسي خاصي استشعر اُنگاره نيازمند دقت و روانمضمون  گزينش

هل، نوع مرگ أتوجه به موقعيت اجتماعي و خانوادگي، سن و سال، جنسيت، وضعيت ت
راي ب. گرددبازماندگان فرد درگذشته انتخاب مي شمارو ) حادثه، قتل، مرگ طبيعي(

هاي سني و براي گروه ، معموالًذكر شد نمونه در ميان اشعاري كه پيش از اين
  : كاربرد داردين گونه ا ختلفهاي م جنسيت
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برادر يا  ؛17و  14، 13، 4: افراد مجرد ؛17و  13، 11، 9، 6، 5، 4: افراد جوان
بزرگ  ؛19و  18، 12، 8، 6، 1: پدر ؛19و  18، 12، 7، 5، 3: مادر ؛18و  10، 9: خواهر
  . 16و  15، 12، 3، 2: عمومي ؛19و  12، 8، 6، 5: طايفه

هجاها قابل توجه است و از قواعد  شمارهماهنگي در وزن و  نظرها از اين سروده
 دوبيتيكلي رباعي و  قالبتمامي ابيات در دو . كندپيروي مي درستي علم عروض به

بيات انگاره در مصراع  سوم رها ا اغلب، تر گفتيم گونه كه پيش همان. گيردجاي مي
و از اين نظر با يكي از قوالب شعري در  شود گرفته ميسر گردد و بيتي ديگر از مي

    .شباهت دارد 28خشتي اشعار فلكلور به نام سه
افزودن فضاي احساسي مجلس، با زبان حال، شخص  برايزنان در هنگام انگاره 

دهند و با تكان دادن مخاطب قرار مي ،است درگذشته كه سابقاً را درگذشته يا كسي
با از ديگر شگردهاي مورد استفاده كه . افزاينددست، به القاي بار عاطفي جمالت مي

 وريختن  شود، اشكثر و برانگيختن احساسات به كار گرفته ميأايجاد حس ت هدف
   .يير لحن و تم صدا، قطع و وصل صداستتغ

  دفن مردگان در روز  .3- 3-2-5
حتي اگر كسي در فصل گرما بميرد . كنندركوير مردگان خود را در روز دفن ميمردم س

سپاري را تا طلوع آفتاب به  شدن جسد تا صبح برود، باز هم مراسم خاك و بيم فاسد
جمله مري بويس اين است كه شناسان و ازاعتقاد بسياري از خاور. اندازندخير ميأت

ازجمله باورهاي آيين زرتشت است  29آيين دفن مردگان در زير تابش خورشيد
)Boyce, 1994: 327(.  تابش  زير را مرده پيكر بايد...  «: چنين آمده است ونديداددر

 زمين بر است، بوده او آنِ از كه بالشي و فرش روي برهنه خورشيد، و ماه و ستارگان

، ذيل اوستا در شرح واژگان) 1065: 1385( جليل دوستخواه .)51 ، بند6 فرگرد(» بگذارند
  : نويسدچنين مي »نَسا« ةكلم
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سمت «گير نيست و همواره در سايه قرار دارد، سمت جنوبي خانه را كه آفتاب...  
هاي ونديدادي، در بر دادهاي است كه بنا»كَده«گذاري يادآور  اين نام. گويند» نسا

آب و هوا  در شرايط بديطور موقت و  هبراي نگاهداري تن مرده ب اي از خانهگوشه
   .ساختندمي

  . گويند» نسام« ،گير نباشدآفتاب كه غالباً را الب است كه در سركوير، زمينيج

  سياوشانآيين اي از نگاره؛ بازماندهاُ .3- 4-2-5
در  ،داستاني حماسي است كه در سير تحول اسطوره به حماسه داستان سياوش

نامة  يري و آييني به صورت سوگهاي اساطمايه روزگاران پيش از فردوسي، با حفظ بن
هاي سرچشمه محققان اما برخي ،)49: 1379 آيدنلو،(آمده است برانگيزي دراحساس
: 1378 حصوري،(هاي مربوط به توتم اسب اي آن را در آسياي ميانه و در سنتاسطوره

هر  به. دانندمي) 7: 1383 ادريسي،( روداندر ميان دموزي ةو برخي ديگر در اسطور )41
فرارودي  أروي، در چهار هزار سال گذشته، روش خاص عزاداري در ايران، با منش

اي  نگاره سنگآن، ترين رد پاي كهنو وجود داشته كه نام كلي سياوشان برآن نهاده شده 
با بررسي  .)61: 1378 حصوري،( است) سوم قبل از ميالد ةهزار(نوسنگي  ةمربوط به دور

 هاي فراوان ميان اين آيينِتوان مشابهتمي ،ت بنيان انگارهساخدقيق و كنكاش در ژرف
: در اينجا(جمعي، استفاده از ريتم و نوا  اجراي دسته .برشمردهاي سياوشي سوگ و آيين

مواردي است كه اين پيوند را آشكارتر ...  مضامين مرتبط ومحوريت زنان، ، )شعر
   . سازد مي

  گيري نتيجه
تمامي  .زيبايي و شور ملي است، ف ايران سرشار از لطافتهاي مناطق مختل سرودهبوم
هاي يك قوم نماي فرهنگ، عواطف، مذهب و توتمتمام ةتوان آيينهاي محلي را ميآيين
اكنون  .استتاريخي اقوام گوناگون در آن هويدرنگ هويت  شمار آورد كه سيماي كم به



 انو همكار سيدحسين طباطبايي  ____________________   دامغان هاي سوگ و سرور در منطقة سركويرِآيين

23 

كهن و اصيل و يادگار سنن بسيار  ةبازمانددو  و اُنگاره توان گفت كه سرو ميروشني  هب
تا زمان حاضر كسي از آن اطالعي كه بدبختانه  است يايران ادبدوردست فرهنگ و 

نواها، كار رفته در اين  به فراوانِهاي  نمادها و سمبل. دقيق و علمي حاصل نكرده است
 هاي بسيار دور، تجلي عيني و ملموس در زندگي روزمرة مردمانترديد در گذشته بي

ها، به عمق و غناي توانيم با تحليل و موشكافي اين آيينو اكنون تنها مياست داشته 
نقش محوري شعر در  ،همچنين با بررسي اين پژوهش. ببريم فرهنگي اقوام ايراني پي

هاي  آيد كه آييناز اين نوشتار برمي .گردد روشن مي  زندگي اقوام كهن ايراني به نيكي
زمان ما تغيير كاركرد و ماهيت داده، اما همچنان كشف  هر چند دربومي ايراني 

  .الگوهاي آن، امري شدني است هاي كهن و يافتن كهن ريشه

 ها نوشت پي

و همچنين  هاي ملي ايران باستانها و گردهمايي راهنماي زمان جشنآبادي در كتاب  مرادي غياث .1
  .اند را معرفي كرده ماهيانههاي  ، جشنهاي ايران باستان گاهشماري و جشنرضي در كتاب 

  . است شدهابراهيم امانت به فارسي برگردان كه توسط  اي است از اريك فروم عنوان كتاب ارزنده .2
اين مقاله در شمارة . اند برانگيزي كه محمد جعفري قنواتي براي مقالة خود برگزيده عنوان زيبا و تأمل .3

  . پ رسيده استبه چا) 1384خرداد (كتاب كودك و نوجوان  92
شناسي دانشگاه  هاي باستاني گروه زبان سنجي دقيق اورنگ ايزدي، استاد زبان اين نكته را مرهون نكته .4

  . عالمه طباطبايي هستم
 اي با عنوان ن فارسي را در مقالهبيش از صد واژة كهن مربوط به دورة مياني زبا حسين طباطباييسيد  .5

هاي پژوهشدر مجلة » سركوير در مقايسه با زبان پهلوي ةتوصيف دستگاه واجي گويش منطق«
  .معرفي كرده است كه در حال داوري است بوعليدانشگاه  شناسي تطبيقيزبان

آواز سوزناكي است كه  معناي در عربي به» حداء«. خواندنوزاد مي براي كه مادر الاليي است »حدا« .6
   .)المنجد، ذيل واژه(خواند  ن حيوان ميآورد هيجان افزودن سرعت شتر و به برايساربان 

اي كه در مراسم عروسي و در حين رقص به نيت سالمتي عروس يا داماد يا  اشعار چهارپاره. 7
  خوانند ها مي رقاص
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و بيشتر در (آواز محلي با اشعار عاشقانه، متضمن دوري و فراق كه در قالب دوبيتي و با لحن حزين . 8
  .شود سرايي ني خوانده مي ، با هم)مقام دشتي يا شور

  .ام ادبيات عامه، حسن ذوالفقاري شنيده ةاين مطلب را از پژوهشگر برجست. 9
  .گويند» ساد كردن«در سركوير، به آرايش عروس يا داماد  .10
  . مراسمِ بردن عروس از خانة پدري به خانة داماد .١١
  . باشد» عبير«شدة  گويش عاميانه و دگرگون رودگمان مي .12
 جاي كسره در تركيبات عطفي و اضافي يكي از خصوصيات بارز دستوري استفاده از ياي ميانجي به .13

: دگوين به ترتيب مي» درِ خانه«و » درِ زرد« دو تركيبِ گويشوران است و براي نمونه براي بيان
  .»دري خانه«و » دري زرد«

  . است» گنبد«تلفظ عاميانة  .14
  ).67: 1390مكنزي،(است  dumbيعني  ،وي كلمهعيناً مشابه تلفظ پهل .15
  . است» سرخاب«همان  .16
واحد شمارش تعداد دفعات زايش دام و نيز تعيين سن و سال آن است كه  معناي زِه در سركوير به .17

  : گويدمي) 159: 1347(منوچهري دامغاني ). 168همان، ( پهلوي است zahagهمان 
 زه  اين باليه بچگان را ز چه كس آمد

  

  هه و مهمه آبستن گشتند به يك ره ك  
  

  .امشب .18
 ،سن ، آرتور كريستننخستين انسان و نخستين شهريار: ك.تكميلي در اين باره ربراي اطالع  .19

  .ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي
 تماميومي نام عم ومعناي دام و حيوان اهلي  در ايران باستان به gaoبخش آغازين اين كلمه، يعني  .20

» كيومرث« ةو نيز همان است كه در ابتداي كلم) 583: 1383بارتلمه، (هاي اهلي است  دام
  . كنند تلفظ مي gaw صورته گاو را بدر سركوير . آمده است] ئومرَتگَ[

سوگ سياوش و شباهت آن به سوگ «: مقاالت بنگريد بهعزاداري  ةاطالع از اين شيو براي. 21
 ؛1392، زمستان 5 ، ش3 ، سزمين هاي محلي ايرانادبيات و زبان ةلمج، »هاي محلي آيين

فرهنگ مردم  ةفصلنام، »آيين سوگواري در ايل كاكاوند«و  »هاي مرگ و مويه در لرستان آيين«
  .1390، پاييز 26 ، شايران

  .نندكاگر بخواهند انگاره را ادامه دهند، مصراع چهارم را رها نموده و بيت بعدي را شروع مي. 22
پركاربردترين مضمون در اشعار . سركوير نمودي آشكار دارد كبوتر در آيين سوگواري مذهبيِ. 23

  .همين كبوتر است - خوانندكه در سحرگاه عاشورا مي -» دل صبح تيره«موسوم به 
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هاي شكفد، يادآور مرگ سياوش است كه اثري از آن در داستانگل سرخي كه هر ساله از زمين مي .24
    .روشن آن است ةنمون »نارنج و ترنج« ةفارسي هم آمده و قص ةانعامي

   برادر .25
  به دنبال او. 26
  ماترك، ريگ مرده. 27
  .، مسيح هيوا، انتشارات نگاهخشتي سه: ك.رهاي اين قالب شعري ويژگي ةدربار. 28
تبط با شرايط جوي در دفن مردگان را مربوط به نژاد سامي و مرشتاب  ) 9/159: 2001(  جواد علي. 29

هم از اين روست كه بسياري از . مردگان در سنت عربي مرسوم بوده است ةگويا دفن شبان .داندمي
 هشام، ابن( -به روايتي -م، پيامبر اسالمحتي در صدر اسال. خاك سپرده شدند بزرگان عرب شبانه به

 )س(زهرا ة، فاطم)2/66: 1900ن،خلكا ابن( )ع(، امام حسن مجتبي)1/41: 1989 اثير، ؛ ابن6/86: 1411
  .در تاريكي شب دفن شدند) 10/298: 1422 بخاري،(

  منابع 
صص . 32 ش. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. »اي بر سياوشان حاشيه«). 1379( آيدنلو، سجاد -

48-50 .  
  .الفكردار: بيروت. الغابه أسد). 1989(اثير، ابوالحسن علي  ابن -
. تصحيح احسان عباس. الزمان أبناء أنباء و األعيان وفيات). 1900(خلكان، ابوالعباس  ابن -

  .دار صادر: بيروت
: بيروت. تصحيح طه عبدالرؤوف سعد. النبويه ةالسير). ق1411(الملك هشام، عبد ابن -

  .  دارالجيل
  .12-2صص. 6ش . پيك نور. »آيين سوگ سياوش در نوروز«). 1383(ادريسي، مهري  -
مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني . »هاي محليترانه«). 1332(امين اديب طوسي، محمد -

 .101- 49صص . 26ش . تبريز

  . چاپخانة مجلس: طهران. تصحيح عباس اقبال. لغت فرس). 1319(اسدي طوسي، ابومنصور  -
  .سخن: تهران. به كوشش محمد محمدي. فرهنگ ايران زمين). 1385(افشار، ايرج  -
. اساطير: تهران. به اهتمام عبدالعظيم قريب .فرهنگ ايراني باستان). 1383(يان بارتلمه، كريست -

  .چ اول
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: تهران. ترجمة سياوش بيضايي. چند مقاله دربارة موسيقي محلي). 1377(بارتوك، بال  -
  .چ اول. رودكي

 .فرهنگ مردم ايران ةفصلنام .»لرستان در مويه و مرگ هايآيين«). 1390(باقري، رحمان  -
  .91-79صص  .26ش

. تصحيح محمد زهير بن ناصر. الصحيح المسند الجامع). ق1422(محمد  بخاري، أبوعبداهللا -
  .چ اول . ةالنجا طوق دار: بيروت

ترجمة اكبر . عن القرون الخاليه هالباقي آثار). 1386(بيروني، ابوريحان محمد بن احمد  -
  . اميركبير: تهران. داناسرشت

: تهران. به اهتمام محمد معين. برهان قاطع). 1342(ن بن خلف تبريزي، محمدحسي -
  .چ دوم. سينا فروشي ابن كتاب

. اميريه: قاهره. پاشا زكي تصحيح أحمد. الملوك أخالق في التاج). 1914(جاحظ، أبوعثمان  -
  . چ اول

  .چ دوم. چشمه: تهران. سياوشان). 1378(حصوري، علي  -
: تهران. كوير بزرگ نمك ةترود؛ دو بندر فراموش شدجندق و ). 1357(رجبي، پرويز  -

  .چ دوم. توكا
. فردوسي دانشگاه: مشهد. ها گويش توصيف و گردآوري راهنماي). 1379(رضا  زمرديان، -

  . اول چ
تصحيح و توضيح . ايران در عصر قاجاري ةاشعار عاميان. )1382(ژوكوفسكي، والنتين  -

  .اول چ. اساطير :تهران. عبدالحسين نوايي
  .چ چهارم. دارالساقي: بيروت. اإلسالم قبل العرب تاريخ فى المفصل). 2001(علي، جواد  -
  .چ هفدهم. قطره: تهران. به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه). 1389(فردوسي، ابوالقاسم  -
. ترجمة احمد طباطبايي. آفرينش زيانكار در روايات ايراني). 1355(سن، آرتور  كريستن -

  . مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران :تبريز
ترجمة ژاله آموزگار و احمد . نخستين انسان و نخستين شهريار). 1377( ________ -

 .چ اول. چشمه: تهران. تفضلي
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دنياي : تهران. تصحيح عبدالحي حبيبي. االخبار زين). 1363(گرديزي، عبدالحي بن ضحاك  -
 . كتاب

كتاب : تهران. مجموعه مقاالت موسيقي: كتاب سال شيدا). 1376(لطفي، محمدرضا  -
  . چ اول. خورشيد

 . چ سوم. اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي). 1356(معين، محمد  -

: تهران. ترجمة مهشيد ميرفخرايي. فرهنگ كوچك پهلوي). 1390(مكنزي، ديويد نيل  -
  .چ پنجم. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

. كوشش محمد دبيرسياقي به. ديوان منوچهري). 1347(بن قوص  منوچهري دامغاني، احمد -
 .چ سوم. فروشي زوار كتاب: تهران

. 6س . مطالعات ايراني. »هاي سياوشيبازجست اجزاء آيين«). 1386(طاوسي، مريم نعمت -
  .195-181صص . 12ش 

  .چ اول. فكر روز: تهران. هاشم رضي ةترجم). 1376( ونديداد -
Boyce, Mary (1994). A history of Zoroastrianism. Vol. 3. Leiden: 

Brill.  



 


