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   چكیده
سـرایدگاان و گوـونوم مطـکا کـار اسـت و اشـعار       شعر کار نسخۀ خوانای احساسـا   

بکانور وضـ    -شود که به طور انفرادی یا جمعم خوانگه مم -خواندگاان در حکن انجام کار
اونه آواها،  اینهاست. های آن ها و نکایش ها، آمال و آرزوها، عشق ها، رنج تدوم معکشت، دل

فرسـای کـار را    و رنج توان دهگ و خستوم فضای کار را از یکدواختم و خشکم نجا  مم
دهگ و رایطۀ تالش، حرکت، شوق و امکگ را در درون زنان و مردان هدوام کـار   تسککن مم
هـای  انگ به بررسم و معرفم انـوا  ترانـه  در این جستار، نوارنگاان کوشکگه کدگ. تقویت مم

غل، در اشـعاری کـه در زمکدـۀ کـار و شـ      برزیوران استان کهوکلویه و بویراحمگ بپردازنـگ. 
بـوم را  وفرهدگ مطلم این مدطقه، سروده شگه است، بخـش وسـکعم از ادبکـا  ایـن مـرز     

های برزاری، عشق به یار )همسر، نـامدد(، سـختم    ترین مضامکن ترانه مهم دهگ. تشککل مم
های این کار، آرزو و امکگ و برانوکختن برزاران به تالش بکشتر است.  کار، شکوه از سختم

 نشکددگ.پکرایوم، بار عاطفم باالیم دارنگ و نکک بر دل ممدر عکن سادام و بمهای کار ترانه
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 مقدمه .1
م و اقـو اهای شفاهم، از مداب  غدم فرهدوم  ها، زبانددها و اشعار و ترانهها، متل حکایت
صویری از زنگام اذشتوان و نکاکـان آن قـوم را در برابـر دیـگاان     ت هستدگ که هاملت

هـر  یادااری است که هویت ملم و فرهدوـم  ادبکا  شفاهم  دهدگ.ممنسل امروز قرار 
و نـو  زنـگام آن    عقایگ، افکار، باورها، نورش ةو دربردارنگ کدگممجامعه را مشخص 

 جامعه است.
ر کار برزاری در استان کهوکلویه و در این پژوهش تالش شگه است بخشم از اشعا

 بررسم و تطلکل شود. این اشـعار ها  مضامکن آناز برخم و سپس آوری  جم  بویراحمگ
 مردم عامههای  های شغلم و بکان دیگااه وض  زنگام، فعالکت ةکددگ تا حگودی مدعکس

 .انگ که با آن مواجه بوده است ل و مشکالتمئنسبت به زنگام و مسا
اشعار، جمال  و صگاهای آهدوکدم است که بـه هدوـام انجـام     ردارنگةآواها دربکار

هـای   شود. این آواها با وجود تأثکرپـذیری از جغرافکـا و فرهدـگ اـروه     کار خوانگه مم
مردمم مختلف، ااه مضامکن نسبتاً مشابهم دارنگ. این مضـامکن در کدـار عوامـل متعـگد     

 اقوام عمل کرده است. عدوان عاملم مؤثر در حفظ هویتدیور، همواره به
های شفاهم است که بـا   های برزاری در این پژوهش، بخشم از ترانهترانهمدظور از 

ها در حکن کار و غالباً  کار به معدای فکدیکم و اقتصادی آن ارتباط نددیک دارد. این ترانه
 ،انجـام  با کار فکدیکـم در حـال   بکشتر ها  شونگ، مضمون آن به صور  فردی خوانگه مم

هـر کـار ترانـۀ    سدتم همراه شگه اسـت کـه   های کاراین اشعار با مداسبت دارد و گدان 
 .آورد و به یاد مم گکد ممرا تگاعم خاص خود 

پکرایوم خاصم دارنگ. با  مسادام، ظرافت و ب عامه،های  های شفاهم و داستان ترانه
هـای   ، ترانـه ر ایـن مدطقـه  د بـافم و ...(  نو  شغل )دامگاری، کشـاورزی، قـالم  به  توجه

هـا از زبـان    از این ترانـه  شماریوجود آمگه است. های متفاو  به مایه با درون اونااون
هـا صـفا و    مردان سروده شـگه اسـت. از آنجـایم کـه ایـن ترانـه       از زبانزنان و برخم 
کدـگ،   بـازاو مـم   و داستان زنگام را با همان صـفا و صـمکمکت   داردای  صمکمکت ویژه

 سکمای حقکقم مردم استان است.کانور ب توان ادعا کرد مم
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های ای شفاهم با کمترین آااهم از اصول، قواعگ و قالبهاشعار و ترانهسرایدگاان 
هـای مختلـف زنـگام بـر زبـان جـاری       ها را سروده و در حاال  و مداسبتشعری آن

بکـانور وضـ  تـاریخم، سکاسـم،     کهوکلویـه و بویراحمـگ    های شـفاهم انگ. ترانهساخته
 .انگسرودهآن را هستدگ که در شرایا مختلف زنگام  ماعم و فرهدوم مردماجتم

هـای  تـوان بـه باورهـا و عقایـگ و هدجار    راحتم ممها بهدقکق در این ترانهبا مطالعۀ 
نمـایم هسـتدگ کـه    تمـام  سان آیدۀهها باجتماعم فرهدوم این قوم دست یافت. این ترانه

وم و زنگام مردمان این استان را از اذشـته  تصویری از وضعکت دیدم، اعتقادی، فرهد
که نکاکان مـا بـه    کددگگ و این حقکقت را برای ما بکان ممددهدر برابر دیگاان ما قرار مم

ها را گه زیبا و عالمانه در و آن دگنوریستممانگیشم های پکرامون خود با گه ژرفپگیگه
 .ارفتدگممکار افتار و کالم موزون خود به

برارفتـه از زنـگام روزمـره و     رفتـه، کار به عامههای م که در اشعار و ترانههایواژه
اکری کاراست. بهنمود پکگا کرده ها آناست که ماهرانه و دقکق در مردم طبکعت پکرامون 

  بکـانور هایم گون ارمسکر، سردسـکر، داس، گویـل، کبـک، یـار، دیـار و ... همـه       واژه
 های ملموس این ملت است.پگیگه
است و مطتـوا و  شعری در استان کهوکلویه و بویراحمگ  ۀاون ترینرایجب غدایم اد
ایـن   . اشعار غدایم رایـج در استادب فارسم  های عاشقانۀ دگ مدظومههمان آن مایۀ درون
بکشـتر   اسـت.  آناحساسا ، عواطف، تفکرا ، آمال و آرزوهای مردم  ةکددگ بکان مدطقه
، همچون غم از دست دادنمواردی  اکرنگ. م قرار مماشعار غدای ۀهای لری در حکط ترانه
چ ، دوری از مدـاطق شـهری، کـو   های کارسختم ،ن از خانواده و یار، فقر، خکانتهجرا

یادی از یار کردن، شکار و شکارگم بـودن، اعتقـادا     ایل، وصف طبکعت زیبا به بهانۀ
، آرزوها زنگامن ها، مکاهای آنمذهبم، مشاغل کشاورزی، دامگاری، بافدگام و سختم

و مواردی از این قبکل از عوامل اساسم پکگایش نو  ادبم غدایم در اسـتان کهوکلویـه و   
 بویراحمگ است.

 پس از فصل کلکا ، اوضا  جغرافکایم، تاریخم و فرهدوـم اسـتان و   در این نوشتار
 غدـایم، تطلکـل   هـای  های مختلف ترانه معرفم اونهادب غدایم ایران و جهان، شداخت 
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اسـتان   هـای برزاـری و کـار   ، به ترانههای غدایمو ظرایف ادبم ترانه امکن و مطتوامض
 پرداخته خواهگ شگ.کهوکلویه و بویراحمگ 

 پژوهشپیشینۀ  .2
هـای برزاـری    هـای ترانـه  مایـه تاکدون به شکلم جام  و متمرکد به نقگ و بررسم درون

ا به شکلم جسته و اریختـه،  پرداخته نشگه است و ااه تده استان کهوکلویه و بویراحمگ
 شود.هایم در این زمکده دیگه ممدر برخم آثار اشاره

هـای کـار    ترانـه » ای بـا عدـوان   ( در مقالـه 1319) و همکاران زادهسکگ برزو جمالکان
 .نگا ، به بررسم این اشعار پرداخته«شهرستان کهوکلویه
هـای   بررسـم ترانـه  » انای با عدو ( در مقاله1311ابراهکم ظاهری ) و جهانوکر صفری

تـرین مضـامکن ایـن     کـه مهـم   نگا های برزاری پرداخته ، به ترانه«کار در عشایر بختکاری
ها و مادر است که بـرای هـر مضـمون،     ها، عشق، کوچ، مسائل برزاری، درد و غم ترانه

 .انگعدوان نمونه آوردهابکاتم را به
، ضـمن  «بختکاری ۀر ادبکا  عامترانه د ۀاون» ۀ( در مقال1311بری عگیوی )دعباس ق

یـا  ( bâveru) رو های بختکاری، بخشم را به مبطث اشعار بـاوه  بررسم مفصل انوا  ترانه
نمونه، به مضـامکن هجـران و    برایبرزاری اختصاص داده است. نویسدگه با ذکر ابکاتم 

 های کار برزاری پرداخته است. دوری از یار و سختم
کلویـه و بویراحمـگ   وهای برزاری اسـتان که ترانه ۀکدکه مشاهگه شگ در زملذا گدان

 شگه است.ن انجامهدوز پژوهش جامعم 

 روش پژوهش. 3
 -این پژوهش بر اساس تطقکقا  مکگانم و با روش تطلکـل مطتـوا و رویکـرد تطلکلـم    

تطقکقـا    با استفاده ازاست،   نمونه آورده شگه برایو اشعاری که  شگهتوصکفم انجام 
ها، دقکقاً با اـویش   تلفظ واژه ةوکشاست که   سعم شگه انگ. همچدکنشگهانتخاب مکگانم 

ها، در مداطقم از اسـتان هدـوز هـم     گه این اشعار و ترانهاار مردم مدطقه متداسب باشگ.
رواج دارد؛ اما زنگام شهرنشکدم، تطول و داراـونم سـری  فرهدوـم، اجتمـاعم و ...     
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هـای مطلـم در    آوری و ثبت اشعار و ترانـه  رونق اذشته را از آن ارفته است. لذا جم 
عصر ماهواره، ایدترنت و با توجه به تطول و داراونم سری  فرهدوـم، تغککـر اـویش،    

 جا و شایسته است.زنگام، کاری بسکار به ةوکشزبان و 

 نقد و بررسی. 4
همان کار را داشـتدگ. ایـن    و متداسبکشاورزان برای انجام هر کاری شعری مخصوص 

شگ، سختم کار را تا حـگودی فرامـوش    و هم سبب مم ها آنسرارمم  سببم اشعار ه
ایـن  رفـت.   زودتـر پـکش مـم    ها آنکرد که کار  همچدکن نوعم رقابت را ایجاد مم ،کددگ
شونگ و بسته بـه   ممفرسا خوانگه  دادن کارهای سخت و طاقتها بکشتر هدوام انجام ترانه

 هم با آن هماهدوم دارد. ها ، ریتم آهدگشود نو  کاری که انجام مم
تـوان بـه    ممـ  هـا  آن ۀکلوسـ ی شفاهم هستدگ که بـه  ها ترانهترین  یمقگا از ه ترانهاین 
اشـعار   تم پم برد.معکشت و عداصر فرهدوم هر مل ةکوش، فدون، مطکا، ها ارزشباورها، 

هـا،   ایـن ترانـه   شـود.  ممـ کار جمال  و صگاهای آهدوکدم است که هدوام کار خوانگه 
شود  م خوانگه ممجمع دسته بکشترکار جمعم کشاورزان در مدار  است و  ةکددگ مدعکس

دـگ. موسـکقم   دک خوانگ و دیوران او را همراهم مـم  ها را با آواز مم یا یکم از افراد ترانه
حرکا  بگنم کشاورزان و با کشاورزی  هایتکشه و ابدار ،ها، صگای داس کالم این ترانه

 (.161:1311مگی، ی و اح)ذوالفقار استهمراه 

در ادبکا  بومم کهوکلویه و بویراحمگ، شعری که در فضای مدرعه و خـرمن و درو  
هدوام کوچ مردم از ارمسکر به سروده شگه باشگ، شعر بازیاری نام دارد و به کسانم که 

ی خرداد و تکر( کارهای برداشـت ادـگم و   ها قشالق )فصلدر و سردسکر، دور از خانه 
شعر بازیاری به معدای شعری است که مطور  شگ. ادنگ، برزار افته ممد جو را انجام مم

شـود  مم افتهآن بازیار )دروار( باشگ. بازیار در فرهدگ کهوکلویه و بویراحمگ به کسم 
قصه( و شعر نمود پکگا کرده ) لکمتکدگ. ادبکا  بازیاری در قالب که ادگم و جو درو مم

فران دنبال دستوکری پکامبر اسـالم بودنـگ، بازیـار    دیدم، وقتم کا مالوویکهن بدابراست. 
ازجمله کسانم بود که مخفکواه او را به آنان نشان داد. مردم کهوکلویه و بویراحمـگ بـر   

 سبباین باورنگ که دشواری شغل بازیاری به همکن دلکل است؛ زیرا خگاونگ بازیار را به
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است که کبـک بـا آواز    آمگه کل این خکانت بدرگ در حقّ پکامبر نفرین کرد. در همکن مت
)درختم کوهسـتانم   «1کَم کُم»آدرس مخفکواه پکامبر را زیر درخت  «قَبَقَککُم ز ر  کَم کُم»

شگن پککرش به نکده دهگ و پس از اسار  پکامبر و زخممکافران نشان مم به ثمر(، و بم
و اکدـون   کدـگ  ممـ هایش را مستانه در خون پکامبر، رنوکن و شمشکر دشمدان، کبک پدجه

جاست این متکل آن ۀقرمدی پای کبک عالمت تأیکگ این ماجراست. زیبایم ساختارشکدان
گوپـان در ایـن روایـت     همـراه  که دال و مار )دو موجود مدفور در فرهدگ ایرانم( بـه 

شـود.  زنگ و زیر سر پکامبر، بالش مـم که مار در مخفکواه گدبره ممهوادار پکامبرنگ؛ گدان
هـا رزق و روزی  آزار است که برای انسـان مم این خطه، مار موجودی بمدر فرهدگ بو

دلکل کشته شود. مردم کهوکلویه و بویراحمگ بر این باورنگ که تدو  و آورد و نبایگ بممم
دلکل دوستم و همگردی آنان بـا پکـامبر   راحتم کار گوپانم و عمر طوالنم مار و دال، به

مکرد مار/ صگ سال بمانَگ دال/ خسـته بشـود بازیـار    زخم ناست: تشده نشود گُودار/ بم
 (.1313)مصاحبه با حسن بهرامم،

. اسـت برزاری یکم از کارهای پرزحمت و پردردسر استان کهوکلویه و بویراحمـگ  
و االغ  ، قـاطر زدن زمکن با دست و استفاده از گهارپایـانم ماندـگ اـاو   در اذشته، شخم

مدـاطق کـه    از کشاورزی فقـا در بعضـم   آال  نکبا وجود ماش؛ اما امروزه شگ انجام مم
انجـام   سدتمبا روش کار برزاری وجود نگارد،  استفاده از ابدار جگیگ کشاورزیامکان 

که در بسکاری از کارها بـا همـگیور    اونهآناستان کهوکلویه و بویراحمگ  . مردمشود مم
بـه   هـم  بـا گدگ خانواده . هدوام درو، دگهمراه هم باتعاون دارنگ، در انجام این کار نکد 

استان رسم است هدوام کارهـای کشـاورزی ااـر     این . درپردازنگمطصول ممبرداشت 
دار یکم داغخانواده و یا  باشگ فو  کرده خانوادهای فرزنگ پسر نگارد یا مرد آن  خانواده
 شتابدگمم ها آنفامکل و همسایوان بگون دریافت وجه به یاری  ، مردانباشگ ش از اعضای

 تا کار کشاورزی این خانواده عقب نمانگ.
شـود و   شور و اشتکاقم که از ایـن تعـاون حاصـل مـم     و یبرزارتعاون هدوام کار 

 هم شود مم ، سببشود همچدکن همگلم و شادی که با خوانگن ترانه هدوام کار ایجاد مم
م . کشـاورزان بـا تـرن   گو هم کار برداشت زودتر به پایان برس شودسختم کار احساس ن
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برنـگ.   کددگ و سرعت کار را باال مم ترانه، زمانم هرگدگ کوتاه سختم کار را فراموش مم
 کددگ. هماهدوم بکشتری پکگا مم هم باهمچدکن با خوانگن ترانه، افراد 
 «بکـگاد »یـا   «برزاـری » هـا  آنکـه بـه    خوانگنگ ممیم ها ترانهبرزاران هدوام کار درو 

که در ارمسکر به کار درو مشـغول   خوانگنگ ممرزارانم ب بکشتررا  ها ترانه. این افتدگ مم
یکالق کوچ کرده بودنگ. ایـن ویژاـم از خـالل ایـن      ۀبه مدطق شانیها خانوادهو  انگ بوده
تداسـب فولکلـور هـر مدطقـه بـا شـرایا       بارة کامالً مشخص است. همایونم در ها ترانه

ل جغرافکـای خـویش،   هر مدطقه متداسب با اوضـا  و احـوا  »جغرافکایم آن افته است: 
دارای فولکلور خاصم است که آدمم بوی ال و اکاه را از خالل فولکلورش استشـمام  

 (.12:1371)« شدودکدگ و صگای جانورش را مممم
های کار  های برزاری در این مدطقه، عشق به یار، سختم ترین مضامکن ترانه مهم

دیار، دوری از خانواده، آرزو و  برزاری، تشویق برزاران به کار، شکوه از یار، دوری از
 .شود ها پرداخته مم امکگ است که به آن

با توجه به ایدکه اویش مردم استان کهوکلویه و بویراحمگ با اویش مداطقم از 
)عروسم،  )لرداان و ...( مشترک است و آداب و رسومم استان گهارمطال و بختکاری

ها بسکار به هم نددیک  های آن و ترانه( شبکه هم دارنگ، مضامکن اشعار  عداداری و ...
، متداسب با مضامکن اشعار شگها اشاره  تطقکق به آن ۀاست. در مقاالتم که در پکشکد

های این  شود تا روشن شود که اشعار و ترانه مم  برزاری، اشعاری از این مقاال  آورده
ها  ، درد و غم)عشق، کوچ، مسائل برزاری ای از مفاهکم و موضوعا  دو مدطقه در پاره

 های کار برزاری( کامالً به هم شبکه است. و مادر، هجران و دوری از یار و سختم

 . عشق به یار1-4

معشـوق  برزاـر( و  عاشـق ) های برزاری، عشق به یار اسـت.   ترین مضامکن ترانه اصلم
 ها، در این ترانه شگه مطرحها مشخص هستدگ؛ بدابراین عشق  همسر، نامدد( در این ترانه)

هـای برزاـری، ایـن     های ترانـه  ترین ویژام یکم از مهم .کامالً زمکدم است، نه آسمانم
د، وشـ  موارد یک بکت آن از زبان مرد و یک بکت از زبان زن بکان مم بکشتراست که در 

 :دگخوان ها را مردان با لطن غمداکم مم این ترانه ۀارگه هما
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 یگ:او برد، به شوهرش مم که در سردسکر به سر مم زن

ــارم ــاس  زهرمـ ــگمُ مـ ــون  ادـ ــو، نـ  بـ
 

 کَشـه داس  ای نشـتا مو و ارمسـکر،   ار ی 
 

  (1313)ربانم، 
za:rə mârom bu, nunə gandeme mâs/ yâr mo va garmasir, noštâ 

ikâše dâs. 

در ارمای ارمسکر با  ارمی که م، درحالمن بشود ، زهرمارادگم و ماست : نانبراردان
 داس مشغول درو است.

ر جواب همسرش که از او دور است و به خاطر این هجران از یـار، غموـکن   د مرد
 اویگ: است، مم

 نون  ادـگمُ نـو   ،بو زهرمارم
 

 زَنـه دو  ای ، ناشـتا مو و سرحم  ار ی 
 

  (1313)علوی،  
za:rə mârom bu, nunə gandeme nu / yâr mo va sarhaye, nâštâ ikaše 

du. 

ادگم نو زهـر   نان کدگ، سکر به ناشتا دوغ درست ممدر سرد ارمی که مدرحال: براردان
 من بشود.

 زهرم بـا نـون  ادـگم و مـاس    
 

ــه داس    ــا ایکش ــکر ارم ــارم و ارمس  ی
 

Zahrom ba nune gandome o mâs/yârom va garmesir,garma lkaše 
dâs. 

براردان: نان  ادگم و ماست زهر مارم بشود که یار من در ارمسکر و در هوای اـرم  
 .(171:1311، صفری و جهانوکر) کدگ. کشگ و درو مم داس مم

که مشهود است عاشق در ارمسـکر مشـغول بازیـاری اسـت و در غـم دوری      گدان
 زنگ، نان ادگم نو را بر خود حرام کرده است.مم معشوق سردسکرنشکن که در سرما دوغ

بـه  ها بسکار کم و سخت بود، پس از کوچ عشـایر از ارمسـکر    در اذشته که ارتباط
مانگنگ تا با زحمت و سختم فـراوان   سوی سردسکر، اروهم از جوانان و مردان تدها مم

شوهر، یا دو عاشق یا دو نامدد و دو نفری که به هم عشق  غله را درو کددگ. دوری زن و
 .شگاز اشعار عاشقانه   اونه ورزنگ و به هم بستوم دارنگ، سبب پکگایش این مم

تـرین مصـادیق    تـوان یکـم از عـالم    مـم  درحقکقتری( را ها )برزا اونه از ترانه این
هـای   افدا، تصویرسـازی شاد و جدبش ها در فرهدگ ایرانم نامکگ. تخکل، موسکقم  عاشقانه

هجـران و   ؛ زیـرا شاعرانه، نبوغ و خالقکت این اشعار در اوج زیبایم و هدرمدگی اسـت 
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ر، خانواده و کسانم که فراق عدصر اصلم سرایش این اشعار است. غم دوری از ایل، تبا
 شود. ها مم ورزد و دوستشان دارد سبب خلق این سروده ها عشق مم انسان به آن

 خونگِنـه ز  کـوگ اِــرُم  پکچکگنـه ز  مــار   
 

ــار   ــو  ی ــم  ز  لَ ــو ک، بوسُ ــل  مکلِ  اَوُم ز  خَ
 Xondene ze kavg gerom pičidene ze mâr/avom ze xale milevek, 

busome ze lave yâr. 
 مکلـوک  ۀآموزم؛ آب را از گشم براردان: خوانگن را از کبک و پکچکگن را از مار مم

 (.167:1311)قدبری عگیوی،  اکرم )اسم خاص( و بوسم را از لب یار مم

 زنگ. در ابکا  ذکرشگه، عشق به یار و مطبوب موج مم
ــاس    ــک و مـ ــو ارامـ ــارم بـ  زهرمـ

 
 کشـه داس  یارکم و ارمسکر و ارمـا ای  

 (1313)بشر،   
Za:rə mârom bu gere gombak o mâs/yârakom va garmasir,va garmâ 

ikaše dâs. 

در ارمای  ارمی که م، درحالمن بشود ، زهرمارو ماست های سردسکر سبدی: براردان
 ارمسکر با داس مشغول درو است.

مرد( در قشـالق بـرای کارهـای    عاشق )زن( از ایدکه معشوق )ابکا ، این در تمامم 
و از طبکعت زیبای مداطق سردسـکری مطـروم اسـت، ناراحـت و      برد ممسر به برزاری
 است.غموکن 

ــو   ــگم نـ ــردة ادـ ــو اـ ــارم وابـ  زهرمـ
 

 زنــه دو یــارکم و ســرحگه، نشــتا ای   
 

 (1319)نورالگیدم،  
Za:rməârom vâbu gerdey gandeme nu/yârakom va sarhaye, noštâ 

izane du. 
ادگم نو زهـر   نان کدگ، کر به ناشتا دوغ درست ممدر سردس ارمی که مرحالد براردان:
 من بشود.

در ترانه های روستایم، عواطف عاشقانه با کدش و واکدش ناشم از کار اره خورده »
 (.391:1313)احمگپداهم سمدانم، « است

 اخباری اومه رسم اَ سرحم و تـم اـل  
 

 کر جاهل دیگ اانه بهس و تولک و شل 

 (1313)رزمجو،  
Exbâri uma rasi a sarhaδ va tey gol/koř jâhel dig gâna ba:s va tulak 

o šol. 
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براردان: به ال )معشوق( در سردسکر خبر دادنگ که پسر جوان دیـروز کـار نشـا را    
 شرو  کرد.

 مشــتلق، هــم مشــتلق، کلکــم رســکگه 
 

 تــرک دویــگهاــل اَ عشــق یــارکش، زل 
 

 (1313)حمایتم، 
Mošteloq, hey mošteloq, kalaki rasiδe/gol a ešqe yârakeš, zeltarak 

daviδe. 

عشـق بـه یـارش     سـبب براردان: به من مژداانم بگهکگ که برزاران آمگنگ. اـل بـه  
 زودتر دویگ.

معشوق برای سرایدگه عدید و مطبوب است؛ این معشوق خواستدم است. فقر سبب 
بـه قداعـت   )نان بلوط( راضـم باشـگ و    )شاعر( به کمترین گکدها است که عاشق  شگه

زیست و پرتالش است؛ به همکن دلکـل   شود. شعر این مدطقه، شعر مردمم ساده  کشانگه
پردازی توجـه دارد. ایـن اشـعار     با زنگام واقعم ارتباطم تدواتدگ دارد و کمتر به خکال

 مردم است.  کار و تالش ۀمتداسب با روحک

 زهرمـــارم بشـــوه اـــردة ای نـــون   
 

 زنـه دو  یار خوم بچه زنـه، دل نشـتا ای   
 

  (1313)بشر، 
Za:rəmârom bešave gerdaye I nun/yârə xom bača zane, del noštâ izane 

du. 

زنـم  عروس( صبح زود و ناشتا کار دوغتازهکم )یار من با سن  که مدرحالبراردان: 
 ، زهرمار من بشود.گیآ ممدست ، نانم که از این ادگم بهدهگ ممرا انجام 

ــاس و   ــوه م ــارم بش ــه زهرم ــن کاس  م
 

 کشه داسـه  یار خوم و ارمسکر، نشتا ای 
 

  (1313)مختار ربانم،  
Za:rəmârom bešave, mâs va menə kâsa/yârə xom va garmasir, noštâ 

ikaše dâsa. 

، ماستم دهگ ممارمسکری، ناشتا کار درو را انجام  ۀیارم در مدطق که مدرحالبراردان: 
 به کامم تلخ باد. خورم ممکه من 

 سکگه وخت کلک، کـره نـم اـره جـا    ر
 

 خوسـه تهدـا  یارکش و سوزمکر، شـو ای  
 

  (1313)علوی،  
Rasiδe vaxte kalak,keřa nigere jâ/yârakeš va sowzemir,šow ixowse 

te:nâ. 
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براردان: موسم نشاکاری رسکگ و پسر آرام و قرار نگارد؛ به این دلکل کـه یـارش در   
 خوابگ. در کهوکلویه( تدها مم ای مدطقه) رکسبدمسردسکری  ۀمدطق

-بـه کشـت ) برنگ، اقگام به قشالق( به سر مم) رکارمسمردم این مدطقه زمانم که در 

یـکالق( کـوچ   ) رکسردسـ که ایل به سوی  ماه نیفرورد. حگود کددگ ممویژه ادگم و جو( 
درو را ماندگ تا کـار  ، مردانم از ایل که توانایم کار را داشته باشدگ، در قشالق ممکدگ مم

کـه   کددـگ  ممیم را زمدمه ها ترانههماهدگ با کار دروی مطصول  ها آنبه انجام برساندگ. 
 عشق است. ها ترانهمضمون این 

 سختی کار. 2-4
 یبرزاـر هـای کـار    های برزاری است، سـختم  ترین موضو  ترانه مهم کهبعگ از عشق 

 ، (... مطـکا کـار و   ارمای هوا، درد و رنج حاصل از کار، کمبود امکانا ، مشـکال  )
 ها به خوبم به تصویر کشکگه شـگه اسـت.   جمله مسائل برزاران است که در این ترانهاز

های کـار اسـت کـه بـه مدظـور       های لری، موسکقم و ترانه یکم از انوا  موسکقم و ترانه
جمعـم   ها به صور  فردی یا دسته سهولت و تسری  در کار مردان و زنان ایلکاتم، ترانه

گوپـانم  و زنم، شکردوشم کوبم، مشک های برزاری، خرمن ماندگ ترانه ،شود ممخوانگه 
 .(169-163:1311 داری،)تمکم

لُر همکشه بازیار خسته و رنجور است و در ارمسـکر تشـده و تدهـا     مۀدر فرهدگ عا
 کدگ و از یار و دیار دور افتاده است:درو مم

ــگَ   ــوتَر ه ج د ــر کم ــه کِرَکِ ــه داسِ  جدو
 

ــ  ــه ســرحگَه خَ ــار خالصِ ــکن بازی  ور کِد
 

 (1313)علوی،  

gera gere kamutare,jeηga jeηge dâse/sarhaδa xavar kenin, bâzeyâr 
xalâse.  

جریدـگ داس، بـه اـوش    صـگای خوانـگن  کبـوتر و جریدـگ     کـه  مدرحالبراردان: 
 است ها را خبر کدکگ که بازیار خالص شگه است )درو را تمام کردهرسگ، سردسکری مم
 مکرد(.از خستوم و رنج  دوری  یار دارد ممیا 

آور ارمسکر به زبانم ساده ترسکم شگه است. سـرایدگاان  ها فضای مالل در این ترانه
 انگ:تصویر کشکگهافراطم ساکدان زاارس را به سردسکر، هدرمدگانه به ۀعشق و عالق
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 ارمسکر ارما مَلکـل، وَنـگَ وَنوِـه تُـورَه    
 

ــتِ    ــر ه نِش ــت بَت ــورَه  وَ قکوم ــه کُ  پَهشَ
 

 (1313)بشر،  
Garmasir garmâ malil, vaηga vaηge tura/va qeyumat batare, neštə 

pa:šakura. 
سگ(  ةهوای ارمسکر ارم است و تورَه )نوعم حکوان از خانواد که مدرحال براردان:

 تر است.دهدگهکوره از قکامت عذابپشۀکدگ، با این همه سختم، نکش صگا مموسر
 مســـکر ارمـــه وُ بـــادِ اـــرم اِیـــارهار

 

ــت اِوراره   ــکر، پکـ ــه ارمسـ ــدم بـ  عدیـ
 

Garmesir garme vo bade garm eyâre/azizom be garmeseir peite 
evorâre. 

ارمسکر ارم اسـت و بـاد   . براردان: دوست من در ارمسکر در هوای ارم تدها مانگ
 (.161:1311)قدبری عگیوی،  پکچگ آورد، عدید من در ارما به خود مم ارم مم

ــه  ــذَر مَلکلِ ــب ارمســکر، گــه قَ ــاد صُ  ب
 

 بَدوَــرُو، خُــوم اُهــتُم گَویلِــه هبــو نهامَــ 
 

 (1319)حقوو، 
Bâδe sobə garmasir, če qazar malile/bu nahâma bangaru, go:tom 

čavile. 
براردان: باد صبح مداطق ارمسکری گقگر ارم و سوزان است. در این هوای اـرم،  

 است. 3لیگورا بو کردم، به امکگ آنکه  2بدورورخت د
که هدوامم .سردسکری است ۀیعدم مدطق ،زادااه مطبوب خویش ۀشاعر لر تدها دلبست
سـرود، بـا    رفت، اشـعار سـوزناکم در هجـران ایـن مدطقـه مـم       از این مدطقه بکرون مم

 ۀل را در مدطقـ سـا  مانـگة باقمیکالقم و  ۀکه حگود گهار ماه از سال را در مدطقوجودی
 کدگ. قشالقم سپری مم

 خـره دَک  کَدکه زیـم و سـر، زونـکم ای   
 

 بُدگ زه کـافر دلـم، اومـه اـای تولَـک      
 

 (1313زاده،  )جمالکان 
Kanaka zaδom va sar, zunim ixare dak/boηg za: kâfar deli, uma gâye 

tulak. 
لـرزد. شـخص    مـم  مانرا به سر انگاختم، زانـو   تخم برنج جوال که مدرحال براردان:

 کافردلم بانگ زد که ااو نشا آماده است.
گون کار گ. اوی مم رحم( )بم ، کافردلکرد ممکار نشا را اعالم شرو  شخصم که  به

 .دشو به همکن دلکل از اویدگة خبر  شرو  کار ناراحت مم و نشا سخت است

ــه  ــوتره، جکرجکـــره داسـ  اراـــره کمـ
 

ــه    ــر خالص ــافردلم، برزا ــگ زی ک  بد
 

(1311آیکن،  خوش )   



 زاده و همکارسید برزو جمالیان  _______________________________ های برزگری ... مایة ترانهدرون

66 

Boηg zey kâfardeli, barzegar xalâse/ geřa gere kamutare, jiřa jiře dâse. 

دلـم   رسگ، شخص سدگ کبوتر و صگای داس به اوش مم ۀنغم که مدرحالبراردان: 
 اویگ: کار نشا به پایان رسکگه است. مم

 ارمای اـرم گـروم، تـش بسـه و الرم    
 

 بـــرم و دیـــارم نـــهول کـــدم تـــولکم 
 

 (1313)ربانم،  
Garmâye garme čerum, taš be:se va lârom/vel kenom tulakina, beram 

va deyârom. 
ی استان( بـگنم  ها شهرستانیکم از گرام ) ۀارمای سوزان مدطق که مدرحالبراردان: 

 را سوزانگه است، کار نشاکاری را رها کدم و به دیارم براردم.

 کلکــم ارمســکر، همــه درد و زحمــت 
 

 نه ای خوم برنجشه، نه ای ناز و نعمت 

 (1313)رزمجو،  
Kalaki garmasir, hama dard o za:mat/na ixom berenješa, na I nâzo o 

nemat. 
همکن خـاطر ایـن    . بهی در ارمسکر، سخت و پردردسر استکار برنجبراردان: کار 

 خواهم. برنج و این نعمت را نمم
هـای کـار    هوکلویه و بویراحمگ، برزار از سـختم ک ۀماندگ ابکا  مدطق بعگیدر بکت 

 پردازد. دهگ و به توصکف خود در مکان ادگمدار مم مم برزاری، ناله سر

 ار دوستکم دونستس بو که اَمرو گه حالُم
 

 افتو  مُل و  کمر سهگِ پر و بالم 

Ar dustakom dunestas bu amru če hâlom/aftawe mol ve kamar sogδe 
par o bâlom. 

خواهگ که بگانگ من گه حـالم دارم، بگانـگ کـه آفتـاب     ممبراردان: اار دوست من 
 .(173:1311، صفری و جهانوکر) است  صبطواهم، پر و بالم را سوخته

 کلکــم گــدش خشــه، پــردرد و عذابــه
 

 همــه یــاال یاالیــه، عجلــه و شــتابه     
 

 (1319)حقوو،  
Kalaki čeneš xaše, por dard o azâbe/hama yâlâ yâla ya, ajal vo 

šetâbe. 

اهلل براردان: کار نشاکاری، جد سختم و زحمت، خوبم نگارد. کار نشاکاری فقا یـا 
 اهلل افتن و شتاب است.یا

اویدگ تا هم زودتر کار کددگ و هم خستوم کار را احساس  اهلل مماهلل یاهدوام کار، یا
 نکددگ.
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، از زبان برزارانم است که انگ شگهبکت سروده تک به صور ابکا  که هر کگام این 
 کددگ. نرم مم پدجهودستبا سختم کار برزاری در ارمای تابستان 

ــه ــم  پش ــن اوش ــدی م ــم نک ــورة نبت  ک
 

 دق کرده من دلـم، دنولمـه ای فروشـم    
 

 ()همان 
Pasakurey nebati, nizey mene gušom/deq kerde mene delom, 

doηgalema iferušom. 

، کددـگ  ممـ ی آن هـم اذیـتم   هـا  پشـه قشالق، بلکـه  ۀ هوای ارم مدطقتدها براردان: نه
را بفروشم تا دیور کار  میها ادگماین همه سختم و عذاب، مجبورم که سبب بدابراین به

 نکدم.

ــه ــروتم  اَ ور پش ــو ا ــم و ش ــورة نبت  ک
 

 و گفتـو او اـرتُم   لدگ دراز لدوه کشم 
 

 (1313)بشر،  
A vare pašakurey nebati va šow gerotom/leηg derâz, leηga kaši, va 

čeftow ow gerotom. 

ارمسکری، شبانه پـا بـه فـرار اذاشـتم و از      ۀمدطق های مداحم  پشه سبببراردان: به
 لوداب و بکن سردسکر و ارمسکر( آب نوشکگم. ۀاز تواب  مدطق) «گفتو» ۀمدطق

 وردارم داس کلــــم، ادــــگم بچکــــدم
 

ــک ای  ــرق وم ت ــه ع ــکلم کد ــا ذل  و ارم
 

 (1313زاده، )جمالکان 
vardârom dâsə keli gandom, bečinom/araq vam tek ikene, va garmâ 

zalilom. 

و عرق از بـگنم   کردهی ارمسکر من را خوار فرسا طاقتارمای  که مدرحالبراردان: 
 ککفکت را برای بریگن ادگم آماده کدم. است، بایگ داس کوتاه و بم شگهسرازیر 

 . شكوه3-4
ــگبخت ــری ب ــتر ا َفقک ــرو، بکش  م زورم ا

 

ــکری   ــاه، او ارمس ــۀ کوت ــل، غل  داس ک
 

 (1313)رزمجو، 
baδbaxti zuram geru, bištar a faqiri/dâsə kol, γaley kutâ:, ow 

garmasiri. 

است. با این روزاار خراب، داسـم    ویژه فقر وجودم را فراارفتهبراردان: بگبختم به
 کن مطصول هم مساعگ نکست.های غلّه کوتاه و زم دگ، ساقهکُ

 دهگ. مم وضعکت نامساعگ زنگام شکوه سر دلکلنالگ و به برزار از فقر مم
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 یار خوم و سـرحگه، خـوم و ارمسـکرم   
 

ــه    ــه اَ حون ــم و غص ــرم غ ــرم بخ  ی دی
 

 (1319)حقوو،  
yare xom va sarhaδe, xom va garmasirom/bexarom γam o γesa, a 

honaye dirom. 

بـرد، از ایـن    مـم  که خودم در ارمسکر و یارم در سردسکر بـه سـر   المبراردان: درح
 هجران و دوری از خانواده، خوراکم جد غم نگارم.

 دوستِ خوم دوستم اِر هگ ز  دشـمدونم 
 

 ورکشم تکر خگنگ زیـگِس بـه دشـونم    
 

 (173:1311، صفری و جهانوکر) 
Duste xom dusti gere ze dešmenunom/varkeši tire xadaηg zaydes be 

dešunom. 

است و تکر خگنوم درآورد و آن   براردان: دوستم با دشمدم از دشمدانم دوست شگه
 .ام زد را به شانه

سازد  قگر عرصه را بر عاشق تدگ ممدوری از زن و فرزنگ، بار غم و فشار زنگام آن
 اشایگ. که زبان به شکوه و نفرین مم

احمـگ، برزاـر از نبـود امکانـا  زنـگام،      در ابکا  برزاری استان کهوکلویه و بویر
 ۀکدـگ؛ امـا برزاـر مدطقـ     فرسای هوای قشالق و هجران از یار، شکوه مـم  ارمای طاقت

شگ  است، به  او با دشمدش دوست شگه نبودگهارمطال و بختکاری، از ایدکه یارش در 
 .نـگ دا حقکقت مرگ خود مـم مطبوبش را در دهگ و این عمل  مم کدگ و ناله سر شکوه مم

است و   کدگ که او را نشانه ارفته دوستم یارش را با دشمدش، به تکر خگنوم هماندگ مم
 سرانجام او را از پای درخواهگ آورد.

مکان مداطق  ۀتلفن، ماشکن و ...( وجود نگاشت و فاصل) مامکاناتدر اذشته که هکچ 
اده، ارمـای  سردسکری و ارمسکری بسکار زیاد بود، همکن دوری راه و جـگایم از خـانو  

دهـگ و بـا ایـن     شگ، برزار نالـه سـر   زیاد، سختم کار و نبود امکانا  زنگام سبب مم
 های خود بکاهگ. ها سرارم شود و از نورانم ترانه

ــاه، مــن ســرزیری  داس کــل، غلــۀ کوت
 

ــری     ــتر فقک ــقم، بکش ــره عاش ــش بو  ت
 

 (1313)رزمجو،  
Dâsə kol, γaley kutâ: men saraziri/taš begere âšeqi, bištar faqiri. 
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ست، زمکن هم هموار نکست اهای ادگم کوتاه  دگ و ساقهکه داس کُ براردان: درحالم
است. با وجود این مشکال  و فقکری، عشق هـم بـر    کرده و دروی مطصول را دشوار 

 است.  ها افدوده سختم
یـن  فقر در این مدطقه، بسکار کهن و ارتباطم کامل با زنگام ایلم و عشایری ا ۀریش

ستگ و عـگم ارتبـاط بـا    وبودن از هراونه دادمطروم سبباست. این مردم به  مردم داشته
های کار  کردنگ؛ بدابراین مجبور بودنگ سختم ه ممکنکازهای زنگام را ته همۀشهرها بایگ 

 اهل و عکال خود نباشدگ. ةرا تطمل کددگ تا روزاار را بوذراندگ و شرمدگ
ــون    و دالونقاصگی که ایری بری، تم ال  ــر دی قکل ــه، غک ــم نککد ــر خراک  کُ

 

 (1313)حمایتم، 
Qâseδi ke irey berey,tey gol va dâlun/kor xarâki nikene, γeyra di 

qeylun. 

اویگ: به معشوقم کـه در   سردسکر است، مم ۀبراردان: برزار  عاشق به پککم که روان
بـرد،   کهوکلویه( به سر مـم زیاری جای سکونت ایل دشمن) سرسبد و خرّم دالون ۀمدطق

 بوو که من خوراکم جد غم و غصه نگارم.
کـردن مدـاطق خـوش و خـرم     هـای کـار  درو و مجسـم    جگایم از خانواده، سـختم 

سردسکری در ذهن سبب شگه است که برزار روزاار سختم را بوذرانگ و قو  او دود 
 انگیشگ. غم باشگ؛ یعدم جد غم یار، به هکچ گکد نمم

ــگراری   وی، رنگ کواه داریتو ال سرحگ ر ــل، ســرم نک  ارمســکر کــردم ذلک
 

 (1313)ربانم، 
Te gele sarhaδ ravi, raηgə kowga dâri/garmasir kerdom zalil, saram 

nidarâri. 

ـ    براردان: برزار به یارش مم سـان  هاویگ: ای معشوق! تو هماندگ اـل سردسـکری، ب
همه سختم و عـذاب، بـه فکـر مـن      کبک هستم؛ اما من در قشالق ذلکل شگم و با این

 آیم. نکستم و به دیگارم نمم
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 . آرزو4-4

های برزاری، آرزوست. آرزوی رسکگن به مطبوب ، در کدار  یکم دیور از مضامکن ترانه
بردن، به پایان رسکگن کارهای برزاـری  خانواده بودن، از طبکعت مداطق سردسکری بهره

 و... .
ــه     کلهارمسکر ارم تشون، ارماش گه مل ــردونم گویل ــرو، م ــام و بدو ــو نه  ب

 

 (1319)نورالگیدم، 
Garmasir garmə tašun, garmâš če malile/bu nahâm va baηgaru, 

mardunom čavile. 

فرساست، از روی ناگاری که ارمای ارمسکر سخت و طاقت براردان: درحالم
 است. بوی گویلکردم، به امکگ آنکه اکاه خوش درخت بدورو را بو

 گـه خشــه یــاد بکدــکن گشــمۀ مدرانــه 
 

 مــن دالــون اشــت بدنــم ایــل زیرنانــه 
 

 )همان( 
Menə dâlun gašt bezani, ilə ziranâna/ če xaše yâδ bekenin, češmey 

mazerâna. 

سردسـکری   ۀای در مدطقـ  گشـمه ) مـدرا  ۀبراردان: گه زیباست که یـادی از گشـم  
زیـاری   سردسـکری ایـل دشـمن    ۀقـ مدط) دالـون  ۀسبدمکر کهوکلویـه( بکدـم و در مدطقـ   

 زیاری تفرج کدم. کهوکلویه( بکن ایل دشمن
 م که گم اَور و باد بـو تخاصگی خواس

 

 ناشتاس و گلو، ظهرس و گارمطال بو 

 (175:1311، صفری وجهانوکر)
Xâsedi xâstom ke či awr o baδ bu/nâštâs ve čelaw, zohres ve čârmohâl 

bu. 

گلو و  ۀاش را در مدطق که ماندگ ابر و باد باشگ. صبطانه خواستم براردان: قاصگی مم
 .ناهارش را در گهارمطال بخورد

 گه خشه ادگو برون، خو  بـم یـار   
 

 ما  سدوکن واری، ماس و دو نهـار   
 

 (1319)نورالگیدم،  
Če xaše gandom berun, xot bey yâret/mât sangin vageri, mâs o du 

nahâret. 

کدگ که بـا یـارش هموـام باشـگ و      ر هوای ارم ارمسکر، آرزو ممبراردان: برزار د
هم کارها را انجام دهدگ و قسمت زیادی از ادگم و جو را درو کددگ، ناهار  که با درحالم

 ها دوغ و ماست باشگ. آن
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ها و آرزوهایم که در  ها با این ترانه کدگ؛ اما آن های کار، برزاران را کالفه مم سختم
 کاهدگ. تا حگودی از این مشکال  مم ،کددگ ذهن خود مجسم مم

 . برانگیختن برزگران7-4
 مـوقم ادـگم بـرون روی سـور رســکگه    

 

ــه   برزاـــر راس بکدـــکن، ادـــگم بچکدـ
 

 (1313)حمایتم، 
Moqayə gandom berunə ruy sur rasiδe/barzegar râs bekenin, gandema 

bečine. 

ــگمبراــردان: موســم درو ــردن اد ــ  روســ) هــای رودشــور ک تای رودشــور از تواب
 ها را درو کددگ. زیاری( فرا رسکگه است. برزاران را آماده کدکگ تا ادگم دشمن

ــوری  ــر کل ــه ای پ ــگ ایکد ــا  بد  مکرم
 

 ســـکدۀ مـــا ِ زیـــگم نـــری ز  زونـــم 
 

 (173:1311، صفری و جهانوکر؛ 165:1311)قدبری عگیوی،  
Mire mât boηg ikone ay par keluri/ sineye mate zayδom nari ze zuni. 

 ۀکدـم، سـکد   زنگ: ای برزاری که در آخر درو مم برزاران صگا مم ۀبراردان: سردست
کددگ( را درو کردم، از زانـو نـرو و    )قسمتم از جو یا ادگم که برزاران انتخاب مم ما 

 .توانت را حفظ کن
سـبب تطریـک و تشـویق برزارانـم      ،)در هر دو مدطقه( ساده و اثراذار این اشعار

هـا جوانـان    . ایـن ترانـه  کردممتاب  ها را بم شگ که غم غربت و دوری از خانواده آن مم
سـبب  های کار، بلکه  سختمکردن سبب فراموشتدها که نه مم کردعاشق را گدان تهککج 

تر به مطبوب خود که در سردسکر برای آمگن تا هرگه سری  شگمم کارتسری  در رونگ 
 پکونگنگ.کدگ، ب شماری مم ها لطظه آن

 قــره قــره کمــوتره، رنــگ رنــگ داســه 
 

 که ادـگم خالصـه   ککایل جم  وابکتون 
 

 (1311آیکن،  خوش ) 
Qerq qere kamutare, reηga reηge dâse/ kakâyal jam: vâbeytun, ke 

gandom xalâse. 
رسگ. ای برادران! برای  برزاران به اوش مم  های کبوتر و صگای داس براردان: نغمه

 دگم و جو( هماهدگ شویگ که کار به پایان رسکگه است.ا) کردندرو
ــگم    ــردم و اد ــت خ ــکم، پک ــه گک  جون

 

ــایم     ــک بک ــگا و تول ــایم خ ــم و ش  ک
 

 )همان( 
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Jona čiδom, pit xardom va gandom/key va šaδi xoδâ va tulak 
beyâyom. 

هلل زمان شاءا ها هستم. ان ادگم نکردبراردان: جوها را درو کردم و اکدون مشغول درو
 کار نشاکاری هم فرا خواهگ رسکگ.

دهدـگ   کددگ و به هم امکگ مم کردن تشویق و تطریک ممبرای کاررا برزاران همگیور 
به شود که زودتر کار  تدها باعث ممهم، نه اهلل کردن بااهلل یاکه کار به اتمام رسکگه است.یا

 شود. شگن سختم کار مم ، بلکه سبب فراموشپایان برسگ
 که ااکه کوگ نره، رنگ رنوـه داسـه  اا

 

ــه    ــر خالص ــافردلم، برزا ــگ زی ک  بد
 

 (1313)علوی،  
Gâka gâkə kowgə nare, reηga reηge dâse/boηg zey kâfardeli, barzegar 

xalâse. 

رسگ، شخصم  که صگای زیبای کبک و آوای داس  درو به اوش مم براردان: درحالم
 رو به پایان رسکگه و برزار راحت شگه است.زنگ که دیور کار د دل فریاد ممگسد

 شگه است. ، ضبابرزاری اشتغال دارنگ به کارهای زیر از زبان مردمانم که  ترانه
ــرده   ــرون ری ک ــهِ برزاَ ــالوَرَهس  و م

 

 ی بـال  رسه، نه باهدـگه  سوار وَش ای نه 
 

 )همان(
va:rahse barzəgarun, rikerde va mâl / na sevâr vaš irase, na bâhendey 

bâl. 

کدگ. نه  و به سمت آبادی حرکت مم است  کارش را تمام کرده : برزاربراردان
 .کدگ ممی که پرواز ا پرنگهو نه  رسگ ممسوارکار به او 

کدـگ تـا    ها ایجاد مـم  ها توان کار برزاران را مضاعف و نوعم انرژی در آن این ترانه
ها  هجران از آن که اهل و عکال خود هرگه زودتر، کار مطصول را به پایان برساندگ و به

 کرد، بپکونگنگ. دوگدگان ممرا های کار درو  سختم

 کوچ ایل .6-4

دهگشـت،  ) عشایر استان کهوکلویه و بویراحمگ، پایکد و زمستان را در مداطق ارمسکری
جوکـار، دالـون،   ) و حومه( و بهار و تابستان را در مداطق سردسـکری  بهبهان، اچساران

اذراندـگ؛ بدـابراین برزاـران     مکر، زنووا، دیلوون، سقاوه، سرگدار و ...( ممماراون، سبد
که مدـاطق یکالقـم،    -و موسم بهار و تابستان ترک کددگمجبورنگ برای کار درو، خانه را 
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در مدــاطق قشــالقم بماندــگ و بــه کــار درو در زیــر ارمــای  -هــوایم خدــک داردوآب
مانگن در هوای زار روزاار خوشم نگارد و تدهافرسا بپردازنگ. هدوام کوچ ایل، بر طاقت

 آور است. ارم قشالق و دوری از اهل و عکال برای او بسکار مالل
ها  آورد و با این ترانه کوچ ایل( ابکاتم بر زبان مم) برزار در این دوران سخت و تلخ

 کدگ: زنگام مم
 ، ب هلکت صُب کدکم بارندکمکبار  مماللَ

 م کدم خَوَردارخُ ،خَو رَهتمَه ۀیارک 

 (1313)حمایتم،  
Mâlaley bâr nakenin, be:lit sob kenim bâr/ yârakey xow ra:tama, xom 

kenom xavardâr. 

 تـا آنوـاه دلـگار     ؛کـوچ کدـکم  ، بوذاریـگ فـردا   زود کوچ نکدکگها  آبادیبراردان: ای 
 . اجازه دهکگ مطبوبم با آرامش بخوابگ.رفته را بکگار کدمدرخواب
اسـت. وی از    شگه  بکت از زبان مردی که برای برداشت در ارمسکر مانگه، افتهاین 

ایدکه ایل به سردسکر رفته، ناراحت است و مانگن خود را در ارمسکر، فقا مانگن جسم 
 : دلم همراه ایل و دلگار به سردسکر رفته است.اویگممو  دانگمم

چ، رخت بـه کـوی معشـوق    کدگ، دل عاشق نکد با این کو کوچ مم عشوقم ایل گون
ایستگ و  ، بر آثار و اطالل مطبوب ممشودرود. عاشق که تدها مم نهگ و به دیار یار مم مم

...  دروی ادگم، جو و دلکلاست و این مرد به  ایل کوچ کرده دهگ: مم اونه ناله سربگین
ـ  در قشالق مانگه و از ایدکه جای ایل خالم است، بسکار انـگوهوکن اسـت و مـم    گ: اوی

 است.  ها سفر کردههرگدگ جسمم همراه ایل کوچ نکرده، ولم دلم همراه آن
 دَسمال  دستَ بکـهِ، سـم مِـن جکـوُم    

 

ــوُم     ــکت بوری ــرُم، س ــت بو  اَر خکال
 

 (1313زاده، )جمالکان
Dasmâlə da:sta beye, si menə jivom/ ar xeyâlet begerom, sit 

begerivom. 

عدوان تا به دستمال دستت را به من بگه ویگ:ا برزار به مطبوبش مم براردان:
 .درون جکبم بوذارم تا اار به فکر تو افتادم، برایت اریه کدم یادااری

دوری دو دلگاده از هم در این بکت تکرار شگه است. علت این جگایم،  ۀدوباره قص
خواهگ تا در فراقش بـوی وی را   ای مم کار برزاری است. برزار از مطبوب خود نشانه

کدـان بـه    حرکت است، برزار غموکن و اریـه  ةکه ایل آماد هدوامم از آن استشمام کدگ.
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عدوان یادااری به من بـگه تـا از طریـق آن بـوی تـو را      اویگ: دستمالت را به یارش مم
 استشمام کدم و هر لطظه به فکر تو باشم.
 کَـــن کَـــن  مـــاال گـــه وم ارونـــه

 

ــه   ــوام و غمونـ ــازی کـ ــم و  بـ  دِلُـ
 

 (175:1311، هانوکرصفری و ج)
Kan kane mâlâ če vam gerune/delom ve bâzi kawgom ve γamune. 

است؛ تدها دل من برای   کددگهبراردان: در هدوام کوچ ایل گه گکد برای من ناراحت
 .)یار( به غم است بازی کبکم

ــالَلَ ــار  مم ــکن ب ــکن مَکِد  وَرَی خــگا، ب هل
 

ــوَردار   ــدم خَـ ــه، بکـ ــارَکِ خَورهتمـ  یـ
 

 (1313شر، )ب

Mâlaley varey xoδâ, be:lin makenin bâr/yârake xow ra:tama, bekenom 
xavardâr. 

دهـم کـه صـبر    عشایری( شما را به خگا قسم مـم  ةها )گدگ خانوادبراردان: ای مال
 ام را باخبر کدم. رفتهخواببهکدکگ و زود کوچ نکدکگ تا یار زیباروی 

سان نم هدارد تا در فراق و دوری، ب ود، او را واممتعلق خاطر عاشق به دیار و یار خ 
اجبار از کوچ در این بکت نکد عاشق به .دهگ شکوه آغاز کدگ و از سر سوز درون ناله سر

بلکـه از ایـن    ،جو و تالش برای رفتن همراه ایل نکسـت واست. وی در جست  بازمانگه
فرصـتم از ایـل   ناراحت است که معشوقش خـواب خـود را تمـام نکـرده اسـت. وی      

هـا بـه کـوچ رود. رابطـۀ      همـراه آن  سال خود را خبر کدـگ تـا  وسنخواهگ تا یار کم مم
 ترین موضو  این بکت است. این عاشق با معشوق خودمطوری صمکمم و دلسوزانۀ

هـای ایـن    در ابکا  مربوط به کوچ ایل در هر دو مدطقه، بر جگایم از یار و سـختم 
 است.  هجران، تأککگ شگه

 گیری نتیجه. 7
کشاورز اسـتان   مردم دامگار و. ای داردغدممطلم  مبویراحمگ، ادبکات استان کهوکلویه و

بودنگ. آنان برای تمام فصـول   کارار گ وزنگام شهری، خود مولّ قبل از ایجاد شهرها و
عدـوان جدئـم از اشـعار و    سال، کاری متداسب با آن فصل داشتدگ. آواهای کار نکد که به

ـ    -مـردم ایـن دیـار   سـدتم  زنگام  ة، با توجه به شکواستشفاهم  های ترانه  ۀکـه بـر پای
 هـای  و شـامل اشـعار و ترانـه    شگه  سروده -دامگاری، کشاورزی و بافدگام استوار بود
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. عشـایر بـاذوق، بـرای انجـام هـر کـاری شـعری        است مبافدگاو  یدامگار ،یکشاورز
هـم باعـث ایجـاد     و شـان سرارمک سـبب متداسب همان کار داشتدگ تا هم  مخصوص و

. از آنجا که عمر کتابت در این استان زیاد شود انوکده برای تسری  در انجام کار رغبت و
 در ایـن پـژوهش   شـگنگ.  سکده از نسلم به نسل دیور مدتقل ممبهنکست، این اشعار سکده

و  شـود تأثکر این اشعار در زنگام مردم عشایر این مدطقه بررسم و واکـاوی   شگسعم 
مـردم ایـن    انگ. دلکل متقن و روشن سروده شگه ن داده شگ که این اشعار با فلسفه ونشا

مدطقه در کدار شغل دامگاری و بافدگام، به کار کشـاورزی کـه برزاـری بخشـم از آن     
 خواندـگ  هایم مم در هدوام کار درو، ترانه کهوکلویه و بویراحمگ پردازنگ. مردم است، مم
 هـای برزاـری، عشـق بـه یـار      ترین مضـامکن ترانـه   . مهماویدگ ها برزاری مم که به آن

هـای ایـن کـار، آرزو و امکـگ و تطریـک       همسر، نامدد(، سختم کار، شـکوه از سـختم  )
 -مطروم ۀمردان و زنان این مدطق ۀعشق و دلگاام، مطبت وارست ران به کار است.ابرز

ر درو، رنـج و  های کا نگاشتن امکانا  زنگام مجبور بودنگ سختم سببکه روزااری به
هـای   موجب تولکگ اشـعار و ترانـه   -را تطمل کددگ انگوه ناشم از هجران یار و خانواده

 نظکرنگ. که در نو  خود بم ای شگ عاشقانه

 هانوشتپی
1. keykom 

 شود و ثمری نگارد. درختم در مداطق ارمسکری که از گوب آن استفاده مم  .2

 بوی سردسکری.اکاه خوش  .3

 منابع
 منابع مكتوبالف( 

: سههیری در در ایههران ییسههرا ترانههه و ترانهه  .(1313، مطمـگ ) مســمدان ماحمـگپداه  -
 .سروش :تهران . چ اول.ی ملی ایرانها ترانه

 .مهکامه :تهران ل.چ او. فرهنگ عامه .(1311، احمگ )یدار مکتم -
 ایهـ سـروده شداسم بـومم اونه. »(1311) کمرپشتم لکال احمگی و ذوالفقاری، حسن -

 .171-193. صص 1 - 7. ش پژوهیادب. «ایران
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هـای کـار در عشـایر    بررسـم ترانـه  . »(1311)جهـانوکر   مکابـراه  و صفری، ظـاهری  -
 .112-161صص . 32 - 31ش  .فرهنگ مردم«. بختکاری

. بویراحمهد  مردم کهگیلویه و ۀفرهنگ عامیان .(1319) طاهری بویراحمگی، سـکمکن  -
 .تهران: سخن ل.چ او

آن در کهگیلویهه و   یهها  یمراسه  عروسهی و دگرگهون    .(1311) عقـوب یغفـاری،  -
 .نقش مانا :تهران ل.چ او. بویراحمد

ادبیها  و  «. بختکـاری  ۀترانـه در ادبکـا  عامـ    ۀاون(. »1311) عگیوی، عباس  قدبری -
 .176-191 صص .1 ش .1. س زمینهای محلی ایران زبان

 ها مصاحبهب( 
 .1319شهریور  (. دهگشت. ابتگایم. دامگار.ساله 95) نصراهلل .نورالگیدم،1

یکالقم دالون کهوکلویه. پدجم نهضت سوادآموزی.  ۀساله(. مدطق 51) . بشر، امراهلل2
 .1313اسفدگ دامگار. 

 .1313اسفدگ  سواد. کشاورز. مبساله(. دهگشت.  75ربانم، مختار). 3
. دار خانهسواد.  مباحمگ. ساله(. روستای دهدو صالطان از تواب  بویر 65) . حقوو، لکال9

 .1319خرداد 
 .1313دختر کهوکلویه. راهدمایم. دامگار. مرداد ساله(. قلعه 95) . حمایتم، قگر 5
 .1313اسفدگ سواد. کشاورز و دامگار.  مبساله(. دهگشت.  75) . رزمجو، آغامطمگ6
 .1313 سواد. کشاورز. خرداد ساله(. کهوکلویه. بم 71) زاده، عبگاهلل. جمالکان7
اسفدگ یاسوج. پدجم ابتگایم قگیم. کشاورز و دامگار.  .(ساله 65) . علوی، مطمگابراهکم1

1313. 
ارشگ زبان و ادبکا  فارسم)شاعر(. کارشداسساله(. اچساران.  95)  بهرامم، حسن .1

 .1313دبکر آموزش و پرورش. اسفدگ 
 .1311واد. کشاورز. خردادس ساله(. تدگ یار بویراحمگ. بم11) اهلل آیکن، فرج خوش.11




