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Abstract  
The impact of region, geography, and the environment on the behavior, manners, and thoughts of 

human beings is undeniable. The manifestation of this effect has stood out in the literature of a 

wide variety of peoples and ethnicities. Lifestyle creates the poetic and literary style and the style 

of Arabic and Bakhtiari poetry is influenced by their surrounding lives in terms of content and 

language. A quick glance at the poetry of Arab people, especially that of pre-Islamic period, 

would point to the fact that Arabic poetry is a total reflection of the nomadic life of that region. In 

the poetry of pre-Islamic era, what stands out the most is the quality of nomadic life, migration, 

and its requirements. In Iran a great deal of Luri poetry, particularly that of Bakhtiari dialect, 

have a lot in common with the Arabic poetry of pre-Islamic period. Migration and its 

concomitant state of being homesick, stopping by the beloved’s halting-place, crying over it, and 

the remembrance of the sweet memories of being in the company of the beloved in Bakhtiari 

songs find parallels in the Pre-Islamic poetry of the premises of the Suspended Odes. The 

important point is that Bakhtiari poetry, unlike Persian poetry, despite the thematic 

similarities, has not imitated the Arabic poetry, and this similarity in themes is the result of 

tribal lifestyles. The current research aims to comparatively examine instances of realizations of 

such similarity in Bakhtiari and Suspended Odes of Arabic poetry. 
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 ادب و شدرر  در گدااری اثدر  اید   هدای جلدوه  .اسدت  بددییی  امری آدمی اندیشة و پندار فتار،ر ،قخالا در زندگی محیط و جغرافیا تأثیراقلیم،

 محتدوا  حدوزة  در بختیداری  و عربدی  شرر سبک و آفریندمی ادبی و شرری سبک زندگی، سبک .است برجسته و یانانم بسیار هاملّت و اقوام

 آییندة  عدرب،  شدرر  کده  دریافدت  نتوامی ،جاهلی عصر شرر ویژهبه عرب، ادب و شرر در غور اندکی با .است متأثّر پیرامون محیط از زبان و

 گیزندد  کیفیّدت  ؛ندد کمدی  گدری جلدوه  همه از بیش هچآن جاهلی، عصر عرب شرر در .است انمسا آن نشینانبادیه زندگی سبک ماینتمام

 ،عشدایری  زنددگی  بده  پدرداخت   لحدا  از ،بختیاری گویش ویژهبه لری، گویش اشرار از بسیاری ،ایران در .است آن لوازم و کوچ ای،عشیره

 و مرشدوق  منزلگداه  بدر  ایستادن کرده،سفر یار فراقِ غم آن، از ناشی یاهدلتنگی و وچک دارد. جاهلی عصر عرب شرر هب فراوانی هایهتباش

 عصدر  عربدی  شرر در که است چیزی آن شبیه بسیار ها،بختیاری گویشیِ شرر در ،یار با همراهی شیری ِ خاطرات یادکردِ و سرآن بر گریست 

 وجودبدا  فارسدی،  شدرر  بدرخال   بختیداری  شدرر  کده  اسدت  نآ میدم  نکتدة  .شدود مدی  دیده ،سبع اتمرلّق طللی هایمقدّمه در ویژهبه ،جاهلی

 بدر  حاضدر  پدژوهش  .است ایعشیره و ایلی زندگی سبک ةنتیج ،هامایهدرون در تشابه ای  و نکرده تقلید عربی شرر از مضمونی، هایشباهت

 .دکن بررسی سبع اتمرلّق و بختیاری شرر در را اهتبش ای  هایجلوه ،تطبیقی رویکرد با تا است آن
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 پیشگفتار .9

 موضوع تعریف .9-9

 اصدلی  تداریخی،  ایپیشدینه  یدا  رابطده  از ناشی تأثیرپایری و تأثیرگااری اصل فرانسه، تطبیقی ادبیّات مکتب در

 یدا  خدا   ادبدی  سداختار  در ،ملیّدت  و جامرده  فرهند،،  یدک  از شداعری  سوییاز اساس، ای  بر ؛است اساسی

 اثدر بر و هسدتند  یدیگدر  ملیّدت  و فرهند،  از شداعرانی  یدا  شداعر  سو،دیگر از و است پیشتاز ،ایویژه مضمونی

 اندد. کدرده  الگدوگیری  و تقلیدد  هاآن از و اندپایرفته تأثیر اوّل گروه از ،تاریخی و فرهنگی ارتباطات و شناییآ

 حدوزة  در چده  و قالدب  و سداختار  حدوزة  در چده  شداعران  از گدروه  ای  اند.دسته ای  از ایرانی انرشاع از یبرخ

 المردی  جبلدی،  عبدالواسدع  امیرمردزّی،  خاقدانی،  مندوچیری، » .اندپایرفته تأثیر عرب شاعران از شدّتبه ،محتوا

 هدای مضدمون  و سداختارها  از شررشدان  در که هستند ششم و پنجم قرن ایرانی شاعران تری برجسته از گرگانی

 (.55 :5691 منوچیری، و وند)زینی «ند.اکردهاقتباس جاهلی شرر

 وی کده  اسدت  آن منوچیری، قصاید خا ّ ویژگی» :رسدمی نظربه منوچیری قصاید بودنتقلیدی دربارة

 خدود،  قصداید  از ترددادی  در عربدی،  قصداید  از پارسی قصاید تأثیرپایری عمومی و یکلّ جریان آن از جدای

 سدبب  همدی   بده  و اسدت  کدرده  رعایدت  تصدرّ ،  بددون  ار جداهلی  عربی قصاید عمومی ساختار و کلّی طرح

 گداه  کده  نحدوی بده  اسدت  آشدکار  و صدری   سخت و دیگر ایگونه از جاهلی قصاید ساختار از او تأثیرپایری

 پیشدگر، ) «بدرد. مدی  پدیش  مجمتر متنی حتّی و عربی قصاید بر اینظیره و قبالاست مرز تا را وی قصاید از برضی

5636: 565) 

 نتیجدة  متفداوت،  ملیّدت  و قدوم  دو شداعران  ادب و شدرر  در مضدمونی  هدای مشدابیت  همیشده  ؛دانسدت  باید

 فرهنگدی  و ادبدی  مشدترکات  تریدی   رسالت ،تطبیقی ادبیّات» نیست. فرهنگی ارتباطات و اثرپایری اثرگااری،

 پرداختده  دیگدری  آثار بر نویسنده یا شاعر یک تأثیر به صرفاً نیست زنیا که است مرنا بدان ای  دارد. عیده بر را

 قدادری، میر و دهقانیدان ) «گیدرد. مدی  قدرار  تطبیقدی  ادبیّدات  حوزة در نیز مشترک فرهنگی هاینمود بلکه ،شود

5692: 516.) 

 یهدا مضدمون  آفدرینش  سدبب  - باشدد  کدار  در اقتباسی و تقلید کهآن بدون - مشترک زندگی شیوة گاهی

 پوتدا دود اندد.  گونده  اید   از اسدالم  از پیش عرب شرر و بختیاری شرر در مشابه هایهمایدرون شود.می شترکم

 عربدی  در خدود  مشدابه  ندو   بدا  وقتی اشرار ای » :نویسدمی فارسی قصاید در طللی مضامی  بودنتقلیدی دربارة

 یدا  متدروک  دیدار  بدر  سدت  یگر حسداس، ا اصالت نه دارد موزون اصالت نه نماید،می صر  تقلید شود، مقایسه

 چندی   ایراندی  رشاع امّا ؛دارد واقریّت عرب شاعر برای بود، گاشته مناظر و خیاالت یادآور که دیگری چیزهر
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 مندوچیری،  همچدون  شداعرانی  درمدورد  تنیدا  دودپوتا سخ  (55 :5636) «نداشت. ریخت اشک برای موقریّتی

 و دارد واقریّدت  بختیداری  شداعر  بدرای  ،گویدد مدی  کده  را قریّتیومد  آن وگرنه است درست مرزّیامیر و المری

 .است شدهتجربه و وسملم

 شدرر   و گیدرد مدی  پیرامدونش  محدیط  از را شدرر   خیال ورص حتّی و هامضمون تمامی ،بختیاری شاعر 

 کسدانی  شدرر  خدال  بدر  ،بختیداری  فلکلدور  شدرر  در دارد. طبیردت  بدا  کده  است پیوندی و خود سرشت زاییدة

 هدا واژه شدود؛ نمدی  دیدده  عربی شرر هایمرشوقه و عروسان از نشانی کمتری  امیرمرزّی، و منوچیری چونمه

 فلکلدور  شدرر  در تدر میدم  همده  از .اسدت  اناسدت ب و میانده  فارسی بازماندة که است گویشی به و عربی غیر بیشتر

 شدرر  .اسدت  نداشدته  وجدود  دهیقصد  قالدب  - بختیداری  مدرن کمابیش و شدهشناخته شاعران شرر نه - بختیاری

 دیدده  بختیداری  لدری  گدویش  بده  کده  قصدایدی  و بدوده  مصدرّ   هدای بیتتک قالب در بیشتر ،بختیاری عامیانة

 آزمدایی طبدع  نیدز  دیگدر  هدای قالب در قصیده بر افزون که است امروزی و رمتأخّ شاعران کار حاصل ،شود می

 مانندد  بختیداری  شدرر  و اتمرلّقد  اربداب  قصداید  هدای لزّتغ مضمونی هایهتباش ،رو پیش نوشتار در اند.کرده

 شود.می بررسی برآن، گریست  و یار منزلگاه بر درن، محبوب، از دوری و غربت غم کوچ، مقولة

 هدف و اهمّیّت ضرورت، .9-2

 تطبیقدی  رویکدرد  بدا  کده  یکسدان  ویدژه بده  ،ادبی هایحوزه پژوهشگران مالک و مریار تطبیقی، هایبررسی در

 غیدر  ادبیّدات  و شدرر  بده  یتدوجّی  هدی   و بدوده  مریدار  و رسدمی  زبان اند؛کرده بررسی را فارسی و عربی اتادبیّ

 دیدده  ششدم  و پدنجم  قرن شاعران فارسی مریار و رسمی شرر در که هاییمضمون اند.نداشته گویشی و رسمی

 سداختار  در اشدرار،  ای  .است سالما از پیش شرر ویژهبه ،عربی شرر از هاآن تأثیرپایری از ناشی بیشتر ،شودمی

 هستند. جاهلی قصاید از تقلیدی بیشتر ،محتوا و

 اسدت  فراواندی  مضمونی هایمشابیت ،کندمی دوچندان را حاضر پژوهش انجام اهمّیّت و ضرورت آنچه 

 ررشد  در تأثیرپدایری  و تأثیرگدااری  و تقلیدد  از نشدانی  هی  بدون - فارسی مریار و رسمی شرر برخال  - که

 شود.می دیده اتمرلّق طللی هایمقدّمه و بختیاری گویشی

 پژوهش هایپرسش .9-3

 شود؟می دیده بختیاری عامیانة اشرار و اتمرلّق طللیِ هایمقدّمه در مشترکی هایمضمون چه -

 چیست؟ از ناشی بختیاری، هایسرودهکوچ و اسالم از پیش عرب محتوایی و مضمونی هایمشابیت -

 پژوهش ینةشپی .9-4

 مقداالت  و هدا نوشدته  هدا، کتداب  جداهلی،  عصدر  شدرر  ویدژه بده  عرب، ادبیّات و شرر تحلیل و شناخت بحث در
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 مدوارد  بده  توانمی ،اندپرداخته عرب شاعران هایطللی موضو  به که آثاری دربارة ؛است شده نگاشته بسیاری

 بد   انحسّد  شرر بر تأکید با را هاآن تفسیر و یلطل هایمقدّمه عناصر (6226) عزیزنیا و صدقی کرد: اشاره لیذ

 طللدی  هدای مقدّمه سیر و پیدایش فلسفة ه،طللیّ هایمقدّمه (5692) همکاران و نیامحسنی .اندکرده بررسی ثابت

 مشدترک  هدای مضدمون  و اساسدی  عناصدر  (5691) همکداران  و نیامصطفوی اند.کرده بررسی عربی شرر در را

 شدرر  در را دمد   و اطدالل  وصد   (5631) یمحمّدد  و زمردی .انددهکر تفسیر و خّصشم را طللی هایمقدّمه

 انجدام  فارسدی  و عربدی  راراشد  محتدوایی  هایویژگی میان تطبیقی، ایمقایسه و اندکرده بررسی فارسی و عربی

 سدبک  ویدژه بده  فارسدی  شرر در را آن یهاگونه و طللیّه موضو  ،تطبیقی رویکردی با (5695) هایلمه .اندداده

 و فارسدی  عرفانی شرر بر جاهلی شرر گااریتأثیر (5696) منوچیری و وندزینی .است هکرد بررسی خراسانی

 پدژوهش  بختیداری  شدرر  ةدربدار  اندد. کدرده  بررسدی  را جداهلی  شدرر  هدای مضمون از عرفانی و نمادی  فادةاست

 .است نگرفته انجام چندانی

 گوندة  اجتمداعی  و فرهنگدی  کارکردهدای  بده  روانی تحلیل و اسینشمت  رویکرد با (5692) عدیوی قنبری 

 بررسدی  را بختیداری  گویشی شرر در نوستالوژی (5696) ایزدی .است پرداخته بختیاری عامیانة ادبیّات در ترانه

 در آن انرکداس  و کدوچ  موضدو   (5696) کرمدی  و گنددمانی  اکبری .است داده نشان را آن مصادیق و دهکر

 مضدامی   بررسدی  بده  تطبیقدی  رویکدردی  بدا  کده  رو پدیش  نوشدتار  اندد. هکدرد  بررسی بختیاری عامیانة هایشرر

 و اسدت  زمینده  ای  در کار نخستی  پردازد،می بختیاری هایسرودهکوچ و اتمرلّق طللی یهاتغزّل در مشترک

 .است نشده انجام رویکرد ای  با مستقلی غیر یا مستقل پژوهش تاکنون

 نظری وبچچار و پژوهش روش. 9-5

 انجام )سالفیه( شرقی اروپای مکتب براساس تطبیقی، رویکرد با و توصیفی - تحلیلی رو  با حاضر پژوهش

 اجتماعی شرایط و است اجتماعی شرایط محصول و برآیند ادبیّات مکتب، ای  بزرگان دیداز .است گرفته

 شرقی یپاارو مکتب طبق» شود. رکتمش مضامی  با یادبیّات تولید به منجر تواندمی جامره، دو در مشابه

 یطیاشر ،اردمو از برضی در بلکه ؛دشومی یکسان رثاآ خلق باعث که نیست تأثّر و تأثیر همیشه (سالفیه)

 «ست.ا شبیه همبه زیادی حدودشود که تامی ریثاآ خلق سبب ،کنندمی ندگیز آن در شاعر دو که نیکسا

 ساخترو یک و یرساختز یک از جامره ،مکتب ی ا انگرشهوپژ هنگا در» (16 :5692 ی،محمّد لیتوکّ)

 ؛هستند آن هایساخترو ،هنر و ادبیّات و جامره یرساختز سیاسی و جتماعیا تقریّوا ؛ستا گرفته شکل

 هنر و ادبیّات یگیرشکل و یشاپید چگونگی در گیریچشم و ناپایررنکاا تأثیر ،جامره یرساختز بنابرای 

 در جتماعیا یطاشر اگر روهمی  از ؛نددار ناگسستنی یپیوند جامره و ادبیّات ،دکریرو ی ا در .نددار جامره
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 ،ی لدّالجما) «.شودمی کمشتر بیاد ا نوا یشاپید سبب جتماعیا شباهت ی ا باشد، همانند کشور چند

5639: 66).  

 ادبیّدات  یشدرق  یااروپد  مکتدب  بزرگدان  عر  در :نویسدمی مکتب ای  بزرگان دیدگاه دربارة نیز پروینی 

 کده  اسدت  یاجتمداع  رید ترب یابزارهدا  از یکد ی بلکده  ؛سدت ین جامرده  از یجدا که است یفرّالیّت ادبیّات ،یقیتطب

 دوجانبده  یارابطه که مرتقدند هاآن .ابدییم رییتغ یاجتماع راتییتغ با ادبیّات ای  و شودیم دهید آن در جامره

 ،یاقتصداد  و یاجتمداع  واقریّدت  گدر، ید عبدارت بده  دارد؛ وجدود  وا یادبد  دید تول و بید اد یعاجتما واقریّت  یب

  یبندابرا  ؛کشدد یمد  ریتصدو هبد  را یاجتماع واقریّت ،یادب اثر آن و گااردیم ریتأث یادب اثر بر میمستق صورت به

 بده  منجدر  کده  جامرده  دو سداخت ژر  در موجدود  تشابیات توانیم را مختل  ادبیّات دو در موجود تشابیات

 اشدتراک  بحدث  توانمی اساس همی  بر (.32 :5695 پروینی،ر.ک: ) دانست اند،شده مشابه ادبیّات ود شیدایپ

 اجتمداعی  زنددگی  شدیوة  و سبک مشابیت از ناشی که - را اتمرلّق صاحبان اشرار و بختیاری شرر مضامی  در

 کرد. تبیی  شرقی اروپای تطبیقی مکتب چارچوب در - است هاآن

 ضوعوم تحلیلی پردازش .2

 بختیاری شعر بر درآمدی .2-9

 شدرر  و ایلدی  شدرر  که پرسش ای  به پاسخ در فارسی، شرر سبکصاحب و نامدار شاعران از صالحی علی دسیّ

 (5)«5گداگریو » بده  مدا  شدرر  اصدل » :گویدد مدی  ،اسدت  چگونده  آن تطدوّر  سدیر  و شدود می آغاز کجا از بختیاری

 عاشدقان  ایدل،  تداریخ  شییدان مادران ای  آن، از برد .است ارییبخت هایسروده همة مادر گاگریو، گردد. برمی

 چده  و عشدق  در چده  سدرور،  در چده  و عزا در چه دادند. گستر  را ما قومی شرر فرهن، که بودند چوپانان و

 = خدی  –شدو » تدا  گرفته (6)«خدابس و محمّد عبده» و (6)«6بالل دی» از پیروزی، در چه و فت  در چه جن،، در

 «شدقایق.  و تفند،  و اسدب  و کدوچ  اشرارعاشدقانة  و (1)«خان... ابوالقاسم» حماسة و برزگری رودس تا «شبیخون

 (595 :5666 بختیاری، نوروزی)

 و ندام  هدی   کده  اسدت  مصدرّعی  هایبیتتک بختیاری، قوم گویشی اشرار از زیادی بخش که دانست باید

 هددی  و آمددد نخواهددد ایجریددده هددی  بددر نامشددان هرگددز کدده گمنددام شدداعرانی» نیسددت. شاعرانشددان از نشددانی

 نده  آموختندد،  را نوشدت   نه و را خواندن نه که شاعرانی بود. نخواهد آنان از نشانی کش  به قادر نویسی تاکره

 عطدا  هدا آن بده  چیدز همده  تنیا دانستند؛می را اوزان نه را، عروضی نظامی مقالة چیار نه و شناختندمی را المرجم

 همدان: ) «شدد.  زاده مد   ایدل  در گونده اید   شدرر  .است هادانش همة سرچشمة عشق، و شوند عاشق تا بود شده

                                                                                                                                             
1. Gageriv 

2. day balāl 
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595-596) 

 بداقی  بختیداری  شرر از ما برای بندنیم و ناقص طوربه آنچه» نویسد:می بختیاری شرر پیشینة دربارة خسروی

 خدان  حسدینقلی  مومرحد  -5اندد:  داشدته  وجدود  رده ای  در پیشگام ت  چیار که است حقیقت ای  بیانگر ،مانده

 پیشداپیش  و بختیداری  میدراب  مرحدوم  -1 و افسدر  داراب مرحدوم  -6، کروندی  زلفرلیمالّ مرحوم -6 ،ایلخانی

 سدبب بده  و نرسدیده  مدا  زمان هب اثر  و خبر که بوده بختیاری در هم دیگری شاعران وجود احتمال که بگوییم

 میدان در (.666 :5666) «رفتده.  بدی   از و شده تدس به دست بختیاری، ایل نبودنجانشی یک و آثار نشدنتدوی 

 .است هدش بردارنام و موفّق دیگران از بیش ،افسر داراب بختیاری، شرر پیشگامان

 گمندام  شداعران  قریحة و ذوق از مصرّ ، هاییبیتتک قالب در بیشتر آغاز در که بختیاری سرودبومی شرر

 هدای وزن و هدا قالدب  در شرری، فنون به آشنا نعرااش ظیور با رمتأخّ هایسال در بود، کرده تراو  ناشناخته و

 بختیداری  سدرود بدومی  شدرر  به عالقه و توجّه شد. ظاهر ایران ادبیّات عرصة در گاشته از نیرومندتر تری،تنوّ م

 پدور، امدی   قیصدر  چدون هم کسانی دید. توانیم تباربختیاری گویفارسی شاعران تری برجسته میان در حتّی را

 فارسددی مراصددر شددرر اوّل طددراز شدداعران از و... میرشددکاک یوسددفرلی صددالحی، علددی سددیّد بختیدداری، مددانژپ

 اند.کرده آزماییطبع نیز بختیاری بومی شرر سرودن در هستندکه

 سبع اتمعلّق و بختیاری شعر در مضمونی هایاهتبش .2-2

 آن لوازم و عناصر کوچ، .2-2-9

 دو .اسدت  قدوم  آن زنددگی  کیفیّدت  و اجتماعی ،اقلیمی محیط از متأثّر برآیندی ،ملّتی و قوم هر شرر و ادبیّات

 ایلدی،  زنددگی  هدردو  ؛دارندد  فراوانی هایهمانندی مریشت، و شغل زندگی، نو  ازمنظر عرب و بختیاری قوم

 ادهد پیوندد  حرکدت  و کدوچ  بدا  را هدا آن ناچدار بده  زنددگی،  شدیوة  و صحرا جبر و اندداشته ایقبیله و ایعشیره

 کدوچ  بدا  شدودکه  شداعرانی  هنرنمایی مایةدست آن لوازم و عناصر کوچ، تا شده سبب زندگی شیوة ای  .است

 را اطدرافش  بددوی  شداعر » :نویسدد مدی  فداخوری  اندد. کردهحس را آن هایاییزیب و هاسختی و اندبوده همراه

 و آسدمانش  و زمدی   از بدود.  محدیطش  شامل او توصی  کرد.می توصیفش و ویختآمی بدان و نگریست می

 چدون  مدد آمدی  چشدم بده  بددوی  زنددگی  مظداهر  از آنچده  نیز و جماد و نبات و حیوان از دیدمی بادیه در آنچه

 (15 :5661 الفاخوری،) «.هاآن کردنکوچ و قبیله آمدنفرود و اطالل

 از ابارهد  و بارهدا  هک است شاعری ذوق و ذه  از برآمده شود،یمده ید جاهلی قصاید هایمقدّمه در چهآن

 بازتداب  دربدارة  رضدایی  .اسدت  نمدوده  طدی  تکدرار  بده  را صحرا و بادیه راه و دهکر کوچ دیگر منزلی به منزلی

 شدرر  ممیّدزات  بررسدی  در .اسدت  وچکد  و بادیده  ادبیّات جاهلی، دورة ادبیّات» :نویسدمی جاهلی شرر در کوچ
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 آن، تغزّلدی  بخدش  یرندی  قصداید،  اید   از هریک وحةلسر که شویممی توجّهم اتمرلّق مخصوصاً جاهلی دورة

 :5696) «.اسدت  شدده  شداعر  گیدر دامد   وکوچ، انتقال ای  نتیجة در که است احساساتی و عواط  ابراز صحنة

566) 

 اتمرلّقد  هدای تغدزّل  در ایعشدیره  و ایلیداتی  زنددگی  جبدر  عندوان بده  را کدوچ  نمدودِ  توانمی زیر یهانمونه در

 دید:روشنی  به

ااااااا َََاحلَااااااا  َ َظُْعااااااا ََُْتکََقاَََشااااااا  َواحتم لاااااااَح 
 

اااااااااااا َ َقُطُنَاااااااااااا َ َفَاَتَکنَُّسااااااااااااوا  یَ ُمَهاااااااااااا ََتص   خ 
 

َ(361َ:3891َ،)الزوزين
 جدای  کدوچ،  ادةمد آ و بسدته بدر  هدای کدژاوه  در کده  آنگداه  انگیختندد مدی بر تدو  در را آرزوها دودمان، آن نزنا ترجمه:)

 (555 :5663 شکیب،) (گرفتند. می

 :است هراسناک باشد کوچ موسم آغاز از نشانی که چیزیهر از و داردن دوست را کوچ ،عرب شاعر

ََأهل ااااااااااااااا َََحولَااااااااااااااا ََُإ ل ََراَعااااااااااااااايَمااااااااااااااا 
 

ااااا َ ََحااااا ََََّتَسااااا َ َالااااا   رَ ََوسااااا ََ   اخل مخ 
 

َ(712َ:3891َ،الز وزين)
 اید  ] «خمخدم » گیداه  از دشت درمیان [دیدم که آنگاه] خاندانش باری شتران جز نینداخت هراس به مرا چیزی ترجمه:)

 (596 :5663 شکیب،) ([بود. کوچ هنگام شدننزدیک و چراگاه خشکیدن نشانة

ااااا َتَااااا  ََهااااا ََخلیلااااا َتَاَبصَّااااا  َظَعااااا    َ َم 
 

لَعلیاااااااا  َ َ ََحتم لاااااااا  اااااااا َِب   ُجاااااااا  َُ َفَااااااااو َ َم 
 

َ(316َ:3891َ،الز وزين)
 (36 :5663 شکیب،) (؟یبینمی «جرثم» هایبلندی بر را کوچنده نشی کژاوه زنان آیا بنگر نیک م ! دوست ترجمه:)

 و اصدفیان  لرسدتان،  چیارمحدال،  سردسدیر  در را یدیالق  اندد. بدوده  نشی کوچ بیشتر نیز بختیاری بزرگ ایل

 .اسدت  نمایدان  کدامالً  بختیداری  شدرر  در زندگی نو  ای  انرکاس اند.گاراندهمی خوزستان در بیشتر را قشالق

 واژگدانی  بسدامدی  پدر  ایدل.  اایسدتایی ن و حرکدت  و وچک از است ایواگویه سراپا ،بختیاری فولکلوریک شرر

 ،(55)«6زیدر  و مدال » ،(52)«5بداال  و مدال » ،(9)«6بار و مال» ،(3)«1وارگه» ،(6)« 6وار» ،(5)«6کنونمال» ،(6)«5کنونایل» چون

 ابد  مدأنوس  امّدا  ،نشدان  و ندام بدی  شداعران  کده  است هاییسرودهکوچ ،بختیاری عامیانةشرر که دارد آن از نشان

 اند.سروده کوچ،

                                                                                                                                             
1. ilkanun 

2. mālkanun 

3. vār 

4. vārga 

5. māl va bār 

6. māl va bālā 

7. māl va zir 
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 تدوان مدی  واقدع بده  را بختیداری  هدای ترانه از گونهای » :نویسدمی برزیگری هایترانه دربارة عدیوی، قنبری

 افددزا،جنددبش و شدداد موسددیقی تخیّددل، نامیددد. ایرانددی فرهندد، در هدداعاشددقانه مصددادیق تددری عددالی از یکددی

 فدراق،  و هجدران  چدون  .اسدت  هنرمندی و زیبایی اوج در اشرار ای  قیّتوخالّ نبوغ شاعرانه، هایتصویرسازی

 عشدق  هدا آن بده  انسدان  کده  وکسدانی  خدانواده  تبدار،  ایدل،  از دوری غدم  ،است هارشر ای  سرایش اصلی عنصر

 (556 :5692) «.شودمی هاسروده ای  خلق سبب دارد، دوستشان و ورزد می

 فدراق  و کدوچ  غدم دید.  آشکارا بختیاری شرر در را آن از ناشی غم و کوچ بازتاب توانمی زیر، هاینمونه در

 د:کنمی صبر و شکیبایی طلب اوندخد از شاعر کهاست افزاغم و سنگی  قدرآن

 محکدم  ایمدون  بدده،  بدم  صوری خدا ای
 

 غددم زوونددی بدده نیدداد سددرمه کنددونمددال 
 

 (16 :5696 کرمی، و گندمانی اکبری)
ey xoδā sowri bom beδe imun-e mo:kam/mālkanun saroma nahā be zuni-ye γam. 

 (.است نیاده غم زانوی بر را سرم و دهکر قراربی مرا کوچ، ک . عطا شکیبایی و ایمان م  به خدایا برگردان:)

 :بس و است یار فراق غم ،ساخته تحمّل قابل غیر و دردناک ،بختیاری شاعر برای را کوچ چهآن

 گروندددده وم چدددده مدددداال کدددد کدددد 
 

 غمونددددده و کدددددوگم بدددددازی و دلدددددم 
 

 (566 :5633 ظاهری، و صفری)
Kan kan-e mālā če vom gerune /delom ve bāzi-ye kawgom ve γamune. 

 غمدی   )محبدوبم(  کدبکم  بدازی  و رقص برای دلم ؟است سنگی  و سخت م  برای چیز چه کوچ هنگامة در برگردان:)

 .(است

 دسدت  و بدرود  او منزلگاه هب محبوبش فراق در نکهیا جز ندارد ایچاره درمانده و مانده عاشقِ کوچ، موسم در

 :بکوبد سر بر حسرت

  باسدددون وا ره ملدددد مددداال کددد  کددد 
 

 هاسونوارگه جا میزن رس وا دست دو هر 
 

 (36: 5692 جمشیدیان،)
kan kane mālā delom rah vā bāsun /har do dast vā sar zanim jā vārgehāsun.  

 (بکوبیم. سر بر حسرت دست شانمنزلگاه برسر بیا رفت. ایل مراهه دلم و است کوچ زمان برگردان:)

 رویکدردی  بدا  و اندد نکدرده  فرامدو   را کدوچ  ،اندد سدروده  شرر فارسی زبان به که آنجا حتّی بختیاری شاعران

 مزامیدر » مثندوی  در بختیداری  مراصدر  شداعران  از مرادی داریو  اند.پرداخته آن به بارها و بارها نوستالوژیک،

 :است سروده چنی  «کوچ

 «چویددددل تندددد،» از تددددازه بازگشددددتی  ایدددل همدددراه زنددددگی یرندددی کدددوچ
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 درنددد،بدددی جسدددتجویی یرندددی کدددوچ

 نیسدددت ترطیدددل زنددددگی یرندددی کدددوچ
 

 تفنددد، و انددددوه و اسدددب بدددا زنددددگی

 نیسددت ایددل بمانددد جددایددک اگددر ایددل
 

 (665 :5696 ،دارجربزه)

 برآن گریستن و محبوب منزلگاه بر درنگ .2-2-2

 در تیمددّ  کده  دلدداری  و یدار  انجامدد. مدی  دلدادگان و یاران جدایی به کوچ، با ایعشیره زندگی یرجب پیوند

 و ماندده  عاشدق،  شوند.می جدا ازهم ناچاربه کوچ و رحیل آهن، با ،اندباخته عشق نرد ،هاخیمه برون و درون

 روزهدای  یداد بده  افدزا، غم نظارة ای  در او .است کرده دیار ترک ایستدکهمی مرشوقی منزلگاه نظارة به درمانده

 ریزد.می حسرت اشک شیری  و دیری 

 روزگدار  تدا  آغاز از عربی شرر سبک هایویژگی مشیورتری  از یکی دم  و اطالل بر وگریست  ایستادن»

 از پدایر، فندا  هسدتی  در لتأمّد  و سدفرکرده  محبدوب  یدادکردن  زمانده،  شرر سبک از پیروی .است بوده عباسیان

 (56 :5691 منوچیری، و وندزینی) «.است بوده سبک ای  به شاعران گرایش هایتعلّ  یترمیم

 القیسامدرؤ » نویسدد: مدی  بداره ای  در فاخوری اند.دانسته پیشگام طللی هایمقدّمه سرودن در را القیسامرؤ

 .اسدت  دهند افک طرح را جاهلی شرر که است کسی او .است خصو به طبیرت و کلّی طوربه عرب شرر زعیم

 داده رواج را اطدالل  بدر  گریسدت   و کردندرن، ،بیتر عبارتبه یا اطالل بر ایستادن که است کسی نخستی  او

 القیسامدرؤ  ولدی  ؛اسدت  بوده ایشیوه چنی  را جاام اب  او از پیش ،آیدبرمی شرر  از کهچنان هرچند ؛است

 :5661) «کردندد. مدی  تقلیدد  را او سبک اواخر همی  ات حتّی او از پس شاعران و یافت اشتیار هنر بدی  که بود

53.) 

 اند:کشیده تصویربه را سفرکرده یار منزلگاه بر عاشق گریة اهارب عرب نشی بادیه شاعران

ااااا َنَبااااا َ َق فاااا  ََوَمناااااز  َ ََحبیااااا َ َذ كاااا  َم 
ااااااااااا ََ  َرمسُااااااااااا َيَعااااااااااا ََُلَََفَااااااااااا     ا َ َفَتوض 

 

اااا  َ   ََفَحوَمااااا َ َخو َ الاااا َََّبَااااا َََالل ااااو َب س 
ااااااا ََنَساااااااَ ته َمااااااا لَ   َوََشاااااااَ  َ ََجناااااااو َ َم 

 

َ(13-78َ:3891َ،الز وزين)
 و «توضد  » و «حومدل » و «دخدول » میدان  زارانرید،  در او جایگداه  و یار یاد به تا کنید درن، اندکی دوستان ترجمه:)

 (6 :5663 )شکیب، (بگرییم. لختی نرفته، ازمیان شمالی و جنوبی بادهای وز  با هایشاننشانه که «ةمقرا»
ااااااااااااااااااااف    َوإ نََّ  ُمْه َاقَاااااااااااااااااااا َ ََعااااااااااااااااااااْ َ َ َش 

 

اااااا َََْدار سَ ََرْساااااا َ َع ْناااااا َََفَاَهاااااا َْ   ُمَعااااااوَّ   َم 
 

َ(11َ:3891َ،الز وزين)
 تدوان مدی  گریست  برای جایی فرسوده، هایبازمانده ای  درمیان آیا و است م  ریزان اشک م ، درد داروی و )ترجمه:

 (1 :5663 شکیب،) (یافت؟
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اااااااااْ  َََُماااااااا ََْأریَل  فااااااااا بک َفیَهاااااااا ََعه 
 

ااااااااااا َََُوَمااااااااااا ََدْْلااااااااااا َ َا لْیَاااااااااااْو ََ   اُلُْبَکااااااااااا  َُیُ 
 

َ(761َ:3891َ،الز وزين)
 لیدک  امسدرداده  گریه واردیوانه که است ای  بینم.نمی داشتم هادیدار او با که را کسی هاهزیستگا آن در دیگر )ترجمه:

 (666 :5663 شکیب،) (گرداند.نمیبر را چیزی گریه

 پدنجم  قدرن  شداعران  قصاید مقدّمات در دم  و اطالل بر گریه ات،مرلّق ارباب از تقلیدبه زین فارسی شرر در

 عدرب،  شدرر  از و کدرد  فارسدی  شدرر  وارد را دم  و اطالل بر وقو  که کسی نخستی » شود.می دیده ششم و

 در را هلیاجد  قصداید  ساختار او .است هجری پنجم قرن مررو  شاعر دامغانی، منوچیری نمود، تقلید آشکارا

 دیگدر  و کلثدوم بد   عمدرو  ظلدیم،  بد   حدار   القیس،امرؤ قصاید همچون اشراری و کرد یبازساز فارسی شرر

 (665 :5695 ،هایلمه) «سرود. اتمرلّق صاحبان

 وجدود  بختیداری  فلکلدور  شدرر  و عربی شرر قالب و ساختار در که تفاوتی تمام با بختیاری شاعران شرر در 

 همدان  بدا  بختیداری  شداعر  که است جالب شود.می دیده سفرکرده، یار منزلگاه بر هوگری  توقّ مضمون دارد،

 گریده  زارزار و بروندد  مرشدوق(  منزلگداه ) «گده وار» بدر  کده  خواهدمی همراهان از عرب، شاعر خطابی اسلوب

 .شودمی دیده بختیاری شرر در رشوقم هامنزلگ بر گریست  بازتاب زیر، هاینمونه در کنند.

 محدلّ  و «وارگده » بدر  خواهدد می دوستان از درمانده و مانده جسمی با او کرده؛ کوچ دلدار، با همراه اشقع دل

 :کنند هیگر وصل، ایّام یادبه و بروند سفرکرده، یار اجاقِ برپایی

 واباسدددون رهدددد دلدددم مددداال کددد کددد 
 

 هاسددونوارگدده جددا بددزنیم زار بددریم بیددو 
 

 (565 :5665 )حسینی،
Kan kane mālā delom rahδ vābasun / beyow berim zār bezanim ĵā vārgahāsun. 

 (کنیم. گریه زار زار منزلگاهشان بر برویم بیا رفت. کاروان اهل و محبوب همراه دلم کوچ، هنگامة در برگردان:)

 دینسددون بدده رهددده دلددم مدداال کدد کدد 
 

 دیسددون و تددش جددا بددزنیم زار بددریم بیددو 
 

 (566 )همان:
Kan kan-e mālā delom rahδ be dinsun /beyow berim zar bezanim ĵā taš o diδsun. 

 زارزار اجاقشدان  برپدایی  جایگداه  بدر  و بدرویم  بیدا  شدد.  راهدی  قبیلده  و دلددار  پی در دلم و است کوچ هنگامة برگردان:)

 (بگرییم.

 هدرس  دلدم  حی  ابی رهدی که همسو .5

 ایدددون  مددال پددی سددر ز دی ره طدداقتم .6

 دل تدده ز ایگدده ابددو کدده شددو هددر بیددژن .6
 

 وانددات تددو وندددی غددم ناونددد و رهدددی 

 جددات ایددزنم زال مددالتون جددا روم هددی

 پدددات ور سدددی مدددو وال واکشدددم حمددده
 

 (656 :5696 ،دارجربزه)
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1. Hamso ke rahδi ābi hine delom hars / rahδi o nāvanδ-e γam vandi to vā nāt. 2. Tāqatom 

rah di ze sar poy māl idonen /hay rovom jā māletūn zal izanom jāt. 3. Bižan har šow ke ebu 

igo ze tah del/ homa vākošom velā mo si vare pāt. 

 اندداختی.  گدردن  بدر  را غم گردنبند و رفتی .گریستم( )خونشد  تبدیل اشک به دلم خون رفتی که آنگاه .5 برگردان:)

 هدر  بیدژن،  .6 کنم.می گریه زارزار آن، سر بر و روممی تو منزلگاه به م  هک دانندمی طایفه اهل تمام سرآمد.به طاقتم .6

 (.کنممی قربانی تو پیشواز به را خودم سوگند، خدا به گویدمی دل ته از شب

 جزئیات توصیف در دقّت و منزلگاه وصف .2-2-3

 عامیاندة  شدرر  در یواالید  جایگداه  و اسدت  یاحترامد  مدورد  و سمقددّ  عنصدر  بختیداری،  ایلدی  زنددگی  در اجاق

 دیدده  ایعشدیره  زنددگی  عناصدر  دیگدر  درکندار  عنصدر  اید   بده  توجّه اتمرلّق ارباب شرر در دارد. هابختیاری

دود هدایی سدن،  بدا  سدرد  اجداقی  جز رسد،می مرشوق خالی منزلگاه به که هنگامی نشی ،بادیه شاعر شود. می

 :است نمانده منزل به آتشی جز کاروان از و اندرفته یاران، یابد. نمی چیزی ،شدهسیاه و زده

ََّ ََُسااااااااااااااااْفع َ ََأََثف   م ْ َجاااااااااااااااا َ َُمَعاااااااااااااااا َّسَ َف 
 

اااااااااااْ  َ ََونُااااااااااااْ  َ    يَاتَااااااااااا َل  َ َلَََْاحلَاااااااااااْو َ ََك  
 

َ(311َ:3891َ،الز وزين)
 بدر  همچنان تاالبی دیوارة پایة همانند که اندکی برآمدگی و گرفتمی جای دی، زیر در که سیاه سن، چند )ترجمه:

 (36-35 :5663 شکیب،) (بود. اندهم جای

 شداهد  عندوان به زیر در که ابیاتی در اند.برده کاربه خود شرر در تمام زیباییبه را مضمون ای  بختیاری شاعران

 تشدبیه  (56)«6چالده سدیاه  کچدک » بده  اقبدالش  و بخدت  و (56)«5تش از پر ایچاله» به شاعر دل شوند،می ذکر مثال

 بدا  را شدرر   سدتودنی،  میدارتی  با عرب، شاعران همانند بختیاری شاعر شودیمده ید که استاینج .است شده

 :زیندگبرمی پیرامونش عناصر از را هایش «بهمشبّه» بیشتر و آمیزدمی بومی رخیالصو

 هداتون گده وار جدا  وه تند،  دل و شدک ح لو
 

 هدداتونچالددهسددیاه کچددک چددی مددو بخددت 
 

 (11 :5696 کرمی، و گندمانی )اکبری
Low-e hošk o del-e tang va ĵā vārgahātun / baxt-e mo či kočok-e seyāhe čālahātun. 

 اجاقتدان  شددة سدیاه  هدای سدن،  مانند م ، اقبال و بخت ام.ایستاده تانمنزلگاه بر پرغم، دلی و خشکیده لبی با برگردان:)

 (.است

 البتّده  ؛کدرده  همانندد  ماندده،  مرشدوق  نزلگداه م در که اجاقی به را دل ،«حافظ فال» لری مثنوی در پورامی  قیصر

 :است آمده تکراربه بختیاری عامیانة شرر در او از پیش مضمون ای 

                                                                                                                                             
1. la-ye por taščā 

2. kočok-e čāla 
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 شاخراسدددددددو ز اکنددددددده بدددددددار قافلددددددده
 

 جاسدددو هو مندددده تشدددی چالددده چدددی دلدددم 
 

 (32 :5696 ،دارجربزه)
Qāfela bār ekone ze šāxorāsu / delom či čāla taši mande va jāsu. 

 (.است مانده جابه هاآناز که است آتشی چون دلم کند.می کوچ «شاخراسو» از کاروان :برگردان)

 آمیزحسرت کردیاد با همراه متعدّد هایمکان وصف .2-2-4

 ایدل  کده  اسدت  ییهامکان از بردننام خورد،می چشمبه اسالم از پیش عرب و بختیاری شرر در روشنیبه آنچه

 مرشدوق  اندد. کدرده  برپدا  جدا آن در را خود یموقّت مسک  و خیمه یا اندگاشته هانآ از کوچ موسم در عشیره، و

 بداره اید   در ضدی   شوقی .است سفر و کوچ در مدام گیاه و وآب مرتع وجویجست در ا خانواده همراهبه

 یدا  زن بدوده.  عدرب  زنددگی  اسداس  کوچیددن  چه ،است زیاد جاهلی شرر در مرشوقه سفر وص » :نویسدمی

 روان آنجدا  بده  اینجدا  از ایسدبزه  و آب دنبالبه الررب ةجزیر پینای در خود خانوادة با همراه شاعر، دلبند دختر

 (626 :5666) «.است

 دیدد.  را مرشدوق  عشدیرة  و قبیلده  یموقّت هایگاهسکونت نشان توانمی سبع اتمرلّق طللی مقدّمات همة در

 مرشدوقش  منزلگداه  کده  را «ةمقدرا » و «توضد  » ،«حومدل » ،«دخدول » مکان چیار نام القیسامرؤ زیر، بیت دو در

 (62-69 :5936 ،الزّوزنیر.ک: ) کندمی ذکر دارد، قرار هاآن میان در «عنیزه»

جلَااااااااااااااَوا َ ََعبلَاااااااااااااا ََُوحَتُاااااااااااااا َ   وَأْهلُنَاااااااااااااا َِب 
 

 فَااااااااااااااااااا  ُتَ َلَّ َ َفَ لصَّاااااااااااااااااااَم نَ َِبحلَااااااااااااااااااازنَ  
 

َ(711َ:3891َ،الز وزين)
 (595 :5663 شکیب،) («.متثلّم» و «صمّان» «حَزن» در ما مردم و آیدفرودمی «جواء» در عَبلَه ترجمه:)

 :است آمده زیر بیت سه در مکان یازده بینیم.می بیت سه در را مکان تردّد بیشتری  ،ظلیم ب  حار  ةمرلّق در
ََشَ ااااااااااا َب ُ ْقَااااااااااا َ َلَنَاااااااااا ََعْهااااااااااا َ َبَاْعاااااااااا ََ.3َ
َفََ ْعناااااااااااااا َف لص  ااااااااااااااف  ََُفَ لُمَحیَّاااااااااااااا  َُ.7َ
ااااااااا ََْف ْود يَااااااااا ََُْلَ طَااااااااا ُاََفَااااااااا    َُ.1َ  الش 

 

َد َ ر َه ا خْلَْلصااااااااااااااااااااااااااااااا  ََُفَااااااااااااااااااااااااااااااا َْد َََ ََ 
َفَ ْلَوفَاااااااااااااااااااا  ََُفَعاااااااااااااااااااا د  َ َف تَاااااااااااااااااااا  َ َ َُ

ااااااااااااااااااااْعبَتَ نَ َبُاااااااااااااااااااا َ  َفاااااااااااااااااااا  َْب  ََُف لش 
 

 (761َ:3891َ،الز وزين)
 جددایی  آهند،  ]او اوسدت  هدای گداه زیست تری نزدیک که« خلصاء» در و «شمّاء برقة» در دیدارها از پس. 5 )ترجمه:

 و. 6 «وفداء » و «عداذب » هدای سدرزمی   و «فتداق » هدای گردنده  و «صدفاح » و «ةمحیّا» هایبلندی در سپس. 6 [؛است کرده

 (666-665 :5663 شکیب،) («.ابالء» چاهسار و «شربتان» پشتة و «شربب» کوهستان و «القطا» هایمرغزار در سپس

 :است شده هبرشمرد «نوار» ،مرشوقش هایگاهسکونت نیز لبید ةمرلّق در
ََوجاااااااااا َوَر َب َفیاااااااااا َ ََحلَّاااااااااا َُم   يَّاااااااااا َ َ.3
َشاااااااااااا ر  َ َ.7 اااااااااااا َ ََأوَاجلَبَلَاااااااااااا َ َِب  َُح َّ َِب 

ََم اُمهاااااااا َم ناااااااا َََفَاااااااا َي َََاحل  اااااااا زَ ََأهاااااااا ََ 
َفَاُ خ ُمهااااااااااااااااااا َفَااااااااااااااااااا َد َ َفَاَتَضااااااااااااااااااامَّنَته 
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 َفَمظ نَّااااااااااااا َ َأميَنَااااااااااااا َإ نََفُصاااااااااااااوا   َ َ.1
 

َط لخ ُمهااااااااا ََأوَالَ هااااااااا َ َو حااااااااا  ََُفیهااااااااا 
 

 (362-366َ:3891،الز وزين)َ
 او بده  چگونده  پدس  .است گشته حجازیان همسایة و است گزیده جای «فَید» در که است «همرّ»دودمان  از او .5 )ترجمه:

 آن بده  پیوسدته  وکوهستان «ةفَردَ» و گزیده جای «مُحجَّر» یا «سلمی» و «اجا» کوه دو خاور در او .6 یافت؟ خواهی دست

 «لخدام ط» یدا  «یدر الق وحدا  » در شداید  و «صدواقق » در رود، یمد   سدوی بده  اگر و .6 اند.گرفته خود درمیان را او «رخام»

 (559-553 :5663 شکیب،) (فرودآید.

 حسدرت  بدا  ییالقدی  مناطق در ویژهبه ییالقی و قشالقی مناطق در هاگاهسکونت اسامی نیز بختیاری شرر در

 و ژینوسدتال  از سرشدار  حدسّ  وجدود  از نشدان  ،حسدرت  و غدم  چاشدنی  بدا  هانام ای  یادکردِ شود.می آورییاد

 دارد. بختیاری شرر در یاد غم

 و داندد مدی  نوسدتالژی  برجسدتة  مصدداق  را هدا بدرآن  شداعر  واصدرار  محلّدی  خدا ّ  هدای ندام  بردن ایزدی،

 هدا، رودخانده  هدا، کدوه  خدا ّ  ندام  ذکدر  .داندم مدی  نوسدتالژی  برجستة مصادیق از را اصرار ای  م » :نویسد می

 منگشدت،  شیمبار، زرده، منار، تن، مالمیر، صمصامی، چری، تاراز، گردبیشه، نظیر مناطق و روستاها ها، دشت

 نوسدتالژی  حدسّ  از همده  ...اسدت  مرسدوم  ومردان زنان نامیدن برای بختیاری درمیان که ییهانام دیگر و سالند

 (56 :5696) «.کندمی حکایت

 :است یادکرده هاآن از حسرت با شاعر که دید را هاییمکان نام توانمی بختیاری، شرر از زیر هاینمونه در

 زوالدددی بندددة ره و کدددرد بدددار مالسدددون
 

 دیددددداری وا رم سدددددوق دم صدددددحو دم 
 

 (96 :5665 )حسینی، 
Mālesun bār kerd o rah bonay zavāli / dama sohov dama savaq rom vādeyari. 

 (روم.می هاآن دیدن برای زود صب  .رفت «زوالی بنة» به و کرد کوچ ایلشان برگردان:)

 کدرده  اشداره  «عقیلدی » و «اوبید دشت» ،«گتند» :چون هایمکان به خود بختیاری سرودبومی در پور،امی  قیصر

 :است

 عقیلددی تددا اوبیددد دشددت تددا گتنددد ز .5

 مددو دل غیددر آویددده سددوز جدداهمدده .6
 

 قصدددیلی سدددوز آویددده  سدددوز جددداهمدده  

 مدددو مشدددکل ز گشددده کدددی گرهنددده ای
 

 (32 :5696 دار،)جربزه
1. Ze gotand tā dašt-e owbiδ tā ’qili / hama ĵa sowz āvide sowz-e qasili. 2. hama ĵa sowz 

āvide γayra del-e mo / ey gerehna ki goše ze moškel-e mo. 

جدا  جدز دل مد  همده   به .6. سرسبز شده، سرسبز چون غلّة نارس جابید و عقیلی همهآبند تا دشت واز گت. 5)برگردان: 

 (سرسبز و تر و تازه است. چه کسی گره مشکل مرا باز خواهد کرد.
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 یداد  وارحسدرت  «اندکا» و «اللی» ،«باریک هدرّ» ،«مالمیر» ،«مرغا» از خود گویشی شرر در نیز صالحی علی سیّد

 کند:می

 باریدک  هدرّ سدی  مالمیر سی مرغا سی .5

 تیامدده کدد  فددر  اندددکا تددا اللددی ز .6
 

 تاریدددک اور یددده گدددره دلدددم بندددر تدددو 

 وابامددده هندددی گدددل یددداد و ایدددل یددداد
 

 (126 )همان: 
1. Si marγā si mālemir si dara bārik to bnar delom gere ya owr-e tārik. 2. Ze lāli tā andekā 

farš kon teyāme/ yāδ-e il o yāδ-e gol hani vābāme. 

 تدا  «اللدی » از .6 .اسدت  فراگرفتده  را دلدم  تداریکی  ابدر  «باریدک  هدرّ» و «لمیرمدا » ،«مرغا» برای که ک  نگاه .5 برگردان:)

 (هستم. محبوبم یادبه و ایل یادبه هنوز ک . راهت فر  را چشمانم «اندکا»

 وصال خوش ایّام نوستالژیکِ کردیاد .2-2-5

 بدازی عشدق  طراتخدا  شدود. مدی  دیدده  القیسامدرؤ  ةمرلّقد  در همده  از بیشدتر  وصدل،  ایّدام  آمیدز حسرت یادکرد

 یدادآوری  بدا  او .اسدت  شدده  داده شرح لمفصّطور به پرده،بی یاتجزق ذکر با «عنیزه» مرشوقش با امروءالقیس

 :باردمی حسرت اشک و خوردمی افسوس ،«الجلجل دار» خاطرات

ااااااااااْنُه َََّلَاااااااااا َََيَاااااااااااْو َ َُر َََّألََ  َصاااااااااا ل  َ َم 
 

اااااااااااایََّم ََولََ  َُجْلُ اااااااااااا َ َب ااااااااااااَ ارَ َ َيَاااااااااااااْو َ َس 
 

َ(11َ:3891َ،لز وزينا)َ
 گداار  دارالجلجدل  چشدمة  بده  را تدو  کده  روز آن ویدژه به ،کردی سپری ایشان درکنار که خو  روزی بساچه :ترجمه)

 (5 :5663 )شکیب، (افتاد.

 ،«ماءالشّد  برقةة» در دیددارهایش  از حسدرت  با ،«اسماء» محبوبش، کوچ از پس شاعر حلّزه، ب  حار  ةمرلّق در

 :گریدمی وصال خو  هایروز یادبه و کندمی یاد و... «صفاح» ،«محیا» ،«خلصاء»

اااااااااْ  َََُماااااااا ََْأریَل  فااااااااا بک َفیَهاااااااا ََعه 
 

ااااااااااا َََُوَمااااااااااا ََدْْلااااااااااا َ َا لْیَاااااااااااْو ََ  َاُلُْبَکااااااااااا  َُیُ 
 

َ(761َ:3891َ،الز وزين)َ
 امسدرداده  هگرید  واردیوانده  کده  اسدت  ای  بینم.نمی داشتم دیدارها او با که را کسی گاهانزیست آن در دیگر ترجمه:)

 (666 :5663 شکیب،) (گرداند.برنمی را چیزی گریه لیک

 رحدل  جدا همدان  در بداز  ایدل  کده  کندد مدی  آرزو و دارد خدو   ایخاطره «شیمبار» دشت از نیز بختیاری شاعر

 :ببرد لاّت زندگی از یار دست در دست گاشته، هایسال سانهب دوباره تا افکند اقامت

 شدیمبار  شدت د بده  بنده  بدار  مدال  خووه چه
 

 پریدار  و پدار  چدی  بدو  دسدم  مد   گل دس 
 

 (525 :5665 )حسینی،
če xove māl bār bane be dašt-e šimbār / das-e gol men dasom bu či pār o peryār. 
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 دسدت  در را محبدوبم  دسدت  پیرارسدال  و پارسدال  مانندد  و فرودآیدد  «شدیمبار » دشت در ایل است خوب چه برگردان:)

 (گیرم.

 کندد مدی  یاد گسترانده را بستر  یار که پیش شب از راه، درازی و دوری از کوفته و خسته شاعر، رزی بیت در

 :خوردمی حسرت و

 پامددده تلنیدددده تندددک وهیدددگ دیدددر، ره
 

 جامده بدی  وند گل مجال ای دو  قربون 
 

 (91 )همان: 
Rah-e dir giva tonok telniδe pāma/ qorbune duš Imejāl gol vand bi jāma. 

 یدارم  وقتدی  چندی   در کده  دیشب فدای م  .است کرده زخمی و کوفته را پایم تن،، کفش و است دور راه رگردان:ب)

 (گسترد. را خوابم بستر

 گیرینتیجه .3
 ادبیّدات  و شدرر  در مضدمونی  مشدابیت  بده  تواندد مدی  ،ملّت و قوم دو مشابه زندگی تکیفیّ و سبک اجتماعی، محیط .5

 باشند. نداشته باهم مشترکی فرهنگی پیشینة یا تاریخی ارتباط راگ حتّی ؛شود منجر ها آن

 هدای تغدزّل  ویدژه بده  اسدالم  از پدیش  عدرب  شرر شبیه بسیار محتوا، و مضمون لحا از بختیاری گویشی و عامیانه شرر .6

 صدال، و خو  ایّام یادکرد و مرشوق هامنزلگ بر گریست  غربت، غم و کوچ چونهم هاییمضمون .است اتمرلّق طللی

 اندد کرده گار هاآن از شاعران هایمرشوقه که هاییمکان نوستالژیک یادآوری ای،عشیره و ایلی زندگی جزقیات ذکر

 .است سبع اتمرلّق و بختیاری شرر در مضمونی هایمشابیت از هایینمونه بوده، هاآن یموقّت منزلگاه یا

 تأثیرپدایری  از اینشدانه  هی  امیرمرزّی، و منوچیری چونهم نیشاعرا فارسیِ شرر برخال  بختیاری، شررعامیانة در .6

 محدیط  از برگرفتده  شررشدان  کده  شداعرانی  فطدرت  از برآمدده  اسدت  شرری بختیاری شرر شود.نمی دیده عربی ادب از

 هدا مشدابیت  اید   سدبب  آنچه نیست. تقلید از ناشی عربی و بختیاری شرر در مضمونی مشابیت .است پیرامونشان طبیری

 دارند. طبیرت با که است پیوندی و ومق دو ای  ایعشیره و ایلی زندگی سبک ،است هشد

 ورود بدرای  جاهلی عصر شاعران و بوده رثا و مدح حماسه، فخر، چونهم دیگری اهدا  تابع بیشتر عربی هایطللیّه .1

 آن بدر  گریست  و مرشوق منزلگاه بر درن، بختیاری، گویشی شرر در امّا ؛گرفتندمی بیره ف  ای  از قصاید اصلی تنة به

 شدرر  سداختارکوتاه  زیدرا  اسدت؛  نداشدته  نظدر در نیدز  را ایثانویده  اهدا  و ودهنب شاعر توجّه مورد یاسلوب و ف  عنوانبه

 دهد.نمی شاعر به را چینیمقدّمه و سازیفضا اجازة بختیاری

 دیدده  بحدث  مدورد  هدای مقوله و هاپدیده به شاعران اهنگ نو  در هاییتفاوت فراوان، مضمونی هایمشابیت وجود با .6

 هدا آن متفداوت  آالت و ابدزار  و مرماری ناهمگون، طبیری جغرافیای ناهمسان، هایآیی  و فرهن، از ناشی که شودمی

 .است

 هانوشتپی .4
 نشدی  بختیداری  منداطق  از ایشده گو در هریدک  کده  شدود می شامل را یتنوّعم هایآواز گریست . زمان یا گاه مرنیبه» :گاگریو (5)
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 «دارندد.  واحددی  منظدور  و اسدت  یکی گاگریو بامرنی و ک  گریه و بگو یرنی «گوگریو» ظتلفّ با گاگریوه امروزه و اندگرفته شکل

 (.663 :5633 ارشادی،)

 .است لرزبانان توجّه مورد بسیار که انگیزغم و سوزناک ابیاتی :باللدی (6)

 .بختیاری مرشوق و عاشق نام س:خداب و محمّد عبده (6)

 کرد. قیام مرکزی حکومت علیه 5662 از پس که بختیاری خوانی  از خان: ابوالقاسم (1)

 .ایل کوچ زمان کنون:ایل (6)

 .ایل کوچ زمان :کنونمال (5)

 .وارگه  مخفّ :وار (6)

 .منزلگاه :وارگه (3)

 .کوچ درحال ،بار و مال (9)

 .ییالق :باال و مال (52)

 .قشالق :زیر و مال (55)

 .آتش از پر اجاق پرتش: چالة (56)

 .اجاق سیاه یهاسن، :چاله کچک (56)

 و مآخذ منابع
 ،اوّل چدا   و.... رسدوم  و آداب لغدات،  هدا، بدازی  هدا، افسدانه  ها،مثل بختیاری: فرهن، (.5633) محمّد عیدی ارشادی،

 آرون. تیران:

 دوماهنامدة  .بختیداری  عامیاندة  هدای شدرر  در آن انرکداس  و کوچ تجربة (.5696) فرهادکرمی و میرداد مانی،گند اکبری
 .13-66 ،(65) 5 ،عامه ادبیّات و فرهن،

 اسدالمی  آزاد دانشدگاه  عشدایر  و ایالت مطالرات فصلنامة .بختیاری گویشی شرر در نوستالژی (.5696) غالمرلی ایزدی،
 .51-65 ،(6) 5 ،شوشتر واحد

 مست. هتران: ،األولی الط بعة .(تطبیقیةو  ةنظری   )دراسات املقارن باألد (.1931) خلیل پروینی،
 دانشدگاه  انسدانی  علوم و ادبیّات دانشکدة مجلّة امرؤالقیس. ةمرلّق از دامغانی منوچیری تأثیرپایری (.5636) احد پیشگر،

 .562-556 ،(6) 66 ،تیران

 .صافیلرّا و مرر و دییز خیفرّ رشراا در میی  به عشق یتجلّ تطبیقی سیبدرر  (.5692) محمودرضدا  ی،محمّدد  لیتوکّ

 .66-16 (،6) 6 تطبیقی، ادبیّات نشریة
 اساطیر. تیران: ،اوّل چا  .بختیاری شاعران تاکرة .(5696) عبدالکریم ،دارجربزه

 سدرید  یققتح و برگردان .فارسی و عربی ادبیّات در تطبیقی پژوهشی تطبیقی: ادبیّات .(5639) سرید محمّد ی ،الدّجمال

 شیراز. دانشگاه شیراز: ،اوّل چا  کیانی. حسی  و پورحسام
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 یمحلّد  هدای زبدان  و اتادبیّد  فصدلنامة  .بختیداری  جامردة  در درو کدار  هدای ترانه ها،برزگری (.5692) ماندانا جمشیدیان،
 .95-66 (،5) 5 ،زمی  ایران

 شیسواری. اصفیان: ،اوّل چا  .بختیاری مردمی هایترانه و اشرار (.5665) بیژن حسینی،

 ایل. اصفیان: ،اوّل چا  .«سوم کتاب» بختیاری ادبیّات و فرهن، (.5666) عبدالرلی خسروی،

 صددای  تیدران:  ،اوّل چا  شمیسا. سیروس ترجمة .فارسی شرر تکامل بر عربی شرر تأثیر (.5636)محمّد  عمر دودپوتا،

 مراصر.

 نشدریة  .ماضدی ابدو  ایلیدا  و اخدوان  شرر در شادی و غم تطبیقی بررسی (.5692) قادریمیر اهللفضل سیّد و جواد دهقانیان،
 .565-515 (،6) 6 ،تطبیقی ادبیّات

 غندایی  ادب نامدة پدژوهش  ات.مرلّقد  در جداهلی  تغزّل باشناسیزی و مضمونی هایجنبه بر تحلیلی (.5696) رضا رضایی،
 .551-519 (،66) 56 وچستان،بل سیستان دانشگاه

 علدوم  و ادبیّدات  دانشدکدة  ةمجلّ .تازی و فارسی شرر در دم  و اطالل وص  (.5631) یمحمّد احمد و حمیرا دی،مرّز
 .96-66 (،566) 65 ،تیران دانشگاه انسانی

 احلیاة. مکتبةو  دار بریوت: .العشر اتعل قامل شرح (.1399) عبدالل   أبو ،الز وزين
 ةفصدلنام  .هشدتم  و هفدتم  قدرن  فارسدی  عرفدانی  شرر در جاهلی شرر بازتاب (.5696) منوچیری زینب و تورج وند،زینی

 .12-55 ،(66) 5 ،فارسی ادب در عرفانیات
 .61-56 ،(6) 5 ،تطبیقی ادبنامة دوفصلنامة .امرؤالقیس ةمرلّق از سردی تأثیرپایری (.5691) --------------

 پایا. تیران: ،اوّل چا  .جاهلی بلند هایچکامه (.5663) مودمح شکیب،

 ،آداهبزاو  ةالعربی ز غز الل   ةجمل ز .منوذجزا   اثبزت بز  انحس ز ةاجلاهلی ز ةالعربی ز القصزیدة يف لیزةالطل   مزةاملقد   (.5002) نیزاعزیزز يعل و حامد صدقی،
1 (5)،11-66. 
-559 (،66-65) 3 ،مدردم  فرهن، .بختیاری عشایر در کار یاهترانه بررسی (.5633) ظاهری ابراهیم و نگیرجیا صفری

536. 

 تیدران:  دوم، چدا   قراگزلدو.  ذکداوتی  علیرضدا  ترجمدة  .الجداهلی(  )الرصدر  عدرب  ادبدی  تاریخ (.5666) شوقی ضی ،

 امیرکبیر.

 توس. تیران: سوم، چا  آیتی. محمّدعبدال ترجمة عربی. انزب ادبیّات تاریخ (.5661) حنّا فاخوری،ال

 5 ،زمدی   ایدران  محلّدی  یهدا زبدان  و ادبیّات فصلنامة .بختیاری عامّة ادبیّات در ترانه ونةگ (.5692) اسعبّ عدیوی، برینق
(5)، 519-566. 

 ،مبززن لسزان ةنشزری   .ةالعربی ز القصززیدة يف راتز تطو  و  يللزالط   املطلز  صززد  (.1930) عطیبزات يعزا  و پزورسززبز ن وحیزد ؛انصزر نیزا،ينحمسز
9 (2،) 169-139. 
 مضدامی   و عناصدر  تحلیدل  (.5691) زادهظفدری  سیامک و یمحمّد لیتوکّ ودرضامحم ؛رضی محمّد سیّد ا،نیمصطفوی

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-53-fa.pdf
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 .661-619 ،(5) 6 ،عربی ادب ات.مرلّق در طللی مقدّمات مشترک

 تیدران:  ،وّلا چا  .ن بختیاریفرهن،، هنر، تاریخ و تمدّ ةکتاب دوم ویژ :آنزان (.5666) اسغالمربّ بختیاری، نوروزی

 آنزان.

-656 ،(5) 6 ،تطبیقدی  ادبیّات نشریة فارسی. شرر در آن هایگونه و دم  و اطالل بر وقو  (.5695) احمدرضا ها،یلمه

666. 



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 علمی  َم  ل 

 والف رس (َالع يبَ)ا دب َا   رنَا د َفَحبوث
38َ-3َصص.َ،3113َخ ي َ(،18)1ََالع دَ،الع ش  َالس ن َرازي،َج مع 

  البختی ريَ َاْل   َوقص   َالط للی  َ  عل  ا َم  م  َ َفَم  رن َاس دَر

1َب ايتَف ه د
 ایران کازرون، ،فارسي سلمان جامعة ،االنسانی ة والعلوم اآلداب ةکل ی   ،آداهباو  الفارسی ة اللغ ة قسم يف مساعد اذستأ 

2َحمموديَاهللعن ي 
 ایران کازرون، ،فارسي سلمان جامعة ،االنسانی ة والعلوم اآلداب ةکل ی   ،داهباوآ الفارسی ة غةالل   فرع يف الد کتوراه  الب 

 55/3/1111 ال بو :  10/1/1110َالوصو :

 ا لخ ص
 عوبوالش   األقوام شعر يف العوامل هذه تأتثریا وتظهر وعقائده.  تفكر  فات ،تصر  و  اإلنسان أخالق على واالجتماعی ة الط بیعی ة بیئةوال قلیماإل أتثری نكارإ ميك  ال

 .الط بیعی ة ابلبیئة غةوالل   املعاين جمال يف والبختیاري العريب عرالش   أسلواب رأتث   حیث ،واألديب عريالش   األسلوب على احلیاة سلوبأ یؤثر .کامل بوضوح وأدهبا
 تلك يف احلیاة أسلوب جوانب مجی  یعكس العريب عرالش   أن   تجنستن أن ميكننا اجلاهلي عرالش   يف ةخاص   بصورة العريب واألدب عرالش   يف اإلحبار م  ابلقلیل
 ةالبختیاری   ةخاص   بصورة وریةالل   هجةالل   أشعار م  الكثری تشاب  إیران ويف ومستلزماهتا. ةجر هلوا ةالبدوی   احلیاة أسلوب هو اجلاهلي عرالش   يف األبرز األمر البیئة.
 الوقوف رحل، ذيال   احبالص   فراق على احلزن عنها، اجمالن   وقوالش   اهلجرة طابق.الت   حد   إىل تصل حت   البدو یاةحب االهتمام انحیة م  اجلاهلي العريب عرالش  
 يف جاء ما بعید حد   إىل تشاب  بطریقة البختیاري عرالش   هلا تطرق مواضی  هي الصاحب، م  اجلمیلة كر تالذ   وذكر ذلك على والبكاء املعشوق منزل عند
 خالف على البختیاري، عرالش   أن   وهي مالحظتها جيب ةمهم   نقطة هناك ب .الس   اتمعل قلل األ الل مقد مات ةخاص   بصورة اجلاهلي العصر يف عريبال عرالش  
 راسةالد   أبسلوب البحث هذا اولیتن فقط. ةالقبلی   احلیاة أسلوب نتیجة هو شاب الت   وهذا فی ، ب الش   أوج  م  غمالر   على العريب، عرالش   یقل د مل الفارسي، عرالش  

 ب .الس   اتعل قامل على كیزالت   م  والعريب البختیاري عرالش   بن ب الش   أوج  املقارنة

 .اهلجرة قصائد األ الل، البختیاري، عرالش   ب ،الس   اتعل قامل العريب، عرالش   املقارن، األدب :ال   یسی َا ف دا 

                                                                                                                                             
 fbarati58@gmail.com           . العنوان اإللکتوين: 1
 E56.mahmoodi@gmail.com              . العنوان اإللکتوين للکاتب املسؤول: 2

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 
 


