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 لیل قراردشعر و شاعری در میان قوم كلهر از اهمیتی ویژه برخوردار است. این ویژگی به 

 است. از گرفتن در بستر طبیعت، كوه، دشت، جنگل، رودخانه و استفاده از این مواهب الهی

شـعار  آنجا كه پژوهنده خود از گویشوران این قـوم اسـت و بـا درونمایـه و مضـامین ایـن ا      

-اتقـراری ارتباطـ  هـای قـومی در بـر   تا نشان دهد كه چگونه سروده آشناست، بر آن است

، نقشـی  اجتماعی، تداوم فرهنگ و پاسداری از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسـلهای بعـد  

ار و كـ بسزا دارد. از این رو به كاركردهای اشـعار كلهـری در زنـدگی مـردم و نقـش آن در      

های شـعر  نهبندی گولی در این پژوهش طبقهاست. هدف اصشده فعالیتهای روزانه پرداخته

-های اجتماعی به هفت طبقـه تقسـیم شـده   كلهری است كه با توجه به مضامین و كاركرد

. اشـعار  است. اشعار نیایش. اشعار خواب و نوازش. اشعار كار. اشعار سوگ. اشـعار سـرگرمی  

مـوارد   ایدر پـاره ای و سرور. اشعار تغزلی. در این پژوهش شـیوۀ كـار بـه سـبک كتابخانـه     

بنـدی و تحلیـل   شـعار كلهـری طبقـه   ـ توصیفی اتحقیقات میدانی است و به روش تحلیلی 

ر گونـه اشـعا   ها درالمثلها و واگویهاند. نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد كه ضربشده

 ی و آیینیهای دیناست. باورفتهكلهری قرار نمیگیرند. مضامین هوره در گذر زمان تحول یا

 مخصوصاً در اشعار كار جایگاهی ویژه دارد.
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The Typology of Kalhori Poetry 
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Abstract: 

Poem and poetry among the Kalhor tribe is of particular importance. 

This feature is due to being on the bed of nature, mountain, plain, forest, 

river and the use of divine blessings. Since the researcher is one of the 

folk dialects and is familiar with the themes and contents of these poems, 

he is intended to show how the folk poetry in establishing social 

communication, the continuity of culture and protection of cultural 

heritage and its transmission to the next generation, it has a great role. 

Hence, has been studied the function of Kalhori poems in the lives of 

people and their role in daily work and activities. The main purpose of 

this study is classification of Kalhori poetry species, which is divided 

into seven categories according to contents or themes and social 

functions. 1. The poems of worship. 2. The poems of caress and sleep. 3. 

Work poems. 4. Grief or sorrow poems. 5. Entertainment poems. 6. Joy 

poems. 7. Lyrical poems. In this study, the method of study is library 

style and in some cases field research, and analytical-descriptive method 

of the Kalhori poetry has been categorized and analyzed. The results 

of the studies show how that proverbs and quotations are not 

included in the form of Kalhori verses. The contents or themes" 

Horeh" have changed over time. Religious beliefs, especially in the 

poems of work, have a special place. 

 

Keywords: Folklore Literature, Kalhori Poetry, Oral Literature, 

Kurd, Kalhor Tribe.     
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 مقدمه -1

مـدت و نیـز    های تاریخی طـوالنی قوم كرد به دلیل ریشه ،در میان اقوام موجود در ایران

ا و اجزای فرهنگی كه ریشه در ایران باستان دارد و تا امروز نیز هفرهنگرداشتن انواع پارهبدر

اساسـاً  »خـاص برخـوردار اسـت.     یتا حد زیادی اصالت خود را حفظ كرده است از جایگاه

درفرهنگ ایرانی هر آدابی و آیینی و رسمی بـا شـعر همـراه اسـت. كمتـر رسـم كهنـی را        

)زبـان وادبیـات عامـه ایـران،     « م كه شـعر در جزئـی از آن و یـا تمـام آن نباشـد.     میشناسی

 (340ذوالفقاری: ص 

به معنی پریدن « varور/»به معنی عبور از گردنه و « kalكل/ »نام ایل كلهر از دو كلمه 

كنایه به چست و چاكی مردم این ایل در راه رفـتن و  « kalvarكلور/»تشکیل شده است و 

ای به صـخره دیگـر میپـرد تشـبیه     گی است. از این رو به بز كوهی كه از صخرههای جنكار

ر را تلفـظ كننـد بـه اشـتباه آن را كلهـر      توانسـتند كلـو  اند و چون فارسی زبانان نمـی شده

میگفتند. تا جایی كه این واژه در مکاتبات دولتی و اسناد و مدارک حکومتهای وقت نیز راه 

ای بر شناخت ایلها، چار نشینان ایل به كلهر معروف گردید.)مقدمه یافت و از دیر باز نام این

 (1189و طوایف عشایری، افشار سیستانی:ص 

اند كـه بطـور طبیعـی بـرای بیـان هـر نـوع        كلهری به نحوی طراحی و تنظیم شده اشعار

 /چمر»خاص بکار میرود. برای مثال هنگام عزا و مصیبت در مراسمی كه به  یاحساس آواز

čamar »     معروف است ابیاتی با لحن مخصوص عزا خوانده میشود و یا زنـان بـر سـر مـزار

بـا لحنـی غمنـاک    « paýamuri /پایـه مـوری  »یـا  « mur /مـور »آوازی به اسم  ،مردگان

كـه  میدهنـد  سـر « hura /هـوره »آواز « ستالژیون»میخوانند و یا مردان در بیان غم غربت 

 .با بیان احساس معنوی و حالتهای عرفانیهمراه ی پیوسته یتحریرها عبارت است از

زمینـه را بـرای بررسـی     عمـالً  ،كلهری كه بخشی از ادبیات شفاهی این قـوم اسـت   اشعار

ای فرهنگـی در حـوزه   ثهـ های انتقال میراروشهای ارتباط اجتماعی درون قومی و نیز شیوه

از  ،یـک قـوم  خلقیات و رفتارهای ، شناخت روحیات همچنینادبیات شفاهی فراهم میکند. 

میزان تحوالت اجتماعی  ،ذیر است. از دیگر سونپآن قوم امکا هایسرودهبومیطریق مطالعه 

هـای شـعر   نشان میدهد. این نوشتار در پی آن است تـا گونـه  و فرهنگی را در میان آن قوم 

بندی كرده و كاركرد آن را در زندگی روزانه مـردم مـورد تحلیـل و بررسـی     كلهری را طبقه

 دهد.قرار 
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 اهمیت و ضرورت -2

ای قومی از جمله نخستین مطالعاتی است كـه در ایـران   همطالعه و بررسی اقوام و فرهنگ

هـا و نیـز   انجام شده است. بررسی فرهنگ شفاهی اقوام مختلف، ما را با ریشه پیـدایش واژه 

ی ادبیات و فرهنگ یک قوم آشنا میکند. بررسی آوازهای كلهری كه بخشی از ادبیات شـفاه 

ی ارتبـاط اجتمـاعی درون قـومی و نیـز     هااین قوم است، عمالٌ زمینه را برای بررسـی روشـ  

 ای فرهنگی در حوزه ادبیات شفاهی فراهم میکند.  ههای انتقال میراثشیوه

های دربرگیرنده ادبیات و فرهنـگ  بررسی آوازهای كلهری امکان درک وسعت كالم و واژه

رای مطالعه و بررسی تحوالت ساختاری ادبیات شـفاهی و  این قوم را فراهم كرده، زمینه را ب

 به دنبال آن تغییرات فرهنگی و قومی فراهم میکند.  

خـاص برخـوردار    یامروزه در سراسر جهان بررسی ادبیات شفاهی اقوام از اهمیت و ارزش

ناسـان از سراسـر جهـان بـرای مطالعـه اقـوام و       شاست. ساالنه عده قابـل تـوجهی از مردم  

بویژه كـردی بـه   و بررسی زبان و گویشها  قومی و نیز ادبیات شفاهی اقوام ایرانی ایهفرهنگ

تبلـور   هـا  نند. درک و فهم مناسب از فرهنگ اقوام كه در ادبیات شـفاهی آن کایران سفر می

نـد.  کتسـهیل می هـا  یافته است، امکان ارتباط و روابط مختلف فرهنگی و اجتمـاعی را بـا آن  

كلید فهـم و درک ادبیـات شـفاهی مـردم كلهـر و بـه دنبـال آن        آوازهای كلهری به عنوان 

برخـوردار اسـت كـه در ایـن      یای این قوم از اهمیت خاصـ هفرهنگ و آداب و رسوم و سنت

 مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد.

 پیشینه و روش تحقیق -3

شناسـی شـعر كلهـری پژوهشـها و     با توجه به مطالعات انجام شده تا كنون در مورد گونه

اسـت، امـا برخـی از مطالعـات و تحقیقـات بطـور كلـی بـه         رزبندیهای دقیقی انجام نشدهم

اند كه در جای خود ارزشمندند. بـه چنـد مـورد از آنهـا     بخشهایی از اشعار كلهری پرداخته

 میپردازیم:

-(. انتشارات دستان. مولف در این كتاب، بـومی سـروده  1391كلهرنامه، محمدی، ناهید )

ه روش میدانی جمع آوری كرده و اشعار را بدون شرح و بسط و بدون ذكـر  های كلهری را ب

 است. است. فقط در برخی موارد به توضیح برخی از واژگان پرداخته نام گویشور آورده

(. انتشـارات  1382مردمشناسی قوم كـرد بـا تکیـه بـر ایـل كلهـر، جعفربیگـی، خسـرو )        

ویژگیهـای فرهنگـی ایـل كلهـر، فصـل اول      زانیاركرمانشاه. نویسنده در این كتاب در بخش 
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است. و ( به اشعار كلهری در قالب سنن و آداب و رسوم پرداخته 176-267ادبیات شفاهی)

در برخــی مــوارد اشــعار را ترجمــه و آوانگــاری كــرده اســت. فرهنــگ عامــه كــرد پرنیــان، 

، پـوری (. انتشـارات چشـمه هنـر و دانـش. هـوره یادگـار اجـداد كـرد بـاوان         1380موسی)

 موضـوعی  بنـدی . طبقـه 23. ش 6(. دو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه. سـال 1396مسعود)

. عامـه  ادبیـات  و فرهنگ فصلنامه (. دو1393علیرضا ) ایالمی. شوهانی، عامیانه چیستانهای

 . (2010سـعید)  ایـران. سروشـزاده،   كلهـر  ایل در هامرثیه و سوگواری آیین . 4ش .2 سال

«orientalia.» (. پژوهشی در بازیهای زبانی ادبیات پژوهندهایروان. ) . 86-79ص .10. ش

. 4(. فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامـه. سـال   1395حسن)نژاد، علیعامه كردی ایالم. سهراب

فـر، امیـر   . زیبا شناسی ضرب المثلهای كردی ایالمـی از دیـدگاه علـم بیـان . عزیـزی     8ش

 . 2عامه. ش (. فصلنامه فرهنگ و ادبیات1392عباس)

دانی است و ای موارد تحقیقات میای و در پارهدر این پژوهش شیوه كار به سبک كتابخانه

مضـامین   اند. با توجه بهبندی و تحلیل شدهبه روش تحلیلی ـ توصیفی اشعار كلهری طبقه 

ر خـواب و  های شعر كلهری از این قرارند: اشـعار نیـایش. اشـعا   های اجتماعی گونهو كاركرد

 اشعار سرور. اشعار تغزلی. .وازش. اشعار كار. اشعار سوگ. اشعار سرگرمین

 اشعار نیایش -4

 (hura)هوره  -4-1

و زیر و  از حنجره با استفاده كه است ایرانی آوازهای و باستانیترین از قدیمیترین« هوره»

ادا  ندارد و مانند اوپرا از حنجره موسیقی آالت به نیازی هوره .ودشادا می صوتیتارهای بمی

 یـا غـم   سـتالژی ونُ .میدهـد  آهنـگ  آن بـه  خاصی مهارت با huračer»1 /چرهوره». میشود

 چر خود خـالق میکند و هوره آزاد پیرویاز ریتم هوره .است هوره درونمایۀ مهمترین ،غربت

 كـه  از مـوارد اشـعاری   ایاو را بازگو میکند و درپاره درونی ایهمنولوگ چون است اشعار آن

از  یکـی  هـوره  بنـابراین  ؛میکنـد  از آنها اسـتفاده  چرهوره .است شده منتقل سینه به سینه

خسـرو   باربد برای ، نکیسایاست میباشد. معروف شفاهی ادبیات لعناصر در انتقا مهمترین

 میخواند. هوره و شیرین

ها و نیایشهای باستانی مربوط بـه  های كردی است كه شامل آوازهوره از قدیمیترین ترانه

                                                           
 داند.خواند و مقا مهای آواز هوره را كامال میكسی كه هوره می - 1
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نشین بـه هنگـام سـتایش    ستایش اهورا مزدا میشود و پیروان آیین زردشت در مناطق كرد

 آن را میخوانند.اهورا مزدا 

 جنگجویـان ی اهـ جنگ ، وصفایل كوچ ،و عاشقی عشق از قبیل را عناصری هوره ایهمدرون

. این آواز بیشـتر درمنـاطق كلهـر، گـوران،     میدهد تشکیل طبیعت و وصف غربت غیور، غم

 سنجابی و قلخانی رواج دارد.

ای، بنیری چـر،  بنهره عبارتند از بانهوره از ریتم آزاد پیروی میکند. برخی از مقامهای هو

. مضامین هـوره در دوران مختلـف   1پاوه موری، قطار، هجرانی، مجنونی، سحری، هی الوه و...

تطور و تحول یافته است. در دوره ساسانیان بیشتر نیایش و مناجات بـوده اسـت.كه نکیسـا    

كـاری سـرده میشـد.     در دربار خسرو پرویز میخواند. بعدها بیشتر در وصف طبیعت و سوار

 امروزه مضمون هوره بیشتر عاشقانه است. 

 اشعار هوره در وصف طبیعت -4-1-1

 روهنج بیرهمانوون وه مه ر / گوالنچوو له سههار زو مهو وهنه سلفه

fasle naw wahār zü maču la sar / goļān mamānun wa řanje bēwar 

 رود.هدر می ها بهگل و زحمت شود / رنجمی نوبهار زود سپری برگردان: فصل

 وانگهچه وه گرت گولی لیر مهوا / ههنگهره ندینچه یغمهنه یهار وهوه

wahār waў naγmaў čandin řaηawā / har malē goļē gert wa čaηawā 

 .استمنقار گرفته به گلی ایآمد / و هر پرنده رنگارنگش هاینغمه برگردان: بهار با آن

 مه غاران شیشه بان له نكهوز مه/ سه وارانبی واو بی یلختهدره لپه لپه

pal pal draxtayl bē wāw bē wārān / sawz makan labān šiša maγārān 

 مثـل  كـه  سـنگهای  تختـه  / روی باد و بـاران  بدون كه گوناگونی درختهای برگردان: چه

 شوند.هستند سبز می صاف شیشه

 اشعار هوره در وصف معشوق -4-1-2

نظر اهل اسالم آباد غرب است. او زبانی پاک و بی آالیش دارد، حریم محبوب را نگـه  علی

میدارد و از دور به توصیف زیباییهای او میپردازد. معشوق او گویی دست نیافتنی است. وی 

                                                           
 .106( ماهنامه كلک. شماره 1378زاده )ر.ک : صفی 1
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میشمارد كه مختص بـه شـخص خاصـی    ایی را برصرف محبوب را توصیف میکند و ویژگیه

نیست؛ در قید نزاكت ادبی است. از این رو ویژگیهای معشوق او فراگیر است. اكنـون نمونـه   

 نظر ذكر میشود:هایی از اشعار هوره در وصف معشوق از علی

 ئراد بنوسم مگهدله / راز واتده ملهقه نه دیرم زهقاق نمونه: نه

na qāqaz dērem na qaļam dawāt / řāze deļagam benüsem ?eřād 

 .بنویسم برایت از راز دلم . كهقلم و مركب دارم كاغذ و نه برگردان: نه

 دلگیره چوه له نوساس چوه / بزان دوره دووس یله زقاقه ینمونه: بنوور وه

benuř waў qāqaz laў duse düra / bezān čwa nüsās la čwa deļgira 

و از  نوشـته  چـه  . ببـین را بخوان استدور و دراز آمده از راه كه دوست نامه برگردان: این

 .است ناراحت چیزی چه

 ترگوالوو عه وه كردگه یردهروهتر/ پهویر چو چهویر چهتر چو چهنمونه: چه

čater čü čawir čawir cü cater / parwardaў kerdeğa wa golāwo ater 

 .استداده پرورش را با عطر و گالب برگردان: زلفش را نمیتوان از سنبل تشخیص داد. آن

 كشاورز از صید قلی هوره اشعار -4-1-3

ونـد  سـرایان معاصـر اسـت كـه در روسـتای اللـه      صیدقلی كشاورز یکی از بزرگترین هوره

-های وی زینتبخش خانهکند و شمار زیادی از هورهماهیدشت )استان كرمانشاه( زندگی می

مندان نوای سنتی كردی است. وی در هوره خویش به توصـیف معشـوق توجـه    های عالقه

دارد و در قالب این نوا، به بیان مشکالت عشق و نیز بی وفایی محبوب یا دردی كه در ایـن  

 (1396پوری،  است، میپردازد.)هوره یادگار اجداد كرد، باوانراه متحمل شده

 نایه لبرزكو ئه برج له یروین/ سه مایهنه سكه ئی كوو چیه وه نمونه: یه

ya wa ku čēўa ?ē kas namāўa / sarwēnē la berj kü ?aļberz nāўa 

كـوه   بزرگـی  سـربندی بـه  بمیرند /  بستگانش ـ خدا كند همه  استكجا رفته برگردان: به

 .استگذاشتهالبرز بر سر 

 واشه بالتار تیژ له یلبرووه/ ئه واشهچهپیچه وساسهبه رویننمونه: سه

sarwēn basāsaw čapičawāša / ?abruwayl la tār tēžbāļe wāša  
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 بلنـد پرنـده   بـال  بـه  اشكشیده . ابروانبسته است و هنرمندانه را كج برگردان: سربندش

 ماند.می شکاری

 وخه تیسالهكه كیشن و / نازارانره هاله مدایه مالمونه: كووچ كوردهن

kuče kordamāļ dāўam hāla řaw / nāzārān kišen kasāļati xaw 

 .دارند كمبود خواب همیشه اند. و نازپروردگانكوچ در حال برگردان: عشایر همیشه

 حسینی هوره ابراهیم -4-1-4

اهل سومار از توابع كرمانشاه است. وی پـس از جنـگ ایـران و    ( bareym /ابراهیم)بریم

عراق جالی وطن كرد و در شهر ایوان غرب از توابـع اسـتان ایـالم سـکنی گزیـد. موضـوع       

رسد. اشعار حماسی هـم  است كه گاهی به معشوق زمینی می های وی عشق عارفانهسروده

 .دارد كه متاثر از رشادتهای دوران دفاع میباشد

 سانوهتاق یقه له رینیش ر عسک/ مه ساندهزارهه له وساسهبه نروهنمونه: سه

 sarwan basāsaw la hazārdasān / mar ‘aske šērin la qaў tāqwasān 

 تـاق  بر روی شیرین و نگار دارد. شاید عکس هزار نقش كه بر سر بسته برگردان: سربندی

 باشد. آن زیبایی به بستان

 كرماشان یگهریه سرین قعهره ی/ په گیرفان بنه له دگهنکه ته زمال نمونه: ده

dazmāļ tanekagad bena la girfan / paў ‘araqseřin řўagaў kermāšān 

 را با آن عرقهایت كرمانشاه به بگذار؛ تا هنگام رفتن را در جیبت نازكت برگردان: دستمال

 .كنی پاک

 او نامهئهگول داخ وه یرامجوور بها / ونامه بچم داخد وه رتوونمونه: شه

šartu la dāxed bečem nāmawā / jur baўrām wa dāxe goļanāmawā 

و  رفـت  انـدام گل از غم كه بهرام . مثلو دیگر برنگردم تو بروم باشد از غم برگردان: شرط

 .دیگر برنگشت

واژه های حماسی، ملی، تاریخی، باستانی و... همچون البرز، تـاق بسـتان، شـیرین،    كاربرد 

 كرماشان، گولونی، گل اندام، بهرام و... از ویژگیهای اشعار هورۀ اوست.
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 اب و نوازشواشعار خ -5

 الالئیها -5-1
بـه   روزمـره  در زنـدگی  كـم میشـد، كـم   زمزمـه  بیشتر در خلوت كه انسان درونی آواهای

میرسـید و   گـوش  بـه  غربـت  با غم همراه انگیز محزوندل آمد. صدایدرصورت نمودآوایی 
 هـم  بـه  اصـوات  هجاها با فـراز و نشـیب   زیر و بمی داشت. امیدها و آرزوها را درخود نهفته

در  گرفـت  نـام  بعـداً الالیـی   آواهـا كـه   میداد. ایـن  درونیآرامشی مخاطب به كه درآمیخت
پیـدا   ثبات واژه و با همین استمعروف «  lāwa lāwaالوه الوه / » نام به كلهری گویش
 میکند.

 از تقسـیمات  و جـزء یکـی   اسـت  بوده یکی« هوره»با  برآنند در اصل گروهی هر چند كه
 ( است. hura) هوره

 است: قابل تفکیک از هوره ویژگی اما با سه
 میشود. خوانده زنان توسط اغلباما الالیی  اجرا میشود مردان وسیله شتر بهبی ـ هوره

 خوانـده  مقـام  معمـوالً در یـک   میکند. الالیی فرق آن با الالیی و مقامهای هوره ـ آهنگ
 دارد. مختلفی مقامهای میشود اما هوره

گاو و دوشیدن  و یا موقع كودكان برایبیشتر  ندارد، اما الالیی محدودیت هوره ـ مضامین
 كار میرود. به زدن گوسفند و مشک

 در ابیـات  یعنـی  هجایی، 10یا  8 و در مصراعهای هجایی با وزن كلهری در گویش الالیی
 میشود. سرودههجایی 20یا  16

 :هجاییده برای مثال

 ال

lā 

 گا

gā 

 وه

wa 

 پا

Pā 

 ال

lā 

 دره

rad 

 وه

wa 

 ب

Be 

 مگه

gam 

 منه

nam 

 له

la 

 له

la 

 دی

di 

 سای

sāў 

 وده

daw 

 دا

dā 

 له

la 

 ر

re 

 دل

deļ 

 گول

goļ 

 .نیست هجاها مالک و بلند بودن تعداد هجاها برابر هستند كوتاه فقط هجایی در وزن

 :هجایی هشت برای مثال

 ما

mā 

 قم

qem 

 نگای

ηāў 

 شی

Ši 

 خوه

xwa 

 نیه

Nya 

 می

mi 

 مكه

kam 

 خوه م

xwam 

 بف

bef 

 دوو

du 

 ورو

ru 

 ش

še 

 ش

še 

 دمه

mad 

 دمه

mad 
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دو  بـین  كـه  مکثـی  درالالیی هرمصراع خود به دو نیم مصراع)وزن دوری( تقسیم میشود.
 افزاید.می الالیی ایجاد میشود خود بر موسیقایی مصراع نیم

 :الالئیهاانواع 

 میخوانند.( فرزندانشان برای گهواره در پای كه )مادرانی كودكان برای الالئی -5-1-1

 باری ژن مو كورهپاوه وه بووم م/ خوه ر باریم بهالوه مگه الوه الوه
lāwa lāwagam lāwam bar bāre / xwam bum wa pāwaü koram žen 

bārē 

خوانم تا الالییم به بار بنشیند. خودم كارهای ازدواج پسـرم را  برگردان: آن قدر الالیی می

 ردیف میکنم.

 بایدوو بچوو هه مگهچوو / ئرا كورهله  بتاشم رینزه یگاپاره
gāpāraў zařin betāšem la ču / ?eřā kořagam ha bāўdu beču 

 یشه تکان بخورد.برگردان: گهواره زرینی از چوب برای پسرم بسازم. تا این گهواره هم

 وریشمئه مرواری قاقوول / دگان ئراد ئوشم م مالوه گه الوه
lāwa lāwagam me ?eřād ?üšem / değān merwāri qāquļ ?awrēšem 

برگردان: من برای تو الالیی میخـوانم. ای كـه دنـدانهایت مثـل مرواریـد و كاكلـت مثـل        

 ابریشم است.

 اشعار كار -6

ها به همدیگر كمک میکردند و بیشتر كارهای كشاورزی و دامداری انجام كارمردم كلهر در 

را به صورت دسته جمعی انجام میدادند. این عمل موجب اتحاد و همبستگی بین آنها 

( در كتاب مردمشناسی قوم كلهر 345میشد. )مردمشناسی قوم كلهر، جعفربیگی: ص

ای مختلف كاری از جمله كشاورزی و هایل كلهر هم از این تعاون در زمینه»میگوید: 

، برینه، گله جفت، گله وارهشیر»دامپروری، مستثنی نیست و دارای همیاریهایی همچون

ها هایی از اشعاری كه هنگام انجام دادن این كاربه هم كمک میکردند. در زیر نمونه« درو

  آوریم:زمزمه میکردند به عنوان نمونه می

 و گوسفندگاو  دوشیدن هنگام -6-1

 و آواها را تکرار میکنند. اصوات شیر این دوشیدن هنگام

  paў paў paў paўلبها تکرار میکنند.(  را با لرزش پ )البته یپه یپه یپه یپه
 د. بفرووشمه مكهد / قمشی نیهدووشمه مخوه میخوه نمونه: مانگای

māηāў xwami xwam dušemad/ qemši nyakam befrušemad 
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 .تو ندارم فروختن به تو را میدوشم. رضایت . خودمهستی گاو خودم برگردان: ماده

 د.نیه فرووشمه ند / هزارتمهدووشمه مخوه میخوه نمونه: مانگای
māηāў xwami xwam dušemad/ Hezār teman nyafrušemad 

 .تو را نمیفروشم هزار تومان وشم. حتی بهتورا مید خودم هستی گاو خودم برگردان: ماده

اقتصاد مردم كلهر بر پایه دامداری و كشاورزی است. به همین خاطر ارزش خاصـی بـرای   

برای حیوانات اهلی قائلند چون زندگیشان به وجود آنها وابسته است. نگارنده بارها از زبـان  

 یارزد.اند قاطر فالنی پسری مام كه گفتهمردمان آن دیار شنیده

 .مگهرهخه وریزیز ئهئه وان/ میه مگهرهیر هاوهخه یر هاوردیهنمونه: خه
xaўr hāwerdiya xaўr hāwaragam / myawāne ?aziz ?awřē xaragam 

 .میکنی ( پذیرایی)با شیرت عزیز من ! از مهمانخیرآور من ای ایبرگردان: خیر آورده

را مایه خیر و بركت میدانند. زیرا با وجود گاو و گوسـفند اسـت    آنها وجود گاو و گوسفند

كه میتوانند از مهمانان پذیرایی كنند. چون مهمان نوازی از ویژگیهای ایل كلهر اسـت، بـه   

 این سنت حسنه افتخار میکنند و اشعارشان سرشار از این مضامین است.

 واگوور هاالده ئرا تووریایدهوا / یر بایدهخه وه مگهگیانه یپه ینمونه: په
paў paў gyānagam wa xaўr bāydawā / ?eřā turyayda gur hālādawā 

كنار  ات؟ گوسالهایقهر كرده چه . برایبرگردی خیر و خوبی جانم به یپه یبرگردان: په

 توست.

بـا او ارتبـاط   از دیگر ویژگیهای زنان ایل كلهر این است كه موقع دوشیدن گـاو گوسـفند   

 عاطفی برقرار میکنند، با او حرف میزنند و اورا به آرامش فرا میخوانند 

 زیرا بدون وجود آنها كه مایه خیر و بركتند زندگی چیزی كم دارد.

 زدن مشک هنگام -6-2

 تیروهجوو شه له / ئاو ئراد بارم تیپه یرهكه له نیهبژه شکهنمونه: مه
maška bežanya la karaў pati / ?āw ?eřād bārem la ju šarwati 

 زالل آب كـه  . تـا از جـویی  بـده  تحویل من به كامل یشو و كره زده مشک برگردان: ای

 .بیاورم آب دارد برایت

 رهیمهجوو سه له / ئاو ئراد بارم رهفوو كهكه له نیهبژه شکهنمونه: مه
maška bežanya la kafu kara / ?āw ?eřād bārm la ju saymara 

 بیاورم. سیمره از رودخانه آب شو. تا برایت زده و كره پر از كف مشک برگردان: ای

 لیجوو منه له / ئاو ئراد بارم لیعه یراگه له نیهبژه شکهمه
maška bežanya la řāgaў ‘ali / ?āw ?eřād bārem la ju menali 
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 برایـت آب  منـدلی  یاز رودخانـه شـو. تـا    زده علـی  خاطر حضرت به مشک برگردان: ای

 بیاورم.

مردمان این اقوم به حضرت علی)ع( ارادتی خاص دارند. هنگام دست دادن و خدا حافظی 

هایشان سرشار از ذكر علی است به همین خاطر است كـه هنگـام   یا علی میگویند و سروده

ا یه حضرت علی قسم میدهند و از مشک میخواهند كه كره بیشتری به آنها مشک زدن او ر

 بدهد. همچنین به زاللی آب ایمان دارند و از دو رود سیمره و كنگیر به نیکی یاد میکنند.

 اشعار سوگ  -7

 سوگهای دینی و مذهبی  -7-1

میاورنـد و ایـن   را بـه جـا   « حسـین حسین واشا»در ماه محرم در عزای امام حسین آیین 

 سروده را زمزمه میکنند:

 شا حسین وا حسین/ ئرا قتل ئیمام حسین

 تیمهو زنان ناله كنان میگویند: كولنجه بورم له ترمه / ئرا حسین یه
kolanja burem la terma / era hesein yatima 

 برگردان: قبایی از ترمه برای حسین یتیم بر تن كنم.

 (  228ا حسین داوت ) فرهنگ عامه كرد، پرنیان : ص نجه بورم له ماوت / ئركوله

kolanja burem la mawet era hesein dawt 

 برگردان: قبایی از جنس ماهوت برای حسین داود بر تن كنم.

 همچنین میگویند :

 قور دال بری وه چهكو / ههفاطمه نیشت له خوله
fatema ništ la xolaku / hardela beri wa čaqu 

برگردان: فاطمه در خاكستر نشست و گیسـوانش را قیچـی كـرد. و ایـن نمونـه دیگـر از       

 های مذهبی است.تركیب آیینهای باستانی با باور

 یلهیله / سای دوا وهی واوهارهه
arhay wawayla say deva waila  

یـدا  نکته قابل توجه در اشعار كلهری این است كه گاهی وزن و قافیه بر مضامین ترجیح پ

میکند. چون اكثر این اشعار مکتوب نمیشدند آهنگ و وزن آن قابلیت بیشتری بـرای از بـر   

 كردن و انتقال سینه به سینه داشت. مثال باال نمونه بارزی از این نوع است.

  (mur)سوگهای قومی: مور -7-2

 در رثـای  نبیشـتر زنـا   كـه  مُـرَّدف  هجایی، مقفـا و گـاه   در وزن آهنگین است مور ابیاتی
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دارد  هـوره  شبیه آهنگی«  payamuri /موریپایه»میسرایند مور یا رفته  از دست عزیزان

میکند ، مور معموالً  رسوخ انسان جانتا بُن  حزن انگیز كه و صدایی غمناک اما با مضمونی

 میشـود. معمـوالً ابیـات    و خوانـده  سروده ردیف و گاه قافیه همراه هجایی ده در مصراعهای

ســروده میشــود. «  murhārار/ هـ مــوور»مـور میخوانــد   كــه كســی و توسـط  البداهــهفـی 

 (. 362)مردمشناسی قوم كلهر، جعفربیگی، ص: 

 نمونه ده هجایی:

 سه  به  دان  ری گی رن گی مه وه ئو

?ü wa ma gi ren gi ri dān  ba sa 

 سه     ده وه  قم حه رم     گی ب ال بی

sa    da     wa      qem   ha     rem     gi      be      lā    bi  

برگردان: شما گریه نکنید، گریه شما كافی است / اجازه دهید من گریـه كـنم. زیـرا مـن     

 سزاوار گریه كردنم.

 بیشتر:مثالهای

 بوود باری برا دژمنبی ر وهبوود / سه هزاری رنمونه: برا چو خاسه ئه
berā čü xāsa ?ar hezārē bud / sar wa bē berā dežmen bārē bud 

بـرادر   بـدون  باشـد. انسـان   هزار برادر داشـته  اگر انسان است خوب برگردان: برادر خیلی

 میشود. بر او مسلط دشمن

در بین مردم كلهر داشتن برادر از چند جهت امتیاز بسیار بزرگی است. یکی ایـن كـه در   

ای پشتیبان هـم بودنـد و دیگـر اینکـه در كارهـای كشـاورزی و       قبیلهجنگها و درگیریهای 

دامداری به هم كمک میکردند. تکیه كالم آنها درموقع از دسـت دادن بـرادر ایـن بـود كـه      

 میگفتند: پشتم شکست. یعنی قدرت و تواناییم را از دست دادم.  

 ماوا لتهنهجه بوود وه خاک له كوو بوود ئاوا / داخل ردهر زهخوه نمونه: ئی
?ē xware zarda la ku bud ?āwā / dāxeļ bud wa xāke janatal māwā 

 میشود. میکند؟ وارد بهشت در كجا غروب خورشید طالیی برگردان: این

است و اعتقاد دارند كه جایگـاه او در   غروب خورشید، استعاره از مرگ عزیز از دست رفته

 بهشت است. 

 ربهله شکار ئاهوووانوه  ر / چیدهر زهمهكه خان وو چیدهك وه نمونه: یه
ya wa ku čida xāne kamar zař / čida wa šekār ?āhuwān la bař 
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 ؟ایرفته كوهستان شکار آهوان ؟ / بهایكجا رفته به كمر زرین! خان برگردان: ای

با مشهود است و ایـن از آن روی اسـت   العارفی زیشایان ذكر است، كه در شعر باال تجاهل

كه كلهرها از شدت غم و غصه، مرگ عزیزشان را باور نمیکنند و خود را به نادانی میزنند تا 

كننـد. میگوینـد   بدین وسیله از شدت غم و غصه خود بکاهند یعنـی مـرگ او را بـاور نمـی    

 .استاست بلکه به شکار رفتهنمرده

 واوانهمیه وه خر بخوه وا / چو خاندیواخانه و سونهو بیه کنمونه: ته
tak bēўa waw süne diwāxānawā / čü xān xeř bexwa wa 

myawānawā 

كن.) مردم  سركشی از مهمانان بزن / و مانند خان تکیه پذیرایی سالن ستون برگردان: به

 ( 363شناسی قوم كرد،جعفربیگی: ص 

 رزمبه زوان نیهكولی كه رزم / لهگووده چیه گیونمونه: یه وه كوو  
ya wa ku čēўa giwe gudarzem / la koli kanēўa zowāne barzem 

 ام. ) همان (شده او الل از فقدان است. منكجا رفته به برگردان: گیو گودرز من

  čamariری/ مهچهسوگ قهرمانان:  -7-3

بزرگداشـت قهرمانـان كـه معمـوالً چنـد روز بعـد از       چمری مراسمی اسـت در سـوگ و   

خاكسپاری برگزار میشود. اگر در زمستان كسی فوت نماید آن را به فصـل خـوش موكـول    

مینماید. زیرا اجرای این مراسم به فضای باز نیاز دارد. مراسم چمری مخصـوص قهرمانـان،   

بـرای افـراد عـام و زنـان      سران، بزرگان و افراد صاحب نفوذ ایل و طایفه میباشد و هیچگـاه 

بـه صـورت   « پرسـه »شود. امروزه بعضی آن را همزمان با مراسم چنین مراسمی برگزار نمی

 همگانی برگزار میکنند.

برای اجرای چمری در یک فضای باز سیاه چادرهـایی را بـرای اسـتراحت مهمانـان برپـا      

شفاهی برای شـركت در   میکنند یک روز قبل، از افراد طوایف و ایلها) زن ومرد ( به صورت

مراسم دعوت میکنند. همچنین افرادی را برای پذیرایی مشخص میکنند )بیشتر پـذیراییها  

در این مراسم چای و آب و شربت میباشد( مادیانی را با رختخواب پیچ، تزیین نموده، زیـن  

نـد،  آویزرا به صورت نگون بر روی آن قرار میدهند، اسلحه و لباسهای متوفی را بـر آن مـی  

ای خـالی بـر سـرش میکننـد، یـال و دم آن را بـه سـبک        توبره ،دست و پای او را میبندند

 ( 67گذشته میبرند. )آیین ها در شاهنامه ، آبادی باویل: ص 

گرفته از آیینی كهن است ، چرا كه در شاهنامه، در سوگواری اسـفندیار چنـین   چمری بر

 است:آمده 

ــپاه  ــیش سـ ــود پـ ــی بـ ــیاه   پشـــوتن همـ  بریــــده بــــش و دم اســــب ســ
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 بـــر نهـــاده نگونســـار زیـــن    بـــرو

ــان اوی  ــامور خـــود و خفتـ ــان نـ  همـ

 

 ز زیـــن انـــدر آویختـــه گـــرز كـــین  

ــوی   ــر جنگجـ ــه و مغفـ ــان جامـ  همـ

 

 سپه رفت و بهمن به زابل بماند ز مژگان همی خون دل برفشاند

ص  3929ــ 3926)شاهنامۀ فرودسی، به تصحیح ژول مول، جلد چهـارم و پـنجم، بیـت    

1299 ) 

پس همانطوری كه در شاهنامه آمده، این رسم دارای قدمت دیرین است؛ به این اسـب و  

هـای سـیاه برپـا    گویند، عالوه بر این، علمهایی از پارچهمی« kotalل/ كوته»تشکیالت آن 

گو و شاعران محلی دعوت میشود كـه در محـل بـه    از افراد بدیههمیکنند. برای این منظور 

میگویند. از نوازندگان دهل و سرنا نیز دعوت میکنند در وسـط جایگـاه   « büšبووش/ »آنها 

گـا/  رمهچه»با قرار دادن سنگها روی هم چیزی مثل مخروط مانند درست نموده كه به آن 

čamargā »تا سالها باقی میماند و قابل احترام اسـت و   میگویند و آن را به صورت یادمان

 ( 367) مردمشناسی قوم كرد، جعفر بیگی، خسرو: ص  كسی آن را خراب نمیکند.

 هایی از اشعاری كه در چمری میسرایند:نمونه

اشعاری كه در چمری سروده میشود به جایگاه و موقعیت فرد متوفی بستگی دارد و پـس  

گو این مصراع توسط همراهان او دوبار تکرار میشـود:  چمریاز سرودن هر بیت توسط شاعر 

 و.  و رهی رهو ههو رهی رهو ههمیر رهآخه

 م مکه هینجیر شیر كردم/ خاک وه بی زهسته یهور هوز یهه ی بیدادی داد ههنمونه: هه

 haў dād haў bēdād haў zur haў setam / xāk wa bē zanjir šēr 

kerdeўa mekam 

انصافی كه خاک بدون غل و زنجیر شـیری را محکـم   برگردان: این خیلی زور و ستم و بی

 است.  است كنایه از مرگ دالوران. در واقع نوعی اعتراض به روزگار و زمانهبسته

  وه ماموور نگ كردیهم سهزهئهیشوور/ ئمیرم مهلهئانمونه: د حاكم داشتیم له

de hākem dāštim la ?āļam maўšur / ?amir ?azam saη kerdeўa wa 

māmur 

برگردان: دو حاكم داشتیم كه در جهان مشهور بودند؛ امیر اعظـم سـنگ مـامور میکـرد.      

منظور از دو حاكم امیر اعظم و امیر مخصوص میباشد. مشهور است كه امیر اعظم، سلیمان 

ها را بـه عنـوان   خان، سنگهای مخصوصی داشت و هرگاه كسی را احضار میکـرد، آن سـنگ  

 مامور، توسط كسی برای او میفرستاد.  
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خان و اشعار چمری فوق توسط مرحوم ناصر سهامی از ایل علیرضاوندی جهت عباس

است.)مردمشناسی قوم كرد، جعفر خان قبادیان ) سران ایل كلهر( سروده شدهسلیمان

 ( 365بیگی : ص 

 اشعار سرگرمی -8

 هافال سروده -8-1

ر نشین از فال و فالگیری برای رسیدن به آرزوهـا و پـیش بینـی اوضـاع و     در مناطق كله

های خـود و امـوال سـرقتی اسـتفاده میکننـد .یـک نـوع از        گاهی برای پیدا كردن گمشده

فالگیری این است كه فردی نوزادی را روی دست خود یا در حالت ایستاده نگه میـدارد، در  

یگوید: اگر انجام این كار خیر است پای راستت حالیکه در دل نیت میکند خطاب به نوزاد م

را بلند كن و اگر شر و بی نتیجه است، پـای چـپ را بلنـد كـن و ایـن كلمـات را بـر زبـان         

 آورد:می

 menāle pāri ya emsāli / xawarور له خانه خودا داری. منال پاری یا ئمسالی/ خه

la xanay zodā dāri.              باالخره كودک خسـته میشـود و یکـی از پاهـایش را بلنـد

میکند .كه اگر پای راستش را بلند كرد عاقبت كار خوب اسـت و اگـر پـای چـپش را بلنـد      

 كرد، عاقبت آن كار خوب نیست و منصرف میشوند.

معروف است و ازین قرار است « كیو شمهشه»یک روش دیگر در ایل كلهر برای تفال، به 

مراد یـا آرزویـی دارد، شـب شـنبه خـود را در پشـت سـیاه چـادر یکـی از           كه شخصی كه

 همسایگان پنهان میکند و با خودش میگوید :

 مهئه و دهمه / قسیه خاصی بنهمه دالگ شهو شهشه
šaw šama dālege šama / qesyae xāse bena aw dama. 

 یعنی: شب شنبه مادر شنبه حرف خوبی در آن دهان بگذار. 

اند در باره موضوع خوبی صحبت كنند ر كسانی كه در داخل آن سیاه چادر نشستهكه اگ

آن شخص آن را به فال نیک میگیرد اما اگر در باره موضوع بدی صحبت شود انجام آن كار 

 منتفی میشود.

 هابازی سروده -8-2

 ( čaw čawو / و چهچیستان: ) چه -8-2-1

میگویند. یکی از سرگرمیهایی كـه مـردم كـرد ایـن     « وو چهچه»در گویش كلهری به آن 

منطقه، اوقات فراغت خویش را با آن سپری میکنند، چیسـتان اسـت. چیسـتان، اغلـب در     

آیند به میان كشیده میشـود. چیسـتانها بیشـتر    شب نشینیها زمانی كه مردم گردد هم می
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آنهـا نیـز از جانـب    است و بسـیاری از   ساخته و پرداخته ذهن پویای مردم كرد این منطقه

نامـه  ( در كتـاب كلهـر  121اسـت. )كلهرنامـه ، محمـدی: ص    مردم مناطق دیگر وارد شـده 

و)چیسـتان( اسـت كـه در شـب نشـینیها و      و چهیکی از سرگرمیهای خالق چه»مینویسد: 

است. بزرگان جمع با ها، همسایگان، فامیل و دوستان مرسوم بودهنشستهای جمعی خانواده

الی حکیمانه دیگران را وادار به تفکر و پاسخ مینمودند. این سرگرمی بسیار مطرح كردن سو

هیجان انگیز و زیبا، شخص پاسخ دهنده را به عنـوان فـردی بـا هـوش و خـالق بـه جمـع        

 هایی از چیستانهای رایج در منطقه را ذكر میکنیم:اكنون نمونه« معرفی میکرد.

 وشرهدهرزی و بیده، بیوشوش له لید توام جفتی كهنمونه: خاون هه

xāwen hawš lalid twām jefte kawš / bi darziyo bi derawš.  

برگردان: ای صاحبخانه، یک جفت كفش از تو میخواهم، بدون سـوزن و درفـش. جـواب:    

 ركاو)= ركاب(

 ره، نووی له سایهیشتی له خوهسایه/ ههكن بیپل، بی كهنمونه: دار هفده

dāraile haft pal bi kan bi sāya / hašti la xwara nwy la sāya. 

اش در اش در آفتـاب و نـه شـاخه   ای، هشت شـاخه برگردان: درخت هفده شاخه بی سایه

 سایه. جواب: نماز

 نمونه: دالگ یه كوو، كور هزار/ هولگه هولگه و كالودار

dāleg yaku kor hezār / hulega hulegaw kelāw dār. 

رو)= بلـوط(  ای رنگ و كـاله بـه سـر. جـواب: بـه     زار پسر همه قهوهبرگردان: یک مادر و ه

 (104)فرهنگ عامه كرد، پرنیان : ص 

آنچه كه قابل تامل است چیستان در كلهری برگرفته از طبیعـت اسـت. طبیعتـی كـه در     

زندگی مردم ساری وجاریست. كاربرد چیستان صرفا نوعی بازی و سرگرمی نیست، بلکه بـا  

، گیاهـان و جـانوران از مزایـای    ت. شناخت طبیعت پیرامـون خـود، گلهـا   آموزش همراه اس

كاربرد چیستان است. ذهن مردم را برای شناخت اشیا پیرامون خود خالق میکند تا آنها را 

برای كار و زندگی آماده كند و نوعی اتحاد و همبستگی بین آنها ایجـاد نمایـد. در گذشـته    

س درس و مدرسه خبری نبود ، ذهن كودكان را بـا ایـن   كه در روستاهای دور افتاده از كال

نوع چیستانها به چالش میکشیدند و در واقع مهارت آموزی میکردند و آنها را برای زنـدگی  

 4( در فصـلنامه فرهنـگ وادبیـات عامـه شـماره      1393آماده میکردند. علی رضـا شـوهانی)  

ادبـی، شـفاهی بـودن آن    به جرئت میتوان گفت كه مهمترین ویژگی ایـن نـوع   »مینویسد: 

است. این های دور تا به امروز، سینه به سینه نقل شده و ماندگاری یافتهاست كه از گذشته

ویژگی چیستان، بیانگر این واقعیت است كه این نوع بـر خـالف دیگـر انـواع ادبـی، جنبـه       
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افته است. شفاهی داشته و افزون بر شاعران و ادیبان، در میان عامه مردم نیز رونق و رواج ی

های عام و متنوع چیستان است كه از جمله آنهـا میتـوان بـه    این امر شاید به سبب كاركرد

بینی، تفکر، تشحیذ ذهن، اندیشـه ورزی و ...اشـاره   بخشی، باریکجنبه سرگرمی و خالقیت

 «  كرد.

 اشعار سرور -9

 سرورهای ملی -9-1

نـوروز، تیرگـان، سـده، چهارشـنبه     های ملی، اغلب در جشنهای ملی و فصـلی مثـل   ترانه

هـای پیشـواز   هـای ملـی، ترانـه   سوری و مانند آن خوانده میشود. یکی از انواع اشعار و ترانه

نوروز و بهار هستند كه نوید نوروز میدهند. مثل نوروز خوانی. اشـعاری كـه نـوروز خوانـان     

هـا میخواننـد ایـن    های چهار و پـنج نفـری در كوچـه   چند روز پیش از آغاز نوروز در دسته

خونی نیز مشهور است. )زبان و ادبیـات  خونی و امامخونی، نوروزمراسم با عناوینی چون بهار

 (.  341عامه ایران ، ذوالفقاری : ص 

در ایل كلهر، قبل از تحویل سال جوانان در پشت بامها حاضر میشوند و از سـوراخ پشـت   

بیلی را به طناب بسـته بـه پـایین آویـزان     بام كه معموال جای لوله بخاری است كیسه یا زن

 میکنند و این عبارات را میگویند:

 و براته / چشتی بنه تو ئی خالته و شهشه

šow šow berāta češte benatu ?ē xelāta  

برگردان: شب، شب بخشش و شادی و سرور است. وسیله ای داخل ایـن لبـاس بگـذار. و    

و در آن میگذاشتند.) فرهنگ عامـه كـرد، پرنیـان :    آوردند های را كه داشتند میمردم چیز

 ( 232ص 

یادآوری میشود كه در واقع شب برات شب پانزدهم شعبان است )فرهنگ معـین( كـه در   

این شب مردم به شادی و سرور میپردازند. این نشانه پیوندی اسـت كـه مـردم كلهـر بـین      

عـت(: لبـاس و پوششـی كـه     جشنهای باستانی و اعیاد مذهبی برقرار میکنند. خالت )= خل

خانواده داماد به عروس یا خانواده او میدهند.)فرهنگ فارسـی عمیـد( رسـم اسـت در ایـل      

 ای كه معموال نوعی پوشش است، تهیه میکنند.كلهر برای بستگان درجه یک عروس هدیه

 های دینی و مذهبیسرور -9-2

یبرنـد. بخشـی از اشـعار    این اشعار را مردم در اعیاد و جشنهای دینـی و مـذهبی بکـار م   

های دینی مربوط به تولد بزرگان دین مثل تولد پیامبر یا ائمه اسـت كـه بـه مولـودی     سرور

 (.342معروف است )زبان و ادبیات عامه ایران ، ذوالفقاری: ص 

 اكنون ابیاتی از سرورهای دینی و مذهبی را ذكر میکنیم:
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 رنگ نال وه گران كهر/ ئیژدها وه ته یا علی هانای شیر وه خوران كه
yā ali hānāy šir wa xorān kar / eyždehā wataŋ nāl wa gerān kar. 

 برگردان: ای علی كه شیر خشمگین را رام میکنی و اژدها را نعل میکنی.

 لیلههیا علی هانا یه چم نیله/ موسلمان وه ده س كافر ز

yā ali hānā ya čame nila / mesalmān wa das kafer zalila. 

 است. ام؛ مسلمان به دست كافر ذلیل شدهبرگردان: ای علی در گرداب رود نیل افتاده

 نگمهری لهیل لهی ریوارهنگمه/ وینهیا علی هاوار فره ته

yā ali hāwār fera taŋema / wǐnay rǐwārayl larǐ laŋema. 

 ام.راه ماندهام؛ مانند رهگذران در برگردان: ای علی در تنگنای زندگی افتاده

 سكهی بیمنهرس له هانای دهس/ برهریارهرد فهیا علی هانای فه

yā ali hānāȳ fared faryāras / beras la hānāȳ darmenaȳ bē kas. 

 رس انسانهایی، به داد فقرا و بیچارگان برس.برگردان: ای علی كه فریاد

 ری دیرییدهی حهدل ها ژیری/ وه شکل و شیوهمالی دلی جهپرشه

prešaȳ jamālǐ del del hā žērē / wa šekl lo šēwaȳ heȳdarē dērē. 

برگردان: درحالی كه بر اسبش سوار است، نورش عالم گیر است و جمال و كمال حیدری 

 دارد.

ی پشت له زریه وه.)كلهرنامه ، محمدی : و چوار ئاینهر گریه وه/ وهر وهین وهو شال سهوه

 (113ص 

waw šāle sayene war war geryawa / waw čwār āyenaȳ pešt la 

zerya wa. 

 ات. ات؛ با آن چهار آینه پشت زرهبرگردان: با آن شال سنگین و گره اندر گره

 اشعار تغزلی -10

درگویش كلهری آوازهای عاشقانه بیشتر به وسیله مردان خوانده میشود. شعر آن آهنگ  

در آن موج میزند . آوازهای عاشقانه كلهـری بـه دور از الفـاظ    هجایی دارد و نجابت و پاكی 

ركیک میباشد و معموال دارای مالحت خاصی است. در زیر نمونه هایی از آوازهای عاشـقانه  

 آورد.كه نگارنده خود اززبان مردم شنیده است می

 نمماوهده سیر چایئه / چمان نمكردید پاوه سیه زلف وه
wa zelfe siya kerdid pāwanem / čemān ?asire čāў damāwanem 
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 دماوند هستم. اسیر چاه . گوییكردی خودت مرا پابند عشق سیاهت برگردان: با زلف

 نگه واچه وه گرت گولی لیر مهنگه وا / ههره ندینچه یغمهنه یهار وهوه
wahār waў naγmaў čandin řaηawā / har malē goļē gert wa čaηawā 

 .استمنقار گرفته به گلی ایآمد. هر پرنده رنگارنگش هاینغمه برگردان: بهار با آن

موسیقی، رنگ، گل و پرنده، در اشعار كلهری جایگاهی خاص دارد كه توصیف زیبای بهار 

حکایت از آن دارد. همچنین تشخیص از ویژگیهای شـعر كلهـری اسـت. بهـار بـا سـردادن       

ای متنوع از راه میرسد و پرندگان، در حالی كه هر یـک گلـی بـه منقـار دارنـد، نویـد       آوازه

آمدن بهار را سر میدهند كه این تنوع رنگ و موسیقی در پوشیدن لباسهای رنگارنگ زنـان  

 است.و دختران كلهری تاثیر گذار بوده

 م كوور بوو یه خوو ریوارهتم یه یاره / گالرهله دورا هاتی وه
la dürā hāti watem ya yāra / gelāram kur bu ya xu řēwāra 

آید. چشمم كور شود، این كـه  برگردان: از دور كه تو را دیدم، فکر كردم كه یارم دارد می

 آید.رهگذر است، كه دارد می

 قیامت پیم نیشان داید گوشهد / وهیامهد كاشکه نهئیواره دیمه
?ēwāra dimad kāška nayāmad / wa pim nišān dāyd gušaў qўāmat  

ای از برگردان: هنگام غروب تورا دیدم كاشکی نمیدیدم. زیرا بـه حـالی رفـتم كـه گوشـه     

 قیامت به من نشان دادی.

 م له سامول نازاران دایهل گهنگی له پامو/گهنیا داری بوم تیهته

 یایهپپام برل نازاران وه ل گهسه پیر بومه گولم رزیایه / گهیه
tanyā dārē büm tyaneğē la pāmü / gal gal nāzārān dāўam la sāmü 

yasa pir büma goļem řezyaўa / gal gal nāzārān wa pām beřyāўa 

ای در پای من میجوشید. دختران زیبا گروه گروه در برگردان: تک درخی بودم كه چشمه

است. دیگر از دختران زیبـا خبـری   هام، برگ و گلم ریختآرمیدند. حاالپیر شدهسایه من می

 نیست.

نوستالژی یا غم غربت، بازگشت به دوران جوانی و یاد شادیهای گذشـته در سراسـر ایـن    

افتد كه روزگـاری بیـا و برویـی    های شیرین خود میسروده موج میزند. شاعر یه یاد گذشته

آرمیدنـد و از  آن مـی است. وی خود را به درختی تشبه كرده كه زیبا رویان در سـایه  داشته

چشمه زاللی كه در پای آن میگذشته، سـیراب میشـدند و حـاال كـه پیـر شـده و قـامتش        

 است.خمیده، دیگر از زیبارویان، خبری نیست و تک و تنها مانده
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 گیرینتیجه

یـافتم كـه اشـعار كلهـری در برقـراری      با توجه به برسیهای انجام شده، در این مقاله، در 

اجتماعی میان اقوام و نیز تداوم فرهنگ و میراثهای فرهنگی به نسلهای بعد و نیز ارتباطات 

ارتقای هویت قومی از اهمیتی خاص برخوردارند. پژوهنده كه خود از گویشـوران ایـن قـوم    

های اجتماعی به هفـت طبقـه   های اشعار كلهری را با توجه به مضمون و كاركرداست، گونه

ایش. اشعار خواب و نـوازش. اشـعار كـار. اشـعار سـوگ. اشـعار       تقسیم كرده است: اشعار نی

سرگرمی. اشعار سرور. اشعار تغزلی. مقاله حاضر به روش كتابخانه ای و میـدانی بـه سـبک    

 ام:توصیفی، انجام شده است و به نتایج زیر دست یافته_تحلیلی 

دسـت تجـاوز   المثلها كه اكثرا منثور بودند)جز چند مـورد كـه از انگشـتان یـک     . ضرب1

. مضامین هوره در گذر زمان تحول و 2های اشعار كلهری قرار نمیگیرند. نمیکردند( در گونه

است. به عبارت دیگر از مضـامین عرفـانی)دوره ساسـانیان( بـه وصـف طبیعـت)       تطور یافته

های صید قلی( و نظر( و بعد از آن به صورت تغزل در وصف معشوق )سرودههای علیسروده

هـای حسـینی(   صت  در مضمون حماسی در وصف رزمندگان و شهیدان)سـروده در دهه ش

های آیینـی و توسـل   افزایی و اتحاد، باور. در گونه اشعار كار عالوه بر هم3است. تحول یافته

. ترجیح معنـا بـر وزن و قافیـه در اشـعار كلهـری      4به بزرگان دین و ائمه اطهار موج میزند.

ها مـورد  . اشعاری كه در مثالها و نمونه5آهنگ جبران میشود.نمایان است كه این نقیصه با 

بررسی قرار گرفت، همگی دارای وزن هجائیند. البته در برخی از اشعار یک یـا چنـد حـرف    

ویژگیهای شعر هجایی بـه حسـاب آورد. همچنـین در بعضـی     اضافی وجود دارد كه میتوان از 

 ه بر یکسان بودن حروف پایانی.  ها اساس قافیه بر نزدیکی تلفظ حروف است ننمونه
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