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 چكیده
به اینکه شغل مردم کشاورزی و دامداری و کشت این منطقه گندم وبررج   در مناطق بختیاری به ویژه شهرستان لردگان با توجه 

است درباره کاشت وبرداشت این محصوالت اشعار و سروده های عامیاجه ی مختلفی در میان مردم رای  است که بره ورورت   
علی ،سروده شده اجرد. و شرعر یرار    دسته جمعی یا منفرد خواجده می شود . این اشعار به گَرَ گَرَ ، برزگری ، یار یار و یا علی یا 

یار را بیشتر با آواز می خواجند تا شنوجده را به وجد آورد .همه این اشعار به زبان شیرین لری بختیاری)جوجکی( معروف هستند 
که بخشی از میراث فرهنگی جاملموس مردم بختیاری است به خصوص خطه لردگان است. در پژوهش به بررسی بومی سروده 

 ه لردگان و سروده هایی که در باره گندم و برج  پرداخته شده است .های منطق
 

 گندم کاری ،برنج کاری ،بختیاری ،شعر عامیانه : کلیدی واژگان

 
 مقدمه

پس از گذشت قرن ها اقوامی وجود دارجد که به میزان قابل توجهی آداب و رسروم و رفترار ویرژه ی خرود را  فر       
کردجد و همواره در  راست آن می کوشند . اشعار و سرودهایی به لهجه های لری و کردی و ... و بره گرویش هرای    

یرز مشراهده کررد ،    جر لهجه دیر ساله ی بختیراری  شاعراجه فراواجی خواجده می شود . که این اوالت را جیز می توان د
لهجه ای که جموجه های موزون موسیقیایی آن از دیرباز در آبادیها ، چه در دشتها و سیاه چادرهرای ایرل بختیراری برر     
زبان ها جاری بوده و هنوز ادامه دارد . که این مقاله  اوی سرودهایی به این لهجه است . جشان آن که  تری جواجران   

به دست این قوم اگر چه در برابر مظاهر پر زرق و برق تمدن روزگار قرار دارجد آگاهاجره بره هویرت و دسرتمایه      قلم
های فرهنگی خویش عنایتی ویژه دارجد . این جگرش عاشقاجه و شاعراجه جه تنها به یار ، بلکره بره دیرار هرم معطروف      

ت بکر بختیاری تصویر شده است و دیاری کره  راو و   است ، یاری که در اکثر دوره ها متناسب با فضا و رجگ طبیع
هوای  ماسه فتح ها و شکست ها ، کام ها و جاکامیهای آن با خروش رسا و براجگیزجده ی شاعر در گویش جان مری  
جشیند . اشعار رای  در شهرستان لردگان در کلیه روستاهای دور و جزدیک به همین وورت خواجده که افراد میان ساو 

شدید ی به اشعار یار یار دارجد . و همچنین اشعاری که در موقر  فاتحره خرواجی کره بیشرتر در برین زجران        عالقه ی 
خواجده می شود . در فاتحه خواجی زجان بیشتر برای شخص مرده مرثیه سرایی می کنند و برای شخصیت و خاجواده و 

) خون گِرو ( یعنی خون گریره کرردن معرروف     کارهای خوبی که اججام داده مرثیه سرایی می کنند . که این اشعار به
است و این مرثیه سرایی بیشتر در استان چهار محاو و بختیراری و کهکیلویره و برویر ا مرد و همچنرین روسرتاهای       

 شیراز دیده می شود .
اشعاری که بیشتر برای کشت گندم و جو و برج  استفاده می شوجد ، به وورت گسرترده جیسرت ولری چرون برزگرر      

ندم و جو خود را در مناطق دوردست ماجند گرمسیر به فاوله ی چند کیلرومتری اججرام مری دهرد و مجبرور      کشت گ
است چندین روز از خاجواده ی خود دور باشد و دلش برای خاجواده تنگ می شرود . و ایرن دلتنگری خرود را موقر       
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گوش زجش برساجد کره ثابرت کنرد چفردر      چیدن به وورت یار یار می خواجد و آجها را به باد می سپارد که آجها را به
 خاجواده اش را دوست دارد و برای جشان دادن دلتنگی خود در سرودهایی که می خواجد چنین می گوید :

ه من تو را دوست دارم همین اآلن چیدن را رها کنم و از کوه ها و درّه ها بگذرم تا به خاجه برسم . ک اگر قبوو جداری
مسیر را تحمل می کنم تا جاجی به خاجه بیاورم . آجقدر با آوازه زیبا و دلنشین می خواجد ترا  من به خاطر شما گرمای گر

   آرام بگیرد 
 «folk-Lor»تعریف دانش عوام 

وا ب جظران از داجش عوام یا توده شناسی که خود شاخه ای از علم مردم شناسی اسرت تعراریب بسریاری را ارا ره      
داجش عوام یا توده شناسی، علم به آداب و رسوم، بازی ها و سرگرمی ها، قصره  »کرده اجد که یکی از آجها چنین است:

راجه ها، سرودهاو تصرنیب هرای شرادی و عرزای یرک قروم       ها، افساجه ها،  داستان ها، ضرب المثل ها، چیستان ها، ت
وملت که زبان به زبان و دهن به دهن از جسلی به جسلی می رسد و جم  آوری و بررسی دقیق آجها بسریاری از جکتره   
های باریک و مبهم زجدگی و معیشت، اخرالق وعرادات ،عواطرب و ا ساسرات و طررز تفکرر و اجدیشره و اجمراال         

 (52-52: 0931جهان بخش تهماسبی کهیاجی، )« ن قوم و ملت را آشکار می سازد. خصایص رو ی و ملی آ

 ادبیات عامه:
یکی از شاخه های مهم فرهنگ مردم ادبیات عامه است که زمان پیدایش آن  مربوط به پیش از دوران جوشتار اسرت و  

رهنگ عامه متعلق به مرردم اسرت،   به وورت شفاهی و از جسلی به جسل دیگر به امروز رسیده است. از آن جایی که ف
ادبیات امه جیزبا واقعیت های زجدگی مردم پیوجد دارد و بازتابی از زجدگی اجتماعی و فرهنگری آجران اسرت. و برخری     
عناور مربوط به این  وزه،هنوز هم مکتوب و ثبت و ضبط جشده اسرت . در واقر  گنجینره ای  نری بررای ادبیرات       

همی در دوام و پایداری فرهنگ قومی و استمرار آن در تاریخ دارد این ادبیرات را  مکتوب  به شمار می رود و جقش م
ادبیات شفاهی، هنر زباجی یا هنر کالمی عامیاجه جیز جامیده اجد و بیشتر در جوامعی که به  ف  سنت های خرود عالقره   

در ایرن گوجره جوامر ، جزدیرک     دارجد، به ویژه روستایی ها ، بیشتر گسترش یافته است. دلیل گستردگی ادبیات عامره  
بودن زجدگی مردم به طبیعت و در جتیجه قوی تر بودن ذوق و جیروی ا ساس و تخیل آجان داجسته اجد. )علری  سرین   

 (20-25: 0931پور، 
ما بر این باوریم که فرهنگ مردم هسته مرکرزی و قلرب پرژوهش هرای مرردم شناسراجه اسرت، چهرره کامرل تمردن            

قوم و ملتی را جشان می دهد. زمان و مکان  در گوجه ها و ساخت ایرن فرهنرگ دو عنصرر     فرهیختگی و فرزاجگی هر
اولی به شمار می روجد. این عناور هماجندی و همساجی فولکور را در آداب و سنن افساجه ها، ادبیات و داجرش هرای   

یر جوشرته آن از سرینه بره سرینه     بومی ایجاد میکند. این کارکرد ها بارزترین تجلی فرهنگ مردم است و اجتقاو اسناد  
،ذهن به ذهن و دهن به دهن، سبب  یاط توده ها و توسعه و پیشرفت فرهنگی ، قوم ها و ملت ها خواهرد برود. برا    
مرگ هر فرد سالخورده ای بخش عمده ای از این فرهنگ فنا شده و به اوراق گمشده تراریخ مری پیوجردد ضررورت     

محافظت از  یاط بشری و جگهداری مرزهای خرد و رابطه بشرر در طروو    پاس داری و  ف  ماجده های این فرهنگ
تاریخ است. ثبت و جم  آوری مناب  فرهنگمردم سهل و ممتن  است. اگرر ایمران، براور، عشرق، دلبسرتگی ، وربر و       

ی اماجت داری ، دلسوزی و پیوجد های معنوی را همراه تعهد و تخصص در جظر جگیریم؛ قدم گذاشتن در این کرار بسر  
 (  02-01: 0930دشوار و خسته کننده است)عباس قنبری عدیوی، 

ضرب المثل ها کلید راهیابی به فرهنگ هر قوم و اجعکاس دهنده تجربیات جسل ها و بازتابی از زبان مردم مری باشرد   
جوشرتن و   آجها بعضا دارای جمالت کوتاه هستند اما مفاهیمی بلند دارجد و چنان مقصود را بیان می کنند که ساعت ها

یا سخن گفتن قادر به این کار جیست. در بین بختیاری ها ضرب المثل ها به دلیل تماس مستقیم با طبیعرت، سرری  و   
بی پرده ولی عمیق و بسیار پر معناست ضرب المثل های بختیاری جشاجه ی پیوجد این زبان با شراخه هرای گوجراگون    
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در واق  اینها قسمتی از خرده فرهنگ های ایل قیور بختیاری مری   ادبیات ماجند قصه، داستان، ضربالمثل و شعر است.
 باشند که به فرهنگ توده معروفیت دارجد) سن چرا یان بختیاری )بحو(، پایگاه فرهنگی اجدیکا ( 

 تعریف زبان، گویش، لهجه و گونه
یجاد ارتباط و اجتقراو افکرار و   زبان الفاظیست که برای ا»زبان شناسان در یک تعریب ساده اما جام  بر این باورجد که:

اما دکتر ایران کلباسی از منظر گویش شناسی به زبان جگاه کرده «عواطب و معاجی از ذهن به ذهن دیگر به کار میرود. 
دریک محدوده سیاسی آن چیزی که ما به آن زبان می گوییم باید دو ویژگی داشرته باشرد: جخسرت    »و معتقد است که

کت باشد یعنی قدرت سیاسی داشته باشد ماجند زبان فارسی در ایران و دوم اینکره جسربت   اینکه زبان رسمی یک ممل
به زبان ها و گویش های اطراف خود زبان مادری باشد ماجند زبان های ارمنی، عربی و ترکی در ایران که به ترتیب از 

فارسری از خراجواده زباجهرای ایراجری      زبان های مادری ارمنی ، سامی و اوراو آلتایی گرفته شده اجد در  الی که زبران 
 (20-0930جهان بخش تهماسبی کهیاجی، )«است

گویش لهجه و گوجه به ترتیب شکل های یک زبان اجد. این سه زیر گروه زبان به شمار می آیند و برا وجرود تفراوت    
زبان وا د هسرتند   هایی که با هم دارجد اما در جهایت یک مجموعه را تشکیل می دهند. گویش ها شاخه هایی از یک

مثال گویش های فارسی، کردی، بلوچی، مازجدراجی و... گویش های گوجاگون یک زبان ایراجی هسرتند. بره اجروار هرر     
گویش لهجه می گویند برای مثاو گویش فارسی دارای لهجه های تهراجری، اورفهاجی، شریرازی، کرمراجی و ... اسرت.      

ا هم تفاوت های بسیاری دارجد و فهم آجها جیاز به آمروزش دارد و لری   گویش ها از جظر آگاهی ، واژگاجی ، دستوری ب
لهجه های هر گویش معمروال تنهرا تفراوت هرای آوایری و واژگراجی دارجرد و فهرم آجهرا جیراز بره آمروزش چنرداجی              

 (20جدارجد.)همان ص 
تعبیرر ادوارد بارجرت    از جمله مفاهیم قابل توجه در مطالعات اجسان شناختی توجه به زبان و فرهنگ اسرت زبران بره   

تایلود یکی از عناور فرهنگی است که پس از عبور از فرهنگ در سطح فرهنگ عامه با تولیدات ادبی به جقش آفرینی 
های جوینی در زجدگی فرهنگی و اجتماعی اجساجها می پردازد . از آن جمله می توان به داستان ها و افساجه های قرومی  

یه هایی از فرهنگ جامعه اجساجی را برمی تابد.)فریبا سریدان ،قصره ،سراختار روایرت و     اشاره جمود که این تولیدات ال
 فرهنگ عامه )جگاهی به زن ، باروری و آب در قصه های لری( فصلنامه اججمن ایراجی مطالعات فرهنگی و ارتباطات(

آداب و خلقیات مردم عامه اجد. با داستان های عامه از بطن توده در آمده اجد به همین دلیل آینه ی تمام جمای عادات، 
بررسی آجها می توان فرهنگ زیستی مردمان را بی جقاب و وورتک دید یکی از روشهای خرواجش مترون و از جملره    
متون عامه، کشب تقابل های پنهان در مبناست؛ زیرا با استخراج این تقابرل هرای درون متنری ، اعتقراد پرام مردمران       

 ( cf1.Modares.ac.ir/article-13343.html شناخته می شود.)
 موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان  

دقیقره ی شرمالی و طروو هرای      93درجره و   90دقیقه تا  51درجه و  90شهرستان لردگان درعرض های جغرافیایی 
مترری از سرطح دریرا قررار گرفتره       0211درجه شرقی و در ارتفار  1درجه و  20درجه تا  21درجه ،  21جغرافیایی 

 است .
این شهرستان جزو مناطق کوهستاجی استان بوده که از شماو به شهرستان بروجن و اردو ، از طرف  رب بره اسرتان    

خوزستان ) شهرستان ایذه ( ، از طرف شرق به استان اورفهان ) شهرسرتان سرمیرم ( و از طررف جنروب بره اسرتان        
 کهکیلویه و بویر ا مد منتهی شده است .

، ایرذه   001، یاسوج  33، بروجن  511، اوفهان  012ان ) لردگان ( تا مرکز استان ) شهرکرد ( فاوله ی مرکز شهرست
 کیلومتر می باشد . 12و سمیرم 

رستان لردگان جا یه ای کوهستاجی با کوه ها و قله های جسبتا مرتف  که در ادامره ی رشرته کروه هرای زاگررس در      شه
متر از سطح دریا بروده   9110با ارتفار « ریگ »ین منطقه ی آن کوه جهت شماو  ربی به جنوب شرقی است . بلند تر
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متر ( است . از کروه هرای    339و کمترین ارتفار در اطراف منطقه شامل ) رود خاجه خراسان ، ارمند و بارز به ارتفار 
را , گومینره ،  مهم منطقه می توان به کوه ریگ ، کالر ،آس جم ، قارون )کوه منگشت( ، بارامسرتان ، چهارطراق، دود  

کوه لیشان و ... اشاره کرد . دشت های مهم شهرستان شامل دشت های خاجمیرزا ، دشرت فرالرد ، دشرت لردگران و     
دشت چیگو هستند . توپوگرافی منطقه دارای یک سری عوامل محدود کننده و عوامل تسهیل کننده بوده که از عوامل 

ا و مشکالت ایجاد آجها , کمبرود زمرین هرای کشراورزی اشراره و      محدود کننده می توان به وعب العبور بودن راه ه
مناسب منطقه ، دشت های مهم کشراورزی و پوشرش گیراهی و جنگرل      آب و هوایعوامل تسهیل کننده می توان به 

 و  یره اشاره کرد .« بلوط » های اجبوه 
 تلفی ایجاد شده است عبارتند از :مخآبیاری های روداخاجه هایی در لردگان که اطراف آجها شالیزارها ،مزارر و 

 من    -رودخاجه ی لردگان  -0
 رودخاجه ارمند -5
 رودخاجه خرسان -9

چلره  » و « خراجمیرزا  » به جرام هرای    دیگر فرعی ی شاخه دو از خود  ربی – شرقی جهت با من  –رودخاجه لردگان 
در پایینِ شهرستان لردگان تشکیل و به طرف  رب در  رکت است و در جهایت « بَرم » با پیوستن آب چشمه « خاجی

خود یعنری چشرمه بررم ، در مقصرد خرویش ) رود کرارون (        موطنبا عبور از دو کوه ها ، جنگل ها و دشت ها از 
 آرامش و قرار می گیرد .

 کشاورزی :آب و 
امروزه اهمیت مدیریت و فن آوری در امور مربوط به آب به عنوان یک جیاز  یاتی بر کسری پوشریده جیسرت ، زیررا     

جام جهاده اجد . بنابراین ضرورت که بره مسرهله ی آب شهرسرتان بره     « بحران آب » قرجی که در پیش رو داریم را قرن 
)محمرد  روز افزون و دارای مزیت توجه اساسی و جدی گردد . عنوان یک پدیده ی مهم و  یاتی و یک منب  سرشار

 (22:ص 0932کریمی منجر ی
 کشت برنج ،گندم و جو

 مرحله کشت:
و عدس مسرا لی خواجرده    )جوعی بذر برای  یواجات(کسندر فصل بهار در ماه اردیبهشت موق  چیدن جو و گندم و 

روز از گذشرت   11میشها را می چیننرد . شصرتم )   می شود . که در همین موق  فصل میش چیدن است که پشمهای 
بهار ( جو برون ) یعنی موق  جو چیدن ( و میش برون ) پشم های مریش را بریردن ( اسرت در همرین موقر  فصرل       
بارجدگی ما تمام می شود می گویند جم برون است .)یعنی بارجدگی تمام است ( . بعد از این ماه بررج  کراری شررور    

است تمام می کنرد و بالفاورله بره کاشرت بررج  مشرغوو مری شرود          گندم و جو که پای درو می شود . که کشاورز
کشاورز موق  جو چیدن چون به فکر  تولکی ) مرا ل اولیه کشت برج  ( هستند در همین موق  هم وسیله ای به جام 

د د ره ی ایرن را    ن. چرو  کَنَکْ دارجد که از چوب و بند  ساخته شده و برای جم  آوری جو از آن استفاده می کنند
 دارد که به کاشت برج  بپردازد . در همین موق  شعری می خواجند :

  کْقاودی باال اُوِه بیو بِریم و تولََ     زَنِ دَمْیزاجو ا  کَنَکی مینِ سَرُم
la owe  beyow bereym wa tulakănu  izane dak        Qasedi  băKanaki mine  sarom z 

 روی سرم ، زاجو آرام آرام راه می رود . قاودی باال آمده که بیا برویم و به کشت برج  مشغوو شویم .معنی : کنک 
 تولَکی و تولَکِ ، تولَکْ وَ دُرِ ماوْ                         روز وَ دورِ تولَکُم شو وَ خدمتِ یار

Tulaki  wa tulake tulak wa dar mal      ruz wa dure tulakom Šow wa xedmat yăr  
معنی : تولکی ) کاشت برج  ( در  او اججام شدن است و جزدیک خاجه اسرت . در  رالی کره روز بره کشرت بررج        

       مشغوو می شوم و شب در خدمت زن خاجه هستم .
 اِخباری باال اُوِ مَردُمْ رَنَ شُلُ تولَکْ              کَنَکی مینِ سَرُمْ زوجیمْ ایزَنِ دَمْ   
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Kanaki mine sarom zunim izane dak      exbări bălă owe mardom rana Šolo tulak  
 معنی : کنک روی سرم است و زاجوهایم شل شده ، اخباری از باال آمده که مردم در  او کشت برج  هستند .

 چون تولکی زیباست شعرهایی می خواجند :
 )گالبتون امیری(       جور برج  تولَکی اِیامْ وَ سِیلتْ                 تتیَلُمْ مینْ تیلتْ ، مِیلُمْ به مِیلُ

tiylom min tiyalet mylom be mylet             jur berenj tulaki iyăm wa sylet 
می جگرد ، و آن چیزی را میل می کنم که تو میل می کنی ، ماجند فصل برج  کراری   ی تومعنی : چشمهایم به چشمها

 می جشینم   تو اشایبه تم
کاشت برج  مرا لی دارد . چون کشت برج  به دو وورت مستقیم و  یر مستقیم )جشاءکاری ( اججرام مری شرود . در    
کشت مستقیم بعد از تهیه و اجتخاب بذرها در زمین اولی بذر پاشی کرده و آبیاری وورت میگیرد . ولری در کشرت   

در خزاجه کشت کرده و سپس به زمین اولی اجتقاو داده می شود . کره برا    یر مستقیم یعنی جشاء کاری ابتدا بذرها را 
بسم اهلل الر من الر یم گفتن و خواجدن سوره هایی از قرآن و ولوات فرستادن جشاء را به خزاجه وارد می کننرد . ترا   

ند که باید  دود یک خیس بخورد و آماده ی بذر پاشی شود . بعد از  دود دو هفته بعد آجها را به زمین منتقل می کن
ماه که داخل زمین سبز شوجد . یک یا چند جفر باید جشاء ها را از داخل زمین در بیاورجد تا در زمین هرای دیگرر و برا    
فاوله از هم کاشته شوجد تا محصوو بهتر به دست آید . که به این موق  از کار آجها تولکی گفته می شرود . کره بایرد    

ماه تمام بررج  آمراده چیردن و     9به ردیب جشاءها را یکی یکی در زمین فرو ببرجد و بعد از افراد زیادی در کنار هم ، 
 یی موق  در آوردن جشاء از زمین است که می خواجند :ابهره برداری می شود . که شعره

 دارَ  موق  کار سِ مار سرِویِهُ سِویِهُ

Ho yase ho yase mar sare dăre moqe kăre 
 ر سر دار است چون هواگرم است و موق  کار کردن است.در این موق  که ما

 
 یسِ کارِ یسِ بارِ                            با اییا با لُومَ کنْ اییا

Yase kăre yase băre            bă iyă bă loma kan iyă 
 موق  کار است موق  بار است. باد می آید باد جشاء کندن می آید .

 
 ِستْ مینِ دستْ ایزنِ بس رَه جشس کَنون        دَیوس ِ زجونِ تومُنْ 

Yuse zanune tumun kanune        daset mine dast izane bas rah neŠas                          موق
 جشاء زدن است باید شلوارها را از تَن در بیاوریم و با همکاری همدیگر جشاء را بکاریم و برویم بنشینیم .

 
 جا خُوَش                             ا مد عطابک جَخَوَشْشُل و تولک 

Šolo tulak jă xowaŠ         ahmad atăbak naxowaŠ 
 موق  شل زدن است موق  برج  کاری است ، و ا مد عطابک جا خوش کرده و  الش بد است .

 
 یا علی و یا علی ، هر کِهْ جگو یا علی ، دستش بِشْکِهْ وا پَهْلی

Yă alio yă ali hark e nago yă ali dasteŠ beŠke wă pahli 
 موق  کار به وورت دسته جمعی می گویند : یا علی و یا علی ، هر کس جگفت یا علی ، دستش از پهلویش بشکند .

 و دوباره می خواجند :
 هْتولَکی و تولَکِ هِی تیم دِرارِهْ                            مال ، کم طاقته سَرْدَسْ هیارِ

Tulaki wa tulake hey tim derăre       molă kam tăqate sar das hayăre  
کره کرم   ( جشاء کاری در  او اججام شدن است . و جفرات در  او جشاء در آوردن هستند . مُال ) اسم شخصی اسرت  

  ووله است و باالی سر افراد ایستاده که تند تر کار کنند .
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 خُوشْ خیلی جَوونِ چه کُنُمْ سی فِلونِ کَسْ   دَستْ جِشوجِهْتولَکی و تولَکِ تولَکْ 

Tulaki wa tulake tulak dast nešune    Če konom si felunakas xoš xeyli jawune 
 تولکی در  او اججام شدن است و افرادی در  او جشاجدن جشاءها مشغوو می شوجد .

 
 چه کار کنم برای فالن کس که خودش خیلی جوان است

 تو مَخوُس جَه وقْتِ خووِ       تیم وَ تیم دوجِتْ بریز مُوسُو اوتِ

Tu maxows na waqt  xowwe       tim wa timdunet beriz mowsowe aowte  
 تو جخواب زیرا وقت خواب جیست . پاشو و داجه به داخل زمین بریز که موق  گرفتن آبت فرا رسید .

 جند :و موق  تولَک زمین شعرهایی می خوا
 سِیلْ ایزَجُمْ خاردون دیارِ     تولَکی هَمی مال تولَکی گرمِ کارِ

Seyl izanom xărdon diyare      tulaki hami melă tulaki garme kăre 
جگاه می کنم به خاردان ) جام محلی است( و آن پیداست . جشاء کاری مال ) جام شخصی است ( دایرم هسرت و گررم    

 کار کردن هستند .
موق  کار کردن یعنی جشاءکاری شعر هایی می خواجند برای اینکه افراد تند تر کار کنند و سرری  ترر کرار اججرام      و در

شود .یک جفر می خواجد و بقیه جوابش را می دهند . و تند تند جشاءها را با دست داخل زمین فررو مری برجرد و مری     
 کارجد .
 هْلیْواپَ بِشْکِ دستش جگویاعلی، ویاعلی،هرکِهْ یاعلی

Yă alio Yă ali harke nago Yă ali dasteš beške wă pahli 
 یا علی و یا علی ، هر کس جگفت یا علی ، دستش با پهلوش بشکند .

 یا علی پَه چِتونِ        تولَکی ماو خُتونِ

Yă ali pa četune        tulaki măl xotune 
 . یا علی چه اتفاقی افتاده جشاء کاری به شما تعلق دارد
 ماشااهلل وَ ای فَعْلَهْ                       پُر هُنَرُ کَمْ ز لَهْ

Măšălă wa ifala           por honaro kam zahla 
 ماشاءَهلل به این افراد که مشغوو کارجد همه هنرها را دارجد و کمتر می ترسند

 با اُومِ با اُومِ                        بایِ لُومَ کن اومِه

Bă ume bă ume        băye lomakan ume 
 باد آمده باد آمده باد جشاء کَن می آید .

 عَلینَ بگویینْ                     لُمَنَ بِکویین

Alina beguyin            lomana bekuyin 
 یا علی را بگویید و جشاء را داخل زمین محکم بکارید .

  ویاعلی یاعلییا علی و یا علی                      

Yă alio Yă alio                  Yă alio Yă alio 
 دَر اُو وَ جیویِ            یا علی هی کشویِ

  Yă alio hey kešow                       dare aow wa neyoye  
 یا علی و یا علی          دستت بِرِ وا پَهلی   

Dastt bere wă pahli                   yă alio yă ali 
 یا علی و یا علی      برج  ایکالُم یا علی      

Berenj ikălom yă ali                  yă  alio yă ali  
 یاعلی،هِیخوبِکاو   یاعلی،هِیعلی

Yă ali hey yă ali            yă ali hey xu bekă       
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 بکار درست یاعلی: معنی
 یاعلی یاعلی،هِی   دَرِماو تیرَم

Tirake dare măl            yă ali hey yă ali 
 یاعلی درخاجه چوب: معنی

  دِرارُم کُرتَ مِنِ  بِرارُم یاعلی،هِی

Yă ali hey berărom           mene korta derărom 
 (زیاد خستگی از کنایه)دربیاور زمین داخل مرا برادرم ای یاعلی: معنی

 جوجومی سَرِ کره جوجومی یاعلی،هِی   علی یاعلی،هِی

Yă ali hy ali           yă ali hey junomy kara sare nunomy 
 هستی من وامید هستی، توجوجمن یاعلی:معنی

 باال وَ رَه بالُم  ماشااهلل یاعلی،هِی

Yă ali hey măšălă                    bălom ra wa bălă 
 کردم کار به وشرور زدم باال را هایم آستین ماشااهلل، یاعلی:معنی

 باال و زیدُم ماته   علی یاعلی،هِی

Yă ali hey ali        măta zeydom wa bălă 
 رساجدم پایان به را( مات) زمین از شده مقدارمشخص یاعلی،:معنی
   ماشااهلل ماشااهلل،  یااهلل یااهلل

Yă allă yă allă                    măšălă măšălă 
   باال وَ رَ تولکی  خدا خدا،جوم جوم

Nume xodă nume xodă         tulaki ra wa bălă  
 کاشتوم سَرتولی  داشتوم گایی یَه

Ya qăyi dăštom                  sar toli kăštom 
 یوسِ یوسِ،بی بی یوسِ یوسِ،هَی هَی

Hey yuse hey yuse                bi yuse bi yuse 
 خدا خدا،جوم جوم  ماشااهلل،ماشااهلل

măšălă măšălă          Nume xodă nume xodă       
  ماشااهلل ماشااهلل،           باال وَ رَ تولکی

tulaki ra wa bălă               măšălă măšălă 
 تپه: تولی

 موقعکاراست: هَییوسِ
 مرحله برداشت:

زمرین   مررز  می کشد تا محصوو برسد هر کس برج  کاری داشته باشرد روی  چون برج  سه ماه کامل تابستان را طوو
برج  ها می رود و هی هی میکند تا گنجشک ها برج  ها را جخورجد . و در شب هم گاهی موق  خوم ها  ملره مری   

 کنند که مجبورجد روزهای آخر روی زمین خود بخوابند و اتش روشن کنند تا خوم ها زمین را له جکنند .
 روز شعر هایی می خواجند : و در

 به پایش جوی آبی می کشوجُم               برج  کالی به دست خود برججی می جشوجُم 

Berenj kăli be daste xod berenji minešunom         be păyaš joye ăbi mikešonam 
 و یا :

 )فیروزه جوری(بویزُم ، سی بِرار  اجتیخُم دِرارُم خُم         برج  هامون تولَکی و مِنِه اَجبارِ گَچی    

Berenjhămun tulakio  mene anbăre gačy        xom derărom xom bowizom si berăre 
hăjati   
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معنی: برج  هایمان را کاشتیم و برداشتیم و در اجبار گچی گذاشتیم و خودم آجهارا درمی آورم و الرک مری کرنم بررای     
 برادر  اجتی)اسم شخص(

 و یا :
 دِلُمْ جوش ایزَنِ سی قوم و خویشُمْ               برج  قُل ایزَنِ با شیر میشُم   

Berenj qol izane bă šire  mišom                 delom još izane si qomo xišom 
 معنی: برج  با شیر میش به جوش میآید و دلم برای قوم و خویشم تنگ می شود

 )گالبتون امیری(ن گویللَکس برج  ایکا همَ                     جا سوزِ وُ لطب زجدگی  همَ

Hama jă soze wo lotfe zendeqi              hama kas berenj ikălen gowyal 
 معنی: همه جا سوز و لطب زجدگی است و هر کسی برج  می کارجد ای برادران

 مزرعه  مله  جکند برای خود می گوید : و کسی که شب  روی زمین می خوابد تا  یواجاتی ماجندگراز به
 مرو  پراره  و وَرف زمستون –ها کُنُمْ قوت زمستون  مپاییز ج  -وقت کاره مو جمیرُم  تابستون –بهارالله زاره مو جمیرُم 

 . جمیرُم
پاییز فصرل جمر  کرردن خوشره      – باشم زجده است کار هنگام تابستان –معنی : بهار که گل ها می رویند زجده باشم 

 . باشم زجده من است بوران و برف و سرما که زمستان –هاست زجده باشم 
شب شد باید به دشت و وحرا بروم سر و ودا کنم ، داد و بیداد کنم تا خوم ها را از مزرعه دور کنم . بردون آجکره   

گردم تا شب پررواز کنرد ، آجقردر راه مری      چرا ی داشته باشم ، داس را روی دوشم می گذارم و آجقدر دور زمین می
روم و فریاد میزجم ، تا خروس ها آوازشان را سر بدهند . گاه با جری خرودم درد دو مری کرنم ترا شرکوه هرایم را بره         
محبوب گل جساء بگوید . فریاد می زجم خدایا کی فصل پاسداری از شالی تمام می شود پراییز بیایرد و خوشره هرای     

ها بریزم . و راه بیفتم به سمت چشمه بروم ، سر و دسرت و پرایم را بشرویم بره سرمت منرزو       برج  را زیر سم اسب 
 جامزدم بروم و آججا آرام بگیرم .

 یا علی زی بچین   یا علی برج  بچین  
Yă ali berenj bečin                        yă ali zi bečin 

 معنی: یا علی برج  را بچین و عجله داشته باش
 دَسِش بِشه و پهلی   هر که جگو یا علی  

Hăr ke nago yă ali         daseš bese wa pahli  
 معنی: هر کس جگفت یا علی دستش به سوی پهلویش که درد میکند برود

 خدا بِگِر زبوجِش   دَسِش بِشه واروجِش

Baseš beše wăroneš          xodă beger zaboneš 
 و خداوجد اللش کند معنی: دست هایش شکسته شود

 یا علی بَوومی یا علی گََوومی   یا علی یا علی  

Yă ali yă ali          yă ali bawumi yă ali gawumi  
 معنی: یا علی و یا علی ، یا علی پدرمی یا علی برادرمی)کنایه از اینکه تو همه کس من هستی(

 یا علی و ماشااهلل   یا علی وَ ره جِشَس

Yă ali wa rah nešas        yă alio măšăllă 
 معنی: یا علی در راه جشست

 وَ کوو جَرِه وَ باال   هر که جگو یا علی

Harka nago yă ali          wa kol nare wa bălă 
 معنی: هر کس یا علی جگفت از راه رفتن عاجز بماجد

 جَچی مینا وَ سَرَو   یا علی دُوَرَو 

Yă ali dowaral                 nači mină wa saral 
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 معنی: ای دختر ها یا علی، عجله کنید. خصووا دختر هایی که  مینا به سر دارجد.
 بِچی بِنِش وَ دومِن   یا علی، علی مومن

Yă ali ali momen               beči beneš wa dumen 
 معنی: یا علی علی مومن)جام شخصی(، برج  ها را بچین و آن را روی زمین بگذار

 بچی مِنِش وَ پَهنا   یا علی علی مَعَنا

Yă ali ali maana             beči meneš wa pahnă 
 معنی: یا علی یعنی برججها را بچین و آن را کنار بگذار

 رَیُم تا ماو وَخو بی   یا علی شو وُبی 

Yă ali šow wobi           rayom tă măl wa xo bi 
 م خوابم بردیا علی شب شد، تا به خاجه رسید

 گویوم بِرِج  خَرو بی  گُیِن بِرج  چطو بی 

Goyen berenj četu bi       goyom berenj xarobi 
 معنی: از من سواو شد که کیفیت برج  چطور بود، جواب دادم  خوب جبود

 چویی مِ تَش پیر وُبی   یا علی دیر وُبی 

Yă  ali dir wobi                čoyi me taš pir wobi 
 معنی: یا علی دیر شد وقت کم است و چایی روی آتش کهنه شد

 سُوا بییو جَبینِش   یا  علی بِچینِش

Yă ali bečineš             sowă bio nabineš)مریم رادمرد( 
 معنی: یا علی برج  را زود بچین ، که فردا کار تمام شده باشد

 برداشت گندم مرحله
چون موق  کاشتن گندم و جو و سایر محصوالت کشاورزی اشعار خاوی جدارجد مر له برداشرت اشرعار زیرادی در    

در فصل تیر مراه گنردم چیردن    بین مردم لردگان وجود داردکه هم موق  برججچیدن وگندم چیدن مشترم  می خواجند.
. بعضی از داس ها گردجشان مثل مار خم می شود که بره   شرور می شود که به وسیله ای به جام داس گندم می چینند

آجها لیلی می گویند . چون در فصل کشاورزی مار در  اول پیدا می شود . و شب ها شب های مهترابی اسرت و در   
 شبهم درو می کنند . زجگُل کوچکی از دسته ی داس آویزان می کنند و برای آن چنین می گویند :موق  

 بُرون قَدِتْ جکنِ دَردْ 5کلکل 0شَ زَجگُلِ زرد                       ماتِتِداسَکُمْ لیلی دَسَ
Dasakom leyli dasas zangole zard        matete kolkol borun qadet nakone dard 

داس من لیلی و دسته ی آن زجگل زرد دارد  اول را کمکم هدف بگیر و بچرین ترا زود تمرام شرود و کمررت درد      
 جگیرد .

 هنگامی گندم چیدن است برزگر برای خودش شعری می گوید :
 نَ چیند ، کِسنَ کند رَ پایِ گَندُمبرزگر جو برزگر  ، برزگر لَر اجدام                     جُ

Barzegar no barzegar lar andăm           jona čind kesena kand ra păye gandom 
فصل تابستان به دلیل گرمی هوا برزگر جیاز به آب سرد داشت . چون ایرالق  در زمان قدیم یخچاو وجود جداشت .در 

و قشالق بود خاجه و گله ها به قشالق می رفتند و برزگر جیاز بره بررف داشرت و عطرش زیرادی داشرت شرعرهایی        
 اجدوختند که از زبان برزگر و همسر برزگر است :

 همسر برزگر به وورت یاریار می گفت :
 کُنُمْ خُمْ خَرَ بِروجُم                                تاریکی دَمِ اَفتو به یارُم برَسوجُم برف و بارِ خَرْ

Baf wa băre xar konom xar beronom           tăriki dame aftow be yărom berasonom 

                                                           
 هدف بگیر و بچینحاصل راکم کم :  ماِتت -1
 مات کوتاه کوتاه بگیر تازود تمام شود:  ُکْلکُلْ  -2
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 می رساجم . معنی : برف را بار االغ می کنم و خودم االغ را  رکت می دهم و تا تاریکی  روب به همسرم
 برف وَ پُشتُمْ چَویلْ به کنارُم                                تاریکی دْمِ اَفتو برسوجُم به یارُم

Barf wa poštom čawil be kenărom               tăriki dame aftow berasunom be yărom 
 ا تاریکی شب به همسرم می رساجم . معنی : برف را روی دوشم می گذارم و چویل را به بغل می گیرم . و ت 

البته شعرهایی که برای چیدن گندم میخواجند برای برج  چیدن هم می خواجند . ولی چون چیدن برج  خیلی زود تمام 
 می شود بیشتر موق  گندم چیدن این شعر ها را میخواجند :

 برزگر می گوید :
 یارَکُمْ وَ سَر َدِ جاشتا ایزَنِ دو  زَهرِ مارُم با گردَ گندم جو                        

Zahre mărom bă gerda gandome now            yărakom wa sarhade năštă izane do 
 معنی : جان گندم کوفتم شود زیرا یار من )زن برزگر( در سر د به سر می برد و وبح زود دوغ می زجد .

 و به وورت یار یار می خواجد :
 ایکُنِنْ دِلُمْ وَسْ وِ باشونْ                    شالِمَ قَوا کنُم بوفْتُمْ وَ جیاشونْمالَل هِی بار 

Mălal hey băr ikonen delom was we băšun          šălema qawă konom boftom wa 
neyăšun 

ا بره گرردجم مری    ند و دو من با آجهاست . شرالم ر تهمسر برزگر میگوید : خاجه های عشایری در  او کوچ کردن هس
 اجدازم و جلو آجها  رکت می کنم .

0زهرِ مارُمْ با ماسِ مینِ کاسَ                           یارَکُمْ وِ گرمسیرْ ریشش گِرِ گل داسَ
 

Zahre mărom bă măse mine kăsa           yărakom we garmesir rišeš gere kaledăsa 
وفتم باشد زیرا یار من در گرمسیر در  او گندم چیدن است و بره ریشرش   زن برزگر می گوید : ماست داخل کاسه ک

 گل داسه چسبید .
 گیاهی به اسم چویل در زمستان زیر برف سبز می کند و خیلی خوشبو است .

 برزگر می گوید :
 زُلفِشْ جَگِرِ خام چَویلَ وَ دَس کَنُمْ وَ دِجدونْ بِکُنُمْ پامْ                            زیرِ سَرِ یارُم بِنُمْ

čawil wa das kanom wa dendun bekonom păk         zire sare yărom benom zolfeš 
nagere xăk 

 معنی : چویل را با دست می کنم و با دجدان پام می کنم . زیر سر یارم می گذارم تا موهای کنار سرش خام جگیرد .
 موق ِ بو دایَنِت مو زِ گَرمسیرُم                 چویل ، تو بو جَده مو زِ بو تو سیرُم        

čawil to bo nade mo ze bo to sirom               moqee bo dăyanet mo ze garmesirom 
 معنی : چویل تو بو جده من از بوی تو سیر شده ام . زیرا موق  بو دادن تو من به گرمسیر می روم .

پرجده ها برای الجه گذاشتن خود به سرود خواجدن مشغوو می شروجد . پرجرده   درفصل کشاوررزی یعنی در اردیبهشت 
 ای به جام فاتُک شعری درباره اش خواجده می شود :

 برزگر می گوید :
 برزگر کم طاقَتِ جیخام گرمسیرَ                           5فاتُکِ گندمْ بیدِ سیلَ   رِکُ رِکُ

Kore kore fătoke gandom bide sila                barzegar kam tăqate nixăm garmesira 
 معنی : با ودای کور کور فاتُک گندم را سیلَ کن . برزگر طاقتش کم است و گرمسیر را جمی خواهم 

 در پایان کشت ، برزگر که کارش تمام می شود ، می گوید :
 9قاودی باال اومَدْ بَرزِگَر خالصِ     رِ فاتُکِ رِجْگ رِجْگ داسِ                              رِ کُکُ

Kore kore fătoke renge renge dase               qasedy bala omad barzegar xalase   
                                                           

 . چسبند زار سبز میشوند که به لباسها می هایی در گندم علف:  َکِل داسِ   -1

 . میخورند و میگیرند آتش به و خشک نشده را میچینند گندم:  سیلَ  -2
 شد. تمام چیدن گندم:  خالص -3
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معنی : با ودای کور کور فاتک و با ودای داس در  او چیدن ، قاودی از باال آمد کره برزگرر کرارش تمرام شرده      
 است .

ادی به کمک همدیگر می رفتند . جمی گذاشتند یکی دیگر خودش تنها به چیردن  آبهردهوارودر زمان قدیم هر طایفه 
 گندم مشغوو شود . و با همدیگر شعر باال را می خواجدجد .

چون در تابستان هوا گرم است پشه های زیادی وجود دارد که می گویند یک پشه بزرگ برود کره خرون االغ را مری     
دیگر به اسم باو اسفید وجود داشت که ریز و سفید بود . پشره ای دیگرر   مکید و به آن خرمگس می گفتند . پشه ای 

که شب ها عبور می کنند به اسم لِنگْ دراز و پشه ای دیگر که به او پشه چاو می گفتنرد . چرون زمران قبرل برا گراو       
 خویش شخم میزدجد .

 برزگر در این باره شعری می سرود :
 پشه چالو باو اسفید پا جهان به گوشُمْ                         برزگر خُورْدِ قَسَمْ گاوِ جِرِ فُروشُمْ

Barzegar xowarde qasam găwe nara forušom         paša čălo băl esfid pă nahăn be 
gošom 

 برزگر قسم خورد که گاو جر را می فروشم زیرا پشه چاو و باو اسفید پا به گوشم گذاشتند .
5لِنگْ دراز خطیر0ِباو اسفیدْ شُکَرْ زَنِ         گس وَزیره    پَشه چاو خُشْ کدْخدا خرم

 

Paša čăl xoš kadxodă xar magas wazire          băl esfid šokor zan leng derăz xatire 
 پشه چاو خودش کدخدا است و خرمگس وزیر است ، باو اسفید دهل زن و لِنگ دراز سازجده ِ دهل است .

ی زیاد رشد جمی کردجد و برزگر مجبور به چیدن آن می شود . اگر کشراورزیخود را جمر    چون محصوالت کشاورز
جکند و ججنبد برای او مایه ی جنگ است . و یک استاد بهتر که درست درو می کُند آن  اول را گَرَ گندم یا گَررَ جرو   

 :می گفتند . برزگر وارد تر ، به رفیق خود می گوید 
 مُوَ گرمسیرْ یارُم وَ سر َد                         گَرَ ،  گَرِ گَرما9گَرَ 

Gara gara gare garmă             mo wa garmesir yărom wa sarhad 
 گَرَگَرَ جَکَنْ خُم گَرَنَ ایچینُمْ                          گَرَنَ خَرمَنْ ایزَجُم سایَشْ ایشینُمْ

Gara gara nakon xom garana ičinom           garana xarman izanom săyas išinom 
 معنی : گر گر جکن خودم گر را می چینم و خرمن می زجم و در سایه اش می جشینم .

 وَ سرْ َدْ بُوَرِمون2ْگَرَ وُ گرما ، گرماشْ ایخُوَرِمونْ                             جداریم دوستْ خادِلی

Gara wo garmă garmăš ixowaremon     nadărim dost xădeli wa sarhad bowaremon 
 گر و گرما ، گرمای گر ما را می خورد و قوم و خویشی جداریم که ما را به سر د ببرد .

1گَرَ گَرَ جکُنْ گَرَ مَلْکِ میتِ                2گَرَ وَ گرما پُشتُمْ چی تیلتِ
 

Gara wo garmă poštom či tiyalete             gara gara nakon gara malke meite  
 درر اثر گرما که در زمین بد به پشتم می خورد خون در پشتم جم  شده ، گَر ماجند جهنم عذاب آور است .

 مُ دیُمْ گُیُمْ بَلْ چویل2ِچو ملیلِ                         گُمبجازَ گرمسیر گرما ، گرماش

Garmesir gatmă garmăš čo malile              gombejăza mo diom goyom bal čawile  
 گرمای گرمسیر گرمای کمی دارد من گمبجاز را دیدم فکر کردم که آن چویل است .

 برزگر در گرمسیر به باد سفارش می کند که این اشعار را به همسر من بده:
 وِردْوِردْ                       دایمَ بادِ شُماو مرو سیتو جَگُمبجازْ گُمبِ چویلْ گُمبِ چِلْ چلو

                                                           
 زن دهل:  ُشکَرزن -1
 ُدُهل ی سازنده:  خطیر -2
 .نمیکند رشد خوبی به که(  جو یا گندم)  از زمین قسمتی:  َگرَ  -3
 خوب وخویش قوم:  خادلی دوست -4
 .جهد ومی یشود م جمع دراثرگرما کمر درپشت خون که است این مانند:  تیلت چی -5
 آور عذاب:  میت َملکِ  -6
 . دهد می خوش بوی که است کشاورزی رفصل ود خوشب گیاهی:  گمبجاز -7
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Gombejăz gombe čawil gombe čelčelowerd     dăyema băde šomăl marw si to nawerd 
 گمبجاز و جوم چویل و جوم چل چلوورد را به باد شماو دادم که برای تو بیاورد مگر جیاورد .

ون باد دیر اخبار را می رساجد به باد سفارش می کند و می گوید که ای  رفهرا  همسر برزگر در سر د می گوید و چ
 را به همسرش برساجد :

 گر قبولِتْ جیسته بِپِینُمْ زمینَه               گرمسیر سی هَرْدِمونْ سر َدِمونْ وَ جیمه 
Garme sir si hardemon sarhademon wa nima         gar qabolet nisete bepeynom 

zamina    
 گرمسیر و جیمی از سر د برای هر دوی ما باشد . و اگر قبوو جداری تا زمین را متراژ کنم .

 بُکُشُمْ کسی هم چِه دوجه                           اِخبارِ دوشِ پسینَ اَمروزْ رَسونِ 0گَرْ شَماوَ

Gar šamăla bokošom kasi ha če done              exbăre doše pasina amroz rasone 
 اگر باد شماو را از بین ببرم کسی خبر دار جمی شود . چون اخبار دیروز را امروز می رساجد .

 تو وَ دیر مو وَ دیر کوهی زِمیونَ                      بل خدا رَ بُوَرِه دوِ هردمونَ

To wa dir mo wa dir kohi ze miyuna               bal xodă ra boware dele hardemona 
 تو دور هستی و من هم دور هستم . یک کوهی در میان ماست شاید خداوجد به دو هر دوی ما راه پیدا کند .

 برزگر چون زماجی طوو می کشید که گندم زار را جم  آوری کند و بدن او خیلی ضعیب می شود
 شعری برای همسرش می گوید :

 کُنْ کِه دییمْ هَال بیو بُوینُمْ                             زرد چی زَعْفَرون رَجگِ جازَجینُمْاو سَ

Osakon ke diyom hală biyo bowinom            zard či zaaferon range năzaninom 
 ه ام .آن وقت که مرا دیدی ؛ اآلن بیا و مرا ببین رجگ جازجینم ماجند زعفران زرد شده و ضعیب شد

 پُلِ امارَتْ 9وَ جیا برزگرون دَرْ گشتُم        5اِمشوِ چاردَه شَوِوِ خُومِ دامَ  ارَتْ

Emšowe čărda šowe xome dăma qărat        wa niyă barzegaron dar gaštom pole 
emărat 

برزگرران کرارم را تمرام    امشب چهارده شب است که خودم را به ز مت اجداختم و زیاد کار کردم و جلروتر از همره   
 کردم .

کوهپا یا دشتبان کسی است که در طوو دوره ی آخر گندم و جو و برج  از آجها جگهداری می کنند که کسی به مزرعه 
آسیب وارد جکند یا اینکه کسی آجها را جچیند تا زمان بداشت محصوو برسد . کوهپا از اوو بهار تا آخر بهار از مزرعره  

 می کند . و برای محصوو برج  از اوو تابستان تا آخر تابستان از آجها جگهداری می کند .گندم و جو جگهداری 
 و در مورد کوهپا شعرهایی گفته اجد :

2کوهپا برزگر اوو بپرسم وِ  الت                     اوو خویتْ دُیُمْ پرسِ مالِتْ
 

Kohpă barzegar awal beporsom we hălet              awal  xoyet doyom porse mălet 
 کوهپا اوو از  او خود برزگر پرسید و دوم از  او قوم و خویش او می پرسد .

1جه سوار وِشْ ایرسِ جه باجدیِ باوْ                 2برزگر کِردِ خالص ری کِردِ وَ رَه ماوْ
 

Barzegar kerde xalăs ri kerde wa rah măl          na sawăr weš irase na băndaye băl 
برزگر کارش تمام شده و روی به طرف قوم و خویش می کند . در  الی که جه سوار به او میرسد و جه پرجرده ای کره   

 در  او پرواز است .
 کَندْ رَ پا گندُم 0کِسِنَ                    برزگر لَرْ اجدام جُنَ چیند           

                                                           
 وزد. می چپ سمت از که بادی:  َشمال -1
 . کردم کار زیاد و انداختم زحمت به را خودم:  غارت -2
 کردم . راتمام َردکردم،زودکارم:  درگشُتم -3
 .میکنند زندگی جا یک در که وخویشاوندان اقوام:  مالت -4
 خانه:  مال -5
 .پروازاست درحال که ای پرنده -6
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Barzegar lre andăm jona čind                               kesena gand ra pă gandom 
 ش هم دِلِش خواسگلِ فالنَ کس خُلفالنَ کَسْ گندُم ایکُنِ پام                          کی 

Folănasas gandom ikone păk             keylgale folănakas xoš ham deleš xăs 
 ماجطوری است که خودش دلش می خواهد .فالن کس گندم را پام می کند ظرف کشیدن گندم فالن کس ه

 گندُم ایکَنِ پام دستماو اوریشمی                  عَرقِتَ بکُنه پام
Gandom ikone păk dastmăle owrišomi                      araqeta bokone păk 

 در  الی که گندم را پام می کند و عرقش را با دستماو ابریشمی پام می کند .
 ارُجی فالن کس رَ وَ گُلْگَشتْ                 و بارِ ، بادِش ری وَ ره مُنگَشتْ     خَرمَنی 

xarmani wa băre bădeš  ri wa rah mongašt         uro ny folănakas ra wa golgašt 
 . خرمنی در  او بار کردن است . و باد آن رو به مُنگشت است . فالن کس اینجا جیست به گلگشت رفته است

 خرمنی وَ بایِ می سوزِ موری               تو سفر مَزَ ستارَه دوری

Xarmani wa băye mi soze mori                to safar maza setăra dowri 
خرمنی در  او باد زدن است در  الی که سوز گرماست و مورچه زیاد است . تو به سفر جررو در  رالی کره سرتاره     

 داری .
را خوب و بد می گرفتند بر اساس ماه قمری روزی بد بود که در آن روز به سفر و کارهای دیگر جمری  در قدیم روز 

 پرداختند.
 

 نتیجه گیری  
در پایان این مقاله باید اذعان کرد که داجش عوام هر قومی هویت فرهنگی و  افظه تاریخی ایشان است و بره همرین   

توده شامل باورها، اجدیشه ها، آداب و رسروم، مثرل هرا، الالیری هرا ،      علت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. داجش 
تصنیب ها، دوبیتی ها ، آیین های جشرن و سروگواری و... مری شرود پرس برا توجره بره گسرتردگی آن و ارزش و          
جایگاهش در ساختار فرهنگ و تمدن ملت ها ،  ف  این گنجینه گراجبها بر فرهیختگان هرقوم و ملتی الزم اسرت در  

ور ما اقوام مختلفی با  نای فرهنگی خاص اقلیم خود ، زجدگی میکنند . یکی از اوریل تررین آجهرا قروم بختیراری      کش
است که به لحاظ داجش عوام بسیار پر مایه است بنابراین چون داجش عوام بیشتر به وورت شفاهی و سینه به سینه به 

خطرر فراموشری مری رهاجرد از ایرن پرژوهش هرای         ما رسیده است ثبت و پاسداشت این سررمایه فرهنگری آن را از  
فلکوروریک بسیار ارزشمند است و دست آوردهای مهمی دارجد که اثر تحقیقی از این قاعده جدا جیست و جتایجی را 
در بر داشته است که به چند مورد اشاره می شود یکی از این جتای  ثبت و باز شناسی بخشی از فرهنرگ عامره مرردم    

از خطر جابودی است دوم اینکه با گردآوری برخی از اشعار این شسهرستان تعردادی از واژگران و    لردگان و  ف  آن
اوطال ات کهن  ثبت و جگهداری شده است و می توان جتیجه گرفت که بخشی از داجش توده از جمله اشعار میراث 

ان که اشاره شد دامنه داجرش  خاص جیاکان و هم تباران ماست. سخن دیگر درباره پژوهش های فرهنگ عامه است چن
عوام بسیار گسترده است و جم  آوری آن ارداده عمومی و همت همگان را می طلبد کره بایرد برا آمروزش فرزجردان      

 خود برای آموختن گویش شیرین لری در  ف  آن به عنوان یک گویش اویل و دست جخورده تشویق شوجد.
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