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یمحتوایلبرتحلیدباتأکیاریسوگدرقومبختیممفاهیبررس

یوگاگریقیموس

   2یرمردیپژمان شو  1 یسوده مقصود 

چکیده
و در مجموع  یالتتما ها، یقهاز احساسات، عادات، سل یو بازتاب یفرهنگ -یاجتماع ای یدهپد یقیموس
در کشور ما، با اقوام و  یمحل یقینظر موس ینملت خاص است. از ا یاقوم  یک یدهندة نظام فرهنگ نشان
 یاز ورا توان یم یرابرخوردار است، ز ای یژهو یتمختص به خود، از اهم یآداب و رسوم محل یجهدر نت
از اقوام  یکی یاری،کرد. قوم بخت یداست پقوم خاص د یکمردمان  ینشتفکرات و ب ید،آن، به عقا یبررس

 یو عزادار ی( است که در مراسم سوگواریو)گاگر یمحل یقیموس ینوع خاص یدارا یرانی،بزرگ ا
نوع  ینمورد استفاده در ا هیممفا یحاضر بررس ۀمقال ی. هدف اصلشود یقوم، اجرا م ینرفتگان ا ازدست
به کار  یمکه مفاه دهد ینشان م یقتحق های یافتهمحتواست.  یلتحل یکبا استفاده از تکن یمحل یقیموس

خصوص در  به ی،متوف یفۀو بزرگان طا یکانعمدتاً در وصف خانواده، نزد یوسوگِ گاگر یقیرفته در موس
بر  ین. همچنشود یسروده م اش یفهو طا یلدر ا یشخص متوف یگاهو جا یاخالق ی،ظاهر های یژگیباب و
 یقیاستفاده شده در موس یمدر مفاه ییها تفاوت یفرد متوف یتسن و جنس مانند ییها شاخص یمبنا
 یشدر مدح و ستا یشجاعت و جنگاور ی،چون دالور یمیمعنا که مفاه ینوجود دارد؛ بد یوگاگر

زنان به  یها در سوگنامه یدار مادرانه و خانه سوزیدل ی،خوار چون غم یمیمردان و مفاه یها سوگنامه
که  یمیو مفاه یاخالق های یژگیو ی،منش مانند بزرگ یکل یها از مقوله یاریالبته، بس. شود یکار برده م

از موارد  یاریبرخوردارند، اگرچه در بس یکسانیاست از کاربست نسبتاً  یشخص متوف یتدر رابطه با وص
و سن  یتو متناسب با جنس ییبه لحاظ محتوا گیرند یمقوالت قرارم این یرمجموعۀکه ز یمیمفاه
 اند. متفاوت یزن یوفمت

  .یوسوگ گاگر یقیموس یاری،محتوا، قوم بخت یلتحل هایکلیدی:واژه

 29/6/1393پذیرش:                                                    1/9/1392: یافترد            

                                                 
  maghsoodi299@yahoo.comیرانا باهنرکرمان،کرمان، یددانشگاه شهی،علوم اجتماع گروهیاراستاد .1
ایرانکرمانباهنر  یدشه دانشگاه زنان مطالعات ارشد یکارشناس .2 ،کرمان،

Shirmardi.ko68@gmail.com
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 مقدمه

ارجاع عناصرر هنرری بره عناصرری از واقعیرت اجتمراعی یرا         تاکنون هیچ کس از روزگار باستان
از (. 69: 1391آگاهی مشترک ملت یا گروه اجتماعی خاص را منکر نیست )گلدمن و همکاران، 

 های زندگی انسانی همرراه بروده اسرت،    فعالیت ۀبا هم ،خصوص در آغاز ، بههنر همواره رو که آن
پرور،   های زندگی بررسری کررد )آریران    از سایر جلوههای هنری را برکنار  توان پویش گاه نمی هیچ
م اجتماعی، باید گفرت کره شرعر و موسریقی و رقرص و      و(. به اتکای دستاوردهای عل11: 1331

رونرد، برا    هایی که امروزه مدلول لفظ هنر بره شرمار مری    پیکرنگاری و پیکرتراشی و دیگر فعالیت
 و دل زبران  موسریقی  و روح بشرر  نزبرا  (. هنرر 16-11زندگی انسانی آغاز شرده اسرت )همران:    

 و احسرا   یرا انتقرال   بیران  بررای  ای است وسیله است. موسیقی انسانی ۀقریح ترین تجلی عالی
 عناصرر سرایر   یرا  هرا  ریرتم  هرا،  ملودی در میان و ادراک احسا  این که اصوات ۀوسیل به ادراک

 (.29: 1339نیا و محمدی،  )فرخ است مستتر موسیقی
 یرافتن روابر    دنبرال  بره  ،هنرر  شناسی جامعه از ای شاخه عنوان به ،موسیقی شناسی جامعه
 برا  آن ارتبرا  متقابرل   بررسی و موسیقی ۀاست. مطالع اجتماعی ساخت و موسیقی متقابل بین
 برر  هرا  آن ترثيیر متقابرل   و موسریقی  و شررای  اجتمراعی   زمان هم ۀمطالع سوی به را ما جامعه،
 را موسریقی  شرنا   دهرد. جامعره   مری  سوق ،موسیقی بر اجتماعی شرای  تثيیر ویژه به ،یکدیگر
 و ارتبا  اسرت  در فرهنگی عناصر سایر با نظام فرهنگی درون در که نگرد می فرهنگی ای پدیده
موسیقی محلری بره    ،(. لذا99: 1331دارد ) قاسمی و میزایی،  متقابل قرار تثيیرگذاری ۀشبک در

 .ستها تثيیری یابی به این نوع از هم ی برای دستموضوع مورد مطالعه ابزار مناسب منزلۀ
اقوام مختلفی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، هرر یرک از ایرن     از آنجا که در ایران

 . موسریقی اسرت نیرز دار  را خرود  خراص موسریقی   نتیجه در خود و به مخصوص های آیین اقوام
و میررا    1فولکلور از فرهنگ بخشی و کشورها ملی موسیقی ۀاولی بستر در حکم قومی و محلی
یابی به اطالعاتی ناب و متنروع از   دست ۀملت است که زمین هر تاریخی ۀگذشت از مانده بر جای

شود. از  میسایر تحقیقات، در جهت شناخت وضعیت بومی اهالی یک منطقه یا قوم خاص تلقی 
اجتماعی و سیاسی در ایران تاریخ به لحاظ جمعیتی، فرهنگی،  ۀجمله اقوامی که همواره در پوی

                                                 
فرهنرگ عامره، مجموعره     اسرت.  به معنی دانرش   loreبه معنی توده و  folk ةفولکلور بر گرفته از واژ .1

و هنرهرای سراده و ابتردایی یرک ملرت را فولکلرور        هرا  رسروم، ترانره   و ها، آداب ها، قصه عقاید، اندیشه
 .گویند می
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نشرینی   کرو   روشای نره چنردان دور بره     داشته است، قوم بختیاری است که در گذشته حضور
 اند. کرده امرار معاش میزندگی و 

های اصفهان و خوزستان واقع شده و از شمال به  بین استان ای هقلمرو قوم بختیاری در ناحی
قلمرو ایرالت لرر زبران کهگیلویره و بویراحمرد و ایرل       لرستان، از مشرق به اصفهان، از جنوب به 

 (.17-16: 1362زبان قشقایی و از غرب به دشت خوزستان محدود است )دیگار،  ترک
 تمرام  که در طوری به است، ای برخوردار ویژه اهمیت و جایگاه از قوم بختیاری نزدموسیقی 

ۀ لحظر  رشکوهشران در لحظره  آواهرا و نواهرایی کره طنرین پ     است؛ همراه با آنان زندگی لحظات
هرای ایرل و    های خسته است. از تولد تا سوگ در فراق و وصرال بهتررین   تن ةدهند زندگی، یاری

کروبی،   زنری، درو، خررمن   انرد یرا هنگرام کرار و ترالش، در مشرک       ها را سروده تبار، زیباترین واژه
اند )منظمی،  نکردههای زیبای شبانه را فراموش  شیردوشی و حتی به گاه خواب و آرمیدن، نغمه

1337 :121.) 
هرای عاشرقانه، مظراهر     موسیقی مقامی بختیاری ملهم از نای چوپانان، الالیی مادران، ترانره 

طبیعت، نوای کار و فعالیت، حواد  و اتفاقات زندگی پرمشقت ایلری اسرت. ایرن نروع موسریقی      
شیرین به تکوین و تکامرل  گیری اجتماعات، در گذر زمان و در بستر حواد  تلخ و  پای شکل پابه

(. مضرمون موسریقی بختیراری بره لحراظ جنرگ،       113: 1339)کیانی هفت لنگ،  رسیده است
و  1خروانی، برزگرری   خروانی، هجرران   انگیرز اسرت. حماسره    ها اغلرب حرزن   ها و مهاجرت درگیری

 ، موسریقی هرا  با این ویژگی .(31: 1379)مددی،  استانگیز موسیقی ایل  خوانی شکل غم نامه غم
محتواپرذیری و   ۀاجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که مخاطبان آن، از جنب ۀمحلی دارای ریش

 (.113: 1339ند )کیانی هفت لنگ، ا ايربخشی، اغلب افرادی خاص

،سُرُو،ساگْسُرُو(3)دوندالْیاگوگِریوِه2موسیقیگاگِریوْ
گفتن و گریستن فارسری اسرت    معادل وای مرکب از دو مصدر گودِن و گِریوِستن  گاگریوه کلمه

گرفته شده باشد کره ریشره در زبران کهرن ایرران      « گا» از(. شاید گاگریو 173: 1333)غفاری، 
آور یرا   هرای گریره   بره معنرای سرروده   « گراگریو »به معنی سرود و « گات» اصل آن .باستان دارد

                                                 
 خوانند. نوعی موسیقی و آوازهایی است که مردمان قوم بختیاری در هنگام کشاورزی و درو کردن می .1
ابزارآالت موسقی محلی بختیاری است که هنگام فوت یکی از اهالی ایل و با مضامین خاصی به همراه  .2

 شود. موسیقی مانند نی و ساز و دهل سروده می
 (.13: 1373)مددی،  به معنای صدای دل است: دُن یا دُنگ )صدا( + دال )دل( .3

 بررسی مفاهیم سوگ در قوم بختیاری با تأکیذ بر...
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« وگ ر » به مفهوم گاگریو؛ اما در واقع شود که به هنگام گریه و حزن خوانده میاست  هایی سروده
این  .است« گریه کنو  یبگو» گریه کن( در معنای کلی« )ریوْگِ»یا « هریوِگِ»و ( بگوی –گوی )

 شود: نوع از موسیقی سوگ در قوم بختیاری به دو شکل متفاوت اجرا می
بیت گاگریو  ،رسم بر این است که یکی از زنان سرشنا  ،در مجالس سوگ .گاگریو زنانه. 1
زنان  ۀ، پس از چند بیت، مجدداً همرا شوند و آن بیت زنان با او همنوا می ۀهم ،سپس .اندخو می

بیت یرا ابیرات دیگرری را     ،خوان مجدداً تک ،یعخوانی و ترجی پس از بیت هم .کنند بازخوانی می
 صرورت  هبر گراگریو، زنران    ذکر است که حین خواندنِ شایان .یابد خوانی ادامه می خواند و هم می

یعنری   ،گویند گوی و گریو و بر این اسا  می دهند سر می زاریجمعی گریه و  ههماهنگ و دست
برا   1هرا  در مراسرم عرزاداری، توشرمال    .(11: 1331)آسرمند،   کنند گویند و هم گریه می هم می

سرایی  و نوحه شوند میها هماهنگ  نوازند و زنان نیز با آن انگیزی می های غم سازهای خود آهنگ
 (.193: 1366دهند )افشار،  کنند و ناله و زاری سرمی می 2«اگریوخوانیگ»و 

خواننرده(  « )گرر  نرده خو»ن کره مرردا  را ایرن قبیرل گاگریوهرا    در گذشته . گاگریو مردانه. 2
داشررررت  کمتررررری زنانرررره عمومیررررت گرررراگریوخوانی، در مقایسرررره بررررا دنررررخواند مرررری

(22/2/1392،www.azadmardan.com)گراگریوخوانی در میران قروم     اکنون ایرن نروع   ، ولی هم
بختیراری فروت    ۀهنگامی که یکی از اهالی ایل و طایفر  ،در واقع .بختیاری رواج پیدا کرده است

ترا در وصرف متروفی     شرود  مری کند، در ابتدا یک گاگریوخوانِ مرد به مراسم عزاداری دعوت  می
ت اجتمراعی،  متروفی )سرن، جرنس، موقعیر     های بخواند. محتوای این سوگنامه بر اسا  ویژگی

اش،  مراسرم عرزاداری   گی برگزاریهای اخالقی، ظاهری و...(، وصیت متوفی در باب چگون ویژگی
شود. این نوع گاگریوخوانی با گویش محلی  ها شرکت کرده و... مشخص می هایی که در آن جنگ
 3بیرت  مشخصی نیسرت و بره صرورت ترک     ۀاشعار و ابیاتی است که دارای وزن و قافی قالب درو 
خواند، معموالً از زبان اعضای خرانواده،   شود. ابیاتی که خواننده در مراسم عزاداری می انده میخو

در  عمردتاً خواننردگان مررد،   شود.  فامیل و نزدیکان متوفی یا حتی از زبان خود متوفی گفته می

                                                 
 گویند. نوازند، توشمال می به نوازندگان ایل بختیاری که کرنا، سرنا و دهل می .1
انرد کره عمردتاً بره صرورت       داده نجرام مری  شکل اولیه و رایج گاگریوخوانی در ایل بختیاری را زنران ا  .2

 (.13: 1373شد )مددی،  خوانی و بر اسا  تقدم سنی خوانده می تک
معنایی  ةکنند معنایی نیست و هر بیت به تنهایی بیان ةکه لزوماً ابیات بر اسا  یک زنجیر ابدین معن. 3

 وی است. ۀخاص در وصف متوفی یا ایل و طایف
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)غفراری،   کننرد  خوانی مری گاگریوسومین، هفتمین، چهلمین روز و سالگرد  ،مراسم تشیع جنازه
و معموالً با موسیقی نیرز  دهند  انجام میخوانندگان محلی  راگاگریوخوانی مردان  (.172: 1333

 ت.همراه اس

تحقیقةپیشین
تحلیرل   زمینرۀ  دهرد کره در   شده در خارج از ایرران نشران مری    بررسی مقاالت و تحقیقات انجام

کره   شوند مییافت  اما مقاالتی است های محلی و فولکلور پژوهشی انجام نشده محتوای موسیقی
( 31: 2111) گرابرر و دیگرران   ،نرد. بره طرور م رال    ا نزدیرک حاضرر  به نوعی به موضوع پژوهش 

های آن نشان داد که شریوع   یافته .ویدئو کلیپ موسیقی به انجام رساندند 319پژوهشی را روی 
هرا   توس  آنبرابر استفاده از دخانیات و مواد مخدر  1/2بوالهوسی در اجراکنندگان این ویدئوها 

 بود.

آهنرگ برترر    چهرل (، در خصروص  7: 2112) شانتال فیمی ۀنام این در حالی است که پایان
خصروص   بره نشان داد که شیوع استفاده از مواد مخدر  2111تا  2111های  سال ۀسال در فاصل

 شود.   جوانا و الکل در ژانر خاصی از موسیقی جوانان )رپ و هیپ هاپ( به وضوح دیده می ماری

هرای موسریقی رپ را در ایراالت متحرده      هم ویدئوکلیپ  (2111ژانک، دیکسون و کوالند )
زن سریاه، سرفید و سرایر نژادهرا نشران داد کره        213ها در مورد  دند. تحلیلکرتجزیه و تحلیل 

در ویردئوهایی  بیشرتر  زنان الغر  ،بار بودند. همچنین موضوعات، اغلب جنسی، هولناک و خشونت
تر در ویدئوهایی با مضامین سیاسری   های درشت سکسی و زنان دارای ج ه -با موضوعات جنسی

  (.737: 2111) به نمایش درآمده بودند
هرای تلویزیرونی    هرای موسریقی در شربکه    ( اجراکنندگان زن و مرد ویردئوکلیپ 2111والز )

هرای   ه. یافتر نرد آمریکا را تجزیه و تحلیل و در این زمینه از چارچوب نظری گافمن استفاده کرد
را موجرودات و   زنران ، آمرده هرای جنسریتی بره نمرایش در     پژوهش وی نیز نشان داد که کلیشه

جرو نشران    ارزش و فرمانبردار مردان و برعکس مرردان را پرخاشرگر و سرلطه    ی جنسی، کمیاشیا
 (.161: 2111) دهد می

 1967  در سرال  (7: 1927) شری  ارشدی بود که مک کارشناسی ۀنام مشابه این تحقیق، پایان
ایرن   ۀبره طروری کره زنران در فاصرل      ؛انجام داد و به نتایجی شبیه پژوهش والز رسرید  1971تا 
   .فریب و مطیع امیال مردان به نمایش درآمده بودند موجوداتی ضعیف، زیبا، دلبه عنوان ها  سال

و  نیرا  فرختوان به تحقیقی اشاره کرد که  می از جمله تحقیقات مرتب  صورت گرفته در ایران
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 ند.موضوعات محوری در موسیقی قومی کردهای ایران انجام داد ۀدر زمین (1339:27محمدی )
های این پژوهش نشان داد که نظام موسیقیایی ایرن مرردم تحرت ترثيیر عوامرل محیطری،        یافته

موسیقی سروگ   ۀتحقیقی را در زمین (171: 1333)اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. غفاری 
)سراز   1های مردانه و زنانه و ساز چپری  نگاری سوگ آوازه در جهت شناسایی نتدر ایل بختیاری 

شناسری انرواع    ای برر گونره   در تحقیق خود با عنروان مقدمره   (1337) وارونه( انجام داد. منظمی
شناسی موسقی محلری لرسرتان    موسیقی در لرستان به بررسی موسیقی در دوران تاریخی و نوع

انواع مختلف موسریقی محلری در اسرتان فرار       ۀرا در زمین تحقیقی (1333)پرداخت. صحت 
هرای   موسیقی زیرزمینی در ایرران بره بررسری گرروه     ۀدر زمین (116، 1333)داد. کويری  انجام

ایرن   ةاست که مضمون عمرد  اینهای تحقیق نمایانگر  زیرزمینی راک و رپ پرداخته است. یافته
 است.ها مسائل مبتالبه جوانان  نوع موسیقی

انینظریمب
قائل به نوعی تثيیر و کنش متقابل بین آيار هنری  به طور کلیشناسی هنر  جامعهمحققان حوزة 

 اند. و شرای  اجتماعی و در شکل کلی آن، اجتماع
، مترثير از شررای  اقتصرادی و اجتمراعی     عصرر معتقد است که آيار هنری هر  2جورج لوکا 

در  .شرود  ها اعمرال مری   بینی قیم و از طریق جهاناست؛ اما این تثيیر به طور غیرمست عصرهمان 
اقتصادی و اجتمراعی   ۀنتیجه اگرچه شرای  اجتماعی و اقتصادی هنرمند یا به عبارت دیگر طبق

اش است، اما باید توجه داشت که این رابطه مسرتقیم   سبک و مضمون انتخابی ةکنند وی تعیین
یک اير هنرری تنهرا در شررای      ،شود. پس بینی و ایدئولوژی برقرار می جهان ۀو به واسط نیست

ایرن شررای  اجتمراعی،     ۀاجتماعی که در آن به وجود آمرده قابرل فهرم اسرت و وجره مشخصر      
 (.113: 1332)راودراد،  استبینی غالب در آن  جهان
کننرده   معتقد است کره شررای  اقتصرادی و اجتمراعی عامرل تعیرین       ،برخالف لوکا  ،3شلر

 ،یعنری  ؛آورد و آن را از حالت بالقوه بره حالرت بالفعرل درمری     ستا نیست، بلکه شر  وقوع هنر
(. 11آن )همران:   ةشرای  اجتماعی خاص، شر  بروز و ظهرور هنرر اسرت نره بره وجرود آورنرد       

ذهن وجود دارنرد و   ةاز قبل در حوز اند، در رویکرد شلری معرفت و هنر وجودهای ناب ،بنابراین
                                                 

 شود. دهل و سرنا نواخته می با موسیقی که هنگام عزا در ایل بختیاریای  نامی است برای گونه .1
2. George Lukacs 
3. Max Scheler 
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شود )همان:  ها می کند یا اینکه مانع تحقق آن اهم میها را فر جامعه فق  شرای  محقق شدن آن
162.) 

داند. منظور از تکنولوژی خود، موسیقی  می« تکنولوژی خود»موسیقی را بیشتر  1نورا تیا دی
نرورا مرردم از    دی ةمنبعی برای معانی زندگی روزمره و مدیریت خرود اسرت. بره عقیرد     ۀبه م اب

کنند. موسیقی آمرادگی ذهنری    خود استفاده می ةروزمرموسیقی برای هماهنگ ساختن زندگی 
برای کار روزانه، تمرکز برای انجام وظایف دشوار، آرامش و حرذف اسرتر ، سرازمانی بررای بره      

 (.3: 1331آورد )فاضلی،  خاطر آوردن لحظات رمانتیک زندگی و ... فراهم می
احسا ، ارزش و نفری نقرش آن در    ۀمعتقد است که با جدا کردن هنر از زمین2آرنولد هاوزر

شود و معنرای   فایده می و بی امعن زندگی فرد که همان کارکرد آن است، هنر تبدیل به چیزی بی
وی ایرن  اسرتدالل   لرذا، نظر از اینکه چقدر جرذاب باشرد.    دهد، صرف انسانی خود را از دست می

امیرت داشرته باشرد. وی    توانرد ت  هنر تنها در ارتبا  با شرای  اجتماعی معاصررش مری  است که 
همترایی و غیرقابرل    بنابراین ویژگی اصالت، بی ،ماند معتقد است که هنر وابسته به زمان باقی می

ترین ویژگی معتبر هنرر اسرت )راودراد،    وی، عام ۀکند و این به گفت تکرار بودن خود را حفظ می
1332 :16.) 

موسیقی سوگ بختیراری( را در ایرن   ) توان گاگریو شناسان می با توجه به نظریات این جامعه
بررسری و تحلیرل   اش  قالب قرار داد و محتوای آن را در شرای  اقتصادی، اجتمراعی و فرهنگری  

 کرد.

شناسیتحقیقروش
و هرای گراگریو    هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل مفاهیم به کار رفتره در سروگنامه  

از چه تنروع و   ،از حیث معنایی و محتواییمفاهیم استخراج شده،  پاسخ به این پرسش است که
هرای معنرایی در چیسرتز از ایرن رو در ایرن       گستردگی برخوردارند و اینکه علرت ایرن تفراوت   

پژوهش، از روش توصیفی و تکنیک تحلیل محتوا جهت دسرتیابی بره اهرداف تحقیرق اسرتفاده      
هرای پیرام    ویژگری  و عینی بررای اسرتخراج   مند نظامشده است. تحلیل محتوا شامل هرگونه فن 

هرای   وش تحلیل محتوا به کارگیری روشهمچنین، ر(. 111: 1391است )خواستار و همکاران، 
تحلیرل محتروا یکری از     ،علمی برای بررسی محتوای مدارک اسرنادی اسرت. بره عبرارت دیگرر     

                                                 
1. Tia Denora 
2. Arnold Hauser 
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آنکه به این توجره داشرته باشرد کره از کجرا       های متنی است بی های کالسیک تحلیل داده روش
 (.39: 1391اند )حسینی و دشتی،  آمده

انتخراب   1 هرای گراگریو   به منظور تحلیل محتوای موسیقی محلی گاگریو، تعدادی از آهنگ
 از آنجا .دنخوانندگان مرد و با گویش بختیاری خوانده بود 1392تا  1337های   که طی سالشد 

هرا و   ا مرتن آهنرگ  در ابترد  ،های مورد بررسی با گویش بختیاری خوانده شرده بودنرد   که آهنگ
پس از انتخراب   .الفظی به زبان فارسی ترجمه شد اصطالحات به کار رفته در آن به صورت تحت

واحدهای تحلیل )کلمات، اصطالحات و جمالت به کار رفته در این نوع موسیقی(، به اسرتخراج  
      نظرر،  برا اسرتخراج مفراهیم مرورد      ،مفاهیم به کار رفته در موسیقی گراگریو پرداختره شرد؛ لرذا    

ای کره هرر کردام از ایرن      بره گونره   ،هایی کلی بر اسا  مفاهیم به دست آمده انتخاب شد مقوله
بنردی مفراهیم در    ینرد دسرته  افر اسرت. مفراهیم مخرتص بره خرود      ةمقوالت کلی، در بر گیرند

ای برود   مقوالت با توافق کارشناسان علوم اجتماعی انجام گرفت و در نهایت به گونه ۀزیرمجموع
و آن دسرته از مفراهیمی هرم     جای داده شد مقوالت کلی ۀکه هر کدام از مفاهیم در زیرمجموع

قررار گرفرت.   « سایر مفاهیم»با عنوان  ای جداگانه ۀگرفت در دست ها جای نمی بندی که در دسته
 است. 1های انتخاب شده به صورت جدول  فراوانی آهنگ

ها.فراوانیآهنگ9جدول
 زمان کل )دقیقه( آهنگتعداد  جنسیت سن

 بزرگسال
 316 6 زن
 132 3 مرد

 217 1 پسر جوان

هایتحقیقیافته
هرا   تررین رسرم و سرنت در میران بختیراری      و پرهزینره  ترین ترین، عمومی مهم سوگ و عزاداری

بسریار  هرا اهمیرت    تجلیل و نکوداشت مقام درگذشتگان در میان بختیراری زیرا  ،شود قلمداد می

                                                 
 البتره،  .شرود  میزان کمتری برای زنان ایل سروده می هآوازها عمدتاً برای مردان و ب این دسته از سوگ .1

شود و مختص به بزرگساالن نیست )عمدتاً این گونه  نیز سروده میها برای جوانان پسر  گونه آهنگ این
مرا   ۀمورد مطالع ۀشود(. به همین دلیل نمون ها در قوم بختیاری برای دختران جوان سروده نمی آهنگ

 .که در وصف زنان، مردان و پسران جوان ایل استاست هایی  آن دسته از آهنگ
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های گوناگونی در بین آنان متداول شده است.  رسوم و آیین ،امر مهمی تحقق این راستا. در دارد
 .در مراسم عزاداری و سوگواری است« گاگریوخوانی»ها  یکی از این رسوم و سنت

آن است که مفراهیم بره کرار رفتره در      ةدهند های به دست آمده در این پژوهش نشان یافته
متوفی یا کرل   ۀوصف خانواده، نزدیکان، خوانین و بزرگان طایفموسیقی سوگِ گاگریو عمدتاً در 

دار شدن آنران   کند، دلتنگی و داغ ایل بختیاری، منطقه و سرزمینی که متوفی در آن زندگی می
هرای ظراهری، اخالقری، منزلرت و جایگراه       خصوص در براب ویژگری   ، بهدر از دست دادن متوفی

هرا   د. مفاهیم مرورد اسرتفاده در ایرن سروگنامه    شو اش سروده می شخص متوفی در ایل و طایفه
متروفی   مسئله کره  که اساساً این ابدین معن است؛ها متفاوت  عمدتاً بر اسا  یک سری شاخصه

 .چه جنسیتی )زن یا مرد( دارد یا در چه سنی فوت کرده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
ایرن تمرایزات مفهرومی )از     اسرت  بندی مفاهیم سعی شرده  در استخراج و دسته دلیلبه همین 

 شناسایی و تجزیه و تحلیل شود.به دقت لحاظ سنی و جنسیتی( 
 .اسا  جنسیت و سن متوفی به صورت مجزا آورده شده است های زیر بر یافته

هایمردانمحتوایسوگنامه
هایمردانهایاستخراجشدهازسوگنامه.مقوله2جدول

های اخالقی متوفی و  مقولۀ ویژگی
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

مرد و  نواز، بزرگ باز، مهمان دل و دست
 نامدار بودن

نوازی همچون درویش علی،  اتاق پذیرایی دائم به کار است و مهمان
 کسی ندیده است.

 است.نام تو و پدرت در کل دوران و در ایل بر جای مانده 

 - تعصب و غیرت مردم ایل

متعصب، مورد احترام بودن، بااخالق، 
نامی و مردانگی  سخنی، نیک خوش

 متوفی

سخن و استاد حرف، دارای عقل و شعور واال و یک مرد تمام و  خوش
 کمال هستی و کسی به مانند تو نیست.

نشین بودن و تشبیه متوفی به  مجلس
 خوان آواز و خوش کبک خوش

- 

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه های آن مقولۀ حزن و اندوه و مؤلفه
در سوگ و ماتم نشستن مردم ایل 

 )خوانین و بزرگان(
 اینکه در ایل بختیاری کسی به مانند متوفی نبوده است.

 با مردن متوفی کمر ایل شکسته است.

کنندگان  تقدیر و تشکر متوفی از شرکت
 در مراسم

- 
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کسی و درماندگی بعد از رفتن  بیاظهار 
 متوفی

اید و  هایتان را به من بدهید؛ چه فایده که شما رفته ای برادران دست
 ام. من بدون برادر شده

 با رفتن مردان بزرگ، ایل دیگر خالی شده و دیگر کسی را ندارد.
 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه مقولۀ شکایت فرد متوفی از روزگار

شکایت از روزگار به خاطر ناسازگاری با 
 ها آن

 خواهی و کمتر خون به دل پر درد من کن. ای دنیا دیگر چه از من می
 خواهیز سوزم، دیگر چه از ما و دودمان ما می من که دارم می

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه ها مقولۀ دلتنگی و فراق و مؤلفه
)برادران، فرزندان دلتنگی خانواده متوفی 
 و ...(

شود  گوید: با من بگو بخند نکنید، لبانم به خنده باز نمی پسرش می
 چون که پدرم از من دور است.

از داغ دو خان بزرگ، ایل دلسرد شده است؛ آداریوش و آسیرو  که  دلتنگی مردم طایفه
 هر دو سبیلشان زرد است.

ساران، گل  دلتنگی طبیعت )کوه، چشمه
 حیوانات وحشی( از نبودن متوفیالله، 

 ات دلش به درد آمده است. بلبل کوه از غم دوری
گوید که چه شده که یَل روزگار نیامده  زردکوه خطاب به کوه منار می

دهد که اجل این خان بزرگ را با خود برده  است.کوه منار جواب می
 است.

دلتنگی متوفی از جدایی )برای ایل و 
 کردن و ...(اش، کوه، شکار  طایفه

 من تشنۀ دیدن دوبارة کهسار و ایلم.
 ساران چکار کنمز من بدون چشمه

مقولۀ وصیت متوفی در باب مراسم 
 های آن مؤلفه عزاداری و

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

چگونگی برگزاری مراسم توس  برادران 
 و نزدیکانش

همه جمع شوند و  هایم بگویید برای مراسم عزداری من به برادرزاده
 قدر برای من گریه و زاری نکن. ای خان بزرگ، این

ام خبر کنید تا برایم  ام را برای مراسم عزاداری طایفه همۀ برادرانِ هم
 گریه و زاری کنند.

 کنید. 1در روز خاکسپاری تفنگچی بیاورید و برایم تیراندازی خاکسپاری

 برای متوفی 2گاگریو خواندن و کِل زدن
خواهند مرا در مزار بگذارند،  خواهرم بگویید هنگامی که مردم میبه 

 برایم کِل بزند.

منشی فرد متوفی و  مقولۀ مدح و بزرگ
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

                                                 
هرا فروت    ین است که هنگامی که یکی از بزرگان و خوانین آندر میان مردمان قوم بختیاری رسم بر ا .1

 کنند. متوفی، در مراسم عزاداری وی تیراندازی می ةکند برای نکوداشت یاد و خاطر می
صدایی است که زنان بختیاری در فراخوان مردم ایل و طایفه به جشرن و شرادی، خوشرامدگویی بره      .2

مرردان و   مردم در مجالس شادی، تهییج جنگاوران در میدان نبرد و در مراسم سوگواری بررای برزرگ  
 دهند. جوانان ناکام سرمی
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درویش علی در حالی که تفنگی در دستش و در زردکوه بود دو بز  شکارچی )صیاد ماهر(
 کوهی شکار کرده.

 جنگاوری

یاد کنید از آفرهاد که در جنگ بسیار شجاع است و نام نیکش همیشه  شجاعت در میدان جنگ
 ماند. در خاطر می

زادة بچه شیر، که هیچ مادری همچون تو زورمند و دلیر  تو ای پهلوان دالوری
 نزاییده است.

دارم با هایم که به رنگ کوه است و تفنگ برنوی که در دست  با لبا  تیراندازی
 زنم. هر تیرش دو تا قو  می

 کنی که سوارکاری مانند تو نیست. در میدان جنگ چنان حماسه می سوارکاری

 مرد بزرگ کالنتر، خان، کدخدا،
گفت و  تا زمانی که در میان مردم ایل بودی کسی به برادرانت زور نمی
 گرفتند. طوایف دیگر هم برای حل کردن مشکلشان از تو کمک می

تشبیه متوفی به کوه )نشان از استواری(، 
شیر جنگل، پلنگ نر، شیر زرد، شیر 

 جنگی، شیر نر، شیر ژیان

 کند. در روز جنگ آسیرو  به مانند یک نر پلنگ مبارزه می
کنم و دشمنانم را به مانند شیر  سنگری در پشت سنگی درست می
 کشم. زرد می

بزرگی خوانین بختیاری )عالم، باتدبیر، 
 مشکالت( و نزدیکان متوفی حالل

هایی که در قلمرو  حسین خان به مانند شاه قاجار دربارة حکم
 گیرد. بختیاری وجود دارد تصمیم می

ای آاحمدِ تفنگچی و ای شیر دوران، از طرف شاه حکمی برایت آمده 
 و باید بروی.

های شاهنامه  تشبیه متوفی به شخصیت
 مانند رستم

عشایر است، دیگر آناصر که همانند رستم  در فصل بهار که هنگام کو 
 زال است در بین ما نیست.

 عظمت و بزرگی ایل متوفی
خان و بزرگی مُرده که از طایفه و قوم بااصالتی است و برادران زیادی 

 دارد.

وصف مناطقی که متوفی در آن زندگی 
 کرده یا شکار می

 در آن نبود.کوه قیصری یادت بخیر، که هیچ کوهی به مانند تو شکار 

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه مقولۀ شرح جنگاوری ایل متوفی

های ایل  جنگ
 بختیاری

حسین خان را یاد کنید که کالنتر بزرگی بود و تخت و تاج را به زور  وقایع تاریخی مشروطه
 از شاه کشور گرفت.

حدی از دشمنان کشتیم که در روز جنگ، ایل من با خبر بود و به  جنگ با محمود افغان
 ها را بخورند. توانستند آن الشخورها هم نمی

های حماسی فرد متوفی و  مقولۀ ویژگی
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه
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بیان وقایع زندگی، جنگ، شکار و نوع 
 ، آهو، پازن و...(1شکار متوفی )پلنگ نر

مُنار جنگی رخ داده است، ای ای مردم در شب مهتاب، در منطقۀ 
 کجاست تا با گرزش به میدان برود. 2برادران آناصر

ابزارآالت جنگاوری متوفی و نوع آن 
)تفنگ، قطار فشنگ، فشنگ، شمشیر، 

 گرز، دوربین، کلت کمری(

کاری شده  گوید که روی برنویِ من شکل گل، کنده درویش علی می
 است و چاقویم بسیار تیز است.

3اج رئیسی و تفنگت هم خودکار است.دوربینت ح
 

دهرد کره از جملره مفراهیم مهرم مرورد اسرتفاده در         های به دسرت آمرده نشران مری     یافته
های مردان در ارتبا  با شرح یا توصیف بزرگی و سردیار بودن متوفی در میان مردمران   سوگنامه

در  ،لرذا  .شرود  می قوم بختیاری است. این نوع ویژگی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح
زاده، کدخردا، برا    بعضی موارد به صورت مستقیم از متوفی به عنوان فردی برزرگ، خران و خران   

شود، یا متوفی به رستم زال، کوه، شیر و پلنگ نر،  سخن و ... یاد می نشین، صاحب تدبیر، مجلس
در بعضی موارد نیز بزرگی فرد متوفی به صرورت غیرمسرتقیم مطررح     .شود شیر ژیان تشبیه می

شود، زمانی که متوفی به عنوان فردی شکارچی، جنگجرو، تیرانرداز مراهر، شرجاع، دالور و ...      می
شود و یا زمانی که از نوع وسایل، ادوات جنگاوری و نوع حیواناتی کره متروفی شرکار     معرفی می

شرود، بره صرورت     مری  یراد ها  شکار کردن آن گیآهو( و یا چگون و کرده )مانند شیر، پلنگ نر می
قبولی است کره متروفی دارا بروده    مهای خاصِ  سعی در نشان دادن بزرگی و ویژگی غیرمستقیم

 است. 
هرایی بررای بزرگری افرراد      ایلی و عشرایری شاخصره   ۀهایی در جامع چنین مفاهیم و ویژگی

نرد کره عمردتاً در    ا احترام در قوم بختیراری کسرانی   که افراد بزرگ و مورد چنان ،شود می قلمداد
هرا، شرکار و    مراسم و مجالس ایل )عزاداری، عروسی یا رفع نزاع و دشمنی بین افراد ایل(، جنگ

 انرد  مهم، حالل مشکالت یاه تصمیم گرفتنای و  کنند، هنگام رفع مشکالت طایفه ... شرکت می
هرای ذکرر    شود. بدین ترتیب ویژگری  شان واقع می همورد احترام افراد ایل و طایف ها آنو تصمیم 

                                                 
ن ایرن ویژگری خراص اسرت کره      کرده، سعی در نشران داد  در بیان نوع حیواناتی که متوفی شکار می .1

 متوفی شکارچی ماهر و زبردستی بوده که توانسته است پلنگ یا شیر نر را شکار کند.
شرود کره از بزرگری و احتررام      اول اسم کسانی استفاده میدر « آ»در میان مردم قوم بختیاری حرف . 2

ن شخص باشد. به عبرارتی  زیادی برخوردارند؛ این نوع احترام ممکن است اکتسابی یا انتساب از پدر آ
های جنگراوری مقبولیرت    منشی، عدالت و ویژگی شود که به لحاظ بزرگ برای کسانی استفاده می« آ»

 ند.داراجتماعی زیادی در میان مردمان ایل 
 .اشاره به اعال بودن وسایل شکار متوفی. 3
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هرایی اسرت کره در نظرام عشرایری اهمیرت        بسیار زیادی در پری وصرف شاخصره    ةشده تا انداز
. مفاهیم استخراج شده نه تنها در پی نمایان ساختن بزرگی متوفی بلکه در پری  داردخصوصی  هب

 پیشرین  یکان، خوانین و بزرگاننزد متوفی، ةمشخص کردن اهمیت، ارج و منزلت اعضای خانواد
تراریخ برا موفقیرت     ۀکه قوم بختیاری در پوی است هایی وقایع و جنگو نیز روایت ایل بختیاری 

 است. پشت سر گذاشته
 افرراد طایفره   و در بسیاری از موارد مفاهیم مورد استفاده شامل بیان دلتنگی متقابل متوفی

 ایجادشرده )اعضای خانواده، نزدیکان یا خوانین بزرگ بختیراری( و دلتنگری طبیعرت از جردایی     
غم و اندوه فراوانی است که هم برای خرود متروفی و هرم بررای      ةدهند بیان دلتنگی نشان است.
هرا و اقرداماتی    خواسرته  ةقسمتی از مفاهیم در بر گیرند ،همچنین .وی حاصل شده است ۀطایف

گونه که متروفی در مرورد چگونره    ؛ بدیناستها بعد از مرگش  خواهان انجام آن است که متوفی
شررکت کننرد صرحبت بره     اش و کسانی که دوست دارد در مراسم وی  مراسم عزاداری یبرگزار

 آورد. میان می

هایزنانمحتوایسوگنامه
 هایزنانهایاستخراجشدهازسوگنامه.مقوله3جدول

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه های آن لفهمقولۀ فراق و دوری و مؤ

 وابسته بودن فرزندان به مادر
هایت به جای اشک از چشمانشان خون جاری خواهد  با رفتنت بچه

 شد.
 مادر خوب است و نه درخت بدون سایه. نه دختر بی

 قرار ندارد. بیگم به خاطر دوری از دخترانش آرام و بی ماه بی دلتنگی مادر نسبت به فرزندانش
 هایت در انتظار تو هستند و آرام و قرار ندارند. بچه انتظاری فرزندان به برگشتن مادر چشم

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه های آن مقولۀ حزن و اندوه و مؤلفه

 غم فرزندان و شوهر
این سه روز است که مادرم در زیر خاک است و دل من از داغ 

 چاک شده است. چاکاش  دوری

 غم و اندوه مردم ایل
خواهد از شدت غمی که برای  ای خدا، دل ما غم فراوانی دارد و می

 ایلمان حاصل شده است بگوید و گریه کند )گاگریو بخواند(.

 شکواییۀ مادر در دور شدنش از فرزندان
ای و مرا از دخترانم جدا کردی و  ای روزگار به کسی وفا نکرده

 ای. همۀ دخترانم را نیز از هم جدا کردهطور  همین
منشی فرد متوفی و  مقولۀ مدح و بزرگ
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

ات را آماده کن که امیر  های چینی بی، از خاک بلندشو و بشقاب بی نوازی مهمان
 اند. چی به مراسم عزاداریت آمده حسین خان با صد تفنگ
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 سر و سامان خواهد بود. امیری که مادر نداشته باشد، آن خانه بی داری خانه

 1بزرگ دانستن نزدیکان متوفی
ای پدر، برادرم با آن تفنگش که از جنس نقره است به هنگام اتفاقات 

 ناگوار، بسیار رشید و دلیر است.
 شود. ها، کسی حریف او نمی آپرویز گرزش همواره با اوست و در جنگ

های متوفی و  مقولۀ وصیت و خواسته
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

 خاکسپاری
انتظارشان  به برادرانم بگویید که به سر خاکم بیایند چون که چشم

 هستم.
 ای برادران جنگ کنید و از جنگ نترسید و پشت هم را داشته باشید. جنگاور بودن برادرانش

های اخالقی فرد متوفی و  ویژگیمقولۀ 
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

خوار، اهل درد و دل بودن و مهر و  غم
 وفا داشتن مادر

ایم تا تو را ببینیم و با تو درد دل کنیم چون که تنها  ای مادر آمده
 مرحم دل ما تو هستی.

 خواری ندارند. غم فرزندانم بعد از من دیگر حس دلسوزی مادرانه
 - بانوی نمونه بودن

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه های ظاهری متوفی مقولۀ ویژگی

 مو و لبا  متوفی
با آن موهای نازک و زیبا و آن لبا  مخملی که داری، هر چه نگاه 

 بینم. کنم تو را در بین زنان نمی می

کنرد.   که در ارتبا  با زنان معنا پیدا می استهای  ها و خصیصه زنان ویژگی ۀمفاهیم سوگنام
بدین گونه که مفاهیم استفاده شده غالباً در خصوص ارتباطی اسرت کره متروفی زن برا اعضرای      

شوهر و فرزندان( و نزدیکان دارد. مفاهیم مورد نظر عمدتاً در رابطه با اظهرار دلتنگری و    خانواده
ایرن نروع    ،آیرد. لرذا   و مادرشران بره وجرود مری     های متقابلی است که میران فرزنردان   دلبستگی
ها  . اگرچه در بسیاری موارد از کلیشهاستگرفته از احساسات و عواطف مادرانه  ها نشثت وابستگی
 مهرر و وفرای مادرانره    و خرواری  داری و بانوی نمونره برودن، حرس غرم     هایی مانند خانه و ویژگی

شود. به طور معمول این چنین مفراهیمی در   می پنداشتهکه عمدتاً خاص زنان  شود استفاده می
 شود. ارتبا  با متوفی مرد به کار برده نمی

کلری تشرابه زیرادی برا      ۀزنان از لحراظ مقولر   ۀبسیاری از مفاهیم استخراج شده در سوگنام

                                                 
نزدیکان متوفی )پدر، برادر( صحبت . برای بیان بزرگی و مورد احترام بودن متوفی، از بزرگی و صالبت 1

آورند. به عبارتی مرورد احتررام برودن متروفی زن را منتسرب بره بزرگران و نزدیکران وی          به میان می
 دانند. می
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ایرن   ۀاما به لحاظ نوع مفاهیمی که در زیرمجموع ،مقوالت کلی استخراج شده برای مردان دارد
م ال، برای بیان بزرگی و مرورد   رای. بشود مشاهده میهای زیادی  شود تفات میمقوالت استفاده 

بدین گونره کره عمردتاً     ،شود احترام بودن زنان از مفاهیم استفاده شده برای مردان استفاده نمی
و  برودن  نشین هایی مانند جنگجو، خان و کدخدا، شکارچی ماهر، مجلس ویژگی بابزرگی مردان 

شرود،   نشان داده می اند توفی به حیواناتی که در طبیعت نماد قدرت و صالبتتشبیه کردن منیز 
 یدار و خانه ینواز هایی مانند مهمان در ارتبا  با مفاهیم و واژه در صورتی که بزرگی زنان عمدتاً

شود، کما اینکه در بعضی موارد برای شرح بزرگی متوفی زن به ذکر بزرگی بررادر،   نشان داده می
کنند. این نوع بزرگی منتسب به خود متوفی نیسرت بلکره    انین طایفه متوفی اشاره میپدر یا خو
 شود. گی برادر و پدر وی حاصل میاز بزر

 هایجوانانمحتوایسوگنامه

 هایجوانانهایاستخراجشدهازسوگنامه.مقوله3جدول
ای از  مقولۀ حزن و اندوه و نمونه

 های آن مؤلفه
 موسیقی گاگریو ای از مفاهیم در نمونه

 مراسم ازدواج و عروسی برای متوفی
ات را ببینم و برایت شادی کنم و  خواست عروسی من چقدر دلم می

 کنار تو و همسرت بنشینم.

 غم و اندوه فراوان اعضای خانواده
يمر کردی و از رفتنت قامت  با رفتنت درخت بارور پدرت را بی

 برادرانت خمیده شد.

 ماندن متوفیجوانی و ناکام 
تو نوجوان و ناکام ماندی و از این دنیا رفتی و چاقویی به شکم مادرت 

 بخورد.

 سوگ طبیعت
دانند  اند برای اینکه می آسمان سیاه شده و ابرها درحال گریه کردن

 خواهد رخ دهد. اتفاق ناگواری می

 بختی و عزاداری فامیل سیاه
طایفۀ پدری(، همچنین  فرامرز را قانون کشته است و میرزاوند )نام

 کل ایل بساکی )نام طایفۀ مادری( را غم گرفته است.
 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه های ظاهری متوفی مقولۀ ویژگی

چشم و ابرو، رنگ و نوع مو، تیپ و قد و 
 قامت

ابروهای متوفی به مانند خنجر است و از لحاظ تیپ و هیکل و 
 مانند است. جنگاوری بی

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه مقولۀ شرح چگونگی مرگ متوفی
جنگ من در خوزستان اتفاق افتاده است و سرهنگ و سرگرد من را  محل حاديه منجر به مرگ متوفی

 اند. به نامردی کشته
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اند. به خاطر غیرت و تعصب در  پوش مرا به نامردی کشته گارد زره اتفاقات روز حاديه
 اند. ها جنگیدم و مرا به نامردی کشته آنسنگر با 

های اخالقی متوفی و  مقولۀ ویژگی
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

 تعصب و غیرت
چشم بصیرت و فهم و کمال واالیی داشتی و اکنون در کنار ما نیستی 

 و دیگر کسی به غیرت و بزرگی تو نیست.

 محبت و عاطفه
ام صحبت کنید و بیشتر از آن، از محبت و از  قدرتی که داشتهاز زور و 

 ام. اخالق و معرفتی که داشته
منشی فرد متوفی و  مقولۀ بزرگ

 های آن مؤلفه
 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

تشبیه متوفی به پلنگ نر، شیر، شیر نر، 
 و ... 1شیر قندهار

ات  ات برای ایل و طایفه عروسیای پلنگ زردکوه و ای ببر کوهسار، 
 تبدیل به عزا شده است.

های شاهنامه تشبیه متوفی به شخصیت
 )رستم، سهراب و اسفندیار(

 تبار بوده است. اگر بگویم اسفندیار افسانه بوده، فرامرز رستم
مانند اسفندیار، فرامرز است که همچون سهراب پسر رستم، 

 هیکل بود. قوی
زاده بودن خان اصالت نژاد بختیاری و

 متوفی، تعصب قوم بختیاری
های خوانین و  ای. تو از خواهرزاده پهلوان میرزاوند، چه حیف که مرده

 ای. ایل تاجمیری بوده
مانند و قدرتمند پهلوان، شجاع، دالور، بی

 بودن متوفی در جنگاوری
هم بادل و جرأت هستی و هم بامحبت، و کل نیروهای حفاظت تو را 

 کنند. میتعقیب 
وصیت متوفی در باب مراسم مقولۀ 

 های آنمؤلفهو  عزاداری
 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

 - به نزدیکان در مورد گریه و زاری نکردن

به اعضای 
 خانواده

تربیت فرزندان متوفی 
 توس  همسر یا پدرش

انجام توانی برایم  ام و تنها کاری که می ای پدر غم نخور من دیگر مرده
 دهی این است که از فرزند کوچکم مراقبت کنی.

دل تنگ نشدن برای 
 متوفی

تنگ نباشد و گریه و زاری سر ندهد و  به مادرم بگویید برای من دل
گونه باشد،  بیند و اگر این انتظارم نباشد چون دیگر من را نمی چشم

 تواند از من دل بکند. نمی

 - برایش کفن دوختن
 - خواندن برایش گاگریو

                                                 
قندهار به دست نادرشاه افشار نقرش بسرزایی    ۀاشاره به جنگجویان ایل بختیاری دارد که در فتح قلع .1

 داشتند. 
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مقولۀ شرح جنگاوری ایل متوفی و 
 های آن مؤلفه

 ای از مفاهیم در موسیقی گاگریو نمونه

های  جنگ
ایل 
 بختیاری
 

 در کارزار شاه افشار بود که ایل بختیاری ارگ قندهار را فتح کرد. فتح قندهار
جنگ ترسید به سرزمینم نزدیک شود و دشمن نتوانست در  مغول می شکست چنگیزخان

 با ما کاری از پیش ببرد.
 در زمان استبداد قاجار، شما بودید که مشروطه را ایجاد کردید. واقعۀ مشروطه

جنگ با دولت قاجار و 
 پهلوی

در میدان جنگ با دولت پهلوی با همیاری مردمان ایل، پهلوی را در 
 تفنگ به غنیمت گرفتید. 1111دشت اللی شکست دادید و 

 ها در کشور بختیارینقش بسزای 
 کردز ای ایران اگر بختیاری نداشتی چه کسی در تو مرزداری می

اگر ایران بختیاری نداشت چه کسی برای حفظ میهن با دست خالی 
 کردز مبارزه می

دهد کره غرم از دسرت دادن جروان در      جوانان نشان می ۀشده از سوگنام های استخراج یافته
جوانان برا سروز و غرم     ۀت زیادی برخوردار است. غالباً سوگناممیان مردمان قوم بختیاری از شد

یم استفاده شده در این زمینه نیز بیشتر مربو  بره غرم ناکرام    هشود و نوع مفا زیادی سروده می
بوده است. در بیان غم و اندوه از دسرت  عدم توفیق وی به کام گرفتن از زندگی  ماندن متوفی و

که این  رود می فرواده و نزدیکان، طبیعت نیز در سوگ و ماتم دادن متوفی عالوه بر اعضای خانو
 شود. گیر بودن اندوهی است که در از دست دادن متوفیِ جوان حاصل می همه ةدهند خود نشان

که  استهایی  مفاهیم و واژه ۀشده در بیان بزرگی متوفی به م اب بسیاری از مفاهیم استخراج
شده است. غالباً در جهت بیان صالبت و بزرگی، متروفی را  منشی مردان سروده  در مدح و بزرگ
تشربیه  )رستم، سهراب و اسفندیار( و شیر و پلنرگ نرر و ...    های اساطیری شاهنامه به شخصیت

شود. چه بسرا   مندی و دالور بودن متوفی در میدان نبرد اشاره می آوری، قدرت کنند و به رزم می
 نرزد هرا   متوفی را دلیلی بر وجود این نروع ویژگری   ۀو طایفاینکه در بسیاری از موارد اصالت قوم 

د کره متروفی در آن   ندان ای می کنند و بزرگی متوفی را منتسب به قوم و طایفه متوفی عنوان می
 ۀمرردان در زمینر   ۀهماننرد مفراهیمی کره در سروگنام    در سوگنامۀ جوانران نیرز   . عضویت دارد

بسیار زیرادی بره بیران ایرن نروع       ةاست تا اندازهای ایل بختیاری در طول تاریخ رخ داده  جنگ
 ها پرداخته شده است. جنگ

)بیمراری، تصرادف، نرزاع و ...(     با توجه به آنکه جوانان برخالف بزرگساالن به دالیل خاصری 
شود که منجرر بره    به اتفاق و یا علت خاصی اشاره می جوانان معموالً ۀکنند، در سوگنام فوت می

مراسرم   یبرگزار گیچگون ووصیت متوفی  دربارةمفاهیمی به  ،نینفوت متوفی شده است. همچ
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از آنجا که غم از دست دادن جوانان بسیار سرنگین اسرت، متروفی از    شود.  اشاره می اش عزاداری
 کند که برایش گریه و زاری نکنند. اعضای خانواده و نزدیکانش درخواست می

گیریبحثونتیجه
محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، اشکال متفراوتی از  اقوام مختلف با توجه به شرای  

نظرام فرهنگری بره     ةاند. با این وصف موسیقی را بایرد از مقروالت پیچیرد    موسیقی را ابداع کرده
لوکا  هنر و موسیقی تحت تثيیر شرای  حاکم برر جامعره    ةگونه که به عقیدهمان ،حساب آورد
را  توان موسیقی محلری سروگِ گراگریو    یل موسیقی، میکند. از این قب گیرد و رشد می شکل می

قوم بختیاری رواج دارد. محتوای این نوع موسیقی، در وصف ایل، طایفره و   میان برشمرد، که در
های خرود متروفی. مفراهیم     ویژگی خصوص هب ،کند که متوفی در آنجا زندگی می است ای منطقه
دلتنگی، فراق، غم و اندوه خانواده و مردمران  شده مملو از اصطالحات و اشعاری در باب  استخراج

مضرامین   .بزرگی و شخصیت واالی متوفی اسرت  ،ایل و مظاهر طبیعت در از دست دادن متوفی
هایی است کره   اش انجام داده و یا در وصف جنگ زندگیطول متوفی در  دیگر کارهایی است که

 ریخ انجام داده است. هایی که ایل بختیاری در طول تا ها شرکت کرده یا جنگ در آن
های فرد متروفی   گویند عمدتاً بر اسا  ویژگی می« گاگریو»آوازها و آنچه مردمان ایل،  سوگ
منظور، بر اسا  اینکه متوفی زن یا مرد و پیر یا جوان بوده و اینکره از چره    است. بدین متفاوت

کار رفته متفراوت اسرت.    اش برخوردار بوده است نوع مفاهیم به جایگاه و منزلتی در ایل و طایفه
بسیار متفراوت از مفراهیم مرورد اسرتفاده     یک زن  ۀم ال، مفاهیم استفاده شده در سوگنام رایب

؛ اگرچه ممکن است به صرورت مشرترک، مفراهیم اسرتفاده شرده، در بیران       است برای یک مرد
گونره   بزرگی و شخصیت واالی شخص متوفی باشد، اما نوع مفاهیم استفاده شده برای بیان ایرن 

 یا زن متفاوت است.  باشد که متوفی مردبسته به اینها  ویژگی
هرای طبیعرت و شررای  سرخت      مسرتمر برا دشرواری    ۀمردم قوم بختیاری به فراخور مواجه

 ةشریو  .شروند  گر و پا به رکاب تربیت می زندگی، افرادی قوی، پرطاقت، به شدت جنگجو، ستیزه
ای است کره عمردتاً زنران در خانره و      ختیاری به گونهقوم ببین تولید و تقسیم کار اجتماعی در 

مردان از فراغرت  را برعهده دارند، در حالی که  و وظایف معیشتی برند به سر می خصوصی ۀعرص
هرای   به همرین دلیرل یافتره    .و فرصت بیشتری برای انجام دادن امور نظامی و شکار برخوردارند

شرود،   در وصرف متروفی مررد اسرتفاده مری      این است که غالب مفاهیمی که ةدهند تحقیق نشان
 ةبیران نحرو   و نشین برودن  مجلس و خان، کدخدا و نیز هایی از قبیل شجاعت و جنگاوری ویژگی
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مفاهیم اسرتفاده شرده بررای مرردان      است.استفاده از ابزار و آالت جنگی )گرز، تفنگ، شمشیر( 
رسرتم، سرهراب و اسرفندیار(     های شاهنامه )مانند مملو از ابیاتی است که متوفی را به شخصیت

شیر نر، پلنگ نر و ... تشبیه کرده است. در وصف بزرگی و دلیر برودن متروفی، از بزرگری خرود     
قررار  همسان با بزرگان قوم در جایگاهی آید و در بعضی موارد وی را  شخص صحبت به میان می

برای متوفی زن، مفاهیم عمده مفاهیم استفاده شده  .گونه نیست در مورد زنان این ،اما دهند. می
کره در وصرف واالیری زن از کردبانوی نمونره برودن،        ا؛ بردین معنر  استهای جنسیتی  و کلیشه
، داشتن حس دلسوزی مادرانه خواری، با مهر و محبت بودن، اهل درد و دل بودن، داری، غم خانه

و واال  شود و این در حرالی اسرت کره بزرگری     بستگی به فرزندانش صحبت می فرزندپروری و دل
و سامان شده است و حتی در  سر که با رفتن متوفی خانه دیگر بی شود چنین بازنمایی میبودن 

 دانند. بسیاری از موارد بزرگی متوفی زن را در بزرگ بودن پدر و برادر وی می
هایی که در رابطه با جنسریت متروفی وجرود دارد، سرن متروفی نیرز عامرل         عالوه بر تفاوت

مررگ طبیعری    بره اینکه نیز و  باشداینکه متوفی بزرگسال یا جوان  بسته بهو  است یتثيیرگذار
خاص، نوع مفاهیم اسرتفاده شرده بررای متروفی      ای بیماری یا واقعه در نتیجۀیا  باشد فوت کرده
هرای جوانران، غرم و انردوه بسریار       . محور اصلی مفاهیم در رابطه با سوگنامهخواهد بودمتفاوت 

و بیان این غم و اندوه بسیار  آید میخانواده، نزدیکان و مردم ایل به وجود  فراوانی است که برای
شود. بزرگی متروفی   می ابرازهای متوفیِ بزرگسال  تر از غم و اندوهی است که در سوگنامه پررنگ

هرای ظراهری متروفی را بره      دانند و ویژگری  وی می ۀرا بیشتر در اصالت و بزرگی خاندان و طایف
کنند. از آنجا که داغ از دست دادن یک جروان بررای مردمران ایرل      وصف میصورت مشهودتری 

های متوفی در براب مراسرم عرزاداری یرا نگهرداری از       تثکید زیادی بر گفته ،انگیز است بسیار غم
 کنند.   ( میش)فرزندان خردسال فرزندانش

عزیرزان و از  هرای   هرا و دالوری  ، فضرایل، رشرادت  هرا  گفتهها شرح  به همین دلیل این مريیه
رفتگان است و در جهت پاسداشرت مقرام و منزلرت متروفی و تسرلی بازمانردگان سرروده         دست
ای، با توجه به موقعیت  گونه که گفته شد مردمان قوم بختیاری در سوگ هر مُرده شود. همان می

آوازهرای   های اخالقی و علت مرگ متوفی، سروگ  اجتماعی، جنسیت، سن و سال، حرفه، ویژگی
 ای دارند. ویژه

 

 بررسی مفاهیم سوگ در قوم بختیاری با تأکیذ بر...



323

 

 منابع

 
 اصفهان، شهسواری. ،تاریخ ادبیات در قوم بختیاری (.1331) آسمند جونقانی، علی .1
 .1تهران، گستره، نشر  ،جامعه شناسی هنر .(1331پور، امیر حسین ) آریان .2
 ،ها، چادرنشینان و طوایرف عشرایری ایرران    ای بر شناخت ایل مقدمه (.1366، ایرج )افشار سیستانی .3

 ف، جلد اول.تهران، مؤل

 ۀهای جنسریتی در رسرانه: مطالعر    بازنمایی کلیشه» .(1391حسینی، سید حسن؛ دشتی، منصوره ) .1
 .1، شماره 7، دوره جهانی رسانه ۀمجل ،«احمد ادبیات داستان آل

هرای  دبررسی تطبیقری جایگراه خالقیرت و نروآوری در راهبر    » (.1391خواستار، حمزه و همکاران ) .1
، سال اول، شرماره  2مدیریت در دانشگاه اسالمی  ۀمجل ،«اسالمی سطح جهانهای  آموزشی دانشگاه

 ، تابستان.2
مجموعره مقراالت    ،ایرل بختیراری   ۀسررزمین ایرل، نمونر    (.1362کریمری، اصرغر )   دیگار، ژان پیرر؛  .6

 شناسی، تهران دفتر دوم. مردم
گاه تهرران، چراپ اول،   تهران، دانشر  ،شناسی هنر و ادبیات های جامعه نظریه (.1332راودراد، اعظم ) .7

 .1332 بهار
 .1333، بهار 11، شمارة نجوای فرهنگ، «گذری بر موسیقی محلی فار » .(1333صحت، صادقه ) .3
، سرال اول،  شناسی هنرر و ادبیرات   جامعه ،«موسیقی زیر زمینی در ایران» (.1333کويری، مسعود ) .9

 .1333 شماره اول، بهار و تابستان
نشرر هنرر و    ،«شناسری موسریقی   به هفت نسل پژوهش در جامعره نگاهی » .(1331فاضلی، محمد ) .11

 ، مرداد.6، شمارة معماری
شناسری قرومی کردهرای     موضوعات محوری در موسیقی» (.1339یا، رحیم؛ محمدی، ابراهیم )ن فرخ .11

 ، بهار.11 ة، شمارهنرهای نمایشی و موسیقی -هنرهای زیبا ۀنشری ،«ایران
ایل بختیاری، نگاهی بره آواز گراگریوه و سراز چپری در      موسیقی سوگ در( »1333غفاری، عیسی ) .12

 ، زمستان.32، شماره فصلنامه هنر ،«موسیقی بختیاری
جوانران و هنرهرای رسرمی و غیررسرمی موسریقی      » (.1331اهلل ) حید؛ میزایی، سید آیتقاسمی، و .13

 ، پاییز.23 ة، شمارعلوم اجتماعی ۀنام ،«پاپ
، مجموعره مقراالت هنرر و فرهنرگ     بختیراری و لرسرتان  ایالت  .(1339کیانی هفت لنگ، کیانوش ) .11

 تهران، انتشارات متن، تابستان. ،(1عشایر ایران )
محمد جعفر پوینرده،   ۀترجم ،شناسی ادبیات درآمدی بر جامعه (.1391گلدمن، لوسین و همکاران ) .11

 تهران، نقش جهان، چاپ دوم.

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  





 

321
 

 

 ة، شمارها، چیستا ادبیات و زبان ۀینشر ،«جایگاه موسیقی در ایل بختیاری» (.1379مددی، حسین ) .16
 ، مهر.171

 ، بهار و تابستان.19تا  11 ة، شمارفرهنگ، هنر و نمایش ۀنشری ،«آئین کتل» (.1373)  -------- .17
، هنرهای زیبا ۀنشری ،«شناسی انواع موسیقی در لرستان ای بر گونه مقدمه» (.1337م )منظمی، شهرا .13

 ، زمستان.36 ةشمار

19. Fahmy, Chantal (2012) Intoxicated By Music: A Content Analysis Of The 
Prevalence Of Alcohol, Illicit Substances And Tobacco In Popular Music From 
2000 To 2011, California State University, Long Beach . 

20. Gruber, Enid L. Etal (2005) “Alcohol, Tobacco And Illicit Substances In Music 
Video: A Content Analysis Of Prevalences And Genre” , Journal Of Adolescent 
Health, 37.  

21. Shea, Brent (1972) A Content Analysis Of The Lyrics Of American Popular 
Music From 1967 To 1970, State University Of New York At Bringhamton.  

22. Walls, Cara (2011) “Performing Gender: A Content Analysis Of Gender Display 
In Music Video”, Sex Role, 64 . 

23. Http//Www.Azadmardan.Com/Humanism/155-Gagerivaye-Bakhtiari.   
(1392/2/22). 

 بررسی مفاهیم سوگ در قوم بختیاری با تأکیذ بر...




