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Abstract 

There are several wedding songs in Luri culture and Hivela is one of them. 

This wedding song includes various narrations in different areas of Lur 

inhabitants. There is a Hivela with 32 verses customized in Azna, Lorestan 

province which ranges from courtship ritual to a day after the wedding 

ceremony.  The Masnavi has syllabic rhythm and the poet is anonymous. 

Features, performance method, form, rhythm, rhyme, and aesthetic aspects 

of the song are investigated in this inquiry and its main narration is arranged 

and analyzed in 15 forms of discrete ceremonies. This research aims at a 

complete introduction of this wedding song and distinguishing it with other 

Luri wedding songs like Kelzanoon, Sit Biarem  and etc.; Since They are 

usually mistaken to be synonym of each other. Folk poems are similar to 

each other because of integration of their roots and it is hard to classify them 

but lack of a structured research about Luri wedding song revealed this gap 

more. Investigation of each wedding song discretely leads to better judgment 

about all wedding songs of Luri culture. The research is done based on 

descriptive-analytic method; Its main data is achieved based on field 

research in various Luri inhabitants’ provinces; Meanwhile written 

researches and works of other researchers were considered. 
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 لری خوانیعروسیه؛ ل  هیو  
  (خوانی)تحلیل محتوا و ساختار یک عروسی

 *زهرا خاکباز
 ، ایرانتهران ،جوی دکتری ادبّیات غنایی دانشگاه تربیت مدرسنشدا

 حسن ذوالفقاری
 ، ایرانفارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ادبّیاتاستاد گروه زبان و 

 (210تا  187)از ص 
 9/5/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 23/1/1401تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
در  خوانی یکی از آنهاست. این عروسی (hivela) َلههیو  که  فراوانی وجود دارد های خوانی عروسی ،در فرهنگ قوم لر

 ای مرسوم است که هیوله ،واقع در استان لرستان ستان ازنا،در شهر ارد.ی دهای گوناگون روایت، نشینلر متعّددنواحی 
و سرایندۀ آن  وزن هجایی دارد مثنوی،. این استخواستگاری تا بعد از روز عروسی ز اآن  بیت دارد و گسترۀ 32

 بررسی این سرود ۀشناسان های زیبایی جنبه و هقافی ، وزن،قالب نحوۀ اجرا، ها، ویژگی ،در این جستار .است مشّخصنا
کامل این  معّرفیاین پژوهش،  هدف .گردید بندی و تحلیل طبقه ،مجّزادر قالب پانزده مراسم  آن،  روایت اصلی شد و

 معمولا زیرا  ؛... است و مبیار   سیت ،ونن  ل ز  ک   لری مانند های خوانی عروسیمرز آن با سایر  کردن وشنو ر خوانی عروسی
های زیادی دارند و  ها، شباهت پیوند در ریشه عّلتبه  انهعامیاشعار  دانند. را مترادف یکدیگر می آنها، اشتباه  به

های لری، این خأل را  خوانی های ساختارمند دربارۀ عروسی مشکل است لیکن نبود پژوهش کردن آنها  بندی هطبق
دربارۀ مجموع  بهترقضاوت موجب ، مجّزا طور هب  ها خوانی عروسیاین یک از  بررسی هر. بیشتر نمایان کرده است

که دادۀ اصلی آن بر  است انجام شده تحلیلی –این پژوهش به شیوۀ توصیفی  .دشو می فرهنگ لر یها خوانی عروسی
ضمن آن، تحقیقات و آثار مکتوب سایر  و آمده  دست  به لرنشین متعّددهای  مبنای تحقیقات میدانی در استان
 پژوهندگان مطمح نظر بوده است.

 

 .لر قوم ،خوانییعروس ،هیوله ،عاّمه شعر ادبیات عاّمه، :یکلیدی ها واژه
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 همقّدم .1
شدن و اجرا، سروده  برای خوانده عروسی است که بارۀای در انهعامیخوانی، شعرهای یعروس

ع بسیار متنّو  این قوم های خوانیعروسیعروسی در قوم لر،  مفّصلآداب  به  توّجه باشده است.  می
 . دنداری در اجرا های گوناگون مرحلههریک از آنها و  هستند

های عروسی همچون خواستگاری،  یک از بخشهای هر ها شامل ترانۀ جشن ترانه این
، عقدکنانرفتن عروس و داماد،  ، حنابندان، حمامجهازبرانبران،  ، رختبران بله، خوران شیرینی

شود  شنوندگان اجرا می کردن سرگرمشاد و  هدف بابستن و مراسم پاگشاست که  حجله
 .(345 :1398ذوالفقاری، )

در کرمان به  ی دارند.شوند و در هر منطقه نام خاّص  عمومی اجرا می غالباا  ها خوانیعروسی
، مانند خواستگاری، نامزدی و مراسم عروسیکه در مراحل مختلف ازدواج اند  معروف «آبادو»

خوان  عنوان تک که عمدتاا یک نفر به نام دارد «هشکله»و  «یزله»در بوشهر  د.نشو خوانده می
دی »گویند؛ مثل  می هشکله صدا ع یکات پس از اتمام هر مصرخواند و انبوه جمعیّ  عی را میامصر
مشهور است که در مراسم  «خوانیبیت». در بوشهر به «آلمان آلمان»در لرستان و یا  «بالل

ها در شبیه این ابیات را شیرازی .شودداماد خوانده می ۀه و یا خالعروسی از زبان مادر، خواهر، عّم 
در  معروف است و «واسونک»خوانند که به تند همراه با دف و ضرب می آهنگیمراسم عروسی با 

ت هفت شب ادامه دارد. ها مراسم عروسی به مّد در میان بلوچ شود.اجرا می تمام مراحل عروسی
خوانند. به هنگام  می «لرو»برای او  برند و در راه در روز هفتم، داماد را با پایکوبی به حمام می

حنابندان در  ۀتران «بندونه  بندون» شود. می «هالو » ۀهای لرو تبدیل به تراناستحمام داماد، ترانه
 «روایی»اش به تصویر کشیده شده است.  وگوی دختری با خانوادهگفت در آن، تالش است که

در آباده  خوانند.هایی شاد در دامغان است که زنان در مراسم عروسی میعنوان نوعی اشعار و ترانه
اغلب در مجالس  «چاربیتو»یا  «چهاربیتی»در بیرجند و برخی مناطق گویند. می «باهیر  »به آن 

 شود.  صورت فردی و گروهی خوانده می نشینی، به سوران و شبعروسی، ختنه
 والبداهه صورت فی زنان و دختران بهکه  نام دارد «واللید  » عروسی در بختیاری ۀتران

 ین ینا ینا ین یدا»ن اشعار را که با وزن یاز ا یداد. تعخوانند یم جمعی همراه با ساز و دهل تهدس
ل یآها»ا یو  «ینا ل یگ  ل یگ  اّما اغلب و در تمام مناطق  ؛ندیگو یم ن نامیبه هم ،سرایند می «یگ 

والل»را  ها این دسته از اشعار عروسی و شادیانه ،بختیاری نامند.  یمیا للیی داماد(  یی)داماد لل «ید 
ل،  آهای ،نهسکینه سکیزهرا زهرا،  دای نی نای نای، دای نی،»در کنار  گونه این دای شیرین گ 

 خوانند. ها یا مجالس شادی دیگر می هایی است که زنان در عروسی ... از انواع ترانه و «نشیری
خوانی است، در میان لرنشینان ژانر فراگیر عروسی «آهای گل»گونه که در قوم بختیاری،  همان
ژانری فراگیر است که در هر منطقه  «هلَ هیو  »... نیز  های لرستان، همدان، خوزستان، ایالم و استان

 خود را دارد. روایت خاّص 
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 است: خوانی این عروسی رۀدربا این جستار در پی پاسخ به سه سؤال کلیدی
 ... است؟ و «نونل ز  ک  »، «مبیار   سیت»آیا هیوله مترادف  -
بهتر هیوله، سبب  معّرفیعالوه بر  پرسش)این گیرد؟  برمیخوانی هیوله چه رسومی را در گسترۀ عروسی -

مقایسۀ آنها و  شوند که معمولا مترادف آن قلمداد می شود می هایی خوانی بودن رسوم در سایر عروسیمحدود به توّجه
 کند( با گسترۀ وسیع هیوله را تسهیل می

شناسانه چه  های زیبایی همشّخص، قالب، نحوۀ اجرا و قافّیهلحاظ وزن،  خوانی هیوله به عروسی -
 دارد؟ هایی ویژگی

شاعر  واقع شده است.های استان لرستان است که در شمال شرقی استان  زنا یکی از شهرستانا
فرزند بلندترین نقل این هیوله از محترم بیات، . نیست مشّخص هیولۀ مورد اعتنای این پژوهش

سواد است و تمام  ساله و بی اندی و ز خوانین شهرستان شنیده شد که پیرزنی هفتادد، اکدخدا محّم 
در  اعتبار است که این شعراین فقط به  ،ای از شهرستان ازنا هیوله ذکرابیات شعر را در حافظه دارد. 

 توّجهلیکن باید  ؛دنا مأنوسند و با آن را حفظ هست... آن  فراگیر است و خیلی از پیرزنان و ازنا
مانند و  نیز رایج باشد نشینلراین هیوله در سایر شهرهای از ابیات  ممکن است برخیداشت که 

ق به فرهنگ متعلّ  یکلّ  طور بهو  نام بردی برای آن مشّخصتوان صاحب  نمی ،عاّمه های خیلی از ترانه
که  ندجه شدگوناگون لر موا های بسیاری از هیوله در میان اقوام با نمونه گاننگارندقوم لر است. 

مضمون هستند  که هم «آهای گل»مانند انواع ؛ اّما طلبد می پژوهشی مستقل از آنها هرکدامبررسی 
از نظر وزن، محتوا، نوع خوانش و مراحل هیوله نیز  متعّددهای  روایت های جزئی دارند، و تفاوت

ند. نکتۀ مهم در شو اجرا می و بدون ساز و سرنا سماع  توصیف، شبیه به هم هستند و در مقام سنگین
... توصیف بخشی از  و ، رمو دیرهزنون بیارم، کل آن است که سیت ،ها خوانی عروسیبندی  دسته

لیکن هیوله وصف تمام رسوم عروسی است و معمولا ابیات آن از ؛ مراسم عروسی هستند
از  نیزاز نظر تعّدد روایت و گونه  ینبد ؛یابد د و تا بردن عروس امتداد میشو خواستگاری شروع می

  و قابل اعتناست.  نظر وسعت محتوایی، عظیم
خوران،  شیرینیند از: ا ترکه عبا  ذکر شده تفکیک مراسم ابیات هیوله به ،در این جستار

بران،  عروسی، جهاز اتمقّدم عروس، بردن حمام داماد، بردن حمام نشینان، جاهل پزان، انن بران، رخت
خانۀ عروس، بردن عروس از خانۀ پدرش، زدن سوارشدن داماد بر اسب برای حرکت به سمت 

آوردن عروس به مادر داماد، نشستن داماد روی تخت دامادی، خبر انگشت عروس در چشمه،
 های عروسی. گشودن روی عروس و سایر بخش

 و (1383پناهی، احمد)سرایی در ایران  ترانه و ترانههای  کتابتوان گفت  می پیشینۀ تحقیقدربارۀ 
های عروسی در فرهنگ شفاهی مردم ترانه» ۀمقال نیز و (1398)ذوالفقاری،  ۀ ایرانعامّ  ادبّیاتزبان و 

نیز کتبی لر در زمینۀ فرهنگ اند.  پرداخته عامّیانههای  برخی ترانه معّرفیبه  (1400)ذوالفقاری، «ایران
لرستان  ۀعامّ سور و سوگ در فرهنگ  (،1374حنیف،  و )چنگایی فرهنگ قوم لر ازجمله موجود است؛



 191 /29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

 شفاهی قوم لر ادبّیات و الف( 1387ری عالم، )عسک فرهنگ عاّمۀ لرستان (،1386)حنیف،  و بختیاری
 «سرو، سرود نوشت چهل»از:  اند عبارت نیز حوزهاین  مقالتاز  برخی. (1388عالم،  ری)عسک

ای از  جلوه» (،1383)حنیف، « انۀ لرستانهای عامیّ  بازتاب کار و تالش در ترانه» (،1376 )زیودار،
 عاّمه ادبّیاتگونۀ ترانه در » (،1387)پهلوان، « مراسم عروسی در میان لرهای لرستان و بختیاری

شناختی  تحلیل زیبایی»(، 1395)شادابی، « هنگ مردم لرستانفر» (،1390 )قنبری عدیوی،« بختیاری
بومی نگاهی به » و (1398، همکاران)ارشد و « بیارم ترانۀ سیت بر  تکیه باهای لرستان  شادی سروده

 وله صورتهیدربارۀ ی کنون پژوهش مستقلّ لیکن تا ؛(1399و بازوند،  )امرایی« لرستان های سروده
و این است خوانی نوشته نشده  های این عروسی یک از روایت ۀ هیچای دربار مقاله یاکتاب  و نگرفته
 نخستین گام در این زمینه است. ،جستار

 

 هیوله. 2
 

 معّرفی. 2-1
های محدود در این حوزه،  پژوهش سبب به، در تحقیقات لری های خوانیعروسیگذاری  نام

این امر تا  هالبتّ  ؛با تشتت آرا همراه بوده استهمواره ، آنها بندی طبقهفقدان  نشدن در بافتار و دقیق
های ملل گوناگون  رسد که خانواده ها به زمانی می شباهت این ترانه»زیادی ناشی از آن است که  حّد 

، شعر معروف ولهیمقصود از ه ها، گاه در پژوهش .(200: 1371)هدایت، « اند زیسته با هم می
زنند  میبیارم، گریزی به نام هیوله  سیت معّرفیکه پژوهندگان ضمن  است (sit biârem) «بیارم سیت»

بیارم  زنند و هیوله یا سیت در مراسم حنابندان کل می»دانند.  بیارم می و آن را مترادف سیت
 .(125: 1387)پهلوان، « خوانند می

زنان لرستان  فاقاتّ  به اکثر قریب .ترین آواهای عروسی است ترین، نافذترین و معروف هیوله وسیع
)چنگایی و  گویند بیارم هم می به هیوله، سیتآبادی  شناسند. در گویش لری خرم این لفظ را می

 .(49: 1374حنیف، 
جشن و شادی است.  عروسی و این ترانه خاّص » ،اند های دیگری نیز برای آن برشمرده نام هالبتّ 

روستان به و در قسمت مرکزی و جنوب لر بیارم سیتبه  در شمال لرستان  «معروف است سرودیا  س 
 های خوانی عروسی در منسجم تحقیق نبود از ناشی ءآرا پراکندگی این .(132 :الف1387 ،عالم عسکری)

اند که در  هایی را ذکر کرده چامه ،های مذکور تعریف ذیل برخی از پژوهشگرانفراوان لری است. 
با  دانستن هیوله این است که مترادفهمین امر بیانگر  ؛نیستمورد اعتنای این پژوهش  ولۀیه

 ،شود نامیده می «دالم بوئی»به یا   «دالم»آباد(  )خرمیا آنچه در بخش چگنی  یا کل زنون بیارم سیت
ریشۀ مشترک دارند و با مشارکت  ،تمام این اشعار رسدمی به نظر .نیست زدگی شتابخالی از 

از یکدیگر  زمان مرور  بهشده است و  ییمجّزا خوانیسلسلۀ عروسیی، هر بیت سرسرایندگان محلّ 
 هستند.  و ساختارمند دقیق بندی اند و امروزه نیازمند طبقه منفک شده
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در شهرستان ازنا، هیوله به شعری اطالق . دارد ها خوانیسایر عروسی از مستقل ابیاتیوله یه
ابیاتی از آن  ،شفاهی مردم ادبّیاتنیست و فقط در ثار مکتوب و نشانی از آن در آ شود که هیچ ردّ  می

رمو » و بیارم سیت سه بیت از شعر معروفدو ،ولۀ مرسوم در این شهرهیه البتّ  ؛باقی مانده است
 :شود را شامل می (ramo dira) «دیره

ای شاد در بختیاری و دیگر طوایف لر است که هنگام عروسی، زنان و دختران  رمو دیره نام ترانه
 .(316: 1398)ذوالفقاری،  خوانند و گاهی با همراهی ساز و دهل می جمعی دسته صورت به
مضامین  ۀکند و بقیّ  بیت تجاوز نمی و رمو دیره، از حد پنج بیارم سیتبا  اشتراکات هیوله لیکن

خوران،  شیرینیمانند  ا بخشی از مراسم عروسی،ه ترانهضمن آنکه آن  .از آن شعرهاست مجّزا آن،
فراگیرتر از  وسی ووله از روز نامزدی تا بعد از عریلیکن گسترۀ ه ؛شوند ... را شامل می حنابندان و

با برخی  های بارز فرهنگی اوتتف ،شده در این پژوهش هیولۀ ثبتهمچنین  مذکور است.اشعار 
داماد در  ،آبادی خرم «زنون کل» در ترانۀ ،نمونه ؛ برایدارد لرنشینهای سایر نواحی  خوانی عروسی

 گوید: خواهی بهترین زن را برایت پیدا کنیم، می اگر می: گویند ه که میجواب بقیّ 
 

َر  خوم تزاَکه تا ت   وفا بی َغریَو  د   ب 
/âvaf bi arivaq de betera khom :/tâtzaka 

  وفاست(. های بی )عموزادۀ خودم خیلی بهتر از غریبه
 آمده است: ولۀ ازنایییکه در ه در حالی
َنت خودیزن   یرون َبسونید م    َنَکش  ز  بی غ 

:/zan ze biqeiron basunid menat xodi nakaš/ 
 .ها را نکشید( ت خودی)زن از غریبه بگیرید و منّ 

است. این  خویشاوندیاین اختالف شعری، بیانگر نگرش متفاوت دو شهرستان به ازدواج 
 حاوی ،ع از این شعرااست و هر مصر ترانهاز این  عاّمهیک نمونه از استخراج فرهنگ موضوع 
 است. فهم فرهنگ سرایندگان آن برای مطالبی

 

 گذاری نام عّلت. 2-2
محتمل است که هیوله  ی گستردگی است.ابه معن «ای وله»و  به معنی گستردن و چرخیدن «وله»

را محکم بر زمین ن پاها شود و همراه آ باره با هیجان تکرار می رقص لری یک )آوایی که در «هی»مرکب از 
زیرا رقص لری  ؛نماید این معنی دور از ذهن نمی چرخیدن باشد.دوربه معنی  «وله»و  (کوبند می
به ها  زنند، گاه این حلقه و برای شادیانه گرداگرد یکدیگر حلقه می شود انجام می رمدّو  صورت به

همراه با  الزاماا شود. هرچند هیوله  در میان رقص تکرار می «هی» و آوایتبدیل  تودرتوچند حلقۀ 
 خوانیسینام این عرو احتمالا است و لیکن پایکوبی در عروسی جزء لینفک مراسم  ،قص نیستر

 رقص لری باشد.مأخوذ از شکل 
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یان نحوۀ اجرا. 2-3  و مجر
شده است. صورت فردی خوانده می برخی از ابیات نیز به و نحوۀ اجرای هیوله غالباا مشارکتی بوده

 .شود میدادن آرام سرها اجرا  زدن و تکان صورت ملحون و همراه با دست این شعر به
موسیقی . ؛موسیقی با کالم. 1شود:  بخش تقسیم می های عروسی در لرستان به سه موسیقی و ترانه

جمعی و  دسته صورت بهکالم بدون موزیک  [...] ها و آواهای بدون موزیک ترانه. 3؛ بدون کالم
 :1398ن، همکارا)ارشد و  .شود اند( خوانده می زده  روس حلقهط زنان )زنانی که دور عبیشتر توّس 

128). 
همراه با  الزاماا  ،ودش خوانده می دار کشصورت  هب معمولا آن ابیات  هیوله از نوع اخیر است و

، مجریان زدن آرام و دفعتی دست باخوانی این عروسی .ردمطرب در آن نقش ندا و یستساز ن
که حافظۀ خوبی  آنها .ندهستزنان  هیولهمجری  سنگین سماع است.در مقام و  دوشمی آهنگین

پرسش و  صورت به دو نفر گاهی ند.نز و سایرین دست می ندخوان میند با صدای بلند اشعار را ردا
. دوشخوانده می و هماهنگ صورت جمعی هابیات نیز بند و برخی خوان ابیات را می برخی ،پاسخ
 معمولا که شود  می... ذکر  اد، خواهر داماد وابیاتی از زبان مادر دام از مراحل عروسی، یکدر هر

قوم  سرایش و خواندن هیوله بیشتر مختّص  .دنخوان آنها را میخود این افراد یا اقوام نزدیک داماد 
در فرهنگ لر، به  اساساا است،  رنگ کموس در اجرای آن بسیار داماد بوده و نقش خانوادۀ عر

 زاری و اجرای مراسم کنشگر نیستند. شود و خانوادۀ او در برگ نمی توّجهعروسی دختر 
 

 متن هیوله بررسی محتوایی. 2-4
در انجامید و  روز به طول می  هفته و یا ده  روز تا یک  گذشته معمولا مراسم عروسی در قوم لر سه در

 ر هیولۀ موردد گنجد. شد که ذکر آنها در این مجال نمی ت آداب و سنن بسیاری انجام میاین مّد 
ی مثالا حنابندان مراسم مهّم  ؛شده و بخشی دیگر نیامده است اعتنا، بخشی از مراسم عروسی ذکر

بعضی از آنها شود که  شود و اشعاری در آن خوانده می است که از دیرباز تا روزگار حاضر برگزار می
باره ذکر نشد و   این فراد ازنایی بیتی درلیکن در مصاحبه با ا ؛آباد آمده است در هیولۀ مرسوم در خرم

ی نقل صورت شفاهی، از افراد محلّ  فقط اشعاری ثبت شد که به ،رعایت امانت در این جستار برای
 شد.

مادر داماد برای دیدن عروس به منزل گونه بود که ابتدا خواهر و  برای برقراری پیوند، غالباا این
شد. مراسم  قرار خواستگاری گذاشته می ،... رفتند و پس از اطمینان از سالمت جسمی و ایشان می

ن  رسیدن بزرگان بود و پس از توافق، جلسۀ خرج به توافق برایخواستگاری بیشتر  ر   خوران( )شیرینیب 
شد و با دادن انگشتری به عروس که معمولا  ث میت عقد و عروسی بحشد و دربارۀ کیفیّ  برقرار می

 کردند. می «نشان»اصطالح  داد، عروس را به این انگشتر را مادرشوهر از دست خود هدیه می
دقیق  الزاماا ها  بندی ه این دستهالبتّ  ؛استتفکیک مراسم مختلف ذکر شده  هدر ادامه، متن هیوله ب

هاست. برخی  جایی خیلی از بیت به برپاداشتن چندین روز سوروسات، مستلزم تکرار و جا .نیست
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نگ   ری»برای  ،مثالا  ؛ای بودند از ابیات دارای مراسم حاشیه که در ادامه آمده است، خواندن شعر « ش 
ی ّص دادن انگشتر بود و گاهی نیز ابیات فقط جنبۀ تبریکی داشت و مالزم حاشیۀ خا همراه با هدیه

 نبود.
 

ن خرج. 2-4-1 ر  ینی:  xarjboron) ب   خوران( شیر
 ه واست. در این قرارداد میزان شیربها، مهریّ و بستن قرارداد آن دادن به پیوند  تاین مراسم برای رسمیّ 

 گذشته شیربها معمولا پول نقد، گوسفند یا تفنگ بود.  شد. در ... نوشته می
 

ش   آقا )نام پدر دختر( آقا )نام پدر  ه گ  ت   ن دختر( پر و بال 
   :/aqa (nâm pedare aru:s) aqa (nâm pedare aru:s) par o: bâlete qoshon/ 

 )ای پدر عروس، با آغوش باز پذیرای این وصلت باش(
 

سون  َیه ب  زار د  نی دو ه  ر  ل ناگ  لی د   َار خ 
:/Ar kheli del nagero:ni do hezâr dia bason/ 

 هستی دو هزار سکۀ دیگر هم بگیر()اگر خیلی نگران 
 

ن َمَنم که ماَدر داماد َمَنم لط    َمن َمَنم  س 
:/man manamo solton manam ke mâdare dâmâd manam/ 

 )من منم، سلطان این مجلس منم زیرا مادر داماد هستم(
 

سم  خرج به ما َنَمن یید که، ا  یید، داماد ب   َزن ب 
:/zan bei:id dâmâd bei:id ke esme xarj be mâ naman/ 

 )به ما زن بدهید و اسمی هم از خرج نیاورید(
 

ن َمَنم که، خواَهر  داماد منم لط    من َمَنم  س 
:/man manam o solton manam ke xahare dâmâd manam/ 

 )من منم، سلطان مجلس من هستم زیرا خواهر داماد هستم(
 

ه  سم  َخرج ب  یید که، ا  َئم ب  یید، گ   ما َنَمنزن ب 
:/zan bei:id geam bei:id ke esme xarj be mâ naman/ 

 )به برادر من زن بدهید و اسمی هم از خرج نیاورید( 
د و اغلب شب عقد، وش مورد توافق برگزار می بران، مراسم عقد در ظهر یک روز   پس از خرج

بین رسوم ازدواج  فاصلۀ زمانیگرفتن  نظر در. در قوم لر استمصادف با انجام مراسم عروسی 
ه برخی از ابیات هیوله البتّ  ؛شوند صورت زنجیروار برگزار می مطلوب نیست و معمولا این سنن به

مربوط به فاصلۀ اندک بین عقد تا عروسی در بعضی از  رسد به نظر میبیانگر فراق هستند که 
 مانند این بیت: ؛ها باشد خانواده

  

مشوَئه، چارَد شوَئه، دل  داماد   هی َهَوسا 
:/emšowa čarda šowa dele dâmâd hi havas/ 

 ست که دل داماد هوس یار را دارد(ا )امشب چهاردهمین شبی
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ر   ر  برف و بارو، کوکی داشتیم در قفسش   ش 
:/šere šere barf o baro: kowki daštim dar qafas/  

 آید، کبکی در قفس خانه داشتیم(  )صدای برف و باران می
سمبل و  ،نمایند. کوگ باور مردم مظهر زیبایی است و هر زیبارویی را به آن تشبیه میدر »کبک 

: 1397)پهلوان، « حضور دارد( لرستان)های مردم این دیار  نماد نیکورویی است و در اشعار و ترانه
ا امّ  ؛ه کبک مظهر رعنایی و خودفریبی نیز هست. ظاهراا بیت مذکور حاکی از فراق استالبتّ  ؛(51

پاشیدند تا پاها  در حیاط کاه می ،آمد یکی از پیرزنان گفت که در قدیم وقتی باران می در توضیح آن 
بردن داماد  خواندند. در بیت بعدی هدیه ها زیر باران این بیت را برای داماد می نرود و زنگل فرودر 

این بیت  ،بنابراین ؛دبر ای که داماد آن را به خانۀ پدر عروس می هدیه ؛برای عروس بیان شده است
 نیز مربوط به پیش از عروسی است:

 

ه بلبلی ش خورد و   آقا )نام داماد( َر و  شکارو تیر 
:/Aqa dâmâd ra ve šekâro tireš xord ve bolboli/ 

 )آقا داماد بلبلی شکار کرد(
سیَرش دادشه َچَپه گلی َشه حوَنه ه   برد 

:/Bordeša hona hosiraš dadeša čapa goli/ 
 )برای تحفه آن را به خانۀ پدر زدنش برده و به عروس داده است(

 

یّ   ت وجه غنایی شده است. ارتباط گل و بلبل در این بیت موجب تقو
 

خت .2-4-2 ّرون  ر   بران( رخت: raxtboron)ب 
چند روز »کشیدن بود.   ها و سوروسات و کیل شدن زن  دوختن لباس عروس و داماد، همراه با جمع

دوزی به منزل  ات لباسمقّدمه و برای تهیّ  ،ای زن که از نزدیکان داماد هستند هقبل از عروسی عّد 
 :(33: 1365ر، )محّر « گویند می نبرو روند و به این مراسم رخت عروس می

 

ال گَمه ط  ش د   پالتو آوی، پالتو آوی، سر َدس 
:/Pâlto âvi pâlto âvi sar daseš dogma telâ/ 

 های آن دکمۀ طال دارد( که سر آستینای  )پالتوی آبی، پالتوی آبی
 

رارزا سرتیپ شا ه والی ولیت، ب  ر   ای دخت 
:/Ei doxtere vâli velâyat berârzâ sartipe šâ/ 

 )عروس بزرگ زاده است و برادرزادۀ سرتیپ شاه است(
 

ئو»رنگ آبی در زبان لری،  شود و معمولا لباس آبی، روسری  ظ مییا همان کبود تلّف  (keu) «ک 
د و این رنگ در بین لرها بسیار محبوب و کنن زخم استفاده می برای جلوگیری از چشم را ... آبی و

های دیگری مانند  رنگاز  ،اند؛ در این شعر عالوه بر رنگ آبی ها در هیوله مهم مبارک است. رنگ
در  های تیره معمولا  ... استفاده شده است. رنگ سبز، زعفرانی که نماد شادی است، سپید و

 ها نقشی ندارند و در این شعر رنگ مشکی فقط برای گیسوان عروس آمده است.  خوانی عروسی
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نوشیدن داماد به کاسۀ طال و یا برای لباس  ی برای آببار نام طال آمده و حتّ   در هیوله شش
این ناشی از عالقۀ شدید قوم لر به طالست که هم نشان  ؛عروس، به دکمۀ طال اشاره شده است

 ثروت و هم درخشش آن مورد پسند این قوم است.
 

زون نو .2-4-3  پزان( نان: now pazon) پ 
ها و اقوام در این کار صاحب  شدند. همسایه زنان قبل از عروسی چندین روز مشغول پخت نان می

نام  (sar now pazona)« سر نو پزونه»آوردند که  ای می دادند و گاهی برای او هدیه مجلس را یاری می
کشید تا تمام  اتی، گاهی خود مجلس عروسی روزها طول میمقّدمداشت. سوای رسوم مختلف 

. بتوانند در مراسم شرکت کنند ،ویژه آنهایی که ساکن شهرها و روستاهای دیگر بودند اهالی قوم، به
 :پختند پی نان می در در این ایام مطبخ مدام در کار بود و به گفتۀ اهالی روستا، زنان پی

 

ه شیَشکی م که ن  َپزون  ش 
 عروسیت گویی ک 

:/Arusit goei košom ke now pazone šišaki/ 
 های تازه را در لنجین بگذارند( کشم که نانواها مدام نان بپزند و بره ات گاوی می )در عروسی

 

م؟ پا َدَرخت  میَخکی  جا َبَون  ه ک  ت   تخت 
:/Taxtete kojâ bavanem? Pâ daraxte mixaki/ 

 ات را کجا ببندم؟ پای یک درخت میخک( )تخت و طاق عروسی
 

... قرار  ند و دور آن گلدان، منقل اسپند وبست د تختی را آذین میمعمولا در حیاط خانۀ پدر داما
 .آن بنشینندعروس و داماد روی  تادادند  می

 

 نشینان( جاهل: jâhel nešon)نشون  مراسم جاهل .2-4-4
نشینان، جوانان فامیل، دوستان داماد، برادران  معنای جوان است. در مراسم جاهل  به، «جاهل»واژۀ 

گذراندند  شدند و زمان را به شوخی و خنده و رقص و یاد ایام می داماد جمع می... دور  کوچک او و
بود. این مراسم معمولا یک شب قبل از حنابندان  دیو این مراسم، نوعی وداع داماد با دنیای مجّر 

 شد. برگزار می
 آقا )نام فالنی( آقا )نام فالنی( َمه تو نیسی با َخَور؟

:/Aqa (nâm duste dâmâd) aqa (nâm duste dâmâd) ma to nisi bâ xavar/ 
 )آقای فالنی مگر خبر نداری؟(

 

ناری سیش َبَخر   ل ا 
فَته گ  ر   آقا )نام داماد( َزن گ 

:/Aqa (nâm dâmâd) zan gerefta gol enâri siš baxar/ 
 )آقای فالنی زن گرفته است، برایش گل اناری بخر(

 

م، صد تومن دادم  ناری سیش خریی   بهاشگل ا 
:/Gol enari siš xariyem sad toman dadem bahaš/ 

 )گل اناری برایش خریدم که خیلی گران است(
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واش َمه و  ن  ناخت  وون فیت و َفن دار، ا   صد ج 
:/Sad jevone fit e fan dar enaxtema ve novaš/ 

 )و صد جوان ماهر و خبره جلوی داماد روانه کردم(
 

که بیانگر والمقامی اوست.  کردند میمنظور این است که خیل عظیمی را پیشاپیش داماد راهی 
نشینان، در زمان حرکت داماد برای آوردن عروس نیز  این ابیات را عالوه بر مراسم جاهل

 ست.بار در هیوله آمده ا نام انار سهاشاره شد.  «انار»اند. در این دو بیت، دو بار به نام  خوانده می
کند. این افسانه  در درون اناری زندگی می ،ای است که در آن دختری طلسم شده دختر انار، افسانه

کوه زاگرس ریشه دارد، از پیکر اسطوره جدا شده است )عادل زاده و  شفاهی رشته ادبّیاتکه در 
 (. 335: 1394پاشایی فخری، 

 ای است.  ای اسطوره نشینان میوه برای زاگرس طور خاّص  انار برای همۀ ایرانیان و به
های فراوان، نشانه باروری است و بر اساس یک سنت کهن که در میان برخی  خاطر دانه انار به

هایش روی زمین پخش شود.  اندازد تا بترکد و دانه باشد، عروس، اناری بر زمین می اقوام رایج می
 (.336: همانکه او چند فرزند به دنیا خواهد آورد )های پخش شده نمایانگر این است  تعداد دانه

 و دیگر اشعار لری نیز معمولا نام انار ذکر شده است. بیارم سیتعالوه بر هیوله، در 
 

 بردن داماد حمام .2-4-5
نشینان، اقوام و  بردن عروس و داماد بود. پس از جاهل اصولا یکی از رسوم رایج در گذشته، حمام

کردند و  رفتن داماد وسایل نو تهیه می کردند. آنها برای حمام حمام مشایعت میدوستان داماد او را تا 
است که ( xazine)دادند. مقصود از حمام در اینجا خزینه  ... می ک وهایی به حمامی، دّل  هدیه

 :انبار بود و شامل دو قسمت سردوگرم بود صورت حوضچه یا آب به
  

ت  م  می، راه َحم  ی َحم  می، ا  ی َحم   کجا؟ا 
:/Ey hamu:mi ey hamu:mi râhe hamu:met kojâ?/ 

 )ای مسئول حمام، راه حمامت از کدام طرف است؟(
 

َیه َشست  ماد ن  م شاد  ن  َصحن  َحم 
 و  می 

:/Ve miyone sahne hamom šadomâd nešasteya/ 
 )شاه داماد میان صحن حمام نشسته است(

 

آوردند  دهل می و همان مکان سازنشاندند و در  کردن داماد، او را روی صندلی می پس از حمام
شدند. در همین زمان، زنان در مراسم خانۀ پدر داماد مشغول  و به رقص و پایکوبی مشغول می

 خواندند: شدند و می شادی و سرودخوانی می
 

ن  پادشا
 آقا )نام داماد( َر و  شکار  وا َبچ 

Aqa (nâm dâmâd) ra ve šekaro vâ bačone pâdeša 
 )آقا داماد با پسرهای پادشاه به شکار رفت(
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ال ز ط  ش مخَمَله و سنگ  پاش خشک ا  ن 
 کیَسه ش 

Kisa šoneš maxmala ke sange paš xošk ez telâ 
 پایش کامالا طالست( )کیسۀ روی شانۀ او مخمل است و سنگ

 

ع دوم بیت مذکور، اترازی وی با آنهاست. در مصر همشدن داماد با پسران پادشاه، بیانگر  همراه
ی که موج و جلوۀ خاّص  و اقیسبب بّر  برده شد. پارچۀ مخمل به  لی مخمل و طال ناماز دو ابزار تجّم 

لباس »های مجلسی موسوم به  . این پارچه بیشتر در لباساستنوعی در ردۀ پوشاک اعیانی  به ،دارد
ای از تفاخر غلوآمیز است. نکتۀ  سنگ پای داماد نیز جلوه بودن، کاربرد داشت. طال«پلوخوری

ی در پیوند قوم لر با تفنگ و شکار ناگسستنی است. لرها حتّ  دیگر در این بیت، شکاررفتن است،
ند. در ده را بروز می خود  ند و با زدن تیر هوایی شادینک مراسم عروسی نیز از تفنگ استفاده می

ردان لر بود، آنها از تفنگ برای دفاع از طایفه، وطن، شکار، دفاع گذشته تفنگ از وسایل ضروری م
بودن نماد شجاعت مردان این دار کردند و تفنگ ... استفاده می از خود در برابر حیوانات وحشی و

بردن، با اجازۀ  بودن داماد، نوعی تفاخر است. پس از حماماهل شکار ،قوم بود و در این قسمت نیز
 پوشاندند.  ادی را بر او میپدر داماد رخت دام

 

 )نام داماد( جو سر تخت و )نام برادر داماد( و  پای تخت
:/(nâm dâmâd) jo sare taxt o (nâm barâdare dâmâd) ve paye taxt/ 

 )آقا داماد روی تخت نشسته است و برادرش پای تخت است(
 

یید )نام داماد( َبپوَشه رخت  آقا جو اجازه ب 
:/Aqa jo ejâza beiid (nâm dâmâd) bapu:sha raxt/ 

 )ای پدر داماد، اجازه بدهید داماد لباس دامادی بر تن کند(
 

 بردن عروس حمام .2-4-6
بردن عروس نیز همراه با هلهله و شادی بود و زنان و دختران فامیل، عروس را همراهی  حمام

 حوله، آینه، شانه وانداختند و روی آن لنگ،  ای در صحن حمام می کردند. خدمۀ حمام قالیچه می
 خواند: شست و می ک، بدن عروس را میگذاشتند. زنی تحت عنوان دّل  ... می

 

ه رآر و  َکش  م  و د   سنگ مرمر سنگ مرمر، ا 
:/Sang mar mar sang mar mar o derâr ve kaše me/ 

 )ای سنگ مرمر، ای سنگ مرمر، برای من آب دربیاور(
 

م  ش درار  م زلف  مشکی ز    قرص  َمهتا بشور 
:/Tâ bašurem zolfe meški zeš derârem qorse mah/ 

 )تا این زلف مشکی را بشورم و از آن قرص ماه را درآورم(
 

ت وجه غنایی این درخشد، سبب تقویّ  تشبیه صورت عروس به قرص ماهی که در شب  زلف می
 بیت شده است.
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 ات عروسی مقّدم .2-4-7
یَمه م  سپی پرپری که، دور خ   َچری میرغ  ا 

:/Morqe espi parpari ke dore xeima mičari/ 
کنایه از سپیدبختی داماد و  ،چرخی( سپیدی مرغ )ای مرغ سپید پرپری که دور خیمۀ داماد می

 بودن وصلت است. داشتن و مبارک شگون
 

و َپری  ز خ  م شادوماد ا  ر  نه ب  م مرغ   َدس برد 
:/Das bordem morqene berem šadomad ez xo pari/ 

 ا شاه داماد از خواب پرید()دست بردم تا مرغ را بگیرم امّ 
 

ری َبخون و  پاک و 
ه ص  ن ک  ن َمخ  ه  َمخ  ه خروس   ه 

:/He xoruse maxon maxon ke sove pak vori baxon/ 
 ل صبح بلند شو و بخوان()ای خروس، نخوان. نخوان. اّو 

 

رون ه َزف  م، بالیات  ال َبگیر  ه ط  ت   نوک 
:/Nokete tela bagirem baliate zaferown/ 

 سایم( هایت را زعفران می گیرم و بال )نوکت را طال می
 

بار ه چندالبتّ  ؛نام حیواناتی مانند مرغ سفید، خروس، مگس، اسب و گاو در هیوله آمده است
اشاراتی به اسب و ملزومات آن شده است. نام برخی از « دور زینت گل بکارم»نیز با عباراتی نظیر 

عنوان حیوانی که مقابل پای عروس قربانی  حیوانات در هیوله نمادین نیست و مثالا نام گاو، به
مانند مرغ سپید، خروسی با نوک  ؛لیکن بعضی از حیوانات جنبۀ نمادین دارند ؛شود، آمده است می

 زند. شود و زینش برق می های زعفرانی یا اسب سفیدی که از کوه بلند می طال و بال
 

یاز .2-4-8 رون  مراسم ج   بران(  جهاز:jiaz baron)ب 
معمولا بین مراسم عقد و  .کردند پس از مراسم عقد، جهیزیۀ عروس را به خانۀ داماد منتقل می

ای نبود و پس از عقد و قبل از شروع مراسم عروسی، جهاز را به خانۀ داماد  عروسی فاصله
 :بردند می

َنه کار َن )نام پدر داماد( ساز  َنه َدر  ح  ک   م 
:/Dare hona (nâm pedare dâmâd) sazena kar mokona/ 

 زنند( )در خانۀ پدر داماد ساز و دهل می
 

َن   َنههدر ح  ک   الو )نام پدر عروس( جیازی بار م 
:/Dare hona: (nâm pedare aru:s) jiâzi bâr mokona/ 

 زنند( )در خانۀ پدر عروس جهاز را بار می
شد و جا برای وسایل  به آنکه در گذشته داماد معمولا در اتاقی از خانۀ پدری ساکن می توّجهبا 

 .بردند نبود و آن را روی چند طبق به خانۀ داماد می مفّصلصورت امروزی  اضافی نداشت، جهاز به
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ها شامل وسایل ضروری و شخصی عروس و داماد بودند. در فرهنگ لر تأمین وسایل  این طبق
 بر عهدۀ خانوادۀ داماد است.زندگی، 

 

 سوارشدن داماد بر اسب برای حرکت به سمت خانۀ عروس .2-4-9
رفتند و در راه  ترهای قوم به سمت خانۀ عروس می این مراسم داماد به همراه پدر و بزرگ طّی 

شدند و حرکات  وتاز مشغول می دند. سوارانی در اطراف داماد به تاختکر تیراندازی و شادی می
ها، نمونۀ یک جنگ واقعی  ت هیجان سواران و تیراندازیدادند. گاهی شّد  ام مینمایشی انج
های  ها با صدای سرنا هماهنگی کرده و با نواختن آهنگ زن دهل»شد. در این هنگام  حماسی می
 :(116: 1395)شادابی، « کنند مهارت تمام مردم را به رقص و پایکوبی تشویق می گاه با افشاری، سه

 

دا خ ز خ  وارا  م س  رادی )نام داماد+ه( بین  م م   واس 
:/Ez xodâ xâsem morâdi (nâm dâmâd) binem sovar/  

 )از خداوند خواستم که داماد را سوار بر اسب ببینم(
 

نار ل ا 
ش گ  م مین  زین  ل َبکار  ش گ    دور  زین 

:/Dore zineŝ gol bakarem mine zineš gol enar/ 
 داخل آن گل انار بگذارم()دور زین اسبش گل بکارم و 

 

َشه ریسا، َبرچ  َبرچ  زین   اسب سوزی ز  ک  و 
:/asbe sowzi ze ko vorisa barče barče zineša/ 

 )اسب سفیدی از روی کوه بلند شد که زینش برق میزند(
 

شَنَشه شورید، آقا دوماد ت  الن  ب  م  ط   ج 
:/jome telâne bašurid aqa domâd tešnaša/ 

 بشورید که آقا داماد تشنه است( )جام طال را
 

ی دارند. اسب در این قوم فقط زمین در فرهنگ قوم لر نقش مهّم  های کهن ایران باورها و اسطوره
خوانی و  شاهنامهت اهمیت آن در میان لرها که به ویژه است و شّد  ینماد بلکهیک حیوان نیست، 

در لرستان »اند، یادآور رخش رستم است که فراتر از یک حیوان است.  روحیات حماسی شهره
 :ب 1387عالم،   )عسکری« های بارکش های نژاده و دیگر اسب اند. یکی اسب ها بر دو گونه اسب

 های سفید اسب»کند که  شمرد و ذکر می هایی برای اسب نژاده برمی عالم ویژگی عسکری (.175
اسبی که . ( همان)« ها هستند تر از سایر اسب باارزش ،ات باشندمشّخصرنگ که دارای این  یک

بیانگر این  ودر هیوله نیز قید شده  مطلب،این  معمولا مادیان سفید بود و، بردند عروس را با آن می
 کردند. های نژاده استفاده می است که در مراسم سور از اسب

 
 
 



 201 /29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

 از خانۀ پدرشبردن عروس . 2-4-10
گذاشتند و برای عروسی  تمام می سال پیش در قوم لر مرسوم بود که برای عروسی  پسر، سنگتا چند

 دختر شوقی وجود نداشت. مراسم خانۀ عروس با گریه و بدرقۀ دردناک عروس، تعداد مهمان کم و
ی در هدیه دادن، معمولا عیار برپا بود. حتّ  ا در خانۀ پدری داماد سوروساتی تمامامّ  ؛... همراه بود

بردند.  ها، برای عروسی پسرشان، مبلغی بیش از عروسی دختر می برای جبران زحمات خانواده
شد و ابیات اندکی مربوط به  بسیاری از ابیات هیوله نیز فقط در مراسم خانوادۀ داماد اجرا می

س در خانۀ دختر چنین عرو خویشانخانوادۀ عروس بود. برای بردن عروس به خانۀ پدری داماد، 
 خواندند: می

 

ز ای م   ا  الل گ  الل و  او گ  م  ساز گ   میا  گ 
:/Ez ei gelâl ve o gelâl gome gome sâz miâ/ 

مب مب ساز می )از این دشت و چشمه، به آن دشت و چشمه صدای گ   آید(  گ 
 

 (sazenâ) «سازنه»زند را  ی دارد. کسی که ساز میساز و دهل در سور و سوگ اقوام لر نقش مهّم 
زند که همۀ اهل ده از سور یا سوگ  وری ساز میطایستد و  سازنه معمولا در بلندی ده می .گویند می

  :شوند خبردار
رَفه  رچین خواَهر داماد میا س  ه و  رَفت   چین س 

:/Sorfa čin sorfate vorčin xâhare dâmâd miâ/ 
خواهر داماد در راه ، داری، سفره را بردار )ای کسی که مسئولیت انداختن و برداشتن سفره را

 است(
 

آنها را شمشیرزن و قدرتمند  ،خانوادۀ عروس برای آنکه خانوادۀ داماد را بزرگ جلوه دهند
 کردند: توصیف می

َکس شَکس، هر پنجو قوری ش  شَکس، قوری ا   قوری ا 
:/quri eškas quri eškas har panjo quri šekas/  

 ها را شکاندند( شکست، همۀ قوری)قوری شکست، قوری 
 ای خانیا فولدوندون  همشون َشمشیر َکَشن 

:/Ei xaniâ fu:lâdvanon hamašo šamšir kašan/ 
 اری هستند(کشان قهّ شان شمشیر همه ،نام طایفۀ بزرگی در لرستان ،های فولدوند )این خان

 

آن تحت  مفّصلخواندند که  ابیاتی را می بستگانبا ورود همراهان داماد، خواهران او و زنان 
اشتباه رمو دیره را  عاّمۀ لری معروف است. قبالا ذکر شد که برخی به ادبّیاتدر « رمو دیره»عنوان 

ا هیوله امّ  ؛مرحلۀ بردن عروس است خوانی مختّص  حال آنکه این عروسی، دانند مترادف هیوله می
 :تر است جامع

ه َمه  نید ک  نار  َمشک  نار خوریم؟ای ا   ایما ا 
:/Ei enâre maškenid ke ma eimâ enâr xorim/ 

 ایم( انار را دانه نکنید، ما پی انار نیامده)
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نیم    َاسبیان  زین کنید که ایما شور  َرفت 
:/Asbiâne zin konid ke eimâ šure raftenim/ 

 ها را زین کنید که ما شوق رفتن داریم( )اسب
 

مار َرمو دیَره، َرمو دیَره،  َرمو دیر و ناه 
:/Ramo dira ramo dira ramo dir o nâhâmar/  

 )راهمان دور است، راهمان دور است، راهمان دور و ناهموار است(
 

وار ز بالویی آقا دوماد َهَمم  تاسکی س   ا 
:/Ez bâloei aqa domâd hamamo tâski sovâr/ 

 شویم( هستیم و اذیت نمیسوار  مان تاکسی ا از بزرگی و مقام آقا داماد همه)امّ 
 

حرکت  ،عروس را به سمت مجلس اصلی که در خانۀ داماد بود ،پس از خواندن این ابیات
 دادند. می

 

 زدن انگشت عروس در چشمه. 2-4-11
زدند و  بردند و انگشت کوچکش را داخل آب می قبل از عروسی، عروس را به چشمه می

 خواندند: می
و کنیم  که  یَونی ز  نو کنیمبیا روییم  و  ا   پ 

:/Biâ roeimo ve o: konimo ke peyvani ze no konim/ 
 )بیا برویم و انگشت به آب چشمه بزنیم و پیوند را به جریان بیندازیم(

 

نیم؟  طو ک  ه تو داری َپ ایما چ   ناز و غمَز ک 
:/naz o qamza ke to dâri pa imâ četo konim?/ 

 )عروس خانم، ما چه کنیم با این همه ناز و غمزۀ تو؟!( 
  

 عروس به مادر داماد آوردن   خبر  . 2-4-12
ا در فرهنگ قوم لر هنوز هم استقبال از امّ  ؛افتاده باشد پا  ها پیش فرهنگ بیشترشاید این موضوع در 

کند و کسی  مژدگانی دریافت می ،ی است. کسی که خبر آمدن عروس را بدهدعروس موضوع مهّم 
مقابل عروس  کردن گیرد. همچنین قربانی از خانوادۀ داماد هدیه می ،که با اسفند جلوی عروس برود

 :مهم استرسمی دیرینه و بسیار
 

یا حاَله ن 
  )نام مادر داماد( حاَله )نام مادر داماد( کم َبَیرد و  ه 

:/hâla (nâm mâdare dâmâd) hâla (nâm mâdare dâmâd) kam bayard ve honeya/ 
 )ای مادر داماد انقدر از این خانه به آن خانه نرو(

 

ه عروست داَره میا ن ک  و َبپاش، جارو َبک   ا 
:/ow bapaš jaru: bakon ke aruset dâra miâ/ 

 )آب بپاش و جارو بزن که عروست در راه است(
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 نشستن داماد روی تخت دامادی .2-4-13
می سر بون  مسعو  د آواد، قالیَچه َاوریش 

:/sare bune masqud ava qaliča avrišomi/ 
قالیچۀ ابریشمی برای داماد پهن  ،روستایی از توابع شهرستان ازنا ،آبادبام روستای مسعود )بر پشت

 اند( کرده
 

نی ال َبرچ ایز   َدم َیَخه شاه  دوماد چی ط 
:/dame yaxa šahe domâd či telâ barč izeni/ 

 زند( داماد مانند طال برق می )لبۀ یقۀ شاه
 

ش  حجَله کَیه؟ حجَله کَیه؟ )نام آقا داماد( وا زن 
:/hejla kia? Hejla kia? Aqa (nâm dâmâd) vâ zaneš/ 

 خانم است( داماد و عروس)این حجله از کیست؟ از آقا
 

 کی َبَیرَد دور حجله؟ خوَعر کالنَتر ش
:/ki bayarda dowre hejla? xoare kalântareš/ 

 چه کسی دور حجله بچرخد؟ خواهر والمقام داماد()
 

ن  ری .2-4-14 ش   گشودن روی عروس(:  rigošona) گ 
اگر داماد به عروس . »یردگ این مراسم قبل از نشستن عروس بر تخت عقد یا عروسی صورت می

داماد  (.40: 1365ر، )محّر « گویند می گشونه ریبه این رسم  ؛نشیند هدیه یا پولی نپردازد، عروس نمی
ه برخی مراسم البتّ  ؛دید ل او را میزد و بعضاا برای بار اّو  داد و چادر عروس را بال می ای می هدیه

ای از جمله یک  در این شب نیز داماد باید هدیه» .دانند گشن را الزاماا مربوط به شب زفاف می ری
 :(112: 1395)شادابی،  «اند گشونه نام داده قطعه طال همراه داشته باشد که این هدیه را ری

 

شون ال که هر دو َسر فیروز ن  شَتر تیَکه ط   انگ 
:/angoštar tika telâ ke har do sar firuznešon/ 

 ...( نشان است )انگشتر طالیی که دو سر آن فیروزه
 

ش و  ر  ی  ور ب  ت بام آقا داماد ب  ن  رو  ن  یق  ش   گ 
:/qorvonet bâm aqa domâd bor beyeš ve rigošon/ 

 )قربانت بشوم ای آقاداماد، این انگشتر را برای گشودن روی عروس، تحفه ببر(
 

نام سنگ . آوردن است گشودن روی عروس ای برای مراسم   تحفهسنگ فیروزه در هیوله، نگین 
زخم استفاده  زیرا این سنگ برای چشم ؛ت زیبایی عروس باشدتواند کنایه از شّد  می ،فیروزه

زخم و  ان صوفی، سنگ فیروزه را سنگ غلبه و چشمحیّ   بن شود. ابوریحان بیرونی از قول جابر می
ارند و داشتن فیروزه به فال نیکو د»زخم  وای بحث چشمس (.276: 1374)بیرونی،  داند قدرت می

بودن این سنگ،  و میمون (79: 1348)طوسی، « گویند کسی که با خود دارد بر خصم فیروزی یابد
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 لرنشینت این سنگ فقط به جوامع محبوبیّ ه البتّ  ة؛خوانی است یمتناسب با حضور آن در عروس
 اختصاص ندارد.

ها، رنگ و سنگ  های رنگ ویژگیهای اعتقادی مردم و برخی  ای، بسته به نوع باور و پایه در هر جامعه
ها برجسته شده و در زوایای گوناگون زندگی فردی و جمعی مردم نفوذ  ی بیش از دیگر رنگرنگین خاّص 

کنون در میان ایرانیان از چنین جایگاهی برخوردار ای از گذشته تا وزه و رنگ فیروزهیافته است. سنگ فیر
 (.  117: 1390بوده است )رویانی، 

 

 های عروسی بخشسایر  .2-4-15
َر     برج بال، برج دامون، برج میون سوزت 

:/borje bâlâ borje dâmun borje miyon sowztera/ 
 )از بین سه برج بال و پایین و میانی کدام بهتر است؟ برج میانی سبزتر است(

 

َر  ت  رارون آقا دوماد ب  ز میون  سه ب   ا 
:/ez miyone se berâron aqa domâd be:tera/ 

 ز میان سه برادر، آقاداماد بهتر است()ا
 

ل  لوَنه َمَیس   پل َبَونید پل َبَونید، زیر پ 
:/pol bavanid pol bavanid zire pol o lona mayas/ 

 )پل ببندید، پل ببندید، زیر پل لنۀ مگس باشد(
 

َنت خودی َنَکش  یرون َبسونید م   زن ز  بی غ 
:/zan ze biqeyron baso:nid menate xodi nakaš/ 

 )زن از غریبه بگیرید و منت فامیل را نکشید(
 

ی است و توّجهاین بیت در شاکلۀ هیوله بیت درخور  ،این ذکر شد از  گونه که پیش همان
گونه ازدواج در بین لرها  زیرا معمولا پنج ؛شاعران دربارۀ ازدواج باشد تواند بیانگر اعتقاد خاّص  می

 .4 ؛گا ازدواج گابه. 3 ؛بس ازدواج خون. 2 ؛برون ازدواج ناف .1» :اند از مرسوم است که عبارت
ویژه فضیلت این نوع  ازدواج با غریبه و به. (118: 1387)پهلوان، « بهری ازدواج هم .5 ؛ازدواج فامیلی

شود و این  ا در بافتار این هیوله دیده میامّ  ؛های مذکور نیامده است یک از دسته از ازدواج، در هیچ
 :است لرنشینیانگر تفاوت فرهنگی سرایندگان هیوله در ازنا با سایر مناطق امر ب
 

َنه سر و َچتر بی  ز   وی عروس، طاق و نیم طاق م 
:/sar o čatre bivi a:rous tagh o nim tagh mezena/  

 های مادربزرگ عروس آراسته و زیبا و مطبق شده است( )چتری  زلف
   

ال َدم َیَخه آقا  َنهدوماد چی ط  ز   َبرچ م 
:/dame yaxa aqa domâd či telâ barč mizena/ 

 زند( )یقۀ آقا داماد مثل طال برق می
 

ف ر  وش گ  م عروس پاشنی پات  ک  م عروس خان   خان 
:/xânem aru:s xânem aru:s pašni pate kowš geref/ 
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 خانم، پاشنۀ پایت را کفش گرفت( خانم، عروس )عروس
 

ف  ر  ز چاروا گ  ماد ایراد ا   روئی بوئی شاه  د 
:/rowi: boei šahe domâd irâd ez čârvâ geref/ 

 )پس برای داماد ناز کن تا چهارپایی کرایه کند(
 

 شده است: دانست در چه هنگام خوانده می بیتی در هیوله وجود داشت که کسی نمی
 

َلنی، گو قوچ َگَله  ز موَنهآقا )نام برادر عروس( َر و  ب   ا 
:/aqa (nam barâdare arus) ra ve bolani go quče gala ez mo:na/ 

 )برادر عروس روی بلندی رفت و گفت قوچ گله از من است(
 

ت یار موَنه َنه که خوَعر   آقا )نام داماد( جار ز 
:/aqa (nam dâmâd) jâr zena ke xuaret yâre mo:na/ 

 همسر من است(زند که خواهرت  داماد فریاد می)آقا
 

بز یا گوسفندی را »ر در کتاب خود از رسمی نام برده است که پس از صرف ناهار عروسی محّر  
گذارند و بعد از آن بستگان  گذارند و با هم مسابقه تیراندازی می در فاصلۀ بسیار دوری روی تپه می

 رسد این تک بیت مربوط به چنین رسمی باشد.  به نظر می (.40: 1365ر، )محّر « روند عروس می
شد و زنانی که در مراسم  روز پس از آن، مراسم پاتختی انجام می صبح روز عروسی و یا سه

دهل و ضرب  و ساز ، بارفتند و در این ایام عروسی حضور داشتند، برای دادن هدیه به خانۀ داماد می
کردند که  مراسم پاگشا را برگزار میروز نیز  ند. پس از هفتشد و کمانچه مشغول نواختن آهنگ می

شده در پاتختی تکرار احتمالا اشعار ذکر .در هیوله بیتی دربارۀ دو رسم مذکور نیامده است
 ا معمولا پاگشا همراه با شعرخوانی نبوده است.امّ  ؛شده می

 

 های ادبیجنبه. 2-5
آلیشی  ... در اوج سادگی و بی ؛ لحن، محتوا واند که آن را سروده مردمی است سادگی  به شعراین 

 د.شو میوله به تفکیک بیان یههای ادبی  جنبه ،در ادامهاست. 
 

 قافّیهو  وزن، قالب .2-5-1
، بودن و اجرای طیفی از افراد گویی، طولنی بداهه عّلت. به وله در قالب مثنوی سروده شده استیه

از سایر  تر کم است و مثنوی برای این نوع، مناسب ها خوانی عروسی در قافّیهبودن  امکان یکسان
)ناتل « شود وزن خوانده می ،تناسب اگر در زمان واقع شود» این شعر موزون است. .ستها قالب

ه وزن آن هجایی است و مانند خیلی البتّ  ؛استدربارۀ هیوله صادق  ،و این امر (24: 1345خانلری، 
خوانش،  حینبودن، خوانندگان  ملحون سبب  به، به نوع خوانش بستگی دارد. عامّیانهدیگر از اشعار 

گاه ضعف طور به  اند.  کرده های وزنی را جبران می ناخودآ
 .کرد مشّخص آنتوان تاریخ دقیقی برای سرودن  نمی همچنین .نیست مشّخصسرایندۀ هیوله 

شود  این امر را می .استیافته  ادامهر های متأّخ  های گذشته شروع شده و تا سال از دوران آنرایش س
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مثل  ری، در کنار کلمات متأّخ ناهموار(: nâhomâr) «ناهمار» مانند نامأنوسیاز واژگان مهجور و 
 هیوله،ی ها برخی از قسمت در ،عامّیانهخیلی دیگر از اشعار  مانند .دریافت )تاکسی( «تاسکی»

. اند شده قافّیه هم« و َنَکش َمَیس»، «منم و نمن»هایی مانند  و واژه پردازی خیلی دقیق نیست قافّیه
وا»های  مثل واژه ؛شده است قافّیه با واژگان فارسی هم ظ لری برخی کلماتلّف ت همچنین ، «بها و ن 

 «.نو و چطو»
 

یباییجنبه .2-5-2  شناسانه های ز
 ،غالباا . یستاست و از تشبیهات و استعارات غریب در آن خبری نساده  خوانی وسیاین عرزبان 

هوشمندانه از  و استفادۀ زدن فال نیک ق دارند. استفاده از نمادها برایات تفّو بر انتزاعیّ ات عینیّ 
 شعر در ،عنوان نمادهای سعادت هب ،... ای و مانند آب، اسب، رنگ فیروزه برکتیها و عناصر پر رنگ

که  کبکدر قسمتی  ،مثالا  ؛است منطقهمتناسب با جغرافیای  بعضاا ساده و  ،شود. استعارات دیده می
عروسی که در  است؛استعاره از عروس  ،لرهاستپرندۀ محبوبی در بین نماد زیبایی و رعنایی و 

 نیز فاهیماست. برخی م یاد آن افتاده باران و  برفو داماد با شنیدن صدای بوده  قفس داماد زندانی
 اند. خوانده« برادرزادۀ سرتیپ شاه»بلندمرتبگی عروس، او را برای بیان  ،مثالا  ؛اند کنایی بیان شده

انار نزد قدیمیان  ۀمیو»ترین آنهاست.  ای دارند و انار برجسته نقش ویژه ،نمادها در این شعر
ت یّ مثل نزد قوم لر اهّم  تولید (.5: 1386)مقصودی، « شد مثل و عشق شمرده می عنوان سمبل تولید به

 توّجههای لری به نمادهایی مانند انار که حاکی از این امر باشند،  خوانی زیادی دارد و طبعاا عروسی
اینکه مقابل منزل پدر داماد  ،مثالا  ؛است توّجه  ها جالب ویژه دارند. همچنین بعضی از تصویرسازی

کنند، نوعی ایجاد تصویر  ر عروس، جهاز را بار میزمان مقابل منزل پد زنند و هم دهل می و ساز
هایی که با طبیعت  شود. اساساا انسان هاست. تشخیص هم در این ترانه دیده می ذهنی از صحنه

مخاطب  مانند ؛شوند کالم می ی با آن همپندارند و حتّ  آن را جاندار و اثرگذار می ،اند مأنوس
ت آرایی و تکرار، برای تقویّ  استفاده از جناس، واجقراردادن سنگ مرمر و درخواست آب از آن. 

سنگ »در بخشی از شعر، عبارت  ،مثالبرای  ؛این شعر است توّجه  موسیقایی نیز از عناصر قابل
 :وجود داردآرایی  واج زیر بیتبعضی از ابیات، مانند  یا در هم تکرار شده است پشت« مرمر

 

مشوَئه، چارَد شوَئه، دل  داماد هی   َهَوسا 
:/emšoa: čarda šowa dele dâmâd hi havas/ 

 )امشب چهاردهمین شبی است که دل داماد هوس یار را دارد(
 

ر  برف و بارو، کوکی داشتیم در قفس  ر  ش   ش 
:/šere šere barf o bâro: ko:ki daštim dar qafas/  

 آید، یادش به خیر کبکی در قفس خانه داشتیم( وباران می )صدای برف
، «تا بشورم زلف مشکی»، «الوهدر حونه » های دیگری مانند آرایی در ترکیب واجهمچنین 

 شود.  نیز دیده می ... و« سر دسش دکمه طال»
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تبع همین امر،   زیرا سرایندگان آن افراد مختلفی هستند و به ؛سمین است و ابیات هیوله غّث 
و سادگی  عاّمها باید آنها را در قاموس ادب شناسانه نیز در آن متفاوت است امّ  های زیبایی جنبه

ها  های ادبی هیوله، جدولی به تفکیک آرایه بندی جنبه برای دسته ،در ادامه مخاطب آن بررسی کرد.
 رسم شده است:

 

   های موجود در هیوله آرایه 

 تشبیه
 لبۀ یقۀ داماد به طال● 
 زلف مشکی به شب و قرص ماه به عروس )تشبیه مرکب(● 
 سه برادران به سه برج ●

 عروس َچَپه گل: ● استعاره

 نماد

 کبک: زیبایی و رعنایی● 
 طال: ثروت و جایگاه● 
 رنگ آبی و فیروزه: خوشبختی و دفع چشم زخم● 
 انار: باروری ●
 درخت میخک: خوشبختی ●
 رغ  سفید پرپری: سپیدبختیم ●
 اسب سوز )اسب سفید(: سپیدبختی و خوشبختی ●

 کنایه

 رویی و رضایت گشودن پر و بال: گشاده ●
 برادرزادۀ سرتیپ شاه: دولتمندی عروس● 
 زعفران ساییدن بال خروس: شادی و سرور ●
 آمادگی برای حرکتکردن اسب:  زین ●
 انگشت به آب چشمه زدن: به جریان انداختن پیوند ●

 دادن سنگ مرمرخطاب قرار●  تشخیص

 مبالغه
 بودن سنگ پای اوداماد و طالبودن کیسۀ روی شانۀ  مخمل● 
 خوردن داماد با جام طال آب● 
 شمشیرکش بودن همۀ اقوام داماد ●

 تکرار

 بار( 2)آقا   ●
 بار( 4)َمن  ●
 بار( 4)من  ●
 بار( 2) پالتو آوی ●
 بار( 3آقا ) ●
 بار( 4حمام ) ●
شَکس ) ●  بار( 3قوری ا 
 بار( 3َرمو دیَره ) ●
 بار( 2حاله ) ●
 بار( 3حجَله ) ●
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 بار( 3برج ) ●
 بار( 3پل ) ●
ن  ● ن َمخ   َمخ 
 َبرچ  َبرچ ●
ر   ● ر  ش   ش 

 آرایی واج

َیه )د( ● زار د  نی دو ه  ر  ل ناگ   د 
مشوَئه، چارَد شوَئه ●  )ش( ا 
 )ه( هی َهوس ●
سیَرش دادشه )ش، ح( ● َشه حوَنه ه   برد 
ه شیَشکی )ش( ● م که ن  َپزون  ش 

 ک 
َیه )ش( ● َشست  ماد ن   شاد 
ال )ش، خ( ● ز ط  ش مخَمَله و سنگ  پاش خشک ا  ن 

 کیَسه ش 
سپی پرپری، َپری )پ( ●  ا 
َن هالو )ح( ●  در ح 
ریسا )س( ●  اسب سوزی ز  ک  و 
م   ● الل گ  الل و  او گ  م  )گ( گ   گ 
 )ش( همشون َشمشیر َکَشن ●
ال )ت( ● شَتر تیَکه ط   انگ 

 استفهام انکاری

م؟ )تختت را ● جا َبَون  ه ک  ت   کجا ببندم؟( تخت 
ت کجا؟ )راه حمام کدام طرف است؟( ● م   راه َحم 
نار خوریم؟ )مگر ما انارخوریم؟( ●  َمه ایما ا 
 حجَله کَیه؟ )حجلۀکیست؟( ●
 کی َبَیرَد دور حجله؟ )چه کسی دور حجله بگردد؟( ●

 النظیر مراعات

 گل –بلبل  ●
 قفس –کبک  -باران   –برف  ●
 برادرزاده ر _دخت ●
 هسرتیپ شا -ولیت والی  ●

 جناس
 تخت و رخت ●
و و نو ●  ا 

 دامون )پایین( –بال  ● تضاد
 

  نتیجه. 3
این خوانی هیوله است.  های اصیل عروسی حفظ یکی از روایتترین نکتۀ این پژوهش،  لین و مهماّو 

شود و  از روز نامزدی تا بعد از عروسی را شامل می ،بیتی که میراث شفاهی قوم لر است32 سرود
بار ثبت و  نخستینبرای ی بودند، ها که تنها حافظ آنها، برخی از افراد سالخوردۀ محلّ  بیشتر این بیت
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های  . بحث هیوله با این پژوهش به پایان نرسیده است و این گونۀ وسیع، نیازمند پژوهشضبط شد
 لرنشینهای  گری در سایر شهرهای لرستان و همچنین سایر استانهای دی زیرا روایت ؛ل استمکّم 

 گنجید. دارد که ذکر آنها در این مجال نمی
شناختی  شناختی و روان مطالعات جامعه راهنمایتواند  می ،ها یک از این شعرهر بارۀکاوش در

ها بیانگر  خوانی گیرد و ابیات این عروسی با مشارکت آحاد مردم شکل می عاّمه ادبّیاتزیرا ؛ باشد
ی بیانگر برخی ذوق، سلیقه، حالت روحی، فرهنگ و باورهای مردم است. این اشعار حتّ 

توان  می ،مثالا طبق ابیات هیوله است؛ات زندگی مردم ات اقلیمی، تاریخی و دیگر مختّص مشّخص
 عناصر جغرافیایی ،کوه و دشت است وای محبوب در جوامع لرنشین  پرنده ،دریافت که کبک

توان آنها را با  ر شد و مینکات دیگری که در خالل هیوله ذک عالوه، آیند. به به شمار میی مهّم 
جای کوه، دریا  های جنوبی به خوانی در عروسی ،مثالا  ؛ناطق مقایسه کردهای سایر م خوانی عروسی

توان از  است و این امر بیانگر آن است که می توّجهجای کبک، ماهی مورد  نقش پررنگی دارد و یا به
 ها ردیابی کرد. خوانی را در این عروسی مردمنکات زندگی ترین  ترین تا جزئی یکلّ 

 دقیق،بندی  فاقد دسته این شعرها ،لری های خوانی عروسینظیر  ع کمتعداد زیاد و تنّو وجود  با
این موضوع، انجام  حل  راه. استاختالف محل آنها  برخی از نام یند و حتّ ا و منسجم علمی

بندی  یک دسته ارائۀ نهایتاا یک از آنها و هر ۀ یکایک این شعرها و شناساییهایی دقیق دربار پژوهش
ا امّ  ؛دانند ... می ، رمو دیره وبیارم سیت، هیوله را مترادف نادرستی برخی به .است و منسجم یکلّ 

خالی از اشکال نیست.  آنهابا له هیو دانستن که مترادف بیانگر آن بود ،ژوهششده در این پابیات ذکر
های  خوانی ا عروسیامّ  ؛های مختلف عروسی است شاساساا هیوله یک گونه است و جامع  بخ

هاست؛  دانستن هیوله با آنها به سبب اشتراک ریشه هستند. یکسان بیانگر یک رسم خاّص  ،دیگر
 ؛نشانۀ پیوندی دیرینه میان آنهاست ،... در این شعرها کلمات و یکسانی نحوۀ اجرا، وزن، برخی

، است شده مجّزای، هر بیت سر سلسلۀ شعری مرور زمان و با مشارکت سرایندگان محلّ  بهلیکن 
 ها خوانی عروسیاز  ای گستردهبا حجم اند و اینک  های مختلف از یکدیگر منفک شده روایت

 .هستند مجّزااز یکدیگر رو هستیم که  هروب
همچنین  .کردیم، ذکر و بررسی متعّدددر قالب پانزده رسم را اصل سرود هیوله  ،در این جستار

)قالب، وزن، های ادبی  ها، نحوۀ اجرا و مجریان و جنبه گذاری، ویژگی نام عّلتهیوله،  معّرفیضمن 
 مجّزادوازده دستۀ خوانی در  های ادبی این عروسی آرایه آن تحلیل وشناسانه(  های زیبایی جنبهو  قافّیه

 .شدبندی  طبقه
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